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Περίληψη 

 

Η στατιστική μάθηση είναι ένας κλάδος της μηχανικής μάθησης που εφαρμόζει στατιστικές 

μεθόδους για την επεξεργασία ενός συνόλου δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή τη λήψη αποφάσεων που θα μπορούν να προβλέψουν πιθανές μελλοντικές 

συμπεριφορές.  

Οι μέθοδοι στατιστικής μάθησης που έχουν αναπτυχθεί είναι πολλές, χωρίς κάποια από αυτές 

να είναι αντικειμενικά καλύτερη από τις υπόλοιπες. Το πλήθος των χαρακτηριστικών που 

επηρεάζουν την πρόβλεψη, η μορφή και η κατανομή τους καθώς και το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, είναι μόνο κάποιες από τις παραμέτρους που καθορίζουν τη συμπεριφορά των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων, καθεμιά από τις οποίες στηρίζεται σε διαφορετική μαθηματική 

προσέγγιση. Σύνολα δεδομένων που συγκεντρώνονται καθημερινά από διάφορους τομείς 

είναι στη διάθεση των επιστημόνων για μελέτη και επεξεργασία και αποτελεί πραγματική 

πρόκληση η ενασχόληση με αυτά, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ερευνητικούς 

λόγους. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν κάποιες μέθοδοι 

επιβλεπόμενης μάθησης θεωρητικά, αναλύοντας το μαθηματικό υπόβαθρο που 

χρησιμοποιείται από αυτές για να προσεγγιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακολούθησε η 

πρακτική εφαρμογή των μεθόδων αυτών για τη δημιουργία μοντέλων στατιστικής μάθησης, 

με χρήση της Python για την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

ήταν η αντιστοίχιση των δεδομένων σε μια από δύο προκαθορισμένες κατηγορίες και στη 

συνέχεια η σύγκριση των μεθόδων που εφαρμόστηκαν. Το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

σύγκριση των μεθόδων ήταν η ακρίβεια των προβλέψεων σε μορφή ποσοστού και οι πίνακες 

σύγχυσης που έδωσαν μια σαφή εικόνα των σωστών και λανθασμένων προβλέψεων ανά 

κατηγορία πρόβλεψης. Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν τόσο 

αριθμητικά χαρακτηριστικά, όσο και χαρακτηριστικά με μορφή κειμένου, που απαιτούσαν 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας για την εφαρμογή των μεθόδων κατηγοριοποίησης. Τα 

αποτελέσματα των μεθόδων συγκρίθηκαν μεταξύ τους, αλλά και με αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, για κάθε σύνολο δεδομένων ξεχωριστά και ακολούθησε η εξαγωγή συμπερασμάτων, 

αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο της έρευνας για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των μεθόδων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

Μηχανική μάθηση, κατηγοριοποιητής, μοντέλα, επεξεργασία φυσικής γλώσσας 
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Abstract 
 

Statistical learning is a field of machine learning that applies statistical methods to process a 

set of data to draw conclusions or make decisions that can predict possible future behaviors. 

The methods of statistical learning that have been developed are many, without any of them 

being objectively better than the rest. The number of features that affect their prediction, their 

shape and distribution as well as the desired result are just some of the parameters that 

determine the behavior of the applied methods, each of which is based on a different 

mathematical approach. Data sets collected daily from various fields are at the disposal of 

scientists for study and processing and it is a real challenge to engage with them for both 

business and research purposes. 

In the present study, some methods of supervised learning were initially studied and presented 

theoretically, analyzing the mathematical background used by them to reach the desired 

outcome. The implementation of these methods follows, creating models of statistical 

learning, using Python for this purpose. Specifically, the desired result was to categorize the 

data to one of two predefined classes and then to compare the methods applied. The measure 

used to compare the methods was the percentage precision of prediction and the confusion 

matrix that gave a clear picture of the correct and wrong predictions by prediction category. 

The datasets used included both numerical and textual features that required natural language 

processing to implement classification methods. The results of the methods were compared 

with each other, but also with the results of other surveys, for each data set separately, 

followed by conclusions, leaving the door of the research open for further improvement in the 

performance of the methods. 

 

 

 

Keywords:  

Machine Learning, Classifier, Models, Natural Language Processing (NLP) 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

Το 1959, ο Άρθουρ Σάμουελ ορίζει τη μηχανική μάθηση ως "Πεδίο μελέτης που δίνει στους 

υπολογιστές την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί". Η 

μηχανική μάθηση [1] [2] [3] διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν 

να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Πρόκειται για 

κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και βασίζεται στην ιδέα ότι τα συστήματα μπορούν να 

μάθουν από τα δεδομένα, να προσδιορίσουν αυτόνομα μοντέλα και να λάβουν αποφάσεις με 

ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. 

Η στατιστική μάθηση [4]  [5]  αναφέρεται σε ένα σύνολο εργαλείων για τη μοντελοποίηση και 

την κατανόηση σύνθετων συνόλων δεδομένων. Πρόκειται για μια περιοχή που αναπτύχθηκε 

πρόσφατα στη στατιστική και συνδυάζεται με παράλληλες εξελίξεις στην επιστήμη των 

υπολογιστών και, ειδικότερα, τη μηχανική μάθηση. Η αναγνώρισή της σε διάφορους τομείς, 

όπως στις επιχειρήσεις, την υγειονομική περίθαλψη, τη γενετική και τις κοινωνικές επιστήμες, 

έχει αυξηθεί, καθώς είναι ένα ισχυρό εργαλείο με σημαντικές πρακτικές εφαρμογές. Ως 

αποτέλεσμα,  η στατιστική μάθηση έχει μετατραπεί από έναν τομέα με κυρίως ακαδημαϊκό 

ενδιαφέρον σε μια κυρίαρχη τάση, με ένα τεράστιο δυνητικό κοινό. Αυτή η τάση συνεχίζεται 

με την έκρηξη των "Big Data" και την αυξανόμενη ανάγκη για την επεξεργασία και ανάλυσή 

τους. 

Η στατιστική μάθηση βασίζεται σε προγραμματισμό βάσει κανόνων. Είναι τυποποιημένη και 

εκφράζεται με τη μορφή σχέσης μεταξύ μεταβλητών. Λειτουργεί με παραδοχές, όπως 

κανονικότητα, γραμμικότητα, ομοσκεδαστικότητα κλπ. Πρόκειται κυρίως για προβλέψεις και 

συμπεράσματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δημιουργείται από το δείγμα, τον πληθυσμό 

και την υπόθεση και είναι εντατικής μάθησης, η οποία βασίζεται στην εκτίμηση συντελεστών 

και συναρτήσεων και απαιτεί καλή κατανόηση των δεδομένων. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των κατηγοριών στατιστικής μάθησης, 

για να ασχοληθούμε στη συνέχεια με την κατηγορία της εποπτευόμενης μάθησης. 

Αναφερόμαστε στη διαφορά της παλινδρόμησης από την κατηγοριοποίηση, στα προβλήματα 

που καθεμιά καλείται να επιλύσει, στις μεθόδους που χρησιμοποιούν και στους  τρόπους 

μέτρησης της απόδοσής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικοί αλγόριθμοι 

εποπτευόμενης στατιστικής μάθησης. Ακολουθεί το πρακτικό μέρος στο οποίο εφαρμόζονται 

οι μέθοδοι κατηγοριοποίησης σε πραγματικά δεδομένα και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά 

με την απόδοσή τους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
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Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε τις κατηγορίες  στατιστικής μάθησης, 

αναφερόμαστε σε προβλήματα και μεθόδους (μοντέλα) παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης 

και στον τρόπο που  μετράμε την ποιότητα της προσαρμογής τους. Μελετάμε τη σχέση 

μεταξύ ακρίβειας πρόβλεψης και ερμηνευσιμότητας του μοντέλου καθώς και τη σχέση  

διακύμανσης και μεροληψίας. Παρουσιάζουμε το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο των 

μεθόδων γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, αφελής Bayes, K-πλησιέστεροι 

γείτονες, δέντρα αποφάσεων, τυχαία δάση και μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM). 

Τέλος αναφερόμαστε στις μεθόδους επαναδειγματοληψίας διασταυρωμένης επικύρωσης 

αφήνω-ένα-έξω και k-fold. 

Στο κεφάλαιο 3 εφαρμόσαμε τις μεθόδους που παρουσιάσαμε θεωρητικά για να 

κατηγοριοποιήσουμε παρατηρήσεις που προέρχονται από τρία διαφορετικά σύνολα 

δεδομένων. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα σύνολα για να αναδείξουμε τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει καθένα από αυτά. Ιδιαίτερα το σύνολο δεδομένων spam-ham 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνει αντιληπτή η διαδικασία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αφού 

τα δεδομένα που είχαμε να κατηγοριοποιήσουμε ήταν κείμενα γραμμένα σε φυσική γλώσσα. 

Αφού κατανοήσαμε και προεπεξεργαστήκαμε τα δεδομένα στήσαμε διάφορα μοντέλα 

κατηγοριοποίησης και μελετήσαμε τη συμπεριφορά τους, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους με 

βάση την ακρίβεια των προβλέψεων και τους πίνακες σύγχυσης που προέκυψαν. Συγκρίναμε 

τα αποτελέσματα των μεθόδων μας με ανάλογα αποτελέσματα άλλων μελετών, καταλήγοντας 

σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα και αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για επόμενη έρευνα 

όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης των μεθόδων καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογών τους.  
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

2.1 Κατηγορίες Στατιστικής Μάθησης 

Τα στατιστικά προβλήματα μάθησης εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:  

 

Εποπτευόμενη μάθηση 

Οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας ήδη ταξινομημένα παραδείγματα, όπως 

είσοδοι των οποίων οι έξοδοι είναι ήδη γνωστές. Για παράδειγμα, ένας εξοπλισμός μπορεί να 

περιέχει δεδομένα ταξινομημένα με "F" (απέτυχε) ή "R" (τρέχει). Ο αλγόριθμος μάθησης 

μαθαίνει με την αντιστοίχιση των εισόδων με τις αντίστοιχες εξόδους (F με F, R με R), 

συγκρίνει τα αποτελέσματα για να εντοπίσει τα σφάλματα και στη συνέχεια τροποποιεί 

ανάλογα το μοντέλο. Μέσω μεθοδολογιών όπως η κατηγοριοποίηση, η παλινδρόμηση και η 

πρόβλεψη, η εποπτευόμενη μάθηση χρησιμοποιεί μοντέλα για να προβλέψει την τιμή που θα 

χρησιμοποιηθεί για μη εκκαθαρισμένα δεδομένα. Η εποπτευόμενη μάθηση χρησιμοποιείται 

συνήθως σε εφαρμογές όπου τα ιστορικά δεδομένα είναι σε θέση να προβλέψουν πιθανά 

μελλοντικά γεγονότα. Για παράδειγμα, μπορεί να προβλέψει εάν οι συναλλαγές με ορισμένες 

πιστωτικές κάρτες μπορούν να είναι δόλιες ή ποιοι πελάτες μιας ασφαλιστικής εταιρείας 

μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση.  

 

Μη εποπτευόμενη μάθηση 

Αυτή χρησιμοποιείται σε δεδομένα που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί. Επομένως, η "σωστή 

απάντηση" δεν παρέχεται στο σύστημα. Ο στόχος είναι να διερευνηθούν τα δεδομένα και να 

προσδιοριστεί κάποια εσωτερική δομή. Η μη επιτηρούμενη μάθηση λειτουργεί καλά με 

δεδομένα συναλλαγών. Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει καταναλωτές με παρόμοια 

χαρακτηριστικά για να στοχεύσουν συγκεκριμένες καμπάνιες μάρκετινγκ. Ή μπορεί να 

ανακαλύψει τα κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα τμήματα των καταναλωτών από 

τους άλλους. Ορισμένες τεχνικές περιλαμβάνουν αυτο-οργανωμένους χάρτες, χαρτογράφηση 

κοντινότερων γειτόνων, αλγορίθμους ομαδοποίησης k-means και αποσύνθεση μοναδικών 

τιμών. Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται επίσης για την ταξινόμηση των κειμενικών 

επιχειρημάτων, την υποβολή προτάσεων για τα προϊόντα ή την αναγνώριση ανώμαλων τιμών. 

 

Ημι-εποπτευόμενη μάθηση  

Έχει τις ίδιες εφαρμογές με την εποπτευόμενη μάθηση. Αλλά για την εκπαίδευση 

χρησιμοποιεί κατηγοριοποιημένα και μη κατηγοριοποιημένα δεδομένα, συνήθως με μειωμένο 
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όγκο κατηγοριοποιημένων δεδομένων και μεγαλύτερο όγκο μη κατηγοριοποιημένων 

δεδομένων (επειδή η απόκτηση των τελευταίων είναι φθηνότερη και λιγότερο κουραστική). 

Αυτός ο τύπος μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεθόδους κατηγοριοποίησης, 

παλινδρόμησης και πρόβλεψης. Η ημι-εποπτευόμενη μάθηση είναι χρήσιμη εάν η 

κατηγοριοποίηση είναι υπερβολικά δαπανηρή για να επιτρέψει μια πλήρως εποπτευόμενη 

διαδικασία μάθησης. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι οι κάμερες που μπορούν να εντοπίσουν 

τα πρόσωπα των ανθρώπων. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχουμε ένα σύνολο n 

παρατηρήσεων. Για m από τις παρατηρήσεις, όπου m <n, έχουμε και μετρήσεις πρόβλεψης 

και μέτρηση απόκρισης. Για τις υπόλοιπες n – m παρατηρήσεις, έχουμε μετρήσεις πρόβλεψης 

αλλά δεν έχουμε μέτρηση απόκρισης. Ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να προκύψει εάν οι 

προγνωστικοί παράγοντες μπορούν να μετρηθούν σχετικά φτηνά, αλλά οι αντίστοιχες 

απαντήσεις είναι πολύ πιο ακριβές για τη συλλογή τους. Αναφερόμαστε σε αυτήν τη ρύθμιση 

ως πρόβλημα μάθησης με ημι-εποπτεία. Σε αυτή, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια 

στατιστική μέθοδο μάθησης που μπορεί να ενσωματώνει τις m παρατηρήσεις για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις απόκρισης καθώς και τις n-m παρατηρήσεις για τις οποίες δεν 

υπάρχουν.  

 

Ενισχυτική Μάθηση  

Συχνά χρησιμοποιείται στη ρομποτική, τα βιντεοπαιχνίδια και την πλοήγηση. Με την 

ενισχυτική μάθηση, ο αλγόριθμος ανακαλύπτει από ποιες ενέργειες παράγονται τα 

μεγαλύτερα οφέλη, περνώντας από πειράματα και λάθη. Αυτός ο τύπος μάθησης έχει τρία 

βασικά στοιχεία: τον πράκτορα (που μαθαίνει ή λαμβάνει αποφάσεις), το περιβάλλον (όλα με 

τα οποία ο πράκτορας αλληλεπιδρά) και τις ενέργειες (τι μπορεί να πράξει ο πράκτορας). Ο 

στόχος του πράκτορα είναι να επιλέξει εκείνες τις ενέργειες που μεγιστοποιούν την 

αναμενόμενη ανταμοιβή σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Επιλέγοντας τις σωστές ενέργειες, 

ο πράκτορας θα φτάσει πιο γρήγορα στον στόχο. Ο στόχος της μάθησης μέσω της ενίσχυσης 

είναι να μάθει ποιες είναι οι καλύτερες ενέργειες για να πράξει. Συνήθως οι άνθρωποι 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα ή δύο καλά μοντέλα την εβδομάδα, η μηχανική μάθηση 

μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες από αυτά την εβδομάδα. 

 

2.2 Προβλήματα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης 

 

Η προγνωστική μοντελοποίηση είναι το πρόβλημα της ανάπτυξης ενός μοντέλου 

χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα για να κάνουμε μια πρόβλεψη σε νέα δεδομένα όπου δεν 
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έχουμε την απάντηση. Μπορεί να περιγραφεί ως το μαθηματικό πρόβλημα προσέγγισης μιας 

συνάρτησης αντιστοίχισης (f) από μεταβλητές εισόδου (Χ) σε μεταβλητές εξόδου (Υ). Αυτό 

ονομάζεται πρόβλημα προσέγγισης συνάρτησης. Η εργασία του αλγορίθμου μοντελοποίησης 

είναι να βρει την καλύτερη συνάρτηση αντιστοίχισης. 

Οι μεταβλητές μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως ποσοτικές είτε ως ποιοτικές. Οι ποσοτικές 

μεταβλητές λαμβάνουν αριθμητικές τιμές. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την ηλικία, το ύψος 

ή το εισόδημα ενός ατόμου, την αξία ενός σπιτιού και την τιμή ενός αποθέματος. Αντίθετα, οι 

ποιοτικές μεταβλητές λαμβάνουν τιμές σε μία από τις Ν διαφορετικές τάξεις ή κατηγορίες. 

Παραδείγματα ποιοτικών μεταβλητών περιλαμβάνουν το φύλο ενός ατόμου (αρσενικό ή 

θηλυκό), το εμπορικό σήμα του προϊόντος που αγοράζεται (μάρκα Α, Β ή Γ), αν ένα άτομο 

αθετεί δάνειο (ναι ή όχι) ή μια διάγνωση καρκίνου (Οξεία μυελογενής λευχαιμία , Οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία ή μη λευχαιμία). Τα προβλήματα με μια ποσοτική απόκριση 

αναφέρονται ως προβλήματα παλινδρόμησης, ενώ αυτά που αφορούν μια ποιοτική απάντηση 

αναφέρονται συχνά ως προβλήματα κατηγοριοποίησης [6]. Η παλινδρόμηση αφορά την 

πρόβλεψη μιας ποσότητας και η κατηγοριοποίηση αφορά την πρόβλεψη μιας ετικέτας. 

Μερικοί αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για κατηγοριοποίηση όσο και για 

παλινδρόμηση με μικρές τροποποιήσεις, μερικοί άλλοι δεν μπορούν ή δεν μπορούν εύκολα να 

χρησιμοποιηθούν και για τους δύο τύπους προβλημάτων. Η γραμμική παλινδρόμηση των 

ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιείται με μια ποσοτική απόκριση, ενώ η λογιστική 

παλινδρόμηση χρησιμοποιείται τυπικά με μια ποιοτική (δύο τάξεων ή δυαδική) απόκριση. Ως 

εκ τούτου χρησιμοποιείται συχνά ως μέθοδος κατηγοριοποίησης. Όμως, δεδομένου ότι εκτιμά 

πιθανότητες τάξης, μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως μέθοδος παλινδρόμησης. Ορισμένες 

στατιστικές μέθοδοι, όπως οι Κ-πλησιέστεροι γείτονες και η ενίσχυση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση είτε ποσοτικών είτε ποιοτικών απαντήσεων. 

Έχουμε την τάση να επιλέγουμε μεθόδους στατιστικής μάθησης με βάση το αν η απάντηση 

είναι ποσοτική ή ποιοτική, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραμμική παλινδρόμηση 

όταν η απόκριση είναι ποσοτική και λογιστική παλινδρόμηση όταν η απόκριση είναι ποιοτική. 

Ωστόσο, αν οι προγνωστικοί παράγοντες είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί θεωρείται γενικά 

λιγότερο σημαντικό. Οι περισσότερες από τις στατιστικές μεθόδους μάθησης μπορούν να 

εφαρμοστούν ανεξάρτητα από τον τύπο μεταβλητής πρόβλεψης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

ποιοτικοί προγνωστικοί παράγοντες κωδικοποιούνται σωστά πριν από την ανάλυση. 

Είναι σύνηθες για μοντέλα κατηγοριοποίησης να προβλέπουν μια συνεχή τιμή ως πιθανότητα 

ενός δεδομένου παραδείγματος να ανήκει σε κάθε κατηγορία εξόδου. Οι πιθανότητες μπορούν 

να ερμηνευτούν ως η πιθανότητα ή η εμπιστοσύνη ενός δεδομένου παραδείγματος που ανήκει 
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σε κάθε κατηγορία. Μια προβλεπόμενη πιθανότητα μπορεί να μετατραπεί σε μια τιμή κλάσης 

επιλέγοντας την ετικέτα κλάσης που έχει την υψηλότερη πιθανότητα. 

Για παράδειγμα, σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να του 

αποδοθούν οι πιθανότητες 0,1 ως "spam" και 0,9 ως "ham". Μπορούμε να μετατρέψουμε 

αυτές τις πιθανότητες σε μια ετικέτα κλάσης επιλέγοντας την ετικέτα "ham", καθώς έχει την 

υψηλότερη προβλεπόμενη πιθανότητα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να μετατρέψουμε ένα πρόβλημα παλινδρόμησης σε 

ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Για παράδειγμα, η ποσότητα που πρέπει να προβλεφθεί θα 

μπορούσε να μετατραπεί σε διακριτά διαστήματα. 

Για παράδειγμα, τα ποσά σε συνεχή κλίμακα μεταξύ $0 και $100 θα μπορούσαν να 

μετατραπούν σε 2 διαστήματα: 

Κατηγορία 0: $0 έως $49 

Κατηγορία 1: $50 έως $100 

Αυτό συχνά ονομάζεται διακριτοποίηση και η προκύπτουσα μεταβλητή εξόδου είναι μια 

κατηγοριοποίηση όπου οι ετικέτες έχουν μια ταξινομημένη σχέση (που ονομάζεται κανονική). 

Σε άλλες περιπτώσεις, ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα 

παλινδρόμησης. Για παράδειγμα, μια ετικέτα μπορεί να μετατραπεί σε ένα συνεχές εύρος. 

Μερικοί αλγόριθμοι το κάνουν ήδη προβλέποντας μια πιθανότητα για κάθε κατηγορία που με 

τη σειρά της θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε ένα συγκεκριμένο εύρος: 

ποσότητα = ελάχιστο + πιθανότητα * εύρος  

Εναλλακτικά, οι τιμές κατηγορίας μπορούν να ταξινομηθούν και να αντιστοιχιστούν σε ένα 

συνεχές εύρος:  

$0 έως $49 για την κατηγορία 0 

$50 έως $100 για την κατηγορία 1  

Εάν οι ετικέτες κλάσης στο πρόβλημα κατηγοριοποίησης δεν έχουν φυσική συσχέτιση, η 

μετατροπή από κατηγοριοποίηση σε παλινδρόμηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτική ή κακή 

απόδοση καθώς το μοντέλο μπορεί να μάθει μια ψευδή ή ανύπαρκτη αντιστοίχιση από τις 

εισόδους στο εύρος συνεχούς εξόδου. Είναι αναγκαίο να εισαχθούν πολλές διαφορετικές 

προσεγγίσεις στατιστικής μάθησης, και όχι μόνο μια ενιαία "καλύτερη" μέθοδος. Δεν υπάρχει 

τέτοια καλύτερη μέθοδος: κανένας τρόπος δεν υπερέχει έναντι όλων των άλλων σε όλα τα 

πιθανά σύνολα δεδομένων. Σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, μια συγκεκριμένη 

μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά κάποια άλλη μέθοδος μπορεί να 

λειτουργήσει καλύτερα σε ένα παρόμοιο αλλά διαφορετικό σύνολο δεδομένων. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να αποφασιστεί για οποιοδήποτε διαθέσιμο σύνολο δεδομένων ποια μέθοδος 
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παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα. Η επιλογή της βέλτιστης προσέγγισης μπορεί να είναι 

ένα από τα πιο απαιτητικά μέρη στην εκμάθηση της στατιστικής μάθησης στην πράξη. 

 

2.3 Μέθοδοι παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης 

  

Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι  παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης, όπως για παράδειγμα 

η Γραμμική παλινδρόμηση [7], η Λογιστική παλινδρόμηση [8] [9] [10], τα Δένδρα 

Αποφάσεων [11] [12] κλπ. και ανήκουν στην κατηγορία της επιβλεπόμενης μάθησης 

(supervised learning).  

Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί, αναφέρονται σε ένα σύνολο προσεγγίσεων για την 

εκτίμηση μιας συνάρτησης αντιστοίχισης (f) από μεταβλητές εισόδου (Χ) σε μεταβλητές 

εξόδου (Υ) [4]. Υποθέτουμε ότι έχουμε παρατηρήσει μια σειρά από n διαφορετικά σημεία 

δεδομένων. Αυτές οι παρατηρήσεις ονομάζονται δεδομένα εκπαίδευσης επειδή θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις για να εκπαιδεύσουμε ή να διδάξουμε τη μέθοδο 

μας για τον υπολογισμό της f. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε μια στατιστική μέθοδο 

μάθησης στα δεδομένα εκπαίδευσης, προκειμένου να υπολογίσουμε την άγνωστη συνάρτηση 

f. Οι περισσότερες μέθοδοι στατιστικής μάθησης για αυτό το έργο μπορούν να 

χαρακτηριστούν είτε παραμετρικές είτε μη παραμετρικές. 

 

Παραμετρικές μέθοδοι 

Οι παραμετρικές μέθοδοι [4] περιλαμβάνουν μία προσέγγιση δύο βημάτων βάσει μοντέλων. 

Πρώτον, κάνουμε μια παραδοχή για τη συναρτησιακή μορφή, ή το σχήμα, της f. Για 

παράδειγμα, μια πολύ απλή παραδοχή είναι ότι η f είναι γραμμική στο Χ. Αφού υποθέσουμε 

ότι η f είναι γραμμική, το πρόβλημα της εκτίμησης της f είναι πολύ απλουστευμένο. Απλώς 

πρέπει να υπολογίσουμε κάποιους συντελεστές. 

