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Ε α ι ίε  

ΗΝπαλκτ αΝ λΰα έα,Ναπκ ζ έΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝπκυΝ επκθάγβε ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝη απ υξδαεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ «Μ απ υξδαεσΝ βθΝ Πζβλκφκλδεά»Ν κυΝ ηάηα κμΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Π δλαδυμέ 

ΠλδθΝ βθΝ παλκυ έα βΝ κυΝ γ πλβ δεκτΝ εαδΝ κυΝ π δλαηα δεκτΝ ηάηα κμΝ βμΝ λΰα έαμ, γαΝ άγ ζαΝ θαΝ
υξαλδ ά πΝκλδ ηΫθκυμΝαθγλυπκυμΝπκυΝΰθυλδ αΝεαδΝπκυΝξπλέμΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ κυμ, θΝγαΝά αθΝ φδε άΝ
βΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέ 

Πλυ αΝαπσΝσζκυμ, γαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝ κθΝεαγβΰβ άΝεέΝΙπΪθθβΝΘ κ πλέ β ΰδαΝ β ίκάγ δαΝεαδΝ βθΝ
ηπδ κ τθβΝπκυΝΫ δι Ν κΝ ξΫ δκΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ εαδ βθΝΪη βΝίκάγ δαΝπκυΝπαλ έξ ΝεΪγ Ν
δΰηάέΝ Επέ βμ,Ν υξαλδ υΝ ΰδαΝ βΝ ίκάγ δαΝ κυμ, κ δ Ϊε κλαΝ ΧΪλβΝ Γ πλΰέκυ,Ν πκυΝ η Ν βθΝ εαγκλδ δεάΝ
υηίκζάΝ κυΝ ίκάγβ Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαγυμΝ εαδΝ κθΝ υπκοάφδκΝ δ Ϊε κλαΝ ΙπΪθθβΝ

Κκθ κτζβΝ ΰδαΝ β ίκάγ δαΝ κυΝ βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ κΝπ δλαηα δεσΝ
Ϊ δκέ 

ΤΫζκμ,ΝγαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝσζκυμΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝΜ απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμ, πκυΝίκάγβ αθΝ
βθΝπ λαδ ΫλπΝαθΪπ υιβΝ πθΝΰθυ πθΝηκυέ 

 

  



Πε ίλη η 

εοπόμ βμ λΰα έαμ έθαδ, β βηδουλΰέα εαδ β χλά β θόμ θ υλωθδεοτ δε του, ο οποέο γα χλβ δηοποδ έ αδ 
ΰδα βθ εα βΰολδοποέβ β ωθ πζοέωθ η  ίΪ β οθ λόπο εέθβ βμ ουμέ ΠαλαεΪ ω, παλου δΪαοθ αδ εΪποδ μ 
από δμ αλχδ ε οθδεΫμ ωθ ηοθ Ϋζωθ πλόίζ οβμ, που Ϋχουθ πδελα ά δ α ζ υ αέα χλόθδαέ Επέ βμ, 
ΰέθ αδ ε θάμ αθαφολΪ οθ Fuzzy means αζΰόλδγηο, που χλβ δηοποδ έ αδ ΰδα β βηδουλΰέα ου 
ηοθ Ϋζου πλόίζ οβμ, εαγώμ πέ βμ εαδ οθ αζΰόλδγηο one vs all, που γα χλβ δηοποδβγ έ ΰδα βθ 
εα βΰολδοποέβ β ωθ απο ζ ηΪ ωθέ Αεόηβ, αθαφΫλ αδ ο λόπομ η  οθ οποέο γα βηδουλΰβγοτθ α 

οηΫθα, όπωμ πέ βμ εαδ ο λόπομ π ι λΰα έαμ ουμ, πλοε δηΫθου θα ηπ λδΫχουθ ό ο ο υθα όθ 
εαζτ λβ πζβλοφολέα, ΰδα θα βηδουλΰβγ έ β εαζτ λβ υθα ά υ χΫ δ β η αιτ ωθ οηΫθωθ δ ό ου 
εαδ ιό ουέ Κα Ϊ β δΪλε δα βμ λΰα έαμ, γα α χοζβγοτη  η  ουμ υθ ζ Ϋμ απο ο δεό β αμ ου 
ηοθ Ϋζου εαδ η  δμ εδθά δμ που γα εΪθουη , πλοε δηΫθου ηΫ α από βθ ί ζ έω ά ουμ, θα π τχουη  β 

ω ά ζ δ ουλΰέα ου υ άηα ομέ ΣΫζομ,  π λέπ ω β που α απο ζΫ ηα α ου υ άηα ομ 
παλου δΪ ουθ δεαθοποδβ δεά υηπ λδφολΪ, γα πλο παγά ουη  θα ζΫΰιουη  βθ υλω έα ου, 
η αίΪζζοθ αμ εΪποδ μ από δμ παλαηΫ λουμ που Ϋχουθ ογ έ, ΰδα θα πλοετο δ β ίΫζ δ β υηπ λδφολΪ. 
  π λέπ ω β που εαδ η Ϊ βθ παλαπΪθω λοποποέβ β, ο τ βηα αποελέθ αδ πδ υχώμ, ό  
ηπολοτη  θα ποτη  πωμ ο έε υο Ϋχ δ ηΪγ δ πδ υχώμ β υ χΫ δ β η αιτ βμ δ ό ου εαδ βμ ιό ουέ 
 

Abstract 

The purpose of this paper is to create and use a neural network, which will be used to classify different 
types of ships, based on the characterized movement. Nowadays, many architectures of prediction models 
are used and we could have the opportunity to present them. Fuzzy means, which is a powerful algorithm 
and based on radial basis action of neural network architecture, will be the core component for the neural 
network. In order to achieve the correct results, we will use one vs all algorithm, which is used for 
classification problems, when we have more than two classes as outputs. All data have received from the 
University of Piraeus antenna, which can encapsulate data around the area of Argosaronikos sea. Firstly, 
we will train the neural network with all the available datasets, without any process of data. As inputs, we 
will give the transportation, the speed and the acceleration of every class. After that, we will try to improve 
the network by processing the input data, in order to get rid of the noise and then we will retrain the network. 
If the result is successful, we will check the robustness of the network via changing some of the parameters, 
in order to observe, if the response of the network, will remain in good rate.  
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ΣκΝία δεσΝξαλαε βλδ δεσΝ βμΝεκδθπθέαμΝηαμΝ κθΝβ1κΝαδυθαΝ έθαδΝβΝ αξτ β αέΝΗΝ αξτ β αΝη Ν βθΝ
κπκέαΝ εδθκτηα  εαδ λΰαασηα Ν αυιΪθ αδΝ ξ σθΝ εαγβη λδθΪΝ η Ν γ αηα δεκτμΝ λυγηκτμέΝ
ΜΪζδ αΝβΝατιβ βΝ έθαδΝ σ κΝλαΰ αέα, πκυΝ ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμΝγΫζκυη ΝθαΝΰθπλέακυη Ν αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ ηαμ, πλδθΝ αεσηαΝ αυ ΪΝ υηίκτθέΝ ΣκΝ πδκΝ θ δε δεσ παλΪ δΰηαΝ
αφκλΪΝ κ ξλβηα κκδεκθκηδεσΝεζΪ κέΝΟδΝξλβηα δ ΫμΝγΫζκυθΝθαΝΰθπλέακυθΝαπσΝπλδθΝ βθΝφκλΪΝ
πκυΝγαΝΫξ δΝβΝη κξάΝηδαμΝ αδλ έαμΝάΝ θσμΝπλκρσθ κμ, κτ πμΝυ ΝθαΝ δαηκλφυ κυθΝαθΪζκΰαΝ
δμΝ π θ τ δμΝ κυμέΝΜ ΝζέΰαΝζσΰδα, γΫζκυθΝθαΝπ λδκλέ κυθΝ κΝλέ εκΝπκυΝπ λδΫξ δΝβΝεΪγ Ν κυμΝ
εέθβ βέΝΠΫλαΝαπσΝ κθΝκδεκθκηδεσΝ κηΫα,ΝΫθαΝαεσηαΝπαλΪ δΰηαΝπκυΝ υθαθ Ϊη Ν βθΝεαγβη λδθάΝ
ηαμΝαπάΝαφκλΪΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝεαδλκτέΝΟδΝαΰλσ μΝγΫζκυθΝθαΝΰθπλέακυθΝη Νσ κΝ κΝ υθα σθΝ
η ΰαζτ λβΝαελέί δαΝ κθΝεαδλσ, πλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ αλησ κυθΝ δμΝ λΰα έ μΝ κυμΝσ κΝεαζτ λαΝ
ΰέθ αδέΝ 

ΓδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ Ϋ κδπθ εα α Ϊ πθΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝ δ δαέ λαΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝηδαΝ
εα τγυθ β, βΝκπκέαΝκθκηΪα αδΝηβξαθδεάΝηΪγβ β, υπκεα βΰκλέαΝ βμΝκπκέαμΝ έθαδΝ αΝθ υλπθδεΪ 
έε υαέΝ Ου δα δεΪ, πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηαγβηα δεΪΝ ηκθ ΫζαΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ
πλσίζ οβΝ ηβΝ ΰλαηηδευθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ ΠκζζΫμΝ αλξδ ε κθδεΫμΝ θ υλπθδευθΝ δε τπθΝ ΫξκυθΝ
βηδκυλΰβγ έΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ η Ν δ δαέ λαΝ θγαλλυθ δεΪΝ
απκ ζΫ ηα αέ 

ΣαΝ Σ ξθβ ΪΝ Ν υλπθδεΪΝ έε υαΝ (ΣΝ )Ν έθαδΝ δ ξυλΪΝ υπκζκΰδ δεΪΝ λΰαζ έαΝ [1],Ν αΝ κπκέαΝ
πλκ κηκδυθκυθΝ β ζ δ κυλΰέαΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ ΰε φΪζκυ,Ν κΝπυμΝαυ σμΝαζζβζκ πδ λΪ η Ν κΝ
π λδίΪζζκθ,Ν σππμΝ εαδΝ β δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κυέΝ ΣαΝ θ υλπθδεΪΝ έε υαΝ ΫξκυθΝ β 
υθα σ β αΝθαΝπλκ δκλέακυθΝεαδΝθαΝηαγαέθκυθΝπ λέπζκε μΝεαδΝηβΝΰλαηηδεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ πθΝ
κηΫθπθΝ δ σ κυΝ εαδΝ ισ κυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΰθπλέακυθΝ δμΝ ξΫ δμΝ πκυΝ δΫπκυθΝ κΝ εΪ κ Ν

τ βηαέΝ ΛσΰπΝ πθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ αυ υθ,Ν αΝ θ υλπθδεΪΝ έε υαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ Ν
πζβγυλαΝΰ πζκΰδευθΝ φαληκΰυθέ 

ΜδαΝ βηαθ δεάΝ φαληκΰάΝπκυΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝ έθαδΝ βθΝπλσίζ οβΝ
πθΝίλκξκπ υ πθΝ[2]. πέ βμ, ΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝκπ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝίΪγκυμΝ
βμΝΰάδθβμΝα ησ φαδλαμ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝπλσίζ οβΝ βμΝαί ίαδσ β αμΝ[3]έΝΣλέαΝ δαφκλ δεΪΝ
ηκθ ΫζαΝθ υλπθδευθΝ δε τπθΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ πθΝ δ υθΝ Ϋθ λπθΝπκυΝ
ίλέ εκθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ α υθ,Ναπκ έ κθ αμΝδ δαέ λαΝυοβζάΝαιδκπδ έαΝ
πλσίζ οβμΝ [4]έΝ θαΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝη Ν κΝσθκηαΝAdaptive Neuro-Fuzzy Inference System άΝ
ANFIS,Ν φαλησα αδΝ ΰδαΝ β ί ζ έπ βΝ βμΝαελέί δαμΝ πθΝα ηκ φαδλδευθΝ ξαλαε βλδ δευθΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ γ ληκελα έαΝ εαδΝ βθΝ υΰλα έα,Ν πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ παλα βλά δμΝ

υπΫλυγλπθΝαε δθυθΝ κΝίυγση λκΝ [5]έΝΜδαΝηΫγκ κμΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝπλσίζ οβΝ βμΝυΰλα έαμΝ
κυΝ Ϊφκυμ,Νυζκπκδ έ αδΝαπσΝθ υλπθδεΪΝ έε υα,Νη Ν βθΝίκάγ δαΝφπ κΰλαφδυθΝπκυΝζαηίΪθκθ αδΝ
απσΝΫθαθΝΰ π α δεσΝ κλυφσλκΝεαδΝπαλα βλ έ αδΝππμΝ Ν τΰελδ βΝη ΝΪζζκυΝ έ κυμΝ ξθδεΫμ,Ν
αυ άΝ πθΝθ υλπθδευθΝ δε τπθΝ έθαδΝβΝπζΫκθΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝ β βηδκυλΰέαΝξαλ υθΝυΰλα έαμΝ[6]. 
εσηβ, ΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ βμΝη αίκζάμΝ κυΝη ΰΫγκυμΝ βμ γΪζα αμΝη Ν κΝπΫλα ηαΝ κυΝξλσθκυ, 

Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝΫθαΝηκθ ΫζκΝπκυΝία έα αδΝ ΝΫθαΝ υθ υα ησΝRBF θ υλπθδευθΝ δε τπθΝ[7]. 
πέ βμΝ αΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έ, ΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝεαδΝ βθΝ ε έηβ βΝφυ δευθΝ

εα α λκφυθ, πκυΝαφκλκτθΝ κυμΝευεζυθ μ εαδΝ αΝ δ ηδεΪΝΰ ΰκθσ α. 

ΣαΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα,Νξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αθΝηδαΝ δαφκλ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ
ΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ πθΝ δ ηυθέΝ ξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ λΰα έ μΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝη ΰΫγκυμΝ
δ ηυθΝ η Ν ξλά βΝ θ υλπθδευθΝ δε τπθΝ πλσ γδαμΝ λκφκ σ β βμ,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ αθΝ
κηΫθαΝ δ σ κυΝ β υΰεΫθ λπ βΝ κυΝλα σθδκυ,ΝηααέΝη Ν βθΝπ λδκξάΝπκυΝ υθΫίβΝ κΝ εΪ κ Ν
δ ηδεσΝ ΰ ΰκθσμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ δαεσΝ ίΪγκμΝ [9]έΝ πέ βμΝ Ϋξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΫθαΝ αεσηαΝ

θ υλπθδεσΝ έε υκΝ πλσ γδαμΝ λκφκ σ β βμ,Ν κΝ κπκέκΝ ζαηίΪθ δΝ αθΝ δ σ κυμΝ αΝ δ ηδεΪΝ
βζ ε λδεΪΝ άηα αΝ(Seismic Electric Signals – SES),Νη Ν εκπσΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝη ΰΫγκυμΝ βμΝ
εζέηαεαμΝΡέξ λΝ δ ηδευθΝΰ ΰκθσ πθΝ [10]έΝΓδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝπκυΝ
η κζαί έΝ η αιτΝ τκΝ δ ηυθΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ πέ βμΝ ΫθαΝ θ υλπθδεσΝ έε υκΝ πλσ γδαμΝ
λκφκ σ β βμΝ [11]έΝ τκΝ πλσ φα μΝ Ϋλ υθ μΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ έξαθΝ πμΝ εκπσΝ βθΝ
ξλά βΝ θ υλπθδευθΝ δε τπθΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ πδγαθσ β αμΝ ηφΪθδ βμΝ θσμΝ δ ηκτΝ
η ΰΪζκυΝη ΰΫγκυμΝη Ν ίΪ βΝ βθΝ εζέηαεαΝΡέξ λΝ Ν ΫθαΝπλκεαγκλδ ηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝΗΝ
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ηΫγκ κμΝαυ άΝαιδκζκΰάγβε Νη Ν βθΝπλσίζ οβΝ δ ηυθΝ βθΝΧδζάΝ[12] εαδΝ βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ
βμΝΙίβλδεάμΝΧ λ κθά κυΝ [13]έΝΣΫζκμΝΫξ δΝπαλκυ δα έΝηδαΝη ζΫ βΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝπλσίζ οβΝ
κυΝ η ΰΫγκυμ,Ν κυΝ η ΰαζτ λκυΝ δ ηκτΝ πκυΝ γαΝ παλκυ δα έΝ θ σμΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ
ξλκθδεκτΝ δα άηα κμέΝ αθΝ έ κ κδΝ κΝ θ υλπθδεσΝ βθΝ ζ υ αέαΝ π λέπ π βΝ σγβεαθΝ κξ υΝ
δαφκλ δεκέΝ έε μΝ δ ηδεσ β αμΝ[14]. 

εκπσμΝ βμΝη απ υξδαεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝηκθ ΫζκυΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ
ΰδαΝ βθΝ πλσίζ οβΝ κυΝ τπκυΝ πθΝ εαφυθΝ αΝ κπκέαΝ αθδξθ τκθ αδ απσΝ βθΝ ε λαέαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
ΰεα α αγ έΝ δμΝ υπκ κηΫμΝπκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠ δλαδυμέ ΣαΝ κηΫθαΝ πκυΝ εαζκτηα Ν θαΝ
αθαζτ κυη , ΫξκυθΝζβφγ έΝη Ν β ίκάγ δαΝ βμΝε λαέαμΝαυ άμΝεαδΝαφκλΪΝ αΝ κηΫθαΝ πθΝπζκέπθΝ
πκυΝΫξκυθΝεα αΰλαφ έΝ βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ κυΝ λΰκ αλπθδεκτέΝ 

ΣαΝ κηΫθαΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ βΝ ε λαέαΝ εαδΝ εαζκτηα Ν θαΝ π ι λΰα κτη Ν βθΝ παλκτ αΝ
λΰα έαΝ έθαδΝβΝξλκθδεάΝ δΰηάΝζάοβμΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν κΝΰ πΰλαφδεσΝηάεκμΝ(latitude)ΝεαδΝπζΪ κμΝ

(longitude)ΝπκυΝίλέ ε αδΝ ε έθβΝ β δΰηάΝ κΝπζκέκ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝ δηάΝεεSIΝπκυΝαφκλΪΝ
βθΝ αυ σ β αΝ επκηπάμΝ κυΝπζκέκυέΝ 
ΗΝπλσίζ οβΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝγαΝΰέθ δΝη Ν βθ ξλά βΝ κυΝfuzzyΝmeansΝalgorithm[30],ΝπκυΝ

υπΪΰ αδΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ RψόΝ (radialΝ basisΝ functionΝ – αε δθδευθΝ υθαλ ά πθΝ ίΪ βμ)έ 
ΤπΪΰ αδΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝ δε τπθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝ πδίζ πση θβΝηΪγβ βέ πέ βμΝ
γαΝξλβ δηκπκδβγ έΝβΝ ξθδεάΝ“oneΝvsΝall”ΝβΝκπκέαΝηαμΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝεα βΰκλδκπκδκτη Ν

κηΫθαΝπκυΝπ λδΫξκυθΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ τκΝεζΪ βμέΝΗΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝγαΝ
ΰέθ δΝη Ν κθΝπκ κ δαέκΝυπκζκΰδ ησΝ( πδΝ βμΝ εα σΝΣ)Ν βμΝ πδ υξκτμΝπλσίζ οβμΝ πθΝ κηΫθπθΝ
εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝη Ν β ξλά βΝ κυΝconfusionΝmatrixΝ [κ] πλκε δηΫθκυΝθαΝ Ϋξκυη ΝηδαΝεαζτ λβΝ
δεσθαΝΰδαΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ κηΫθπθΝπλσίζ οβμέ 
αθΝ απκ ε άΝ δηάΝ πθΝ κηΫθπθ, κλέα αδΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ ΪθπΝ κυΝ κηΣΝ αΝ κηΫθα  

ζΫΰξκυέΝ ΘαΝ ι Ϊ κυη Ν κΝ πκ κ σΝ πδ υξέαμΝ πθΝ κηΫθπθΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αυ σΝ
εαζτπ δΝ κ σλδκΝπκυΝΫξκυη ΝγΫ δ,ΝγαΝ υθ ξέ κυη ΝθαΝ ι Ϊακυη Ν βθΝαιδκπδ έαΝ κυΝ υ άηα κμΝ
η αίΪζζκθ αμΝ κθΝ λσπκΝ επαέ υ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ πζάγκμΝ πθΝ κηΫθπθΝ αιδκζσΰβ β,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝΫξκυη ΝηδαΝεαζτ λβΝ δεσθαΝΰδαΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ υ άηα κμέ 

