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Αντί Προλόγου 
 
Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς1 : 

 

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις 

πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του. 

 

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι 

μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής αλλά και τις 

παραϊατρικές  υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση 

και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση. 

 

• το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική 

πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. 

 

• Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή 

του. 

 

• Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα 

και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του 

ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα των ιατρικών, 

κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του. 

 

• Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί 

ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα και την εκπαίδευση. 

 

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι 

δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των 

πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του 

φακέλου  των ιατρικών σημειώσεων και των ευρημάτων πρέπει να είναι 

εγγυημένος. 
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• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των 

θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. 

 

• Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιαστεί ή να καταθέσει αρμοδίως 

διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’αυτών ενεργειών 

και αποτελεσμάτων. 
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 1ο Κεφάλαιο - Εισαγωγή 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγή – Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η εξεύρεση γνώσης σε μεγάλες Βάσεις Δεδομένων, εμφανίζεται σήμερα σαν ένα 

μεγάλο ερευνητικό πεδίο, το οποίο γνωρίζει έντονη ανάπτυξη σε πολλές και 

διαφορετικές βιομηχανικές περιοχές. Ξεκινώντας από μια μεγάλη συλλογή 

δεδομένων, προσπαθεί να ανακαλύψει γνώση, η οποία θα αποτελεί ταυτόχρονα 

χρήσιμο και ενδιαφέρον εργαλείο στους αντικειμενικούς σκοπούς του Οργανισμού.  

 
Στην ιατρική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα σε ένα οργανωμένο νοσοκομειακό 

περιβάλλον, η εξεύρεση γνώσης και η εξαγωγή αυτής, αποτελούν κρίσιμες 

εφαρμογές. Η Ιατρική από μόνη της δεν καταφέρνει να αποδείξει την γνώση, η οποία 

ουσιαστικά αποτελεί παράγωγο της εμπειρίας και της συχνότητας εμφάνισής της στα 

περιστατικά των ασθενών. Η γνώση αυτή, εάν εξαχθεί, από τις μεγάλες βάσεις 

δεδομένων που ουσιαστικά βρίσκεται κρυμμένη, είναι πολύτιμη τόσο για την 

ισχυροποίηση θεωρητικών ιατρικών συμπερασμάτων ή συμπερασμάτων που 

αναφέρονται κυρίως σε ιατρικά εγχειρίδια, όσο και για να αυξήσει την θεωρητική 

αυτή γνώση. Επίσης η γνώση αυτή που προκύπτει είναι «κάθετη» δηλαδή οι ειδικοί 

του τομέα καταφέρνουν να ολοκληρώσουν αντικειμενικά αποτελέσματα στηριγμένα 

στην επιστήμη τους, χρησιμοποιώντας υποκειμενικά και ουσιαστικά στοιχεία 

παραμέτρων, όπως ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα εξετάσεων κ.τ.λ. 

 

Σκοπός της παρούσης είναι η πειραματική εφαρμογή μεθόδων αναζήτησης γνώσης σε 

πραγματικά ιατρικά δεδομένα, προκειμένου να προσεγγιστούν αυτά από μια 

διαφορετική σκοπιά. Θα επιχειρηθεί λοιπόν η αναζήτηση και εξεύρεση κρυμμένων 

αντικειμενικών γεγονότων και μορφών γνώσης, η οποία θα μπορέσει να αξιολογηθεί 

από τους ειδικούς του τομέα της υγείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν 

ιατρικές πληροφορίες ασθενών από σακχαρώδη διαβήτη, όπως δείκτες ιατρικών 

μετρήσεων, δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό των ασθενών, για μια προσέγγιση αυτού 

που ονομάζουμε και θα αναφέρεται παρακάτω ως Εξόρυξη Γνώσης – Data Mining. 
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 1ο Κεφάλαιο - Εισαγωγή 

1.2 Δομή Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 7 Κεφάλαια στα οποία επιχειρείται τόσο μια 

θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της Εξόρυξης Γνώσης, όσο και η πρακτική 

εφαρμογή των μεθόδων υλοποίησης αυτής. 

 

Έτσι λοιπόν, πέρα του 1ου Κεφαλαίου στο οποίο δηλώνεται ο σκοπός της εργασίας, το 

2ο κεφάλαιο παρουσιάζει την θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της μηχανικής 

μάθησης και της Εξεύρεσης – Εξόρυξης Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων. Οι 

δομές αυτές των Βάσεων Δεδομένων με την σύγχρονη μορφή των Data Warehouse 

αναλύονται στο 3ο κεφάλαιο. Ακολουθεί η παρουσίαση του εργαλείου το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή των θεωρητικών βημάτων που αναφέρονται στα 

προηγούμενα κεφάλαια.  

 

Ακολούθως, τα κεφάλαια 5 και 6 περιέχουν την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων της 

Εξόρυξης Γνώσης πάνω στα πραγματικά δεδομένα των Διαβητικών Ασθενών. Τέλος 

ακολούθως επιχειρείται μια ανάλυση και παρουσίαση των συμπερασμάτων που 

προκύπτουν καθώς και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές (7ο Κεφάλαιο).

 

2 



2ο Κεφάλαιο - Εξόρυξη Γνώσης 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ 
 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
 
Οι νέες τεχνολογίες και τα αυτόματα συστήματα μας επιτρέπουν την συλλογή και 

αποθήκευση μεγάλου μεγέθους δεδομένων με έναν αρκετά αποτελεσματικό και 

φθηνό τρόπο. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία των οργανισμών δημιουργεί και 

αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, τα προϊόντα, 

το ανθρώπινο δυναμικό του, τους πελάτες και προμηθευτές με τους οποίους 

συναλλάσσεται κ.ο.κ. Αυτές οι συλλογές δεδομένων αποθηκεύονται στις βάσεις 

δεδομένων. Αυτές λοιπόν οι αποθήκες δεδομένων φτιάχτηκαν και ανανεώνονται γιατί 

περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση κάποιου είδους 

πληροφορίας ή γνώσης, γνώση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικούς 

στρατηγικούς σχεδιασμούς του Οργανισμού. Παρόλα αυτά η απλή συντήρηση των 

δεδομένων δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της χρήσιμη πληροφορία χωρίς πρώτα 

να υποστεί κάποιου είδους επεξεργασία. Ο όρος «data mining – εξόρυξη δεδομένων» 

περιγράφει μια μεγάλη ομάδα εργαλείων και τεχνικών που επιτρέπουν την εξαγωγή 

χρήσιμης πληροφορίας από μια τεράστια συλλογή δεδομένων, πληροφορία η οποία 

είναι ουσιαστικά «αόρατη» από τα γνωστά εργαλεία των βάσεων δεδομένων. Με τις 

ολοένα και αυξανόμενες σε όγκο σύγχρονες αποθήκες δεδομένων, είναι αδύνατο να 

περιμένει κάποιος από έναν αναλυτή να έχει την ικανότητα να εξερευνήσει και να 

ανακαλύψει τη γνώση σε αυτές.  

 

Η εξόρυξη πληροφορίας και γνώσης από μεγάλες βάσεις δεδομένων (KDD – 

Knowledge Discovery in Databases) έχει αναγνωριστεί σαν τομέας κλειδί για την 

έρευνα σε βάσεις δεδομένων και στη μηχανική μάθηση (Machine Learning). 

Εφαρμογές σε όλο το εύρος της παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν τις τεχνικές Data 

Mining με σκοπό την κατανόηση και την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και 

την επίτευξη επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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2ο Κεφάλαιο - Εξόρυξη Γνώσης 

2.2. ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 
Η μηχανική μάθηση (Machine Learning) αποτελεί τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Η δυνατότητα μάθησης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό και ικανότητα ενός 

οργανισμού που θέλει να καλείται νοήμων. Άλλωστε και στη φύση αποδεικνύεται 

πως χάρη στην προσαρμοστικότητα των οργανισμών οι οποίοι μαθαίνουν από το 

περιβάλλον που ζουν, μπορούν και επιβιώνουν. Η έννοια της μάθησης σε ένα 

γνωστικό σύστημα λοιπόν μπορεί να συνδεθεί με δύο βασικές ιδιότητες[1,2]: 

 

• Την ικανότητά του στην απόκτηση επιπλέον γνώσης κατά την αλληλεπίδρασή 

του με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται 

• Την ικανότητά του να βελτιώνει με την επανάληψη τον τρόπο με τον οποίο 

εκτελεί μια ενέργεια 

 

Επιπλέον ένα σύστημα με δυνατότητα μάθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί 

γενικεύσεις, δηλαδή να μπορεί να αγνοεί χαρακτηριστικά και ιδιότητες που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά της έννοιας που πρέπει να μάθει. Τέτοιου είδους γενικεύσεις 

επιτρέπουν την ευκολότερη αντιμετώπιση περισσοτέρων καταστάσεων χωρίς να 

απαιτείται ο εκ των προτέρων προγραμματισμός αντιμετώπισης της κάθε μιας εξ 

αυτών. 

 

Ως μηχανική μάθηση ορίζεται κάθε αυτόματη διαδικασία μάθησης, σε αντίθεση με 

την μάθηση που περιγράφηκε πιο πάνω όπου ισοδυναμεί με την κατασκευή κανόνων 

που βασίζονται σε παρατηρήσεις από το περιβάλλον. Κάποιος θα μπορούσε να την 

ορίσει ως η αναζήτηση σε ένα χώρο πιθανών υποθέσεων, εκείνης της υπόθεσης που 

ταιριάζει με τον καλύτερο τρόπο στα υπό εξέταση δεδομένα και στην πιθανώς 

προϋπάρχουσα γνώση [ Jiawei H. Kamber M.]. 

 

Ένα σύστημα μηχανικής μάθησης απαιτεί κάποια γλώσσα αναπαράστασης του 

κόσμου μέσα στον οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει. Επίσης απαιτεί ένα σύνολο από 

τελεστές(operators) οι οποίοι ουσιαστικά θα του επιτρέψουν να οδηγηθεί σε μια 

γενίκευση, έναν κανόνα, ένα συμπέρασμα. Οι δύο αυτές απαιτήσεις αποτελούν αυτό 

που ονομάζεται χώρος εννοιών μέσα στο οποίο το σύστημα μηχανικής μάθησης θα 

αναζητήσει την αποδεκτή και σωστή «έννοια». 
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2ο Κεφάλαιο - Εξόρυξη Γνώσης 

Στα πλαίσια της μηχανικής μάθησης έχουν αναπτυχθεί σημαντικές μεθοδολογίες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία δίνεται στην επαγωγική μάθηση (Inductive 

Learning) η οποία παρουσιάζει μεγάλη πρακτική εφαρμογή και στο πλαίσιο της 

οποίας παρουσιάζεται η διαδικασία της Εύρεσης Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων 

(KDD – Knowledge Discovery in Databases). 

 

 

2.3 Επαγωγική Μάθηση (Inductive Learning) 
 

Ορίζεται σαν η μάθηση μιας έννοιας από ένα σύνολο παραδειγμάτων όπως η μάθηση 

εννοιών κατά την οποία το σύστημα μηχανικής μάθησης τροφοδοτείται με 

παραδείγματα που ανήκουν ή δεν ανήκουν σε κάποια έννοια και καλείται να παράγει 

μια γενικευμένη περιγραφή της, ώστε να μπορεί να αποφανθεί στο μέλλον για 

άγνωστες περιπτώσεις. Η επαγωγική μάθηση αλλά και γενικά η μάθηση μπορεί να 

διακριθεί σε[1]: 

 

• Μάθηση με επίβλεψη (Supervised Learning): Στο σύστημα δίνονται 

παραδείγματα αντικειμένων μιας κλάσης και αυτό θα πρέπει να βρει τις 

κοινές ιδιότητες της κλάσης. Ονομάζεται και μάθηση με παραδείγματα 

(Learning from Examples). Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ένας 

κανόνας κατηγοριοποίησης της μορφής ‘Εάν «Περιγραφή» τότε 

«κατηγορία»’, ο οποίος αποτελεί στη συνέχεια κριτήριο ελέγχου για το εάν 

κάποιο νέο αντικείμενο θα αποτελέσει μέλος της κατηγορίας αυτής. 

 

• Μάθηση χωρίς Επίβλεψη (Unsupervised Learning): Στη μάθηση χωρίς 

επίβλεψη το σύστημα πρέπει να ανακαλύψει τις κλάσεις μόνο του, 

βασιζόμενο μόνο στις ιδιότητές τους. Εμφανίζεται και με τον όρο Μάθηση 

από Παρατήρηση (Learning from Observation & Discovery). Ως αποτέλεσμα 

είναι ο ορισμός περιγραφών κλάσεων, μία για κάθε κλάση που 

ανακαλύφθηκε, οι οποίες στο σύνολό τους περιγράφουν όλα τα αντικείμενα 

του περιβάλλοντος. 
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2.4 Αναζήτηση Γνώσης – Εξόρυξη Γνώσης 
 
Ιστορικά, η διαδικασία εξεύρεσης χρησίμων προτύπων και κανόνων από δεδομένα 

έχει βαπτιστεί με πλήθος όρων, περιλαμβανομένου και της Εξόρυξης Γνώσης (Data 

Mining), Εξαγωγή Γνώσης (Data Extraction). Ο όρος KDD (Knowledge Discovery in 

Databases) αναφέρεται στη συνολική διαδικασία εξεύρεσης γνώσης, ενώ ο όρος 

Εξόρυξη Γνώσης αποτελεί ένα ανεξάρτητο στάδιο στη διαδικασία αυτή. Αν κάποιος 

προσπαθήσει να δώσει έναν ορισμό θα μπορούσε να πει ότι "KDD είναι µία µη 

τετριµµένη διαδικασία εύρεσης έγκυρων, νέων, χρήσιµων και πλήρως κατανοητών 

προτύπων από τα δεδοµένα " [Piateshky – Shapiro]. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του ορισµού, θα εξεταστούν οι βασικότερες από τις 

έννοιες που χρησιµοποιούνται σε αυτόν:  

 

• Δεδοµένα είναι το σύνολο των περιπτώσεων που εµφανίζονται στην βάση  

δεδοµένων. Για παράδειγµα θα μπορούσε να είναι µία συλλογή εγγραφών από 

παθήσεις, οι οποίες θα περιείχαν τιµές διαφόρων πεδίων (όπως πίεση, ζάχαρο 

κτλ). 

• Τα Πρότυπα είναι εκφράσεις σε µία συγκεκριµένη γλώσσα οι οποίες 

περιγράφουν ένα υποσύνολο των δεδοµένων.  

• Η KDD είναι µία διαδικασία πολλαπλών σταδίων, η οποία περιλαµβάνει 

προετοιµασία των δεδοµένων, αναζήτηση για πρότυπα, αξιολόγηση της 

γνώσης που ανακτάται από τα δεδοµένα. 

• Εγκυρότητα. Τα πρότυπα που προκύπτουν από τη διαδικασία εξόρυξης 

γνώσης θα πρέπει να ισχύουν και σε νέα δεδοµένα µε κάποιο βαθµό 

βεβαιότητας. Ένα μέτρο βεβαιότητας είναι µία συνάρτηση αντιστοίχησης 

εκφράσεων σε κάποια  γλώσσα και σ’ έναν εν μέρει ή πλήρως διαβαθµισµένο 

χώρο μέτρησης.  

• Η πιθανή χρησιµότητα αφορά τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει πιθανόν να 

οδηγούν σε κάποιες χρήσιµες ενέργειες, όπως η μέτρηση µε κάποια 

συνάρτηση χρησιµότητας.  

• Ο στόχος της εξεύρεσης γνώσης (knowledge discovery) από τις βάσεις 

δεδοµένων είναι να ανακαλύψουµε πρότυπα (patterns) κατανοητά στους 

ανθρώπους προκειµένου τα επικείµενα δεδοµένα να είναι πλήρως κατανοητά 
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και να βοηθούν ακόµα και µη ειδικούς στην εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων. 

 

Η εξόρυξη δεδοµένων είναι ένα συγκεκριµένο βήµα στην επεξεργασία της εξεύρεσης  

γνώσης από βάσεις δεδοµένων (KDD process) το οποίο αποτελείται από 

συγκεκριµένους αλγορίθµους εξόρυξης (Data Mining) και οι οποίοι κάτω από 

κάποιους υπολογιστικά αποδεκτούς περιορισµούς αποδοτικότητας παράγουν ένα 

συγκεκριµένο σύνολο προτύπων. 
 
Η εξόρυξη δεδοµένων ως στοιχείο της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από σύνολα 

δεδοµένων αφορά κυρίως τις διαδικασίες και τα μέσα µε τα οποία θα εξάγονται τα 

πρότυπα από τα σύνολα των δεδοµένων, ενώ η ανακάλυψη γνώσης (KDD) 

περιλαµβάνει την εκτίµηση και πιθανή διερµηνεία των προτύπων ώστε να 

προσδιοριστεί τι αποτελεί γνώση και τι όχι. Επίσης περιλαµβάνει την επιλογή 

κωδικοποίησης και της κατάλληλης επεξεργασίας των δεδοµένων πριν αυτά 

οδηγηθούν στο στάδιο της εξόρυξης δεδοµένων. 

 

 

2.5 Τα Στάδια της Εξεύρεσης Γνώσης 
 
 
Τα στάδια της KDD από την επιλογή των δεδομένων μέχρι την μετατροπή τους σε 

γνώση παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια από τα 

παρακάτω βήματα είναι αναγκαίο να επαναληφθούν, καθώς στην πορεία ενδέχεται να 

προκύψουν προβλήματα που σχετίζονται με τις αρχικές επιλογές και τα οποία δεν 

ήταν δυνατόν να εντοπιστούν εξ΄αρχής [1,2,10,11] : 
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• Επιλογή (Selection): Στο στάδιο της επιλογής, δημιουργείται το σύνολο των 

δεδομένων στο οποίο θα εφαρμοστεί η αναζήτηση με επιλογή στοιχείων 

(πίνακες, πεδία, δεδομένα) από σχεσιακές βάσης δεδομένων του προς εξέταση 

οργανισμού. Οι αλγόριθμοι που εκτελούνται απαιτούν συγκεκριμένες μορφές 

των δεδομένων έτσι απαιτείται η οργάνωση αυτών να γίνεται σε απλές δομές. 

Αυτή η απαίτηση καλύπτεται από τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων 

(Data Warehousing) τα οποία παρέχουν στους αλγορίθμους εξεύρεσης γνώσης 

μια ευκολότερη προσβάσιμη και απλούστερη μορφή των δεδομένων. 

• Προεπεξεργασία (Preprocessing): Σε αυτό το στάδιο αντιμετωπίζονται 

προβλήματα ελλιπών δεδομένων (π.χ. άδεια πεδία), πεδίων που οι τιμές που 

περιέχουν τα καθιστούν ουσιαστικά κενά, πεδίων που οι περιεχόμενες τιμές 

ναι μεν είναι ουσιαστικές σαν δεδομένο αποτελούν όμως λάθος ως προς τον 

τρόπο εισαγωγής αυτών π.χ. ημερομηνίες με διαφορετικό format κ.τ.λ. Λόγω 

της φύσεως των εργασιών που απαιτούνται να λάβουν χώρα σε αυτό το 

στάδιο, το στάδιο αυτό ονομάζεται και στάδιο καθαρισμού δεδομένων (data 

cleaning). 

• Μετασχηματισμός (Transformation): Στο στάδιο του μετασχηματισμού 

(transformation) τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε δομές που διευκολύνουν 

την εύρεση γνώσης καθώς αυτό το απαιτούν οι αλγόριθμοι εύρεσης γνώσης. 

Τέτοιοι μετασχηματισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. την μείωση του 

αριθμού των υπό εξέταση μεταβλητών (dimensionality reduction), την 

ομοιόμορφη κωδικοποίηση της πληροφορίας, μετατροπής συνεχόμενων 

αριθμητικών τιμών σε κατηγορικές τιμές κ.τ.λ. 

• Επιλογή Αλγορίθμου και Εκτέλεσή του (Data Mining): Καθορίζεται τι 

είδους γνώση θα αναζητηθεί, κάτι που έμμεσα προσδιορίζει και την 

κατηγορία του αλγορίθμου που θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν δύο γενικές 

κατηγορίες αποτελεσμάτων / προτύπων που προκύπτουν από μια διαδικασία 

εύρεσης γνώσης: τα πρότυπα πρόβλεψης ( informative patterns ) και τα 

πρότυπα πρόβλεψης (predictive patterns). Η εφαρμογή του αλγορίθμου 

είναι ένα καθαρά υπολογιστικό στάδιο, στο οποίο γίνεται η ουσιαστική 

εύρεση γνώσης στα δεδομένα. Αυτό το στάδιο ουσιαστικά αποτελεί αυτό που 

ονομάζουμε εξόρυξη γνώσης (data mining)  και έχει επικρατήσει 
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καταχρηστικά να χρησιμοποιείται για να περιγράψει ολόκληρη τη διαδικασία 

εξεύρεσης γνώσης. 

