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1.2. Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η ραγδαία αύξηση των δεδομένων έχει δημιουργήσει μια μεγάλη τάση ανάπτυξης των 

Μεγάλων Δεδομένων και της Αναλυτικής (Big Data & Analytics) στον τομέα της Πληροφορικής και έχει 

ωθήσει τους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους να επενδύουν μεγάλα κεφάλαια στον συγκεκριμένο 

τομέα προσδοκώντας μεγαλύτερα κέρδη μέσω της χρήσης των σχετικών τεχνολογιών. Η λήψη σωστών 

αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα αποτελεί ίσως τον πιο εξεζητημένο στόχο των επιχειρήσεων και 

οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα και απ’ τις πιο μικρές δραστηριότητες ενός ατόμου στην 

καθημερινότητα του, όπως τραπεζικές συναλλαγές, δεδομένα μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, έξυπνα 

τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, 

DuckDuckGo κ.α.), wearable devices και οτιδήποτε άλλο είναι συνδεδεμένο στο internet, όλα αυτά 

παράγουν δεδομένα.  

Τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και αποθήκευσης των δεδομένων υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό όμως 

που δεν μπορούν οι συγκεκριμένες τεχνικές να ικανοποιήσουν είναι η αποθήκευση του μεγάλου όγκου 

των δεδομένων, τα περισσότερα εκ των οποίων πολλές φορές δεν είναι ομοιογενή όπως επίσης και 

τεχνικές επεξεργασίας τους ώστε να περιέλθουν σε μια μορφή ικανοποιητική προς ανάλυση. Τις τεχνικές 

και τις τεχνολογίες αυτές καθώς και τα λεγόμενα 3Vs, όπως όγκος (volume), ποικιλία (variety) και 

ταχύτητα παραγωγής (velocity) των δεδομένων, τα παρέχει η βιομηχανία των Big Data & Analytics, τα 

οποία λέγεται ότι οδηγεί την 4η βιομηχανική επανάσταση.  

Τα δεδομένα εξάγονται σε δομημένη ή αδόμητη μορφή. Στην δομημένη μορφή ανήκουν αυτά των 

οποίων το μήκος είναι συγκεκριμένο και μπορούν εύκολα να αποθηκευθούν στις γνωστές σε όλους 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Τέτοια δεδομένα είναι αυτά που δημιουργούνται από υπολογιστές-μηχανές 

χωρίς την ανθρώπινη παρεμβολή, αλλά και αυτά που προέρχονται μέσω της χρήσης των υπολογιστών 

από τους ανθρώπους. Στην κατηγορία όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρεμβολή, ανήκουν τα δεδομένα 

που παράγονται μέσω αισθητήρων (ιατρικά, κίνηση στους δρόμους, μέτρηση θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος κ.α.), δεδομένα που καταγράφουν οι web-servers, τα δίκτυα και οι εφαρμογές που 

καταγράφουν την δραστηριότητά τους, οικονομικά δεδομένα, μετοχές κτλ. Τα αδόμητα δεδομένα είναι 

αυτά τα οποία είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη γλώσσα. Δεν μπορούν να αποθηκευθούν εύκολα στις 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως SQL, εξαιτίας της ανομοιομορφίας τους και γι’ αυτό την τελευταία 

δεκαετία έχουν αναπτυχθεί μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSQL) όπως Cassandra, MongoDB, Redis, 

Neo4J και πολλές άλλες οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των μορφών δεδομένων που 

μπορούν να παραχθούν. Τέτοια δεδομένα είναι emails, έγγραφα κειμένου (PDFs, Microsoft Office docs, 

γράφοι, εικόνες, φωνητικές κλήσεις, μηνύματα κ.α.). 

Από τη στιγμή που τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται ακολουθώντας τις κατάλληλες τεχνικές, 

το ζήτημα που προκύπτει είναι τί είδους πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από αυτά, ώστε να έχουν κάποια 

σημασία γι’ αυτόν που τα αποθηκεύει. Η διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιούνται συγκεκριμένοι 

υπολογισμοί και αξιολογήσεις των δεδομένων με σκοπό την εξόρυξη πληροφορίας από αυτά, ονομάζεται 

ανάλυση δεδομένων (data analysis). Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλά 

στάδια μέχρι να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα απλά δεδομένα είναι περισσότερο 

διαχειρίσιμα συγκριτικά με αυτά που είναι αρκετά περίπλοκα και απαιτούν κατάλληλη προεπεξεργασία 

(preprocessing).   
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Η προεπεξεργασία των δεδομένων είναι ίσως το σημαντικότερο στάδιο προτού εφαρμοστούν τεχνικές 

data mining και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στα δεδομένα, με απώτερο σκοπό την δημιουργία 

γνώσης γύρω από αυτά.  Πέραν όμως του ότι είναι πολύ σημαντική, είναι επίσης και αρκετά χρονοβόρα 

διαδικασία καθώς τα δεδομένα σε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης δεν είναι ποτέ στην ιδανική μορφή 

που θα θέλαμε. Η διαδικασία του data preprocessing περιλαμβάνει μερικές βασικές εφαρμογές τεχνικών 

όπως καθαρισμός των δεδομένων (data cleaning), κανονικοποίηση (data normalization), 

μετασχηματισμός (data transformation), απόδοση τιμών που είναι σε έλλειψη (missing values 

imputation), ενσωμάτωση (data integration), αναγνώριση θορύβου στα δεδομένα (noise detection) [2] 

κ.α. 

Τα κυριότερα προβλήματα που συναντώνται σε ένα σύνολο δεδομένων (dataset) είναι οι ελλείπουσες 

τιμές (missing values) και ο θόρυβος (noise). Μια τιμή η οποία λείπει, αποτελεί ένα δεδομένο το οποίο 

δεν έχει αποθηκευτεί είτε λόγω λάθους του συστήματος αποθήκευσης, είτε λόγω λανθασμένης 

δειγματοληπτικής διαδικασίας, είτε εξαιτίας περιορισμών κατά την διαδικασία περισυλλογής των 

δεδομένων. Οι ελλείπουσες τιμές κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων δεν μπορούν να μην 

υπολογιστούν και γενικότερα προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στους αναλυτές καθώς χρήζουν λεπτών και 

προσεκτικών χειρισμών. Ακατάλληλοι χειρισμοί σε δεδομένα με missing values συχνά οδηγούν σε 

εξαγωγή ελλιπούς γνώσης και σε μη σωστά συμπεράσματα. Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που 

γίνεται για να καταλήξει στην εξόρυξη γνώσης, επηρεάζεται αρνητικά σε μεγάλο βαθμό από την 

παρουσία των missing values. Το ενδεχόμενο να εισαχθεί μεροληψία (bias) στην διαδικασία της 

ανάλυσης εξαιτίας κακών χειρισμών των missing values είναι πολύ μεγάλο, οδηγώντας σε σοβαρές 

επιπλοκές στη διαχείριση των δεδομένων. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των missing values είναι η 

απόρριψη αυτών και ο μη συνυπολογισμός τους στην διαδικασία ανάλυσης. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν 

αρκετά πιθανό να εισάγει μεροληψία στην διαδικασία εκμάθησης των machine learning αλγορίθμων ή 

μοντέλων όπως επίσης και το να χαθεί σημαντικό μέρος πληροφορίας για τα δεδομένα. Τα κενά αυτά 

έρχεται να καλύψει η στατιστική, η οποία μέσω της χρήσης μοντέλων πιθανοτήτων και σε συνδυασμό με 

τεχνικές machine learning προσπαθεί να λύσει τέτοια προβλήματα χαμένων τιμών. 

Δεδομένα τα οποία περιέχουν θόρυβο είναι αυτά των οποίων οι τιμές δεν αποδίδουν κάποιο νόημα. 

Πρόκειται συνήθως για κατεστραμμένα δεδομένα (corrupt data), όπου δεν μπορούν να κατανοηθούν και 

να ερμηνευθούν (interpreted) σωστά από τους υπολογιστές, όπως για παράδειγμα αριθμοί οι οποίοι 

περιέχουν σημεία στίξης ή και μη δομημένα κείμενα. Θορυβώδη δεδομένα μπορούν να προκληθούν από 

αστοχίες υλικού (hardware failures), προγραμματιστικά λάθη σε εφαρμογές που διαχειρίζονται και 

αποθηκεύουν δεδομένα, όπως και από λανθασμένες καταγραφές προγραμμάτων ομιλίας ή οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων κ.α. Σε ένα dataset οι εγγραφές που περιέχουν θόρυβο είναι εμφανείς καθώς 

μελετώντας τα χαρακτηριστικά (features) του dataset, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την απουσία 

νοήματος ή και τη δυσκολία ερμήνευσής τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες τιμές. Συχνά, οι machine 

learning αλγόριθμοι μεταχειρίζονται τις τιμές αυτές ως outliers. Tα φίλτρα θορύβου (noise filters) είναι 

μια μέθοδος η οποία ανιχνεύει και απομακρύνει τις περιπτώσεις θορύβου (noisy instances) από τα 

δεδομένα εκμάθησης (training data) και έτσι δεν χρειάζεται να αλλαχθεί η εκάστοτε data mining τεχνική 

που χρησιμοποιείται. Τα οφέλη της ανίχνευσης και της διαχείρισης δεδομένων που περιέχουν θόρυβο 

είναι μεγάλα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε αλγόριθμο μηχανικής μάθησης να 

εκπαιδεύεται πιο γρήγορα, μειώνει την πολυπλοκότητα του μοντέλου ενισχύοντας την ερμηνευτική 

διαδικασία, βελτιώνει την ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης και μειώνει την υπερποσαρμογή 

(overfitting). 
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Ο καθαρισμός των δεδομένων (data cleaning) είναι η διαδικασία κατά την οποία παραφθαρμένες 

(corrupt) ή ανακριβείς εγγραφές ενός συνόλου δεδομένων ή εγγραφών, εντοπίζονται και διορθώνονται ή 

αφαιρούνται ώστε να παρουσιάζουν μια συνοχή με τις υπόλοιπες εγγραφές [5]. Σύμφωνα με άρθρο των 

New York Times το 2014, οι data scientists ξοδεύουν το 50-80% του χρόνου τους στο να συλλέγουν και 

να προετοιμάζουν τα δεδομένα για το επόμενο στάδιο που είναι η ανάλυση τους, στάδιο στο οποίο 

αφιερώνεται περίπου το 20% του χρόνου [4]. Δεδομένα τα οποία είναι φθαρμένα ή ασυνεπή μπορούν να 

οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και τις επιχειρήσεις σε μη αποδοτικές επενδύσεις. Συνεπώς, ο 

καθαρισμός των δεδομένων είναι μια πολλή χρήσιμη διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις να 

εξοικονομούν χρόνο και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. Εργαλεία καθαρισμού των δεδομένων 

(data cleaning tools) χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Παραδείγματα 

εφαρμογής τους είναι ο εντοπισμός και  η διαγραφή διπλότυπων (duplicate) εγγραφών, η διόρθωση και η 

τροποποίηση εγγραφών των οποίων η μορφή δεν είναι σωστή (π.χ. st αντί street ή addr αντί address) κ.α. 

Συνεπώς η εν λόγω διαδικασία είναι αρκετά σημαντική και επίπονη, αλλά από τη στιγμή που 

πραγματοποιηθεί και τεθούν οι σωστές βάσεις ως προς αυτήν, τότε διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η 

ευρύτερη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Έχοντας φτάσει στο σημείο όπου τα δεδομένα παρουσιάζουν τη συνοχή και την ομοιομορφία που πρέπει, 

προσπερνώντας τα διαφόρων φύσεως προβλήματα που αναλύσαμε παραπάνω, το επόμενο στάδιο είναι 

αυτό της ανάλυσης δεδομένων ή αλλιώς του data mining. Data mining είναι η διαδικασία ανακάλυψης 

μοτίβων (patterns) ανάμεσα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων εμπερικλείοντας μεθόδους και τεχνικές από 

επιστημονικά πεδία όπως αυτά της μηχανικής μάθησης, της στατιστικής και των συστημάτων βάσεων 

δεδομένων. Αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών, έχοντας ως στόχο να 

εξάγει πληροφορία από σύνολα δεδομένων μέσω της εφαρμογής έξυπνων μεθόδων και στη συνέχεια να 

μετασχηματίσει την πληροφορία σε μία κατανοητή δομή για περεταίρω χρήση. Πέραν της ανάλυσης των 

ακατέργαστων δεδομένων (raw data), περιλαμβάνει και εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 

μοντελοποίηση και οπτικοποίηση των δεδομένων, εκτιμήσεις πολυπλοκότητας [1] κ.α.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις πιο γνωστές τεχνικές του data  mining που χρησιμοποιούνται στις 

μέρες μας. Από τις βασικότερες αυτών είναι αυτή της εκμάθησης αναγνώρισης μοτίβων σε σύνολα 

δεδομένων μεγάλης διάστασης. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν η αλλαγή της τιμής μιας μεταβλητής σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως το ότι οι πωλήσεις ενός προϊόντος αυξάνονται πριν από 

περιόδους διακοπών ή ότι ο καλός καιρός αυξάνει την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας.  

Επόμενη τεχνική είναι αυτή της ταξινόμησης (classification). Η ταξινόμηση είναι μια πιο σύνθετη 

τεχνική εξόρυξης δεδομένων που μας αναγκάζει να συλλέγουμε διάφορα χαρακτηριστικά μαζί σε 

ευδιάκριτες κατηγορίες, τις οποίες μπορούμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε για να εξαγάγουμε 

περαιτέρω συμπεράσματα ή να τροφοδοτήσουμε μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να 

αξιολογήσουμε τα δεδομένα σχετικά με το οικονομικό υπόβαθρο και τα ιστορικά αγορών μεμονωμένων 

πελατών, ενδέχεται να τα κατατάσσαμε σε «χαμηλό», «μεσαίο» ή «υψηλό» πιστωτικό κίνδυνο [3]. Θα 

μπορούσαμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ταξινομήσεις για να μάθουμε περισσότερα 

σχετικά με αυτούς τους πελάτες.  

Μια άλλη τεχνική είναι η συσχέτιση. Η συσχέτιση εντάσσεται περισσότερο στην αναγνώριση μοτίβων, 

αλλά είναι πιο συγκεκριμένη στις εξαρτώμενες μεταβλητές. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναζητούσαμε 

συγκεκριμένα συμβάντα ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με ένα άλλο συμβάν ή 
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χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, θα παρατηρήσουμε ότι όταν οι πελάτες ενός καταστήματος αγοράζουν 

ένα συγκεκριμένο προϊόν, συχνά αγοράζουν επίσης ένα δεύτερο προϊόν, σχετικό με το πρώτο. Αυτό είναι 

συνήθως που βλέπουμε σε ηλεκτρονικά καταστήματα ως υπενθύμιση όπως οτι «πελάτες επίσης 

αγόρασαν και αυτό το προϊόν» [3].  

Στη συνέχεια, μια επίσης σημαντική τεχνική data mining είναι η ανίχνευση ακραίων τιμών (outlier 

detection). Σε πολλές περιπτώσεις, η απλή αναγνώριση του γενικού μοτίβου δεν μπορεί να μας δώσει μια 

σαφή κατανόηση του συνόλου των δεδομένων. Πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε 

ανωμαλίες ή ακραίες τιμές στα δεδομένα μας. Για παράδειγμα, εάν οι αγοραστές ενός καταστήματος 

είναι σχεδόν αποκλειστικά άνδρες, αλλά κατά τη διάρκεια μιας περίεργης εβδομάδας ενός συγκεκριμένου 

θερινού μήνα, υπάρχει μια τεράστια αύξηση των αγοραστών του γυναικείου φύλλου, τότε θα θέλαμε να 

διερευνήσουμε την αύξηση αυτή και να αναρωτηθούμε τι ήταν αυτό που οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό, 

ώστε καταλάβουμε καλύτερα την ιδιοσυγκρασία του αγοραστικού κοινού μέσω αυτής της διαδικασίας 

[3].  

Μια άλλη σημαντική μέθοδος είναι αυτή της ομαδοποίησης (clustering). Η ομαδοποίηση είναι μια 

τεχνική μηχανικής μάθησης που περιλαμβάνει την ομαδοποίηση σημείων δεδομένων (data points). 

Έχοντας ως δεδομένο ένα σύνολο σημείων δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο 

ομαδοποίησης για να ταξινομήσουμε κάθε σημείο δεδομένων σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Θεωρητικά, 

τα σημεία δεδομένων που ανήκουν στην ίδια ομάδα θα πρέπει να έχουν παρόμοιες ιδιότητες ή/και 

χαρακτηριστικά, ενώ τα σημεία δεδομένων σε διαφορετικές ομάδες θα πρέπει να έχουν πολύ 

διαφορετικές ιδιότητες ή/και χαρακτηριστικά [3]. Η ομαδοποίηση είναι μια μέθοδος μάθησης χωρίς 

επίβλεψη και είναι μια κοινή τεχνική για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιείται σε 

πολλούς τομείς.  

Επιπρόσθετα, η τεχνική της παλινδρόμησης (regression) είναι εξίσου σημαντική και χρησιμοποιείται 

πολύ συχνά. Η παλινδρόμηση, που χρησιμοποιείται κυρίως ως μορφή σχεδιασμού και μοντελοποίησης 

των δεδομένων, χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό της πιθανότητας μιας συγκεκριμένης 

μεταβλητής, δεδομένης της παρουσίας άλλων μεταβλητών. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τη 

χρησιμοποιήσουμε για να προβάλουμε την τιμή ενός προϊόντος, με βάση κάποιους άλλους παράγοντες 

όπως η διαθεσιμότητα του, η καταναλωτική ζήτηση και ο ανταγωνισμός [3]. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος 

στόχος της παλινδρόμησης είναι να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε την ακριβή σχέση ανάμεσα σε δύο 

(ή περισσότερες) μεταβλητές σε ένα σύνολο δεδομένων.  

Τέλος, η τεχνική της πρόβλεψης έρχεται να συμπληρώσει το φάσμα των τεχνικών data mining που ήδη 

αναφέραμε. Η πρόβλεψη είναι μια από τις πιο πολύτιμες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, αφού 

χρησιμοποιείται για να προβάλλει τους τύπους δεδομένων ενός συνόλου δεδομένων που θα δούμε 

μελλοντικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η αναγνώριση και η κατανόηση των ιστορικών τάσεων είναι αρκετή 

για να καταγράψει μια κάπως ακριβή πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να επιθεωρήσουμε τα πιστωτικά ιστορικά και τις προηγούμενες αγορές των καταναλωτών για 

να προβλέψουμε αν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές αποτελέσουν πιστωτικό κίνδυνο για το μέλλον [3]. 

Συνεπώς, αφού εφαρμοσθεί και η διαδικασία των data mining τεχνικών, τότε είμαστε σε θέση να 

προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω διαδικασίας και εν τέλει να 

εξάγουμε πολύτιμη γνώση για τα δεδομένα μας, η οποία θα μας βοηθήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων 

σχετικά με τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς τη δύναμη που 
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αποκτούν μέσω της εφαρμογής των data mining εργαλείων, οι υπεύθυνοι λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων (decision makers), των οποίων η θέση ενισχύεται σημαντικά στην επιχειρηματική διάρθρωση 

της εκάστοτε επιχείρησης. 

1.3. Σκοπός της διπλωματικής 

 Είναι γνωστό ότι κάθε αλγόριθμος μηχανικής μάθησης δεν έχει την ίδια απόδοση σε όλες τις 

περιπτώσεις μελέτης συνόλων δεδομένων. Επίσης κάθε data scientist δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των 

προτέρων ποιο μοντέλο είναι το ιδανικό για το πρόβλημα το οποίο αναλύει και θέλει να εξάγει 

πληροφορία, παρά μόνον να έχει μια σιγουριά βάσει εμπειρίας για το ποιοί τύποι εκτιμητών (classifiers) 

δεν είναι συμβατοί με το συγκεκριμένο dataset που επεξεργάζεται. Συνεπώς, οι δοκιμές διαφόρων 

αλγορίθμων και οι παραμετροποιήσεις αυτών είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσει κανείς σε ένα σχετικά 

ασφαλές συμπέρασμα. 

Η εργασία αυτή μελετά τέσσερα διαφορετικά σύνολα δεδομένων τα οποία είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο 

και στα οποία αρχικά εκτελούνται τεχνικές preprocessing ώστε να περιέλθουν στην επιθυμητή μορφή. 

Εφόσον γίνει αυτό, στην συνέχεια εφαρμόζονται διάφοροι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στα datasets 

αυτά και αυτό που επιχειρεί να απαντήσει η διπλωματική είναι ποιός αλγόριθμος αποφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσματα στο εκάστοτε ερώτημα καθενός από τα τέσσερα σύνολα δεδομένων.  

Κατά την εφαρμογή των διαφορετικών μοντέλων μηχανικής μάθησης γίνονται πολλαπλές εκτελέσεις των 

ίδιων μοντέλων με αλλαγμένες τιμές των παραμέτρων τους, οι οποίες εν τέλει θα δούμε ότι επηρεάζουν 

το τελικό αποτέλεσμα ακρίβειας του εκτιμητή (classifier). Προβλήματα που συναντήσαμε κατά την 

επεξεργασία των δεδομένων ήταν datasets τα οποία περιείχαν missing values, datasets όπου περιείχαν 

παρατηρήσεις αριθμητικές αλλά και κατηγορικές ταυτόχρονα, μεταβλητές των οποίων το εύρος τιμών 

διέφερε σε μεγάλο βαθμό από άλλες μεταβλητές του ίδιου συνόλου δεδομένων, μεταβλητές όπου το 

σύνολο τιμών ήταν αρκετά αραιό (sparse), datasets τα οποία περιείχαν undersampled κλάσεις κ.α. Πέραν 

της ανάλυσης του κώδικα που υλοποιήθηκε προβάλλονται επίσης και διάφορα γραφήματα με σκοπό την 

διευκόλυνση τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. 

Τα σύνολα δεδομένων που επιλέχθηκαν έχουν να κάνουν με ανίχνευση απάτης μέσω χρήσης πιστωτικών 

καρτών, με την πρόβλεψη της εγγραφής ή όχι ενός πελάτη τράπεζας σε πρόγραμμα προθεσμιακής 

κατάθεσης που προσφέρει η τράπεζα, με την πρόβλεψη για το αν μια ασθενής η οποία παρουσιάζει 

συγκεκριμένα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιάσει καρκίνο του μαστού και τέλος με την πρόβλεψη 

για διάσωση ή όχι των επιβαινόντων του Τιτανικού μελετώντας και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα 

στοιχεία και χαρακτηριστικά. 
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2. Μηχανική Μάθηση 

Η μηχανική μάθηση έχει καταστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στους αναπτυξιακούς 

οργανισμούς που αναζητούν καινοτόμους τρόπους αξιοποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων για να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να αποκτήσει μια νέα οπτική κατανόησης των πραγμάτων. Σε αυτό το σημείο 

η μηχανική μάθηση έρχεται να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο. Με τα κατάλληλα μοντέλα μηχανικής 

μάθησης, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν συνεχώς τις αλλαγές στο εσωτερικό τους, 

ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν τι θα ακολουθήσει. Καθώς τα δεδομένα προστίθενται συνεχώς, τα 

μοντέλα μηχανικής μάθησης εξασφαλίζουν ότι οι λύσεις που προσφέρει η επιχείρηση είναι συνεχώς 

ανανεωμένες και ευθυγραμμισμένες με τα δεδομένα. Γενικότερα, εάν χρησιμοποιούμε τις πιο κατάλληλες 

και συνεχώς μεταβαλλόμενες πηγές διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων στο πλαίσιο της μηχανικής 

μάθησης, τότε θα έχουμε την ευκαιρία να προβλέψουμε καλύτερα το μέλλον. 

Η μηχανική μάθηση είναι μια μορφή AI (Artificial Intelligence) ή αλλιώς Τεχνητή Νοημοσύνη που 

επιτρέπει στο σύστημα να μάθει από τα δεδομένα παρά μέσω της χρήσης ρητού προγραμματισμού [6]. 

Ωστόσο, δεν είναι μια απλή διαδικασία. 

Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιεί μια ποικιλία αλγορίθμων που μαθαίνουν επαναληπτικά από τα 

δεδομένα για τη βελτίωση, την περιγραφή των δεδομένων και την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων [6]. 

Καθώς οι αλγόριθμοι καταναλώνουν δεδομένα εκπαίδευσης, είναι δυνατή η υλοποίηση ακριβέστερων 

μοντέλων βάσει των δεδομένων εισόδου (input). Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης είναι το αποτέλεσμα 

που παράγεται όταν εκπαιδεύσουμε τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης με δεδομένα. Μετά την 

εκπαίδευση τροφοδοτούμε το μοντέλο με νέα δεδομένα εισόδου ώστε να λάβουμε το αποτέλεσμα 

πρόβλεψης (output). Με απλά λόγια, ένας αλγόριθμος πρόβλεψης θα δημιουργήσει ένα μοντέλο 

πρόβλεψης. Το machine learning λοιπόν είναι πλέον απαραίτητο για τη δημιουργία μοντέλων ανάλυσης. 

Για τη βελτίωση της ακρίβειας των προγνωστικών μοντέλων απαιτούνται τεχνικές μηχανικής μάθησης. 

Ανάλογα με τη φύση του επιχειρηματικού προβλήματος, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που 

βασίζονται στον τύπο και τον όγκο των δεδομένων. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις κατηγορίες μηχανικής 

μάθησης οι οποίες χωρίζονται σε supervised (εποπτευόμενη) και unsupervised learning (μη 

εποπτευόμενη μάθηση). 

 

2.1. Εποπτευόμενη Μάθηση (Supervised Learning) 

Η εποπτευόμενη (supervised) μάθηση συνήθως ξεκινά με ένα καθορισμένο σύνολο δεδομένων, έχοντας 

βέβαιη κατανόηση του τρόπου ταξινόμησης των δεδομένων αυτών. Η εποπτευόμενη μάθηση έχει σκοπό 

να βρει μοτίβα (patterns) ανάμεσα στα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια διαδικασία 

ανάλυσης. Αυτά τα δεδομένα περιέχουν χαρακτηριστικά τα οποία φέρουν ετικέτα (labeled features) που 

καθορίζουν τη σημασία των δεδομένων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπάρχουν εκατομμύρια 

εικόνες ζώων οι οποίες θα περιλαμβάνουν μια εξήγηση για το είδος κάθε ζώου και στη συνέχεια θα 

μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή μηχανικής μάθησης που θα διακρίνει το ένα ζώο από το 

άλλο [6]. Βάζοντας μια ετικέτα σε αυτά τα δεδομένα σχετικά με τους τύπους ζώων, θα μπορούσαμε να 

έχουμε εκατοντάδες κατηγορίες διαφορετικών ειδών. Έχοντας προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά και τη 

σημασία των δεδομένων, είναι εύκολο για τους χρήστες που εκπαιδεύουν τα μοντελοποιημένα δεδομένα 
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να είναι σε θέση να τα ταιριάζουν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των ετικετών. Όταν η ετικέτα είναι 

συνεχής, τότε έχουμε την περίπτωση της παλινδρόμησης (regression) ενώ όταν τα δεδομένα προέρχονται 

από ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών τότε έχουμε την περίπτωση της ταξινόμησης (classification). Στην 

ουσία, η παλινδρόμηση που χρησιμοποιείται για εποπτευόμενη μάθηση μας βοηθά να κατανοήσουμε τη 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που απαρτίζουν το σύνολο δεδομένων μας. Ένα παράδειγμα 

εποπτευόμενης μάθησης είναι η πρόβλεψη του καιρού. Χρησιμοποιώντας ανάλυση παλινδρόμησης, η 

πρόβλεψη του καιρού λαμβάνει υπόψη γνωστά ιστορικά πρότυπα του καιρού και μαζί με τις τρέχουσες 

καιρικές συνθήκες οδηγείται στο τελικό αποτέλεσμα. 

Οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας προεπεξεργασμένα παραδείγματα και σε αυτό το σημείο 

η απόδοση των αλγορίθμων αξιολογείται με δεδομένα δοκιμών (test data) [6]. Αρκετά συχνά πρότυπα τα 

οποία εντοπίζονται σε ένα υποσύνολο (subset) των δεδομένων δεν μπορούν να ανιχνευθούν σε 

μεγαλύτερο πληθυσμό δεδομένων. Εάν το μοντέλο προσαρμόζεται (fit) να αντιπροσωπεύει μόνο τα 

μοτίβα που υπάρχουν στο υποσύνολο εκπαίδευσης, τότε δημιουργείται ένα πρόβλημα που ονομάζεται 

overfitting. 

Ο όρος overfitting υποδηλώνει ότι το μοντέλο μας είναι συγχρονισμένο (tuned) με ακρίβεια στα 

δεδομένα εκπαίδευσης, αλλά σε μεγάλα σύνολα άγνωστων δεδομένων θα αντιμετωπίσει πολλά 

προβλήματα μιας και το μοντέλο είναι εκπαιδευμένο σε βάθος μαθαίνοντας συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των δεδομένων εκπαίδευσης. Προκειμένου το μοντέλο να προστατευθεί από το 

φαινόμενο του overfitting, πρέπει να γίνει αρκετό testing πάνω σε unseen ή άγνωστα δεδομένα. Η χρήση 

άγνωστων δεδομένων για το σετ δοκιμών μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της ακρίβειας του 

μοντέλου σχετικά με την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Τα supervised μοντέλα εκπαίδευσης έχουν 

ευρεία εφαρμογή σε μια ποικιλία επιχειρηματικών προβλημάτων, όπως ανίχνευση απάτης, λύσεις 

σύστασης (recommendation solutions), αναγνώριση ομιλίας, ανάλυση κινδύνου  [6] κ.α. 

 

2.2. Μη Εποπτευόμενη Μάθηση (Unsupervised Learning) 

Η μάθηση χωρίς επίβλεψη είναι ιδανική όταν το πρόβλημα έχει να κάνει με τεράστιους όγκους 

δεδομένων που δεν έχουν επισημανθεί (unlabeled). Για παράδειγμα, οι εφαρμογές κοινωνικών μέσων, 

όπως το Twitter, το Instagram, το Snapchat, και ούτω καθεξής, διαθέτουν μεγάλο όγκο μη 

επισημασμένων δεδομένων [6]. Η κατανόηση των εννοιών που κρύβονται πίσω από αυτά τα δεδομένα 

απαιτεί αλγόριθμους που είναι σε θέση να αρχίσουν να κατανοούν τις έννοιες αυτές, βασιζόμενοι στην 

ικανότητά τους να ταξινομούν τα δεδομένα βάσει των μοτίβων ή των συστάδων (clusters) που βρίσκουν. 

Επομένως, η εποπτευόμενη μάθηση διεξάγει μια επαναληπτική διαδικασία ανάλυσης δεδομένων χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση. Ένα παράδειγμα χρήσης μη εποπτευόμενης μάθησης είναι η χρησιμοποίησή της 

στην διαδικασία ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [6]. Υπάρχουν πάρα 

πολλές μεταβλητές σε νόμιμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 

διαθέσιμες για έναν αναλυτή που επισημαίνει ανεπιθύμητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Συνεπώς, χρησιμοποιούνται ταξινομητές (classifiers) μηχανικής μάθησης που βασίζονται 

στη συσταδοποίηση και τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται για να εντοπιστούν 

τέτοιου είδους μηνύματα. 
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Οι αλγόριθμοι μη επιβλεπόμενης μάθησης τμηματοποιούν τα δεδομένα σε ομάδες χαρακτηριστικών 

(clusters). Τα μη επισημασμένα δεδομένα δημιουργούν τις τιμές των παραμέτρων και την ταξινόμηση 

των δεδομένων. Στην ουσία, αυτή η διαδικασία προσθέτει ετικέτες στα δεδομένα, έτσι ώστε να 

μετατρέπονται σε επιβλεπόμενα δεδομένα. Η μη εποπτευόμενη μάθηση μπορεί να καθορίσει το 

αποτέλεσμα όταν υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προγραμματιστής 

(developer) του μοντέλου δεν γνωρίζει το πλαίσιο των δεδομένων που αναλύονται, επομένως η σήμανση 

δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο. Συνεπώς, η μη εποπτευόμενη μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

το πρώτο βήμα πριν από τη μετάδοση των δεδομένων σε μια εποπτευόμενη διαδικασία εκμάθησης [6]. 

Οι αλγόριθμοι μη επιβλεπόμενης μάθησης μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν 

καλύτερα μεγάλους όγκους μη επισημασμένων δεδομένων. Όπως και στην εποπτευόμενη μάθηση οι 

αλγόριθμοι αυτοί αναζητούν μοτίβα ανάμεσα στα δεδομένα. Ωστόσο, η διαφορά είναι ότι τα δεδομένα 

δεν είναι ήδη κατανοητά. Για παράδειγμα, στην υγειονομική περίθαλψη, η συλλογή τεράστιων όγκων 

δεδομένων σχετικά με μια συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να αποκτήσουν 

γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα των συμπτωμάτων και να τα συσχετίσουν με τα αποτελέσματα από τους 

υπάρχοντες ασθενείς. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για την επισήμανση όλων των πηγών δεδομένων που 

σχετίζονται με μια ασθένεια όπως ο διαβήτης. Ως εκ τούτου, μια προσέγγιση μάθησης χωρίς επίβλεψη 

μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό αποτελεσμάτων πιο γρήγορα από μια προσέγγιση εποπτευόμενης 

μάθησης. 

 

2.3. Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning) 

Η ενισχυτική μάθηση είναι ένα μοντέλο μάθησης βασισμένο σε συμπεριφορές. Ο αλγόριθμος λαμβάνει 

feedback από την ανάλυση των δεδομένων, οπότε ο χρήστης οδηγείται στο καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Η ενισχυτική μάθηση διαφέρει από άλλους τύπους εποπτευόμενης μάθησης επειδή ο 

αλγόριθμος μάθησης δεν εκπαιδεύεται με το δειγματικό σύνολο δεδομένων (sample) [6]. Αντίθετα, ο 

αλγόριθμος μαθαίνει μέσω δοκιμών και σφαλμάτων. Ως εκ τούτου, μια σειρά επιτυχημένων αποφάσεων 

θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διαδικασίας διότι στην καλύτερη περίπτωση επιλύει το πρόβλημα την 

ίδια στιγμή. 

Η ενισχυτική μάθηση είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στην αυτόματη οδήγηση ορισμένων 

αυτοκινήτων [6]. Η εκπαίδευση ενός αυτοκινήτου αυτόματης οδήγησης είναι εξαιρετικά περίπλοκη γιατί 

υπάρχουν πάρα πολλές πιθανές δυσκολίες. Εάν όλα τα αυτοκίνητα στο δρόμο ήταν αυτόνομα, η δοκιμή 

και το σφάλμα (trial and error) θα ήταν ευκολότερο να ξεπεραστούν, σε σημείο που δεν θα υπήρχαν καν 

αφού τα πάντα είναι αυτόματα, άρα και χωρίς λάθη. Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο όπου οδηγοί είναι 

οι άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ συχνά είναι απρόβλεπτοι στο τι μπορεί να κάνουν ενώ 

οδηγούν, το πλαίσιο του προβλήματος είναι εντελώς διαφορετικό. Ακόμη και σε αυτό το σύνθετο 

σενάριο, ο αλγόριθμος μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου για να βρει τρόπους 

προσαρμογής σε μια κατάσταση τέτοια όπου οι ενέργειες  ανταμείβονται. Ένας από τους ευκολότερους 

τρόπους για να σκεφτεί κανείς την ενισχυτική μάθηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα ζώο εκπαιδεύεται 

ώστε να πράττει και να λαμβάνει αποφάσεις, ο οποίος βασίζεται σε ανταμοιβές. Εάν ο σκύλος λαμβάνει 

ένα κέρασμα κάθε φορά που υπακούει σε μια εντολή, τότε θα πράττει με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. 
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2.4. Νευρωνικά Δίκτυα (neural networks) και Βαθιά Μάθηση (deep learning) 

Το deep learning είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος μηχανικής μάθησης που ενσωματώνει νευρωνικά 

δίκτυα σε διαδοχικά στρώματα, προκειμένου να μάθει από τα δεδομένα με επαναληπτικό τρόπο. Η βαθιά 

μάθηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν επιχειρείται η εκμάθηση προτύπων από μη δομημένα δεδομένα. Η 

βαθιά μάθηση ή τα σύνθετα νευρωνικά δίκτυα έχουν σχεδιαστεί για να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος έτσι ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να εκπαιδεύονται για να 

αντιμετωπίζουν αφαιρετικά επίπεδα (abstractions) και προβλήματα που δεν έχουν καθοριστεί καλά [6]. 

Ένα μέσο παιδί ηλικίας πέντε ετών μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τη διαφορά μεταξύ του προσώπου του 

δασκάλου του και του προσώπου του σχολικού τροχονόμου. Σε αντίθεση, ο υπολογιστής πρέπει να κάνει 

πολλή δουλειά για να καταλάβει ποιος είναι ποιος. Τα νευρωνικά δίκτυα και η βαθιά μάθηση 

χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές αναγνώρισης εικόνων, λόγου και εφαρμογές τεχνητής όρασης [6]. 

Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από τρία ή περισσότερα στρώματα (layers): ένα στρώμα εισόδου, ένα 

ή περισσότερα κρυμμένα στρώματα (hidden layers) και ένα στρώμα εξόδου (output layer). Τα δεδομένα 

εισάγονται μέσω του στρώματος εισόδου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα τροποποιούνται στο κρυφό στρώμα 

και στα στρώματα εξόδου με βάση τα βάρη που εφαρμόζονται σε αυτούς τους κόμβους. Το τυπικό 

νευρωνικό δίκτυο μπορεί να αποτελείται από χιλιάδες ή και εκατομμύρια απλούς κόμβους επεξεργασίας 

που είναι πυκνά διασυνδεδεμένοι. Ο όρος βαθιά εκμάθηση χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν πολλά κρυφά 

στρώματα μέσα σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική προσέγγιση, ένα 

νευρωνικό δίκτυο προσαρμόζεται συνεχώς και κάνει συμπεράσματα μέχρι να επιτευχθεί ένα 

συγκεκριμένο σημείο τερματισμού [6].  

Η βαθιά μάθηση είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί ιεραρχικά νευρωνικά δίκτυα για 

να μάθει από έναν συνδυασμό αλγόριθμων χωρίς επίβλεψη (unsupervised) και εποπτεία (supervised) [6]. 

Η βαθιά μάθηση συχνά αποκαλείται και ως υπο-τομέας της μηχανικής μάθησης. Συνήθως, η βαθιά 

μάθηση μαθαίνει από μη επισημασμένα και αδόμητα δεδομένα. Ενώ η βαθιά μάθηση είναι πολύ 

παρόμοια με ένα παραδοσιακό νευρωνικό δίκτυο, στην πράξη αποτελείται από πολύ περισσότερα 

κρυμμένα στρώματα. Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα πρόβλημα, τόσο περισσότερα κρυμμένα στρώματα 

θα υπάρχουν στο μοντέλο. 

 

2.5. Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης 

Η Μηχανική Μάθηση θεωρείται υποπεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και ασχολείται με την ανάπτυξη 

τεχνικών και μεθόδων που επιτρέπουν στον υπολογιστή να μαθαίνει. Με απλά λόγια επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη αλγορίθμων που επιτρέπουν στη μηχανή να μάθει και να εκτελεί εργασίες και 

δραστηριότητες. Η μάθηση μηχανής επικαλύπτεται από την επιστήμη της στατιστικής με πολλούς 

τρόπους. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, αναπτύχθηκαν πολλές τεχνικές και μεθοδολογίες για τις 

εργασίες εκμάθησης μηχανών. Μερικές τέτοιες τεχνικές ή αλλιώς κάποιους αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης θα δούμε στην συνέχεια [7]. 
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2.6. Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης (Support Vector Machines) 

Η μηχανή διανύσματος στήριξης (SVM) εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1992 και παρουσιάστηκε από 

τους Boser, Guyon και Vapnik στο COLT-92. Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) αποτελούν 

ένα σύνολο συναφών μεθόδων μάθησης υπό επίβλεψη (supervised learning) που χρησιμοποιούνται για 

ταξινόμηση (classification) και παλινδρόμηση (regression) [7]. Ανήκουν σε μια οικογένεια γενικευμένων 

γραμμικών ταξινομητών. Τo Support Vector Machine (SVM) είναι ένα εργαλείο πρόβλεψης ταξινόμησης 

και παλινδρόμησης που χρησιμοποιεί τη θεωρία μάθησης μηχανών για να μεγιστοποιήσει την 

προβλεπτική ακρίβεια ενώ αποφεύγει αυτόματα την υπερβολική προσαρμογή (overfitting) στα δεδομένα. 