ΗΝ κηάΝ βμΝπαλκτ αμΝπ υξδαεάμΝ έθαδΝβΝαεσζκυγβέΝ λξδεΪΝπαλκυ δΪα αδΝΫθαΝε φΪζαδκΝ κΝ
κπκέκΝ έθαδΝ δ αΰπΰδεσΝ βθΝΫθθκδαΝ πθΝθ υλπθδευθΝ δε τπθ,Ναθαζτκθ αμΝ κθΝ λσπκΝζ δ κυλΰέαμΝ
εαδΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κυμέΝ κΝ πση θκΝε φΪζαδκΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαθαζυ δεάΝπ λδΰλαφάΝ πθΝ
RBF θ υλπθδευθΝ δε τπθ,ΝπκυΝ έθαδΝβΝαλξδ ε κθδεάΝβΝκπκέαΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ
βμΝ π υξδαεάμΝ εαδΝ γαΝ ΰέθ δΝ αθαφκλΪΝ κυμΝ ευλδσ λκυμΝ αζΰσλδγηκυμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδέΝΣκΝηκθ ΫζκΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ
εαδΝκδΝαζΰσλδγηκδΝπκυΝ κΝαπκ ζκτθΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ Ϋ αλ κΝε φΪζαδκέΝΣκΝ πση θκΝε φΪζαδκΝ
αθαφΫλ αδΝ κΝπ δλαηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝπλκΫευοαθΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝ
υηπ λΪ ηα α,Ν κδ λσπκδΝ ί ζ έπ βμΝ εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ πΪθπΝ βθΝ κπκέαΝ

ία έ βε ΝβΝπαλκτ αΝ λΰα έαέ 
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 2  

  

2.1      

ΣαΝΣ ξθβ ΪΝΝ υλπθδεΪΝ έε υαΝ– ΣΝ Ν(Artificial Neural Networks – ANN),Ναπκ ζκτθΝΫθαθΝαπσΝ
κυμΝεζΪ κυμΝ βμΝυπκζκΰδ δεάμΝθκβηκ τθβμέΝΗΝυπκζκΰδ δεάΝθκβηκ τθβΝ έθαδΝηδαΝ πδ βηκθδεάΝ
π λδκξάΝπκυΝ ηφαθέ βε ΝεαδΝΰθυλδ Νη ΰΪζβΝαθΪπ υιβΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝβίκυ αδυθαΝεαδΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝπζΫκθΝ ΝΫθαΝη ΰΪζκΝ τλκμΝ φαληκΰυθέΝΣαΝΣΝ Ν έθαδΝηδαΝ ξ δεΪΝθΫαΝπ λδκξάΝ
βθΝ πδ άηβΝεαδΝ βθΝηβξαθδεάΝΰθπλέακθ αμΝλαΰ αέαΝαθΪπ υιβΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μέ 
ΣαΝΣΝ Νία έ βεαθΝ κΝΰ ΰκθσμ,Νσ δΝκΝαθγλυπδθκμΝ ΰεΫφαζκμΝ ε ζ έΝ κυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝη Ν

θ ζυμΝ δαφκλ δεσΝ λσπκΝαπ’Νσ δΝ ΫθαμΝ υηία δεσμΝβζ ε λκθδεσμΝυπκζκΰδ άμέΝΟυ δα δεΪΝκΝ
ΰεΫφαζκμΝ έθαδΝΫθαμΝ ιαδλ δεΪΝπκζτπζκεκμ,ΝηβΝΰλαηηδεσμ,ΝπαλΪζζβζκμΝυπκζκΰδ άμέΝ ξ δΝ βθΝ
υθα σ β αΝθαΝκλΰαθυθ δΝ αΝ κηδεΪΝ κυΝ κδξ έα,Νΰθπ ΪΝεαδΝπμΝθ υλυθ μ,Νη Ν λσπκΝυ ΝθαΝ
ε ζκτθΝ υΰε ελδηΫθκυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝη Ν αξτ β αΝπκζζαπζΪ δαΝαπσΝαυ άΝ κυΝΰλβΰκλσ λκυΝ
υπκζκΰδ άέ 

θαΝ θ δαφΫλκθΝπαλΪ δΰηαΝ έθαδΝ κΝ τ βηαΝσλα βμΝηδαμΝθυξ λέ αμΝ(Sonar)έΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ
ΫθαΝ θ λΰσΝ τ βηαΝ βξβ δεκτΝ θ κπδ ηκτ,Ν παλΫξκθ αμΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ
απσ α βΝ θσμΝ σξκυ,Ν βθΝ αξτ β α,Ν κΝηΫΰ γκμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝααδηκτγδκΝεαδΝ κΝτοκμΝ κυΝαπσΝ
κΝΫ αφκμέΝΌζκδΝαυ κέΝκδΝπκζτπζκεκδΝυπκζκΰδ ηκέΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝαυ υθΝ πθΝ
κηΫθπθ,Ν ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝ βμΝ θυξ λέ αμέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ τ βηαΝ

θ κπδ ηκτΝ κυΝ σξκυΝπκυΝγαΝαάζ υαθΝαεσηαΝεαδΝ αΝπζΫκθΝπλκβΰηΫθαΝ άη λαΝλαθ ΪλΝ[1]. 

ΓδαΝπκδκΝζσΰκΝσηπμΝξλ δαασηα ΝΫθαΝ σ κΝπλκβΰηΫθκΝ τ βηαΝσππμΝαυ σΝ θσμΝίδκζκΰδεκτΝ
θ υλυθανΝ ΟΝ ζσΰκμΝ πκυΝ κξ τκυη Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝ υ βηΪ πθΝ αΝ κπκέαΝ πλκ κηκδυθκυθΝ
ίδκζκΰδεΪΝ υ άηα αΝ έθαδΝ βΝ πέζυ βΝ τθγ πθΝ πλκίζβηΪ πθέΝ ΠκζζΫμΝ απσΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ
φαληκΰΫμΝξλ δΪα αδΝθαΝπαέλθκυθΝαπκφΪ δμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεα αζάικυθΝ βθΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ
εαζτ λβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝζτ βμΝ θσμΝπλκίζάηα κμέ 

υθκοέακθ αμΝζκδπσθ,ΝκΝκλδ ησμΝ θσμΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυΝ έθαδΝκΝ ιάμΝ“ΈθαΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝ
έθαδΝ ΫθαμΝ λΪ δκμΝ παλΪζζβζκμΝ π ι λΰα άμΝ η Ν εα αθ ηβηΫθβΝ αλξδ ε κθδεά,Ν κΝ κπκέκμΝ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ απζΫμΝ ηκθΪ μΝ π ι λΰα έαμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ απσΝ βθΝ φτ βΝ κυΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ
απκγβε τ δΝ ηπ δλδεάΝΰθυ βΝεαδΝθαΝ βθΝεαγδ ΪΝ δαγΫ δηβΝΰδαΝξλά β”έΝ[16] 

2.2 Π     

ΣαΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝκφ έζκυθΝ βθΝυπκζκΰδ δεάΝ κυμΝδ ξτΝεαδΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυμ,Ναφ’Ν
θσμΝ βθΝπαλΪζζβζβΝεα αθ ηβηΫθβΝ κηάΝ κυμΝεαδΝαφ’Ν ΫλκυΝ βθΝδεαθσ β ΪΝ κυμΝθαΝηαγαέθκυθέΝ
Μ Ν ζέΰαΝ ζσΰδαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλΪΰκυθΝ ζκΰδεΫμΝ ισ κυμ,Ν ΰδαΝ δηΫμΝ δ σ κυΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ
υθαθ ά δΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ άμΝ κυμέΝΜ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝηπκλκτθΝθαΝίλέ εκυθΝ

εαζΫμΝ πλκ ΰΰδ δεΫμΝ ζτ δμΝ Ν πκζτπζκεαΝ πλκίζάηα α,Ν αΝ κπκέαΝ θΝ πδ Ϋξκθ αδΝ εΪπκδαμΝ
αθαζυ δεάμΝζτ βμέΝ[17] 

ΣαΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝπλκ φΫλκυθΝ δμΝπαλαεΪ πΝξλά δη μΝδ δσ β μΝεαδΝ υθα σ β μμ 
• ΜβΝΰλαηηδεσ β α 
• θ δ κέξδ βΝ δ σ κυ- ισ κυ 
• Πλκ αληκ δεσ β α 
• θ δε δεάΝαπσελδ β 
• ΠζβλκφκλέαΝ ξ δεάΝη Ν κΝπ λδ ξση θκ 
• θκξάΝ ΝίζΪί μ 
• υθα σ β αΝυζκπκέβ βμΝ ΝVLSI 
• ΟηκδκηκλφέαΝαθΪζυ βμΝεαδΝ ξ έα βμ 
• θαζκΰέαΝη Ν βθΝθ υλκφυ δκζκΰέαΝ κυΝ ΰε φΪζκυ 
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2.3    

ΟΝ θ υλυθαμΝ γ πλ έ αδΝ βΝ ία δεσ λβΝ ηκθΪ αΝ κυΝ ΰε φΪζκυέΝ ΟΝ αθγλυπδθκμΝ ΰεΫφαζκμΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝ λΪ δκΝαλδγησΝθ υλυθπθέΝΚΪγ Νθ υλυθαμΝ υθ Ϋ αδΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝ
θ υλυθ μΝ η Ν υθ Ϋ δμΝ πκυΝ κθκηΪακθ αδΝ υθΪο δμέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ θ υλυθπθΝ ηααέΝ η Ν δμΝ
δα υθ Ϋ δμΝπκυΝΫξ δ,Ναπκ ζκτθΝΫθαΝθ υλπθδεσΝ έε υκέΝΟΝ εΪ κ Νθ υλυθαμΝΫξ δΝησθκΝ τκΝ
εα α Ϊ δμ,Ν βθΝ θ λΰσΝεα Ϊ α βΝεαδΝ βθΝεα Ϊ α βΝβλ ηέαμΝ κυέ 

θαμΝ ίδκζκΰδεσμΝ θ υλυθαμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λέαΝ ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν σππμΝ
παλκυ δΪακθ αδΝεαδΝ κΝξέΝβέ1έΝΣκΝευλέπμΝ υηα,Ν κθΝΪικθαΝεαδΝ κυμΝ θ λέ μέΝΟΝευλέπμΝεκλησμΝ
απκ ζ έΝ κΝ ηΫλκμΝ ηΫ αΝ κΝ κπκέκΝ ίλέ ε αδΝ κΝ πυλάθαμΝ κυΝ ευ ΪλκυέΝ  κΝ βη έκΝ αυ σΝ
ζαηίΪθκυθΝξυλαΝκδΝξβηδεΫμΝ λΪ δμΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β μΝΰδαΝ βθΝαπάΝ κυΝευ ΪλκυέΝΟΝΪικθαμΝ
έθαδΝηδαΝη ΰΪζβΝ πΫε α β,ΝβΝκπκέαΝι εδθΪ δΝαπσΝ κΝ υηαΝεαδΝ φΪπ αδΝη ΝΪζζκυμΝθ υλυθ μ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝη αφΫλ δΝεαδΝθαΝζαηίΪθ δΝαπσΝαυ κτμΝ αΝ ι λξση θαΝεαδΝ δ λξση θαΝ άηα αΝ
αθ έ κδξαέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ ζ π ΫμΝ π ε Ϊ δμΝπκυΝηκδΪακυθΝη Ν δαεζα υ δμΝ Ϋθ λπθΝκθκηΪακθ αδΝ
θ λέ μέΝ ΟδΝ θ λέ μΝ σππμΝ εαδΝ κΝ ΪικθαμΝ έθαδΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝ ΰδαΝ βθΝ παλαζαίάΝ πθΝ
δ λξση θπθΝ βηΪ πθΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ κθΝεΪγ Νθ υλυθαέ 
ΟδΝ υθ Ϋ δμΝ πθΝ θ υλυθπθ,Ν η Ν κυμΝ Ϊικθ μΝ εαδΝ κυμΝ θ λέ μ,Ν πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν

παφΫμΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝ υθΪο δμέΝΟδΝ υθΪο δμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ αΝ βη έαΝπκυΝ φΪπ κθ αδΝκδΝ
θ λέ μΝεαδΝ έθαδΝυπ τγυθ μΝΰδαΝ βθΝη αφκλΪΝ πθΝ βηΪ πθΝαπσΝ κθΝΫθαΝθ υλυθαΝ κθΝΪζζκέ 
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2.4    

ΟΝθ υλυθαμΝ έθαδΝηδαΝηκθΪ αΝ π ι λΰα έαμΝεαδΝ έθαδΝγ η ζδυ βμΝΰδαΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξθβ κτΝ
θ υλπθδεκτΝ δε τκυέΝΌππμΝ έ αη ΝΰδαΝ κθΝίδκζκΰδεσΝθ υλυθα,ΝΫ δΝεαδΝκΝ ξθβ σμΝαπκ ζ έ αδΝ
απσΝ λέαΝία δεΪΝ κδξ έα,Ν δμΝ υθΪο δμ,ΝΫθαθΝαγλκδ άΝεαδΝηδαΝ υθΪλ β βΝ θ λΰκπκέβ βμέ 

ΟδΝ υθΪο δμΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝ δμΝ δηΫμΝ δ σ κυΝπκυΝ έθκθ αδΝ ΝΫθαθΝθ υλυθαΝ(x1,x2,…,xθ), 
κδΝ κπκέ μΝ πκζζαπζα δΪακθ αδΝ η Ν ηδαΝ δηάΝ w,Ν βθΝ κπκέαΝ κθκηΪακυη Ν υθαπ δεσΝ ίΪλκμέΝ ΣαΝ
υθαπ δεΪΝίΪλβΝηαμΝ έθκυθΝηδαΝπζβλκφκλέαΝΰδαΝ κΝπσ κΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ υθ δ φκλΪΝ κυΝεΪγ Ν
άηα κμΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ κηάμΝ κυΝ δε τκυ,Ν ΰδαΝ κυμΝ τκΝ θ υλυθ μΝ πκυΝ υθ Ϋ δέΝ  Ν

π λέπ π βΝζκδπσθΝπκυΝ κΝw έθαδΝη ΰΪζκ,Ν σ ΝβΝ υθ δ φκλΪΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ άηα κμΝ έθαδΝ
η ΰΪζβΝεαδΝ κΝαθ έγ κέΝ βθΝ υθΫξ δα,ΝκδΝ δηΫμΝ πθΝ βηΪ πθΝεα αζάΰκυθΝ κθΝαγλκδ άΝέΝΣκΝ
άηαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ π λθΪ δΝ ηΫ αΝ απσΝ ηδαΝ υθΪλ β βΝ θ λΰκπκέβ βμΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ
πδφκλ δ ηΫθβΝ η Ν κθΝ π λδκλδ ησΝ κυΝ πζΪ κυμΝ κυΝ άηα κμΝ ισ κυΝ κυΝ εΪγ Ν θ υλυθαέΝ ΟδΝ
υθαλ ά δμΝ θ λΰκπκέβ βμΝπαλκυ δΪακθ αδΝαθαζυ δεΪΝ βθΝ πση θβΝπαλΪΰλαφκέΝ[1] 
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2.5   

 Νπλκβΰκτη θβΝ θσ β αΝαθαφ λση θκδΝ κθΝίδκζκΰδεσΝθ υλυθα,Ν κθέ αη Νσ δΝυπΪλξκυθΝησθκΝ
τκΝ εα α Ϊ δμΝ δμΝ κπκέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλ γ έ,Ν βθΝ θ λΰάΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ βθΝ ηβΝ θ λΰάέΝ
Πλκε δηΫθκυΝθαΝΫξκυη Ν κΝέ δκΝαπκ Ϋζ ηαΝεαδΝ κΝ ξθβ σΝθ υλπθδεσΝ έε υκ,Νξλβ δηκπκδκτη Ν
δμΝ υθαλ ά δμΝ θ λΰκπκέβ βμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝη ΝίΪ βΝ κΝηκθ ΫζκΝθ υλυθαΝ κυΝξέΝβέβ,Ν αΝ
άηα αΝ η Ν αΝ υθαπ δεΪΝ ίΪλβΝ φ ΪθκυθΝ κΝ αγλκδ άΝ σπκυΝ παλΪΰ αδΝ ΫθαΝ άηαΝ ισ κυέΝ  Ν

π λέπ π βΝπκυΝβΝ δηάΝ βμΝ ισ κυΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βθΝ δηάΝεα πφζέκυΝγ, πκυΝΫξ δΝκλδ έΝ
απσΝ βθΝ υθΪλ β βΝ θ λΰκπκέβ βμΝFAN κΝθ υλυθαμΝ θ λΰκπκδ έ αδ,Ν Ν δαφκλ δεάΝπ λέπ π β,Ν
κΝθ υλυθαμΝπαλαηΫθ δΝαθ θ λΰσμέ 

ΤπΪλξκυθΝ δαφκλ δεΪΝ έ βΝ υθαλ ά πθΝπκυΝηπκλκτη ΝθαΝξλβ δηκπκδά κυη ΝαθΪζκΰαΝη Ν
κΝ πκδαΝ αδλδΪα δΝ βθΝ φαληκΰάΝ πκυ γΫζκυη Ν θαΝ υζκπκδά κυη έΝ Γ θδεΪΝ κδΝ υθαλ ά δμΝ
θ λΰκπκέβ βμ,Ν ιαδλκυηΫθβμΝ βμΝ ΰλαηηδεάμΝ υθΪλ β βμ,Ν έθαδΝ ηκθκ κθδεΪΝ ατικυ μ,Ν σπκυΝ
δ ξτ δΝ[18]:  

( ) 0ANf     άΝΝ ( ) 1ANf       (2.1) 

εαδ 
( ) 1ANf     (2.2) 

ΟδΝ υθβγΫ λ μΝ υθαλ ά δμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτη Ν έθαδΝκδΝ ιάμμ 

  (Linear function) 

( ) ( )ANf net net        (2.3) 

ΌπκυΝ κΝ ζΝ έθαδΝ βΝ εζέ βΝ βμΝ υθΪλ β βμέΝΟδΝ ΰλαηηδεΫμΝ υθαλ ά δμΝπαλΪΰκυθΝηδαΝ ΰλαηηδεΪΝ

δαηκλφπηΫθβΝΫικ κ,ΝσπκυΝ κΝζΝ έθαδΝ αγ λσέ 
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  (Step function)  

1
( )

2
AN

ά net
f net

ά net
   


   


   

  (2.4) 

ΗΝ ίβηα δεάΝ υθΪλ β βΝ παλΪΰ δΝ υκΝ δαφκλ δεΫμΝ δηΫμΝ ισ κυ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ δηάΝ κυΝ
εα πφζέκυΝ γέΝ υθάγπμΝ κδΝ δηΫμΝ ισ κυΝ έθαδΝ ΰ1ο1Ν εαδΝ ΰβοίέΝ ΤπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδά κυη ΝεαδΝ δπκζδεάΝΫικ κ,Ν Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝΫξκυη Νΰ1ο1ΝεαδΝΰβ= -1. 

  (Ramp function) 

( )

ά net
f net net ά net
AN ά net

    
      

    

 
      
    

  (2.5) 

ΗΝε εζδηΫθβΝ υθΪλ β βΝ έθαδΝΫθαμΝ υθ δα ησμΝ βμΝΰλαηηδεάμΝεαδΝ βμΝίβηα δεάμΝ υθΪλ β βμέ 

  (Sigmoid function) 

1

( )
( )

1

f net
AN net

e

   
 


    (2.6) 

ΗΝ δΰηκ δ άμΝ υθΪλ β βΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ υθ ξάΝ ηκλφάΝ βμΝ ε εζδηΫθβμΝ υθΪλ β βμ,Ν η Ν
( ) (0,1)f net

AN
 έΝ ΗΝ παλΪη λκμΝ ζ,Ν ζΫΰξ δΝ βθΝ εζέ βΝ βμΝ υθΪλ β βμέΝ  δμΝ π λδ σ λ μΝ

π λδπ υ δμΝΫξκυη Νζο1έ 

Hyperbolic tangent 

( ) ( )

( )
( ) ( )

net net
e e

f net
AN net net

e e

   

    

  


 
  


   (2.7) 

πέ βμΝπλκ ΰΰέα αδΝπμ 

2

( ) 1
( )

1

f net
AN net

e

    
 


   (2.8) 

ΗΝ δηάΝ βμΝ ισ κυΝπκυΝπλκετπ δΝίλέ ε αδΝηΫ αΝ κΝ δΪ βηαΝ(-1,1). 