• Ερμηνεία – Αξιολόγηση: Στο τελευταίο στάδιο γίνεται ερμηνεία 

(interpretation) και αξιολόγηση (evaluation) των ευρεθέντων προτύπων. Η 

γνώση που προέκυψε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα γνώσης. 

Πολλές φορές τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από ένα κύκλο 

εφαρμογής των παραπάνω βημάτων δίνουν ερέθισμα για νέου είδους 

αναζητήσεις άρα και πιθανότητα επανάληψης της όλης διαδικασίας. 

 

 

2.6 Εξόρυξη Δεδομένων (data mining) 

 
Η εξόρυξη δεδομένων όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί ένα στάδιο της 

διαδικασίας KDD. Είναι η διαδικασία του μετασχηματισμού της πληροφορίας που 

είναι αποθηκευμένη σε βάσεις δεδομένων σε γνώση. Κατά μία έννοια η εξόρυξη 

δεδομένων είναι προέκταση της στατιστικής σε συνδυασμό με την τεχνητή 

νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Στη διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων 

σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι τομείς, όπως η ανάκτηση πληροφορίας, η 

οπτικοποίηση που χρησιμοποιείται για να δοθεί στα αποτελέσματα μια μορφή 

περισσότερο κατανοητή από τους ανθρώπους, η τεχνολογία για τον χειρισμό των 

βάσεων δεδομένων καθώς και τα υπολογιστικά συστήματα υψηλής επίδοσης που 

επιτρέπουν την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων 

 Εξόρυξη 
Δεδομένων 

Τεχνολογία 
Βάσεων 

Δεδομένων 

Τεχνητή  
Νοημοσύνη 

Ανάκτηση 
Πληροφορίας 

Στατιστική 

Οπτικοποίηση 

Υπολογιστικά  

Συστήματα 
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Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη δεδομένων αναλύει τα διαθέσιμα 

δεδομένα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τα κατηγοριοποιεί και τελικά 

ανακαλύπτει με χρήση  αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων σχέσεις που τα συνδέουν. 

 

Στόχοι 

 

Δεδομένου ότι είναι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων σημαντικού μεγέθους και 

ποιότητας δεδομένων, οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων μπορούν να δημιουργήσουν 

καινούριες επιχειρηματικές ευκαιρίες με τη σωστή χρήση των παρακάτω δύο κύριων 

δυνατοτήτων [Jiawei H. – Kamber M.]: 

• Πρόβλεψη τάσεων και καταναλωτικών συμπεριφορών: Γίνεται 

αυτοματοποίηση της εύρεσης προγνωστικής πληροφορίας. Ερωτήσεις που στο 

παρελθόν θα χρειάζονταν τη συνδρομή ειδικών αναλυτών για να απαντηθούν, 

τώρα απαντιούνται άμεσα με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων. 

• Εύρεση προηγούμενων άγνωστων προτύπων: H σάρωση μεγάλων 

βάσεων δεδομένων οδηγεί στην εύρεση κρυμμένων προτύπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση εξόρυξης 
δεδομένων για την 
απόκτηση γνώσης 

Προσδιορισμός του 
επιχειρηματικού 
προβλήματος 

Μέτρηση της 
απόδοσης 

Εφαρμογή πάνω 
στα δεδομένα 

 

Εικόνα 2.3: Ο επιχειρηματικός κύκλος εξόρυξης δεδομένων 
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2.6.1 Αλγόριθμοι Data Mining 
 

Σήµερα υπάρχει πλήθος αλγορίθµων Data Mining οι οποίοι μπορεί να προέρχονται 

από διαφορετικά πεδία όπως από το χώρο της στατιστικής, της αναγνώρισης 

προτύπων, της μηχανικής γνώσης και των βάσεων δεδοµένων. Οι περισσότεροι 

αλγόριθµοι αποτελούνται από κάποιες βασικές τεχνικές και θεµελιώδεις αρχές. 

Συγκεκριµένα, οι αλγόριθµοι Data Mining αποτελούνται από τον συνδυασµό των 

εξής στοιχείων: 

 

Το μοντέλο. Υπάρχουν δύο παράγοντες που σχετίζονται µε το μοντέλο: 

 

• Λειτουργία του μοντέλου (function of the model) η οποία καθορίζει τις 

βασικές εργασίες κατά την διαδικασία Data Mining (π.χ. classification and 

clustering). 

• Τρόπος αναπαράστασηs του μοντέλου (representational form of the 

model). Η αναπαράσταση του μοντέλου καθορίζει τόσο την 

προσαρµοστικότητα αυτού στην αναπαράσταση των δεδοµένων όσο και την 

δυνατότητα ερµηνείας του µε όρους κατανοητούς από τους ανθρώπους. 

Τυπικά, τα πιο πολύπλοκα μοντέλα προσαρµόζονται καλύτερα στα δεδοµένα 

αλλά είναι περισσότερο δύσκολο να γίνουν κατανοητά. Οι πιο γνωστές 

αναπαραστάσεις μοντέλων είναι τα δέντρα αποφάσεων, οι κανόνες, τα 

γραµµικά μοντέλα, τα µη γραµµικά μοντέλα (π.χ. νευρωνικά δίκτυα), τα 

μοντέλα που βασίζονται σε παραδείγµατα (exampled-based) (π.χ. μέθοδοι 

βασισµένες στις περιπτώσεις), τα γραφικά μοντέλα βασισµένα σε 

πιθανότητες (π.χ. Bayesian networks) και σχεσιακά μοντέλα. 

 

Αξιολόγηση Μοντέλου. Με βάση κάποια κριτήρια αξιολόγησης (π.χ. maximum 

likelihood ) καθορίζεται πόσο καλά συμπεριφέρεται και προσαρμόζεται το υπό 

εξέταση μοντέλο και οι παράµετροί του στα κριτήρια της διαδικασίας KDD. Γενικά, 

η αξιολόγηση των μοντέλων αφορά τόσο στην εκτίµηση της εγκυρότητας των 

προτύπων όσο και στην εκτίµηση της ακρίβειας, της χρησιµότητας και της εύκολης 

κατανόησης του μοντέλου. 
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Αλγόριθµος αναζήτησης. Αφορά στον καθορισµό ενός αλγορίθµου για την εύρεση 

συγκεκριµένων μοντέλων και παραµέτρων, µε βάση ένα συγκεκριµένο σύνολο 

δεδοµένων, µία οικογένεια μοντέλων και ένα κριτήριο αξιολόγησης. Οι αλγόριθµοι 

αναζήτησης είναι δύο τύπων:  

 

• Αναζήτησης παραµέτρων, οι οποίοι αναζητούν παραµέτρους που θα 

βελτιστοποιούν το κριτήριο αξιολόγησης του μοντέλου. Οι αλγόριθµοι 

εκτελούν την αναζήτηση λαµβάνοντας ως είσοδο ένα σύνολο δεδοµένων και 

µία αναπαράστασης μοντέλου. 

• Αναζήτησης μοντέλου, οι οποίοι εκτελούν µία επαναληπτική διαδικασία 

αναζήτησης μοντέλου για την αναπαράσταση των δεδοµένων µας. Για µία 

συγκεκριµένη αναπαράσταση μοντέλου εκτελείται η μέθοδος αναζήτησης 

παραµέτρων και εκτιµάται η ποιότητα του συγκεκριµένου μοντέλου.  

 

 

2.6.2 Απαιτήσεις 
 
Προκειµένου να επιτευχθεί μια αποδοτική διαδικασία Data Mining, θα πρέπει πρώτα 

να εξεταστεί τι είδους χαρακτηριστικά αναµένεται να έχει ένα σύστηµα εξόρυξης 

γνώσης καθώς και τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη 

τεχνικών Data Mining. Οι βασικότερες από τις απαιτήσεις είναι[7,10]: 

 

 

Διαχείριση διαφορετικών τύπων δεδοµένων. 

 

Καθώς διαφορετικοί τύποι δεδοµένων και βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούνται σε 

διάφορες εφαρµογές, είναι αναµενόµενο ότι το σύστηµα εξόρυξης γνώσης θα πρέπει 

να προσφέρει την δυνατότητα εφαρµογής του αποτελεσµατικά σε διαφορετικά είδη 

δεδοµένων. Οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων που είναι σήµερα διαθέσιµες είναι 

σχεσιακές. Έτσι είναι σηµαντικό ένα σύστηµα Data Mining να εκτελεί αποδοτική και 

αποτελεσµατική εξόρυξη γνώσης σε σχεσιακά δεδοµένα. Επιπρόσθετα, πολλές από 

τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σήµερα περιέχουν πολύπλοκους τύπους 

δεδοµένων, όπως δοµηµένα και σύνθετα αντικείµενα, δεδοµένα πολυµέσων, χωρικά 

και χρονικά δεδοµένα, κλπ. Ένα σύστηµα Data Mining θα πρέπει να μπορεί να είναι 
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αποτελεσµατικό σε τέτοιους σύνθετους τύπους δεδοµένων. 

 

Ωστόσο, η διαφοροποίηση των τύπων δεδοµένων και οι διαφορετικοί στόχοι του Data 

Mining κάνουν µη ρεαλιστική την ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος που θα χειρίζεται 

όλες  τις περιπτώσεις. Αντίθετα θα πρέπει να αναπτύσσονται συγκεκριµένα 

συστήµατα για συγκεκριµένα είδη δεδοµένων, όπως συστήµατα που θα εξάγουν 

γνώση από σχεσιακές, χωρικές, χρονικές, πολυµεσικές βάσεις δεδοµένων κλπ. 

 

 

Αποδοτικότητα και κλιµάκωση αλγορίθµων Data Mining 
 
Για την αποτελεσµατική εξαγωγή πληροφορίας από ένα μεγάλο όγκο δεδοµένων θα 

πρέπει οι αλγόριθµοι για την εξαγωγή γνώσης να είναι αποδοτικοί και 

προσαρµόσιµοι σε μεγάλες βάσεις δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρόνος εκτέλεσης 

των αλγορίθµων θα πρέπει να είναι αναµενόµενος και αποδεκτός σε μεγάλες βάσεις 

δεδοµένων. Αλγόριθµοι εκθετικής ή ακόµα πολυωνυµικής πολυπλοκότητας μέσης 

τάξης δεν θα ήταν κατάλληλοι. 

 

 

Χρησιµότητα, βεβαιότητα και εκφραστικότητα των Data Mining 

αποτελεσµάτων. 

 

Η εξαγόµενη γνώση θα πρέπει να παρουσιάζει µε ακρίβεια τα περιεχόµενα της βάσης 

δεδοµένων. Η µη καταλληλότητα θα πρέπει να εκφράζεται µε μέτρα αβεβαιότητας. Ο 

θόρυβος και τα δεδοµένα που αποτελούν εξαιρέσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

αποτελεσµατικά από τα συστήµατα Data Mining. 

 

Αλληλεπιδραστική εξόρυξη γνώσης σε πολλαπλά αφηρηµένα επίπεδα. 

 

Η αλληλεπιδραστική εξαγωγή γνώσης δίνει την δυνατότητα σε έναν χρήστη να 

αλληλεπιδράσει µε το σύστηµα και να εκλεπτύνει την ερώτηση, να αλλάξει δυναµικά 

το επίκεντρο των δεδοµένων, να προωθήσει την διαδικασία σε λεπτοµερέστερο 

επίπεδο και να δει τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα από πολλές διαφορετικές 

γωνίες. 
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Εξόρυξη πληροφορίας από διαφορετικές πηγές δεδοµένων. 

 

Η ευρεία δικτύωση των υπολογιστών σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, 

περιλαµβανοµένου και του Internet, έχει συνδέσει πολλές πηγές δεδοµένων 

δηµιουργώντας μεγάλες κατανεµηµένες και ετερογενείς βάσεις δεδοµένων. Η 

εξόρυξη γνώσης από διαφορετικές πηγές δεδοµένων µε διαφορετική σηµειολογία 

θέτει νέες απαιτήσεις στο Data Mining. Το μεγάλο μέγεθος των βάσεων δεδοµένων, η 

ευρεία κατανοµή των δεδοµένων και υπολογιστική πολυπλοκότητα κάποιων μεθόδων 

Data Mining δίνουν το κίνητρο για την ανάπτυξη παράλληλων και κατανεµηµένων 

αλγορίθµων. 

 

 

Προστασία των ιδιωτικών στοιχείων και ασφάλεια των δεδοµένων. 

 

Όταν µπορούµε να δούµε τα δεδοµένα από πολλές διαφορετικές γωνίες και από 

διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης, ο στόχος προστασίας των δεδοµένων καθώς και της 

πληροφορίας ιδιωτικής φύσης απειλείται. Είναι σηµαντικό να µελετήσουµε τέτοια 

θέµατα και να δούµε τι μέτρα προστασίας μπορούν να αναπτυχθούν για την 

προστασία της ευαίσθητης πληροφορίας. 

 

 

Κριτήρια κατηγοριοποίηση των τεχνικών 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές και συστήµατα Data Mining. 

.Διαφορετικά σχήµατα κατηγοριοποίησης μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

κατηγοριοποιήσουν τις μεθόδους και τα συστήµατα Data Mining, βασιζόµενοι στα 

είδη των βάσεων δεδοµένων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, στα είδη της 

γνώσης που εξάγονται και στα είδη των τεχνικών που εφαρµόζονται. Η 

κατηγοριοποίηση των συστηµάτων εξόρυξης γνώσης βασίζεται στα εξής κριτήρια : 

 

• Τι είδος βάσης δεδοµένων εξετάζουµε: Ένα σύστηµα Data Mining μπορεί 

να ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τα είδη των βάσεων δεδοµένων στα οποία 

εκτελείται το Data Mining. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα που 

χρησιµοποιείται για εξόρυξη γνώσης από σχεσιακά δεδοµένα καλείται 

14 



2ο Κεφάλαιο - Εξόρυξη Γνώσης 

σχεσιακό σύστηµα γνώσης. Εάν εξάγει γνώση από αντικειµενοστραφή βάση 

δεδοµένων καλείται αντικειµενοστραφές σύστηµα εξαγωγής γνώσης. Γενικά, 

ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε τα 

διαφορετικά είδη των βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται, όπως 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, αντικειµενοστραφείς βάσεις δεδοµένων, 

χωρικές βάσεις δεδοµένων, χρονικές βάσεις δεδοµένων, βάσεις δεδοµένων 

πολυµέσων κλπ. 
 

• Τι είδος γνώσης εξάγουµε: Από ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης μπορούν να 

εξαχθούν διάφορα είδη γνώσης, όπως για παράδειγμα association rules, 

classification rules, characteristic rules, clustering, κ.τ.λ. 

 

• Τι είδος τεχνική χρησιµοποιείται: Τα συστήµατα εξόρυξης γνώσης μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε το είδος των τεχνικών Data Mining. Για 

παράδειγµα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε την μέθοδο σε 

αυτόνοµα συστήµατα εξόρυξης γνώσης, σε οδηγούµενα από τα δεδοµένα 

συστήµατα, οδηγούµενα από τις ερωτήσεις και σε αλληλεπιδραστικά 

συστήµατα δεδοµένων. 

 

 

2.6.3 Είδη γνώσης που προκύπτουν 
 
Τα πρότυπα που προκύπτουν από μια διαδικασία εύρεσης γνώσης διακρίνονται σε 

πρότυπα πληροφόρησης και πρότυπα πρόβλεψης. 

 

• Τα πρότυπα πληροφόρησης (informative patterns) περιγράφουν 

συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων τις οποίες ο ειδικός του τομέα δεν 

γνώριζε. Η αξία τους είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί καθώς εξαρτάται από 

το κατά πόσο προτείνουν κάποιες ενέργειες σε αυτόν και επίσης από το κατά 

πόσο οι ενέργειες αυτές είναι αποτελεσματικές. Σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν οι κανόνες συσχέτισης (association rules) καθώς επίσης και οι 

ομάδες (clusters) που προκύπτουν από την KDD διαδικασία της 

ομαδοποίησης (clustering). 
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• Τα πρότυπα πρόβλεψης (predictive patterns) προβλέπουν την τιμή ενός 

πεδίου με βάση τις τιμές των άλλων πεδίων. Η αξία τους δεν κρίνεται μόνο 

από την ποιότητα της πρόβλεψης αλλά και από το ότι μπορούν να μεταφέρουν 

στον ειδικό του τομέα μια γενική εικόνα της σχέσης που χαρακτηρίζει τα 

πεδία που μελετά. Τέτοιες διαδικασίες εύρεσης γνώσης είναι η 

κατηγοριοποίηση (classification) με κυριότερες υποπεριπτώσεις τα δένδρα 

κατηγοριοποίησης (classification trees) και τους απλούς κατηγοριοποιητές 

Bayes , καθώς και η διαδικασία εντοπισμού εμπειρικών σχέσεων σε 

μεταβλητές (regression). 

 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι κυριότερες τεχνικές που υλοποιούν τα πρότυπα κάθε 

κατηγορίας, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 

2.6.3.1 Μέθοδοι Προτύπων Πληροφόρησης 
 
 
Οµαδοποίηση 

 

Η οµαδοποίηση (clustering) είναι η εργασία του καταµερισµού ενός ετερογενούς 

πληθυσµού σε ένα σύνολο λιγότερο ετερογενών υποοµάδων (clusters). Αυτό που 

διαφοροποιεί την οµαδοποίηση από την κατηγοριοποίηση είναι ότι η οµαδοποίηση δε 

βασίζεται σε προκαθορισµένες κλάσεις. Στην κατηγοριοποίηση, ο πληθυσµός 

διαιρείται σε κλάσεις αναθέτοντας κάθε στοιχείο ή εγγραφή σε µία προκαθορισµένη 

κλάση µε βάση ένα µοντέλο που αναπτύσσεται µέσω της εκπαίδευσης του µε 

παραδείγµατα που έχουν κατηγοριοποιηθεί εκ των προτέρων. Οι εγγραφές 

οµαδοποιούνται σε σύνολα µε βάση την οµοιότητα που παρουσιάζουν μεταξύ τους. 

Ο ειδικός του τομέα θα καθορίσει την σηµασία που θα έχει κάθε μια από τις οµάδες 

(clusters) που προκύπτουν.  
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Εικόνα 2.4: Τυπική Εφαρμογή Μεθόδων Clustering 

 

Η οµαδοποίηση μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν εισαγωγή σε κάποια άλλη μορφή 

Data Mining ή μοντελοποίησης. Για παράδειγµα, η οµαδοποίηση μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν πρώτο βήµα στην προσπάθεια μερισµού της αγοράς. Αντί 

δηλαδή να προσπαθούµε να προσδιορίσουµε τι είδος διαφήµισης θα ταίριαζε 

καλύτερα σε κάθε πελάτη, µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τους πελάτες αρχικά σε 

οµάδες (clusters) ατόµων που παρουσιάζουν τις ίδιες συνήθειες σχετικά µε την αγορά 

προϊόντων και στην συνέχεια να προσδιορίσουµε το είδος διαφήµισης που ταιριάζει 

σε κάθε οµάδα. 

 

 

Κανόνες Συσχέτισης 
 
Στην περίπτωση αυτή συναντώνται σύνολα από αντικείµενα ή εγγραφές, κάθε ένα 

από τα οποία περιέχει έναν αριθµό από αντικείµενα τα οποία ανήκουν σε µία 

δεδοµένη συλλογή. Μία συνάρτηση συσχέτισης είναι µία συνάρτηση που 

εφαρµόζεται σε ένα σύνολο εγγραφών η οποία επιστρέφει σχέσεις ή πρότυπα που 

υπάρχουν στην συλλογή αυτή των αντικειµένων. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να 

εκφραστούν µε κανόνες, των οποίων η γενική μορφή είναι “If X then Y”. 

 

Η εξαγωγή των κανόνων γίνεται µε την βοήθεια κάποιων αλγορίθµων, οι οποίοι 

αποδεικνύονται αρκετά αποδοτικοί. Έπειτα από την ανάλυση και εύρεση των 

κανόνων θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έγκυροι και σηµαντικοί για την 

εφαρµογή µας. Υπάρχουν δύο συντελεστές οι οποίοι αναφέρονται στην ποιότητα των 
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ευρεθέντων συσχετίσεων της μορφής: Χ  Υ: 

 

• Ο παράγοντας υποστήριξης (support) είναι ο λόγος των εγγραφών που 

ικανοποιούν και το Χ και το Υ προς το σύνολο των εγγραφών. 

 

• Ο παράγοντας εµπιστοσύνης (confidence) είναι ο λόγος των εγγραφών που 

ικανοποιούν και το Χ και το Υ προς τις εγγραφές που ικανοποιούν µόνο το Χ. 

 

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση κανόνων συσχέτισης είναι ο μεγάλος 

αριθμός τέτοιων κανόνων που θεωρητικά υπάρχουν σε μια βάση δεδομένων και η 

επιλογή εκείνων που έχουν πρακτική αξία. Αυτό συνήθως γίνεται θέτοντας κάποιο 

κάτω όριο στις τιμές των μεγεθών Εμπιστοσύνη & Υποστήριξη. 