Οι μηχανές διανυσμάτων στήριξης μπορούν να οριστούν και ως συστήματα που χρησιμοποιούν χώρο 

υποθέσεων γραμμικών συναρτήσεων σε έναν χώρο χαρακτηριστικών (feature space) υψηλής διάστασης. 

Τα συστήματα αυτά εκπαιδεύονται με έναν αλγόριθμο μάθησης από τη θεωρία βελτιστοποίησης που 

υλοποιεί μια μαθησιακή προκατάληψη (bias), η οποία προέρχεται από τη θεωρία της στατιστικής 

μάθησης.  

Η μηχανή φορέα υποστήριξης ήταν αρχικά δημοφιλής στην κοινότητα NIPS και τώρα αποτελεί ένα 

ενεργό κομμάτι της έρευνας μηχανών μάθησης σε όλο τον κόσμο. Επίσης, τα SVM έχουν γίνει διάσημα 

λόγω της χρήσης χαρτών εικονοστοιχείων (pixel maps) ως εισροή (input). Για παράδειγμα, σε μια 

εργασία αναγνώρισης χειρογράφου, μπορεί να επιτύχει ποσοστό ακρίβειας συγκρίσιμο με αντίστοιχο από 

εξελιγμένα νευρωνικά δίκτυα προεπεξεργασμένων χαρακτηριστικών [8]. Χρησιμοποιείται επίσης για 

πολλές εφαρμογές, όπως ανάλυση χειρονομιών, ανάλυση προσώπου και ούτω καθεξής, ειδικά για 

εφαρμογές ταξινόμησης προτύπων και παλινδρόμησης.  

Τα θεμέλια των μηχανισμών διανύσματος υποστήριξης (SVM) τέθηκαν από τον Vapnik [9] και έχουν 

κερδίσει σε δημοτικότητα, λόγω του μεγάλου αριθμού των πολλά υποσχόμενων χαρακτηριστικών, όπως 

η καλύτερη εμπειρική απόδοση τους. Η συγκεκριμένη φόρμουλα χρησιμοποιεί την αρχή του Minimizing 

Structure Risk (SRM), η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ανώτερη της παραδοσιακής αρχής Empirical 

Risk Minimization (ERM) που χρησιμοποιείται από τα συμβατικά νευρωνικά δίκτυα [10]. Η SRM 

ελαχιστοποιεί το ανώτερο όριο του αναμενόμενου κινδύνου, όπου η ERM ελαχιστοποιεί το σφάλμα στα 

δεδομένα εκπαίδευσης. Αυτή είναι η διαφορά που παρέχει στα SVM μεγαλύτερη δυνατότητα γενίκευσης, 

που είναι ο στόχος της στατιστικής μάθησης. Τα SVM υλοποιήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος 

ταξινόμησης, αλλά έχουν επεκταθεί και στην επίλυση προβλημάτων παλινδρόμησης [11]. 

Παρακάτω παραθέτουμε παραδείγματα για να εξηγήσουμε πως λειτουργούν τα SVM. 

Παράδειγμα-1: Προσδιορισμός του σωστού hyperplane. 

Εδώ, έχουμε 3 hyperplanes (A, B και C). Θα  προσδιορίσουμε το σωστό hyperplane για να 

ταξινομήσουμε το αστέρι και τον κύκλο [12]. 
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Εικόνα 2.6.1 

Πρέπει να θυμόμαστε έναν κανόνα αντίχειρα για να προσδιορίσουμε το σωστό hyperplane: “Επιλέγουμε 

το hyperplane  που διαχωρίζει τις δύο κλάσεις καλύτερα”. Σε αυτό το παράδειγμα, το hyperplane Β κάνει 

πολύ καλά αυτό που θέλουμε. 

 

Παράδειγμα-2: Προσδιορισμός του σωστού hyperplane. 

Εδώ, έχουμε 3 hyperplanes (A, B και C) και όλα διαχωρίζουν καλά τις κλάσεις. Πώς θα μπορούσαμε να 

εντοπίσουμε το σωστό hyperplane; 

 

 
Εικόνα 2.6.2 

Εδώ, η μεγιστοποίηση των αποστάσεων μεταξύ του πλησιέστερου σημείου δεδομένων (ή κλάσης) και 

του hyperplane θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε το σωστό hyperplane. Αυτή η απόσταση ονομάζεται 

margin [12]. Ας δούμε το παρακάτω στιγμιότυπο: 
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Εικόνα 2.6.3 

Παραπάνω, βλέπουμε ότι το margin για το hyperplane C είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το Α και το Β. 

Επομένως, θεωρούμε το σωστό C ως το σωστό ή καλύτερο hyperplane. Ένας επιπλέον λόγος για την 

επιλογή του hyperplane με το υψηλότερο περιθώριο (margin) είναι η ευρωστία (robustness). Εάν 

επιλέξουμε ένα hyperplane που έχει μικρό περιθώριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα miss-

classification [12]. 

Παράδειγμα-3: Προσδιορισμός του σωστού hyperplane. 

 

Εικόνα 2.6.4 

Κάποιος θα επέλεγε το hyperplane Β καθώς έχει υψηλότερο περιθώριο σε σύγκριση με το Α. Αλλά, Και 

η απάντηση θα ήταν λάθος καθώς το SVM επιλέγει το hyperplane που ταξινομεί τις κλάσεις με ακρίβεια 

προτού μεγιστοποιήσει το περιθώριο. Στο παράδειγμα αυτό, το hyperplane Β έχει ένα σφάλμα 

ταξινόμησης και το Α έχει ταξινομήσει όλα τα σημεία σωστά. Επομένως, το σωστό hyperplane είναι το Α 

[12]. 

Παράδειγμα-4: Προσδιορισμός του σωστού hyperplane. 
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Εικόνα 2.6.5 

Στο παραπάνω παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε γραμμικό hyperplane μεταξύ των δύο κλάσεων, 

έτσι, θα δούμε πώς το SVM ταξινομεί αυτές τις δύο κατηγορίες. 

Το SVM μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα εύκολα. Αυτό που κάνει είναι να εισάγει ένα πρόσθετο 

χαρακτηριστικό. Στο παράδειγμα αυτό, προσθέτει μια νέα ευθεία z = x2 + y2 και προβάλει τα σημεία 

δεδομένων στον άξονα x και z [12]: 

 

 

Εικόνα 2.6.6 

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές για το z θα είναι θετικές πάντα επειδή το z είναι το 

τετράγωνο άθροισμα των x και y. Στην αρχική γραφική παράσταση, οι κόκκινοι κύκλοι εμφανίζονταν 

κοντά στην αρχή των αξόνων x και y, οδηγώντας τους σε χαμηλότερη τιμή ως προς τον άξονα z και τα 

αστέρια αντίστοιχα οδηγούνται σε υψηλότερες τιμές ως προς τον άξονα z [12]. 

Το SVM έχει μια τεχνική που ονομάζεται κόλπο πυρήνα (kernel trick). Πρόκειται για functions που 

λαμβάνουν ως είσοδο έναν χώρο χαμηλών διαστάσεων και το μετατρέπουν σε ένα υψηλότερο χώρο 

διαστάσεων. Μετατρέπουν ουσιαστικά το μη διαχωρίσιμο πρόβλημα σε διαχωρίσιμο και ονομάζονται 
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kernels. Είναι ως επί το πλείστον χρήσιμες σε προβλήματα μη γραμμικού διαχωρισμού. Στην ουσία 

πραγματοποιούν μερικούς εξαιρετικά περίπλοκους μετασχηματισμούς δεδομένων και ανακαλύπτουν από 

μόνες τους τη διαδικασία διαχωρισμού των δεδομένων με βάση τις ετικέτες (labels) ή τα outputs που έχει 

ορίσει ο χρήστης [12]. 

 

2.7. Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression) 

Η λογική παλινδρόμηση είναι μέρος μιας κατηγορίας στατιστικών μοντέλων που ονομάζονται 

γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Αυτή η ευρεία κατηγορία μοντέλων περιλαμβάνει την κανονική 

παλινδρόμηση και την ANOVA, καθώς και στατιστικές πολλαπλών μεταβλητών όπως ANCOVA και 

loglinear regression [13]. Η λογική παλινδρόμηση επιτρέπει σε κάποιον να προβλέψει ένα διακριτό 

αποτέλεσμα, όπως η ιδιότητα μέλους μιας ομάδας (group membership), από ένα σύνολο μεταβλητών που 

μπορεί να είναι συνεχείς, διακριτές, διχοτομημένες ή μείγμα οποιονδήποτε από αυτές. Γενικά, η 

εξαρτώμενη ή αλλιώς μεταβλητή απόκρισης αποτελεί τη διχοτόμο, όπως παρουσία / απουσία ή επιτυχία / 

αποτυχία. Η διαχωριστική ανάλυση χρησιμοποιείται επίσης για την πρόβλεψη της ιδιότητας μέλους μιας 

ομάδας έχοντας δύο μόνο ομάδες. Ωστόσο, η διαχωριστική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με 

συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 

κατηγορικές ή είναι συνεχείς και κατηγορικές, προτιμάται η λογιστική παλινδρόμηση [13]. 

Στη στατιστική, το λογιστικό μοντέλο (ή το μοντέλο logit) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο 

στατιστικό μοντέλο, το οποίο στη βασική του μορφή χρησιμοποιεί μια λογιστική συνάρτηση για να 

μοντελοποιήσει μια δυαδική εξαρτώμενη μεταβλητή. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ πιο πολύπλοκες 

επεκτάσεις. Στην ανάλυση παλινδρόμησης, η λογιστική παλινδρόμηση (ή η παλινδρόμηση logit) 

υπολογίζει τις παραμέτρους ενός λογιστικού μοντέλου, το οποίο είναι μια μορφή διωνυμικής 

παλινδρόμησης. Σε μαθηματικό επίπεδο, ένα δυαδικό (binary) λογιστικό μοντέλο έχει μια εξαρτημένη 

μεταβλητή με δύο πιθανές τιμές, όπως επιτυχία / αποτυχία, νίκη / ήττα, ζωντανό / νεκρό ή υγιές / 

άρρωστο. Όλα αυτά εκπροσωπούνται από μια μεταβλητή δείκτη (indicator variable), όπου οι δύο τιμές 

είναι χαρακτηρισμένες ως «0» και «1». Στο λογιστικό μοντέλο, ο log-odds (ο λογάριθμος των 

αποδόσεων) για την τιμή με την ένδειξη «1» είναι ένας γραμμικός συνδυασμός μιας ή περισσοτέρων 

ανεξάρτητων μεταβλητών ("predictors"). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν κάθε μία να είναι μια 

δυαδική μεταβλητή (δύο κλάσεις, κωδικοποιημένες από μια μεταβλητή δείκτη) ή μια συνεχής μεταβλητή 

(οποιαδήποτε πραγματική τιμή). Η αντίστοιχη πιθανότητα της τιμής «1» μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 

και 1. Η συνάρτηση που μετατρέπει το log-odds σε πιθανότητα είναι η λογιστική συνάρτηση, εξ ου και 

το όνομα της. Η μονάδα μέτρησης για την κλίμακα log-odds ονομάζεται logit, από την λογιστική μονάδα, 

εξ ου και τα εναλλακτικά ονόματα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανάλογα μοντέλα με 

διαφορετική λειτουργία sigmoid αντί της λογιστικής συνάρτησης, όπως το μοντέλο probit, για το οποίο 

το καθοριστικό χαρακτηριστικό του είναι ότι η αύξηση μιας από τις ανεξάρτητες μεταβλητές κλιμακώνει 

πολλαπλασιαστικά τις αποδόσεις του δεδομένου αποτελέσματος με σταθερό ρυθμό, με κάθε εξαρτημένη 

μεταβλητή να έχει τη δική της παράμετρο [14]. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή στη λογιστική παλινδρόμηση είναι συνήθως διχοτομική, δηλαδή, η εξαρτημένη 

μεταβλητή μπορεί να πάρει την τιμή 1 με πιθανότητα επιτυχίας θ ή την τιμή 0 με πιθανότητα αποτυχίας 

1-θ. Αυτός ο τύπος μεταβλητής ονομάζεται μεταβλητή Bernoulli (ή δυαδική). Αν και δεν είναι τόσο 

συνηθισμένες, οι εφαρμογές της λογιστικής παλινδρόμησης έχουν επεκταθεί και σε περιπτώσεις όπου η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι περισσότερο από δύο περιπτώσεις, γνωστές ως πολυνομοϊκές ή 

πολυτομοειδείς [15]. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ανεξάρτητες ή προγνωστικές μεταβλητές στη λογιστική 

παλινδρόμηση μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή, η λογιστική παλινδρόμηση δεν κάνει 
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καμία παραδοχή για τη διανομή των ανεξάρτητων μεταβλητών. Δεν χρειάζεται να είναι κανονικά 

κατανεμημένες, γραμμικές ή να έχουν ίσες διακυμάνσεις μέσα σε κάθε κλάση. Η σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών πρόβλεψης και απόκρισης δεν είναι γραμμική συνάρτηση στη λογιστική παλινδρόμηση, αντί 

αυτού χρησιμοποιείται η συνάρτηση logistic regression, η οποία είναι ο logit μετασχηματισμός του θ: 

 

Όπου α είναι η σταθερά της εξίσωσης και β ο συντελεστής των μεταβλητών πρόβλεψης. 

Μια εναλλακτική μορφή της εξίσωσης λογιστικής παλινδρόμησης είναι η εξής: 

 

Ο στόχος της λογιστικής παλινδρόμησης είναι να προβλέψει σωστά την κατηγορία του αποτελέσματος 

για μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας το πιο περίεργο μοντέλο. Για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος, δημιουργείται ένα μοντέλο που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές πρόβλεψης που είναι χρήσιμες 

στην πρόβλεψη της μεταβλητής απόκρισης. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές κατά τη 

δημιουργία του μοντέλου. Οι μεταβλητές μπορούν να εισαχθούν στο μοντέλο με τη σειρά που 

καθορίζεται από τον ερευνητή ή η λογιστική παλινδρόμηση μπορεί να ελέγξει την προσαρμογή του 

μοντέλου αφού προστεθεί ή διαγραφεί κάθε συντελεστής, που ονομάζεται σταδιακή παλινδρόμηση 

(stepwise regression). 

Η σταδιακή παλινδρόμηση χρησιμοποιείται στην διερευνητική φάση της μελέτης, αλλά δεν συνιστάται 

για θεωρητική δοκιμασία [16]. Η θεωρητική δοκιμή είναι η δοκιμή των πρώτων (apriori) θεωριών ή 

υποθέσεις των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Το διερευνητικό testing δεν κάνει εκ των προτέρων 

υποθέσεις σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, οπότε ο στόχος είναι να ανακαλυφθούν 

σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

Η οπισθοδρομική σταδιακή (backward stepwise) παλινδρόμηση φαίνεται να είναι η προτιμώμενη 

μέθοδος διερευνητικών αναλύσεων, όπου η ανάλυση αρχίζει με ένα πλήρες ή κορεσμένο μοντέλο και οι 

μεταβλητές εξαλείφονται από το μοντέλο σε μια επαναληπτική διαδικασία. Η προσαρμογή του μοντέλου 

ελέγχεται μετά την εξάλειψη κάθε μεταβλητής ώστε να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο εξακολουθεί να 

ταιριάζει επαρκώς με τα δεδομένα. Όταν δεν μπορούν να εξαλειφθούν άλλες μεταβλητές από το μοντέλο, 

αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση ολοκληρώθηκε. 

Υπάρχουν δύο βασικές χρήσεις της λογιστικής παλινδρόμησης. Η πρώτη είναι η πρόβλεψη της 

συμμετοχής στην ομάδα. Δεδομένου ότι η λογιστική παλινδρόμηση υπολογίζει την πιθανότητα ή την 

επιτυχία σε σχέση με την πιθανότητα αποτυχίας, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έχουν τη μορφή 

αναλογίας πιθανότητας (odds ratio). Για παράδειγμα, η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται συχνά 

σε επιδημιολογικές μελέτες όπου το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου 

μετά τον έλεγχο άλλων σχετικών κινδύνων. Η λογιστική παλινδρόμηση παρέχει επίσης γνώση των 

σχέσεων και των δυνάμεων μεταξύ των μεταβλητών (π.χ. το κάπνισμα 10 πακέτων την ημέρα θέτει σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο τον οργανισμό για την ανάπτυξη καρκίνου από ότι η εργασία σε ένα ορυχείο 

αμιάντου) [16]. 

Η διαδικασία με την οποία δοκιμάζονται οι συντελεστές (coefficients) ως προς τη σημασία για 

συμπερίληψη ή εξάλειψη από το μοντέλο περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές. Καθεμιά από αυτές θα 

συζητηθεί παρακάτω. 
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2.7.1. Wald Test 

Μια δοκιμή (test) Wald χρησιμοποιείται για να ελέγξει τη στατιστική σημασία κάθε συντελεστή (β) στο 

μοντέλο. Ένα Wald test υπολογίζει μια στατιστική Z, η οποία είναι της μορφής: 

 

Η τιμή z είναι τετραγωνισμένη, αποδίδοντας μια στατιστική Wald σε μια chi-squared κατανομή. Στην 

θεωρία των πιθανοτήτων και στην στατιστική, η κατανομή chi-squared (ή χ2-κατανομή) με k βαθμούς 

ελευθερίας είναι η κατανομή ενός αθροίσματος τετραγώνων των k ανεξάρτητων τυποποιημένων 

κανονικών τυχαίων μεταβλητών. Ωστόσο, αρκετοί συγγραφείς έχουν εντοπίσει προβλήματα με τη χρήση 

της στατιστικής Wald. Ο Menard [16] προειδοποιεί ότι για τους μεγάλους συντελεστές, το τυπικό 

σφάλμα είναι φουσκωμένο, μειώνοντας την τιμή στατιστικής Wald (chi-square). Ο Agresti [17] δηλώνει 

ότι το test αναλογίας πιθανότητας είναι πιο αξιόπιστο για μικρά μεγέθη δειγμάτων σε σχέση με τη δοκιμή 

Wald. 

 

2.7.2. Likelihood-Ratio Test 

Το test αναλογίας πιθανότητας χρησιμοποιεί τον λόγο της μεγιστοποιημένης τιμής της συνάρτησης 

πιθανότητας για το πλήρες μοντέλο (L1) πάνω από τη μεγιστοποιημένη τιμή της συνάρτησης 

πιθανότητας για το απλούστερο μοντέλο (L0). Το test αναλογίας πιθανότητας, στατιστικά είναι ίσο με: 

 

Αυτό είναι το συνιστώμενο στατιστικό τεστ που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την οικοδόμηση ενός 

μοντέλου μέσω της οπισθοδρομικής βηματικής εξάλειψης (backward stepwise elimination). 

 

2.7.3. Hosmer-Lemshow Goodness of Fit Test 

Η στατιστική Hosmer-Lemshow αξιολογεί την καλή κατάσταση δοκιμής προσαρμογής (goodness of fit 

test) με τη δημιουργία 10 διατεταγμένων group αντικειμένων και στη συνέχεια συγκρίνει τον αριθμό που 

υπάρχει στο κάθε group (observed) με τον αριθμό που προβλέπεται από το μοντέλο λογιστικής 

παλινδρόμησης (predicted). Επομένως, το στατιστικό test είναι μια chi-square στατιστική με ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα άνευ σημασίας, υποδεικνύοντας ότι η πρόβλεψη μοντέλου δεν διαφέρει 

σημαντικά από την παρατηρούμενη [19]. Η καλή κατάσταση δοκιμής προσαρμογής (goodness of fit test) 

ενός στατιστικού μοντέλου περιγράφει πόσο καλά ταιριάζει το μοντέλο σε ένα σύνολο παρατηρήσεων. 

Τα μέτρα της goodness of fit τυπικά συνοψίζουν την απόκλιση μεταξύ των παρατηρηθεισών τιμών και 

των τιμών που αναμένονται στο υπό εξέταση μοντέλο [18]. 
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2.7.4. Περιορισμοί 

Η λογιστική παλινδρόμηση δεν απαιτεί πολυπαραγοντικές κανονικές κατανομές, αλλά απαιτεί τυχαία 

ανεξάρτητη δειγματοληψία και γραμμικότητα μεταξύ του Χ και του logit. Το μοντέλο είναι πιθανό να 

είναι πιο ακριβές κοντά στη μέση των κατανομών και λιγότερο ακριβές προς τα άκρα. Παρόλο που 

κάποιος μπορεί να εκτιμήσει το P (Y = 1) για οποιονδήποτε συνδυασμό τιμών, ίσως δεν υπάρχουν στην 

πραγματικότητα όλοι οι συνδυασμοί στον πληθυσμό του δείγματος. 

Τα μοντέλα μπορούν να παραμορφωθούν αν οι σημαντικές μεταβλητές μείνουν εκτός. Είναι εύκολο να 

αξιολογηθεί η συμβολή των πρόσθετων μεταβλητών. Ωστόσο, η προσθήκη άσχετων μεταβλητών μπορεί 

να αμβλύνει τις επιδράσεις των πιο ενδιαφερουσών μεταβλητών. Η πολυελαστικότητα (multicollinearity) 

δεν θα οδηγήσει σε προκατειλημμένες (biased) εκτιμήσεις, αλλά όπως συμβαίνει στην κανονική 

παλινδρόμηση, τα τυπικά σφάλματα (standard errors) για τους συντελεστές (coefficients) γίνονται 

μεγαλύτερα και η μοναδική συμβολή των επικαλυπτόμενων μεταβλητών μπορεί να γίνει πολύ μικρή και 

δύσκολο να ανιχνευθεί στατιστικά. 

Γενικά είναι προτιμότερο να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Τα μοντέλα μπορεί να είναι ασταθή όταν 

τα δείγματα είναι μικρά. Μπορούμε να αναλογιστούμε τα τις ακραίες τιμές (outliers) κατά πόσο μπορούν 

να διαστρεβλώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Με συσχετισμένες (correlated) μεταβλητές και 

ειδικά με μικρά δείγματα, ορισμένοι συνδυασμοί τιμών μπορεί να αναπαρίστανται πολύ αραιά (sparsely).  

2.7.5. Πιθανολογική ταξινόμηση (Probabilistic Classification) 

Έστω ότι δίνονται N επισημασμένα (labeled) παραδείγματα εκπαίδευσης  

    

Όπου X: N x D πίνακας χαρακτηριστικών (feature matrix), y: N x 1 διάνυσμα ετικετών (label vector) 

[20]. 

Για yn = 1 είναι η πιθανότητα της θετικής περίπτωσης και yn = 0 η πιθανότητα της αρνητικής. Στόχος 

είναι να εκπαιδευτεί ένας ταξινομητής ώστε να είναι σε θέση να προβλέπει το δυαδικό label y* για ένα 

νέο input x* [20]. 

Θα θέλαμε επίσης ένα πιθανολογικό μοντέλο (probabilistic model) να μπορεί να προβλέπει τις 

πιθανότητες των labels [20]: 

 

Όπου μn ∈ (0,1) είναι η πιθανότητα του yn = 1 

Στη λογιστική παλινδρόμηση το μ ορίζεται μέσω της σιγμοειδούς συνάρτησης (sigmoid function) [20]. 
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Εικόνα 2.7.5.1 

Η σιγμοειδής συνάρτηση υπολογίζει ένα πραγματικό σκορ (wTx) για input x και το τοποθετεί στο 

διάστημα (0,1) ώστε να μετατρέψει αυτό το σκορ σε πιθανότητα [20]. 

Έτσι, έχουμε: 

 

 

Εάν θεωρήσουμε ότι y ∈ {-1, +1} αντί του y ∈ {0,1} τότε ο τύπος της πιθανότητας του y δεδομένου των 

x,w είναι [20]: 

 

 

2.8. Δένδρα Απόφασης (Decision Trees) 

Τα δέντρα απόφασης θεωρούνται μία από τις πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων 

κατηγοριοποίησης. Ερευνητές από διάφορους κλάδους όπως στατιστική, μηχανική μάθηση, αναγνώριση 

προτύπων και εξόρυξη δεδομένων έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός δέντρου απόφασης από 

διαθέσιμα δεδομένα. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια επισκόπηση κάποιων μεθόδων για την 

κατασκευή ταξινομητών δέντρων αποφάσεων με τρόπο από πάνω προς τα κάτω. 

Ένα δέντρο απόφασης είναι ένας ταξινομητής που εκφράζεται ως ένα αναδρομικό χώρισμα του συνόλου 

των πιθανών παραδειγμάτων ή στιγμιότυπων (instance space). Το δέντρο απόφασης αποτελείται από 

κόμβους που σχηματίζουν ένα ριζωμένο δέντρο, δηλαδή ένα κατευθυνόμενο δέντρο με έναν κόμβο που 

ονομάζεται “root” το οποίο δεν έχει εισερχόμενες ακμές (incoming edges). Όλοι οι άλλοι κόμβοι έχουν 

ακριβώς μια εισερχόμενη ακμή. Ένας κόμβος με εξερχόμενες ακμές ονομάζεται εσωτερικός κόμβος ή 

κόμβος δοκιμής (node). Όλοι οι άλλοι κόμβοι ονομάζονται φύλλα, γνωστοί και ως κόμβοι τερματικών ή 

αποφάσεων. Σε ένα δέντρο απόφασης, κάθε εσωτερικός κόμβος χωρίζει τον χώρο πιθανών 

παραδειγμάτων σε δύο ή περισσότερους χώρους, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διακριτή συνάρτηση των 

τιμών των χαρακτηριστικών εισόδου. Στην απλούστερη και πιο συνηθισμένη περίπτωση, κάθε συνθήκη 

εξετάζει ένα μόνο χαρακτηριστικό, έτσι ώστε ο χώρος πιθανών παραδειγμάτων να είναι χωρισμένος 
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σύμφωνα με την τιμή του χαρακτηριστικού [21]. Στην περίπτωση των αριθμητικών χαρακτηριστικών, η 

συνθήκη παραπέμπει σε ένα εύρος τιμών. 

Κάθε φύλλο αντιστοιχεί σε μία κατηγορία που αντιπροσωπεύει την καταλληλότερη τιμή-στόχο. 

Εναλλακτικά, το φύλλο μπορεί να περιέχει έναν διάνυσμα πιθανότητας που υποδεικνύει την πιθανότητα 

του χαρακτηριστικού-στόχου να έχει μια ορισμένη τιμή. Τα στιγμιότυπα ταξινομούνται πηγαίνοντας από 

τη ρίζα του δέντρου φτάνοντας σε ένα φύλλο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνθηκών κατά μήκος 

της διαδρομής. Η επόμενη εικόνα περιγράφει ένα δέντρο απόφασης που αιτιολογεί εάν ένας πιθανός 

πελάτης θα απαντήσει ή όχι σε μια άμεση αποστολή αλληλογραφίας. Οι εσωτερικοί κόμβοι 

αντιπροσωπεύονται ως κύκλοι, ενώ τα φύλλα αναπαρίστανται ως τρίγωνα. Αυτό το δέντρο απόφασης 

περιέχει τόσο κατηγορικά όσο και αριθμητικά χαρακτηριστικά. Με βάση αυτόν τον ταξινομητή, ο 

αναλυτής μπορεί να προβλέψει την απάντηση ενός δυνητικού πελάτη και να κατανοήσει τα 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του πληθυσμού των δυνητικών πελατών όσον αφορά την άμεση 

αποστολή αλληλογραφίας. Κάθε κόμβος φέρει ετικέτα ανάλογη του χαρακτηριστικού που τεστάρει και 

τα κλαδιά του φέρουν ετικέτες με τιμές αντίστοιχες αυτών του κόμβου. 

 

Εικόνα 2.8.1 

Σε περίπτωση αριθμητικών χαρακτηριστικών, τα δέντρα αποφάσεων μπορούν να ερμηνευθούν 

γεωμετρικά ως μια συλλογή υπερεπιπέδων (hyperplanes), με κάθε ορθογώνιο να αναλογεί σε έναν από 

τους άξονες [21]. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων προτιμούν λιγότερο σύνθετα δέντρα αποφάσεων, 

καθώς μπορούν να θεωρηθούν πιο κατανοητά. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Breimanet al. (1984) [22] η 

πολυπλοκότητα των δένδρων έχει κρίσιμη επίδραση στην ακρίβειά τους. Η πολυπλοκότητα των δένδρων 

ελέγχεται ρητά από τα κριτήρια διακοπής και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο κλαδέματος. Συνήθως η 

πολυπλοκότητα του δέντρου μετράται με μια από τις επόμενες μετρικές: τον συνολικό αριθμό κόμβων, 

τον συνολικό αριθμό των φύλλων, το βάθος των δένδρων και τον αριθμό των χαρακτηριστικών που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η επαγωγή του δέντρου απόφασης σχετίζεται στενά με την επαγωγή του κανόνα. 

Κάθε διαδρομή από τη ρίζα ενός δέντρου απόφασης σε ένα από τα φύλλα του μπορεί να μετατραπεί σε 

κανόνα απλώς συνδέοντας τους ελέγχους κατά μήκος της διαδρομής ώστε να σχηματίσουν το 

προηγούμενο μέρος, θεωρώντας την πρόβλεψη κλάσης του φύλλου ως την τιμή της κλάσης. Για 

παράδειγμα, ένα από τα μονοπάτια στο προηγούμενο σχήμα μπορεί να μετατραπεί στον κανόνα: «Αν η 

ηλικία του πελάτη είναι μικρότερη ή ίση ή ίση με 30, και το φύλο του πελάτη είναι «Άνδρας» τότε ο 
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πελάτης θα απαντήσει στην άμεση αλληλογραφία». Το σύνολο κανόνων που προκύπτει μπορεί στη 

συνέχεια να απλοποιηθεί για να βελτιώσει την κατανόησή του προβλήματος από έναν χρήστη και 

ενδεχομένως την ακρίβειά του (Quinlan, 1987) [23]. 

 

2.8.1. Αλγοριθμικό μέρος των Δέντρων Απόφασης 

Οι επαγωγείς των δέντρων αποφάσεων είναι αλγόριθμοι οι οποίοι υλοποιούν ένα δέντρο απόφασης από 

ένα σύνολο δεδομένων. Τυπικά ο στόχος είναι να βρεθεί το βέλτιστο δέντρο απόφασης ελαχιστοποιώντας 

το σφάλμα γενίκευσης. Ωστόσο κι άλλες συναρτήσεις στόχου μπορούν επίσης να οριστούν, όπως για 

παράδειγμα η ελαχιστοποίηση του αριθμού κόμβων ή η ελαχιστοποίηση του μέσου βάθους. 

Η δημιουργία ενός βέλτιστου δέντρου αποφάσεων από ένα σύνολο δεδομένων θεωρείται δύσκολο έργο. 

Η χρήση βέλτιστων αλγορίθμων δέντρων αποφάσεων είναι εφικτή μόνο σε μικρά προβλήματα. Συνεπώς, 

απαιτούνται ευρετικοί μέθοδοι για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι 

μέθοδοι μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω με 

σαφή προτίμηση στην πρώτη περίπτωση. 

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι δέντρων αποφάσεων που υλοποιούν την  περίπτωση από πάνω προς τα 

κάτω όπως ο ID3 (Quinlan, 1986), C4.5 (Quinlan, 1993), CART (Breiman et al., 1984). Ορισμένοι 

αποτελούνται από δύο εννοιολογικές φάσεις: ανάπτυξη και κλάδεμα (C4.5 και CART). Άλλοι αλγόριθμοι 

εκτελούν μόνο την φάση της ανάπτυξης ή του φυτρώματος. 

Το επόμενο σχήμα παρουσιάζει μια αλγοριθμική ανάλυση για την επαγωγή από πάνω προς τα κάτω ενός 

δέντρου αποφάσεων χρησιμοποιώντας την ανάπτυξη και το κλάδεμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι 

αλγόριθμοι είναι άπληστοι από τη φύση τους και κατασκευάζουν το δέντρο απόφασης με έναν 

επαναληπτικό τρόπο από την κορυφή προς τα κάτω (με το γνωστό «διαίρει και βασίλευε»). Σε κάθε 

επανάληψη, ο αλγόριθμος υλοποιεί το διαχωρισμό του σετ εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα 

μιας διακριτής συνάρτησης των χαρακτηριστικών εισόδου. Η επιλογή της καταλληλότερης συνάρτησης 

γίνεται σύμφωνα με μερικά μέτρα διαίρεσης. Μετά την επιλογή του κατάλληλου διαχωρισμού, κάθε 

κόμβος υποδιαιρεί περαιτέρω το σύνολο εκπαίδευσης σε μικρότερα υποσύνολα, μέχρις ότου δεν υπάρξει 

επιπλέον επαρκής διάσπαση ή ικανοποιείται ένα κριτήριο τερματισμού [21]. Η επόμενη εικόνα 

αποτυπώνει τη λειτουργία του αλγορίθμου σε βήματα. 
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Εικόνα 2.8.1.1 

2.8.2. Κριτήρια διαχωρισμού 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συναρτήσεις διαχωρισμού είναι μονομερείς. Αυτό σημαίνει ότι ένας 

εσωτερικός κόμβος χωρίζεται σύμφωνα με την τιμή ενός μόνο χαρακτηριστικού. Κατά συνέπεια, ο 

αλγόριθμος αναζητά το καλύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα πάνω στο οποίο το δέντρο πρέπει να 

χωριστεί. Υπάρχουν διάφορα μονομερή κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται με διάφορους τρόπους, όπως 

η προέλευση του μέτρου διαχωρισμού, δηλαδή η θεωρία των πληροφοριών, η εξάρτηση και η απόσταση 

όπως επίσης και η δομή του μέτρου, που πρόκειται για κριτήρια που βασίζονται σε στην ακαθαρσία των 

δεδομένων, κανονικοποιημένα κριτήρια βάσει ακαθαρσίας και δυαδικά κριτήρια. 

Γνωστά κριτήρια διαχωρισμού είναι αυτά τα οποία βασίζονται στην ακαθαρσία, το κέρδος πληροφορίας 

(information gain), το gini index, η αναλογία πιθανότητας και η chi-squared στατιστική, το κριτήριο 

DKM, κριτήρια βασισμένα στην κανονικοποιημένη ακαθαρσία, gain ratio, το μέτρο απόστασης, κριτήριο 

Twoing, κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, ορθογώνιο κριτήριο [21] κ.α. 
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Αυτά για τα οποία θα επεκταθούμε περισσότερο είναι αυτά που βασίζονται στην ακαθαρσία των 

δεδομένων, το information gain, το gini index και το gain ration.  

 

2.8.3. Κριτήρια βασισμένα στην ακαθαρσία (Impurity-based) 

Δεδομένης μιας τυχαίας μεταβλητής x με k διακριτές τιμές, διαμοιρασμένες σύμφωνα με το διάνυσμα 

πιθανοτήτων P = (p1, p2, …, pk), το μέτρο ακαθαρσίας είναι μια συνάρτηση της μορφής φ:[0,1]k → R η 

οποία ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες [21]: 

• φ (P)≥0 

• φ (P) έχει ελάχιστη τιμή εάν ∋i  τέτοιο ώστε η πιθανότητα pi = 1. 

• φ (P) έχει μέγιστη τιμή εάν ∀i, 1 ≤ i ≤ k, pi = 1/k 

• φ (P) είναι συμμετρικό σε σχέση με τα στοιχεία που ανήκουν στο P 

• φ (P) είναι ομαλή (διαφοροποιήσιμη παντού) στο σύνολο τιμών της. 

Εάν το διάνυσμα πιθανότητας έχει ένα στοιχείο με τιμή 1 (η μεταβλητή x παίρνει μόνο μία τιμή), τότε η 

μεταβλητή ορίζεται ως καθαρή. Από την άλλη πλευρά, εάν όλα τα στοιχεία είναι ίσα, τότε το επίπεδο της 

ακαθαρσίας φτάνει στο μέγιστο. 

Με δεδομένο ένα σύνολο εκπαίδευσης S, το διάνυσμα πιθανότητας του χαρακτηριστικού-στόχου (target 

variable) y ορίζεται ως: 

 

 To goodness-of-split λόγω του διακριτού χαρακτηριστικού ai ορίζεται ως η μείωση της ακαθαρσίας του 

target variable μετά το διαχωρισμό του S σύμφωνα με τις τιμές vi,j ∈ dom(ai): 

       

 

2.8.4. Κέρδος Πληροφορίας (Information Gain) 

Το κέρδος πληροφορίας είναι ένα κριτήριο που βασίζεται κι αυτό στην ακαθαρσία των δεδομένων και 

χρησιμοποιεί το μέτρο της εντροπίας (προέλευση από τη θεωρία της πληροφορίας) ως μέτρο ακαθαρσίας 

(Quinlan, 1987). Το κέρδος της πληροφορίας βασίζεται στη μείωση της εντροπίας μετά τη διάσπαση ενός 

συνόλου δεδομένων σε ένα χαρακτηριστικό. Η κατασκευή ενός δέντρου αποφάσεων αφορά αποκλειστικά 

την εύρεση ενός χαρακτηριστικού που επιστρέφει το υψηλότερο κέρδος πληροφορίας (δηλ. τα πιο 

ομοιογενή κλαδιά). 

       

όπου: 
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2.8.5. Gini Index 

Ο δείκτης Gini είναι ένα κριτήριο βασισμένο στην ακαθαρσία των δεδομένων και μετρά τις αποκλίσεις 

μεταξύ των κατανομών πιθανότητας των τιμών του χαρακτηριστικού-στόχου. Ο δείκτης Gini έχει 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορα έργα όπως (Breiman et al., 1984) και (Gelfand et al., 1991) [21] και ορίζεται 

ως: 

 

Συνεπώς, το κριτήριο αξιολόγησης για την επιλογή του χαρακτηριστικού ai ορίζεται ως: 

 

Μια βαθμολογία Gini δίνει μια ιδέα για το πόσο καλός είναι ένας διαχωρισμός από το πόσο μικτές είναι 

οι κλάσεις στις δύο ομάδες που δημιουργούνται από τη διάσπαση. Ένας τέλειος διαχωρισμός έχει ως 

αποτέλεσμα ένα Gini με σκορ 0, ενώ η χειρότερη περίπτωση είναι αυτή που χωρίζει τις κλάσεις σε 50/50. 

 

2.8.6. Λόγος Κέρδους (Gain Ratio) 

Ο λόγος κέρδους “κανονικοποιεί” το κέρδος πληροφορίας ως εξής (Quinlan, 1993): 

 

O λόγος δεν ορίζεται όταν ο παρονομαστής είναι μηδέν. Επίσης, ο λόγος μπορεί να τείνει να ευνοεί 

χαρακτηριστικά για τα οποία ο παρονομαστής είναι πολύ μικρός. Κατά συνέπεια, προτείνεται σε δύο 

στάδια. Όταν το κέρδος πληροφορίας υπολογίζεται για όλα τα χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια 

λαμβάνει υπόψη μόνο τα χαρακτηριστικά που έχουν απόδοση στο ελάχιστο τόσο καλή όσο το μέσο 

κέρδος πληροφορίας. Έτσι, επιλέγεται το χαρακτηριστικό που έχει το μεγαλύτερο λόγο κέρδους. Έχει 

αποδειχθεί ότι ο λόγος κέρδους τείνει να ξεπεράσει τα απλά κριτήρια κέρδους πληροφοριών, τόσο από 

την πλευρά της ακρίβειας, όσο και από θέματα πολυπλοκότητας του ταξινομητή (Quinlan, 1988). 