Μ απ υξδαεάΝ δα λδίά   υγυηέκυΝ υΪΰΰ ζκμ 
 

Κα βΰκλδκπκέβ βΝπζκέπθΝη Νξλά βΝθ υλπθδευθΝ δε τπθ   ζ. 9 

Gaussian function 

2
( )

2

( )

net

f net e
AN





 

     (2.9) 

ΌπκυΝ κΝ net   έθαδΝκΝηΫ κμΝεαδΝ κΝ  έθαδΝβΝ υπδεάΝαπσεζδ βΝ βμΝGaussian εα αθκηάμέ  
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εκπσμΝ κυΝ ΣΝ ,Ν σππμΝ Ϋξκυη Ν κθέ δ,Ν έθαδΝ θα Ϋξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ πδζτ δΝ εΪπκδαΝ
πλκίζάηα αΝάΝθαΝπλαΰηα κπκδ έΝκλδ ηΫθ μΝ δ λΰα έ μ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ έθαδΝβΝαθαΰθυλδ βΝ
πλκ τππθέΝΓδαΝθαΝηπκλ έΝ κΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝθαΝφΫλ δΝ ΝπΫλαμΝ δμΝπαλαπΪθπΝζ δ κυλΰέ μ,ΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝπλκβΰβγ έΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κυ,ΝπκυΝαπκ ζ έΝ εαδΝ βθΝ βηαθ δεσ λβΝ
φΪ βΝΰδαΝ βθΝ π άΝ βηδκυλΰέαΝ κυέ 

ΠκδκμΝκΝζσΰκμΝσηπμΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ επαέ υ βΝ κυΝΣΝ νΝΓδαΝθαΝεα αζΪίκυη Ν κΝΰδα έΝ
έθαδΝ σ κΝξλά δηβΝαυ άΝβΝ δα δεα έαΝγαΝαθα λΫικυη ΝΰδαΝηδαΝαεσηαΝφκλΪΝ ΝΫθα παλΪ δΰηαΝ
ίδκζκΰδεκτΝ υ άηα κμέΝΟΝΪθγλππκμ,ΝζΫη ,ΝππμΝηαγαέθ δΝεαγ’ΝσζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝαπάμέΝ υ σΝ
βηαέθ δΝππμΝζαηίΪθ δΝ λ γέ ηα αΝαπσΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Ν αΝκπκέαΝ π ι λΰΪα αδΝεαδΝεα αζάΰ δΝ Ν

εΪπκδαΝ υηπ λΪ ηα α,Ν πέξέΝ Ϋξκυη Ν ηΪγ δΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ απάμΝ ηαμ,Ν ππμΝ ΰδαΝ θαΝ
δα ξέ κυη ΝΫθαΝ λσηκΝγαΝπλΫπ δΝπλυ αΝθαΝ ζΫΰικυη ΝαθΝπ λθΪθ ΝάΝσξδΝαυ κεέθβ α,ΝηβξαθΫμ,Ν
ε ζέΝ βζα άΝπαέλθκυη Ν κηΫθαΝαπσΝ αΝαδ γβ άλδαΝσλΰαθΪΝηαμ,Ν βθΝπλκε δηΫθβΝπ λέπ π βΝ
αΝηΪ δαΝηαμ,Ν δμΝπζβλκφκλέ μΝαυ ΫμΝ π ι λΰΪα αδΝκΝ ΰεΫφαζκμΝηαμΝκΝκπκέκμΝεαδΝΫξ δΝ επαδ υ έΝ
εα ΪζζβζαΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝαπάμΝηαμ,Νη Ν εκπσΝθαΝπΪλ δΝ βθΝ π άΝαπσφα βΝΰδαΝ κΝαθΝγαΝ
δα ξέ κυη ΝάΝσξδΝ κθΝ λσηκέΝ 
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ΣβθΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ αεκζκυγκτη Ν εαδΝ ΰδαΝ κΝ ΣΝ έΝ θαμΝ απσΝ κυμΝ πζΫκθΝ δα κηΫθκυμΝ
λσπκυμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝκΝ ιάμμΝ έθκυη Ν κΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝκλδ ηΫθ μΝαλδγηβ δεΫμΝ δηΫμΝ
δ σ κυΝεαδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ δηΫμΝ ισ κυέΝ υ κέΝκδΝαλδγηκέΝ δ σ κυΝαπκ ζκτθΝεΪπκδκΝπλσ υπκέΝ
 ΝεΪγ Νπλσ υπκΝ δ σ κυΝυπΪλξ δΝεαδΝηδαΝ π άΝαπΪθ β β,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝβΝ δηάΝπκυΝγΫζκυη  θαΝ
πΪλκυη Ν αθΝΫικ κέΝΚα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ έθκυη Ν κΝ έε υκΝηδαΝκηΪ αΝαπσΝ Ϋ κδαΝ
πλσ υπαΝ αΝ κπκέαΝ έθαδΝ αθ δπλκ ππ υ δεΪΝ άΝ παλσηκδαΝ η Ν αυ ΪΝ πκυΝ γΫζκυη Ν θαΝ ηΪγ δέΝ
Ου δα δεΪΝ έθαδΝ αθΝθαΝεΪθκυη Ν κΝ έε υκΝεΪπκδαΝ λυ β βΝηΫ αΝαπσΝ αΝ κηΫθα δ σ κυΝ
έθκθ ΪμΝ κυΝπαλΪζζβζαΝ βθΝ π άΝαπΪθ β βΝη Ν αΝ κηΫθαΝ ισ κυέΝΗΝ βηαθ δεάΝαζζαΰάΝπκυΝ
παλκυ δΪα δΝ κΝΣΝ Νεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΫΰε δ αδΝ βθΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ
δηυθΝπκυΝΫξκυθΝ αΝ υθαπ δεΪΝίΪλβ,Ν θυΝκδΝαλξδεΫμΝ δηΫμΝ έθκθ αδΝ υξαέαΝη Ν βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ
επαέ υ βμέΝΣκΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝ δαφκλκπκδ έΝ δμΝ δηΫμΝαυ ΫμΝη Ν εκπσΝθαΝπ τξ δΝ κθΝεαζτ λκΝ
υ ξ δ ησΝ πθΝ δηυθΝ δ σ κυ,Ν η Ν αυ ΫμΝ πθΝ δηυθΝ ισ κυέΝ ΜσζδμΝ κζκεζβλπγ έΝ π ΪΝ βΝ
δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν κΝ έε υκΝγαΝ έθαδΝ ΝγΫ β θαΝζτθ δΝ έ δαμΝφτ βμΝπλκίζάηα α,ΝΰδαΝ
κηΫθαΝ δ σ κυΝπκυΝ θΝΫξ δΝ υθαθ ά δΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυέ 
ΌππμΝηπκλκτη ΝζκδπσθΝθαΝ υηπ λΪθκυη ,ΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝαπκ ζ έΝ κΝπζΫκθΝ

ελέ δηκΝ βη έκΝ ΰδαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ ΣΝ έΝ
ΤπΪλξκυθΝ λ δμΝ ία δεκέΝ τπκδΝ επαέ υ βμ,Ν βΝ επαέ υ βΝ η Ν πέίζ οβ, βΝ επαέ υ βΝ ξπλέμΝ
πέίζ οβΝεαδΝβΝ θδ ξυ δεάΝηΪγβ βέ 

   

υ σμΝκΝ λσπκμΝ επαέ υ βμΝ υξθΪΝ υθαθ Ϊ αδΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝη Ν κθΝ σλκΝ πδίζ πση θβΝ
ηΪγβ βέΝΟΝεΪγ Ν θ υλυθαμΝπαλκυ δΪα δΝ εΪπκδκυμΝπ λδκλδ ηκτμΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝ τπκΝ βμΝ
υθΪλ β βμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝηΪγ δ,Ν βζα άΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝησθκΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ

ΰλαηηδευθΝ υθαλ ά πθέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝπ τξκυη Ν βθΝ εηΪγβ βΝηβΝΰλαηηδευθΝ υθαλ ά πθΝ
γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν ΫθαΝ τθκζκΝ θ υλυθπθΝ κΝ κπκέκΝ κθκηΪακυη Ν πέπ κΝ
θ υλυθπθέΝΣκΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυη ΝζκδπσθΝ επαέ υ βΝ ΝΫθαΝκζσεζβλκΝ πέπ κΝθ υλυθπθ,Ν
έθαδΝαλε ΪΝπδκΝ τθγ κΝαπσΝ βθΝ επαέ υ βΝ θσμΝεαδΝησθκΝθ υλυθαέ 
 βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ έθκυη Ν κΝΣΝ Ν κηΫθαΝ αΝκπκέαΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝ δμΝ δηΫμΝ δ σ κυΝ

εαδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ δηΫμΝ ισ κυέΝ υ ΪΝ αΝ κηΫθαΝκθκηΪακθ αδΝ κηΫθαΝ επαέ υ βμέΝεκπσμΝ
βμΝ δα δεα έαμΝ αυ άμΝ έθαδΝ βΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ υθαπ δευθΝ ίαλυθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
ζαξδ κπκδβγ έΝβΝ δηάΝ βμΝ ισ κυΝπκυΝ έθ δΝ κΝΣΝ Νη Ν δμΝ δηΫμΝπκυΝ η έμΝγΫζκυη ΝθαΝΫξκυη Ν αθΝ
Ϋικ κΝ(ξέΝβέζΝΝ(α))έ 

   

ΟδΝαζΰσλδγηκδΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ δα δεα έαΝηΪγβ βμΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝ
ίδίζδκΰλαφέαΝεαδΝπμΝαυ σ-κλΰαθυη θκδΝ(self-organized)έΝΣκΝσθκηαΝπλκάζγ ΝαπσΝ βθΝζκΰδεάΝπκυΝ
αεκζκυγ έΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝηΫγκ κμΝ βθΝκπκέκΝ θΝξλ δΪα αδΝθαΝ έθαδΝπαλυθΝΫθαμΝ ιπ λδεσμΝ
παλα βλβ άμέΝΟΝ σξκμΝαυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝθαΝπλκετο δΝΫθαΝηκ έίκΝη αιτΝ
πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ πθΝ κηΫθπθΝ ισ κυΝ(ξέΝβέζΝ(ί))έΝΠκζζκέΝαπσΝ κυμΝαζΰσλδγηκυμΝ
πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ αυ άΝ ία έακθ αδΝ βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ εα βΰκλδκπκέβ βμΝ πθΝ
πλκ τππθΝ επαέ υ βμέΝΟδΝπζΫκθΝ δα κηΫθκδΝαζΰσλδγηκδΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝεα βΰκλέαΝ έθαδΝκΝ
αζΰσλδγηκμΝHebbian εαδΝκΝMin-Max(references). 

  

Μ Ν κθΝ σλκΝ θδ ξυ δεάΝ ηΪγβ βΝ π λδΰλΪφ αδΝ ηδαΝ κδεκΰΫθ δαΝ ξθδευθΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ η Ν
απυ λκΝ εκπσΝ κΝ τ βηα,Ν βθΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝ κΝθ υλπθδεσΝ έε υκ,ΝθαΝηΪγ δΝηδαΝ
υ ξΫ δ β η αιτΝ βμΝ δ σ κυΝεαδΝ βμΝ ισ κυΝηΫ αΝαπσΝ βθΝΪη βΝαζζβζ πέ λα βΝ κυΝη Ν κΝ

π λδίΪζζκθέΝ ΣκΝ τ βηαΝ θΝ εαγκ βΰ έ αδΝ απσΝ εΪπκδκθΝ ιπ λδεσΝ πδίζΫπκθ αΝ ΰδαΝ θαΝ ηΪγ δΝ
π ΪΝ βθΝ υ ξΫ δ β,ΝαζζΪΝπλΫπ δΝησθκΝ κυΝθαΝαθαεαζτο δΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝγαΝ κυΝαπκφΫλκυθΝ
κΝεαζτ λκΝ υθα σΝαπκ Ϋζ ηαΝ(ξέΝβέζΝ(ΰ))έ 
ΗΝ ξθδεάΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝαυ κτΝ έθαδΝ ηπθ υ ηΫθβΝαπσΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪΝ βμΝ αθ αηκδίάμΝ εαδΝ βμΝ δηπλέαμΝ πκυΝ παλα βλ έ αδΝ εαδΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ
υηπ λδφκλΪέ 
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α βέ4μΧαΨ Μ   πα υ , Χ Ψ Μ   πα υ , Χ Ψ υ  
 

2.7   

ΟΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκΝ έθαδΝ κηβηΫθκδΝκδΝθ υλυθ μΝ θ σμΝ κυΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυΝ έθαδΝ θΪΝ
υθ ηΫθκμΝη Ν κθΝ τπκΝ κυΝαζΰσλδγηκυΝηΪγβ βμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ άΝ κυΝ
δε τκυέΝΟδΝία δεσ λ μΝαλξδ ε κθδεΫμΝ δε τκυΝ έθαδΝκδΝ ιάμ: 

   (Feedforward neural networks-FFNNs) 

ΗΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ θ υλυθπθΝ Ν ΫθαΝ θ υλπθδεσΝ έε υκΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ ηκλφάΝ πδπΫ πθέΝ  βθΝ
απζκτ λβΝηκλφάΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝ δε τκυ,Ν υθαθ Ϊη ΝηδαΝ κδίΪ αΝ δ σ κυΝβΝκπκέαΝ υθ Ϋ αδΝ
απ υγ έαμΝη Ν βθΝ κδίΪ αΝ πθΝθ υλυθπθΝ ισ κυέΝ θαΝ Ϋ κδκΝ έε υκΝπαλκυ δΪα αδΝ κΝξέΝβέηέΝ 

 

α βέ5μ υ  π α  φ   α π π έ  

     (MLP) 

πκ ζ έΝ βθΝ τ λβΝ αλξδ ε κθδεάΝ πθΝ ΣΝ Ν εαδΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ βθΝ παλκυ έαΝ
π λδ σ λπθΝ κδίΪ πθΝη αιτΝ κυΝ πδπΫ κυΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυΝ αΝ κπκέαΝεαδΝ κθκηΪακυη Ν
ελυφΫμΝ κδίΪ μέΝΣαΝκθκηΪακυη ΝΫ δΝΰδα έΝ θΝ έθαδΝΪη αΝκλα ΪΝκτ ΝαπσΝ βθΝ έ κ κ,Νκτ Ν
απσΝ βθΝΫικ κΝ κυΝ δε τκυΝ(ξέΝβέθ)έΝΗΝζ δ κυλΰέαΝπκυΝ πδ ζκτθΝ έθαδΝθαΝπαλ ηίαέθκυθΝη αιτΝ
βμΝ δ σ κυΝεαδΝ βμΝ ισ κυΝ κυΝ δε τκυΝ υζκπκδυθ αμΝ δ δαέ λαΝ τθγ κυμΝ υπκκΰδ ηκτμέΝΠπμΝ
ηπκλκτη ΝθαΝιΫλκυη ΝσηπμΝπσ αΝελυφΪΝ πέπ αΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδά κυη ΝΰδαΝ βθΝεΪγ Ν
φαληκΰάνΝΓδαΝ αΝπ λδ σ λαΝπλκίζάηα αΝβΝξλά βΝ θσμΝελυφκτΝ πδπΫ κυΝγ πλ έ αδΝ παλεάμΝ
αλδγησέΝ τκΝ πέπ αΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υθάγπμΝ ΰδαΝ βθΝ ηκθ ζκπκέβ βΝ κηΫθπθΝ πκυΝ
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παλκυ δΪακυθΝ α υθΫξ δ μέΝ Χλβ δηκπκδυθ αμΝ τκΝ ελυφΪΝ πέπ αΝ πδ υΰξΪθκυη Ν εαζτ λβΝ
υ ζδιέα,Ν σηπμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έηα Ν δ δαέ λαΝ πλκ ε δεκέΝ κθΝ ξ δα ησ,Ν εαγυμΝ ζζκξ τ δΝ κΝ
εέθ υθκμΝθαΝκ βΰβγ έΝ κΝ έε υκΝ Νεα Ϊλλ υ β,ΝΪλαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝάηα Νδ δαέ λαΝπλκ ε δεκέΝ
εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ επαέ υ βμέ 

υ σΝ πκυΝ πλΫπ δΝ ΫζκμΝ θαΝ κθέ κυη Ν ΰδαΝ αΝ πκζυ πέπ αΝ έε υα,Ν έθαδΝ ππμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
υπΪλικυθΝ τκΝ πδηΫλκυμΝεα βΰκλέ μΝ τθ βμΝ πθΝθ υλυθπθ,Ν αΝπζάλπμΝ υθ ηΫθα σπκυΝκΝ
εΪγ ΝΫθαμΝεσηίκμΝ θσμΝ πδπΫ κυΝ υθ Ϋ αδΝη ΝσζκυμΝ κυμΝεσηίκυμΝ κυΝ πση θκυΝ πδπΫ κυ,ΝεαδΝ
αΝη λδευμΝ υθ ηΫθα αΝκπκέαΝ θ Ϋξ αδΝθαΝζ έπκυθΝη λδεΫμΝ υθ Ϋ δμέ 
ΚαδΝΰδαΝ κΝ έε υκΝ βμΝπλσ γδαμΝ λκφκ σ β βμΝσππμΝεαδΝ κΝπκζυ πέπ κΝ έε υκΝπλσ γδαμΝ

λκφκ σ β βμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝκδΝαζΰσλδγηκδΝηΪγβ βμΝη Ν πέίζ οβ,ΝεαγυμΝεα ΪΝ βθΝ ξ έα βΝ
θΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝεΪπκδαΝαθα λκφκ σ β βέ 

 

α βέ6μ  υ  υ  π α  φ   α υφ  
π π έ  

  

ΗΝία δεάΝ δαφκλκπκέβ βΝη αιτΝ πθΝ δε τπθΝπλσ γδαμΝ λκφκ σ β βμΝεαδΝ πθΝ αθα λκηδευθΝ
δε τπθΝ έθαδΝππμΝ αΝ τ λαΝυπΪλξ δΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαμΝεσηίκμΝαθΪ λα βμέΝΜ Ν κθΝεσηίκΝ
αθΪ λα βμΝπ υξαέθκυη Ν βθΝ δσλγπ βΝ πθΝ υθαπ δευθΝίαλυθΝ πθΝθ υλυθπθΝη Ν βθΝηΫγκ κΝ
βμΝ ζαξδ κπκέβ βμΝ κυΝ φΪζηα κμέΝ παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝξλά βΝ βμ αθΪ λα βμΝ
έθαδΝ βΝ τπαλιβΝ πθΝ εζΪ πθΝ ηκθα δαέαμΝ εαγυ Ϋλβ βμΝ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ
βηδκυλΰέαΝηβΝΰλαηηδεάμΝ υηπ λδφκλΪμέ 
ΗΝαπζκτ λβΝηκλφάΝ θσμΝαθα λκηδεκτΝ δε τκυΝ έθαδΝ κΝηκθ ΫζκΝ κυΝElman ξέΝβέιέΝΠλσε δ αδΝ

ΰδαΝ ΫθαΝπκζυ πέπ κΝ έε υκΝ κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ ησθκΝ ηδαΝ ελυφάΝ κδίΪ α,Ν σπκυΝ βθΝ πλκε δηΫθβΝ
π λέπ π βΝ ηπ λδΫξ δΝ Ϋ λδμΝθ υλυθ μΝκδΝκπκέκδΝ Ϋξκθ αδΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ τκΝ δ σ πθέΝΟδΝΫικ κδΝ
πκυΝ παλΪΰκυθ,Ν αθα λκφκ κ κτθ αδΝ βθΝ πση θβΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ (ζσΰπΝ πθΝ ζ υθΝ
εαγυ Ϋλβ βμ)έ 
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α βέ7μ Α α  υ  Χ  ElmanΨέ  

  

ΣαΝ ζΪξδ αΝ λΪΰπθαΝ έθαδΝηδαΝη γκ κζκΰέαΝβΝκπκέαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝ
παλαηΫ λπθΝ θσμΝ υ άηα κμέΝΟυ δα δεΪΝ πδζτ αδΝΫθαΝ τ βηαΝ κΝκπκέκΝκδΝ ιδ υ δμΝ έθαδΝ
π λδ σ λ μΝ απσΝ κυμΝ αΰθυ κυμέΝΜ Ν κθΝ σλκΝ ζΪξδ αΝ λΪΰπθαΝπλκ δκλέακυη ΝππμΝ βΝ
υθκζδεάΝζτ βΝ ζαξδ κπκδ έΝ κΝΪγλκδ ηαΝ πθΝ λαΰυθπθΝ πθΝ φαζηΪ πθΝεΪγ Ν ιέ π βμΝ[19]. 