Αφού έχει επιλεχθεί ένα μοντέλο, χρειαζόμαστε μια διαδικασία που χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

εκπαίδευσης για να προσαρμόσει ή να εκπαιδεύσει το μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο 

μας θα εκτιμήσει τους συντελεστές χρησιμοποιώντας τις τιμές του X του συνόλου δεδομένων 

εκπαίδευσης. 

Η προσέγγιση που βασίζεται σε μοντέλο που μόλις περιγράφηκε αναφέρεται ως παραμετρική: 

μειώνει το πρόβλημα της εκτίμησης της f στην εκτίμηση ενός συνόλου παραμέτρων. 

Υποθέτοντας μια παραμετρική μορφή για την f  απλοποιεί το πρόβλημα της εκτίμησης της f 

επειδή είναι γενικά πολύ πιο εύκολο να εκτιμηθεί ένα σύνολο παραμέτρων από ότι να 
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προσεγγιστεί μια εντελώς αυθαίρετη συνάρτηση f. Το πιθανό μειονέκτημα μιας παραμετρικής 

προσέγγισης είναι ότι το μοντέλο που επιλέγουμε συνήθως δεν ταιριάζει με την αληθινή 

άγνωστη μορφή της f. Εάν το επιλεγμένο μοντέλο είναι πολύ μακριά από την αληθινή f, τότε 

η εκτίμησή μας θα είναι χαμηλή. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

πρόβλημα επιλέγοντας ευέλικτα μοντέλα που μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές πιθανές 

συναρτησιακές μορφές για την f. Όμως, γενικά, η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου μοντέλου 

απαιτεί την εκτίμηση ενός μεγαλύτερου αριθμού παραμέτρων. Αυτά τα πιο σύνθετα μοντέλα 

μπορούν να οδηγήσουν σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως υπερπροσαρμογή των 

δεδομένων, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι ακολουθούν τα σφάλματα ή το θόρυβο πολύ 

στενά. Το μοντέλο απομνημονεύει τις περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στο σύνολο 

εκπαίδευσης αντί να εκπαιδεύεται ουσιαστικά, και παρουσιάζει πολύ υψηλές επιδόσεις στα 

δεδομένα εκπαίδευσης, οι επιδόσεις του όμως δεν είναι το ίδιο υψηλές όταν χρησιμοποιηθούν 

άγνωστες παρατηρήσεις. 

 

Μη παραμετρικές μέθοδοι  

Οι μη παραμετρικές μέθοδοι [4] δεν κάνουν ρητές υποθέσεις σχετικά με τη συναρτησιακή 

μορφή της f. Αντί αυτού, επιδιώκουν μια εκτίμηση της f που φτάνει όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στα σημεία δεδομένων χωρίς να είναι πολύ τραχιά. Τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να έχουν 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραμετρικών προσεγγίσεων: με την αποφυγή της 

παραδοχής μιας συγκεκριμένης συναρτησιακής μορφής για την f, έχουν τη δυνατότητα να 

καθορίσουν με ακρίβεια ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών σχημάτων για την f. Οποιαδήποτε 

παραμετρική προσέγγιση φέρνει μαζί της την πιθανότητα ότι η συναρτησιακή μορφή που 

χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της f είναι πολύ διαφορετική από την αληθινή f, οπότε το 

προκύπτον μοντέλο δεν θα ταιριάξει καλά τα δεδομένα. Αντίθετα, οι μη παραμετρικές 

προσεγγίσεις αποφεύγουν εντελώς αυτόν τον κίνδυνο, δεδομένου ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει 

καμία παραδοχή σχετικά με τη μορφή της f. Αλλά οι μη παραμετρικές προσεγγίσεις πάσχουν 

από ένα σημαντικό μειονέκτημα: δεδομένου ότι δεν μειώνουν το πρόβλημα της εκτίμησης της 

f σε μικρό αριθμό παραμέτρων, απαιτείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων (πολύ 

περισσότερο από ό, τι συνήθως απαιτείται για μια παραμετρική προσέγγιση) προκειμένου να 

ληφθεί μια ακριβής εκτίμηση για την f.  

Για τον υπολογισμό της f χρησιμοποιείται μια καμπύλη λεπτού δίσκου. Αυτή η προσέγγιση 

δεν επιβάλλει κανένα προκαθορισμένο μοντέλο στην f. Αντιθέτως, προσπαθεί να παράγει μια 

εκτίμηση για την f που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα παρατηρούμενα δεδομένα. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια καμπύλη λεπτού δίσκου, ο αναλυτής δεδομένων πρέπει να 
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επιλέξει ένα επίπεδο ομαλότητας, επιτρέποντας ή όχι ένα πιο τραχύ σχήμα. Κάνοντας μια 

ομαλή λεπτή καμπύλη, πιθανόν να μην πετυχαίνουμε την πιο σωστή απεικόνιση των 

δεδομένων του συνόλου εκπαίδευσης, οι προβλέψεις όμως πάνω σε άγνωστα δεδομένα μπορεί 

να είναι αρκετά ικανοποιητικές. Φτιάχνοντας μια πιο τραχιά-όχι τόσο λεία επιφάνεια, μπορεί 

να ταιριάξουμε με απόλυτη ακρίβεια τα δεδομένα εκπαίδευσης, αλλά να οδηγηθούμε σε 

υπερπροσαρμογή της συνάρτησης στα δεδομένα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να μην 

πετυχαίνουμε καθόλου καλή ακρίβεια πρόβλεψης για δεδομένα που δεν ανήκουν στο σύνολο 

εκπαίδευσης. 

 

2.4 Μέτρηση της ποιότητας της προσαρμογής 

 

Για να αξιολογήσουμε [4] την απόδοση μιας στατιστικής μεθόδου εκμάθησης σε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, χρειαζόμαστε κάποιο τρόπο για να μετρήσουμε πόσο καλά 

οι προβλέψεις της ταιριάζουν πραγματικά με τα παρατηρούμενα δεδομένα. Δηλαδή, πρέπει να 

προσδιορίσουμε ποσοτικά το βαθμό στον οποίο η προβλεπόμενη τιμή απόκρισης για μια 

δεδομένη παρατήρηση είναι κοντά στην πραγματική τιμή απόκρισης για αυτή την 

παρατήρηση. 

Στην παλινδρόμηση, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο είναι το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα (MSE) [13], που δίνεται από τη σχέση    

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑ (𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 −𝑓(𝑥𝑖))2                                             (2.1) 

όπου f(xi)  είναι η πρόβλεψη που η f δίνει για την i-στή παρατήρηση και το yi είναι η 

πραγματική τιμή. 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα θα είναι μικρό εάν οι προβλεπόμενες αποκρίσεις είναι πολύ 

κοντά στις πραγματικές απαντήσεις και θα είναι μεγάλο εάν για κάποιες από τις 

παρατηρήσεις, οι προβλέψεις και οι πραγματικές απαντήσεις διαφέρουν σημαντικά. 

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα θα μπορούσε να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν για να εκπαιδευτεί το μοντέλο και έτσι θα πρέπει να 

αναφέρεται καλύτερα ως μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκπαίδευσης. Αλλά σε γενικές γραμμές, 

δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά πόσο καλά λειτουργεί η μέθοδος σχετικά με τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Αντίθετα, μας ενδιαφέρει η ακρίβεια των προβλέψεων που λαμβάνουμε όταν 

εφαρμόζουμε τη μέθοδό μας σε δεδομένα ελέγχου που προηγουμένως ήταν άγνωστα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουμε διαθέσιμο ένα σύνολο δεδομένων ελέγχου, 

δηλαδή, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά παρατηρήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν 
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για την εκπαίδευσης της μεθόδου στατιστικής εκμάθησης. Στη συνέχεια, μπορούμε απλά να 

αξιολογήσουμε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα στις παρατηρήσεις ελέγχου και να επιλέξουμε 

τη μέθοδο μάθησης για την οποία αυτό είναι το μικρότερο. Αλλά τι γίνεται εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες παρατηρήσεις; Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί κανείς να φανταστεί απλά την 

επιλογή μιας μεθόδου στατιστικής εκμάθησης που ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα της εκπαίδευσης. Αυτό φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι μια λογική προσέγγιση, 

καθώς το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκπαίδευσης και ελέγχου φαίνεται να συνδέονται στενά. 

Δυστυχώς, υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα με αυτή τη στρατηγική: δεν υπάρχει καμία 

εγγύηση ότι η μέθοδος με το χαμηλότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα εκπαίδευσης θα έχει 

επίσης το χαμηλότερο σφάλμα ελέγχου. Σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα είναι ότι πολλές 

στατιστικές μέθοδοι υπολογίζουν τους συντελεστές ώστε να ελαχιστοποιήσουν το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα του συνόλου εκπαίδευσης. Για αυτές τις μεθόδους, το σφάλμα του 

συνόλου εκπαίδευσης μπορεί να είναι αρκετά μικρό, αλλά το αντίστοιχο σφάλμα ελέγχου 

είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο.  

Στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης, το yi  δεν είναι πλέον αριθμητικό. Ας υποθέσουμε ότι 

προσπαθούμε να υπολογίσουμε την f με βάση τις παρατηρήσεις εκπαίδευσης {(x1,y1), ..., (xn, 

yn)}, όπου τώρα y1, ..., yn είναι ποιοτικά. Η πιο κοινή προσέγγιση για την ποσοτικοποίηση της 

ακρίβειας της εκτίμησής μας για την f είναι ο ρυθμός σφάλματος της εκπαίδευσης, το 

ποσοστό των λαθών που γίνονται αν εφαρμόσουμε την εκτίμηση f στις παρατηρήσεις της 

εκπαίδευσης: 

1

𝑛
 ∑ 𝐼(𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 ≠ 𝑓(𝑥𝑖))                                                          (2.2) 

Εδώ, το f (xi) είναι η προβλεπόμενη ετικέτα κλάσης για την i-στή παρατήρηση 

χρησιμοποιώντας την f, και I(yi ≠ f(xi)) είναι μια μεταβλητή δείκτη που ισούται με 1 εάν yi ≠ 

f(xi) και 0 αν yi= f(xi). Αν I(yi ≠ f(xi)) = 0 τότε η i-στή παρατήρηση κατηγοριοποιήθηκε 

σωστά με τη μέθοδο κατηγοριοποίησής μας, διαφορετικά κατηγοριοποιήθηκε λανθασμένα. 

Επομένως, η παραπάνω εξίσωση υπολογίζει το κλάσμα των λανθασμένων ταξινομήσεων και 

αναφέρεται ως ποσοστό σφάλματος εκπαίδευσης, επειδή υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του μοντέλου μας. Όπως και στην παλινδρόμηση, 

ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τα ποσοστά σφάλματος που προκύπτουν από την εφαρμογή 

του κατηγοριοποιητή μας στις παρατηρήσεις ελέγχου που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην 

εκπαίδευση. Ο ρυθμός σφάλματος που σχετίζεται με ένα σύνολο παρατηρήσεων ελέγχου της 

μορφής (x0, y0) δίνεται από 

Ave (I (y0 ≠ f (x0))                                                       (2.3) 
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όπου f(x0) είναι η προβλεπόμενη ετικέτα κλάσης που προκύπτει από την εφαρμογή του 

κατηγοριοποιητή στην παρατήρηση ελέγχου με τιμή x0. Ένας καλός κατηγοριοποιητής είναι 

αυτός για τον οποίο το σφάλμα ελέγχου είναι το μικρότερο. 

 

2.5 Η σχέση μεταξύ ακρίβειας πρόβλεψης και ερμηνευσιμότητας του 

μοντέλου 

 

Από τις διάφορες μεθόδους παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης [4] που έχουν αναπτυχθεί, 

μερικές είναι λιγότερο ευέλικτες ή πιο περιοριστικές, με την έννοια ότι μπορούν να παράγουν 

ένα σχετικά μικρό εύρος σχημάτων για να υπολογίσουν την f. Για παράδειγμα, η γραμμική 

παλινδρόμηση είναι μια σχετικά άκαμπτη προσέγγιση, επειδή μπορεί να παράγει μόνο 

γραμμικές συναρτήσεις. Άλλες μέθοδοι, όπως οι καμπύλες λεπτού δίσκου, είναι πολύ πιο 

εύκαμπτες επειδή μπορούν να παράγουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πιθανών σχημάτων για 

την εκτίμηση της f. Θα μπορούσαμε λογικά να ρωτήσουμε: γιατί θα προτιμούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε μια πιο περιοριστική μέθοδο αντί για μια πολύ ευέλικτη προσέγγιση; [14] 

[15] Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να προτιμήσουμε ένα πιο περιοριστικό μοντέλο. Εάν 

ενδιαφερόμαστε κυρίως για συμπεράσματα, τότε τα περιοριστικά μοντέλα είναι πολύ πιο 

ερμηνευτικά. Για παράδειγμα, όταν το συμπέρασμα είναι ο στόχος, το γραμμικό μοντέλο 

μπορεί να είναι μια καλή επιλογή αφού θα είναι αρκετά εύκολο να κατανοηθεί η σχέση 

μεταξύ Υ και Χ1, Χ2, ..., Χp. Αντίθετα, όταν η ακριβής πρόβλεψη είναι ο στόχος, η 

ερμηνευσιμότητα του προγνωστικού μοντέλου απλώς δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ ευέλικτες 

προσεγγίσεις, όπως οι καμπύλες ή οι μέθοδοι ενίσχυσης, θα δώσουν πολύ ακριβή πρόβλεψη, 

αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε τόσο περίπλοκες εκτιμήσεις της f, που είναι δύσκολο να 

κατανοήσουμε πώς κάθε μεμονωμένος παράγοντας πρόγνωσης συνδέεται με την απόκριση. Σε 

αυτή την περίπτωση, αναμένουμε ότι θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε το πιο ευέλικτο 

διαθέσιμο μοντέλο. Παραδόξως, αυτό δεν συμβαίνει πάντα! Θα λάβουμε συχνά πιο ακριβείς 

προβλέψεις χρησιμοποιώντας μια λιγότερο ευέλικτη μέθοδο. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο 

μπορεί να φανεί αντιφατικό σε πρώτη ματιά, έχει να κάνει με την πιθανότητα 

υπερπροσαρμογής σε εξαιρετικά ευέλικτες μεθόδους. 

 

2.6 Η σχέση μεταξύ διακύμανσης και μεροληψίας 

 

Θα εξηγήσουμε τη διακύμανση και τη μεροληψία μιας στατιστικής μεθόδου μάθησης [4]. Η 

διακύμανση αναφέρεται στο ποσό με το οποίο η προσέγγιση της f θα αλλάξει εάν την 
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εκτιμήσουμε με τη χρήση ενός διαφορετικού συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι 

τα δεδομένα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της στατιστικής μεθόδου, 

διαφορετικά σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική προσέγγιση 

της f. Αλλά στην ιδανική περίπτωση η εκτίμηση της f δεν πρέπει να ποικίλει πολύ μεταξύ των 

συνόλων εκπαίδευσης. Ωστόσο, εάν μια μέθοδος έχει μεγάλη διακύμανση, τότε μικρές 

αλλαγές στα δεδομένα εκπαίδευσης μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές στην f. 

Γενικά, οι πιο ευέλικτες στατιστικές μέθοδοι έχουν μεγαλύτερη διακύμανση.  

Από την άλλη πλευρά, η μεροληψία αναφέρεται στο σφάλμα που εισάγεται με την προσέγγιση 

ενός πραγματικού προβλήματος, που μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκο, από ένα πολύ 

απλούστερο μοντέλο. Για παράδειγμα, η γραμμική παλινδρόμηση υποθέτει ότι υπάρχει μια 

γραμμική σχέση μεταξύ Υ και Χ1, Χ2, ..., Χp. Είναι απίθανο ότι οποιοδήποτε πρόβλημα 

πραγματικής ζωής έχει πραγματικά μια απλή γραμμική σχέση και έτσι η εφαρμογή γραμμικής 

παλινδρόμησης θα οδηγήσει αναμφισβήτητα σε κάποια μεροληψία στην εκτίμηση της f. Εάν η 

πραγματική f είναι ουσιαστικά μη γραμμική, ασχέτως πόσες παρατηρήσεις εκπαίδευσης μας 

δίνονται, δεν θα είναι δυνατή η παραγωγή ακριβούς εκτίμησης χρησιμοποιώντας γραμμική 

παλινδρόμηση. Με άλλα λόγια, η γραμμική παλινδρόμηση σε αυτό το παράδειγμα οδηγεί σε 

υψηλή μεροληψία. Ωστόσο, εάν η πραγματική f είναι σχεδόν γραμμική, και δίνονται αρκετά 

δεδομένα, θα πρέπει να είναι δυνατόν η γραμμική παλινδρόμηση να μας δώσει μια ακριβή 

εκτίμηση. Γενικά, πιο ευέλικτες μέθοδοι οδηγούν σε λιγότερη μεροληψία. Κατά γενικό 

κανόνα, καθώς χρησιμοποιούμε πιο ευέλικτες μεθόδους, η διακύμανση θα αυξηθεί και η 

μεροληψία θα μειωθεί. 

Η καλή απόδοση μιας στατιστικής μεθόδου μάθησης πάνω στο σύνολο ελέγχου απαιτεί 

χαμηλή διακύμανση καθώς και χαμηλή τετραγωνική μεροληψία [16]. Αυτό αναφέρεται ως 

συμβιβασμός [17] επειδή είναι εύκολο να αποκτηθεί μια μέθοδος με εξαιρετικά χαμηλή 

μεροληψία αλλά μεγάλη διακύμανση (για παράδειγμα, με το σχεδιασμό μιας καμπύλης που 

περνά μέσα από κάθε παρατήρηση εκπαίδευσης) ή με μια μέθοδο με πολύ χαμηλή 

διακύμανση, αλλά υψηλή μεροληψία (με την εφαρμογή μιας οριζόντιας γραμμής στα 

δεδομένα). Η πρόκληση έγκειται στο να βρεθεί μια μέθοδος για την οποία τόσο η διακύμανση 

όσο και η τετραγωνική μεροληψία είναι χαμηλές. Υπάρχουν μέθοδοι που είναι εξαιρετικά 

εύκαμπτες και ως εκ τούτου μπορούν να εξαλείψουν ουσιαστικά τη μεροληψία. Ωστόσο, αυτό 

δεν εγγυάται ότι θα ξεπεράσουν μια πολύ απλούστερη μέθοδο, όπως η γραμμική 

παλινδρόμηση. Για να πάρουμε ένα ακραίο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η πραγματική f 

είναι γραμμική. Σε αυτή την περίπτωση η γραμμική παλινδρόμηση δεν θα έχει καμία 

μεροληψία, καθιστώντας πολύ δύσκολο για μια πιο ευέλικτη μέθοδο να την ανταγωνιστεί. 
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Αντίθετα, εάν η πραγματική f είναι αρκετά μη-γραμμική και έχουμε έναν άφθονο αριθμό 

παρατηρήσεων εκπαίδευσης, τότε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ ευέλικτη 

προσέγγιση. 

 

2.7 Αλγόριθμοι παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης 

 

2.7.1 Γραμμική παλινδρόμηση 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση [4] είναι μια πολύ απλή προσέγγιση για την πρόβλεψη μιας 

ποσοτικής απόκρισης Υ με βάση μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή Χ. Υποθέτει ότι υπάρχει 

περίπου γραμμική σχέση μεταξύ Χ και Υ. Μαθηματικά, μπορούμε να γράψουμε αυτή τη 

γραμμική σχέση ως 

Y ≈ β0 + β1Χ                                                               (2.4) 

Στην παραπάνω εξίσωση, τα β0 και β1 είναι γνωστά ως συντελεστές του μοντέλου ή 

παράμετροι. 

Αντί να καταγράψουμε ένα ξεχωριστό μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε 

προγνωστικό, μια καλύτερη προσέγγιση είναι να επεκταθεί το απλό μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει άμεσα πολλαπλούς προγνωστικούς 

παράγοντες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό δίνοντας σε κάθε προγνωστικό παράγοντα 

ξεχωριστό συντελεστή κλίσης σε ένα ενιαίο μοντέλο. Σε γενικές γραμμές, ας υποθέσουμε ότι 

έχουμε p διακριτούς προγνωστικούς παράγοντες. Τότε, το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης παίρνει τη μορφή 

Y ≈ β0 + β1Χ1 + β2Χ2 + ··· + βpXp                                                                ( 2.5) 

Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε τους συντελεστές β0, β1, ..., βp έτσι ώστε το γραμμικό 

μοντέλο να προσεγγίζει καλά τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε 

yi ≈ β0 + β1x1i + β2 x2i + ··· βp xpi ,      i = 1, … , n                             (2.6) 

Πριν από την προσπάθεια προσαρμογής ενός γραμμικού μοντέλου στα παρατηρούμενα 

δεδομένα, θα πρέπει πρώτα να καθορίσουμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

ενδιαφέροντος. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια μεταβλητή προκαλεί την άλλη, αλλά 

ότι υπάρχει κάποια σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ένα διάγραμμα διασποράς 

(scatterplot) μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό της ισχύος της 

σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εάν δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των 

προτεινόμενων μεταβλητών (δηλαδή, το scatterplot δεν υποδεικνύει τάσεις αύξησης ή 
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μείωσης), τότε η εφαρμογή ενός μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα πιθανώς 

δεν θα είναι χρήσιμη. Ένα πολύτιμο αριθμητικό μέτρο συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών 

είναι ο συντελεστής συσχέτισης, που είναι μια τιμή μεταξύ -1 και 1 που δείχνει την ισχύ της 

συσχέτισης των παρατηρημένων δεδομένων για τις δύο μεταβλητές. Στην περίπτωση 

πολλαπλών μεταβλητών πρόβλεψης, είναι πιθανό ότι όλοι οι προγνωστικοί παράγοντες 

συσχετίζονται με την απόκριση, αλλά συχνότερη είναι η περίπτωση που η απόκριση 

σχετίζεται μόνο με ένα υποσύνολο των προγνωστικών. Το έργο του προσδιορισμού ποιοι 

προγνωστικοί παράγοντες συνδέονται με την απόκριση, προκειμένου να καταρτιστεί ένα 

ενιαίο μοντέλο που περιλαμβάνει μόνο αυτούς τους παράγοντες πρόβλεψης, αναφέρεται ως 

επιλογή μεταβλητών. Ένας τρόπος για να υλοποιήσουμε τη επιλογή μεταβλητών είναι να 

δοκιμάσουμε πολλά διαφορετικά μοντέλα, καθένα από τα οποία περιέχει ένα διαφορετικό 

υποσύνολο των προγνωστικών. Φυσικά υπάρχουν κάποιες άλλες μέθοδοι που κάνουν το ίδιο, 

αλλά είναι έξω από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 

Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι όλες οι μεταβλητές στο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

είναι ποσοτικές. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα. Συχνά ορισμένοι 

παράγοντες πρόβλεψης είναι ποιοτικοί. Εάν ένας ποιοτικός παράγοντας έχει μόνο δύο επίπεδα 

ή πιθανές τιμές, τότε η ενσωμάτωσή του σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης είναι πολύ απλή. 

Δημιουργούμε απλώς έναν δείκτη ή μια ψεύτικη μεταβλητή που λαμβάνει δύο πιθανές 

αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μια μεταβλητή φύλου, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια νέα μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 εάν το άτομο είναι θηλυκό και 

το 0 αν το άτομο είναι αρσενικό και χρησιμοποιεί αυτή τη μεταβλητή ως πρόβλεψη στην 

εξίσωση παλινδρόμησης. Όταν ένας ποιοτικός προγνωστικός έχει περισσότερα από δύο 

επίπεδα, μια μόνο ψευδομεταβλητή δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει όλες τις πιθανές τιμές. Σε 

αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να δημιουργήσουμε επιπλέον εικονικές μεταβλητές. 

Δύο από τα πιο κοινά αριθμητικά μέτρα της προσαρμογής του μοντέλου είναι το 

υπολειπόμενο τυπικό σφάλμα  (residual standard error-RSE) και το στατιστικό R
2
. 

Το υπολειπόμενο τυπικό σφάλμα είναι μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης του όρου 

σφάλματος κάθε παρατήρησης. Σε γενικές γραμμές, είναι το μέσο ποσό που η απόκριση θα 

αποκλίνει από την πραγματική γραμμή παλινδρόμησης. Θεωρείται μέτρο της έλλειψης 

προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα, που μετριέται στις μονάδες της μεταβλητής 

απόκρισης. Εάν οι προβλέψεις που προκύπτουν χρησιμοποιώντας το μοντέλο είναι πολύ 

κοντά στις πραγματικές τιμές απόκρισης, τότε θα είναι μικρό και μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι το μοντέλο προσεγγίζει πολύ καλά τα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, εάν οι προβλέψεις 

απέχουν πολύ από τις πραγματικές τιμές των αποτελεσμάτων για μία ή περισσότερες 
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παρατηρήσεις, τότε το υπολειπόμενο τυπικό σφάλμα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο, 

υποδεικνύοντας ότι το μοντέλο δεν προσεγγίζει καλά τα δεδομένα. 

