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Περίληψη 

Η ερμηνευσιμότητα (interpretability) έχει καταστεί ένα επιστημονικό εργαλείο μείζονος 

σημασίας για την Μηχανική Μάθηση. Καθώς οι εφαρμογές και τα μοντέλα μηχανικής 

μάθησης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα και στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι επιτακτική ανάγκη η κατανόηση της συμπεριφοράς 

τους, ούτως ώστε να αποφευχθούν λάθη και μεροληπτικές συμπεριφορές, να υπάρξει 

γενικευμένη κοινωνική αποδοχή και εμπιστοσύνη αλλά και να εξασφαλιστεί το καλύτερο 

δυνατό προβλεπτικό αποτέλεσμα. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση 

μεθόδων ερμηνευσιμότητας μηχανικής μάθησης. Έπειτα, οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε 

πραγματικά δεδομένα ώστε να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα των 

μεθόδων αυτών. 

 

Abstract  

Model interpretability has become a significant scientific tool for Machine Learning. As 

machine learning applications and models are increasingly used in everyday life and in 

decision-making processes, it is imperative to understand their intrinsic behavior, so as to 

avoid errors and biases, achieve social acceptance and trust and ensure optimal 

predictiveness. The main purpose of this thesis is to review methods for interpretable 

machine learning. Subsequently, these methods are applied to a real world data set, so as 

to highlight their effectiveness and usefulness. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Η μηχανική μάθηση έχει φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε 

δεδομένα για την ενημέρωση κρίσιμων αποφάσεων, όπως η ιατρική διάγνωση και ο 

σχεδιασμός συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης αεροσκαφών. Πολλά από τα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης είναι «μαύρα κουτιά», τα οποία δεν εξηγούν τις προβλέψεις τους με 

τρόπο κατανοητό προς τους ανθρώπους και συνεπώς υπολείπονται διαφάνειας και 

καθολικής αποδοχής. Ταυτόχρονα, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης έχει δειχθεί ότι 

παρουσιάζουν απροσδόκητα μειονεκτήματα όταν αναπτύσσονται στον πραγματικό 

κόσμο, όπως ζητήματα αιτιότητας (δηλαδή, αδυναμία διάκρισης των αιτιακών 

αποτελεσμάτων από τις συσχετίσεις) (Pearl, 2009· Caruana et al., 2015) και δικαιοσύνης 

(δηλαδή, εσωτερίκευση της μεροληψίας που υπάρχει στα δεδομένα εκπαίδευσης). 

Η ερμηνευσιμότητα (interpretability) των μοντέλων μηχανικής μάθησης είναι ένας πολλά 

υποσχόμενος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων (Rudin, 2014; Doshi-Velez 

& Kim, 2017), καθώς δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες δεδομένων να διαγνώσουν 

προβλήματα στα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Ελλείψει ενός καλά διαμορφωμένου 

ορισμού της ερμηνευσιμότητας, ένα ευρύ φάσμα μεθόδων με ένα αντίστοιχο ευρύ φάσμα 

αποτελεσμάτων (π.χ. διαγραμματικές αναπαραστάσεις, φυσική γλώσσα, μαθηματικές 

εξισώσεις) έχουν χαρακτηριστεί ως μέθοδοι που συμβάλλουν στην ερμηνευσιμότητα.  
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1.2. Σκοπός της εργασίας 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των βασικών εννοιών της μηχανικής μάθησης και 

της ερμηνεύσιμης μηχανικής μάθησης. Έπειτα πραγματοποιείται πρακτική εφαρμογή 

των μεθόδων ερμηνευσιμότητας σε μοντέλα μηχανικής μάθησης. 

 

1.3. Δομή της εργασίας 

Στο κεφάλαιο 2 Μηχανική Μάθηση αναλύονται βασικές έννοιες της και μέθοδοι 

εφαρμογής και αξιολόγησης. Στο κεφάλαιο 3 Ερμηνεύσιμη Μηχανική Μάθηση 

παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της ερμηνευσιμότητας και η μεθοδολογία ερμηνείας 

διάφανων και μαύρων κουτιών. Στο κεφάλαιο Πρακτική εφαρμογή παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα του πακέτου  InterpretML  σε ένα σύνολο δεδομένων 

που αφορά σε πρόβλημα ταξινόμησης. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της πρακτικής εφαρμογής και της εργασίας.  
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2. Μηχανική Μάθηση 

 

2.1. Εισαγωγή 

Η μηχανική μάθηση (machine learning) είναι ένα ερευνητικό πεδίο της τεχνητής 

νοημοσύνης (artificial intelligence), με εκτεταμένες εφαρμογές. Ο όρος «μηχανική 

μάθηση» μπορεί να οριστεί ως «η ικανότητα ενός υπολογιστικού συστήματος να 

δημιουργεί μοντέλα ή πρότυπα από ένα σύνολο δεδομένων» (Akerkar, 2019). Τις 

τελευταίες δεκαετίες, οι μέθοδοι της μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

δραστηριότητες που απαιτούν εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Τα 

προβλήματα του πραγματικού κόσμου έχουν υψηλή πολυπλοκότητα, κάτι που τα 

καθιστά εξαιρετικούς υποψηφίους για την εφαρμογή μεθόδων της μηχανικής μάθησης. 

Για παράδειγμα, οι μηχανές αναζήτησης μαθαίνουν πώς να μας παρουσιάζουν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το λογισμικό anti-spam μαθαίνει να φιλτράρει τα 

ανεπιθύμητα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και οι συναλλαγές με 

πιστωτικές κάρτες προστατεύονται από ένα λογισμικό που μαθαίνει πώς να ανιχνεύει 

απάτες. Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε επιστημονικές εφαρμογές 

στην βιοπληροφορική και την ιατρική. 

 

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός της Μηχανικής Μάθησης καταγράφεται από τον Tom M. 

Mitchell στο βιβλίο του (Mitchell, 1997): «Ένα πρόγραµµα υπολογιστή θεωρείται ότι 

µαθαίνει από την εµπειρία E σε σχέση µε µια κατηγορία εργασιών Τ και µια µετρική 

απόδοσης P, αν η απόδοση του σε εργασίες της Τ, όπως µετριούνται από την P, 

βελτιώνονται µε την εµπειρία E» 

Αποδομώντας τον ορισμό αυτόν, η Μηχανική Μάθηση αποτελείται από τέσσερις 

συνιστώσες: 

● Το πρόγραμμα, δηλαδή ο κατάλληλος αλγόριθμος που θα εκπαιδευτεί 

● Η εμπειρία Ε, το σύνολο των δεδομένων που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση 

● Η κατηγορία εργασιών Τ,  το πρόβλημα στο οποίο καλούμαστε να βρούμε λύση 

● Η μετρική απόδοσης Ρ, η οποία αξιολογεί πόσο καλά εκπαιδεύτηκε το πρόγραμμα 

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατηγορία εργασιών Τ. 
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Αν εφαρμόσουμε τον παραπάνω ορισμό στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται μέσω ενός 

λογισμικού anti-spam, η κατηγορία εργασιών Τ είναι η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση 

των μηνυμάτων ως “ανεπιθύμητα” (spam), η μετρική απόδοσης Ρ είναι το ποσοστό των 

σωστά κατηγοριοποιημένων μηνυμάτων, ενώ η εμπειρία E είναι το σύνολο των 

μηνυμάτων που δέχεται ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Το πρόγραμμα θεωρείται ότι μαθαίνει όταν η απόδοση του βελτιώνεται με νέα δεδομένα. 

Οι Witten και Frank (2005) αναφέρουν σχετικά: «Κάτι μαθαίνει, όταν αλλάζει τη 

συμπεριφορά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει καλύτερα στο μέλλον». Σε κάθε 

στάδιο εφαρμογής μεθόδων μηχανικής μάθησης παρατηρούμε και συγκρίνουμε την 

συμπεριφορά με προηγούμενες συμπεριφορές, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή απόδοση. 

 

2.2. Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διακριθεί σε τρεις γενικές κατηγορίες: μάθηση με 

επίβλεψη (supervised learning), μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) και 

ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning). 

 

Μάθηση με επίβλεψη: Στην μάθηση με επίβλεψη το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης 

(training set) περιλαμβάνει τιμές παρατηρήσεων σε ένα σύνολο μεταβλητών εισόδου και 

τιμές παρατηρήσεων σε μια μεταβλητή εξόδου  (Bishop, 2006). Στόχος είναι να 

γενικευθεί μια συνάρτηση για παρατηρήσεις με άγνωστη τιμή στην μεταβλητή εξόδου. 

Το μοντέλο προσαρμόζεται στα δεδομένα εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται για να κάνει 

προβλέψεις σε σύνολο δεδομένων ελέγχου (test set), που περιλαμβάνει μόνο τιμές 

παρατηρήσεων στο σύνολο των μεταβλητών εισόδου. Τα αποτελέσματα του μοντέλου 

συγκρίνονται με τις πραγματικές τιμές στη μεταβλητή-στόχο, που δεν έχουν 

γνωστοποιηθεί στο μοντέλο, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η προβλεπτική του ικανότητα. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι προβλημάτων  μάθησης με επίβλεψη:  

 

Κατηγοριοποίηση (Classification): Η Κατηγοριοποίηση είναι η διαδικασία πρόβλεψης 

της κατηγορίας / κλάσης που ανήκει ένα σύνολο παρατηρήσεων. Η προβλεπτική 
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μοντελοποίηση στα προβλήματα κατηγοριοποίησης αναφέρεται στην προσέγγιση μιας 

συνάρτησης από τις μεταβλητές εισόδου στην κατηγορική μεταβλητή εξόδου. 

Το πρόβλημα του λογισμικού anti-spam, που αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί να 

θεωρηθεί πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Πρόκειται για δυαδική κατηγοριοποίηση (binary 

classification) καθώς υπάρχουν δύο κλάσεις, ανεπιθύμητο μήνυμα (spam) ή επιθυμητό. 

 

Παλινδρόμηση (Regression): Τα προβλήματα παλινδρόμησης περιλαμβάνουν την 

πρόβλεψη των τιμών μιας συνεχούς μεταβλητής για ένα σύνολο παρατηρήσεων, με βάση 

τις τιμές τους στις μεταβλητές εισόδου. Η προβλεπτική μοντελοποίηση της 

παλινδρόμησης αναφέρεται στην προσέγγιση μιας συνάρτησης από τις μεταβλητές 

εισόδου σε μια συνεχή μεταβλητή εξόδου. 

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι παλινδρόμησης είναι οι παρακάτω: 

● Κοντινότεροι Γείτονες (Nearest Neighbours) 

● Απλά Δίκτυα Bayes 

● Δέντρα Απόφασης (Decision Trees) 

● Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression) 

● Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines)   

● Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 

 

Μάθηση χωρίς επίβλεψη: Η μάθηση χωρίς επίβλεψη περιγράφει μια κατηγορία 

προβλημάτων που περιλαμβάνει τη χρήση μοντέλων με σκοπό την περιγραφή των 

δεδομένων ή τη διερεύνηση σχέσεων στα δεδομένα. Σε σύγκριση με τη μάθηση με 

επίβλεψη, η μάθηση χωρίς επίβλεψη αναφέρεται στις τιμές των παρατηρήσεων σε ένα 

σύνολο μεταβλητών εισόδου, ενώ δεν υπάρχουν μεταβλητές εξόδου ή μεταβλητές-

στόχοι. O σκοπός στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι η ανακάλυψη ομάδων 

(συστάδων) όμοιων παρατηρήσεων μέσα στα δεδομένα – διαδικασία η οποία ονομάζεται 

συσταδοποίηση (clustering) ή ο προσδιορισμός της κατανομής των δεδομένων στις 

μεταβλητές εισόδου, γνωστή ως εκτίμηση πυκνότητας (density estimation) (Bishop, 

2006). Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη, δεν υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε δεδομένα 

εκπαίδευσης και δεδομένα ελέγχου. 

Ένα παράδειγμα αλγορίθμου συσταδοποίησης είναι η μέθοδος K-means, όπου το K 

αναφέρεται στον αριθμό των συστάδων που πρέπει να ανακαλυφθούν στα δεδομένα. Ένα 
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παράδειγμα αλγορίθμου εκτίμησης πυκνότητας είναι η Εκτίμηση Πυκνότητας Πυρήνα 

που περιλαμβάνει τη χρήση μικρών ομάδων στενά συνδεδεμένων παρατηρήσεων για την 

εκτίμηση της κατανομής νέων παρατηρήσεων. 

Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning): Η ενισχυτική μάθηση περιγράφει μια 

κατηγορία προβλημάτων όπου ένα μοντέλο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του και τις 

ενέργειές του μέσω αλληλεπιδράσεων δοκιμής και σφάλματος (trial-and-error) με ένα 

δυναμικό περιβάλλον (Kaelbling, Littman & Moore, 1996). Η ενισχυτική μάθηση 

μαθαίνει τι πρέπει να κάνει — πώς να χαρτογραφεί καταστάσεις σε ενέργειες — έτσι 

ώστε να μεγιστοποιεί την ανταμοιβή (reward) (Sutton & Barto, 2018). Οι ενέργειες 

μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την άμεση ανταμοιβή, αλλά και την επόμενη κατάσταση 

και, μέσω αυτής, όλες τις επόμενες ανταμοιβές. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

(δοκιμή/σφάλμα και αργοπορημένη ανταμοιβή) είναι τα δύο πιο σημαντικά διακριτικά 

χαρακτηριστικά της ενισχυτικής μάθησης (Sutton & Barto, 2008). Μερικά δημοφιλή 

παραδείγματα αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης περιλαμβάνουν τον Q-learning, τη 

χρονική διαφορά μάθησης και τη βαθιά ενισχυτική μάθηση (Goodfellow, Bengio & 

Courville, 2016). 

2.3. Μέτρα αξιολόγησης μοντέλων Μηχανικής Μάθησης 

Οι μετρικές αξιολόγησης απόδοσης χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ποιότητας ενός 

μοντέλου μηχανικής μάθησης. Η ιδέα της δημιουργίας μοντέλων μηχανικής μάθησης 

λειτουργεί με βάση μια εποικοδομητική αρχή ανατροφοδότησης. Οι μετρικές 

αξιολόγησης εξηγούν την απόδοση ενός μοντέλου. Η αξιολόγηση συμβάλει στην 

κατανόηση του μοντέλου και δείχνει αν το μοντέλο έχει απομνημονεύσει ή έχει μάθει. 

Εάν το μοντέλο έχει απομνημονεύσει μόνο αντί να μαθαίνει, τότε έχει καλή απόδοση 

μόνο για γνωστά δεδομένα και καθιστά το μοντέλο αναποτελεσματικό. Η χρήση 

μετρικών αξιολόγησης είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ότι το μοντέλο λειτουργεί σωστά 

και βέλτιστα. 

Υπάρχουν διαφορετικές μετρικές για κάθε κατηγορία μοντέλων μηχανικής μάθησης. 
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2.3.1. Αξιολόγηση Κατηγοριοποίησης 

 

Πίνακας σύγχυσης (Confusion Matrix): Ένας πίνακας σύγχυσης χρησιμοποιείται 

συχνά για να περιγράψει την απόδοση ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης, ο οποίος 

αποτελείται από γραμμές με την προβλεπόμενη κατάσταση και στήλες με την 

πραγματική κατάσταση. 

 

Εικόνα 1: Confusion Matrix 

 

True Positive (TP) — Ένα αποτέλεσμα όπου το μοντέλο προβλέπει σωστά τη θετική 

κατηγορία. 

True negative (TN) — Ένα αποτέλεσμα όπου το μοντέλο προβλέπει σωστά την αρνητική 

κατηγορία. 

False Positive (FP) — Ένα αποτέλεσμα όπου το μοντέλο προβλέπει εσφαλμένα τη θετική 

κατηγορία. 

False Negative (FN) — Ένα αποτέλεσμα όπου το μοντέλο προβλέπει εσφαλμένα την 

αρνητική κατηγορία. 
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Ακρίβεια (Accuracy) 

Η ακρίβεια ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης είναι ο λόγος των σωστών προβλέψεων του 

μοντέλου ως προς τον συνολικό αριθμό προβλέψεων. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 +  𝑇𝑁

𝑇𝑃 +  𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 +  𝐹𝑁
 

 

 

Precision  

Η μετρική precision είναι το ποσοστό των θετικών περιπτώσεων, οι οποίες 

κατηγοριοποιήθηκαν σωστά από το μοντέλο 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑃
 

 

 

Ανάκληση (Recall) 

Η ανάκληση υπολογίζει το ποσοστό των θετικών προβλέψεων προς το σύνολο των 

θετικών περιπτώσεων  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
 

 

 

False Positive Rate (Specificity) 

Η μέτρηση  Specificity αντιστοιχεί στην αναλογία αρνητικών σημείων δεδομένων που 

θεωρούνται λανθασμένα ως θετικά σε σχέση με όλα τα αρνητικά σημεία δεδομένων  

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃 +  𝑇𝑁
 

 

 

F1 Score 

Το F1 Score αποτελεί τον αρμονικό μέσο όρο της ακρίβειας και της ανάκλησης.  

𝐹1 =  2 × 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ×  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
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ROC 

Μια καμπύλη ROC (Receiver Operating Characteristic curve) είναι ένα γράφημα που 

δείχνει την απόδοση ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης σε διαφορετικά επίπεδα 

κατηγοριοποίησης. Αυτή η καμπύλη αναπαριστά δύο παραμέτρους: 

● True Positive Rate (Recall) 

● False Positive Rate (FPR) 

Πολλά από τα μοντέλα ταξινόμησης είναι πιθανολογικά, δηλαδή προβλέπουν την 

πιθανότητα μια παρατήρηση να είναι ανήκει σε μία κατηγορία. Στη συνέχεια συγκρίνουν 

αυτή την πιθανότητα εξόδου με κάποιο όριο ή επίπεδο και εάν είναι μεγαλύτερο από  

αυτό ταξινομείται σε αυτήν την κατηγορία. 

Οι καμπύλες ROC δεν είναι ευαίσθητες στις αλλαγές στην κατανομή των κλάσεων. Εάν 

η αναλογία θετικών προς αρνητικών περιπτώσεων αλλάξει σε ένα σύνολο ελέγχου, οι 

καμπύλες ROC δεν θα αλλάξουν. Αυτό το χαρακτηριστικό της καμπύλης ROC είναι 

γνωστό ως ανεξαρτησία λοξής κλάσης. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μετρήσεις True Positive 

Rate (TPR) και False Positive Rate (FPR) που χρησιμοποιούνται για το ROC είναι 

ανεξάρτητες από την κατανομή κλάσης σε σύγκριση με άλλες μετρήσεις όπως recall, 

precision κ.λπ., οι οποίες επηρεάζονται από μη ισορροπημένες κατανομές κλάσεων. 

 

AUC 

H μέτηση AUC (Area Under the Curve) είναι ένα συγκεντρωτικό μέτρο της απόδοσης 

ενός δυαδικού ταξινομητή σε όλες τις πιθανές τιμές κατωφλίου (και επομένως είναι 

αμετάβλητο το όριο). Δηλαδή, η AUC μετρά ολόκληρη τη δισδιάστατη περιοχή κάτω 

από ολόκληρη την καμπύλη ROC. Δεδομένου ότι η AUC είναι ένα τμήμα του εμβαδού 

του τετραγώνου μονάδας, η τιμή του θα είναι πάντα μεταξύ 0 και 1. 
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Εικόνα 2: Μετρήσεις ROC – AUC 

 

2.3.2. Αξιολόγηση Παλινδρόμησης 

 

Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα ή Μέση Τετραγωνική Απόκλιση (Mean Squared Error 

- MSE) 

Το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα υπολογίζει τον τετραγωνισμένο μέσο όρο των 

σφαλμάτων μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών τιμών. Με τη μέτρηση αυτή 

αξιολογείται η ποιότητα του μοντέλου. Οι τιμές του είναι πάντα θετικές και το μοντέλο 

θεωρείται περισσότερο αποτελεσματικό όταν οι τιμές του πλησιάζουν το 0. 
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Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (Mean Absolute Error - MAE) 

Το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα υπολογίζει το μέσο όρο του μεγέθους των λαθών σε ένα 

σύνολο προβλέψεων. Είναι ο μέσος όρος του δείγματος δοκιμής των απόλυτων διαφορών 

μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικής παρατήρησης, όπου όλες οι μεμονωμένες διαφορές 

έχουν ίσο βάρος. 