 
 
2.6.3.2 Μέθοδοι Προτύπων Πρόβλεψης 
 
 
Κατηγοριοποίηση 

 

Η κατηγοριοποίηση (classification) αποτελεί µία από τις βασικές εργασίες εξόρυξης 

δεδοµένων. Βασίζεται στην εξέταση των χαρακτηριστικών ενός νεοεµφανιζόµενου 

αντικειµένου το οποίο µε βάση τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχίζεται σε ένα 

προκαθορισµένο σύνολο κλάσεων. Τα αντικείµενα που πρόκειται να ταξινοµηθούν 

αναπαριστάνονται γενικά από τις εγγραφές της βάσης δεδοµένων και η διαδικασία 

της κατηγοριοποίησης αποτελείται από την κατηγοριοποίηση μιας άγνωστης 

εγγραφής σε κάποιες από τις προκαθορισµένες κλάσεις. Η εργασία της 

κατηγοριοποίησης χαρακτηρίζεται από έναν καλά καθορισµένο ορισµό των κλάσεων 

(χαρακτηριστικών) και το σύνολο που χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση του 

μοντέλου αποτελείται από ταξινοµηµένα παραδείγµατα. Η βασική εργασία είναι να 

δηµιουργηθεί ένα µοντέλο το οποίο θα μπορούσε να εφαρµοστεί για να ταξινοµήσει 

δεδοµένα που δεν έχουν ακόµα ταξινοµηθεί (τοποθέτηση σε κάποια από τις κλάσεις). 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός κλάσεων και θα 

πρέπει να τοποθετηθεί κάθε εγγραφή στην κατάλληλη κλάση. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούνται κάποιες τεχνικές, οι οποίες μπορούν να καταταγούν σε δύο 
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κατηγορίες. Η πρώτη χρησιµοποιεί Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) και η 

δεύτερη Νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks). Και οι δύο στηρίζονται στην ιδέα 

της «εκπαίδευσης» (training) µε τη βοήθεια ενός υποσυνόλου δεδοµένων που 

ονοµάζεται σύνολο εκπαίδευσης (training set). Το υποσύνολο αυτό επιλέγεται σαν 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνολικού όγκου δεδοµένων. Με την εφαρµογή της 

διαδικασίας εκπαίδευσης καθορίζονται κάποια πρότυπα για τις κατηγορίες 

δεδοµένων. Έτσι, όταν προκύψει ένα νέο δεδοµένο τότε μπορεί εύκολα να 

κατηγοριοποιηθεί. 

 

 

Δέντρα Αποφάσεων 

 

Τα Δένδρα Αποφάσεων (Decision Trees) είναι πολύ ισχυρά και δηµοφιλή εργαλεία 

για κατηγοριοποίηση (classification) και πρόβλεψη (prediction-αναλύεται παρακάτω). 

Αντιπροσωπεύουν κανόνες, οι οποίοι μπορούν εύκολα να διατυπωθούν σε φυσική 

γλώσσα ώστε να είναι εύκολα κατανοητοί από τους ανθρώπους ή να διατυπωθούν σε 

µία γλώσσα προσπέλασης βάσεων δεδοµένων π.χ. σε SQL. Υπάρχει μια πληθώρα 

αλγορίθµων που αναλαµβάνουν να φτιάξουν Δένδρα Αποφάσεων όπως[2,3]: 

 

• CART (Classification and Regression Trees), ο οποίος διαχειρίζεται άµεσα 

τις συνεχόµενες µεταβλητές και υποστηρίζει κατηγοριοποίηση και 

παλινδρόµηση. 

• CHAID (CHi-squared Automation Interaction Detection), 

• C4.5 και C5.0, οι οποίοι κάνουν χρήση του OR για να γενικεύσουν τους 

κανόνες. 

• ID3. 

 

Γενικά ένα Δένδρο Απόφασης αντιπροσωπεύει μια σειρά από IF THEN κανόνες που 

συνδυάζονται μεταξύ τους από τη ρίζα του δένδρου προς τα φύλλα. Οι κόµβοι του 

δέντρου χαρακτηρίζονται µε τα ονόµατα των χαρακτηριστικών, οι ακµές 

ονοµάζονται µε τις δυνατές τιµές που μπορεί να πάρει ένα χαρακτηριστικό και τα 

φύλλα µε τις διάφορες κλάσεις. Τα αντικείµενα ταξινοµούνται ακολουθώντας ένα 

μονοπάτι που οδηγεί προς τα κάτω στο δέντρο, λαµβάνοντας τις ακµές που 
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αντιστοιχούν στις τιµές των χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου. Μία εγγραφή 

εισέρχεται στο δέντρο από τον κόµβο της κορυφής. Στην ρίζα, εφαρµόζεται έλεγχος 

για να καθορισθεί ποιο κόµβο παιδί θα ακολουθήσει στην συνέχεια η εγγραφή.  

 
Εικόνα 2.5: Παράδειγμα Δένδρου Απόφασης 

 

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι για την επιλογή του αρχικού ελέγχου, αλλά ο στόχος 

είναι πάντα ο ίδιος, δηλαδή, να επιλέξουµε τον έλεγχο ο οποίος διαχωρίζει καλύτερα 

τις τελικές κλάσεις. Η επεξεργασία αυτή επαναλαµβάνεται μέχρι η εγγραφή να 

φτάσει στο κόµβο φύλλο. Όλες οι εγγραφές οι οποίες καταλήγουν σε ένα 

συγκεκριµένο φύλλο ταξινοµούνται µε τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει ένα μοναδικό 

μονοπάτι που οδηγεί από την ρίζα σε κάθε φύλλο. Το μονοπάτι αυτό είναι µία 

έκφραση του κανόνα που χρησιµοποιείται για την ταξινόμηση των εγγραφών. Πολλά 

διαφορετικά φύλλα μπορούν να οδηγούν στην ίδια ταξινόµηση, αλλά κάθε φύλλο 

κάνει την ταξινόµηση αυτή για διαφορετικό λόγο.  

 
 
Εμπειρική Σχέση Μεταβλητών 

 

Η εμπειρική σχέση μεταβλητών (regression) αφορά την αναζήτηση προτύπων 

πρόβλεψης, όπου το χαρακτηριστικό που προβλέπεται απαιτείται να έχει αριθμητική 

τιμή. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι δύο: 
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• Η Γραμμική Παρεμβολή (Linear Regression), όπου το χαρακτηριστικό του 

οποίου η τιμή πρέπει να προβλεφθεί μοντελοποιείται με μια απλή γραμμική 

εξίσωση των παραμέτρων εισόδου. 

• Τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks), όπου μετά την εκπαίδευσή τους 

με τα υπάρχοντα δεδομένα εισόδου / εξόδου είναι σε θέση να αποδώσουν μια 

νέα τιμή εξόδου σε νέα δεδομένα εισόδου. Τα νευρωνικά δίκτυα προτιμούνται 

σε σχέση με την γραμμική παρεμβολή λόγω του ότι έχουν την δυνατότητα να 

μοντελοποιούν μη γραμμικά δεδομένα. 
 

 

Εκτίµηση και Πρόβλεψη 
 
Σε αυτή την κατηγορία χρησιµοποιούνται δύο ειδών τεχνικές: η γραµµική και η µη 

γραµµική παλινδρόµηση[4]. Στην πρώτη περίπτωση ο αλγόριθµος προσπαθεί να 

βρει µία γραµµή η οποία να προσεγγίζει µε την μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα τις 

τιµές από ένα σύνολο σηµείων του επιπέδου. Στην δεύτερη περίπτωση 

χρησιµοποιούνται κάποιοι µη γραµµικοί όροι για να μπορέσει το μοντέλο να 

πλησιάσει ακόµη περισσότερο το σύνολο των δεδοµένων. Παρόλα αυτά όµως, δεν 

είναι σίγουρο ότι µία τέτοια προσέγγιση μπορεί να καλύψει όλο το σύνολο των 

δεδοµένων µε σχετική ασφάλεια. 

 

Η παλινδρόµηση (Regression) αναφέρεται στην εκµάθηση μίας συνάρτησης η οποία 

αντιστοιχεί τα δεδοµένα σε µία μεταβλητή πρόβλεψης (prediction variable) 

πραγµατικής τιµής. Οι εφαρµογές του regression είναι πάρα πολλές π.χ. εκτίµηση της 

πιθανότητας ένας ασθενής να έχει κάποια ασθένεια, δεδοµένων των αποτελεσµάτων 

ενός συνόλου διαγνωστικών tests κ.τ.λ. 

 

 Η RBF (Radial Basis Function) είναι µία τεχνική για πρόβλεψη τιµών που 

παρουσιάζει μεγαλύτερη ευστάθεια και ευελιξία σε σχέση µε τις παραδοσιακές 

τεχνικές. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην επιλογή όχι μίας αλλά πολλών µη 

γραµµικών συναρτήσεων οι οποίες έχουν διαφορετικά βάρη στον τρόπο µε τον οποίο 

επηρεάζουν τα δεδοµένα. Τα RBFs μπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικές 

περιοχές δεδοµένων εισόδου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί κανείς να πλησιάσει 
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όσο το δυνατόν µε μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδοµένα της εξόδου.  

 

 

Νευρωνικά Δίκτυα[1,2] 
 
Τα νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks) αποτελούν µία τεχνική η οποία µπορεί να 

εφαρµοστεί για πρόβλεψη (prediction), κατηγοριοποίηση (classification) και 

οµαδοποίηση (clustering). Είναι συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που 

αποτελούνται από ένα πλήθος τεχνητών νευρώνων οργανωμένων σε δομές παρόμοιες 

με αυτές του ανθρώπινου εγκεφάλου. Είναι οργανωμένοι σε στρώματα ή επίπεδα 

(layers).  Το πρώτο από αυτά τα επίπεδα ονομάζεται επίπεδο εισόδου (input layer) 

και χρησιμοποιείται για την εισαγωγή δεδομένων. Στη συνέχεια μπορούν να 

υπάρχουν προαιρετικά, ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα ή κρυφά επίπεδα (hidden 

layers) . Τελευταίο ακολουθεί το επίπεδο εξόδου (output layer). Οι νευρώνες του 

δικτύου διασυνδέονται μεταξύ τους σε ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει 

πρότυπα μέσα σε ένα σύνολο δεδοµένων μόλις αυτά παρουσιαστούν μέσα στα 

δεδοµένα, δηλαδή το δίκτυο μπορεί να μαθαίνει από την εµπειρία όπως ακριβώς 

κάνουν και οι άνθρωποι. Αυτό διακρίνει τα νευρωνικά δίκτυα από τα παραδοσιακά 

προγράµµατα υπολογιστών, τα οποία απλά ακολουθούν οδηγίες σύµφωνα µε µία 

καλά ορισµένη σειρά[1,2,3]. 
Συνάρτηση  

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 2.6: Νευρώνας 

 

Κόµβοι 

 

Τα νευρωνικά δίκτυα, όπως προαναφέραµε, αποτελούνται από βασικές μονάδες-

νευρώνες (κόµβους). Κάθε κόµβος στο μεσαίο επίπεδο είναι συνδεδεµένος µε τις 

Είσοδος 

Σύνδεσης Συνάρτηση 
Μεταφοράς Χ1

Έξοδος 

Σ 
Χ2

Χι

W1

Wi

W ƒ 2
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εισόδους, γεγονός που σηµαίνει ότι το κρυφό πεδίο βασίζεται σε όλες τις εισόδους τις 

οποίες και συνδυάζει στις τιµές εξόδου. Ο συνδυασµός αυτός καλείται συνάρτηση 

ενεργοποίησης του κόµβου. 

 

Η συνάρτηση ενεργοποίησης έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η συνάρτηση 

σύνδεσης (combination function) η οποία συνδυάζει όλες τις εισόδους σε µία απλή 

τιµή. Κάθε είσοδος έχει το δικό της βάρος. Η πιο κοινή συνάρτηση σύνδεσης είναι το  

Άθροισμα όλων των εισόδων πολλαπλασιασµένων µε το αντίστοιχο βάρος τους 

(Χ1*W1 + X2*W2 + … + Xi*Wi). Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι χρήσιµες άλλες 

συναρτήσεις και περιλαµβάνουν το μέγιστο των εισόδων πολλαπλασιασµένων µε το 

βάρος τους, το ελάχιστο, ή το λογικό AND ή OR των τιµών. Ωστόσο, η συνάρτηση  

ου βασίζεται στο άθροισµα των εισόδων πολλαπλασιασµένων µε τα βάρη τους 

δουλεύει καλύτερα στην πράξη. 

 

Το δεύτερο μέρος της συνάρτησης ενεργοποίησης είναι η συνάρτηση μεταφοράς 

(transfer function), η οποία μεταφέρει την τιµή της συνάρτησης σύνδεσης στην 

έξοδο. Υπάρχουν τρία είδη συναρτήσεων μεταφοράς: η σιγµοειδής, γραµµική και η 

συνάρτηση υπερβολικής εφαπτοµένης (hyperbolic tangent). Η γραµµική συνάρτηση 

έχει περιορισµένη πρακτική σηµασία αντίθετα µε τις άλλες δύο (µη γραµµικές 

συναρτήσεις) οι οποίες παρουσιάζουν µη γραµµική συµπεριφορά.  

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 
 
Υπάρχουν 4 βασικά χαρακτηριστικά που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα 

Νευρωνικά Δίκτυα: 

 

• Η ικανότητά τους να μαθαίνουν μέσω παραδειγμάτων (learn by example) 

• Η δυνατότητα θεώρησής τους ως κατανεμημένη μνήμη και ως μνήμη 

συσχέτισης 

• Η μεγάλη τους αντοχή σε σφάλματα (fault tolerant) 

• Η ικανότητά τους για αναγνώριση προτύπων (pattern recognition). 
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Γενετικοί Αλγόριθµοι 

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι μαζί µε τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν τους κυριότερους 

αντιπρόσωπους της αυτό-µάθησης. Η ονοµασία τους προήλθε από τα χαρακτηριστικά 

που έχουν δανειστεί από την γενετική. Όπως και στην περίπτωση του DNA που 

ολόκληρη η αλυσίδα αποτελείται µόνο από τέσσερα δοµικά στοιχεία, έτσι και οι 

γενετικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν κωδικοποιήσεις µε περιορισµένο αριθµό 

στοιχείων. Ένα ακόµα κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι το τελικό αποτέλεσµα 

προκύπτει ύστερα από συνδυασµό των επιµέρους λύσεων στα διάφορα στάδια. 

 

Η φόρµα υλοποίηση ενός γενετικού αλγορίθµου για την επίλυση προβληµάτων είναι 

[1,2,20]:  

 

1) Επινόηση μίας κατάλληλης κωδικοποίησης του προβλήµατος σε όρους 

συµβολοσειρών µε περιορισµένο αλφάβητο. 

2) Εύρεση ενός τεχνικού περιβάλλοντος στον υπολογιστή, όπου η λύση να 

μπορεί να συγκριθεί µε οποιαδήποτε προηγούµενή της. 

3) Ανακάλυψη τρόπων σύµφωνα µε τους οποίους πιθανές λύσεις μπορούν να 

συνδυαστούν προκειµένου να δοθεί καλύτερη λύση. Μια δηµοφιλής 

λειτουργία είναι η αποκοπή της συµβολοσειράς «πατέρα» και «μητέρας», 

τροποποίησης τους και η συνένωση τους για τη δηµιουργία του απόγονου.  

4) Αποµάκρυνση των κακών αποτελεσµάτων και αντικατάσταση τους µε καλούς 

«απογόνους» τους. Η διαδικασία σταµατά όταν δηµιουργηθεί μια οικογένεια 

από καλά αποτελέσµατα. 

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι συνήθως βρίσκουν μια ικανοποιητική λύση, εάν βέβαια αυτή 

υπάρχει. Ωστόσο, σε ειδικές προβληµατικές περιοχές λειτουργιών αναζήτησης, οι 

γενετικοί αλγόριθµοι συχνά δεν είναι κατάλληλοι. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ 
 

 
3.1 Data Warehouse 
 

 Η δημιουργία μιας αποθήκης δεδομένων (data warehouse), η οποία 

προϋποθέτει καθαρισμό (data cleaning) και ολοκλήρωση (data integration) 

δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σημαντικό βήμα προεπεξεργασίας για την 

εφαρμογή διαδικασιών εξόρυξης δεδομένων. Επιπλέον, αυτές οι δομές επιτρέπουν 

και προσφέρουν ΟLAP (on-line analytical processing) εργαλεία για την επεξεργασία 

και την εφαρμογή των διαδικασιών εξόρυξης αφού πολλές διαδικασίες εξόρυξης 

όπως η πρόβλεψη, οι κανόνες συσχέτισης και η ομαδοποίηση μπορούν να 

υλοποιηθούν μέσω διαδικασιών OLAP. Για τους παραπάνω λόγους, η αποθήκη 

δεδομένων έχει μετατραπεί σε μια σημαντική πλατφόρμα για ανάλυση δεδομένων και 

για εξόρυξη γνώσης. 

 

Καθαρισμός 
Μετατροπή 
Ολοκλήρωση 
Φόρτωση 

Data Warehouse 
 

Εργαλεία ανάλυσης 

 

 

 

 

 

 

 

Data source 

Data source 

 

 

 

 

 Data source 

 

Εικόνα 3.1: Τυπική αρχιτεκτονική μιας Αποθήκης Δεδομένων 
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3.2 Τι είναι η Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse); 
 

Αποθήκη Δεδομένων είναι μια δομή συλλογής δεδομένων που προσφέρει 

ταυτόχρονα την κατάλληλη αρχιτεκτονική και εργαλεία στους επαγγελματίες ειδικούς 

να τα οργανώνουν, να τα καταλάβουν και να τα χρησιμοποιούν για να πάρουν 

στρατηγικές αποφάσεις. Πολλοί οργανισμοί θεωρούν πλέον ότι η αποθήκες 

δεδομένων αποτελούν εργαλεία αξίας στην σημερινή ανταγωνιστική και ταχέως 

αναπτυσσόμενη εποχή. Πολλοί θεωρούν τις αποθήκες δεδομένων σαν ένα όπλο και 

σαν τον τρόπο να κρατήσουν τους πελάτες τους μαθαίνοντας μέσω των αποθηκών 

σχετικά με τις ανάγκες των πελατών τους. Προσπαθώντας να δώσουμε ένα απλό 

ορισμό, σαν αποθήκη δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί σαν μια βάση δεδομένων, η 

οποία δημιουργήθηκε ξεχωριστά από την παραγωγική βάση δεδομένων του 

οργανισμού. Ουσιαστικά υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν 

τις αποθήκες δεδομένων από άλλες δομές ομαδοποίησης και οργάνωσης δεδομένων 

όπως είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, τα συστήματα αρχείων (file systems) και 

τα συστήματα διαδικασιών (transaction  processing systems). Αυτά τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά είναι [6,11]: 

 

• Ολοκλήρωση: Μια αποθήκη δεδομένων συνήθως δημιουργείται από 

την ολοκλήρωση πολλών ετερογενών πηγών δεδομένων όπως σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων, αρχεία κ.τ.λ. Εφαρμόζονται λοιπόν τεχνικές καθαρισμού 

και ολοκλήρωσης των δεδομένων για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η 

ομοιομορφία αυτών, π.χ. ονοματολογία οντοτήτων, δομών και πινάκων, 

χαρακτηριστικών, μεγεθών κ.τ.λ. 
 

• Μη μεταβλητότητα: Μια αποθήκη δεδομένων είναι ένας φυσικά 

διαχωριζόμενος όγκος δεδομένων που προκύπτει από τα δεδομένα εφαρμογής 

που αρχικά βρίσκονται στο χρηστικό λειτουργικό περιβάλλον. Εξαιτίας αυτού 

του διαχωρισμού, μια αποθήκη δεδομένων δεν απαιτεί διαδικασίες 

συναλλαγής, ανάκτησης και μηχανισμό ελέγχου του συγχρονισμού των 

δεδομένων. Συνήθως χρειάζεται μόνο δύο λειτουργίες κατά την πρόσβαση 

στα δεδομένα: το αρχικό «φόρτωμα» αυτών και την πρόσβαση σε αυτά. Άρα 

λοιπόν οι αποθήκες δεδομένων περιέχουν διαχρονικά δεδομένα. 
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• Εξάρτηση από τα υποκείμενα: Μια αποθήκη δεδομένων οργανώνεται 

γύρω από κάποια ουσιαστικά υποκείμενα (ανάλογα με τον οργανισμό) όπως 

π.χ. πελάτης, προϊόν, πωλήσεις, υπηρεσίες, ασθενείς. Οι αποθήκες δεδομένων 

εστιάζουν στην μοντελοποίηση και στην ανάλυση των δεδομένων για την 

λήψη αποφάσεων. Έτσι ενσωματώνουν μόνο μια απλή και κατανοητή δομή 

γύρω από τα υποκείμενα η οποία δεν περιλαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες 

οι οποίες δεν είναι χρήσιμες στη διαδικασία υποστήριξης αποφάσεων. 

