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Πεξίιεςε 
 

ε απηή ηε δηπισκαηηθή κειεηάκε αιγφξηζκνπο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αιγνξίζκνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηερληθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη ηερληθέο φπσο δέληξα απφθαζεο, λεπξσληθά δίθηπα θαη Bayesian 

θαηεγνξηνπνίεζε. Δκείο ζα κειεηήζνπκε ηα δέληξα απφθαζεο. Σα δέληξα απφθαζεο 

παξέρνπλ κηα αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη εχθνια θαηαλνεηή απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

    Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζηνπο αιγφξηζκνπο δέληξσλ απφθαζεο είλαη ην 

κέγεζνο, ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ην ιάζνο γελίθεπζεο. Μαο ελδηαθέξεη απηνί 

νη παξάγνληεο λα είλαη κηθξνί. Σν ηέιεην είλαη λα έρνπκε έλα πνιχ κηθξφ δέληξν κε 

κεδέλ ιάζε. κσο, απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη. Δίλαη φκσο εθηθηφ λα ππάξρνπλ 

αιγφξηζκνη πνπ δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα απηνχο ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο. Οη αιγφξηζκνη απηνί δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδνπλ ην 

δέληξν. Απηφ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρσξίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο, ηφζν 

ηηο δηαθξηηέο φζν θαη ηηο ζπλερείο. Δπίζεο, δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ή φρη θιάδεκα κεηά ή πξηλ απφ ηε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

δέληξνπ. 

    Ο ζηφρνο καο είλαη λα έρνπκε κηθξφ κέγεζνο δέληξνπ, κε κεγάιε αθξίβεηα 

ζηα απνηειέζκαηα. Όζηεξα απφ κειέηε αξθεηψλ αιγνξίζκσλ απνθαζίζακε λα 

αζρνιεζνχκε κε ηνλ Σ3. Ο ιφγνο πνπ ην απνθαζίζακε απηφ είλαη ην κηθξφ κέγεζνο 

πνπ έρεη θαη ε κεγάιε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. Σν βάζνο ηνπ αιγφξηζκνπ 

απηνχ είλαη ην πνιχ ηξία. 

    Μειεηψληαο ηνλ αιγφξηζκν απηφ παξαηεξήζακε φηη ζηε ζχγθξηζε πνπ έγηλε 

κε έλαλ πην παιηφ αιγφξηζκν, ηνλ Σ2 (απφ φπνπ πξνέθπςε ν Σ3) ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα ίδηα κε ηνπ 

Σ2. Γειαδή, δελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

ζπλερείο κεηαβιεηέο. Απφ απηφ πξνέθπςε θαη ε αλαθάιπςε ελφο λένπ αιγνξίζκνπ 

πνπ ηνλ νλνκάζακε T3C. Ο Σ3C επεξεάδεη ην ρψξηζκα ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα καξηπξνχλ φηη ε λέα πξνζέγγηζε ηνπ T3C έρεη θαιέο επηπηψζεηο ζηα 

ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

    πγθξίλακε ηνλ T3C θαη κε ηνλ αιγφξηζκν C4.5, αιιά θαη κε πην πξφζθαηνπο 

αιγνξίζκνπο φπσο είλαη o Random Forest θαη ν Rotation Forest. Σα απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο C4.5, Random Forest είλαη αξθεηά θαιά ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο, ελψ ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά. Κάηη 

αλάινγν ηζρχεη θαη ζηε ζχγθξηζε κε ηνλ Rotation Forest, φπνπ ν T3C απνδίδεη θαιά 

ζε ζεη δεδνκέλσλ κε κίγκα ζπλερψλ θαη δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ, θαη φρη ηφζν θαιά 

ζε ζεη δεδνκέλσλ κε ζπλερείο κεηαβιεηέο κφλν. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Δπραξηζηίεο 
 

Καη‟ αξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ πνπ κε ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηε βνήζεηα ηνπο φια απηά ηα ρξφληα κε βνήζεζαλ λα αληαπεμέιζσ επηηπρψο ζηηο 

ζπνπδέο κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ  θν. Υξήζην Σδψξηδε, γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζε 

απηή ηε δηπισκαηηθή. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ, επίζεο επηβιέπνληα,  

θν. Λνπθά Γεσξγηάδε, γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

αιιά θαη γηα ηε βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ, 

ηνπο νπνίνπο είρα ηελ ηχρε λα γλσξίζσ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ 

ρξφλσλ, γηα ηα φκνξθα ρξφληα πνπ πεξάζακε καδί θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Σέινο, 

ζέισ επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ γλψξηζα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπκβνπιέο κε ηηο νπνίεο κε 

παξείραλ. 

 

Παλαγηώηεο Σδηξάθεο 

Κνδάλε, 04 Ηνπιίνπ 2011 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

ην θεθάιαην απηφ θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ. Αξρηθά, 

αλαιχνπκε ηε δηαδηθαζία KDD θαη ζηε ζπλέρεηα ην βήκα ηεο KDD εμφξπμε 

δεδνκέλσλ. Αλαθέξνπκε γηα ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ ηη πξνθιήζεηο θιίζεθε λα 

αληηκεησπίζεη, απφ πνηνπο θιάδνπο πξνέξρεηαη θαη ηη ηερληθέο ππάξρνπλ. ην ηέινο, 

ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνπκε ηνπ ζηφρνπο θαη θάλνπκε κηα επηζθφπεζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο δηπισκαηηθήο. 
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1.1 Δηζαγσγή 

Μεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ γεκίδεη θαζεκεξηλά ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα 

δίθηπα. Οη θπβεξλήζεηο, νη επηζηήκνλεο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αθηεξψζεη πνιινχο 

πφξνπο γηα λα καδέςνπλ θαη λα απνζεθεχζνπλ απηά ηα δεδνκέλα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, κφλν έλα κηθξφ κέξνο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη πνζφηεηεο είλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα 

ηηο δηαρεηξηζηνχκε ή νη δνκέο δεδνκέλσλ είλαη πνιχ πεξίπινθεο γηα λα αλαιπζνχλ 

απνηειεζκαηηθά. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί ε αξρηθή πξνζπάζεηα γηα 

δεκηνπξγία δεδνκέλσλ πνπ ζπρλά εζηηάδεηαη ζε ζέκαηα φπσο ζηελ ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο, δελ πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην γηα ην πψο ηειηθά ηα δεδνκέλα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ. 

Ζ πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ καο παξέρεη έλα ζρέδην 

κε λέεο ηερληθέο γηα ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ. Απηέο νη εθαξκνγέο έρνπλ αξρίζεη λα 

θάλνπλ ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ θαη ηεο 

εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ απηήλ. 

Απηή ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ε 

εμαγσγή «ρξήζηκεο» γλψζεο απφ απηά έρεη μεπεξάζεη θάζε φξην θαη ε αλάγθε γηα κία 

λέα γεληά εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα επθπή αλάιπζε βάζεσλ δεδνκέλσλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. Απηή ε αλάγθε έρεη πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο (ηερλεηή λνεκνζχλε, ζηαηηζηηθή, απνζήθεο δεδνκέλσλ, 

δηαδξαζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία, έκπεηξα ζπζηήκαηα θαη νπηηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ) θαη έλαο λένο εξεπλεηηθφο ηνκέαο δεκηνπξγείηαη, γλσζηφο σο εμφξπμε 

δεδνκέλσλ θαη γλψζεο (Data and Knowledge Mining).  

1.2 Αλαθάιπςε γλώζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ  

Ζ αλαθάιπςε γλψζεο απφ βάζεηο δεδνκέλσλ (Knowledge Discovery in Databases – 

KDD) αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία εμφξπμεο γλψζεο απφ ηηο κεγάιεο απνζήθεο 

δεδνκέλσλ. Ο φξνο εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

εχξεζεο δνκψλ γλψζεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα κεγάια ζχλνια 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Οη δνκέο απηέο αλαδεηθλχνπλ γλψζε (ζπζρεηίζεηο ή 

θαλφλεο) πνπ είλαη θξπκκέλε κέζα ζηα δεδνκέλα θαη δελ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηνλ 

άλζξσπν-ρξήζηε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε «γπκλφ» κάηη. Οη πξνθχπηνπζεο δνκέο 

είλαη πινχζηεο ζε ζεκαζηνινγία θαη εθκεηαιιεχνληαη πηζαλέο θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ.  

Ζ αλαθάιπςε γλψζεο απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (KDD) αλαθέξεηαη ζε 

νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ κεγάια ζχλνια 

δεδνκέλσλ. Έλαο γεληθφο νξηζκφο, πνπ παξνπζηάδεη κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα ηελ 

έλλνηα ηνπ φξνπ KDD δφζεθε απφ ηνπο Frawley, Piatesky-Shaphiro & Matheus 

(1991) [1] ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 
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« KDD είλαη ε ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο έγθπξσλ, θαηλνηφκσλ, 

ελδερνκέλσο ρξήζηκσλ θαη ελ ηέιεη θαηαλνεηψλ πξνηχπσλ ζηα δεδνκέλα» 

 

Θα εμεηάζνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ φξσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη βαζηζκέλνο ν 

νξηζκφο[1]: 

 

 Σα δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ νληφηεηεο ή ζπζρεηίζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ζχλνιν εγγξαθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηξαπεδψλ, νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ηηο ηηκέο 

ηξηψλ ηδηνηήησλ (πρ ηκήκα, εηζφδεκα). 

 Έλα πξφηππν είλαη κηα έθθξαζε E ζε κία γιψζζα L ε νπνία πεξηγξάθεη έλα 

ππνζχλνιν δεδνκέλσλ FE u F εθκεηαιιεπφκελν θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξφηππν ζεσξείηαη ππνζχλνιν ηνπ 

F θαη αθαίξεζε ηνπ F. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν θαλφλαο: « Δάλ νη 

ηειεθσληθνί ζπλδξνκεηέο έρνπλ έζνδα κεγαιχηεξα  > $t ^ age  [a1, a2], 

δειαδή εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ κηα ηηκή t θαη ε ειηθία ηνπο βξίζθεηαη ζην 

δηάζηεκα ηηκψλ [a1,a2], ηφηε αληαπνθξίλνληαη ζηε λέα πξνζθνξά ππεξεζηψλ». 

 Ζ δηαδηθαζία KDD είλαη κηα δηαδηθαζία πνιιαπιψλ βεκάησλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ πξν-επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλαδήηεζε ησλ 

πξνηύπσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο εμαγόκελεο γλώζεο. 

 Δγθπξόηεηα. Σν εμαγφκελν πξφηππν ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο ζε λέα 

δεδνκέλα κε θάπνηνλ βαζκφ βεβαηφηεηαο. Σν δήηεκα ηεο εγθπξφηεηαο 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ. 

 Πηζαλά ρξήζηκν. Ζ εμαγσγή ησλ πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ 

κεξηθέο ρξήζηκεο δηεξγαζίεο φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπο απφ θάπνηεο 

ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο. Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εκπινπηηζηεί ε 

ζεκαζηνινγία ηνπο, δηαηεξψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε γλψζε απφ ηα 

αξρηθά δεδνκέλα ε νπνία κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε πεξίπησζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ζε 

δάλεηα, ζαλ ρξήζηκε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απηή πνπ ζα δίλεη 

κηα έλδεημε ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ζηα θέξδε. πλδέεηαη επίζεο κε ηνλ 

αθφινπζν θαλφλα απφθαζεο: «Δάλ έζνδα < $t, ηφηε ν πειάηεο δελ κπνξεί λα 

πάξεη δάλεην». 

 Τειηθά θαηαλνεηό. Ο ζηφρνο ηεο εμφξπμεο γλψζεο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

πξφηππα θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά, ψζηε λα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη 

ηνπο κε εηδηθνχο ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο. 

 

Ζ δηαδηθαζία KDD είλαη κηα δηαινγηθή θαη επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη 

απφ κηα ζεηξά απφ ηα αθφινπζα βήκαηα (Δηθφλα 1) [2]: 
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1. Σελ αλάπηπμε θαη θαηαλόεζε ηεο πεξηνρήο ηεο εθαξκνγήο, ηεο ζρεηηθά 

πξνγελέζηεξεο γλψζεο ηνπ πξνο εμέηαζε ηνκέα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε 

2. Σελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ   δηαθνξεηηθά είδε απνζεθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία εμφξπμεο 

γλψζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ θαζνξίδνληαο ην ζχλνιν ζην νπνίν ηειηθά ε δηαδηθαζία 

εμφξπμεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί. 

3. Σε δεκηνπξγία ηνπ ζηόρνπ-ζπλόινπ δεδνκέλσλ. Δπηινγή ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ (δειαδή κεηαβιεηέο, δείγκαηα δεδνκέλσλ) ζην νπνίν ε δηαδηθαζία 

εμφξπμεο πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί. 

4. Σνλ θαζνξηζκό θαη ηελ πξν-επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Απηφ ην βήκα 

πεξηιακβάλεη βαζηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε αθαίξεζε ηνπ ζνξχβνπ ή ησλ 

Outliers, ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ή ηε 

κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ, ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

ειιεηπφλησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ. 

5. Σν κεηαζρεκαηηζκό ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα κεηαζρεκαηίδνληαη ή 

παγηψλνληαη ζε κνξθέο θαηάιιειεο γηα εμφξπμε. Υξήζε ησλ κεζφδσλ 

κείσζεο δηαζηάζεσλ ή κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηψλ ή ηελ εχξεζε θαηάιιειεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ρσξίο κεηαβιεηέο. 

6. Σελ επηινγή ησλ ζηόρσλ θαη ησλ αιγνξίζκσλ εμόξπμεο δεδνκέλσλ. ε απηφ ην 

βήκα απνθαζίδνπκε ην ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο KDD, επηιέγνληαο ηνπο 

ζηφρνπο εμφξπμεο δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε. Δπίζεο, 

επηιέγνληαη νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ θαη παξακέηξσλ (πρ. Καηεγνξηθφ ή 

αξηζκεηηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ). Δπίζεο ε κέζνδνο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα αληηζηνηρεζεί κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθά θξηηήξηα ηεο 

δηαδηθαζίαο KDD. 

7. Σελ εμόξπμε δεδνκέλσλ. Δθαξκφδνληαο επθπείο κεζφδνπο, ςάρλνπκε γηα 

ελδηαθέξνληα πξφηππα γλψζεο. Σα πξφηππα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα 

ζπγθεθξηκέλεο αληηπξνζσπεπηηθήο κνξθήο ή ελφο ζπλφινπ ηέηνησλ 

αληηπξνζσπεχζεσλ, φπσο δέληξα θαηεγνξηνπνίεζεο, παιηλδξφκεζε θ.α. Ζ 

απφδνζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ εμφξπμεο δεδνκέλσλ εμαξηψληαη 

απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα. 

8. Σελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηύπσλ. Σα εμαγφκελα πξφηππα αμηνινγνχληαη κε 

θάπνηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξφηππα ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλψζε, δειαδή ηα αιεζηλά ελδηαθέξνληα πξφηππα. 

9. Σε ζηαζεξνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηεο γλώζεο. ε απηφ ην βήκα, ε 

εμνξπγκέλε γλψζε ελζσκαηψλεηαη ζην ζχζηεκα ή απιά ηελ απεηθφληζή καο 

θαη θάπνηεο ηερληθέο αληηπξνζψπεπζεο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ εμνξπγκέλε γλψζε ζην ρξήζηε. Δπίζεο, ειέγρνπκε γηα 

επίιπζε ηπρψλ ζπγθξνχζεσλ κε πξνεγνχκελε εμνξπγκέλε γλψζε. 
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H δηαδηθαζία KDD ζεσξείηαη δηαινγηθή θαη επαλαιεπηηθή, δειαδή κπνξεί λα 

απαηηεζεί ε επηζηξνθή ζε έλα πξνεγνχκελν βήκα. Σα βήκαηα 2, 3 θαη 4 νξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία πξν-επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (data preprocessing). Πξφθεηηαη γηα έλα 

απαξαίηεην ζηάδην πξηλ ηελ ΔΓ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηα βήκαηα 5, 6 θαη 7.  

 

 
 

Δηθφλα 1.1. Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο KDD 

1.3 Δμόξπμε δεδνκέλσλ 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία απηφκαηεο αλαθάιπςεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο απφ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

αλαπηχρζεθαλ γηα λα βξίζθνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ πξφηππα ζε δεδνκέλα, ζαλ 

εξγαιείν πνπ ζα βνεζάεη λα εμεγεζνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα 

απηά.  

Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο γχξσ απφ ην πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

έλαο ζαθήο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο γηα ηελ Δμφξπμε Γεδνκέλσλ (ΔΓ). Ωζηφζν, ν 

νξηζκφο ησλ Hand et al. (2001) ζεσξείηαη αμηφινγνο:  

 

Αποκικθ 

δεδομζνων 

 

Επεξεργαςία 

δεδομζνων 

Μεταςχθματιςμζνα 

δεδομζνα 

Γνώςθ 
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«Δμόξπμε Γεδνκέλσλ είλαη ε αλάιπζε – ζπλήζσο ηεξάζηησλ – παξαηεξνύκελσλ 

ζπλόισλ δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα βξεζνύλ κε παξαηεξεζείζεο ζρέζεηο θαη λα 

ζπλνςηζηνύλ ηα δεδνκέλα κε θαηλνθαλείο ηξόπνπο νη νπνίνη λα είλαη θαηαλνεηνί θαη 

ρξήζηκνη ζηνλ θάηνρν ησλ δεδνκέλσλ» 

1.3.1 Πξνέιεπζε ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Δξεπλεηέο απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο άξρηζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλάπηπμε πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρεηξηζηνχλ 

πνηθίινπο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Απηή ε δνπιεηά, ε νπνία θαηέιεμε ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ρηίζηεθε επάλσ ζηε κεζνδνινγία θαη ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ νη 

εξεπλεηέο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμφξπμε 

δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο, φπσο (1) δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν ππνζέζεσλ απφ 

ηε ζηαηηζηηθή θαη (2) επξεηηθνχο αιγφξηζκνπο, ηερληθέο δηακφξθσζεο θαη ζεσξίεο 

κάζεζεο απφ ηελ ηερληθή λνεκνζχλε, αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη κεραληθή κάζεζε. 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ έρεη, επίζεο, πηνζεηήζεη ηδέεο απφ άιιεο πεξηνρέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ηνπ εμειηθηηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο, 

ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηεο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο [3]. 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηε ζρέζε ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ κε ηηο άιιεο πεξηνρέο.  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.2. ρέζε εμφξπμεο δεδνκέλσλ κε άιινπο θιάδνπο 

1.4 Ζ δηαδηθαζία εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή ησλ πξνηχπσλ απφ 

δεδνκέλα. Οξίδνληαη κνληέια ησλ νπνίσλ νη παξάκεηξνη είλαη γλσζηέο απφ ηα 

δεδνκέλα ή ηα πξφηππα πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλψζε πνπ 

έρεη εμαρζεί απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη κηα κεγάιε ζπιινγή αιγνξίζκσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ, πνιινί απφ 

ηνπο νπνίνπο, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο θαη ηερληθέο απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Μηα ζεκειηψδεο ηδηφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ θαη απηή πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο απφ άιιεο 

παξφκνηεο ηερληθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηε κεραληθή κάζεζε θαη ηε ζηαηηζηηθή, είλαη 

φηη νη αιγφξηζκνη εμφξπμεο δεδνκέλσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε έκθαζε ζηελ 

εμειημηκφηεηα φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ εηζαγσγήο. Ζ 

Μεραληθή 

κάζεζε θαη 

αλαγλψξηζε 

πξνηχπσλ 

 

ηαηηζηηθή 
Δμφξπμε 

δεδνκέλσλ 
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πιεηνςεθία ησλ αιγνξίζκσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ σο 

ζχλζεζε ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ[2]. 