 

 

Μέση Τετραγωνική Ρίζα Σφαλμάτων (Root Mean Square Error) 

Η Μέση Τετραγωνική Ρίζα Σφαλμάτων είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου του 

συνόλου των σφαλμάτων. Το RMSE είναι η τυπική απόκλιση των υπολειμμάτων - 

residuals (σφάλματα πρόβλεψης). Τα residuals είναι ένα μέτρο του πόσο μακριά 

βρίσκονται τα σημεία δεδομένων από τη γραμμή παλινδρόμησης. Το RMSE είναι ένα 

μέτρο της κατανομής αυτών των residuals και δηλώνει πόσο συγκεντρωμένα είναι τα 

δεδομένα γύρω από τη γραμμή της καλύτερης προσαρμογής. 
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3. Ερμηνεύσιμη Μηχανική Μάθηση 

Τα συστήματα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην επίλυση 

προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης ξεπερνούν σε 

επιδόσεις τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες εργασίες και συχνά καθοδηγούν διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων (Carton et al., 2016). Η ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής μάθησης 

για σύνθετες εφαρμογές αύξησαν σημαντικά το ενδιαφέρον για συστήματα 

βελτιστοποιημένα όχι μόνο ως προς την αναμενόμενη απόδοση, αλλά και ως προς 

σημαντικά κριτήρια όπως η ασφάλεια (Otte 2013; Amodei et al., 2013; Varshney & 

Alemzadeh, 2016), η μεροληψία (Bostrom & Yudkowsky, 2014; Ruggieri,Redreschi & 

Turini, 2010; Amodei et al., 2013) και το δικαίωμα στην εξήγηση των κριτηρίων που 

χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι στις αποφάσεις τους (Goodman & Flaxman, 2016). Σε 

αντίθεση με τα μέτρα απόδοσης ενός αλγορίθμου, όπως η ακρίβεια της πρόβλεψης, αυτά 

τα κριτήρια συχνά δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν πλήρως. Για παράδειγμα, 

ενδέχεται να μην μπορούμε να απαριθμήσουμε όλες τις δοκιμές που απαιτούνται για την 

ασφαλή λειτουργία ενός ημιαυτόνομου αυτοκινήτου ή όλα τα προβλήματα που μπορεί 

να προκαλέσουν ένα σύστημα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να κάνει 

διακρίσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα δημοφιλές εναλλακτικό κριτήριο είναι αυτό της 

ερμηνευσιμότητας: εάν το σύστημα μπορεί να εξηγήσει τη συλλογιστική του, τότε 

μπορούμε να επαληθεύσουμε εάν αυτός ο τρόπος συλλογισμού είναι ορθός ως προς 

συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

Στο πλαίσιο των συστημάτων Μηχανικής Μάθησης, ορίζουμε την ερμηνευσιμότητα ως 

την ικανότητα να εξηγούμε ή να παρουσιάζουμε τις αποφάσεις ενός συστήματος με 

κατανοητούς όρους σε έναν άνθρωπο (Doshi-Velez & Kim, 2017). Η αξιολόγηση της 

ερμηνευσιμότητας συνήθως χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αξιολογεί την 

ερμηνευσιμότητα στο πλαίσιο μιας εφαρμογής: εάν το σύστημα είναι χρήσιμο είτε σε 

πρακτική εφαρμογή είτε σε απλοποιημένη εκδοχή του, τότε πρέπει να είναι κατά κάποιο 

τρόπο ερμηνεύσιμο (π.χ. Ribeiro et al., 2016, Doshi-Velez et al., 2017). Το δεύτερο 

αξιολογεί την ερμηνευσιμότητα μέσω ενός ποσοτικοποιήσιμου αντιπροσώπου: ένας 

ερευνητής θα μπορούσε πρώτα να υποστηρίξει ότι κάποια κατηγορία μοντέλου είναι 

ερμηνεύσιμη και στη συνέχεια να παρουσιάσει αλγορίθμους για βελτιστοποίηση εντός 

αυτής της κατηγορίας (π.χ. Wang and Rudin, 2017). 
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3.1. Έννοιες στην Ερμηνεύσιμη Μηχανική Μάθηση 

Για την αποφυγή παρερμηνειών πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα τις έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. 

Αλγόριθμος είναι ένα σύνολο κανόνων που ακολουθεί μία μηχανή ώστε να πετύχει έναν 

συγκεκριμένο στόχο.  

Μηχανική Μάθηση είναι ένα σύνολο μεθόδων, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές 

να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να βελτιώνουν τις προβλέψεις τους. 

Αλγόριθμος Μηχανικής Μάθησης (Learner) είναι το πρόγραμμα το οποίο 

χρησιμοποιείται για να μάθει από τα δεδομένα ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης. 

Μοντέλο Μηχανικής Μάθησης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χαρτογραφεί τις εισόδους 

στις προβλέψεις. 

Μοντέλο Black Box είναι ένα σύστημα που δεν αποκαλύπτει τους εσωτερικούς του 

μηχανισμούς. Στην Μηχανική Μάθηση, ο όρος “black box”  περιγράφει ένα μοντέλο το 

οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κοιτώντας τις παραμέτρους του (για παράδειγμα, 

τα νευρωνικά δίκτυα).  

Ερμηνεύσιμη Μηχανική Μάθηση είναι μέθοδοι και μοντέλα τα οποία καθιστούν 

κατανοητά στους ανθρώπους τις προβλέψεις και τις συμπεριφορές των συστημάτων της 

μηχανικής μάθησης. Το πεδίο της Ερμηνεύσιμης Μηχανικής Μάθησης έχει στόχο να 

εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μαύρα κουτιά ή να δημιουργήσει 

παρόμοια που να είναι κατανοητά (Mittelstadt, Russel & Wacher, 2018). 

Σύνολο Δεδομένων (Dataset) είναι η είσοδος που χρησιμοποιείται από το σύστημα για 

να μάθει. 

Παρατήρηση (Instance) αποτελεί μια γραμμή του συνόλου δεδομένων. 

Χαρακτηριστικό (Feature) είναι η στήλη του συνόλου δεδομένων και είναι η είσοδος 

που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη ή για την κατηγοριοποίηση. 
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3.2. Αναγκαιότητα Ερμηνεύσιμης Μηχανικής Μάθησης 

Τα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης συνήθως δεν αναλύουν τον τρόπο κατά τον οποίον 

έκαναν μία πρόβλεψη ή κατηγοριοποίηση, καθιστώντας δύσκολη την μαζική κοινωνική 

αποδοχή τους. Σε πολλά έργα που χρησιμοποιούν μοντέλα μηχανικής μάθησης, 

προτεραιότητα αποτελεί η ακρίβεια των προβλέψεων και όχι η κατανόηση των 

μηχανισμών του μοντέλου. Εντοπίζεται μια θεμελιακή αντιστάθμιση στις έννοιες της 

ακρίβειας (accuracy) και της ερμηνευσιμότητας (interpretability) των μοντέλων 

μηχανικής μάθησης. Οι πολύπλοκοι αλγόριθμοι με την δυσδιάκριτη εσωτερική δομή 

(black boxes), όπως τα gradient boosted μοντέλα (GBM), τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

(artificial neural networks - ANN) και τα τυχαία δάση (random forests), προσφέρουν 

μεγαλύτερη ακρίβεια σε μη-γραμμικά δεδομένα. Αντιθέτως, απλά μοντέλα όπως τα 

δέντρα απόφασης (decision trees) και τα γραμμικά μοντέλα (linear models) έχουν 

κατανοητή διαδικασία παραγωγής προβλέψεων, παρόλα αυτά αποτυγχάνουν να 

ανταγωνιστούν στην ακρίβεια τα προαναφερθέντα μοντέλα. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μας ενδιαφέρει γιατί ελήφθη μια απόφαση, αρκεί να 

γνωρίζουμε ότι η προγνωστική απόδοση σε ένα σύνολο δεδομένων δοκιμής ήταν καλή. 

Σε άλλες περιπτώσεις το να γνωρίζουμε το «γιατί» μπορεί να μας βοηθήσει στο να 

κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα, τα δεδομένα και τον λόγο για τον 

οποίο ένα μοντέλο μπορεί να αποτύχει. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην απαιτούν 

επεξηγήσεις επειδή χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον χαμηλού κινδύνου, πράγμα που 

σημαίνει ότι ένα λάθος δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες, (π.χ. σύστημα σύστασης ταινίας) 

ή ότι η μέθοδος έχει ήδη μελετηθεί και αξιολογηθεί εκτενώς (π.χ. οπτική αναγνώριση 

χαρακτήρων). Η ανάγκη για ερμηνευσιμότητα προκύπτει από μια ατελότητα της 

σχηματοποίησης του προβλήματος (Doshi-Velez & Kim 2017), που σημαίνει ότι για 

ορισμένα προβλήματα ή εργασίες δεν αρκεί να ληφθεί η πρόβλεψη (το τι). Το μοντέλο 

πρέπει επίσης να εξηγήσει πώς κατέληξε στην πρόβλεψη (το γιατί), επειδή μια σωστή 

πρόβλεψη λύνει μόνο εν μέρει το αρχικό σας πρόβλημα. Οι ακόλουθοι λόγοι οδηγούν τη 

ζήτηση για ερμηνευσιμότητα και εξηγήσεις (Doshi-Velez & Kim, 2017; Miller, 2017). 

 

Ανθρώπινη περιέργεια και μάθηση: Οι άνθρωποι έχουν ένα νοητικό μοντέλο του 

περιβάλλοντός τους που ενημερώνεται όταν συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Αυτή η 

ενημέρωση εκτελείται με την εύρεση μιας εξήγησης για το απροσδόκητο συμβάν. Για 
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παράδειγμα, ένας άνθρωπος αισθάνεται απροσδόκητα άρρωστος και ρωτά: «Γιατί νιώθω 

τόσο άρρωστος;». Μαθαίνει ότι αρρωσταίνει κάθε φορά που τρώει αυτά τα κόκκινα 

μούρα. Ενημερώνει το νοητικό του μοντέλο και αποφασίζει ότι τα μούρα προκάλεσαν 

την ασθένεια και επομένως πρέπει να αποφεύγονται. Όταν χρησιμοποιούνται αδιαφανή 

μοντέλα μηχανικής μάθησης στην έρευνα, τα επιστημονικά ευρήματα παραμένουν 

εντελώς κρυφά εάν το μοντέλο δίνει μόνο προβλέψεις χωρίς εξηγήσεις. Για να 

διευκολυνθεί η μάθηση και να ικανοποιηθεί η περιέργεια ως προς το γιατί ορισμένες 

προβλέψεις ή συμπεριφορές δημιουργούνται από μηχανές, η ερμηνευσιμότητα και οι 

εξηγήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Φυσικά, οι άνθρωποι δεν χρειάζονται εξηγήσεις για 

όλα όσα συμβαίνουν. 

Όσο περισσότερο επηρεάζει η απόφαση μιας μηχανής τη ζωή ενός ατόμου, τόσο πιο 

σημαντικό είναι για το μηχάνημα να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Εάν ένα μοντέλο 

μηχανικής μάθησης απορρίψει μια αίτηση δανείου, αυτό μπορεί να είναι εντελώς 

απροσδόκητο για τους αιτούντες. Μπορούν να συμβιβάσουν αυτήν την ασυνέπεια μεταξύ 

προσδοκίας και πραγματικότητας μόνο με κάποιου είδους εξήγηση. Οι εξηγήσεις δεν 

χρειάζεται να εξηγήσουν πλήρως την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια 

κύρια αιτία.  

 

Σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους υπάρχει μια αλλαγή από τις ποιοτικές σε ποσοτικές 

μεθόδους (π.χ. κοινωνιολογία, ψυχολογία), καθώς και προς τη μηχανική μάθηση 

(βιολογία, γονιδιωματική). Ο στόχος της επιστήμης είναι να αποκτήσει γνώση, αλλά 

πολλά προβλήματα επιλύονται με μεγάλα σύνολα δεδομένων και μοντέλα μηχανικής 

μάθησης μαύρου κουτιού. Το ίδιο το μοντέλο γίνεται η πηγή της γνώσης αντί των 

δεδομένων. Η ερμηνευσιμότητα καθιστά δυνατή την εξαγωγή αυτής της πρόσθετης 

γνώσης που παρέχεται από το μοντέλο. 

 

Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης αναλαμβάνουν εργασίες στον πραγματικό κόσμο που 

απαιτούν δοκιμές (error and trial). Ένα αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, 

εντοπίζει αυτόματα τους ποδηλάτες βάσει ενός συστήματος βαθιάς μάθησης (Deep 

learning). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι το 

συμπέρασμα που έχει μάθει το σύστημα είναι χωρίς λάθη, για να αποφευχθούν 

ατυχήματα. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης έχουν προκαταλήψεις από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Η ερμηνευσιμότητα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων 

και προκαταλήψεων σε μοντέλα μηχανικής μάθησης. Για παράδειγμα, μπορεί το μοντέλο 
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μηχανικής μάθησης για αυτόματη έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων πίστωσης να κάνει 

διακρίσεις σε βάρος μιας μειοψηφίας που έχει ιστορικά στερηθεί του δικαιώματος. Ο 

κύριος στόχος είναι να χορηγηθούν δάνεια μόνο σε άτομα που τελικά θα τα 

αποπληρώσουν. Η μη πληρότητα της διατύπωσης του προβλήματος σε αυτήν την 

περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι όχι μόνο πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αθετήσεις 

δανείων, αλλά επιβάλλεται να μην γίνουν διακρίσεις με βάση ορισμένα δημογραφικά 

στοιχεία. Αυτός είναι ένας πρόσθετος περιορισμός που αποτελεί μέρος της διατύπωσης 

του προβλήματος (χορήγηση δανείων με τρόπο χαμηλού κινδύνου και συμβατό) που δεν 

καλύπτεται από τη συνάρτηση απώλειας για την οποία βελτιστοποιήθηκε το μοντέλο 

μηχανικής μάθησης. 

 

Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης μπορούν να ελεγχθούν μόνο όταν μπορούν να 

ερμηνευτούν. Ακόμη και σε περιβάλλοντα χαμηλού κινδύνου, όπως οι συστάσεις 

ταινιών, η ικανότητα ερμηνείας είναι πολύτιμη στη φάση έρευνας και ανάπτυξης καθώς 

και μετά την ανάπτυξη. Μια ερμηνεία για μια εσφαλμένη πρόβλεψη βοηθά στην 

κατανόηση της αιτίας του σφάλματος και παρέχει μια κατεύθυνση για τον τρόπο 

επισκευής του συστήματος.  

Εάν διασφαλιστεί ότι το μοντέλο μηχανικής μάθησης μπορεί να εξηγήσει αποφάσεις, 

μπορούν επίσης να ελεγχθούν πιο εύκολα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Molnar 2019): 

 

Ακρίβεια: Ο βαθμός ακρίβειας μίας πρόβλεψης σε άγνωστα δεδομένα. 

Αμεροληψία: Διασφάλιση ότι οι προβλέψεις είναι αμερόληπτες και δεν κάνουν έμμεσα 

ή ρητά διακρίσεις σε βάρος ομάδων που υποεκπροσωπούνται. Ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο 

μπορεί να δηλώσει γιατί αποφάσισε ότι ένα συγκεκριμένο άτομο δεν πρέπει να λάβει 

δάνειο και γίνεται ευκολότερο για έναν άνθρωπο να κρίνει εάν η απόφαση βασίζεται σε 

μια μαθημένη δημογραφική (π.χ. φυλετική) προκατάληψη. 

Απόρρητο: Διασφάλιση ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες στα δεδομένα προστατεύονται. 

Αξιοπιστία ή ευρωστία: Διασφάλιση ότι μικρές αλλαγές στην είσοδο δεν οδηγούν σε 

μεγάλες αλλαγές στην πρόβλεψη. 

Αιτιοκρατία: Έλεγχος ότι επιλέγονται μόνο αιτιακές σχέσεις. 

Εμπιστοσύνη: Είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους να εμπιστεύονται ένα σύστημα που 

εξηγεί τις αποφάσεις του σε σύγκριση με ένα μαύρο κουτί. 
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Η ερμηνευσιμότητα μπορεί να επιτρέψει σε άτομα ή προγράμματα να χειραγωγήσουν το 

σύστημα. Τα προβλήματα με τους χρήστες που εξαπατούν ένα σύστημα προκύπτουν από 

αναντιστοιχία μεταξύ των στόχων του δημιουργού και του χρήστη ενός μοντέλου. Η 

πιστοληπτική αξιολόγηση είναι ένα τέτοιο σύστημα επειδή οι τράπεζες θέλουν να 

διασφαλίσουν ότι τα δάνεια δίνονται μόνο σε αιτούντες που είναι πιθανό να τα 

επιστρέψουν και οι αιτούντες στοχεύουν να λάβουν το δάνειο ακόμα κι αν η τράπεζα δεν 

θέλει να τους δώσει. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ των στόχων εισάγει κίνητρα στους 

αιτούντες να «παίξουν» το σύστημα για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να λάβουν 

δάνειο. Εάν ένας αιτών γνωρίζει ότι η ύπαρξη περισσότερων από δύο πιστωτικών καρτών 

επηρεάζει αρνητικά τη βαθμολογία του, απλώς επιστρέφει την τρίτη του πιστωτική κάρτα 

για να βελτιώσει τη βαθμολογία του και οργανώνει μια νέα κάρτα μετά την έγκριση του 

δανείου. Ενώ η βαθμολογία του βελτιώθηκε, η πραγματική πιθανότητα αποπληρωμής 

του δανείου παρέμεινε αμετάβλητη. 

Η Google ανέπτυξε ένα σύστημα που ονομάζεται Google Flu Trends για να προβλέψει 

τα κρούσματα γρίπης. Το σύστημα συσχέτισε τις αναζητήσεις στην μηχανή αναζήτηση 

της Google με κρούσματα γρίπης – και είχε κακή απόδοση. Η κατανομή των ερωτημάτων 

αναζήτησης άλλαξε και το Google Flu Trends έχασε πολλά κρούσματα γρίπης. Οι 

αναζητήσεις στο Google δεν προκαλούν γρίπη. Όταν οι άνθρωποι αναζητούν 

συμπτώματα όπως «πυρετός», είναι απλώς ένας συσχετισμός με πραγματικές επιδημίες 

γρίπης. Στην ιδανική περίπτωση, τα μοντέλα θα χρησιμοποιούσαν μόνο αιτιώδη 

χαρακτηριστικά. 

 

3.3. Ταξινόμηση Μεθόδων Ερμηνευσιμότητας 

Οι μέθοδοι για την ερμηνευσιμότητα της μηχανικής μάθησης μπορούν να ταξινομηθούν 

σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. 

 

Το πρώτο κριτήριο αφορά την στιγμή κατά την οποία επιτυγχάνεται η ερμηνευσιμότητα. 