Το στατιστικό R
2
 παρέχει ένα εναλλακτικό μέτρο της προσαρμογής. Λαμβάνεται η μορφή 

αναλογίας, η αναλογία διακύμανσης, και συνεπώς παίρνει πάντοτε μια τιμή μεταξύ 0 και 1 και 

είναι ανεξάρτητη από την κλίμακα του Y. Ένα R
2
 που είναι κοντά στο 1 υποδεικνύει ότι ένα 

μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας της απόκρισης εξηγείται από την παλινδρόμηση. Ένας 

αριθμός κοντά στο 0 δείχνει ότι η παλινδρόμηση δεν εξήγησε μεγάλο μέρος της 

μεταβλητότητας στην απόκριση. 

 

2.7.2 Λογιστική παλινδρόμηση 

 

Η λογιστική παλινδρόμηση [4] είναι μια στατιστική μέθοδος για την ανάλυση ενός συνόλου 

δεδομένων στο οποίο υπάρχουν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές που καθορίζουν 

ένα αποτέλεσμα το οποίο μετράται με μια δυαδική μεταβλητή Υ (στην οποία υπάρχουν μόνο 

δυο πιθανά αποτελέσματα), δηλ. περιέχει μόνο δεδομένα κωδικοποιημένα ως 1/0, 

TRUE/FALSE, επιτυχία/αποτυχία κλπ. Για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε τη γενική 

κωδικοποίηση 0/1 για την απόκριση. 

Ο στόχος της λογιστικής παλινδρόμησης είναι να βρεθεί το καλύτερο μοντέλο για να 

περιγραφεί η σχέση μεταξύ του διχοτομημένου χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει και ενός 

συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών. Αντί να μοντελοποιήσουμε αυτήν την απόκριση Y 

κατευθείαν, όπως στη γραμμική παλινδρόμηση, τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης 

υπολογίζουν την πιθανότητα να ανήκει η Y σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. 

Εάν χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για να αναπαραστήσουμε 

αυτές τις πιθανότητες για μια μεταβλητή πρόβλεψης: 

p(Χ) = β0 + β1Χ                                                              (2.7) 

ή για p τιμές πρόβλεψης, όπου Χ = (Χ1, ..., Χp): 

p(Χ) = β0 + β1Χ1 + ... + βpΧp                                                    (2.8) 

τότε για κάποιες τιμές X μπορούμε να προβλέψουμε μια αρνητική πιθανότητα και για κάποιες 

άλλες πιθανότητα μεγαλύτερη από 1. 

Αυτές οι προβλέψεις δεν είναι λογικές, δεδομένου ότι φυσικά η πραγματική πιθανότητα 

πρέπει να παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει επειδή κάθε φορά που 

μια ευθεία γραμμή προσεγγίζει μια δυαδική απόκριση που κωδικοποιείται ως 0 ή 1, η ευθεία 

επεκτείνεται και κάτω από το 0 και πάνω από το 1. Έτσι μπορούμε να προβλέπουμε p(X)<0 

για κάποιες τιμές του Χ και p(X)>1 για άλλες (εκτός εάν το εύρος του Χ είναι περιορισμένο). 
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Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, πρέπει να διαμορφώσουμε την p(X) χρησιμοποιώντας 

μια συνάρτηση που δίνει εξόδους μεταξύ 0 και 1 για όλες τις τιμές του X. Πολλές 

συναρτήσεις πληρούν αυτή την περιγραφή. Στη λογιστική παλινδρόμηση, χρησιμοποιούμε τη 

λογιστική συνάρτηση: 

p(X) = 
eβ0+β1X

1+eβ0+β1X
 ,                                                  (2.9) 

ή για p προγνωστικούς δείκτες: 

p(X) = 
eβ0+β1X+⋯+β𝑝𝑋𝑝

1+eβ0+β1X+…+β𝑝𝑋𝑝
                                            (2.10) 

Για να φτιάξουμε αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούμε μια μέθοδο που ονομάζεται μέγιστη 

πιθανότητα. Ο στόχος μας είναι να βρούμε τιμές για παραμέτρους έτσι ώστε η εφαρμογή 

αυτών των εκτιμήσεων στο μοντέλο για την p(X), να δίνει έναν αριθμό κοντά στο 1 για όλους 

τους παράγοντες πρόβλεψης που έχουν απόκριση Y = 1 και έναν αριθμό κοντά στο 0 για 

όλους τους παράγοντες πρόβλεψης που έχουν απόκριση Υ = 0. Δεν χρειάζεται να 

ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας μέγιστης πιθανότητας. Η λογική 

παλινδρόμηση και άλλα μοντέλα μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν με τη βοήθεια ενός 

στατιστικού πακέτου λογισμικού.  

Τώρα για κάποιες τιμές του Χ μπορούμε να προβλέψουμε μια πιθανότητα που είναι κοντά, 

αλλά ποτέ κάτω από το 0, και για κάποιες άλλες τιμές του Χ μπορούμε να προβλέψουμε μια 

πιθανότητα που είναι κοντά, αλλά ποτέ πάνω από το 1. Η λογιστική συνάρτηση θα παράγει 

πάντα μια καμπύλη σχήματος S, και έτσι ανεξάρτητα από την τιμή του Χ, θα έχουμε μια 

λογική πρόβλεψη.  

Μετά από λίγη επεξεργασία της παραπάνω εξίσωσης, διαπιστώνουμε ότι: 

𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
= eβ0+β1X                                                 (2.11) 

ή για p προγνωστικούς δείκτες: 

𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
= eβ0+β1X+⋯+β𝑝𝑋𝑝                                         (2.12) 

Η ποσότητα p(X)/[1-p(X)] ονομάζεται odds και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 

και ∞. Οι τιμές των αποδόσεων κοντά στο 0 και το ∞ δείχνουν πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 

πιθανότητες του Y=1, αντίστοιχα. Για παράδειγμα, μια πιθανότητα 1/5 υποδηλώνει odds 1/4, 

αφού p(X) = 0.2 και 0.2/(1-0.2) = 1/4. Μια πιθανότητα 9/10 υποδηλώνει odds  9, δεδομένου 

ότι το p(X) =  0.9 και το 0.9/(1-0.9) = 9. Τα odds χρησιμοποιούνται παραδοσιακά αντί για 

πιθανότητες σε αγώνες ιπποδρομιών, καθώς σχετίζονται πιο φυσικά με σωστή στρατηγική 

στοιχημάτων. 

Λαμβάνοντας τον λογάριθμο και των δύο πλευρών της παραπάνω εξίσωσης, φτάνουμε σε: 
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log (
𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋                                                 (2.13) 

ή για p προγνωστικούς δείκτες: 

log (
𝑝(𝑋)

1−𝑝(𝑋)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝛸 + ⋯ + β𝑝𝑋𝑝                                    (2.14) 

Η αριστερή πλευρά ονομάζεται log-odds ή logit. Βλέπουμε ότι το μοντέλο λογιστικής 

παλινδρόμησης έχει logit που είναι γραμμικό στο X. 

Υπάρχουν μερικοί κίνδυνοι και λεπτές διαφορές που σχετίζονται με την εκτέλεση 

παλινδρομήσεων που περιλαμβάνουν μόνο έναν απλό προγνωστικό παράγοντα όταν άλλοι 

παράγοντες πρόβλεψης μπορεί επίσης να είναι σχετικοί. Όπως και στη γραμμική 

παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τη χρήση ενός προγνωστικού μπορεί να 

είναι αρκετά διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας πολλαπλούς 

προγνωστικούς παράγοντες, ειδικά όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των προγνωστικών. 

Μερικές φορές επιθυμούμε να κατηγοριοποιήσουμε μια μεταβλητή απόκρισης που έχει 

περισσότερες από δύο κατηγορίες. Τα μοντέλα δύο κατηγοριών λογιστικής παλινδρόμησης 

έχουν επεκτάσεις και για πολλαπλές κατηγορίες, αλλά στην πράξη τείνουν να μην 

χρησιμοποιούνται όλες αυτές συχνά. Ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχουν και άλλες 

μέθοδοι δημοφιλείς για ταξινόμηση πολλαπλών τάξεων. Δεν μπορούμε εδώ να δούμε τις 

λεπτομέρειες της λογιστικής παλινδρόμησης πολλαπλής τάξης, αλλά μια τέτοια προσέγγιση 

είναι δυνατή. 

 

2.7.3 Αφελής Bayes  

 

Τα μοντέλα Αφελή Bayes (Naïve Bayes) [4] [18] [19] είναι μια ομάδα εξαιρετικά γρήγορων 

και απλών αλγορίθμων κατηγοριοποίησης που είναι συχνά κατάλληλες για πολύ μεγάλης 

κλίμακας σύνολα δεδομένων. Επειδή είναι τόσο γρήγοροι και έχουν τόσο λίγες ρυθμιζόμενες 

παραμέτρους, καταλήγουν να είναι πολύ χρήσιμες ως μια γρήγορη γραμμή αναφοράς για ένα 

πρόβλημα κατηγοριοποίησης, όταν οι ετικέτες κλάσης προέρχονται από κάποιο πεπερασμένο 

σύνολο. Οι κατηγοριοποιητές Naive Bayes βασίζονται σε μεθόδους κατηγοριοποίησης Bayes. 

Αυτές βασίζονται στο θεώρημα του Bayes, που είναι μια εξίσωση που περιγράφει τη σχέση 

των υπό συνθήκη πιθανοτήτων στατιστικών μεγεθών. Ένας Bayesian κατηγοριοποιητής, 

αποδίδει κάθε παρατήρηση στην πιο πιθανή κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των 

προγνωστικών παραγόντων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει απλώς να εκχωρήσουμε μια 

παρατήρηση ελέγχου με τον διάνυσμα πρόβλεψης x0 στην κλάση j για την οποία 
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Pr(Y = j | X = x0)                                                          (2.15) 

είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα δύο κατηγοριών όπου υπάρχουν μόνο 

δύο πιθανές τιμές απόκρισης, ας πούμε η κλάση 1 ή η κλάση 2, ο κατηγοριοποιητής Bayes 

προβλέπει την πρώτη κλάση εάν Pr(Y=1 | X=x0)> 0.5 και την δεύτερη κλάση σε διαφορετική 

περίπτωση. 

Για p τιμές πρόβλεψης, όπου X = (X1, ..., Xp), το θεώρημα Bayes μας λέει πώς να το 

εκφράσουμε αυτό με τη χρήση ποσοτήτων που μπορούμε να υπολογίσουμε πιο άμεσα: 

Pr(Y = j | X1, …, Xp) = Pr(X1, …, Xp | Y = j) Pr(Y = j)                   (2.16) 

όπου Pr(Y = j | X1, ..., Xp) είναι η εκ των υστέρων πιθανότητα συμμετοχής στην κλάση, 

δηλαδή η πιθανότητα ότι το Χ ανήκει στην κλάση j. Ο Naive Bayes υποθέτει ότι οι υπό 

συνθήκη πιθανότητες των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι στατιστικά ανεξάρτητες και έτσι 

μπορούμε να αποσυνθέσουμε την πιθανότητα Pr(X1, ..., Xp | Y = j) σε ένα γινόμενο 

παραγόντων: 

Pr(X1, …, Xp | Y = j) = Pr(X1 | Y = j) Pr(X2 | Y = j)… Pr(Xp | Y = j), 

Pr(X1, …, Xp | Y = j) = ∏ Pr(𝑋𝑖| Y =  j)𝑝
𝑖=1                              (2.17) 

και ξαναγράφουμε την εκ των υστέρων πιθανότητα, 

Pr(Y = j | X1, …, Xp) = Pr(Y = j) ∏ Pr(𝑋𝑖| Y =  j)𝑝
𝑖=1                      (2.18) 

Αν και η υπόθεση ότι οι μεταβλητές πρόβλεψης είναι ανεξάρτητες δεν είναι πάντοτε ακριβής, 

απλοποιεί δραματικά την εργασία κατηγοριοποίησης, αφού επιτρέπει την υπό συνθήκη 

πυκνότητα των κλάσεων Pr(Xi | Y = j) να υπολογιστεί ξεχωριστά για κάθε μεταβλητή, δηλαδή 

μειώνει την πολυδιάστατη εργασία σε έναν αριθμό μονοδιάστατων. Στην πραγματικότητα, ο 

Naive Bayes μειώνει την εργασία εκτίμησης της πολυδιάστατης πυκνότητας σε μια εκτίμησης 

μονοδιάστατης πυκνότητας. Επιπλέον, η υπόθεση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις εκ 

των υστέρων πιθανότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα όρια της απόφασης, αφήνοντας 

έτσι την εργασία κατηγοριοποίησης ανεπηρέαστη. 

Διαφορετικοί τύποι αφελών κατηγοριοποιητών Naïve Bayes βασίζονται σε διαφορετικές 

αφελείς υποθέσεις σχετικά με τα δεδομένα και μερικοί από αυτούς είναι: 

• Gaussian: Χρησιμοποιείται στην κατηγοριοποίηση και υποθέτει ότι τα χαρακτηριστικά 

ακολουθούν κανονική (Gaussian) κατανομή. 

• Multinomial: Χρησιμοποιείται για διακριτές μετρήσεις. Η πολυωνυμική κατανομή 

περιγράφει την πιθανότητα μετρητών των παρατηρήσεων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών και 
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έτσι η πολυωνυμική Naïve Bayes μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για χαρακτηριστικά που 

αντιπροσωπεύουν μετρητές ή μετρήσεις. 

• Bernoulli: Το διωνυμικό μοντέλο είναι χρήσιμο αν τα διανύσματα των χαρακτηριστικών 

είναι δυαδικά (δηλαδή 0 και 1). Μια εφαρμογή θα ήταν η ταξινόμηση κειμένου με μοντέλο 

«σακούλας λέξεων» όπου τα 1 και τα 0 είναι "λέξη εμφανίζεται στο έγγραφο" και "λέξη δεν 

εμφανίζεται στο έγγραφο" αντίστοιχα. 

Επειδή οι αφελείς Bayesian κατηγοριοποιητές κάνουν τέτοιες αυστηρές υποθέσεις σχετικά με 

τα δεδομένα, κάποιος θα πίστευε ότι δεν θα απέδιδαν το ίδιο καλά όσο ένα πιο πολύπλοκο 

μοντέλο. Αλλά είναι εξαιρετικά γρήγοροι τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την πρόβλεψη, 

παρέχουν απλή πιθανολογική πρόβλεψη, είναι συχνά πολύ εύκολα ερμηνεύσιμες στο τέλος, 

τείνουν να δουλεύουν καλά ή καλύτερα από τους πιο περίπλοκους κατηγοριοποιητές καθώς 

μεγαλώνει η διάσταση. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα σημαίνουν ότι ένας αφελής Bayesian κατηγοριοποιητής είναι συχνά 

μια καλή επιλογή ως αρχική βασική ταξινόμηση. Εάν εκτελείται κατάλληλα, τότε έχουμε ένα 

πολύ γρήγορο, πολύ ερμηνευτικό ταξινομητή για το πρόβλημά μας. Εάν δεν λειτουργεί καλά, 

τότε μπορούμε να αρχίσουμε να διερευνάμε πιο εξελιγμένα μοντέλα, με κάποιες βασικές 

γνώσεις για το πόσο καλά θα έπρεπε να αποδίδουν. 

 

2.7.4 Κ-Πλησιέστεροι Γείτονες  

 

Η γραμμική παλινδρόμηση είναι ένα παράδειγμα παραμετρικής προσέγγισης επειδή 

προϋποθέτει μια γραμμική συναρτησιακή μορφή για την f(X). Οι παραμετρικές μέθοδοι έχουν 

αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι συχνά εύκολο να προσαρμοστούν, επειδή μια εκτίμηση 

χρειάζεται μόνο έναν μικρό αριθμό συντελεστών. Στην περίπτωση της γραμμικής 

παλινδρόμησης, οι συντελεστές έχουν απλές ερμηνείες και μπορούν εύκολα να διεξαχθούν 

έλεγχοι στατιστικής σημασίας. Αλλά οι παραμετρικές μέθοδοι έχουν ένα μειονέκτημα: από 

την κατασκευή τους, κάνουν ισχυρές υποθέσεις σχετικά με τη μορφή της f(X). Εάν η 

συγκεκριμένη μορφή απέχει πολύ από την πραγματική και η ακρίβεια της πρόβλεψης είναι ο 

στόχος μας, τότε η παραμετρική μέθοδος θα έχει κακή απόδοση. Για παράδειγμα, αν 

υποθέσουμε μια γραμμική σχέση μεταξύ του Χ και του Υ αλλά η πραγματική σχέση δεν είναι 

ευθέως γραμμική, τότε το προκύπτον μοντέλο θα δώσει μια κακή εικόνα στα δεδομένα και 

όλα τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτό θα είναι υπό αμφισβήτηση. Αντίθετα, οι 

μη παραμετρικές μέθοδοι δεν λαμβάνουν ρητά μια παραμετρική μορφή για την f(X), και έτσι 

παρέχουν μια εναλλακτική και πιο ευέλικτη προσέγγιση για την εκτέλεση της παλινδρόμησης. 
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Μία από τις πιο απλές και πιο γνωστές μη παραμετρικές μεθόδους είναι οι Κ-πλησιέστεροι 

γείτονες (KNN) [4] [20] [21]. 

Οι περισσότερες μέθοδοι παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης ολοκληρώνουν την 

εκπαίδευση με τη δημιουργία κάποιου μοντέλου. Στη συνέχεια το μοντέλο χρησιμοποιείται 

για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων βάσει κάποιων νέων παρατηρήσεων. Σε αντίθεση με αυτές 

τις μεθόδους, στη μέθοδο ΚΝΝ δεν υπάρχει κάποιο στάδιο εκπαίδευσης και δεν παράγεται 

κάποιο μοντέλο, μέχρι να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί μια νέα παρατήρηση. Τότε συγκρίνουν 

τη νέα παρατήρηση με γνωστές παρατηρήσεις του συνόλου εκπαίδευσης. Αυτό απαιτεί την 

αποθήκευση όλων ή τουλάχιστον ενός μέρους των παρατηρήσεων εκπαίδευσης. 

 

KNN για κατηγοριοποίηση 

Ο ΚΝΝ κατηγοριοποιητής χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει παρατηρήσεις χωρίς κάποια 

ετικέτα, αναθέτοντάς τες στην κλάση των πιο παρόμοιων παραδειγμάτων με ετικέτα. Ένα 

αντικείμενο ταξινομείται με ψήφο πλειοψηφίας μεταξύ των Κ γειτόνων του, με το αντικείμενο 

να ανατίθεται στην κλάση που είναι πιο κοινή μεταξύ των Κ πλησιέστερων γειτόνων του. Οι 

γείτονες συνήθως βρίσκονται με βάση την Ευκλείδεια απόσταση των παρατηρήσεων. 

Θεωρητικά θα θέλαμε πάντα να προβλέπουμε ποιοτικές απαντήσεις χρησιμοποιώντας τον 

κατηγοριοποιητή Bayes. Αλλά για πραγματικά δεδομένα, δεν γνωρίζουμε την υπό συνθήκη 

κατανομή του Υ με δεδομένο το Χ, και έτσι ο υπολογισμός του κατηγοριοποιητή Bayes είναι 

αδύνατος. Ο KNN είναι μία από τις προσεγγίσεις που προσπαθούν να εκτιμήσουν την υπό 

συνθήκη κατανομή του Υ με δεδομένο το X και στη συνέχεια να ταξινομήσουν μια δεδομένη 

παρατήρηση στην κλάση με την υψηλότερη εκτιμώμενη πιθανότητα. Δεδομένου ενός θετικού 

ακέραιου Κ και μιας παρατήρησης ελέγχου x0, ο KNN αναγνωρίζει πρώτα τα Κ σημεία στα 

δεδομένα εκπαίδευσης που είναι πλησιέστερα στο x0. Στη συνέχεια, υπολογίζει την υπό 

συνθήκη πιθανότητα για κάθε πιθανή κλάση j ως το κλάσμα εκείνων των Κ σημείων των 

οποίων οι τιμές απόκρισης είναι ίσες με j: 

Pr(𝑌 = 𝑗|𝑋 = 𝑥0) =  
1

𝐾
 ∑ 𝐼(𝑦𝑖 = 𝑗)𝐾

𝑖=1                                    (2.19) 

όπου I(yi = j) είναι μια μεταβλητή δείκτη που ισούται με 1 εάν yi = j και μηδέν αν yi ≠ j. 

Τέλος, ο KNN εφαρμόζει τον κανόνα Bayes και ταξινομεί την παρατήρηση ελέγχου x0 στην 

κλάση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ απλή προσέγγιση, ο 

KNN μπορεί συχνά να παράγει κατηγοριοποιητές που είναι εκπληκτικά κοντά στον βέλτιστο 

κατηγοριοποιητή Bayes, παρόλο που η πραγματική κατανομή δεν είναι γνωστή. 

Η επιλογή του K έχει μια δραστική επίδραση στον KNN κατηγοριοποιητή που προκύπτει. 

Όταν το Κ έχει μικρή τιμή, ο κατηγοριοποιητής έχει χαμηλή μεροληψία αλλά πολύ μεγάλη 
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διακύμανση. Καθώς η τιμή του Κ μεγαλώνει, ο κατηγοριοποιητής γίνεται λιγότερο ευέλικτος 

και έχει χαμηλή διακύμανση αλλά υψηλή μεροληψία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την 

εκτίμηση των ποσοστών σφάλματος ελέγχου και, ως εκ τούτου, για την επιλογή του βέλτιστου 

επιπέδου ευελιξίας για μια δεδομένη μέθοδο, ώστε να υπάρχουν καλές προβλέψεις. 

Μία αδυναμία της μεθόδου προκύπτει από τον υπολογισμό της ομοιότητας με βάση την 

Ευκλείδεια απόσταση των παρατηρήσεων. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης είναι γεγονός 

ότι οι μεταβλητές με μεγάλο εύρος τιμών επηρεάζουν περισσότερο το αποτέλεσμα από τις 

μεταβλητές με μικρό εύρος τιμών. Εάν π.χ. οι παρατηρήσεις έχουν δύο γνωρίσματα Α και Β 

και το Α παίρνει τιμές από 1 έως 1000, ενώ το Β παίρνει τιμές από 1 έως 10, τότε το γνώρισμα 

Α επηρεάζει δυσανάλογα την απόσταση σε σχέση με το γνώρισμα Β. Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετωπίζεται με κανονικοποίηση των αριθμητικών τιμών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

διαιρώντας τις τιμές των γνωρισμάτων με την περιοχή τιμών των γνωρισμάτων.  

Ακόμη ένας περιορισμός της μεθόδου, είναι το γεγονός ότι οι παραπάνω υπολογισμοί 

προϋποθέτουν γνωρίσματα αριθμητικών τιμών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, 

έχουν προταθεί συναρτήσεις που υπολογίζουν την απόσταση παρατηρήσεων που 

αποτελούνται από ονομαστικές τιμές. Στην απλούστερη εκδοχή τους οι συναρτήσεις αυτές 

επιστρέφουν την τιμή 0 εάν οι τιμές του ίδιου ονομαστικού γνωρίσματος δύο διαφορετικών 

παρατηρήσεων είναι ίδιες, αλλιώς επιστρέφουν την τιμή 1. 

Οι κατηγοριοποιητές KNN είναι αποτελεσματικοί όταν υπάρχουν σύνθετες εξαρτήσεις μεταξύ 

των μεταβλητών, διαθέτουν απλό αλγόριθμο και σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνουν υψηλές 

επιδόσεις κατηγοριοποίησης. Όμως γίνονται πολλές συγκρίσεις μεταξύ παρατηρήσεων και η 

κατηγοριοποίηση νέων παρατηρήσεων διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο, ειδικά στις 

περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εν δυνάμει «γειτόνων» είναι μεγάλος. Τα αποτελέσματα τους 

μπορούν να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από το πλήθος των γειτόνων Κ και είναι 

ευαίσθητοι τόσο σε τοπικά χαρακτηριστικά των δεδομένων, όσο και στην ύπαρξη μη 

σημαντικών μεταβλητών εισόδου. 

Η μέση ακρίβεια είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη στατιστική μέτρηση για να 

αντικατοπτρίζει τον αλγόριθμο ταξινόμησης ΚΝΝ. 

 

KNN για παλινδρόμηση 

Δεδομένης μιας τιμής για το K και ενός σημείου πρόβλεψης x0, η παλινδρόμηση KNN 

αναγνωρίζει πρώτα τις Κ παρατηρήσεις εκπαίδευσης που είναι πλησιέστερες στο x0. Στη 

συνέχεια υπολογίζει το f(x0) χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο όλων των απαντήσεων 

εκπαίδευσης των Κ πλησιέστερων παρατηρήσεων. Με άλλα λόγια, 
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𝑓(𝑥0) =  
1

𝐾
 ∑ 𝑦𝑖

𝐾
𝑖=1                                                        (2.20) 

Όταν το K = 1, ο KNN ταιριάζει απόλυτα με τις παρατηρήσεις της εκπαίδευσης και οδηγεί σε 

μία πολύ τραχιά καμπύλη. Όταν το K είναι μεγαλύτερο από 1, για παράδειγμα 10, ο KNN 

προσεγγίζει τις παρατηρήσεις της εκπαίδευσης με ένα μέσο όρο πάνω από δέκα 

αποτελεσμάτων παρατηρήσεων και ως εκ τούτου οδηγεί σε ομαλότερη καμπύλη. Σε γενικές 

γραμμές, η βέλτιστη τιμή για το K θα εξαρτηθεί από το συμβιβασμό μεροληψίας-

διακύμανσης. Μία μικρή τιμή για το K παρέχει το πιο ευέλικτο ταίριασμα, το οποίο θα έχει 

χαμηλή μεροληψία αλλά μεγάλη διακύμανση. Αυτή η διακύμανση οφείλεται στο γεγονός ότι 

η πρόβλεψη σε μια δεδομένη περιοχή εξαρτάται εξ ολοκλήρου από μία μόνο παρατήρηση. 