Σν πξψην ζπζηαηηθφ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ππάξρνπλ δχν παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην κνληέιν. Ο πξψηνο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κνληέινπ, πνπ θαζνξίδεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ (π.ρ. θαηεγνξηνπνίεζε ή ζπζηαδνπνίεζε). Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο είλαη ε παξαζηαηηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ. Ζ απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ 

θαζνξίδεη θαη ην ηαίξηαζκα ηνπ κε ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

λα εξκελεπζεί ην κνληέιν κε θαηαλνεηνχο φξνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, πην πεξίπινθα 

κνληέια ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα αιιά κπνξεί λα είλαη δπζθνιφηεξν λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σα πην γλσζηά 

κνληέια είλαη ηα δέληξα θαη νη θαλφλεο απφθαζεο, ηα λεπξσληθά δίθηπα, ηα 

ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε παξαδείγκαηα, ηα γξαθηθά κνληέια, ηα κνληέια βαζηζκέλα 

ζηηο πηζαλφηεηεο (π.ρ. δίθηπα Bayes θαη ηα ζπγγεληθά κνληέια). 

Σν δεχηεξν ζπζηαηηθφ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ. Με βάζε θάπνηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (π.ρ. κέγηζηε πηζαλφηεηα) ζα κπνξνχζακε λα θαζνξίζνπκε 

πφζν θαιά έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ηαηξηάδεη κε ηα θξηηήξηα ηεο KDD δηαδηθαζίαο. 

Γεληθά, ε αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνηχπσλ 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο, ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

θαηαλφεζεο ηνπ κνληέινπ. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ είλαη νη αιγφξηζκνη αλαδήηεζεο. 

Αλαθεξφκαζηε ζηελ πξνδηαγξαθή ελφο αιγνξίζκνπ λα βξίζθεη ζπγθεθξηκέλα 

κνληέια θαη παξακέηξνπο, δνζκέλνπ ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, κηαο νηθνγέλεηαο 

κνληέισλ θαη ελφο θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη αιγνξίζκσλ 

αλαδήηεζεο. Ο πξψηνο ηχπνο αλαθέξεηαη ζηνπο αιγνξίζκνπο πνπ αλαδεηνχλ 

παξακέηξνπο. Απηφο ν ηχπνο αιγνξίζκσλ ςάρλεη γηα παξακέηξνπο, νη νπνίεο 

βειηηζηνπνηνχλ έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ην κνληέιν. Οη αιγφξηζκνη εθηεινχλ ην 

ζηφρν αλαδήηεζεο παίξλνληαο σο είζνδν έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη κηα απεηθφληζε 

κνληέινπ. Ο δεχηεξνο ηχπνο αλαθέξεηαη ζηνπο αιγνξίζκνπο πνπ αλαδεηνχλ κνληέια. 

Οη αιγφξηζκνη απηνί εθηεινχλ κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο γηα ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε ελφο 

κνληέινπ, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο αλαδήηεζεο παξακέηξσλ θαη ε πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνινγείηαη. 

1.4.1 ηόρνη θαη κέζνδνη ΔΓ 

Τπάξρνπλ δχν πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο ΔΓ γλψζεο πνπ είλαη ε πξφβιεςε θαη 

ε πεξηγξαθή ζε κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ[4]. Ζ πξφβιεςε πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ πξφβιεςε άγλσζησλ ή ζηελ 

πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη 

νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά άιισλ κεηαβιεηψλ. Ζ πεξηγξαθή, απφ ηελ 

άιιε, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε πξνηχπσλ θαη αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα κηαο 

πνιχπινθεο βάζεο δεδνκέλσλ κε έλαλ θαηαλνεηφ θαη αμηνπνηήζηκν ηξφπν. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο πεξηγξαθήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο 
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εθαξκνγέο ηεο ΔΓ. Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΓ ζε κηα απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο: 

 

 Μέζνδνο πξφβιεςεο, πνπ παξάγεη ην κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηα δνζείζα δεδνκέλα. 

 Πεξηγξαθηθή κέζνδνο, πνπ παξάγεη λέεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο βαζηδφκελν 

ζην δηαζέζηκν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε, ν ζηφρνο ηεο ΔΓ είλαη λα παξάμεη έλα κνληέιν, 

εθθξαζκέλν ζαλ εθηειέζηκν θψδηθα, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηειέζεη 

ηαμηλφκεζε, πξφβιεςε, εθηίκεζε ή άιιε παξφκνηα εξγαζία. Απφ ηελ άιιε, ζηελ 

πεξηγξαθή ν ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζνπκε ην ζχζηεκα απνθαιχπηνληαο πξφηππα 

θαη ζρέζεηο ζε κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ.  

1.5 Απαηηήζεηο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Γηα λα επηηχρνπκε κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία εμφξπμεο δεδνκέλσλ, 

πξέπεη πξψηα λα εμεηάζνπκε ην είδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έλα ζχζηεκα 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα έρεη θαζψο επίζεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπκε ππφςε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Παξαθάησ 

αλαθέξνληαη νη θχξηεο απαηηήζεηο [5],[6]. 

 

1. Υεηξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ δεδνκέλσλ. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη θαη βάζεηο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Γηα απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ έλα ζχζηεκα εμφξπμεο δεδνκέλσλ λα εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηχπνπο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Απόδνζε θαη εμειημηκόηεηα ησλ αιγνξίζκσλ εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Ο ρξφλνο 

εθηέιεζεο ησλ αιγνξίζκσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο 

θαη αλακελφκελνο γηα κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Οη αιγφξηζκνη κε εθζεηηθή ή 

πνιπσλπκηθή πνιππινθφηεηα δελ είλαη θαηάιιεινη. 

3. Υξεζηκόηεηα, βεβαηόηεηα θαη εθθξαζηηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Ζ εμνξπγκέλε γλψζε πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε αθξηβή 

ηξφπν ηα πεξηερφκελα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα κέηξα βεβαηφηεηαο. Ο 

ζφξπβνο θαη νη outliers, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εμαηξέζεηο, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο δεδνκέλσλ. 

4. Γηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εθθξάζεηο ησλ εξσηήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο 

εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη γλψζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ 

απφ κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ.  

5. Γηαινγηθή αλαθάιπςε γλώζεο ζηα πνιύ-ελλνηνινγηθά επίπεδα. Ζ δηαινγηθή 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα 

ζχζηεκα, θαζνξίδνληαο ηηο εξσηήζεηο εμφξπμεο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αιιάμεη ηελ εζηίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη λα νδεγήζεη κηα δηαδηθαζία εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ ζε έλα πην ιεπηνκεξέο επίπεδν 
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6. Δμόξπμε γλώζεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ. Ζ δηάδνζε ζχλδεζεο 

ππνινγηζηψλ ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν έρεη ην πξνβάδηζκα ζηε ζχλδεζε 

ησλ δηάθνξσλ πεγψλ δεδνκέλσλ. 

1.6 Σερληθέο θαη κέζνδνη εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Σα ηειεπηαία έηε δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζνδνη εμφξπμεο δεδνκέλσλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί. Γηαθνξεηηθά θξηηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο δεδνκέλσλ βαζηζκέλεο 

ζηνπο ηχπνπο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηνπο ηχπνπο γλψζεο 

πνπ ζα εμαρζνχλ θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη βαζηζκέλε ζε ηξία θξηηήξηα [5]. 

Σν πξψην θξηηήξην είλαη ηα είδε βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Έλα ζχζηεκα εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ηαμηλνκεζεί ζχκθσλα κε ηα είδε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε εμφξπμε δεδνκέλσλ.  

Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη ην είδνο γλψζεο πνπ εμάγεηαη. Απφ έλα ζχζηεκα 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ δηάθνξα είδε γλψζεο, φπσο θαλφλεο 

ζπζρέηηζεο (association rules), ζπζηαδνπνίεζε (clustering), θαλφλεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (classification rules), ραξαθηεξηζηηθνί θαλφλεο. Έλα ζχζηεκα 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ηαμηλνκεζεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν γελίθεπζεο 

ηεο εμαγφκελεο γλψζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη γεληθή, πξψηνπ επηπέδνπ ή 

πνιπεπίπεδε γλψζε. 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην είλαη ην είδνο ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα 

ζπζηήκαηα εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

ρξεζηκνπνηνχζεο ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζα κπνξνχζαλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα 

δεδνκέλα, ζπζηήκαηα νδεγνχκελα απφ εξσηαπνθξίζεηο θαζψο θαη δηαινγηθά 

ζπζηήκαηα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα κπνξνχζαλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ζπζηήκαηα γεληθήο εμφξπμεο, εμφξπμεο βαζηζκέλεο ζηα 

πξφηππα, εμφξπμε βαζηζκέλεο ζηε ζηαηηζηηθή ή ζηα καζεκαηηθά θ.ι.π. 

Οη ζηφρνη ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο πεξηγξαθήο πεηπραίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο ΔΓ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ.   

 

1. Καηεγνξηνπνίεζε  

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηερληθέο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Δμεηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ θαη κε βάζε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θιάζεσλ πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί. Σα 

αληηθείκελα πξνο θαηεγνξηνπνίεζε αλαπαξηζηάλνληαη απφ ηηο εγγξαθέο ζηα ζεη 

δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απνηειείηαη απφ ηελ αλάζεζε απηψλ 

ησλ εγγξαθψλ ζε θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Σν πξφβιεκα ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο: 
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Αλ καο δνζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ D = {t1,t2,…,tn} θαη έλα ζύλνιν θαηεγνξηώλ ‐ 
"θιάζεσλ" C = {C1,…,Cm}, ην Πξόβιεκα Καηεγνξηνπνίεζεο έγθεηηαη ζηνλ νξηζκό κηαο 

απεηθόληζεο f: D→C όπνπ θάζε εγγξαθή ti αλαηίζεηαη ζε κία θιάζε Cj. 

  

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ θαηεγνξίεο θαη εκείο 

πξνζπαζνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο εγγξαθέο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Γηα απηφ 

ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχκε ηερληθέο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηεί δέληξα απφθαζεο [5][8] θαη ε δεχηεξε λεπξσληθά 

δίθηπα [8]. Οη δχν απηέο ηερληθέο ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο ελφο 

αιγνξίζκνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο (training set). Σν ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο είλαη έλα ππνζχλνιν απφ ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε. 

Πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αλαθέξνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

2. Σπζηαδνπνίεζε  

 

Ζ ζπζηαδνπνίεζε (clustering) είλαη ε ηερληθή ηνπ θαηακεξηζκνχ ελφο 

εηεξνγελνχο πιεζπζκνχ ζε έλα ζχλνιν πεξηζζφηεξσλ εηεξνγελψλ ζπζηάδσλ. Ζ 

δηαθνξά ηεο ζπζηαδνπνίεζεο κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη φηη ε ζπζηαδνπνίεζε δελ 

βαζίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο [9]. Οη εγγξαθέο νκαδνπνηνχληαη ζε 

ζχλνια κε βάζε ηελ νκνηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη 

ηε ζεκαζία θάζε νκάδαο πνπ πξνθχπηεη. 

Ζ ζπζηαδνπνίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ εηζαγσγή ζε θάπνηα 

άιιε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο ή κνληεινπνίεζεο. Έλα παξάδεηγκα, είλαη ζηνλ 

κεξηζκφ ηεο αγνξάο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο πξνψζεζεο πνπ ζα ηαίξηαδε 

ζε έλα πειάηε ζα κπνξνχζακε αξρηθά λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο πειάηεο ζε 

νκάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ζπλήζεηεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ. 

Μηα κέζνδνο ζπζηαδνπνίεζεο είλαη θαιή αλ παξάγεη ζπζηάδεο θαιήο 

πνηφηεηαο. Γειαδή, 

 Μεγάιε νκνηφηεηα εληφο ηεο ζπζηάδαο θαη 

 Μηθξή νκνηφηεηα αλάκεζα ζηηο ζπζηάδεο 

 

3. Καλόλεο ζπζρέηηζεο  

 

Ζ εμαγσγή θαλφλσλ ζπζρέηηζεο (association rules) [10] είλαη κία ζεκαληηθή 

ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαζψο νη θαλφλεο ζπζρέηηζεο πεξηέρνπλ έλα ζπλνπηηθφ 

ηξφπν γηα λα εθθξαζηνχλ νη ελδερφκελεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ γίλνληαη εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

Οη θαλφλεο ζπζρέηηζεο αλαθαιχπηνπλ θξπκκέλεο «ζπζρεηίζεηο» κεηαμχ ησλ 

γλσξηζκάησλ ελφο ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ. Απηνί νη ζπζρεηηζκνί παξνπζηάδνληαη 

ζηελ αθφινπζε κνξθή: Α → Β φπνπ Α θαη ην Β αλαθέξνληαη ζηα ζχλνια 

γλσξηζκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ππφ αλάιπζε δεδνκέλα. 

 
4. Πξόηππα αθνινπζηώλ  

 

Ζ εμφξπμε πξνηχπσλ αθνινπζηψλ (sequential patterns) είλαη ε εμφξπμε ησλ 

ζπρλά εκθαληδφκελσλ πξνηχπσλ ζρεηηθψλ κε ην ρξφλν ή άιιεο αθνινπζίεο. Σν 

πξφβιεκα ησλ πξνηχπσλ αθνινπζηψλ κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο [12]: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε έλα, ελδερνκέλσο κεγάιν πξόηππν S, ελδηαθεξόκαζηε γηα ηα 

πξόηππα αθνινπζηώλ ηεο κνξθήο α → β, όπνπ α,b,αb είλαη ππνζπκβνινζεηξέο κέζα ζην 
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S, ηέηνηεο ώζηε ε ζπρλόηεηα ηνπ ab λα κελ είλαη κηθξόηεξε από θάπνηα ειάρηζηε 

ππνζηήξημε θαη ε πηζαλόηεηα όηη ην α αθνινπζείηαη ακέζσο από ην β λα κελ είλαη 

κηθξόηεξε από ηελ ειάρηζηε εκπηζηνζύλε. 

 

5. Παιηλδξόκεζε 

 

Ζ παιηλδξφκεζε [9] αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε κηαο ιεηηνπξγίαο πνπ 

εθρσξεί ηα δεδνκέλα ζε κηα κεηαβιεηή πξφβιεςεο, ε νπνία παίξλεη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο. Πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε ηεο ζπλάξηεζεο πνπ θάλεη απηή ηελ απεηθφληζε. 

Ζ παιηλδξφκεζε πξνυπνζέηεη φηη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηαηξηάδνπλ κε κεξηθά γλσζηά 

είδε ζπλάξηεζεο θαη κεηά θαζνξίδεη ηελ θαιχηεξε ζπλάξηεζε απηνχ ηνπ είδνπο πνπ 

κνληεινπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δνζεί. Έλα είδνο αλάιπζεο ζθάικαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη πνηα ζπλάξηεζε είλαη ε «θαιχηεξε». Γηα 

παξάδεηγκα, ε παιηλδξφκεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγίζεη ηελ 

πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία έλαο αζζελήο ζα αλαξξψζεη βαζηζκέλνο ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηάγλσζεο.  

1.6.1 Δθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθά είδε δεδνκέλσλ απφ ην πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα εμνξπρηνχλ [13]. 

 

Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο: Γηα παξάδεηγκα, έλα κεγάιν πνιπθαηάζηεκα ράξε ζηε 

ρξήζε ησλ bar codes απνζεθεχεη εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο θαζεκεξηλά. Γειαδή 

terabyte δεδνκέλσλ. Σν πξφβιεκα δελ είλαη ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα αιιά ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα ινγηθφ ρξφλν. Απηφ είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

 

Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα: Πνιιά επηζηεκνληθά δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο 

ζε φιν ηνλ θφζκν. Δίηε είλαη ζε έλα παγφβνπλν ζην λφηην πφιν φπνπ ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ σθεαλνχ είηε είλαη ζε έλα ειιεληθφ 

παλεπηζηήκην πνπ παξάγεη έξεπλα. Γεληθά, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη γηα απηφ ε επηζηήκε έρεη ηελ αλάγθε γηα γξήγνξε εμαγσγή 

γλψζεο απφ απηά ηα δεδνκέλα. 

 

Ηαηξηθά θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία: Πνιχ κεγάιεο ζπιινγέο πιεξνθνξηψλ 

καδεχνληαη ζπλερψο γηα ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο, π.ρ. απφ ηελ θπβεξλεηηθή απνγξαθή 

ζην πξνζσπηθφ θαη ηα αξρεία πειαηψλ. Κπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί 

φπσο ηα λνζνθνκεία, ζπζζσξεχνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ αγνξά ή απιά γηα λα βνεζήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο. Απηή 

ε πιεξνθνξία καδεχεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη θαη δηαρέεηαη. ηαλ ζπζρεηίδνληαη κε άιια 

ζηνηρεία απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ξίμνπλ θσο ζηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά. 

 

Γνξπθνξηθά δεδνκέλα: ηηο κέξεο καο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο δνξπθφξσλ 

γχξσ απφ ηε γε πνπ ζπιιέγνπλ δεδνκέλα. Ζ NASA γηα παξάδεηγκα ζπιιέγεη 

θαζεκεξηλά ηεξάζηην αξηζκφ δεδνκέλσλ θάζε δεπηεξφιεπην πνπ νη εξεπλεηέο ηεο θαη 

νη κεραληθνί ηεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο. Έλαο κεγάινο φγθνο απφ 
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δνξπθνξηθά δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη πην 

απαξαίηεην απφ πνηέ ε δεκηνπξγία ηερληθψλ γηα ηελ αλάιπζε απηψλ. 

 

Παηρλίδηα: Ζ θνηλσλία καο καδεχεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ απφ δεδνκέλα θαη 

ζηαηηζηηθά γηα παηρλίδηα, παίθηεο θαη αζιεηέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνδνζθαίξνπ, 

ηηο πάζεο ζην κπάζθεη κέρξη ηνπο ρξφλνπο πνπ θάλνπλ νη αζιεηέο ηεο θνιχκβεζεο λα 

ηεξκαηίζνπλ θαη ηηο ηαθηηθέο ζην ζθάθη, φια ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη. 

Γεκνζηνγξάθνη θαη ζρνιηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

εηδεζηνγξαθία, αιιά νη πξνπνλεηέο θαη νη αζιεηέο ζα ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

απηά ηα δεδνκέλα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο θαη λα θαηαιάβνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο. 

1.7 Πξνθιήζεηο ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο πξνθιήζεηο πνπ ππνθίλεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ[4]. 

 

 Δμειημηκόηεηα: Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπιινγήο 

απηψλ, ζεη δεδνκέλσλ κε κεγέζε gigabytes, terabyte ή petabytes γίλνληαη 

ζπλήζε. Γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζε ηφζν κεγάια ζεη δεδνκέλσλ νη αιγφξηζκνη 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη εμειίμηκνη . 

 Τςειή δηαζηαηηθόηεηα: ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνχληαη ζεη δεδνκέλσλ κε 

εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο κεηαβιεηέο. Έλα παξάδεηγκα, είλαη ζηε 

βηνπιεξνθνξηθή φπνπ έρνπλ παξαρζεί γνλίδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ρηιηάδεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ηα ζεη δεδνκέλσλ κε ρξνληθνχο ή ρσξηθνχο 

ζπληειεζηέο ηείλνπλ λα έρνπλ ηελ πςειή δηαζηαηηθφηεηα . 

 Δηεξνγελή θαη πνιύπινθα δεδνκέλα: Παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ ζπρλά αζρνινχληαη κε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο 

ίδηνπ ηχπνπ, ζπλερείο ή δηαθξηηέο. Καζψο ν ξφινο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

ζηελ επηζηήκε, ηαηξηθή θαη ζε άιια πεδία έρεη απμεζεί έηζη έρεη απμεζεί θαη ε 

αλάγθε γηα ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα πην πεξίπινθα δεδνκέλα θάλνπλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη ζπιινγέο ησλ ηζηνζειίδσλ ζην 

Web πεξηέρνπλ εκη-δνκεκέλν θείκελν θαη ππεξζπλδέζκνπο. 