 

• Εξάρτηση από τον χρόνο: Οι αποθήκες δεδομένων περιέχουν διαχρονικά 

δεδομένα, οπότε θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ 

πληροφορίας και χρόνου ενσωμάτωσής της στην αποθήκη δεδομένων. 

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσοχής στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και εξόρυξης γνώσης αφού οι πληροφορίες που θα επεξεργαστούν 

μπορεί να απαιτείται να είναι μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 

Η αποθήκη δεδομένων λοιπόν δεν περιέχει απαραίτητα όλες ή τις πιο πρόσφατες 

πληροφορίες. Ωστόσο προσφέρει μεγάλη αποδοτικότητα αφού τα δεδομένα 

αντιγράφονται, προ-επεξεργάζονται, ολοκληρώνονται αθροίζονται και 

επαναδομούνται σε μια ανεξάρτητη αποθηκευτική δομή. Επιπλέον, οι 

ερωταποκρίσεις (querying) στην αποθήκη δεδομένων δεν έχουν επίδραση στην 

αρχική πηγή αυτών. Σαν αποτέλεσμα έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς και για εφαρμογές 

όπου ο χρόνος είναι καταλυτικής σημασίας. 

 

Σε μια αποθήκη δεδομένων, ο τελικός χρήστης καθώς και ο διαχειριστής του 

συστήματος πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα 

χαρακτηριστικά (attributes) που περιέχονται στις δομές (πίνακες). Χρειάζεται δηλαδή 

να γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με [2]: 

 Δομή αποθήκευσης δεδομένων 

 Είδος δεδομένων 

 Ποσότητα δεδομένων 

 Τρόπος συσχέτισής αυτών με αντίστοιχα άλλων βάσεων. 

 Προέλευση και ιδιοκτησία των δεδομένων 
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3.3 Συσχέτιση μεταξύ Εξόρυξης και Αποθήκης Δεδομένων 
 
Οι αντίστοιχες εφαρμογές τεχνικών εξόρυξης δεδομένων μπορούν να υλοποιηθούν με 

δύο τρόπους[2,11]: είτε απευθείας είτε αποσπώντας πρώτα το χρήσιμο τμήμα της 

πληροφορίας από την υπάρχουσα Αποθήκη Δεδομένων. Η ανεξάρτητη λειτουργία 

μιας Αποθήκης Δεδομένων είναι να παρέχει την απαιτούμενη πληροφορία για μια 

απόφαση. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση εργαλείων ερωταποκρίσεων (SQL) 

αρκούν για την στήριξη απόφασης. Στην περίπτωση όμως που ζητείται πληροφορία 

της οποίας είτε το είδος δεν είναι γνωστό είτε είναι κρυμμένη σε ένα πλήθος 

εγγραφών, η χρήση τεχνικών Data Mining είναι απαραίτητη. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
 
 
4.1 Εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης 
 
Οι Οργανισμοί στις μέρες μας διατηρούν μεγάλες βάσεις δεδομένων, στις οποίες 

συλλέγονται οι καθημερινές τους συναλλαγές. Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι και η εξασφάλιση επιπρόσθετης 

πληροφορίας και γνώσης, που θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού και στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Είναι αποδεκτό ότι ο όγκος των δεδομένων που συλλέγεται φτάνει σε τεράστιο 

μέγεθος. Ο όγκος αυτός είναι ασφαλώς απαγορευτικός για την επεξεργασία του από 

ανθρώπους χωρίς την χρήση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων. Επίσης, εργαλεία 

ερωταποκρίσεων δεν επαρκούν για την επεξεργασία και την αξιοποίηση των 

δεδομένων. Έτσι εμφανίστηκαν εταιρίες παραγωγής λογισμικού καθώς και 

εκπαιδευτικοί φορείς οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για γνώση και 

πληροφόρηση, έλεγχο και επεξεργασία, υλοποίησαν εργαλεία τα οποία καταφέρνουν 

να ενσωματώνουν πληθώρα τεχνικών και αλγορίθμων για την αναζήτηση και 

εξόρυξη νέων πληροφοριών από αυτές τις βάσεις δεδομένων. Κάποια από τα 

εργαλεία αυτά είναι π.χ. το SPSS, ο DBMiner, ο Intelligent Miner κ.τ.λ. Το εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είναι το WEKA, 

το οποίο αποτελεί προϊόν ερευνητικού επιπέδου, μια παρουσίαση του οποίου δίδεται 

στην επόμενη παράγραφο. 

 

 

 4.2 WEKA 
 

Το WEKA  είναι ένα open-source εργαλείο μηχανικής μάθησης το οποίο έχει 

υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA και καταφέρνει να ενσωματώνει και 

να υλοποιεί πολλούς από τους πλέον δημοφιλείς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Η 
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ονομασία του προέρχεται από το εργαστήριο «Waikato Environment for Knowledge 

Analysis» του πανεπιστημίου του Waikato της Ν.Ζηλανδίας 

(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka). Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση 

από πλευράς χρησιμότητας και χρηστικότητας μεταξύ του συνόλου των αντίστοιχων 

εργαλείων παγκοσμίως[5,18]. 

 
Εικόνα 4.1: Αρχική οθόνη επιλογής WEKA 

 

Το αρχικό παράθυρο επιλογής επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει 3 κύριες κατηγορίες 

εφαρμογών: 

• Simple CLI: Προσφέρει ένα απλό περιβάλλον γραφής εντολών που 

επιτρέπει άμεση εκτέλεση εντολών στην πλατφόρμα μέσω command-like. 

• Explorer: Περιβάλλον που επιτρέπει εξερεύνηση στα δεδομένα 

• Experimenter: Περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία πειραμάτων και 

στατιστικών αναλύσεων. 

• Knowledge Flow: Εναλλακτικό περιβάλλον του Explorer το οποίο προσφέρει 

γραφική αναπαράσταση και υλοποίηση των μεθόδων που υλοποιεί ο Explorer.   
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Το βασικό εργαλείο που προσφέρει η πλατφόρμα Εξόρυξης Δεδομένων WEKA είναι 

ο Explorer όπου επιτρέπει μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων καθώς και χρήση 

φίλτρων για την αρχική επεξεργασία αυτών. Τα φίλτρα που προσφέρονται χωρίζονται 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Φίλτρα που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά 

(attributes) των δεδομένων καθώς και φίλτρα που αναφέρονται στις εγγραφές 

(instances) που αποτελούν το αρχείο δεδομένων. Τα κυριότερα φίλτρα που 

προφέρονται είναι (χρησιμοποίηση αγγλικών όρων): 

 

• Attribute Filters: Add Cluster, Add Expression, Add Noise, Copy, Discretize, 

First Order, Merge Two Values, Nominal to Binary, Normalize, Numeric to 

Binary, Remove, Remove Type, Remove Useless, Replace Missing Values, 

String to Nominal, Standard Values, Swap Values. 

• Instance Filters: Randomize, Remove Folds, Remove Percentage, Remove 

Range, Remove with Values, Resample, Sparse to non Sparse. 

 

 
Eικόνα 4.2: Επιλογές επεξεργασίας δεδομένων που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα 

 

To WEKA προσφέρει τους δυνατότητα επιλογής ομάδας χαρακτηριστικών πάνω στα 

οποία θα εφαρμοστούν οι τεχνικές καθώς τους και ένα εργαλείο οπτικοποίησης των 
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δεδομένων, των σχέσεων μεταξύ κάποιων χαρακτηριστικών τους και των 

αποτελεσμάτων των τεχνικών μάθησης. 

 
Εικόνα 4.3: Οπτικοποίηση Δεδομένων - Μάθησης 

 

4.3 Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων 
 

Η Πλατφόρμα WEKA προσφέρει πληθώρα αλγορίθμων και μεθόδων εξόρυξης 

γνώσης οι οποίοι ανάλογα με την μέθοδο στην οποία αναφέρονται, παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

• Αλγόριθμοι Classification[5]: 

Decision Trees, Rule learners, Naïve Bayes, Decision Tables, Regression, 

SVMs, Instance-based learners, Logistic Regression, Voted Perceptrons, 

Multi-layer Perceptron. 

 

• Αλγόριθμοι Prediction[20]: 

Linear Regression, Model Tree Generator, Locally Weighted Regression,  

 

• Αλγόριθμοι Clustering[20]: 

EM, Cobweb, Simple k-Mean, FarthestFirst 
 

• Αλγόριθμοι Association[15]: 

Αpriori 
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4.4 Μορφή Δεδομένων 
 

Η εισαγωγή δεδομένων στην πλατφόρμα WEKA απαιτεί την ύπαρξη του αρχείου 

δεδομένων ARFF[21]. Ένα αρχείο ARFF ( Attribute-Relation File Format ) 

ουσιαστικά είναι ένα ASCII αρχείο κειμένου που περιγράφει μια λίστα από εγγραφές 

οι οποίες μοιράζονται μια ομάδα χαρακτηριστικών. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητες 

περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι η περιοχή πληροφοριών επικεφαλίδας (Header 

Information), η οποία ακολουθείται από την περιοχή πληροφοριών δεδομένων (Data 

Information). 

 

H περιοχή επικεφαλίδας περιέχει την ονομασία της σχέσης (ουσιαστικά του πίνακα 

βάσης στα δεδομένα του οποίου θα εφαρμοστούν οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων), 

την λίστα των χαρακτηριστικών (attributes) των εγγραφών καθώς επίσης και τον τύπο 

αυτών. Ένα παράδειγμα του τμήματος αυτού του ARFF αρχείου δίδεται παρακάτω: 

 

@relation Patien.txt 
 
@attribute POLI numeric 
@attribute HMER_GENIS numeric 
@attribute FILO {Α,Γ} 
@attribute YPERTASI numeric 
@attribute IDDM_NIDDM {NIDDM,IDDM} 
 

Το παραπάνω τμήμα ακολουθείται από το τμήμα πληροφοριών δεδομένων το οποίο 

ουσιαστικά περιέχει τις εγγραφές του πίνακα πάνω στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 

τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Κάθε εγγραφή παριστάνεται με μια γραμμή. Οι τιμές 

των χαρακτηριστικών διαχωρίζονται με κόμματα. Είναι σημαντικό οι σειρά των 

τιμών των χαρακτηριστικών να είναι η ίδια με αυτή με την οποία δηλώθηκαν τα 

χαρακτηριστικά στο τμήμα πληροφοριών επικεφαλίδας. Χαρακτηριστικά τα οποία 

δεν έχουν τιμή για κάποιες εγγραφές περιέχουν τον χαρακτήρα «?». Τέλος οι τιμές 

χαρακτηριστικών τύπου string ή character είναι case-sensitive. Παρακάτω δίδεται η 

μορφή που θα πρέπει να έχει μια εγγραφή στο τμήμα πληροφοριών δεδομένων του 

αρχείου: 

@DATA 
54,1930,Α,0,NIDDM
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 
 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ Ή ΚΛΙΝΙΚΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
Η ικανότητα για αλληλεπιδραστική εξόρυξη γνώσης σε κλινικές πληροφορίες 

ασθενών είναι τη σημερινή σύγχρονη εποχή, ένας τομέας αυξανόμενης ανάγκης και 

ζήτησης. Ο λόγος είναι ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των κλινικών και 

εργαστηριακών παραμέτρων που συνοδεύουν μια απεικόνιση ενός ασθενούς. Στην 

ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για εξόρυξη γνώσης συντελεί επίσης και το γεγονός ότι η 

πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλλει με τρομερή αποδοχή και στον 

ευαίσθητο χώρο της υγείας. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, Οργανισμοί και εμπορικές εταιρίες έχουν στρέψει την 

προσοχή τους στη χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων με απώτερο σκοπό 

την άντληση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από την σωστή και αποδοτική χρήση 

τους. Το νέο αυτό οικονομικοεπιστημονικό φαινόμενο προέκυψε από τον συνδυασμό 

πολλών παραγόντων όπως η χαμηλή ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, καθώς και η 

άνθηση των τεχνολογιών όπως οι τηλεπικοινωνίες και η μαζική αποθήκευση 

δεδομένων. Αυτή η μαζική αποθήκευση νοσοκομειακών δεδομένων και ιατρικών 

δεδομένων ασθενών αποτελεί το έναυσμα για την χρησιμοποίηση των μεθόδων 

Εξόρυξης Γνώσης στην ανάλυση και εύρεση νέων κανόνων και λύσεων που θα 

βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών[16,17]. 

 

Η υγεία σαν τομέας επιστημονικού ενδιαφέροντος έχει ενσωματώσει πλέον νέα 

γνωστικά αντικείμενα εκτός από την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Στον 

τομέα αυτό διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες διαχειριστικών δεδομένων σχετικών 

με τους ασθενείς, το νοσοκομείο, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις 

ασθένειες, τις προμήθειες σε νοσοκομειακό υλικό κ.τ.λ. Ιατρικές μέθοδοι, 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, και αντιμετώπιση ασθενειών και επιδημιών με 

ηλεκτρονική υποστήριξη, αυτόματα θα παράγουν με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό 

μεγάλες ποσότητες νοσοκομειακής πληροφορίας. Αυτή η πληροφορία αποτελεί 

στρατηγική πηγή ελέγχου και αξιοποίησης για τα νοσοκομεία[13,17]. 
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Με την εισαγωγή των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνικών της 

Αποθήκευσης Δεδομένων (Data Warehousing), συγκεκριμένες περιοχές 

ενδιαφέροντος μπορούν να αναλυθούν ακόμα πιο λεπτομερειακά. Η λειτουργία 

συγκεκριμένων προϊόντων λογισμικού ειδικά σχεδιασμένων για εφαρμογή στον χώρο 

της υγείας και ειδικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον, δημιουργούν την ευκαιρία για 

δημιουργία ειδικής πληροφόρησης στους γιατρούς και στους  manager. Τα προϊόντα 

εξόρυξης γνώσης κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Προσφέρουν την ικανότητα της 

ανακάλυψης προτύπων και αλληλεξαρτήσεων, συμπεράσματα τα οποία βρίσκονται 

κρυμμένα μέσα στις αποθήκες δεδομένων, και δίνουν τα εργαλεία στους ειδικούς να 

τα ανακαλύψουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Άρα λοιπόν οι 

αποφάσεις και οι ανακαλύψεις σχετίζονται με τους ειδικούς της υγείας και όχι με 

τους ειδικούς των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Το κλειδί για επιτυχημένη εφαρμογή των μεθόδων εξόρυξης γνώσης, είναι πρώτον να 

αποσαφηνιστεί το κλινικό ή εργασιακό νοσοκομειακό πρόβλημα το οποίο επιθυμούμε 

να επιλυθεί. Η νέα γνώση δεν ανακαλύπτεται από τους αλγορίθμους αλλά από τον 

ειδικό που τους εφαρμόζει. Στη συνέχεια να αναφερθούμε στην εφαρμογή των 

μεθόδων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολύπλοκη εργαστηριακή περιοχή 

ενδιαφέροντος, την διαβητική. 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η εφαρμογή των τεχνικών Data Mining σε κλινικά 

νοσοκομειακά δεδομένα και συγκεκριμένα σε δεδομένα διαβητικών ασθενών. 
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5.1 Data Mining και Διαβητικοί Ασθενείς  
 

Η εφαρμογή των μεθόδων Εξόρυξης Γνώσης έγινε σε μια δομή δεδομένων (πίνακας) 

που περιέχει στοιχεία και τιμές παραμέτρων διαβητικών ασθενών. Ο τελικός πίνακας 

επεξεργασίας καθώς και τα στοιχεία προέκυψαν από την εξαγωγή και 

επαναδημιουργία αυτών από 2 διαφορετικά πληροφοριακά  συστήματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στο Γ.Π.Ν.Παπαγεωργίου της 

Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν οι εγγραφές ασθενών που έχουν 

εξεταστεί από το Τακτικό Διαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο της Α’ Παθολογικής 

Κλινικής του Νοσοκομείου. Οι ασθενείς αυτοί είναι όλοι πάσχοντες από Σακχαρώδη 

Διαβήτη και η κατάστασή τους παρακολουθείται από τους γιατρούς αυτού του 

εξωτερικού ιατρείου. Η εξαγωγή των δεδομένων έγινε από το πρόγραμμα διαχείρισης 

των ασθενών που χρησιμοποιείται. Έτσι έγινε εξαγωγή περίπου 1300 εγγραφών 

ασθενών από τη βάση δεδομένων PARADOX 7.0.  

 

Οι εγγραφές που εξήχθησαν περιείχαν ως επί το πλείστον δημογραφικές πληροφορίες 

των ασθενών καθώς επίσης και το απαραίτητο ιατρικό τους ιστορικό κυρίως ότι αυτό 

αφορά παράγοντες και δείκτες κληρονομικότητας. Επίσης περιέχουν όπως είναι 

φυσικό πεδία τα οποία αναφέρονται στα μεγέθη σακχάρου που εμφανίζονται σε κάθε 

έναν από αυτούς. 

 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε εξαγωγή στοιχείων για τους ίδιους ασθενείς από το 

αντίστοιχο πρόγραμμα διαχείρισης των εργαστηρίων του νοσοκομείου. Το είδος των 

στοιχείων που προέκυψαν έχει να κάνει με τιμές δεικτών αιματολογικών εξετάσεων 

οι οποίες θεωρούνται αλληλένδετες με τον σακχαρώδη διαβήτη. Η εξαγωγή των 

στοιχείων αυτών έγινε από το πρόγραμμα MEDILAB και ειδικότερα από την βάση 

δεδομένων ORACLE 8.0.6.2.0. το οποίο αυτό χρησιμοποιεί σαν εργαλείο 

αποθήκευσης και διαχείρισης των πληροφοριών. Το MEDILAB είναι ένα ευέλικτο 

και δυναμικό Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (Laboratory Information System 

L.I.S.), σχεδιασμένο με ειδικό τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στις διαφορετικές 

απαιτήσεις των ιατρικών διαγνωστικών εργαστηρίων όλων των ειδικοτήτων. 
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Προέκυψε λοιπόν από την ουσιαστική συγχώνευση των δυο προαναφερόμενων 

ομάδων εγγραφών (συγχώνευση με βάση εντολές SQL), η αρχική δομή που 

χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή των μεθόδων εξόρυξης γνώσης, περιγραφή της 

οποίας ακολουθεί αμέσως μετά. 

 

 

5.2 Προβλήματα και Δυσχέρειες 
 

Προτού αναφερθούμε λεπτομερειακά στην επιλογή και μετασχηματισμό των προς 

ανάλυση δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο να τεθούν υπόψη 2 σημαντικά προβλήματα 

που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με το ιατρικό 

απόρρητο των ασθενών. Όπως είναι γνωστό, δικαίωμα του κάθε ασθενή και 

υποχρέωση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας είναι η μη γνωστοποίηση της 

ιατρικής κατάστασης  του ασθενούς. Έπρεπε λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

σημείο αυτό καθώς η οποιαδήποτε επιλογή δεδομένων, δεν θα έπρεπε να 

συνοδευόταν από στοιχεία και πεδία δεδομένων που θα μπορούσαν να «προδώσουν» 

την ταυτότητα του ασθενούς. Στα δεδομένα λοιπόν που επιλέχθηκαν δεν 

συμπεριλαμβάνονται πεδία προσωπικών δεδομένων όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ούτε 

ακόμα και ο αύξων αριθμός καταχώρησης στις αρχικές βάσεις δεδομένων που θα 

μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην ταυτοποίηση της εγγραφής. 

 

Το δεύτερο πρόβλημα που απλά θα αναφέρουμε και το οποίο αντιμετωπίστηκε όπως 

περιγράφεται στις παρακάτω παραγράφους, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι 

εγγραφές στα αρχικά πληροφοριακά συστήματα γίνονται κυρίως από ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναμενόμενο να υπάρχουν πολλά 

λάθη ή παραλείψεις σε αυτά καθώς τόσο η πίεση του χρόνου όσο και η μη 

εξειδίκευση του προσωπικού, είναι παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά.   

 

 

5.3 Περιγραφή Αρχικά Επιλεγμένων Δεδομένων 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω επιχειρήθηκε η σύνθεση ενός πίνακα που περιέχει τα 

προς εξέταση και ανάλυση δεδομένα. Ο πίνακας αυτός στην αρχική του μορφή είχε 
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τα ακόλουθα πεδία ακολουθούμενα από μια περιγραφή τους (τα ονόματα των πεδίων 

δίνονται με αγγλικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς εμφανίζονται και στη βάση 

δεδομένων: 

 

• CODIKOS: Αύξων αριθμός εγγραφής. Το πεδίο αυτό δεν αποτελεί 

ουσιαστικό δεδομένο και χρησιμοποιήθηκε μόνο για την σωστή σύνθεση της 

προς ανάλυση δομής. 