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες τιμές του K παρέχουν μια ομαλότερο και λιγότερο μεταβλητό 

ταίριασμα. Η πρόβλεψη σε μια περιοχή είναι ένας μέσος όρος αρκετών σημείων και η αλλαγή 

μιας παρατήρησης έχει μικρότερη επίδραση. Ωστόσο, η εξομάλυνση μπορεί να προκαλέσει 

μεροληψία. 

Υπάρχουν μερικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της 

βέλτιστης τιμής του K στην παλινδρόμηση KNN, αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της 

εργασίας. 

Στην πράξη, όταν η πραγματική σχέση μεταξύ προγνωστικών και αποκρίσεων δεν είναι 

ακριβώς γραμμική, θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τη χρήση του KNN και όχι την 

γραμμική παλινδρόμηση, αλλά δυστυχώς όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν ο αριθμός των 

προγνωστικών είναι μικρός (<4), ο KNN έχει πολύ καλή απόδοση. Όταν ο αριθμός των 

προγνωστικών αυξάνεται (> 4), η διάδοση των παρατηρήσεων σε πολλές διαστάσεις έχει ως 

αποτέλεσμα ένα φαινόμενο στο οποίο μια δεδομένη παρατήρηση δεν έχει κοντινούς γείτονες - 

αυτή είναι η αποκαλούμενη κατάρα της διαστασιμότητας (curse of dimensionality). Δηλαδή, 

οι Κ παρατηρήσεις που είναι πλησιέστερες σε μια δεδομένη παρατήρηση ελέγχου x0 μπορεί 

να είναι πολύ μακριά από το x0 σε πολυδιάστατο χώρο, οδηγώντας σε μια πολύ κακή 

πρόβλεψη του f(x0). Κατά γενικό κανόνα, οι παραμετρικές μέθοδοι τείνουν να υπερβαίνουν 

τις μη παραμετρικές προσεγγίσεις όταν υπάρχει μικρός αριθμός παρατηρήσεων ανά 

προγνωστικό παράγοντα. 

 

2.7.5 Mέθοδοι βασισμένες σε δέντρα 

 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε δέντρα [4] για την παλινδρόμηση και την κατηγοριοποίηση, 

περιλαμβάνουν τη στρωματοποίηση ή την κατάτμηση του χώρου προγνωστικών σε έναν 

αριθμό απλών περιοχών. Προκειμένου να γίνει μια πρόβλεψη για μια δεδομένη παρατήρηση, 
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συνήθως χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο ή τον τύπο των παρατηρήσεων εκπαίδευσης στην 

περιοχή στην οποία ανήκει. Δεδομένου ότι το σύνολο των κανόνων διαίρεσης που 

χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του χώρου προγνωστικών μπορεί να συνοψιστεί σε ένα 

δέντρο, αυτοί οι τύποι προσεγγίσεων είναι γνωστοί ως μέθοδοι δέντρων αποφάσεων. Οι 

μέθοδοι που βασίζονται σε δέντρα είναι απλές και χρήσιμες για ερμηνεία. Ωστόσο, συνήθως 

δεν είναι ανταγωνιστικές με τις καλύτερες εποπτευόμενες προσεγγίσεις μάθησης, από την 

άποψη της ακρίβειας των προβλέψεων. Ως εκ τούτου, εισάγουμε επίσης bagging και τυχαία 

δάση. Κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις περιλαμβάνει την παραγωγή πολλαπλών δέντρων 

που στη συνέχεια συνδυάζονται για να δώσουν μια ενιαία συναινετική πρόβλεψη. Θα δούμε 

ότι συνδυάζοντας μεγάλο αριθμό δένδρων μπορεί συχνά να οδηγήσει σε δραματικές 

βελτιώσεις στην ακρίβεια της πρόβλεψης, εις βάρος κάποιας απώλειας ερμηνευσιμότητας. 

 

Δέντρα αποφάσεων 

 

Τα δέντρα αποφάσεων (Decision Trees) [22] [23] είναι μια μη παραμετρική εποπτευόμενη 

μέθοδος μάθησης που χρησιμοποιείται για κατηγοριοποίηση και παλινδρόμηση. Ο στόχος 

είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να προβλέπει την αξία μιας μεταβλητής στόχου με την 

εκμάθηση απλών κανόνων απόφασης που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των 

δεδομένων. 

Τα δέντρα αποφάσεων έχουν μερικά βασικά μέρη: έναν κόμβο ρίζα, εσωτερικούς κόμβους, 

κόμβους-φύλλα και κλάδους. Ο κόμβος ρίζα είναι το σημείο εκκίνησης του δέντρου. Η ρίζα 

και οι εσωτερικοί κόμβοι περιέχουν ερωτήσεις ή κριτήρια που πρέπει να απαντηθούν. Κάθε 

κόμβος έχει συνήθως δύο ή περισσότερους κόμβους που εκτείνονται από αυτόν. Οι κλάδοι 

είναι βέλη που συνδέουν κόμβους, δείχνοντας τη ροή από την ερώτηση στην απάντηση. Το 

τέλος του κλάδου που δεν χωρίζεται περισσότερο είναι το φύλλο, δηλαδή η απόφαση. Ένα 

δέντρο αποφάσεων σχεδιάζεται ανάποδα με τη ρίζα του στην κορυφή. 

Στη διαδικασία κατασκευής ενός δέντρου παλινδρόμησης, υπάρχουν δύο βήματα. 

1. Διαχωρίζουμε τον χώρο πρόβλεψης, δηλαδή το σύνολο των πιθανών τιμών για τα X1, X2, 

..., Xp σε J διακριτές και μη επικαλυπτόμενες περιοχές, R1, R2, ..., RJ. 

2. Για κάθε παρατήρηση που εμπίπτει στην περιοχή RJ, κάνουμε την ίδια πρόβλεψη. Για ένα 

δέντρο παλινδρόμησης, η προβλεπόμενη απόκριση για μια παρατήρηση δίνεται από τη μέση 

απόκριση των παρατηρήσεων εκπαίδευσης που ανήκουν στην ίδια περιοχή. Αντίθετα, για ένα 

δέντρο κατηγοριοποίησης, προβλέπουμε ότι κάθε παρατήρηση ανήκει στην πιο συχνή 

κατηγορία παρατηρήσεων εκπαίδευσης στην περιοχή στην οποία ανήκει. Κατά την ερμηνεία 
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των αποτελεσμάτων ενός δέντρου ταξινόμησης, μας ενδιαφέρει συχνά όχι μόνο η πρόβλεψη 

της κλάσης που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή τερματικού κόμβου, αλλά και στις 

αναλογίες κλάσεων μεταξύ των παρατηρήσεων εκπαίδευσης που εμπίπτουν σε αυτή την 

περιοχή. 

Ας δούμε πώς κατασκευάζουμε τις περιοχές R1, ..., RJ. Θεωρητικά, οι περιοχές θα μπορούσαν 

να έχουν οποιοδήποτε σχήμα. Ωστόσο, επιλέγουμε να διαιρέσουμε τον χώρο πρόβλεψης σε 

ορθογώνια ή κουτιά πολλών διαστάσεων, για απλότητα και για ευκολία ερμηνείας του 

προκύπτοντος προγνωστικού μοντέλου. Λαμβάνουμε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, 

άπληστη, η οποία είναι γνωστή ως αναδρομικός δυαδικός διαχωρισμός. Αυτή η προσέγγιση 

είναι από πάνω προς τα κάτω επειδή αρχίζει με την κορυφή του δέντρου (όπου όλες οι 

παρατηρήσεις ανήκουν σε μία μόνο περιοχή) και στη συνέχεια χωρίζει διαδοχικά τον χώρο 

του προγνωστικού. Κάθε διάσπαση υποδεικνύεται μέσω δύο νέων κλάδων κάτω από το 

δέντρο. Είναι άπληστη επειδή σε κάθε βήμα της διαδικασίας δημιουργίας δένδρων, ο 

καλύτερος διαχωρισμός γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο βήμα, αντί να κοιτάζει μπροστά και 

να διαλέγει ένα χωρισμό που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο δέντρο σε κάποιο μελλοντικό 

βήμα. 

Κατά την δημιουργία ενός δένδρου παλινδρόμησης, επιλέγουμε πρώτα το προγνωστικό Xj και 

το σημείο διαχωρισμού s έτσι ώστε ο διαχωρισμός του χώρου πρόβλεψης σε δύο περιοχές R1, 

R2  να είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, θεωρούμε όλους τους παράγοντες πρόβλεψης X1, ..., Xp και 

όλες τις πιθανές τιμές του σημείου διαχωρισμού s για κάθε ένα από τα προγνωστικά και στη 

συνέχεια επιλέγουμε τον παράγοντα πρόβλεψης και το σημείο διαχωρισμού έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούμε την παράσταση 

 

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅1̅̅ ̅̅̅)2 + ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑅2̅̅ ̅̅̅)2
𝑥𝑖 ∈ 𝑅2𝑥𝑖 ∈ 𝑅1

                           (2.21) 

 

όπου 𝑦𝑅1̅̅ ̅̅̅  είναι η μέση απόκριση για τις παρατηρήσεις εκπαίδευσης στην R1 και 𝑦𝑅2  ̅̅ ̅̅ ̅  είναι η 

μέση απόκριση για τις παρατηρήσεις εκπαίδευσης στην R2. Η εύρεση των τιμών του j και s 

που ελαχιστοποιούν την παραπάνω εξίσωση μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν ο 

αριθμός των χαρακτηριστικών p δεν είναι πολύ μεγάλος. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε τη 

διαδικασία, αναζητώντας τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα και το καλύτερο σημείο 

διαχωρισμού προκειμένου να χωρίσουμε περαιτέρω τα δεδομένα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, αντί 

να χωρίσουμε ολόκληρο τον χώρο πρόβλεψης, χωρίσαμε μία από τις δύο περιοχές που 

προσδιορίστηκαν προηγουμένως. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί ένα κριτήριο 

τερματισμού. Μόλις δημιουργηθούν οι περιοχές R1, ..., RJ, προβλέπουμε την απόκριση για μια 
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δεδομένη παρατήρηση ελέγχου χρησιμοποιώντας το μέσο  όρο των παρατηρήσεων 

εκπαίδευσης στην περιοχή στην οποία ανήκει αυτή η παρατήρηση ελέγχου. 

Κατά την δημιουργία ενός δένδρου κατηγοριοποίησης, ο δείκτης σημαντικότητας (Gini) ή η 

εντροπία συνήθως χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας ενός συγκεκριμένου 

διαχωρισμού. 

Ο δείκτης Gini ορίζεται ως 

𝐺 =  ∑ 𝑝𝑚𝑘
𝐾
𝑘=1 (1 − 𝑝𝑚𝑘)                                             (2.22) 

ένα μέτρο ολικής διακύμανσης στις Κ κλάσεις, όπου το pmk αντιπροσωπεύει το ποσοστό των 

παρατηρήσεων εκπαίδευσης στην m-στή περιοχή που είναι από την k-στή κατηγορία. 

Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι ο δείκτης Gini παίρνει μια μικρή τιμή αν όλα τα pmk είναι 

κοντά στο μηδέν ή το ένα. Για το λόγο αυτό ο δείκτης Gini αναφέρεται ως μέτρο της 

καθαρότητας κόμβου - μια μικρή τιμή υποδεικνύει ότι ένας κόμβος περιέχει κυρίως 

παρατηρήσεις από μία μόνο κατηγορία. Μια εναλλακτική λύση για τον δείκτη Gini είναι η 

εντροπία, που δίνεται από τη σχέση 

𝐷 =  − ∑ 𝑝𝑚𝑘
𝐾
𝑘=1  log 𝑝𝑚𝑘                                          (2.23) 

Επειδή 0 ≤ pmk ≤ 1, προκύπτει ότι 0 ≤- pmklogpmk. Μπορούμε να δείξουμε ότι η εντροπία θα 

πάρει μια τιμή κοντά στο μηδέν εάν τα pmk είναι σχεδόν κοντά στο μηδέν ή κοντά στο ένα. 

Επομένως, όπως και ο δείκτης Gini, η εντροπία θα πάρει μια μικρή τιμή αν ο m-στός κόμβος 

είναι καθαρός. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι ο δείκτης Gini και η εντροπία είναι 

αρκετά παρόμοια αριθμητικά. 

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να παράγει καλές προβλέψεις για το σετ 

εκπαίδευσης, αλλά είναι πιθανό να υπερπροσαρμόσει τα δεδομένα, οδηγώντας σε κακή 

απόδοση ελέγχου. Αυτό οφείλεται στο ότι το προκύπτον δέντρο μπορεί να είναι πολύ 

περίπλοκο. Ένα μικρότερο δέντρο με λιγότερα χωρίσματα (δηλαδή λιγότερες περιοχές R1, ..., 

RJ) μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διακύμανση και καλύτερη ερμηνεία με το κόστος μιας 

μικρής μεροληψίας. Έτσι, πρέπει να ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Ένας τρόπος για να γίνει 

αυτό είναι ο καθορισμός ενός ελάχιστου αριθμού εισόδων εκπαίδευσης για χρήση σε κάθε 

φύλλο. Ένας άλλος τρόπος είναι να ρυθμίσουμε το μέγιστο βάθος του μοντέλου μας. Το 

μέγιστο βάθος αναφέρεται στο μήκος της μεγαλύτερης διαδρομής από μια ρίζα σε ένα φύλλο. 

Μια άλλη πιθανή στρατηγική είναι να αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο δέντρο, και στη συνέχεια 

να κλαδευτεί για να αποκτήσουμε ένα υποδέντρο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως 

κλάδεμα δέντρου. 
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Τα δέντρα απόφασης είναι πολύ εύκολο να εξηγηθούν στους ανθρώπους. Στην 

πραγματικότητα, είναι ακόμη πιο εύκολο να εξηγηθούν από τη γραμμική παλινδρόμηση. 

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα δέντρα αποφάσεων αντικατοπτρίζουν περισσότερο την 

ανθρώπινη λήψη αποφάσεων από ό, τι άλλες προσεγγίσεις παλινδρόμησης και 

κατηγοριοποίησης. Επίσης, τα δέντρα μπορούν να εμφανιστούν γραφικά και εύκολα 

ερμηνεύονται ακόμη και από μη ειδικούς (ειδικά αν είναι μικρά). Μπορούν εύκολα να 

χειριστούν ποιοτικούς προγνωστικούς δείκτες χωρίς την ανάγκη δημιουργίας εικονικών 

μεταβλητών. Δυστυχώς, τα δέντρα γενικά δεν έχουν το ίδιο επίπεδο προγνωστικής ακρίβειας 

όπως μερικές από τις άλλες προσεγγίσεις παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης και μπορεί να 

είναι μη ανθεκτικά. Με άλλα λόγια, μια μικρή αλλαγή στα δεδομένα μπορεί να προκαλέσει 

μια μεγάλη αλλαγή στο τελικό δέντρο που εκτιμάται. 

 

Πολλαπλή Δειγματοθέτηση 

 

Τα δέντρα αποφάσεων χαρακτηρίζονται από μεγάλη διακύμανση. Αυτό σημαίνει ότι αν 

χωρίσουμε τυχαία τα δεδομένα εκπαίδευσης σε δύο μέρη και φτιάξουμε ένα δέντρο 

αποφάσεων για τα δύο μισά, τα αποτελέσματα που παίρνουμε θα μπορούσαν να είναι αρκετά 

διαφορετικά. Αντίθετα, μια διαδικασία με χαμηλή διακύμανση θα αποδώσει παρόμοια 

αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί επανειλημμένα σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Η 

συσσωμάτωση του bootstrap ή το της πολλαπλής δειγματοθέτησης (bagging) είναι μια 

διαδικασία γενικού σκοπού για τη μείωση της διακύμανσης μιας στατιστικής μεθόδου 

μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο από n ανεξάρτητες παρατηρήσεις Z1, ..., Zn, 

καθεμιά με διακύμανση σ
2
, η διακύμανση του μέσου όρου �̅� των παρατηρήσεων δίνεται από 

το σ
2
/n. Με άλλα λόγια, ο μέσος όρος μιας σειράς παρατηρήσεων μειώνει τη διακύμανση. Ως 

εκ τούτου, ένας φυσικός τρόπος να μειωθεί η διακύμανση και επομένως να αυξηθεί η 

ακρίβεια της πρόβλεψης μιας στατιστικής μεθόδου μάθησης είναι να ληφθούν πολλά σύνολα 

εκπαίδευσης από τον πληθυσμό, να οικοδομηθεί ένα ξεχωριστό μοντέλο πρόβλεψης 

χρησιμοποιώντας κάθε σετ εκπαίδευσης και να υπολογιστεί ο μέσος όρος των προβλέψεων 

που προκύπτουν. Φυσικά, αυτό δεν είναι πρακτικό, διότι γενικά δεν έχουμε πρόσβαση σε 

πολλαπλά σετ εκπαίδευσης. Αντί αυτού, μπορούμε να ξεκινήσουμε με bootstrap, λαμβάνοντας 

επαναλαμβανόμενα δείγματα από το (μοναδικό) σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Με αυτή 

την προσέγγιση παράγουμε Β διαφορετικά σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, 

εκπαιδεύουμε τη μέθοδο μας στο b-στό σύνολο εκπαίδευσης για να πάρουμε f
b
(x), και τελικά 

παίρνουμε το μέσο όρο όλων των προβλέψεων, για να λάβουμε 
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𝑓𝑏𝑎𝑔(𝑥) =  
1

𝐵
 ∑ 𝑓𝑏𝐵

𝑏=1 (𝑥)                                           (2.24) 

Αυτό ονομάζεται bagging. 

Ενώ το bagging μπορεί να βελτιώσει τις προβλέψεις για πολλές μεθόδους παλινδρόμησης, 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα δέντρα αποφάσεων. Για να εφαρμόσουμε bagging σε δέντρα 

παλινδρόμησης, απλά κατασκευάζουμε Β δέντρα παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας Β 

διαφορετικής εκκίνησης σύνολα εκπαίδευσης, και υπολογίζουμε κατά μέσο όρο τις 

προβλέψεις που προκύπτουν. Αυτά τα δέντρα μεγαλώνουν βαθιά και δεν κλαδεύονται. Ως εκ 

τούτου, κάθε μεμονωμένο δέντρο έχει μεγάλη διακύμανση, αλλά χαμηλή μεροληψία. Ο μέσος 

όρος αυτών των Β δέντρων μειώνει τη διακύμανση. Το bagging έχει αποδειχθεί ότι δίνει 

εντυπωσιακές βελτιώσεις στην ακρίβεια συνδυάζοντας εκατοντάδες ή και χιλιάδες δέντρα σε 

μια ενιαία διαδικασία. Μέχρι στιγμής, έχουμε περιγράψει τη διαδικασία του bagging στο 

πλαίσιο της παλινδρόμησης, για να προβλέψουμε ένα ποσοτικό αποτέλεσμα Y. Ας δούμε πως 

μπορεί να επεκταθεί το bagging σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης όπου το Υ είναι ποιοτικό. Σε 

αυτή την κατάσταση, υπάρχουν μερικές πιθανές προσεγγίσεις, αλλά η πιο απλή είναι η εξής. 

Για μια δεδομένη παρατήρηση ελέγχου, μπορούμε να καταγράψουμε την κλάση που 

προβλέπεται από κάθε ένα από τα Β δέντρα και να πάρουμε μια πλειοψηφία: η συνολική 

πρόβλεψη είναι η πιο συχνή κλάση μεταξύ των Β προβλέψεων. Ο αριθμός των δένδρων Β δεν 

είναι κρίσιμη παράμετρος για το bagging. Η χρήση μιας πολύ μεγάλης τιμής του Β δεν θα 

οδηγήσει σε υπερπροσαρμογή. Στην πράξη χρησιμοποιούμε μια τιμή του B αρκετά μεγάλη, το 

B = 100 είναι μερικές φορές επαρκής για να επιτύχουμε καλές επιδόσεις. 

 

Τυχαία Δάση 

 

Τα τυχαία δάση (Random Forests) [24] [25] [26] παρέχουν μια βελτίωση πέρα από το bagging 

με ένα μικρό πείραγμα που αποσυσχετίζει τα δέντρα. Όπως και στο bagging, δημιουργούμε 

μια σειρά δέντρων αποφάσεων σε δείγματα εκπαίδευσης με bootstrap. Αλλά κατά την 

κατασκευή αυτών των δέντρων αποφάσεων, κάθε φορά που γίνεται διαχωρισμός σε ένα 

δέντρο, επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα m προγνωστικών ως υποψήφια για διαχωρισμό από το 

σύνολο των p προγνωστικών. Ο διαχωρισμός επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο έναν από 

αυτούς τους m προγνωστικούς δείκτες. Ένα φρέσκο δείγμα m προγνωστικών λαμβάνεται σε 

κάθε διάσπαση και τυπικά επιλέγουμε m≈√p, δηλαδή ο αριθμός των προγνωστικών που 

εξετάζεται σε κάθε διάσπαση είναι περίπου ίσος με την τετραγωνική ρίζα του συνολικού 

αριθμού των προγνωστικών. Με άλλα λόγια, κατά την κατασκευή ενός τυχαίου δάσους, σε 

κάθε διάσπαση στο δέντρο, ο αλγόριθμος δεν έχει καν την άδεια να εξετάσει την πλειονότητα 
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των διαθέσιμων προγνωστικών. Αυτό μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά έχει έξυπνο σκεπτικό. 

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό προγνωστικό στο σύνολο δεδομένων, μαζί με 

έναν αριθμό άλλων μέτρια ισχυρών προγνωστικών. Στη συνέχεια, στη συλλογή των bagged 

δέντρων, τα περισσότερα ή όλα τα δέντρα θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ισχυρό 

προγνωστικό παράγοντα στον πρώτο διαχωρισμό. Κατά συνέπεια, όλα τα bagged δέντρα θα 

μοιάζουν αρκετά το ένα με το άλλο. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις από τα bagged δέντρα θα 

συσχετιστούν σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, ο μέσος όρος πολλών υψηλά συσχετισμένων 

ποσοτήτων δεν οδηγεί σε τόσο μεγάλη μείωση της διακύμανσης όσο ο μέσος όρος πολλών μη 

συσχετισμένων ποσοτήτων. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι το bagging δεν θα οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση της διακύμανσης σε ένα μόνο δέντρο σε αυτή την περίπτωση. Τα τυχαία 

δάση ξεπερνούν αυτό το πρόβλημα υποχρεώνοντας κάθε διαχωρισμό να εξετάσει μόνο ένα 

υποσύνολο των προγνωστικών. Επομένως, κατά μέσο όρο (p - m)/p των διαχωρισμών δεν θα 

λάβουν καν υπόψη τον ισχυρό προγνωστικό παράγοντα και έτσι οι άλλοι προγνωστικοί 

παράγοντες θα έχουν περισσότερες πιθανότητες. Μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη διαδικασία 

ως αποσυσχέτιση των δέντρων, καθιστώντας έτσι τον μέσο όρο των δέντρων που προκύπτουν 

λιγότερο μεταβλητό και επομένως πιο αξιόπιστο. Η κύρια διαφορά μεταξύ του bagging και 

των τυχαίων δασών είναι η επιλογή του μεγέθους του υποσυνόλου του δείγματος m. Για 

παράδειγμα, εάν ένα τυχαίο δάσος είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το m=p, τότε αυτό 

σημαίνει απλώς bagging. Μια μικρή τιμή για το m στην δημιουργία ενός τυχαίου δάσους θα 

είναι συνήθως χρήσιμη όταν έχουμε μεγάλο αριθμό συσχετισμένων προγνωστικών. 

 

2.7.6  Μηχανή Διανύσματος Υποστήριξης 

 

H Μηχανή Διανύσματος Υποστήριξης (Support Vector Machine) (SVM) [4] [27] [28] είναι 

ένας αλγόριθμος επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

προβλήματα τόσο κατηγοριοποίησης όσο και παλινδρόμησης. Ωστόσο, χρησιμοποιείται 

κυρίως σε προβλήματα κατηγοριοποίησης, ειδικά για δυαδική κατηγοριοποίηση, στην οποία 

υπάρχουν δύο κατηγορίες. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, σκεφτόμαστε κάθε στοιχείο δεδομένων 

ως ένα σημείο στο p-διάστατο χώρο (όπου p είναι ο αριθμός των χαρακτηριστικών που 

έχουμε) με την αξία κάθε χαρακτηριστικού να είναι η τιμή μιας συγκεκριμένης 

συντεταγμένης. Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε την κατηγοριοποίηση βρίσκοντας το 

υπερεπίπεδο που διαφοροποιεί τις δύο κλάσεις πολύ καλά. 