1.8 ηόρνη θαη απνηειέζκαηα δηπισκαηηθήο 

Ζ δηπισκαηηθή απηή επηθεληξψλεηαη ζηε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ κειέηε αξθεηψλ αιγνξίζκσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ηα δέληξα απφθαζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ αιγφξηζκν Σ3 γηαηί εμάγεη δέληξα απφθαζεο κηθξά ζε κέγεζνο 

θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Μειεηήζακε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Σ3 ζε 

κεγάιν βάζνο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ αιγνξίζκνπ, ηνπ Σ3C, πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ Σ3. 

Ο Σ3C βειηηψλεη ηνλ T3 ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο 

κεηαβιεηέο. ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν T3C 
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δίλεη απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ T3. Ζ βειηίσζε πνπ παξέρεη ν Σ3C ζηνλ Σ3 είλαη 

ζεκαληηθή ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Αληίζεηα, 

κηθξή βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζε ζεη δεδνκέλσλ κε ζπλερείο θαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο. Ο T3C ζπγθξίζεθε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαηεγνξηνπνίεζεο C4.5, 

αιιά θαη κε πην πξφζθαηνπο αιγφξηζκνπο φπσο είλαη ν Random Forest θαη ν Rotation 

Forest. Σα απνηειέζκαηα αλαιχνληαη αλαιπηηθά ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

Μηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ θεθαιαίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

ην θεθάιαην 2, κειεηάκε ηελ ηερληθή εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαηεγνξηνπνίεζε. 

Μηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη βαζηθέο ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζε, φπσο δέληξα απφθαζεο, 

λεπξσληθά δίθηπα θαη Bayesian θαηεγνξηνπνίεζε. Δκείο επηθεληξσλφκαζηε ζηα 

δέληξα απφθαζεο. Αλαιχνπκε ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηε ζχγθξηζε 

κε ηνλ T3C. Οη αιγφξηζκνη απηνί είλαη νη C4.5, Random Forest θαη Rotation Forest. 

ην θεθάιαην 3, παξνπζηάδνπκε ηνλ αιγφξηζκν Σ3. Παξνπζηάδνπκε ηηο 

δνκηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ δίλνληαο ηνλ ςεπδνθψδηθα θαη κηα πεξηγξαθή 

ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ3 ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ Σ2 θαη ηνλ C4.5. Παξαηεξνχκε ηε ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ παξείρε 

ν Σ3 ζηνλ Σ2 θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ δέληξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ C4.5. 

ην θεθάιαην 4, παξνπζηάδνπκε ηε ζρεδίαζε ηνπ αιγφξηζκνπ Σ3C. Αξρηθά, 

αλαθέξνπκε ηα αξρεία ηεο εηζφδνπ ηνπ αιγνξίζκνπ, φπσο επίζεο θαη ηηο επηινγέο πνπ 

έρεη ν ρξήζηεο γηα λα ηξέμεη ηνλ αιγφξηζκν. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνπκε ηνλ αιγφξηζκν. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν T3 θαη ηε 

δηαθνξά πνπ έρνπλ κε ηνλ T3C. ην θνκκάηη απηφ αλαθέξνπκε θαη ηνλ ςεπδνθψδηθα 

ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ έγηλα νη αιιαγέο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, αλαιχνπκε θαη 

παξνπζηάδνπκε ηελ έμνδν ηνπ αιγνξίζκνπ. 

ην θεθάιαην 5, παξνπζηάδνπκε ηε ζχγθξηζε ηνπ T3C κε ηνπο αιγνξίζκνπο 

T3, C4.5, Random Forest θαη ν Rotation Forest. Μειεηάκε θαη αλαιχνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έδσζε ν αιγφξηζκνο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν Σ3C έδσζε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα κε φινπο ηνπο αιγνξίζκνπο ζε ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηνλ αιγφξηζκν πνπ ζπγθξίλνπκε. 

ην θεθάιαην 6, παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

αιιά θαη ηε κειινληηθή δνπιεηά πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα λα βειηησζεί θαη άιιν ν 

αιγφξηζκνο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηξεηο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηνλ αιγφξηζκν Σ3C. 

 

Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην κειεηήζακε ηελ αλάγθε πνπ έρνπκε γηα λα εμάγνπκε γλψζε απφ 

κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαθέξακε ηελ KDD θαη αλαθέξακε 

ηα επηκέξνπο βήκαηα ηεο. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχμακε ην βήκα ηεο KDD εμφξπμε 

δεδνκέλσλ θαη είδακε πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαη πνηεο νη απαηηήζεηο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. ην ηέινο, είδακε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμφξπμε δεδνκέλσλ 

κέζα απφ πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. ην επφκελν θεθάιαην κειεηάκε ηελ ηερληθή ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. 
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χλνςε θεθαιαίνπ 

 

ην θεθάιαην απηφ, αξρηθά αλαθέξνπκε θάπνηα γεληθά ζέκαηα γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνπκε βαζηθέο ηερληθέο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

δίλνληαο έκθαζε ζηα δέληξα απφθαζεο θαη ζηνπο αιγφξηζκνπο απηήο ηεο ηερληθήο. 

Αλαθέξνπκε ιεπηνκεξψο ηνπο αιγνξίζκνπο C4.5[16], Random Forest[25] θαη 

Rotation Forest[27], πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ θαη ηνπT3C.  
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2.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε (classification) απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αλάζεζε ελφο ζηνηρείνπ ζε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν θαηεγνξηψλ (classes). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο κία ιεηηνπξγία πνπ αληηζηνηρεί (θαηεγνξηνπνηεί) έλα ζηνηρείν ζε κία 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί.  

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θαιά θαζνξηζκέλν ζχλνιν 

θαηεγνξηψλ θαζψο θαη έλα ζχλνιν απφ πξνθαηεγνξηνπνηεκέλα παξαδείγκαηα [9]. 

Γεληθά, ν ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κειινληηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη άγλσζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία δηαδηθαζία δχν βεκάησλ: 

 

Βήκα 1
ν
 : Δθκάζεζε (Learning). ε απηφ ην βήκα ρηίδεηαη έλα κνληέιν, 

πεξηγξάθνληαο έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν απφ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ. Σα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (training data) αλαιχνληαη απφ έλαλ αιγφξηζκν 

θαηεγνξηνπνίεζεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ζηε ζπλέρεηα ην κνληέιν. Σα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν θαηάξηηζεο επηιέγνληαη ηπραία απφ έλαλ 

πιεζπζκφ δεδνκέλσλ θαη αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηεγνξία ησλ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη 

γλσζηή, απηφ ην βήκα είλαη επίζεο γλσζηφ ζαλ «επνπηεπκέλε κάζεζε» 

(supervised learning). Σν κνληέιν πνπ νξίδεηαη, γλσζηφ θαη σο 

θαηεγνξηνπνηεηήο (classifier), αλαπαξίζηαληαη κε ηε κνξθή θαλφλσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο (classification rules), δέληξσλ απφθαζεο (decision trees) 

(πνπ αλαιχνληαη πην θάησ) ή καζεκαηηθψλ ηχπσλ (mathematical formulas) 

[4]. 

Βήκα 2
ν
: Καηεγνξηνπνίεζε (Classification). ε απηφ ην βήκα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δνθηκαζηηθά δεδνκέλα (test data) γηα λα ππνινγίζνπλ 

ηελ αθξίβεηα (accuracy) ηνπ κνληέινπ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα λα 

εθηηκεζεί ε αθξίβεηα ηνπ θαηεγνξηνπνηεηή (classifier). Σα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο επηιέγνληαη ηπραία θαη είλαη αλεμάξηεηα. Σν κνληέιν 

θαηεγνξηνπνηεί θάζε έλα απφ ηα δνθηκαζηηθά παξαδείγκαηα (training 

samples). ηε ζπλέρεηα, ε θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ ηα δεδνκέλα κε βάζε ην 

ζχλνιν δνθηκαζηηθψλ δεδνκέλσλ ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξφβιεςε πνπ έθαλε ην 

κνληέιν γηα ηελ θαηεγνξία. Ζ αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ ζε έλα θαζνξηζκέλν 

ζχλνιν δεδνκέλσλ δνθηκήο είλαη ην πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ δνθηκήο πνπ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζσζηά απφ ην ππφ εθπαίδεπζε κνληέιν. 

 

Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε κεξηθέο απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηερληθέο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. 

 

1. Bayesian θαηεγνξηνπνίεζε 

 

Ζ Bayesian θαηεγνξηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή ζεσξία 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ Bayes. Ο ζηφρνο είλαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλα δείγκα Υ ζε 

κηα απφ ηηο δεδνκέλεο θαηεγνξίεο C1, C2,…, Cn ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 

πηζαλφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία Bayes [13]. Κάζε θαηεγνξία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα παξαηήξεζεο ηεο θιάζεο Ci. 
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Δπίζεο, ππνζέηνπκε φηη ην δεδνκέλν δείγκα Υ αλήθεη ζε κηα θιάζε Ci, κε ηελ ππφ 

ζπλζήθε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο : p(X/Ci)  [0,1]. Καηφπηλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο θαη βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία Bayes, 

θαζνξίδνπκε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα p(ci/x) σο εμήο 

 

Ο απινχζηεξνο Bayesian θαηεγνξηνπνηεηήο είλαη γλσζηφο Naïve Bayesian 

θαηεγνξηνπνηεηήο. Απηφο ππνζέηεη φηη ε επίδξαζε ελφο γλσξίζκαηνο ζε κηα δεδνκέλε 

θαηεγνξία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ γλσξηζκάησλ. 

 

2. Νεπξσληθά δίθηπα 

 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

εθαξκνγέο εμφξπμεο γλψζεο γηα πξφβιεςε θαη θαηεγνξηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηα 

λεπξσληθά δίθηπα [8]. Οη κέζνδνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

λεπξσληθά δίθηπα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο ή 

πξφβιεςεο. Σα θχξηα βήκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη: 

 

 Αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

 Καηαζθεπή ελφο δηθηχνπ κε ηελ θαηάιιειε ηνπνινγία. 

 Δπηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ δηθηχνπ κε βάζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

 Έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν ειέγρνπ ην πνην είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. 

 

Καηφπηλ ην κνληέιν πνπ παξάγεηαη απφ ην δίθηπν, εθαξκφδεηαη γηα λα πξνβιέςεη ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ κε θαηεγνξηνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ. 

 

3. Καηεγνξηνπνίεζε θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ 

 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ (Nearest Neighbor)  

[14] έλα λέν ζηνηρείν θαηεγνξηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεηνςεθία κεηαμχ 

ησλ θαηεγνξηψλ απφ ηα Κ παξαδείγκαηα πνπ είλαη ηα πην θνληηλά ζε απηά πνπ δίλεηαη 

λα θαηεγνξηνπνηεζεί. Μηα ηέηνηα κέζνδνο παξάγεη ζπλερείο θαη επηθαιππηφκελεο, 

παξά ζηαζεξέο, γεηηνληέο. Δπηπξφζζεηα έλαο ΝΝ θαλφλαο έρεη αζπκπησηηθφ πνζνζηφ 

ζθάικαηνο πνπ είλαη δχν θνξέο  ην πνζνζηφ ζθάικαηνο Bayes, αλεμάξηεηα απφ ην 

κέηξν απφζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

4.  Γέληξα απόθαζεο 

Μηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή ηαμηλνκεηψλ απφ 

ηα δεδνκέλα είλαη ε παξαγσγή ελφο δέληξνπ απφθαζεο [15]. Σα δέληξα απφθαζεο 

είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

αιγνξίζκσλ δέληξσλ απφθαζεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηε κεραληθή κάζεζε θαη ζηελ 

εθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή. Σα δέληξα απφθαζεο είλαη κέζνδνη κάζεζεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ δέληξα απφθαζεο απφ έλα ζχλνιν δεηγκάησλ εηζφδνπ – εμφδνπ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πην γλσζηνχο αιγνξίζκνπο πνπ πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

είλαη: ID3[7], C4.5[16][33], CART[31][33], RainForest[32] θ.α.  
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Έλα δέληξν απφθαζεο θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε έλα ζχλνιν εθπαίδεπζεο πξν-

θαηεγνξηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ. Κάζε έλαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ 

δέληξνπ απφθαζεο πξνζδηνξίδεη ηνλ έιεγρν ελφο γλσξίζκαηνο θαη θάζε θιαδί πνπ 

«θαηεβαίλεη» απφ εθείλνλ ηνλ θφκβν αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο πηζαλέο ηηκέο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γλψξηζκα. Έλα δέληξν απφθαζεο απνηειείηαη απφ θφκβνπο πνπ 

εμεηάδνληαη νη κεηαβιεηέο. Δπίζεο, θάζε θχιιν αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί. Έλα απιφ δέληξν απφθαζεο γηα θαηεγνξηνπνίεζε δεηγκάησλ κε 

δχν κεηαβιεηέο εηζφδνπ Υ θαη Y θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.1. ια ηα δείγκαηα κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο X > 1 θαη Τ = Β αλήθνπλ ζηελ θιάζε 2, ελψ ηα δείγκαηα κε 

ηηκέο X < 1 αλήθνπλ ζηελ θιάζε 1, αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο ηνπ Τ. Σα δείγκαηα ελφο 

θφκβνπ πνπ δελ είλαη θχιιν ζηελ δνκή ηνπ δέληξνπ ρσξίδνληαη θαηά κήθνο ησλ 

θιαδηψλ θαη θάζε παηδί θφκβνο παίξλεη αληίζηνηρα έλα ππνζχλνιν δεηγκάησλ. Σα 

δέληξα απφθαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνλνδηάζηαηα ρσξίζκαηα έρνπλ κηα απιή 

κνξθή αλαπαξάζηαζεο, πνπ θαζηζηνχλ ζρεηηθά εχθνιν γηα ηνλ ρξήζηε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πξνθχπηνληνο κνληέινπ.  

 

Αιγόξηζκνο ID3 

 

Έλαο γλσζηφο αιγφξηζκνο γηα παξάγσγε δέληξσλ απφθαζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηα κνλνδηάζηαηα ρσξίζκαηα είλαη ν ID3 [7] (κηα επέθηαζε ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ν 

C4.5). Άπιεζηνη κέζνδνη αλαδήηεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε θαη θιάδεκα 

δνκψλ δέληξσλ απφθαζεο, αζρνινχληαη ζπλήζσο κε απηνχο ηνπο αιγφξηζκνπο γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ ηνλ εθζεηηθφ ρψξν ησλ πηζαλψλ κνληέισλ. 

 

Δηθφλα 2.1. Έλα απιφ δέληξν απφθαζεο κε ηεζη ζηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Τ 

Ο αιγφξηζκνο ID3 μεθηλά κε φια ηα δείγκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ θφκβν ξίδα 

ηνπ δέληξνπ. Μηα κεηαβιεηή επηιέγεηαη λα ρσξίζεη απηά ηα δείγκαηα. Γηα θάζε ηηκή 

ησλ κεηαβιεηψλ έλα θιαδί δεκηνπξγείηαη θαη ην αληίζηνηρν ππνζχλνιν ησλ 

δεηγκάησλ πνπ έρνπλ ηελ κεηαβιεηή, θαζνξηζκέλε απφ ηνλ θιάδν, κεηαθηλείηαη ζηνλ 

λέν παηδί θφκβν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Ο αιγφξηζκνο εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά ζε θάζε 

παηδί-θφκβν κέρξη φια ηα δείγκαηα ελφο θφκβνπ λα είλαη κίαο θιάζεο. Κάζε 

κνλνπάηη ζην θχιιν ελφο δέληξνπ απφθαζεο αληηπξνζσπεχεη έλα θαλφλα 
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θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ θξίζηκε απφθαζε ζε απηήλ ηε δεκηνπξγία δέληξνπ απφθαζεο 

είλαη ε επηινγή κεηαβιεηήο ζε έλα θφκβν. Ζ επηινγή κεηαβιεηήο ζηνλ ID3 

αιγφξηζκν βαζίδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εληξνπίαο. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο απαηηεί ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεζη πνπ ζα γίλνπλ γηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλα 

δείγκα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή κεηαβιεηήο ζηνλ ID3 βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ δέληξνπ απφθαζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο. Μηα 

πιεξνθνξία βαζηδφκελε ζηελ επξεηηθή επηιέγεη ηε κεηαβιεηή πνπ παξέρεη ην 

κεγαιχηεξν θέξδνο πιεξνθνξίαο, δειαδή ε κεηαβιεηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη ζην πξνθχπηνλ ππνδέληξν γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ην 

δείγκα. Μηα επέθηαζε ηνπ ID3 είλαη ν C4.5 αιγφξηζκνο πνπ ηα γλσξίζκαηα θάζε 

θφκβνπ ηνπ δέληξνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλερείο ηηκέο.  

2.2 Ο αιγόξηζκνο C4.5 

Σν πην ζεκαληηθφ κέξνο ζηνλ αιγφξηζκν C4.5 [16] είλαη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο δέληξνπ απφθαζεο απφ έλα ζχλνιν δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο. αλ 

απνηέιεζκα, ν αιγφξηζκνο παξάγεη έλαλ ηαμηλνκεηή ζε κνξθή δέληξνπ απφθαζεο. Ο 

ηαμηλνκεηήο έρεη δχν είδε θφκβσλ: έλα θχιιν, πνπ ππνδεηθλχεη κηα θιάζε, ή έλα 

θφκβν απφθαζεο πνπ πξνζδηνξίδεη νξηζκέλα ηεζη πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε κηα 

ηηκή κεηαβιεηήο, κε έλα θιάδν θαη έλα ππνδέληξν γηα θάζε δπλαηφ απνηέιεζκα ηνπ 

ηεζη.  

Έλα δέληξν απφθαζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηαμηλνκήζεη έλα λέν 

δείγκα αξρίδνληαο απφ ηελ ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη θηλνχκελν ζε απηφ κέρξη λα 

ζπλαληήζεη θάπνην θχιιν. ε θάζε θφκβν απφθαζεο, θαζνξίδεηαη ην απνηέιεζκα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ηεζη ζηνλ θφκβν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαηνπίδεηαη ε 

πξνζνρή ζηε ξίδα ηνπ επηιεγκέλνπ ππνδέληξνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην κνληέιν 

ηαμηλφκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεηαη κε έλα δέληξν απφθαζεο ζαλ ηεο εηθφλαο 2α 

θαη ην δείγκα ηεο ηαμηλφκεζεο ζηελ εηθφλα 2β ηφηε ν αιγφξηζκνο ζα δεκηνπξγήζεη ην 

κνλνπάηη κέζα απφ ηνπο θφκβνπο A, C θαη F (θχιιν θφκβνο) κέρξη λα θηάζεη ζηελ 

ηειεπηαία απφθαζε: CLASS2. 

 

 α) Γέληξν απφθαζεο    β) Έλα  παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο 

Δηθφλα 2.2. Σαμηλφκεζε ελφο λένπ δείγκαηνο βαζηδφκελν ζην κνληέιν δέληξνπ 

απφθαζεο 
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Ο ζθειεηφο ηνπ C4.5 αιγνξίζκνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Hunt's CLS γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο δέληξνπ απφθαζεο απφ έλα ζχλνιν Σ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο. Έζησ 

φηη νη θιάζεηο δειψλνληαη ζαλ {C1, C2…, Ck}. Τπάξρνπλ ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζπλφινπ Σ: 

1. Σν Σ πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα δείγκαηα πνπ φια αλήθνπλ ζε κία θιάζε Cj. 

Σν δέληξν απφθαζεο γηα ην Σ είλαη έλα θχιιν πνπ θαζνξίδεη ηελ θιάζε Cj. 

2. Σν Σ δελ πεξηέρεη δείγκαηα. Σν δέληξν απφθαζεο είλαη πάιη έλα θχιιν αιιά ε 

θιάζε πνπ ζα ζπζρεηηζηεί κε ην θχιιν ζα θαζνξηζηεί απφ ην Σ. Ο  

αιγφξηζκνο C4.5 ρξεζηκνπνηεί ζαλ θξηηήξην ηελ πην ζπρλή θιάζε ζηνλ θφκβν 

γνλέα ηνπ δνζέληνο θφκβνπ. 