2.8.7. Σύγκριση των Μονομερών Κριτηρίων Διαχωρισμού 

Συγκριτικές μελέτες των κριτηρίων διαίρεσης που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και άλλων, έχουν 

διεξαχθεί από διάφορους ερευνητές τα τελευταία σαράντα χρόνια. Οι περισσότερες από αυτές τις 

συγκρίσεις βασίζονται σε εμπειρικά αποτελέσματα, αν και υπάρχουν ορισμένα θεωρητικά 

συμπεράσματα. 
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Πολλοί από τους ερευνητές επισημαίνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή των κριτηρίων 

διάσπασης δεν θα επηρεάσει σημαντικά την απόδοση των δένδρων. Κάθε κριτήριο είναι καλύτερο σε 

κάποιες περιπτώσεις και χειρότερο σε άλλες, όπως επισημαίνει και το θεώρημα “No–Free–Lunch” [21]. 

Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα και τη βελτιστοποίηση, το “No–Free–Lunch” θεώρημα είναι ένα 

αποτέλεσμα που δηλώνει ότι για ορισμένα είδη μαθηματικών προβλημάτων το υπολογιστικό κόστος της 

εξεύρεσης λύσης, κατά μέσο όρο για όλα τα προβλήματα της κλάσης, είναι το ίδιο για οποιαδήποτε 

μέθοδο λύσης [24]. 

 

2.8.8. Κριτήρια Διακοπής (Stopping Criteria) 

Η φάση ανάπτυξης ενός δέντρου συνεχίζεται μέχρις ότου ικανοποιηθεί ένα κριτήριο διακοπής. Οι 

ακόλουθες συνθήκες είναι συνήθεις κανόνες διακοπής [21]: 

• Όλες οι περιπτώσεις στο σύνολο εκπαίδευσης ανήκουν σε μία μόνο τιμή y. 

• Έχει επιτευχθεί το μέγιστο βάθος δέντρου. 

• Ο αριθμός των περιπτώσεων στον τερματικό κόμβο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό 

περιπτώσεων για γονικούς κόμβους. 

• Εάν ο κόμβος ήταν χωρισμένος, ο αριθμός των περιπτώσεων σε έναν ή περισσότερους κόμβους-

παιδιά θα ήταν μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό περιπτώσεων των κόμβων-παιδιών. 

• Τα καλύτερα κριτήρια διάσπασης δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. 

 

2.8.9. Μέθοδοι Κλαδέματος (Pruning Methods) 

Η χρήση αυστηρών κριτηρίων διακοπής τείνει να δημιουργεί μικρά και under–fitted δέντρα αποφάσεων. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση χαλαρών κριτηρίων διακοπής τείνει να δημιουργήσει μεγάλα δέντρα 

αποφάσεων που είναι υπερβολικά προσαρμοσμένα (over-fitted) στο σύνολο εκπαίδευσης. Οι μέθοδοι 

κλαδέματος που προτείνονται αρχικά στο (Breiman et al., 1984) αναπτύχθηκαν για να επιλύσουν αυτό το 

δίλημμα. Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, χρησιμοποιείται ένα κριτήριο χαλαρής διακοπής, 

επιτρέποντας στο δέντρο αποφάσεων να υπερκεράσει (overfit) το σύνολο εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, το 

over-fitted δέντρο κόβεται σε ένα μικρότερο δέντρο αφαιρώντας υπο-κλαδιά που δεν συμβάλλουν στην 

ακρίβεια γενίκευσης. Έχει αποδειχθεί σε διάφορες μελέτες ότι η χρήση μεθόδων κλαδέματος μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοση γενίκευσης ενός δέντρου αποφάσεων, ειδικά σε σύνολα δεδομένων που 

περιέχουν θόρυβο. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για το κλάδεμα δέντρων αποφάσεων. Οι περισσότερες από αυτές 

πραγματοποιούν μετακίνηση από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω μεταξύ των κόμβων. 

Ένας κόμβος κλαδεύεται αν η λειτουργία αυτή βελτιώνει ορισμένα κριτήρια. Δημοφιλείς τεχνικές 

κλαδέματος είναι οι Cost–Complexity Pruning, Reduced Error Pruning, Minimum Error Pruning (MEP), 

Pessimistic Pruning, Optimal Pruning [21] κ.α. 
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2.8.10. Αλγόριθμοι Δέντρων Αποφάσεων 

2.8.10.1. ID3 

Ο αλγόριθμος ID3 θεωρείται ένας πολύ απλός αλγόριθμος δέντρων αποφάσεων (Quinlan, 1986). O ID3 

χρησιμοποιεί to κέρδος πληροφορίας ως κριτήριο διαίρεσης. Η ανάπτυξη σταματά όταν όλες οι 

περιπτώσεις φτάσουν να ανήκουν σε μία μόνο τιμή του χαρακτηριστικού στόχου ή όταν το καλύτερο 

κέρδος πληροφορίας δεν είναι μεγαλύτερο από το μηδέν. Ο ID3 δεν εφαρμόζει καμία διαδικασία 

κλαδέματος ούτε χειρίζεται αριθμητικά χαρακτηριστικά ή τιμές που λείπουν (missing values) [21]. 

 

2.8.10.2. C4.5 

Ο αλγόριθμος C4.5 είναι μια εξέλιξη του ID3, που παρουσιάζεται από τον ίδιο συγγραφέα (Quinlan, 

1993). Χρησιμοποιεί το λόγο κέρδους ως κριτήριο διαίρεσης. Ο διαχωρισμός διακόπτεται όταν ο αριθμός 

των περιπτώσεων που πρόκειται να χωριστούν είναι κάτω από ένα ορισμένο όριο. Το κλάδεμα που 

βασίζεται σε σφάλματα εκτελείται μετά τη φάση της ανάπτυξης του δέντρου. Ο C4.5 μπορεί να χειριστεί 

αριθμητικά χαρακτηριστικά. Επίσης μπορεί να διαχειριστεί από ένα σετ εκπαίδευσης τις ελλείπουσες 

τιμές χρησιμοποιώντας τους διορθωμένους λόγους κέρδους όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω [21]. 

 

2.8.10.3. CART 

Ο αλγόριθμος CART αντιπροσωπεύει τα δέντρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης (Breiman et αϊ., 1984). 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι κατασκευάζει δυαδικά δέντρα, δηλαδή κάθε εσωτερικός κόμβος έχει 

ακριβώς δύο εξερχόμενες ακμές. Οι διαχωρισμοί επιλέγονται με βάση το κριτήριο twoing και το 

εκάστοτε δέντρο κλαδεύεται βάσει του Cost–Complexity Pruning. Αν επιλεχθεί, ο αλγόριθμος CART 

μπορεί να εξετάσει το κόστος εσφαλμένης ταξινόμησης κατά την επαγωγή του δέντρου. Επιτρέπει επίσης 

στους χρήστες να παρέχουν προγενέστερη κατανομή πιθανότητας [21]. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του CART είναι η ικανότητά του να δημιουργεί δέντρα παλινδρόμησης. 

Τα δέντρα παλινδρόμησης είναι δέντρα όπου τα φύλλα τους προβλέπουν έναν πραγματικό αριθμό και όχι 

κλάση. Σε περίπτωση παλινδρόμησης, ο αλγόριθμος CART αναζητά διαχωρισμούς που ελαχιστοποιούν 

το προβλεπόμενο τετραγωνικό σφάλμα (η ελάχιστη τετραγωνική απόκλιση). Η πρόβλεψη σε κάθε φύλλο 

βασίζεται στον σταθμισμένο μέσο όρο για τον κόμβο [21]. 

 

2.8.11. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Δέντρων Απόφασης 

Αρκετά είναι τα πλεονεκτήματα των δέντρων απόφασης ως εργαλείων ταξινόμησης όπως έχει 

επισημανθεί στη βιβλιογραφία [21]: 

• Τα δέντρα αποφάσεων είναι εύκολο να κατανοηθούν και όταν συμπιέζονται είναι επίσης εύκολο 

να ερμηνευθούν. Με άλλα λόγια, εάν το δέντρο αποφάσεων έχει ένα λογικό αριθμό φύλλων, 

μπορεί να το κατανοήσει ένας μη επαγγελματίας χρήστης. Επιπλέον, τα δέντρα αποφάσεων 

μπορούν να μετατραπούν σε ένα σύνολο κανόνων. 
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• Τα δέντρα αποφάσεων μπορούν να χειριστούν τόσο τα ονομαστικά όσο και τα αριθμητικά 

χαρακτηριστικά εισαγωγής. 

• Η αναπαράσταση ενός δέντρου απόφασης είναι αρκετά πλούσια ώστε να αντιπροσωπεύει 

οποιοδήποτε ταξινομητή διακριτής τιμής. 

• Τα δέντρα απόφασης είναι ικανά να χειρίζονται σύνολα δεδομένων που ενδέχεται να έχουν 

σφάλματα. 

• Τα δέντρα απόφασης είναι ικανά να χειρίζονται σύνολα δεδομένων που μπορεί να έχουν 

ελλείπουσες τιμές. 

• Τα δέντρα απόφασης θεωρούνται ως μια μη παραμετρική μέθοδος. Αυτό σημαίνει ότι τα δέντρα 

απόφασης δεν έχουν υποθέσεις σχετικά με την κατανομή του χώρου τιμών και τη δομή του 

ταξινομητή. 

Πέραν όμως των θετικών στοιχείων που έχουν τα δέντρα απόφασης, έχουν επίσης και μειονεκτήματα 

όπως [21]: 

• Οι περισσότεροι από τους αλγόριθμους (όπως o ID3 και o C4.5) απαιτούν ότι το χαρακτηριστικό-

στόχος θα πρέπει να έχει μόνο διακριτές τιμές. 

• Δεδομένου ότι τα δέντρα αποφάσεων χρησιμοποιούν τη μέθοδο «διαίρει και βασίλευε», τείνουν 

να αποδίδουν καλά αν υπάρχουν μερικά ιδιαίτερα συναφή χαρακτηριστικά, αλλά λιγότερο καλά 

εάν υπάρχουν πολλές πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις. Δεδομένου ότι τα περισσότερα δέντρα 

αποφάσεων διαιρούν τον χώρο παραδειγμάτων σε αποκλειστικές υπο-περιοχές για να 

αντιπροσωπεύσουν μια έννοια, σε ορισμένες περιπτώσεις το δέντρο πρέπει να περιέχει αρκετές 

επικαλύψεις του ίδιου δευτερεύοντος δέντρου για να αντιπροσωπεύει τον ταξινομητή. 

• Η απληστία των δέντρων απόφασης οδηγεί σε ένα άλλο μειονέκτημα που πρέπει να επισημανθεί 

και αυτό είναι η υπερευαισθησία του στο σετ εκπαίδευσης όταν αυτό περιέχει άσχετα 

χαρακτηριστικά ή και θόρυβο (Quinlan, 1993). 

 

2.9. Αλγόριθμος Κ-Πλησιέστερων Γειτόνων (K-Nearest Neighbors Algorithm) 

Το γεγονός ότι οι μέθοδοι πλησιέστερων γειτόνων παραμένουν δημοφιλείς στην πράξη, σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στην εμπειρική τους επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση είναι υπερβολικά 

απλοϊκή. Θα αναφέρουμε τέσσερις πτυχές των μεθόδων πλησιέστερων γειτόνων που θεωρούμε ότι έχουν 

καθοριστική σημασία για τη συνεχιζόμενη δημοτικότητά τους. Αρχικά, η ευελιξία στην επιλογή του τι 

σημαίνει «κοντινός» στην πρόβλεψη του πλησιέστερου γείτονα, μάς επιτρέπει να χειριστούμε εύκολα ad-

hoc αποστάσεις ή να εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες μηχανές μάθησης που βασίζονται στην απόσταση, 

όπως τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα ή τις μαθησιακές προσεγγίσεις που βασίζονται σε δέντρα αποφάσεων. 

Δεύτερον, η υπολογιστική αποτελεσματικότητα των πολυάριθμων προσεγγιστικών διαδικασιών 

αναζήτησης πλησιέστερων γειτόνων, επιτρέπει στην διαδικασία πρόγνωσης πλησιέστερων γειτόνων να 

κλιμακωθεί σε μαζικά σύνολα δεδομένων μεγάλης διάστασης, που είναι κοινά στις σύγχρονες 

εφαρμογές. Τρίτον, οι μέθοδοι  πλησιέστερων γειτόνων είναι μη παραμετρικές, κάνοντας λίγες υποθέσεις 

μοντελοποίησης πάνω στα δεδομένα και αντί αυτού αφήνουν τα δεδομένα να οδηγήσουν με πιο άμεσο 

τρόπο τις προβλέψεις. Επίσης, οι μέθοδοι  πλησιέστερων γειτόνων θεωρούνται ότι παρέχουν ενδείξεις για 

τις προβλέψεις τους, υποδεικνύοντας τους κοντινότερους γείτονες που βρέθηκαν [25]. 

Ο αλγόριθμος KNN είναι όπως αναφέραμε ένας μη παραμετρικός αλγόριθμος. Όταν λέμε ότι μια τεχνική 

δεν είναι παραμετρική, σημαίνει ότι δεν κάνει υποθέσεις σχετικά με την υποκείμενη κατανομή 

δεδομένων. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, όπως στον πραγματικό κόσμο, τα περισσότερα από τα πρακτικά 

δεδομένα δεν υπακούουν στις τυπικές θεωρητικές παραδοχές που έγιναν (π.χ. γευστικά μείγματα, 

γραμμικά διαχωρίσιμα κ.λπ.). 
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O KNN είναι επίσης ένας τεμπέλης αλγόριθμος. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί τα σημεία 

δεδομένων εκπαίδευσης για να κάνει οποιαδήποτε γενίκευση. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει ρητή φάση 

εκπαίδευσης ή είναι ελάχιστη, πράγμα που κάνει τη φάση της εκπαίδευσης αρκετά γρήγορη. 

Επιπρόσθετα, η έλλειψη γενίκευσης σημαίνει ότι ο KNN διατηρεί όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης καθώς 

όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης απαιτούνται κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμών (testing phase). Κάτι 

τέτοιο βρίσκει αντίθετες άλλες τεχνικές όπως το SVM όπου ο χρήστης μπορεί να απορρίψει όλα τα μη 

υποστηρικτικά διανύσματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι από τους αλγόριθμους που 

ανήκουν στην κατηγορία των «τεμπέληδων» και ειδικά ο KNN, λαμβάνουν απόφαση με βάση ολόκληρο 

το σύνολο εκπαίδευσης (στην καλύτερη περίπτωση ένα υποσύνολο αυτών). 

Στο σημείο αυτό το δίλημα που δημιουργείται είναι οτι υπάρχει μια ανύπαρκτη ή ελάχιστη φάση 

εκπαίδευσης αλλά επίσης μια δαπανηρή φάση δοκιμών. Το κόστος έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο όσο 

και με την μνήμη. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, καθώς στη χειρότερη 

περίπτωση, όλα τα σημεία δεδομένων θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στην απόφαση και απαιτείται 

περισσότερη μνήμη καθώς όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης πρέπει να αποθηκευθούν. 

 

2.9.1. Υποθέσεις του KNN 

Ο KNN υποθέτει ότι τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα χώρο χαρακτηριστικών (feature space). Πιο 

συγκεκριμένα, τα σημεία δεδομένων βρίσκονται σε ένα μετρικό χώρο. Τα δεδομένα μπορούν να είναι 

κλιμακωτά ή πιθανόν ακόμη και πολυδιάστατα διανύσματα. Δεδομένου ότι τα σημεία είναι σε χώρο 

χαρακτηριστικών (feature space), χαρακτηρίζονται και από την έννοια της απόστασης. Αυτή η απόσταση 

δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η Ευκλείδεια (Euclidean) απόσταση αν και είναι αυτή που 

χρησιμοποιείται συνήθως. 

Κάθε ένα από τα δεδομένα εκπαίδευσης αποτελείται από ένα σύνολο διανυσμάτων και μια ετικέτα 

κλάσης που συνδέονται με κάθε διάνυσμα. Στην απλούστερη περίπτωση, θα είναι + ή - (για θετικές ή 

αρνητικές κλάσεις), αλλά ο KNN, μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά με αυθαίρετο αριθμό κλάσεων. 

Στο πλαίσιο ανάλυσης του ΚΝΝ συναντάμε και τον αριθμό “k”. Αυτός ο αριθμός αποφασίζει πόσοι 

γείτονες (όπου ο γείτονας ορίζεται με βάση τη μέτρηση απόστασης) επηρεάζουν την ταξινόμηση. Αυτός 

είναι συνήθως ένας περιττός αριθμός στην περίπτωση που ο αριθμός των κλάσεων είναι 2. Εάν k = 1, 

τότε ο αλγόριθμος ονομάζεται απλά ως ο πλησιέστερος αλγόριθμος γειτονίας. 

 

2.9.2. Εκτίμηση της Πυκνότητας 

Αν και η ταξινόμηση παραμένει η πρωταρχική εφαρμογή του KNN, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε 

και για την εκτίμηση της πυκνότητας. Δεδομένου ότι ο KNN δεν είναι παραμετρικός αλγόριθμος, μπορεί 

να κάνει εκτίμηση για αυθαίρετες κατανομές. Η ιδέα είναι πολύ παρόμοια με τη χρήση του παράθυρου 

Parzen. Αντί να χρησιμοποιήσει τις συναρτήσεις του υπερκύβου (hypercube) και του πυρήνα, 

πραγματοποιεί την εκτίμηση ως εξής: Για να υπολογίσει την πυκνότητα σε ένα σημείο x, τοποθετεί έναν 

υπερκύβο με κέντρο το x και συνεχίζει να αυξάνει το μέγεθος μέχρι να βρεθούν οι γείτονες. Εφόσον γίνει 

αυτό, μετά υπολογίζει την πυκνότητα χρησιμοποιώντας τον τύπο [26]: 
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Όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των σημείων και V είναι ο όγκος του υπερκύβου. Παρατηρούμε ότι ο 

αριθμητής είναι ουσιαστικά μια σταθερά και η πυκνότητα επηρεάζεται από τον όγκο του υπερκύβου. Ας 

πούμε ότι η πυκνότητα στο x είναι πολύ υψηλή. Έτσι, μπορούμε να βρούμε τα σημεία k κοντά στο x 

πολύ γρήγορα. Αυτά τα σημεία είναι επίσης πολύ κοντά στο x (εξ ορισμού υψηλής πυκνότητας). Αυτό 

σημαίνει ότι ο όγκος του υπερκύβου είναι μικρός και η προκύπτουσα πυκνότητα είναι υψηλή. Στην 

περίπτωση όπου η πυκνότητα γύρω από το x είναι πολύ χαμηλή, αυτό σημαίνει ότι ο όγκος του 

υπερκύβου που απαιτείται για να καλύψει τους πλησιέστερους γείτονες είναι μεγάλος και συνεπώς ο 

λόγος είναι χαμηλός [26]. 

Ο όγκος εκτελεί μια εργασία παρόμοια με την παράμετρο εύρους ζώνης στην εκτίμηση της πυκνότητας 

του πυρήνα. Στην πραγματικότητα, ο KNN είναι μια από τις συνήθεις μεθόδους για την εκτίμηση του 

εύρους ζώνης (π.χ. προσαρμοστική μέση μετατόπιση). 

 

 

2.9.3. Ο KNN στην Ταξινόμηση 

Σε αυτήν την περίπτωση, μας παρέχονται ορισμένα δεδομένα για την εκπαίδευση και επίσης ένα μη 

ετικετοποιημένο (unlabelled) στοιχείο για τις δοκιμές. Στόχος μας είναι να βρούμε την ετικέτα της 

κλάσης για το νέο σημείο. Ο αλγόριθμος έχει διαφορετική συμπεριφορά με βάση το k. 

2.9.3.1. Περίπτωση k = 1 ή Κανόνας Πλησιέστερων Γειτόνων 

Αυτό είναι το απλούστερο σενάριο. Έστω x το σημείο που πρέπει να επισημανθεί. Έστω ότι καλούμαστε 

να βρούμε το σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στο x. Έστω ότι είναι το y. Ο κανόνας πλησιέστερου 

γείτονα ζητά να αντιστοιχίσουμε την ετικέτα του y στο x. Αυτό φαίνεται υπερβολικά απλοϊκό και μερικές 

φορές ακόμη και αντιφατικό. Αν θεωρήσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε τεράστιο λάθος, τότε 

πολύ πιθανόν να έχουμε δίκιο αλλά στο σημείο αυτό υπάρχει μια παγίδα. Ο συγκεκριμένος συλλογισμός 

ισχύει μόνο όταν ο αριθμός των σημείων δεδομένων δεν είναι πολύ μεγάλος [26]. 

Εάν ο αριθμός των σημείων δεδομένων είναι πολύ μεγάλος, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η 

ετικέτα των x και y να είναι ίδια. Ένα παράδειγμα το οποίο θα κάνει τα πράγματα περισσότερο 

κατανοητά ακολουθεί. Ας πούμε ότι έχουμε ένα (ενδεχομένως) μεροληπτικό νόμισμα. Το πετάμε για 1 

εκατομμύριο φορές και έχουμε ως αποτέλεσμα κορόνα 900.000 φορές. Στη συνέχεια, πιθανότατα η 

επόμενη ρίψη θα είναι και πάλι κορόνα. 

Έστω, ότι όλα τα σημεία ανήκουν σε ένα D διαστάσεων επίπεδο και ο αριθμός των σημείων είναι αρκετά 

μεγάλος. Αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα του επιπέδου σε οποιοδήποτε σημείο είναι αρκετά υψηλή. Με 

άλλα λόγια, σε κάθε υποπεριοχή υπάρχει επαρκής αριθμός σημείων. Έστω ότι υπάρχει ένα σημείο x σε 

ένα υποεπίπεδο που έχει επίσης πολλούς γείτονες. Ας ορίσουμε το σημείο αυτό ως τον πλησιέστερο 

γείτονα. Αν τα x και y είναι αρκετά κοντά, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πιθανότητα τα x και y 

ανήκουν στην ίδια κλάση είναι αρκετά ίδια κι έτσι σύμφωνα με τη θεωρία των αποφάσεων, τα x και y 

έχουν την ίδια κλάση [26]. 
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2.9.3.2. Περίπτωση k = 2 ή Κανόνας K-Πλησιέστερων Γειτόνων 

Αυτή είναι μια απλή επέκταση του 1NN. Βασικά, αυτό που κάνει ο αλγόριθμος στην περίπτωση αυτή 

είναι να προσπαθήσει να βρει τον πλησιέστερο γείτονα και να ψηφίσει μέσω πλειοψηφίας. Συνήθως το k 

είναι περιττό όταν ο αριθμός των κλάσεων είναι 2. Ας πούμε k = 5 και ότι υπάρχουν 3 περιπτώσεις 

Κλάσης-1 και 2 περιπτώσεις Κλάσης-2. Στην περίπτωση αυτή, ο KNN λέει ότι το νέο σημείο πρέπει να 

φέρει την ένδειξη Κλάση-1, καθώς αποτελεί την πλειοψηφία [26].  

Η επόμενη εικόνα αποτυπώνει το παραπάνω παράδειγμα για το νέο σημείο (με σχήμα πράσινου κύβου): 

 

Εικόνα 2.9.3.2.1 

Μία επίσης απλή επέκταση είναι να μη δώσει μία ψήφο σε όλους τους γείτονες. Ένα πολύ κοινό πράγμα 

που ακολουθείται είναι το σταθμισμένο (weighted) KNN όπου κάθε σημείο έχει ένα βάρος το οποίο 

τυπικά υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την απόστασή του. Για παράδειγμα, με αντίστροφη σταθμική 

απόκλιση, κάθε σημείο έχει βάρος ίσο με το αντίστροφο της απόστασης του προς το σημείο που 

πρόκειται να ταξινομηθεί. Αυτό σημαίνει ότι τα γειτονικά σημεία έχουν ψηλότερη ψήφο από τα πιο 

μακρινά σημεία [26]. 

Είναι προφανές ότι η ακρίβεια θα μπορούσε να αυξηθεί όταν αυξάνεται το k αλλά το κόστος 

υπολογισμού επίσης αυξάνεται. 

2.9.4. Βασικές Παρατηρήσεις 

1. Αν υποθέσουμε ότι τα σημεία είναι d-διαστάσεων, τότε η απλούστερη υλοποίηση της εύρεσης του 

πλησιέστερου γείτονα παίρνει O (dn) χρόνο. 

2. Μπορούμε να σκεφτούμε τον KNN με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος έχει να κάνει με το ότι ο KNN 

προσπαθεί να εκτιμήσει την εκ των υστέρων πιθανότητα επισήμανσης του σημείου και να εφαρμόσει τη 

Bayesian θεωρία των αποφάσεων με βάση την πιθανότητα αυτή. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι ότι ο 

KNN υπολογίζει την επιφάνεια απόφασης (decision surface) και στη συνέχεια τη χρησιμοποιεί για να 

αποφασίσει για την κλάση των νέων σημείων. Με τον όρο επιφάνεια απόφασης εννοούμε μια υπερ-

επιφάνεια σε έναν πολυδιάστατο χώρο κατάστασης που χωρίζει το χώρο σε διαφορετικές περιοχές. Τα 

δεδομένα που βρίσκονται στη μία πλευρά της επιφάνειας απόφασης ανήκουν σε διαφορετική κλάση από 

εκείνα που βρίσκονται στην άλλη πλευρά της επιφάνειας. Οι επιφάνειες απόφασης μπορούν να 

δημιουργηθούν ή να τροποποιηθούν ως αποτέλεσμα μίας διαδικασίας εκμάθησης και χρησιμοποιούνται 

συχνά στη μηχανική μάθηση, την αναγνώριση προτύπων και τα συστήματα ταξινόμησης [27]. 

3. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εφαρμοστούν βάρη στον KNN αλγόριθμο. Ένα δημοφιλές παράδειγμα 

είναι η μέθοδος Shephard [26]. 
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4. Υπάρχουν ορισμένες αποδοτικές δομές δεδομένων όπως το KD-Tree που μπορούν να μειώσουν την 

πολυπλοκότητα του χρόνου, αλλά το κάνουν σύμφωνα με το κόστος του αυξημένου χρόνου εκπαίδευσης 

και της πολυπλοκότητας. 

5. Στο KNN, το k επιλέγεται συνήθως ως μονός αριθμός εάν ο αριθμός των τάξεων είναι 2. 

6. Η επιλογή του k είναι πολύ κρίσιμη. Μια μικρή τιμή του k σημαίνει ότι ο θόρυβος θα έχει μεγαλύτερη 

επίδραση στο αποτέλεσμα. Αντίθετα μια μεγάλη τιμή το καθιστά υπολογιστικά δαπανηρό και καταφέρνει 

να ξεπεράσει τη βασική φιλοσοφία πίσω από το KNN (ότι τα σημεία που βρίσκονται κοντά θα 

μπορούσαν να έχουν παρόμοιες πυκνότητες ή κλάσεις). 

 

2.9.5. Χρήσεις ΚΝΝ 

Τα σύγχρονα συστήματα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον k-πλησιέστερο γείτονα για την 

αναγνώριση οπτικού προτύπου όπως και να ανιχνεύσουν κρυφά πακέτα στον κάδο ενός καλαθιού 

αγορών κατά το check-out. Αν ανιχνευθεί ένα αντικείμενο που αντιστοιχεί ακριβώς σε ένα αντικείμενο 

που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, τότε η τιμή του εντοπισμένου προϊόντος θα μπορούσε να 

προστεθεί αυτόματα στον λογαριασμό του πελάτη. Ενώ αυτή η αυτοματοποιημένη πρακτική χρέωσης δεν 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και είναι 

διαθέσιμη για χρήση. 

Ο K-πλησιέστερος γείτονας χρησιμοποιείται επίσης στο λιανικό εμπόριο για την ανίχνευση των μορφών 

χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Πολλές νέες εφαρμογές λογισμικού που ελέγχουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές χρησιμοποιούν αλγόριθμους KNN για την ανάλυση δεδομένων μητρώου και εντοπισμού 

ασυνήθιστων προτύπων που υποδεικνύουν ύποπτη δραστηριότητα. 

Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα μητρώου υποδεικνύουν ότι εισάγονται πολλές πληροφορίες πελατών με 

το χέρι και όχι με αυτοματοποιημένη σάρωση, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι ο εργαζόμενος που 

χρησιμοποιεί αυτό το μητρώο στην πραγματικότητα κλέβει τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη. 

Επίσης, αν τα στοιχεία μητρώου υποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο αγαθό επιστρέφεται ή 

ανταλλάσσεται πολλές φορές, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι υπάλληλοι κάνουν κατάχρηση της 

πολιτικής επιστροφής ή προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα από την πραγματοποίηση πλαστών 

επιστροφών. 

 

2.10. Random Forest Classifier 

Τα τυχαία δάση (random forests), επίσης γνωστά ως τυχαία δάση αποφάσεων, είναι μια δημοφιλής 

μέθοδος συνόλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή προγνωστικών μοντέλων τόσο για 

την ταξινόμηση όσο και για προβλήματα παλινδρόμησης. Οι μέθοδοι των συνόλων χρησιμοποιούν 

πολλαπλά μοντέλα μάθησης για να αποκτήσουν καλύτερα προγνωστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση 

του τυχαίου δάσους, το μοντέλο δημιουργεί ένα ολόκληρο δάσος τυχαίων μη συσχετισμένων δέντρων 

αποφάσεων για να επιτύχει την καλύτερη δυνατή απάντηση. 

Τα τυχαία δάση είναι ένας συνδυασμός δέντρων προβλέψεων έτσι ώστε κάθε δέντρο να εξαρτάται από 

τις τιμές ενός τυχαίου ανεξάρτητα δειγματοληπτημένου διανύσματος και έχοντας την ίδια κατανομή για 

όλα τα δέντρα στο δάσος. Το σφάλμα γενίκευσης για τα δάση συγκλίνει σε ένα όριο καθώς ο αριθμός 

των δένδρων στο δάσος μεγαλώνει. Το σφάλμα γενίκευσης ενός δάσους από δέντρα ταξινομητών 
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εξαρτάται από τη δύναμη των μεμονωμένων δέντρων στο δάσος και τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ 

τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος είναι ισχυρός σε προβλήματα θορύβου. 

Τα Random Forests εισήχθησαν από τον Leo Breiman [Breiman, 2001] ο οποίος εμπνεύστηκε από τα 

προηγούμενα έργα του Amit και του Geman. Tα τυχαία δάση είναι μια επέκταση της ιδέας του Breiman 

που ονομάζεται bagging και αναπτύχθηκαν ως ανταγωνιστής της μεθόδου boosting. Τα τυχαία δάση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για μια μεταβλητή κατηγορικής απόκρισης  στην περίπτωση της 

ταξινόμησης, είτε για μια συνεχή απόκριση στην περίπτωση της παλινδρόμησης. Ομοίως, οι μεταβλητές 

πρόβλεψης μπορούν να είναι είτε κατηγορικές είτε συνεχείς. Από υπολογιστική άποψη, τα Τυχαία Δάση 

είναι ελκυστικά επειδή χειρίζονται φυσικά τόσο την παλινδρόμηση όσο και την ταξινόμηση (multiclass), 

είναι σχετικά γρήγορα στο να εκπαιδεύουν και να προβλέπουν, εξαρτώνται μόνο από μία ή δύο 

παραμέτρους tuning, έχουν ως ενσωματωμένο χαρακτηριστικό την εκτίμηση του σφάλματος γενίκευσης, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για προβλήματα μεγάλης διάστασης και μπορούν εύκολα να 

υλοποιηθούν παράλληλα. 

Στατιστικά, τα τυχαία δάση είναι ελκυστικά λόγω των πρόσθετων χαρακτηριστικών που παρέχουν, όπως 

μέτρα σημασίας μεταβλητής, διαφορετικό βάρος κλάσης,  απόδοση τιμής σε ελλείπουσες τιμές, 

οπτικοποίηση, ανίχνευση ακραίων τιμών και μάθηση χωρίς επίβλεψη. 

 

2.10.1. Λειτουργία Αλγορίθμου 

Όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα Τυχαίο Δάσος είναι σύνολο βασισμένο σε δέντρα με κάθε δέντρο να 

εξαρτάται από μια συλλογή τυχαίων μεταβλητών. Πιο τυπικά, για ένα p-διαστάσεων τυχαίο διάνυσμα X 

= (X1, ..., Xp)T που αντιπροσωπεύει τις πραγματικές μεταβλητές εισόδου ή πρόβλεψης και μια τυχαία 

μεταβλητή Υ που αντιπροσωπεύει την πραγματική απόκριση, υποθέτουμε μια άγνωστη κοινή κατανομή 

PXY (Χ, Υ). Ο στόχος είναι να βρεθεί μια συνάρτηση πρόβλεψης f (X) για την πρόβλεψη του Y. Η 

συνάρτηση πρόβλεψης καθορίζεται από μια συνάρτηση απώλειας L (Y, f (X)) και ορίζεται για να 

ελαχιστοποιήσει την αναμενόμενη τιμή της απώλειας EXY (L(Y, f (X))), όπου οι δείκτες (EXY) 

υποδηλώνουν προσδοκία σε σχέση με την κοινή κατανομή των Χ και Υ [28]. 

Διαισθητικά, το L (Y, f (X)) είναι ένα μέτρο του πόσο κοντά στο Υ  είναι το f (X) και τιμωρεί τις τιμές 

του f (X) που είναι πολύ μακριά από το Y. Οι τυπικές επιλογές του L είναι η τετραγωνική απώλεια 

σφάλματος (squared error loss) L (Y, f (X)) = (Y - f (X)) για την παλινδρόμηση και η μηδενική απώλεια 

για την ταξινόμηση [28]: 

 [28] 

Φαίνεται ότι η ελαχιστοποίηση του EXY (L (Y, f (X))) για την τετραγωνική απώλεια σφάλματος 

καταλήγει στην προσδοκώμενη προϋπόθεση f(x) = E(Y | X = x), γνωστή και ως συνάρτηση 

παλινδρόμησης. Στην ταξινόμηση, αν το σύνολο των πιθανών τιμών του Υ υποδηλώνεται με , 

ελαχιστοποιώντας την EXY (L (Y, f (X))) για μηδενική απώλεια δίνει τον τύπο [28] 

 

Γνωστός και ως ο κανόνας του Bayes. 

Τα Random Forests σύνολα κατασκευάζουν την συνάρτηση f από την σκοπιά μιας συλλογής 

αποκαλούμενων «βασικών μαθητών» (base learners) h1(x),. . . , hJ(x) και αυτοί οι βασικοί μαθητές 
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συνδυάζονται για να δώσουν τον εκτιμητή συνόλου f(x). Στην παλινδρόμηση, οι βασικοί μαθητές 

υπολογίζονται κατά μέσον όρο [28] 

 

Ενώ στην ταξινόμηση η f(x) είναι η πιο συχνά προβλεπόμενη κλάση 

 

Στα Τυχαία Δάση ο jος βασικός μαθητής είναι ένα δέντρο που υποδηλώνεται ως hj(X, Θj), όπου Θj είναι 

μια συλλογή τυχαίων μεταβλητών και τα Θj είναι ανεξάρτητα για j = 1,. . . , J [28]. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, ένα Τυχαίο Δάσος χρησιμοποιεί τα δέντρα hj(X, 

Θj) ως μαθητές βάσης. Για δεδομένα εκπαίδευσης D = {(x1, y1),. . . , (xN, yN)}, όπου το xi = (xi, 1, ..., xi,p)T 

υποδηλώνει τους προγνώστες p και yi δηλώνει την απόκριση και μια συγκεκριμένη υλοποίηση θj του Θj, 

το προσαρμοσμένο (fitted) δένδρο συμβολίζεται με . Αν και αυτή είναι η αρχική διατύπωση 

από τον Breiman, στην πράξη το τυχαίο συστατικό θj δεν εκλαμβάνετα με ρητό τρόπο αλλά 

χρησιμοποιείται έμμεσα για να εισάγει την τυχαιότητα (randomness) με δύο τρόπους. Πρώτον, με την 

μέθοδο bagging (ενσάκιση), το κάθε δέντρο είναι προσαρμοσμένο σε ένα ανεξάρτητο δείγμα εκκίνησης 

(bootstrap) από τα αρχικά δεδομένα. Η τυχαιοποίηση που περιλαμβάνεται στη δειγματοληψία bootstrap 

αποτυπώνει ένα μέρος του θj. Δεύτερον, κατά τον διαχωρισμό ενός κόμβου, ο καλύτερος διαχωρισμός 

βρίσκεται πάνω σε ένα τυχαία επιλεγμένο υποσύνολο μεταβλητών πρόβλεψης m αντί όλων των 

προγνωστών p, ανεξάρτητα σε κάθε κόμβο. Η τυχαιοποίηση που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία 

των προγνωστών αποτυπώνει το υπόλοιπο τμήμα του θj [28]. 

 Τα δένδρα αναπτύσσονται χωρίς κλάδεμα. Αρχικά, ο Breiman πρότεινε την ανάπτυξή τους έως ότου οι 

τερματικοί κόμβοι ήταν καθαροί (περίπτωση ταξινόμησης) ή μέχρις ότου υπήρχαν λιγότεροι κόμβοι από 

έναν προκαθορισμένο αριθμό σημείων δεδομένων σε κάθε τερματικό κόμβο (περίπτωση 

παλινδρόμησης). Τελευταία προτείνει να γίνεται έλεγχος του μέγιστου αριθμού τερματικών κόμβων.  

Τα δένδρα που προκύπτουν συνδυάζονται με μη την σταθμισμένη (unweighted) ψηφοφορία στην 

περίπτωση όπου η απάντηση είναι κατηγορηματική (ταξινόμηση) ή με τον μη σταθμισμένο μέσο όρο εάν 

η απόκριση είναι συνεχής (παλινδρόμηση). 

 

 

2.10.2. Βήματα Αλγορίθμου 

Έστω D = {(x1, y1),. . . , (xN, yN)} υποδηλώνουν τα δεδομένα εκπαίδευσης, με xi = (xi, 1, ..., xi,p)T. Για j = 1 

έως J [28]: 

1. Παίρνουμε ένα δείγμα εκκίνησης (bootstrap) Dj μεγέθους N από το D. 

2. Χρησιμοποιώντας το δείγμα bootstrap Dj το οποίο απαρτίζει τα δεδομένα εκπαίδευσης, κάνουμε fit σε 

ένα δέντρο χρησιμοποιώντας δυαδικό αναδρομικό διαχωρισμό (binary recursive partitioning) [28]: 
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• Ξεκινάμε με όλες τις παρατηρήσεις από έναν κόμβο. 

• Επαναλαμβάνουμε τα επόμενα βήματα αναδρομικά για κάθε κόμβο που δεν έχει διαχωριστεί, 

έως ότου ικανοποιηθεί το κριτήριο διακοπής [28]: 

 

i. Επιλέγουμε m τυχαίους προγνώστες από τους p διαθέσιμους προγνώστες.  

ii. Βρίσκουμε τον καλύτερο δυαδικό διαχωρισμό μεταξύ όλων των δυαδικών χωρισμάτων στους 

m προγνώστες από το προηγούμενο βήμα (i) 

iii. Διαχωρίζουμε τον κόμβο σε δύο νέους κόμβους (απόγονους) χρησιμοποιώντας τη διαίρεση 

από το βήμα ii. 

Για να κάνουμε μια πρόβλεψη σε ένα νέο σημείο x χρησιμοποιούμε για παλινδρόμηση τον τύπο: 

   

και για κατηγοριοποίηση: 

 

Όπου είναι η πρόβλεψη της μεταβλητής απόκρισης στο x με τη χρήση του jου δέντρου [28]. 

 

2.10.3. Δεδομένα Εκτός Τσάντας (Out-Of-Bag) 

Όταν ένα δείγμα εκκίνησης λαμβάνεται από τα δεδομένα κάποιες παρατηρήσεις στο δείγμα εκκίνησης 

δεν τα καταφέρνουν. Αυτά ονομάζονται «δεδομένα εκτός τσάντας» και είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την 

εκτίμηση του σφάλματος γενίκευσης και της σημασίας της μεταβλητής.  