ΗΝ η γκ κζκΰέαΝ πθΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθΝ ι Ϊα δΝ τκΝ εα βΰκλέ μΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν αΝ
ΰλαηηδεΪΝεαδΝ αΝηβΝΰλαηηδεΪέΝΣκΝπλσίζβηαΝ πθΝΰλαηηδευθΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθΝ ηφαθέα αδΝ
κθΝ κηΫαΝ βμΝ α δ δεάμΝ αθΪζυ βμΝ εαδΝ υθάγπμΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ αυ κτΝ

υπΪλξ δΝηδαΝ αγ λάΝζτ β,Ν βζα άΝυπΪλξ δΝηδαΝφσληκυζαΝβΝκπκέαΝγ πλκτη ΝππμΝπλκ κηκδυθ δΝ
π ΪΝ κΝηκθ Ϋζκ,Ντ λαΝαπσΝΫθαθΝπ π λα ηΫθκΝαλδγησΝπλΪι πθέΝ 
ΗΝπδκΝ βηαθ δεάΝ φαληκΰάΝ βθΝκπκέαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝηΫγκ κμΝαυ άΝ έθαδΝβΝπλκ αληκΰάΝ

πθΝ κηΫθπθΝ [20]έΝ ΣαΝ ζΪξδ αΝ λΪΰπθαΝ υζκπκδκτθ αδΝ Ν ηκλφάΝ πδθΪεπθΝ ηΫ πΝ βμΝ
αεσζκυγβμΝ ιέ π βμΝ ιέΝβέ1ίέ 

' 1 '
( )

                   (2.10) 

σπκυΝΧΝ έθαδΝκΝπλκ δκλδ ησμΝ πθΝ δηυθΝ δ σ κυΝηΫ αΝ βθΝκπκέαΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝεαδΝβΝ
άζβΝη Ν κυμΝ αγ λκτμΝσλκυμΝκδΝκπκέκδΝηαμΝίκβγΪ δΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ βμΝπσζπ βμΝb,ΝΤΝ έθαδΝ

βΝ δηΫμΝ βμΝ ισ κυέΝΣΫζκμ,ΝκΝπέθαεαμΝ ΝπκυΝπλκετπ δΝπ λδΫξ δΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ υθ ζ υθΝεαγυμΝ
εαδΝ βθΝ δηάΝ βμΝπσζπ βμΝb. 

    

 

   

   (2.11) 
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Πλκε δηΫθκυΝθαΝαιδκζκΰά κυη Ν βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ εΪ κ Νηκθ ΫζκυΝυπΪλξκυθΝ τκΝ λσπκδέΝ
ΟΝ ΫθαμΝ λσπκμΝ έθαδΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ ηδαΝ ΰλαφδεάμΝ παλΪ α βμΝ βΝ κπκέαΝ γαΝ παλκυ δΪα δΝ αΝ
πλαΰηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝπλκίζΫο δμ,Ν θυΝκΝ τ λκμΝ λσπκμΝ έθαδΝβΝξλά βΝ
ιδ υ πθΝ πκυΝ κθκηΪακυη Ν υθ ζ ΫμΝ αιδκζσΰβ βμέΝ ΟδΝ υθ ζ ΫμΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν ίΫίαδα,Ν
έθαδΝαυ κέΝπκυΝΫξκυθΝ πδελα ά δΝ δσ δΝηαμΝίκβγκτθΝθαΝΫξκυη ΝηδαΝαυιβηΫθβΝαελέί δαΝΰδαΝ κΝ
πσ κΝ εαζσΝ άΝ σξδΝ έθαδΝ ΫθαΝ θ υλπθδεσΝ έε υκΝ αζζΪΝ εαδΝ πΫλαΝ απσΝ αυ σ,Ν ίκβγκτθ βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝ τΰελδ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ τκΝάΝπ λδ σ λπθΝθ υλπθδευθΝ δε τπθΝπκυΝ
βηδκυλΰάγβεαθΝη Ν δαφκλ δεσΝ λσπκ,ΝαζζΪΝΫξκυθΝ κθΝέ δκΝ εκπσΝ[21]. 

τκΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ αιδσπδ κυμΝ υθ ζ ΫμΝ αιδκζσΰβ βμΝ έθαδΝ κΝR2 (R λΪΰπθκ)Ν εαδΝ κΝ
υθ ζ άμΝRMSE (Root Mean Square Error)έΝΟΝ υθ ζ άμΝR2 ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝηαμΝ
έι δΝ βθΝ υ κξέαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πλσίζ οβμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ πλαΰηα δεΪΝ

απκ ζΫ ηα αέΝΣκΝ τλκμΝ δηυθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝζΪί δΝκΝ υθ ζ άμΝR2 έθαδΝ[ 1 ]ΝσπκυΝβΝ δηάΝ
1Ναθ δ κδξ έΝ κΝ Ϋζ δκΝηκθ ΫζκέΝΟΝ λσπκμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ υθ ζ άΝφαέθ αδΝ βθΝ ιέΝβέ1βΝ
[22] 

 

(2.12) 

 

2
( )

1
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i
 


    (2.13) 

(2.14) 

 

 βθΝ παλαπΪθπΝ ιέ π β,Ν κΝ y  πλκ δκλέα δΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ δηάΝ βμΝ ισ κυ,Ν κΝ y  βθΝ

πλσίζ οβΝ κυΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυ,ΝεαδΝ κΝ y  κθΝηΫ κΝσλκΝ πθΝπλαΰηα δευθΝ δηυθΝ ισ κυέΝΌ κθΝ
αφκλΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝΰδαΝΫθαΝαιδσζκΰκΝηκθ ΫζκΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυΝβΝ δηάΝ
πκυΝζαηίΪθ δΝκΝ υθ ζ άμΝ έθαδΝ 2 0,6R   (αθΪζκΰαΝίΫίαδαΝεαδΝαπσΝ κΝ έ κμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ
πκυΝεαζκτηα ΝθαΝυζκπκδά κυη )έΝΗΝηδελσ λβΝ δηάΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝπΪλ δΝ έθαδΝέ βΝη Ν  , 
αζζΪΝεαδΝεΪπκδαΝ δηάΝεΪ πΝαπσΝ κΝί,ηΝ θΝγ πλ έ αδΝαιδσζκΰβέ 

ΟΝ πση θκμΝ υθ ζ άμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ κθΝ ξαλαε βλδ ησΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ έθαδΝκΝRMSE  (Root Mean Square Error – ΡέααΝΜΫ κυΝΤ λαΰπθδεκτΝφΪζηα κμ)έΝ βθΝ
ίδίζδκΰλαφέαΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ κΝ υθαθ ά κυη ΝεαδΝπμΝ RMSD  (Root Mean Square Deviation),ΝεαδΝ
αυ σμΝ έθαδΝΫθαμΝ έε βμΝπκυΝηαμΝ έθ δΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ ξΫ βΝ πθΝ
πλαΰηα δευθΝ δηυθΝ εαδΝ πθΝ πλκίζΫο πθέΝ έθαδΝ ηδαΝ ηΫγκ κμΝ βΝ κπκέαΝ ηαμΝ έθ δΝ δ δαέ λαΝ
βηαθ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝ βθΝαελέί δαΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπκυΝεα α ε υΪ αη ΝέΝΟΝ έε βμΝαυ σμΝ

ηπκλ έΝθαΝ υΰελέθ δΝ δηΫμΝησθκΝΰδα ηδαΝη αίζβ άΝ ισ κυΝεαδΝσξδΝΰδαΝπαλαπΪθπέΝ υ σμΝ έθαδΝεαδΝ
ΫθαμΝαπσΝ κυμΝζσΰκυμΝπκυΝ κθΝξλβ δηκπκδά αη Ν κθΝξαλαε βλδ ησΝ κυΝηκθ ΫζκυΝηαμ,Ναπ’Ν βθΝ
δΰηάΝ πκυΝ βθΝ φαληκΰάΝ ηαμΝ έξαη Ν ησθκΝ ηδαΝ η αίζβ άΝ ισ κυέΝ ΗΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ

παλκυ δΪα αδΝ βθΝ ιέΝβέ1γ 
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πζάγκμΝ πθΝ κηΫθπθέ 

2
1
SSerrR
SStot

 

2
( )

1

K
SS y ytot i

i
 




Μ απ υξδαεάΝ δα λδίά   υγυηέκυΝ υΪΰΰ ζκμ 
 

Κα βΰκλδκπκέβ βΝπζκέπθΝη Νξλά βΝθ υλπθδευθΝ δε τπθ   ζ. 15 

ΟΝ υθ ζ άμΝαυ σμΝζαηίΪθ δΝ δηΫμΝαπσΝ[ίΝ+∞]Νη Ν βθΝ δηάΝηβ ΫθΝθαΝξαλαε βλέα δΝ κΝ Ϋζ δκΝ
θ υλπθδεσΝ έε υκέ 

θαμΝ λσπκμΝ παλκυ έα βμΝ πθΝ πδ σ πθΝ αθΪΝ εζΪ βΝ θσμΝ εα βΰκλδκπκδβ άΝ έθαδΝ η Ν βΝ
ξλά βΝ κυΝπέθαεαΝ τΰξυ βμΝ(confusionΝmatrix)έΝΟΝΠέθαεαμΝτΰξυ βμΝ έθαδΝ ΫθαμΝ δ δΪ α κμΝ
πέθαεαμ,Νσπκυ κδΝ άζ μΝαθ δ κδξκτθΝ δμΝπλκίζΫο δμΝ εαδΝκδΝ ΰλαηηΫμΝ δμΝπλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ
εζΪ βμέΝ αΝε ζδΪΝ κυΝπέθαεαΝαθαΰλΪφκθ αδΝκδΝαζβγδθΫμΝγ δεΫμ,ΝκδΝαζβγδθΫμΝαλθβ δεΫμ,ΝκδΝο υ έμΝ
γ δεΫμΝ εαδΝ κδΝ ο υ έμΝ αλθβ δεΫμΝ πλκίζΫο δμ έθκθ αμΝ βθΝ υθα σ β αΝ κυΝ υπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ
αελέί δαμΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝ έε υκΝπλκίζΫπ δΝ αΝ κηΫθα .  

  – perceptron  Rosenblatt 

ΣαΝΣΝ ,ΝσππμΝαθαφΫλαη ΝεαδΝ Νπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκ,Ν ι εέθβ αθΝθαΝΰθπλέακυθΝη ΰΪζβΝ
Ϊθγδ βΝεαδΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ Ν φαληκΰΫμΝαπσΝ βθΝ εα έαΝ κυΝ1λκίέΝΗΝπλυ βΝ ηφΪθδ βΝ
κυμΝσηπμ,ΝΫΰδθ Νη λδεΫμΝ εα έ μΝπλδθ,ΝεαδΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝζί’έ 
ΣκΝ1λζγΝζκδπσθ,Νπαλκυ δΪ βε Ν κΝπλυ κΝηκθ ΫζκΝΣΝ ΝαπσΝ κυμΝMcCulloch εαδΝPittsέΝΟΝ

McCulloch ά αθΝεαγβΰβ άμΝθ υλκφυ δκζκΰέαμΝεαδΝκΝPitts ά αθΝφκδ β άμΝηαγβηα δευθέΝ αθΝκδΝ
πλυ κδΝπκυΝπλκ πΪγβ αθΝθαΝπλκ κηκδυ κυθΝη Νξλά βΝηαγβηα δευθΝηκθ ΫζπθΝ δμΝζ δ κυλΰέ μΝ
πθΝθ υλυθπθΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ ΰε φΪζκυέ 
ΣβθΝ ευ ΪζβΝαπσΝ κυμΝMcCulloch-Pitts παέλθ δΝη λδεΪΝξλσθδαΝαλΰσ λα,Ν κΝ1λζλ,ΝκΝΚαθα σμΝ

ουξκζσΰκμΝDonald O. HebbέΝΟΝD. Hebb α ξκζάγβε Νδ δαέ λαΝη Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝθ υλκφυ δκζκΰέαμΝ
εαδΝ κΝ1λζλΝ ε έ δΝ κΝίδίζέκΝ«The Organization of Behavior» [23] κΝκπκέκΝπαλκυ δΪα αδΝκΝ
δ ξυλδ ησμΝ σ δΝ βΝ αθγλυπδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝ απσζυ αΝ υθ ηΫθβΝ η Ν βθΝ κηάΝ κυΝ
αθγλυπδθκυΝ ΰε φΪζκυέ 

ΓδαΝθαΝΰέθ δΝ κΝ πση θκΝίάηαΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝΣΝ Νξλ δΪ βε ΝθαΝπ λΪ κυθΝκξ υΝξλσθδαέΝΣκΝ
1ληιΝκΝ η λδεαθσμΝουξκζσΰκμΝFrank Rosenblatt [24] παλκυ δΪα δΝ κΝηκθ ΫζκΝ κυΝPerceptron,Ν κΝ
κπκέκΝ ζ δκπκέβ Ν κΝ1ληλ,ΝεαδΝηΫξλδΝ άη λαΝεα αζαηίΪθ δΝηδαΝ δ δεάΝγΫ βΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ
ΣΝ έΝΣκΝperceptron ξέΝβέκ(α)Νκυ δα δεΪΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ ΫθαθΝθ υλυθα,Ν δμΝ δ σ κυμΝη Ν αΝ
υθαπ δεΪΝ ίΪλβ,Ν εαδΝ ηδαΝ πσζπ βέΝ Μ Ν βθΝ ξλά βΝ κυΝ perceptron ηπκλκτη Ν θαΝ π τξκυη Ν
αιδθσηβ βΝ τκΝ εζΪ πθΝ σππμΝ φαέθ αδΝ κΝ ξέΝ βέκ(ί),Ν φσ κθΝ κδΝ εζΪ δμΝ έθαδΝ ΰλαηηδεΪΝ
δαξπλέ δη μέΝ πέ βμΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ π λδ σ λκυμΝ θ υλυθ μΝ εαδΝ αθΪζκΰ μΝ ισ κυμΝ
ηπκλκτη ΝθαΝ πδ τξκυη Ν αιδθσηβ βΝπλκ τππθΝ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝ τκΝεζΪ δμέ 

 

α βέ8μ ΧαΨ Μ  perceptron Χ Ψ Ό  απ φα  

ΣβθΝ έ δαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ πκυΝ ζ δκπκδάγβε Ν κΝ perceptron,Ν κΝ 1ληλΝ βζα ά,Ν κΝBernard 
Widrow εαγβΰβ άμΝβζ ε λκθδεσμΝηβξαθδεσμΝεαδΝκΝ δ αε κλδεσμΝφκδ β άμΝMarcian Edward “Ted”Ν
Hoff,Ν αθΫπ υιαθΝ τκΝ θΫαΝηκθ ΫζαέΝΣκΝADALINE (ADAptive LInear NEuron),Νπλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ
θ υλπθδεσΝ έε υκΝ η Ν ΫθαΝ πέπ κΝ κΝ κπκέκΝ υπΪλξκυθΝ αλε κέΝ θ υλυθ μέΝΟΝ εΪγ Ν θ υλυθαμΝ
Ϋξ αδΝΫθαθΝαλδγησΝ δ σ πθΝεαδΝπαλΪΰ δΝησθκΝηδαΝΫικ κέΝΣκΝ πση θκΝηκθ ΫζκΝπκυΝαθΫπ υιαθΝ
κθκηΪ βε Ν MADALINE (Multipe ADAptive Linear NEuron),Ν κυ δα δεΪΝ έθαδΝ ΫθαΝ έε υκΝ
ία δ ηΫθκΝ κΝηκθ ΫζκΝ κυΝADALINE η Ν βθΝ δαφκλΪΝσ δΝ ηπ λδΫξ δΝ τκΝ πέπ αέΝΚαδΝ αΝ τκΝ
αυ ΪΝηκθ ΫζαΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝ ΝπζβγυλαΝπλαε δευθΝπλκίζβηΪ πθ,ΝσππμΝΰδαΝθαΝ ιαζ έοκυθΝ
βθΝβξυΝ Ν βζ φπθδεΫμΝΰλαηηΫμΝ[25]. 
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ΣαΝΣΝ Ν δμΝ ζ υ αέ μΝ τκΝ εα έ μΝΫξκυθΝίλ δΝ κθΝ δεσΝ κυμΝξυλκΝ κΝ κηΫαΝ βμΝ πδ άηβμ,ΝεαδΝ
βμΝηβξαθδεάμ,Ν θυΝπαλα βλ έ αδΝσ δΝσζκΝεαδΝη ΰαζτ λκμΝαλδγησμΝ πδ βησθπθΝα ξκζκτθ αδΝη Ν
βθΝ π λαδ ΫλπΝ αθΪπ υιάΝ κυμέΝ Χλβ δηκπκδκτθ αδΝ η Ν η ΰΪζβΝ πδ υξέαΝ Ν σζκΝ κΝ φΪ ηαΝ πθΝ
πδ βηυθ,ΝσππμΝ αΝκδεκθκηδεΪΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝξλβηα δ βλδαεκτΝ έε β,Ν βθΝδα λδεάΝ
ΰδαΝ βθΝΫΰεαδλβΝ δΪΰθπ βΝα γ θ δυθ,Ν βθΝβζ ε λκθδεάΝΰδαΝαθαΰθυλδ βΝπλκ τππθΝεαγυμΝ πέ βμΝ
ΫξκυθΝη ΰΪζβΝ υηίκζάΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝαθγλυπκυ-ηβξαθάμΝπκυΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝΰθπλέα δΝ
λαΰ αέαΝ ιΫζδιβέ 

θΝεαδΝΫθαΝη ΰΪζκΝφΪ ηαΝ βμΝίδκηβξαθέαμΝξλβ δηκπκδ έΝ αΝΣΝ ΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ ηπκλδευθΝ
φαληκΰυθ,Νπαλα βλ έ αδΝππμΝυπΪλξ δΝη ΰΪζκΝπ λδγυλδκΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫζδιάΝ κυμ,ΝεΪ δΝ κΝ
κπκέκΝηαμΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝαδ δκ κικτη ΝππμΝη ΪΝαπσΝη λδεΪΝξλσθδαΝέ πμΝθαΝάηα Ν Ν
γΫ βΝ θαΝ αΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν ΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ αεσηαΝ εαδΝ άη λαΝ
υ εκζ τκυθΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝεαδΝηβξαθδεκτμέ 
ΚαζσΝγαΝά αθΝθαΝαθαφΫλκυη Νη λδεΫμΝαπσΝ δμΝ φαληκΰΫμΝπκυΝυπΪλξκυθΝ άη λαΝ κΝ ηπσλδκΝ

άΝγαΝ ηφαθδ κτθΝ Ναυ σΝ κΝαηΫ πμΝ πση θκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝΜδαΝαπσΝ δμΝ φαληκΰΫμΝπκυΝ
υθαθ Ϊη Ν κΝ ηπσλδκΝ άη λα,Ν έθαδΝ κδΝ οβφδαεΫμΝ φπ κΰλαφδεΫμΝ ηβξαθΫμΝ η Ν υθα σ β αΝ

αθαΰθυλδ βμΝπλκ υπκυΝ(face recognition)έΝΜΫ πΝ θσμΝchip κΝ π λδεσΝ βμΝφπ κΰλαφδεάμΝ
ηβξαθάμ,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ϊλπ βΝ βμΝ δεσθαμ,Ν κΝ βη έκΝ βζα άΝπκυΝ δΪα δΝ κΝφαεσμέΝ Ν
π λέπ π βΝ πκυΝ αθδξθ τ δΝ κΝ τ βηαΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ πλκ υπκυ,Ν εαδΝ
ηπκλ έΝ θαΝ ι ξπλέ δΝ κΝ Ϊ κηκΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ πλσ υπαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ηΪγ δΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ
επαέ υ βμέΝΜ Ν κθ λσπκΝαυ σΝκΝξλά βμΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝαθ ίΪ δΝ αΝηΫ αΝεκδθπθδεάμΝ
δε τπ βμΝφπ κΰλαφέ μΝεκδθκπκδυθ αμΝπαλΪζζβζαΝεαδΝ αΝΪ κηαΝ αΝκπκέαΝίλέ εκθ αδΝηααέέ ξέΝ
βέλ(α)έ 