3. Σν Σ πεξηέρεη δείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο θιάζεηο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε ηδέα είλαη λα ρσξίζνπκε ην Σ ζε ππνζχλνια δεηγκάησλ πνπ ζα 

έρνπλ δείγκαηα κηαο θιάζεο. Βαζηδφκελα ζε κηα κεηαβιεηή, έλα θαηάιιειν 

ηεζη πνπ έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα απνθιεηζηηθά ακνηβαία απνηειέζκαηα {O1, 

O2…,On} επηιέγεηαη. Σν Σ ρσξίδεηαη ζε ππνζχλνια T1, T2…,Tn φπνπ Ti 

πεξηέρεη φια ηα δείγκαηα ζην Σ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα Oi ηνπ 

επηιεγφκελνπ ηεζη. Σν δέληξν απφθαζεο γηα ην Σ απνηειείηαη απφ έλα δέληξν 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο ην ηεζη θαη έλα θιάδν γηα θάζε δπλαηφ 

απνηέιεζκα (παξαδείγκαηα ηέηνησλ θφκβσλ είλαη νη A, B, θαη C ζηελ εηθφλα 

2). 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο δέληξνπ εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε 

ππνζχλνιν δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε ν i-ζηφο θιάδνο λα νδεγεί ζην δέληξν 

απφθαζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην ππνζχλνιν Ti ησλ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο. Οη 

δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο γίλνληαη κέρξη φια ηα 

ππνζχλνια λα απνηεινχληαη απφ δείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε κία θιάζε. 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο δέληξσλ δελ είλαη κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλε. Γηα 

δηαθνξεηηθά ηεζη, αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθή δηάηαμε, δηαθνξεηηθά δέληξα ζα 

παξαρζνχλ. Ηδαληθά, ζα ζέιακε λα δηαιέμνπκε έλα ηεζη έηζη ψζηε ζε θάζε ζηάδην 

δηαηξέζεσλ λα έρνπκε ην κηθξφηεξν δέληξν.  

Σν πξφβιεκα εχξεζεο ηνπ κηθξφηεξνπ δέληξνπ απφθαζεο είλαη ΝΡ – πιήξεο. 

Ζ θαηακέηξεζε θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ πηζαλψλ δέληξσλ είλαη θάηη απίζαλν γηα 

θάζε πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα,  γηα κηα κηθξή βάζε δεδνκέλσλ κε 

πέληε κεηαβιεηέο θαη κφλν είθνζη δείγκαηα εθπαίδεπζεο, ν πηζαλφο αξηζκφο δέληξσλ 

απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 10
6
 θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα θάζε κεηαβιεηή. Γηα απηφ, νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη 

θαηαζθεπψλ δέληξσλ απφθαζεο είλαη άπιεζηνη αιγφξηζκνη. ηαλ έλα ηεζη επηιεγεί 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο επξεηηθέο γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ 

θαη ην ηξέρνλ ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ εθπαίδεπζεο έρεη ρσξηζηεί, νη επηπηψζεηο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ δελ εμάγνληαη. Σν κέηξν ηεο πξνφδνπ είλαη έλα ηνπηθφ κέηξν 

θαη ην θξηηήξην θέξδνπο γηα ην επηιερζέλ ηεζη βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη 

δηαζέζηκε γηα έλα δεδνκέλν βήκα ζηνλ ρσξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

Έζησ φηη πξέπεη λα δηαιέμνπκε έλα πηζαλφ ηεζη κε n απνηειέζκαηα (n ηηκέο 

γηα έλα δνζέλ ραξαθηεξηζηηθφ) πνπ ρσξίδεη ην ζχλνιν Σ ησλ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο 

ζε ππνζχλνια T1, T2,… , Tn. Ζ κφλε πιεξνθνξία πνπ έρνπκε είλαη ε θαηαλνκή ησλ 

θιάζεσλ Σ θαη ησλ ππνζπλφισλ Σi. Αλ S είλαη έλα νπνηνδήπνηε ζχλνιν δεηγκάησλ, 

έζησ freq (Ci, S) είλαη ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ζην S πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε Ci 

(έμσ απφ ηηο k πηζαλέο θιάζεηο) θαη έζησ φηη ∣S∣ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ 

ζην ζχλνιν S. 
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Ο αξρηθφο ID3 αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηνχζε έλα θξηηήξην πνπ ιεγφηαλ θέξδνο 

(gain) γηα λα επηιέμεη ηελ κεηαβιεηή πνπ ζα εμεηαζηεί πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία 

πιεξνθνξίαο θαη νλνκάδεηαη εληξνπία. Ζ αθφινπζε ζρέζε δίλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εληξνπίαο ηνπ ζπλφινπ S : 

 

Σψξα ζεσξνχκε κηα παξφκνηα κέηξεζε, κεηά πνπ ην Σ έρεη ρσξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα n κηαο κεηαβιεηήο Υ. Ζ αλακελφκελε απαηηνχκελε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα βξεζεί ζαλ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ εληξνπηψλ ζηα 

ππνζχλνια: 

 

Ζ πνζφηεηα 

 

κεηξάεη ηελ πιεξνθνξία πνπ απνθηήζεθε ρσξίδνληαο ην Σ ζχκθσλα κε ηα ηεζη Υ. Σν 

θξηηήξην απηφ επηιέγεη έλα ηεζη Υ γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ην Gain (X), δειαδή απηφ 

ην θξηηήξην ζα επηιέμεη κηα κεηαβιεηή κε ην κεγαιχηεξν θέξδνο πιεξνθνξίαο (info-

gain). 

Δλψ ην θξηηήξην θέξδνπο έρεη θαιά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

δέληξσλ απφθαζεο, έρεη επίζεο έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα: κηα ηζρπξή πξνθαηάιεςε 

ππέξ ησλ ηεζη κε πνιιά απνηειέζκαηα. Μηα ιχζε έρεη βξεζεί ζε θάπνηα είδε 

θαλνληθνπνίεζεο. ε αλαινγία κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Info(S), κηα επηπιένλ παξάκεηξνο 

έρεη νξηζηεί: 

 

Απηή ε πνζφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλή πιεξνθνξία παξαγσγήο 

ρσξίδνληαο ην ζχλνιν Σ ζε n ππνζχλνια Σi. Μηα λέα κέηξεζε θέξδνπο κπνξεί λα 

νξηζηεί: 

  

Απηή ε θαηλνχξγηα πνζφηεηα κέηξεζεο θέξδνπο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε πνπ είλαη ρξήζηκε, δειαδή απηφ πνπ 

θαίλεηαη ρξήζηκν ζηελ ηαμηλφκεζε. Σν θξηηήξην gain-ratio επηιέγεη ην ηεζη πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηελ δνζείζα αλαινγία. Απηφ ην θξηηήξην είλαη ηππηθά κία θαιχηεξε 

επηινγή απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

Γεληθά, ν C4.5 πεξηέρεη ηξεηο πξνηεηλφκελνπο κεραληζκνχο ηεζη:  
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1. Σν «θαλνληθφ» ηεζη ζε κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή, κε έλα απνηέιεζκα θαη έλα 

θιάδν γηα θάζε πηζαλή ηηκή απηήο ηεο κεηαβιεηήο. 

2. Αλ ε κεηαβιεηή Y έρεη ζπλερφκελεο ηηκέο, έλα δπαδηθφ ηεζη νξίδεηαη κε 

απνηειέζκαηα Y≤Z θαη Y>Z, ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο κε έλα θαηψηαην φξην Ε. 

3. Έλα πην πεξίπινθν ηεζη πνπ βαζίδεηαη ζε κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή, ζηελ νπνία 

νη πηζαλέο ηηκέο βξίζθνληαη ζε έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ νκάδσλ κε έλα 

απνηέιεζκα θαη θιάδν γηα θάζε νκάδα. 

Μπνξεί λα θαλεί φηη ηα ηεζη ζε ζπλερφκελεο κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη 

δχζθνια λα ζρεκαηηζηνχλ, αθνχ πεξηέρνπλ έλα απζαίξεην φξην γηα ην δηαρσξηζκφ 

φισλ ησλ ηηκψλ ζε δχν ζχλνια. Παξφια απηά ππάξρεη έλαο αιγφξηζκνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ βέιηηζηνπ νξίνπ Ε. Σα δείγκαηα εθπαίδεπζεο πξψηα ηαμηλνκνχληαη ζηηο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ. Έζησ φηη νη πεπεξαζκέλνη αξηζκνί απηψλ ησλ ηηκψλ 

είλαη{v1, v2 …, vm}. Κάζε ηηκή νξίνπ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ vi θαη vi+1 ζα έρεη ην ίδην 

απνηέιεζκα κε ηε δηαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζε απηέο πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Τ 

λα είλαη κεηαμχ {v1, v2 …, vi} θαη απηψλ πνπ ε ηηκή είλαη κεηαμχ {vi+1, vi+2, …, vm}. 

Άξα ππάξρνπλ κφλν m – 1 πηζαλνί δηαρσξηζκνί, φπνπ φινη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

ζπζηεκαηηθά γηα λα απνθηήζνπκε έλα βέιηηζην δηαρσξηζκφ. πλήζσο, δηαιέγεηαη ην 

κέζν θάζε δηαζηήκαηνο, (vi + vi+1)/2, σο αληηπξνζσπεπηηθφ φξην. Ο αιγφξηζκνο C4.5 

δηαθέξεη ζηελ επηινγή θαη σο θαηψηαην φξην δηαιέγεη ηε κηθξφηεξε vi ηηκή γηα θάζε 

δηάζηεκα {vi, vi+1}, παξά ην κέζν. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη νη ηηκέο ηνπ νξίνπ 

εκθαλίδνληαη είηε ζην ηειηθφ δέληξν απφθαζεο ή ζηνπο θαλφλεο ή θαη ζηα δχν. 

2.2.1 Άγλσζηεο ηηκέο κεηαβιεηώλ 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ν αιγφξηζκνο C4.5 βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη 

φιεο νη ηηκέο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαζνξίδνληαη. Αιιά ζπρλά ζηα δεδνκέλα 

θάπνηεο ηηκέο κεηαβιεηψλ γηα θάπνηα δείγκαηα κπνξεί λα ιείπνπλ [16]. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί γηαηί ε ηηκή δελ θαηαγξάθηεθε φηαλ ζπιιέγνληαλ ηα δεδνκέλα ή θάπνην 

ιάζνο έθαλε ην άηνκν πνπ έβαδε ηα δεδνκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα λα ιπζεί 

απηφ ην πξφβιεκα ππάξρνπλ δχν επηινγέο: 

1. Απφξξηςε φισλ ησλ δεηγκάησλ κε ειιείπνληα ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

2. Καζνξηζκφο ελφο λένπ αιγνξίζκνπ ή ηξνπνπνίεζε ελφο ππάξρνληνο 

αιγνξίζκνπ πνπ ζα βνεζήζεη κε ηα ειιείπνληα ζηνηρεία. 

Ζ πξψηε ιχζε είλαη απιή, αιιά απαξάδεθηε φηαλ έρνπκε κεγάιεο πνζφηεηεο 

ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζχλνια ησλ δεηγκάησλ. Ζ δεχηεξε ιχζε 

είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν C4.5. 

ηνλ C4.5, ηα δείγκαηα κε άγλσζηεο ηηκέο δηαλέκνληαη πηζαλνθξαηηθά ζχκθσλα 

κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ γλσζηψλ ηηκψλ. Έζησ φηη ηα Info(T) θαη Infox(T) 

ππνινγίδνληαη φπσο πξηλ, κε ηε δηαθνξά φηη κφλν ηα γλσζηά δείγκαηα ιακβάλνληαη 

ππφςε. Σφηε ε παξάκεηξνο, θέξδνο, κπνξεί λα δηνξζσζεί κε έλα παξάγνληα F, φπνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα κηα δνζέλ κεηαβιεηή λα είλαη γλσζηή (F = αξηζκφο 

ησλ δεηγκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε γλσζηέο ηηκέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή / ζπλνιηθφ αξηζκφ δεηγκάησλ ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ). Σν λέν 

θξηηήξην θέξδνπο ζα έρεη ηε κνξθή  
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Οκνίσο, ην Split-info(x) κπνξεί λα αιιάμεη ζεσξψληαο ηα δείγκαηα κε 

άγλσζηεο ηηκέο σο κία αθφκε νκάδα ζηε δηαίξεζε. Αλ ην ηεζη x έρεη a απνηειέζκαηα, 

ην Split-info(x) ππνινγίδεηαη ζαλ ην ηεζη εθείλν πνπ δηαηξεί ηα δεδνκέλα ζε n + 1 

ππνζχλνια. Απηή ε αιιαγή έρεη απεπζείαο επηξξνή ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ θξηηεξίνπ Gain-ratio(x). 

2.3 Ο αιγόξηζκνο Σ3 

Ο αιγφξηζκνο Σ3 [17], φπσο θαη ν C4.5, είλαη έλαο αιγφξηζκνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Ο αιγφξηζκνο απηφο θαηαζθεπάδεη κηθξά δέληξα απφθαζεο (κε 

βάζνο ην πνιχ 3) πνπ έρνπλ κηθξφ ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη γελίθεπζεο. Δπεηδή 

απφ απηφλ ηνλ αιγφξηζκν πξνέξρεηαη ν αιγφξηζκνο Σ3C αθηεξψλνπκε ην επφκελν 

θεθάιαην ζηνλ Σ3. 

2.4 ύλνιν κεζόδσλ (Ensemble methods) 

Οη κέζνδνη ζπλφινπ είλαη αιγφξηζκνη κάζεζεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ έλα 

ζχλνιν απφ ηαμηλνκεηέο θαη ηαμηλνκνχλ λέα δεδνκέλα βαζηδφκελνη ζε ςεθνθνξία κε 

βάζε ηελ πξφβιεςε ησλ ηαμηλνκεηψλ. Ζ αξρηθή κέζνδνο ζπλφινπ είλαη ε Bayesian -

averaging, αιιά πην πξφζθαηνη αιγφξηζκνη φπσο Bagging[34], θαη Boosting[25], 

έρνπλ αλαθαιπθζεί. Οη κέζνδνη απηνί κπνξνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε απφ 

νπνηνδήπνηε αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ηα βήκαηα ησλ κεζφδσλ ζπλφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2.3 Βήκαηα κεζφδσλ ζπλφινπ  

 

 

                                                                                                      Αξρηθά  

                                                                                            δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 
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Γεκηνπξγία            … 
πνιιαπιψλ  
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Βήκα 2 
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Βήκα 3 
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ηαμηλνκεηψλ  
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Ο ζπλδπαζκφο ηαμηλνκεηψλ είλαη ηψξα κηα ελεξγή πεξηνρή ζηε κεραληθή 

κάζεζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ [18][19][20][21][22][23]. Πνιιέο κειέηεο 

έρνπλ δεκνζηεπηεί, ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ ζπλδπαζκνχ αηνκηθψλ ηαμηλνκεηψλ [24].  

Οη κέζνδνη ζπλφινπ έρνπλ πξνθχςεη σο ηζρπξή κέζνδν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά είλαη αλαγθαίν λα αλαπηπρζνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα 

έμππλεο απνθάζεηο. Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, ππήξμαλ πνιιέο κειέηεο γηα ην 

πξφβιεκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αληαγσληζκψλ κνληέινπ. Ζ επηηπρία ησλ ηερληθψλ 

γελίθεπζεο έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο φπσο ζε εθαξκνγέο web. 

2.4.1 Random Forest 

Ο αιγφξηζκνο Random Forest [25] είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δέληξσλ 

πξφβιεςεο έηζη ψζηε θάζε δέληξν λα εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ελφο ηπραίνπ 

δηαλχζκαηνο πνπ επηιέρηεθε αλεμάξηεηα κε ηελ θαηαλνκή γηα φια ηα δέληξα ζην 

δάζνο (πνιιά δέληξα απφθαζεο). Σν ιάζνο γελίθεπζεο ελφο δάζνπο δέληξσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε «δχλακε» θάζε αλεμάξηεηνπ δέληξνπ ζην δάζνο 

θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ. Δπηιέγνληαο κηα ηπραία επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ 

γηα λα ρσξίζνπκε θάζε θφκβν έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ιάζνπο λα είλαη 

ζπγθξίζηκν κε ηνλ αιγφξηζκν AdaBoost [26] θαη πην «δπλαηφ» φζνλ αθνξά ην 

ζφξπβν. 

 

Ο Breiman νξίδεη ηνλ random forest σο εμήο[25]: 

 

Ο random forest είλαη έλαο θαηεγνξηνπνηεηήο πνπ απνηειείηαη από κηα ζπιινγή από 

δέληξα θαηεγνξηνπνηεηέο {h(x,Θk), k = 1, . . .}, όπνπ Θk είλαη αλεμάξηεηα όκνηα 

δηαλεκεκέλα ηπραία δηαλύζκαηα θαη θάζε δέληξν αζξνίδεη ςήθνπο γηα ηελ πην δεκνθηιή 

θιάζε εηζόδνπ x. 

 

Βήκαηα αιγνξίζκνπ 

 

1. Γηάιεμε Σ, φπνπ Σ ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ. 

 

2. Γηάιεμε m, φπνπ m ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ρψξηζκα θάζε θφκβνπ. Ηζρχεη m << M, φπνπ 

Μ είλαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ, ην m θξαηείηαη ζηαζεξφ 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δάζνπο. 

 

3. Καηαζθεχαζε Σ δέληξα. ηαλ θαηαζθεπάδεη θάζε δέληξν θάλεη ηα 

αθφινπζα βήκαηα. 

 

I. Αλ ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζην ζεη εθπαίδεπζεο είλαη Ν, 

πάξε ηπραία έλα δείγκα απφ ην Ν – ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεκα 

επηθάιπςεο γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Απηφ ην δείγκα ζα είλαη 

ην ζεη εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ. 
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II. Γηα θάζε θφκβν, m κεηαβιεηέο ζα επηιερηνχλ ηπραία απφ ηηο Μ 

θαη ην θαιχηεξν ρψξηζκα ζε απηά ηα m ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ρψξηζκα ηνπ θφκβνπ.  

III. Κάζε δέληξν θαηαζθεπάδεηαη ζηελ πην κεγάιε πηζαλή έθηαζε. 

Γελ ππάξρεη θιάδεκα. 

 

4. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο ζεκείνπ Υ ζπιιέγεη ςήθνπο απφ θάζε 

δέληξν ζην δάζνο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ γηα λα 

απνθαζίζεη ηελ θιάζε ηνπ θφκβνπ 

Χαξαθηεξηζηηθά Random Forests 

 Έρεη κεγάιε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. 

 Σξέρεη απνδνηηθά ζε κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Μπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε ρηιηάδεο κεηαβιεηέο εηζφδνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

λα ζβήζεη θάπνηα απφ απηέο. 

 Παξάγεη κηα εζσηεξηθή ακεξφιεπηε εθηίκεζε ηνπ ιάζνπο γελίθεπζεο θαζψο 

ε θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ πξνρσξάεη. 

 Έρεη κηα απνδνηηθή κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρακέλσλ δεδνκέλσλ θαη 

δηαηεξεί ηελ αθξίβεηα φηαλ κηα κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ ιείπεη. 

 Έρεη κεζφδνπο γηα λα ηζνξξνπεί ην ιάζνο ζε πιεζπζκφ θιάζεσλ 

αληζφξξνπσλ ζεη δεδνκέλσλ. 

 Σα παξαγκέλα δάζε κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ γηα κειινληηθή ρξήζε ζε 

άιια δεδνκέλα. 

 Πξφηππα ππνινγίδνληαη πνπ δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηεο ηαμηλφκεζεο. 

 Τπνινγίδεη εγγχηεηεο κεηαμχ δεπγψλ πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπζηαδνπνίεζε. 

 Πξνζθέξεη κηα εκπεηξηθή κέζνδν γηα ηνλ εληνπηζκφ αιιεινζπζρέηηζεο 

κεηαμχ κεηαβιεηψλ. 