• POLI: Πεδίο αναπαράστασης της περιοχής κατοικίας του ασθενούς. Στην 

αρχική του μορφή αποτελούνταν από περιγραφικό χαρακτηρισμό της 

περιοχής κατοικίας του ασθενούς 

• EPAGGELMA: Το επάγγελμα που εξασκεί ή εξασκούσε ο ασθενής. 

Αποτελούσε στην αρχή πεδίο χαρακτήρων π.χ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

• HLIKIA: Ηλικία ασθενούς σε μορφή ακεραίου αριθμού 

• ASFALEIA: Ασφαλιστικός φορέας ασθενούς 

• FILO: Πεδίο αναπαράστασης φύλου ασθενούς με διακριτές τιμές Α:Άρρεν & 

Γ:ΘΗΛΥ 

• YPERTASI: Πεδίο που εκφράζει το εάν ο ασθενής είναι ταυτόχρονα και 

υπερτασικό άτομο. Δέχεται διακριτές τιμές της μορφής 0:Όχι & 1:Ναι. 

• YPERTASI_DIAR: Χρόνος (σε έτη) στον οποίο το άτομο ταλαιπωρείται 

από υπέρταση. Πεδίο ακεραίων αριθμών 

• IDDM_NIDDM: Independent Diabetus Melitus – Non  Independent 

Diabetus Melitus . Οι διακριτές τιμές IDDM και NIDDM που δέχεται το πεδίο 

αυτό εκφράζουν το εάν ο ασθενής είανι ινσουλινοεξαρτώμενος διαβητικός 

ασθενής ή όχι. Το αν ο σακχαρώδης διαβήτης αντιμετωπίζεται με χρήση 

ινσουλίνης ή όχι αποτελεί κριτήριο κατάταξης των ασθενών σε διαφορετικές 

ομάδες οι οποίες διατηρούν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και μεθόδους 

αντιμετώπισης του προβλήματος 

• ZAKX_DIAB_: Χρόνος εκφρασμένος σε έτη, στον οποίο το άτομο 

πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη. Το πεδίο δέχεται ακεραίους αριθμούς. 

• ZAKX_DIAB_DIAITA : Πεδίο που αναπαριστά το αν και τι είδους δίαιτα 

πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής 

• ZAKX_DIAB_2 : Πεδίο πρωινής μέτρησης ώστε να ελεγχθεί το εάν και 

πόσες μονέδες ινσουλίνης πρέπει να πάρει ο συγκεκριμένος ασθενής. 
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• ZAKX_DIAB_4 : Πεδίο απογευματινής μέτρησης ώστε να ελεγχθεί το 

εάν και πόσες μονέδες ινσουλίνης πρέπει να πάρει ο συγκεκριμένος ασθενής. 

• ZAKX_DIAB_R : Ρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη που επιχειρείται να 

επιτευχθεί με βάση τις μονάδες ινσουλίνης και δίαιτας. Αποτελεί πεδίο 

διακριτών τιμών <150, 150-200,>200. 

• DISDI_DIAR : Διάρκεια Δισδιλιπιδαιμίας 

• CHOL: Εργαστηριακές τιμές δεικτών Χοληστερίνης του ασθενούς. Στην 

αρχική του μορφή το πεδίο δεχόταν ακεραίους αριθμούς. 

• TG: Εργαστηριακές τιμές δεικτών Τριγλυκεριδίων του ασθενούς. Στην 

αρχική του μορφή το πεδίο δεχόταν ακεραίους αριθμούς. 

• HDL: Εργαστηριακές τιμές δεικτών HDL του ασθενούς. Στην αρχική του 

μορφή το πεδίο δεχόταν ακεραίους αριθμούς. 

• PAX_BAR_SO: Βάρος ασθενούς σε Kg . Στην αρχική του μορφή το 

πεδίο δέχεται ακέραιους αριθμούς. 

• PAX_YPSOS : Ύψος ασθενούς σε cm. Στην αρχική του μορφή το 

πεδίο δέχεται ακέραιους αριθμούς.  

• PAX_BMI : Δείκτης μάζας σώματος ασθενούς που προκύπτει με βάση 

συνάρτηση του βάρους και του ύψους αυτού. Στην αρχική του μορφή το πεδίο 

ενημερώνεται με πραγματικούς αριθμούς. 

• KLHRON_DIA : Ιστορικό κληρονομικότητας Διαβήτη του ασθενούς. 

Δέχεται τις διακριτές τιμές 0: μη οικογενειακή κληρονομικότητα και 1: 

ύπαρξη κληρονομικότητας. 

• KLHRON_YPE : Ιστορικό κληρονομικότητας Υπέρτασης του ασθενούς. 

Δέχεται τις διακριτές τιμές 0: μη οικογενειακή κληρονομικότητα και 1: 

ύπαρξη κληρονομικότητας. 

• KLHRON_DIS : Ιστορικό κληρονομικότητας Δισλιπιδαιμίας του 

ασθενούς. Δέχεται τις διακριτές τιμές 0: μη οικογενειακή κληρονομικότητα 

και 1: ύπαρξη κληρονομικότητας. 

• KLHROB_PAX: Ιστορικό κληρονομικότητας Παχυσαρκίας του 

ασθενούς. Δέχεται τις διακριτές τιμές 0: μη οικογενειακή κληρονομικότητα 

και 1: ύπαρξη κληρονομικότητας. 
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• KLHRON_STE: Ιστορικό κληρονομικότητας Στεφανιαίας Νόσου του 

ασθενούς. Δέχεται τις διακριτές τιμές 0: μη οικογενειακή κληρονομικότητα 

και 1: ύπαρξη κληρονομικότητας. 

• ARITH_TSIG: Αριθμός τσιγάρων που καπνίζει ο ασθενής στη διάρκεια 

ενός 24ώρου. Το πεδίο δέχεται ακέραιες τιμές τσιγάρων. 

 

 

5.4 Προεπεξεργασία 
 

Σε αυτό το στάδιο έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης περιπτώσεων ελλιπών δεδομένων 

π.χ. πεδίων με μη καταχωρημένες τιμές, πεδίων τα οποία περιείχαν τιμές οι οποίες 

ουσιαστικά ήταν σαν να μην υπάρχουν καθώς επίσης και περιπτώσεις πεδίων που 

περιείχαν τιμές που άλλο παρουσίαζαν και άλλο ουσιαστικά εννοούσαν. Άλλωστε δε 

θα πρέπει να ξεχνάμε πως η πρωτογενής εισαγωγή των δεδομένων στις βάσεις 

δεδομένων γίνεται από προσωπικό κυρίως ιατρικό και νοσηλευτικό, το οποίο τις 

περισσότερες φορές δεν ενδιαφέρεται να τηρήσει τους κανόνες και τους περιορισμούς 

που πρέπει να χαρακτηρίζουν αυτή την εισαγωγή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

που μπορούμε να αναφέρουμε με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα αρχικά πεδία 

δεδομένων είναι π.χ. το πεδίο POLI. Στο συγκεκριμένο πεδίο το οποίο δέχεται 

αλφαριθμητικά δεδομένα, εμφανίζονται καταχωρήσεις περιοχών με οποιαδήποτε 

μορφή, ολόκληρες λέξεις, συντομογραφίες περιοχών, πόλεις ακόμα και χωριά κάτι 

που ναι μεν είναι αποδεκτό από έναν απλό χρήστη ή τον αναγνώστη μιας εγγραφής 

αλλά δεν προσφέρει αντιθέτως επιβαρύνει την εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης γνώσης.  

 

Έτσι λοιπόν στο στάδιο αυτό επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους 

προβλήματα, η αντιμετώπιση των οποίων θα βελτίωνε την μορφή και την 

χρηστικότητα των προς εξέταση δεδομένων. Κάποιες από τις σημαντικότερες 

παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρήθηκαν είναι και οι ακόλουθες(αναφέρονται τα πεδία):  

 

• POLI: ‘Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πεδίο αυτό περιείχε δεδομένα τα 

οποία ναι μεν παρείχαν ουσιαστική πληροφόρηση δηλαδή τον τόπο 

καταγωγής, ωστόσο ο τρόπος αναπαράστασης δεν ακολουθούσε κάποιους 

κανόνες. Έτσι οι περιοχές οι οποίες αναφέρονταν κωδικοποιήθηκαν με βάση 
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έναν τριψήφιο ακέραιο αριθμό, που αναπαριστά το νομό καταγωγής του 

ασθενούς. Στο Παράρτημα Α δίνεται η κωδικοποίηση των περιοχών που 

χρησιμοποιήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως η κωδικοποίηση αυτή είναι η 

επίσημη κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί και προτείνει η Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία και αποτελεί αρχικό σημείο αναφοράς των 

νοσοκομειακών στατιστικών δεδομένων. 

 

• EPAGGELMA: Παρουσίαζε ακριβώς όμοια προβλήματα με το 

προηγούμενο πεδίο καθώς επίσης και προβλήματα κενών εγγραφών. 

Αντιμετωπίστηκε με διαχωρισμό και αντιστοίχιση των επαγγελμάτων που 

αναφέρονται σε μεγάλες ομάδες όπως φαίνεται στο παράρτημα Α. 

 

 

5.5 Μετασχηματισμός 
 

Στο στάδιο αυτό επιχειρήθηκαν κυρίως βασικές μετατροπές στη μορφή των 

δεδομένων ώστε να καταστούν αυτά πιο προσιτά στην ανάλυσή τους από τους 

αλγορίθμούς εξόρυξης γνώσης. Στο στάδιο αυτό έγινε ποιοτική μελέτη και 

αξιολόγηση των προς εξέταση παραμέτρων η οποία οδήγησε σε μείωση του αριθμού 

αυτών είτε με διαγραφή, είτε με αντικατάσταση κάποιων από άλλες. Επίσης βασικό 

κομμάτι στο στάδιο αυτό αποτέλεσε η κατηγοριοποίηση – διακριτοποίηση τιμών 

ορισμένων παραμέτρων, η αντικατάσταση συνεχών τιμών από κατηγορηματικές τιμές 

κ.ο.κ. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία του σταδίου αυτού καθώς είναι 

ορατός ο κίνδυνος ποιοτικής υποβάθμισης των δεδομένων από μια πιθανά αυθαίρετη 

αντικατάσταση τιμών από άλλες διακριτές και ομαδοποιημένες τιμές. Στο στάδιο 

αυτό λοιπόν ζητήθηκε η βοήθεια ειδικών του τομέα (ιατρών – νοσηλευτών) καθώς 

επίσης και ειδικών στην ποιοτική αξιολόγηση τιμών σε πεδία βάσεων δεδομένων. 

 

Επίσης η ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα του σταδίου αυτού αυξάνει και από το 

γεγονός ότι το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η επιλογή και εφαρμογή των 

αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης. 
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Οι επεμβάσεις που έλαβαν χώρα στο στάδιο αυτό δίνονται λεπτομερειακά παρακάτω 

(δίνονται τα πεδία): 

 

• CODIKOS: Όπως προαναφέρθηκε, το συγκεκριμένο πεδίο 

χρησιμοποιήθηκε μόνο για την ορθή σύνδεση του πίνακα δεδομένων. Το 

πεδίο δεν αποτελεί ουσιαστικό δεδομένο συμμετοχής στην ανάλυση και 

αναζήτηση γνώσης και αποφασίστηκε να διαγραφεί από τον πίνακα 

δεδομένων.  

• POLI: Το συγκεκριμένο πεδίο διακριτοποιείται με βάση το είδος του 

πληθυσμιακού κέντρου στο οποίο κατοικεί ο ασθενής. Οι διακριτές τιμές 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Διακριτή τιμή Επεξήγηση 

1 Αστικό κέντρο 

2 Ημιαστική περιοχή 

3 Αγροτική περιοχή - Ύπαιθρος 

 

• EPAGGELMA: Για το πεδίο επάγγελμα έγινε μια προσπάθεια 

αντικατάστασης των τιμών που αυτό περιείχε και οι οποίες είχαν 

ομαδοποιηθεί όπως φαίνεται στο παράρτημα Α σε συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, με τιμές διακριτές που πιθανότατα να εκφράζουν την ένταση 

της καθημερινής απασχόλησης των ασθενών. Σαν υποσημείωση εδώ θα 

θέλαμε να αναφέρουμε πως η αντικατάσταση των τιμών ξεκίνησε 

γνωρίζοντας πως ίσως αυτή οδηγούσε σε ποιοτική υποβάθμιση των 

δεδομένων, ωστόσο συνεχίστηκε αφού άλλωστε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

εξ’αρχής που μπορεί να οδηγήσει. Οι διακριτές τιμές που επιλέχθηκαν και 

εφαρμόστηκαν δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Διακριτή τιμή Περιγραφή τιμής 

1 Απασχόληση μεγάλης έντασης 

2 Απασχόληση μέσης έντασης 

3 Απασχόληση μικρής έντασης 

 

• ASFALEIA : Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί δεδομένο που κρίνεται 

ανούσιο να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή μεθόδων 
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εξόρυξης γνώσης και για τον λόγο αυτό διαγράφεται από τον πίνακα 

δεδομένων. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ασφαλιστικός φορέας για έναν 

πολίτη μπορεί να αποτελεί έμμεση επιλογή αφού π.χ. σύζυγοι δημοσίων 

υπαλλήλων αυτομάτως εντάσσονται στο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. 

• HLIKIA: Οι ηλικίες των ασθενών κατηγοριοποιούνται και οι διακριτές 

τιμές δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ηλικία (Συνεχής) Ηλικία (Διακριτή) 

<35 έτη 1 

36-45 έτη 2 

46-55 έτη 3 

56-60 έτη 4 

61-65 έτη 5 

66-70 έτη 6 

71-75 έτη 7 

76-80 έτη 8 

> 80 έτη 9 

 

• ZAKX_DIAITA : Το συγκεκριμένο πεδίο κωδικοποιείται και οι συνεχείς 

τιμές που περιελάμβανε αντικαθίστανται με  διακριτές τιμές όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Διακριτή τιμή Επεξήγηση 

1 Απαιτεί πιστή τήρηση κανόνων διαίτης 

2 Πολύ καλή τήρηση κανόνων διαίτης 

3 Μέτρια τήρηση κανόνων διαίτης 

 

• CHOL : Το συγκεκριμένο πεδίο κωδικοποιείται και οι συνεχείς τιμές 

που περιελάμβανε αντικαθίστανται με  διακριτές τιμές όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Διακριτή τιμή Επεξήγηση(τιμή χοληστερίνης) 

0 <120 (Ελάχιστες τιμές) 

1 120-200 (Επιθυμητές τιμές) 

2 201-239 (Οριακές τιμές) 

3 >240 (Παθολογικές τιμές) 
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• TG: Το συγκεκριμένο πεδίο κωδικοποιείται και οι συνεχείς τιμές που 

περιελάμβανε αντικαθίστανται με  διακριτές τιμές όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

  Συνεχείς Τιμές Ηλικία 

Άντρες Γυναίκες 

Διακριτή τιμή 

14-20 37-148 39-124 1 (Φυσιολογική) 

>20 40-160 35-130 1 (Φυσιολογική) 

>20 >150 >130 2 (Παθολογική) 

>20 <40 <35 3   (Οριακή) 

 

• HDL: Το συγκεκριμένο πεδίο κωδικοποιείται και οι συνεχείς τιμές που 

περιελάμβανε αντικαθίστανται με  διακριτές τιμές όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

  Συνεχείς Τιμές 

Άντρες Γυναίκες 

Διακριτή τιμή 

37-70 40-85 1 (Φυσιολογική) 

< 37 < 40 2 (Παθολογική) 

> 70 > 85 3 (οριακή – 

υπερφυσιολογική) 

 

• PAX_BAR_SO ,PAX_YPSOS , PAX_BMI : Ο συναρτησιακός συσχετισμός 

των 3 αυτών πεδίων μας οδήγησε στην διαγραφή των πεδίων που αφορούν 

τιμές βάρους και ύψους και στην αντικατάσταση των συνεχών τιμών του 

πεδίου ΒΜΙ που αναπαριστά τον δείκτη μάζας – σώματος με τις διακριτές 

τιμές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Συνεχείς τιμές Διακριτή τιμή  Περιγραφή 

< 19 1 Ελλειποβαρής 

19 – 24,9999 2 Κανονικό Βάρος 

25 - 29,9999 3 Υψηλό Βάρος 

30 – 34,9999 4 Παχύσαρκος 

35 - 39,9999 5 Πλέον Παχύσαρκος 

> 40 6 Υπερβολικά Παχύσαρκος 
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Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να τονιστεί ότι πολλές από τις παραπάνω 

κατηγοριοποιήσεις ή διαγραφές πεδίων δεν είναι δεσμευτικές. Αυτό σημαίνει πως 

κατά τη διάρκεια της πειραματικής εφαρμογής των μεθόδων εξόρυξης γνώσης 

δύναται κάποιες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες αλλαγών να θεωρηθούν ανεπαρκείς 

ή επίσης να απαιτηθούν επιπλέον παρεμβάσεις και αλλαγές. Αυτό είναι κάτι 

φυσιολογικό και θεμιτό. Άλλωστε και η ίδια η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης 

επιτρέπει την επανάληψη κάποιων από τα προαναφερθέντα βήματα. Και αυτό διότι η 

εφαρμογή των μεθόδων γίνεται ουσιαστικά σε ένα πειραματικό περιβάλλον στο οποίο 

ο ειδικός του τομέα έχει την διακριτική ευχέρεια να επεμβαίνει, να τροποποιεί και να 

διορθώνει τυχόν παραλείψεις και λάθη τα οποία δεν είχε λάβει υπόψη του εξ’αρχής.     
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ανάλυση Δεδομένων με την πλατφόρμα WEKA 
 

6.1 Εισαγωγή Δεδομένων - Προέλεγχος 

 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, για να χρησιμοποιηθεί η 

πλατφόρμα WEKA σαν εργαλείο εφαρμογής και ανάλυσης μεθόδων εξόρυξης 

γνώσης, πρέπει να εισαχθούν τα δεδομένα με συγκεκριμένη αρχειακή δομή, η οποία 

αναλύθηκε και ονομάζεται arff αρχείο. Το συγκεκριμένο αυτό αρχείο για την 

παρούσα εφαρμογή δίνεται στο Παράρτημα Β. 

 

Τρέχοντας λοιπόν την εφαρμογή WEKA και από την ετικέτα preprocess εισάγουμε 

το προς ανάλυση αρχείο δεδομένων.  

 
Εικόνα 6.1: Το WEKA με τα προς ανάλυση Δεδομένα 
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Στην αρχική αυτή οθόνη δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που 

περιέχονται στο αρχείο δεδομένων  (αριστερό πλαίσιο), τις τιμές που μπορεί να έχει 

το επιλεγμένο κάθε φορά χαρακτηριστικό (πάνω δεξιά πλαίσιο) καθώς επίσης και μια 

πρώτη στατιστική γραφική και ποιοτική αναπαράσταση των δεδομένων. Στη 

συγκεκριμένη επιλογή που δίνεται, παρουσιάζεται γραφικά η ηλικιακή κατανομή των 

ασθενών σε σχέση με το φύλο. Προκύπτει λοιπόν πως το δείγμα είναι εν γένει 

ισομερώς κατανεμημένο ως προς το φύλο. Άρα σαν πρώτο συμπέρασμα μπορεί να 

θεωρηθεί το γεγονός πως ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ασθένεια που δεν κοιτά 

ουσιαστικά φύλο αλλά εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα τόσο στους άντρες όσο και 

στις γυναίκες.  

 

Επιπλέον συμπεραίνεται από τις μπάρες κατανομής ότι εμφανίζεται κυρίως από τις 

ηλικίες των 45 ετών και άνω. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι μια ασθένεια μη 

αναστρέψιμη δηλαδή ο πάσχων από σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να μάθει να ζει με 

την ασθένεια του ως το τέλος της ζωής του. 

 

Μια επίσης ενδιαφέρουσα παράμετρος δίνεται με την παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 6.2: Ηλικία και Ινσουλινοεξαρτώμενοι Ασθενείς 
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Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση την ηλικία των ασθενών, οι Ινσουλινοεξαρτώμενοι 

ασθενείς εμφανίζονται κυρίως στις χαμηλές ηλικίες. Εκεί εμφανίζεται το πρόβλημα 

του νεανικού σακχαρώδους διαβήτη του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί σε πολλές 

περιπτώσεις την παροχή ινσουλίνης στους ασθενείς. 