Σε ένα p-διάστατο χώρο, ένα υπερεπίπεδο είναι ένας επίπεδος υποχώρος διάστασης p-1. Για 

παράδειγμα, σε δύο διαστάσεις, ένα υπερεπίπεδο είναι μια γραμμή. Σε τρεις διαστάσεις, ένα 
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υπερεπίπεδο είναι ένας επίπεδος δισδιάστατος υποχώρος, δηλαδή ένα επίπεδο και ούτω 

καθεξής. Μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι ένα υπερεπίπεδο διαιρεί ένα χώρο p-διαστάσεων σε 

δύο μισά. Ας υποθέσουμε ότι είναι δυνατή η κατασκευή ενός υπερεπιπέδου που διαχωρίζει 

τέλεια τις παρατηρήσεις της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ετικέτες της κατηγορίας τους. Εάν 

υπάρχει ένα τέτοιο διαχωριστικό υπερεπίπεδο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να 

κατασκευάσουμε έναν πολύ φυσικό κατηγοριοποιητή: μια δοκιμαστική παρατήρηση 

αποδίδεται σε μια κλάση ανάλογα με την πλευρά του υπερεπιπέδου στην οποία βρίσκεται. 

Γενικά, στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένας άπειρος αριθμός τέτοιων διαχωριστικών 

υπερεπιπέδων. Στη συνέχεια, πρέπει να αποφασίσουμε ποιο από τα πιθανά διαχωριστικά 

υπερεπίπεδα να χρησιμοποιήσουμε. Μια φυσική επιλογή είναι το υπερεπίπεδο μέγιστου 

περιθωρίου, το οποίο είναι το διαχωριστικό υπερεπίπεδο που είναι μακρύτερα από τις 

παρατηρήσεις εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, μπορούμε να ταξινομήσουμε μια παρατήρηση 

ελέγχου βάσει της πλευράς του υπερεπιπέδου μέγιστου περιθωρίου που βρίσκεται. Αυτό είναι 

γνωστό ως κατηγοριοποιητής μέγιστου περιθωρίου. Παρόλο που ο κατηγοριοποιητής αυτός 

είναι συχνά επιτυχής, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερπροσαρμογή όταν το p είναι μεγάλο. 

Κατά μία έννοια, το υπερεπίπεδο μέγιστου περιθωρίου αντιπροσωπεύει τη μεσαία γραμμή της 

ευρύτερης "πλάκας" που μπορούμε να εισαγάγουμε μεταξύ των δύο κλάσεων. 

Πολλές παρατηρήσεις εκπαίδευσης μπορεί να είναι εξίσου διαφορετικές από το υπερεπίπεδο 

μέγιστου περιθωρίου δείχνοντας το πλάτος του περιθωρίου. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι 

γνωστές ως διανύσματα υποστήριξης, επειδή είναι διανύσματα σε p-διάστατο χώρο και 

υποστηρίζουν το υπερεπίπεδο μέγιστου περιθωρίου υπό την έννοια ότι εάν τα σημεία αυτά 

μετακινηθούν ελαφρά τότε το υπερεπίπεδο μέγιστου περιθωρίου θα κινηθεί επίσης. 

Φυσικά, ένα τέτοιο διαχωριστικό υπερεπίπεδο μπορεί να μην υπάρχει ή με άλλα λόγια δεν 

μπορεί να χωρίσει ακριβώς τις δύο κλάσεις. Μπορούμε να επεκτείνουμε την ιδέα ενός 

διαχωριστικού υπερεπιπέδου για να αναπτύξουμε ένα υπερεπίπεδο που διαχωρίζει σχεδόν τις 

κλάσεις χρησιμοποιώντας ένα λεγόμενο μαλακό περιθώριο (το περιθώριο είναι μαλακό επειδή 

μπορεί να παραβιαστεί από κάποιες από τις παρατηρήσεις εκπαίδευσης). Η γενίκευση του 

κατηγοριοποιητή μέγιστου περιθωρίου στην μη διαχωρίσιμη περίπτωση είναι γνωστή ως 

κατηγοριοποιητής διανύσματος υποστήριξης (support vector classifier). 

Ο κατηγοριοποιητής διανύσματος υποστήριξης ταξινομεί μια παρατήρηση ελέγχου ανάλογα 

με την πλευρά του υπερεπιπέδου στην οποία βρίσκεται. Το υπερεπίπεδο επιλέγεται για να 

διαχωρίσει σωστά τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις εκπαίδευσης στις δύο κατηγορίες, 

αλλά μπορεί να ταξινομήσει εσφαλμένα μερικές παρατηρήσεις. Υπονοεί επίσης ότι το όριο 

μεταξύ των δύο κλάσεων είναι γραμμικό. Ωστόσο, στην πράξη μερικές φορές 
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αντιμετωπίζουμε μη γραμμικά όρια κλάσης. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα των ενδεχομένως μη γραμμικών ορίων μεταξύ των κλάσεων, διευρύνοντας το χώρο 

των χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τετραγωνικές, κυβικές και ακόμη υψηλότερων 

τάξεων πολυωνυμικές συναρτήσεις των προγνωστικών. Παραδείγματος χάριν, αντί να 

δημιουργήσουμε έναν κατηγοριοποιητή διανύσματος υποστήριξης χρησιμοποιώντας τα p 

χαρακτηριστικά X1, X2,..., Xp, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν κατηγοριοποιητή 

διανύσματος υποστήριξης, χρησιμοποιώντας 2p χαρακτηριστικά  X1, 𝑋1
2, X2, 𝑋2

2,..., Xp, 𝑋𝑝
2. 

Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε ένα γραμμικό όριο απόφασης. Άλλες συναρτήσεις των 

προγνωστικών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επίσης εκτός από τις πολυωνυμικές. Δεν 

είναι δύσκολο να δούμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διευρυνθεί ο χώρος των 

χαρακτηριστικών και ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με ένα 

τεράστιο αριθμό χαρακτηριστικών. Τότε οι υπολογισμοί θα γίνουν ανεξέλεγκτοι. 

Η μηχανή διανύσματος υποστήριξης (SVM) είναι μια επέκταση του κατηγοριοποιητή 

διανύσματος υποστήριξης που προκύπτει από τη μεγέθυνση του χώρου των χαρακτηριστικών 

με συγκεκριμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας πυρήνες. 

Δεν έχουμε συζητήσει με ακρίβεια πώς υπολογίζεται ο κατηγοριοποιητής διανύσματος  

υποστήριξης επειδή οι λεπτομέρειες είναι κάπως τεχνικές. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η λύση 

στο πρόβλημα κατηγοριοποίησης διανύσματος υποστήριξης περιλαμβάνει μόνο τα εσωτερικά 

γινόμενα των παρατηρήσεων. Τώρα υποθέτουμε ότι κάθε φορά που το εσωτερικό γινόμενο 

εμφανίζεται σε έναν υπολογισμό της λύσης για τον κατηγοριοποιητή διανύσματος 

υποστήριξης, το αντικαθιστούμε με μια γενίκευση του εσωτερικού γινομένου της μορφής 

𝐾 (𝑥𝑖, 𝑥𝑖′) όπου K είναι κάποια συνάρτησης που αναφέρεται ως πυρήνας (kernel). Ο πυρήνας 

είναι μια συνάρτηση που προσδιορίζει την ομοιότητα δύο παρατηρήσεων. Μερικά 

παραδείγματα για το Κ σε μηχανές διανύσματος υποστήριξης θα μπορούσαν να είναι ο 

γραμμικός πυρήνας, ο πολυωνυμικός πυρήνας βαθμού d, όπου το d είναι ένας θετικός 

ακέραιος, ο ακτινικός και ο σιγμοειδής πυρήνας. Μέχρι στιγμής, αναφερθήκαμε στην 

περίπτωση της δυαδικής κατηγοριοποίησης, δηλαδή ταξινόμηση δύο κατηγοριών. 

Αποδεικνύεται ότι η έννοια των υπερεπιπέδων διαχωρισμού στα οποία βασίζονται τα SVMs 

δεν προσφέρεται με εύκολο τρόπο σε περισσότερες από δύο κλάσεις. Παρόλο που έχουν γίνει 

αρκετές προτάσεις για την επέκταση των SVMs στην περίπτωση των Κ κατηγοριών, όπως οι 

προσεγγίσεις ενός-έναντι-ενός και ενός-έναντι-όλων, δεν θα ασχοληθούμε με αυτές στην 

παρούσα εργασία. 
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2.8 Επαναδειγματοληψία 

 

Οι μέθοδοι επαναδειγματοληψίας [4] [29] [30] (resampling methods) είναι ένα απαραίτητο 

εργαλείο στη σύγχρονη στατιστική. Συμπεριλαμβάνουν επανειλημμένα τη λήψη δειγμάτων 

από ένα σετ εκπαίδευσης και την επανάληψη ενός μοντέλου ενδιαφέροντος σε κάθε δείγμα 

προκειμένου να αποκτηθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο. 

Για παράδειγμα, προκειμένου να εκτιμηθεί η μεταβλητότητα μιας γραμμικής παλινδρόμησης, 

μπορούμε να αντλήσουμε επανειλημμένα διαφορετικά δείγματα από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης, να εφαρμόσουμε μια γραμμική παλινδρόμηση σε κάθε νέο δείγμα, και στη 

συνέχεια να εξετάσουμε την έκταση στην οποία διαφέρουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν. 

Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να μας επιτρέψει να λάβουμε πληροφορίες που δεν θα ήταν 

διαθέσιμες από την εφαρμογή του μοντέλου μόνο μία φορά χρησιμοποιώντας το πρωτότυπο 

δείγμα εκπαίδευσης.  

Οι προσεγγίσεις επαναδειγματοληψίας μπορεί να είναι υπολογιστικά δαπανηρές, επειδή 

εφαρμόζουν την ίδια στατιστική μέθοδο πολλές φορές χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

υποσύνολα των δεδομένων εκπαίδευσης. Ωστόσο, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην 

υπολογιστική ισχύ, οι υπολογιστικές απαιτήσεις των μεθόδων επαναδειγματοληψίας γενικά 

δεν είναι απαγορευτικές. Μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους 

επαναδειγματοληψίας είναι η διασταυρωμένη επικύρωση (cross validation). Για παράδειγμα, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί διασταυρούμενη επικύρωση για την εκτίμηση του σφάλματος 

ελέγχου που σχετίζεται με δεδομένη μέθοδο στατιστικής εκμάθησης προκειμένου να 

αξιολογηθεί η απόδοσή της ή να επιλεγεί το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας. 

 

2.8.1 Διασταυρωμένη επικύρωση 

 

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι το σφάλμα ελέγχου είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από τη χρήση 

μιας μεθόδου στατιστικής εκμάθησης για την πρόβλεψη της απάντησης σε μια νέα 

παρατήρηση - δηλαδή μια μέτρηση που δεν χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση της 

μεθόδου. Λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο δεδομένων, η χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου 

στατιστικής εκμάθησης δικαιολογείται εάν οδηγεί σε χαμηλό σφάλμα ελέγχου. Το σφάλμα 

αυτό μπορεί εύκολα να υπολογιστεί εάν είναι διαθέσιμο ένα καθορισμένο σύνολο δεδομένων 

ελέγχου. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, το σφάλμα της εκπαίδευσης 

μπορεί εύκολα να υπολογιστεί εφαρμόζοντας τη μέθοδο της στατιστικής μάθησης στις 

παρατηρήσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευσή της. Όμως το ποσοστό σφάλματος 
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εκπαίδευσης συχνά είναι αρκετά διαφορετικό από το ποσοστό σφάλματος ελέγχου, και 

ιδιαίτερα το πρώτο μπορεί να υποτιμήσει δραματικά το τελευταίο.  

Ελλείψει ενός πολύ μεγάλου καθορισμένου συνόλου ελέγχου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση της ποσότητας αυτής χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 

δεδομένα εκπαίδευσης. Ορισμένες μέθοδοι υπολογίζουν το ποσοστό σφάλματος ελέγχου 

κρατώντας ένα υποσύνολο των παρατηρήσεων εκπαίδευσης από τη διαδικασία προσαρμογής 

και στη συνέχεια εφαρμόζοντας τη μέθοδο στατιστικής εκμάθησης σε εκείνες τις 

παρατηρήσεις που έχουν κρατηθεί έξω.  

 

 

2.8.2 Η προσέγγιση του συνόλου επικύρωσης 

 

Έστω ότι θα θέλαμε να εκτιμήσουμε το σφάλμα ελέγχου που σχετίζεται με την εφαρμογή μιας 

συγκεκριμένης μεθόδου στατιστικής εκμάθησης σε ένα σύνολο παρατηρήσεων. Η προσέγγιση 

συνόλου επικύρωσης, είναι μια πολύ απλή στρατηγική για το σκοπό αυτό. Περιλαμβάνει 

τυχαία διαίρεση του διαθέσιμου συνόλου παρατηρήσεων σε δύο μέρη, ένα σύνολο 

εκπαίδευσης και ένα σύνολο επικύρωσης. Το μοντέλο εφαρμόζεται στο σύνολο εκπαίδευσης 

και το εκπαιδευμένο μοντέλο χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των απαντήσεων για τις 

παρατηρήσεις στο σύνολο επικύρωσης. Ο προκύπτων ρυθμός σφάλματος συνόλου 

επικύρωσης παρέχει μια εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος ελέγχου. 

Η προσέγγιση του συνόλου επικύρωσης [4](validation set) είναι απλή και εύκολη στην 

εφαρμογή. Αλλά έχει δύο πιθανά μειονεκτήματα: 

1. Η εκτίμηση επικύρωσης του ποσοστού σφαλμάτων ελέγχου μπορεί να είναι πολύ 

μεταβλητή, ανάλογα με το ποιες ακριβώς παρατηρήσεις περιλαμβάνονται στο σύνολο 

εκπαίδευσης και ποιες παρατηρήσεις περιλαμβάνονται στο σύνολο επικύρωσης. 

2. Στην προσέγγιση επικύρωσης, μόνο ένα υποσύνολο των παρατηρήσεων - εκείνες που 

περιλαμβάνονται στο σύνολο εκπαίδευσης και όχι στο σύνολο επικύρωσης - χρησιμοποιείται 

για να εκπαιδευτεί το μοντέλο. Δεδομένου ότι οι στατιστικές μέθοδοι τείνουν να γίνονται 

χειρότερες όταν εκπαιδεύονται σε λιγότερες παρατηρήσεις, αυτό υποδηλώνει ότι ο ρυθμός 

σφάλματος επικύρωσης μπορεί να τείνει να υπερεκτιμά τον ρυθμό σφάλματος ελέγχου για την 

εκπαίδευση του μοντέλου σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. 
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2.8.3 Αφήνω-Ένα-Έξω διασταυρωμένη επικύρωση 

 

Η διασταυρωμένη επικύρωση Αφήνω-Ένα-Έξω [4] (Leave One Out Cross Validation-

LOOCV) είναι στενά συνδεδεμένη με την προσέγγιση συνόλου επικύρωσης. Η LOOCV 

περιλαμβάνει τη διάσπαση του συνόλου παρατηρήσεων σε δύο μέρη. Ωστόσο, αντί να 

δημιουργηθούν δύο υποσύνολα συγκρίσιμου μεγέθους, χρησιμοποιείται μια μόνο παρατήρηση 

για το σύνολο επικύρωσης και οι υπόλοιπες παρατηρήσεις αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης. 

Η στατιστική μέθοδος εφαρμόζεται στις n-1 παρατηρήσεις εκπαίδευσης και γίνεται πρόβλεψη 

για την εξαιρούμενη παρατήρηση. Φυσικά το σφάλμα που προκύπτει είναι πολύ μεταβλητό, 

αφού εξαρτάται από μια μόνο παρατήρηση ελέγχου. Μπορούμε όμως να επαναλάβουμε τη 

διαδικασία, επιλέγοντας να αφήνουμε έξω μία διαφορετική παρατήρηση κάθε φορά και να 

υπολογίσουμε το μέσο όρο των σφαλμάτων.  

 

2.8.4 k-fold διασταυρωμένη επικύρωση   

 

Μια εναλλακτική λύση για τη μέθοδο LOOCV είναι η k-fold διασταυρωμένη επικύρωση [4] 

[31] [32] [33] (k-fold Cross Validation). Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τυχαία διαίρεση 

του συνόλου των παρατηρήσεων σε k ομάδες περίπου ίσου μεγέθους. Η πρώτη ομάδα 

αντιμετωπίζεται ως σύνολο επικύρωσης και η μέθοδος εκπαιδεύεται στις υπόλοιπες k-1 

ομάδες. Στη συνέχεια το σφάλμα υπολογίζεται στις παρατηρήσεις της ομάδας που κρατήθηκε. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται k φορές και κάθε φορά, μια διαφορετική ομάδα 

παρατηρήσεων αντιμετωπίζεται ως σύνολο επικύρωσης. Αυτή η διαδικασία έχει ως 

αποτέλεσμα k εκτιμήσεις του σφάλματος ελέγχου υπολογίζοντας τελικά το μέσο όρο των 

τιμών αυτών.  

 Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι η LOOCV είναι μια ειδική περίπτωση k-fold 

διασταυρωμένης επικύρωσης στην οποία το k είναι ίσο με n. Στην πράξη, τυπικά  αντί για k=n 

είναι υπολογιστικό. Η LOOCV απαιτεί την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου μάθησης n 

φορές κι αυτό μπορεί να είναι υπολογιστικά δαπανηρό, ενώ η k-fold CV για k=5 ή k=10 

εφαρμόζει τη στατιστική μέθοδο 5 ή 10 φορές.  
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Κεφάλαιο 3. Δημιουργία μοντέλων με χρήση της Python  
 

3.1 Προγραμματιστικό περιβάλλον 
 

Στο πρακτικό τμήμα της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκαν μοντέλα που παρουσιάσαμε 

θεωρητικά με στόχο τη σωστή πρόβλεψη σε προβλήματα κατηγοριοποίησης. Η γλώσσα 

προγραμματισμού που χρησιμοποιήσαμε είναι η Python και το περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

είναι το Spyder 3.6, που παρέχεται από την πλατφόρμα Anaconda. 

 

3.2 Σύνολο δεδομένων diabetes 
 

Το πρώτο σύνολο δεδομένων (dataset) που χρησιμοποιήσαμε είναι το diabetes και στόχος μας 

να δημιουργήσουμε και να συγκρίνουμε μοντέλα πρόβλεψης για το αν κάποιο άτομο πάσχει ή 

όχι από σακχαρώδη διαβήτη. Είναι ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης στο οποίο η μεταβλητή 

στόχος παίρνει μόνο δύο διαφορετικές τιμές-κατηγορίες (2-class classification problem). 

Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του συγκεκριμένου dataset στη σελίδα του Kaggle. Επιλέξαμε 

μία, σε μορφή csv file [34]. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που περιγράφονται είναι:  

Pregnancies: πόσες εγκυμοσύνες είχε η κάθε γυναίκα.  

Glucose: συγκέντρωση γλυκόζης. 

BloodPressure: διαστολική αρτηριακή πίεση. 

SkinThickness: πάχος δέρματος. 

Insulin: ινσουλίνη. 

BMI: δείκτης μάζας σώματος. 

DiabetesPedigreeFunction: συνάρτηση κληρονομικότητας. 

Age: ηλικία. 

Outcome: μεταβλητή κατηγορίας αποτελέσματος με δύο τιμές (0 αρνητικό, 1 θετικό άτομο 

στο διαβήτη) 

Το σύνολο των δεδομένων αφορά 768 άτομα από τα οποία μετρήσαμε 500 αρνητικά και 268 

θετικά στο διαβήτη. 

 

 

Τα άτομα του δείγματος είναι γυναίκες, ηλικίας άνω των 21 ετών.  
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Εμφανίσαμε (εικόνα 3.1), κάπως συνοπτικά το κάθε χαρακτηριστικό που περιγράφεται για να 

εντοπίσουμε αν υπάρχουν τιμές που λείπουν, ποια είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη τιμή 

του. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων diabetes. 

 

Από τη συνοπτική περιγραφή κατανοήσαμε το πεδίο τιμών της κάθε μεταβλητής και 

παρατηρήσαμε τυχόν λανθασμένες τιμές, συνήθως τιμές εκτός φυσιολογικών ορίων. Από την 

παραπάνω εικόνα διαπιστώσαμε ότι η ελάχιστη τιμή των χαρακτηριστικών Glucose, 

BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI είναι  το 0, κάτι που όμως δεν είναι φυσιολογικό. 

Αυτές τις τιμές μπορούσαμε να τις αγνοήσουμε, να τις αντικαταστήσουμε με μια μέση τιμή ή 

απλά να μη λάβουμε υπόψη κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά αν δεν έχει άμεση σχέση με 

την ορθότητα της κατηγοριοποίησης. Μετρήσαμε τις μηδενικές αυτές τιμές. 
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Εικόνα 3.2: Αποτελέσματα μέρησης των μηδενικών τιμών των χαρακτηριστικών του diabetes  

 

Με τη βοήθεια της εικόνας 3.2 παρατηρήσαμε ότι, για τα χαρακτηριστικά SkinThickness και 

Insulin, οι μηδενικές τιμές είναι πάρα πολλές και άρα θα ήταν προτιμότερο να μην 

συμπεριλάβουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα μοντέλα μας. Όσο για τις μηδενικές 

τιμές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών, επειδή είναι σχετικά λίγες, προτιμήσαμε να 

διαγράψουμε τις αντίστοιχες γραμμές από το σύνολο των δεδομένων για να μην επηρεαστεί 

αρνητικά η απόδοση των μοντέλων μας από τις λανθασμένες τιμές. 

 

Τώρα συνοπτικά οι πληροφορίες για τα δεδομένα μας δίνονται στην εικόνα 3.3: 

 

 

 
Εικόνα 3.3: Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του diabetes μετά τη διαγραφή γραμμών με μηδενικά στοιχεία. 
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Δημιουργήσαμε επίσης γραφήματα ανά ζεύγη των μεταβλητών (εικόνα 3.4), πάντα με 

αναφορά στις διαφορετικές κατηγορίες της μεταβλητής του αποτελέσματος (στο γράφημα οι 

τιμές που ανήκουν σε καθεμιά από τις δύο κατηγορίες παριστάνονται με διαφορετικό χρώμα). 

Από αυτά μελετήσαμε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών πρόβλεψης καθώς και τη σχέση με 

τη μεταβλητή στόχο. Επίσης παρατηρήσαμε τυχόν μεμονωμένες, πολύ απομακρυσμένες από 

τις υπόλοιπες, τιμές των μεταβλητών (outliers) που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 

και απόδοση των μοντέλων μας. Επειδή όμως οι παράγοντες πρόβλεψης είναι πολλοί, άρα ο 

χώρος των δεδομένων πολυδιάστατος, τα γραφήματα ανά ζεύγη δεν μας έδωσαν, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, τη σωστή εικόνα για τη θέση των δεδομένων στο χώρο.  

 

 

 

Εικόνα 3.4: Γραφήματα ανά ζεύγη των μεταβλητών του συνόλου δεδομένων diabetes. 
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Από τα παραπάνω γραφήματα (εικόνα 3.4) διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ζευγάρι μεταβλητών 

πρόβλεψης που να διαχωρίζει ξεκάθαρα τις δύο κατηγορίες του αποτελέσματος. Άρα 

χρειαζόμαστε περισσότερα χαρακτηριστικά για πρόβλεψη στα μοντέλα μας. 

Δημιουργήσαμε επίσης γραφήματα με το πλήθος των ατόμων που ανήκουν σε κάθε 

κατηγορία, για τις διάφορες τιμές κάθε μεταβλητής πρόβλεψης που μας ενδιαφέρει. Στην 

εικόνα 3.5 φαίνονται τέτοια γραφήματα για τα χαρακτηριστικά Glucose, BloodPressure, BMI, 

DiabetesPedigreeFunction και Age, με διαφορετικό χρώμα για τους μετρητές των δύο 

κατηγοριών του Outcome. 
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Εικόνα 3.5: Γραφήματα με το πλήθος των ατόμων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία για κάθε χαρακτηριστικό του diabetes. 
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Όπως ήταν αναμενόμενο αυξημένες τιμές του χαρακτηριστικού Glucose φαίνεται να 

σχετίζονται άμεσα με την πιθανότητα κάποιο άτομο να πάσχει από διαβήτη, πολύ 

περισσότερο από τα άλλα χαρακτηριστικά. 

Μετά από τη μελέτη των χαρακτηριστικών, αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη στα μοντέλα 

κατηγοριοποίησης που δημιουργήσαμε μόνο τα χαρακτηριστικά Glucose, BloodPressure, 

BMI, DiabetesPedigreeFunction και Age. 

Τα μοντέλα που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε, λόγω και του θεωρητικού υπόβαθρου που 

μελετήθηκε και παρουσιάστηκε, για την κατηγοριοποίηση στο σύνολο δεδομένων diabetes 

είναι: Naïve Bayes, Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forests και SVM (με 

πυρήνα Radial και Linear). 

Στην αρχή εφαρμόσαμε 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση για τις μεθόδους μας για να δούμε 

ποιες από αυτές αξίζει να χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση στο συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων. 

 

  

 

  

Εικόνα 3.6: Ακρίβεια μεθόδων μετά από 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση στο σύνολο δεδομένων diabetes. 
 