Αλάιπζε αιγνξίζκνπ 

 

ηνλ αιγφξηζκν φηαλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα ην θάζε δέληξν εμάγνληαη 

επηιέγνληαη ηα 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ. Απηά ηα oob(out-of-bag) (αλαιχεηαη 

παξαθάησ) δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πάξνπκε κηα πξνζέγγηζε ηνπ ιάζνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαζψο ηα δέληξα πξνζηίζεληαη ζην δάζνο. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πάξνπκε πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

Αθνχ θάζε δέληξν έρεη ρηηζηεί ε εγγχηεηα ππνινγίδεηαη γηα θάζε δεχγνο 

πεξηπηψζεσλ. Αλ δχν πεξηπηψζεηο απαζρνινχλ ηνλ ίδην ηεξκαηηθφ θφκβν, ηφηε ε 

εγγχηεηα ηνπ απμάλεηε θαηά έλα. ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο, νη εγγχηεηεο 

θαλνληθνπνηνχληε ρσξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ δέληξσλ. Οη εγγχηεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ρακέλσλ δεδνκέλσλ, εληνπηζκφ ησλ 

αθξαίσλ ηηκψλ θαη ζηελ παξαγσγή ρακειψλ δηαζηάζεσλ εκθάληζεο ησλ δεδνκέλσλ. 
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oob(out-of-bag) 

 

ηνλ Random Forests, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα cross-validation γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ιάζνπο γελίθεπζεο. Τπνινγίδεηαη εζσηεξηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο, σο αθνινχζσο: 

 Κάζε δέληξν ρηίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ απηνδχλακν δείγκα 

απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ δεδνκέλσλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην απηνδχλακν δείγκα θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ k-δέληξνπ.  

 Σνπνζεηεί θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

k-δέληξνπ ζην k-δέληξν γηα λα πάξεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, έλα ζεη δνθηκήο θαηεγνξηνπνίεζεο απνθηάηε γηα θάζε πεξίπησζε ζε 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ δέληξσλ. ην ηέινο ηεο εθηέιεζεο, παίξλεη ην j 

λα είλαη ε θιάζε πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θάζε θνξά πνπ ε 

πεξίπησζε n ήηαλ oob. Ζ αλαινγία θνξψλ πνπ ην j δελ είλαη ίδην κε ηελ 

πξαγκαηηθή θιάζε ησλ n κέζσλ φξσλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην 

oob ιάζνο εθηίκεζεο. 

Δπηινγή κεηαβιεηήο 

ε θάζε δέληξν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζην δάζνο, βάδεη ηηο πεξηπηψζεηο oob θαη 

κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ γηα ηε ζσζηή θιάζε. ηε ζπλέρεηα, ηπραία 

αληηκεηάζεηεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ m ζηηο oob πεξηπηψζεηο θαη βάδεη απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην δέληξν. Αθαηξεί ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ γηα ηελ ζσζηή θιάζε ζηε 

αληηκεηαζεηηκέλή κεηαβιεηή m ζηα oob δεδνκέλα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ γηα ηελ 

ζσζηή θιάζε ζηα άζηθηα oob δεδνκέλα. Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζε φια ηα 

δέληξα ζην δάζνο είλαη ε ζεκαζία ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηε κεηαβιεηή m. 

Αλ νη ηηκέο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ απφ δέληξν ζε δέληξν είλαη 

αλεμάξηεηεο, ηφηε ην ιάζνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε έλαλ ππνινγηζκφ. Οη 

ζπζρεηίζεηο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ δέληξσλ έρεη ππνινγηζηεί γηα έλα 

αξηζκφ απφ ζεη δεδνκέλσλ θαη απνδείρηεθε φηη είλαη ρακειφ, γηα απηφ ππνινγίζακε 

ηα ηππηθά ιάζε κε ηελ θιαζζηθή κέζνδν. Γηαηξεί ηα αθαηέξγαζηα απνηειέζκαηα κε 

ην ηππηθφ ιάζνο γηα λα πάξεη ην z απνηέιεζκα θαη νξίδεη έλα επίπεδν αμηνπηζηίαο.  

Αλ ν αξηζκφο κεηαβιεηψλ είλαη πνιχ κεγάινο, ην δάζνο κπνξεί λα ηξέμεη κηα 

θνξά κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη κεηά λα ηξέμεη μαλά ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο πην 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο απφ ην πξψην ηξέμηκν. 

Παξαθάησ δίλνπκε ηα βήκαηα ηεο επηινγήο κηαο κεηαβιεηήο. 

1. Γηα θάζε δέληξν ζην δάζνο 

 

 Καηεγνξηνπνίεζε ηηο πεξηπηψζεηο oob θαη κέηξεζε ηηο ζσζηέο ςήθνπο. 

 Αληηκεηάζεζε ηε κεηαβιεηή m. 

 Καηεγνξηνπνίεζε ην αληηκεηαζεηεκέλν oob δείγκα θαη κέηξεζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζσζηψλ ςήθσλ. 

 Τπνιφγηζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληηκεηαζεηηκέλσλ θαη κε 

ππνινγηζκψλ 

2. Τπνιφγηζε ην κέζν φξν ησλ δηαθνξψλ 

3. Τπνιφγηζε ην z 
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2.4.2 Rotation forest 

Ο Rotation Forest [27] είλαη έλαο αιγφξηζκνο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο 

Rodriquez θαη Kuncheva. Ο αιγφξηζκνο απηφο παξάγεη ηαμηλνκεηέο ζπλφινπ 

(ensemble classifiers) πνπ βαζίδνληαη ζηε εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

(feature extraction). Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα έλαλ 

ηαμηλνκεηή, ην ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ ρσξίδεηαη ηπραία ζε Κ ππνζχλνια (K είλαη 

παξάκεηξνο ηνπ αιγνξίζκνπ) θαη ε Principal Component Analysis (PCA
1
) 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε ππνζχλνιν. ια ηα θχξηα ζπζηαηηθά δηαηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ζηα δεδνκέλα. Καηά ζπλέπεηα, Κ άμνλεο 

πεξηζηξνθήο παίξλνπλ κέξνο ζην ζρεκαηηζκφ ησλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ 

βαζηθφ ηαμηλνκεηή. Ζ ηδέα ηεο πεξηζηξνθήο είλαη λα ελζαξξπλζεί ηαπηφρξνλα ε 

αηνκηθή αθξίβεηα θαη ε πνηθηιία ζην ζχλνιν. Ζ πνηθηιία ηνπ ζπλφινπ πξνσζείηαη 

κέζσ ηεο PCA γηα θάζε ηαμηλνκεηή. Σα δέληξα απφθαζεο επηιέρηεθαλ γηαηί είλαη 

επαίζζεηα ζηελ πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ πεξηζηξνθήο. Ζ αθξίβεηα επηδηψθεηαη 

θξαηψληαο φια ηα principal components πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ PCA θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο φιν ην ζεη δεδνκέλσλ γηα λα εθπαηδεπηή θάζε ηαμηλνκεηήο. 

Παξαθάησ αλαιχνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ. 

2.4.2.1 Πεξηγξαθή Αιγνξίζκνπ 

Έζησ x = [x1,…, xn]
T
 είλαη ηα ζεκεία δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ n 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έζησ Υ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ηα αληηθείκελα 

εθπαίδεπζεο ζε κνξθή πίλαθα Ν x n. Έζησ Τ έλα δηάλπζκα κε εηηθέηεο θιάζεσλ γηα 

ηα δεδνκέλα Τ = [y1,…, yn]
T
, φπνπ yi παίξλεη ηηκή απφ ην ζχλνιν ησλ θιάζεσλ 

εηηθεηψλ {σ1,…, σc}. Γειψλνπκε κε D1,…,DL ηνπο ηαμηλνκεηέο ηνπ ζπλφινπ θαη κε 

F, ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο ζπλφινπ, 

ρξεηαδφκαζηε λα δηαιέμνπκε ηελ ηηκή L απφ πξηλ. ινη νη ηαμηλνκεηέο κπνξνχλ λα 

«εμαζθεζνχλ» παξάιιεια, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο Bagging[34] θαη Random 

Forests[25]. Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ηαμηλνκεηή Di, 

θάλνπκε ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Υσξίδνπκε ην F ζε ηπραία Κ ππνζχλνια (ην Κ είλαη παξάκεηξνο ηνπ 

αιγνξίζκνπ). Σα ππνζχλνια κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν ή 

λα επηθαιχπηνληαη. Γηα λα απμήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα έρνπκε κεγάιε 

πνηθηιία , επηιέγνπκε αλεμάξηεηα ππνζχλνια. Γηα επθνιία, ππνζέηνπκε φηη Κ 

είλαη παξάγνληαο ηνπ n έηζη ψζηε θάζε ππνζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ λα 

πεξηέρεη Μ = n/K ραξαθηεξηζηηθά. 

 

2. Γειψλνπκε κε Fi,j ην j-νζηφ ππνζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ  γηα ην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο ηνπ ηαμηλνκεηή Di. Γηα θάζε ηέηνην ππνζχλνιν, επηιέγνπκε 

ηπραία έλα φρη άδεην ππνζχλνιν θιάζεσλ θαη ηφηε επηιέγνπκε έλα 

απηνδχλακν δείγκα αληηθεηκέλσλ, κεγέζνπο 75% ησλ δεδνκέλσλ. Σξέρνπκε 

ηελ PCA ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα Μ ραξαθηεξηζηηθά ζην Fi,j θαη ζην 

επηιεγκέλν ππνζχλνιν Υ. Απνζεθεχνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ θχξησλ 

                                                           
1
 PCA: Μακθματικι διαδικαςία που μετατρζπει τα ςετ των ςυςχετιηόμενων μεταβλθτών ςε ςετ τιμών 

αςυςχζτιςτων μεταβλθτών. Με αυτό τον τρόπο μειώνει τισ διαςτάςεισ. 
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ζπζηαηηθψλ , θαζέλα κε κέγεζνο Μ x 1. Δίλαη πηζαλφ φηη 

θάπνηεο απφ ηηο ηδηνηηκέο λα είλαη κεδέλ, γηα απηφ κπνξεί λα κελ έρνπκε Μ  

δηαλχζκαηα αιιά Mj ≤ M. Σξέρνπκε ην PCA ζε ππνζχλνια θιάζεσλ αληί ζε 

φιν ην ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα λα απνθχγνπκε ίδηνπο ζπληειεζηέο αλ ην ίδην 

ππνζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ δηαιερηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο. 

3. Οξγαλψλνπκε ηα απνθηεζέληα δηαλχζκαηα κε ζπληειεζηέο ζε έλα άδεην 

πίλαθα Ri: 

 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηνπ ηαμηλνκεηή Di πξψηα 

αλαδηαηάζζνπκε ηηο ζηήιεο ηνπ Ri έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα αξρηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γειψλνπκε ηνλ λέν πίλαθα (N x n). Σν ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο ηνπ Di είλαη ην Υ . 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγνξίζκνπ[27]. 

Φάζε εθπαίδεπζεο 

Γίλνληαη 

 Υ: ηα αληηθείκελα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (Ν x n πίλαθαο). 

 Τ: oη εηηθέηεο ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο (Ν x 1 πίλαθαο). 

 L: o αξηζκφο ησλ ηαμηλνκεηψλ ζην ζχλνιν 

 Κ: ν αξηζκφο ησλ ππνζπλφισλ 

 {σ1,…, σc}: Σν ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ θιάζεσλ 

Γηα i = 1…L 

 Γεκηνπξγία πίλαθα : 

 Υψξηζε ην F (ην ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ) ζε Κ ππνζχλνια: Fi,j (γηα j = 

1…Κ) 

 Γηα j = 1…Κ 

 

o Έζησ Υi,j λα είλαη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ Υ γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά Fi,j 

o Γηαγξαθή απφ ην Υi,j ελφο ηπραίνπ ππνζχλνινπ θιάζεσλ 

o Δπηινγή δείγκαηνο απφ ην Υi,j κεγέζνπο 75% ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ Υi,j. Γειψλνπκε ην λέν ζχλνιν  

o Δθαξκνγή PCA ζην  γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ πίλαθα Ci,j 
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 Γηάηαμε ηνπ Ci,j γηα j = 1…Κ ζε έλαλ πίλαθα Ri ζαλ ηελ εμίζσζε (1) 

 Γεκηνπξγία ηνπ πίλαθα  αλαδηαηάζζνληαο ηηο ζηήιεο Ri έηζη ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην F 

Φάζε Ταμηλόκεζεο 

Γηα δεδνκέλν x, δειψλνπκε ην di,j (x ) λα είλαη ε πηζαλφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ 

ηαμηλνκεηή Di ζηελ ππφζεζε φηη x πξνέξρεηαη απφ ηελ θιάζε σj. Τπνινγηζκφο ηεο 

εκπηζηνζχλεο γηα θάζε θιάζεο σj, απφ ηελ θαηά κέζν φξν κέζνδν ζπλδπαζκνχ: 

 

Σν x ζα είλαη ε θιάζε κε ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα 

2.4.2.2 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

Πεηξακαηηθά ν Rotation Forest ζπγθξίζεθε κε ηνπο Bagging[34], AdaBoost 

θαη Random Forests αιγνξίζκνπο. Ζ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ έγηλε  ζε 33 βάζεηο 

ζπλφισλ κε ηα δέληξα πνπ θηηάρλνληαλ λα είλαη κε θαη ρσξίο «θιάδεκα». ηα δχν 

απηά ζχλνια ν Rotation Forest ηα πήγε, ζε αξθεηέο απφ ηηο βάζεηο, θαιχηεξα απφ φηη 

νη άιινη αιγφξηζκνη. 

 

 

Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην κειεηήζακε ηε ηερληθή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Δίδακε 

βαζηθέο ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αλαπηχμακε ζε βάζνο ηα δέληξα απφθαζεο. 

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζακε ηέζζεξεηο αιγφξηζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο, ηνπο C4.5, T3, 

Random Forest θαη Rotation Forest. Σνλ  αιγφξηζκν Σ3 ηνλ αλαπηχζζνπκε ζε βάζνο 

ζην επφκελν θεθάιαην. Θεσξήζακε ζθφπηκν λα γίλεη έλα μερσξηζηφ θεθάιαην γηα ηνλ 

Σ3 θαζψο απφ απηφλ πξνέξρεηαη ν Σ3C.  
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Κεθάιαην 3 

 

 

 

 

 

 

Ο αιγόξηζκνο Σ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

 ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηνλ αιγφξηζκν Σ3. Θα αλαιχζνπκε ηνλ 

αιγφξηζκν θαη ζα δνχκε ηηο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ πινπνηεί ν αιγφξηζκνο γηα λα 

θαηαζθεπάζεη θαη λα εκθαλίζεη έλα δέληξν. ηηο ζπλαξηήζεηο απηέο αλαθέξνπκε θαη 

ςεπδνθψδηθα. ην ηέινο, αλαθέξνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ Σ3 

θαη ησλ Σ2[28] θαη C4.5. 
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3.1 Αλάιπζε Αιγνξίζκνπ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3[30]. 

Ο αιγφξηζκνο απηφο φπσο πεξηγξάςακε ζηo πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη αιγφξηζκνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ αλήθεη ζηα δέληξα απφθαζεο. Ο αιγφξηζκνο απηφο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηαηξηθά 

δεδνκέλα[35]. Μηα γεληθή αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ γηα 

βάζνο 2 [28], φπνπ εμεγνχκε πσο ν αιγφξηζκνο ζπκπεξηθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ (δηαθξηηέο – ζπλερείο).  

3.1.1 Αλάιπζε αιγνξίζκνπ 

Τπνζέηνπκε φηη εμεηάδνπκε κηα δηαίξεζε ζηε κεηαβιεηή b, ζηε ξίδα (επίπεδν 

1), ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δηαίξεζε ζηε κεηαβιεηή a ζην δεχηεξν επίπεδν. Έζησ L ην 

ζχλνιν φισλ ησλ εγγξαθψλ ζην Υ πνπ ζα ηαμηλνκεζνχλ, Υα θαη Υb κεξηθέο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ a θαη b αληίζηνηρα θαη m ν αξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

a. 

i) Πεξίπησζε πνπ a θαη b είλαη δηαθξηηέο, ηφηε κηα εμαληιεηηθή αλαδήηεζε 
εθηειείηαη ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πηζαλψλ ηηκψλ γηα a θαη b, γηα 

λα βξεζνχλ νη δηαηξέζεηο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην ιάζνο ηαμηλφκεζεο.  

ii) Πεξίπησζε πνπ b είλαη ζπλερήο (θαη a δηαθξηηή) ηφηε ε δηαίξεζε ζηε ξίδα 

είλαη ηξηαδηθή, δειαδή ην δπαδηθφ θαη ην άγλσζην. 

iii) Πεξίπησζε πνπ a είλαη ζπλερήο (θαη b δηαθξηηή), ηφηε φια ηα πηζαλά 

ρσξίζκαηα m ζηα δηαζηήκαηα Η, έηζη ψζηε θάζε Η λα πεξηέρεη αθξηβψο κηα 

ηηκή Xa, ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα ηε δηαίξεζε. 

iv) Πεξίπησζε a θαη b είλαη ζπλερείο ηφηε 

Γηα θάζε πηζαλή ηηκή y ηεο κεηαβιεηήο b θάλε 

Θεψξεζε ηξηαδηθή δηαίξεζε ζε ηξεηο πεξηνρέο, δειαδή (-∞,y],[y,+∞) θαη 

ην άγλσζην θαη γηα ηελ κεηαβιεηή a εθηέιεζε ηα αθφινπζα βήκαηα 

1. Υσξίδνπκε ην R ζε m δηαζηήκαηα Η έηζη ψζηε θάζε Η λα πεξηέρεη 

αθξηβψο κηα ηηκή Xa. 

Γηα φια ηα πηζαλά δηαζηήκαηα Η θάλε 

Τπνιφγηζε ην  

πνπ

. 

 είλαη ην ηδαληθφ, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο 

ηαμηλφκεζεο, ρψξηζκα ζηε κεηαβιεηή a πνπ ρσξίδεη ην R ζε m 

δηαζηήκαηα, δεδνκέλνπ ηεο δηαίξεζεο ζηε κεηαβιεηή b ζην y. 

 

2. πγρψλεπζε παξαθείκελα δηαζηήκαηα Η θαη Η‟, έηζη ψζηε θάζε Η θαη 

Η„ λα ζπκβεί ζε αθξηβψο έλα δεχγνο, θαη 

Γηα θάζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα  θάλε 

Τπνιφγηζε  φπνπ ε δηαδηθαζία 

MERGE ιεηηνπξγεί σο αθνινχζσο: 

 Γηα θάπνην  

 Αλ  ηφηε 
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    πλδχαζε δεδνκέλα απφ  θαη , 

      πνπ  

 Αιιηώο αλ  ηόηε 

    πλδχαζε δεδνκέλα απφ  θαη , 

    φπνπ . 

3. Δπαλάιεςε βήκαηνο 2 (άλσ ηηκή) log m θνξέο γηα ην ηειηθφ 

ππνινγηζκφ ηνπ . 

Απφ ην  θάπνηνο κπνξεί λα δηαβάζεη κηα βέιηηζηε εθρψξεζε ησλ 

εηηθεηψλ ζηηο αθκέο θαη ζηα θχιια. 

 

Ο Σ3 βειηηζηνπνηεί ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο εμαξηψκελν πάληα απφ ην ΜΑΔ
2
. 

Έλα «ρψξηζκα» είλαη βέιηηζην αλ ην πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ιαλζαζκέλε 

ηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ΜΑΔ πνπ θαζφξηζε ν 

ρξήζηεο. 

3.1.2 Καηαζθεπή δέληξνπ 

ην ζεκείν απηφ ζα θάλνπκε κηα πην εθηελή πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ 

παξνπζηάδνληαο ηνλ ςεπδνθψδηθα βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ. Οη 

βαζηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη ε BuildTree, Build, Build2Contin θαη 

Build2Discr. 

Σν δέληξν δεκηνπξγείηαη αλαδξνκηθά. Ζ ζπλάξηεζε ρηίδεη ην βέιηηζην δέληξν 

γηα δνζέληα δεδνκέλα, κε έλα θαζνξηζκέλν κέγηζην βάζνο. 