Αυτό το κριτήριο διακρίνει εάν η ερμηνευσιμότητα επιτυγχάνεται με τον περιορισμό της 

πολυπλοκότητας του μοντέλου μηχανικής μάθησης (intrinsic) ή με την εφαρμογή 

μεθόδων που αναλύουν το μοντέλο μετά την εκπαίδευση (post hoc). Η εγγενής (intrinsic) 

ερμηνευσιμότητα αναφέρεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης που θεωρούνται 

ερμηνεύσιμα λόγω της απλής δομής τους, όπως σύντομα δέντρα απόφασης. Η εκ των 
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υστέρων ερμηνευσιμότητα (post hoc) αναφέρεται στην εφαρμογή μεθόδων ερμηνείας 

μετά την εκπαίδευση μοντέλων. Στην περίπτωση, black box αλγορίθμων χρειάζεται ένα 

δεύτερο μοντέλο το οποίο θα παρέχει την ερμηνεία για το υπάρχον μοντέλο (post hoc). 

 

Το δεύτερο κριτήριο αφορά την καθολική ή τοπική ερμηνευσιμότητα. Στην καθολική 

(global) ερμηνευσιμότητα ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει το πώς λειτουργεί το μοντέλο 

καθολικά εξετάζοντας τη δομή και τις παραμέτρους ενός σύνθετου μοντέλου. Στην 

τοπική ερμηνευσιμότητα εξετάζεται μια μεμονωμένη παρατήρηση του μοντέλου, 

προκειμένου να εξηγήσει τις αιτίες της συγκεκριμένης πρόβλεψης. Η καθολική 

ερμηνευσιμότητα θα μπορούσε να φωτίσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας 

των μοντέλων μηχανικής μάθησης και έτσι μπορεί να αυξήσει τη διαφάνειά τους. Η 

τοπική ερμηνευσιμότητα βοηθά στην αποκάλυψη των αιτιακών σχέσεων μεταξύ μιας 

συγκεκριμένης εισόδου και της πρόβλεψης του μοντέλου. Αυτά τα δύο βοηθούν τους 

χρήστες να εμπιστεύονται ένα μοντέλο ή μια πρόβλεψη, αντίστοιχα (Du, Liu & Hu 2019).  

 

Οι διάφορες μέθοδοι ερμηνείας μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά προσέγγιση ανάλογα 

με τα αποτελέσματά τους. 

 

Στατιστική περίληψης χαρακτηριστικών: Πολλές μέθοδοι ερμηνείας παρέχουν 

συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε χαρακτηριστικό. Ορισμένες μέθοδοι 

επιστρέφουν έναν αριθμό ανά χαρακτηριστικό, όπως η σημασία του χαρακτηριστικού ή 

ένα πιο σύνθετο αποτέλεσμα, όπως τα σημεία αλληλεπίδρασης κατά ζεύγη 

χαρακτηριστικών, τα οποία αποτελούνται από έναν αριθμό για κάθε ζεύγος 

χαρακτηριστικών. 

 

Οπτικοποίηση σύνοψης λειτουργιών: Τα περισσότερα από τα στατιστικά στοιχεία 

σύνοψης χαρακτηριστικών μπορούν επίσης να οπτικοποιηθούν. Ορισμένες περιλήψεις 

χαρακτηριστικών προσφέρουν βέλτιστη πληροφορία μόνο εάν οπτικοποιηθούν και ένας 

πίνακας θα ήταν λάθος επιλογή. Η μερική εξάρτηση ενός χαρακτηριστικού είναι μια 

τέτοια περίπτωση. Τα διαγράμματα μερικής εξάρτησης είναι καμπύλες που δείχνουν ένα 

χαρακτηριστικό και το μέσο προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Ο καλύτερος τρόπος για να 

παρουσιαστούν μερικές εξαρτήσεις είναι να σχεδιαστεί πραγματικά η καμπύλη αντί να 

εκτυπωθούν οι συντεταγμένες. 
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Model internals (π.χ. μαθησιακά βάρη): Η ερμηνεία των εγγενώς ερμηνεύσιμων 

μοντέλων εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Παραδείγματα είναι τα βάρη σε γραμμικά 

μοντέλα ή η μαθημένη δομή (τα χαρακτηριστικά και τα κατώφλια που χρησιμοποιούνται 

για τους διαχωρισμούς) των δέντρων απόφασης. Οι γραμμές είναι θολές μεταξύ των 

εσωτερικών στοιχείων του μοντέλου και της στατιστικής σύνοψης χαρακτηριστικών, για 

παράδειγμα, σε γραμμικά μοντέλα, επειδή τα βάρη είναι και εσωτερικά του μοντέλου και 

συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Μια άλλη μέθοδος 

που εξάγει τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η οπτικοποίηση ανιχνευτών 

χαρακτηριστικών που μαθαίνονται σε συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. Οι μέθοδοι 

ερμηνείας που εξάγουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι εξ ορισμού 

συγκεκριμένες για το μοντέλο (model - specific). 

 

Σημείο δεδομένων: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους που επιστρέφουν 

σημεία δεδομένων (που υπάρχουν ήδη ή έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα) για να κάνουν 

ένα μοντέλο ερμηνεύσιμο. H μέθοδος ερμηνείας με αντιπαραδείγματα ανήκει σε αυτή 

την κατηγορία. Για να εξηγήσει την πρόβλεψη μιας παρατήρησης, η μέθοδος βρίσκει ένα 

παρόμοιο σημείο δεδομένων αλλάζοντας ορισμένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία 

το προβλεπόμενο αποτέλεσμα αλλάζει με αντίστοιχο τρόπο (π.χ. μια αναστροφή στην 

προβλεπόμενη κλάση). Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αναγνώριση πρωτοτύπων 

προβλεπόμενων κλάσεων. Για να είναι χρήσιμες, οι μέθοδοι ερμηνείας που παράγουν νέα 

σημεία δεδομένων απαιτούν τη δυνατότητα ερμηνείας των ίδιων των σημείων 

δεδομένων. Αυτό λειτουργεί καλά για εικόνες και κείμενα, αλλά είναι λιγότερο χρήσιμο 

για δεδομένα σε πίνακα με εκατοντάδες δυνατότητες. 

 

Εγγενώς ερμηνεύσιμο μοντέλο: Μια λύση για την ερμηνεία των μοντέλων black boxes 

είναι η προσέγγιση τους (είτε σε καθολικό είτε σε τοπικό επίπεδο) με ένα ερμηνεύσιμο 

μοντέλο. Το ίδιο το ερμηνεύσιμο μοντέλο ερμηνεύεται εξετάζοντας τις εσωτερικές 

παραμέτρους του μοντέλου ή τα στατιστικά σύνοψης χαρακτηριστικών. 

 

Τα συγκεκριμένα ως προς το μοντέλο εργαλεία ερμηνείας (model-specific) περιορίζονται 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες μοντέλων. Η ερμηνεία των βαρών παλινδρόμησης σε ένα 

γραμμικό μοντέλο, για παράδειγμα, είναι μια συγκεκριμένη ερμηνεία για το μοντέλο, 

καθώς – εξ ορισμού – η ερμηνεία των εγγενώς ερμηνεύσιμων μοντέλων είναι πάντα 

συγκεκριμένη για το μοντέλο. Τα model - agnostic εργαλεία μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μοντέλο μηχανικής μάθησης και εφαρμόζονται μετά 

την εκπαίδευση του (post hoc). Αυτές οι αγνωστικές μέθοδοι συνήθως λειτουργούν με 

την ανάλυση των ζευγών χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου. Εξ ορισμού, αυτές οι 

μέθοδοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικά στοιχεία των μοντέλων όπως 

βάρη ή δομικές πληροφορίες (Molnar 2019).  

 

3.4. Αξιολόγηση Ερμηνευσιμότητας 

Δεν υπάρχει καθολική συναίνεση σχετικά με το τι είναι η ερμηνευσιμότητα στη μηχανική 

μάθηση, συνεπώς και στην αξιολόγηση δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να μετρηθεί. 

Οι Doshi-Velez και Kim (2017) προτείνουν τρία κύρια επίπεδα για την αξιολόγηση της 

ερμηνευσιμότητας: 

 

Αξιολόγηση στο επίπεδο εφαρμογής (πραγματική εργασία): Για αυτού του τύπου την 

αξιολόγηση δίνεται η εφαρμογή που περιλαμβάνει ερμηνεία σε έναν εξειδικευμένο (στο 

πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η εφαρμογή) χρήστη και του ζητείται να την 

αξιολογήσει.  

Για παράδειγμα, το λογισμικό ανίχνευσης κατάγματος με ένα εργαλείο μηχανικής 

μάθησης που εντοπίζει και επισημαίνει τα κατάγματα στις ακτίνες Χ. Σε επίπεδο 

εφαρμογής, οι ακτινολόγοι θα δοκίμαζαν απευθείας το λογισμικό ανίχνευσης κατάγματος 

για να αξιολογήσουν το μοντέλο. Αυτό απαιτεί μια καλή πειραματική ρύθμιση και 

κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης της ποιότητας. Μια καλή βάση για αυτό είναι πάντα 

πόσο καλός θα ήταν ένας άνθρωπος στο να εξηγήσει την ίδια απόφαση. 

 

Αξιολόγηση στο ανθρώπινο επίπεδο (απλή εργασία) είναι μια απλοποιημένη 

αξιολόγηση επιπέδου εφαρμογής. Η διαφορά είναι ότι αυτά τα πειράματα δεν 

πραγματοποιούνται με ειδικούς του τομέα, αλλά με μη εξειδικευμένους χρήστες. Αυτό 

καθιστά τα πειράματα φθηνότερα και είναι ευκολότερο να βρεθούν περισσότεροι 

χρήστες για έλεγχο. Ένα παράδειγμα θα ήταν να δείξουμε σε έναν χρήστη διαφορετικές 

εξηγήσεις και ο χρήστης θα επέλεγε την καλύτερη. 

 

Η αξιολόγηση στο επίπεδο λειτουργίας (εργασία μεσολάβησης) δεν απαιτεί 

ανθρώπους. Αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν η κατηγορία του μοντέλου που 
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χρησιμοποιείται έχει ήδη αξιολογηθεί από κάποιον άλλο σε αξιολόγηση ανθρώπινου 

επιπέδου. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι γνωστό ότι οι τελικοί χρήστες κατανοούν τα 

δέντρα αποφάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, μία ένδειξη για την ποιότητα της 

επεξήγησης μπορεί να είναι το βάθος του δέντρου. Τα πιο κοντά δέντρα θα έπαιρναν 

καλύτερη βαθμολογία επεξήγησης. Θα ήταν λογικό να προσθέσουμε τον περιορισμό ότι 

η προγνωστική απόδοση του δέντρου παραμένει καλή και δεν μειώνεται πολύ σε 

σύγκριση με ένα μεγαλύτερο δέντρο. 

 

3.5. Ερμηνεύσιμα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης 

Η δομή των ερμηνεύσιμων μοντέλων είναι τέτοια που επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τους ανθρώπους, η ερμηνευσιμότητα τους είναι δηλαδή εγγενής. Σε 

αυτή την κατηγορία μοντέλων ανήκουν τα Δέντρα Απόφασης, οι Κανόνες Απόφασης, 

και τα Γραμμικά μοντέλα (Guidotti et al., 2018). 

3.5.1. Γραμμικά μοντέλα 

Η ερμηνεία στα γραμμικά μοντέλα επιτυγχάνεται μέσω της οπτικοποίησης της 

σημαντικότητας των χαρακτηριστικών (feature importance). Η γραμμικότητα κάνει την 

διαδικασία υπολογισμού της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών απλή και αυτές οι 

γραμμικές εξισώσεις έχουν μια εύκολη στην κατανόηση παρουσίαση. Έτσι, ανάλογη της 

τιμής του χαρακτηριστικού, η οποία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, είναι και 

η επιρροή του χαρακτηριστικού αυτού και στο μοντέλο (Guidotti et al., 2018). 

 

Τα γραμμικά μοντέλα αναγκάζουν την πρόβλεψη να είναι ένας γραμμικός συνδυασμός 

χαρακτηριστικών και αυτή η γραμμικότητα οδηγεί σε ερμηνεύσιμα μοντέλα. Τα 

γραμμικά στοιχεία είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν και να περιγραφούν. Είναι 

προσθετικά, επομένως είναι εύκολο να διαχωριστούν τα αποτελέσματα. Αυτός είναι ένας 

από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα γραμμικά μοντέλα είναι τόσο διαδεδομένα 

σε ακαδημαϊκούς τομείς όπως η ιατρική, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και πολλά άλλα 

πεδία ποσοτικής έρευνας. Για παράδειγμα, στον ιατρικό τομέα, δεν είναι μόνο σημαντικό 

να προβλεφθεί η κλινική έκβαση ενός ασθενούς, αλλά και να ποσοτικοποιηθεί η 

επίδραση του φαρμάκου και ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη το φύλο, η ηλικία και άλλα 

χαρακτηριστικά με ερμηνευτικό τρόπο. 
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3.5.2. Δέντρα Απόφασης 

Τα δέντρα απόφασης αποτελούν άκυκλο δενδροειδή γράφο με εσωτερικούς και 

εξωτερικούς κόμβους. Οι εσωτερικοί κόμβοι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα 

χαρακτηριστικά, ενώ οι εξωτερικοί κόμβοι (ή φύλλα)  αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες. 

Οι έλεγχοι που προκύπτουν κατά το μονοπάτι από την ρίζα του δέντρου ως τα φύλλα του 

παράγει ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Το μονοπάτι αυτό αντιπροσωπεύει δηλαδή τους 

κανόνες κατηγοριοποίησης των παρατηρήσεων των δεδομένων (Guidotti et al., 2018). 

 

Η δομή των δέντρων παρέχει μία φυσική απεικόνιση των κόμβων, τα δεδομένα 

διαχωρίζονται σε ομάδες και οι αλληλεπιδράσεις των χαρακτηριστικών μπορούν εύκολα 

να αποτυπωθούν, ευνοώντας έτσι την ερμηνευσιμότητα των μοντέλων. Συνεπώς, τα 

δέντρα αποφάσεων ερμηνεύονται και πιο εύκολα, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που 

δημιουργούν σημεία σε πολυδιάστατους χώρους. 

Στα μειονεκτήματα των μοντέλων εντοπίζουμε την έλλειψη ομαλότητας κατά την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τα δέντρα έχουν αδυναμία στις γραμμικές σχέσεις καθώς 

για κάθε χαρακτηριστικό των δεδομένων εισόδου θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια 

επιπλέον συνάρτηση και μικρές αλλαγές στα χαρακτηριστικά των δεδομένων εισόδου 

είναι ικανές να δώσουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα καθιστώντας έτσι τα δέντρα 

ασταθή.  

Η ικανότητα ερμηνευσιμότητας των δέντρων μειώνεται καθώς αυξάνεται το βάθος, 

δημιουργούνται δηλαδή περισσότεροι τερματικοί κόμβοι οι οποίοι δυσκολεύουν την 

κατανόηση του μοντέλου (Molnar, 2019). 

 

3.5.3. Κανόνες Απόφασης 

Οι κανόνες απόφασης είναι πιο εύκολα ερμηνεύσιμοι, συγκριτικά με τα δέντρα 

απόφασης, καθώς μοιάζουν σημασιολογικά με τη φυσική γλώσσα και ακολουθούν την 

απλή δομή της συνθήκης if-then και μία πρόβλεψη. Για παράδειγμα: ΑΝ βρέχει σήμερα 

ΚΑΙ αν είναι Απρίλιος (κατάσταση), ΤΟΤΕ θα βρέξει αύριο (πρόβλεψη). Ένας κανόνας 

απόφασης ή ένας συνδυασμός πολλών κανόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν 

προβλέψεις. 

Η χρησιμότητα ενός κανόνα απόφασης συνήθως συνοψίζεται σε δύο χαρακτηριστικά: 

την υποστήριξη, δηλαδή το ποσοστό των παρατηρήσεων για τις οποίες εφαρμόζεται ο 
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κανόνας, και την ακρίβεια, δηλαδή το ποσοστό ακρίβειας του κανόνα στην πρόβλεψη της 

σωστής κατά περίπτωση κλάσης.  

 

Άλλοι τύποι κανόνων είναι οι ακόλουθοι: 

m-of-n rules: Δίνεται ένα σύνολο από n καταστάσεις, εάν οι m από αυτούς είναι αληθής 

τότε το αποτέλεσμα των κανόνων θεωρείται αληθές.  

list of rules: Δίνεται ένα ταξινομημένο σύνολο κανόνων που θεωρείται αληθές τότε και 

το επακόλουθο του κανόνα είναι αληθές.  

falling rule lists: Δίνεται μια λίστα ταξινομημένων κανόνων, όπου η σειρά τους 

καθορίζει ποιο παράδειγμα πρέπει να ταξινομηθεί από κάθε κανόνα και η εκτιμώμενη 

πιθανότητα επιτυχίας μειώνεται μονοτονικά στη λίστα.  

decision sets: Δίνεται ένα μη ταξινομημένο σύνολο κανόνων ταξινόμησης, όπου κάθε 

κανόνας είναι ανεξάρτητος και δεν συνδέονται μεταξύ τους με δηλώσεις else. Ο κάθε 

κανόνας έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει τα δεδομένα χωρίς να δίνει σημασία για τους 

άλλους κανόνες. 

 

Οι κανόνες απόφασης είναι εύκολα ερμηνεύσιμοι, η πρόβλεψη είναι γρήγορη και με την 

χρήση τους επιλέγονται σχετικά χαρακτηριστικά. Οι κανόνες, ωστόσο, εστιάζουν στην 

κατηγοριοποίηση και όχι στην παλινδρόμηση και για να χρησιμοποιηθούν 

χαρακτηριστικά θα πρέπει να μπορούν να ταξινομηθούν σε μία κατηγορία, ακόμα κι αν 

πρόκειται για αριθμητικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αν υπάρχουν πάνω από ένας 

κανόνες, οι οποίοι ικανοποιούνται όλοι από μια παρατήρηση, τότε δεν είναι ξεκάθαρο 

πώς αυτή θα κατηγοριοποιηθεί. Αυτό το πρόβλημα συχνά αντιμετωπίζεται με τη χρήση 

λίστας κανόνων (list of rules), η οποία όμως είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον 

άνθρωπο. 
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3.5.4. Άλλα ερμηνεύσιμα μοντέλα 

Ο κατάλογος των ερμηνεύσιμων μοντέλων αυξάνεται συνεχώς. Περιλαμβάνει απλά 

μοντέλα όπως γραμμικά μοντέλα, δέντρα αποφάσεων και Naive Bayes, αλλά και πιο 

σύνθετα που συνδυάζουν ή τροποποιούν μη ερμηνεύσιμα μοντέλα μηχανικής μάθησης 

για να τα κάνουν πιο ερμηνεύσιμα. 

 

Naive Bayes 

Ο ταξινομητής (classifier) Naive Bayes χρησιμοποιεί το θεώρημα του Bayes για τις υπό 

όρους πιθανότητες. Για κάθε χαρακτηριστικό, υπολογίζει την πιθανότητα να ανήκει σε 

μια κλάση ανάλογα με την τιμή του χαρακτηριστικού. Ο ταξινομητής Naive Bayes 

υπολογίζει τις πιθανότητες κλάσης για κάθε χαρακτηριστικό ανεξάρτητα, κάτι που 

ισοδυναμεί με μια ισχυρή υπόθεση ανεξαρτησίας υπό όρους των χαρακτηριστικών.  

Το μοντέλο Naive Bayes είναι ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο λόγω της υπόθεσης 

ανεξαρτησίας. Είναι πολύ σαφές για κάθε χαρακτηριστικό πόσο συμβάλλει σε μια 

συγκεκριμένη πρόβλεψη κλάσης, αφού μπορούμε να ερμηνεύσουμε την υπό όρους 

πιθανότητα. 