 

Μια σημαντική δυνατότητα που προσφέρει η πλατφόρμα είναι η ταυτόχρονη 

διαγραμματική παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών σε σχέση με ένα από αυτά 

και ο τρόπος συσχετισμού τους. Έτσι επιλέγοντας το χαρακτηριστικό PAX-BMI 

δηλαδή τον δείκτη μάζας σώματος μπορούμε επιλέγοντας το πλήκτρο Visualize All 

να δούμε πως αυτό συσχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αρχείου 

δεδομένων: 

 
Εικόνα 6.3: Οπτικοποίηση 

 

Τελειώνοντας την αρχική επισκόπηση και μελέτη των δεδομένων και από την αρχική 

οθόνη του εργαλείου μπορούμε να επιλέξουμε την καρτέλα Visualize. Μας δίνεται 

λοιπόν η δυνατότητα να επιλέξουμε και να αναπαραστήσουμε σε διάγραμμα αξόνων 
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την συσχέτιση δύο επιθυμητών χαρακτηριστικών . Αυτό φαίνεται από τις παρακάτω 2 

εικόνες: 

 
Εικόνα 6.4: Συσχετίσεις προς Οπτικοποίηση 

 

Επιλέγουμε να μελετήσουμε την σχέση μεταξύ αυτός υπέρτασης σε ένα ασθενή σε 

σχέση με το αριθμητικό μέγεθος του σακχαρώδους διαβήτη που αυτός εμφανίζει. Το 

αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό διότι οι ασθενείς που εμφανίζουν 

σακχαρώδη διαβήτη, εμφανίζουν πιθανότατα και υπέρταση η οποία δείχνει να 

αντιμετωπίζεται και να ακολουθεί πορεία παράλληλη με αυτή του διαβήτη. Μπορεί 

λοιπόν κάποιος να θεωρήσει και να ισχυριστεί πως σακχαρώδης διαβήτης και 

υπέρταση είναι ασθένειες συγγενείς με την ευρεία έννοια του όρου και ίσως μπορούν 

να αντιμετωπιστούν από κοινού. Η απεικόνιση των παραπάνω δύο παραμέτρων – 

χαρακτηριστικών δίνεται με διαγραμματική μορφή στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 6.5: Διαγραμματική απεικόνιση 
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6.2 Κατηγοριοποίηση (Classification) και Πρόβλεψη (Prediction) 
 

Ξεκινώντας την εφαρμογή των μεθόδων Εξόρυξης Γνώσης, θα μας απασχολήσει η 

διαδικασία Κατηγοριοποίησης και Πρόβλεψης. Στη γενικότητα της η μέθοδος αυτή 

χωρίζεται σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, κατασκευάζεται ένα μοντέλο το οποίο 

περιγράφει ένα γνωστό εξ’αρχής σετ από κλάσεις[14,16]. Οι εγγραφές λοιπόν του 

αρχείου δεδομένων εμφανίζονται να ανήκουν κάθε μια σε μια από πριν ορισμένη 

κλάση, η οποία καθορίζεται με βάση τις τιμές ενός καθορισμένου χαρακτηριστικού 

(attribute), το οποίο ονομάζεται χαρακτηριστικό-κλάση. Η μέθοδος εντάσσεται σε 

αυτό που αποκαλείται μάθηση υπό επίβλεψη (supervised learning) αφού η κλάση-

χαρακτηριστικό είναι γνωστή εξ’αρχής. Τις περισσότερες φορές το μοντέλο 

εμφανίζεται με τη μορφή δένδρου αποφάσεων (decision tree). Στο δεύτερο στάδιο, το 

μοντέλο χρησιμοποιείται για κατηγοριοποίηση αφού έχει υπολογιστεί η ορθότητα 

πρόβλεψής του. Χρησιμοποιούνται λοιπόν εγγραφές τυχαία επιλεγμένες, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται με βάση το μοντέλο. Εάν το ποσοστό ικανότητας πρόβλεψης του 

μοντέλου είναι αποδεκτό (είναι ουσιαστικά υψηλό), τότε το μοντέλο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση μελλοντικών εγγραφών. 

 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν το Αρχείο Δεδομένων της εφαρμογής μας ( με την 

αποδεκτή του μορφή σαν arff αρχείο) καθώς επίσης και το εργαλείο WEKA, ας 

επιχειρήσουμε μια πειραματική εφαρμογή αυτών στους Διαβητικούς ασθενείς. 

 

 

6.2.1 Εφαρμογή Αλγορίθμου J4.8 (C4.5) 

 

O κατηγοριοποιητής J4.8 ουσιαστικά υλοποιεί μια νεότερη και πιο αποδοτική 

αλγοριθμική του γνωστού αλγορίθμου C4.5, η οποία ονομάζεται C4.5 Revision 8. 

Έχοντας εισάγει λοιπόν το αρχείο δεδομένων στην πλατφόρμα WEKA και 

επιλέγοντας την καρτέλα Classify έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον 

αλγόριθμο J4.8 από τη λίστα των διαθέσιμων αλγορίθμων. Επιλέγοντας σαν 

χαρακτηριστικό – κλάση πρόβλεψης το πεδίο IDDM-NIDDM (το οποίο εκφράζει τι 

αν ο ασθενής είναι ινσουλινοεξαρτόμενος ή όχι) εκτελούμε τον αλγόριθμο χωρίς να 
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αλλάξουμε τις αρχικές (default) παραμέτρους που αυτός δέχεται. Το απότέλεσμα της 

εκτέλεσης του αλγορίθμου δίνεται παρακάτω: 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.trees.j48.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Patien_TORTO1_12_omadopoihmeno_NEW2.csv-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R10-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R10-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R21 

Instances:    1296 

Attributes:   20 

              POLI 

              EPAGGELMA 

              ILIKIA 

              FILO 

              YPERTASI 

              YPERT_DIAR 

              IDDM_NIDDM 

              ZAKX_DIAB_ 

              ZAKX_DIAITA 

              ZAX_DIAB_R 

              DISDI_DIAR 

              DISDI_CHOL 

              DISDI_TG 

              DISDI_HDL 

              BMI_CODE 

              KLHRON_DIA 

              KLHRON_YPE 

              KLHRON_DIS 

              KLHRON_PAX 

              KLHRON_STE 

Test mode:    evaluate on training data 

 

=== Classifier model (full training set) === 

J48 pruned tree 

------------------ 

ILIKIA = 1 

|   BMI_CODE = 1: IDDM (1.0) 

|   BMI_CODE = 2: IDDM (35.0/3.0) 

|   BMI_CODE = 3 

|   |   DISDI_HDL = 1: IDDM (3.0) 

|   |   DISDI_HDL = 2: NIDDM (2.0) 

|   |   DISDI_HDL = 3: IDDM (0.0) 

|   BMI_CODE = 4: NIDDM (4.0/1.0) 

|   BMI_CODE = 5: IDDM (0.0) 

|   BMI_CODE = 6: IDDM (0.0) 

ILIKIA = 2 

|   KLHRON_DIA = 0 
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|   |   BMI_CODE = 1: IDDM (0.0) 

|   |   BMI_CODE = 2 

|   |   |   ZAKX_DIAB_ <= 2: NIDDM (5.0/2.0) 

|   |   |   ZAKX_DIAB_ > 2: IDDM (23.0/1.0) 

|   |   BMI_CODE = 3 

|   |   |   ZAKX_DIAITA = 1: IDDM (0.0) 

|   |   |   ZAKX_DIAITA = 2: IDDM (2.0) 

|   |   |   ZAKX_DIAITA = 3: NIDDM (3.0/1.0) 

|   |   BMI_CODE = 4: NIDDM (5.0) 

|   |   BMI_CODE = 5: IDDM (5.0/2.0) 

|   |   BMI_CODE = 6: NIDDM (1.0) 

|   KLHRON_DIA = 1 

|   |   KLHRON_STE = 0: NIDDM (23.0/5.0) 

|   |   KLHRON_STE = 1: IDDM (3.0/1.0) 

ILIKIA = 3 

|   ZAKX_DIAB_ <= 17: NIDDM (150.0/11.0) 

|   ZAKX_DIAB_ > 17 

|   |   BMI_CODE = 1: NIDDM (0.0) 

|   |   BMI_CODE = 2 

|   |   |   KLHRON_DIA = 0: IDDM (7.0/1.0) 

|   |   |   KLHRON_DIA = 1: NIDDM (2.0) 

|   |   BMI_CODE = 3: NIDDM (5.0/1.0) 

|   |   BMI_CODE = 4: IDDM (1.0) 

|   |   BMI_CODE = 5: NIDDM (1.0) 

|   |   BMI_CODE = 6: NIDDM (1.0) 

ILIKIA = 4: NIDDM (159.0/6.0) 

ILIKIA = 5: NIDDM (169.0/2.0) 

ILIKIA = 6: NIDDM (276.0/5.0) 

ILIKIA = 7: NIDDM (222.0/1.0) 

ILIKIA = 8: NIDDM (137.0) 

ILIKIA = 9: NIDDM (51.0) 

 

Number of Leaves  :  33 

Size of the tree :  44 

 

Time taken to build model: 0.11 seconds 

=== Evaluation on training set === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified I stances    n     1253               96.6821 % 

Incorrectly Classified Instances        43                3.3179 % 

Kappa statistic                          0.7526 

Mean absolute error                      0.058  

Root mean squared error                  0.1703 

Relative absolute error                 38.1683 % 

Root relative squared error             61.8897 % 

Total Number of Instances             1296      
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=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.673     0.007      0.9       0.673     0.77     IDDM 

  0.993     0.327      0.971     0.993     0.982    NIDDM 

 

=== Confusion Matrix === 

 

    a    b   <-- classified as 

   72   35 |    a = IDDM 

    8 1181 |    b = NIDDM 

 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελείται από διαφορετικά τμήματα πληροφοριών. 

 λοιπόν τον σχηματισμό του δένδρου απόφασης το οποίο στην προκειμένη 

λείται από 44 κόμβους εκ των οποίων 33 αποτελούν τα φύλλα του 

υ είναι σημαντικό είναι τι ποσοστό ικανότητας του συγκεκριμένου 

μοντέλου να μπορέσει να κατηγοριοποιήσει το αρχικό σετ δεδομένων. Προκύπτει 

οιπόν πως από τα συνολικά 1296 γεγονότα (εγγραφές), το συγκεκριμένο μοντέλο 

ανθεί και στην διαδικασία της προεπεξεργασίας ειδικά 

ια το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό – κλάση.  

Προκύπτει λοιπόν πως από το ποσοστό των εγγραφών που κατηγοριοποιήθηκαν 

Βλέπουμε

περίπτωση αποτε

δένδρου. Αυτό πο

λ

κατάφερε να προβλέψει σωστά το χαρακτηριστικό-κλάση IDDM-NIDDM για τα 

1253 εξ’αυτών με ποσοστό επιτυχίας πρόβλεψης στο 96,6%. Αυτό σημαίνει πως το 

μοντέλο εμφανίζει τη δυνατότητα πρόβλεψης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό.  

 

Μπορεί να παρατηρήσει κάποιος επίσης, πως στη διαδικασία σχηματισμού του 

μοντέλου, που στον συγκεκριμένο αλγόριθμο έχει τη μορφή δένδρου απόφασης, δεν 

συμμετέχουν όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) των εγγραφών. Μάλιστα αυτό που 

είναι άξιο λόγου είναι το γεγονός πως αρχικό χαρακτηριστικό εξέτασης αποτελεί ή 

ηλικία, κάτι που είχε επισημ

γ

 

Αυτό που επίσης εμφανίζει χαρακτηριστικό ενδιαφέρον είναι ο πίνακας λαθών 

(confusion matrix) o οποίος εμφανίζεται στο τέλος της επεξεργασίας. Ο πίνακας 

λαθών εμφανίζει πόσες εγγραφές από κάθε κλάση αντιστοιχήθηκαν σε κάθε κλάση. 
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λάθος, το συντριπτικό ποσοστό αυτών ανήκει στην κατηγορία των 

ινσουλινοεξαρτώμενων ασθενών οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ως μη 

σουλινοεξαρτώμενοι. Αυτό είναι αποδεκτό από ιατρικής άποψης καθώς η 

ν ρ ι  δ γ

αρ  χ ιμ τι  λ ε

π

μό επαναλήψεων, ούτως ώστε να 

ροσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα. Να καταφέρνει δηλαδή να παρέχει 

ιν

αντιμετώπιση του διαβήτη με χρήση ινσουλίνης απαιτεί την εξέταση επιπλέον 

παραμέτρων και χαρακτηριστικών του ασθενούς. 

 

Μια σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να αναφερθεί είναι ο αριθμός των 

αναδιπλώσεω  – επαναλήψεων που εφα μόζοντα  για την ημιουρ ία του μοντέλου. 

Ο αλγόριθμος J4.8 σαν χική τιμή ρησ οποιεί ς 3 επαναλήψεις. Όσο ιγότ ρες 

είναι οι επαναλήψεις τόσο ιο ικανοποιητικός και αισιόδοξος εμφανίζεται ο 

αλγόριθμος άρα και το μοντέλο. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα πως θα πρέπει το 

μοντέλο να εφαρμόζεται με ικανοποιητικό αριθ

π

ικανοποιητική πρόβλεψη για νέες εγγραφές πέραν του αρχικού Dataset. Έτσι λοιπόν 

η διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου επαναλαμβάνεται για το ίδιο προς εξέταση 

αρχείο δεδομένων μόνο που τώρα ο αριθμός των επαναλήψεων έχει αυξηθεί σε 10 

θέτοντας την επιλογή Cross Validation Folds=10. Τα νέα ποσοστά επιτυχής 

πρόβλεψης της μεθόδου φαίνονται παρακάτω: 

 
=== Stratified cross-validation === 

 

Correctly Classified Instances        1222               94.2901 % 

Incorrectly Classified Instances        74                5.7099 % 

Kappa statistic                          0.5842 

Mean absolute error                      0.0786 

Root mean squared error                  0.2227 

Relative absolute error                 51.7248 % 

Root relative squared error             80.9059 % 

Total Number of Instances             1296      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.551     0.022      0.694     0.551     0.615    IDDM 

  0.978     0.449      0.96      0.978     0.969    NIDDM 

 

=== Confusion Matrix === 

    a    b   <-- classified as 

   59   48   |    a = IDDM 

   26 1163 |    b = NIDDM 
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Είναι φανερό πως το μοντέλο παραμένει αρκετά αποτελεσματικό καθώς παρατηρείται 

 επιτυχίας των εγγραφών το οποίο μάλιστα δεν 

αναλήψεις της μεθόδου εφαρμογής. 

ική αναπαράσταση που προκύπτει με την εφαρμογή του παραπάνω 

παρακάτω: 

μια μικρή μόνο μείωση του ποσοστού

μειώνεται όσο και αν αυξηθούν οι επ

 

Η γραφική δενδρ

μοντέλου δίνεται 

 

 
Εικόνα 6.6: Δέντρο Απόφασης 

 

 

6.2.2 Εφαρμογή Αλγορίθμου ID3 

 

Προσπαθώντας να δοθεί κάποια απάντηση σχετικά με τη διαδικασία πρόβλεψης στο 

προηγούμενο ερώτημ  αλγορίθμου ID3. Ο αλγόριθμος 

αυτός στηρίζεται στην αρχή Διαίρει και Βασίλευε και οδηγεί στην κατασκευή ενός 

μοντέλου δενδρικής απεικόνισης αντίστοιχου με τον J4.8. Η βασική προϋπόθεση του 

 μορφή των δεδομένων. Ο αλγόριθμος λοιπόν 

α επιχειρήθηκε  η εφαρμογή του

συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι η
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απαιτεί την ύπαρξη μόνο διακριτών δεδομένων. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε η χρήση 

του φίλτρου Remove για την απομάκρυνση 3 χαρακτηριστικών τα οποία είχαν 

συνεχείς τιμές. Βέβαια θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τις τιμές αυτών των 

χαρακτηριστικών σε διακριτές ακόμα και με τη χρήση φίλτρων που παρέχει η 

πλατφόρμα WEKA αλλά κρίθηκε μη αναγκαίο διότι θεωρούνται μη ουσιαστικά ως 

προς την ποιότητά τους χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν η εφαρμογή του αλγορίθμου 

ID3 τόσο στην αρχική του μορφή, όσο και στην μορφή με Folds=10 δίνει τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 
=== Run information === 

Scheme:       weka.classifiers.trees.Id3 

=== Evaluation on training set === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1288               99.3827 % 

Incorrectly Classified Instances         8                0.6173 % 

Kappa statistic                        0.9603   

Mean absolute error                      0.0067 

Root mean squared error                  0.0578 

Relative absolute error                  4.3987 % 

Root relative squared error             21.0102 % 

Total Number of Instances             1296      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.991     0.006      0.938     0.991     0.964    IDDM 

  0.994     0.009      0.999     0.994     0.997    NIDDM 

 

=== Confusion Matrix === 

    a    b   <-- classified as 

  106    1 |    a = IDDM 

    7 1182 |    b = NIDDM 

 

=== Run information === 

Scheme:       weka.classifiers.trees.Id3 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1190               91.821  % 

Incorrectly Classified Instances        93                7.1759 % 

Kappa statistic                          0.5396 

Mean absolute error                      0.0718 

Root mean squared error                  0.2643 

Relative absolute error                 47.6648 % 

Root relative squared error             96.4707 % 
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UnClassified Instances                  13                1.0031 % 

Total Number of Instances             1296      

 

=== Confusion Matrix === 

 

    a    b   <-- classified as 

   64   42 |    a = IDDM 

   51 1126 |    b = NIDDM 

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι και ο δεύτερος αλγόριθμος καταφέρνει να κατασκευάσει ένα 

ίησης και πρόβλεψης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

ους ειδικούς του τομέα στο να καταφέρουν να αποφασίσουν αν κάποιος ασθενής 

εί ινσουλίνη για να αντιμετωπίσει τον σακχαρώδη διαβήτη ή όχι. 

μοντέλο κατηγοριοπο

τ

πιθανότατα χρειαστ

 

 

6.2.3 Εφαρμογή μεθόδων δημιουργίας Πίνακα Κανόνων (Decision Table) 

 

Συνεχίζοντας στο ίδιο πρόβλημα δηλαδή στην ικανότητα πρόβλεψης ή όχι της 

παροχής ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς σε σχέση κυρίως με την ηλικία, 

πιχειρήθηκε ο έλεγχος μοντέλων τα οποία οδηγούν στη δημιουργία κανόνων και 

ινάκων κανόνων. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν στην αρχή η επιλογή της μεθόδου 

ντέλου. 

πό τους κανόνες που παρήχθησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι παρακάτω, 

οι οποί

ε

π

Decision Table του WEKA με την παράμετρο των 10 αναδιπλώσεων του μο

Α

οι συνηγορούν και υποστηρίζουν τα προηγούμενα συμπεράσματα: 

 
=== Run information === 

Scheme:  weka.classifiers.rules.DecisionTable -X 1 -S 5  

ILIKIA     DISDI_CHOL    BMI_CODE         KLHRON_DIA       KLHRON_DIS   IDDM_NIDDM   

========================================================================= 

2          2           5            1            0            IDDM 

2  1           5            0            1           IDDM 

2  1           5            1            0           IDDM 

2  3           5            0            0           IDDM 

2  2           4            1            0           IDDM 

2  3           3            1            0           IDDM 

1  2           3            1            0           IDDM 

1  2           2            0            0           IDDM 

=== Str tif s-v ion === a ied cros alidat

Co  Classified Instances        123   94.9846 % rrectly 1              
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Incorrectly ed I es        65   .0154 % Classifi nstanc               5

Ka ti          0.6295 ppa sta stic                 

M ol r          0.0703 ean abs ute erro             

Ro n          0.2019 ot mea squared error         

Relative absolute error       46.27 6          1  % 

Root relative squared error         73.375    4 % 

Total Number of Instances             1296      

=== Confusion Matrix === 

    a    b   <-- classified as 

   62   45 |    a = IDDM 

   20 1169 |    b = NIDDM 

 

Αυτό που ίσως τραβήξει την προσοχή των ειδικών είναι το γεγονός ότι όλοι οι 

εριστατικό ασθενούς στο να χαρακτηριστεί 

 <<απαιτούν>> τον ασθενή να κινείται στις χαμηλές ηλικιακές 

 βάση των πίνακα διακριτοποίησης των τιμών της ηλικίας, η 

ι τα 45 έτη), καθώς επίσης και το γεγονός ότι πρόκειται κυρίως για 

 με δείκτη μάζας σώματος σχετικά μεγάλο, δηλαδή ασθενής που 

τ ά  

ο

κανόνες που οδηγούν ένα π

ινσουλινοεξαρτώμενο

ομάδες (δηλαδή μα

ηλικία φτάνει μέχρ

ασθενείς

εμφανίζονται με αρκετά κιλά. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι κανόνες που 

προκύπτουν δεν θεωρούν α κληρονομικά χαρακτηριστικ  απλά και μόνο κριτήρια 

για την κατηγοριοποίηση των ασθενών. 