3.1.2.1 BuildTree 

 

Ζ θχξηα ζπλάξηεζε είλαη ε BuildTree. Ζ ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη ην θαιχηεξν 

δέληξν απφθαζεο κέγηζηνπ βάζνπο Dep. Ζ ζπλάξηεζε θαζνξίδεηαη παξαθάησ: 

 

Tree BuildTree (ItemNo Fp, ItemNo Lp, int Dep, ClassNo PreviousClass) 

φπνπ ItemNo θαη ClassNo είλαη αθέξαηνη, (Fp .. Lp) είλαη ε ιίζηα κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζα εμεηαζηνχλ, Dep είλαη ην κέγηζην βάζνο ηνπ δέληξνπ θαη PreviousClass είλαη ε πην 

ζπρλή θιάζε ζηνλ θφκβν γνλέα. 

 

Σα θχξηα βήκαηα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Αλ Fp … Lp είλαη θελφ ηόηε 

   νινθιήξσζε θαη επέζηξεςε θχιιν θφκβν Node, φπνπ έρεη θιάζε ηελ 

PreviousClass, ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαη πνζνζηφ ιάζνπο 0. 

Αιιηώο (δειαδή ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα επεμεξγαζία) 

   ππνιφγηζε ηε δηαλνκή ηεο θιάζεο απηήο ηεο ιίζηαο ησλ δεδνκέλσλ, επέιεμε ηελ πην  

   ζπρλά εκθαληδφκελε θιάζε θαη αξρηθνπνίεζε ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο θιάζεο,  

   δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ εκθάληζεο απηήο ηεο θιάζεο κε ην νιηθφ αξηζκφ ησλ   

                                                           
2 ΜΑΔ: Σν κέγηζην επηηξεπηφ πνζνζηφ ιάζνπο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο θφκβνο ηνπ 

δέληξνπ. 
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   εκθαληδφκελσλ θιάζεσλ ζηα δεδνκέλα. 

   Γεκηνχξγεζε έλα λέν θχιιν θφκβν Node γηα απηφ ην ζεη δεδνκέλσλ,  

      ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην ζπρλά εκθαληδφκελε θιάζε, ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαη  

      πνζνζηφ ιάζνπο πνπ ππνινγίζηεθαλ πην πξηλ. 

   Αλ ην πνζνζηφ ιάζνπο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ΜΑΔ ή βάζνο είλαη 0 ηόηε 

      επέζηξεςε απηφλ ηνλ θφκβν θαη ηεξκάηηζε. 

   Αιιηώο δεκηνχξγεζε BestNode κε ηνλ Node ζαλ πην ζπρλή θιάζε,  

      ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε Build. 

     Γηέγξαςε ηνλ Node πνπ δεκηνπξγήζεθε 

     Δπέζηξεςε ηνλ BestNode θαη ηεξκάηηζε. 

 

πνπ BestNode είλαη ν θαιχηεξνο θφκβνο ηνπ δέληξνπ γηα ρψξηζκα γηα ηε ιίζηα 

δεδνκέλσλ Fp … Lp.  

 

3.1.2.2 Build 

 

Ζ Build θαηαζθεπάδεη ην θαιχηεξν δέληξν απφθαζεο κε βάζνο ην πνιχ Dep γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιίζηα δεδνκέλσλ πνπ ηεο δφζεθαλ. 

 

Ζ ζπλάξηεζε Build πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

Tree Build (ItemNo Fp, ItemNo Lp, int Dep, Tree Root) 

φπνπ (Fp … Lp) είλαη ε ιίζηα ησλ δεδνκέλσλ, Dep είλαη ην βάζνο θαη Root είλαη ην 

θαιχηεξν θχιιν γηα απηά ηα δεδνκέλα. 

 

Σα βήκαηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

Γεκηνχξγεζε θφκβν BestNode φπνπ είλαη ε αληηγξαθή ηνπ Root 

 

Γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο θάλε: 

Αλ SpecialStatus ηεο κεηαβιεηήο είλαη IGNORE ηόηε  

   ζπλέρηζε 

Αλ ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηε είλαη ζπλερήο ηόηε  

   θαηαζθεχαζε θφκβν Node ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε Build2Contin 

   γηα απηή ηε κεηαβιεηή. 

Αιιηώο αλ είλαη δηαθξηηή ηόηε 

   Καηαζθεχαζε θφκβν Node ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε Build2Discr 

Αλ ην ιάζνο ηνπ θφκβνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην ιάζνο ηνπ BestNode (δειαδή ηνπ 

Root) ηόηε 

  Γηέγξαςε ηνλ BestNode 

  BestNode ζα είλαη ν θφκβνο πνπ είλαη πξνο εμέηαζε 

Δπέζηξεςε ηνλ BestNode 

 

πνπ ε SpecialStatus θαζνξίδεη κηα κεηαβιεηή ζα ρσξηζηεί ή φρη. Αλ ε SpecialStatus 

έρεη ηηκή IGNORE ηφηε ε κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ ηηκή δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα λα ρσξηζηεί. 
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3.1.2.3 Build2Contin 

 

Ζ ζπλάξηεζε Build2Contin θαηαζθεπάδεη θαη επηζηξέθεη ην θαιχηεξν δέληξν 

απφθαζεο κε βάζνο ην πνιχ Dep γηα ηε ιίζηα ησλ δεδνκέλσλ (Fp … Lp), φπνπ ην 

ρψξηζκα ζηε ξίδα είλαη ζε ζπλερή κεηαβιεηή Att. Ο θφκβνο Root είλαη ην θαιχηεξν 

θχιιν γηα απηή ηε ιίζηα δεδνκέλσλ. 

 

Ζ ζπλάξηεζε νξίδεηαη φπσο παξαθάησ: 

Tree Build2Contin (ItemNo Fp, ItemNo Lp, Attribute Att, int Dep, Tree Root). 

 

Σα βήκαηα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Αλ Dep = 1 ηόηε 

   θάιεζε ηε ζπλάξηεζε SecondSplitContin (Fp, Lp, None, Att), φπνπ ε  

     SecondSplitContin ππνινγίδεη γηα φια ηα δεδνκέλα ην θαιχηεξν δέληξν απφθαζεο  

     κε ζπλερή ζπάζηκν ζηελ πξψηε κεηαβιεηή θαη ζπλερή ζπάζηκν ζηε δεχηεξε θαη 

    ην απνζεθεχεη ζε πίλαθα ContinArray. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξψηε κεηαβιεηή  

    δελ ππάξρεη 

  Δπέζηξεςε IntervalTest, δειαδή δέληξν απφθαζεο βάζνο 1 κε ρψξηζκα ζηελ 

    Att ζηε ξίδα 

Αιιηώο 

   Σαμηλφκεζε ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ Att, 

   βξεο Kp, ην πξψην δεδνκέλν πνπ έρεη γλσζηή ηηκή γηα ηε κεηαβιεηή Att 

   Αλ Kp > Lp ηόηε 

      Σεξκάηηζε θαη επέζηξεςε ηνλ θφκβν Root. 

   Αιιηώο 

      Γηα θάζε κεηαβιεηή Att1 θάλε: 

        Πεξίπησζε SpecialStatus ηεο Att1 είλαη IGNORE  

           ζπλέρηζε 

        Πεξίπησζε πνπ Att1 είλαη ζπλερήο 

           Κάιεζε SecondSplitContin(Kp, Lp, Att, Att1) 

        Πεξίπησζε πνπ Att1 είλαη δηαθξηηή 

           Κάιεζε SecondSplitDiscr(Kp, Lp, Att, Att1) 

              Ζ SecondSplitDiscr ππνινγίδεη γηα φια ηα δεδνκέλα ην θαιχηεξν  

              δέληξν απφθαζεο κε ζπλερή ζπάζηκν ζηελ πξψηε κεηαβιεηή θαη  

              δηαθξηηφ ζπάζηκν ζηε δεχηεξε θαη απνζεθεχεη ην ζην ContinArray. 

      Βξεο ην θαιχηεξν ρψξηζκα BestSplit κεηαμχ Kp θαη Lp 

      πάζε ηνλ BestNode ζε έλα ζεκείν 

      Γεκηνχξγεζε ηξεηο θφκβνπο-παηδηά γηα ηνλ BestNode 

        Δπέζηξεςε BestNode 

 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ζε εηθφλα ην ζπάζηκν ελφο θφκβνπ ζηα ελδηάκεζα επίπεδα ηνπ 

δέληξνπ φπσο ην πινπνηεί ε Build2Cont. 
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                                                                         Γηάζηεκα Η1       Γηάζηεκα Η2 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.1. πάζηκν ζπλερήο κεηαβιεηήο ζε ελδηάκεζν επίπεδν ηνπ δέληξνπ 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ζε εηθφλα ην ζπάζηκν ελφο θφκβνπ ζην ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ 

δέληξνπ φπσο ην πινπνηεί ε SecondSplitContin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Γηάζηεκα Η1          Γηάζηεκα Ηn 

 

       … 
 

 

Δηθφλα 3.2. πάζηκν ζπλερήο κεηαβιεηήο ζην ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ δέληξνπ 

3.1.2.4 Build2Discr 

 

Ζ Build2Discr είλαη ζπλάξηεζε πνπ θαηαζθεπάδεη θαη επηζηξέθεη ην 

θαιχηεξν δέληξν απφθαζεο κε βάζνο ην πνιχ Dep γηα ηα δεδνκέλα (Fp..Lp), φπνπ ην 

ρψξηζκα ζηε ξίδα είλαη ζε δηαθξηηή κεηαβιεηή Att. Ο θφκβνο Root είλαη ην θαιχηεξν 

θχιιν γηα ηα δεδνκέλα. 

 

Ζ ζπλάξηεζε νξίδεηαη φπσο παξαθάησ: 

Tree Build2Discr (ItemNo Fp, ItemNo Lp, Attribute Att, int Dep, Tree Root) 

 

 

 

 

υνεχισ μεταβλθτι 

Άγνωςτεσ 

τιμζσ 

 

Κόμβοσ 1 Κόμβοσ 2 

υνεχισ μεταβλθτι 

Άγνωςτεσ 

τιμζσ 

 

Κόμβοσ 1 Κόμβοσ n 
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Σα βήκαηα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Θέζε ηνλ θφκβν BestNode λα είλαη κε ην αληίγξαθν ηεο Root 

   Ο BestNode ζα ρσξηζηεί ζε ηφζα θιαδηά φζν είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ηηκψλ ηεο  

      κεηαβιεηήο Att ζπλ 1 (γηα άγλσζηα) 

Γηα θάζε δπλαηή ηηκή V ηεο κεηαβιεηήο Att θάλε 

   Οκαδνπνίεζε ηα δεδνκέλα (Fp..Lp) καδί, ζχκθσλα κε ην V θαη βξεο ην Κp γηα  

      ην ηειεπηαίν απφ απηά 

   Καηαζθεχαζε θιαδί γηα ηηκή V ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαδξνκή θαιψληαο  

      ηελ BuildTree (Fp, Kp, Dep – 1, Root → BestClass) 

   Τπνιφγηζε ην ιάζνο γηα θάζε θιαδί θαη πξφζζεζε ην ζην ζπλνιηθφ ιάζνο  

      ηνπ BestNode 

   ξηζε Fp := Kp +1 

Δπέζηξεςε ηνλ BestNode 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ζε εηθφλα ην ζπάζηκν ελφο θφκβνπ φπσο ην πινπνηεί ε 

Build2Discr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               … 
 

 

Δηθφλα 3.3. πάζηκν δηαθξηηήο κεηαβιεηήο 

3.1.3 Έμνδνο 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε απεηθφληζε ηνπ δέληξνπ απφθαζεο 

θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δέληξνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ην ιάζνο γελίθεπζεο. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηε ζπλάξηεζε απεηθφληζεο 

δέληξνπ θαη ηε ζπλάξηεζε πνπ ππνινγίδεη ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

3.1.3.1 Απεηθόληζε δέληξνπ 

 

Ζ ζπλάξηεζε απεηθφληζεο ηνπ δέληξνπ μερσξίδεη κεηαμχ εζσηεξηθψλ θφκβσλ θαη 

θχιισλ. 

 

Αλ ν θφκβνο είλαη εζσηεξηθφο ηόηε 

   απεηθφληζε ηα παηδηά κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

     πεξίπησζε ε ηηκή ηεο κεηαβιεηή πνπ είλαη ππφ εμέηαζε λα είλαη άγλσζηε 

Διακριτι μεταβλθτι 

Άγνωςτεσ 

τιμζσ 

 

Κόμβοσ 1 Κόμβοσ n 
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        εκθάληζε ηε ιέμε  “unknown” δίπια απφ ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο 

     πεξίπησζε ε κεηαβιεηή λα είλαη δηαθξηηή 

        εκθάληζε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ επηιέρηεθε γηα ην ζπάζηκν  

        δίπια απφ ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο 

   πεξίπησζε ε κεηαβιεηή λα είλαη ζπλερήο 

      εκθάληζε ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο θαη δίπια απφ απηφ αλάινγα κε πνην  

      δηάζηεκα είλαη ππφ εμέηαζε 

      Αλ είλαη κφλν έλα δηάζηεκα ρσξίο ρψξηζκα ηόηε 

          εκθάληζε (-infty, +infty) 

      Αιιηώο εκθάληζε (-infty, Cut1), (Cut1,Cut2) or (Cut2, +infty), φπνπ Cut1 θαη  

          Cut2 είλαη ηα ζεκεία ρσξίζκαηνο γηα ην ζρεηηθφ δηάζηεκα 

      Αιιηώο αλ ν θφκβνο είλαη θχιιν ηφηε 

           Δκθάληζε ηελ πην πνιχ-εκθαληδφκελε θιάζε θαη εκθάληζε ηνλ νιηθφ αξηζκφ  

           δεδνκέλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζην θχιιν θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ  

           δεδνκέλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ιάζνο, αλ ππάξρνπλ. 
 

3.1.2.2 Αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ ζην ζεη εθπαίδεπζεο 

 

Μεηά ηελ απεηθφληζε ηνπ δέληξνπ εκθαλίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δέληξνπ πνπ 

απνηειείηαη απφ ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ην ιάζνο γελίθεπζεο. 

 

Γηα φια ηα δεδνκέλα ζην ζεη εθπαίδεπζεο θάλε 

  επαλέιαβε γηα φινπο ηνπο θφκβνπο ζε έλα κνλνπάηη πνπ αξρίδνπλ απφ ηε ξίδα κέρξη  

   έλα θχιιν 

   Αλ ε κεηαβιεηή πνπ ειέγρεηαη είλαη δηαθξηηή ηόηε 

     ζχγθξηλε ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ρψξηζκα κε ηε     

     ζρεηηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ δεδνκέλνπ 

     αθνινχζεζε κία αθκή ηνπ δέληξνπ πνπ νδεγεί ζε έλα παηδί θφκβν 

    Αιιηώο αλ ε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο ηόηε 

      έιεγμε αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ δεδνκέλνπ αλήθεη ή φρη ζην δηάζηεκα 

      αθνινχζεζε κία αθκή ηνπ δέληξνπ πνπ νδεγεί ζε έλα παηδί θφκβν  

   κέρξη λα θηάζεηο ην θχιιν 

Αλ ε θιάζε πνπ αλαηέζεθε ζε απηφ ην θχιιν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θιάζε ηνπ  

δεδνκέλνπ ηόηε 

    Αχμεζε ην ζπλνιηθφ ιάζνο κε ην βάξνο ηνπ δεδνκέλνπ 

    Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 1, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ιάζνο λα είλαη έλαο          

    κεηξεηήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηά 

Δκθάληζε ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ην πνζνζηφ ιάζνπο ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ 
 

3.1.2.3 Αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ ζην ζεη δνθηκήο (test) 

 

Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη πξηλ ηξέμεη ν αιγφξηζκνο γηα ην αλ ζα αμηνινγεζεί ην 

δέληξν απφθαζεο ή φρη. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δέληξνπ απφθαζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ην αξρείν *.test. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην 

ζεη εθπαίδεπζεο. Σν πξσηφηππν δέληξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζην αξρείν test. 
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3.2 Δίζνδνο / Δπηινγέο 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα κειεηήζνπκε ην ηη επηινγέο έρεη ν ρξήζηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ δέληξνπ θαζψο επίζεο θαη ηα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

3.2.1 Δπηινγέο 

Γηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα ηνλ Σ3 κπνξνχλ λα δηαιερηνχλ, αιιηψο νη 

πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πξψηα ζα πξέπεη λα επηιερηεί ην φλνκα 

ηνπ αξρείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ν θάθεινο. Μηα απφθαζε πξέπεη λα 

γίλεη γηα ην αλ ζα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ δέληξνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα αξρεία test. Σν 

κέγηζην βάζνο ηνπ δέληξνπ επηιέγεηαη κεηά φπνπ κπνξεί λα είλαη απφ 1 έσο 3. ζν 

πην κεγάιν βάζνο έρεη ην δέληξν ηφζν πην αθξηβήο ζα είλαη θαη ηφζν πην πνιχ ρξφλν 

ζα πάξεη. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ επηιέγεηαη κεηά. Σέινο, ην κέγηζην 

ιάζνο απνδνρήο (Maximum Acceptable Error – MAE) θαζνξίδεηαη κεηά. 

 

Αξρεία Names 

 

Απηή ε θάζε απνηειείηαη απφ δχν βήκαηα: 

(1) Σν πξψην είλαη ην δηάβαζκα ησλ θιάζεσλ απφ ην *.names αξρεία, 

θαηαλέκνληαο θαηάιιεια ηε κλήκε θαη απνζεθεχνληαο ηα ζε πίλαθεο 

(Classname). Ζ κεηαβιεηή MaxClass απνζεθεχεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ 

θιάζεσλ. 

(2) Σν δεχηεξν βήκα είλαη ην δηάβαζκα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ, απνζεθεχνληαο ηα ζε πίλαθα AttName θαη AttValName 

αληίζηνηρα. Ζ κεηαβιεηή MaxAttVal είλαη ν αξηζκφο ησλ ηηκψλ γηα θάζε 

κεηαβιεηή θαη ε κεηαβιεηή MaxAtt είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο δηαθξηηψλ 

αξηζκψλ κεηαβιεηψλ. Γχν αθφκα κεηαβιεηέο αξρηθνπνηνχληαη. Ζ κεηαβιεηή 

MaxDiscVal γηα ηε κέγηζηε ηηκή δηαθξηηψλ ηηκψλ γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ε 

κεηαβιεηή SpecialStatus πνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ ε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή 

ή άγλσζηε θηι. 

  

ην αξρείν names ηα θελά δηαζηήκαηα αγλννχληαη φπσο επίζεο θαη νηηδήπνηε 

αξρίδεη απφ « | » (Θεσξείηαη ζρφιην). Καηάιιειν κήλπκα ιάζνπο εκθαλίδεηαη ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο εηζφδνπ. 

 

Αξρεία Data 

 

Σα αξρεία *.data δηαβάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ ζεη 

«εθπαίδεπζεο». Ο πίλαθαο πνπ απνζεθεχεη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ νλνκάδεηαη 

Item θαη ε κεηαβιεηή MaxItem απνζεθεχεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο, ππάξρεη ν πίλαθαο AttValName πνπ πξνζδηνξίδεη αλ κηα κεηαβιεηή έρεη 

γλσζηή ηηκή ζηα δεδνκέλα ή άγλσζηε θαη νξίδεηαη σο ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ή 0, 

αληίζηνηρα. 
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3.3 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη φηη ν Σ3 παξάγεη ζρεηηθά κηθξά 

θαη θαηαλνεηά δέληξα κε κεγάιε αθξίβεηα γελίθεπζεο θαη ηαμηλφκεζεο. Βειηηψλεη 

ηελ απφδνζε ηνπ Σ2 ηφζν ζηελ αθξίβεηα γελίθεπζεο φζν θαη ζηελ αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο. Ο Σ3 ππεξηεξεί ηνπ C4.5 ζην κέγεζνο ηνπ δέληξνπ θαη ζηελ αθξίβεηα 

ηαμηλφκεζεο. Ωζηφζν, ν Σ3 δελ ππεξηεξεί ηνπ C4.5 ζηελ αθξίβεηα γελίθεπζε. 