Στα αποτελέσματα της εικόνας 3.6 εμφανίζεται η ακρίβεια (accuracy), που είναι το πιο εύκολα 

κατανοητό μέτρο απόδοσης και είναι απλώς ο λόγος των ορθά προβλεπόμενων 

παρατηρήσεων προς τις συνολικές παρατηρήσεις.  
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Μετά τη μελέτη του αποτελέσματος απορρίψαμε τις μεθόδους KNN, Decision Tree και SVM 

(με πυρήνα Radial), λόγω της χαμηλής μέσης τιμής της ακρίβειάς τους στις προβλέψεις.  

Έπειτα κι αφού διαχωρίσαμε το σύνολο δεδομένων σε δύο σύνολα, εκπαίδευσης και ελέγχου 

σε αναλογία 80-20 %, εφαρμόσαμε τα μοντέλα μας. 

 

 

Στο σύνολο ελέγχου είχαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις σε δύο κλάσεις 0 και 1. 

Η κλάση 0 αντιστοιχεί σε άτομα που δεν πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ενώ η κλάση 1 σε 

άτομα που πάσχουν.  

Σημαντικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των μοντέλων μας είναι ο πίνακας σύγχυσης 

(confusion matrix) που μας έδωσε την εικόνα των TruePositive(TP), FalsePositive(FP), 

TrueNegative(TN) και FalseNegative(FN) προβλέψεων για κάθε μοντέλο. Τα βασικά επίσης 

μεγέθη που προέκυψαν και αναφέρονται στην απόδοση των μοντέλων μας είναι τα precision, 

recall, f1-score, που φαίνονται ανά κλάση αλλά και συνολικά. 

precision: είναι η αναλογία των σωστά προβλεπομένων παρατηρήσεων μιας κλάσης προς τις 

συνολικές προβλεπόμενες παρατηρήσεις αυτής της κλάσης. 

recall: Είναι η αναλογία των σωστά προβλεπόμενων παρατηρήσεων μιας κλάσης προς όλες τις 

παρατηρήσεις της πραγματικής κλάσης. 

f1-score: η βαθμολογία F1 είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των precision και recall. 

Επομένως, αυτό το σκορ λαμβάνει υπόψη τόσο τα ψευδώς θετικά όσο και τα ψευδώς 

αρνητικά. Διαισθητικά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει κατανοητό όπως η ακρίβεια, αλλά το 

f1-score είναι συνήθως πιο χρήσιμο από την ακρίβεια, ειδικά εάν έχουμε μια ανομοιογενή 

κατανομή κλάσεων.  
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Το πρώτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι το Gaussian Naïve Bayes. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.7. 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Gaussian Naïve Bayes στο σύνολο δεδομένων diabetes. 
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Το δεύτερο μοντέλο μας είναι η λογιστική παλινδρόμηση. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.8. 

 

 

 

Εικόνα 3.8: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Logistic Regression στο σύνολο δεδομένων diabetes. 
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Το τρίτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι ο Random Forest κατηγοριοποιητής. Αυτός, μας δίνει 

τη δυνατότητα να δούμε τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών εμφανίζοντας τις gini τιμές 

τους κι έτσι να αποφασίσουμε ποια από αυτά είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν  στην 

εφαρμογή των μοντέλων μας. Εμείς βέβαια για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων είχαμε 

ήδη αποφασίσει γι’ αυτά, κάτι που απλά επιβεβαιώνεται και από τις gini τιμές τους.  

 

 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.9, πρώτο σε σημαντικότητα είναι το χαρακτηριστικό Glucose. 

 

Εικόνα 3.9: Τιμές σημαντικότητας (gini) για ορισμένα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων diabetes. 

 

Επιλέξαμε να περιορίσουμε το max_depth (=5) για να αποφύγουμε την υπερπροσαρμογή. 

Επιλέξαμε επίσης να οπτικοποιήσουμε ένα (για την ακρίβεια το 5
ο
) από τα δέντρα του δάσους, 

παίρνοντας την εικόνα 3.10, στην οποία φαίνονται αναλυτικά οι κόμβοι και τα φύλλα του 

δέντρου, οι δείκτες gini, το μέγεθος του δείγματος και οι κανόνες διαχωρισμού.  

 

 

 

 

Εικόνα 3.10: Ένα από τα δέντρα που δημιουργήθηκαν από τον Random Forests για το σύνολο δεδομένων diabetes.  
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Εφαρμόσαμε τον Random Forest. 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.11. 

 

 

Εικόνα 3.11: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Random Forest στο σύνολο δεδομένων diabetes. 
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Το τέταρτο και τελευταίο μοντέλο που δοκιμάσαμε είναι το Support vector machine με linear 

kernel. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.12. 

 

 

Εικόνα 3.12: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή SVM (linear) στο σύνολο δεδομένων diabetes. 
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Συμπεράσματα 
 

Στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά ήταν αριθμητικά εκτός 

από το φύλο που χρειαζόταν μια μικρή μετατροπή για να εφαρμοστούν τα μοντέλα μας. Όμως 

μόνο οι αυξημένες τιμές του χαρακτηριστικού Glucose σχετίζονταν άμεσα με την πιθανότητα 

κάποιο άτομο να πάσχει από διαβήτη και όχι ιδιαίτερα οι τιμές άλλων χαρακτηριστικών. Οι 

τιμές που έλειπαν από κάποια χαρακτηριστικά ήταν τόσο πολλές που αποφασίσαμε να μην τα 

λάβουμε υπόψη μας στην κατηγοριοποίηση. Έτσι τελικά μόνο πέντε χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μεθόδων, το μοντέλο SVM με linear 

kernel απέδωσε πολύ καλύτερα από την άποψη της ακρίβειας των προβλέψεων με ποσοστό 

80.69%, με τη λογιστική παλινδρόμηση να ακολουθεί με ποσοστό 79.31% καθώς και τα 

τυχαία δάση με 78.62%, με σχετικά μικρή διαφορά από τον Naïve Bayes με ποσοστό 77.24%. 

Φυσικά σε κάποιο άλλο διαχωρισμό του συνόλου δεδομένων πιθανό να παρατηρούσαμε 

αποκλίσεις από αυτές τις τιμές, καθώς και αλλαγές στην κατάταξη των μοντέλων, επειδή οι 

διαφορές των αποδόσεων είναι σχετικά μικρές. Όσο για τον «αφελή» Bayes, βλέπουμε ότι 

δίνει ακρίβεια που είναι πολύ κοντά σε πιο πολύπλοκα και ευέλικτα μοντέλα, παρά την 

απλότητα και τις περιοριστικές παραδοχές του. Από τους πίνακες σύγχυσης διαπιστώσαμε ότι 

όλα τα μοντέλα έδωσαν περίπου το ίδιο πλήθος false positive και false negative, άρα δεν 

μπορούν να μας επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά ως προς κάποιο μοντέλο. 

Θα πίστευε κανείς πως μόνο προβλέψεις με πολύ μικρή διαφορά στη ακρίβεια μπορούν να 

ανατραπούν. Όμως με μια μικρή μετατροπή των δεδομένων, διαπιστώσαμε πόσο εύκολα 

μπορεί να ανατραπούν μεγαλύτερες διαφορές στα αποτελέσματα κάποιων μεθόδων. 

Μερικές από τις μεθόδους κατηγοριοποίησης που μελετήσαμε θεωρητικά, προσαρμόζονται 

δημιουργώντας καμπύλες που προσεγγίζουν τα δεδομένα, όπως η λογιστική παλινδρόμηση, ή 

βασίζονται στον υπολογισμό αποστάσεων όπως οι ΚΝΝ και SVM. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν 

τα δεδομένα μας να είναι εκφρασμένα στην ίδια κλίμακα μεγεθών για να μην προκαλέσουν 

λανθασμένους υπολογισμούς. Μετασχηματίσαμε τα δεδομένα μας ώστε να βρίσκονται όλα 

στην περιοχή 0 έως 1 (rescaling) και εφαρμόσαμε 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση για να 

δούμε ποιες μέθοδοι επηρεάστηκαν από την κανονικοποίηση των δεδομένων. Στην εικόνα 

3.13 φαίνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων πριν και μετά την κανονικοποίηση. 
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Εικόνα 3.13: Αποτελέσματα μεθόδων πριν και μετά την κανονικοποίηση για το σύνολο δεδομένων diabetes. 

 

Από τα αποτελέσματα της εικόνας 3.13 συμπεράναμε ότι υπάρχουν μέθοδοι που παρέμειναν 

ανεπηρέαστες, όπως ο Naive Bayes, άλλες που είχαν μια μικρή βελτίωση, όπως οι ΚΝΝ και 

άλλες που πέτυχαν εκπληκτικά καλύτερο αποτέλεσμα, όπως η SVM με radial kernel.  

Οι επιδόσεις του SVM επιβεβαιώνονται κι από άλλη παρόμοια εργασία [35]. Σ’ αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων διαφορετικό από το δικό μας με τα ίδια όμως 

χαρακτηριστικά πρόβλεψης και το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήταν το SVM με radial kernel. 

Μετά από 10-Fold διασταυρωμένη επικύρωση προέκυψε ακρίβεια 78% στην πρόβλεψη για 

διαβήτη. Τονίστηκε η ανάγκη για επιλογή των καλύτερων τιμών για τις παραμέτρους της 

μεθόδου, ανάλογα με το εκάστοτε σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την 

εκπαίδευση. Συμπερασματικά, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τη διάγνωση του διαβήτη, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα χαρακτηριστικά του ασθενούς που περιγράφονται και χωρίς 

επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. 

Σε μια άλλη έρευνα [36] χρησιμοποιήθηκε Generalized Discriminant Analysis για να 

διακριθούν οι μεταβλητές των χαρακτηριστικών των δεδομένων μεταξύ υγιών και ασθενών ως 

διαδικασία προεπεξεργασίας. Ακολούθησε εφαρμογή Least Square SVM για να 

κατηγοριοποιηθούν οι παρατηρήσεις και προέκυψε αυξημένη ακρίβεια σε ποσοστό 82% μετά 

από 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση. 

Σε μια άλλη έρευνα [37] που αφορούσε το σύνολο δεδομένων της παρούσας εργασίας, 

συγκρίθηκαν Decision tree και Naive Bayes. Η προεπεξεργασία που εφαρμόστηκε στα 

δεδομένα ήταν η αντικατάσταση των τιμών που έλειπαν, η κανονικοποίηση των τιμών και 

τέλος η επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών. Μετά από διαχωρισμό 70-30 σε σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου και διασταυρωμένη επικύρωση προέκυψε ακρίβεια 76.95% για τα 

Decision tree και 79.56% για το Naive Bayes που διαφέρει ελάχιστα από τα δικά μας 

αποτελέσματα. 
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι γενικά τα σύνολα δεδομένων που έχουν συλλεγεί δεν είναι 

πλήρη, από την άποψη ότι λείπουν τιμές διαφόρων χαρακτηριστικών από κάθε εγγραφή. Θα 

έπρεπε να γίνει προσπάθεια για μια πληρέστερη συλλογή δεδομένων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για δεδομένα ιατρικού χαρακτήρα. Θα έπρεπε πρώτα να γίνει πιο επιστημονική αναλυτική 

μελέτη, από ειδικούς, των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόβλεψη και μετά να 

συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές αυτών, για να επιτύχουμε τα μέγιστα 

δυνατά αποτελέσματα πρόβλεψης, με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων, και να μπορέσουν 

τα αποτελέσματα αυτά να έχουν και ευρεία πρακτική εφαρμογή.  

 

3.3 Σύνολο δεδομένων titanic 
 

Το δεύτερο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε είναι το titanic και στόχος μας να 

δημιουργήσουμε και να συγκρίνουμε μοντέλα πρόβλεψης για το αν κάποιο άτομο επιβίωσε ή 

όχι μετά από το διάσημο ναυάγιο. Είναι ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης στο οποίο η 

μεταβλητή στόχος παίρνει μόνο δύο διαφορετικές τιμές-κατηγορίες (2 class classification 

problem). Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του συγκεκριμένου dataset. Επιλέξαμε μία, σε μορφή 

csv file [38]. Τα χαρακτηριστικά των επιβατών που περιγράφονται είναι:  

PassengerId: αύξων αριθμός επιβάτη. 

Survived: αν ο επιβάτης επέζησε (0 = ΟΧΙ, 1 = ΝΑΙ). 

Pclass: η κατηγορία που ταξίδευε ο επιβάτης, 1
η
, 2

η
, 3

η
, με ανώτερη την 1

η
. 

Name: όνομα.  

Sex: Φύλο αρσενικό/θηλυκό. 

Age: ηλικία σε έτη. 

SibSp:  πλήθος από αδέλφια/σύζυγο που ταξίδευαν με τον τιτανικό. 

Parch:  πλήθος από γονείς/παιδιά που ταξίδευαν με τον τιτανικό. 

Ticket: αριθμός εισιτηρίου. 

Fare: αντίτιμο εισιτηρίου. 

Cabin: αριθμός καμπίνας 

Embarked: λιμάνι επιβίβασης C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton 

 

Το σύνολο των δεδομένων αφορά σε 891 άτομα από τα οποία μετρήσαμε πόσα επέζησαν και 

πόσα όχι. 
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Εικόνα 3.14: Πλήθος ατόμων ανά κατηγορία- πόσοι επέζησαν και πόσοι όχι.  

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.14,  342 άτομα επέζησαν και 549 δεν επέζησαν. 

Εμφανίσαμε τις πληροφορίες που αφορούν το κάθε χαρακτηριστικό που περιγράφεται για να 

δούμε τι τύπου είναι και να εντοπίσουμε αν υπάρχουν τιμές που λείπουν και πόσες είναι 

αυτές. 

 

 

Εικόνα 3.15: Πληροφορίες για το πλήθος και τον τύπο των χαρακτηριστικών του titanic. 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.15, το χαρακτηριστικό Age έχει 714 non-null τιμές άρα 177 null 

τιμές, το χαρακτηριστικό Cabin έχει 204 non-null τιμές άρα 687 null τιμές και το 

χαρακτηριστικό Embarked έχει 889 non-null τιμές άρα 2 null τιμές.  

Επειδή το Embarked έχει μόνο 2 null τιμές, τις διαγράψαμε από το σύνολο δεδομένων μας και 

εμφανίσαμε και πάλι τις πληροφορίες των χαρακτηριστικών για επιβεβαίωση (εικόνα 3.16). 

 

 

Εικόνα 3.16: Πληροφορίες για το πλήθος και τον τύπο των χαρακτηριστικών του titanic μετά τη διαγραφή. 
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Επειδή από το χαρακτηριστικό Age λείπουν πολλές τιμές συμπληρώσαμε τα κενά με τη μέση 

ηλικία και εμφανίσαμε και πάλι τις πληροφορίες των χαρακτηριστικών για επιβεβαίωση 

(εικόνα 3.17). 

 

 

 

Εικόνα 3.17: Πληροφορίες για το πλήθος και τον τύπο των χαρακτηριστικών του titanic μετά τη συμπλήρωση. 

 

Για το χαρακτηριστικό Cabin αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε τις non-null τιμές με το 1 

και τις null με 0, για να δείχνει απλά ότι τα άτομα είχαν ή δεν είχαν καμπίνα. 

 

 

 

Το χαρακτηριστικό  Sex είναι τύπου object και παίρνει τις τιμές male, female. Τα μοντέλα 

κατηγοριοποίησης όμως απαιτούν τα χαρακτηριστικά να παίρνουν αριθμητικές τιμές για να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Έτσι αποφασίσαμε να μετασχηματίσουμε τις 

τιμές male, female σε 1 και 2 αντίστοιχα. 

 

 

 

Επίσης το χαρακτηριστικό  Embarked είναι τύπου object και παίρνει τις τιμές C, Q, S. 

Αντικαταστήσαμε αυτές τις τιμές με τις αριθμητικές 1, 2, 3 αντίστοιχα. 
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Μετά από τις παραπάνω μετατροπές εμφανίσαμε τη συνοπτική περιγραφή του συνόλου 

δεδομένων μας. 

 

 

 

Εικόνα 3.18: Συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων titanic. 
. 
Από τη συνοπτική περιγραφή της εικόνας 3.18 κατανοήσαμε το πεδίο τιμών της κάθε 

αριθμητικής μεταβλητής. Διαπιστώσαμε ότι η ελάχιστη τιμή του χαρακτηριστικού Age είναι 

0.42 ενώ η μέγιστη 80. Η ελάχιστη τιμή του χαρακτηριστικού Fare είναι 0 και η μέγιστη 

512.33. Μετρήσαμε τις μηδενικές τιμές για το Fare ανά κατηγορία (εικόνα 3.19) και 

διαπιστώσαμε πως παίζουν ρόλο στην κατηγοριοποίηση, αν και δεν φαίνονται λογικές, γι’ 

αυτό τις κρατήσαμε. 

 

 

Εικόνα 3.19: Πλήθος μηδενικών τιμών  για το χαρακτηριστικό Fare ανά κατηγορία. 

 

Δημιουργήσαμε επίσης γραφήματα ανά ζεύγη των μεταβλητών, πάντα με αναφορά στις 

διαφορετικές κατηγορίες της μεταβλητής του αποτελέσματος (εικόνα 3.20). Στο γράφημα οι 

τιμές που ανήκουν σε καθεμιά από τις δύο κατηγορίες παριστάνονται με διαφορετικό χρώμα.        

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3. Δημιουργία μοντέλων με χρήση της Python 

Χρήστος Παλαμιώτης  64 

      

 

Εικόνα 3.20: Γραφήματα ανά ζεύγη των μεταβλητών του συνόλου δεδομένων titanic. 
 

Από τα γραφήματα της εικόνας 3.20 διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ζευγάρι μεταβλητών 

πρόβλεψης που να διαχωρίζει ξεκάθαρα τις δύο κατηγορίες του αποτελέσματος. Άρα 

χρειαζόμαστε περισσότερα χαρακτηριστικά για πρόβλεψη στα μοντέλα μας. Αποφασίσαμε να 

μη λάβουμε υπόψη το Name των επιβατών, το Ticket, δηλαδή το κωδικό του εισιτηρίου, και 

φυσικά το PassengerId που δεν είναι παρά απλά ένας αύξων αριθμός, χωρίς καμία αξία. 

Δημιουργήσαμε γραφήματα με το πλήθος των ατόμων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία, για 

τις διάφορες τιμές κάθε μεταβλητής πρόβλεψης που μας ενδιαφέρει. Στις εικόνες 3.21α και 

3.21β  φαίνονται τέτοια γραφήματα για τα χαρακτηριστικά Pclass, Sex, Age, SibSp, Parch, 

Fare, Cabin, Embarked με διαφορετικό χρώμα για τους μετρητές των δύο κατηγοριών του 

Survived. 
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Εικόνα 3.21α: Γραφήματα με το πλήθος των ατόμων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία για κάθε χαρακτηριστικό του titanic. 
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Εικόνα 3.21β: Γραφήματα με το πλήθος των ατόμων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία για κάθε χαρακτηριστικό του titanic. 

 

Μελετώντας τις εικόνες 3.21α και 3.21β βγάζουμε κάποια συμπεράσματα για κάθε 

χαρακτηριστικό. 

Από το διάγραμμα του Pclass παρατηρούμε ότι από τα άτομα της 1
ης

 θέσης τα περισσότερα 

επέζησαν, ενώ από τα άτομα της 3
ης

 (κατώτερης) θέσης τα περισσότερα δεν επέζησαν. 
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Από το διάγραμμα του Sex συμπεραίνουμε ότι από τους άντρες οι περισσότεροι δεν επέζησαν, 

ενώ από τις γυναίκες οι περισσότερες επέζησαν. Απ’ ότι είναι βέβαια γνωστό για το ναυάγιο, 

όταν επιβίβαζαν άτομα στις βάρκες κατά την εκκένωση του πλοίου, έδιναν προτεραιότητα 

στις γυναίκες και τα παιδιά, άρα αυτό φαίνεται φυσιολογικό.  

Για το χαρακτηριστικό Age τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα, οι τιμές είναι αρκετά 

διάσπαρτες, υπάρχει όμως μια συγκέντρωση γύρω στην τιμή 30, όπου τα περισσότερα άτομα 

δεν επέζησαν. 

Από τα διαγράμματα για τα SibSp και Parch βλέπουμε ότι όποιος ταξίδευε μόνος ήταν πιο 

πιθανό να μην επιβίωσε, ενώ είχε καλύτερη τύχη όποιος ταξίδευε με ένα ή δύο ακόμα 

συγγενικά του άτομα. 

Όσο για την τιμή του εισιτηρίου, φαίνεται πως όσοι πλήρωσαν περισσότερα είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, καθώς και όσοι είχαν καμπίνα σε σχέση μ’ αυτούς 

που δεν είχαν. 

Όσοι επιβιβάστηκαν από το λιμάνι Cherbourg φαίνεται να ήταν πιο τυχεροί σε σχέση μ’ 

αυτούς που επιβιβάστηκαν από το Queenstown ή το Southampton. 

 Μετά από τη μελέτη των χαρακτηριστικών, αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη στα μοντέλα 

κατηγοριοποίησης που δημιουργήσαμε τα χαρακτηριστικά Pclass, Sex, Age, SibSp, Parch, 

Fare, Cabin, Embarked. 

Τα μοντέλα που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε, λόγω και του θεωρητικού υπόβαθρου που 

μελετήθηκε και παρουσιάστηκε, για την κατηγοριοποίηση στο σύνολο δεδομένων titanic 

είναι: Naïve Bayes, Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forests και SVM (με 

πυρήνα Radial και Linear). 

Στην αρχή εφαρμόσαμε 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση για τις μεθόδους μας για να δούμε 

ποιες από αυτές αξίζει να χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση στο συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων. 
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Εικόνα 3.22: Ακρίβεια μεθόδων μετά από 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση στο σύνολο δεδομένων titanic. 

 

Στα αποτελέσματα της εικόνας 3.22 εμφανίζεται η ακρίβεια (accuracy), που είναι το πιο 

εύκολα κατανοητό μέτρο απόδοσης και είναι απλώς ο λόγος των ορθά προβλεπόμενων 

παρατηρήσεων προς τις συνολικές παρατηρήσεις.  

 

Μετά τη μελέτη του αποτελέσματος απορρίψαμε τις μεθόδους KNN και SVM (με πυρήνα 

Radial), λόγω της χαμηλής μέσης τιμής της ακρίβειάς τους στις προβλέψεις.  

Έπειτα κι αφού διαχωρίσαμε το σύνολο δεδομένων σε δύο σύνολα, εκπαίδευσης και ελέγχου 

σε αναλογία 80-20 %, εφαρμόσαμε τα μοντέλα μας. 

 

 

Στο σύνολο ελέγχου είχαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις σε δύο κλάσεις 0 και 1. 

Η κλάση 0 αντιστοιχεί σε άτομα που δεν επέζησαν, ενώ η κλάση 1 σε άτομα που επέζησαν.  

Σημαντικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των μοντέλων μας είναι ο πίνακας σύγχυσης 

(confusion matrix) που μας δίνει την εικόνα των TruePositive(TP), FalsePositive(FP), 

TrueNegative(TN) και FalseNegative(FN) προβλέψεων για κάθε μοντέλο. Τα βασικά επίσης 

μεγέθη που προέκυψαν και αναφέρονται στην απόδοση των μοντέλων μας είναι τα precision, 

recall, f1-score, που φαίνονται ανά κλάση αλλά και συνολικά. 
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Το πρώτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι το Gaussian Naïve Bayes. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.23. 

 

 

 

Εικόνα 3.23: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Gaussian Naïve Bayes στο σύνολο δεδομένων titanic. 
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Το δεύτερο μοντέλο μας είναι η λογιστική παλινδρόμηση. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.24. 

 

 

Εικόνα 3.24: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Logistic Regression στο σύνολο δεδομένων titanic. 
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Το τρίτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι ο Decision Tree κατηγοριοποιητής. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.25. 

 

 

Εικόνα 3.25: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Decision Tree στο σύνολο δεδομένων titanic. 
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Το τέταρτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι ο Random Forest κατηγοριοποιητής.  

 

 

 

Αυτός, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών,  

εμφανίζοντας τις gini τιμές τους, κι έτσι να αποφασίσουμε ποια από αυτά είναι απαραίτητο να 

συμμετάσχουν  στην εφαρμογή των μοντέλων μας. Εμείς βέβαια για το συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων είχαμε ήδη αποφασίσει γι’ αυτά, κάτι που απλά επιβεβαιώνεται και από τις gini 

τιμές τους.  

 

 

Εικόνα 3.26: Τιμές σημαντικότητας (gini) για ορισμένα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων titanic. 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.26, πρώτο σε σημαντικότητα είναι το χαρακτηριστικό Sex και 

ακολουθούν τα Pclass, Fare και Age. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουν αρκετά μικρότερη 

σημαντικότητα. Επιλέξαμε επίσης max_depth=5 για να αποφύγουμε το overfitting.  
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Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.27. 

 

 

 
Εικόνα 3.27: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Random Forest στο σύνολο δεδομένων titanic. 
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Το πέμπτο και τελευταίο μοντέλο που δοκιμάσαμε ήταν το Support vector machine με linear 

kernel. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.28. 

 

 

Εικόνα 3.28: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή SVM (linear) στο σύνολο δεδομένων titanic. 
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Συμπεράσματα 
 

Στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων είχαμε να επεξεργαστούμε δεδομένα που δεν ήταν μόνο 

αριθμητικά. Επειδή θα εφαρμόζαμε πολλά διαφορετικά μοντέλα, που κάποια από αυτά 

χρειάζονται αριθμητικά δεδομένα για τους υπολογισμούς τους κάναμε ορισμένες μετατροπές. 