Για τον υπολογισμό το σφάλματος γενίκευσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι εάν τα δέντρα είναι μεγάλα, οι 

προβλέψεις που δημιουργήθηκαν αφηρημένα (naively) χρησιμοποιώντας όλα τα δέντρα, θα είναι 

υπερβολικά αισιόδοξες εάν χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της μεταβλητής απόκρισης, για 

παρατηρήσεις που ανήκαν στο σύνολο εκπαίδευσης D. Για το λόγο αυτό, η πρόβλεψη της μεταβλητής 

απόκρισης για τις παρατηρήσεις που υπήρχαν στο σετ εκπαίδευσης γίνεται μόνο με την χρησιμοποίηση 

των δέντρων για τα οποία η παρατήρηση είναι εκτός τσάντας. Αυτές οι προβλέψεις ονομάζονται 

προβλέψεις εκτός τσάντας (out-of-bag) [28]. 

 

2.10.4. Βελτιστοποίηση του Αλγορίθμου (Tuning) 

Αν και τα Random Forests έχουν τη φήμη ότι λειτουργούν πολύ καλά απευθείας όταν χρησιμοποιηθούν, 

υπάρχουν τρεις παράμετροι που μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα ώστε να αποδώσουν βελτιωμένη 

ακρίβεια για συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι εξής [28]: 

• m, ο αριθμός των τυχαίως επιλεγμένων μεταβλητών πρόβλεψης που επιλέγονται σε κάθε κόμβο 

• J, ο αριθμός των δένδρων στο δάσος 

• μέγεθος δέντρου, το οποίο μετράται είτε από το μικρότερο μέγεθος κόμβου για διαχωρισμό ή τον 

μέγιστο αριθμό τερματικών κόμβων. 
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Η μόνη από αυτές τις παραμέτρους στις οποίες τα τυχαία δάση είναι κάπως ευαίσθητα φαίνεται να είναι η 

παράμετρος m. Στην ταξινόμηση, η τυπική προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο m είναι m = √Μ, 

όπου M είναι ο συνολικός αριθμός των προγνωστών (predictors). Στην παλινδρόμηση, η προεπιλογή 

είναι m = N/3, όπου N είναι το μέγεθος του δείγματος. Εάν απαιτείται συντονισμός των παραμέτρων, το 

m μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον out-of-bag ρυθμό σφάλματος, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε 

αμερόληπτη εκτίμηση του σφάλματος γενίκευσης. Εντούτοις, συνήθως τα τυχαία δάση δεν είναι πολύ 

ευαίσθητα στην παράμετρο m, συνεπώς δεν απαιτείται η τελειοποίηση της παραμέτρου και επίσης οι 

επιδράσεις της υπερπροσαρμογής (over-fitting) εξαιτίας της παραμέτρου m θα πρέπει να είναι σχετικά 

μικρές [28]. 

Για πολλές μεθόδους συνόλου (ensemble), το σφάλμα γενίκευσης αρχικά μειώνεται όσο αυξάνεται το J, 

αλλά σε κάποιο σημείο το J γίνεται υπερβολικά μεγάλο και το φαινόμενο του over-fitting εισέρχεται στην 

διαδικασία, με μια σχετική αύξηση στο σφάλμα γενίκευσης. Αυτό δεν συμβαίνει με τα Random Forests. 

Για τις μικρές τιμές του J, η out-of-bag εκτίμηση μπορεί να είναι ασταθής και ανακριβής. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Breiman όσο το J αυξάνεται το σφάλμα γενίκευσης για τυχαία δάση συγκλίνει σχεδόν 

σίγουρα σε ένα όριοc [28]. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το J μπορεί να πάρει όσο υψηλές τιμές 

επιθυμεί ο τελικός χρήστης, χωρίς φόβο να αυξηθεί το σφάλμα γενίκευσης. Η μόνη πραγματική ανησυχία 

με το J είναι ότι δεν είναι πολύ μικρό και συνήθως ο out-of-bag ρυθμός σφάλματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσει πότε το J είναι αρκετά μεγάλο ώστε το εκτιμώμενο σφάλμα 

γενίκευσης να έχει σταθεροποιηθεί [28]. 

Το αρχικό έργο του Breiman συνιστά την ανάπτυξη πολύ μεγάλων δέντρων. Σε μια πρόσφατη εργασία 

των Segal και Xiao, οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα παράδειγμα ταξινόμησης για το οποίο το δάσος το 

οποίο περιέχει μεγάλα δέντρα, τελικά οδηγείται σε over-fitting και εξηγούν ότι αυτό δεν παρατηρήθηκε 

στο αρχικό έργο του Breiman, επειδή τα σύνολα δεδομένων προέρχονταν όλα από το Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια στο Irvine (UCI) και τυχαίνει να μοιράζονται ιδιότητες που κάνουν τα μεγάλα δέντρα σχεδόν 

βέλτιστα [28]. Σε προβλήματα όπου τα μεγάλα δένδρα οδηγούνται σε over-fitting, οι χρήστες μπορούν να 

βελτιστοποιήσουν τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας είτε τον αριθμό των κόμβων είτε τον μικρότερο 

κόμβο. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν out-of-bag ποσοστά σφάλματος για την επιλογή της 

παραμέτρου βελτιστοποίησης, έχοντας κατά νου ότι η χρήση αυτή θα οδηγήσει σε προκατάληψη (bias) 

αναφορικά με το εκτιμώμενο σφάλμα γενίκευσης [28]. 

 

2.11. Gaussian Naive Bayes 

Ένας ταξινομητής Naive Bayes είναι ένας απλός πιθανοτικός ταξινομητής που βασίζεται στην εφαρμογή 

του θεωρήματος του Bayes (από τις Bayesian στατιστικές) με ισχυρές υποθέσεις ανεξαρτησίας. Ένας πιο 

περιγραφικός όρος για την υποκείμενη πιθανότητα ενός Bayesian μοντέλου θα ήταν «ανεξάρτητο 

μοντέλο χαρακτηριστικών». 

Με απλά λόγια, ένας Naïve Bayes classifier υποθέτει ότι η παρουσία (ή η απουσία) ενός συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού μιας κλάσης είναι ανεξάρτητη από την παρουσία (ή απουσία) οποιουδήποτε άλλου 

χαρακτηριστικού [29]. Για παράδειγμα, ένας καρπός μπορεί να θεωρηθεί ως μήλο αν αυτό είναι κόκκινο, 

στρογγυλό και περίπου 4" σε διάμετρο. Ακόμα κι αν αυτά τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται το ένα από το 

άλλο ή από την ύπαρξη των άλλων χαρακτηριστικών, ένας Naïve Bayes ταξινομητής θεωρεί ότι όλες 

αυτές οι ιδιότητες συμβάλλουν ανεξάρτητα στην πιθανότητα του καρπού αυτού να είναι μήλο. 

Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν να εξετάσουμε τρεις τυχαίες boolean μεταβλητές για να περιγράψουμε τον 

τρέχοντα καιρό: Βροχή, Καταιγίδα και Αστραπή. Μπορούμε εύλογα να ισχυριστούμε ότι η μεταβλητή 

Καταιγίδα είναι ανεξάρτητη από την μεταβλητή Βροχή δοθείσης της μεταβλητής Αστραπή. Επειδή 
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γνωρίζουμε ότι η Αστραπή προκαλεί Καταιγίδα, από τη στιγμή που μάθουμε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει η 

μεταβλητή Αστραπή, τότε δεν μπορούν να εκμαιευθούν επιπλέον πληροφορίες για την Καταιγίδα από 

την τιμή της Βροχής. Φυσικά υπάρχει μια σαφής εξάρτηση της Καταιγίδας στην Βροχή σε γενικές 

γραμμές, αλλά δεν υπάρχει η υπό όρους εξάρτηση από τη στιγμή που γνωρίζουμε την τιμή της 

Αστραπής. Παρόλο που οι Χ, Υ και Ζ είναι η καθεμιά ξεχωριστές τυχαίες μεταβλητές σε αυτό το 

παράδειγμα, ο ορισμός ισχύει για σύνολα τυχαίων μεταβλητών κατά γενίκευση. Για παράδειγμα, 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι μεταβλητές {Α, Β} είναι υπό όρους ανεξάρτητες από τις {C, D} 

δοθεισών των {E, F} [29]. 

Ανάλογα με την ακριβή φύση του μοντέλου πιθανοτήτων, οι Naïve Bayes ταξινομητές μπορούν να 

εκπαιδευτούν πολύ αποτελεσματικά σε ένα εποπτευόμενο περιβάλλον μάθησης. Σε πολλές πρακτικές 

εφαρμογές, η εκτίμηση παραμέτρων για τα Naïve Bayes μοντέλα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανότητας. Με άλλα λόγια, μπορεί κανείς να εργαστεί με το μοντέλο Naïve Bayes χωρίς να πιστεύει 

στην Bayesian πιθανότητα και χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια Bayesian μέθοδο. 

Παρά τον naïve (αφηρημένος) σχεδιασμό τους και τις φαινομενικά υπερβολικά απλουστευμένες 

υποθέσεις, οι Naïve Bayes ταξινομητές τα πήγαν αρκετά καλά σε πολλές περίπλοκες πραγματικές 

καταστάσεις. Το 2004, η ανάλυση του Bayesian προβλήματος ταξινόμησης έδειξε ότι υπάρχουν 

ορισμένοι θεωρητικοί λόγοι για την προφανώς αδικαιολόγητη αποτελεσματικότητα των Naïve Bayes 

ταξινομητών. Επίσης, μια περιεκτική σύγκριση με άλλες μεθόδους ταξινόμησης το 2006, έδειξε ότι η 

ταξινόμηση Bayes υπερβαίνει σε αποτελεσματικότητα τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως τα 

ενισχυμένα δέντρα (boosted trees) ή τα τυχαία δάση (random forests). 

Ένα πλεονέκτημα του ταξινομητή Bayes είναι ότι απαιτεί μόνο ένα μικρό αριθμό δεδομένων 

εκπαίδευσης για να εκτιμήσει τις παραμέτρους (μέσους και διακυμάνσεις των μεταβλητών) που είναι 

απαραίτητες για την ταξινόμηση. Επειδή θεωρούνται ανεξάρτητες μεταβλητές, πρέπει να προσδιοριστούν 

μόνο οι διακυμάνσεις των μεταβλητών για κάθε κατηγορία και όχι ολόκληρη η συνδιακύμανση 

(covariance). 

 

2.11.1. Παράγωγος του Naïve Bayes 

Ο αλγόριθμος Naive Bayes είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης που όπως είπαμε βασίζεται στον κανόνα 

Bayes και ένα σύνολο υπό όρους ανεξάρτητων υποθέσεων. Δεδομένου του στόχου της μάθησης P(Y|X) 

όπου X = (X1,…,Xn), ο αλγόριθμος Naive Bayes κάνει την υπόθεση ότι κάθε Xi είναι ανεξάρτητο από 

κάθε ένα από τα άλλα Xks δοθέντος του Υ, και επίσης ανεξάρτητο από κάθε υποσύνολο αυτών [29]. 

Η αξία αυτής της παραδοχής είναι ότι απλοποιεί δραματικά την αναπαράσταση του P(Y | X) και το 

πρόβλημα της εκτίμησής του από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα, την 

περίπτωση όπου X = (X1, X2). Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε [29]: 

 

Όπου η δεύτερη γραμμή προκύπτει από μια γενική ιδιότητα των πιθανοτήτων, και η τρίτη γραμμή 

προκύπτει άμεσα από τον παραπάνω ορισμό της υπό όρους ανεξαρτησίας. Γενικότερα, όταν το Χ 

περιέχει n χαρακτηριστικά που ικανοποιούν την υπό όρους ανεξαρτησία, έχουμε [29]: 
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(1) 

Παρατηρούμε ότι όταν το Y και το Xi είναι boolean μεταβλητές, χρειαζόμαστε μόνο 2n παραμέτρους για 

να ορίσουμε την P(Xi = xik | Y = yj) πιθανότητα για τα απαραίτητα i, j, k. Αυτή είναι μια δραματική 

μείωση σε σύγκριση με τις 2(2n-1) παραμέτρους που απαιτούνται για να χαρακτηρίσουμε την P (X | Y) 

αν δεν κάνουμε καμία υπό όρους ανεξάρτητη υπόθεση [29]. 

Ας πάρουμε τώρα τον αλγόριθμο Naive Bayes, υποθέτοντας γενικά ότι το Υ είναι μια οποιαδήποτε 

διακριτή μεταβλητή και ότι τα χαρακτηριστικά X1,…,Xn είναι οποιαδήποτε διακριτά ή πραγματικά 

αξιόπιστα χαρακτηριστικά. Ο στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε έναν ταξινομητή που θα εξάγει την 

κατανομή πιθανότητας σε πιθανές τιμές του Υ, για κάθε νέα περίπτωση Χ που θέλουμε να 

ταξινομήσουμε. Η αποτύπωση της πιθανότητας του σύμφωνα με τον κανόνα του Bayes, είναι [29]: 

 

όπου το άθροισμα υπολογίζεται από όλες τις πιθανές τιμές yj του Υ. Τώρα, υποθέτοντας ότι τα Χi είναι 

υπό όρους ανεξάρτητα δεδομένου του Υ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση (1) για να το 

αποτυπώσουμε το νέο τύπο [29]: 

 (2) 

Η εξίσωση (2) είναι η θεμελιώδης εξίσωση για τον ταξινομητή Naive Bayes. Δεδομένου ότι έχουμε μια 

νέα περίπτωση συνόλου Xnew = (X1,…,Xn), αυτή η εξίσωση δείχνει τον τρόπο υπολογισμού της 

πιθανότητας το Υ να πάρει οποιαδήποτε τιμή, δοθεισών των παρατηρούμενων τιμών των 

χαρακτηριστικών του Xnew και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμώμενες κατανομές P(Y) και P(Xi | Y) από τα 

δεδομένα εκπαίδευσης. Αν μας ενδιαφέρει μόνο η πιο πιθανή τιμή του Υ, τότε έχουμε τον κανόνα του 

Naive Bayes [29]: 

 

ο οποίος απλοποιείται ως εξής (επειδή ο παρονομαστής δεν εξαρτάται από yk): 

 

 

 

2.11.2. Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι οι εκτεταμένες υποθέσεις ανεξαρτησίας είναι συχνά ανακριβείς, ο Naive Bayes 

ταξινομητής έχει πολλές ιδιότητες που τον καθιστούν εκπληκτικά χρήσιμο στην πράξη.  

Συγκεκριμένα, η απόζευξη (decoupling) των κατά συνθήκη κατανομών των χαρακτηριστικών κλάσης, 

σημαίνει ότι κάθε κατανομή μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα ως μονοδιάστατη κατανομή. Αυτό βοηθά 
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στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κατάρα των διαστάσεων (dimensionality), 

όπως η ανάγκη για σύνολα δεδομένων που κλιμακώνονται εκθετικά με τον αριθμό των χαρακτηριστικών 

[30].  

Αν και ο Naive Bayes συχνά αποτυγχάνει να παράγει μια καλή εκτίμηση για τις σωστές πιθανότητες 

κλάσης, αυτό μπορεί να μην είναι απαίτηση για πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, ο ταξινομητής Bayes 

θα κάνει τη σωστή ταξινόμηση του κανόνα απόφασης MAP, εφόσον η σωστή κλάση είναι πιο πιθανή 

από οποιαδήποτε άλλη κλάση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση πιθανοτήτων είναι 

ελαφρώς, ή ακόμη και κατάφωρα ανακριβής. Με αυτό τον τρόπο, ο γενικός ταξινομητής μπορεί να είναι 

αρκετά ανθεκτικός ώστε να αγνοεί τις σοβαρές ελλείψεις του υποκείμενου naïve μοντέλου. Άλλοι λόγοι 

για την παρατηρούμενη επιτυχία του Naive Bayes ταξινομητή συζητούνται στη βιβλιογραφία ακόμα και 

σήμερα [30]. 

 

2.12. AdaBoost 

Το Abstract Boosting είναι μια προσέγγιση στη μηχανική μάθηση που βασίζεται στην ιδέα της 

δημιουργίας ενός πολύ ακριβούς κανόνα πρόβλεψης συνδυάζοντας πολλούς σχετικά αδύναμους και 

ανακριβείς κανόνες. Ο αλγόριθμος AdaBoost των Freund και Schapire ήταν ο πρώτος πρακτικός 

αλγόριθμος ώθησης (boosting) και παραμένει ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους και 

μελετημένους αλγορίθμους, με εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει να κάνει μια 

ανασκόπηση σε ορισμένες από τις πολλές προοπτικές και αναλύσεις του AdaBoost που έχουν 

εφαρμοστεί για να το εξηγήσουν ή να το κατανοήσουν ως μια μέθοδο μάθησης, με συγκρίσεις τόσο στα 

δυνατά όσο και στα αδύναμα σημεία των διαφόρων προσεγγίσεων. 

Το boosting είναι μια προσέγγιση στη μηχανική μάθηση που βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας ενός 

πολύ ακριβούς κανόνα πρόβλεψης συνδυάζοντας πολλούς σχετικά αδύναμους και ανακριβείς κανόνες. Ο 

αλγόριθμος AdaBoost των Freund και Schapire ήταν ο πρώτος πρακτικός boosting αλγόριθμος με πολλές 

εφαρμογές. Με την πάροδο των χρόνων, έγιναν πολλές προσπάθειες να ερμηνευθεί ο AdaBoost ως 

αλγόριθμος μάθησης, δηλαδή να κατανοηθεί για ποιο λόγο λειτουργεί καλά, πώς λειτουργεί και πότε 

λειτουργεί (ή αποτυγχάνει). Επαφίεται στην κατανόηση της φύσης της μάθησης κατά τη θεμελίωση της, 

τόσο γενικά όσο και σε σχέση με συγκεκριμένους αλγορίθμους και φαινόμενα, όπου το πεδίο έρευνας 

είναι ικανό να προχωρήσει προς τα εμπρός. Πράγματι, αυτό ήταν το μάθημα του έργου ζωής του Vapnik 

[31]. 

Ο AdaBoost, το όνομα του οποίου είναι συντομογραφία από το Adaptive Boosting, είναι ένας 

αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που διατυπώθηκε από τους Yoav Freund και Robert Schapire, ο οποίος 

κέρδισε το βραβείο Gödel για το έργο τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πολλούς άλλους 

τύπους αλγορίθμων μάθησης για τη βελτίωση της απόδοσης. Το αποτέλεσμα των άλλων αλγορίθμων 

μάθησης (“weak learners”) συνδυάζεται σε ένα σταθμισμένο (weighted) άθροισμα που αντιπροσωπεύει 

το τελικό αποτέλεσμα του boosted ταξινομητή [32].  

O AdaBoost είναι προσαρμοστικός με την έννοια ότι οι αδύναμοι εκπαιδευόμενοι (weak learners) 

τροποποιούνται για περιπτώσεις που έχουν ταξινομηθεί εσφαλμένα από τους προηγούμενους 

ταξινομητές. Ο αλγόριθμος είναι ευαίσθητος σε θορυβώδη δεδομένα και σε ακραίες τιμές. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητος στο πρόβλημα του over-fitting συγκριτικά με άλλους 

αλγορίθμους μάθησης. Οι μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι αδύναμοι, αλλά όσο η απόδοση 

του καθενός είναι ελαφρώς καλύτερη εν συγκρίσει με μια τυχαία θεώρηση, τότε το τελικό μοντέλο 

μπορεί να αποδειχθεί ότι συγκλίνει σε έναν ισχυρό εκπαιδευόμενο [31]. 

 



47 
 

2.12.1. Μηχανισμός Αλγορίθμου 

Ο ψευδοκώδικας για τον AdaBoost ακολουθεί παρακάτω. 

Δίνονται τα σημεία: (x1, y1),…,(xm, ym) όπου xi ∈ X, yi ∈ {-1, +1} 

Αρχικοποίηση: D1(i) = 1/m για i = 1,…,m. 

Για t = 1,…,T [31]: 

• Εκπαιδεύουμε τον αδύναμο μαθητευόμενο χρησιμοποιώντας την κατανομή Dt. 

• Θεωρούμε την αδύνατη υπόθεση ht: X → {-1, +1}. 

• Σκοπός: επιλέγουμε ht με χαμηλό σταθμισμένο (weighted) σφάλμα: 

  

• Επιλέγουμε at = 
1

2
 ln (1 - et / et ) 

• Ανανεώνουμε για i = 1,…,m: 

 
όπου Zt είναι ένας συντελεστής κανονικοποίησης (που επιλέγεται έτσι ώστε το Dt + 1 να αποτελεί μια 

κατανομή). 

 

• Απόδοση της τελικής υπόθεσης:  

 
 

Επιχειρώντας να αναλύσουμε τον αλγόριθμο βλέπουμε ότι μας δίνονται m επισημασμένα (labeled) 

παραδείγματα εκπαίδευσης (x1, y1),…,(xm, ym) όπου τα xi ανήκουν σε ένα σύνολο X, και έχουμε και τις 

ετικέτες yi ∈ {-1, +1}. Σε κάθε γύρο t = 1,…,T, υπολογίζεται μια κατανομή Dt όπως δείξαμε παραπάνω, 

από τα παραδείγματα εκπαίδευσης m. Στη συνέχεια, ένας αδύναμος εκπαιδευόμενος ή αδύναμος 

αλγόριθμος μάθησης εφαρμόζεται για να βρει μια αδύναμη υπόθεση ht: X → {-1, +1}, όπου ο στόχος του 

αδύναμου εκπαιδευόμενου είναι να βρει μια αδύναμη υπόθεση με χαμηλό σταθμισμένο σφάλμα et σε 

σχέση με την κατανομή Dt. Η τελική ή συνδυασμένη υπόθεση H υπολογίζει το σημείο ενός 

σταθμισμένου συνδυασμού αδύναμων υποθέσεων σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο [31]: 

 

 
 

Αυτό ισοδυναμεί με το να λέμε ότι η υπόθεση H υπολογίζεται ως η σταθμισμένη πλειοψηφία των 

αδύναμων υποθέσεων ht όπου στην κάθε μία έχει εκχωρηθεί ένα βάρος. 

 

 

2.12.2. Εφαρμογή της Θεωρίας VC (Vapnik and Chervonenkis) 

Στο σημείο αυτό θα δούμε πώς η γενική θεωρία των Vapnik και Chervonenkis μπορεί να εφαρμοστεί 

απευθείας στον αλγόριθμο AdaBoost. 

Διαισθητικά, ένας εκπαιδευμένος ταξινομητής για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ακριβής στις 

προβλέψεις του, θα πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις: (1) θα έπρεπε να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε 

αρκετά παραδείγματα εκπαίδευσης. (2) θα πρέπει να ταιριάζει (fit) καλά σε αυτά τα παραδείγματα 

εκπαίδευσης (συνήθως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει χαμηλό σφάλμα εκπαίδευσης) και (3) θα πρέπει να 
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είναι απλός. Αυτή η τελευταία συνθήκη, ότι οι απλούστεροι κανόνες είναι καλύτεροι, αναφέρεται συχνά 

ως ξυράφι του Occam [31]. 

Κατά την τυποποίηση αυτών των συνθηκών, οι Vapnik και Chervonenkis δημιούργησαν μια θεμελίωση 

για την κατανόηση του βασικού χαρακτήρα της μάθησης, θέτοντας τις βάσεις για το σχεδιασμό 

αποτελεσματικών αλγορίθμων μάθησης [31]. Συγκεκριμένα, εισήγαγαν ανώτερα όρια στο σφάλμα 

γενίκευσης ενός ταξινομητή που θα μπορούσε να αναφερθεί στα πλαίσια των τριών παραπάνω συνθηκών 

και στην πορεία ανέπτυξαν εφαρμόσιμους ορισμούς (όπως η διάσταση VC) που είχαν να κάνουν με την 

μυστηριώδη έννοια της απλότητας. 

Για να κατανοήσουμε το AdaBoost, η πολύ γενική και περιεκτική θεωρία VC είναι το πιο λογικό σημείο 

εκκίνησης. Όλες οι αναλύσεις των μεθόδων μάθησης εξαρτώνται κατά κάποιο τρόπο από τις υποθέσεις, 

διότι, διαφορετικά, η μάθηση είναι τελείως αδύνατη. Από την αρχή, ένα μεγάλο μέρος της εργασίας που 

μελετά το boosting έχει βασιστεί στην υπόθεση ότι κάθε μία από τις αδύναμες υποθέσεις έχει ακρίβεια 

λίγο καλύτερη από την τυχαία θεώρηση. Για προβλήματα δύο κλάσεων, αυτό σημαίνει ότι κάθε μια 

πρέπει να έχει σφάλμα κάτω από 1/2, δηλαδή κάθε et πρέπει κυμαίνεται το πολύ μεταξύ 1/2 – γ για 

κάποιο γ> 0 [31]. Αυτή η υπόθεση, που ονομάζεται αδύναμη κατάσταση μάθησης, είναι εγγενής στον 

μαθηματικό ορισμό ενός boosting αλγόριθμου, ο οποίος δεδομένης αυτής της παραδοχής και των 

επαρκών δεδομένων, μπορεί να παράγει αποδεδειγμένα μια τελική υπόθεση με αυθαίρετα μικρό σφάλμα 

γενίκευσης. 

Δεδομένης της αδύναμης κατάστασης μάθησης, είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι το σφάλμα εκπαίδευσης 

της τελικής υπόθεσης του AdaBoost μειώνεται προς το μηδέν πολύ γρήγορα, στην πραγματικότητα, 

μειώνεται σε O (logm) γύρους (αγνοώντας όλες τις άλλες παραμέτρους του προβλήματος), οδηγώντας 

έτσι την τελική υπόθεση να ταιριάζει (fit) απόλυτα με το σετ εκπαίδευσης. Επιπλέον, μπορούμε να 

μετρήσουμε την πολυπλοκότητα (δηλαδή την έλλειψη απλότητας) της τελικής υπόθεσης 

χρησιμοποιώντας τη διάσταση VC που μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας συνδυαστικά 

επιχειρήματα. Έχοντας αναλύσει τόσο την πολυπλοκότητα όσο και την προσαρμογή στην εκπαίδευση της 

τελικής υπόθεσης, μπορεί κανείς να εφαρμόσει αμέσως τη θεωρία VC για να θέσει ένα όριο για το 

σφάλμα γενίκευσης [31]. 

Κάθε αλγόριθμος μάθησης τείνει να ταιριάζει σε ορισμένους τύπους προβλημάτων καλύτερα από άλλους 

και συνήθως έχει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και διαμορφώσεις για να προσαρμοστεί προτού 

επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση σε ένα σύνολο δεδομένων. Ο AdaBoost (με τα δέντρα απόφασης ως 

αδύναμους μαθητευόμενους) αναφέρεται συχνά ως ο καλύτερος άμεσος ταξινομητής. Όταν 

χρησιμοποιείται με τα δέντρα αποφάσεων, οι πληροφορίες που συλλέγονται σε κάθε στάδιο του 

αλγορίθμου AdaBoost σχετικά με τη σχετική «σκληρότητα» κάθε δείγματος εκπαίδευσης 

τροφοδοτούνται στον αλγόριθμο ανάπτυξης δένδρων, έτσι ώστε τα δέντρα αργότερα να τείνουν να 

επικεντρώνονται σε παραδείγματα που είναι πιο δύσκολο να ταξινομηθούν [32]. 

 

2.13. Αλγόριθμος Gradient Boosting 

Το Gradient boosting είναι μια τεχνική μηχανικής μάθησης για προβλήματα παλινδρόμησης και 

ταξινόμησης, η οποία παράγει ένα μοντέλο πρόβλεψης με τη μορφή ενός συνόλου αδύναμων μοντέλων 

πρόβλεψης, συνήθως δέντρων αποφάσεων. Χτίζει το μοντέλο με ένα σοφό τρόπο όπως και άλλες μέθοδοι 

boosting, και το γενικεύει επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση μιας αυθαίρετης διαφοροποιήσιμης 

συνάρτησης απώλειας [33]. 
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Η ιδέα του Gradient boosting προέκυψε από την παρατήρηση του Leo Breiman ότι το boosting μπορεί να 

ερμηνευθεί ως ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης σε μια κατάλληλη συνάρτηση κόστους. Οι gradient 

boosting αλγόριθμοι παλινδρόμησης αναπτύχθηκαν στη συνέχεια από τον Jerome H. Friedman, 

ταυτόχρονα με την γενικότερη λειτουργική θεώρηση του gradient boosting που ειπώθηκε από τους Llew 

Mason, Jonathan Baxter, Peter Bartlett και Marcus Frean. Τα τελευταία δύο έγγραφα εισήγαγαν την 

άποψη των αλγορίθμων ενίσχυσης ως επαναληπτικοί λειτουργικοί αλγόριθμοι gradient descent. Δηλαδή, 

οι αλγόριθμοι που βελτιστοποιούν μια συνάρτηση κόστους σε σχέση με το χώρο της συνάρτησης 

επιλέγουν με επαναληπτικό τρόπο μία αδύναμη υπόθεση που δείχνει την αρνητική gradient κατεύθυνση. 

Αυτή η λειτουργική όψη της gradient μεθόδου, στο πλαίσιο του boosting, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

boosting αλγορίθμων σε πολλούς τομείς της μηχανικής μάθησης και των στατιστικών πέρα από την 

παλινδρόμηση και την ταξινόμηση [33].  

Οι μηχανές Gradient boosting είναι μια ισχυρή μέθοδος που μπορεί καταγράφουν αποτελεσματικά 

πολύπλοκες εξαρτήσεις μη γραμμικών λειτουργιών. Αυτή η οικογένεια μοντέλων έχει δείξει σημαντική 

επιτυχία σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές. Επιπλέον, τα GBMs (Gradient Boosting Machine) είναι 

εξαιρετικά ευέλικτα και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις διαφορετικές πρακτικές ανάγκες. 

Ωστόσο, όλα αυτά τα αποτελέσματα και τα οφέλη δεν έρχονται δωρεάν [34]. Παρόλο που τα GBMs 

μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μεθοδολογικό πλαίσιο από μια συγκεκριμένη μέθοδο, εξακολουθούν να 

έχουν αρκετά μειονεκτήματα. 

Το πιο αξιοσημείωτο πρόβλημα των GBM που αναδύεται στην πράξη είναι η κατανάλωση μνήμης. Το 

κόστος αποθήκευσης ενός μοντέλου πρόβλεψης εξαρτάται από τον αριθμό των boosting επαναλήψεων 

που χρησιμοποιούνται για μάθηση. Για να μειώσουμε τις επιπτώσεις του over-fitting, ο βέλτιστος 

αριθμός επαναλήψεων για μια κατάλληλη παράμετρο συρρίκνωσης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος. Σε 

ορισμένες εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, όπως τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών, ο 

επιθυμητός αριθμός επαναλήψεων μπορεί εύκολα να είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων. Ο χειρισμός 

τέτοιων τεράστιων μοντέλων απαιτεί την αποθήκευση όλων των παραμέτρων καθενός από τους fitted 

βασικούς μαθητευόμενους. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να παρακαμφθεί εν μέρει με την εκτεταμένη 

χρήση αραιών βασικών μαθητευόμενων ή με τις μεθόδους της απλοποίησης του συνόλου (Chen et al., 

2009, Kulkarni and Sinha, 2012) [34]. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα με την κατανάλωση μνήμης είναι 

κοινό σε όλες τις μεθόδους του συνόλου και εμφανίζεται πιο έντονα στον αυξημένο αριθμό μοντέλων 

που κάποιος επιλέγει να αποθηκεύσει. 

Ένα άλλο πρόβλημα GBM που προκύπτει φυσικά από την υψηλή κατανάλωση μνήμης είναι η ταχύτητα 

αξιολόγησης. Για να χρησιμοποιήσουμε το fitted GBM μοντέλο ώστε να λαμβάνει τις προβλέψεις, πρέπει 

να αξιολογήσουμε όλους τους βασικούς μαθητευόμενους αλγόριθμους στο σύνολο. Παρά την απλότητα 

του καθενός από τους βασικούς μαθητευόμενους, όταν το σύνολο είναι αρκετά μεγάλο, η απόκτηση 

προβλέψεων με γρήγορο ρυθμό μπορεί να γίνει χρονοβόρα. Επομένως, η χρήση GBM σε εντατικές 

online εργασίες θα απαιτούσε κατά πάσα πιθανότητα από τον επαγγελματία να δεχτεί ένα συμβιβασμό 

μεταξύ της πολυπλοκότητας του μοντέλου, και του επιθυμητού αριθμού αξιολογήσεων της λειτουργίας 

ανά χρονικό διάστημα [34]. Ωστόσο, όταν το σύνολο GBM έχει ήδη μάθει, μπορεί κανείς να 

εκμεταλλευτεί πλήρως την παραλληλισμό για να πάρει τις προβλέψεις. 

Τα προαναφερθέντα προβλήματα είναι καθαρά υπολογιστικά και μπορούν να θεωρηθούν ως το κόστος 

χρήσης ενός ισχυρότερου μοντέλου. Όπως ήδη περιγράψαμε, τα GBMs είναι εξαιρετικά εφαρμόσιμα, 

παρέχοντας χρήσιμες ιδιότητες στον επαγγελματία. Επιπλέον, επιτρέπουν τη σχετικά εύκολη ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων, παρέχοντας έτσι στον ερευνητή πληροφορίες για το προσαρμοσμένο μοντέλο. 
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2.14. Αλγόριθμοι και Python 

Στο σημείο αυτό θα δούμε πως οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που αναλύθηκαν παραπάνω, 

χρησιμοποιούνται στην γλώσσα Python. 

 

2.14.1. SVM 

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) είναι ένα σύνολο μεθόδων μάθησης υπό επίβλεψη που 

χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση, την παλινδρόμηση και την ανίχνευση των ακραίων τιμών. 

Τα πλεονεκτήματα των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης είναι τα εξής [35]: 

• Αποτελεσματικά σε χώρους μεγάλης διάστασης.  

• Επίσης αποτελεσματικά στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαστάσεων είναι μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των δειγμάτων.  

• Χρησιμοποιούν ένα υποσύνολο σημείων εκπαίδευσης στη συνάρτηση λήψης αποφάσεων (που 

ονομάζεται φορέα υποστήριξης), συνεπώς είναι αποδοτικά σε θέματα μνήμης.  

• Ευέλικτο: μπορούν να καθοριστούν διαφορετικές συναρτήσεις πυρήνα για τη συνάρτηση 

απόφασης. Γενικώς παρέχονται κοινοί πυρήνες (kernels) αλλά ο χρήστης μπορεί να θέσει τους 

δικούς του πυρήνες. 

Τα μειονεκτήματα των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης είναι τα εξής [35]: 

• Εάν ο αριθμός των χαρακτηριστικών είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των δειγμάτων, 

υπάρχει κίνδυνος για υπερβολικό overfitting και αυτό πρέπει να αποφευχθεί μέσω της επιλογής 

σωστής συνάρτησης πυρήνα.  

• Τα SVM δεν παρέχουν απευθείας εκτιμήσεις πιθανότητας, αυτές υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας μια ακριβή σε κόστος απόδοσης, 5-fold cross-validation μέθοδο επικύρωσης. 

 

Παράμετροι της κλάσης sklearn.svm.SVC [35]: 

Name / Values Description 

C : float, optional (default=1.0) Penalty parameter C of the error term. 

kernel : string, optional (default=’rbf’) Specifies the kernel type to be used in the 

algorithm. It must be one of ‘linear’, ‘poly’, ‘rbf’, 

‘sigmoid’, ‘precomputed’ or a callable. If none is 

given, ‘rbf’ will be used. If a callable is given it is 

used to pre-compute the kernel matrix from data 

matrices; that matrix should be an array of shape 

(n_samples, n_samples). 

degree : int, optional (default=3) Degree of the polynomial kernel function 

(‘poly’). Ignored by all other kernels. 

gamma : float, optional (default=’auto’) Kernel coefficient for ‘rbf’, ‘poly’ and ‘sigmoid’.    
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Current default is ‘auto’ which uses 1/n_features, 

if gamma='scale' is passed then it uses 

1/(n_features * X.std()) as value of gamma. The 

current default of gamma, ‘auto’, will change to 

‘scale’ in version 0.22. ‘auto_deprecated’, a 

deprecated version of ‘auto’ is used as a default 

indicating that no explicit value of gamma was 

passed. 

coef0 : float, optional (default=0.0) Independent term in kernel function. It is only 

significant in ‘poly’ and ‘sigmoid’. 

shrinking : boolean, optional (default=True) Whether to use the shrinking heuristic. 

probability : boolean, optional (default=False) Whether to enable probability estimates. This 

must be enabled prior to calling fit, and will slow 

down that method. 

tol : float, optional (default=1e-3) Tolerance for stopping criterion. 

cache_size : float, optional Specify the size of the kernel cache (in MB). 

class_weight : {dict, ‘balanced’}, optional Set the parameter C of class i to 

class_weight[i]*C for SVC. If not given, all 

classes are supposed to have weight one. The 

“balanced” mode uses the values of y to 

automatically adjust weights inversely 

proportional to class frequencies in the input data 

as n_samples / (n_classes * np.bincount(y)) 

verbose : bool, default: False Enable verbose output. Note that this setting 

takes advantage of a per-process runtime setting 

in libsvm that, if enabled, may not work properly 

in a multithreaded context. 

max_iter : int, optional (default=-1) Hard limit on iterations within solver, or -1 for no 

limit. 

decision_function_shape: ‘ovo’, ‘ovr’, 

default=’ovr’ 

Whether to return a one-vs-rest (‘ovr’) decision 

function of shape (n_samples, n_classes) as all 

other classifiers, or the original one-vs-one 

(‘ovo’) decision function of libsvm which has 

shape (n_samples, n_classes * (n_classes - 1) / 2). 

However, one-vs-one (‘ovo’) is always used as 

multi-class strategy. 

random_state : int, RandomState instance or The seed of the pseudo random number generator 
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None, optional (default=None) used when shuffling the data for probability 

estimates. If int, random_state is the seed used by 

the random number generator; If RandomState 

instance, random_state is the random number 

generator; If None, the random number generator 

is the RandomState instance used by np.random. 

Πίνακας 2.14.1-1 

2.14.2. Λογιστική Παλινδρόμηση 

Η λογιστική παλινδρόμηση, παρά το όνομά της, είναι ένα γραμμικό μοντέλο για ταξινόμηση και όχι για 

παλινδρόμηση. Η λογιστική παλινδρόμηση είναι επίσης γνωστή στη βιβλιογραφία ως παλινδρόμηση 

logit, ταξινόμηση μέγιστης εντροπίας (MaxEnt) ή log-linear ταξινομητής. Σε αυτό το μοντέλο, οι 

πιθανότητες που περιγράφουν τα πιθανά αποτελέσματα μίας μόνο δοκιμής μοντελοποιούνται 

χρησιμοποιώντας μια λειτουργική λειτουργία [36]. 

Η εφαρμογή της λογιστικής παλινδρόμησης στη βιβλιοθήκη της Python scikit-learn μπορεί να 

προσεγγιστεί από την κλάση LogisticRegression. Αυτή η υλοποίηση μπορεί να κάνει fit δυαδική, One-vs-

Rest ή multinomial λογιστική παλινδρόμηση με προαιρετική κανονικοποίηση L2 ή L1 [36]. 

Ως πρόβλημα βελτιστοποίησης, η δυαδική κλάση L2 ως κριτήριο τιμωρίας της λογιστικής 

παλινδρόμησης, ελαχιστοποιεί την ακόλουθη συνάρτηση κόστους [36]: 

 

Ομοίως, η κανονικοποιημένη λογιστική παλινδρόμηση L1 λύνει το ακόλουθο πρόβλημα βελτιστοποίησης 

[36]: 

 

Οι λύτες που υλοποιούνται στην κλάση sklearn.linear_model.LogisticRegression είναι οι “liblinear”, 

“newton-cg”, “lbfgs”, “sag” και “saga”. 