 

Στα ίδια περίπου συμπεράσματα οδηγεί και η εφαρμογή του μοντέλου PART του 

WEKA, τα αποτελέσματά του ποίου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
=== Run information === 

Scheme:       weka.classifiers.rules.part.PART -M 2 -C 0.25 -N 3 

Test mode:    10-fold cross-validation 

 

PART decision list 

ILIKIA = 7: NIDDM (222.0/1.0) 

ILIKIA = 5: NIDDM (169.0/2.0) 

ILIKIA = 8: NIDDM (137.0) 

ILIKIA = 6 AND KLHRON_DIA = 1: NIDDM (105.0) 

ILIKIA = 6 AND FILO = Γ: NIDDM (60.0) 

ILIKIA = 4 AND ZAKX_DIAB_ <= 19: NIDDM (143.0/2.0) 

ILIKIA = 9: NIDDM (51.0) 

ILIKIA = 6 AND DISDI_CHOL = 3: NIDDM (28.0) 

ILIKIA = 3 AND ZAKX_DIAB_ <= 17 AND  KLHRON_DIA = 1: NIDDM (74.0) 

ILIKIA = 1 AND BMI_CODE = 4: IDDM (35.0/3.0) 
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=== Summary === 

Correctly Classified Instances        1221               94.213  % 

Incorrectly Classified Instances        75                5.787  % 

Kappa statistic                          0.5882 

Mean absolute error                      0.0711 

Relative absolute error                 46.7696 % 

Root relative squared error             78.5435 % 

Total Number of Instances             1296      

=== Confusion Matrix === 

    a    b   <-- classified as 

   61   46 |    a = IDDM 

  29 1160 |    b = NIDDM 
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6.3 Ομαδοποίηση (Clustering) 

 
Επιχειρώντας παραπέρα πειραματικό έλεγχο των δεδομένων, αποφασίστηκε να 

επιχειρηθεί η πειραματική εφαρμογή μεθόδων ομαδοποίησης αυτών με χρήση 

αλγορίθμων που προσφέρει η πλατφόρμα WEKA. Η ομαδοποίηση (clustering) είναι η 

διαδικασία μετατροπής των μέχρι στιγμής ανεξάρτητων εγγραφών σε μέλη κάποιας 

κλάσης (cluster). Η κλάση λοιπόν αυτή περιέχει εγγραφές με κοινά χαρακτηριστικά 

μεταξύ τους, και με διαφορετικά χαρακτηριστικά με τις εγγραφές κάποιας άλλης 

κλάσης. Αυτά τα αντικείμενα της κλάσης μπορούν να αποτελέσουν μια ξεχωριστή 

ομάδα η οποία μπορεί να προσπελαστεί από πολλές εφαρμογές. 

 

 

6.3.1 Εφαρμογή μεθόδου Simple-k-Means 

 

Ο αλγόριθμος K-means είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος ομαδοποίησης στον 

οποίο τα αντικείμενα (οι εγγραφές) μετακινούνται μεταξύ ομάδων αντικειμένων έως 

ότου συγκροτηθεί η επιθυμητή ομάδα. Με την μέθοδο αυτή πετυχαίνεται πολύ 

ικανοποιητική ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων της ίδιας ομάδας ενώ αντίθετα 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των αντικειμένων διαφορετικής ομάδας. 

Ο αλγόριθμος απαιτεί τον αριθμό των κλάσεων που θα επιστρέψει σαν παράμετρο 

εισόδου. Η μέθοδος είναι αποδοτική ακόμα και με τεράστιες συλλογές από δεδομένα. 

 

Ξεκινώντας λοιπόν την εφαρμογή της μεθόδου, και προτού αναφερθούν τα 

αποτελέσματα θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή του αλγορίθμου προϋποθέτει την 

ύπαρξη χαρακτηριστικών τα οποία παρουσιάζουν συνεχείς τιμές. Και ο λόγος είναι ο 

τρόπος που δουλεύει ο αλγόριθμος, με τον υπολογισμό των μέσων από τα τυχαία 

επιλεγμένα κέντρα των ομάδων. Έτσι λοιπόν εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος με το 

υπάρχον αρχείο δεδομένων χωρίς να επιχειρηθούν αλλαγές σε αυτό. Το WEKA 

επιτρέπει την επιλογή από τον χρήστη των αριθμών των ομάδων που αυτός επιθυμεί 

να προκύψουν. Έτσι στην αρχή επιλέγεται η δημιουργία 2 ομάδων (clusters) και το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμων δίδεται στον παρακάτω πίνακα: 
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=== Run information === 

Scheme:       weka.clusterers.SimpleKMeans -N 2 -S 99 

Relation:Patien_SAKXARO.csv-weka.filters.unsupervised.attribute. 

 Instances:    1296 

Test mode:    evaluate on training data 

 

=== Clustering model (full training set) === 

kMeans 

====== 

Number of iterations: 8 

 

Cluster centroids: 

 

Cluster 0 

 Mean/Mode:  6 Γ 1  6.9656 NIDDM 11.0325 2 >200 3 2 1 2 0 0 0 0 0 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      6.7742 N/A      7.7892 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

Cluster 1 

 Mean/Mode:  6 Γ 0  6.3256 NIDDM 11.3798 2 150-200 1 1 1 2 0 0 0 0 0 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      7.1621 N/A      8.7069 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

 

Clustered Instances 

 

0       830 ( 64%) 

1       466 ( 36%) 

 

Όπως λοιπόν προκύπτει από την ανάγνωση του αποτελέσματος, η μέθοδος οδήγησε 

στην σύνθεση 2 ομάδων ασθενών με ποσοστά 64% και 36%. Επίσης ρίχνοντας μια 

ματιά στα κέντρα των ομάδων που προκύπτουν (cluster centroids) προκύπτει πως το 

ουσιαστικό ίσως χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ 

των είναι το μέγεθος του σακχαρώδη διαβήτη που χαρακτηρίζει κάθε ομάδα και 

ειδικότερα: 

• H ομάδα 0 (cluster 0) που είναι και η πολυπληθέστερη φαίνεται να 

συγκροτείται από ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλο αριθμητικά μέγεθος 

σακχαρώδους διαβήτη, ενώ φαίνεται ότι ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και 

κάποια επιπλέον προβλήματα ως προς και τις άλλες ποιοτικές τιμές 

χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων και HDL. Αντίθετα, 
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• Η ομάδα 1 (cluster 1) εμφανίζει λιγότερο οξύ πρόβλημα στα παραπάνω 

ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και στο ποσό σακχαρώδους διαβήτη 

το οποίο εμφανίζεται σταθερό και μετρίας ποσότητας (150-200 mg/dl). 

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η υπεροχή του κόκκινου χρώματος (cluster 1) στην 

περιοχή των ασθενών με επιχειρούμενη ποσότητα ελέγχου του σακχαρώδους διαβήτη 

στα επίπεδα 150-200 mg/dl: 

 

 
Εικόνα 6.7: Clustering και Διαβήτης 

 
Επίσης σημαντικό φαίνεται το γεγονός ότι το ίδιο εύρος τιμών σακχαρώδους διαβήτη 

φαίνεται να κυριαρχεί στις γυναίκες. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι γυναίκες ακολουθούν πιο σταθερή πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματός τους 

σε σχέση με τους άντρες οι οποίοι εύκολα μπορεί να οδηγούνται σε καταχρήσεις 

επιβαρυντικές για την κατάστασή τους (κάτι ανάλογο προκύπτει και μέσω κανόνων 

συσχέτισης όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο). 

 

Συνεχίζοντας αφαιρούνται από το αρχείο δεδομένων ARFF μέσω του φίλτρου 

Remove του WEKA τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κληρονομικότητα των 
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ασθενών και επιχειρείται η ομαδοποίηση αυτών σε 5 ομάδες χαρακτηριστικών. Η 

εκτέλεση και τα αποτελέσματα της μεθόδου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
=== Run information === 

 

Scheme:       weka.clusterers.SimpleKMeans -N 5 -S 50 

Relation:Ρatien_SAKXARO.csv-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R23-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R8-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R8-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R9-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R13-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R13-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R13-

weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R13-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R13- 

Instances:    1296 

Attributes:   11 

Test mode:    evaluate on training data 

kMeans 

====== 

Number of iterations: 9 

Cluster centroids: 

 

Cluster 0 

 Mean/Mode:  7 Α 1  9.2756 NIDDM 11.0311 2 >200 2 2 2 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      7.0239 N/A      8.1075 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

Cluster 1 

 Mean/Mode:  5 Α 0  3.894  NIDDM  7.8249 2 >200 1 1 2 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      4.9059 N/A      7.1086 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

Cluster 2 

 Mean/Mode:  6 Γ 1  7.1143 NIDDM 12.1362 2 150-200 2 1 2 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      6.9992 N/A      8.0547 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

Cluster 3 

 Mean/Mode:  6 Α 0 10.2905 NIDDM 14.7135 2 >200 1 1 2 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      7.3672 N/A      8.8911 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

Cluster 4 

 Mean/Mode:  3 Α 1  4.0214 NIDDM 10.1321 1 >200 2 1 2 

 Std Devs:   N/A     N/A     N/A      6.1631 N/A      9.7561 N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     

 

Clustered Instances 

 

0       225 ( 17%) 

1       217 ( 17%) 

2       389 ( 30%) 

3       185 ( 14%) 

4       280 ( 22%) 
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Από την πειραματική αυτή εφαρμογή προκύπτουν 5 ομάδες ασθενών, τα κέντρα 

καθώς και ο πληθυσμός των οποίων φαίνεται στον πίνακα. Από τις 5 αυτές ομάδες 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η 3η ομάδα που σαν κέντρο της έχει ασθενείς γένους 

θηλυκού, είναι η πολυπληθέστερη και εμφανίζει να υλοποιεί τα συμπεράσματα που 

αναφέρθηκαν και στην πρώτη εφαρμογή του αλγορίθμου, σχετικά με τις γυναίκες. 
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6.4 Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules) 
 

Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που προσφέρει η πλατφόρμα WEKA για εφαρμογή 

μεθόδων που ανακαλύπτουν Κανόνες Συσχέτισης μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

δείγματος, επιχειρήθηκε η εφαρμογή αυτών με σκοπό τον έλεγχο της ισχύς κάποιων 

από αυτούς.  

 

 

6.4.1 Αλγόριθμος Apriori  

 

Για την εφαρμογή του πλέον κλασσικού αλγορίθμου εξεύρεσης κανόνων συσχέτισης, 

απαιτείται η καθολική ύπαρξη χαρακτηριστικών με περιεχόμενο μη συνεχείς τιμές. 

Έτσι στο αρχικό μας αρχείο δεδομένων επιχειρείται κατ αρχήν μια νέα προσπάθεια 

κωδικοποίησης και διακριτοποίησης αυτών των χαρακτηριστικών (κλάσεων)[15]. 

Αυτό όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια είναι θεμιτό και 

επιτρεπτό από την διαδικασία εξεύρεση γνώσης. Έτσι λοιπόν: 

 

• Επιλέγεται να απομακρυνθούν (διαγραφούν) από το αρχείο δεδομένων τα 

πεδία ZAKX_DIAB_2, ZAKX_DIAB_4, DISDI_DIAR,ARITH_TSIG . Ο 

λόγος είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών του τομέα υγείας, η 

ελάχιστη συνεισφορά του από ποιοτικής πλευράς στο σύνολο των δεδομένων. 

 

• Το πεδίο συνεχώς τιμών με όνομα YPER_DIAR (διάρκεια σε έτη στα οποία 

ο διαβητικός ασθενής πάσχει και από υπέρταση), διακριτοποιείται σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

Συνεχείς Τιμές (σε έτη) Διακριτή τιμή 

Μη υπερτασικός 0 

1-10 1 

> 11 2 

 

• Το πεδίο συνεχώς τιμών με όνομα ZAKX_DIAB (διάρκεια σε έτη στα οποία 

πάσχει ο ασθενής από διαβήτη ), διακριτοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 
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Συνεχείς Τιμές (σε έτη) Διακριτή τιμή 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

> 20 5 

 

 

Με την ολοκλήρωση λοιπόν των παραπάνω αλλαγών, εισάγεται το νέο προς εξέταση 

αρχείο δεδομένων στο WEKA και επιχειρείται η εφαρμογή του αλγορίθμου Apriori 

για τον έλεγχο ύπαρξης ουσιαστικών κανόνων συσχέτισης μεταξύ των κλάσεων του 

αρχείου. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος διακρίνεται από 2 βασικά 

χαρακτηριστικά που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ισχυροποίηση των κανόνων που 

προκύπτουν. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι: 

 

• Ο παράγοντας υποστήριξης (support) είναι ο λόγος των εγγραφών που 

ικανοποιούν και το Χ και το Υ προς το σύνολο των εγγραφών. 

 

• Ο παράγοντας εµπιστοσύνης (confidence) είναι ο λόγος των εγγραφών που 

ικανοποιούν και το Χ και το Υ προς τις εγγραφές που ικανοποιούν µόνο το Χ. 

 

Για παράδειγµα, στην έκφραση "72% των εγγραφών που περιέχουν τα αντικείµενα 

Α, Β και C επίσης περιέχει και τα αντικείµενα D και Ε", το ποσοστό των συµβάντων 

καλείται confidence του κανόνα. 

 

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση κανόνων συσχέτισης είναι ο μεγάλος 

αριθμός τέτοιων κανόνων που θεωρητικά υπάρχουν σε μια βάση δεδομένων και η 

επιλογή εκείνων που έχουν πρακτική αξία. Αυτό συνήθως γίνεται θέτοντας κάποιο 

κάτω όριο στις τιμές των μεγεθών Εμπιστοσύνη & Υποστήριξη. 

 

Η πλατφόρμα WEKA δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει από μόνος του το 
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μέγεθος των παραμέτρων αυτών καθώς και κάποιων άλλων όπως φαίνεται στην 

παρακάτω  εικόνα επιλογής παραμέτρων: 

 
Εικόνα 6.8 Επιλογή ποιοτικών παραμέτρων αλγορίθμου Apriori 

 

Επιλέγοντας λοιπόν σαν κατώτερο όριο του παράγοντα υποστήριξης το 0.75 

(lowerBoundMinSupport = 0.75) και εκτελώντας τον αλγόριθμο προκύπτουν τα εξής: 
 

=== Run information === 

Scheme:       weka.associations.Apriori -N 40 -T 0 -C 0.8 -D 0.05 -U 0.9174382716049383 -M 0.75 -S -1.0 

Relation:     Patien_TORTO1_12_omadopoihmeno_NEW3.csv 

Instances:    1296 

Attributes:   19 

======= 

Minimum support: 0.77 

Minimum metric <confidence>: 0.8 

Number of cycles performed: 3 

Generated sets of large itemsets: 

Size of set of large itemsets L(1): 2 

Size of set of large itemsets L(2): 1 

Best rules found: 

 1. KLHRON_YPE=0 1144 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 1041    conf:(0.91) 
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Προκύπτει ένας μόνο κανόνας ο οποίος εμφανίζει παράγοντα εμπιστοσύνης 0,91 και 

παράγοντα υποστήριξης 0,77. Από τον κανόνα προκύπτει το γεγονός ότι όσοι 

διαβητικοί ασθενείς δεν έχουν κληρονομική υπέρταση τότε πολύ δύσκολα θα 

απαιτηθεί για τους ασθενείς αυτούς η χρήση ινσουλίνης για την αντιμετώπιση του 

σακχαρώδους διαβήτη. 

 

Συνεχίζοντας λοιπόν τις παρατηρήσεις μειώνουμε αρκετά τον παράγοντα 

υποστήριξης καθώς επίσης αυξάνεται και ο αριθμός των κανόνων για να προκύψουν 

περισσότεροι. Κάποιοι από αυτούς θα εμφανίσουν περισσότερο επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν θέτουμε σαν ελάχιστο confidence = 0.75 και ελάχιστο 

support = 0.3. Προκύπτουν οι παρακάτω κανόνες συσχέτισης των κλάσεων όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο πλαίσιο: 

=== Run information === 

Scheme:       weka.associations.Apriori -N 5000 -T 0 -C 0.75 -D 0.05 -U 0.9174382716049383 -M 0.3 -S -1.0 

Relation:     Patien_TORTO1_12_omadopoihmeno_NEW3.csv 

Instances:    1296 - Attributes:   12 

======= 

Minimum support: 0.32 

Minimum metric <confidence>: 0.75 

Number of cycles performed: 12 

Generated sets of large itemsets: 

Size of set of large itemsets L(1): 17 

Size of set of large itemsets L(2): 34 

Size of set of large itemsets L(3): 18 

Size of set of large itemsets L(4): 2 

=========================== 

Best rules found: 
   1. DISDI_TG=2 801 ==> YPERTASI=1 801    conf:(1) 

   2. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=2 719 ==> YPERTASI=1 719    conf:(1) 

   3. DISDI_TG=1 492 ==> DISDI_HDL=1 492    conf:(1) 

   4. DISDI_TG=2 DISDI_HDL=1 468 ==> YPERTASI=1 468    conf:(1) 

   5. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 467 ==> DISDI_HDL=1 467    conf:(1) 

   6. DISDI_CHOL=1 440 ==> DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 440    conf:(1) 

   7. DISDI_CHOL=1 DISDI_TG=1 440 ==> DISDI_HDL=1 440    conf:(1) 

   8. DISDI_CHOL=1 DISDI_HDL=1 440 ==> DISDI_TG=1 440    conf:(1) 

   9. DISDI_CHOL=1 440 ==> DISDI_HDL=1 440    conf:(1) 

  10. DISDI_CHOL=1 440 ==> DISDI_TG=1 440    conf:(1) 

  11. DISDI_TG=2 BMI_CODE=2 434 ==> YPERTASI=1 434    conf:(1) 

  12. DISDI_CHOL=3 433 ==> YPERTASI=1 433    conf:(1) 

  13. DISDI_CHOL=3 DISDI_TG=2 430 ==> YPERTASI=1 430    conf:(1) 
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  14. FILO=Γ DISDI_TG=2 424 ==> YPERTASI=1 424    conf:(1) 

  15. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_CHOL=1 420 ==> DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 420    conf:(1) 

  16. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_CHOL=1 DISDI_TG=1 420 ==> DISDI_HDL=1 420    conf:(1) 

  17. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_CHOL=1 DISDI_HDL=1 420 ==> DISDI_TG=1 420    conf:(1) 

  18. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_CHOL=1 420 ==> DISDI_HDL=1 420    conf:(1) 

  19. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_CHOL=1 420 ==> DISDI_TG=1 420    conf:(1) 

  20. ZAKX_DIAITA=2 DISDI_TG=2 415 ==> YPERTASI=1 415    conf:(1) 

  21. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=2 DISDI_HDL=1 412 ==> YPERTASI=1 412    conf:(1) 

  22. DISDI_CHOL=2 411 ==> YPERTASI=1 411    conf:(1) 

  23. DISDI_CHOL=3 433 ==> YPERTASI=1 DISDI_TG=2 430    conf:(0.99) 

  24. YPERTASI=1 DISDI_CHOL=3 433 ==> DISDI_TG=2 430    conf:(0.99) 

  25. DISDI_CHOL=3 433 ==> DISDI_TG=2 430    conf:(0.99) 

  26. DISDI_CHOL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 420    conf:(0.95) 

  27. DISDI_CHOL=1 DISDI_TG=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_HDL=1 420    conf:(0.95) 

  28. DISDI_CHOL=1 DISDI_HDL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 420    conf:(0.95) 

  29. DISDI_CHOL=1 DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 420    conf:(0.95) 

  30. DISDI_CHOL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_HDL=1 420    conf:(0.95) 

  31. DISDI_CHOL=1 DISDI_HDL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 420    conf:(0.95) 

  32. DISDI_CHOL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 420    conf:(0.95) 

  33. DISDI_CHOL=1 DISDI_TG=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 420    conf:(0.95) 

  34. DISDI_CHOL=1 440 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 420    conf:(0.95) 

  35. DISDI_TG=1 492 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_HDL=1 467    conf:(0.95) 

  36. DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 492 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 467    conf:(0.95) 

  37. DISDI_TG=1 492 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 467    conf:(0.95) 

  38. FILO=Γ 693 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 652    conf:(0.94) 

  39. FILO=Γ YPERTASI=1 491 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 461    conf:(0.94) 

  40. FILO=Γ DISDI_HDL=1 511 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 478    conf:(0.94) 
  41. ZAX_DIAB_R=150-200 476 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 445    conf:(0.93) 

  42. ZAKX_DIAITA=2 DISDI_HDL=1 503 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 468    conf:(0.93) 

  43. YPERT_DIAR=1 586 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 545    conf:(0.93) 

  44. ZAKX_DIAITA=2 687 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 637    conf:(0.93) 

  45. ZAKX_DIAB_=2 448 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 414    conf:(0.92) 

  46. ZAX_DIAB_R=>200 541 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 499    conf:(0.92) 

  47. DISDI_HDL=1 960 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 879    conf:(0.92) 

  48. YPERTASI=1 ZAKX_DIAITA=2 460 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 418    conf:(0.91) 

  49. YPERTASI=1 892 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 810    conf:(0.91) 

  50. YPERTASI=1 BMI_CODE=2 480 ==> DISDI_TG=2 434    conf:(0.9) 

  51. YPERTASI=1 ZAKX_DIAITA=2 460 ==> DISDI_TG=2 415    conf:(0.9) 

  52. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 467 ==> DISDI_CHOL=1 DISDI_HDL=1 420    conf:(0.9) 

  53. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 467 ==> DISDI_CHOL=1 420    conf:(0.9) 

  54. IDDM_NIDDM=NIDDM DISDI_TG=1 467 ==> DISDI_CHOL=1 420    conf:(0.9) 

  55. YPERTASI=1 DISDI_HDL=1 556 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 500    conf:(0.9) 

  56. ZAKX_DIAITA=1 484 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 435    conf:(0.9) 

  57. YPERTASI=1 892 ==> DISDI_TG=2 801    conf:(0.9) 

  58. DISDI_TG=2 801 ==> YPERTASI=1 IDDM_NIDDM=NIDDM 719    conf:(0.9) 

  59. YPERTASI=1 DISDI_TG=2 801 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 719    conf:(0.9) 

  60. DISDI_TG=2 801 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 719    conf:(0.9) 
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  62. DISDI_TG=1 DISDI_HDL=1 492 ==> DISDI_CHOL=1 440    conf:(0.89) 

  63. DISDI_TG=1 492 ==> DISDI_CHOL=1 440    conf:(0.89) 

  64. FILO=Α 603 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 537    conf:(0.89) 

  65. YPERTASI=1 IDDM_NIDDM=NIDDM 810 ==> DISDI_TG=2 719    conf:(0.89) 

  66. DISDI_TG=2 DISDI_HDL=1 468 ==> YPERTASI=1 IDDM_NIDDM=NIDDM 412    conf:(0.88) 

  67. YPERTASI=1 DISDI_TG=2 DISDI_HDL=1 468 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 412    conf:(0.88) 

  68. DISDI_TG=2 DISDI_HDL=1 468 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 412    conf:(0.88) 

  69. BMI_CODE=2 665 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 585    conf:(0.88) 

  70. DISDI_HDL=1 BMI_CODE=2 490 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 430    conf:(0.88) 

  71. YPERTASI=1 BMI_CODE=2 480 ==> IDDM_NIDDM=NIDDM 415    conf:(0.86) 

  72. FILO=Γ YPERTASI=1 491 ==> DISDI_TG=2 424    conf:(0.86) 

 

Ρίχνοντας κάποιος μια γρήγορη ματιά στους παραγόμενους κανόνες, μπορεί εύκολα 

ποιο ουσιαστικά ποιοτικό 

 δεδομένων. Στο σημείο 

 με τις γνώσεις του θα 

 προς την ισχύ τους και θα 

προσπαθήσει να αξιοποιήσει μερικούς από αυτούς στην έρευνα του.  