Το Sex εύκολα μετατράπηκε σε αριθμητικό χαρακτηριστικό, όπως και το Embarked, αφού οι 

διαφορετικές τιμές τους ήταν διακριτές και περιορισμένες, δύο ή τρεις. Όσο για το Cabin που 

έπαιρνε πολλές διαφορετικές τιμές, θεωρήσαμε ότι είχε σημασία να κρατήσουμε μόνο την 

πληροφορία για το αν κάποιος  ήταν κάτοχος καμπίνας ή όχι. Επίσης δεν χρησιμοποιήσαμε το 

Name ως παράγοντα πρόβλεψης στην κατηγοριοποίησή μας. Από τη μελέτη αλλά και τα 

γραφήματα που δημιουργήσαμε διαπιστώσαμε ότι τα Sex και Class σχετίζονταν αρκετά με 

την πιθανότητα επιβίωσης και ότι γύρω στην ηλικία των 30 υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος 

ατόμων που δεν επιβίωσαν. Τελικά τα χαρακτηριστικά που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 

ήταν ταPclass, Sex, Age, SibSp, Parch, Fare, Cabin και Embarked. 

Διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν και αφορούν το κομμάτι της μελέτης, ανάλυσης και 

συσχέτισης των διαθέσιμων δεδομένων του συγκεκριμένου συνόλου με την επιβίωση ή όχι 

των επιβατών. Σε μια από αυτές [39] επίσης, όπως κι εμείς, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 

το φύλο είχε άμεση σχέση με την επιβίωση, όπως και η κατηγορία του επιβάτη. Για την ηλικία 

χρησιμοποίησαν ομαδοποίηση σε τέσσερις κατηγορίες, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και 

ηλικιωμένοι και για το λιμάνι επιβίβασης θεώρησαν ότι σχετίζονταν αρκετά με την επιβίωση. 

Παρατήρησαν επίσης ότι το λιμάνι σχετίζονταν με την κατηγορία του επιβάτη και αυτή με το 

αντίτιμο του εισιτηρίου και άρα σε μια άλλη προσπάθεια ίσως θα έπρεπε αυτά να ενοποιηθούν 

με κάποιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η πολυπλοκότητα των μοντέλων μας. 

Εφαρμόστηκε μοντέλο decision tree και βρέθηκε να έχει ακρίβεια περίπου 81%, κάτι που 

επιβεβαιώνει και τα δικά μας αποτελέσματα. 

Όπως φαίνεται από την εφαρμογή των μεθόδων μας, το μοντέλο Random Forest απέδωσε από 

την άποψη της ακρίβειας των προβλέψεων ποσοστό 80.9%, το ίδιο με το decision tree, με 

μικρή διαφορά από το SVM με linear kernel  80.34% και τη λογιστική παλινδρόμηση να 

ακολουθεί με ποσοστό 79.21%,. Ο Naïve Bayes βρίσκεται χαμηλότερα με ποσοστό 75.84%. 

Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν μία μόνο εφαρμογή των μοντέλων, ενώ η 10-fold 

διασταυρωμένη επικύρωση έδειξε ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για το 

Naïve Bayes και το SVM, αλλά αυτό δικαιολογείται από την τυχαία επιλογή κατά το 

διαχωρισμό των δεδομένων σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου. 
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Όπως και με το σύνολο δεδομένων Diabetes έτσι και με το Titanic πειραματιστήκαμε και με 

την κανονικοποίηση των δεδομένων. Μετασχηματίσαμε τα δεδομένα μας ώστε να βρίσκονται 

όλα στην περιοχή 0 έως 1 (rescaling) και εφαρμόσαμε 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση για 

να δούμε ποιες μέθοδοι επηρεάστηκαν από την κανονικοποίηση των δεδομένων. Στην εικόνα 

3.29 φαίνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων πριν και μετά την κανονικοποίηση. 

 

 

 

Εικόνα 3.29: Αποτελέσματα μεθόδων πριν και μετά την κανονικοποίηση για το σύνολο δεδομένων titanic. 

 

Από τα αποτελέσματα της εικόνας 3.29 συμπεράναμε ότι υπάρχουν μέθοδοι που παρέμειναν 

ανεπηρέαστες, όπως ο Naive Bayes, τα Random Forest και  SVM με linear kernel. Επίσης 

μέθοδοι που κινήθηκαν ελαφρώς θετικά, όπως η Logistic Regression  και άλλες που πέτυχαν 

εκπληκτικά καλύτερο αποτέλεσμα, όπως οι ΚΝΝ και SVM με radial kernel. Άρα και πάλι η 

κανονικοποίηση των δεδομένων φαίνεται να είναι μια διαδικασία ιδιαίτερης σημασίας για την 

απόδοση κάποιων μοντέλων. 

Το μοντέλο Random Forest μας έδωσε επιπλέον τη δυνατότητα να εμφανίσουμε τις gini τιμές 

των χαρακτηριστικών, που μας δείχνουν τη σημαντικότητα του καθενός στην 

κατηγοριοποίηση (εικόνα 3.26). Αυτές οι τιμές στη συγκεκριμένη εφαρμογή επιβεβαίωσαν το 

συμπέρασμα που βγάλαμε από τη μελέτη των διαγραμμάτων, ότι δηλαδή το φύλο είναι το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό και ακολουθούν η κατηγορία και το αντίτιμο του εισιτηρίου, που 

φυσικά συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Όσο για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ήταν κάπως 

δύσκολο να τα κατατάξουμε μόνοι μας με σειρά σημαντικότητας, άρα σε αυτό βοηθάει πολύ η 

εμφάνιση που μας παρέχουν τα Random Forests. 

Σύμφωνα με μελέτη [40] που πραγματοποιήθηκε πάνω στην κατηγοριοποίηση φασματικών 

δεδομένων, κάποιες μέθοδοι, όπως η least squares regression, έχουν καλές επιδόσεις σε 

φασματικά δεδομένα υψηλών διαστάσεων, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν άσχετα 

χαρακτηριστικά. Ο Random Forest με τη σημασία του Gini, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει 
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μια σαφή εξάλειψη χαρακτηριστικών, αλλά μπορεί να μην προσαρμόζεται κατά βέλτιστο 

τρόπο σε φασματικά δεδομένα λόγω της τοπολογίας των δέντρων ταξινόμησης που 

βασίζονται σε ορθογώνιες διαχωρισμούς στο χώρο των χαρακτηριστικών . 

Προτάθηκε συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων και αξιολόγηση της κοινής χρήσης μιας 

επιλογής χαρακτηριστικών βασισμένης στη σημασία Gini του Random Forest μαζί με 

μεθόδους ταξινόμησης σε σύνολα φασματικών δεδομένων από ιατρικές διαγνωστικές, 

βιοϊατρική ανάλυση, επιστήμη των τροφίμων και συνθετικά τροποποιημένα φασματικά 

δεδομένα. Αυτή η συνδυαστική μέθοδος παρουσίασε τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα σε 

σχέση με την εφαρμογή μιας μόνο μεθόδου. Ξεπέρασε την επίδοση της άμεσης εφαρμογής 

του Random Forest κατηγοριοποιητή ή άλλων κατηγοριοποιητών που εφαρμόστηκαν πάνω σε 

ολόκληρο το σύνολο των χαρακτηριστικών. Η σημασία του Gini παρείχε ανώτερα μέσα για τη 

μέτρηση της συνάφειας των χαρακτηριστικών στα φασματικά δεδομένα, βοηθώντας στη 

δημιουργία ενός βέλτιστου υποσυνόλου χαρακτηριστικών, στα οποία άλλοι 

κανονικοποιημένοι κατηγοριοποιητές πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από τον ίδιο το Random 

Forest. Άρα μια επιλογή χαρακτηριστικών που βασίζεται στη σημασία του Gini μπορεί να 

προηγείται μιας κανονικής γραμμικής κατηγοριοποίησης, για τον προσδιορισμό αυτού του 

βέλτιστου υποσυνόλου χαρακτηριστικών και για να κερδίσει ένα διπλό όφελος τόσο από τη 

μείωση των διαστάσεων όσο και από την εξάλειψη του θορύβου από την εργασία 

κατηγοριοποίησης. 

Μια άλλη μελέτη [41] πάνω σε ιατρικά δεδομένα για την πρόβλεψη της άνοιας, σύγκρινε τα 

αποτελέσματα διαφόρων μεθόδων κατηγοριοποίησης, μεταξύ των οποίων logistic regression, 

SVM και Random Forest, μετρώντας την ακρίβεια, τα true negative και true positive των 

μεθόδων. Οι προγνωστικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10 νευροψυχολογικές 

εξετάσεις που συμβάλλουν στη διάγνωση της άνοιας και εφαρμόστηκε 5-fold διασταυρωμένη 

επικύρωση στην εφαρμογή των μεθόδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι SVM και Random 

Forest είχαν την καλύτερη μέση ακρίβεια στις προβλέψεις, με διαφορά από τις υπόλοιπες 

μεθόδους. Στα true negative υπερείχε το SVM, ενώ στα true positive ο Random Forest με 

μεγάλη διαφορά από το SVM ο οποίος παρουσίασε πολύ μικρή ευαισθησία. Συμπερασματικά, 

όταν λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία εκτός από τη συνολική ακρίβεια κατηγοριοποίησης, ο 

Random Forest κατατάσσεται πρώτος σε σχέση με logistic regression και SVM στην 

πρόβλεψη της άνοιας με τη χρήση αρκετών νευροψυχολογικών εξετάσεων. Άρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων της άνοιας από 

νευροψυχολογικές δοκιμές. 
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3.4  Σύνολο δεδομένων Sms spam collection  
 

Το τρίτο σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε είναι το Sms spam collection και στόχος μας 

να δημιουργήσουμε και να συγκρίνουμε μοντέλα πρόβλεψης για το αν κάποιο μήνυμα είναι 

spam ή ham. Είναι ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης στο οποίο η μεταβλητή στόχος παίρνει 

δύο διαφορετικές τιμές spam/ham (2 class classification problem).  

Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του συγκεκριμένου dataset. Επιλέξαμε μία, σε μορφή csv file 

[42]. Τα δεδομένα μας έχουν μόνο δύο χαρακτηριστικά: 

v1: κατηγορία του μηνύματος (spam/ham).  

v2: κείμενο του μηνύματος. 

Τα μετονομάσαμε σε “label” και “text” για να αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενό τους. Το 

συγκεκριμένο dataset έχει και τρία επιπλέον κενά χαρακτηριστικά τα οποία διαγράψαμε.  

 

  

 

Το σύνολο των δεδομένων αφορά σε 5572 μηνύματα. Μετρήσαμε πόσα από αυτά ανήκουν σε 

κάθε κατηγορία. 

 

 

  

Το αποτέλεσμα που πήραμε φαίνεται στην εικόνα 3.30. 

 

 

Εικόνα 2.30: Πλήθος ham-spam μηνυμάτων στο σύνολο δεδομένων Sms spam collection. 
 

Έπειτα δημιουργήσαμε ένα συννεφόλεξο με τις λέξεις που κυριαρχούν στα spam (εικόνα 

3.31), κι ένα με τις λέξεις που επικρατούν στα ham (εικόνα 3.32). 
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Εικόνα 3.31: Λέξεις που κυριαρχούν στα spam μηνύματα. 

 

 

Εικόνα 3.32: Λέξεις που κυριαρχούν στα ham μηνύματα. 
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Από τα συννεφόλεξα πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι στα spam κυριαρχούν λέξεις όπως free, 

mobile, call, stop, now ενώ στα ham λέξεις όπως will, love, got, call, now και άλλες 

παρόμοιες. Παρατηρούμε ότι κάποιες από αυτές είναι κοινές στις δύο κατηγορίες μηνυμάτων, 

κάποιες άλλες όμως είναι χαρακτηριστικές για μία από αυτές τις κατηγορίες. Άρα σίγουρα ο 

χωρισμός των μηνυμάτων σε λέξεις είναι απαραίτητος για τη σωστή κατηγοριοποίηση. 

Όπως είναι φανερό έχουμε μόνο ένα χαρακτηριστικό, το text, που έχει τη μορφή κειμένου, και 

με βάση αυτό πρέπει να κάνουμε την κατηγοριοποίηση. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας 

(Natural Language Processing-NLP) [43] [44] είναι μια συλλογή υπολογιστικών τεχνικών με 

σκοπό την αυτόματη ανάλυση, αναπαράσταση και επεξεργασία της ανθρώπινης γλώσσας. 

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου δομημένο ή αδόμητο κείμενο πρέπει να αναπαρασταθεί 

με τέτοιο τρόπο που να είναι δυνατή η επεξεργασία του. Συγκεκριμένα, τα μοντέλα που 

περιγράψαμε θεωρητικά, απαιτούν αριθμητικά δεδομένα για τους υπολογισμούς τους. Άρα, με 

κάποιο τρόπο θα έπρεπε να μετατρέψουμε το κείμενο σε αριθμούς. Η διαδικασία που 

ακολουθήσαμε για τη μετατροπή κάθε λέξης ενός μηνύματος σε αριθμό είναι η TF-IDF [45], 

που είναι μια βελτίωση της μεθόδου “bag of words”, και περιγράφεται παρακάτω. 

Στη μέθοδο “bag of words”, υπολογίζεται η συχνότητα της κάθε λέξης (Term Frequency) και 

τότε: 

TF (λέξης) = πλήθος εμφανίσεων της λέξης στο μήνυμα                         (3.1) 

 

Στη μέθοδο TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), εκτός από τη συχνότητα 

κάθε λέξης, υπολογίζεται και η αντίστροφη συχνότητα εγγράφου της λέξης που είναι ίση με: 

 

𝐼𝐷𝐹(𝜆έ𝜉𝜂𝜍) = 𝑙𝑜𝑔 
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜇𝜂𝜈𝜐𝜇ά𝜏𝜔𝜈 𝜎𝜏𝜊 𝜎ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛿 𝛿𝜊𝜇έ𝜈𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜇𝜂𝜈𝜐𝜇ά𝜏𝜔𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝜋 𝜌𝜄έ𝜒𝜊𝜐𝜈 𝜏𝜂 𝜆έ𝜉𝜂
                (3.2) 

 

Η τελική βαθμολογία (βαρύτητα) για κάθε λέξη είναι TF (λέξης) * IDF (λέξης). 

Έπειτα, κάθε μήνυμα μετατρέπεται σε ένα διάνυσμα. Το διάνυσμα αυτό έχει τόσα στοιχεία, 

όσες και οι συνολικές λέξεις του συνόλου δεδομένων και κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει τη 

βαρύτητα της αντίστοιχης λέξης στο μήνυμα.  

Έστω, για παράδειγμα, ότι το σύνολο δεδομένων αποτελείται από δύο μηνύματα 

message1: ‘Καλημέρα Ελλάδα’ 

message2: ‘Καλημέρα σε όλους’  

Υπολογίζεται το IDF κάθε λέξης: 
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IDF (Καλημέρα) = log(2/2) = 0 

IDF (Ελλάδα) = log(2/1) = 0.3 

IDF (σε) = log(2/1) = 0.3 

IDF (όλους) = log(2/1) = 0.3 

Είναι προφανές ότι, αν μια λέξη υπάρχει πολλές φορές, έχει μικρότερη βαρύτητα, γεγονός που 

σημαίνει ότι δίνει λιγότερη πληροφορία. 

Το κάθε μήνυμα χωρίζεται σε λέξεις και μετατρέπεται σε διάνυσμα, με βάση το σύνολο των 

λέξεων που είναι: (Καλημέρα,Ελλάδα,σε,όλους) 

 

message1 (Καλημέρα,Ελλάδα)  (1*0, 1*0.3, 0*0.3, 0*0.3)  (0,0.3,0,0) (0.3) 

message2  (Καλημέρα,σε,όλους)  (1*0, 0*0.3, 1*0.3, 1*0.3)  (0,0,0.3,0.3) (0.3,0.3) 

 

Επειδή τα διανύσματα που προκύπτουν έχουν πολλά μηδενικά στοιχεία, είναι δηλαδή “αραιοί 

πίνακες”, δεν εμφανίζονται τα μηδενικά, αλλά μόνο τα μη μηδενικά στοιχεία. 

Με τον παραπάνω τρόπο, οι λέξεις κάθε μηνύματος μετατρέπονται σε αριθμούς, οι οποίοι 

μπορούν να συμμετάσχουν στους αριθμητικούς υπολογισμούς που απαιτούν οι διάφορες 

μέθοδοι κατηγοριοποίησης. 

Την παραπάνω μέθοδο εφαρμόσαμε στα μοντέλα μας. Διαχωρίσαμε το σύνολο δεδομένων σε 

δύο σύνολα, εκπαίδευσης και ελέγχου, σε αναλογία 80-20 %. 

 

 

 

Χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη sklearn της Python που μας παρέχει τη δυνατότητα να 

εφαρμόσουμε τη μέθοδο TF-IDF, μετατρέποντας τις λέξεις των μηνυμάτων των συνόλων 

εκπαίδευσης και ελέγχου σε αριθμητικά διανύσματα με τις εντολές: 

 

 

 

Με τον καθορισμό της παραμέτρου stop_words = 'english', επιλέξαμε να αφαιρεθούν κάποιες 

ευρέως χρησιμοποιούμενες αγγλικές λέξεις (επειδή η γλώσσα των μηνυμάτων μας είναι τα 

αγγλικά), οι οποίες δε συνεισφέρουν καθόλου στον προσδιορισμό ενός μηνύματος ως spam.  

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εντολών, δημιουργήθηκαν δύο αραιοί δισδιάστατοι 

πίνακες. Ο πρώτος, διαστάσεων 4457x7480, προέκυψε από τη διανυσματικοποίηση του 
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συνόλου εκπαίδευσης, και ο δεύτερος, διαστάσεων 1114x7422, από την ίδια μετατροπή του 

συνόλου ελέγχου.   

Οι γραμμές του κάθε πίνακα αντιστοιχούν στα μηνύματα, ενώ οι στήλες στις λέξεις του συνόλου των 

μηνυμάτων. Το στοιχείο του πίνακα στη θέση (I,j) αντιστοιχεί στη βαρύτητα της j-στής λέξης στο i-στό 

μήνυμα. Ενδεικτικά εμφανίσαμε τα μη μηδενικά στοιχεία της πρώτης γραμμής, που αφορούν 

το πρώτο μήνυμα, με την εντολή:  

 

 

 

Εικόνα 3.33: Μη μηδενικά στοιχεία της πρώτης γραμμής του πίνακα μετά την εφαρμογή του tf-idf. 

 

Η εικόνα 3.33 μας δείχνει κάποιες ενδεικτικές τιμές που προέκυψαν από την εφαρμογή της 

μεθόδου TF-IDF. Παρατηρήσαμε ότι οι τιμές που προέκυψαν είναι στην κλίμακα 0-1 και άρα 

τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζεται να κανονικοποιηθούν, γιατί είναι ήδη στην ίδια κλίμακα. 

Τα μοντέλα που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε, λόγω και του θεωρητικού υπόβαθρου που 

μελετήθηκε και παρουσιάστηκε, για την κατηγοριοποίηση στο σύνολο δεδομένων Sms spam 

collection είναι: Multinomial Naïve Bayes, Logistic Regression, Logistic Regression με 

class_weight='balanced', KNN, Decision Tree, Random Forests και SVM (με πυρήνα Radial, 

Linear και Sigmoid, gamma=1.0 και class_weight='balanced'). Η παράμετρος class_weight 

επιλέχτηκε να είναι 'balanced' επειδή στο σύνολο δεδομένων μας τα μηνύματα που ανήκουν 

στις δύο κλάσεις δεν είναι ισάριθμα. 

Στην αρχή εφαρμόσαμε 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση για τις μεθόδους μας για να δούμε 

ποιες από αυτές αξίζει να χρησιμοποιηθούν για κατηγοριοποίηση στο συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων. 
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Εικόνα 3.34: Ακρίβεια μεθόδων μετά από 10-fold διασταυρωμένη επικύρωση στο σύνολο δεδομένων Sms spam collection. 
 

Στα αποτελέσματα της εικόνας 3.34 εμφανίζεται η ακρίβεια (accuracy), που είναι το πιο 

εύκολα κατανοητό μέτρο απόδοσης και είναι απλώς ο λόγος των ορθά προβλεπόμενων 

παρατηρήσεων προς τις συνολικές παρατηρήσεις. 

Μετά τη μελέτη του αποτελέσματος απορρίψαμε τις μεθόδους KNN και Decision tree, λόγω 

της χαμηλής μέσης τιμής της ακρίβειάς τους στις προβλέψεις. Επίσης προτιμήσαμε την 

Logistic Regression με την παράμετρο class_weight='balanced', επειδή διαπιστώσαμε 

βελτίωση της ακρίβειας κατά περίπου 3%. 

Στο σύνολο ελέγχου είχαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις παρατηρήσεις σε δύο κλάσεις ham και 

spam.  

Σημαντικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των μοντέλων μας είναι ο πίνακας σύγχυσης 

(confusion matrix) που μας δίνει την εικόνα των TruePositive(TP), FalsePositive(FP), 

TrueNegative(TN) και FalseNegative(FN) προβλέψεων για κάθε μοντέλο. Τα βασικά επίσης 

μεγέθη που προέκυψαν και αναφέρονται στην απόδοση των μοντέλων μας είναι τα precision, 

recall, f1-score, που φαίνονται ανά κλάση αλλά και συνολικά. 
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Το πρώτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι το Multinomial Naïve Bayes. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.35. 

 

 

 
Εικόνα 3.35: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Multinomial Naïve Bayes στο σύνολο δεδομένων Sms spam 
collection. 
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Το δεύτερο μοντέλο μας είναι η λογιστική παλινδρόμηση με class_weight='balanced'. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.36. 

 

 

 
Εικόνα 3.36: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Logistic Regression στο σύνολο δεδομένων Sms spam 
collection. 
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Το τρίτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι ο Random Forest κατηγοριοποιητής. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.37. 

 

 

Εικόνα 3.37: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή Random Forest στο σύνολο δεδομένων Sms spam 
collection. 
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Το τέταρτο μοντέλο που εφαρμόσαμε είναι ο SVC radial kernel κατηγοριοποιητής.  

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.38. 

 

 

 
Εικόνα 3.38: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή SVM (radial)  στο σύνολο δεδομένων Sms spam collection. 
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Το πέμπτο μοντέλο που δοκιμάσαμε ήταν το SVC με linear kernel. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.39. 

 

 

 
Εικόνα 3.39: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή SVM (linear) στο σύνολο δεδομένων Sms spam collection. 
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Το έκτο και τελευταίο μοντέλο που δοκιμάσαμε ήταν το SVC με sigmoid kernel. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα και ο πίνακας σύγχυσης μετά τις προβλέψεις στο σύνολο ελέγχου φαίνονται 

στην εικόνα 3.40. 

 

 

 

Εικόνα 3.40: Ακρίβεια και πίνακας σύγχυσης μετά την εφαρμογή SVM (sigmoid) στο σύνολο δεδομένων Sms spam 
collection. 
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Συμπεράσματα 
 

Σε προβλήματα κατηγοριοποίησης στα οποία τα δεδομένα που πρέπει να κατηγοριοποιηθούν 

είναι κείμενα σε φυσική γλώσσα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές NLP στην 

προεπεξεργασία τους. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο tf-idf για τη 

διανυσματικοποίηση των λέξεων του κειμένου και απομακρύναμε τις συχνά εμφανιζόμενες 

λέξεις  με τη βοήθεια κάποιων έτοιμων συναρτήσεων που μας παρείχαν οι βιβλιοθήκες της 

Python. Τα δεδομένα μας δε χρειάστηκαν κάποια διαδικασία κανονικοποίησης γιατί η tf-idf 

μετατρέπει τις λέξεις σε βάρη που ανήκουν στο διάστημα 0 έως 1 κι έτσι δεν απαιτείται άλλη 

μετατροπή. Δεν χρησιμοποιήσαμε ως κριτήριο το μέγεθος (μήκος) των μηνυμάτων για να 

εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα για το αν είναι spam ή ham. Δεν ασχοληθήκαμε με αποκοπή 

καταλήξεων (stemming), συνδυασμό λέξεων ανά δύο και άλλες τεχνικές που θα μπορούσαν 

να επιφέρουν κάποια βελτίωση στην ακρίβεια των μεθόδων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο μιας επόμενης, σε βάθος, έρευνας σχετικά με τη βελτιστοποίηση 

κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου.  Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως ήταν να καταλήξουμε σε 

κάποιο συμπέρασμα για το ποιες μέθοδοι πραγματικά έχουν την καλύτερη απόδοση ποσοτικά 

και ποιοτικά. 

 Όπως φαίνεται από τη μέτρηση της ακρίβειας μετά την εφαρμογή των μοντέλων μας, το 

μοντέλο Support Vector Machine είχε την καλύτερη απόδοση από την άποψη της ακρίβειας 

των προβλέψεων με ποσοστό πάνω από 98% και με τους τρεις πυρήνες που δοκιμάσαμε. 