ΗΝ πση θβΝ φαληκΰάΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κθΝ ξυλκΝ βμΝ αυ κεδθβ κίδκηβξαθέαμέΝ ΗΝ Audi Ϋξ δΝ
πλκί έΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ βθΝ η ζΫ βΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ υ άηα κμΝ «απσφα βμΝ αζζαΰάμΝ
ζπλέ αμ»έΝ  κυμΝ εαγλΫφ μΝ ΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ αδ γβ άλ μΝ κδΝ κπκέκδΝ εα αΰλΪφκυθΝ υξσθΝ
ηφΪθδ βΝκξάηα κμΝεαδΝ θβη λυθκυθΝ κθΝκ βΰσΝπλκε δηΫθκυΝαυ σμΝθαΝηβθΝπλκί έΝ ΝαζζαΰάΝ
ζπλέ αμέΝΚαδΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝ κΝκπκέκΝπλαΰηα κπκδ έΝ
αθαΰθυλδ βΝπλκ τππθΝεαδΝαθαΰθπλέα δΝππμΝαυ σΝπκυΝαθδξθ τ αδΝ έθαδΝσξβηαΝεαδΝσξδΝεΪπκδκΝ
αγ λσΝ βη έκΝ σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ ΫθαΝ Ϋθ λκέΝ πέ βμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ παλΪζζβζαΝ
ε έηβ βΝ βμΝ αξτ β αμΝη Ν βθΝκπκέαΝεδθ έ αδΝ κΝεΪγ ΝσξβηαέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝαθδξθ τ δΝΝ κΝ
τ βηαΝΫθαΝσξβηαΝπκυΝπζβ δΪα δΝη Νη ΰΪζβΝ αξτ β α,Ν θβη λυθ αδΝκΝκ βΰσμΝη Ν βθΝξλά βΝ

LED’s πκυΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθαΝ κυμΝεαγλΫφ μΝξέΝβέλ(ί)έ 
ΣΫζκμ,ΝηδαΝ φαληκΰάΝπκυΝΫξ δΝι εδθά δΝαλε σΝεαδλσΝ υλαΝεαδΝαθαηΫθ αδΝθαΝΰθπλέ δΝη ΰΪζβΝ

αθ απσελδ β,Ν έθαδΝβΝη Ϊφλα βΝ πθΝζ ΰκηΫθπθΝηαμΝ Ν δαφκλ δεάΝΰζυ αΝ[26]έΝ ξ δΝι εδθά δΝ
ά βΝ κΝ ζαθ Ϊλδ ηαΝ βθΝ αΰκλΪΝ ηΫ πΝ πθΝ εδθβ υθΝ βζ φυθπθέΝ  βθΝ φαληκΰάΝ αυ άΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝ αΝκπκέαΝηαγαέθκυθΝηδαΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ πθΝ τκΝΰζπ υθΝ
εαδΝηαμΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝαελδίάΝη Ϊφλα βΝ πθΝφλΪ πθΝηαμΝ βθ ΰζυ αΝπκυΝΫξκυη Ν η έμΝ
πδζΫι δΝ(ξέβέ1ίέ) 
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α βέ9μ ΧαΨ φ α  α  υ α α α  π π υ, Χ Ψ  α 
απ φα  α α  α ,  αυ α α  χudiέ  

 

α βέ10μ Κ  φ   υ α φ α  υ  α  α έ  

 

Μπκλκτη Ν θαΝ εα αζΪίκυη Ν ζκδπσθ,Ν ππμΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ πθΝ θ υλπθδευθΝ δε τπθΝ βθΝ
τΰξλκθβΝ ίδκηβξαθέα,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ βηδκυλΰά κυη Ν φαληκΰΫμΝ ξπλέμΝ θαΝ ξλ δα έΝ θαΝ

π λδΰλΪοκυη Ναθαζυ δεΪΝ δμΝ ξΫ δμΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝ βθΝ έ κ κΝη Ν βθΝΫικ κ,ΝπλΪΰηαΝ κΝ
κπκέκΝ γαΝ ά αθΝ δ δαέ λαΝ ξλκθκίσλκΝ αθΝ σξδΝ απέγαθκΝ θαΝ υηί έΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ εΪπκδαμΝ ΪζζβμΝ
η γκ κζκΰέαμέΝ 

ΠαλαπΪθπΝαθαφΫλγβεαθΝησθκΝη λδεΫμΝαπσΝ δμΝ φαληκΰΫμΝπκυΝυπΪλξκυθΝάΝίλέ εκθ αδΝ βθΝ
δα δεα έαΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝεαδ ΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν αΝθ υλπθδεΪΝ έε υαέΝΟΝεα ΪζκΰκμΝ έθαδΝπκζτΝ
η ΰαζτ λκμΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝαθαηΫθ αδΝθαΝαυιβγ έΝαεσηαΝπ λδ σ λκέ 
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 3 

    (RBF) 
 κΝ υΰε ελδηΫθκΝε φΪζαδκ,ΝγαΝπαλκυ δΪ κυη Ναθαζυ δεΪΝ αΝ έε υαΝαε δθδεάμΝίΪ βμ,Ν αΝκπκέαΝ
γαΝ αθαφΫλκθ αδΝ πμΝRBF (Radial Basis Function)έΝ Άζζπ Ν αυ σμΝ έθαδΝ κΝ τπκμΝ θ υλπθδευθΝ
δε τπθΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ Ν αυ άΝ βθΝ π υξδαεάέΝ ΘαΝ
αθαζτ κυη Ν βθΝαλξδ ε κθδεάΝ πθΝ δε τπθΝαυ υθ,Ν αΝπζ κθ ε άηα αΝπκυΝπαλκυ δΪακυθ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝαζΰσλδγηκυμΝηΪγβ βμΝ[18]. 

 RBF 

ΣαΝ θ υλπθδεΪΝ έε υαΝRBF,Ν αΝ κπκέαΝ βθΝ ίδίζδκΰλαφέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αΝ υθαθ ά κυη Ν εαδΝ πμΝ
RBFNN,Νπαλκυ δΪ βεαθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝ1λκηέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝπλσ γδαμΝ
λκφκ σ β βμΝπκυΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝ λέαΝ πέπ α,Ν κΝ πέπ κΝ δ σ κυ,Ν κΝελυφσΝ πέπ κΝεαδΝ
κΝ πέπ κΝ ισ κυέΝΧλβ δηκπκδκτθ αδΝ υλΫπμΝ βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ υθαλ ά πθ,Ν βθΝπλσίζ οβΝ
κηΫθπθΝεαγυμΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ υ βηΪ πθέ 
ΗΝπλυ βΝία δεάΝ δαφκλΪΝπκυΝ υθαθ Ϊη Ν αΝθ υλπθδεΪΝ έε υαΝRBF Ϋΰε δ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝ

ππμΝ θΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υθαλ ά δμΝ θ λΰκπκέβ βμ,Ν σππμΝ Ϋξκυη Ν δΝ ΫπμΝ υλαΝ αΝ
πλκβΰκτη θαΝηκθ ΫζαέΝ αΝRBF ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υθαλ ά δμΝαε δθδεάμΝίΪ βμ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝ
αθαζυγκτθΝ Ν πση θβΝπαλΪΰλαφκέ 
ΓδαΝπκδκΝζσΰκΝσηπμΝθαΝπλκ δηά κυη Ν αΝηκθ ΫζαΝRBF απσΝκπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝ τπκΝθ υλπθδευθΝ
δε τπθνΝ ξκυη ΝαθαφΫλ δΝππμΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝΣΝ Ναεκζκυγκτη Ν τκΝίάηα αέΝ κΝ
πλυ κΝ ίάηαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ βΝ κηάΝ κυΝ θ υλπθδεκτΝ δε τκυ,Ν βζα ά,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ ελυφυθΝ
πδπΫ πθΝαπσΝ αΝκπκέαΝγαΝαπκ ζ έ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝθ υλυθπθΝπκυΝγαΝΫξ δΝβΝεΪγ Ν
κδίΪ αέΝ κΝ τ λκΝίάηαΝυπκζκΰέακθ αδΝκδΝ δηΫμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ( πθΝ υθαπ δευθΝίαλυθΝ

εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκ),Ν κυΝ ΣΝ έΝ ΟΝ υπκζκΰδ ησμΝ αυ σμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν βθΝ ηΫγκ κΝ βμΝ
ζαξδ κπκέβ βμΝ κυΝ φΪζηα κμΝ η αιτΝ βμΝ πλαΰηα δεάμΝ δηάμΝ ισ κυΝ εαδΝ βμΝ δηάμΝ πκυΝ
ζαηίΪθκυη Ν αθΝΫικ κΝαπσΝ κΝθ υλπθδεσΝ έε υκέΝΟδΝπ λδ σ λκδΝαζΰσλδγηκδΝηΪγβ βμΝ πθΝΣΝ Ν
ία έακθ αδΝ ΝηβΝΰλαηηδεΫμΝη γσ κυμΝί ζ δ κπκέβ βμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝαπαδ έ αδΝη ΰΪζκμΝ
υπκζκΰδ δεσμΝ ξλσθκμέΝ ΣαΝ RBF θ υλπθδεΪΝ έε υαΝ ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ΰλαηηδεΫμΝ
υθαλ ά δμΝεα ΪΝ βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμ,Νπαλκυ δΪακυθΝ υΰελδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝσ κθΝ

αφκλΪΝ δμΝ υθα σ β μΝπλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν βθΝαπζσ β αΝ βμΝ κηάμΝ κυμΝεαδΝ βθΝη ΰΪζβΝ αξτ β αΝ πθΝ
αζΰκλέγηπθΝ ηΪγβ βμέΝ Μ Ν ίΪ βΝ αΝ παλαπΪθπΝ ΰέθ αδΝ τεκζαΝ εα αθκβ σμΝ κΝ ζσΰκμΝ πκυΝ αΝ
υΰε ελδηΫθαΝηκθ ΫζαΝ ΫξκυθΝ σ κΝη ΰΪζβΝαπάξβ βΝ ΝπζβγυλαΝ υ βηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν
φαληκΰΫμΝπκυΝαπαδ κτθΝ π ι λΰα έαΝ κηΫθπθΝ Νπλαΰηα δεσΝξλσθκέ 

   RBF 

ΗΝαλξδ ε κθδεάΝ πθΝθ υλπθδευθΝ δε τπθΝRBF παλκυ δΪα δΝαλε ΫμΝκηκδσ β μΝη Ν αΝυπσζκδπαΝ
έε υαΝ πλσ γδαμΝ λκφκ σ β βμΝ πκυΝ έ αη Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκέΝ ΌππμΝ κθέ αη ,Ν
απκ ζ έ αδΝαπσΝ λέαΝ πέπ α,Ν κΝ πέπ κΝ δ σ κυ,Ν κΝελυφσΝ πέπ κΝεαδΝ κΝ ισ κυέ 

μΝ κτη ΝσηπμΝζέΰκΝαθαζυ δεσ λαΝΰδαΝπκδκΝζσΰκΝ αΝRBF θ υλπθδεΪΝ έε υαΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ
απσΝ αΝ υπσζκδπαέΝ  κΝ ελυφσΝ πέπ κΝ φαλησα αδΝ ηδαΝ υθΪλ β βΝ αε δθδεάμΝ ίΪ βμΝ f,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝβΝΫικ κμΝ κυΝεΪγ Νθ υλυθαΝ κΝελυφσΝ πέπ κΝθαΝυπκζκΰέα αδΝη ΝίΪ βΝ κθΝ τπκμ 

( )
0 1

nh
y w w f x ci ii

  


   (3.1) 

σπκυΝ f έθαδΝβΝ υθΪλ β βΝαε δθδεάμΝίΪ βμ,Νwi έθαδΝ κΝίΪλκμΝ κυΝ πδπΫ κυΝ ισ κυ,Νw0 έθαδΝβΝ
πσζπ βΝ(bias), x βΝ έ κ κμΝ κυΝ δε τκυ,Νci κΝεΫθ λκΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝ υθΪλ β βΝαε δθδεάμΝ
ίΪ βμέΝΣκΝnh απκ ζ έΝ κθΝαλδγησΝ βμΝαε δθδεάμΝίΪ βμΝ κυΝ δε τκυ,ΝεαδΝ κΝ‖•‖Νυπκ βζυθ δΝ βθΝ
υεζ έ δαΝαπσ α βέΝ Ναυ σΝ κΝ βη έκΝπλΫπ δΝθαΝ κθδ έΝππμΝσ κΝηδελσ λβΝ έθαδΝβΝαπσ α βΝ
πθΝ υκΝ δαθυ ηΪ πθ,Ν σ κΝηδελσ λβΝγαΝ έθαδΝβΝ δηάΝ βμΝ ισ κυέ 
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α γέ1μ Μ  Rψό υ  υ  

  RBF 

 Ναυ σΝ κΝ βη έκΝγαΝαθαφ λγκτη Ν δμΝ υθαλ ά δμΝαε δθδεάμΝίΪ βμ,ΝκδΝκπκέ μΝξαλαε βλέακυθΝ
αΝ RBF θ υλπθδεΪΝ έε υαέΝ ΌππμΝ Ϋξκυη Ν αθαφΫλ δ,Ν κδΝ υθαλ ά δμΝ αυ ΫμΝ ίλέ εκθ αδΝ κυμΝ
θ υλυθ μΝ κυΝελυφκτΝ πδπΫ κυέΝ έγδ αδΝθαΝ δμΝ υθαθ Ϊη Ν βθΝίδίζδκΰλαφέαΝεαδΝπμΝ υθαλ ά δμΝ
πυλάθαέΝΧαλαε βλέακθ αδΝαπσΝηδαΝηκθα δεάΝηΫΰδ βΝ δηάΝπκυΝπλκετπ δΝ κΝεΫθ λκΝ κυμ,Νcj,ΝεαδΝ
υθάγπμΝκδΝ δηΫμΝ κυμΝ ζαξδ κπκδκτθ αδΝησζδμΝαπκηαελυθγκτθΝζέΰκΝαπσΝαυ σέΝΗΝΫικ κμΝ πθΝ

θ υλυθπθΝυπκ δεθτ δΝ βθΝεκθ δθσ λβΝ δηάΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝ δΪθυ ηαΝ δ σ κυ,Ν
xiέΝ αΝRBF θ υλπθδεΪΝ έε υα,Ν υθαθ Ϊη Ναλε ΪΝ υξθΪΝ υθαλ ά δμΝκδΝκπκέ μΝξαλαε βλέακθ αδ,Ν
ε σμΝαπσΝ δμΝ δηΫμΝπκυΝΫξκυθΝ αΝεΫθ λαΝ κυμ,ΝεαδΝαπσΝ κΝπζΪ κμ,Ν j.  

ΟδΝία δεσ λ μΝ υθαλ ά δμΝπκυΝ υθαθ Ϊη Ν έθαδμ 

ΓλαηηδεάΝ υθΪλ β β 

( )
2 2

f x c x ci j i j      (3.2) 

Κυίδεά υθΪλ β β 

3
( )

2 2
f x c x ci j i j      (3.3) 

Thin-Plate-Spline 

2
( ) ln

2 2 2
f x c x c x ci j i j i j       (3.4) 
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Multiquadratic 

2
2

( , )
2 2

f x c x ci j j i j j        (3.5) 

Inverse Multiquadratic 

1
( , )

22 2

2

f x ci j j

x ci j j





 

 

   (3.6) 

Gaussian 

2

2
2(2 )

( , )
2

x ci j

j
f x c ei j j




 

     (3.7) 

Logistic 

1
( , )

22

2( )
2

1

f x ci j j
x ci j

j j
e



 

 





   (3.8) 

 βθΝ υθΪλ β βΝlogistic κΝγj,Ν έθαδΝβΝπλκεαγκλδ ηΫθβΝεζέ βΝ βμΝ υθΪλ β βμέ 
ΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ δμΝπαλαπΪθπΝ υθαλ ά δμ,ΝβΝαελέί δαΝ θσμΝRBF θ υλπθδεκτΝ δε τκυΝ

πβλ Ϊα αδ,ΝαλξδεΪ,ΝαπσΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ υθαλ ά πθΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδά κυη έΝΜπκλκτη Ν
βζα άΝθαΝξλβ δηκπκδά κυη Νπ λδ σ λ μΝαπσΝηδαΝ υθαλ ά δμΝαε δθδεάμΝίΪ βμΝ κΝελυφσΝ
πέπ κέΝ υ σΝ γαΝ ηαμΝ υ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ Ϋξκυη Ν εαζτ λβΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ σξκυ,Ν
πΪλαυ αΝ κΝ λσπκμΝ αυ σμΝ απκφ τΰ αδΝ υθάγπμΝ ΰδα έΝ κ βΰ έΝ Ν ατιβ βΝ κυΝ υπκζκΰδ δεκτΝ
ξλσθκυέΝ βθΝ υθΫξ δαΝδ δαέ λαΝπλκ ε δεκέΝγαΝπλΫπ δΝθαΝάηα Ν βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝεΫθ λπθΝ
αυ υθΝ πθΝ υθαλ ά πθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εαζυφγ έΝ σζκμΝ κΝ ξυλκμΝ δ σ κυέΝ ΓδαΝ θαΝ
δ υεκζυθγκτη Ν ίΫίαδαΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ κ βΰκτηα Ν Ν εαθκθδεκπκέβ βΝ πθΝ δηυθΝ
δ σ κυ,Ν βζα άΝ δμΝη α λΫπκυη Ν κΝ τλκμΝ[-1,1].  

   RBF 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝυπκζκΰδ κτθΝκδΝ δηΫμΝ πθΝπαλαπΪθπΝ υθαλ ά πθΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝκδΝ δηΫμΝ πθΝ
παλαηΫ λπθΝ κυΝ RBF δε τκυ,Ν ξλβ δηκπκδκτη Ν βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ Κα ΪΝ βθΝ
δΪλε δαΝ πθΝ υθΝΫξκυθΝπαλκυ δα έΝπκζζΫμΝηΫγκ κδΝ επαέ υ βμΝRBF δε τπθέΝΟδΝία δεΫμΝ
δαφκλΫμΝ πθΝαζΰκλέγηπθΝαυ υθΝίλέ εκθ αδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝπκυΝηαγαέθκυθΝ κΝ
έε υκέΝ παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαζΰκλέγηπθΝαυ υθ,Ν έθαδΝβΝ δα δεα έαΝ
τλ βμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝθαΝΰέθ αδΝη ΝηβΝ πδίζ πση θκΝ λσπκέΝ βθΝ θσ β α,Νζκδπσθ,Ναυ άΝγαΝ
παλκυ δΪ κυη Ν κυμΝαζΰσλδγηκυμΝηΪγβ βμΝπκυΝΫξκυθΝ πδελα ά δ,ΝεαγυμΝεαδΝ κθΝαζΰσλδγηκΝ
πκυΝξλβ δηκπκδά αη ΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε Ν βθΝ
φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝπ υξδαεάμέΝ[27] 
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ΟδΝ Broomhead εαδΝ Lowe κΝ 1λκκ,Ν παλκυ έα αθΝ βθΝ ηΫγκ κΝ βμΝ δσλγπ βμΝ εΫθ λπθέΝ  κθΝ
αζΰσλδγηκΝαυ σΝ αΝεΫθ λαΝ πδζΫΰκθ αδΝ υξαέαΝ βθΝαλξάΝ βμΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝη ΝηδαΝ
ία δεάΝπλκςπσγ β,ΝθαΝυπΪλξ δΝ παλεάμΝαλδγησμΝεΫθ λπθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεαζτοκυθΝσζκΝ κΝ
φΪ ηαΝ πθΝ δηυθΝ δ σ κυέΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν δαΰλΪφκθ αδΝκδΝ υθαλ ά δμΝπκυΝ έθαδΝ
π λδ Ϋμ,Ν βζα άΝαυ ΫμΝ δμΝκπκέ μΝ θΝαθ δ κδξ έΝεαηέαΝαπσΝ δμΝ δηΫμΝ δ σ κυέ 

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ παλαπΪθπΝ αζΰκλέγηκυΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν
Gaussian υθΪλ β β,Ν σ Νΰδα κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝ τλκυμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝ ιέΝγέλΝ 

max
, 1, ...,

d

j J
j

J

       (3.9) 

σπκυΝJ έθαδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ εΫθ λπθ,Ν εαδΝdmax έθαδΝ βΝ ηΫΰδ βΝ δηάΝ πθΝ εΫθ λπθΝη Ν ίΪ βΝ βθΝ
υεζ έ δαΝαπσ α άΝ κυμέΝΟδΝ δηΫμΝ πθΝίαλυθΝη αιτΝ κυΝελυφκτΝ πδπΫ κυΝεαδΝ κυΝ πδπΫ κυΝ
ισ κυΝυπκζκΰέακθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝ ιέΝγέ1ί 

1
( )
T T

w f f f t
k k

    (3.10) 

wk έθαδΝβΝ δηάΝπκυΝΫξκυθΝ αΝ υθαπ δεΪΝίΪλβ ηΫξλδΝεαδΝ κθΝε-κ σΝθ υλυθα,Νtk έθαδΝκΝπέθαεαμΝη Ν
δμΝπλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ ισ κυΝεαδΝ ΫζκμΝ κΝf ϵ TP J  αθ δ κδξ έΝ κθΝπέθαεαΝη Ν δμΝηβΝΰλαηηδεΫμΝ
αθ δ κδξέ μΝ κυΝελυφκτΝ πδπΫ κυέΝ[18] 

  (Fuzzy logic) 

ΣαΝ α αφάΝ τθκζαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ εα ΪΝ εσλκθΝ δμΝ φαληκΰΫμΝ άη λαΝ εαδΝ βΝ ζκΰδεάΝ κυμΝ
υθαθ Ϊ αδΝ υξθΪΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΝ πθΝαθγλυππθΝσ αθΝγΫζκυθΝθαΝ πδ τξκυθΝαελδίΫ λβΝ

π λδΰλαφάΝεα α Ϊ πθΝ[28]. 