Ο λύτης “liblinear” χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο συντονισμού και βασίζεται στην βιβλιοθήκη C ++ 

LIBLINEAR, η οποία βρίσκεται στο ίδιο πακέτο βιβλιοθήκης με τη scikit-learn. Ωστόσο, ο αλγόριθμος 

αυτός δεν μπορεί να μάθει ένα αληθινό multinomial (multiclass) μοντέλο. Αντιθέτως, το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης επιμερίζεται με έναν τρόπο τύπου “one-vs-rest”, έτσι ξεχωριστοί δυαδικοί ταξινομητές 

εκπαιδεύονται για όλες τις κλάσεις. Αυτό συμβαίνει στο “παρασκήνιο”, έτσι οι περιπτώσεις 

LogisticRegression που χρησιμοποιούν αυτό τον λύτη (liblinear) συμπεριφέρονται ως ταξινομητές 

πολλαπλών κλάσεων. Για την ποινή L1, το sklearn.svm.l1_min_c επιτρέπει τον υπολογισμό του 

κατώτερου ορίου για το C, προκειμένου να έχουμε ένα μοντέλο διάφορο του null (όλα τα βάρη των 

χαρακτηριστικών έχουν τιμή έως μηδέν) [36]. 

Οι λύτες “lbfgs”, “sag” και “newton-cg” υποστηρίζουν μόνο την τιμωρία L2 και διαπιστώθηκε ότι 

συγκλίνουν ταχύτερα για ορισμένα δεδομένα υψηλών διαστάσεων. Θέτοντας τη μεταβλητή multi_class 

σε multinomial, με αυτούς τους λύτες, ο αλγόριθμος μαθαίνει ένα αληθινό multinomial μοντέλο 
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λογιστικής παλινδρόμησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις πιθανοτήτων που κάνει ο αλγόριθμος 

θα πρέπει να βαθμονομηθούν καλύτερα από την προεπιλεγμένη τιμή “one-vs-rest” [36]. 

Ο λύτης “sag” χρησιμοποιεί μια κατάταξη κλίσης Stochastic Average Gradient. Η συγκεκριμένη 

κατάταξη είναι ταχύτερη από αυτές των άλλων λυτών για μεγάλα σύνολα δεδομένων, όταν τόσο ο 

αριθμός των δειγμάτων όσο και ο αριθμός των χαρακτηριστικών είναι μεγάλοι [36]. 

Ο λύτης “sag” είναι μια παραλλαγή του “sag” που υποστηρίζει επίσης την επιλογή non-smooth penalty = 

"l1". Είναι κατάλληλος για αραιή (sparse) multinomial λογιστική παλινδρόμηση [36]. 

Ο “lbfgs” είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που προσεγγίζει τον αλγόριθμο Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno, ο οποίος ανήκει σε μεθόδους quasi-Newton. Ο λύτης “lbfgs” συνιστάται για χρήση σε 

μικρά σύνολα δεδομένων, αλλά για μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων η απόδοσή του πέφτει αρκετά [36]. 

 

Παράμετροι της κλάσης sklearn.linear_model.LogisticRegression [37]: 

Name / Values Description 

penalty : str, ‘l1’ or ‘l2’, default: ‘l2’ Used to specify the norm used in the penalization. 

The ‘newton-cg’, ‘sag’ and ‘lbfgs’ solvers support 

only l2 penalties. 

dual : bool, default: False Dual or primal formulation. Dual formulation is 

only implemented for l2 penalty with liblinear 

solver. Prefer dual=False when n_samples > 

n_features. 

tol : float, default: 1e-4 Tolerance for stopping criteria. 

C : float, default: 1.0 Inverse of regularization strength; must be a 

positive float. Like in support vector machines, 

smaller values specify stronger regularization. 

fit_intercept : bool, default: True Specifies if a constant (a.k.a. bias or intercept) 

should be added to the decision function. 

intercept_scaling : float, default 1. Useful only when the solver ‘liblinear’ is used and 

self.fit_intercept is set to True. In this case, x 

becomes [x, self.intercept_scaling], i.e. a 

“synthetic” feature with constant value equal to 

intercept_scaling is appended to the instance 

vector. The intercept becomes intercept_scaling * 

synthetic_feature_weight. Note! the synthetic 

feature weight is subject to l1/l2 regularization as 

all other features. To lessen the effect of 

regularization on synthetic feature weight (and 

therefore on the intercept) intercept_scaling has to 
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be increased. 

class_weight : dict or ‘balanced’, default: None Weights associated with classes in the form 

{class_label: weight}. If not given, all classes are 

supposed to have weight one. The “balanced” 

mode uses the values of y to automatically adjust 

weights inversely proportional to class 

frequencies in the input data as n_samples / 

(n_classes * np.bincount(y)). Note that these 

weights will be multiplied with sample_weight 

(passed through the fit method) if sample_weight 

is specified. 

random_state : int, RandomState instance or 

None, optional, default: None 

The seed of the pseudo random number generator 

to use when shuffling the data. If int, 

random_state is the seed used by the random 

number generator; If RandomState instance, 

random_state is the random number generator; If 

None, the random number generator is the 

RandomState instance used by np.random. Used 

when solver == ‘sag’ or ‘liblinear’. 

solver : str, {‘newton-cg’, ‘lbfgs’, ‘liblinear’, 

‘sag’, ‘saga’}, default: ‘liblinear’. 

Algorithm to use in the optimization problem. For 

small datasets, ‘liblinear’ is a good choice, 

whereas ‘sag’ and ‘saga’ are faster for large ones. 

For multiclass problems, only ‘newton-cg’, ‘sag’, 

‘saga’ and ‘lbfgs’ handle multinomial loss; 

‘liblinear’ is limited to one-versus-rest schemes. 

‘newton-cg’, ‘lbfgs’ and ‘sag’ only handle L2 

penalty, whereas ‘liblinear’ and ‘saga’ handle L1 

penalty. Note that ‘sag’ and ‘saga’ fast 

convergence is only guaranteed on features with 

approximately the same scale. You can preprocess 

the data with a scaler from sklearn.preprocessing. 

max_iter : int, default: 100 Useful only for the newton-cg, sag and lbfgs 

solvers. Maximum number of iterations taken for 

the solvers to converge. 

multi_class : str, {‘ovr’, ‘multinomial’, ‘auto’}, 

default: ‘ovr’ 

If the option chosen is ‘ovr’, then a binary 

problem is fit for each label. For ‘multinomial’ the 

loss minimized is the multinomial loss fit across 

the entire probability distribution, even when the 

data is binary. ‘multinomial’ is unavailable when 

solver=’liblinear’. ‘auto’ selects ‘ovr’ if the data is 



55 
 

binary, or if solver=’liblinear’, and otherwise 

selects ‘multinomial’. 

verbose : int, default: 0 For the liblinear and lbfgs solvers set verbose to 

any positive number for verbosity. 

warm_start : bool, default: False When set to True, reuse the solution of the 

previous call to fit as initialization, otherwise, just 

erase the previous solution. Useless for liblinear 

solver. 

n_jobs : int or None, optional (default=None) 

 

Number of CPU cores used when parallelizing 

over classes if multi_class=’ovr’”. This parameter 

is ignored when the solver is set to ‘liblinear’ 

regardless of whether ‘multi_class’ is specified or 

not. None means 1 unless in a 

joblib.parallel_backend context. -1 means using 

all processors. See Glossary for more details. 

Πίνακας 2.14.2-1 

2.14.3. Δένδρα Απόφασης 

Τα δέντρα απόφασης (Decision Trees) είναι μια μη παραμετρική εποπτευόμενη μέθοδος εκμάθησης που 

χρησιμοποιείται για ταξινόμηση και παλινδρόμηση. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να 

προβλέπει την τιμή μιας μεταβλητής στόχου μέσω της εκμάθησης απλών κανόνων απόφασης που 

προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά δεδομένων [38]. 

Τα δέντρα απόφασης μαθαίνουν από τα δεδομένα για να προσεγγίσουν μια ελαστική καμπύλη με ένα 

σύνολο κανόνων if-then-else. Όσο πιο βαθύ είναι το δέντρο, τόσο πιο σύνθετοι είναι οι κανόνες 

απόφασης και τόσο περισσότερο fitted είναι το μοντέλο. 

Μερικά πλεονεκτήματα των δέντρων αποφάσεων είναι [38]:  

• Απλά στην κατανόηση και την ερμηνεία. Τα δέντρα μπορούν επιπρόσθετα να απεικονιστούν. 

• Απαιτούν μικρή προετοιμασία δεδομένων. Άλλες τεχνικές απαιτούν συχνά κανονικοποίηση 

δεδομένων, πρέπει να δημιουργηθούν εικονικές μεταβλητές και να αφαιρεθούν κενές τιμές. 

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτή η υλοποίηση δεν υποστηρίζει missing values. 

• Το κόστος χρήσης του δέντρου (η πρόβλεψη δεδομένων) είναι λογαριθμικό αναφορικά με τον 

αριθμό των σημείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του δέντρου. 

• Μπορούν να χειριστούν τόσο αριθμητικά όσο και κατηγορικά δεδομένα. Άλλες τεχνικές συνήθως 

εξειδικεύονται στην ανάλυση συνόλων δεδομένων που έχουν μόνο έναν τύπο μεταβλητής.  

• Είναι ικανά να χειριστούν προβλήματα πολλαπλών αποτελεσμάτων (outputs). 

• Χρησιμοποιούν ένα μοντέλο λευκού κουτιού. Εάν μια δεδομένη κατάσταση είναι παρατηρήσιμη 

σε ένα μοντέλο, η εξήγηση για την κατάσταση αυτή εξηγείται εύκολα με τη λογική boolean. 

Αντιθέτως, σε ένα μοντέλο μαύρου κουτιού (π.χ. σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο), τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα ως προς την ερμηνεία. 

• Μέσω των δέντρων απόφασης είναι δυνατή η επικύρωση ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας 

στατιστικές δοκιμές. Αυτό καθιστά δυνατό τον υπολογισμό της αξιοπιστίας του μοντέλου. 
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• Λειτουργούν καλά ακόμα και αν οι παραδοχές του αλγορίθμου παραβιάζονται κάπως από το 

πραγματικό μοντέλο από το οποίο δημιουργήθηκαν τα δεδομένα. 

Τα μειονεκτήματα των δέντρων αποφάσεων περιλαμβάνουν [38]: 

• Οι εκπαιδευόμενοι στα δέντρα απόφασης μπορούν να δημιουργήσουν υπερβολικά πολύπλοκα 

δέντρα που δεν γενικεύουν καλά τα δεδομένα. Αυτό ονομάζεται overfitting. Μηχανισμοί όπως 

κλάδεμα (που δεν υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή), ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού 

δειγμάτων που απαιτείται σε κόμβο φύλλων ή ο καθορισμός του μέγιστου βάθους του δέντρου 

είναι απαραίτητα για την αποφυγή αυτού του προβλήματος. 

• Τα δέντρα αποφάσεων μπορεί να είναι ασταθή επειδή μικρές παραλλαγές στα δεδομένα 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό δέντρο. Αυτό το πρόβλημα μετριάζεται 

χρησιμοποιώντας τα δέντρα αποφάσεων μέσα σε ένα σύνολο (ensemble). 

• Το πρόβλημα της εκμάθησης ενός βέλτιστου δέντρου αποφάσεων είναι γνωστό ότι είναι NP-

complete στα πλαίσια διάφορων πτυχών της βελτιστοποίησης,  ακόμη και για απλές έννοιες. 

Συνεπώς, οι πρακτικοί αλγόριθμοι μάθησης αποφάσεων βασίζονται σε ευρετικούς αλγορίθμους, 

όπως ο άπληστος αλγόριθμος, όπου τοπικές βέλτιστες αποφάσεις πραγματοποιούνται σε κάθε 

κόμβο. Τέτοιοι αλγόριθμοι δεν μπορούν να εγγυηθούν ως αποτέλεσμα το global βέλτιστο δέντρο 

αποφάσεων. Αυτό μπορεί να μετριαστεί με την εκπαίδευση πολλαπλών δέντρων από ένα μαθητή 

του συνόλου, όπου τα χαρακτηριστικά και τα δείγματα δειγματοληπτούνται τυχαία με 

αντικατάσταση. 

• Υπάρχουν έννοιες που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν γιατί τα δέντρα αποφάσεων δεν τα 

εκφράζουν με εύκολο τρόπο, όπως τα προβλήματα XOR, ισοτιμίας ή προβλήματα πολυπλεξίας. 

• Οι μαθητές των δέντρων αποφάσεων δημιουργούν προκατειλημμένα (biased) δέντρα αν 

ορισμένες κλάσεις κυριαρχούν κάποιων άλλων. Επομένως, συνιστάται η εξισορρόπηση του 

συνόλου δεδομένων πριν από την τοποθέτηση στο δέντρο αποφάσεων. 

 

Παράμετροι της κλάσης sklearn.tree.DecisionTreeClassifier [39]: 

Name / Values Description 

criterion : string, optional (default=”gini”) The function to measure the quality of a split. 

Supported criteria are “gini” for the Gini impurity 

and “entropy” for the information gain. 

splitter : string, optional (default=”best”) The strategy used to choose the split at each 

node. Supported strategies are “best” to choose 

the best split and “random” to choose the best 

random split. 

max_depth : int or None, optional (default=None) The maximum depth of the tree. If None, then 

nodes are expanded until all leaves are pure or 

until all leaves contain less than 

min_samples_split samples. 

min_samples_split : int, float, optional 

(default=2) 

The minimum number of samples required to 

split an internal node. If int, then consider 

min_samples_split as the minimum number. If 
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float, then min_samples_split is a fraction and 

ceil(min_samples_split * n_samples) are the 

minimum number of samples for each split. 

min_samples_leaf : int, float, optional (default=1) The minimum number of samples required to be 

at a leaf node. A split point at any depth will only 

be considered if it leaves at least 

min_samples_leaf training samples in each of the 

left and right branches. This may have the effect 

of smoothing the model, especially in regression. 

If int, then consider min_samples_leaf as the 

minimum number. If float, then 

min_samples_leaf is a fraction and 

ceil(min_samples_leaf * n_samples) are the 

minimum number of samples for each node. 

min_weight_fraction_leaf : float, optional 

(default=0.) 

The minimum weighted fraction of the sum total 

of weights (of all the input samples) required to 

be at a leaf node. Samples have equal weight 

when sample_weight is not provided. 

max_features : int, float, string or None, optional 

(default=None) 

    The number of features to consider when 

looking for the best split. If int, then consider 

max_features features at each split. If float, then 

max_features is a fraction and int(max_features * 

n_features) features are considered at each split. 

If “auto”, then max_features=sqrt(n_features). If 

“sqrt”, then max_features=sqrt(n_features). If 

“log2”, then max_features=log2(n_features). If 

None, then max_features=n_features. Note: the 

search for a split does not stop until at least one 

valid partition of the node samples is found, even 

if it requires to effectively inspect more than 

max_features features. 

random_state : int, RandomState instance or 

None, optional (default=None) 

If int, random_state is the seed used by the 

random number generator; If RandomState 

instance, random_state is the random number 

generator; If None, the random number generator 

is the RandomState instance used by np.random. 

max_leaf_nodes : int or None, optional 

(default=None) 

Grow a tree with max_leaf_nodes in best-first 

fashion. Best nodes are defined as relative 

reduction in impurity. If None then unlimited 

number of leaf nodes. 
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min_impurity_decrease : float, optional 

(default=0.) 

A node will be split if this split induces a 

decrease of the impurity greater than or equal to 

this value. 

min_impurity_split : float, (default=1e-7) Threshold for early stopping in tree growth. A 

node will split if its impurity is above the 

threshold, otherwise it is a leaf. 

class_weight : dict, list of dicts, “balanced” or 

None, default=None 

Weights associated with classes in the form 

{class_label: weight}. If not given, all classes are 

supposed to have weight one. For multi-output 

problems, a list of dicts can be provided in the 

same order as the columns of y. 

presort : bool, optional (default=False) Whether to presort the data to speed up the 

finding of best splits in fitting. For the default 

settings of a decision tree on large datasets, 

setting this to true may slow down the training 

process. When using either a smaller dataset or a 

restricted depth, this may speed up the training. 

Πίνακας 2.14.3-1 

2.14.4. K-Nearest Neighbors 

Η κλάση sklearn.neighbors παρέχει λειτουργικότητα για μεθόδους μάθησης με και χωρίς εποπτεία που 

βασίζονται σε γείτονες. Η μέθοδος πλησιέστερων γειτόνων που ανήκουν στην κατηγορία μη 

εποπτευόμενης μάθησης είναι το θεμέλιο πολλών άλλων μεθόδων. Η μάθηση που βασίζεται στην 

επίβλεψη των γειτόνων έρχεται σε δύο κατηγορίες: ταξινόμηση δεδομένων με διακριτές ετικέτες και 

παλινδρόμηση για δεδομένα με συνεχείς ετικέτες [40]. 

Η αρχή πίσω από τις μεθόδους πλησιέστερων γειτόνων είναι να βρεθεί ένας προκαθορισμένος αριθμός 

δειγμάτων εκπαίδευσης που βρίσκονται πιο κοντά σε ένα νέο σημείο και να προβλεφθεί η ετικέτα από 

αυτά. Ο αριθμός των δειγμάτων μπορεί να είναι μια σταθερά καθορισμένη από το χρήστη (k-nearest 

neighbor learning) ή να ποικίλει με βάση την τοπική πυκνότητα των σημείων (radius-based neighbor 

learning). Η απόσταση μπορεί, γενικά, να είναι οποιοδήποτε μετρικό μέτρο: η τυπική απόσταση 

Euclidean είναι η πιο κοινή επιλογή. Οι μέθοδοι που βασίζονται σε γείτονες είναι γνωστές ως μη 

γενικευμένες μέθοδοι εκμάθησης μηχανών, αφού απλά θυμούνται όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης [40]. 

Παρά την απλότητα τους, οι πλησιέστεροι γείτονες τα έχουν καταφέρει σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων 

ταξινόμησης και παλινδρόμησης, συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων ψηφίων και σκηνών μέσω 

εικόνων δορυφόρων. Όντας μια μη παραμετρική μέθοδος, συχνά έχει καλή απόδοση σε καταστάσεις 

ταξινόμησης όπου το όριο απόφασης είναι πολύ ακανόνιστο [40]. 

Οι κλάσεις στην βιβλιοθήκη sklearn.neighbors μπορούν να χειριστούν είτε πίνακες NumPy είτε 

scipy.sparse matrices ως είσοδο. Για πυκνούς πίνακες, υποστηρίζεται ένας μεγάλος αριθμός πιθανών 

μετρήσεων απόστασης. Για αραιούς, υποστηρίζονται αυθαίρετες μετρήσεις Minkowski κατάλληλες για 

αναζητήσεις. 
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Παράμετροι της κλάσης sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier [41]: 

Name / Values Description 

n_neighbors : int, optional (default = 5) Number of neighbors to use by default for 

kneighbors queries. 

weights : str or callable, optional (default = 

‘uniform’) 

weight function used in prediction. Possible 

values: 

 

• ‘uniform’ : uniform weights. All points in 

each neighborhood are weighted equally. 

• ‘distance’ : weight points by the inverse 

of their distance. in this case, closer 

neighbors of a query point will have a 

greater influence than neighbors which 

are further away. 

• [callable] : a user-defined function which 

accepts an array of distances, and returns 

an array of the same shape containing the 

weights. 

 

algorithm : {‘auto’, ‘ball_tree’, ‘kd_tree’, 

‘brute’}, optional 

Algorithm used to compute the nearest neighbors: 

 

• ‘ball_tree’ will use BallTree 

• ‘kd_tree’ will use KDTree 

• ‘brute’ will use a brute-force search. 

• ‘auto’ will attempt to decide the most 

appropriate algorithm based on the values 

passed to fit method. 

 

Note: fitting on sparse input will override the 

setting of this parameter, using brute force. 

leaf_size : int, optional (default = 30) Leaf size passed to BallTree or KDTree. This can 

affect the speed of the construction and query, as 

well as the memory required to store the tree. The 

optimal value depends on the nature of the 

problem 
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p : integer, optional (default = 2) Power parameter for the Minkowski metric. 

When p = 1, this is equivalent to using 

manhattan_distance (l1), and euclidean_distance 

(l2) for p = 2. For arbitrary p, 

minkowski_distance (l_p) is used. 

metric : string or callable, default ‘minkowski’ Τhe distance metric to use for the tree. The 

default metric is minkowski, and with p=2 is 

equivalent to the standard Euclidean metric. See 

the documentation of the DistanceMetric class for 

a list of available metrics. 

metric_params : dict, optional (default = None) Additional keyword arguments for the metric 

function. 

n_jobs : int or None, optional (default=None) The number of parallel jobs to run for neighbors 

search. None means 1 unless in a 

joblib.parallel_backend context. -1 means using 

all processors. See Glossary for more details. 

Doesn’t affect fit method. 

Πίνακας 2.14.4-1 

2.14.5. Random Forest 

Στα τυχαία δάση (βλέπε κλάσεις RandomForestClassifier και RandomForestRegressor), κάθε δέντρο στο 

σύνολο έχει χτιστεί από ένα δείγμα που έχει σχεδιαστεί με αντικατάσταση (δηλ. δείγμα εκκίνησης) από 

το σετ εκπαίδευσης. Επιπλέον, όταν διαχωρίζεται ένας κόμβος κατά την κατασκευή του δέντρου, ο 

διαχωρισμός που επιλέγεται δεν είναι πλέον ο καλύτερος διαχωρισμός μεταξύ όλων των 

χαρακτηριστικών. Αντ 'αυτού, ο διαχωρισμός που επιλέγεται είναι ο καλύτερος διαχωρισμός μεταξύ ενός 

τυχαίου υποσυνόλου των χαρακτηριστικών. Ως αποτέλεσμα αυτής της τυχαιότητας, η προκατάληψη 

(bias) του δάσους συνήθως αυξάνεται ελαφρώς (σε σχέση με τη μεροληψία ενός ενιαίου μη τυχαίου 

δένδρου) αλλά, λόγω του μέσου όρου, η διακύμανσή του επίσης μειώνεται, συνήθως περισσότερο οπότε 

και αντισταθμίζει την αύξηση της μεροληψίας, αποδίδοντας έτσι ένα καλύτερο μοντέλο [42]. 

Οι παράμετροι της κλάσης sklearn.ensemble.RandomForestClassifier [42]: 

 

Name / Values  Description 

bootstrap : boolean, optional (default=True) Whether bootstrap samples are used when 

building trees. 

oob_score : bool (default=False) Whether to use out-of-bag samples to estimate 

the generalization accuracy. 

n_jobs : int or None, optional (default=None) The number of jobs to run in parallel for both fit 

and predict. None means 1 unless in a 
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joblib.parallel_backend context. -1 means using 

all processors. 

verbose : int, optional (default=0) Controls the verbosity when fitting and 

predicting. 

warm_start : bool, optional (default=False) When set to True, reuse the solution of the 

previous call to fit and add more estimators to the 

ensemble, otherwise, just fit a whole new forest. 

Πίνακας 2.14.5-1 

Οι υπόλοιπες παράμετροι είναι ακριβώς ίδιες με αυτές των Decision Trees. 

 

2.14.6. Gaussian Naïve Bayes 

Οι μέθοδοι Naive Bayes είναι ένα σύνολο αλγόριθμων εποπτευόμενης μάθησης που βασίζονται στην 

εφαρμογή του θεωρήματος του Bayes με την “αφηρημένη (naive)” παραδοχή της υποθετικής 

ανεξαρτησίας μεταξύ κάθε ζεύγους χαρακτηριστικών δοθείσης της τιμής της μεταβλητής κλάσης [43]. 

Οι διαφορετικοί ταξινομητές Naïve Bayes διαφέρουν κυρίως από τις υποθέσεις που κάνουν σχετικά με τη 

κατανομή της πιθανότητας P(xi | y) [43]. 

Παρά τις φαινομενικά υπερβολικά απλουστευμένες υποθέσεις τους, οι ταξινομητές Naive Bayes έχουν 

πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές πραγματικές καταστάσεις, όπως ταξινόμηση εγγράφων και 

φιλτράρισμα ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Απαιτούν ένα μικρό όγκο δεδομένων εκπαίδευσης για την 

εκτίμηση των απαραίτητων παραμέτρων. 

Οι Naive Bayes εκπαιδευόμενοι αλγόριθμοι μπορούν να είναι εξαιρετικά γρήγοροι σε σύγκριση με σχέση 

με πιο εξελιγμένες μεθόδους. Η απόζευξη των κατανομών των χαρακτηριστικών κάθε κλάσης σημαίνει 

ότι κάθε κατανομή μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα ως μονοδιάστατη κατανομή. Αυτό με τη σειρά του 

βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από την κατάρα της διάστασης 

(dimensionality) [43]. 

Οι παράμετροι της κλάσης sklearn.naive_bayes.GaussianNB [44]: 

 

Name / Values Description 

priors : array-like, shape (n_classes,) Prior probabilities of the classes. If specified the 

priors are not adjusted according to the data. 

var_smoothing : float, optional (default=1e-9) Portion of the largest variance of all features that 

is added to variances for calculation stability. 

Πίνακας 2.14.6-1 
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2.14.7. AdaBoost Classifier 

Η βασική αρχή του AdaBoost είναι να κάνει fit μια σειρά αδύναμων μαθητών (δηλ. μοντέλα που είναι 

μόνο ελαφρώς καλύτερα από μια τυχαία εικασία, όπως μικρά δέντρα αποφάσεων) σε επανειλημμένες 

τροποποιημένες εκδόσεις των δεδομένων. Οι προβλέψεις όλων αυτών συνδυάζονται στη συνέχεια με μια 

σταθμισμένη (weighted) πλειοψηφία (ή άθροισμα) για να παραχθεί η τελική πρόβλεψη. Οι τροποποιήσεις 

δεδομένων σε κάθε επανάληψη ενίσχυσης συνίστανται στην εφαρμογή βαρών w1, w2, …, wn σε κάθε ένα 

από τα δείγματα εκπαίδευσης [45].  

Αρχικά, όλα αυτά τα βάρη είναι ίσα με wi = 1/N, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να εκπαιδεύει απλώς έναν 

αδύναμο μαθητή στα αρχικά δεδομένα. Για κάθε διαδοχική επανάληψη, τα βάρη του δείγματος 

τροποποιούνται μεμονωμένα και ο αλγόριθμος μάθησης εφαρμόζεται ξανά στα επανασταθμισμένα 

(reweighted) δεδομένα. Σε ένα δεδομένο βήμα, αυτά τα παραδείγματα εκπαίδευσης που προβλέφθηκαν 

λανθασμένα από το ενισχυμένο μοντέλο που προέκυψε στο προηγούμενο βήμα, έχουν αυξήσει τα βάρη 

τους, ενώ για εκείνα παραδείγματα εκπαίδευσης που προβλέφθηκαν σωστά τα βάρη μειώνονται. Καθώς 

συνεχίζονται οι επαναλήψεις, παραδείγματα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λαμβάνουν συνεχώς 

αυξανόμενη επιρροή. Κάθε επόμενος αδύναμος μαθητευόμενος αναγκάζεται να επικεντρωθεί στα 

παραδείγματα που αποτυγχάνουν από τα προηγούμενα στην σειρά [45]. 

Οι παράμετροι της κλάσης sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier [46]: 

Name / Values Description 

base_estimator : object, optional (default=None) The base estimator from which the boosted 

ensemble is built. Support for sample weighting 

is required, as well as proper classes_ and 

n_classes_ attributes. 

If None, then the base estimator is 

DecisionTreeClassifier(max_depth=1) 

n_estimators : integer, optional (default=50) The maximum number of estimators at which 

boosting is terminated. In case of perfect fit, the 

learning procedure is stopped early. 

learning_rate : float, optional (default=1.) Learning rate shrinks the contribution of each 

classifier by learning_rate. There is a trade-off 

between learning_rate and n_estimators. 

algorithm : {‘SAMME’, ‘SAMME.R’}, optional 

(default=’SAMME.R’) 

If ‘SAMME.R’ then use the SAMME.R real 

boosting algorithm. base_estimator must support 

calculation of class probabilities. If ‘SAMME’ 

then use the SAMME discrete boosting 

algorithm. The SAMME.R algorithm typically 

converges faster than SAMME, achieving a lower 

test error with fewer boosting iterations. 

random_state : int, RandomState instance or If int, random_state is the seed used by the 

random number generator; If RandomState 
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None, optional (default=None) instance, random_state is the random number 

generator; If None, the random number generator 

is the RandomState instance used by np.random. 

Πίνακας 2.14.7-1 

2.14.8. Gradient Boosting Classifier 

Οι μέθοδοι Gradient Tree Boosting ή Gradient Boosted Regression Trees (GBRT) αποτελούν μια 

γενίκευση της ενίσχυσης σε αυθαίρετες διαφοροποιήσιμες συναρτήσεις απώλειας (loss functions). Η 

GBRT είναι μια ακριβής και αποτελεσματική διαδικασία off-the-shelf που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο για προβλήματα παλινδρόμησης όσο και για ταξινόμηση. Τα Gradient Tree Boosting μοντέλα 

χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως στην κατάταξη αναζήτησης στο Web και στην οικολογία 

[47]. 

Τα πλεονεκτήματα του GBRT είναι [47]: 

• Φυσικός χειρισμός δεδομένων μικτού τύπου (= ετερογενή features) 

• Προβλεπτική ισχύς 

• Ευρωστία (robustness) σε ακραίες τιμές (μέσω ισχυρών συναρτήσεων απώλειας) 

Τα μειονεκτήματα του GBRT είναι [47]: 

• Η επεκτασιμότητα, λόγω της διαδοχικής φύσης της ενίσχυσης, δύσκολα μπορεί να 

παραλληλισθεί. 

Οι παράμετροι της κλάσης sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier [48]: 

Name / Values Description 

loss : {‘deviance’, ‘exponential’}, optional 

(default=’deviance’) 

loss function to be optimized. ‘deviance’ refers to 

deviance (= logistic regression) for classification 

with probabilistic outputs. For loss ‘exponential’ 

gradient boosting recovers the AdaBoost 

algorithm. 

learning_rate : float, optional (default=0.1) learning rate shrinks the contribution of each tree 

by learning_rate. There is a trade-off between 

learning_rate and n_estimators. 

n_estimators : int (default=100) The number of boosting stages to perform. 

Gradient boosting is fairly robust to over-fitting 

so a large number usually results in better 

performance. 
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subsample : float, optional (default=1.0) The fraction of samples to be used for fitting the 

individual base learners. If smaller than 1.0 this 

results in Stochastic Gradient Boosting. 

subsample interacts with the parameter 

n_estimators. Choosing subsample < 1.0 leads to 

a reduction of variance and an increase in bias. 

criterion : string, optional 

(default=”friedman_mse”) 

The function to measure the quality of a split. 

Supported criteria are “friedman_mse” for the 

mean squared error with improvement score by 

Friedman, “mse” for mean squared error, and 

“mae” for the mean absolute error. The default 

value of “friedman_mse” is generally the best as 

it can provide a better approximation in some 

cases. 

validation_fraction : float, optional, default 0.1 The proportion of training data to set aside as 

validation set for early stopping. Must be 

between 0 and 1. Only used if n_iter_no_change 

is set to an integer. 

n_iter_no_change : int, default None n_iter_no_change is used to decide if early 

stopping will be used to terminate training when 

validation score is not improving. By default it is 

set to None to disable early stopping. If set to a 

number, it will set aside validation_fraction size 

of the training data as validation and terminate 

training when validation score is not improving 

in all of the previous n_iter_no_change numbers 

of iterations. 

tol : float, optional, default 1e-4 Tolerance for the early stopping. When the loss is 

not improving by at least tol for 

n_iter_no_change iterations (if set to a number), 

the training stops. 

Πίνακας 2.14.8-1 

 

 

Οι υπόλοιπες παράμετροι είναι ίδιες με αυτές των Decision Trees αλγορίθμων. 

Συνεπώς, αυτές ήταν οι τεχνικές λεπτομέρειες των υλοποιήσεων των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

που αναλύσαμε στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες εμπεριέχονται στην βιβλιοθήκη της scikit-learn της 

γλώσσας Python. 
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3. Υλοποίηση (Implementation) 

 

3.1. Ανίχνευση απάτης συναλλαγών πιστωτικής κάρτας (Credit Card Fraud 

Detection) 

Το σύνολο δεδομένων αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας 

και το οποίο είναι διαθέσιμο προς ανάλυση από την ιστοσελίδα Kaggle [49]. Περιέχει συναλλαγές οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2013 από Ευρωπαίους πολίτες κατόχους καρτών και 

παρουσιάζει συναλλαγές που έλαβαν χώρα σε διάστημα δύο ημερών, όπου παρατηρήθηκαν 492 απάτες 

μέσα σε ένα σύνολο 284.807 συναλλαγών. Η φύση του συνόλου δεδομένων είναι εξαιρετικά μη 

ισορροπημένη, δεδομένου ότι η κλάση ‘1’ (συναλλαγή απάτη) αντιπροσωπεύει το 0,172% όλων των 

συναλλαγών. 

Περιέχει μόνο αριθμητικές μεταβλητές εισόδου που είναι το αποτέλεσμα ενός μετασχηματισμού PCA 

(Principal Component Analysis). Η βασική ανάλυση συνιστωσών (PCA) είναι μια στατιστική διαδικασία 

που χρησιμοποιεί έναν ορθογώνιο μετασχηματισμό για να μετατρέψει ένα σύνολο παρατηρήσεων από 

πιθανώς συσχετισμένων μεταβλητών σε ένα σύνολο τιμών γραμμικά μη συσχετισμένων μεταβλητών που 

ονομάζονται κύριες συνιστώσες [50]. Ως αποτέλεσμα του μετασχηματισμού, η πρώτη κύρια συνιστώσα 

έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διακύμανση. Κάθε επόμενη συνιστώσα έχει την υψηλότερη δυνατή 

διακύμανση υπό τον περιορισμό ότι είναι ορθογώνια (δηλαδή χωρίς συσχετισμό) ως προς τις 

προηγούμενες συνιστώσες. Η διατήρηση μόνο των πρώτων συνιστωσών m <n μειώνει τη διάσταση των 

δεδομένων διατηρώντας παράλληλα όσο μεγαλύτερη πληροφορία ως προς τα  δεδομένα, δηλ. τη 

διακύμανση πάνω στα δεδομένα. Ο μετασχηματισμός PCA είναι ευαίσθητος στη σχετική κλιμάκωση των 

αρχικών μεταβλητών. Το εύρος τιμών κάθε στήλης δεδομένων πρέπει να ομαλοποιηθεί πριν από την 

εφαρμογή της PCA διαδικασίας. Επίσης, οι νέες συντεταγμένες δεν είναι πια πραγματικές μεταβλητές 

[51].  

Λόγω ζητημάτων εμπιστευτικότητας, δεν κατέστη εφικτή η παρουσίαση των αυθεντικών 

χαρακτηριστικών (features) του dataset  όπως επίσης και η διάθεση περισσότερης πληροφορίας σχετικά 

με τα δεδομένα. Τα features V1, V2, V3, ... V28 είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται μετά 

από χρήση PCA μετασχηματισμού η οποία πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερο στάδιο και όχι από εμάς. 

Τα μόνα features που δεν έχουν υποστεί PCA μετασχηματισμό είναι τα ‘Time’ και ‘Amount’. Το feature 

‘Time’ περιέχει τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει μεταξύ κάθε συναλλαγής και της πρώτης 

συναλλαγής στο σύνολο δεδομένων. Η μεταβλητή ‘Amount’ είναι το ποσό κάθε συναλλαγής. Το 

χαρακτηριστικό ‘Class’ είναι η δεσμευμένη μεταβλητή του συνόλου δεδομένων μας και έχει τιμή 1 σε 

περίπτωση απάτης και τιμή 0 σε περίπτωση ομαλής συναλλαγής. 

Το σύνολο δεδομένων συλλέχθηκε και αναλύθηκε κατά τη διάρκεια ερευνητικής συνεργασίας της 

Worldline και της Μηχανικής Μάθησης της ULB (Universite Libre de Bruxelles) σχετικά με την εξόρυξη 

μεγάλων δεδομένων και την ανίχνευση απάτης (http://mgr.ulb.ac.be). Περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με τρέχοντα και παρελθόντα έργα σχετικά με συναφή θέματα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση 

http://mlg.ulb.ac.be/BruFence και http://mlg.ulb.ac.be/ARTML 

http://mlg.ulb.ac.be/ARTML
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Το dataset περιέχει 31 στήλες, συμπεριλαμβανομένης της κλάσης και 284807 γραμμές. Πέραν των 

μεταβλητών ‘Amount’ και ‘Time’ δεν έχουμε σαφή πληροφορία για τις υπόλοιπες μεταβλητές οι οποίες 

όπως είπαμε έχουν κλιμακωθεί (scaled) ή ανασχηματισθεί (reshaped) ήδη κατά την PCA διαδικασία, 

αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τον βαθμό συσχέτισης κάποιων απ’ τις 

μεταβλητές αυτές ως προς το αν μια συναλλαγή είναι κανονική ή δόλια. Σκοπός της συγκεκριμένης 

ανάλυσης είναι η εύρεση του αλγορίθμου μηχανικής μάθησης με το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας ως 

προς την πρόβλεψη των δόλιων συναλλαγών.  

Εξερευνώντας το σύνολο δεδομένων, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν Null τιμές σε κανένα σημείο των 

δεδομένων. Παρακάτω ακολουθεί τμήμα Python κώδικα για την προβολή εικόνας η οποία αποτυπώνει 

την τεράστια διαφορά ισορροπίας μεταξύ των κλάσεων ‘0’ (κανονική συναλλαγή) και ‘1’ (δόλια 

συναλλαγή). 

 

Εικόνα 3.1.1 

 

Εικόνα 3.1.2 

Παρατηρούμε ότι η κλάση «1» δεν αποτυπώνεται σχεδόν καθόλου λόγω του εξαιρετικά χαμηλού 

ποσοστού των παρατηρήσεων που κατηγοριοποιούνται στην κλάση αυτή. Συνεπώς, αν εκπαιδεύσουμε τα 

μοντέλα μας πάνω στα δεδομένα αυτά, τότε ο εκάστοτε ταξινομητής (classifier) θα μάθει πάνω στις 

παρατηρήσεις της κλάσης «0» που υπερισχύει συντριπτικά και έτσι όταν θα συναντήσει μια παρατήρηση 

της κλάσης «1» τότε θα την θεωρήσει ως παρατήρηση κλάσης «0» και έτσι δεν θα’ χει εκπαιδευτεί 

σωστά, ώστε να καταστεί ικανός να ξεχωρίζει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό την εκάστοτε παρατήρηση 

διαφορετικής κλάσης. 
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Εξετάζοντας τις κατανομές που ακολουθούν οι μεταβλητές του συνόλου δεδομένων μας, συμπεραίνουμε 

ότι στις ‘Amount’ και ‘Time’ πρέπει να εφαρμόσουμε scaling διαδικασία όπως εφαρμόστηκε και σε όλες 

τις υπόλοιπες από τους αναλυτές οι οποίοι παρέχουν το συγκεκριμένο dataset. Παρακάτω βλέπουμε 

τυχαία τις κατανομές από τις μεταβλητές V4, V24 και Amount, Time. 

 

Εικόνα 3.1.3 

 

Εικόνα 3.1.4 

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας, είναι αναγκαίο να ισορροπήσουμε την μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στις παρατηρήσεις της κλάσης «0» και «1». Για να γίνει αυτό, μπορούμε να 

ακολουθήσουμε 2 τεχνικές εξομάλυνσης οι οποίες είναι οι over-sampling και under-sampling. Και οι 2 

τεχνικές εμπεριέχουν bias αφού επί της ουσίας είτε προσθέτουμε παρατηρήσεις στην κλάση που 

υπολείπεται ή αφαιρούμε παρατηρήσεις από την κλάση που υπερισχύει. Στη δική μας περίπτωση 

ακολουθήσαμε την under-sampling τεχνική, δηλαδή διατηρήσαμε όλες τις παρατηρήσεις της κλάσης «1» 

και αφαιρέσαμε παρατηρήσεις της αντίθετης κλάσης εφαρμόζοντας K-Means συσταδοποίηση 

(clustering) με σκοπό τα τελικά μας δεδομένα της κλάσης «0» να καταστούν όσο πιο αντιπροσωπευτικά 

γίνεται. Ουσιαστικά, από τις συστάδες παρατηρήσεων που δημιουργούνται από όλο το σύνολο 

δεδομένων της κλάσης «0» επιλέγουμε τυχαία ίδιο αριθμό παρατηρήσεων από κάθε συστάδα με σκοπό 

να δημιουργήσουμε ένα σύνολο δεδομένων ίσο με αυτό της υπολειπόμενης κλάσης. 