Μελετώντας λίγο πιο προσεκτικά τα στατιστικά μεγέθη τους και τους πίνακες σύγχυσης, 

παρατηρήσαμε ότι, το μοντέλο με τον radial kernel, έδωσε ελάχιστα false positive και αρκετά 

false negative, σε σχέση με τα μοντέλα με τους άλλους δύο πυρήνες (linear και sigmoid), που 

έδωσαν κάπως αυξημένα false positive και μειωμένα false negative, με τη γενική ακρίβεια να 

είναι εντελώς παρόμοια. Δεύτερο με ακρίβεια προβλέψεων πολύ κοντά στο SVM, το μοντέλο 

Naïve Bayes με 97,76%. Ακολουθούν σε πολύ μικρή απόσταση τα Random Forest 97,58% και 

Logistic Regression 97,4%.  

Εκτός από τη μέτρηση σε μορφή ποσοστού, που ουσιαστικά φέρνει πολύ κοντά όλες τις 

μεθόδους που εφαρμόστηκαν, μελετήσαμε πιο προσεκτικά τους πίνακες σύγχυσης και 

καταλήξαμε σε ένα πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα. Τα μοντέλα Naïve Bayes και Random 

Forest, εκτός από την εξαιρετική ακρίβεια που πέτυχαν στις προβλέψεις, δεν έδωσαν κανένα 

false positive, σε αντίθεση με το Support Vector Machine και τη Logistic Regression που 

έδωσαν σημαντικό αριθμό από λάθος θετικές προβλέψεις. 
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Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι, ενώ το μοντέλο Support Vector Machine 

φαίνεται να υπερέχει στην ποσοτική μέτρηση, έστω και ελάχιστα, δεν θα πρέπει να 

θεωρήσουμε τόσο αξιόλογη αυτή τη διαφορά, επειδή είναι πιο σημαντικό να μη χάσουμε 

κάποιο μήνυμα, επειδή χαρακτηρίστηκε λάθος ως spam, και αυτό μας εξασφαλίζουν το 

μοντέλα Naïve Bayes και Random Forest.  

Η καταλληλότητα του Naïve Bayes για την κατηγοριοποίηση κειμένου έχει μελετηθεί και 

αποδειχθεί από διάφορες έρευνες. Οι S.L. Ting, W.H. Ip και Albert H.C. Tsang [46] στην 

εργασία “Is Naïve Bayes a Good Classifier for Document Classification?”, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ο Naïve Bayes φαίνεται να είναι ο καλύτερος κατηγοριοποιητής κειμένου 

έχοντας μελετήσει, εκτός από την ακρίβεια, και το χρόνο που απαιτείται για να χτιστεί ένα 

μοντέλο αφού το Naïve Bayes, λόγω της απλότητάς του, απαιτεί ελάχιστο χρόνο για τη 

δημιουργία του. 

Παρόμοια μελέτη [47] για κατηγοριοποίηση spam/not spam που σύγκρινε τα μοντέλα Νeural 

Νetwork, SVM, Naïve Bayes και J48 decision tree, έδειξε ότι πράγματι το Naïve Bayes και τα 

δέντρα είχαν ανώτερη απόδοση, σταθερά πάνω από το 95%, η οποία δεν σχετίζονταν με το 

μέγεθος των παρατηρήσεων του συνόλου δεδομένων, δηλαδή με το πλήθος των μηνυμάτων. 

Επίσης έδειξε ότι, η απόδοση όλων των μεθόδων βελτιώνονταν όταν ο αριθμός των 

χαρακτηριστικών, δηλαδή το πλήθος των πιο συχνά εμφανιζόμενων λέξεων που επιλέγονταν 

να χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση αυξάνονταν. 

Στα ίδια περίπου συμπεράσματα κατέληξε και ακόμη μία μελέτη [48] που πραγματοποιήθηκε 

και αφορούσε τέσσερα μοντέλα μεταξύ των οποίων και τα Naïve Bayes και SVM. Αυτή 

χρησιμοποίησε τη μέθοδο bag of words και επέλεξε τις πιο σημαντικές λέξεις για να μειωθεί η 

διαστασιμότητα (dimensionality). Εφαρμόστηκε σε δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων για 

διαφορετικές αναλογίες συνόλων εκπαίδευσης και ελέγχου. Έδειξε ότι και οι δύο μέθοδοι 

ελάχιστα επηρεάζονται από το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης και από τη διαφορετικότητα 

των συνόλων δεδομένων, αυξάνουν όμως τις επιδόσεις τους όταν αυξάνεται το πλήθος των 

χαρακτηριστικών, μέχρι μια μέγιστη τιμή. Όταν το πλήθος των χαρακτηριστικών αυξηθεί 

περισσότερο, ο Naïve Bayes ρίχνει την επίδοσή του, ενώ ο  SVM επηρεάζεται ελάχιστα. 

Μια διαφορετική, αλλά παρόμοια εφαρμογή παρουσιάστηκε [49] και αφορούσε τον εντοπισμό 

spam λογαριασμών στο Twitter, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς κατηγοριοποιητές όπως 

Naïve Bayes, Random Forests, SVM, KNN. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατηγοριοποίηση ήταν τόσο βασισμένα στο περιεχόμενο, όπως στο δικό μας σύνολο 

δεδομένων, δηλαδή αφορούσαν το κυρίως κείμενο, όσο και βασισμένα στο χρήστη. Για 

παράδειγμα το πλήθος των ακόλουθων του λογαριασμού, το πλήθος των ατόμων που 
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ακολουθεί, οι χρονικές περίοδοι και η συχνότητα με την οποία σχολιάζει, είναι ορισμένα 

χαρακτηριστικά βασισμένα στο χρήστη. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τα Random Forests ως 

καλύτερο σε επίδοση κατηγοριοποιητή με ακρίβεια 95,7%, με το SVM τον KNN και τον 

Naïve Bayes να ακολουθούν. Η χαμηλότερη απόδοση του Naïve Bayes αποδόθηκε στο μη 

καλά ισορροπημένο σύνολο δεδομένων στο οποίο οι regular χρήστες ήταν πολύ περισσότεροι 

από τους spam χρήστες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και μια έρευνα που συγκρίνει την επίδοση των SVM  και 

Random Forests στην κατηγοριοποίηση των email ως spam [50]. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο το SVM όσο και τα RF είναι αποτελεσματικά για την 

κατασκευή  ταξινομητών με εξαιρετική ακρίβεια. Μεταξύ αυτών, τα RF είναι οριακά πιο 

ακριβής μέθοδος αλλά κοστίζει περισσότερο από άποψη χρόνου και χώρου. Το SVM παράγει 

παρόμοια ακρίβεια με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο, εάν διαμορφώσουμε κατάλληλα 

παραμέτρους που είναι σταθερές (συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε γ= 0,125 και C=128). Οι 

προκύπτοντες κατηγοριοποιητές συμβάλλουν στην αποφυγή ανεπιθύμητων και κακόβουλων 

μηνυμάτων από τους χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η μελέτη των παραπάνω ερευνών επιβεβαιώνει και τα δικά μας συμπεράσματα, όσον αφορά 

την απόδοση των μοντέλων Random Forests, Naïve Bayes και SVM στην κατηγοριοποίηση 

spam/ham μηνυμάτων. Επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η επικεντρωμένη έρευνα σε 

καθεμιά από αυτές τις μεθόδους ξεχωριστά, ιδιαίτερα σε εκείνες που επιδέχονται 

παραμετροποίηση. Η κατανόηση του ρόλου των παραμέτρων αυτών και η βηματική μεταβολή 

της τιμής τους σε συνδυασμό με τη μεταβολή τιμών άλλων παραμέτρων θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών 

συνόλων δεδομένων, ισορροπημένων ή μη, με λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία, ο τρόπος 

διαχωρισμού τους σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, το πλήθος των χαρακτηριστικών που 

λαμβάνονται υπόψη στην κατηγοριοποίηση και άλλα πολλά μπορούν επίσης να μεταβάλλουν 

τα αποτελέσματα των μεθόδων και πρέπει να ερευνηθούν σε βάθος. 
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Παράρτημα (κώδικας Python) 
 

Κώδικας για diabetes σύνολο δεδομένων 

import pandas as pd  

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

sns.set_style("whitegrid") 

from sklearn import metrics 

from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix 

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.svm import SVC 
import time 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.model_selection import cross_val_score 
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 
scaler = MinMaxScaler() 
 
#load dataset from csv file 
dataset = pd.read_csv('diabetes.csv') 
 
#print count of each class 
print('counts of 0-class and 1-class:') 
print(dataset.groupby('Outcome')['Age'].count()) 
 
#Print count of values, mean, min, max value of all attributes 
pd.set_option('display.precision', 2,'display.max_columns', None) 
print(dataset.describe()) 
 
#Print counter of zero values for specific attributes 
print('zero values of Glucose:') 
print(dataset[dataset.Glucose == 0].groupby('Outcome')['Age'].count()) 
print('zero values of BloodPressure:') 
print(dataset[dataset.BloodPressure == 0].groupby('Outcome')['Age'].count()) 
print('zero values of SkinThickness:') 
print(dataset[dataset.SkinThickness == 0].groupby('Outcome')['Age'].count()) 
print('zero values of Insulin:') 
print(dataset[dataset.Insulin == 0].groupby('Outcome')['Age'].count()) 
print('zero values of BMI:') 
print(dataset[dataset.BMI == 0].groupby('Outcome')['Age'].count()) 
 
#delete rows with zero values 
dataset = dataset[dataset['Glucose']!=0] 
dataset = dataset[dataset['BloodPressure']!=0] 
dataset = dataset[dataset['BMI']!=0] 
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#Print scatter plots by pairs 
sns.set(style='ticks') 
plt.figure(figsize=(20,20)) 
sns.pairplot(dataset, hue='Outcome') 
 
#Print counter per class for each attribute 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Glucose').Outcome.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 0]['Glucose'], color='blue', kde=False, label='0 Class') 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 1]['Glucose'], color='green', kde=False, label='1 Class') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with glucose values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('BloodPressure').Outcome.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 0]['BloodPressure'], color='blue', kde=False, label='0 Class') 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 1]['BloodPressure'], color='green', kde=False, label='1 Class') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with BloodPressure values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('BMI').Outcome.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 0]['BMI'], color='blue', kde=False, label='0 Class') 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 1]['BMI'], color='green', kde=False, label='1 Class') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with BMI  values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('DiabetesPedigreeFunction').Outcome.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 0]['DiabetesPedigreeFunction'], color='blue', kde=False, 
label='0 Class') 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 1]['DiabetesPedigreeFunction'], color='green', kde=False, 
label='1 Class') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with DiabetesPedigreeFunction  values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Age').Outcome.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 0]['Age'], color='blue', kde=False, label='0 Class') 
sns.distplot(dataset[dataset.Outcome == 1]['Age'], color='green', kde=False, label='1 Class') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Age  values') 
plt.show() 
 
#choose features and target from dataset features 
features = ['Glucose','BloodPressure','BMI','DiabetesPedigreeFunction','Age'] 
category = 'Outcome' 
 
#split dataset in a trainset and a testset 
trainset, testset = train_test_split(dataset, test_size=0.2, random_state=int(time.time())) 
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#10-fold cross validation 
classifiers = [ 
       GaussianNB(), 
       LogisticRegression(), 
       KNeighborsClassifier(), 
       DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5), 
       RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5,n_estimators=100), 
       SVC(), 
       SVC(kernel='linear') 
       ] 
names = ['Naive Bays','Logistic Regression','K-NNeighbors','Decision Tree','Random 
Forest','SVCradial','SVClinear'] 
 
for classifier,name in zip(classifiers,names): 
    cv_scores = cross_val_score(classifier, trainset[features], trainset[category], cv=10) 
     
    print(name, ' mean accuracy: ', round(cv_scores.mean()*100, 3), '%') 
 
#----------------------------------- 
#model used GaussianNB 
model = GaussianNB() 
 
#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Gaussian naive bayes classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Gaussian naive bayes classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", 
cmap="coolwarm") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used Logistic Regression 
model = LogisticRegression() 
 
#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Logistic Regression classifier:', \ 
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      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Logistic Regression classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", 
cmap="coolwarm") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used RandomForestClassifier 
model = RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5, n_estimators=100) 
 
#train model 
model.fit(trainset[features], trainset[category]) 
 
#get a png picture of one tree of the forest 
from sklearn.tree import export_graphviz 
 
# Extract single tree 
estimator = model.estimators_[5] 
 
# Export as dot file 
export_graphviz(estimator,  
                feature_names  = [x for x in trainset.columns if (x != 'Outcome' and x != 'Pregnancies' and x 
!= 'SkinThickness' and x != 'Insulin')], 
                rounded = True, 
                filled = True) 
#make png file from dot file 
import os 
os.system('dot -Tpng tree.dot -o tree.png') 
 
 
#print the name and gini importance of each feature 
for feature in zip(features, model.feature_importances_): 
    print(feature) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Random Forest classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Random Forest classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", 
cmap="coolwarm") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show()  
 
 
 



Παράρτημα (κώδικας Python) 

Χρήστος Παλαμιώτης  101 

#----------------------------------- 
#model used SVC(kernel='linear') 
model = SVC(kernel='linear') 
 
#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for SVC with linear kernel classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for SVC with linear kernel classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", 
cmap="coolwarm") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
# Normalize the features of train and test set so that they all are on the same scale 
trainset[features] = scaler.fit_transform(trainset[features]) 
testset[features] = scaler.fit_transform(testset[features]) 
 
#10-fold cross validation 
classifiers = [ 
       GaussianNB(), 
       LogisticRegression(), 
       KNeighborsClassifier(), 
       DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5), 
       RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5,n_estimators=100), 
       SVC(), 
       SVC(kernel='linear') 
       ] 
names = ['Naive Bays','Logistic Regression','K-NNeighbors','Decision Tree','Random 
Forest','SVCradial','SVClinear'] 
 
for classifier,name in zip(classifiers,names): 
    cv_scores = cross_val_score(classifier, trainset[features], trainset[category], cv=10) 
     
    print(name, ' mean accuracy: ', round(cv_scores.mean()*100, 3), '%') 
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Κώδικας για Titanic σύνολο δεδομένων 

 
import pandas as pd  
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import seaborn as sns 
sns.set_style("whitegrid") 
from sklearn import metrics 
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix 
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.svm import SVC 
import time 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.model_selection import cross_val_score 
pd.set_option('display.precision', 2,'display.max_columns', None) 
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 
scaler = MinMaxScaler() 
 
#load dataset from csv file 
dataset = pd.read_csv('titanic_data.csv') 
 
#print count of each class 
print('counts of 0-class and 1-class:') 
print(dataset.groupby('Survived')['PassengerId'].count()) 
 
#print features info  
print(dataset.info()) 
 
#delete rows with Embarked null values 
dataset = dataset[dataset['Embarked'].isnull()!=True] 
print(dataset.info()) 
 
#fill NaN values of the column Age with mean value 
age_avg = dataset['Age'].mean() 
dataset['Age'] = dataset['Age'].fillna(age_avg) 
print(dataset.info()) 
 
#replace non-null values of the column Cabin with 1 
#fill NaN values of the column Cabin with 0 
dataset.loc[dataset['Cabin'].notnull(), 'Cabin'] = 1 
dataset['Cabin'] = dataset['Cabin'].fillna(0) 
print(dataset.info()) 
 
#convert male to 1 and female to 2 
converter = {"male":1 ,"female" :2} 
dataset['Sex'] = dataset['Sex'].apply(converter.get).astype(int) 
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#convert Embarked values C,Q,S to 1,2,3 
converter = {"C":1 ,"Q" :2, "S" :3} 
dataset['Embarked'] = dataset['Embarked'].apply(converter.get).astype(int) 
 
#Print count of values, mean, min, max value of all attributes 
print(dataset.describe()) 
 
#Print counter of zero values for specific attributes 
print('zero values of Fare:') 
print(dataset[dataset.Fare == 0].groupby('Survived')['PassengerId'].count()) 
 
#Print scatter plots by pairs 
sns.set(style='ticks') 
plt.figure(figsize=(20,20)) 
sns.pairplot(dataset, hue='Survived', palette="Dark2") 
 
#Print counter per class for each attribute 
plt.figure(figsize=(8,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Pclass').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Pclass'], color='grey', bins=10, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Pclass'], color='yellow', bins=10, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Pclass values') 
plt.xticks(np.arange(4),(0,1,2,3)) 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(8,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Sex').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Sex'], color='grey', bins=10, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Sex'], color='yellow', bins=10, kde=False, label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Sex values') 
plt.xticks(np.arange(3),(0,'male','female')) 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Age').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Age'], color='grey', bins=150, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Age'], color='yellow', bins=150, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Age  values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('SibSp').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['SibSp'], color='grey', bins=20, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['SibSp'], color='yellow', bins=20, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
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plt.title('count # of people with SibSp  values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Parch').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Parch'], color='grey', bins=20, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Parch'], color='yellow', bins=20, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Parch values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(14,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Fare').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Fare'], color='grey', kde=False, label='Not survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Fare'], color='yellow', kde=False, label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Fare values') 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(8,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Cabin').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Cabin'], color='grey',bins=20, kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Cabin'], color='yellow',bins=20, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Cabin values') 
plt.xticks(np.arange(2),('No Cabin','Cabin')) 
plt.show() 
plt.figure(figsize=(10,3)) 
bp_pivot = dataset.groupby('Embarked').Survived.count().reset_index() 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 0]['Embarked'], color='grey', bins=20,kde=False, label='Not 
survived') 
sns.distplot(dataset[dataset.Survived == 1]['Embarked'], color='yellow',bins=20, kde=False, 
label='Survived') 
plt.legend() 
plt.title('count # of people with Embarked values') 
plt.xticks(np.arange(4),(0,'C','Q','S')) 
plt.show() 
 
#split dataset in a trainset and a testnset 
trainset, testset = train_test_split(dataset, test_size=0.2, random_state=int(time.time())) 
 
#choose features and target from dataset features 
features = ['Pclass','Sex','Age','SibSp','Parch','Fare','Cabin','Embarked'] 
category = 'Survived' 
 
#10-fold cross validation 
classifiers = [ 
       GaussianNB(), 
       LogisticRegression(), 
       KNeighborsClassifier(), 
       DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5), 
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       RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5,n_estimators=100), 
       SVC(), 
       SVC(kernel='linear') 
       ] 
names = ['Naive Bays','Logistic Regression','K-NNeighbors','Decision Tree','Random 
Forest','SVCradial','SVClinear'] 
 
for classifier,name in zip(classifiers,names): 
    cv_scores = cross_val_score(classifier, trainset[features], trainset[category], cv=10) 
     
    print(name, ' mean accuracy: ', round(cv_scores.mean()*100, 3), '%') 
 
 
#----------------------------------- 
#model used GaussianNB 
model = GaussianNB() 
 
#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Gaussian naive bayes classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Gaussian naive bayes classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="RdYlGn") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used Logistic Regression 
model = LogisticRegression() 
 
#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Logistic Regression classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Logistic Regression classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="RdYlGn") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
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#----------------------------------- 
#model used DecisionTreeClassifier 
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5) 
 
#train model 
model.fit(trainset[features], trainset[category]) 
 
#print the name and gini importance of each feature 
for feature in zip(features, model.feature_importances_): 
    print(feature) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Decision Tree classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Decision Tree classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="RdYlGn") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show()  
 
#----------------------------------- 
#model used RandomForestClassifier 
model = RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5, n_estimators=100) 
 
#train model 
model.fit(trainset[features], trainset[category]) 
 
#print the name and gini importance of each feature 
for feature in zip(features, model.feature_importances_): 
    print(feature) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Random Forest classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Random Forest classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="RdYlGn") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show()  
 
#----------------------------------- 
#model used SVC(kernel='linear') 
model = SVC(kernel='linear') 
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#train model 
model.fit(trainset[features],trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(testset[features]) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for SVC with linear kernel classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for SVC with linear kernel classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="RdYlGn") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
# Normalize the features of train and test set so that they all are on the same scale 
trainset[features] = scaler.fit_transform(trainset[features]) 
testset[features] = scaler.fit_transform(testset[features]) 
 
#10-fold cross validation 
classifiers = [ 
       GaussianNB(), 
       LogisticRegression(), 
       KNeighborsClassifier(), 
       DecisionTreeClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5), 
       RandomForestClassifier(max_depth=5, min_samples_split=5,n_estimators=100), 
       SVC(), 
       SVC(kernel='linear') 
       ] 
names = ['Naive Bays','Logistic Regression','K-NNeighbors','Decision Tree','Random 
Forest','SVCradial','SVClinear'] 
 
for classifier,name in zip(classifiers,names): 
    cv_scores = cross_val_score(classifier, trainset[features], trainset[category], cv=10) 
     
    print(name, ' mean accuracy: ', round(cv_scores.mean()*100, 3), '%') 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα (κώδικας Python) 

Χρήστος Παλαμιώτης  108 

Κώδικας για Spam/Ham σύνολο δεδομένων 

 
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 
import matplotlib.pyplot as plt 
import seaborn as sns 
sns.set_style("whitegrid") 
from wordcloud import WordCloud 
from IPython import get_ipython 
get_ipython().run_line_magic('matplotlib', 'inline') 
import pandas as pd  
from sklearn import metrics 
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix 
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
from sklearn.svm import SVC 
import time 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.model_selection import cross_val_score 
pd.set_option('display.precision', 2,'display.max_columns', None) 
 
#load dataset from csv file 
dataset = pd.read_csv('spam.csv',encoding = 'latin-1') 
 
#replace 'v1' with 'label' and 'v2' with 'text' and delete columns 2,3,4 
dataset=dataset.drop(dataset.columns[[2,3,4]],axis=1)  
dataset.columns=['label','text'] 
 
#print count of each class 
print('counts of ham and spam:') 
print(dataset.groupby('label')['text'].count()) 
 
#print words of spam messages 
spam_words = ''.join(list(dataset[dataset['label'] == "spam"]['text'])) 
spam_wc = WordCloud(width = 512, height = 512).generate(spam_words) 
plt.figure(figsize = (10, 8), facecolor = 'green') 
plt.imshow(spam_wc) 
plt.axis('off') 
plt.tight_layout(pad = 0) 
plt.show() 
 
#print words of ham messages 
ham_words = ''.join(list(dataset[dataset['label'] == "ham"]['text'])) 
ham_wc = WordCloud(width = 512, height = 512).generate(ham_words) 
plt.figure(figsize = (10, 8), facecolor = 'midnightblue') 
plt.imshow(ham_wc) 
plt.axis('off') 
plt.tight_layout(pad = 0) 
plt.show() 
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#split dataset in a trainset and a testset 
trainset, testset = train_test_split(dataset, test_size=0.2, 
stratify=dataset['label'],random_state=int(time.time())) 
 
features = 'text' 
category = 'label' 
 
#fit train and test sets with TfidfVectorizer() method 
vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words = 'english') 
v_train = vectorizer.fit_transform(trainset[features]) 
v_test = vectorizer.transform(testset[features]) 
 
#print first line after Tf-idf - first message transform 
print(v_train.shape) 
print(v_train[1][:]) 
 
#10-fold cross validation 
classifiers = [ 
       MultinomialNB(), 
       LogisticRegression(), 
       LogisticRegression(class_weight='balanced'), 
       KNeighborsClassifier(), 
       DecisionTreeClassifier(max_depth=50, min_samples_split=5), 
       RandomForestClassifier(max_depth=50, min_samples_split=5,n_estimators=100), 
       SVC(gamma=1.0, class_weight='balanced'), 
       SVC(kernel='linear', gamma=1.0, class_weight='balanced'), 
       SVC(kernel='sigmoid', gamma=1.0, class_weight='balanced') 
       ] 
names = ['Naive Bays','Logistic Regression','Logistic Regression balanced','K-NNeighbors','Decision 
Tree','Random Forest','SVCradial','SVClinear','SVCsigmoid'] 
 
for classifier,name in zip(classifiers,names): 
    cv_scores = cross_val_score(classifier, v_train, trainset['label'], cv=10) 
     
    print(name, ' mean accuracy: ', round(cv_scores.mean()*100, 3), '%') 
 
 
#----------------------------------- 
#model used MultinomialNB 
model = MultinomialNB() 
 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Multinomial Naive Bayes classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Multinomial Naive Bayes classifier') 
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sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used Logistic Regression 
model = LogisticRegression(class_weight='balanced') 
 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Logistic Regression classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Logistic Regression classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used RandomForestClassifier 
model = RandomForestClassifier(max_depth=50, min_samples_split=5, n_estimators=100) 
 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for Random Forest classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for Random Forest classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used SVC(kernel='radial') 
model = SVC(gamma=1.0, class_weight='balanced') 
 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
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#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for SVC with radial kernel classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for SVC with radial kernel classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used SVC(kernel='linear') 
model = SVC(kernel='linear', gamma=1.0, class_weight='balanced') 
 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for SVC with linear kernel classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for SVC with linear kernel classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 
 
#----------------------------------- 
#model used SVC(kernel='sigmoid') 
model = SVC(kernel='sigmoid', gamma=1.0, class_weight='balanced') 
#train model 
model.fit(v_train,trainset[category]) 
 
#test model 
predicted = model.predict(v_test) 
 
# accuracy and confusion matrix of the model 
print(metrics.classification_report(testset[category], predicted)) 
print('test accuracy for SVC with sigmoid kernel classifier:', \ 
      round(accuracy_score(testset[category],predicted)*100, 2),'%') 
plt.title('confusion matrix for SVC with sigmoid kernel classifier') 
sns.heatmap(confusion_matrix(testset[category], predicted), annot=True, fmt="d", cmap="summer") 
plt.xlabel('Predicted classes') 
plt.ylabel('True Classes') 
plt.show() 