πίσης από το σύνολο των κανόνων, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν φαίνεται 

να διαπιστώσει πως πολλοί από αυτούς δεν εμφανίζουν κά

αποτέλεσμα παρά υλοποιούν μια στατιστική προσέγγιση των

λοιπόν αυτό απαιτείται η βοήθεια του ειδικού, ο οποίος

καταφέρει να αξιολογήσει τους κανόνες αυτούς ως

 

Με μια γρήγορη ματιά από μέρους μας προκύπτει μια σχετική «σταθερότητα» όσος 

αφορά τις γυναίκες ασθενείς (κανόνες 14,39,40,72). Προκύπτει λοιπόν ότι οι 

γυναίκες κινούνται σε πιο προκαθορισμένα πλαίσια τιμών χαρακτηριστικών σε σχέση 

με τους άντρες. Ίσως αυτό να είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες 

γενικά προσέχουν περισσότερο τον τρόπο ζωής τους. 

 

Ε

να υπάρχει κάποιος κανόνας συσχέτισης μεταξύ των δεικτών χολυστερίνης, 

τριγλυκεριδίων και HDL, τόσο μεταξύ τους όσο και με την διάρκεια του διαβήτη και 

τον τρόπο αντιμετώπισής του. Είναι λοιπόν παράγοντες που κατά τον apriori δρουν 

ανεξάρτητα.
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Μετά από την εφαρμογή των μεθόδων εξόρυξης γνώσης με τη χρήση της πλατφόρμας 

W.E.K.A. θα επιχειρηθεί στο παρόν κεφάλαιο μια συνολική αποτίμηση της 

προσπάθειας αυτής. Μια προσπάθεια που εξ’αρχής στηρίχθηκε στην πειραματική 

προσέγγιση και εφαρμογή των μεθόδων εξόρυξης γνώσης σε δεδομένα ασθενών. Και 

όπως είναι αναμενόμενο, η προσπάθεια αυτή συνοδεύτηκε με την εξαγωγή 

ενδιαφερόντων συμπερασμάτων αλλά και σκέψεων και προβληματισμών. 

 

 

7.1 Συμπεράσματα 

 

Αυτό που σίγουρα αποτελεί γεγονός είναι η ανάγκη της εφαρμογής της εξόρυξης 

γνώσης σε ιατρικά δεδομένα. Οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αυτή 

είναι δύο: Πρώτον, ο χώρος της υγείας πάντα αποτελούσε μια αποθήκη ουσιαστικών 

και ποιοτικών δεδομένων. Αποτελεί λοιπόν τον χώρο όπου εξ’ορισμού μπορεί να 

εφαρμοστεί η διαδικασία της ανακάλυψης και εξόρυξης γνώσης. Επιπλέον όμως 

αποτελεί και ένα επιστημονικό πεδίο όπου πολλές φορές τα συμπεράσματά του δεν 

μπορούν να οριοθετηθούν σε κανόνες. Η υγεία του κάθε ανθρώπου, το πόσο 

άρρωστος είναι καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημά του, είναι ερωτήματα που πολλές φορές δεν μπορούν να απαντηθούν από 

τους ειδικούς ακόμα και του τομέα. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή στο να 

μετατραπεί κάποιος κανόνας ή σχέση που προκύπτει από ένα εργαλείο εξόρυξης 

γνώσης, σε πραγματικό νόμο και ανακάλυψη της ιατρικής. 

 

Επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ύπαρξη δίπλα στον άνθρωπο που 

εφαρμόζει τις μεθόδους εξόρυξης γνώσης, των ειδικών του τομέα της υγείας. 

Κανένας άλλος πέρα από αυτούς δεν είναι ικανός να σταθμίσει και να κρίνει ποιοτικά 

και ποσοτικά τα αποτελέσματα μεθόδων και αλγορίθμων.  
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 παρούσα εφαρμογή στηρίχθηκε στην πλατφόρμα WEKA. Το εργαλείο αυτό 

πο αι 

παρ ε 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων ρήσεων οι οποίες σίγουρα θα 

ποτελέσουν τουλάχιστον ένα νέο επιπλέον στοιχείο στην μελέτη του σακχαρώδους 

δ

.2 Σκέψεις για το Μέλλον

Η

α δείχτηκε ικανό να οδηγήσει στην εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων κ

ατηρήσεων, αποτελεί δε ένα κατεξοχήν εργαλείο εξόρυξης γνώσης. Οδήγησ

, κανόνων και παρατη

α

διαβήτη. Άλλωστε πολλά από όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 5 και 6 είναι γνωστά 

στους διαβητολόγους γιατρούς. Πολλά όμως από αυτά εν έχουν αποδειχθεί παρά 

μόνο εμπειρικά. Συμπερασματικά, και ως προς το εργαλείο εξόρυξης γνώσης, οι 

εντυπώσεις ήταν καλές αν εξαιρέσουμε την απουσία κάποιου ηλεκτρονικού 

βοηθήματος. 

 

 

7  

ν θεωρήσουμε την εργασία αυτή σαν αρχή μιας συνολικής προσπάθειας, στο άμεσο 

 

Α

μέλλον πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες για την ενημέρωση του αρχείου 

δεδομένων με περισσότερες εγγραφές ασθενών, όπως επίσης και την αντικατάσταση 

κάποιων χαρακτηριστικών (κλάσεων) με κάποια άλλα τα οποία ίσως παρουσιάζουν 

περισσότερο ενδιαφέρον. Η ενημέρωση άλλωστε θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα αρχεία 

δεδομένων άρα και σε αποτελέσματα, συμπεράσματα και κανόνες πιο ισχυρούς και 

ποιοτικούς, οι οποίοι θα επιτρέψουν την ιατρική να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητά της προς όφελος και μόνο των ασθενών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ARFF 
 
Παρακάτω δίνεται η δομή και μέρος των περιεχομένων του αρχικού αρχείου 

ένων  τύδεδομ που arff που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή των δεδομένων στην 

λατφόρμα Εξόρυξης Δεδομένων W.E.K.A. 

relation Patien_SAKXARO.csv 

@at i
@at i
@attribute ILIKIA {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 
@at i
@attribute YPERTASI {0,1} 
@at i
at i
at i
@at i
@attribute ZAX_DIAB_2 numeric 
@attribute ZAX_DIAB_4 numeric 
@attribute ZAX_DIAB_R {<150,>200,150-200} 
@attribute DISDI_DIAR numeric 
@attribute DISDI_CHOL {0,1,2,3} 
@attribute DISDI_TG {1,2,3} 
@attribute DISDI_HDL {1,2,3} 
@attribute BMI_CODE {1,2,3,4,5,6} 
@attribute KLHRON_DIA {0,1} 
@attribute KLHRON_YPE {0,1} 
@attribute KLHRON_DIS {0,1} 
@attribute KLHRON_PAX {0,1} 
@attribute KLHRON_STE {0,1} 
@attribute ARITH_TSIG numeric 
 
@data 
 
3,3,1,Γ,1,1,IDDM,15,1,?,?,<150,?,3,2,2,2,0,0,0,0,0,0 
1,3,5,Γ,1,6,NIDDM,25,1,?,?,>200,?,3,2,1,5,0,0,0,0,0,0 
1,3,7,Γ,0,0,NIDDM,15,3,?,?,150-200,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0 
3,3,1,Γ,1,5,IDDM,1,1,?,?,>200,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,0 
1,3,3,Α,1,0,NIDDM,8,2,?,?,150-200,?,3,2,1,2,1,0,0,0,0,0 
3,3,4,Α,0,0,NIDDM,5,2,?,?,150-200,5,1,1,1,5,0,1,0,0,0,0 
1,3,4,Α,1,0,NIDDM,1,2,?,?,>200,?,2,2,2,5,0,0,0,0,0,0 
2,3,1,Α,1,0,IDDM,1,2,?,?,<150,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,10 
3,3,1,Α,1,0,IDDM,23,1,?,?,>200,?,2,2,1,2,0,0,0,0,0,15 
1,3,6,Α,1,17,NIDDM,5,2,?,?,<150,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,15 
1,3,1,Α,1,1,NIDDM,4,2,?,?,<150,?,2,2,2,4,1,0,0,0,0,20 
1,3,2,Γ,1,0,NIDDM,1,2,?,?,<150,?,2,2,1,2,0,0,0,0,0,20 
2,3,1,Γ,1,0,IDDM,19,2,?,?,150-200,?,2,2,1,2,1,0,0,0,0,5 
1,3,1,Γ,1,1,IDDM,15,2,?,?,>200,?,2,2,3,2,0,0,0,0,0,5 
2,1,1,Γ,1,1,NIDDM,3,1,?,?,<150,?,2,2,1,4,0,0,0,0,0,0 
3,1,3,Γ,0,0,NIDDM,4,2,?,?,150-200,1,1,1,1,3,1,1,1,0,0,0 
2,1,3,Γ,1,1,NIDDM,1,1,?,?,<150,?,3,2,1,4,0,0,0,0,0,0 
2,1,4,Α,1,0,NIDDM,5,1,?,?,>200,?,2,2,1,5,0,0,0,0,0,0 
1,1,6,Γ,1,10,NIDDM,10,1,?,?,<150,?,3,2,2,4,0,0,0,0,0,0 
1,1,7,Γ,1,15,NIDDM,4,1,?,?,<150,?,3,2,1,3,0,0,0,0,0,0 

π

 
@
 

tr bute POLI {1,2,3} 
r bute EPAGGELMA {1,2,3} t

tr bute FILO {Γ,Α} 

tr bute YPERT_DIAR numeric 
tr bute IDDM_NIDDM {IDDM,NIDDM} @

@ tr bute ZAKX_DIAB_ numeric 
tr bute ZAKX_DIAITA {1,2,3} 
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1,1,7,Γ,1,7,NIDDM,7,1,?,?,<150,?,2,2,2,4,0,0,0,0,0,0
1,1,7,Γ,1,10,NIDDM,4,3,?,?,<150,?,3,2,1,3,0,0,0,0,0,
3,1,7,Γ,1,12,NIDDM,8,3,?,?,<150,?,2,2,2,4,0,0,0,0,0,0 

3,?,?,<150,?,2,2,1,5,0,0,0,0,0,0 

1,2,0,0,0,0,0,0 

,1,2,Α,1,1,IDDM,6,1,?,?,<150,?,3,2,1,5,0,0,0,0,0,0 

,?,1,1,1,2,1,0,0,0,0,0 
,150-200,?,2,2,1,3,0,0,0,0,0,0 

50-200,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0 
2,1,2,1,0,0,0,0,0 
,2,1,0,0,0,0,0 

?,>200,?,3,2,2,2,1,0,0,0,0,0 
00,2,1,1,1,3,0,0,0,0,0,0 

?,2,2,2,6,0,0,0,0,0,0 
3,2,3,2,0,0,0,0,0,0 

0,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0 
200,?,2,1,1,2,0,1,0,0,0,0 
200,?,3,2,1,4,1,0,0,0,0,0 

,4,1,1,0,0,0,0 
4,0,0,0,0,0,0 

,?,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0 
,1,1,1,2,1,0,0,0,0,0 

0,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,0 
1,1,1,2,0,0,0,0,0,0 
1,1,2,0,0,0,0,0,0 

-200,?,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0 
-200,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,0 
00,?,2,2,2,5,0,0,0,0,0,0 
,150-200,?,2,1,1,5,1,0,0,0,0,0 
-200,?,2,2,1,4,0,0,0,0,0,0 
?,2,2,3,2,0,0,0,0,1,0 

,0,6,NIDDM,8,2,?,?,>200,?,1,1,1,3,1,1,1,0,1,0 
,0,0,NIDDM,8,1,?,?,150-200,?,1,1,1,3,1,0,0,0,1,0 

10 
10 

 

 

5 

15 
,15 
 

,15 

5 

0 

 
0 

3,1,7,Γ,1,14,NIDDM,8,
,1,7,Γ,1,5,NIDDM,2,3,?,?,<150,?,3,2,2,2,0,0,0,0,0,0 3
1,1,7,Γ,1,5,NIDDM,26,1,?,?,150-200,?,2,2,2,3,1,1,0,0,1,0 
1,1,8,Γ,1,3,NIDDM,35,3,?,?,150-200,?,2,1,1,4,1,0,0,0,1,0 
1,1,8,Γ,0,0,NIDDM,5,2,?,?,<150,?,1,1,1,2,1,0,0,0,0,10 
1,1,8,Γ,0,15,NIDDM,2,3,?,?,<150,?,1,1,1,4,0,0,0,0,0,20 
3,1,1,Α,1,1,IDDM,21,2,?,?,>200,?,2,2,
3,1,2,Α,0,2,IDDM,10,1,?,?,<150,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0 
3
1,1,3,Α,1,0,IDDM,4,1,?,?,<150,?,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0 
1,4,Α,0,0,NIDDM,2,1,?,?,>2001,

2,1,4,Α,1,7,NIDDM,4,2,?,?
2,1,4,Γ,0,17,NIDDM,26,1,?,?,1
3,1,4,Α,1,0,NIDDM,10,2,?,?,150-200,?,3,

,?,?,>200,?,2,2,12,1,5,Α,1,5,NIDDM,23,2
1,1,5,Α,1,10,NIDDM,10,2,?,
1,1,5,Γ,1,2,NIDDM,4,3,?,?,150-2
3,1,6,Α,1,12,NIDDM,10,2,?,?,150-200,
1,1,6,Α,1,0,NIDDM,2,2,?,?,150-200,?,
1,1,6,Α,0,0,NIDDM,5,2,?,?,150-20

0-3,1,6,Γ,1,15,NIDDM,13,3,?,?,15
1,1,6,Α,1,0,NIDDM,10,2,?,?,150-
3,1,6,Γ,1,40,NIDDM,13,2,?,?,150-200,?,2,2,3

-200,?,3,2,1,1,1,7,Γ,1,35,NIDDM,8,3,?,?,150
1,1,7,Α,1,15,NIDDM,29,2,?,?,>200
1,1,7,Α,0,0,NIDDM,10,1,?,?,>200,?
3,1,7,Α,1,19,NIDDM,2,3,?,?,<15
3,1,8,Γ,0,5,NIDDM,15,3,?,?,<150,1,
3,1,8,Α,0,5,NIDDM,2,2,?,?,>200,?,1,
3,1,8,Γ,1,0,NIDDM,4,2,?,?,150
3,1,8,Γ,1,2,NIDDM,5,1,?,?,150
1,1,8,Γ,1,15,NIDDM,9,2,?,?,>2
1,1,8,Γ,1,13,NIDDM,27,3,34,26
1,1,8,Γ,1,0,NIDDM,35,1,?,?,150
1,1,3,Α,1,0,NIDDM,5,1,?,?,<150,
3,1,4,Α
1,1,6,Α
1,1,8,Α,1,7,NIDDM,19,3,28,18,150-200,?,2,1,1,3,0,1,0,0,1,0 
3,1,3,Α,1,1,NIDDM,3,2,?,?,150-200,15,2,1,1,3,0,0,0,0,0,
3,1,4,Α,1,7,NIDDM,15,2,36,26,150-200,?,2,1,1,4,1,0,0,0,0,
3,1,5,Α,1,5,NIDDM,8,2,?,?,150-200,?,3,2,2,4,1,0,0,0,0,10 
3,1,6,Α,0,3,NIDDM,10,2,?,?,150-200,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,10
3,1,6,Α,1,9,NIDDM,6,2,?,?,150-200,?,3,2,2,3,0,0,0,0,0,10 
2,1,6,Α,0,0,NIDDM,3,2,?,?,150-200,?,1,1,1,2,0,0,0,0,0,10 
3,1,8,Α,0,10,NIDDM,5,3,?,?,<150,?,1,1,1,3,0,0,0,0,0,10
1,1,8,Α,0,15,NIDDM,1,3,?,?,<150,?,1,1,1,3,0,0,0,0,0,10 
3,1,5,Α,1,5,NIDDM,6,2,?,?,150-200,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,1
3,1,6,Α,1,10,NIDDM,5,2,?,?,<150,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,15 
3,1,6,Α,1,15,NIDDM,5,2,?,?,150-200,?,3,2,1,6,0,0,0,0,0,
1,1,6,Α,1,9,NIDDM,13,2,30,20,150-200,?,3,2,1,2,1,0,0,0,0

0,152,1,6,Α,1,10,NIDDM,6,2,?,?,150-200,?,2,2,1,4,0,0,0,0,
1,1,7,Α,1,15,NIDDM,8,1,?,?,150-200,?,3,2,1,3,0,0,0,0,0
1,1,7,Α,1,15,NIDDM,30,1,?,?,<150,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,15 

,15 1,1,7,Α,1,7,NIDDM,9,2,?,?,150-200,?,2,2,1,4,0,0,0,0,0
3,1,8,Α,1,10,NIDDM,30,3,?,?,<150,?,3,2,1,3,0,0,0,0,0,1
3,1,2,Α,1,0,IDDM,3,1,?,?,<150,?,3,2,1,2,0,0,0,0,0,20 
1,1,4,Α,1,5,IDDM,6,2,?,?,150-200,?,3,2,2,2,0,0,0,0,0,2
1,1,4,Α,0,8,NIDDM,7,3,?,?,150-200,?,1,1,1,4,1,0,0,0,0,2

0 
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Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Κωδικοποιήσεις Νομών 
 
Η κωδικοποίηση – Διακριτοποίηση του τόπου κατοικίας των ασθενών έγινε –όπως 

δικοποίηση της 
ακάτω πίνακα ( 

είο δεδομένων των 

ιακριτή Τιμή 

αναφέρεται και στο κυρίως μέρος- με βάση την επίσημη κω
αρΣτατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ο οποία φαίνεται στον π

αναφέρονται μόνο οι νομοί καταγωγής που εμφανίζονται στο αρχ
ασθενών: 
 

Νομός Κωδικοποίηση Τελική Δ
Στατιστικής Υπηρεσίας 

ΑΡΤΑΣ 031 2 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 041 3 
ΛΑΡΙΣΗΣ 042 3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 043 3 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 044 3 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 051 3 
ΔΡΑΜΑΣ 052 3 
ΗΜΑΘΙΑΣ 053 2 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 054 1 
ΚΑΒΑΛΑΣ 055 2 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 056 3 
ΚΙΛΚΙΣ 057 3 
ΚΟΖΑΝΗΣ 058 2 
ΠΕΛΛΗΣ 059 3 
ΠΙΕΡΙΑΣ 061 3 
ΣΕΡΡΩΝ 062 3 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 063 3 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 064 3 
ΕΒΡΟΥ 071 3 
ΞΑΝΘΗΣ 072 3 
ΧΑΝΙΩΝ 094 3 
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