Ο αιγφξηζκνο Σ3 εμεηάζηεθε ζε 23 ζεη δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο «πεξηνρέο» 

ζε ζρέζε κε ηνλ Σ2 θαη C4.5. Σα ζεη δεδνκέλσλ πξνέξρνληαη απφ ην παλεπηζηήκην 

UCI (UCI Repository) [29].  

Σα δεδνκέλα επηιέρηεθαλ κε δχν θξηηήξηα. Σν πξψην θξηηήξην ήηαλ λα 

ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ κεηαβιεηψλ, κε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ δεδνκέλσλ, κεηαβιεηψλ θαη θιάζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

«πεξηνρέο». Σν δεχηεξν θξηηήξην ήηαλ ην κέγεζνο. Θέιακε λα έρνπκε δηάθνξα κεγέζε 

ζεη δεδνκέλσλ. 

Ορηψ δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ηνπ Σ3 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα. Ζ 

κία νκάδα ρξεζηκνπνίεζε κέγηζην βάζνο δχν θαη ε δεχηεξε νκάδα κέγηζην βάζνο 

ηξία. ηηο δχν νκάδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ΜΑΔ: 0, 0.1, 0.2, 

0.3, 0.4. Απηφ έγηλε γηα λα δνθηκαζηνχλ ιηγφηεξν άπιεζηεο πξνζεγγίζεηο. 

Απηέο νη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο Σ3 δειψλνληαη ζαλ : Σ3.0, Σ3.1, Σ3.2 θαη 

Σ3.3 κε βάζνο δέληξνπ ηξία θαη ΜΑΔ 0.0, 0.1, 0.2 θαη 0.3 αληίζηνηρα. Οκνίσο, 

έρνπκε Σ2.0, Σ2.1, Σ2.2 θαη Σ2.3 κε βάζνο δέληξνπ δχν θαη ΜΑΔ 0.0, 0.1, 0.2 θαη 0.3 

αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε έθδνζε Σ2.0 είλαη νπζηαζηηθά ν 

αιγφξηζκνο Σ2. 

Ο C4.5 έηξεμε ζηα ίδηα δεδνκέλα γηα ηελ απφθηεζε δχν δέληξσλ, ελφο 

«θιαδεκέλνπ» θαη ελφο «αθιάδεπηνπ». 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Σ3 παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο [17].  

 

Data 

set 

Vote 16 att Mushroom 22 att Breast-Cancer 9 att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 17 4.0 3.7 75 0.5 0.7 99 19.9 29.5 

T2.1 9 4.3 3.0 75 0.5 0.7 85 20.4 29.5 

T2.2 9 4.3 3.0 75 0.5 0.7 71 20.9 30.5 

T2.3 9 4.3 3.0 16 1.2 1.8 42 22.0 25.3 

T3.0 45 2.0 5.2 124 0 0 257 7.9 38.9 

T3.1 45 2.7 3.7 184 0 0 233 8.4 41.1 

T3.2 37 3.3 4.4 153 0 0 214 9.4 38.9 

T3.3 37 3.3 4.4 119 0.7 1.2 158 13.1 36.8 

C4.5 

Unpr 

25 2.7 5.2 30 0 0 120 12.6 37.9 

C4.5 

Pr 

7 4.3 3.0 30 0 0 12 6.6 2.8 

Πίλαθαο 3.1. Vote, Mushroom, Breast-Cancer 
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Data 

set 

Monk3 6 att Monk1 6 att Monk2 6 att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 15 6.6 2.8 17 16.9 16.7 14 33.7 39.4 

T2.1 15 6.6 2.8 17 16.9 16.7 14 33.7 39.4 

T2.2 15 6.6 2.8 17 16.9 16.7 14 33.7 39.4 

T2.3 15 6.6 2.8 17 16.9 16.7 14 33.7 39.4 

T3.0 55 4.1 10.2 47 0 0 48 20.0 38.9 

T3.1 55 4.1 10.2 47 0 0 48 20.0 38.9 

T3.2 55 4.1 4.6 49 0.8 2.8 48 20.0 38.9 

T3.3 25 4.9 6.9 48 1.6 2.8 32 21.9 36.6 

C4.5 

Unpr 

25 3.3 7.4 43 9.7 23.4 73 14.2 34.7 

C4.5 

Pr 

12 6.6 2.8 18 6.1 24.3 31 23.7 35.0 

Πίλαθαο 3.2. Monk3, Monk1, Monk2 

 

 

 

 

 

Data 

set 

Soybean-large 35 att. Lenses 4 att Chess 36 att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 28 28.6 33.8 10 12.5 62.5 10 12.9 13.4 

T2.1 28 28.6 33.8 10 12.5 62.5 10 12.9 13.4 

T2.2 28 28.6 33.8 10 12.5 62.5 10 12.9 13.4 

T2.3 28 28.6 33.8 1 25.0 62.5 7 22.3 22.1 

T3.0 82 10.5 15.8 20 0 62.5 19 5.9 6.8 

T3.1 82 10.5 15.8 20 0 62.5 19 5.9 6.8 

T3.2 69 11.6 19.3 20 0 62.5 16 9.4 10.0 

T3.3 72 11.9 12.7 1 25.0 62.5 10 9.4 9.9 

C4.5 

Unpr 

150 3.5 11.8 7 6.2 37.5 63 0.3 0.9 

C4.5 

Pr 

68 5.3 10.5 7 6.2 37.5 53 0.4 0.5 

Πίλαθαο 3.3. Soybean-large, Lenses, Chess 
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Data 

set 

Lymphography 18 att Hypotheroid 25 att Asl_med 32 att. 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 28 15.3 22.0 11 0.7 0.9 10  12.0 13.6 

T2.1 28 15.3 22.0 1 4.6 5.2 10  12.0 13.6 

T2.2 19 16.3 22.0 1 4.6 5.2 10  12.0 13.6 

T2.3 19 16.3 22.0 1 4.6 5.2 10  12.0 13.6 

T3.0 74  2.0 46.0 24 0.5 0.9 41 10.0 14.6 

T3.1 74  2.0 46.0 1 4.6 5.2 41 10.0 14.6 

T3.2 54 4.1 42.0 1 4.6 5.2 41 10.0 14.6 

T3.3 64 5.1 38.0 1 4.6 5.2 41 10.0 14.6 

C4.5 

Unpr 

25 6.1 24.0 17 0.5 0.9 72 17.0 25.9 

C4.5 

Pr 

21 7.1 24.0 7 0.7 0.8 3 21.2 26.5 

Πίλαθαο 3.4. Lymphography, Hypotheroid, Med_123 

 

 

 

 

 

Data 

set 

Hepatitis 19 att Crx 15 att Australian 14att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 12 6.8 32.7 65 11.4 24.5 60 12.6 19.1 

T2.1 12 6.8 32.7 65 11.4 24.5 60 12.6 19.1 

T2.2 12 6.8 32.7 27 11.8 17.5 34 13.7 14.3 

T2.3 1 24.3 13.5 33 12.2 19.0 11 13.7 13.9 

T3.0 33 1.0 26.9 171 3.7 33.0 140 4.6 21.7 

T3.1 33 1.0 26.9 167 4.5 34.0 140 4.6 21.7 

T3.2 25 4.9 23.1 137 7.6 35.0 119 7.4 23.9 

T3.3 1 24.3 13.5 62 9.8 22.0 49 12.0 14.3 

C4.5 

Unpr 

17 4.9 17.3 90 3.9 17.0 124 5.0 14.3 

C4.5 

Pr 

11 4.9 19.2 58 4.9 17.0 58 6.5 13.0 

Πίλαθαο 3.5. Hepatitis, Crx, Australian 
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Data 

set 

Cleve 13att Iris 4att Heart 13att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 20 15.8 29.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T2.1 20 15.8 29.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T2.2 20 15.8 29.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T2.3 12 17.8 26.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T3.0 53 5.4 29.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T3.1 49 5.9 22.8 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T3.2 47 6.4 26.7 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

T3.3 35 13.4 23.8 12 0 6.0 11 18.3 26.7 

C4.5 

Unpr 

55 5.0 24.8 7 1.0 8.0 41 3.9 17.8 

C4.5 

Pr 

27 9.4 22.8 7 1.0 8.0 33 5.6 16.7 

Πίλαθαο 3.6. Cleve, Iris, Heart 

 

 

 

 

 

Data 

set 

Breast 10att Diabetes 8att Pima 8att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T2.1 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T2.2 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T2.3 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T3.0 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T3.1 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T3.2 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

T3.3 10 3.2 5.6 10 20.9 30.1 12 21.5 23.4 

C4.5 

Unpr 

33 1.1 5.6 51 14.3 30.9 55 15.2 25.8 

C4.5 

Pr 

19 2.6 4.3 27 16.2 30.9 29 17.4 23.4 

Πίλαθαο 3.7. Breast, Diabetes, Pima 
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Data 

set 

Waveform-21 21att Waveform-40 40att 

 Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

Tree 

size 

Error 

Training 

(%) 

Error 

Test 

(%) 

T2.0 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T2.1 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T2.2 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T2.3 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T3.0 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T3.1 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T3.2 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

T3.3 14 21.3 38.4 14 21.0 33.8 

C4.5 

Unpr 

51 2.7 29.7 55 2.7 29.5 

C4.5 

Pr 

51 2.7 29.7 53 3.0 29.6 

Πίλαθαο 3.8. Waveform-21, Waveform-40 

 

3.3.1 Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Σ3 

 

Ο Σ3 έηξεμε κε 8 δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ζε 23 δηαθνξεηηθά ζεη δεδνκέλσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά παξαηεξνχκε φηη θακία έθδνζε ηνπ Σ3 δελ βειηίσζε ηνλ 

Σ2 ζηα απνηειέζκαηα πνπ είρακε κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο (απηά είλαη ηα Breast, 

Diabetes, Heart, Pima, Iris, Waveform-21 θαη Waveform-40). Απηφ καο δείρλεη φηη 

φιεο νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Σ2 γηα λα γίλεη ν Σ3 επεξέαζαλ κφλν ηα ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. Γηα απηφ θαη ε παξαθάησ αλάιπζε 

γίλεηαη κφλν γηα απηά ηα 15 ζεη δεδνκέλσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ν Σ2.3 είρε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζε φιεο ηηο 15 

πεξηπηψζεηο απφ ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δέληξνπ θαη ζε 8 απφ ηα 15 απφ ηελ 

άπνςε ηεο αθξίβεηαο ηεο γελίθεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Σ2.3 είρε γεληθά θαιχηεξε 

επίδνζε απφ ηηο άιιεο εθδφζεηο ηνπ Σ3. 

Ζ έθδνζε Σ2.2 ηνπ Σ3 έρεη ηε δεχηεξε θαιχηεξε απφ πιεπξάο κεγέζνπο ηνπ 

δέληξνπ θαη αθξίβεηαο γελίθεπζεο (generalization error). Απηφ δείρλεη φηη αλ 

πηνζεηήζνπκε κηα ιηγφηεξν άπιεζηε πξνζέγγηζε (ην ΜΑΔ λα ηζνχηαη κε 0.2 ή 0.3) 

γηα λα θξαηήζνπκε ην βάζνο ηνπ δέληξνπ κηθξφ, επσθειείηαη ε απφδνζε ηνπ πην πνιχ 

απφ φηη λα απμήζνπκε ην βάζνο ηνπ δέληξνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δέληξα 

βάζνπο ηξία έρνπλ ρεηξφηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο απφ φηη νη Σ2.3 θαη Σ2.2. 

Ωζηφζν, φπσο ήηαλ αλακελφκελν ν Σ3.0 έρεη θαιχηεξε αθξίβεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζε φια ηα 15 ζεη δεδνκέλσλ αιιά ρεηξφηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο. 

Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ην πεξηκέλακε θαζψο δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα γλσζηφ σο 

overfitting. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε έθδνζε ηνπ Σ3 γηα θάζε έλα 

απφ ηα 15 ζεη δεδνκέλσλ κε ην κέγεζνο ηνπ δέληξνπ, ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

γελίθεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αιγφξηζκν Σ2. Ο πίλαθαο θαηαδεηθλχεη φηη ην ιάζνο 
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θαηεγνξηνπνίεζεο κεηψζεθε θαηά 48% θαη ην ιάζνο γελίθεπζεο θαηά 36% ελψ ηα 

δέληξα είλαη γεληθά δηπιάζηα ζε κέγεζνο απφ ηνπ Σ2. 

 

  T3 T2 

Data set best size Class. Gen. size Class. Gen. 

Breast-cancer 2.3 46 22 25.3 99 19.9 29.5 

Cleve 3.1 49 5.9 22.8 20 15.8 29.7 

Hypotheroid 3.0 24 0.5 0.9 11 0.7 0.9 

Lenses 3.0 20 0.0 62.5 10 12.5 62.5 

Lymphography 2.0 28 15.3 22.0 28 15.3 22 

Hepatitis 3.0 33 1.0 26.9 12 6.8 32.7 

Mushroom 3.0 124 0 0 75 0.5 0.7 

Australian 3.3 49 12.0 14.3 60 12.6 19.1 

Crx 2.2 27 11.8 17.5 65 11.4 24.5 

Vote 3.1 45 2.7 3.7 17 4 3.7 

Chess 3.0 19 5.9 6.8 10 12.9 13.4 

Monk1 3.0 47 0 0 17 16.9 16.7 

Monk2 3.0 48 20.0 38.9 14 33.7 39.4 

Monk3 2.0 15 6.6 2.8 15 6.6 2.8 

Soybean 3.3 72 11.9 12.7 28 28.6 33.8 

Asl_med 3.0 41 10.0 14.6 10 12.0 13.6 

Πίλαθαο 3.9. χγθξηζε κεηαμχ Σ3 θαη Σ2 

 

 

 

Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην κειεηήζακε ηνλ αιγφξηζκν Σ3. Δίδακε ηη αιιαγέο έγηλαλ 

ζηνλ Σ2 ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν Σ3 θαη ηέινο είδακε κηα ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ 

ησλ δχν αιγνξίζκσλ. ην επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε έλα λέν αιγφξηζκν, ηνλ 

T3C, πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ Σ3. 
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Κεθάιαην 4 
 

 

 

 

ρεδίαζε αιγνξίζκνπ Σ3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηε ζρεδίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3C. 

Μειεηάκε ηηο εηζφδνπο ηνπ αιγνξίζκνπ αιιά θαη ηηο επηινγέο πνπ κπνξεί λα δηαιέμεη 

ν ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο 

γηα λα θαηαζθεπάζεη ην δέληξν. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δέληξνπ. Παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ. Σέινο, αλαθέξνπκε ηελ έμνδν ηνπ αιγνξίζκνπ.  
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4.1 Πξν-επεμεξγαζία / Δίζνδνο 

Ο Σ3C είλαη έλαο αιγφξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα 

απνζεθεπκέλα ζε αξρεία (ηα ιεγφκελα ζεη δεδνκέλσλ – data set). Ζ θχξηα είζνδνο 

απνηειείηαη απφ δχν ππνρξεσηηθά αξρεία θαη έλα επηινγήο. Σα αξρεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ηξέμεη ν T3C είλαη names, data θαη test πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηή 

ηελ ελφηεηα. 

4.1.1 Αξρεία Names 

Σα *.names αξρεία κπνξνχλ λα έρνπλ ζρφιηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα 

(ηα ζρφιηα δειψλνληαη κε | κπξνζηά απφ ηε γξακκή). Σα αξρεία απηά πεξηέρνπλ κία 

γξακκή γηα θάζε κεηαβιεηή ζηελ αθφινπζε ζεηξά: 

 Γηα ηε κεηαβιεηή θιάζε, φιεο νη δπλαηέο ηηκέο ρσξηζκέλεο κε θφκκα πξέπεη 

λα είλαη ζηελ πξψηε γξακκή 

 ηηο επφκελεο γξακκέο, αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο. ε θάζε κεηαβιεηή 

αληηζηνηρεί κία γξακκή. Ζ δήισζε ηεο κεηαβιεηήο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

Μεηαβιεηή : ηηκή1, ηηκή2,… 

 

αλ ε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή αιιηψο αλ ε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο νξίδεηαη 

κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Μεηαβιεηή : continuous 

Έλα παξάδεηγκα αξρείνπ *.names θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.1. Αξρείν Names 

yes, no   | Κλάςεισ 

 

A1: b,a  |Διακριτι Μεταβλθτι 

A2: continuous          | υνεχισ μεταβλθτι 

A3: continuous 

A4: u, y, l, t 

A5: g, p, gg 

A6: c, d, cc, i, j, k, m, r, q, W, x, e, aa, ff 

A7: v, h, bb, j, n, z, dd, ff, o 

A8: continuous. 

A9: t,f 

A10: t,f 

A11: continuous 

A12: t,f 

A13: g, p, s 

A14: continuous 

A15: continuous 



 
Κεφάλαιο 4  χεδίαςθ αλγορίκμου Σ3C 

49 
 

4.1.2 Αξρεία Data 

Σν δεχηεξν ππνρξεσηηθφ αξρείν είλαη ην *.data πνπ απνηειείηαη απφ ηφζεο 

γξακκέο φζα είλαη ηα δεδνκέλα. ε θάζε γξακκή νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ρσξίδνληαη 

απφ θφκκα θαη κπαίλνπλ ζηε ζεηξά πνπ δειψζεθαλ νη κεηαβιεηέο ζην *.names 

αξρείν. Ζ ηειεπηαία ηηκή κεηαβιεηήο αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε. Ζ δνκή ηνπ αξρείνπ 

data θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.2. Αξρείν Data 

4.1.3 Αξρεία Test 

Έλα αξρείν test έρεη ίδηα κνξθή κε ην αξρείν data. Υξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ 

ζέινπκε λα βξνχκε ην ιάζνο γελίθεπζεο (generalization error) ηνπ δέληξνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Μηα ζπλήζεο ηερληθή είλαη λα δηαλεκεζεί νιφθιεξν ην data set ζηα 

αξρεία data θαη test. πλήζσο, ην ζεη «εθπαίδεπζεο» απνηειείηαη απφ ηα 2/3 

επηιεγκέλα ηπραία δεδνκέλα, αθήλνληαο ην 1/3 γηα test. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα ρσξίζνπκε ην data set ζε 10 θνκκάηηα 

πνπ έρνπλ παξφκνην κέγεζνο θαη θαηαλνκή θιάζεο. Σν ζεη «εθπαίδεπζεο» ηφηε ζα 

απνηειείηαη απφ ηα 9/10 ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην ζεη γηα ην ηεζη ζα 

απνηειείηαη απφ ην ππφινηπν 1/10. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί 10 

θνξέο, επηιέγνληαο δηαθνξεηηθφ θνκκάηη ηνπ αξρηθνχ data set γηα εθπαίδεπζε (10-

fold cross-validation). 

4.2 Δπηινγέο 

Πξηλ δηαβαζηνχλ ηα αξρεία names, data θαη test, ν ρξήζηεο πξέπεη λα νξίζεη 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο κε ηηο νπνίεο ζα ηξέμεη ν αιγφξηζκνο. Οη επηινγέο απηέο είλαη 

ίδηεο κε ηνπ T3. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη επηινγέο πνπ κπνξεί λα δψζεη ν ρξήζηεο. 