ΓδαΝθαΝΰέθ δΝπ λδ σ λκΝεα αθκβ σμΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝα αφκτμΝζκΰδεάμ,ΝγαΝ υ κυη Ν
ΫθαΝπαλΪ δΰηαέΝ μΝυπκγΫ κυη ΝππμΝγΫζκυη Ν θαΝξαλαε βλέ κυη Ν κΝτοκμΝ θσμΝ αθγλυπκυ,Ν
ξλβ δηκπκδυθ αμΝησθκΝ τκΝεα βΰκλέ μΝαθγλυππθ,Ναυ κτμΝπκυΝγ πλκτθ αδΝοβζκέΝεαδΝαυ κτμΝ
πκυΝγ πλκτθ αδΝεκθ κέΝ[29]έΝΓδαΝθαΝ πδ υξγ έΝβΝεα βΰκλδκπκέβ βΝαυ ά γαΝπλΫπ δΝθαΝγΫ κυη ΝεαδΝ
ΫθαΝ σλδκ,Ν Ϋ πΝ ζκδπσθΝ ππμΝ κΝ σλδκΝ αυ σΝ έγ αδΝ αΝ 1ιηΝ εα κ ΪέΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ άΝ βθΝ
εα βΰκλδκπκέβ βΝΫθαμΝΪθγλππκμΝπκυΝΫξ δΝτοκμΝ1ιιΝ εα κ ΪΝγ πλ έ αδΝοβζσμ,ΝεαδΝΫθαμΝκΝκπκέκΝ
Ϋξ Ν τοκμΝ1ηίΝ εα κ ΪΝ εκθ σμέΝΌηπμΝ εκθ σμΝ γ πλ έ αδΝ εαδΝ εΪπκδκμΝ κΝ κπκέκμΝ Ϋξ δΝ τοκμΝ1ιζΝ
εα κ ΪΝπαλσ δΝυπκζ έπ αδΝησθκΝΫθαΝαπσΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝοβζυθέΝ πέ βμΝ τκΝΪθγλππκδΝ
πκυΝΫξκυθΝτοκμΝ1ιθΝ εα κ ΪΝκΝπλυ κμΝεαδΝβ1ίΝ εα κ ΪΝκΝ τ λκμΝγ πλκτθ αδΝεαδΝκδΝ τκΝ
οβζκέέΝΌππμΝηπκλκτη ΝθαΝεα αζΪίκυη ΝβΝηΫγκ κμΝ βμΝεα βΰκλδκπκέβ βμΝαυ άμΝ θΝπαλΫξ δΝ
αελδίάΝαπκ ζΫ ηα αέΝ ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝα αφκτμΝ ζκΰδεάμ,Ν βΝ
κπκέαΝαθαφΫλ δΝππμΝ ε σμΝαπσΝ κΝσλδκΝηπκλκτη ΝθαΝ δ Ϊΰκυη ΝεαδΝΫθαΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝ κΝ
κπκέκΝηαμΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝάηα Νπ λδ σ λκΝαελδί έμΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝηαμέΝΠδκΝ
υΰε ελδηΫθαΝΫθαμΝΪθγλππκμΝτοκμΝ1κηΝ εα κ υθΝγ πλ έ αδΝεα ΪΝιηΣΝοβζσμΝεαδΝεα ΪΝβηΣΝ

εκθ σμΝεαδΝεΪπκδκμΝκΝκπκέκμΝΫξ δΝτοκμΝβ1ίΝγ πλ έ αδΝεα ΪΝ1ίίΣΝοβζσμΝξέΝγέβ(α)έΝΜ Ν κθΝ λσπκΝ
αυ σΝυπΪλξ δΝηδαΝκλγάΝ δΪελδ βΝσ κθΝαφκλΪΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝ κυΝτοκυμέ 

θΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝ βμΝ φαληκΰάμΝηπκλκτη Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν σ αΝ α αφάΝ τθκζαΝ
ελέθκθ αδΝ απαλαέ β αέΝυθάγπμ,Ν ΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ πθΝα αφυθΝ υθσζπθΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
λδΰπθδεΪΝηκθ ΫζαΝ (ξέΝγέβ(ί))έΝΠαλκζ’Ναυ ΪΝ Νηπκλκτη Νθα ξλβ δηκπκδά κυη ΝσπκδαΝηκθ ΫζαΝ
ελέθκυη Ν η έμΝ απαλαέ β αΝ σππμΝ αυ ΪΝ κυΝ λαπ αέκυΝ ξέΝ γέβ(ΰ),Ν βμΝ Gaussian ε ζέΝ πέ βμΝ
ηπκλκτη ΝθαΝξλβ δηκπκδά κυη ΝεαδΝ δαφκλ δεσΝ τλκμΝ(ίΪ βΝ λδΰυθκυ)έ 
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 4 

  

    (Fuzzy means algorithm) 

ΟΝαζΰσλδγηκμΝ πθΝα αφυθΝηΫ πθΝ(fuzzy means) [30, 31] δ άξγβΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝπλδθΝαπσΝηδαΝ
εα έαΝη Ν εκπσΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βΝ κυΝπζΫκθΝ δα κηΫθκυΝηΫξλδΝ ε έθβΝ βΝ δΰηάΝαζΰκλέγηκυΝ
επαέ υ βμΝ πθΝθ υλπθδευθΝ δε τπθΝRBF,Νΰθπ σΝπμ k-means,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝαθαφ λγάεαη Ν
Νπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκέΝΟΝαζΰσλδγηκμΝFuzzy means παλκυ δΪα δΝδ δαέ λαΝπλκ λάηα αΝ
Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ k-means,Ν σππμΝ βΝ αυιβηΫθβ αξτ β αΝ πθΝ υπκζκΰδ ηυθΝ εαδΝ κΝ αυ σηα κμΝ

πλκ δκλδ ησμΝ βμΝ κηάμΝ κυΝ δε τκυέΝ ΟΝ αζΰσλδγηκμΝ αυ σμΝ πζΫκθΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν ηδαΝ
πζβγυλαΝ φαληκΰυθΝ[32, 33]έΝΠλσ φα αΝηΪζδ α,Νπαλκυ δΪ βε ΝεαδΝηδαΝαθαθ πηΫθβΝΫε κ βΝ
κυΝη Νξλά βΝηβ υηη λδεάμΝ δαηΫλδ βμΝ κυΝξυλκυΝεαδΝί ζ δ κπκέβ βμΝ ηάθκυμΝ πηα δ έπθΝ

(Particle Source optimization PSO) [34]. 

μΝ υπκγΫ κυη Ν ππμΝ Ϋξκυη Ν ΫθαΝ τ βηαΝ η Ν N εαθκθδεκπκδβηΫθ μΝ δ σ κυμΝ iu ,Ν σπκυΝ
1, ...,i N έΝΗΝεΪγ ΝηδαΝαπσΝ δμΝ δα Ϊ δμΝ δ σ κυ,Νξπλέα αδΝ Ν έ αΝ δα άηα αΝη Ν βθΝξλά βΝ

λδΰπθδευθΝα αφυθΝ υθσζπθΝ( κΝξέΝζέ1(α)ΝΫθαΝπαλΪ δΰηαΝαπσΝθ υλπθδεσΝ έε υκΝRBF τκΝ
δ σ πθ)έΝΣκΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝα αφάΝ τθκζαΝ c ,Νηπκλ έΝθαΝπΪλ δΝ βθΝηκλφάΝπκυΝφαέθ αδΝ βθΝ
ιέΝζέ1. 

 , , 1, ..., , 1, ...,, ,A i N j ci j i j         (4.1) 

σπκυΝ
,i j  έθαδΝ κΝεΫθ λκΝ κυΝεΪγ Ν λδΰπθδεκτΝfuzzy set 

,i jA  εαδΝ  έθαδΝ κΝηδ σΝηΫΰ γκμΝ κυΝ
αθ έ κδξκυΝπζΪ κυμέΝ ιαδ έαμΝ βμΝ υηη λδεάμΝ δαηΫλδ βμΝ κΝπζΪ κμΝσζπθΝ έθαδΝέ κΝΪλαΝεαδΝ κΝ
  παλαηΫθ δΝ αγ λσΝ έΝΜ Ν κθΝ λσπκΝαυ σΝΫξκυη Ν βθΝ υθα σ β αΝθαΝ βηδκυλΰά κυη ΝΫθαΝ
πζάγκμΝ Nc  απσΝπκζυ δΪ α κυμΝα αφ έμΝυπσ-ξυλκυμΝ lA ,ΝσπκυΝ 1,..., Nl c έΝΚΪγ ΝΫθαΝαπσΝ
αυ ΪΝ αΝ πκζυ δΪ α αΝ υπσ- δα άηα α,Ν παλΪΰ αδΝ απσΝ κθΝ υθ υα ησΝ N ηκθκ δΪ α πθΝ
α αφυθΝ υθσζπθ,ΝΫθαΝαπσΝεΪγ Ν δΪθυ ηαΝ δ σ κυέΝΟΝπέθαεαμ πκυΝπαλκυ δΪα δΝ αΝεΫθ λαΝ l

a , 
εαγυμΝεαδΝβΝ δηάΝδα πκυΝΫξ δΝ κΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝυπσΝ δα άηα αΝηπκλκτθΝθαΝπλκ δκλδ κτθΝ
πμ 

  ,, [ , , ..., ],[ , 1, ...,,1, 2,
1 2

, ..., ]
l l l l l N

a a a l cNj
N

jj N
    

  
 
  

A a δα     (4.2) 

σπκυΝ κΝ , i

l

i j  έθαδΝ κΝεΫθ λκΝπκυΝΫξ δΝ πδζ ΰ έΝαπσΝ κΝηκθκ δΪ α κΝα αφάΝ τθκζκΝ
, ii j
A  πκυΝ

Ϋξ δΝ πλκ δκλδ έΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ έ κ κΝ i έΝ ΚΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ βη έαΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθ,Ν
θ Ϋξ αδΝθαΝ πδζ ΰ έΝπμΝεΫθ λκΝαπσΝ κΝRBF θ υλπθδεσΝ έε υκέΝΗΝ πδζκΰάΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝ
πκζυ δΪ α βΝ υθΪλ β βΝ υηη κξάμΝ  l k

A
u . 

     1 , 1

0 ,

r r
l k l k

l k
ώ




 

  








u u
u

A
    (4.3) 

 βθΝ παλαπΪθπΝ ξΫ βΝ κΝ  l kr u αθαπαλδ ΪΝ βθΝ ξ δεάΝ υεζ έ δαΝ απσ α βΝ η αιτΝ κυΝ

εΪ κ Ν βη έκυΝ lA  εαδΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ δ σ κυΝ ku . 

2
( ), ,1

( )

N l
a ui j i kii

r
l k

N


u     (4.4) 
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ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ εΫθ λπθΝ κυΝ θ υλπθδεκτΝ δε τκυΝ RBF,Ν κΝ αζΰσλδγηκμΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ
παλαεΪ πΝ δα δεα έαέΝΜ Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ κΝ έε υκΝ κυΝπλυ κυΝ δαθτ ηα κμΝ δ σ κυ,Ν πδζΫΰ αδΝ
κΝ εΫθ λκΝ πκυΝ δεαθκπκδ έΝ βθΝ ιέΝ 4.4 Ν η ΰαζτ λκΝ ίαγησέΝ  βθΝ υθΫξ δαΝ σ αΝ κηΫθαΝ
δεαθκπκδκτθΝ βθΝπλυ βΝ υθγάεβΝ βμΝ ιέΝζέζ υπΪΰκθ αδ κΝέ δκΝεΫθ λκΝη Ν κΝπλυ κΝ κηΫθκΝ
ξέΝζ.2έΝ Ν δαφκλ δεάΝπ λέπ π βΝ πδζΫΰ αδΝΫθαΝαπσΝ αΝυπσζκδπαΝ(αυ σΝπκυΝ έθαδΝπδκΝεκθ ΪΝ
κΝεαδθκτλδκΝ κηΫθκ)έΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ επαέ υ βμ,Ν θΝυπΪλξ δΝεαθΫθαΝαπσΝ αΝ
κηΫθαΝπκυΝθαΝηβθΝαθάε δΝ ΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝεΫθ λαΝπκυΝΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έέ 
 βθΝ υθΫξ δα,ΝαφκτΝκΝαζΰσλδγηκμΝα αφυθΝηΫ πθΝΫξ δΝ βηδκυλΰά δΝ αΝεΫθ λαΝ κυΝ δε τκυΝ

RBF,Ν αεκζκυγ έΝ κΝ υπκζκΰδ ησμΝ πθΝ υθαπ δευθΝ ίαλυθ,Ν κΝ κπκέκμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ
ξλβ δηκπκδυθ αμΝΫθαθΝΰλαηηδεσΝπλκ δκλδ ησΝη αιτΝ βμΝ ισ κυΝπκυΝπαλΪΰ δΝ κΝθ υλπθδεσΝ
έε υκ,ΝεαδΝ βμΝπλαΰηα δεάμΝ δηάμΝπκυΝαυ άΝΫξ δέΝΓδαΝ βθΝ π άΝ πέζυ βΝ κυΝπλκίζάηα κμΝαυ κτ,Ν
ξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝηΫγκ κμΝ πθΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθΝ ΝηκλφάΝπδθΪεπθΝσππμΝπαλκυ δΪα αδΝ
βθΝ ιέΝζέη. 

1
( )

T T W Y Z Z Z     (4.5) 

ΣκΝW αθ δπλκ ππ τ δΝ αΝ υθαπ δεΪΝίΪλβ,Ν κΝZ δμΝ δηΫμΝ βμΝ κδίΪ αμΝ ισ κυΝ κΝ έε υκΝRBF 
εαδΝ κΝY,Ν δμΝπλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ ισ κυέ 

 

α ζ .1μ ΧαΨ υ α π α   α υ  υ  Rψό   
Χ Ψ π  υ α υ υ  

 

 

α ζ .2μ α π υ υπ α     
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  one vs all 

θαμΝαπσΝ κυμΝπζΫκθΝ δα κηΫθκυμΝ λσπκυμΝεα βΰκλδκπκέβ βμΝ έθαδΝκΝαζΰσλδγηκμΝ υα δεάμΝ
εα βΰκλδκπκέβ βμΝ(binaryΝclassification)έΝΧλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝΰδαΝ κθΝ δαξπλδ ησΝ υθσζπθΝ
η Ν κθΝ π λδκλδ ησΝ σηπμΝ ππμΝ αφκλΪΝ τθκζαΝ αΝ κπκέαΝ δαξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ εζΪ δμέΝ  Ν
φαληκΰΫμΝ σππμΝ αυ άΝ πκυΝ γαΝ ι Ϊ κυη Ν βθΝ παλκτ αΝ π υξδαεάΝ λΰα έα,Ν δμΝ κπκέ μΝ
απαδ έ αδΝκΝ δαξπλδ ησμΝπ λδ σ λπθΝ υθσζπθ,ΝβΝξλά βΝ θσμΝαζΰσλδγηκυΝσππμΝκΝoneΝvs all 
[ι]ελέθ αδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ φαληκΰάμέ 

ΟΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝαζΰκλέγηκυΝ έθαδΝκΝ ιάμέΝ πΝσ δΝΫξκυη Ν λέαΝ(X, , Ο) δαφκλ δεΪΝ
τθκζαέ 

 

α ζέγμ α π  α     τne vs all  

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηπκλΫ κυη Ν θαΝ εα βΰκλδκπκδά κυη Ν αΝ κηΫθαΝ ζ δ κυλΰκτη Ν αθΝ θαΝ
Ϋξκυη ΝθαΝ πδζτ κυη ΝΫθαΝπλσίζβηαΝ υα δεάμΝεα βΰκλδκπκέβ βμέΝΟλέακυη Ν αμΝ δηάΝ ισ κυΝ βθΝ
ηκθΪ αΝ(1)ΝΰδαΝ αΝ κηΫθαΝη Ν κΝ( ) εαδΝγΫ κυη Ν βθΝ δηάΝ ισ κυΝέ βΝη Ν κΝηβ ΫθΝ(ί)ΝΰδαΝ αΝΧ εαδΝ
Ο ξέΝβέζΝ(α) κηΫθαΝεαδΝυπκζκΰέακυη Ν βθΝ δηάΝ βμΝ υγ έαμΝη Ν βθΝξλά βΝ πθΝ υθαπ δευθΝ
ίαλυθΝκυ δα δεΪΝυπκζκΰέακυη Ν βθΝ δηάΝ βμΝπδγαθσ β αμΝ ηφΪθδ βμΝ κυΝ (1) ( )h x  έΝ κΝ πση θκΝ
ίάηαΝκλέακυη Ν βθΝ δηάΝ πθΝ κηΫθπθΝ ισ κυΝX έ βΝη Ν κΝ1Νξέβέζ(ί)ΝεαδΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝ κηΫθπθΝ
ισ κυΝΰδαΝ αΝ  εαδΝΟ έ βΝη Ν κΝηβ ΫθΝυπκζκΰέακθ αμΝπΪζδΝ βθΝπδγαθσ β αΝ (2) ( )h x  . 