 

K-Κοντινότεροι γείτονες 

Η μέθοδος k-κοντινότερου γείτονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παλινδρόμηση και 

ταξινόμηση και χρησιμοποιεί τους πλησιέστερους γείτονες ενός σημείου δεδομένων για 

πρόβλεψη. Για ταξινόμηση, η μέθοδος k-κοντινότερου γείτονα εκχωρεί την πιο κοινή 

κλάση των πλησιέστερων γειτόνων μιας παρουσίας. Για παλινδρόμηση, παίρνει το μέσο 

όρο του αποτελέσματος των γειτόνων. Η δυσκολία έγκειται στο να βρεθεί το σωστό k 

και να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης μεταξύ των περιπτώσεων, κάτι 

που τελικά καθορίζει τη γειτονιά (Molnar, 2019). 
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3.6. Μαύρα κουτιά 

Τα μαύρα κουτιά είναι μοντέλα των οποίων η δομή και η διαδικασία παραγωγής 

αποτελεσμάτων δεν μπορούν να κατανοηθούν από τον άνθρωπο εξαιτίας της 

πολυπλοκότητάς τους. Τα μαύρα κουτιά επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά η 

έλλειψη εξηγήσεων εμποδίζει την διεύρυνση της χρήσης τους. Για να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν τα μοντέλα μαύρα κουτιά ακόμα και σε προβλήματα που είναι απαραίτητη 

η ερμηνεία, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που μπορούν να ενισχύσουν την ερμηνευσιμότητά 

τους. 

 

3.6.1. Μέθοδοι Model - Agnostic 

Ο διαχωρισμός των επεξηγήσεων από το μοντέλο μηχανικής μάθησης (αγνωστικές 

μέθοδοι ερμηνείας) έχει ορισμένα πλεονεκτήματα (Ribeiro, Marco Tulio et al., 2018). Το 

πλεονέκτημα των μεθόδων ερμηνείας αγνωστικών μοντέλων, σε σχέση με τα 

ερμηνεύσιμα μοντέλα, έγκειται στην ευελιξία τους. Οι προγραμματιστές μηχανικής 

μάθησης είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μοντέλο μηχανικής μάθησης, 

αφού και οι μέθοδοι ερμηνείας μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε μοντέλο. 

Τυπικά, πολλοί τύποι μοντέλων μηχανικής μάθησης αξιολογούνται για την επίλυση ενός 

προβλήματος και, στα πλαίσια της σύγκρισης της ερμηνευσιμότητάς τους, είναι 

ευκολότερο να βασιστούμε σε model-agnostic εξηγήσεις, γιατί η ίδια μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο μοντέλου. 

 

Μια εναλλακτική λύση στις μεθόδους ερμηνείας αγνωστικών μοντέλων είναι η χρήση 

μόνο ερμηνεύσιμων μοντέλων, τα οποία συχνά έχουν το μεγάλο μειονέκτημα της 

χαμηλής προγνωστικής απόδοσης σε σύγκριση με άλλα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Η 

άλλη εναλλακτική λύση είναι η χρήση μεθόδων ερμηνείας για συγκεκριμένο μοντέλο. Το 

μειονέκτημα αυτού είναι ότι δεσμευόμαστε σε έναν τύπο μοντέλου και θα είναι δύσκολο 

να μεταβούμε σε κάτι άλλο. 

 

Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος αγνωστικής εξήγησης μοντέλου είναι (Ribeiro, 

Marco Tulio et al., 2018): 

• Ευελιξία μοντέλου: Η μέθοδος ερμηνείας μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε 

μοντέλο μηχανικής μάθησης, όπως random forests και βαθιά νευρωνικά δίκτυα. 
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• Ευελιξία επεξήγησης: Δεν περιοριζόμαστε τε σε μια συγκεκριμένη μορφή εξήγησης.  

• Ευελιξία αναπαράστασης: Το σύστημα επεξήγησης θα πρέπει να μπορεί να 

χρησιμοποιεί μια διαφορετική αναπαράσταση χαρακτηριστικών ως το μοντέλο που 

εξηγείται. 

 

Οι μέθοδοι αγνωστικής ερμηνείας μοντέλου μπορούν περαιτέρω να διακριθούν σε 

τοπικές και καθολικές μεθόδους. Οι καθολικές μέθοδοι περιγράφουν κατά πόσο τα 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν την πρόβλεψη, ενώ οι τοπικές μέθοδοι στοχεύουν στην 

εξήγηση μεμονωμένων παρατηρήσεων.. 

 

3.6.1.1. Καθολικές (global) model-agnostic μέθοδοι 

Οι καθολικές μέθοδοι περιγράφουν τη μέση συμπεριφορά ενός μοντέλου μηχανικής 

μάθησης. Οι καθολικές  μέθοδοι εκφράζονται συχνά ως τιμές με βάση την κατανομή των 

δεδομένων. Για παράδειγμα, το διάγραμμα μερικής εξάρτησης - Partial Dependence Plot 

(PDP) είναι η αναμενόμενη πρόβλεψη όταν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά 

περιθωριοποιούνται. 

 

Δεδομένου ότι οι καθολικές μέθοδοι ερμηνευσιμότητας περιγράφουν τη μέση 

συμπεριφορά, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ο χρήστης του μοντέλου θέλει να 

κατανοήσει τους γενικούς μηχανισμούς στα δεδομένα ή τον εντοπισμό σφαλμάτων σε 

ένα μοντέλο. 

 

Οι τεχνικές μοντελο-αγνωστικής καθολικής  ερμηνευσιμότητας περιλαμβάνουν: 

• Το διάγραμμα μερικής εξάρτησης -  Partial Dependence Plot (PDP). 

• Τα accumulated local effect plots (ALE) είναι μια διαγραμματική μέθοδος, η οποία 

εφαρμόζεται όταν τα χαρακτηριστικά είναι εξαρτημένα. 

• Η αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών (H-statistic) ποσοτικοποιεί σε ποιο βαθμό η 

πρόβλεψη είναι το αποτέλεσμα των κοινών επιδράσεων των χαρακτηριστικών. 

• Η συναρτησιακή διάσπαση (Functional Decomposition) είναι μια κεντρική ιδέα της 

ερμηνευσιμότητας και μια τεχνική η οποία διασπά τη σύνθετη συνάρτηση πρόβλεψης σε 

μικρότερα μέρη. 

• Η μέθοδος Permutation Feature Importance αξιολογεί τη σημασία ενός 

χαρακτηριστικού ως αύξηση απώλειας όταν το χαρακτηριστικό μετατίθεται. 
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• Τα Global surrogate models (μοντέλα-αντιπρόσωποι) αντικαθιστούν το αρχικό 

μοντέλο με ένα απλούστερο μοντέλο ερμηνείας. 

 

Partial Dependence Plot (PDP) 

Το διάγραμμα μερικής εξάρτησης (PDP ή PD) δείχνει το αποτέλεσμα το οποίο έχουν ένα 

ή δύο χαρακτηριστικά στο προβλεπόμενο αποτέλεσμα ενός μοντέλου μηχανικής 

μάθησης (Friedman, 2001). Ένα διάγραμμα μερικής εξάρτησης μπορεί να δείξει εάν η 

σχέση μεταξύ του στόχου και ενός χαρακτηριστικού είναι γραμμική, μονοτονική ή πιο 

σύνθετη. Χρησιμοποιείται τόσο σε αριθμητικά χαρακτηριστικά όσο και για κατηγορικά 

χαρακτηριστικά. Για την αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ του προβλεπόμενου 

αποτελέσματος και ενός χαρακτηριστικού χρησιμοποιείται διάγραμμα δύο διαστάσεων 

(ή τριών διαστάσεων για δυο χαρακτηριστικά).  

 

Ο υπολογισμός των διαγραμμάτων μερικής εξάρτησης είναι διαισθητικός: Η συνάρτηση 

μερικής εξάρτησης σε μια συγκεκριμένη τιμή χαρακτηριστικού αντιπροσωπεύει τη μέση 

πρόβλεψη εάν αναθέσουμε σε όλα τα σημεία δεδομένων αυτή την τιμή. Εάν το 

χαρακτηριστικό για το οποίο υπολογίστηκε το PDP δεν συσχετίζεται με τα άλλα 

χαρακτηριστικά, τότε τα PDP αντιπροσωπεύουν τέλεια τον τρόπο με τον οποίο το 

χαρακτηριστικό επηρεάζει την πρόβλεψη κατά μέσο όρο. Στην περίπτωση της μη 

συσχέτισης, η ερμηνεία είναι σαφής: Η γραφική παράσταση μερικής εξάρτησης δείχνει 

πώς αλλάζει η μέση πρόβλεψη στο σύνολο δεδομένων, όταν αλλάζει ένα χαρακτηριστικό.   

 

Ο υπολογισμός της PDP έχει αιτιολογική ερμηνεία. Επεμβαίνουμε σε ένα 

χαρακτηριστικό και μετράμε τις αλλαγές στις προβλέψεις και συνεπώς αναλύουμε την 

αιτιατική σχέση μεταξύ του χαρακτηριστικού και της πρόβλεψης (Zhao, Qingyuan & 

Hastie, 2017). 

 

Ο ρεαλιστικός μέγιστος αριθμός χαρακτηριστικών σε μια συνάρτηση μερικής εξάρτησης 

είναι δύο. Αυτό οφείλεται στην δισδιάστατη αναπαράσταση (χαρτί ή οθόνη) και επίσης 

στην αδυναμία αντίληψης περισσοτέρων από τρεις διαστάσεις.  

Ορισμένα διαγράμματα PDP δεν δείχνουν την κατανομή χαρακτηριστικών. Η παράλειψη 

της κατανομής μπορεί να είναι παραπλανητική, γιατί μπορεί να υπερερμηνευτούν 

(overfitting) περιοχές χωρίς σχεδόν καθόλου δεδομένα. Αυτό το πρόβλημα λύνεται 

εύκολα δείχνοντας δείκτες για σημεία δεδομένων στον άξονα x ή ένα ιστόγραμμα. 



32 
 
   

Η υπόθεση της ανεξαρτησίας είναι το μεγαλύτερο ζήτημα με τα διαγράμματα PDP. Η 

υπόθεση είναι ότι τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπολογίζεται η μερική εξάρτηση δεν 

συσχετίζονται με άλλα χαρακτηριστικά. Όταν τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται, 

δημιουργούμε νέα σημεία δεδομένων σε περιοχές της κατανομής χαρακτηριστικών όπου 

η πραγματική πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι τα 

accumulated local effect plots (ALE) που λειτουργούν με την υπό όρους αντί για την 

οριακή κατανομή. 

 

Accumulated Local Effects (ALE) Plot 

Όπως το γράφημα PD έτσι και το ALE περιγράφει πώς τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν 

την πρόβλεψη ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης κατά μέσο όρο. Συγκριτικά όμως με 

το PD, το ALE είναι γρηγορότερο και πιο αμερόληπτο. Το PDP δεν είναι αξιόπιστο όταν 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών. Το γράφημα ALE ορίζει τιμές   στο 

χαρακτηριστικό της παρατήρησης το οποίο είναι κοντά στην τιμή που αρχικά είχε, έτσι 

αποφεύγονται μη ρεαλιστικές προβλέψεις για τις μη ρεαλιστικές τιμές του 

χαρακτηριστικού, κάτι που συναντάμε στα διαγράμματα PDP. 

 

Τα διαγράμματα ALE είναι αμερόληπτα, δηλαδή εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμα 

και όταν τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται. Τα διαγράμματα PDP αποτυγχάνουν σε αυτό 

το σενάριο επειδή περιθωριοποιούν το απίθανο ή αδύνατους συνδυασμούς τιμών 

χαρακτηριστικών. Τα διαγράμματα ALE είναι ταχύτερα στον υπολογισμό από τα PDP 

και κλιμακώνονται, αφού ο μεγαλύτερος πιθανός αριθμός διαστημάτων είναι ο αριθμός 

των παρατηρήσεων με ένα διάστημα ανά παρατήρηση. Η ερμηνεία των διαγραμμάτων 

ALE είναι σαφής. Υπό όρους σε μια δεδομένη τιμή, η σχετική επίδραση της αλλαγής του 

χαρακτηριστικού στην πρόβλεψη μπορεί να διαβαστεί από την γραφική παράσταση ALE. 

Η δισδιάστατη αναπαράσταση διαγραμμάτων ALE δείχνει μόνο την αλληλεπίδραση: Εάν 

δύο χαρακτηριστικά δεν αλληλεπιδρούν, η γραφική παράσταση δεν δείχνει τίποτα. 

 

Στα μειονεκτήματα της χρήσης τους διακρίνουμε ότι στη περίπτωση ισχυρής συσχέτισης 

μεταξύ των χαρακτηριστικών η ερμηνεία παραμένει δύσκολη (Molnar, 2019). 

 

Αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών 

Όταν τα χαρακτηριστικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα μοντέλο πρόβλεψης, η 

πρόβλεψη δεν μπορεί να εκφράζεται ως το άθροισμα των επιδράσεων των 
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χαρακτηριστικών, επειδή η επίδραση ενός χαρακτηριστικού εξαρτάται από την τιμή του 

άλλου χαρακτηριστικού. Εάν ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης κάνει προβλέψεις 

βασισμένες σε δυο χαρακτηριστικά μπορούμε να αναλύσουμε την πρόβλεψη σε 4 όρους, 

έναν σταθερό όρο, έναν όρο για το πρώτο χαρακτηριστικό, ένα για το δεύτερο και ένα 

για την αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο 

χαρακτηριστικών υπολογίζεται ως η αλλαγή στην πρόβλεψη, που εμφανίζεται κατά τη 

μεταβολή των χαρακτηριστικών αφού εξετάσουμε μεμονωμένα τις επιδράσεις των 

χαρακτηριστικών (Molnar, 2019). 

 

Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι για την μέτρηση της αλληλεπίδρασης των 

χαρακτηριστικών, μέθοδοι βασισμένες στην στατιστική (π.χ. H-statistic), στην ανάλυση 

της διακύμανσης κ.α. (Oh, 2019). Η αλληλεπίδραση H-statistic βασίζεται στην 

αποσύνθεση της μερικής εξάρτησης. Η αλληλεπίδραση H-statistic ορίζεται ως το μερίδιο 

διακύμανσης το οποίο εξηγείται από την αλληλεπίδραση. Δεδομένου ότι το στατιστικό 

δε εχει διαστάσεις, είναι συγκρίσιμο μεταξύ των χαρακτηριστικών και ακόμη και κατά 

μήκος των μοντέλων. Η αλληλεπίδραση H-statistic εντοπίζει όλα τα είδη 

αλληλεπιδράσεων, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη μορφή τους. 

Η αλληλεπίδραση H-statistic χρειάζεται, ωστόσο, πολύ χρόνο για να υπολογιστεί. Ο 

υπολογισμός περιλαμβάνει την εκτίμηση των οριακών κατανομών. Αυτές οι εκτιμήσεις 

έχουν επίσης μια ορισμένη διακύμανση εάν δεν χρησιμοποιήσουμε όλα τα σημεία 

δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι καθώς δειγματίζουμε σημεία, οι εκτιμήσεις ποικίλλουν 

επίσης από εκτέλεση σε εκτέλεση και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ασταθή. Η 

αλληλεπίδραση H-statistic λειτουργεί με την υπόθεση ότι μπορούμε να ανακατέψουμε τα 

χαρακτηριστικά ανεξάρτητα. Εάν υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών, η υπόθεση παραβιάζεται και τα συσχετισμένα χαρακτηριστικά 

μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες τιμές του H-statistic. 

 

Λειτουργική αποσύνθεση (Functional Decomposition)  

Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης με επίβλεψη μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση 

που λαμβάνει ως είσοδο ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών υψηλών διαστάσεων και 

παράγει μια βαθμολογία πρόβλεψης ή ταξινόμησης ως αποτέλεσμα. Η λειτουργική 

αποσύνθεση είναι μια τεχνική ερμηνείας που αποδομεί τη συνάρτηση υψηλών 

διαστάσεων και την εκφράζει ως άθροισμα επιμέρους επιδράσεων των χαρακτηριστικών 
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που μπορούν να οπτικοποιηθούν. Επιπλέον, η λειτουργική αποσύνθεση είναι μία 

θεμελιώδης αρχή που διέπει πολλές τεχνικές ερμηνείας. 

 

Η λειτουργική αποσύνθεση είναι η βασική ιδέα για τεχνικές όπως τα μοντέλα στατιστικής 

παλινδρόμησης, ALE, λειτουργικές καμπύλες ANOVA, PDP, H-statistic και ICE. Η 

λειτουργική αποσύνθεση παρέχει επίσης καλύτερη κατανόηση άλλων μεθόδων. Για 

παράδειγμα, η σημασία του χαρακτηριστικού μετάθεσης σπάει τη συσχέτιση μεταξύ ενός 

χαρακτηριστικού και του στόχου. Βλέποντας μέσα από τον φακό της λειτουργικής 

αποσύνθεσης, μπορούμε να δούμε ότι η μετάθεση «καταστρέφει» την επίδραση όλων 

των στοιχείων στα οποία εμπλέκεται το χαρακτηριστικό. Αυτό επηρεάζει το κύριο 

αποτέλεσμα του χαρακτηριστικού, αλλά και όλες τις αλληλεπιδράσεις με άλλα 

χαρακτηριστικά. 

 

Η έννοια της λειτουργικής αποσύνθεσης αγγίζει γρήγορα τα όριά της για χαρακτηριστικά 

υψηλών διαστάσεων πέρα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο χαρακτηριστικών. Αυτή 

η εκθετική έκρηξη στον αριθμό των χαρακτηριστικών περιορίζει την πρακτικότητα, αφού 

δεν είναι εύκολη η απεικόνιση αλληλεπιδράσεων υψηλότερης τάξης και αυξάνεται ο 

υπολογιστικός χρόνος για να υπολογιστούν όλες οι αλληλεπιδράσεις. 

Η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω – η κατασκευή μοντέλων παλινδρόμησης – είναι 

μια αρκετά χειροκίνητη διαδικασία και επιβάλλει πολλούς περιορισμούς στο μοντέλο 

που μπορούν να επηρεάσουν την προγνωστική απόδοση.  

Η προσέγγιση της λειτουργικής αποσύνθεσης είναι πιο κατάλληλη για την ανάλυση 

πινάκων παρά για κείμενα ή εικόνες. 

 

Permutation Feature Importance 

Η μέθοδος αυτή μετρά την αύξηση του σφάλματος πρόβλεψης του μοντέλου αφού 

αλλάξουμε τις τιμές του χαρακτηριστικού, κάτι που διακόπτει τη σχέση μεταξύ του 

χαρακτηριστικού και του αληθινού αποτελέσματος. 

Μετράμε τη σημαντικότητα ενός χαρακτηριστικού, υπολογίζοντας την αύξηση του 

σφάλματος πρόβλεψης του μοντέλου μετά την ανταλλαγή τιμών του χαρακτηριστικού. 

Ένα χαρακτηριστικό είναι «σημαντικό» αν η αλλαγή της τιμής του αυξάνει το σφάλμα 

μοντέλου, γιατί σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο βασίστηκε στο χαρακτηριστικό για 

την πρόβλεψη. Ένα χαρακτηριστικό είναι «ασήμαντο» εάν αλλάζοντας την τιμή του 
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αφήνει αμετάβλητο το σφάλμα μοντέλου, γιατί σε αυτήν την περίπτωση το μοντέλο 

αγνόησε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό για την πρόβλεψη.  