Προτού γίνει αυτό, ακολουθεί η scaling διαδικασία στις μεταβλητές ‘Time’, ‘Amount’. 
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Εικόνα 3.1.5 

Διαβάζοντας το ‘.csv’ αρχείο, δημιουργούμε ένα αντικείμενο ‘df’ τύπου dataframe το οποίο είναι το  

dataset που επεξεργαζόμαστε. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα αντικείμενο ‘sc’ τύπου ‘StandardScaler’. 

Η ‘StandardScaler’ κλάση τυποποιεί τα features του dataset αφαιρώντας το μέσο όρο και κλιμακώνοντας 

(scaling) προς τη διακύμανση. Η τυπική τιμή ενός δείγματος x υπολογίζεται ως εξής:  

z = (x - u) / s 

όπου ‘u’ είναι ο μέσος όρος των δειγμάτων εκπαίδευσης και ‘s’ είναι η τυπική απόκλιση.  

Το κεντράρισμα (centering) και η κλιμάκωση (scaling)  πραγματοποιούνται ανεξάρτητα σε κάθε 

χαρακτηριστικό, υπολογίζοντας τα σχετικά στατιστικά στοιχεία των δειγμάτων στο σύνολο εκπαίδευσης. 

Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση αποθηκεύονται στη συνέχεια για να χρησιμοποιηθούν σε 

μεταγενέστερα δεδομένα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μετασχηματισμού (fit_transform). 

Η τυποποίηση (standardization) ενός συνόλου δεδομένων είναι μια κοινή απαίτηση για πολλούς 

classifiers μηχανικής μάθησης. Eνδέχεται να μη λειτουργούν σωστά εάν τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά 

δεν παρουσιάζουν ομοιότητες με τα τυπικά κανονικά κατανεμημένα δεδομένα (π.χ. Gaussian κατανομή 

με μηδενική μέση τιμή και διακύμανση).  

Για παράδειγμα, πολλοί παράμετροι μιας αντικειμενικής συνάρτησης ενός αλγορίθμου μάθησης (όπως ο 

πυρήνας RBF των Support Vector Machines ή οι ρυθμιστές (regularizers) γραμμικών μοντέλων L1 και 

L2) υποθέτουν ότι όλα τα features κεντράρονται γύρω από το 0 και έχουν διακύμανση ίσης τάξης 

μεγέθους. Εάν ένα feature έχει διακύμανση που είναι τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από άλλες, θα 

μπορούσε να κυριαρχήσει στην αντικειμενική συνάρτηση (objective function) και να κάνει τον εκτιμητή 

να μην μπορεί να μάθει από άλλα χαρακτηριστικά σωστά όπως αναμενόταν [52]. 

Έτσι, αφού εφαρμόζουμε κλιμάκωση στις δυο αυτές στήλες, δημιουργούμε νέες στήλες οι οποίες 

περιέχουν τις κλιμακοποιημένες τιμές και αφαιρούμε τις δυο αρχικές στήλες από το σύνολο των 

δεδομένων. Στη συνέχεια όπως προαναφέραμε λαμβάνουμε το καλύτερο δυνατό και αντιπροσωπευτικό 

δείγμα από τις παρατηρήσεις της κλάσης ‘0’ εφαρμόζοντας τεχνική clustering μέσω του K-Means 

αλγορίθμου. 

 

Εικόνα 3.1.6 
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Η K-Means συσταδοποίηση είναι ένας τύπος μάθησης χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning), ο οποίος 

χρησιμοποιείται όταν έχουμε μη επισημασμένα (unlabeled) δεδομένα (δηλ. δεδομένα χωρίς καθορισμένες 

κατηγορίες ή ομάδες). Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η εύρεση ομάδων στα δεδομένα, με τον 

αριθμό των ομάδων να αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή Κ. Ο αλγόριθμος λειτουργεί επαναληπτικά 

για να εκχωρήσει κάθε σημείο δεδομένων σε μία από τις ομάδες Κ με βάση τα features που παρέχονται. 

Τα σημεία δεδομένων συσταδοποιούνται βάσει της ομοιότητας των features. Οι είσοδοι του αλγορίθμου 

είναι ο αριθμός των Κ συστάδων και το σύνολο δεδομένων. Ο αλγόριθμος αρχίζει με αρχικές εκτιμήσεις 

για τα Κ centroids, τα οποία μπορούν είτε να παραχθούν τυχαία είτε να επιλεγούν τυχαία από το σύνολο 

δεδομένων [53]. 

Εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των τελικών παρατηρήσεων της κλάσης «0», έχουμε 

πλέον ένα νέο σύνολο δεδομένων με ισόποσο αριθμό παρατηρήσεων των δύο κλάσεων. 

                                 
Εικόνα 3.1.7 

Το νέο σύνολο δεδομένων αποτελείται από τις 492 αρχικές παρατηρήσεις της κλάσης που 

αντιπροσωπεύει τις δόλιες συναλλαγές και ίδιο αριθμό παρατηρήσεων της άλλης κλάσης. 

Προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων 

για τα οποία δεν έχουμε καμία περιγραφή ή παραπάνω γνώση, χρησιμοποιούμε τους πίνακες 

συσχετισμού (correlation matrices) οι οποίοι έχουν σημαντικό βάρος ως προς την  κατανόηση των 

δεδομένων μας. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να εξακριβώσουμε είναι η πιθανότητα να υπάρχουν 

χαρακτηριστικά στενά συνδεδεμένα με δόλιες συναλλαγές. Η συσχέτιση μπορεί να είναι είτε θετική, είτε 

αρνητική. Ένας αρνητικός συντελεστής συσχέτισης σημαίνει ότι για οποιεσδήποτε δύο μεταβλητές Χ και 

Υ, μια αύξηση στην Χ σχετίζεται με μια μείωση στην Υ. Ένας αρνητικός συσχετισμός καταδεικνύει μια 

σύνδεση μεταξύ δύο μεταβλητών με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και ένας θετικός συντελεστής 

συσχέτισης και οι σχετικές δυνάμεις είναι ίδιες. Με άλλα λόγια, ένας συντελεστής συσχέτισης 0,85 

δείχνει την ίδια ισχύ με ένα συντελεστή συσχέτισης -0,85. 

Οι συντελεστές συσχέτισης παίρνουν πάντα τιμές μεταξύ -1 και 1, όπου το -1 δείχνει μια τέλεια γραμμική 

αρνητική συσχέτιση και το 1 δείχνει μια τέλεια γραμμική θετική συσχέτιση. Ένας συντελεστής 

συσχέτισης μηδέν, ή πολύ κοντά στο μηδέν, δεν δείχνει καμία σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 
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Στην πραγματικότητα, αυτοί οι αριθμοί σπάνια φαίνονται, καθώς υπάρχουν πολύ λίγες τέλεια γραμμικές 

σχέσεις. Αντ 'αυτού, οι αριθμοί που προσεγγίζουν αυτές τις τιμές χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν τη 

δύναμη μιας σχέσης. Για παράδειγμα, το 0,92 ή το -0,97 θα δείχνουν, αντιστοίχως, μια πολύ ισχυρή 

θετική και αντίστοιχα ισχυρή αρνητική συσχέτιση.  

 

 

Εικόνα 3.1.8 

 

Εικόνα 3.1.9 

Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι οι μεταβλητές V2, V4, V11 και V19 σχετίζονται θετικά με την 

κλάση ‘1’ ενώ οι μεταβλητές V17, V14, V12 και V10 παρουσιάζουν αρνητικό συσχετισμό με την 

κατηγορία των δόλιων συναλλαγών. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα boxplots τα οποία μας δίνουν μια πιο περιγραφική εικόνα 

σχετικά με την κατανομή των μεταβλητών αυτών απέναντι στις φυσιολογικές αλλά και τις δόλιες 

συναλλαγές.  

Στην περιγραφική στατιστική, θηκόγραμμα ή boxplot ορίζεται μια μέθοδος για τη γραφική απεικόνιση 

ομάδων αριθμητικών δεδομένων μέσω των τεταρτημορίων τους. Τα boxplots μπορούν επίσης να έχουν 
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γραμμές που εκτείνονται κάθετα από τα κιβώτια (whiskers) που υποδηλώνουν μεταβλητότητα εκτός του 

ανώτερου και κατώτερου τεταρτημορίου, εξ ου και τα box-and-whisker plot και box-and-whisker 

διαγράμματα. Οι ακραίες τιμές ή αλλιώς outliers μπορούν να γραφτούν ως μεμονωμένα σημεία. Τα 

boxplots είναι μη παραμετρικά: εμφανίζουν διαφορές στα δείγματα ενός στατιστικού πληθυσμού χωρίς 

να κάνουν υποθέσεις της υποκείμενης στατιστικής κατανομής (αν και το boxplot του Tukey υποθέτει 

συμμετρία για τα whiskers και κανονικότητα για το μήκος τους). Οι αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων του boxplot υποδηλώνουν το βαθμό διασποράς (εξάπλωσης) και την αδιαφάνεια (skewness) 

των δεδομένων αναδεικνύοντας τα outliers. Εκτός από τα ίδια τα σημεία, επιτρέπουν σε κάποιον να 

εκτιμήσει οπτικά τους διάφορους εκτιμητές L, κυρίως την περιοχή μεταξύ τεταρτημορίων, midbande, 

range, mid-range και trimean [54]. 

 
Εικόνα 3.1.10 

Ακολουθεί η εικόνα που παρουσιάζει τις θετικά και τις αρνητικά συσχετιζόμενες με την κλάση ‘1’ 

μεταβλητές: 

 

 

Εικόνα 3.1.11 
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Εικόνα 3.1.12 

Οι παραπάνω εικόνες αντικατοπτρίζουν την κατανομή των μεταβλητών τόσο ως προς την κλάση ‘0’ όσο 

και ως προς την κλάση ‘1’. Η δύναμη των συσχετίσεων είναι εμφανής. Πέραν τούτου, διαπιστώνουμε 

παρατηρώντας τις εικόνες ότι υπάρχουν και αρκετά outliers στις εν λόγω μεταβλητές. Για να μπορέσουν 

τα μοντέλα ή οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης να προβλέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα αν μια 

συναλλαγή είναι δόλια ή όχι τότε ο αριθμός των outliers πρέπει να μειωθεί εφαρμόζοντας κάποιο 

κατώφλι που θεωρούμε ότι είναι ικανό να διατηρήσει το μεγαλύτερο τμήμα πληροφορίας των δεδομένων 

μας. 

Με την απομάκρυνση των ακραίων τιμών το νέο σύνολο δεδομένων περιέχει 114 παρατηρήσεις 

λιγότερες. Εφόσον αφαιρέθηκαν και οι ακραίες τιμές, στη συνέχεια χωρίζουμε το σύνολο δεδομένων σε 

σετ εκπαίδευσης (training set) και σετ δοκιμών (test set). Το training set θα χρησιμοποιηθεί για να 

εκπαιδευθούν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και ύστερα θα κάνουν προβλέψεις πάνω στο test set 

μέσω του οποίου θα αξιολογηθούν τα μοντέλα πρόβλεψης.  

Από τη στιγμή που η φύση του προβλήματός μας είναι η κατηγοριοποίηση (classification) δεδομένων 

γνωρίζοντας την κλάση που ανήκουν οι παρατηρήσεις μας (labeled training data),  oι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης (Support Vector Machines or SVM), 

Λογιστική Παλινδρόμηση (Logistic Regression), Δένδρα Απόφασης (Decision Tree Classifier) και 

Αλγόριθμος Πλησιέστερων Γειτόνων (K-Nearest Neighbors Classifier). 

Το ποσοστό που θα χρησιμοποιηθεί για test set είναι το 25% του συνόλου των δεδομένων. Δημιουργούμε 

δύο μεταβλητές X και y, όπου η X περιέχει όλο dataset εκτός της στήλης που αποτελεί την κλάση των 

δεδομένων και η y περιέχει μόνο την στήλη της κλάσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της 

scikit-learn  βιβλιοθήκης της Python, η οποία παίρνει ως παραμέτρους τις μεταβλητές που αναφέραμε και 

επιπλέον το ποσοστό (test_size) των παρατηρήσεων που θα έχει το test set , όπως επίσης και τo 

random_state το οποίο είναι ο σπόρος (seed) του τυχαίου μηχανισμού χωρισμού των παρατηρήσεων του 

test set στην περίπτωση που η τιμή του είναι ακέραιος. Εάν δεν οριστεί, τότε παίρνει default τιμή None, 

που σημαίνει ότι σε κάθε εκτέλεση της μεθόδου οι παρατηρήσεις στο test set θα είναι εντελώς 

διαφορετικές από την κάθε προηγούμενη εκτέλεση. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ βασική στην διαδικασία 

χωρισμού των δεδομένων η οποία διαχωρίζει πίνακες ή μήτρες (matrices) σε τυχαία υποσύνολα train και 
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test. Παρακάτω ακολουθεί τμήμα κώδικα όπου δημιουργούνται τα παραπάνω υποσύνολα και 

αρχικοποιείται λίστα με τα μοντέλα πρόβλεψης. 

 

 
Εικόνα 3.1.13 

Έχοντας φτάσει στο σημείο όπου έχουμε διαθέσιμα τα training και test υποσύνολα, ξεκινάμε την 

εκπαίδευση και την αξιολόγηση των μοντέλων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο Cross-validation. Αποτελεί μια 

από τις διάφορες τεχνικές επικύρωσης ενός μοντέλου για την αξιολόγηση του τρόπου γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων μιας στατιστικής ανάλυσης σε ένα ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων. Χρησιμοποιείται 

κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο στόχος είναι η πρόβλεψη, κατά την οποία κάποιος θέλει να εκτιμήσει με 

πόση ακρίβεια ένα μοντέλο πρόβλεψης αποδίδει στην πράξη. Σε ένα πρόβλημα πρόβλεψης, ένα μοντέλο 

συνήθως λαμβάνει ένα σύνολο γνωστών δεδομένων για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση (training 

dataset) και ένα σύνολο άγνωστων δεδομένων (ή δεδομένων που το μοντέλο δεν έχει ‘ξαναδεί’ στο 

παρελθόν) έναντι των οποίων το μοντέλο δοκιμάζεται. Το σύνολο αυτό ονομάζεται σύνολο δεδομένων 

επικύρωσης ή δοκιμής (validation set ή testing set).  Ο στόχος του Cross-validation είναι να δοκιμάσει 

την ικανότητα του μοντέλου να προβλέψει νέα δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία 

μάθησης, προκειμένου να επισημάνει προβλήματα όπως overfitting ή μεροληψία επιλογής (bias 

selection) και να δώσει μια εικόνα για το πώς το μοντέλο θα μπορέσει να γενικεύσει σε ένα ανεξάρτητο 

σύνολο δεδομένων. 

Ένας κύκλος εκτέλεσης του Cross-validation περιλαμβάνει το διαμερισμό ενός δείγματος δεδομένων σε 

συμπληρωματικά υποσύνολα, πραγματοποιώντας ανάλυση σε ένα υποσύνολο (training set) και την 

επικύρωση της ανάλυσης στο άλλο υποσύνολο (validation set ή testing set). Για να μειωθεί η 

μεταβλητότητα των δεδομένων, στις περισσότερες παρόμοιες μεθόδους εκτελούνται πολλαπλοί γύροι 

Cross-validation χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διαμερισμούς (partitions) των δεδομένων και τα 

αποτελέσματα επικύρωσης συνδυάζονται (π.χ. κατά μέσο όρο) κατά τη διάρκεια των γύρων για να 

δίδεται μια εκτίμηση της προβλεπόμενης απόδοσης του μοντέλου. 

Συνοπτικά, η Cross-validation μέθοδος συνδυάζει την μέση τιμή κάθε γύρου εκτέλεσης με σκοπό την πιο 

ακριβή εκτίμηση της απόδοσης ενός μοντέλου πρόβλεψης [55]. 

Το τμήμα κώδικα που ακολουθεί περιλαμβάνει την διαδικασία εκπαίδευσης των αλγορίθμων μέσω της 

μεθόδου fit, την εκτύπωση των αποτελεσμάτων στην κονσόλα περιλαμβάνοντας μετρικές όπως accuracy, 

f1_score, precision, recall όπως και απεικόνιση του confusion matrix. Όλες αυτές οι μετρικές εξάγονται 

μέσω ομώνυμων μεθόδων που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες της Python. 
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Εικόνα 3.1.14 

Μετά την αποτύπωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την ακρίβεια και τις υπόλοιπες μετρικές για κάθε 

αλγόριθμο, αυτό που ακολουθεί είναι η εύρεση των καλύτερων παραμέτρων του κάθε αλγορίθμου που 

έχει ως σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου πρόβλεψης, η οποία αντικατοπτρίζεται στα 

αποτελέσματα των παραπάνω μετρικών.  

Χαρακτηριστικά, παρακάτω βλέπουμε μια μεταβλητή τύπου dict στην Python όπου αποθηκεύονται οι 

παράμετροι κάθε αλγορίθμου με διάφορες πιθανές τιμές που μπορούν να λάβουν. Στη συνέχεια αυτές οι 

τιμές λειτουργούν ως είσοδος στην μέθοδο GridSearchCV η οποία λαμβάνει ως ορίσματα το όνομα του 

κάθε αλγορίθμου και τις τιμές της κάθε παραμέτρου του με σκοπό να βρει τη βέλτιστη τιμή για τη 

βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου. 

 
Εικόνα 3.1.15 

Λαμβάνοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας και γνωρίζοντας πλέον ποιες είναι οι 

βέλτιστες τιμές των παραμέτρων κάθε αλγορίθμου, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία εκμάθησης και 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων για κάθε αλγόριθμο βασισμένοι στις νέες αυτές τιμές και προσδοκώντας 

καλύτερα αποτελέσματα τα οποία θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

3.2. Καρκίνος του μαστού (Breast Cancer) 

Το σύνολο δεδομένων με τίτλο “Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)” περιέχει χαρακτηριστικά 

τα οποία απεικονίζουν τιμές περιοχών του στήθους γυναικών που εξετάσθηκαν με σκοπό την διάγνωση 

καρκίνου του μαστού. Το dataset είναι διαθέσιμο στο UCI Machine Learning Repository, 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+%28Diagnostic%29 και 

δημιουργήθηκε το 1995 από τους [56]: 

• Dr. William H. Wolberg, General Surgery Dept., University of Wisconsin,  Clinical Sciences 

Center, Madison, WI 53792 wolberg@eagle.surgery.wisc.edu 

• W. Nick Street, Computer Sciences Dept., University of Wisconsin, 1210 West Dayton St., 

Madison, WI 53706 street@cs.wisc.edu  608-262-6619 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+%28Diagnostic%29
mailto:wolberg@eagle.surgery.wisc.edu
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• Olvi L. Mangasarian, Computer Sciences Dept., University of Wisconsin, 1210 West Dayton St., 

Madison, WI 53706 olvi@cs.wisc.edu 

Αυτό το έργο εξελίχθηκε μέσα από την επιθυμία του Dr. Wolberg να εντοπίσει με ακρίβεια τις μάζες του 

μαστού βασιζόμενος αποκλειστικά στη μέθοδο Fine Nose Vacuration (FNA). Κατάφερε να εντοπίσει 

εννέα οπτικά εκτιμημένα χαρακτηριστικά ενός δείγματος FNA, το οποίο θεωρούσε χρήσιμο για τη 

διάγνωση. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Mangasarian και δύο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, 

Rudy Setiono και Kristin Bennett, κατασκευάστηκε ένας ταξινομητής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

πολλαπλών επιφανειών (MSM) για τον διαχωρισμό προτύπων σε αυτά τα εννέα χαρακτηριστικά που 

διέγνωσε με επιτυχία το 97% των νέων περιπτώσεων. Το σύνολο δεδομένων που προκύπτει είναι γνωστό 

ως τα δεδομένα του καρκίνου του μαστού στο Wisconsin [56]. 

Το έργο ανάλυσης εικόνας ξεκίνησε το 1990 με την προσθήκη του Nick Street στην ερευνητική ομάδα. Ο 

στόχος ήταν η διάγνωση του δείγματος με βάση μια ψηφιακή εικόνα ενός μικρού τμήματος της 

διαφάνειας FNA. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν ενοποιηθεί σε ένα σύστημα λογισμικού 

γνωστό ως Xcyt, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από τον Dr.Wolberg στην κλινική πρακτική του [56]. 

Η διαδικασία διάγνωσης εκτελείται τώρα ως εξής: 

Ένα FNA δείγμα λαμβάνεται από τη μάζα του μαστού. Αυτό το υλικό στη συνέχεια τοποθετείται σε μια 

πλάκα μικροσκοπίου και χρωματίζεται για να επισημάνει τους κυτταρικούς πυρήνες. Ένα τμήμα της 

ολίσθησης στην οποία τα κύτταρα είναι καλά διαφοροποιημένα σαρώνονται στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και ένα πίνακα πλαισίου. 

Ο χρήστης στη συνέχεια απομονώνει τους μεμονωμένους πυρήνες χρησιμοποιώντας Xcyt. 

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη του ποντικιού, ο χρήστης σχεδιάζει το κατά προσέγγιση όριο κάθε πυρήνα. 

Στη συνέχεια προσεγγίζοντας το πρόβλημα μέσα από μια οπτική των υπολογιστών, γνωστή και ως 

"snakes", οι προσεγγίσεις αυτές συγκλίνουν στη συνέχεια στα ακριβή πυρηνικά όρια. Αυτή η 

διαδραστική διαδικασία διαρκεί από δύο έως πέντε λεπτά ανά διαφάνεια. 

Μόλις απομονωθούν όλοι (ή οι περισσότεροι) από τους πυρήνες σε αυτό το φάσμα, το πρόγραμμα 

υπολογίζει τιμές για καθένα από τα δέκα χαρακτηριστικά κάθε πυρήνα, μετρώντας το μέγεθος, το σχήμα 

και την υφή. Ο μέσος όρος, το τυπικό σφάλμα και οι ακραίες τιμές αυτών των χαρακτηριστικών 

υπολογίζονται, με αποτέλεσμα να παράγονται συνολικά 30 πυρηνικά χαρακτηριστικά για κάθε δείγμα. 

Πληροφορίες χαρακτηριστικών: 

1) ID number 

2) Diagnosis (M = malignant, B = benign) 

Για κάθε πυρήνα κυττάρων υπολογίζονται δέκα χαρακτηριστικά: 

1) radius (μέσος όρος αποστάσεων από το κέντρο στα σημεία της περιμέτρου)  

2) texture (τυπική απόκλιση τιμών γκρι κλίμακας)  

3) perimeter 

4) area 

5) smoothness (τοπική μεταβολή στα μήκη ακτίνας)  

6) compactness (perimeter^2 / area - 1.0) 

mailto:olvi@cs.wisc.edu
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7) concavity (βαρύτητα κοίλων τμημάτων του περιγράμματος)  

8) concave points (αριθμός κοίλων τμημάτων του περιγράμματος)  

9) symmetry 

10) fractal dimension ("coastline approximation" - 1) 

Η μέση τιμή (mean), το τυπικό σφάλμα (se) και η worst ή η μεγαλύτερη τιμή (μέση τιμή από τις τρεις 

μεγαλύτερες τιμές) αυτών των χαρακτηριστικών υπολογίστηκαν για κάθε εικόνα, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν 30 χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η στήλη 3 είναι η Mean Radius, η στήλη 13 είναι η 

Radius SE και η στήλη 23 είναι η Worst Radius [56]. 

Το dataset αποτελείται από 32 στήλες στο σύνολο και 569 γραμμές. Στόχος μας είναι η εύρεση του 

αλγορίθμου μηχανικής μάθησης που θα έχει σαν αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας στην 

εκτίμηση των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, σε καλοήθεις (αρνητικές σε καρκίνο) και κακοήθεις 

(θετικές σε καρκίνο). 

Κάνοντας έναν έλεγχο στις τιμές των στηλών, διαπιστώνουμε ότι η στήλη Unnamed: 32 έχει όλες τις 

τιμές της ίσες με Null. Ακόμα, η στήλη id δεν περιέχει κάποια ωφέλιμη πληροφορία. Συνεπώς οι δύο 

αυτές στήλες δεν είναι χρήσιμες για την ανάλυσή μας και έτσι τις διαγράφουμε από το σύνολο 

δεδομένων. Επίσης, η στήλη diagnosis που αποτελεί την κλάση του dataset με τιμές M (Malignant) και B 

(Benign) βλέπουμε ότι δεν αποτελείται από συνεχείς τιμές κι έτσι αντικατοπτρίζουμε τις τιμές αυτές σε 0 

και 1 (Μ:1, B:0), ώστε να βοηθήσει την ανάλυσή μας. 

 

Εικόνα 3.2.1 

Στη συνέχεια απεικονίζουμε την κατανομή των παρατηρήσεών μας ανά κλάση. Οι παρατηρήσεις που 

ανήκουν στην κλάση 0 ανέρχονται στις 357, ενώ αυτές της κλάσης 1 στις 212. Καταλήγουμε στο ότι δεν 

έχουμε unbalanced σύνολο δεδομένων μιας και η κατανομή μοιάζει φυσιολογική. 
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Εικόνα 3.2.2 

Ακολουθεί το σχήμα της κατανομής των κλάσεων. 

 

Εικόνα 3.2.3 

Για να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την κατανομή των παρατηρήσεων απεικονίζουμε τα 

ιστογράμματά τους, τα οποία και ακολουθούν. 
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Εικόνα 3.2.4 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται τα ιστογράμματα των μέσω τιμών των 10 βασικών 

χαρακτηριστικών του dataset. Παρατηρούμε ότι για τα features radius_mean, perimeter_mean, area_mean 

και concave_points_mean, όσο αυξάνονται οι τιμές τους τόσο τείνουν να κατηγοριοποιούνται ως προς 

την κλάση 1, που σημαίνει ότι μεγάλες τιμές των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών οδηγούν πιθανότατα 

σε καρκίνο του μαστού. 

Στο επόμενο σχήμα θα δούμε την απεικόνιση των ιστογραμμάτων του τυπικού σφάλματος των 

παρατηρήσεων. 
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Εικόνα 3.2.5                         

Το τυπικό σφάλμα (se) δεν μας βοηθά τόσο ώστε να ανιχνεύσουμε μια τάση των τιμών όπως 

προηγουμένως. Μια μικρή τάση παρόμοια με αυτή των μέσων τιμών θα ήταν για τα χαρακτηριστικά 

perimeter_se και area_se. 

Ως τελευταίο ιστόγραμμα απεικονίζεται αυτό της worst ή μεγαλύτερης τιμής (μέση τιμή από τις τρεις 

μεγαλύτερες τιμές) του κάθε χαρακτηριστικού. 
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Εικόνα 3.2.6 

Στην παραπάνω απεικόνιση είναι ξεκάθαρη η τάση που υπάρχει ως προς την κλάση 1 όσο οι τιμές των 

χαρακτηριστικών radius_worst, perimeter_worst, area_worst και concave_points_worst μεγαλώνουν. 

Εξετάζοντας τις τιμές των features στο dataset, βλέπουμε ότι το εύρος των τιμών των παρατηρήσεων 

παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις ανά feature. Για παράδειγμα το radius_mean κυμαίνεται από 6 έως 28,  

το perimeter_mean από 43 έως 188, το area_mean από 143 έως 2500, το smoothness_mean από 0.05 έως 

0.16 κοκ. Όπως γνωρίζουμε ορισμένοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν μπορούν να εκτελέσουν με 

επιτυχία συγκεκριμένες λειτουργίες χωρίς κανονικοποίηση (normalization) των τιμών εισόδου. Για 

παράδειγμα, η πλειοψηφία των ταξινομητών υπολογίζει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων κατά την 

ευκλείδεια απόσταση. Εάν κάποιο από τα features έχει ένα ευρύ φάσμα τιμών, η απόσταση θα 

καθορίζεται από αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Επομένως, το εύρος όλων των χαρακτηριστικών 
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θα πρέπει να κανονικοποιηθεί έτσι ώστε κάθε χαρακτηριστικό να συμβάλλει περίπου αναλογικά στην 

τελική απόσταση. 

Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα των ταξινομητών έχοντας ως 

είσοδο κανονικοποιημένα χαρακτηριστικά και μη κανονικοποιημένα, ώστε να κάνουμε την σύγκριση 

αναφορικά με το ποσοστό επιτυχίας του κάθε ταξινομητή. 

Στην περίπτωσή αυτή χρησιμοποιούμε την StandardScaler() κλάση της python από τη βιβλιοθήκη scikit-

learn. Στο αντικείμενο τύπου StandardScaler δίνουμε ώς είσοδο όλο το dataset χωρίς την στήλη της 

κλάσης diagnosis, πραγματοποιείται το normalization των τιμών και ύστερα προσθέτουμε και πάλι την 

κλάση στο dataset, διότι η κλάση η οποία περιέχει τιμές 0 και 1 δεν θέλουμε να κανονικοποιηθεί. Έτσι, 

έχουμε ένα νέο dataset με κανονικοποιημένες τιμές των χαρακτηριστικών. 

 
Εικόνα 3.2.7 

Στη συνέχεια θα απεικονίσουμε τις κανονικοποιημένες πλέον τιμές του συνόλου δεδομένων μας μέσω 

ενός άλλου διαγράμματος της βιβλιοθήκης seaborn, το λεγόμενο swarmplot. 

                                                                             

 

Εικόνα 3.2.8 
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Εικόνα 3.2.9 

   

Εικόνα 3.2.10 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι χαρακτηριστικά όπως radius_mean, perimeter_mean, 

area_mean, concave_points_mean, radius_se, radius_worst, area_worst περιέχουν παρατηρήσεις οι οποίες 

σε μεγάλο βαθμό είναι ομαδοποιημένες ως προς την κλάση που ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι 

παρατηρήσεις της κλάσης 1 δεν βρίσκονται συχνά ανάμεσα σε παρατηρήσεις της κλάσης 0 και 

αντίστροφα. 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας, θα επιχειρήσουμε να βρούμε τυχόν συσχετίσεις ανάμεσα στα features 

που αποτελούν το dataset μας. Η συνύπαρξη χαρακτηριστικών τα οποία εμφανίζουν μεγάλο βαθμό 

συσχέτισης είναι πιθανό να οδηγήσει σε overfitting κατά την διαδικασία εκμάθησης των classifiers. Από 

την βιβλιοθήκη της python seaborn χρησιμοποιούμε την μέθοδο heatmap για να απεικονίζουμε τις 

συσχετίσεις των χαρακτηριστικών ανά κατηγορία (χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την μέση τιμή, το 

τυπικό σφάλμα και την “worst” ή μεγαλύτερη τιμή). 

 
Εικόνα 3.2.11 

Το αποτέλεσμα του παραπάνω τμήματος κώδικα ακολουθεί παρακάτω. 
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Εικόνα 3.2.12 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 

Για παράδειγμα το radius_mean σχετίζεται σε απόλυτο βαθμό (τιμή 1) με τα χαρακτηριστικά area_mean 

και perimeter_mean. Επίσης, το concavity_mean σχετίζεται σχεδόν απόλυτα (0.9) με το 

compactness_mean και το concave_points_mean. Η συσχέτισή τους είναι θετική. Επειδή, όπως 

προαναφέραμε η συνύπαρξη αλληλοσχετιζόμενων χαρακτηριστικών κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης 

μπορεί να οδηγήσει σε overfitting, θα διαλέξουμε τυχαία 2 χαρακτηριστικά στο σύνολο από τα 6 (ένα 

από κάθε τριάδα) τα οποία και θα συμπεριλάβουμε στο training του classifier. Στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων θα παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα των classifiers χωρίς να γίνει feature selection 

σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία επιλογής ώστε να δούμε εάν και κατά πόσο παρατηρείται 

overfitting των μοντέλων κατηγοριοποίησης. 
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Εικόνα 3.2.13 

Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε ότι τα features radius_se, perimeter_se και area_sea σχετίζονται απόλυτα 

θετικά. Μεγάλο βαθμό συσχέτισης παρουσιάζουν και τα features concavity_se, concave_points_se και 

compactness_se. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθήσουμε την διαδικασία τυχαίας 

επιλογής 2 features από κάθε τριάδα. 

Ο τελευταίο πίνακας συσχέτισης ο οποίος και ακολουθεί είναι αυτός της κατηγορίας χαρακτηριστικών 

worst.  
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Εικόνα 3.2.14 

Παρατηρείται ακριβώς η ίδια συσχέτιση όπως και στις παραπάνω δύο κατηγορίες χαρακτηριστικών. 

Έχοντας πλέον αρκετά βαθύτερη εικόνα των χαρακτηριστικών, είμαστε σε θέση να περάσουμε στην 

διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων και ύστερα στην αξιολόγησή τους. Οι αλγόριθμοι μηχανικής 

μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest και 

Gaussian Naive Bayes. Για τους Random Forest και Decision Tree classifiers χρησιμοποιούμε τη μέθοδο 

feature_importances η οποία επιστρέφει μια λίστα των features που χρησιμοποιήθηκαν κατά το training 

έχοντας αναθέσει σε κάθε ένα από αυτά μια τιμή, η οποία αποτελεί το βάρος σημαντικότητας κάθε 

χαρακτηριστικού. Οπότε στα αποτελέσματα των μοντέλων παρουσιάζουμε και το ποσοστό ακρίβειας που 

πέτυχαν έχοντας ως βάση εκπαίδευσης τα features που προέκυψαν από τα feature_importances. 

Παρακάτω ακολουθεί μέρος κώδικα που απεικονίζει τον παραπάνω υπολογισμό. 
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Εικόνα 3.2.15 

Ο Random Forest αλγόριθμος αποτελεί έναν απ’ τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης 

χάρη στην καλή ακρίβεια που αποδίδει, στην αντοχή (robustness) και στην ευκολία χρήσης του. Μια από 

τις μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) που χρησιμοποιεί είναι η μέση μείωση της 

ακαθαρσίας (impurity). 

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν χρησιμοποιούμε την μέση μείωση 

impurity. Πρώτον, η επιλογή χαρακτηριστικών που βασίζεται στη μείωση του impurity είναι 

μεροληπτική προς την προτίμηση μεταβλητών με περισσότερες κατηγορίες. Δεύτερον, όταν το σύνολο 

δεδομένων έχει δύο (ή περισσότερα) συσχετισμένα χαρακτηριστικά, τότε από τη σκοπιά του μοντέλου, 

οποιοδήποτε από αυτά τα συσχετισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόβλεψη, χωρίς 

συγκεκριμένη προτίμηση κάποιου από τα άλλα. Αλλά όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά, η σημασία 

των άλλων είναι σημαντικά μειωμένη αφού αποτελεσματικά η ακαθαρσία (impurity) που μπορούν να 

αφαιρέσουν, αφαιρείται ήδη από το πρώτο χαρακτηριστικό. Κατά συνέπεια, θα έχουν μικρότερη 

σημασία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή 

χαρακτηριστικών (feature selection) για να μειώσουμε το overfitting, καθώς είναι λογικό να διαγράψουμε 

features τα οποία είναι ουσιαστικά αντίγραφα άλλων features. Αλλά κατά την ερμηνεία των δεδομένων, 

μπορεί να οδηγήσει στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι μία από τις μεταβλητές είναι ισχυρός 

προγνωστικός παράγοντας, ενώ οι άλλες στην ίδια ομάδα είναι ασήμαντες, ενώ στην πραγματικότητα 

είναι πολύ στενά συνδεδεμένες όσον αφορά τη σχέση τους με τη μεταβλητή απόκρισης (response 

variable). 
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3.3. Τραπεζική Προθεσμιακή Κατάθεση (bank term deposit) 

Το σύνολο δεδομένων σχετίζεται με marketing καμπάνιες (τηλεφωνικές κλήσεις) ενός Πορτογαλικού 

τραπεζικού ιδρύματος (τράπεζα) που έλαβαν χώρα το διάστημα 2008-2010 και είχαν ως στόχο την 

ενημέρωση και την προσπάθεια προσέλκυσης νέων πελατών όσον αφορά την εγγραφή τους σε 

προθεσμιακές καταθέσεις της τράπεζας. Το dataset αποτελείται από 21 χαρακτηριστικά (με την κλάση) 

και περιέχει 41188 εγγραφές [61].  

Πληροφορίες και τύποι χαρακτηριστικών [61]: 

1. age (αριθμητική) 

2. job: τύπος εργασίας (κατηγορική: «admin», «blue-collar», « entrepreneur », «housemaid», 

«management», «retired», «self-employed», «services», «student», «technician», «unemployed», 

«unknown») 

3. marital: οικογενειακή κατάσταση (κατηγορική: «divorced», «married», «single», «unknown» · 

σημείωση: «divorced» σημαίνει διαζευγμένος ή χήρος) 

4. education (κατηγορική: «basic.4y», «basic.6y», «basic.9y», «high.school», «illiterate», 

«professional.course», «university.degree», «unknown») 

5. default: έχει προεπιλεγμένη πίστωση; (κατηγορική: «no», «yes», «unknown») 

6. housing: έχει στεγαστικό δάνειο; (κατηγορική: «no», «yes», «unknown») 

7. loan: έχει προσωπικό δάνειο; (κατηγορική: «no», «yes», «unknown») 

# που σχετίζονται με την τελευταία επαφή της τρέχουσας καμπάνιας: 

8. contact: επικοινωνία τύπου επαφής (κατηγορική: 'cellular', 'telephone') 

9. month: τελευταίος μήνας επικοινωνίας του έτους (κατηγορική: «jan», «feb», «mar», ..., «nov», 

«dec») 

10. day_of_week: τελευταία ημέρα επικοινωνίας μέσα στην εβδομάδα (κατηγορική: 'mon', 'tue', 

'wed', 'thu', 'fri') 

11. duration: τελευταία διάρκεια επαφής, σε δευτερόλεπτα (αριθμητική). Σημαντική σημείωση: αυτό 

το χαρακτηριστικό επηρεάζει ιδιαίτερα την μεταβλητή στόχου (target variable) (π.χ., αν το 

duration = 0 τότε y = 'no'). Ωστόσο, η διάρκεια δεν είναι γνωστή πριν πραγματοποιηθεί μια 

κλήση. Επίσης, μετά το τέλος της κλήσης η μεταβλητή στόχου y είναι προφανώς γνωστή. 

Συνεπώς, η συγκεκριμένη μεταβλητή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο για λόγους 

συγκριτικής αξιολόγησης και θα πρέπει να απορρίπτεται εάν η πρόθεση είναι να έχουμε ένα 

ρεαλιστικό μοντέλο πρόβλεψης. 

# άλλα χαρακτηριστικά: 

12. campaign: ο αριθμός των επαφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

καμπάνιας για τον συγκεκριμένο πελάτη (αριθμητική, περιλαμβάνει την τελευταία επαφή) 

13. pdays: ο αριθμός των ημερών που πέρασαν μετά την τελευταία επαφή του πελάτη από μια 

προηγούμενη καμπάνια (αριθμητική, 999 σημαίνει ότι ο πελάτης δεν είχε επικοινωνήσει 

προηγουμένως) 

14. previous: αριθμός επαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από αυτήν την καμπάνια για τον 

συγκεκριμένο πελάτη (αριθμητική) 
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15. poutcome: αποτέλεσμα της προηγούμενης εκστρατείας μάρκετινγκ (κατηγορική: «failure», 

«nonexistent», «success») 

# κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά περιβάλλοντος 

16. emp.var.rate: Ποσοστό μεταβολής της απασχόλησης - τριμηνιαίος δείκτης (αριθμητική) 

17. cons.price.idx: δείκτης τιμών καταναλωτή - μηνιαίος δείκτης (αριθμητική) 

18. cons.conf.idx: δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών - μηνιαίος δείκτης (αριθμητική) 

19. euribor3m: euribor Ποσοστό 3 μηνών - ημερήσιος δείκτης (αριθμητική) 

20. nr.employed: αριθμός εργαζομένων - τριμηνιαίος δείκτης (αριθμητική) 

 

Output variable (επιθυμητός στόχος): 

21. y - Έχει ο πελάτης εγγραφεί σε μια προθεσμιακή κατάθεση; (δυαδική: «yes», «no») 

 

Αρχικά, επιχειρούμε να εξερευνήσουμε τα δεδομένα μας και πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του 

dataset.  