 

 

α 4 έζμ ΧαΨ α    π   Χ Ψ α    
π   

ΟΝ ζ υ αέκμΝ υθ υα ησμΝπκυΝ Ϋξκυη ΝθαΝ ι Ϊ κυη Ν έθαδΝ ΰδαΝ αΝ κηΫθαΝ ισ κυΝΧ αΝ
κπκέαΝγαΝ υ κη Ν βθΝ δηάΝ1ΝεαδΝΰδαΝ αΝ κηΫθαΝΟ εαδΝ  κλέακυη Ν βθΝ δηάΝ ισ κυΝέ βΝη Ν κΝηβ ΫθΝ
υπκζκΰέακθ αμΝ βθΝ δηάΝ βμΝπδγαθσ β αμΝ ηφΪθδ βμΝ (3) ( )h x . ΟΝ υθ υα ησμΝσζπθΝαυ υθΝηαμΝ έθ δΝ
κΝαπκ Ϋζ ηαΝπκυΝπαλκυ δΪα αδΝ βθΝπαλκυ δΪα αδΝπαλαεΪ πέΝ ξκθ αμΝυπκζκΰέ δΝζκδπσθΝ
κθΝ πέθαεαΝ (1) (3) (3)( ) [ ( ), ( ), ( )]h x h x h x h x     αθΝ δηάΝ πλσίζ οβμΝ κλέακυη Ν βθΝ ηΫΰδ βΝ δηάΝ
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( )max( ( ))ih x έΝ Νδ αθδεΫμΝ υθγάε μΝ κ απκ Ϋζ ηαΝπκυΝγαΝπλκετο δΝηπκλ έΝθαΝαθαπαλα αγ έΝ
απκΝ κΝξΝβέηΝ(ί)έ 
 

 

α ζέημ ΧαΨ α    π   Χ Ψ  απ α 
α    

 k-folds cross-validation 

ΗΝ ξθδεάΝ κυΝCross-validation, ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝ ιΪΰκυη Ν υηπ λΪ ηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ
αιδκπδ έαΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ πκυΝ βηδκυλΰκτη έΝ ΗΝ αθΪΰεβΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ αυ άμΝ βμΝ ξθδεάμΝ
Ϋΰε δ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝππμΝπκζζΫμΝφκλΫμΝ αΝ π ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝπαλκυ δΪα δΝ κΝ έε υκΝ
θ ξση θκμ θαΝκφ έζκθ αδ εαδΝ Ν υξαέαΝΰ ΰκθσ α,ΝΰδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σΝγΫζκυη ΝθαΝΫξκυη ΝΫθαΝ
έΰηαΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ ΝσζκΝ κΝπζάγκμΝ πθΝ κηΫθπθ 

υθάγπμΝ Ν υ άηα αΝπλσίζ οβμΝ έθκυη ΝΫθαΝ τθκζκΝαπσΝ κηΫθαΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ
κυΝ δε τκυΝεαδΝΫθαΝ τθκζκΝ κηΫθπθΝ κΝελα Ϊη ΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝ υ άηα κμέ ΟΝ σξκμΝ
ζκδπσθ,Ν έθαδΝ ηπκλΫ κυη Ν θαΝ Ϋξκυη Ν ηδαΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ Ν σζκΝ κΝ πζάγκμ πθΝ

κηΫθπθΝεαδΝθαΝπ λδκλέ κυη Νπλκίζάηα αΝπκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝ υ άηα αΝπλσίζ οβμΝ
σππμΝ έθαδΝ κΝoverfitting[35]. 

 

 
α ζέθμ α   πα υ  α  υ   α  k-

folds 
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ΟΝ υθ υα ησμΝ πθΝ παλαπΪθπΝ αζΰκλέγηπθΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ πλσίζ οβμΝ πκυΝ γαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝπ δλαηα δεάμΝ λα βλδσ β αμέ 

ΣκΝ βηαθ δεσ λκΝ ίάηαΝ εα ΪΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ ηκθ ΫζκυΝ πλσίζ οβμΝ έθαδΝ βΝ π άΝ
βηδκυλΰέαΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέΝΘαΝπλΫπ δΝ αΝ κηΫθαΝπκυΝ έθκθ αδΝ κΝ έε υκΝ
θαΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝαθ δε δηΫθκυ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝβΝ δαησλφπ βΝ πθΝ
η αίζβ υθΝ κυΝ δε τκυΝθαΝαθαπαλδ κτθΝσ κΝΰέθ αδΝεαζτ λαΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ εΪ κ Ν
αθ δε δηΫθκυέ 

ΓδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ λΰα έαμΝ ΫξκυθΝ κγ έΝ αΝ κηΫθαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα αΰλΪο δΝ βΝ ε λαέαΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ Π δλαδυμΝ εαδΝ αφκλκτθΝ δμΝ γΫ δμΝ πθΝ πζκέπθΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ κυΝ
λΰκ αλπθδεκτ,Ν κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝζάοβμΝ κυΝ άηα κμΝεαγυμΝεαδΝ κΝαθαΰθπλδ δεσΝmmsiΝΰδαΝ
κΝεΪγ Νπζκέκέ 

 ΓδαΝ βθΝ π άΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ δε τκυ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ σππμΝ έπαη Ν εαδΝ
πλκβΰκυηΫθπμ,Ν αΝ κηΫθαΝπκυΝ έθκθ αδΝ Ναυ σΝθαΝαθαπαλδ κτθΝσ κΝπδκΝ υελδθυμΝΰέθ αδΝ
βθΝ πζβλκφκλέαΝ πκυΝ ξαλαε βλέα δΝ κΝ εΪγ Ν αθ δε έη θκέΝΜ Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ πδ υΰξΪθ αδΝ βΝ
εαζτ λβΝ υθα άΝ κηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθέΝ υ σμΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ ία δεσμΝ ζσΰκμΝ πκυΝ Ν
πλκίζάηα αΝ εα βΰκλδκπκέβ βμΝ πδζΫΰκθ αδΝ κηΫθαΝ δ σ κυΝ πκυΝ θαΝ αθαπαλδ κτθΝ πκζζΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ εΪ κ Ν αθ δε δηΫθκυ,Ν βζα άΝ γΫζκυη Ν κΝ nΝ θαΝ έθαδ σ κΝ κΝ υθα σθΝ
η ΰαζτ λκΝ ιΝζέθ. 

[ , ,..., ]
1 2

X x x xn      (4.6) 

ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ πλσίζβηαΝ πκυΝ εαζκτηα Ν θαΝ αθ δη ππέ κυη Ν έθαδΝ κΝ π λδκλδ ηΫθκμΝ
αλδγησμΝ κηΫθπθέΝ ΌππμΝ Ϋξ δΝ ά βΝ αθαφ λγ έΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κηΫθαΝ έθαδΝ κΝ ΰ πΰλαφδεσΝ
ηάεκμ,Ν κΝ ΰ πΰλαφδεσΝπζΪ κμΝεαγυμΝεαδΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝζάοβμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ
αυ σΝηαμΝπ λδκλέα δΝπμΝπλκμΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυέ 

ΣκΝ πλυ κΝ ίάηαΝ αφκλΪΝ βθΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθέΝ  κθΝ πέθαεαΝ ζέ1Ν παλκυ δΪα αδΝ κΝ
δαξπλδ ησμΝ πθΝ κηΫθπθΝη ΝίΪ βΝ κθΝ τπκΝ κυΝεΪγ ΝπζκέκυέΝ πέ βμ,Νφαέθ αδΝεαδΝκΝαλδγησμΝ
πθΝ κηΫθπθΝπκυΝυπΪλξκυθΝ ΝεΪγ Νεα βΰκλέα,Ν κΝ τθκζκΝπκυΝΫξκυη Ν υζζΫι δΝαθΫλξ αδΝ Ν

59.632. 

κΝπλυ κΝπκυΝηπκλκτη ΝθαΝυπκζκΰέ κυη Ν έθαδΝβΝη α σπδ βΝ κυΝεΪγ ΝπζκέκυΝη ΝίΪ βΝ βθΝ ιέΝ
ζ,ιΝπκυΝυπκζκΰέα δΝ βθΝη α σπδ βΝ κυΝεΪγ ΝπζκέκυΝ υθυπκζκΰέακθ αμΝεαδΝ βθΝπαλΪη λκΝΰδαΝ
βθΝεαηπυζσ β αΝ βμΝΰβμέΝΟΝυπκζκΰδ ησμΝΫξ δΝΰέθ δΝη Ν βθΝξλά βΝ βμΝ υθΪλ β βΝdistance κυΝ

Matlab έθκθ αμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝ δηάΝ βμΝαε έθαμΝ βμΝΰβμΝ ΝηΫ λαέ 

1 2

1 2

x x
m

t t





     (4.7) 

 

 βθΝ υθΫξ δαΝηπκλκτη ΝθαΝυπκζκΰέ κυη Ν βθΝΫξκθ αμΝυπκζκΰέ δΝ βθΝ δηάΝ βμΝη α σπδ βμΝ
ηπκλκτη ΝθαΝυπκζκΰέ κυη Ν βθΝ αξτ β αΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝη ΝίΪ βΝ βθΝ ιέΝ4.8 

2 1
1,2

2 1

m m
u

t t





     (4.8) 

ΣκΝ ζ υ αέκΝ κηΫθκΝ δ σ κυΝπκυΝηπκλκτη ΝθαΝ βηδκυλΰά κυη ΝαφκλΪΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ ιΝ
4.9. 

2,3 1,2
u u

a
t





     (4.9) 

Μ ΝίΪ βΝ αΝπαλαπΪθπΝγαΝ πδξ δλά κυη ΝηδαΝπλσίζ οβΝη Ν βθΝξλά βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπκυΝ
βηδκυλΰά αη ,ΝαλξδεΪΝη ΝσζαΝ αΝ κηΫθαΝξπλέμΝεαηέαΝ π ι λΰα έαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ κτη Ν βθΝ
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απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ υ άηα κμ,Ν βθΝ υθΫξ δαΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ θΝ
έθαδΝ δεαθκπκδβ δεΪ,Ν γαΝ πδξ δλά κυη Ν βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθΝ η Ν εκπσΝ αυ ΪΝ θαΝ
ηπ λδΫξκυθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ εαζτ λβΝ πζβλκφκλέαΝ ΰδαΝ κΝ ηκθ ΫζκέΝ ΣαΝ ηβΝ π ι λΰα ηΫθαΝ
κηΫθαΝαθΫλξκθ αδΝ Ν62.630. 

 

Τ πο  οίου Ό ο α οίου mmsi οίου Κ η Π ο ω  

 

υ ου  

IFESTOS 2 237070600 
1 

 
25818 ALEXANDER 5 239634000 

ARMADORES II [GR] 241108000 

 

α οφ ο 

SIROS [GR] 237017200 

2 9922 MENALON [GR] 239741000 

EKO 5 [GR] 240911000 

 

π α  

TERA JET [CY] 212260000 

3 18796 EL.VENIZELOS [GR] 237628000 

HELLENIC SPIRIT [GR] 239806000 

Flying Dolphins FLYING DOLPHIN XVII [GR] 237023600 

4 3917 FLYING DOLPHIN XXIX 

[GR] 
237024500 

Μ αφο  
Τ ου 

ADAMAS [GR] 240544000 
5 2502 

EVIACEMENT IV [GR] 241374000 

Φο η  οίο MAX VALUE [MT] 249095000 6 1675 

α α  ζέ1μΚα π  π   π α α  
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 5 

Π   

   

ΣκΝ πλυ κΝ ίάηα,Ν αφκλΪΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ η Ν αΝ 59000 
κηΫθαέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝπαλκυ δΪακθ αδΝη Ν βθΝξλά βΝ κυΝconfusionΝmatrix,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ

παλΫξ αδΝηδαΝεαζτ λβΝ δεσθαΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝηκθ Ϋζκυέ 

 

α ηέ1μ ωonfusion εatrix α α  π α α  

Μ ΝίΪ βΝ κΝξΝηέ1Ν δαελέθκυη ΝππμΝ κΝ υθκζδεσΝπκ κ σΝ πδ υξέαμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝφ Ϊθ δΝ κΝ
ζγέ1ΣέΝ ι Ϊακθ αμΝ κΝπαλαπΪθπΝαπκ Ϋζ ηαΝπαλα βλ έ αδΝππμΝ κΝ έε υκΝ θΝΫξ δΝεα αφΫλ δΝ
θαΝ πλκ κηκδυ δΝ π ΪΝ βθΝ υ ξΫ δ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ Όζ μΝ κδΝ πλκίζΫο δμΝ πκυΝ έθ δΝ
αφκλκτθΝ βθΝπλυ βΝεα βΰκλέαΝ κηΫθπθέΝΟΝζσΰκμΝ βμΝαπκ υξέαμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝίλέ ε αδΝ κθΝ
γσλυίκΝπκυΝΫξ δΝ δ ξπλά δΝ αΝ κηΫθαΝηβΝ πδ λΫπκθ αμΝ κΝ έε υκΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ π άΝ
υ ξΫ δ βΝη αιτΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέΝΌππμΝηπκλκτη ΝθαΝ κτη Ν κΝξέΝη.2 

υπΪλξκυθΝ πκζζΪΝ κηΫθαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ εκθ ΪΝ κΝ ηβ ΫθΝ (ί)Ν εαδΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ
αθαπαλδ κτθΝπζκέαΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝ αηα βηΫθαΝ κΝζδηΪθδ,Ν πέ βμΝπαλα βλκτθ αδΝ κηΫθαΝ αΝ
κπκέαΝΫξκυθΝη ΰΪζ μΝ δηΫμΝκδΝκπκέ μΝκφ έζκθ αδΝ έ Ν ΝζΪγκμΝεα αΰλαφάΝ έ Ν έθαδΝεΪπκδκΝπζκέκΝ
κΝκπκέκΝΫξ δΝηπ δΝ κΝπ έκΝζάοβμΝ βμΝε λαέαμΝη ΪΝαπσΝαλε σΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέ 
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α ηέβμ α π    π α α  

  

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝ π ΪΝ κΝηκθ ΫζκΝπλΫπ δΝ αΝ κηΫθαΝπκυΝαπκ ζκτθΝ κθΝγσλυίκΝ
θαΝαπκεκπκτθΝεαδΝθαΝηβθΝ κγκτθΝ κΝ έε υκέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν θΝγαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ αΝ

κηΫθαΝσ αΝΫξκυθΝ δηΫμΝ αξτ β αμΝξαηβζσ λ μΝαπσΝ αΝβkmήh,ΝεαγυμΝεαδΝσ αΝ κηΫθαΝΫξκυθΝ
δηάΝ αξτ β αμΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ αΝ1ίίkmήh,ΝαπσΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝΫξ δΝπαλα βλβγ έΝππμΝαυ άΝβΝ
δηάΝ αξτ β αμΝΫξ δΝεα αΰλαφ έΝ Ν ζΪξδ αΝπζκέαέΝΣκΝ τθκζκΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝγαΝαφαδλ γκτθΝ
ι π λθΪΝ δμΝ50000. 

ΣκΝθΫκΝ τθκζκΝ κηΫθαΝπκυΝγαΝ κγ έΝ εΝ θΫκυΝ κΝ θ υλπθδεσΝ έε υκΝαπκ υπυθ αδΝ κθΝ
πέθαεαΝηέ1έΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝξέΝηέγΝεαδΝ έθαδΝπλκφαθυμΝπκζτΝεαζτ λαΝ Ν
ξΫ βΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέπ π β,ΝηδαμΝεαδΝ κΝπκ κ σΝ πδ υξκτμΝπλσίζ οβμΝφ Ϊθ δΝ κΝ

ιιΣέΝΌππμΝπλκετπ δ,Νζκδπσθ,ΝβΝπαλαη λκπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ
πλκβΰκτη θκΝ ίάηα,Ν ίκάγβ Ν βθΝ εαζτ λβΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ πζβλκφκλέαμΝ η αιτΝ πθΝ

κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέΝΠαλσζβΝ βθΝ αφάΝί ζ έπ βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ,Ν θΝυπΪλξ δΝαεσηαΝ κΝ
πδγυηβ σΝαπκ Ϋζ ηαΝπκυΝκλέ βε Ν δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝ υ άηα κμέ 

δΪακθ αμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝξέΝηέγ,Νπαλα βλ έ αδΝηδαΝ υ κεέαΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ κθΝ
δαξπλδ ησΝ βμΝπλυ βμΝεζΪ βμΝη Ν βθΝ τ λβ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βμΝπΫηπ βμΝεζΪ βμΝη Ν βθΝ
Ϋε βέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝπκζζΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ(γθΝ κηΫθα)ΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝ τ λβΝεζΪ βΝ
εα βΰκλδκπκδκτθ αδΝ ζαθγα ηΫθαΝ βθΝ πλυ β,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ έεκ δΝ (βίΝ κηΫθα)Ν πκυΝ
αθάεκυθΝ βθΝΠΫηπ βΝεζΪ βΝεα βΰκλδκπκδκτθ αδΝζαθγα ηΫθαΝ βθΝΫε βέ 

ΟΝζσΰκμΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝαυ άΝβΝ υηπ λδφκλΪΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βθΝπαλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ
πκυΝπαλκυ δΪακυθΝ βθΝεέθβ βΝ αΝπζκέαΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝπλυ βΝεζΪ βΝ πθΝλυηκυζευθΝη Ν
βθΝ τ λβΝ εζΪ βΝ πθΝ π λ ζαδκφσλπθΝ σππμΝ πέ βμΝ παλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ εέθβ βμΝ
παλκυ δΪακυθΝεαδΝ αΝπζκέαΝη αφκλΪμΝ δηΫθ κυΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝπΫηπ βΝεζΪ βΝη Ν αΝφκλ βΰΪΝ
πζκέαΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝΫε βέΝΗΝπαλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝαφκλΪΝ βθΝ αξτ β αΝεέθβ βμΝ κυμΝ
εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ κυμΝαπσΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝπλσε δ αδΝΰδαΝπζκέαΝη Νπαλαπζά δκΝ
ηΫΰ γκμΝκΝ λσπκμΝπκυΝ πδ αξτθκυθΝάΝ πδίλα τθκυθΝ έθαδΝπαλσηκδκμέ 
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α α  ζέ1μΚα π  π   απ  π α α  

δΪακθ αμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝξέΝηέγ,Νπαλα βλ έ αδΝηδαΝ υ κεέαΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ κθΝ
δαξπλδ ησΝ βμΝπλυ βμΝεζΪ βμΝη Ν βθΝ τ λβ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βμΝπΫηπ βμΝεζΪ βμΝη Ν βθΝ
Ϋε βέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝπκζζΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ(γθΝ κηΫθα)ΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝ τ λβΝεζΪ βΝ
εα βΰκλδκπκδκτθ αδΝ ζαθγα ηΫθαΝ βθΝ πλυ β,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ έεκ δΝ (βίΝ κηΫθα)Ν πκυΝ
αθάεκυθΝ βθΝΠΫηπ βΝεζΪ βΝεα βΰκλδκπκδκτθ αδΝζαθγα ηΫθαΝ βθΝΫε βέ 

ΟΝζσΰκμΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝαυ άΝβΝ υηπ λδφκλΪΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βθΝπαλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ
πκυΝπαλκυ δΪακυθΝ βθΝεέθβ βΝ αΝπζκέαΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝπλυ βΝεζΪ βΝ πθΝλυηκυζευθΝη Ν
βθΝ τ λβΝ εζΪ βΝ πθΝ π λ ζαδκφσλπθΝ σππμΝ πέ βμΝ παλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ εέθβ βμΝ
παλκυ δΪακυθΝεαδΝ αΝπζκέαΝη αφκλΪμΝ δηΫθ κυΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝπΫηπ βΝεζΪ βΝη Ν αΝφκλ βΰΪΝ
πζκέαΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝΫε βέΝΗΝπαλσηκδαΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝαφκλΪΝ βθΝ αξτ β αΝεέθβ βμΝ κυμΝ
εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ κυμΝαπσΝ βθΝ δΰηά πκυΝπλσε δ αδΝΰδαΝπζκέαΝη Νπαλαπζά δκΝ
ηΫΰ γκμΝκΝ λσπκμΝπκυΝ πδ αξτθκυθΝάΝ πδίλα τθκυθΝ έθαδΝπαλσηκδκμέ 

Τ πο  οίου Ό ο α οίου mmsi οίου Κ η Π ο ω  

 

υ ου  

IFESTOS 2 237070600 
1 

 
520 ALEXANDER 5 239634000 

ARMADORES II [GR] 241108000 

 

α οφ ο 

SIROS [GR] 237017200 

2 693 MENALON [GR] 239741000 

EKO 5 [GR] 240911000 

 

π α  

TERA JET [CY] 212260000 

3 234 EL.VENIZELOS [GR] 237628000 

HELLENIC SPIRIT [GR] 239806000 

Flying Dolphins FLYING DOLPHIN XVII [GR] 237023600 

4 367 FLYING DOLPHIN XXIX 

[GR] 
237024500 

Μ αφο  
Τ ου 

ADAMAS [GR] 240544000 
5 550 

EVIACEMENT IV [GR] 241374000 

Φο η  οίο MAX VALUE [MT] 249095000 6 500 
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α ηέγμ ωonfusion εatrix υ α π α α α  