 

Η σημασία του χαρακτηριστικού είναι η αύξηση του σφάλματος μοντέλου όταν 

καταστρέφονται οι πληροφορίες του χαρακτηριστικού. Η σημασία των χαρακτηριστικών 

παρέχει μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη, συνολική εικόνα της συμπεριφοράς του 

μοντέλου. Μια θετική πτυχή της χρήσης της αναλογίας σφάλματος αντί της διαφοράς 

σφάλματος είναι ότι οι μετρήσεις σημασίας είναι συγκρίσιμες σε διάφορα προβλήματα. 

Το μέτρο της σημασίας λαμβάνει αυτόματα υπόψη όλες τις αλληλεπιδράσεις με άλλα 

χαρακτηριστικά. Μεταθέτοντας το χαρακτηριστικό καταστρέφετε επίσης και η επίδραση 

των αλληλεπιδράσεων με άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι η σημασία του 

χαρακτηριστικού λαμβάνει υπόψη και την κύρια επίδραση του χαρακτηριστικού και τα 

αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης στην απόδοση του μοντέλου.  

 

Η σύνδεση της μεθόδου με το σφάλμα του μοντέλου δεν είναι πάντα επιθυμητή.  Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, σημασία μπορεί να έχει το πόσο ποικίλλει η απόδοση του 

μοντέλου για ένα χαρακτηριστικό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι σημαίνει για την 

απόδοση. Ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου, είναι ότι απαιτείται πρόσβαση στο 

αληθινό αποτέλεσμα. Εάν παρέχεται μόνο το μοντέλο και τα δεδομένα χωρίς ετικέτες – 

αλλά όχι το αληθινό αποτέλεσμα – δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος. Η μέθοδος 

εξαρτάται από το ανακάτεμα των χαρακτηριστικών, το οποίο προσθέτει τυχαιότητα στη 

μέτρηση. Όταν το ανακάτεμα επαναλαμβάνεται, τα αποτελέσματα ενδέχεται να 

ποικίλλουν σημαντικά. Εάν τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται, τότε μπορεί να είναι 

μεροληπτική η μέθοδος προς τις μη ρεαλιστικές παρατηρήσεις δεδομένων (Molnar 

2019). 

 

Global surrogate models 

Ένα μοντέλο global surrogate (μοντέλα – υποκατάστατα) είναι ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο 

το οποίο εκπαιδεύεται για να προσεγγίζει τις προβλέψεις ενός μοντέλου μαύρου κουτιού. 

Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το μοντέλο του μαύρου κουτιού 

ερμηνεύοντας το υποκατάστατο μοντέλο (surrogate model). Τα μοντέλα συναντώται με 

διαφορετικά ονόματα: Μοντέλο προσέγγισης, μεταμοντέλο, εξομοιωτής κ.ά. 

Με την μέθοδο αυτή θέλουμε να προσεγγίσουμε τη συνάρτηση πρόβλεψης μαύρου 

κουτιού f όσο πιο κοντά γίνεται με τη συνάρτηση πρόβλεψης υποκατάστατου μοντέλου 
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g, υπό τον περιορισμό ότι το g είναι ερμηνεύσιμο. Για τη συνάρτηση g μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ερμηνεύσιμο μοντέλο. 

 

Η μέθοδος αυτή είναι model-agnostic, καθώς δεν απαιτείται καμία πληροφορία για τον 

εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του μοντέλου μαύρου κουτιού, παρά μόνο πρόσβαση στα 

δεδομένα και στην συνάρτηση πρόβλεψης. Η μέθοδος είναι ευέλικτη αφού ακόμα και να 

αντικατασταθεί το μοντέλο του μαύρου κουτιού με κάποιο άλλο μπορεί να συνεχιστεί η 

χρήση της μεθόδου με το ίδιο ερμηνεύσιμο μοντέλο που έχει επιλεγεί. 

Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι μέσω της μεθόδου προκύπτουν συμπεράσματα για το 

μοντέλο και όχι για τα δεδομένα, αφού το υποκατάστατο μοντέλο δεν βλέπει ποτέ το 

πραγματικό αποτέλεσμα. Το ερμηνεύσιμο μοντέλο που επιλέγετε ως υποκατάστατο 

έρχεται με όλα τα πλεονεκτήματά του και μειονεκτήματα του. Μερικοί υποστηρίζουν ότι, 

γενικά, δεν υπάρχουν εγγενώς ερμηνεύσιμα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων ακόμη και 

γραμμικών μοντέλων και δέντρων αποφάσεων) και ότι θα ήταν ακόμη και επικίνδυνο να 

υπάρχει μια ψευδαίσθηση ερμηνείας (Molnar, 2019). 

 

 

3.6.1.2. Τοπικές (local) μέθοδοι model-agnostic 

Οι τοπικές μέθοδοι ερμηνείας εξηγούν μεμονωμένες προβλέψεις.  

● Οι μεμονωμένες καμπύλες προσδοκιών υπό όρους (Individual Conditional 

Expectation - ICE) είναι τα δομικά στοιχεία για τις γραφικές παραστάσεις 

μερικής εξάρτησης και περιγράφουν πώς η αλλαγή ενός χαρακτηριστικού αλλάζει 

την πρόβλεψη. 

● Τα τοπικά υποκατάστατα μοντέλα  (Local Interpretable Model-Agnostic 

Explanations - LIME) εξηγούν μια πρόβλεψη αντικαθιστώντας το σύνθετο 

μοντέλο με ένα τοπικά ερμηνεύσιμο υποκατάστατο μοντέλο. 

● Οι Scoped Rules (Anchors) είναι κανόνες που περιγράφουν ποιες τιμές 

χαρακτηριστικών «αγκυρώνουν» μια πρόβλεψη, με την έννοια ότι κλειδώνουν την 

πρόβλεψη στη θέση της. 

● Η μέθοδος ερμηνείας με αντιπαραδείγματα  (Counterfactual explanations) 

εξηγεί μια πρόβλεψη εξετάζοντας ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να αλλάξουν 

για να επιτευχθεί μια επιθυμητή πρόβλεψη. 
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● Οι τιμές Shapley είναι μια μέθοδος απόδοσης που αποδίδει δίκαια την πρόβλεψη 

σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά. 

● Το SHAP είναι μια άλλη μέθοδος υπολογισμού για τις τιμές Shapley, αλλά 

προτείνει επίσης μεθόδους καθολικής ερμηνείας που βασίζονται σε συνδυασμούς 

τιμών Shapley στα δεδομένα. 

Οι τιμές LIME και Shapley είναι μέθοδοι απόδοσης, έτσι ώστε η πρόβλεψη μιας μόνο 

παρουσίας να περιγράφεται ως το άθροισμα των επιδράσεων των χαρακτηριστικών. 

Άλλες μέθοδοι, όπως οι Counterfactual explanations, βασίζονται σε παραδείγματα 

(Molnar, 2019). 

 

Individual Conditional Expectation (ICE) 

Το γράφημα ICE εμφανίζει για κάθε παρατήρηση και μια γραμμή που δείχνει πώς 

μεταβάλλεται η πρόβλεψη με την μεταβολή της τιμής ενός χαρακτηριστικού. 

Η γραφική παράσταση μερικής εξάρτησης (PDP) για τη μέση επίδραση ενός 

χαρακτηριστικού είναι μια καθολική μέθοδος επειδή δεν εστιάζει σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, αλλά σε έναν συνολικό μέσο όρο. Το ισοδύναμο της μεθόδου PDP για 

μεμονωμένες περιπτώσεις δεδομένων ονομάζεται γραφική παράσταση ατομικής υπό 

όρους προσδοκίας (ICE) (Goldstein, Kapelner et al., 2015). Μια γραφική παράσταση ICE 

απεικονίζει την εξάρτηση της πρόβλεψης από ένα χαρακτηριστικό για κάθε παρατήρηση 

ξεχωριστά, καταλήγοντας σε μία γραμμή ανά παρατήρηση, σε σύγκριση με μία συνολική 

γραμμή των διαγραμμάτων PDP. Ένα PDP είναι ο μέσος όρος των γραμμών μιας 

γραφικής παράστασης ICE.  

 

Η μέθοδος είναι ακόμη πιο εύχρηστη από όσο η μέθοδος PDP. Μια γραμμή 

αντιπροσωπεύει τις προβλέψεις για μια παρατήρηση, αν μεταβάλλουμε το 

χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος. Σε αντίθεση με τα διαγράμματα μερικής εξάρτησης, 

οι καμπύλες ICE μπορούν να αποκαλύψουν ετερογενείς σχέσεις. 

 

Οι καμπύλες ICE, ωστόσο, μπορούν να εμφανίσουν μόνο ένα χαρακτηριστικό με νόημα, 

επειδή δύο χαρακτηριστικά θα απαιτούσαν τη σχεδίαση πολλών επιφανειών επικάλυψης. 

Οι καμπύλες ICE αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τα PDP: Εάν το χαρακτηριστικό 

ενδιαφέροντος συσχετίζεται με άλλα χαρακτηριστικά, τότε ορισμένα σημεία στις 

γραμμές μπορεί να είναι μη έγκυρα σημεία δεδομένων σύμφωνα με την κοινή κατανομή 

χαρακτηριστικών. 
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Local Surrogate (LIME) 

Η μέθοδος LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) αναφέρεται σε 

ερμηνεύσιμα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν μεμονωμένες 

προβλέψεις μοντέλων μηχανικής μάθησης μαύρου κουτιού, προσεγγίζοντας τα τοπικά  

με ερμηνεύσιμα μοντέλα (Ribeiro, Tulio et al., 2016). Στη θέση ενός καθολικού μοντέλου 

surrogate, το LIME εστιάζει στην εκπαίδευση τοπικών υποκατάστατων μοντέλων για να 

εξηγήσει μεμονωμένες προβλέψεις (Ribeiro, Tulio et al., 2016). Η ιδέα είναι αρκετά 

διαισθητική. Αρχικά, λαμβάνουμε υπόψη μόνο το μοντέλο μαύρου κουτιού όπου 

εισάγουμε σημεία δεδομένων και λαμβάνουμε τις προβλέψεις του μοντέλου. Ο στόχος 

είναι να κατανοήσουμε γιατί το μοντέλο μηχανικής μάθησης έκανε μια συγκεκριμένη 

πρόβλεψη. Το LIME ελέγχει τι συμβαίνει με τις προβλέψεις όταν δίνονται παραλλαγές 

των δεδομένων στο μοντέλο μηχανικής εκμάθησης. Το LIME δημιουργεί ένα νέο σύνολο 

δεδομένων που αποτελείται από διαταραγμένα δείγματα και τις αντίστοιχες προβλέψεις 

του μοντέλου μαύρου κουτιού. Σε αυτό το νέο σύνολο δεδομένων το LIME εκπαιδεύει 

στη συνέχεια ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο, το οποίο σταθμίζεται με βάση την εγγύτητα των 

παρατηρήσεων του δείγματος προς την παρατήρηση ενδιαφέροντος.  

Το LIME είναι μία από τις λίγες μεθόδους που λειτουργεί για δεδομένα σε πίνακα, 

κείμενο και εικόνες. Το μέτρο πιστότητας (πόσο καλά το ερμηνεύσιμο μοντέλο 

προσεγγίζει τις προβλέψεις από το μαύρο κουτί) μας δίνει μια καλή ιδέα για το πόσο 

αξιόπιστο είναι το ερμηνεύσιμο μοντέλο στην εξήγηση των προβλέψεων του μαύρου 

κουτιού στη γειτονιά των παρατηρήσεων των δεδομένων ενδιαφέροντος. 

 

Οι επεξηγήσεις που δημιουργούνται με τοπικά υποκατάστατα μοντέλα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν άλλα (ερμηνεύσιμα) χαρακτηριστικά από αυτά στα οποία είχε 

εκπαιδευτεί το αρχικό μοντέλο. Φυσικά, αυτά τα ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά πρέπει να 

προέρχονται από το αρχικό σύνολο δεδομένων. Ένας ταξινομητής κειμένου (text 

classifier) μπορεί να βασίζεται σε αφηρημένες έννοιες λέξεων ως χαρακτηριστικά, αλλά 

η εξήγηση μπορεί να βασίζεται στην παρουσία ή στην απουσία των λέξεων σε μια 

πρόταση. Ένα μοντέλο παλινδρόμησης μπορεί να βασίζεται σε έναν μη ερμηνεύσιμο 

μετασχηματισμό ορισμένων χαρακτηριστικών, αλλά οι επεξηγήσεις μπορούν να 

δημιουργηθούν με τα αρχικά χαρακτηριστικά.  
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Η δειγματοληψία θα μπορούσε να βελτιώσει την εφαρμογή του LIME. Τα σημεία 

δεδομένων διαλέγονται δειγματοληπτικά από μια Gaussian κατανομή, αγνοώντας τη 

συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απίθανα σημεία 

δεδομένων τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση 

μοντέλων τοπικής εξήγησης. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αστάθεια των εξηγήσεων. Οι εξηγήσεις LIME μπορούν να 

χειραγωγηθούν από τον επιστήμονα δεδομένων για να κρύψουν προκαταλήψεις (Slack, 

Hilgard et al., 2020). Η πιθανότητα χειραγώγησης των αποτελεσμάτων καθιστά δύσκολη 

την εμπιστοσύνη στη μέθοδο. 

 

Scoped Rules (Anchors) 

Η μέθοδος αυτή εξηγεί μεμονωμένες προβλέψεις οποιουδήποτε μοντέλου ταξινόμησης 

μαύρου κουτιού βρίσκοντας έναν κανόνα απόφασης που «αγκυρώνει» την πρόβλεψη 

επαρκώς. Ένας κανόνας αγκυρώνει μία πρόβλεψη εάν οι αλλαγές σε άλλες τιμές 

χαρακτηριστικών δεν την επηρεάζουν. Άγκυρες χρησιμοποιούν τεχνικές ενισχυμένης  

μάθησης σε συνδυασμό με έναν αλγόριθμο αναζήτησης γράφου για μείωση του αριθμού 

των κλήσεων του μοντέλου (και επομένως του απαιτούμενου χρόνου εκτέλεσης) στο 

ελάχιστο ενώ είναι ακόμα σε θέση να ανακάμψει από το τοπικό βέλτιστο.  

 

Οι Ribeiro, Singh και Guestrin (2018),οι ίδιοι ερευνητές που εισήγαγαν τον αλγόριθμο 

LIME, πρότειναν τον σχετικό αλγόριθμο. Η προσέγγιση των αγκύρων αναπτύσσει μια 

στρατηγική που βασίζεται σε διαταραχές για να δημιουργήσει τοπικές εξηγήσεις για 

προβλέψεις μοντέλων μηχανικής μάθησης μαύρου κουτιού. Ωστόσο, αντί για 

υποκατάστατα μοντέλα που χρησιμοποιούνται από το LIME, οι επεξηγήσεις που 

προκύπτουν εκφράζονται ως εύκολα κατανοητοί κανόνες if-then, που ονομάζονται 

άγκυρες. Αυτοί οι κανόνες είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι, αφού έχουν εύρος: οι άγκυρες 

περιλαμβάνουν την έννοια της κάλυψης, δηλώνοντας με ακρίβεια σε ποιες άλλες, 

ενδεχομένως αόρατες, περιπτώσεις ισχύουν. Σε αυτό τέλος, γείτονες, ή διαταραχές, 

δημιουργούνται και αξιολογούνται για κάθε παρατήρηση που εξηγείται. Κάτι τέτοιο 

επιτρέπει στην προσέγγιση να αγνοήσει τη δομή του μαύρου κουτιού και τις εσωτερικές 

παραμέτρους ώστε αυτές να μπορούν να παραμείνουν τόσο απαρατήρητες όσο και 

αναλλοίωτες. Ο αλγόριθμος είναι αγνωστικός μοντέλου, που σημαίνει ότι μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία μοντέλου. 
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Η προσέγγιση των αγκυρών προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι του LIME. 

Πρώτον, η έξοδος του αλγορίθμου είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί, καθώς οι κανόνες 

είναι εύκολο να ερμηνευτούν. Δεύτερον, η προσέγγιση των αγκύρων λειτουργεί όταν οι 

προβλέψεις είναι μη γραμμικές ή πολύπλοκες στη γειτονιά μιας παρατήρησης. Καθώς η 

προσέγγιση αναπτύσσει τεχνικές ενισχυτικής μάθησης αντί να εφαρμόζει υποκατάστατα 

μοντέλα, είναι λιγότερο πιθανό να υπεραπλουστεύσει (underfit) το μοντέλο. 

Η κατασκευή αγκύρων, ωστόσο, απαιτεί πολλές κλήσεις στο μοντέλο μηχανικής 

μάθησης, όπως και όλες οι επεξηγήσεις που βασίζονται σε διαταραχές. Τέλος, δεν 

υπάρχει καλύτερη τεχνική διακριτοποίησης και οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τα 

δεδομένα πριν αποφασίσουν πώς να διακριτοποιήσουν τα δεδομένα για να μην λάβουν 

ανεπαρκή αποτελέσματα (Ribeiro, Tulio et al., 2018; Molnar, 2019). 

 

Τιμές Shapley  

Μια πρόβλεψη μπορεί να εξηγηθεί υποθέτοντας ότι κάθε τιμή χαρακτηριστικού της 

παρατήρησης είναι ένας «παίκτης» σε ένα παιχνίδι όπου η πρόβλεψη είναι η πληρωμή. 

Τιμές Shapley - μια μέθοδος από τη θεωρία παιγνίων – μας λέει πώς να κατανείμουμε 

δίκαια την «πληρωμή» μεταξύ των χαρακτηριστικών.  

 

Το «παιχνίδι» είναι η διαδικασία πρόβλεψης για μία παρατήρηση του συνόλου 

δεδομένων και το κέρδος είναι η πραγματική πρόβλεψη για αυτή την παρατήρηση μείον 

τη μέση πρόβλεψη όλων των παρατηρήσεων. Οι «παίκτες» είναι οι τιμές των 

χαρακτηριστικών οι οποίες συνεργάζονται για να λάβουν το κέρδος. Η τιμή Shapley είναι 

ο μέσος όρος όλων των οριακών συνεισφορών σε όλες τις πιθανές συνεργασίες. Ο χρόνος 

υπολογισμού αυξάνεται εκθετικά μαζί με τον αριθμό των χαρακτηριστικών. Για να 

διατηρηθεί διαχειρίσιμος ο χρόνος υπολογισμού, μπορούμε να καταμετρήσουμε τις 

συνεισφορές για μόνο μερικά δείγματα των πιθανών συνεργασιών. Η μέθοδος δουλεύει 

τόσο για ταξινόμηση (αφορά πιθανότητες) όσο και για παλινδρόμηση. Η δίκαιη 

κατανομή της μέσης πρόβλεψης ανάμεσα στα χαρακτηριστικά μίας παρατήρησης και οι 

αντιφατικές ερμηνείες που επιτυγχάνονται από την σύγκριση της με ένα υποσύνολο είναι 

κάποια από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ενώ στα αρνητικά συγκαταλέγεται ο χρόνος 

υπολογισμού, η αναγκαιότητα της πρόσβασης στα δεδομένα, η συμπερίληψη μη 

ρεαλιστικών δεδομένων της παρατήρησης όταν υπάρχει συσχέτιση των χαρακτηριστικών 

και το ότι επιστρέφεται μια απλή τιμή για κάθε χαρακτηριστικό και όχι ένα μοντέλο 

πρόβλεψης όπως στη περίπτωση του μοντέλου LIME (Molnar 2019) . 
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SHAP (SHapley Additive exPlanations) 

Η μέθοδος SHAP (SHapley Additive exPlanations) από τους Lundberg and Lee (2017) 

εξηγεί μεμονωμένες προβλέψεις και βασίζεται στην θεωρία παιγνίων των βέλτιστων 

τιμών Shapley. Ο στόχος του SHAP είναι να εξηγήσει την πρόβλεψη μίας παρατήρησης 

x υπολογίζοντας τη συμβολή κάθε χαρακτηριστικού στην πρόβλεψη. Οι τιμές των 

χαρακτηριστικών μιας παρατήρησης δεδομένων ενεργούν ως παίκτες σε ένα 

συνασπισμό. Οι τιμές Shapley μας λένε πώς να κατανείμουμε δίκαια την "πληρωμή" (την 

πρόβλεψη) μεταξύ των χαρακτηριστικών. Ένας παίκτης μπορεί να είναι μια μεμονωμένη 

τιμή χαρακτηριστικού, π.χ. για δεδομένα πίνακα ή μια ομάδα τιμών χαρακτηριστικών. 