 
Εικόνα 3.3.1 

Παρατηρούμε ότι πολλές μεταβλητές περιέχουν κατηγορικές τιμές. Η μεταβλητή education περιλαμβάνει 

3 κατηγορίες τιμών στο επίπεδο γνώσης basic (basic.4y, basic.6y, basic.9y) και για να απλοποιήσουμε το 

εύρος τιμών αντικαθιστούμε τις τιμές αυτές με την γενική τιμή basic. 

 
Εικόνα 3.3.2 

Οι τιμές της κλάσης (δεσμευμένης μεταβλητής) y έχουν ως εξής: 

 

Εικόνα 3.3.3 
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Είναι προφανές ότι οι δύο κατηγορίες τιμών της κλάσης y (no, yes) έχουν μεγάλη απόκλιση, με την 

κατηγορία no να υπερτερεί σε συχνότητα τιμών κατά μεγάλο ποσοστό. Το dataset λοιπόν αποτελείται 

από imbalanced κλάσεις δεδομένων κι έτσι θα χρειαστεί να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές για να 

υπάρξει ισορροπία τις οποίες θα αναλύσουμε αργότερα. 

Στη συνέχεια θα προβάλουμε ενδεικτικά και τυχαία τις κατανομές των τιμών κάποιων μεταβλητών 

συγκριτικά με την μεταβλητή στόχου y. 

 
Εικόνα 3.3.4 

   

 
Εικόνα 3.3.5 



91 
 

 
Εικόνα 3.3.6 

Βλέπουμε για τις παραπάνω μεταβλητές (education, month, poutcome) το πόσο συμβάλλουν ξεχωριστά η 

κάθε κατηγορία τιμών των μεταβλητών αυτών ως προς το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής καμπάνιας.  

Λόγω του ότι πολλές μεταβλητές του dataset είναι κατηγορικές, θα αντικαταστήσουμε τις τιμές τους με 

ένα εύρος τιμών από 0 έως τον αριθμό των μοναδικών κατηγορικών τιμών κάθε μεταβλητής. Παρακάτω 

ακολουθεί τμήμα κώδικα που πραγματοποιεί τις παραπάνω αλλαγές. 

 

Εικόνα 3.3.7 

Εφόσον έχουμε μετασχηματίσει όλες τις κατηγορικές τιμές σε αριθμητικές, το σύνολο δεδομένων 

αποτελείται πλέον μόνο από αριθμητικές μεταβλητές. Σε συνέχεια της ανάλυσής μας, ερευνούμε κάθε 

μεταβλητή χωριστά για να δούμε την κατανομή των τιμών της έχοντας ως στόχο να ομαδοποιήσουμε 

κάποια εύρη τιμών καθώς οι τιμές μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές. Για παράδειγμα η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της κάθε μεταβλητής είναι εντελώς διαφορετικές. 

Ακολουθεί παράδειγμα απεικόνισης εύρους τιμών και ομαδοποίηση των μεταβλητών age και duration. 
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Εικόνα 3.3.8 

Βλέπουμε ότι η ελάχιστη ηλικία είναι 17 και η μέγιστη 98. Η μέση τιμή είναι στα 40 χρόνια. Το 25% των 

ερωτηθέντων είχε ηλικία 32 χρόνια, το 50% των ερωτηθέντων 38 χρόνια και το 75% του συνόλου είχε 

ηλικία 47 χρόνια. Για να απεικονίσουμε την ηλικία των ατόμων που έλαβαν μέρος στην καμπάνια 

ομαδοποιούμε τις ηλικίες σε 8 μέρη σχεδόν ανά δεκαετία όπως φαίνεται στο παραπάνω τμήμα κώδικα. 

 

Εικόνα 3.3.9 

Στην μεταβλητή duration παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή είναι 4918 και η ελάχιστη 0. Η μέγιστη τιμή εν 

αντιθέσει με την μέγιστη τιμή της μεταβλητής age παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά κάτι το οποίο θα 
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οδηγούσε τον classifier σε αποτελέσματα με μικρή ακρίβεια και άρα όχι ικανοποιητικά. Η μεταβλητή 

duration έχει μέση τιμή ίση με 258 sec, το 25% των παρατηρήσεων έχουν τιμή 102 sec, το 50% έχουν 

τιμή 180 sec και το 75% του συνόλου έχει τιμή στα 319 sec. Έτσι, ομαδοποιούμε τις παρατηρήσεις ανά 

100 sec οδηγώντας στη δημιουργία 5 τιμών όπως απεικονίζεται παραπάνω. 

Παρακάτω ακολουθεί αντίστοιχο παράδειγμα για την μεταβλητή cons.conf.idx διότι οι τιμές της 

μεταβλητής αυτής είναι αρνητικές και οπότε πρέπει να τις μετασχηματίσουμε έτσι ώστε να 

αντικατοπτριστούν στην θετική κλίμακα τιμών. Η λύση που ακολουθήθηκε είναι η εφαρμογή της 

απόλυτης τιμής για κάθε παρατήρηση. 

 

Εικόνα 3.3.10 

Βλέπουμε όπως στις προηγούμενες δύο μεταβλητές την κατανομή των τιμών της μεταβλητής 

cons.conf.idx μετά την εφαρμογή της απόλυτης τιμής και στην συνέχεια ομαδοποιούμε τις παρατηρήσεις 

ανά 5 μονάδες από τον αριθμό 25 έως το 45 που αντιστοιχούν στον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών. 

Παρόμοια υλοποίηση ακολουθήθηκε και σε άλλες μεταβλητές που παρουσίαζαν μεγάλο εύρος τιμών και 

πλέον το σύνολο δεδομένων παρουσιάζει μια συνοχή ανάμεσα στις τιμές των μεταβλητών. 

Παρά το scaling που εφαρμόσαμε παραπάνω, επιχειρούμε εκ νέου scaling των μετασχηματισμένων τιμών 

μέσω της κλάσης της scikit learn βιβλιοθήκης, StandardScaler την οποία έχουμε εφαρμόσει και στην 

ανάλυση προηγούμενων datasets με σκοπό την μεγαλύτερη συνοχή των παρατηρήσεων γύρω από ένα 

μικρό εύρος τιμών το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης ως προς το 

βέλτιστο αποτέλεσμα κατηγοριοποίησης των τιμών.  

Όπως αναφέραμε αρχικά κατά την περιγραφή του συνόλου δεδομένων, οι κλάσεις του dataset 

παρουσιάζουν σημαντική ανισορροπία κάτι το οποίο θα οδηγούσε τα μοντέλα εκπαίδευσης σε 

λανθασμένη κατηγοριοποίηση, καθώς παρατηρήσεις της κλάσης που υπολείπεται θα τις 

κατηγοριοποιούσαν ως παρατηρήσεις της κλάσης που υπερισχύει. Η κλάση που υπερισχύει είναι αυτή το 

αποτέλεσμα της οποίας αντιστοιχεί σε αρνητική εξέλιξη της προσέγγισης καταναλωτή για εγγραφή σε 

τραπεζική προθεσμιακή κατάθεση. Όταν έχουμε να κάνουμε με σημαντική ανισότητα μεταξύ των 

κλάσεων οι γενικές τεχνικές που ακολουθούνται είναι το under-sampling  και το over-sampling.  
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Κατά την under-sampling τεχνική επιλέγονται παρατηρήσεις από την κλάση που υπερισχύει ίσες σε 

αριθμό με τις παρατηρήσεις της κλάσης που υπολείπεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

εν τέλει δύο κλάσεις ισάριθμων παρατηρήσεων έχοντας όμως εισαγάγει bias στην όλη διαδικασία, διότι 

έχουμε αφαιρέσει παρατηρήσεις της υπερισχύουσας κλάσης οι οποίες ενδεχομένως εμπεριέχουν 

σημαντική πληροφορία και άρα χάνονται.  

Στην over-sampling τεχνική, ακολουθούμε αντίθετη υλοποίηση, όπου επιλέγουμε από τα ήδη υπάρχοντα 

features της υπολειπούσας κλάσης με σκοπό την δημιουργία νέων σημείων μέχρις ότου οι δύο κλάσεις 

ισοσταθμιστούν. Επίσης, στην υλοποίηση αυτή έχουμε bias το οποίο εισάγεται κατά την επιλογή των 

features για την δημιουργία νέων. Γνωστή τεχνική over-sampling είναι η SMOTE υλοποίηση. 

Πραγματοποιώντας over-sampling κατά SMOTE, επιλέγεται ένα δείγμα από το σύνολο δεδομένων της 

μειονοτικής κλάσης και λαμβάνονται υπόψη οι πλησιέστεροι γείτονες. Για να δημιουργηθεί ένα νέο 

συνθετικό data point, λαμβάνεται το διάνυσμα μεταξύ ενός απ’ τους πλησιέστερους γείτονες και του 

τρέχοντος data point της μειονοτικής κλάσης. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται αυτό το διάνυσμα με έναν 

τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1 και προστίθεται στο τρέχον data point για να δημιουργηθεί το νέο 

συνθετικό data point.  

Στην υλοποίηση μας, επιλέξαμε την under-sampling τεχνική η οποία απαρτίζεται από διάφορες 

προσεγγίσεις. Τέτοιες είναι οι NearMiss, EditedNearestNeighbours, RepeatedEditedNearestNeighbours 

κ.α. Όλες αυτές οι τεχνικές υλοποιούνται από την βιβλιοθήκη της python imblearn.under_sampling.  

Η NearMiss χωρίζεται σε 3 υποπεριπτώσεις οι οποίες είναι οι NearMiss-1, NearMiss-2 και NearMiss-3. 

H NearMiss-1 επιλέγει τα θετικά δείγματα για τα οποία η μέση απόσταση από τα πλησιέστερα δείγματα 

Ν της αρνητικής κλάσης είναι η μικρότερη. Ακολουθεί η εικόνα 3.3.11 [57]. 

 

Εικόνα 3.3.11 

Η NearMiss-2 επιλέγει τα θετικά δείγματα για τα οποία η μέση απόσταση από τα Ν πιο απομακρυσμένα 

δείγματα της αρνητικής κλάσης είναι η μικρότερη. Ακολουθεί η εικόνα 3.3.12 [57]. 
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Εικόνα 3.3.12 

Η NearMiss-3 είναι ένας αλγόριθμος 2 βημάτων. Πρώτον, για κάθε αρνητικό δείγμα, οι πλησιέστεροι 

γείτονές τους M θα διατηρηθούν. Στη συνέχεια, τα θετικά δείγματα που επιλέγονται είναι εκείνα για τα 

οποία η μέση απόσταση από τους πλησιέστερους γείτονες Ν είναι η μεγαλύτερη. Ακολουθεί η εικόνα 

3.3.13 [57]. 

 

Εικόνα 3.3.13 

H EditedNearestNeighbours τεχνική εφαρμόζει έναν αλγόριθμο πλησιέστερων γειτόνων και 

επεξεργάζεται το σύνολο δεδομένων αφαιρώντας δείγματα που δεν συμφωνούν «αρκετά» με τη γειτονιά 

τους. Για κάθε δείγμα της κατηγορίας που πρόκειται να υποβληθεί σε under-sampling, υπολογίζονται οι 

πλησιέστεροι γείτονες και εάν δεν πληρούται το κριτήριο επιλογής, αφαιρείται το δείγμα. Δύο κριτήρια 

επιλογής είναι επί του παρόντος διαθέσιμα: (i) η πλειονότητα (δηλαδή, kind_sel = 'mode') ή (ii) όλα (ie 

kind_sel = 'all') Oι πλησιέστεροι γείτονες πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση από το δείγμα που 

εξετάσθηκε για να το διατηρήσουν στο σύνολο δεδομένων [57]. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται αποτελέσματα των μοντέλων πρόβλεψης για κάθε μία από τις παραπάνω 

τεχνικές under-sampling. 
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Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη των παρατηρήσεων είναι οι Logistic Regression, 

Decision Tree, Random Forest και Gaussian Naïve Bayes.  

 

3.4. Τιτανικός 

Το ναυάγιο του RMS Titanic είναι ένα από τα πιο διαβόητα ναυάγια στην ιστορία. Στις 15 Απριλίου 

1912, κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού, ο Τιτανικός βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με ένα 

παγόβουνο, σκοτώνοντας 1502 από τους 2224 επιβάτες και το πλήρωμα. Αυτή η συγκλονιστική 

τραγωδία έπληξε τη διεθνή κοινότητα και οδήγησε σε καλύτερους κανονισμούς ασφαλείας για τα πλοία 

[58]. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ναυάγιο οδήγησε σε τόσο μεγάλη απώλεια ζωής ήταν ότι δεν 

υπήρχαν αρκετές σωσίβιες λέμβοι για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Παρόλο που υπήρχε κάποιο 

στοιχείο τύχης που συνέβαλλε στην επιβίωση του ναυαγίου, ορισμένες ομάδες ανθρώπων ήταν πιο 

πιθανό να επιβιώσουν από άλλες, όπως γυναίκες, παιδιά και ανώτερη τάξη [58]. 

Σε αυτήν την διαδικασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση του τι είδους άνθρωποι ήταν πιθανόν να 

επιβιώσουν. Συγκεκριμένα, θα εφαρμόσουμε εργαλεία μηχανικής μάθησης για να προβλέψουμε ποιοι 

επιβάτες επιβίωσαν από την τραγωδία. 

Τα δεδομένα αποτελούνται από 2 datasets, training και test set. Το training set θα το χρησιμοποιήσουμε 

για να εφαρμόσουμε τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει το αποτέλεσμα για 

κάθε επιβάτη, γνωστό και ως “ground truth”. 

Το test set θα χρησιμοποιηθεί για να δούμε τον βαθμό ακρίβειας των μοντέλων σε δεδομένα που δεν 

έχουν επεξεργαστεί πιο πριν (unseen data). Στο test set δεν παρέχεται το ground truth για κάθε επιβάτη, 

καθώς είναι αυτό που θα επιχειρήσουμε να προβλέψουμε.  

Αρχικά, θα ενώσουμε τα 2 datasets (training, test) σε ένα ενιαίο για να πάρουμε κάποιες γενικές 

πληροφορίες για τα δεδομένα. 

 

Εικόνα 3.4.1 

Το ενιαίο σύνολο δεδομένων αποτελείται από 12 στήλες μαζί με την κλάση ή αλλιώς ground truth όπως 

αναφέραμε παραπάνω. Τα ονόματα των στηλών παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα, η οποία 

αποτελεί screenshot από Ubuntu linux terminal, όπου data είναι το ενιαίο dataset και columns είναι η 

μέθοδος η οποία προβάλει σε λίστα τα ονόματα των στηλών του dataset. 



97 
 

 

Εικόνα 3.4.2 

Το dataset αποτελείται από 1309 γραμμές και 12 στήλες όπως ήδη αναφέραμε, πληροφορία την οποία 

παίρνουμε από την παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3.4.3 

Ο επόμενος πίνακας παρέχει περισσότερη πληροφορία σχετικά με τα features του dataset [58]. 

Variable Definition Key 

survival Survival 0 = No, 1 = Yes 

pclass Ticket class 1 = 1st, 2 = 2nd, 3 = 3rd 

sex Sex 
 

Age Age in years 
 

sibsp # of siblings / spouses aboard the 

Titanic 

 

parch # of parents / children aboard the 

Titanic 

 

ticket Ticket number 
 

fare Passenger fare 
 

cabin Cabin number 
 

embarked Port of Embarkation C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = 

Southampton 

Πίνακας 3.4-1 

Στη συνέχεια θα προβάλουμε ένα screenshot του dataset για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για 

τον τύπο των δεδομένων κάθε στήλης ή feature. 
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Εικόνα 3.4.4 

Παρατηρούμε ότι σε αρκετές μεταβλητές όπως Cabin, Embarked, Name, Sex και Ticket οι τιμές των 

παρατηρήσεων δεν είναι αριθμητικές αλλά κατηγορικές ή αλφαριθμητικές. Συνεπώς, σε όποια 

χαρακτηριστικά επιλέξουμε για την εκπαίδευση των μοντέλων μηχανικής μάθησης, θα πρέπει να 

αντικαταστήσουμε τις τιμές αυτές με άλλες συνεχείς. 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας, ελέγχουμε το dataset για null τιμές. 

 

Εικόνα 3.4.5 

Βλέποντας τις παραπάνω τιμές, συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή Cabin έχει πάρα πολλές παρατηρήσεις οι 

οποίες δεν έχουν τιμή και συνεπώς το συγκεκριμένο feature δεν μας δίνει την  πληροφορία που θα 

θέλαμε ώστε να συσχετίσουμε τον αριθμό καμπίνας με το αν τελικά κατάφερε ο επιβάτης να διασωθεί. 

Επίσης, οι 418 null τιμές της μεταβλητής Survived αποτελούν τις τιμές που θα προβλέψουμε. Είναι οι 

τιμές που ανήκουν στο test set. Παρατηρούμε ακόμα ότι η μεταβλητή Age έχει 263 παρατηρήσεις χωρίς 

τιμή και επειδή αποτελεί βασικό feature για την διαδικασία της πρόβλεψης θα επιχειρήσουμε να 

προβλέψουμε τις τιμές αυτές προτού εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Για τις μεταβλητές 

Embarked και Fare οι οποίες έχουν από 2 και 1 null τιμές αντίστοιχα θα τις αντικαταστήσουμε με 

τεχνικές που θα απεικονίσουμε παρακάτω. 

Πριν προχωρήσουμε στην επεξεργασία κάποιων μεταβλητών θα απεικονίσουμε την κατανομή της ground 

truth μεταβλητής (Survived). 
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Εικόνα 3.4.6 

Βλέπουμε, όπως ήταν αναμενόμενο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατών δεν κατάφερε να επιζήσει 

του ναυαγίου. 

Τις μεταβλητές SibsP και Parch οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των αδερφών και των γονιών-

παιδιών αντίστοιχα τις ομαδοποιούμε σε μια μεταβλητή με όνομα FamilyMembers, όπου η νεά 

μεταβλητή θα απεικονίζει τον αριθμό των συγγενών γενικότερα που μπορεί να έχει κάποιος επιβάτης στο 

καράβι. Ακολουθεί τμήμα κώδικα που υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία. 

 
Εικόνα 3.4.7 

Την δημιουργία της νέας μεταβλητής FamilyMembers την εφαρμόζουμε τόσο στο train όσο και στο test 

set. Από το train set, βλέπουμε ότι οι επιβάτες οι οποίοι είτε ταξίδευαν μόνοι τους είτε είχαν συγγενείς 



100 
 

από 4 άτομα και πάνω, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Ακολουθεί το 

διάγραμμα που παρουσιάζει το ποσοστό επιβίωσης ανά αριθμό συγγενών. 

 
Εικόνα 3.4.8 

Για την μεταβλητή Embarked η οποία είχε missing values αντικαθιστούμε τις τιμές αυτές με την 

επικρατούσα τιμή των παρατηρήσεων της μεταβλητής. Αρχικά βρίσκουμε την επικρατούσα τιμή. 

 
Εικόνα 3.4.9 

Από την παραπάνω απεικόνιση βλέπουμε ότι η επικρατούσα τιμή είναι η S η οποία υποδηλώνει το λιμάνι 

Southampton ως σημείο επιβίβασης των περισσότερων επιβατών. Συνεπώς, αντικαθιστούμε τις 

ελλείπουσες τιμές με την τιμή S και στη συνέχεια αντικαθιστούμε και όλο το σύνολο τιμών (S, C, Q) με 

τις τιμές 0, 1, 2 ώστε να έχουμε αριθμητικές τιμές στις παρατηρήσεις μας. 

 

Εικόνα 3.4.10 

Η κατανομή της μεταβλητής Embarked βάσει του ground truth Survived είναι αυτή που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.4.11 

Είναι εμφανές ότι οι επιβάτες οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο λιμάνι του Southampton είχαν το μικρότερο 

ποσοστό επιβίωσης. Ακολουθεί το Queenstown και το Cherbourg οι επιβάτες από το οποίο είχαν το 

υψηλότερο ποσοστό διάσωσης. 

Για την μεταβλητή Fare η οποία παρουσίασε 1 missing value, αντικαθιστούμε την τιμή της παρατήρησης 

με την διάμεσο τιμή των υπόλοιπων παρατηρήσεων, ο οποίος αποτελεί ένας τρόπος διαχείρισης χαμένων 

τιμών. 

 

Εικόνα 3.4.12 

Η μεταβλητή Fare παρουσιάζει πολλές μοναδικές τιμές και έτσι θα ομαδοποιήσουμε τις τιμές αυτές σε 4 

κατηγορίες τιμών 0, 1, 2, 3. Τα εύρη των 4 κατηγοριών προέκυψαν από τη χρήση της μεθόδου qcut  η 

οποία είναι μία quantile-based μέθοδος διακριτοποίησης των τιμών. Διακρίνει τη μεταβλητή σε ίδιου 

μεγέθους δεσμίδες  με βάση την κατάταξη ή με βάση τα ποσοτικά δείγματα. Για παράδειγμα, 1000 τιμές 

για 10 quantiles θα παρήγαγαν ένα κατηγορικό αντικείμενο που υποδεικνύει την quantile ιδιότητα μέλους 

(membership) για κάθε σημείο δεδομένων. 

 
Εικόνα 3.4.13 

Η αντίστοιχη απεικόνιση της μεταβλητής Fare ενάντια στη μεταβλητή Survived είναι η εξής. 
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Εικόνα 3.4.14 

Στην τιμή 0 ανήκουν οι τιμές εισιτηρίων μικρότερες του 7.91 (<=7.91), στην τιμή 1 ανήκουν οι τιμές 

μεταξύ  7.91 και 14.454 (>7.91,<=14.54), στην τιμή 2 οι τιμές εισιτηρίων μεταξύ 14.454 και 31 

(>14.454,<=31) και στην τιμή 3 ανήκουν οι τιμές εισιτηρίων μεγαλύτερες του 31 (>31). 

Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές των εισιτηρίων τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό 

επιβίωσης των επιβατών. Συνεπώς, οι πιο ακριβές θέσεις οι οποίες καταλάμβαναν και καλύτερο σημείο 

στον χώρο του πλοίου παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάσωσης για τους καθήμενούς τους. 

Τις τιμές των παρατηρήσεων της μεταβλητής Sex τις τροποποιήσαμε ώστε να’ ναι και αυτές αριθμητικές. 

Δηλαδή το σύνολο τιμών (male, female) το αντικαταστήσαμε με (0,1) αντίστοιχα. Για την συγκεκριμένη 

μεταβλητή το ποσοστό επιβίωσης απεικονίζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 3.4.15 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο αριθμός των επιβατών που ήταν γυναίκες είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

επιβίωσης. 

Η μεταβλητή Pclass η οποία περιέχει αριθμητικές μεταβλητές φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την 

πρόβλεψη για την επιβίωση η μη των επιβατών. Η συγκεκριμένη μεταβλητή έχει να κάνει με την κλάση 

εισιτηρίου που ανήκει κάθε επιβάτης και η οποία παίρνει τιμές 1, 2, 3, δηλαδή 1ης, 2ης 3ης κλάσης. Το 

διάγραμμά της ακολουθεί. 

 
Εικόνα 3.4.16 
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Οι τιμές 0, 1, 2 αντιστοιχούν στις κλάσεις 1, 2, 3. Παρατηρούμε ότι οι επιβάτες μεγαλύτερης κλάσης 

έχουν υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης. 

Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε να προβλέψουμε τα missing values της μεταβλητής Age, ο αριθμός των 

οποίων ανέρχεται όπως είδαμε αρχικά στην ανάλυση μας σε 263. 

 

Εικόνα 3.4.17 

Αρχικά δημιουργούμε ένα νέο dataframe με όνομα updated_full_data το οποίο προκύπτει από την 

ενοποίηση των train και test dataframes στα οποία έχουμε κάνει διάφορες αλλαγές στις μεταβλητές τους 

όπως έχουμε ήδη περιγράψει. 

Στη συνέχεια ορίζουμε ως age_test το dataframe το οποίο περιέχει όλες τις παρατηρήσεις των οποίων η 

τιμή στην στήλη Age ίση με null. Αντίστοιχα, ορίζουμε ένα dataframe με όνομα age_train του οποίου οι 

παρατηρήσεις στην κατηγορία Age έχουν τιμή διάφορη του null.  

Ύστερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις μεταβλητές Sex, Embarked, Fare και Pclass για να προβλέψουμε τις 

null τιμές του dataframe age_test. Για την πρόβλεψη χρησιμοποιούμε το RandomForrestRegressor 

classifier. Εφόσον γίνει η πρόβλεψη, κι έχουμε πλέον την ηλικία ανά PassengerId αποθηκευμένα στο 

dataframe age, αντικαθιστούμε στα train και test dataframes τις null τιμές της στήλης Age με αυτές που 

περιέχει το age dataframe και η αντικατάσταση πραγματοποιείται κάνοντας iteration στα dataframes που 

αναφέραμε κάνοντας matching το PassengerId του age dataframe με τα PassengerIds των υπόλοιπων 2. 

Από τη στιγμή που έχουμε όλα τα features με non-null τιμές και όλες οι παρατηρήσεις περιέχουν 

αριθμητικές τιμές, είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε τα μοντέλα μηχανικής μάθησης ώστε να 

προβλέψουμε το αποτέλεσμα της βύθισης του Τιτανικού αναφορικά με τη ζωή των επιβατών. 
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Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι LogisticRegression, RandomForestClassifier, 

AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier, DecisionTreeClassifier, GaussianNB και 

KNeighborsClassifier, τα αποτελέσματα των οποίων θα παραθέσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

4. Αποτελέσματα (Results) 

 

4.1. Ανίχνευση απάτης συναλλαγών πιστωτικής κάρτας (Credit Card Fraud 

Detection)  

Η αρχική μορφή του dataset αφού γίνει load σε python dataframe object είναι η ακόλουθη. 

 

Εικόνα 4.1.1 

Οι μόνες μεταβλητές των οποίων η τιμή προσδίδει κάποια σημασία είναι οι Time, η οποία απεικονίζει το 

χρόνο σε δευτερόλεπτα που έχει περάσει μεταξύ κάθε συναλλαγής σε σύγκριση με την πρώτη συναλλαγή 

που πραγματοποιήθηκε, η μεταβλητή Amount που αποτελεί το ποσό κάθε συναλλαγής και  η Class η 

οποία αποτελεί το ground truth του dataset. Οι υπόλοιπες μεταβλητές λόγω ζητημάτων 

εμπιστευτικότητας δεν παρουσιάζονται με το αυθεντικό τους όνομα.  

Οι εν λόγω μεταβλητές V1, V2, V3, ... V28 αποτελούν τα κύρια features του dataset και το σύνολο τιμών 

τους απεικονίζεται μετά από χρήση PCA μετασχηματισμού η οποία πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερο 

στάδιο από τους δημιουργούς του dataset. Τα features που δεν υπέστησαν PCA μετασχηματισμό είναι τα 

Time και Amount. 

Ακολουθεί μια περιληπτική αναφορά των μεταβλητών Time, Amount. 
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Εικόνα 4.1.2 

Για να είναι το σύνολο των παρατηρήσεων του dataset ομοιογενές εφαρμόσαμε τεχνική scaling στα 

παραπάνω features μέσω της μεθόδου της python StandardScaler όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. 

Έτσι, το σύνολο τιμών των Time, Amount ύστερα από την scaling διαδικασία έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 4.1.3 

Επίσης, ένα τμήμα του συνόλου τιμών των μεταβλητών πριν και μετά το σχηματισμό: 



107 
 

 

Εικόνα 4.1.4 

Μερά το scaling αφαιρούμε από το dataset τις στήλες Time, Amount και διατηρούμε τις scaled_time και 

scaled_amount. 

Οι παρατηρήσεις του dataset που ανήκουν στην κλάση 0 ήταν κατά πολύ περισσότερες αυτών της 

κλάσης 1 και συνεπώς για να γίνει εξομάλυνση των κλάσεων ακολουθήσαμε undersampling διαδικασία 

για την κλάση 0 που υπερισχύει. Ουσιαστικά, εφαρμόσαμε clustering τεχνική μέσω του K-Means 

αλγορίθμου πάνω στην κλάση 0 με αριθμό clusters=10, με σκοπό να επιλέξουμε data points όσο δυνατόν 

από όλο το εύρος παρατηρήσεων της κλάσης ώστε να μην χαθεί σημαντική πληροφορία που θα επηρέαζε 

σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. 

Αφού εφαρμόσαμε την παραπάνω διαδικασία δημιουργήσαμε ένα νέο dataset το οποίο περιέχει όλες τις 

αρχικές παρατηρήσεις της κλάσης 1 (minority class) συν τις παρατηρήσεις που επιλέχθηκαν από την 

κλάση 0 (majority class) οι οποίες είναι ίσες σε αριθμό με αυτές της κλάσης 1. 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύγκριση του αρχικού και του τελικού dataset. 

 

Εικόνα 4.1.5 

Βλέπουμε ότι το αρχικό dataset περιείχε 284807 γραμμές και 31 στήλες και το νέο dataset μετά την 

undersampling διαδικασία περιέχει 984 γραμμές (όσες και οι αρχικές παρατηρήσεις της κλάσης 1) και 31 

στήλες, όπου οι στήλες αποτελούν τον αριθμό των features του dataset μαζί με την κλάση Class. 

Οι κατανομές των παρατηρήσεων πριν και μετά τις παραπάνω αλλαγές παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Εικόνα 4.1.6 

Στη συνέχεια απεικονίσαμε τα boxplots του νέου dataset και εφόσον είδαμε ότι υπάρχουν outliers, 

εφαρμόσαμε ένα κατώφλι και απομακρύναμε τα outliers που ξεπερνούσαν το όριο αυτό. Το τμήμα 

κώδικα που ακολουθεί υλοποιεί τον παραπάνω έλεγχο. 

 

Εικόνα 4.1.7 

Έτσι, το νέο dataset που προκύπτει έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Εικόνα 4.1.8 

Συγκρίνοντάς το με το dataset που προέκυψε ύστερα από την under sampling διαδικασία, παρατηρούμε 

ότι το νέο dataset περιέχει 111 παρατηρήσεις λιγότερες, καθώς είναι οι παρατηρήσεις οι οποίες 

απομακρύνθηκαν ως outliers. 

Έχοντας πια το τελικό dataset, ύστερα από το preprocessing που εφαρμόστηκε στα δεδομένα είμαστε σε 

θέση να τρέξουμε τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα. 
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Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο dataset είναι οι SVC (Support Vector 

Classification ή αλλιώς Support Vector Machines), Decision Tree Classifier, Logistic Regression και K-

Neighbors Classifier. 

Θα ακολουθήσουν τμήματα των αποτελεσμάτων των αλγόριθμων. 

 

4.1.1. Αποτελέσματα SVC Classifier 

 

Εικόνα 4.1.1.1 

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος έχει ένα αρκετά καλό ποσοστό πρόβλεψης με τιμή 92%. Οι παράμετροι 

του αλγορίθμου έχουν τις default τιμές τους και στην συνέχεια θα ξανατρέξουμε τον αλγόριθμο έχοντας 

όμως ορίσει τις βέλτιστες παραμέτρους τις οποίες θα βρούμε μέσω της μεθόδου best_estimator_ που θα 

εφαρμόσουμε σε ένα object τύπου GridSearchCV. 

Οι παράμετροι του SVC classifier που θα βελτιστοποιήσουμε είναι οι εξής: 

C [59]: float, optional (default = 1.0)  Παράμετρος  penalty C του όρου σφάλματος (error term). Η 

παράμετρος C υποδεικνύει στη βελτιστοποίηση SVM πόσο θέλουμε να αποφύγουμε την εσφαλμένη 

ταξινόμηση κάθε παραδείγματος εκπαίδευσης. Για τις μεγάλες τιμές του C, η βελτιστοποίηση θα επιλέξει 

ένα υπερεπίπεδο μικρότερου περιθωρίου αν αυτό το υπερεπίπεδο κάνει καλύτερη δουλειά λαμβάνοντας 

όλα τα σημεία εκπαίδευσης ταξινομημένα σωστά. Αντίθετα, μια πολύ μικρή τιμή του C θα αναγκάσει το 

βελτιστοποιητή να αναζητήσει ένα μεγαλύτερο περιθώριο που διαχωρίζει το υπερεπίπεδο, ακόμα κι αν 
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αυτό το υπερεπίπεδο ταξινομεί εσφαλμένα περισσότερα σημεία. Πολύ μικρές τιμές του C θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. 

kernel [59] : string, optional (default=’rbf’) Καθορίζει τον τύπο του kernel που θα χρησιμοποιηθεί στον 

αλγόριθμο. Παίρνει τιμές " linear ", "poly", "rbf", "sigmoid", "precomputed" ή ένα callable object. Εάν 

έχει τιμή none, τότε θα χρησιμοποιηθεί η τιμή "rbf". Αν δοθεί ένα callable object, χρησιμοποιείται για να 

υπολογίσει εκ των προτέρων τον kernel matrix από τους πίνακες δεδομένων. To matrix θα πρέπει να είναι 

ένας πίνακας της μορφής (n_samples, n_samples) [12]. Οι kernels "rbf" και "poly" είναι χρήσιμοι για μη 

γραμμικά υπερεπίπεδα. Προτείνεται να επιλέγεται ο linear kernel εάν διαθέτουμε μεγάλο αριθμό 

χαρακτηριστικών (> 1000) επειδή είναι πιο πιθανό τα δεδομένα να είναι γραμμικά διαχωρίσιμα σε χώρο 

με μεγάλες διαστάσεις. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το RBF, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί 

cross-validation για κάθε περίπτωση, ώστε να αποφευχθεί το over-fitting. 

gamma [59]: float, optional (default=’auto’) Kernel συντελεστής για "rbf", "poly" και "sigmoid". Η 

τρέχουσα default τιμή είναι η 'auto' η οποία χρησιμοποιεί 1 / n_features, εάν δίνεται σαν όρισμα το 

gamma = 'scale', τότε χρησιμοποιεί το 1 / (n_features * X.std ()) ως τιμή. Η τρέχουσα default τιμή της 

παραμέτρου gamma, 'auto', θα αλλάξει στην έκδοση 0.22 σε 'auto_deprecated'. Πρόκειται για μια 

deprecated έκδοση της τιμής 'auto' που υποδεικνύει ότι δεν έχει οριστεί καμία ρητή τιμή της μεταβλητής 

gamma [12]. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του gamma, ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει να κάνει ακριβώς 

fit στα δεδομένα εκπαίδευσης με συνέπεια να οδηγηθεί σε over-fitting πρόβλημα. 

decision_function_shape [59]: ‘ovo’, ‘ovr’, default= ’ovr’. Είτε πρόκειται να επιστραφεί μια one-vs-rest 

(‘ovr’) function απόφασης του τύπου "ovr" (n_samples, n_classes) όπως όλοι οι άλλοι ταξινομητές, είτε η 

αρχική one-vs-one (‘ovo’)  function απόφασης libvvm που έχει σχήμα (n_samples, n_classes * (n_classes 

- 1) / 2). Ωστόσο, το one-vs-one ('ovo') χρησιμοποιείται πάντοτε ως στρατηγική πολλαπλών κατηγοριών. 
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4.1.2. Αποτελέσματα Decision Tree Classifier 

 

Εικόνα 4.1.2.1 

Βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος έχει ένα σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό accuracy στο 90%. 

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο best_estimator_ που αναφέραμε και προηγουμένως θα προσπαθήσουμε να 

βελτιώσουμε το ποσοστό του προχωρώντας σε βελτιστοποίηση των παραμέτρων του. 

Οι παράμετροι του αλγορίθμου που θα επιχειρήσουμε να βελτιστοποιήσουμε είναι οι εξής: 

criterion [39]: string, optional (default=”gini”). Η λειτουργία μέτρησης της ποιότητας ενός διαχωρισμού 

(split). Τα υποστηριζόμενα κριτήρια είναι "gini" για το Gini impurity και "εντροπία" για το κέρδος 

πληροφορίας. Η εντροπία όπως είπαμε μετρά το κέρδος πληροφοριών από κάθε κόμβο, ενώ ο δείκτης 

Gini είναι το μέτρο ανισότητας μιας διανομής με εύρος τιμών μεταξύ (0,1). Ο συντελεστής Gini του 1 

εκφράζει τη μέγιστη ανισότητα μεταξύ των αξιών. 

max_depth [39]: int ή None, προαιρετικό (default=None). Πρόκειται για το μέγιστο βάθος του δέντρου. 

Αν έχει τιμή none, τότε οι κόμβοι επεκτείνονται έως ότου όλα τα φύλλα είναι καθαρά (pure) ή έως ότου 

όλα τα φύλλα περιέχουν λιγότερα από τα δείγματα min_samples_split [13]. 

min_samples_leaf [39]: int, float, προαιρετικό (default=1). Ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που 

απαιτείται να είναι σε κόμβο φύλλων. Ένα σημείο διάσπασης (split point) σε οποιοδήποτε βάθος θα 

εξεταστεί μόνο αν αφήνει τουλάχιστον δείγματα εκπαίδευσης min_samples_leaf σε κάθε αριστερό και 

δεξιό κλαδί (branch). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξομάλυνση του μοντέλου, ειδικά στην 

παλινδρόμηση. Αν έχει τιμή τύπου int, τότε θεωρείται το min_samples_leaf ως ο ελάχιστος αριθμός. Αν 
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έχει τιμή τύπου float, τότε το min_samples_leaf είναι ένα κλάσμα και το ceil (min_samples_leaf * 

n_samples) είναι ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων για κάθε κόμβο [13]. 

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τροποποιούμε τις παραπάνω τιμές επειδή υπερβολικά υψηλές τιμές 

μπορούν να οδηγήσουν σε over-fitting για τις παραμέτρους όπως  min_samples_split και 

min_samples_leaf [39]. 

Επίσης, η παράμετρος max_depth χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του over-fitting καθώς το μεγαλύτερο 

βάθος θα επιτρέψει στο μοντέλο να μάθει σχέσεις πολύ συγκεκριμένες σε ένα συγκεκριμένο δείγμα [39]. 

Όλα τα παραπάνω πρέπει πάντα να αξιολογούνται με τη διαδικασία διασταυρούμενης επικύρωσης (cross-

validation). 

 

4.1.3. Αποτελέσματα Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.1.3.1 

Παρατηρούμε ότι από τους μέχρι τώρα αλγορίθμους ο συγκεκριμένος έχει το καλύτερο ποσοστό 

ακρίβειας όσον αφορά το classification των δεδομένων, το οποίο ανέρχεται στο 94% ύστερα και από τη 

χρήση cross-validation όπως γίνεται άλλωστε για όλους τους classifiers. 

Οι παράμετροι του αλγορίθμου που θα ασχοληθούμε είναι οι εξής: 

C [60]: float, default: 1.0. Είναι το αντίστροφο της δύναμης της regularization διαδικασίας και πρέπει να 

παίρνει θετικές δεκαδικές (float) τιμές. Όπως και στις μηχανές διανυσμάτων στήριξης (support vector 

machines), μικρότερες τιμές προσδιορίζουν ισχυρότερο regularization. 
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solver [60]: str, {‘newton-cg’, ‘lbfgs’, ‘liblinear’, ‘sag’, ‘saga’}, default: ‘liblinear’. Για τα μικρά σύνολα 

δεδομένων, η 'liblinear' είναι μια καλή επιλογή, ενώ τα 'sag' και 'saga' είναι ταχύτερα για μεγάλα σύνολα. 

Για προβλήματα πολλαπλών κλάσεων, μόνο τα 'newton-cg', 'sag', 'saga' και 'lbfgs' αντιμετωπίζουν 

multinomial loss. Το 'liblinear' περιορίζεται σε συστήματα one-versus-rest. Τα 'newton-cg', 'lbfgs' και 

'sag' χειρίζονται μόνο ποινή L2, ενώ τα 'liblinear' και 'saga' χειρίζονται την ποινή L1. Σημειωτέον ότι η 

ταχεία σύγκλιση «sag» και «saga» εγγυάται μόνο για τα features με περίπου ίδιο scale. 