υθ πυμ,ΝΰδαΝθαΝί ζ δπγ έΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝηκθ ΫζκυΝγαΝ θκπκδά κυη Ν βθΝπλυ βΝεζΪ βΝ
η Ν βθΝ τ λβΝ εαδΝ βθΝ πΫηπ βΝ εζΪ βΝ η Ν βθΝ Ϋε βέΝ ΠζΫκθΝ αΝ κηΫθαΝ γαΝ δαηκλφπγκτθΝ
τηφπθαΝη Ν κθΝπέθαεαΝηέβΝ Ν Ϋ λδμΝεζΪ δμέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝ κηΫθπθΝ ΝεΪγ ΝεζΪ βΝ έθαδΝ
δαφκλ δεσμΝΰ ΰκθσμΝπκυΝ θδ ξτ δΝ κθΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝ υξαδσ β αμΝ πθΝ κηΫθπθέ 
ΣαΝθΫαΝ κηΫθαΝγαΝ κγκτθΝ κΝ έε υκΝη Ν εκπσΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυΝβΝκπκέαΝ

παλα βλ έ αδΝ κΝξέΝηέζέΝΣκΝπκ κ σΝ πδ υξέαμΝ κυΝθ υλπθδεκτΝ δε τκυΝΫξ δΝαθΫί δΝ κΝλ1ΣΝ
εΪθκθ αμΝ π άΝπλσίζ οβΝ ΝσζκΝ κΝ τλκμΝ πθΝ κηΫθπθέΝ 

 

α η .4: Confusion Matrix υ α α   
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Π    

ΗΝ πδζκΰάΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ δ σ κυΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεάΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ δε τκυέΝΜ Ν
ίΪ βΝ βθΝ γ πλέα,Ν κΝ δ αθδεσΝ θΪλδκΝ ΰδαΝ δμΝ παλαηΫ λκυμΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝ Ν ΫθαΝ
θ υλπθδεκΝ έε υκΝ έθαδΝππμΝβΝεΪγ ΝηδαΝαπσΝ δμΝπαλαηΫ λκυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝ
ηδελσ λβΝ υ ξΫ δ βΝη ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝυπσζκδπ μέΝΟΝζσΰκμΝ έθαδΝππμΝγΫζκυη ΝβΝεΪγ ΝπαλΪη λκΝ
θαΝΫξ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝη ΰαζτ λβΝ υηη κξάΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ δε τκυΝεΪ δΝπκυΝαπκ ζ έΝ
αθα αζ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ Νπ λδπ υ δμΝπκυΝυπΪλξ δΝ υ ξ δ ησμΝπαλαηΫ λπθέ 

ΤπΪλξκυθΝ σηπμΝ πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ βΝ πδζκΰάΝ πθΝ παλαηΫ λπθΝ έθαδΝ πκζτΝ
π λδκλδ ηΫθβ,Ν σππμΝ υηίαέθ δΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ ι Ϊακυη έΝ ΌππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έ,Ν αΝ

κηΫθαΝ πκυΝ Ϋξκυη Ν βθΝ δΪγ βΝ ηαμΝ έθαδΝ κΝ πλκ δκλδ ησμΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ εΪ κ Ν
αθ δε δηΫθκυΝεαγυμΝεαδΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝζάοβμΝ κυΝ δΰηδσ υπκυέΝ πκηΫθπμ,ΝκδΝ δαγΫ δη μΝ
παλΪη λκδΝ δ σ κυΝ έθαδΝ βΝ η α σπδ β,Ν βΝ αξτ β αΝ εαδΝ βΝ πδ Ϊξυθ βέΝ ΗΝ πδ Ϊξυθ βΝ θΝ
παλκυ δΪα δΝη ΰΪζβΝ υ ξΫ δ βΝη Ν βθΝ αξτ β αΝεαδΝ βθΝη α σπδ βΝ κηΫθκυΝσ δΝ πβλ Ϊα αδΝκΝ
λσπκΝ πδ Ϊξυθ βμΝεαδΝ πδίλΪ υθ βμΝ κυΝπζκέκυΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝεαδΝ κΝίΪλκμΝ κυΝπζκέκυέΝΗΝ
αξτ β αΝσηπμΝεαδΝβΝη α σπδ βΝπαλκυ δΪακυθΝη ΰΪζβΝ ιΪλ β βέΝ πκηΫθπμ,ΝγαΝ πδξ δλά κυη Ν
θαΝαφαδλΫ κυη Ν βθΝη α σπδ βΝεαδΝθαΝ υ κυη Ν αθΝ κηΫθαΝ κΝ έε υκΝησθκΝ βθΝ αξτ β αΝεαδΝ
βθΝ πδ Ϊξυθ βέ 

 

α ηέ5μ Απ α α υ  πα α υ  υ  α α α   
π υ  

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝξέΝηέη εαδΝπαλα βλ έ αδΝππμΝ κΝηκθ ΫζκΝ πδξ δλ έ,ΝεαδΝ
Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ αΝ εα αφΫλθ δ,Ν πλσίζ οβΝ Ν σζ μΝ δμΝ δαγΫ δη μΝ εα βΰκλδκπκδά δμΝ

θ κτ κδμΝσηπμΝ αΝ υθκζδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝΫξ δΝη δπγ έΝ βηαθ δεΪΝφ Ϊθκθ αμΝ κΝθβ,κΣ,Ν δηάΝβΝ
κπκέαΝ έθαδΝεα ΪΝπκζτΝξαηβζσ λβΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝπκ κ σΝ πδ υξέαμΝπκυΝ έξ Ν κΝηκθ ΫζκΝεαδΝη Ν
δμΝ λ δμΝ δ σ κυμέΝαθΝ πση θκΝίάηα,ΝγαΝ κγκτθΝ αθΝπαλΪη λκδΝ δ σ κυΝβΝη α σπδ βΝεαδΝβΝ
πδ Ϊξυθ βέ 
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α ηέ6μ Απ α α υ  πα α υ  υ  α π  α   

π υ  

 κΝξέΝ ηέθ παλκυ δΪα αδΝ κΝ confusionΝmatrixΝπκυΝπλκΫευο Ν έθκθ αμΝ δμΝ παλαηΫ λκυμΝ
δ σ κυΝ βθΝ η α σπδ βΝ εαδΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βέΝ ΌππμΝ παλα βλάγβε Ν εαδΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ
π λέπ π βΝ Ϋ δΝ εαδΝ υΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ ξ δλσ λα,Νφ Ϊθκθ αμΝ κΝ ι1Σ,Ν Ν απ’Ν σ δΝ η Ν κΝ
ηκθ ΫζκΝη Ν δμΝ λ δμΝπαλαηΫ λκυμΝ δ σ κυέ 

ΠλΫπ δΝθαΝ κθδ έΝππμΝεαδΝ δμΝ λ δμΝπ λδπ υ δμΝ αΝ κηΫθαΝ επαέ υ βμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝ
έθαδΝ αΝέ δαΝεαδΝ κΝησθκΝπκυΝη αίΪζζ αδΝ έθαδΝκδΝπαλΪη λκδΝ δ σ κυέ 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν παλα βλ έ αδΝ ππμΝ κδΝ λ έμΝ παλΪη λκδΝ δ σ κυΝ έθαδΝ απαλαέ β κδέΝ  Ν
υζκπκδά δμΝπκυΝ κΝπζάγκμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ έθαδΝπ λδκλδ ηΫθκ,Ν σππμΝ βθΝ φαληκΰάΝπκυΝ
ι Ϊακυη ,Ν έθαδΝ βηαθ δεΫμΝαεσηαΝεαδΝκδΝπαλΪη λκδΝπκυΝπαλκυ δΪακυθΝ υ ξ έ δμΝη αιτΝ
κυμέ 

Έ   (Robustness) 

ΟΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ υλπ έαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσμΝ βθΝπκλ έαΝαθΪπ υιβμΝ θσμΝ
ηκθ ΫζκυΝπλσίζ οβμέΝΣαΝ π ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝπαλκυ δΪα δΝ κΝ εΪ κ Νηκθ ΫζκΝηπκλ έΝθαΝ
κφ έζκθ αδΝ Ν υξαέκυμΝ παλΪΰκθ μΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ π άΝ υ ξΫ δ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰά δΝ κΝ
έε υκΝη αιτΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέΝΓδαΝθαΝ ιαζ έοκυη Ν κθΝπαλΪΰκθ αΝ βμΝ υξαέαμΝ
πλσίζ οβμΝπλΫπ δΝθαΝπαλαη λκπκδβγκτθΝ αΝ κηΫθαΝπκυΝ έθκυη Ν αθΝ έ κ κΝ κΝ έε υκΝεαδΝ
βθΝ υθΫξ δαΝθαΝ πδξ δλά κυη ΝηδαΝπλσίζ οβΝ εΝθΫκυέ 

 βΝηΫξλδΝ υλαΝη ζΫ βΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ έθκθ αθΝ κΝλίΣΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ
κηΫθπθΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ κΝ 1ίΣέΝ ΠζΫκθΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κηΫθαΝ επαέ υ βμΝ γαΝ

αθαεα υ κτθΝ εΝθΫκυΝεαδΝ αθΝ κηΫθαΝ επαέ υ βμΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝκίΣΝ θυΝ κΝπκ κ σΝ
κυΝ υθσζκυΝ αιδκζσΰβ βμΝ γαΝ φ Ϊ δΝ κΝ βίΣέΝ  κΝ ξΝ ηέιΝ παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ
πλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ κΝ τ βηαΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ απκελέθ αδΝ
ιαδλ δεΪΝ Ναυ άΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝη Νπκ κ σΝ πδ υξκτμΝπλσίζ οβμΝ κΝλίΣΝ
αΝθΫαΝ κηΫθαΝαιδκζσΰβ βμέ 
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πση θκΝ ίάηαΝ έθαδΝ θαΝ η δπγ έΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κηΫθπθΝ επαέ υ βμΝ σ κΝ υ Ν βΝ
αιδκζσΰβ βΝ κυΝ υ άηα κμΝθαΝπΫ δΝεΪ πΝαπσΝ κΝκηΣέΝ υ σΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ πδ υΰξΪθ αδΝΰδαΝ
πκ κ σΝ επαέ υ βμΝπκυΝαΰΰέα δΝ κΝζίΣΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝ κΝθίΣΝξΝηέκέΝΝ 

 

 

α ηέι : Απ α α α α πα υ  κίΣ α  α υ βίΣ  

 
α ηέ8μ Απ α α α α πα υ  ζίΣ α  α υ θ 0%  
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ΣκΝ ζ υ αέκΝ Ϊ δκΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝ δε τκυΝ έθαδΝβΝυζκπκέβ βΝ κυΝαζΰσλδγηκυΝk-folds 
πΪθπΝ αΝ κηΫθαέΝΓδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝcross-validation αζΰσλδγηκυΝγαΝ δαξπλέ κυη Ν αΝ
δαγΫ δηαΝ κηΫθαΝ Ν ΫεαΝυπκεα βΰκλέ μ, απσΝ δμΝκπκέ μΝγαΝ έθκυη ΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ κΝ λί% εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ κΝ υπκζ δπση θκ 10%έΝ ΗΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ γαΝ
παθαζβφγ έΝ1ίΝφκλΫμΝσ αΝεαδΝ αΝ δαγΫ δηαΝυπκ τθκζαέ 

 

α ηέλμ Απ α α απ   k-folds α  

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ ξέΝ ηέλΝ παλκυ δΪακυθΝ βθΝ απκ κ δεσ β αΝ κυΝ
υ άηα κμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ παθαζάο δμΝπκυΝ πδξ δλάγβεαθΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝαιδκζσΰβ βμέΝΣκΝ
τ βηαΝ παλκυ δΪα δΝ πκζτΝ εαζάΝ υηπ λδφκλΪΝ Ν σζκΝ κΝ τλκμΝ πθΝ κηΫθπθΝ εαδΝ πδκΝ
υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ξ δλσ λκΝ πκ κ σΝ πδ υξέαμΝ αφκλΪΝ βθΝ Ϋ αλ βΝ παθΪζβοβΝ η Ν πκ κ σΝ

αελέί δαμΝκλέκΣ,Ν θυΝ κΝεαζτ λκΝπκ κ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ βθΝΠΫηπ βΝ παθΪζβοβΝεαδΝβΝ δηάΝ
αελέί δαμΝφ Ϊθ δΝ κΝλζΣέ 
ΗΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ υ άηα κμΝ κθΝ αζΰσλδγηκΝ k-folds εαδΝ κΝ υθ υα ησμΝ βμΝ η Ν δμΝ
πλκβΰκτη θ μΝ ξθδεΫμΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ υλπ έαμ,Ν φαθ λυθ δΝ ππμΝ κΝ θ υλπθδεσΝ έε υκΝ Ϋξ δΝ
εα αφΫλ δΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ πδ υξυμΝηδαΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ πθΝ κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυ,Ν
πδ υΰξΪθκθ αμΝ υοβζσΝ πκ κ σΝ απκ ζ ηα δεσ β αμέΝ Ι δαέ λαΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ κυΝ k-folds 
αζΰσλδγηκυΝ ιαζ έφ αδΝ βΝ πδγαθσ β αΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ
Ϊ δαΝθαΝκφ έζκθ αθΝ Ν υξαέαΝζάοβΝ δΰηΪ πθΝαπσΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝ κΝ τ βηαΝπαλκυ δΪα δΝ
ιαδλ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ βθΝπλσίζ οβΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ κηΫθπθέ 
ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ κΝ ίΫζ δ κυΝ εαδΝ ξ έλδ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ κυΝ
confusion matrix κΝξέΝηέ1ί 
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α ηέ1ίμ ΧαΨΑπ α α α υ υ, Χ ΨΑπ α α υ 

υέ  
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 αΝ πζαέ δαΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ βηδκυλΰάγβε Ν ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ πλσίζ οβμΝ ία δαση θκΝ
βθΝRBF (radial basis Function)Ν αλξδ ε κθδεάΝ πθΝ θ υλπθδευθΝ δε τπθέΝΟΝ αζΰσλδγηκμΝπκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν κθκηΪα αδΝ Fuzzy means (αζΰσλδγηκμΝ α αφυθΝ ηΫ πθ)έΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ
ηκθ Ϋζκ κΝκπκέκΝαθάε δΝ αΝ έε υαΝη Ν πδίζ πση θβΝηΪγβ βέ 
ΟΝ σξκμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝεα βΰκλδκπκέβ βΝ πθΝπζκέπθΝη ΝίΪ βΝ κθΝ λσπκΝεέθβ βμΝ κυμ, 
ζαηίΪθκθ αμΝ αθΝ έ κ κΝ βθΝη α σπδ β,Ν βθΝ αξτ β αΝεαδΝ βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ κυΝπζκέκυΝ βθΝεΪγ Ν
ξλκθδεάΝ δΰηάΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ αυ ΪΝ γαΝ ξλ δα έΝ θαΝ αΝ εα βΰκλδκπκδά κυη έΝ ΓδαΝ βθΝ
εα βΰκλδκπκέβ βΝ κυμΝξλβ δηκπκδάγβε ΝκΝαζΰσλδγηκμΝone vs all η Ν κθΝκπκέκΝ πδ υΰξΪθ αδΝβΝ
πΫε α βΝ κυΝ υα δεκτΝ ηκθ ΫζκυΝ (Binary classification)Ν εα βΰκλδκπκέβ βμΝ Ν π λδ σ λ μΝ
εζΪ δμέ 
λξδεΪΝ έθκθ αδΝ κΝ έε υκΝ αΝ κηΫθαΝξπλέμΝ π ι λΰα έα,ΝξπλέμΝσππμΝ έθαδΝαθαη θση θκΝθαΝ

πλκετοκυθΝαιδσζκΰαΝαπκ ζΫ ηα α,ΝηδαμΝεαδΝ αΝ κηΫθαΝυπΪλξ δΝαλε σμΝγσλυίκμέΝΓδαΝ βθΝ
ί ζ έπ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝγαΝξλ δα έΝθαΝαφαδλΫ κυη ΝαπσΝ αΝ κηΫθαΝ επαέ υ βμΝσ αΝ
έθαδΝ εΪ πΝ απσΝ βkm/h εαδΝ αθ δ κδξκτθΝ Ν κηΫθαΝ πζκέπθΝ αΝ κπκέαΝ εδθκτθ αδΝ η Ν δ δαέ λαΝ
ξαηβζάΝ αξτ β αΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝ έθαδΝ δαελδ άΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝεΪγ Ν κηΫθκυέΝΣαΝ
απκ ζΫ ηα αΝ αΝκπκέαΝπλκΫευοαθΝη ΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθΝ έθαδΝπκζτΝεαζτ λαΝ
εα α δεθτκθ αμΝππμΝ κΝηκθ ΫζκΝΫξ δΝεα αφΫλ δΝθαΝηΪγ δΝ πδ υξυμΝ βθΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ πθΝ

κηΫθπθΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέ 
ΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝεαδΝη ΝίΪ βΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝπλκΫευοαθΝαπσΝ κΝconfusion 
matrix κυΝ υ άηα κμΝ πδξ δλάγβε Ν βΝ Ϋθπ βΝ Ϊλπθ εζΪ πθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ απσΝ δμΝ θΝ
εζΪ δμΝπκυΝυπάλξαθΝαλξδεΪΝθαΝ δα βλβγκτθΝησθκΝζΝαπσΝαυ ΫμέΝΗΝ υθΫθπ βΝ θΝπλκΫευο Ν
αυγαέλ αΝαζζΪΝη ΝίΪ βΝ κΝεα ΪΝπσ κΝ κΝ τ βηαΝπαλκυ δΪα δΝηδαΝ τΰξυ βΝ δμΝεζΪ δμΝπκυΝ
ΫξκυθΝκηα κπκδβγ έΝεαδΝαθ δπλκ ππ τκυθΝ υθαφ έμΝεα βΰκλέ μΝπζκέπθέ 
Μ ΪΝ εαδΝ βθΝ κηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ πκζτΝ εαζτ λαΝ εαδΝ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝ πδ υξκτμΝπλσίζ οβμΝφ Ϊθ δΝ κΝλ1ΣέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ αΝκπκέαΝπαλκυ δΪα δΝηδαΝ
τΰξυ βΝ κΝ τ βηαΝαφκλκτθΝ κηΫθαΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝεζΪ βμΝ(π λ ζαδκφσλαήφκλ βΰΪΝπζκέα)Ν

εαδΝ βμΝ λέ βμΝεζΪ βμΝ(Flying dolphins)έΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝκφ έζ αδΝ Ν κηΫθαΝπκυΝΫξκυθΝζβφγ έΝ
απσΝ βθΝ π λδκξάΝ κυΝ ζδηαθδκτΝ βθΝ κπκέαΝ αΝ flying dolphins θΝ ΫξκυθΝ εα αφΫλ δΝ αεσηαΝ θαΝ
αθαπ τικυθΝ βθΝ αξτ β αΝπκυΝξαλαε βλέα δΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ βθΝγΪζα αέ 
ΓδαΝθαΝ δαπδ πγ έΝβΝ υλπ έαΝ κυΝ υ άηα κμ, κεδηΪ βε ΝβΝ επαέ υ βΝεαδΝαιδκζσΰβ άΝ κυΝ
Ν δαφκλ δεσΝ εκηηΪ δΝ κηΫθπθέΝ ΣκΝ τ βηαΝ απΫ δι Ν ππμΝ παλΪΝ βθΝ η αίκζάΝ πθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝ κυΝ θΝ πβλ Ϊ βε ΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα ΪΝ κυΝευηΪθγβεαθΝ Νδ δαέ λαΝυοβζσΝ
πέπ κ,Ν έθκθ αμΝ βθΝ δεσθαΝ θσμΝ πδ υξβηΫθκυΝ υ άηα κμέ 
ΓδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝί ζ έπ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κυΝ υ άηα κμΝηπκλκτθΝθαΝπλκ γκτθΝ κΝ
ηκθ ΫζκΝκδΝεαδλδεΫμΝ υθγάε μΝπκυΝ πδελα κτθΝ βθΝξλκθδεάΝ δΰηάΝζάοβμΝ πθΝ κηΫθπθέΝ πέ βμ,Ν
ΰδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κηΫθαΝπκυΝζαηίΪθκθ αδΝθαΝηβθΝ πβλ Ϊακθ αδΝ Ν
η ΰΪζκΝ ίαγησΝ απσΝ βθΝ π λδκξάΝ κυΝ ζδηαθδκτΝ αζζΪΝ θαΝ έθαδΝ κηΫθαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ
υηπ λδφκλΪΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ αΝαθκδε ΪΝ βμΝγΪζα Ϊμέ 
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