Για παράδειγμα, για να εξηγήσουμε μια εικόνα, τα pixel μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

superpixel και η πρόβλεψη να κατανεμηθεί μεταξύ τους. Μία καινοτομία που φέρνει η 

μέθοδος SHAP είναι ότι η εξήγηση της τιμής Shapley αναπαρίσταται ως μια μέθοδος 

απόδοσης πρόσθετων χαρακτηριστικών, ένα γραμμικό μοντέλο. Η μέθοδος περιγράφει 

τρία επιθυμητά χαρακτηριστικά: την τοπική ακρίβεια, την απουσία, δηλαδή αν ένα 

χαρακτηριστικό λείπει λαμβάνει ως απόδοση μηδέν και τη συνέπεια, δηλαδή αν ένα 

μοντέλο αλλάξει έτσι ώστε η οριακή συνεισφορά της τιμής ενός χαρακτηριστικού 

αυξηθεί ή μείνει το ίδιο (ανεξάρτητα από τα άλλα χαρακτηριστικά), η τιμή Shapley 

επίσης αυξάνεται ή παραμένει ίδια. 

Η προσέγγιση της εκτίμησης των τιμών Shapley μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:  

Με τη χρήση της μεθόδου KernelSHAP, η οποία βασίζεται στον πυρήνα και έχει 

προκύψει από τοπικά μοντέλα surrogate. Για μία παρατήρηση, εκτιμώνται οι 

συνεισφορές του κάθε χαρακτηριστικού στην πρόβλεψη.  

Με τη χρήση της μεθόδου TreeSHAP, η οποία βασίζεται στα μοντέλα δέντρων. 

Πρόκειται για παραλλαγή των μοντέλων μηχανικής μάθησης τα οποία βασίζονται στα 

δέντρα (δέντρα απόφασης, τα τυχαία δάση, gradient boosted δέντρα).  

Οι τιμές Shapley μπορούν να συνδυαστούν με καθολικές ερμηνείες. Αν εφαρμοστεί η 

μέθοδος SHAP για κάθε παρατήρηση είναι εφικτή η ερμηνεία ολόκληρου του μοντέλου. 

Η ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των μεθόδων SHAP Feature Importance, 

Summary Plot, Dependence Plot, Interaction Values, Clustering SHAP values.  

Εφόσον το SHAP υπολογίζει τις τιμές Shapley, ισχύουν όλα τα πλεονεκτήματα των τιμών 

Shapley. Η μέθοδος SHAP έχει μια στέρεη θεωρητική βάση στη θεωρία παιγνίων. Η 
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πρόβλεψη κατανέμεται δίκαια μεταξύ των τιμών των χαρακτηριστικών. Λαμβάνουμε 

αντιθετικές εξηγήσεις που συγκρίνουν την πρόβλεψη με τη μέση πρόβλεψη. 

Το SHAP συνδέει τις τιμές LIME και Shapley. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για καλύτερη 

κατανόηση και των δύο μεθόδων. Βοηθά επίσης στην ενοποίηση του πεδίου της 

ερμηνεύσιμης μηχανικής μάθησης. Το SHAP έχει μια γρήγορη υλοποίηση για μοντέλα 

που βασίζονται σε δέντρα.  Ο γρήγορος υπολογισμός καθιστά δυνατό τον υπολογισμό 

των πολλών τιμών Shapley που απαιτούνται για οι ερμηνείες του καθολικού μοντέλου.  

Παρόλα αυτά η μέθοδος KernelSHAP είναι αργή και αγνοεί τη εξάρτηση των 

χαρακτηριστικών. Επιπλέον η μέθοδος TreeSHAP μπορεί και να παράξει ακούσια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Molnar 2019; Rodríguez-Pérez, Raquel & Bajorath, Jürgen 

2020). 

 

3.6.2. Εξηγήσεις μέσω Παραδειγμάτων 

Οι μέθοδοι επεξήγησης που βασίζονται σε παραδείγματα επιλέγουν συγκεκριμένες 

περιπτώσεις του συνόλου δεδομένων για επεξήγηση της συμπεριφοράς των μοντέλων 

μηχανικής μάθησης ή να εξηγήσει την υποκείμενη κατανομή των δεδομένων. 

Οι επεξηγήσεις που βασίζονται σε παραδείγματα είναι ως επί το πλείστον αγνωστικές ως 

προς το μοντέλο, επειδή κατασκευάζουν οποιοδήποτε μοντέλο μηχανικής μάθησης πιο 

ερμηνεύσιμο. Η διαφορά με τις αγνωστικές ως προς το μοντέλο μεθόδους είναι ότι αυτές 

εξηγούν ένα μοντέλο επιλέγοντας παρατηρήσεις  του συνόλου δεδομένων και όχι με τη 

δημιουργία περιλήψεων των χαρακτηριστικών (όπως π.χ. στη μέθοδο PDP). Οι 

επεξηγήσεις οι οποίες βασίζονται σε παραδείγματα έχουν νόημα μόνο εάν μπορούμε να 

αναπαραστήσουμε ένα χαρακτηριστικό  των δεδομένων με ανθρωπίνως κατανοητό 

τρόπο. Γενικά, οι μέθοδοι που βασίζονται σε παραδείγματα λειτουργούν 

αποτελεσματικότερα εάν οι τιμές χαρακτηριστικών μιας παρατήρησης φέρουν 

περισσότερο πλαίσιο, δηλαδή εάν τα δεδομένα έχουν μια δομή, όπως οι εικόνες ή τα 

κείμενα.  

 

Οι εξηγήσεις μέσω παραδειγμάτων βασίζονται στην ιδέα: Το πράγμα Β είναι παρόμοιο 

με το πράγμα Α και το Α προκάλεσε το Υ, γι' αυτό προβλέπω ότι το Β θα προκαλέσει και 

το Υ. Εμμέσως, ορισμένες προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης λειτουργούν βάσει 

παραδειγμάτων. Τα δέντρα αποφάσεων χωρίζουν τα δεδομένα σε κόμβους με βάση τις 
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ομοιότητες των σημείων δεδομένων στα χαρακτηριστικά τα οποία  είναι σημαντικά για 

την πρόβλεψη του στόχου. Ένα δέντρο απόφασης καταλήγει σε πρόβλεψη για μια νέα 

παρατήρηση δεδομένων με την εύρεση των παρόμοιων παρατηρήσεων και 

επιστρέφοντας τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων αυτών των χαρακτηριστικών ως την 

πρόβλεψη. Η μέθοδος k-πλησιέστερων γειτόνων (knn) λειτουργεί ρητά με αυτήν την 

μέθοδο. Για μια νέα περίπτωση, ένα μοντέλο knn εντοπίζει τους k-πλησιέστερους 

γείτονες (π.χ. k=3 πλησιέστερες παρατηρήσεις) και επιστρέφει τον μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων αυτών των γειτόνων ως την πρόβλεψη. 
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Οι ακόλουθες μέθοδοι ερμηνείας βασίζονται όλες σε παραδείγματα: 

 

• Η μέθοδος ερμηνείας με αντιπαραδείγματα δεν παραθέτει ρητά τους λόγους που 

παράχθηκε μια απόφαση, αντ’ αυτού παρέχει προτάσεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (Sahil, Dickerson & Keegan, 2020). Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη 

δημιουργία εξηγήσεων με αντιπαραδείγματα, ο πιο απλοϊκός τρόπος για να δημιουργηθεί 

είναι κάνοντας δοκιμές με το να γίνονται τυχαίες αλλαγές στις τιμές των 

χαρακτηριστικών μέχρι να προβλεφθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η ερμηνεία των αντιπαραδειγμάτων είναι πολύ σαφής. Εάν οι τιμές των χαρακτηριστικών 

μίας παρατήρησης αλλάξουν σύμφωνα με το αντιπαράδειγμα, η πρόβλεψη αλλάζει στην 

προκαθορισμένη πρόβλεψη. Η μέθοδος δημιουργεί ένα νέο χαρακτηριστικό, αλλά μπορεί 

επίσης να συνοψίσει ένα αντιπαράδειγμα, αναφέροντας ποιες τιμές χαρακτηριστικών 

έχουν αλλάξει. Η μέθοδος δεν απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα ή στο μοντέλο. Η μέθοδος 

προσφέρει  μια ισορροπία μεταξύ της επεξήγησης των προβλέψεων του μοντέλου και της 

προστασίας των συμφερόντων του κατόχου του μοντέλου. 

 

• Τα αντιπαραθετικά παραδείγματα είναι παρατηρήσεις με σκόπιμες διαταραχές των 

χαρακτηριστικών, οι οποίες προκαλούν το μοντέλο να κάνει λάθος πρόβλεψη. Στόχος  

της μεθόδου είναι να ξεγελάσει και όχι να ερμηνεύσει τα μοντέλα μηχανικής μάθησης.  

• Μια ακόμα μέθοδος ερμηνείας που βασίζεται σε παραδείγματα είναι τα «Πρωτότυπα 

και Κριτικές». Ένα πρωτότυπο είναι ότι μία παρατήρηση αντιπροσωπευτική όλων των 

δεδομένων. Μια κριτική είναι μία παρατήρηση δεδομένων η οποία δεν αντιπροσωπεύει 

επαρκώς το σύνολο των πρωτοτύπων. Ο σκοπός της κριτικής είναι η παροχή 

πληροφοριών μαζί με πρωτότυπα, ειδικά για σημεία δεδομένων τα οποία τα πρωτότυπα 

δεν αντιπροσωπεύουν καλά. Τα πρωτότυπα και οι κριτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ανεξάρτητα από ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για την περιγραφή των δεδομένων, 

αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ερμηνεύσιμου 

μοντέλου ή να κάνει ένα μοντέλο μαύρου κουτιού ερμηνεύσιμο. 

Μια προσέγγιση της μεθόδου είναι η k-medoids, ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης. Κάθε 

αλγόριθμος ομαδοποίησης που επιστρέφει παρατηρήσεις ως το κέντρο μια ομάδας 

δεδομένων, θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις για να συλλέγει πρωτότυπα. Μια 

προσέγγιση που συνδυάζει τα πρωτότυπα και τις κριτικές σε ένα ενιαίο πλαίσιο και 

μπορεί να αναδείξει την ερμηνευσιμότητα των μεθόδων μηχανικής μάθησης, είναι η 

MMD-critic. Η προσέγγιση χρησιμοποιεί  το στατιστικό στοιχείο MMD ως ένα μέτρο 
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της ομοιότητας ανάμεσα στα σημεία και στα πιθανά πρωτότυπα, και αποτελεσματικά 

επιλέγει πρωτότυπα που μεγιστοποιούν την στατιστική (Molnar, 2019). 

 

•Μια παρατήρηση με επιρροή είναι ένα χαρακτηριστικό δεδομένων του οποίου η 

αφαίρεση έχει ισχυρή επίδραση στους εκπαιδευμένο μοντέλο. Όσο περισσότερο 

αλλάζουν οι παράμετροι ή οι προβλέψεις του μοντέλου όταν το μοντέλο 

επανεκπαιδεύεται με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να αφαιρείται  από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης, τόσο πιο επιδραστικό είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Με το να 

αναγνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά με επιρροή, μπορούμε να αποσφαλματώσουμε τα 

μοντέλα μηχανικής μάθησης ή τα λάθη στα σύνολα δεδομένων και να εξηγήσουμε 

καλύτερα την συμπεριφορά και τις προβλέψεις τους συνολικά ή ακόμα και σε 

μεμονωμένες προβλέψεις. 

Δυο προσεγγίσεις της μεθόδου είναι τα διαγνωστικά διαγραφής (deletion diagnostics) και 

η συνάρτηση επιρροής (influence function). Τα διαγνωστικά διαγραφής γίνονται με τη 

διαγραφή του χαρακτηριστικού  από το σύνολο δεδομένων και την επανεκπαίδευση του 

μοντέλου, παρατηρώντας έτσι την διαφορά στις παραμέτρους του μοντέλου ή της 

πρόβλεψης. Η συνάρτηση επιρροής υπολογίζει το κατά πόσο οι παράμετροι του μοντέλου 

και οι προβλέψεις του βασίζονται σε ένα χαρακτηριστικό των δεδομένων. Αντί να 

διαγραφεί το χαρακτηριστικό, η μέθοδος προσεγγίζει το πόσο αλλάζει το μοντέλο όταν 

το χαρακτηριστικό είναι σταθμισμένο στο άθροισμα της απώλειας από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Η μέθοδος δουλεύει μόνο σε ένα υποσύνολο των μοντέλων μηχανικής 

μάθησης όπως λογιστική παλινδρόμηση, νευρωνικά δίκτυα και μηχανές διανυσμάτων 

υποστήριξης ενώ δεν αποδίδει σε μεθόδους βασισμένες σε δέντρα, όπως τυχαία δάση 

(Molnar, 2019). 
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3.7. Ερμηνεία Νευρωνικών Δικτύων 

 

Οι μέθοδοι ερμηνευσιμότητας των Νευρωνικών Δικτύων οπτικοποιούν χαρακτηριστικά 

και έννοιες που μαθαίνονται από ένα νευρωνικό δίκτυο, εξηγούν μεμονωμένες 

προβλέψεις και απλοποιούν τα μοντέλα. 

 

Η Βαθιά Μάθηση (Deep learning) είναι πολύ αποτελεσματική, ειδικά σε εργασίες που 

περιλαμβάνουν εικόνες και κείμενα, όπως ταξινόμηση εικόνων και μετάφραση γλώσσας. 

Η επιτυχημένη πορεία των Deep Neural Networks ξεκίνησε το 2012, όταν η πρόκληση 

ταξινόμησης εικόνας ImageNet (Russakovsky, Deng et al., 2015) κερδήθηκε από μια 

προσέγγιση βαθιάς μάθησης. Από τότε, γίναμε μάρτυρες μιας έκρηξης στις 

αρχιτεκτονικές βαθιών νευρωνικών δικτύων, με τάση προς βαθύτερα δίκτυα με όλο και 

περισσότερες παραμέτρους βάρους. 

 

Για να γίνουν προβλέψεις με ένα νευρωνικό δίκτυο, τα δεδομένα εισόδου περνούν μέσα 

από πολλά επίπεδα πολλαπλασιασμού με τα βάρη που έχουν μάθει και μέσω μη 

γραμμικών μετασχηματισμών. Μία πρόβλεψη μπορεί να περιλαμβάνει εκατομμύρια 

μαθηματικές πράξεις ανάλογα με την αρχιτεκτονική του νευρωνικού δικτύου. Δεν είναι 

εφικτό να ακολουθήσει ο άνθρωπος την ακριβή αντιστοίχιση από την εισαγωγή 

δεδομένων έως την πρόβλεψη, καθώς θα έπρεπε να εξεταστούν εκατομμύρια βάρη τα 

οποία αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο για την κατανόηση μιας πρόβλεψης από ένα 

νευρωνικό δίκτυο. Για να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά και τις προβλέψεις των 

νευρωνικών δικτύων, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες μεθόδους ερμηνείας. 

 

Για την ερμηνεία των νευρωνικών δικτύων, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

αγνωστικιστικές ως προς το μοντέλο μέθοδοι, όπως τοπικά μοντέλα ή γραφήματα 

μερικής εξάρτησης, αλλά υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους είναι λογικό να 

εξετάσουμε τις μεθόδους ερμηνευσιμότητας οι οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά για 

νευρωνικά δίκτυα: Πρώτον, τα νευρωνικά δίκτυα μαθαίνουν χαρακτηριστικά και έννοιες 

στα κρυφά τους στρώματα και χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία για να τα αποκαλύψουμε. 

Δεύτερον, η κλίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μεθόδων 

ερμηνευσιμότητας οι οποίες είναι πιο αποδοτικές από υπολογισμούς (Molnar, 2019). 
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3.7.1. Learned Features 

Τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNN) μαθαίνουν 

αφηρημένα χαρακτηριστικά και έννοιες από ακατέργαστα pixel εικόνων. Η 

Οπτικοποίηση Χαρακτηριστικών (Feature Visualization) αναπαριστά τα μαθημένα 

χαρακτηριστικά μέσω της μεγιστοποίησης ενεργοποίησης. Η μέθοδος ανάλυσης δικτύου 

(Network Dissection) επισημαίνει μονάδες νευρωνικών δικτύων (π.χ. κανάλια) με 

ανθρώπινες έννοιες. 

 

Τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα μαθαίνουν χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου στα κρυφά 

επίπεδα. Στο παράδειγμα του ταξινομητή εικόνων, η εικόνα τροφοδοτείται στο δίκτυο 

στην ακατέργαστη μορφή της (pixel). Το δίκτυο μεταμορφώνει την εικόνα πολλές φορές, 

περνάει δηλαδή από πολλά συνελικτικά στρώματα. Σε αυτά τα συνελικτικά στρώματα, 

το δίκτυο μαθαίνει νέα και συνεχώς πιο πολύπλοκα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια οι 

μετασχηματισμένες πληροφορίες εικόνας περνούν από τα πλήρως συνδεδεμένα 

στρώματα και μετατρέπονται σε ταξινόμηση ή πρόβλεψη. 

Το πρώτο συνελικτικό στρώμα μαθαίνει χαρακτηριστικά όπως άκρες και απλές υφές. Στα 

επόμενα στρώματα, μαθαίνονται πιο σύνθετες υφές και μοτίβα. Το τελευταίο 

συνελεκτικό στρώμα μαθαίνει χαρακτηριστικά όπως αντικείμενα ή μέρη αντικειμένων. 

Τα πλήρως συνδεδεμένα συνελικτικά στρώματα μαθαίνουν να συνδέουν τις 

ενεργοποιήσεις από τα χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου με τις επιμέρους κλάσεις οι 

οποίες θα προβλεφθούν. 

 

Οπτικοποίηση Χαρακτηριστικών (Feature Visualization) 

Η προσέγγιση για τη σαφήνεια των μαθημένων χαρακτηριστικών (learned features) 

ονομάζεται Οπτικοποίηση Χαρακτηριστικών (Feature Visualization). Η οπτικοποίηση 

χαρακτηριστικών για μια μονάδα ενός νευρωνικού δικτύου γίνεται με την εύρεση της 

εισόδου που μεγιστοποιεί την ενεργοποίηση αυτής της μονάδας. Η "Μονάδα" αναφέρεται 

είτε σε μεμονωμένους νευρώνες, κανάλια (ονομάζονται επίσης χάρτες 

χαρακτηριστικών), ολόκληρα στρώματα ή την τελική πιθανότητα κλάσης στην 

ταξινόμηση (ή ο αντίστοιχος νευρώνας pre-softmax, που συνιστάται). Οι μεμονωμένοι 

νευρώνες είναι ατομικές μονάδες του δικτύου, συνεπώς θα λαμβάναμε την μέγιστη 

πληροφορία δημιουργώντας οπτικοποιήσεις χαρακτηριστικών για κάθε νευρώνα. Τα 

νευρωνικά δίκτυα, ωστόσο, περιέχουν συχνά εκατομμύρια νευρώνες και η οπτικοποίηση 
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για κάθε νευρώνα ξεχωριστά θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Τα κανάλια (μερικές φορές 

ονομάζονται χάρτες ενεργοποίησης) ως μονάδες είναι μια καλή επιλογή για 

οπτικοποίηση χαρακτηριστικών καθώς οπτικοποιούμε ένα ολόκληρο συνελικτικό 

στρώμα. Τα στρώματα ως μονάδα χρησιμοποιούνται για το DeepDream της Google, το 

οποίο προσθέτει επανειλημμένα τα οπτικοποιημένα χαρακτηριστικά ενός επιπέδου στην 

αρχική εικόνα, με αποτέλεσμα μια ονειρική έκδοση της εισόδου. 