 

4.1.4. Αποτελέσματα K-Neighbors Classifier 

 

Εικόνα 4.1.4.1 

Βλέπουμε ότι παρουσιάζει αρκετά καλό ποσοστό ακρίβειας στο 92%, έχοντας ορισμένες τις default 

παραμέτρους. Προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον βαθμό κατηγοριοποίησης του αλγορίθμου θα 

επικεντρωθούμε στο optimization των παρακάτω παραμέτρων: 

n_neighbors [41]: int, optional (default = 5).  Αριθμός των γειτόνων που θα χρησιμοποιηθούν από 

προεπιλογή για ερωτήματα kneighbors [15]. 

algorithm [41]: {‘auto’, ‘ball_tree’, ‘kd_tree’, ‘brute’}, προαιρετικό. Ο τύπος αλγορίθμου που θα 

χρησιμοποιειθεί για τον υπολογισμό των πλησιέστερων γειτόνων: 

• Το 'ball_tree' θα χρησιμοποιήσει το BallTree. 

• Το 'kd_tree' θα χρησιμοποιήσει το KDTree. 
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• Το "brute" θα χρησιμοποιήσει μια brute-force αναζήτηση. 

• Το 'auto' θα επιχειρήσει να αποφασίσει τον καταλληλότερο αλγόριθμο με βάση τις τιμές που 

περάστηκαν ως όρισμα στην fit μέθοδο. 

metric [41]: string or callable, default ‘minkowski’. Η μετρική της απόστασης που θα χρησιμοποιηθεί για 

το δέντρο. Η προεπιλεγμένη μετρική είναι minkowski, και με p = 2 είναι ισοδύναμη με την τυπική 

Euclidean μέτρηση. Άλλες μετρικές είναι οι euclidean, manhattan, chebyshev, minkowski, mahalanobis. 

Στη συνέχεια θα προβάλουμε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων μετά από την εύρεση των βέλτιστων 

παραμέτρων τους. 

4.1.5. Νέα αποτελέσματα του SVC Classifier 

 

Εικόνα 4.1.5.1 

Παρατηρούμε ότι οι παράμετροι που άλλαξαν είναι ο C από 1.0 σε 10, το decision_function_shape από 

ovr σε ovlκαι ο kernel από rbf σε linear. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η να αυξηθεί το ποσοστό ακρίβειας 

του classifier από 92% σε 95%, το οποίο συνιστά μια πολλή καλή κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων. 
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4.1.6. Νέα αποτελέσματα του Decision Tree Classifier 

 

Εικόνα 4.1.6.1 

Οι παράμετροι οι οποίοι άλλαξαν τιμή μετά την εφαρμογή της συνάρτησης για εύρεση των καλύτερων 

τιμών των παραμέτρων είναι το max_depth που από τιμή None πέρασε στην τιμή 3 και το 

mean_samples_leaf το οποίο είχε αρχική default τιμή 1 και τελικά έγινε ίσο με 4. Οι αλλαγές αυτές 

οδήγησαν τον αλγόριθμο σε καλύτερα αποτελέσματα και αύξηση ποσοστού accuracy από 90 σε 92%. 
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4.1.7. Νέα αποτελέσματα του Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.1.7.1 

Στον συγκεκριμένο αλγόριθμο οι παράμετροι που μεταβλήθηκαν είναι η C παράμετρος που από τιμή 1.0 

πήγε στην τιμή 10 και η παράμετρος solver από την τιμή warn άλλαξε σε newton-cg. Κοιτάζοντας τα 

ποσοστά του classifier είναι εμφανές ότι το ποσοστό σωστής κατηγοριοποίησης των δεδομένων δεν 

μεταβλήθηκε και παρέμεινε στο 94%. 
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4.1.8. Νέα αποτελέσματα του K-Neighbors Classifier 

 

 

Εικόνα 4.1.8.1 

Οι παράμετροι που άλλαξαν τιμή είναι η μετρική της απόστασης metric η οποία από minkowski 

μεταβλήθηκε σε manhattan και οι πλησιέστεροι γείτονες n_neighbors οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 3, 

δηλαδή από 2 που είχαμε αρχικά έγιναν 5. Οι μεταβολές αυτές επηρέασαν την ικανότητα 

κατηγοριοποίησης του αλγορίθμου, αυξάνοντας το ποσοστό ακρίβειας από 92 σε 94%. Κάτι το οποίο 

αποτελεί σημαντική βελτίωση. 

Συνεπώς, αυτά είναι τα αποτελέσματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης πριν και μετά τις μεταβολές 

των παραμέτρων τους και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την βελτίωση του ποσοστού ακρίβειας της 

κατηγοριοποίησης των δεδομένων του dataset. 
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4.2. Καρκίνος του μαστού (Breast Cancer) 

Αρχικά δημιουργούμε ένα dataframe αντικείμενο (df) στο οποίο αναθέτουμε το dataset που υπάρχει στο 

data.csv αρχείο και προβάλουμε ένα τμήμα του dataset. 

 

Εικόνα 4.2.1 

Η μεταβλητή Unnamed πέραν του ότι όλες οι τιμές της είναι None δεν μας παρέχει καμία πληροφορία. 

Επίσης και η μεταβλητή id δεν συμβάλει σε κανένα σημείο ως προς την καλύτερη κατανόηση του 

dataset, συνεπώς και τις 2 στήλες τις αφαιρούμε από το συνολικό σύνολο δεδομένων. 

Η μεταβλητή diagnosis που αποτελεί και το ground truth ή αλλιώς δεσμευμένη μεταβλητή του dataset 

περιέχει τιμές κατηγορικές  M (Malignant) και Β (Benign) και για το λόγο αυτό αλλάζουμε τις τιμές 

αυτές σε 1 και 0 αντίστοιχα ώστε το σύνολο τιμών της μεταβλητής να περιέχει αριθμητικές τιμές, κάτι το 

οποίο είναι αναγκαίο για να τρέξουν σωστά τα μοντέλα πρόβλεψης. Έτσι, οι τιμές πριν και μετά είναι οι 

εξής: 

 

Εικόνα 4.2.2 

Η επόμενη εικόνα θα μας δείξει ενδεικτικά το σύνολο τιμών 4 τυχαίων μεταβλητών του συνόλου 

δεδομένων. 
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Εικόνα 4.2.3 

Όπως βλέπουμε η μέγιστη, η ελάχιστη αλλά και η μέση τιμή των μεταβλητών αυτών παρόλο που είναι 

όλες αριθμητικές, παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, συνεπώς εφαρμόσαμε scaling διαδικασία σε όλο το 

dataset ώστε το σύνολο τιμών όλων των μεταβλητών να είναι ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος. 

Η εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνει τον κώδικα σε python για την παραπάνω διαδικασία. 

 

Εικόνα 4.2.4 

Με τον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιούμε σε πρώτη φάση το αρχικό dataframe χωρίς την στήλη 

diagnosis η οποία αποτελεί το ground truth και μετά με το StandardScaler object πραγματοποιούμε 

normalization των τιμών του dataset. Στο τέλος, εφόσον προσθέσουμε και πάλι την στήλη diagnosis 

δημιουργούμε το τελικό dataframe το οπο’ιο περιέχει τις κανονικοποιημένες τιμές. Για να αποτυπώσουμε 

την διαφορά του συνόλου τιμών πριν και μετά την εφαρμογή normalization προβάλουμε την παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 4.2.5 

Το 1ο dataframe (df_x) περιέχει τις μεταβλητές χωρίς να έχει εφαρμοστεί scaling, ενώ το 2ο  (df_concat) 

περιέχει κανονικοποιημένες τιμές μετά την εφαρμογή της StandardScaler μεθόδου. 

Οι αλγόριθμοι που επιλέξαμε για το πρόβλημα αυτό είναι οι Logistin Regression, Decision Tree, Random 

Forest και Gaussian Naïve Bayes. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα αυτών χρησιμοποιώντας το 

dataset χωρίς normalized τιμές και έχοντας όλα τα features διαθέσιμα. 

 

4.2.1. Αποτελέσματα Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.2.1.1 
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Ο αλγόριθμος λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζει αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό ακρίβειας με τιμή 

94% σε μη κανονικοποιημένα δεδομένα. 

4.2.2. Αποτελέσματα Decision Tree Classifier 

 

Εικόνα 4.2.2.1 

Ο δένδρων απόφασης παρουσιάζει σχετικά καλό ποσοστό ακρίβειας στο 91%, χαμηλότερο του 

αλγορίθμου λογιστικής παλινδρόμησης κατά 3 μονάδες. 
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4.2.3. Αποτελέσματα Random Forest Classifier 

 

Εικόνα 4.2.3.1 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος έχει το ίδιο ποσοστό ακρίβειας με τον αλγόριθμο Logistic Regression στο 

94%, κάτι το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικό. 
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4.2.4. Αποτελέσματα Gaussian Naïve Bayes Classifier 

 

Εικόνα 4.2.4.1 

Επίσης, ο Naïve Bayes έχει ποσοστό επιτυχίας 94%, εισχωρώντας έτσι στο γκρουπ αλγορίθμων με τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια κατηγοριοποίησης των παρατηρήσεων του συνόλου δεδομένων. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε κάποιους πίνακες συσχέτισης των χαρακτηριστικών του 

dataset. Από τους πίνακες συσχέτισης προέκυψε ότι κάποια χαρακτηριστικά είχαν υψηλό βαθμό 

συσχέτισης με αποτέλεσμα κάτι τέτοιο να οδηγήσει σε overfitting κατά την διαδικασία εκπαίδευσης των 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Συνεπώς, τα παραπάνω αποτελέσματα παράχθηκαν έχοντας διαθέσιμο 

όλο το σύνολο των χαρακτηριστικών του dataset κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα της ύπαρξης του 

overfitting φαινομένου. 

Στη συνέχεια θα δούμε τα αποτελέσματα κάθε αλγορίθμου ξανά σε μη κανονικοποιημένα (non-

normalized) δεδομένα αλλά αυτή τη φορά έχοντας ως σημείο εισόδου, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με 

χαμηλό βαθμό συσχέτισης. 
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4.2.5. Νέα αποτελέσματα του Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.2.5.1 

Ο αλγόριθμος λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζει αυτή τη φορά ποσοστό ακρίβειας στο 90%, 

μειωμένο κατά 4 μονάδες συγκριτικά με πριν. Το ποσοστό αυτό είναι πιο αντιπροσωπευτικό παρόλο που 

είναι χαμηλότερο καθώς τα χαρακτηριστικά που επελέγησαν για την διαδικασία της εκπαίδευσης 

φαίνεται να μην οδηγούν σε overfitting το μοντέλο πρόβλεψης, παρουσιάζοντας θα λέγαμε ένα 

περισσότερο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. 
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4.2.6. Νέα αποτελέσματα του Decision Trees Classifier 

 

Εικόνα 4.2.6.1 

Παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν επηρεάστηκε από τις συσχετίσεις των 

χαρακτηριστικών και παρουσιάζει ποσοστό ακρίβειας βελτιωμένο κατά 1 μονάδα στο 92%. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο feature_importances_ της κλάσης pandas.Series της python η οποία δίνει μια 

βαρύτητα σε κάθε feature εκπαίδευσης, βλέπουμε τα αντίστοιχα βάρη των features που 

χρησιμοποιήθηκαν και έτσι αυτά που συνέβαλαν περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα. 
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4.2.7. Νέα αποτελέσματα του Random Forest Classifier 

 

Εικόνα 4.2.7.1 

Βλέπουμε ότι και στον συγκεκριμένο αλγόριθμο το ποσοστό επιτυχίας είναι βελτιωμένο κατά 1 μονάδα 

στο 95%. Συνεπώς και αυτός ο αλγόριθμος δεν επηρεάστηκε από τις ισχυρές συσχετίσεις κάποιων 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στο τελικό ποσοστό διακρίνονται στην παραπάνω 

εικόνα ταξινομημένα βάσει της τιμής της βαρύτητάς τους. 
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4.2.8. Νέα αποτελέσματα του Naïve Bayes Classifier 

 

Εικόνα 4.2.8.1 

Παρατηρούμε ότι αλγόριθμος παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό ακρίβειας μειωμένο κατά 3 ποσοστιαίες 

μονάδες (91%), που σημαίνει ότι το αρχικό ποσοστό είχε επέλθει λόγω της εκμάθησης του αλγορίθμου 

σε πολύ συγκεκριμένα γνωρίσματα των δεδομένων (overfitting). 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των τεσσάρων αλγορίθμων με τα ίδια features 

εκπαίδευσης αλλά σε normalized τιμές των δεδομένων του dataset. 
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4.2.9.  Αποτελέσματα Normalized Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.2.9.1 

Είναι εμφανές ότι σε κανονικοποιημένα δεδομένα ο αλγόριθμος λειτουργεί πολύ καλύτερα έχοντας 

ποσοστό επιτυχίας 96%. 

4.2.10. Αποτελέσματα Normalized Decision Tree Classifier 

 

Εικόνα 4.2.10.1 



129 
 

Ο αλγόριθμος παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζει διαφορές συγκριτικά με πριν έχοντας ακριβώς το ίδιο 

ποσοστό επιτυχίας στο 92%. 

4.2.11. Αποτελέσματα Normalized Random Forest Classifier 

 

Εικόνα 4.2.11.1 

Το ποσοστό σωστής κατηγοριοποίησης του αλγορίθμου είναι επίσης το ίδιο όπως στα μη 

κανονικοποιημένα δεδομένα και είναι στο 95%. Παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι δένδρων απόφασης 

Decision Tree και Random Forest δεν επηρεάστηκαν από το normalization των τιμών. 
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4.2.12. Αποτελέσματα Normalized Naïve Bayes Classifier 

 

Εικόνα 4.2.12.1 

Επίσης ο Naïve Bayes classifier δεν επηρεάστηκε από την τελευταία αλλαγή και έχει το ίδιο ποσοστό 

ακρίβειας στο 91%. 

 

4.3. Τραπεζική Προθεσμιακή Κατάθεση (bank term deposit) 

Το dataset περιέχει στοιχεία από τηλεφωνική καμπάνια μιας τράπεζας της Πορτογαλίας και αποτελείται 

από 21 στήλες-features συμπεριλαμβανομένου και του ground truth και 41188 γραμμές. Από την εικόνα 

που ακολουθεί θα πάρουμε μια ιδέα για τις τιμές κάθε μεταβλητής. 

 

Εικόνα 4.3.1 

Η μεταβλητή education περιέχει 3 κατηγορίες βασικής εκπαίδευσης (basic.4y, basic.6y, basic.9y) όπως 

φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 4.3.2 

Ομαδοποιούμε τις 3 κατηγορίες σε 1 με όνομα basic κι έτσι το νέο σύνολο τιμών έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 4.3.3 

Βλέπουμε πλέον ότι στην κατηγορία basic έχουν προστεθεί όλες οι παρατηρήσεις των τριών 

προηγούμενων υποκατηγοριών. 

Επειδή το σύνολο τιμών πολλών μεταβλητών συμπεριλαμβανομένης και της παραπάνω μεταβλητής 

Education περιέχει κατηγορικές τιμές και εμείς για την εκπαίδευση των μοντέλων χρειαζόμαστε 

αριθμητικές, αντικαταστήσαμε τις κατηγορικές τιμές με έναν ακέραιο αριθμό από το 0 μέχρι τον 

συνολικό αριθμό μοναδικών κατηγορικών τιμών κάθε μεταβλητής. Δηλαδή, αν μια μεταβλητή περιέχει 4 

κατηγορικές τιμές ως σύνολο τιμών, τότε αυτές αντικαθίστανται με ακέραιους αριθμούς από το 0 μέχρι 

και το 3 (0,1,2,3). 

Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει το τεχνικό μέρος της παραπάνω διαδικασίας. 
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Εικόνα 4.3.4 

Η νέα μορφή του dataframe μετά τους μετασχηματισμούς που σημειώθηκαν αποτυπώνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 4.3.5 

Όλα τα σύνολα τιμών των μεταβλητών είναι πλέον αριθμητικά αλλά παρατηρώντας ενδεικτικά τις τιμές 

των μεταβλητών βλέπουμε πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το εύρος των τιμών κάθε 

μεταβλητής. Για τα χαρακτηριστικά age, duration, cons.price.idx, cons.conf.idx ερευνώντας σε 

μεγαλύτερο βάθος το εύρος τιμών τους, αποφασίσαμε να το ομαδοποιήσουμε σε μικρότερα εύρη 

δίνοντας σε κάθε εύρος μια ακέραια τιμή από το 0 μέχρι το μέγιστο αριθμό των εύρων. Για παράδειγμα 

εάν σε μια μεταβλητή η οποία περιέχει τιμές από το 0 έως το 100 και τα εύρη τιμών που ορίσαμε είναι 

[0,25), [25,50), [50,75), [75,100], τότε οι αντίστοιχες τιμές στις κατηγορίες αυτές είναι 0, 1, 2, 3. 

Συνεπώς μια παρατήρηση της μεταβλητής που έχει τιμή 24 θα παρουσιάζεται ως 0, μια επόμενη με τιμή 

39 θα παρουσιάζεται ως 1 κ.ο.κ.   

Ενδεικτικά, η επόμενη εικόνα αποτυπώνει τεχνικά έναν από τους παραπάνω μετασχηματισμούς. 
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Εικόνα 4.3.6 

Μετά και τους νέους μετασχηματισμούς στα δεδομένα, το dataframe έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 4.3.7 

Στη συνέχεια εφαρμόσαμε εκ νέου scaling πάνω στα features του dataset, αυτή τη φορά μέσω της 

γνωστής μεθόδου StandardScaler. Την ίδια μέθοδο εφαρμόσαμε και στα προηγούμενα 2 datasets τα οποία 

αναλύσαμε. 

Για τον παραπάνω μετασχηματισμό εφαρμόσαμε τον ακόλουθο python κώδικα: 

 

Εικόνα 4.3.8 

Το νέο dataframe το οποίο περιέχει scaled τιμές είναι το df_concat και παρουσιάζεται ως εξής: 

 

Εικόνα 4.3.9 
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Οι αλλαγές που προηγήθηκαν είναι οι τελευταίες προτού τα δεδομένα τεθούν για εκπαίδευση και 

πρόβλεψη από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο οι 2 

κλάσεις δεν είναι ισορροπημένες καθώς το σύνολο των παρατηρήσεων που ανήκουν στην κλάση 1 (όχι 

εγγραφή σε κάποια προθεσμιακή κατάθεση) είναι πολύ μεγαλύτερο αυτού της κλάσης 0 (εγγραφή σε 

προθεσμιακή κατάθεση). Έτσι, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε undersampling τεχνικές στην κλάση 1 η 

οποία υπερισχύει. Οι τεχνικές που επιλέξαμε είναι οι RandomUnderSampler , NearMiss, 

EditedNearestNeighbours. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης Logistic 

Regression, Decision Tree, Random Forest και Gaussian Naïve Bayes για κάθε μία από τις παραπάνω 

τεχνικές εξισορρόπησης κλάσεων. 
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4.3.1. Αποτελέσματα Ramdom Under Sampler μεθόδου under-sampling 

 

Εικόνα 4.3.1.1 
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4.3.2. Αποτελέσματα Near Miss μεθόδου under-sampling 

 

Εικόνα 4.3.2.1 
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4.3.3. Αποτελέσματα EditedNearestNeighbours μεθόδου under-sampling 

 

Εικόνα 4.3.3.1 
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Για την μέθοδο RandomUnderSampler ο αλγόριθμος LogisticRegression έχει ποσοστό επιτυχίας 85%, ο 

DecisionTreeClassifier 81%, ο RandomForestClassifier 86% και ο GaussianNB 75%. Κανένας 

αλγόριθμος δεν πραγματοποιεί classification σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Στη μέθοδο undersampling NearMiss ο LogisticRegression έχει ποσοστό επιτυχίας 77%, ο 

DecisionTreeClassifier 73%, ο RandomForestClassifier 76% και ο GaussianNB 71%. Τα αποτελέσματα 

των μοντέλων είναι ακόμα χειρότερα συγκριτικά με πριν.  

Τέλος, σύμφωνα με τη μέθοδο EditedNearestNeighbours τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ο 

LogisticRegression έχει ποσοστό επιτυχίας 93%, ο DecisionTreeClassifier 93%, ο 

RandomForestClassifier 94% και ο GaussianNB 87%. Είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα των μοντέλων 

είναι βελτιωμένα σε αρκετά μεγάλο βαθμό με τον αλγόριθμο RandomForestClassifier να κατέχει το 

καλύτερο ποσοστό ταξινόμησης. 
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4.4. Τιτανικός 

Στο πρόβλημα αυτό έχουμε 2 datasets, το ένα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των 

μοντέλων πρόβλεψης όπου το ονομάζουμε train και το άλλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να 

προβλέψουμε αν οι επιβάτες που περιέχει ως παρατηρήσεις επιβίωσαν ή όχι του ναυαγίου και το οποίο 

ονομάζουμε test. Τα δύο datasets περιέχουν τις ίδιες στήλες εκτός από το test που δεν περιέχει την στήλη 

Survived που αποτελεί το ground truth και είναι αυτή η οποία θα προβλέψουμε. 

Το train set αποτελείται από 891 γραμμές και 12 στήλες ενώ το test set από 418 γραμμές και 11 στήλες. 

Η εικόνα που ακολουθεί μας δείχνει ένα δείγμα των τιμών του train set. 

 

Εικόνα 4.4.1 

Και στα 2 datasets προσθέσαμε την στήλη FamilyMembers η οποία είναι το άθροισμα των στηλών SibSp 

και  Parch ώστε να έχουμε μια στήλη η οποία μας δείχνει τον αριθμό των συγγενών ενός επιβάτη. 

Το χαρακτηριστικό Embarked περιέχει κατηγορικές τιμές και έχει σύνολο τιμών S, C, Q το οποίο 

αντικαθιστούμε με 0, 1, 2 αντίστοιχα. 

Το χαρακτηριστικό Fare περιέχει μεγάλο εύρος τιμών και έτσι κατηγοριοποιούμε τις τιμές αυτές σε 

τέσσερα γκρουπ τιμών. 

 

Εικόνα 4.4.2 

Συνεπώς, εφόσον έχουμε τα όρια των τιμών διαθέσιμα προχωράμε σε αντικατάσταση των τιμών της 

μεταβλητής Fare με βάση τα παραπάνω όρια. 

 

Εικόνα 4.4.3 
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Η επόμενη μεταβλητή που περιέχει κατηγορικές τιμές είναι η μεταβλητή Sex η οποία περιέχει τιμές male, 

female και τις οποίες αντικαθιστούμε με 0 και 1 αντίστοιχα. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο προβλέψαμε τις null τιμές της 

μεταβλητής Age μέσω του RandomForestRegressor αλγορίθμου. 

Οι μη δεσμευμένες μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μοντέλων 

πρόβλεψης είναι οι Pclass, Sex, Age, Fare, Embarked. 

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για την τελική πρόβλεψη είναι οι LogisticRegression, 

RandomForestClassifier, AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier, DecisionTreeClassifier, 

GaussianNB και KNeighborsClassifier και παρακάτω ακολουθούν τα ποσοστά τους μετά και από την 

εφαρμογή Cross-Validation διαδικασίας όπως πραγματοποιήθηκε σε όλα τα προηγούμενα προβλήματα 

classification. 

4.4.1. Αποτελέσματα Logistic Regression Classifier 

 

Εικόνα 4.4.1.1 

Βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος λογιστικής παλινδρόμησης πετυχαίνει ένα μέτριο ποσοστό κατηγοριοποίησης 

στο 79%. 
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4.4.2. Αποτελέσματα Random Forest Classifier 

 

Εικόνα 4.4.2.1 

Για τον αλγόριθμο Random Forest το ποσοστό είναι ακόμα πιο χαμηλό κατά μία μονάδα και βρίσκεται 

στο 78%. 

4.4.3. Αποτελέσματα AdaBoost Classifier 

 

Εικόνα 4.4.3.1 

Το ποσοστό του AdaBoostClassifier είμαι ελαφρώς καλύτερο μιας και αγγίζει το 80% accuracy. 
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4.4.4. Αποτελέσματα GradientBoosting Classifier 

 

Εικόνα 4.4.4.1 

Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα φέρει ο GradientBoostingClassifier με ποσοστό επιτυχίας στο 82%. 
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4.4.5. Αποτελέσματα DecisionTree Classifier 

 

Εικόνα 4.4.5.1 

Ο αλγόριθμος δένδρων απόφασης δεν έχει καλό ποσοστό κατηγοριοποίησης των παρατηρήσεων αφού 

έχει ποσοστό μικρότερο του 80% έχοντας τιμή 78%. 

4.4.6. Αποτελέσματα GaussianNB Classifier 

 

Εικόνα 4.4.6.1 

Ο Gaussian Naïve Bayes έχει κι αυτός μικρό ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 77%. 
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4.4.7. Αποτελέσματα KNeighbors Classifier 

 

Εικόνα 4.4.7.1 

Το ποσοστό αλγόριθμου κ κοντινότερων γειτόνων ανέρχεται στο 76%. 

4.4.8. Αποτελέσματα SVC (Support Vector Machines) Classifier 

 

Εικόνα 4.4.8.1 

Το ποσοστό του αλγόριθμου διανυσμάτων στήριξης είναι κάπως καλύτερο με τιμή 79%. 
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Συνεπώς την καλύτερη κατηγοριοποίηση παρουσιάζει ο αλγόριθμος GradientBoosting με ποσοστό 82% 

και το χειρότερο ποσοστό κατηγοριοποίησης των δεδομένων παρατηρήθηκε στον αλγόριθμο Κ-

Κοντινότερων Γειτόνων (KNeighborsClassifier). 

5. Συμπεράσματα (Conclusions) 

Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν τέσσερα διαφορετικά σύνολα δεδομένων, στο κάθε ένα από τα οποία 

εφαρμόστηκαν τεχνικές preprocessing, όπως data normalization ή αλλιώς data scaling όπου οι τιμές των 

παρατηρήσεων των εκάστοτε μεταβλητών μεταμορφώθηκαν σε συγκεκριμένα εύρη τιμών, κάτι το οποίο 

βοήθησε αργότερα τα μοντέλα ως προς την διαδικασία της πρόβλεψης. Στη συνέχεια, εφόσον τα 

δεδομένα υπέστησαν την κατάλληλη επεξεργασία δόθηκαν ως input σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης 

με σκοπό την εκπαίδευσή τους και αργότερα πραγματοποιήθηκε επικύρωση των αποτελεσμάτων με τη 

μέθοδο Cross Validation και εκτίμηση αυτών πάνω στο test-set τμήμα των δεδομένων το οποίο δεν 

χρησιμοποιήθηκε κατά την φάση της εκπαίδευσης.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε scaling υπήρχε το πρόβλημα όπου μια μεταβλητή είχε 

για παράδειγμα εύρος τιμών πολύ μικρό και αντίστοιχα μια άλλη είχε αρκετά μεγαλύτερο ή κάποιες 

μεταβλητές είχαν αρκετά αραιές τιμές ως προς το εύρος του συνόλου τιμών τους. Το σύνολο των τιμών 

στην περίπτωση μιας μεταβλητής συγκεντρωνόταν κατά μεγάλο ποσοστό σε ένα συγκεκριμένο 

υποσύνολο, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν τιμές παρατηρήσεων αρκετά διάσπαρτες. Συνεπώς και στις δύο 

περιπτώσεις η αντιπαραβολή ενός συνόλου τιμών σε ένα πολύ μικρότερο και ελεγχόμενο κρίθηκε 

αναγκαία. Έγιναν επίσης και μερικές εκτελέσεις αλγορίθμων πάνω σε μη κανονικοποιημένα δεδομένα 

ώστε να δούμε τις διαφορές στην προβλεπτική ικανότητα των αλγοριθμικών μοντέλων και όντως σε 

κανονικοποιημένα δεδομένα οι αλγόριθμοι είχαν καλύτερα αποτελέσματα. 

Μια άλλη τεχνική που εφαρμόστηκε ήταν η κωδικοποίηση των ετικετών των παρατηρήσεων ή αλλιώς 

label encoding. Ουσιαστικά, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου οι τιμές των μεταβλητών ήταν 

κατηγορικές (π.χ. male, female), οπότε κάποιοι αλγόριθμοι όπως αυτός της λογιστικής παλινδρόμησης 

δεν μπορούσε να μετατρέψει μια τιμή τύπου string σε float κ.ο.κ. Η λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα 

ήταν να αντιστοιχιστούν οι κατηγορικές τιμές σε αριθμητικές και στο παράδειγμα που αναφέραμε μετά 

την μετατροπή θα είχαμε τιμές 0 και 1 αντίστοιχα για male και female. 

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου τα σύνολα τιμών ήταν αρκετά μεγάλα και με αραιά δεδομένα, χρειάστηκε 

να χωρίσουμε τις τιμές της εκάστοτε μεταβλητής σε ομάδες, όπου σε κάθε ομάδα αντιστοιχιζόταν μια 

ακέραια τιμή. Έτσι, αν μια αρχική παρατήρηση είχε τιμή 0,6 και η ομαδοποίηση των τιμών ήταν τέτοια 

ώστε οι τιμές από 0 μέχρι 1 να ισούνται με την ακέραια τιμή 0, τότε η τιμή της παρατήρησης θα 

μετατρεπόταν σε 0. 

Ένα άλλο πρόβλημα που συναντήθηκε σε δύο σύνολα δεδομένων ήταν αυτό των μη ισορροπημένων 

κλάσεων. Δηλαδή, από όλο το σύνολο δεδομένων, η μία από τις 2 κλάσεις συγκέντρωνε πάνω από το 

80% των παρατηρήσεων. Συνεπώς, σε ένα τέτοιο dataset οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, θα μάθαιναν 

πολύ καλά την ετικέτα των παρατηρήσεων της επικρατούσας κλάσης και παραδείγματα όπου έφεραν 

ετικέτα της ελλείπουσας κλάσης θα τα ταξινομούσαν με την ετικέτα της επικρατούσας, κάτι το οποίο θα 

οδηγούσε σε overfitting, παρουσιάζοντας πολύ καλά ποσοστά ακρίβειας, αλλά σε νέα δεδομένα τα οποία 

οι αλγόριθμοι δεν είχαν «δει» προηγουμένως, τα ποσοστά θα ήταν απογοητευτικά. 
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Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος υπάρχουν δύο είδη προσεγγίσεων οι οποίες είναι οι 

under-sampling και over-sampling. Στην πρώτη περίπτωση, η ελλείπουσα κλάση διατηρεί όλες τις 

παρατηρήσεις της. Ενώ στην επικρατούσα κλάση εφαρμόζονται εκ νέου τεχνικές επιλογής όσο των 

δυνατών περιγραφικών παρατηρήσεων με σκοπό τη μείωση του ποσοστού της κλάσης σε σημείο ίσο με 

την αντίθετή της και έτσι την δημιουργία νέου συνόλου δεδομένων με ίδιο αριθμό παρατηρήσεων ανά 

κλάση. Στην δεύτερη περίπτωση, η επικρατούσα κλάση διατηρεί τις τιμές της και η ελλείπουσα διέρχεται 

από μια διαδικασία όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνικές δημιουργίας νέων σημείων δεδομένων 

από τα ήδη υπάρχοντα. Ουσιαστικά δημιουργούνται νέες παρατηρήσεις από τις υπάρχουσες. Και στις δύο 

περιπτώσεις έχουμε την εισαγωγή μεροληψίας (bias), πράγμα αναπόφευκτο σε τέτοιες περιπτώσεις. Στα 

παραδείγματά μας ακολουθήσαμε την τεχνική του under-sampling για την εξισορρόπηση των δύο 

κλάσεων, με τεχνικές οι οποίες αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3. 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε ήταν αυτό των ελλειπουσών τιμών ή αλλιώς 

missing values. Το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά γνωστό και σύνηθες σε προβλήματα μηχανικής μάθησης 

και υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς για να το αντιμετωπίσει. Εμείς, στο 

παράδειγμά μας ακολουθήσαμε την λύση της εφαρμογής παλινδρόμησης με χρήση του αλγορίθμου 

Random Forest Regressor ώστε να προβλέψουμε τις τιμές που έλειπαν από το σύνολο δεδομένων και 

αφορούσαν την ηλικία. 

Πέραν των παραπάνω προβλημάτων, αντιμετωπίσαμε και αυτό των ακραίων τιμών. Κάποιοι αλγόριθμοι 

είναι αρκετά δυνατοί ώστε να προσπερνούν τέτοια εμπόδια αλλά κάποιοι άλλοι όχι. Συνεπώς, 

απεικονίσαμε τα γνωστά σε όλους θηκογράμματα ή boxplots τα οποία μας δείχνουν τις ακραίες τιμές 

ενός dataset και εφαρμόζοντας  κάποιο κατώφλι ή threshold αποκόψαμε τις τιμές αυτές. Και στην 

περίπτωση αυτή εισάγεται το φαινόμενο της μεροληψίας καθώς είναι στην ευχέρεια του κάθε χρήστη η 

τιμή που θα έχει το εκάστοτε κατώφλι ορισμού. 

Γραφήματα της βιβλιοθήκης scikit-learn μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τον βαθμό συσχέτισης που 

είχαν όλες οι μεταβλητές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη λύση του αποκλεισμού 

ορισμένων μεταβλητών οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλη συσχέτιση, είτε θετική ή αρνητική, κάτι το οποίο 

θα εισήγαγε over-fitting στην διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων. Συνεπώς, αν δύο μεταβλητές 

αλληλοσχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό, τότε επιλεγόταν μόνο η μία από τις δύο. 

Τα αποτελέσματα των αλγορίθμων παρουσίαζαν διαφορές όπως αναμενόταν από το ένα σύνολο 

δεδομένων στο άλλο και θα λέγαμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μετά κι από το τις απαραίτητες 

ενέργειες της προεπεξεργασίας των δεδομένων, ήταν αρκετά ικανοποιητικά. 

Η μηχανική μάθηση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη βιομηχανία λογισμικού. 

Ενώ αυτή η προηγμένη τεχνολογία υπήρχε εδώ και δεκαετίες, τώρα έφτασε η στιγμή που γίνεται 

εμπορικά βιώσιμη. Περνάμε σε μια εποχή όπου οι τεχνικές εκμάθησης μηχανών είναι απαραίτητα 

εργαλεία για τη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να κατανοήσουν την κρυφή αξία των 

δεδομένων τους. 

Σήμερα, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης αρχίζουν να γίνονται δημοφιλείς σε μια ποικιλία ειδικών 

περιβαλλόντων. Οι επιχειρήσεις αναζητούν τεχνικές μηχανικής μάθησης για να τους βοηθήσουν να 

προβλέψουν το μέλλον και να δημιουργήσουν ένα πιο ανταγωνιστικό προφίλ. 
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Τα επόμενα χρόνια, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μοντέλα μηχανικής μάθησης ενσωματωμένα σε σχεδόν 

κάθε εφαρμογή και σε μια ποικιλία συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών και 

κόμβων IoT (Internet Of Things) [6]. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες δεν θα γνωρίζουν ότι 

αλληλεπιδρούν με μοντέλα μηχανικής μάθησης. Δύο παραδείγματα όπου τα μοντέλα μηχανικής μάθησης 

είναι ήδη ενσωματωμένα σε καθημερινές εφαρμογές είναι οι ιστοσελίδες λιανικής πώλησης και οι 

διαδικτυακές διαφημίσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον για να παρέχουν μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία για τον κάθε χρήστη. 

Ο αντίκτυπος της μηχανικής μάθησης στις διαφόρων ειδών βιομηχανίες θα είναι δραματικός και 

αποδιοργανωτικός. Ως εκ τούτου, η μηχανική μάθηση δείχνει ότι θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που 

λειτουργούμε. Για παράδειγμα, τα νοσοκομεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μοντέλα μηχανικής 

μάθησης για να προβλέψουν το ποσοστό εισαγωγής νέων ασθενών. Οι εισαγωγές μπορεί να σχετίζονται 

με τις καιρικές συνθήκες, την εκδήλωση μιας μεταδοτικής ασθένειας και άλλες καταστάσεις όπως οι 

μεγάλες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια πόλη. 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη μοντέλων αντίληψης και μηχανικής μάθησης είναι η 

εκπαίδευση των δεδομένων. Παραδοσιακά, οι επιστήμονες δεδομένων έπρεπε να αναλάβουν τις εργασίες 

συλλογής, επισήμανσης και εκπαίδευσης των δεδομένων, εργασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες και 

περίπλοκες. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, ορισμένες εταιρείες προσφέρουν προ-εκπαιδευμένα 

μοντέλα δεδομένων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να παρέχει εκατοντάδες χιλιάδες προ-

επισημασμένες ιατρικές εικόνες ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να υλοποιήσουν μια εφαρμογή που 

θα μπορεί να βοηθήσει την ιατρική εξέταση μέσω εικόνων και θα εντοπίζει πιθανά προβλήματα υγείας. 

Επί του παρόντος, η πλειοψηφία των μοντέλων μηχανικής μάθησης λειτουργεί σε offline mode. Δηλαδή, 

τα μοντέλα εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα δεδομένα και στη συνέχεια είναι έτοιμα προς 

χρήση για πρόβλεψη. Καθώς ένα μοντέλο τεθεί σε διαδικασία πρόβλεψης, το ίδιο μοντέλο δεν αλλάζει 

καθώς εκτίθεται σε περισσότερα δεδομένα. Δηλαδή, δεν γίνεται ταυτόχρονη εκ νέου εκπαίδευση καθώς 

εισέρχονται νέα δεδομένα. Το πρόβλημα με τα offline μοντέλα είναι ότι υποθέτουν ότι τα εισερχόμενα 

δεδομένα θα παραμείνουν αρκετά συνεπή και δεν θα αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό [6]. 

Για παράδειγμα, ας πάρουμε την κατάσταση όπου ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης κάνει προβλέψεις 

σχετικά με την πιθανότητα ένας πελάτης να φύγει από μια εταιρία παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο θα 

μπορούσε να ήταν πολύ ακριβές όταν αναπτύχθηκε, αλλά καθώς εμφανίζονται νέοι πιο ευέλικτοι 

ανταγωνιστές και όταν οι πελάτες έχουν περισσότερες επιλογές, θα αυξηθεί η πιθανότητα φυγής τους. 

Επειδή το αρχικό μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε παλαιότερα δεδομένα πριν από την εμφάνιση νέων φορέων 

στην αγορά, δεν θα παρέχει πλέον ακριβείς προβλέψεις στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, εάν το 

μοντέλο λειτουργεί σε online mode και συνεχώς προσαρμόζεται με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα, οι 

προβλέψεις για το αν θα φύγει ένας πελάτης θα είναι πολύ πιο σχετικές ακόμα και όταν το τοπίο της 

αγοράς αλλάζει. 

Οι επιστήμονες δεδομένων (data scientists) συνήθως χρειάζεται να κατανοήσουν οι ίδιοι πώς να 

χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες δεκάδες αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Στο Κεφάλαιο 2, αναφέραμε 

τους τύπους αλγορίθμων μηχανικής μάθησης τους οποίους χρησιμοποιήσαμε για τα τέσσερα σύνολα 

δεδομένων. Γενικώς, χρησιμοποιούνται πολλοί αλγόριθμοι για διαφορετικούς τύπους δεδομένων ή για 

διαφορετικών τύπων προβλήματα που επιζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η επιλογή του σωστού 

αλγορίθμου για τη δημιουργία ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης δεν είναι πάντα εύκολη. Ένας 
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επιστήμονας δεδομένων μπορεί να δοκιμάσει διαφορετικούς αλγόριθμους μέχρι να βρει αυτόν που 

δημιουργεί το καλύτερο μοντέλο. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει χρόνο και απαιτείται υψηλός βαθμός 

εμπειρίας στον τομέα της ανάλυσης και πρόβλεψης δεδομένων. 
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