 

Μέθοδος ανάλυσης δικτύου (Network Dissection)  

Η μέθοδος ανάλυσης δικτύου (Network Dissection) από τους Bau & Zhou et al. (2017) 

ποσοτικοποιεί την ερμηνευσιμότητα μιας μονάδας ενός συνελικτικού νευρωνικού 

δικτύου. Η προσέγγιση αυτή συνδέει ιδιαίτερα ενεργοποιημένες περιοχές καναλιών του 

συνελεκτικού νευρωνικού δικτύου με ανθρώπινες έννοιες (αντικείμενα, μέρη, υφές, 

χρώματα, κ.τ.λ.). Τα κανάλια ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου μαθαίνουν νέα 

χαρακτηριστικά, αλλά αυτές οι οπτικοποιήσεις δεν αποδεικνύουν ότι μια μονάδα έχει 

μάθει μία συγκεκριμένη έννοια. Επίσης, δεν έχουμε ένα μέτρο για το πόσο καλά ανιχνεύει 

μια μονάδα μία συγκεκριμένη έννοια. Η υπόθεση πίσω από την μέθοδο είναι ότι οι 

μονάδες ενός συνελεκτικού δικτύου μαθαίνουν ασύμπλεκτες έννοιες. 

 

Ασύμπλεκτα χαρακτηριστικά (disentangled features) σημαίνει ότι μεμονωμένες μονάδες 

του δικτύου ανιχνεύουν συγκεκριμένες έννοιες του πραγματικού κόσμου. Για 

παράδειγμα, το συνελεκτικό κανάλι 300 μπορεί να ανιχνεύσει ουρανοξύστες και το 

κανάλι 100 σκύλους. Το αντίθετο ενός ασύμπλεκτου δικτύου είναι ένα εντελώς 

μπερδεμένο δίκτυο. Σε ένα εντελώς μπερδεμένο δίκτυο, για παράδειγμα, δεν θα υπήρχε 

μεμονωμένη μονάδα για τους σκύλους, αλλά όλα τα κανάλια θα συνέβαλαν στην 

αναγνώριση των σκύλων. 

Τα ασύμπλεκτα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι το δίκτυο είναι εξαιρετικά 

ερμηνεύσιμο. Σε ένα δίκτυο με εντελώς ασύνδετες μονάδες οι οποίες φέρουν ετικέτα με 

γνωστές έννοιες ανοίγουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων του δικτύου. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός 

προβληματικών μη αιτιωδών συσχετίσεων και η αυτόματη απαρίθμηση των ιδιαίτερα 

ενεργοποιημένων μονάδων με τις έννοιές τους οι οποίες εξηγούν μια μεμονωμένη 

πρόβλεψη. 

 

Η μέθοδος ακολουθεί τρία βήματα (Ghorbani, Wexler, Zou & Kim, 2019): 
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● Προσδιορισμός ενός ευρέως φάσματος οπτικών εννοιών με ετικέτες 

καθορισμένες από ανθρώπους 

● Συλλογή της απόκρισης των κρυμμένων μεταβλητών για τις γνωστές έννοιες 

● Ποσοτικοποίηση της ευθυγράμμισης των εννοιών με ετικέτα και της 

ενεργοποίησης 

 

Οι οπτικοποιήσεις χαρακτηριστικών δίνουν ιδιαίτερη εικόνα για τη λειτουργία των 

νευρωνικών δικτύων, ειδικά για την αναγνώριση εικόνων. Δεδομένης της 

πολυπλοκότητας και της αδιαφάνειας των νευρωνικών δικτύων, η οπτικοποίηση 

χαρακτηριστικών είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάλυση και την περιγραφή των 

νευρωνικών δικτύων. Μέσω της οπτικοποίησης χαρακτηριστικών, κατανοήσαμε ότι τα 

νευρωνικά δίκτυα μαθαίνουν τις απλές άκρες και υφές στην αρχή και πιο αφηρημένα 

μέρη και αντικείμενα σε μεταγενέστερα στρώματα. Η μέθοδος ανάλυσης δικτύου 

καθιστά μετρήσιμη την ερμηνευσιμότητα των μονάδων δικτύου και επιτρέπει την 

αυτόματη σύνδεση μονάδων με έννοιες. Η οπτικοποίηση χαρακτηριστικών είναι ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για την επεξήγηση της λειτουργίας των νευρωνικών δικτύων με μη 

τεχνικό τρόπο. 

Πολλές εικόνες οπτικοποίησης χαρακτηριστικών, ωστόσο, δεν είναι καθόλου 

ερμηνεύσιμες, αλλά περιέχουν κάποια αφηρημένα χαρακτηριστικά για τα οποία δεν 

έχουμε λέξεις ή νοητική έννοια. Οι εικόνες μπορεί ακόμα να μην αποκαλύπτουν σε τι 

αντέδρασε το νευρωνικό δίκτυο. Ακόμη και με το Network Dissection, ορισμένα κανάλια 

δεν συνδέονται με ανθρώπινες έννοιες. Οι οπτικοποιήσεις χαρακτηριστικών μπορούν να 

μεταφέρουν την ψευδαίσθηση ότι καταλαβαίνουμε τι κάνει το νευρωνικό δίκτυο. Τα 

κανάλια αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο, οι θετικές και οι αρνητικές ενεργοποιήσεις 

δεν σχετίζονται, πολλοί νευρώνες μπορεί να μάθουν παρόμοια χαρακτηριστικά και για 

πολλά από τα χαρακτηριστικά δεν έχουμε ισοδύναμες ανθρώπινες έννοιες. Τα κανάλια, 

επίσης, δεν είναι τελείως ασύμπλεκτα και δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε 

μεμονωμένα. Για την μέθοδο ανάλυσης δικτύου χρειάζονται σύνολα δεδομένων με 

ετικέτα σε επίπεδο pixel με τις έννοιες, το οποίο απαιτεί μεγάλη προσπάθεια για τη 

συλλογή τους (Molnar 2019). 
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3.7.2. Pixel Attribution (Saliency Maps) 

Οι μέθοδοι απόδοσης των pixel επισημαίνουν τα pixel που θεωρούνται σχετικά με μία 

κατηγορία εικόνων από ένα νευρωνικό δίκτυο. Η απόδοση pixel είναι μια ειδική 

περίπτωση απόδοσης χαρακτηριστικών, αλλά για εικόνες. Η απόδοση χαρακτηριστικών 

εξηγεί μεμονωμένες προβλέψεις αποδίδοντας κάθε χαρακτηριστικό εισόδου ανάλογα με 

το πόσο άλλαξε την πρόβλεψη (αρνητικά ή θετικά). Τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι 

pixel εισόδου, δεδομένα σε πίνακα ή λέξεις. Το SHAP, οι τιμές Shapley και το LIME 

είναι παραδείγματα γενικών μεθόδους απόδοσης χαρακτηριστικών. 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις απόδοσης pixel, ωστόσο βοηθά να κατανοήσουμε ότι 

υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι μεθόδων απόδοσης: 

Βάσει απόφραξης ή διαταραχών (occlusion or perturbation based): Μέθοδοι όπως το 

SHAP και το LIME χειρίζονται μέρη της εικόνας για τη δημιουργία επεξηγήσεων 

(μοντέλο-αγνωστικό). 

Βάσει κλίσης (Gradient based): Πολλές μέθοδοι υπολογίζουν την κλιση της πρόβλεψης 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά εισόδου. Οι διάφορες μέθοδοι οι οποίες βασίζονται σε 

κλίση διαφέρουν ως επί το πλείστον στον τρόπο υπολογισμού της. 

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινό ότι η εξήγηση έχει το ίδιο μέγεθος με την εικόνα 

εισόδου και εκχωρούν σε κάθε pixel μία τιμή που μπορεί να ερμηνευθεί ως η συσχέτιση 

του pixel με την πρόβλεψη ή την ταξινόμηση της εικόνας. 

Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση των μεθόδων απόδοσης pixel είναι η εξής: 

Οι μέθοδοι μόνο με κλίση (Gradient only methods) καθορίζουν πότε μια αλλαγή σε 

ένα pixel αλλάζει την πρόβλεψη. Παραδείγματα είναι το Vanilla Gradient και το Grad-

CAM. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή της κλίσης, τόσο ισχυρότερο είναι το 

αποτέλεσμα μιας αλλαγής αυτού του pixel. 

Οι μέθοδοι απόδοσης διαδρομής (Path attribution methods) συγκρίνουν την 

τρέχουσα εικόνα με μια εικόνα αναφοράς, η οποία μπορεί είναι μια τεχνητά «μηδενική» 

εικόνα, για παράδειγμα μια εντελώς γκρίζα εικόνα. Η διαφορά στην πραγματική και στην 

βασική πρόβλεψη χωρίζεται μεταξύ των pixels. Η εικόνα βάσης μπορεί να αποτελείται 

και από πολλαπλές εικόνες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ως προς το 
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μοντέλο (model specific) μεθόδους βάσει κλίσης (π.χ. Integrated Gradients), καθώς και 

μεθόδους αγνωστικών ως προς το μοντέλο (LIME και SHAP). 

Οι επεξηγήσεις των μεθόδων είναι οπτικές και οι εικόνες γίνονται γρήγορα κατανοητές. 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε κλίση είναι συνήθως πιο γρήγορες στον υπολογισμό από 

όσο οι model agnostic μέθοδοι. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν μια 

εξήγηση είναι όντως σωστή και ένα τεράστιο μέρος της αξιολόγησης είναι μόνο ποιοτικό. 

Οι μέθοδοι απόδοσης pixel μπορεί να είναι πολύ εύθραυστες και αναξιόπιστες. 

Εισάγοντας μικρές (αντίπαλες) διαταραχές σε μια εικόνα, οι οποίες εξακολουθούν να 

οδηγούν στην ίδια πρόβλεψη, μπορεί να αναδείξει διαφορετικά pixel ως επεξηγήσεις 

(Ghorbani, Amirata et al., 2019). 

Ιδανικά οι concept-based μέθοδοι ερμηνευσιμότητας μοντέλων Μηχανικής Μάθησης για 

να είναι κατανοητές από τον άνθρωπο θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Μία έννοια θα πρέπει να έχει σημασιολογικό νόημα ανεξάρτητα από τις 

συσχετίσεις της. Τα παραδείγματα μίας έννοιας θα πρέπει να έχουν νοηματική συνοχή 

μεταξύ τους και όχι με διαφορετικές έννοιες. Μία ακόμα ιδιότητα που θα πρέπει να 

ικανοποιούν οι μέθοδοι, αφορά την σημαντικότητα μίας έννοιας, πόσο απαραίτητη είναι 

δηλαδή μία έννοια για την πραγματική πρόβλεψη (Ghorbani, Wexler, Zou & Kim, 2019). 

3.7.3. Detecting Concepts 

Οι μέθοδοι ερμηνευσιμότητας μοντέλων μαύρου κουτιού μέσω απόδοσης  

χαρακτηριστικών έχουν ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, τα χαρακτηριστικά δεν είναι 

απαραίτητα φιλικά προς τον χρήστη. Δεύτερον, η εκφραστικότητα μιας εξήγησης η οποία 

βασίζεται σε χαρακτηριστικά είναι περιορισμένη από τον αριθμό των χαρακτηριστικών. 

Η βασισμένη σε έννοιες προσέγγιση αντιμετωπίζει και τους δύο περιορισμούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Μια έννοια μπορεί να είναι αφηρημένη, όπως μια ιδέα. Η 

concept-based προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει εξηγήσεις που δεν περιορίζονται από 

τον χώρο χαρακτηριστικών ενός νευρωνικού δικτύου. 

Ιδανικά οι concept-based μέθοδοι ερμηνευσιμότητας μοντέλων Μηχανικής Μάθησης για 

να είναι κατανοητές από τον άνθρωπο θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες 

προϋποθέσεις. Μία έννοια θα πρέπει να έχει σημασιολογικό νόημα ανεξάρτητα από τις 

συσχετίσεις της. Τα παραδείγματα μίας έννοιας θα πρέπει να έχουν νοηματική συνοχή 
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μεταξύ τους και όχι με διαφορετικές έννοιες. Μία ακόμα ιδιότητα που θα πρέπει να 

ικανοποιούν οι μέθοδοι, αφορά την σημαντικότητα μίας έννοιας , πόσο απαραίτητη είναι 

δηλαδή μία έννοια για την πραγματική πρόβλεψη (Ghorbani, Wexler, Zou & Kim, 2019). 

 

Κάποιες concept-based μέθοδοι είναι: 

TCAV: Testing with Concept Activation Vectors 

Το TCAV προτείνεται για τη δημιουργία καθολικών εξηγήσεων για τα νευρωνικά δίκτυα, 

αλλά, θεωρητικά, λειτουργεί για οποιοδήποτε μοντέλο όπου είναι δυνατή η λήψη 

κατευθυντικής παραγώγου. Το TCAV ποσοτικοποιεί την επιρροή μίας έννοιας στην 

πρόβλεψη μίας συγκεκριμένης κλάσης. Το TCAV παρέχει καθολική ερμηνεία, καθώς 

εξηγεί τη σχέση έννοιας και κλάσης, αντί για μεμονωμένη πρόβλεψη. 

 

Concept Activation Vector (CAV) 

Η μέθοδος CAV είναι η αριθμητική αναπαράσταση η οποία γενικεύει τον χώρο 

ενεργοποίησης σε ένα στρώμα νευρωνικού δικτύου. 

 

Automated Concept-based Explanation (ACE)  

Η μέθοδος ACE είναι μία πιο αυτοματοποιημένη εκδοχή της μεθόδου TCAV, με την 

οποία αναλύονται οι εικόνες μίας κλάσης και δημιουργούνται αυτόματα έννοιες 

βασισμένες στην ομαδοποίηση των τμημάτων της εικόνας (Ghorbani, Wexler, Zou & 

Kim, 2019). 

 

Concept Bottleneck Models (CBM) 

Πρόκειται για εγγενώς ερμηνεύσιμα νευρωνικά δίκτυα, τα οποία συνδέουν τις εισόδους 

με έννοιες και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τις έννοιες αυτές για να πραγματοποιήσουν 

προβλέψεις (Koh, Wei et al., 2020).  
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Concept whitening (CW)  

Πρόκειται για ακόμα μία μέθοδο εγγενών ερμηνεύσιμων ταξινομητών εικόνων (Zhi, Bei, 

Rudin, 2020).  

 

3.7.4. Adversarial Examples 

Τα αντιπαραθετικά (Adversarial Examples) παραδείγματα είναι αντιπαραδείγματα που 

στόχο έχουν την εξαπάτηση του μοντέλου και όχι την ερμηνεία του. Οι περισσότερες 

προσεγγίσεις αντιπαραθετικών παραδειγμάτων στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της 

απόστασης μεταξύ του αντιπάλου παραδείγματος και της παρατήρησης που πρόκειται να 

χειραγωγηθεί, μετατοπίζοντας την πρόβλεψη στο επιθυμητό (αντίπαλο) αποτέλεσμα. 

Ορισμένες μέθοδοι απαιτούν πρόσβαση στις διαβαθμίσεις του μοντέλου, το οποίο φυσικά 

λειτουργεί μόνο με μοντέλα που βασίζονται σε κλίση, άλλες μέθοδοι απαιτούν μόνο 

πρόσβαση στη συνάρτηση πρόβλεψης, που καθιστά αυτές τις μεθόδους μοντέλο-

αγνωστικιστικές (Molnar, 2019). 

3.7.5. Influential Instances 

Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι προϊόν δεδομένων εκπαίδευσης και διαγράφοντας 

ένα χαρακτηριστικό τους μπορεί να επηρεάσει το μοντέλο. Ένα χαρακτηριστικό 

θεωρείται ότι έχει επιρροή όταν η διαγραφή του από τα δεδομένα εκπαίδευσης αλλάζει 

σημαντικά τις παραμέτρους ή τις προβλέψεις του μοντέλου. Με τον εντοπισμό 

χαρακτηριστικών με επιρροή, μπορούμε να εντοπίζουμε σφάλματα στα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης και να εξηγήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και τις προβλέψεις 

τους. Δεν υπάρχει ωστόσο σαφές κατώφλι του μέτρου επιρροής κατά το οποίο ένα 

χαρακτηριστικό αποκτά επιρροή (Molnar, 2019). 
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4. Πρακτική Εφαρμογή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εφαρμόσουμε σε πραγματικά παραδείγματα μεθόδους 

ερμηνευσιμότητας μοντέλων μηχανικής μάθησης. Για την εκπαίδευση και ερμηνεία των 

μοντέλων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη InterpretML. Το InterpretML είναι ένα πακέτο 

Python ανοιχτού κώδικα που εκθέτει αλγόριθμους ερμηνείας μηχανικής μάθησης σε 

επαγγελματίες και ερευνητές. Το InterpretML παρουσιάζει  δύο τύπους 

ερμηνευσιμότητας – glassbox, τα οποία είναι μοντέλα μηχανικής μάθησης σχεδιασμένα 

για ερμηνευσιμότητα (π.χ. γραμμικά μοντέλα, λίστες κανόνων) και επεξήγηση blackbox, 

τεχνικές για την εξήγηση των μαύρων κουτιών (π.χ.: Μερική εξάρτηση, LIME). Το 

πακέτο περιλαμβάνει επίσης την πρώτη εφαρμογή του Explainable Boosting Machine, 

ένα ισχυρό, ερμηνεύσιμο μοντέλο glassbox το οποίο μπορεί να είναι τόσο ακριβές όσο 

πολλά μοντέλα blackbox (Nori, Jenkins et al., 2019). Τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν με την 

χρήση του πακέτου Scikit-learn. Το Scikit-learn είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη μηχανικής 

μάθησης για τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Διαθέτει διάφορους αλγόριθμους 

ταξινόμησης, παλινδρόμησης και ομαδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων μηχανών 

υποστήριξης-διανύσματος, τυχαίων δασών, k-means και DBSCAN. 

 

4.1. Ανάλυση συνόλου δεδομένων 

Τα μοντέλα τα οποία θα εκπαιδευτούν στοχεύουν στην πρόβλεψη αθέτησης δανείων. 

Πρόκειται για πρόβλημα ταξινόμησης με δύο κλάσεις: αθέτηση δανείου ή μη-αθέτηση 

δανείου. Τα δεδομένα αφορούν τα ιστορικά στοιχεία του Lending Club από το 2007 έως 

το 2015. 

 

Το σύνολο δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται περιέχει πλήρη δεδομένα δανείου για 

όλα τα δάνεια που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 2007–2015, συμπεριλαμβανομένων της 

τρέχουσας κατάστασης του δανείου και των πληροφοριών πληρωμής. Οι πρόσθετες 

λειτουργίες περιλαμβάνουν ετήσιο εισόδημα, δημόσια αρχεία, ανακυκλούμενο υπόλοιπο 

και άλλα. 
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Στήλες συνόλου δεδομένων και ορισμός: 

credit.policy: Είναι μία binary μεταβλητή, η οποία παίρνει τιμές 0 και 1. Το «1» 

αντιστοιχεί στο εάν ο πελάτης πληροί τα κριτήρια αναδοχής πιστώσεων του 

LendingClub.com και το «0» εάν δεν τα πληροί. 

purpose: Ο σκοπός του δανείου (“credit_card”, “debt_consolidation”, “educational”, 

“major_purchase”, “small_business”, and “all_other”). 

int.rate: Το επιτόκιο του δανείου, ως ποσοστό (ένα επιτόκιο 20% θα αποθηκευτεί ως 

0.2). Στους δανειολήπτες που κρίνονται από το LendingClub.com ως πιο ριψοκίνδυνοι 

αποδίδονται υψηλότερα επιτόκια. 

installment: Οι μηνιαίες δόσεις οι οποίες οφείλονται από τον δανειολήπτη εάν το δάνειο 

χρηματοδοτηθεί. 

log.annual.inc: Καταγραφή του ετήσιου εισοδήματος του, όπως δηλώθηκε από τον 

δανειολήπτη. 

dti: Ο λόγος χρέους προς εισόδημα του δανειολήπτη (=ποσό χρέους / ετήσιο εισόδημα). 

fico: Η πιστωτική βαθμολογία FICO του δανειολήπτη. 

days.with.cr.line: Ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες ο δανειολήπτης είχε πιστωτικό 

όριο. 

revol.bal: Το ανανεούμενο υπόλοιπο του δανειολήπτη (απλήρωτο ποσό στο τέλος του 

κύκλου χρέωσης της πιστωτικής κάρτας). 

revol.util: Το ποσοστό χρησιμοποίησης της ανανεούμενης γραμμής του δανειολήπτη (το 

ποσό του πιστωτικού ορίου που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη συνολική διαθέσιμη 

πίστωση). 

inq.last.6mths: Ο αριθμός των ερωτήσεων του δανειολήπτη από τους πιστωτές τους 

τελευταίους 6 μήνες. 

delinq.2yrs: Ο αριθμός των φορών κατά τις οποίες ο δανειολήπτης είχε καθυστερήσει 

30+ ημέρες για μια πληρωμή τα τελευταία 2 χρόνια. 

pub.rec: Ο αριθμός των υποτιμητικών δημόσιων αρχείων του δανειολήπτη (καταθέσεις 

πτώχευσης, φορολογικά εμπράγματα βάρη ή δικαστικές αποφάσεις). 
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4.2. Προεπεξεγρασία 

Αναλυτικά ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε καταγράφεται στο Παράρτημα της 

παρούσας εργασίας. 

Εισάγουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για τη δημιουργία των μοντέλων και ξεκινάμε 

την εισαγωγή και προεπεξεργασία των δεδομένων μας. Τα δεδομένα παρουσιάζουν 

λοξότητα καθώς το 84% των παρατηρήσεων δεν έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια 

(not.fully.paid =1), γεγονός που θα δημιουργήσει ένα μεροληπτικό μοντέλο. 

 

Εικόνα 3: Γράφημα λοξότητας δεδομένων 

 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι χειρισμού μη ισορροπημένων δεδομένων μερικές από τις 

οποίες είναι: 

Επαναδειγματοληψία του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης 

● Υποδειγματοληψία: Η υποδειγματοληψία εξισορροπεί το σύνολο δεδομένων 

μειώνοντας το μέγεθος της κλάσης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν η 

ποσότητα των δεδομένων είναι επαρκής. 

● Υπερδειγματοληψία: Η υπερδειγματοληψία χρησιμοποιείται όταν η ποσότητα 

των δεδομένων είναι ανεπαρκής. Προσπαθεί να εξισορροπήσει το σύνολο 

δεδομένων αυξάνοντας το μέγεθος των σπάνιων δειγμάτων. 
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K-fold Cross-Validation 

Η διασταυρούμενη επικύρωση θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά ενώ χρησιμοποιείται η 

μέθοδος υπερδειγματοληψίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανισορροπίας. Η K-

fold Cross-Validation θα πρέπει πάντα να γίνεται πριν από την υπερδειγματοληψία των 

δεδομένων. 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας του μικρού μεγέθους του συνόλου δεδομένων, 

επιλέγουμε την μέθοδο της υπερδειγματοληψίας. 

 

Το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία των δεδομένων για εκπαίδευση και δοκιμή κάθε 

μοντέλου, καθώς το πρώτο βήμα μετατρέπει τις κατηγορικές τιμές σε αριθμητικές. Εδώ 

σε αυτήν τη στήλη "purpose" του συνόλου δεδομένων είναι ένα κρίσιμο σημείο 

δεδομένων για το μοντέλο και είναι κατηγορική. 

4.3. Ερμηνεύσιμα Μοντέλα 

Στο σύνολο δεδομένων εφαρμόστηκαν δύο ερμηνεύσιμα μοντέλα: δέντρο απόφασης και 

EBM. Το EBM είναι ένα μοντέλο glassbox, σχεδιασμένο να έχει ακρίβεια συγκρίσιμη με 

μεθόδους μηχανικής μάθησης όπως το Random Forest, ενώ είναι ιδιαίτερα κατανοητά 

και εξηγήσιμα (Nori, Jenkins et al. 2019). 

 

4.3.1. Explainable Boosting Machine (EBM) 

Κώδικας για δημιουργία μοντέλου EBM. 

 

Εικόνα 4: Κώδικας για EBM μοντέλο 
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Αξιολόγηση μοντέλου 

Αξιολογούμε το μοντέλο σύμφωνα με τα μέτρα αξιολόγησης μοντέλων ταξινόμησης, τα 

οποία αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία. Το σκορ του μοντέλου είναι 0.85. 

 

Εικόνα 5: Αξιολόγηση μοντέλου EBM 

 

Καθολική Ερμηνεία 

Η καθολική ερμηνεία είναι χρήσιμη για να κατανοήσουμε τι θεωρείται σημαντικό από το 

μοντέλο. Στην καθολική ερμηνεία ενός μοντέλου EBM παράγεται ένα διάγραμμα με το 

μέσο απόλυτο σκορ των χαρακτηριστικών. Στο παράδειγμά μας, τα τρία χαρακτηριστικά 

με το μεγαλύτερο σκορ είναι “int.rate”, “inq.last.6mths” και fico. 

 

Εικόνα 6: Καθολική ερμηνεία EBM 
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4.3.2. Δέντρο απόφασης 

Κώδικας για δημιουργία Δέντρου απόφασης 

 

Εικόνα 7: Κώδικας για μοντέλο Δέντρου απόφασης 

 

Αξιολόγηση μοντέλου 

Αξιολογούμε το μοντέλο σύμφωνα με τα μέτρα αξιολόγησης μοντέλων ταξινόμησης, τα 

οποία αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία. Το σκορ του μοντέλου είναι 0.843. 

 

 

Εικόνα 8: Αξιολόγηση Δέντρου απόφασης 

 

Καθολική Ερμηνεία 

Κατά την καθολική ερμηνεία ενός δέντρου απόφασης, δημιουργείται ένα διάγραμμα το 

οποίο απεικονίζει το δέντρο απόφασης. Τα χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

απεικονίζονται ως κόμβοι. Οι ακμές οι οποίες συνδέουν τους κόμβους, ανάλογα με το 

πλάτος τους, απεικονίζουν το πλήθος των παρατηρήσεων οι οποίες ταξινομήθηκαν στο 

συγκεκριμένο κόμβο. Στο παράδειγμά μας, όπως και στο μοντέλο EBM, το 

χαρακτηριστικό “int.rate” φαίνεται να ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στην πρόβλεψη. 
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Εικόνα 9: Καθολική ερμηνεία Δέντρου απόφασης 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν επιλέχθηκε χαρακτηριστικό του συνόλου δεδομένων  

και απεικονίστηκε η καθολική επίδραση που έχει στα ερμηνεύσιμα μοντέλα που 

εκπαιδεύτηκαν. Στο διάγραμμα για το EBM το σκορ του χαρακτηριστικού int.rate  

αυξάνεται για τιμές άνω του 0.09.  

 

Εικόνα 10: Απεικόνιση καθολικής επίδρασης του χαρακτηριστικού int.rate 
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4.4. Μαύρα κουτιά 

Για την υλοποίηση του μη ερμηνεύσιμου μοντέλου εκπαιδεύτηκε στο ίδιο σύνολο 

δεδομένων και χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος ταξινόμησης τυχαίου δάσους. Το σκορ του 

μοντέλου είναι 0.843. 

 

Κώδικας για δημιουργία μοντέλου Random Forest 

 

Εικόνα 11: Κώδικας δημιουργίας για Random Forest 

 

SHAP (SHapley Additive exPlanations) 

 

Το SHAP είναι ένα πλαίσιο που εξηγεί την έξοδο οποιουδήποτε μοντέλου 

χρησιμοποιώντας τιμές Shapley, μια θεωρητική προσέγγιση παιχνιδιών που 

χρησιμοποιείται συχνά για τη βέλτιστη κατανομή πιστώσεων. Ενώ αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μοντέλα blackbox, το SHAP μπορεί να υπολογίζει πιο 

αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες μοντέλων (όπως τα σύνολα δέντρων). 

Λόγω της προσθετικής φύσης τους, οι μεμονωμένες (τοπικές) τιμές SHAP μπορούν να 

συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης για καθολικές εξηγήσεις.  

 

Σε τυχαία παρατήρηση η εφαρμογή της μεθόδου SHAP δείχνει ως σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό με αρνητική επίδραση το “log.annual.inc”, το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό με θετική επίδραση το “installment” (και ακολουθεί το “revol.bal”) και 

δίνει ως το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό το “purpose_major_purchase” με θετική 

όμως επίδραση. 
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Εικόνα 12: Αποτελέσματα Εφαρμογής Μεθόδου SHAP σε τυχαίο στιγμιότυπο 

 

Local Interpretable Model-Agnostic Explanations – LIME 

 

Σε τυχαία παρατήρηση η εφαρμογή της μεθόδου LIME δείχνει ως σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό με αρνητική επίδραση το “purpose_small_business”,  το οποίο στην 

μέθοδο SHAP είχε αξιολογηθεί πως επιδρά ελάχιστα, αν και αρνητικά. Το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό με θετική επίδραση το “installment” (και ακολουθεί το “revol.bal”), 

όπως και στην μέθοδο LIME. 

 

 
Εικόνα 13: Αποτελέσματα Εφαρμογής Μεθόδου SHAP σε τυχαίο στιγμιότυπο 
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Partial Dependence Plot (PDP) 

 

Τα διαγράμματα μερικής εξάρτησης απεικονίζουν την εξάρτηση μεταξύ της απόκρισης 

και ενός συνόλου χαρακτηριστικών (συνήθως ένα ή δύο), περιθωριοποιώντας όλα τα 

άλλα χαρακτηριστικά. Η μέθοδος PDP υποθέτει την ανεξαρτησία μεταξύ των 

χαρακτηριστικών και μπορεί να είναι παραπλανητική όσον αφορά την ερμηνεία όταν 

αυτό δεν πληρούνται (π.χ. όταν το μοντέλο έχει πολλές αλληλεπιδράσεις υψηλής τάξης). 

Οι απεικονίσεις που παρέχονται θα είναι για καθολικές επεξηγήσεις. 

 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς κυμαίνεται το ποσό των μηνιαίων δόσεων 

(installment). Η μεταβλητή χαρακτηρίστηκε ως σημαντική από τις μεθόδους LIME και 

SHAP και όσο μεγαλώνει το ποσό τόσο πιο πιθανό είναι να μην έχει αποπληρωθεί 

πλήρως το δάνειο.  

 

Εικόνα 14: Διάγραμμα PD για τις μηνιαίες δόσεις 

 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς κυμαίνεται το απλήρωτο ποσό στο τέλος του 

κύκλου χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (revol.bal). Η μεταβλητή χαρακτηρίστηκε ως 

σημαντική από τις μεθόδους LIME και SHAP και όσο μεγαλώνει το ποσό τόσο πιο 

πιθανό είναι να μην έχει αποπληρωθεί πλήρως το δάνειο. Παρατηρούμε μία λοξότητα 

στα δεδομένα. 
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Εικόνα 15: Διάγραμμα PD για το ανανεούμενο ποσό του δανειολήπτη 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα PD φαίνεται πως το πλήθος των δανείων για μικρές 

επιχειρήσεις στο σύνολο δεδομένων είναι σημαντικά μικρότερο. Το χαρακτηριστικό 

αναδείχθηκε πως επιδρά αρνητικά στο μοντέλο. Η έλλειψη επαρκούς εμφάνισης δανείων 

για μικρές επιχειρήσεις στο σύνολο των δεδομένων ενδέχεται να επηρέασε την 

αξιολόγηση αυτή 

 

Εικόνα 16: Διάγραμμα PD για purpose_small_business 
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5. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε μεθόδους της Ερμηνεύσιμης Μηχανικής 

Μάθησης και τους λόγους τους οποίους την καθιστούν αναγκαία για την κοινωνική 

αποδοχή και κατανόηση της Μηχανικής Μάθησης. Η έλλειψη ορισμού για τον όρο 

«ερμηνευσιμότητα» είναι μια κοινή παραδοχή στο συγκεκριμένο πεδίο. Πώς μπορούμε 

να αποφασίσουμε εάν μια νέα μέθοδος εξηγεί καλύτερα τα μοντέλα Μηχανικής Μάθησης 

χωρίς έναν ικανοποιητικό ορισμό της ερμηνευσιμότητας; Οι δύο κύριοι τρόποι 

αξιολόγησης της ερμηνευσιμότητας είναι οι αντικειμενικές αξιολογήσεις, που είναι 

μαθηματικά μετρήσιμες ποσότητες και ανθρωποκεντρικές αξιολογήσεις. Η πρόκληση 

παραμένει η δημιουργία μίας βέλτιστης πρακτικής σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης 

των μεθόδων ερμηνευσιμότητας. 

   Στα αποτελέσματα της εφαρμογής στο συνόλο δεδομένων για την αθέτηση πληρωμής 

δανείων από το Lending Club, και τα τρία μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν (EBM, δέντρο 

απόφασης, τυχαία δάση) είχαν σχεδόν ίδια απόδοση της τάξεως του 0.84-0.85. Από την 

τοπική ερμηνεία του μη ερμηνεύσιμου μοντέλου (τυχαία δάση) και τις μεθόδους 

ερμηνείας LIME και SHAP παρατηρήθηκε ότι για τυχαίες παρατηρήσεις στις 

περισσότερες φορές απέδιδαν την ίδια ερμηνεία, εμφανίζοντας ίδια χαρακτηριστικά ως 

σημαντικά, έχοντας όμως διαβαθμίσεις στο ποσοστό επιρροής τους. 

Από την καθολική ερμηνεία των ερμηνεύσιμων μοντέλων, αναδείχθηκαν διαφορετικές 

μεταβλητές ως πιο σημαντικές. 

Ως πρόταση για νέα έρευνα, θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και να συγκριθούν μεταξύ 

τους περισσότερες βιβλιοθήκες ερμηνεύσιμης μηχανικής μάθησης (π.χ. νευρωνικά 

δίκτυα, βαθιά νευρωνικά δίκτυα), όχι μόνο σε πραγματικά αλλά και σε προσομοιωμένα 

δεδομένα. 
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Παράρτημα – Κώδικας σε Python 

# import libraries 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.metrics import roc_curve 

from sklearn.metrics import roc_auc_score 

from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix,accuracy_score 

from interpret import set_visualize_provider 

from interpret.provider import InlineProvider 

from interpret.glassbox import ExplainableBoostingClassifier 

from interpret import show 

from interpret.glassbox import ClassificationTree 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from sklearn.decomposition import PCA 

from sklearn.pipeline import Pipeline 

from interpret.blackbox import ShapKernel 

from interpret.blackbox import LimeTabular 

from interpret.blackbox import PartialDependence 

 

 

#Load Data 

df = pd.read_csv('loan_data.csv') 

df.info() 

df.head() 

 

# Transform Data 

df.describe().transpose() 

df['not.fully.paid'].isnull().mean() 

df1=pd.get_dummies(df, columns=['purpose']) 

df1['log.annual.inc'] = np.exp(df1['log.annual.inc']) 

df1.tail() 

df.groupby('not.fully.paid')['not.fully.paid'].count()/len(df) 

sns.set_style('darkgrid') 

sns.countplot(x='not.fully.paid', data=df) 

 

#Deskew Data 

count_class_0, count_class_1 = df['not.fully.paid'].value_counts() 

df_0 = df[df['not.fully.paid'] == 0] 

df_1 = df[df['not.fully.paid'] == 1] 

df_1_over = df_1.sample(count_class_0, replace=True) 

df_test_over = pd.concat([df_0, df_1_over], axis=0) 

print('Random over-sampling:') 

print(df_test_over['not.fully.paid'].value_counts()) 

sns.set_style('darkgrid') 

sns.countplot(x='not.fully.paid', data=df_test_over) 

 

 

cat_feats = ['purpose'] 

 

final_data = pd.get_dummies(df,columns=cat_feats,drop_first=True) 
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final_data.info() 

final_data.head() 

 

# Feauture correlation 

final_data.corr() 

 

plt.figure( 

        figsize=[16,12] 

) 

 

sns.heatmap( 

        data=final_data.corr(),  

        cmap='viridis',  

        annot=False,  

        fmt='.2g' 

) 

 

plt.savefig('foo.png') 

 

# Split data  

X = final_data.drop('not.fully.paid',axis=1) 

y = final_data['not.fully.paid'] 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.30, random_state=101) 

 

 

#EBM model 

ebm = ExplainableBoostingClassifier(random_state=101) 

ebm.fit(X_train, y_train) 

 

#Evaluate EBM 

predictions_ebm = ebm.predict(X_test) 

fpr, tpr, ths = roc_curve(y_test,predictions_ebm) 

auc_ebm = roc_auc_score(y_test, predictions_ebm) 

print(classification_report(y_test,predictions_ebm)) 

print(confusion_matrix(y_test,predictions_ebm)) 

 

#Interpret EBM 

 

set_visualize_provider(InlineProvider()) 

ebm_global = ebm.explain_global() 

show(ebm_global) 

 

#Descicion Tree model 

 

dt = ClassificationTree(random_state=1) 

dt.fit(X_train, y_train) 

 

#Evaluate Descicion Tree 

predictions_dt = dt.predict(X_test) 

fpr, tpr, ths = roc_curve(y_test,predictions_dt) 

auc_dt = roc_auc_score(y_test, predictions_dt) 

print(classification_report(y_test,predictions_dt)) 

print(confusion_matrix(y_test,predictions_dt)) 
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#Interpret Decistion Tree 

dt_global = dt.explain_global() 

show(dt_global) 

 

 

#Blackbox 

#Random Forest 

pca = PCA() 

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, n_jobs=-1) 

 

blackbox_model = Pipeline([('pca', pca), ('rf', rf)]) 

blackbox_model.fit(X_train, y_train) 

blackbox_pred = blackbox_model.predict(X_test) 

accuracy_score(y_test, blackbox_pred) 

 

#Shap 

 

shap = ShapKernel(predict_fn=blackbox_model.predict_proba, data=X_train) 

shap_local = shap.explain_local(X_test[:5], y_test[:5]) 

 

show(shap_local) 

 

#LIME 

 

lime = LimeTabular(predict_fn=blackbox_model.predict_proba, data=X_train) 

lime_local = lime.explain_local(X_test[:5], y_test[:5]) 

 

show(lime_local) 

 

#PartialDependency Plot 

 

pdp = PartialDependence(predict_fn=blackbox_model.predict_proba, data=X_train) 

pdp_global = pdp.explain_global() 

 

show(pdp_global) 
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