4.2.1 Μέγηζηνο αξηζκόο επηπέδσλ δέληξνπ 

Σν δέληξν κπνξεί λα έρεη βάζνο απφ έλα έσο ηξία. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

βάζνο ηφζν πεξηζζφηεξν αθξηβήο αλακέλεηαη λα είλαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε. Σν 

b,30.83,0,u,g,W,v,1.25,t,t,01,f,g,00202,0,yes 

a,58.67,4.46,u,g,q,h,3.04,t,t,06,f,g,00043,560,yes 

a,24.50,0.5,u,g,q,h,1.5,t,f,0,f,g,00280,824,yes 

b,27.83,1.54,u,g,W,v,3.75,t,t,05,t,g,00100,3,yes 

b,20.17,5.625,u,g,W,v,1.71,t,f,0,f,s,00120,0,yes 

b,32.08,4,u,g,m,v,2.5,t,f,0,t,g,00360,0,yes 

b,33.17,1.04,u,g,r,h,6.5,t,f,0,t,g,00164,31285,yes 

a,22.92,11.585,u,g,cc,v,0.04,t,f,0,f,g,00080,1349,yes 

b,54.42,0.5,y,p,k,h,3.96,t,f,0,f,g,00180,314,yes 
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πξνεπηιεγκέλν βάζνο ηνπ T3C είλαη ίδην κε ηνπ Σ3 θαη είλαη ηξία. Έλα παξάδεηγκα 

ηνπ πσο νξίδεηαη ην βάζνο ηνπ δέληξνπ θαίλεηαη παξαθάησ. 

“T3C –f data/Australian -2“, γηα βάζνο δέληξνπ δχν 

4.2.2 Μέγηζην ιάζνο απνδνρήο (Maximum Acceptable Error - MAE) 

Σν MAE παξνπζηάζηεθε ζην [16] θαη καδί κε ηελ αχμεζε ηνπ δέληξνπ 

βειηίσζε ηνλ αιγφξηζκν Σ2. πσο θαη ζηνλ Σ3 έηζη θαη ζηνλ Σ3C ην ΜΑΔ κπνξεί λα 

ην επηιέμεη ν ρξήζηεο κε ηελ παξάκεηξν «-r» αθνινπζνχκελε απφ έλαλ ζεηηθφ 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ κηθξφηεξν ηνπ 1.  

Πην αλαιπηηθά, ε δεκηνπξγία ηνπ δέληξνπ απφ ηνλ Σ2 ζα ζηακαηήζεη ζε δχν 

πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ ζηακαηάεη αλ θηάζεη 

ην κέγηζην βάζνο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ζηακαηάεη ζε θφκβν φηαλ 

φια ηα δεδνκέλα πνπ ππνιείπνληαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε 

φκσο είλαη άπιεζηε γηαηί ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ζε έλα θχιιν ηνπ δέληξνπ 

δελ ζεκαίλεη φηη ειαρηζηνπνηεί θαη ην ζπλνιηθφ ιάζνο ηνπ δέληξνπ. Γειαδή, 

ειαρηζηνπνηψληαο ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο (classification error) δελ 

ειαρηζηνπνηείηαη θαη ην ιάζνο γελίθεπζεο (generalization error).  

Γηα απηφ θαη ν Σ3 ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

νξίζνπλ εθείλνη ην ιάζνο ηνπ θφκβνπ ψζηε λα ζηακαηήζεη ε θαηαζθεπή απφ εθείλν 

ηνλ θφκβν θαη θάησ. ε γεληθέο γξακκέο ην ΜΑΔ πνπ βειηηψλεη ηνλ Σ2 νξίδεηαη 10, 

20 θαη 30 ηηο εθαηφ (δειαδή 0.1 , 0.2 θαη 0.3 αληίζηνηρα). 

 Έλα παξάδεηγκα δήισζεο ΜΑΔ είλαη ην παξαθάησ 

“T3 –f data/Australian –r 0.1” 

πνπ ε εληνιή απηή ζα ρηίζεη έλα δέληξν κε θφκβνπο πνπ δελ ρσξίδνληαη 

παξαπάλσ φηαλ ην 90% ή πεξηζζφηεξν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θφκβνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θιάζε. 

4.3 Γηαδηθαζία 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ αιγνξίζκνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

1. Γηάβαζκα αξρείνπ Names 

2. Γηάβαζκα αξρείνπ Data 

3. Αξρηθνπνίεζε βάξνπο θαη δνκψλ 

4. Καηαζθεπή δέληξνπ θαη εκθάληζε 

5. (Πξναηξεηηθφ) Αμηνιφγεζε ηνπ δέληξνπ 

Μηα κηθξή πεξηγξαθή δίλεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ. 
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4.3.1 Γηάβαζκα αξρείνπ Names 

Αξρηθά ν αιγφξηζκνο δηαβάδεη ην αξρείν *.names. Σα νλφκαηα ησλ θιάζεσλ 

θαη ησλ κεηαβιεηψλ δηαβάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε πίλαθεο, φπνπ θάζε ζέζε ησλ 

πηλάθσλ αληηζηνηρεί ζε κηα θιάζε ή κεηαβιεηή. Οη κεηαβιεηέο πνπ αξρηθνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ ηηκψλ 

θάζε κεηαβιεηήο, ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ 

θιάζεσλ. 

4.3.2 Γηάβαζκα αξρείνπ Data 

 ε απηή ηε θάζε ν αιγφξηζκνο δηαβάδεη ην αξρείν *.data. Απνζεθεχνληαη 

φιεο νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζείηαη θαη γηα ην *.names αξρείν. 

4.3.3 Αξρηθνπνίεζε βάξνπο θαη δνκώλ 

 ια ηα δεδνκέλα έρνπλ ην ίδην βάξνο απφ πξνεπηινγή. Ωζηφζν, είλαη πηζαλφ 

θάπνηα δεδνκέλα λα έρνπλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βάξνο αλάινγα κε ην αλ είλαη 

ζεκαληηθά ή φρη. 

4.3.4 Καηαζθεπή δέληξνπ θαη εκθάληζε 

Απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή θάζε ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3C θαη απηή είλαη πνπ 

δηαθέξεη απφ ηνλ Σ3. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ζε θάζε θφκβν φιεο νη 

κεηαβιεηέο ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε θαιχηεξε γηα λα «ζπάζεη» ηνλ 

θφκβν. ηαλ ε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή, ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα φισλ ησλ πηζαλψλ 

ηηκψλ ηεο ππνινγίδεηαη. Γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο, απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη. Γηα απηφ 

ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη  ε local discretisation. Σν ρψξηζκα γίλεηαη ζε κηα κεηαβιεηή 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ιάζνο ηαμηλφκεζεο (classification error). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ζε κία γξακκή φινπο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Απηφ πνπ θάλεη ν Σ3 είλαη λα ρσξίζεη απηφλ ηνλ άμνλα ζε 

έλα ζεκείν, έζησ k, πνπ δίλεη ην κηθξφηεξν ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα έρνπκε δχν δηαζηήκαηα. Σν έλα ζα είλαη απφ (-∞,k) θαη ην άιιν απφ 

[k,+∞). Κάζε έλα απφ απηά ηα δηαζηήκαηα αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα θφκβν. Απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία ν Σ3 ρσξίδεη έλα θφκβν ζπλερήο κεηαβιεηήο ζε 3 θφκβνπο (ν 

θφκβνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο θαη νη δχν θφκβνη πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ρψξηζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ άμνλα ζε έλα ζεκείν). Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη πσο ρσξίδεηαη κηα ζπλερήο κεηαβιεηή ζηνλ Σ3. 
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                     Γηάζηεκα (-∞,k)                           Γηάζηεκα [k,+∞) 

            

 

 

 

Δηθφλα 4.3. Υψξηζκα ζπλερήο κεηαβιεηήο ζηνλ Σ3 

 

Αληίζεηα κε ηνλ Σ3, ζηνλ T3C ν πξαγκαηηθφο άμνλαο ρσξίδεηαη ζε δχν 

ζεκεία. Σν πξψην ζεκείν είλαη ίδην κε ηνπ Σ3 θαη ην δεχηεξν είλαη ην δεχηεξν 

θαιχηεξν ζεκείν, έζησ k2, γηα λα ρσξίζνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ άμνλα ψζηε λα καο 

δψζεη ην κηθξφηεξν ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ηέζζεξηο θφκβνη (ν θφκβνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο άγλσζηεο 

κεηαβιεηέο θαη νη ηξείο θφκβνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ρψξηζκα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ άμνλα ζε δχν ζεκεία). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

δχν ζεκείσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.15. Απηφ πξνέθπςε χζηεξα απφ 

πεηξακαηηθφ έιεγρν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πσο ρσξίδεηαη κηα ζπλερήο κεηαβιεηή 

ζηνλ Σ3C. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Γηάζηεκα (-∞,k1)        Γηάζηεκα [k1,k2)                                 Γηάζηεκα [k2, +∞) 

 

 

 

 

πνπ k1-k2 ≥ 0.15 

 

Δηθφλα 4.4. Υψξηζκα ζπλερήο κεηαβιεηήο ζηνλ Σ3C 

 

Ο Σ3C δελ δηαθέξεη, φκσο, κφλν ζε απηφ ην θνκκάηη απφ ηνλ Σ3. Ο Σ3 φηαλ 

ην βάζνο είλαη έλα ηφηε ζπάεη ηε ζπλερή κεηαβιεηή κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε 

θιάζε λα αληηζηνηρεί ζε έλα θφκβν. ηνλ T3C απηφ δηαθέξεη. Απηφ πνπ γίλεηαη είλαη 

υνεχισ μεταβλθτι 

Άγνωςτεσ 

τιμζσ 

Κόμβοσ 1 Κόμβοσ 2 

υνεχισ μεταβλθτι 

Άγνωςτεσ 

τιμζσ 
Κόμβοσ 1 Κόμβοσ 2 Κόμβοσ 3 
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φηαλ ην βάζνο είλαη δχν ή έλα ηφηε ζπάεη ηε ζπλερή κεηαβιεηή φπσο ν Σ3, 

αληηζηνηρίδνληαο θάζε θφκβν ζε κία θιάζε. 

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Σ3C παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν 

ςεπδνθψδηθαο ηεο ζπλάξηεζεο Build2Contin ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3C γηα ην ρψξηζκα 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζπλάξηεζε Build2Contin, φπσο πεξηγξάςακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηαζθεπάδεη θαη επηζηξέθεη ην θαιχηεξν δέληξν απφθαζεο 

κε βάζνο ην πνιχ Dep γηα ηε ιίζηα ησλ δεδνκέλσλ (Fp … Lp), φπνπ ην ρψξηζκα ζηε 

ξίδα είλαη ζε ζπλερή κεηαβιεηή Att. 

 

Σα βήκαηα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Αλ Dep = 2 ή Dep = 1  ηόηε 

   θάιεζε ηε ζπλάξηεζε SecondSplitContin (Fp, Lp, None, Att), φπνπ ε  

     SecondSplitContin ππνινγίδεη γηα φια ηα δεδνκέλα ην θαιχηεξν δέληξν απφθαζεο  

     κε ζπλερή ζπάζηκν ζηελ πξψηε κεηαβιεηή θαη ζπλερή ζπάζηκν ζηε δεχηεξε θαη 

    ην απνζεθεχεη ζε πίλαθα ContinArray. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξψηε κεηαβιεηή  

    δελ ππάξρεη 

  Δπέζηξεςε IntervalTest, δειαδή δέληξν απφθαζεο βάζνο 1 κε ρψξηζκα ζηελ 

    Att ζηε ξίδα 

Αιιηώο 

   Σαμηλφκεζε ηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ Att, 

   βξεο Kp, ην πξψην δεδνκέλν πνπ έρεη γλσζηή ηηκή γηα ηε κεηαβιεηή Att 

   Αλ Kp > Lp ηόηε 

      Σεξκάηηζε θαη επέζηξεςε ηνλ θφκβν Root. 

   Αιιηώο 

      Γηα θάζε κεηαβιεηή Att1 θάλε 

         Πεξίπησζε SpecialStatus ηεο Att1 είλαη IGNORE  

           ζπλέρηζε 

        Πεξίπησζε πνπ Att1 είλαη ζπλερήο 

           Κάιεζε SecondSplitContin(Kp, Lp, Att, Att1) 

        Πεξίπησζε πνπ Att1 είλαη δηαθξηηή 

           Κάιεζε SecondSplitDiscr(Kp, Lp, Att, Att1) 

      Βξεο ην θαιχηεξν ρψξηζκα BestSplit κεηαμχ Kp θαη Lp 

      Βξεο ην δεχηεξν θαιχηεξν ρψξηζκα BestSplit2 κεηαμχ Kp θαη Lp 

     Αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλερψλ ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη απφ BestSplit θαη   

     BestSplit2 είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.15 ηόηε 

      πάζε ηνλ BestNode ζε δχν ζεκεία 

         ην πξψην ζεκείν είλαη ην BestSplit θαη ην δεχηεξν ην BestSplit2.  

      Γεκηνχξγεζε ηέζζεξηο θφκβνπο-παηδηά γηα ηνλ BestNode 

     Αιιηώο 

      πάζε ηνλ BestNode ζε έλα ζεκείν (ππνινγίδεηαη απφ ην BestSplit) 

      Γεκηνχξγεζε ηξεηο θφκβνπο-παηδηά γηα ηνλ BestNode 

      Δπέζηξεςε BestNode 

Με ηηο παξαπάλσ δχν αιιαγέο ν αιγφξηζκνο γίλεηαη πην άπιεζηνο, γηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, θαζψο νδεγνχκαζηε ζε 

δέληξν κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο, φκσο, ηεο 

κεζνδνινγίαο  ηνπ Σ3C θαη ηνπ ΜΑΔ επηηπγράλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 
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Σ3 ζε απηά ηα ζεη δεδνκέλσλ, θαζψο αλ θαη ν Σ3C δεκηνπξγεί πην πνιινχο θφκβνπο 

ζην δέληξν ηνπ, ην πεξηζψξην ιάζνπο ζε θάζε θφκβν (MAE) είλαη απηφ πνπ ηνλ 

βνεζάεη λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Σ3. 

Σν ρηίζηκν ελφο θφκβνπ ζηακαηάεη φηαλ ην δέληξν έρεη θηάζεη ην κέγηζην 

βάζνο ή φηαλ ην ΜΑΔ έρεη επηηεπρζεί. Υσξίζκαηα πνπ δελ βειηηψλνπλ ην ιάζνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

4.3.5 Αμηνιόγεζε ηνπ δέληξνπ 

 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ, κηα αμηνιφγεζε ζηα δεδνκέλα 

«εθπαίδεπζεο» πξαγκαηνπνηείηαη. Σν δέληξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζσζηά. Γηα λα ππνινγηζηεί ην ιάζνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ην ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ιάζνο  δηαηξείηαη κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιάζνπο γελίθεπζεο (generalization error) ην αξρείν 

*.test ρξεζηκνπνηείηαη. Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη δεδνκέλα πνπ δελ έρεη «μαλαδεί» ν 

αιγφξηζκνο θαη δηαλέκνληαη ζηα δηαθνξεηηθά θχιια ηνπ δέληξνπ. Σν ιάζνο 

ππνινγίδεηαη φπσο θαη πξηλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ιάζνο δηαηξεκέλα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. 

4.4 Έμνδνο 

Ζ έμνδνο ηνπ Σ3C είλαη ίδηα κε ησλ αιγνξίζκσλ Σ3,Σ2 θαη C4.5. 

4.4.1 Πεξηγξαθή εμόδνπ 

Ζ έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη έλα δέληξν κε βάζνο ην πνιχ ηξία. Ο κέγηζηνο 

αξηζκφο ρσξηζκάησλ ζε θάζε θφκβν είλαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο ζπλ έλα θφκβν γηα ηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο αλ ε κεηαβιεηή είλαη 

δηαθξηηή. 

Αλ ε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο θαη ν θφκβνο είλαη εζσηεξηθφο ηφηε ην ρψξηζκα 

είλαη ζε ηέζζεξηο θφκβνπο. Σν ζπλερέο δηάζηεκα ρσξίδεηαη ζε δχν ζεκεία πνπ 

ζεκαίλεη ηξείο θφκβνπο. Τπάξρεη θαη ν θφκβνο γηα ηηο άγλσζηεο κεηαβιεηέο. Γηα 

θφκβνπο πνπ ζπλδένληαη κε θχιια θαη έλα επίπεδν παξαπάλσ, ν κέγηζηνο αξηζκφο 

ρσξηζκάησλ είλαη MAXINTERVALS + 1, φπνπ MAXINTERVALS είλαη αξηζκφο 

πνπ κπνξεί λα δνζεί απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή ηνπ MAXINTERVALS 

είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θιάζεσλ.  

 Σν δέληξν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ ΜΑΔ θάζε θνξά 

αλάινγα κε απηφ πνπ ηνπ δίλεη ν ρξήζηεο ζηελ είζνδν. Ο αιγφξηζκνο γίλεηαη πην 

άπιεζηνο φζν ην βάζνο κεγαιψλεη, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη overfitting. Γηα 

απηφ ην ιφγν ε εηζαγσγή ηνπ ΜΑΔ ζηνλ αιγφξηζκν βνήζεζε ζηελ βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ιάζνπο γελίθεπζεο. 

 Ο κεραληζκφο απηφο ιεηηνπξγεί ζαλ θιάδεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζαλ θιάδεκα 

πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ δέληξνπ (pre-pruning) θαζψο ζηακαηάεη ε θαηαζθεπή ηνπ 
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δέληξνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο πξηλ νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. 

 ηελ έμνδν ηνπ δέληξνπ, ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο πνπ επηιέρηεθε γηα ην 

ρψξηζκα εκθαλίδεηαη ζε θάζε ελδηάκεζν θφκβν. Ζ ηηκή πνπ επηιέρηεθε γηα λα 

ρσξίζεη ηνλ θφκβν εκθαλίδεηαη αλ ε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή. Αλ ε ηηκή είλαη 

ζπλερήο ηφηε εκθαλίδεηαη ην δηάζηεκα  (π.ρ. –infty,3 ζεκαίλεη ην δηάζηεκα απφ κείνλ 

άπεηξν έσο ηξία). Δπίζεο, ην unknown είλαη γηα ηηο ηηκέο πνπ είλαη άγλσζηεο. 

 Αλ ν θφκβνο είλαη θχιιν ηνπ δέληξνπ ηφηε εθηφο απφ ην φλνκα θαη ηελ ηηκή ή 

ην δηάζηεκα ηεο κεηαβιεηήο πνπ επηιέρηεθε γηα ην ρψξηζκα, εκθαλίδεηαη θαη ε ηηκή 

ηεο θιάζεο. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη ζε παξέλζεζε ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηά θαη ιάζνο. 

 Σέινο, εκθαλίδνληαη ην ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ην ιάζνο γελίθεπζεο ηνπ 

δέληξνπ καδί κε ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ ηνπ δέληξνπ. 

4.4.2 Έμνδνο Σ3C 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε έμνδνο ηνπ δέληξνπ ηνπ Σ3C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.5. Παξάδεηγκα εμφδνπ Σ3C 

Σ3C [release 1.0]                         Mon   May   30   13:40:12  2011 

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

Read 180 cases (13 attributes) from data/heart.data 

 Number of intervals is 3 

Decision Tree: 

Vessels = Unknown: 1 (0.0) 

Vessels in (-infty,1) 

| OldPeak = Unknown: 1 (0.0) 

| OldPeak in (-infty,2.5): 1 (100.0/23.0) 

|  OldPeak in [2.5,4.2): 2 (9.0/1.0) 

| OldPeak in [4.2,+infty): 1 (1.0) 

Vessels in [1,2) 

| MaxHeartRate = Unknown: 2 (0.0) 

| MaxHeartRate in (-infty,175): 2 (25.0/3.0) 

|  MaxHeartRate in [175,+infty): 1 (3.0) 

Vessels in [2,+infty) 

| Age = Unknown: 2 (0.0) 

| Age in (-infty,44): 1 (3.0) 

|  Age in [44,68): 2 (61.0/11.0) 

| Age in [68,+infty): 1 (6.0/1.0) 

 

Evaluation on training data (180 items): 

 Size of Tree  Errors 

    16          42.0(23.3%) 

Evaluation on training data (90 items): 

 Size of Tree  Errors 

    16          23.0(25.6%) 

 

 

 

 

 

 



 
Κεφάλαιο 4  χεδίαςθ αλγορίκμου Σ3C 

56 
 

 

Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζακε ηε ζρεδίαζε ηνπ T3C. Αξρηθά, 

παξνπζηάζακε ηηο εηζφδνπο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηηο επηινγέο πνπ δίλνληαη ζην ρξήζηε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζακε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

αιγνξίζκνπ Σ3C θαη ηε δηαθνξά κε ηνλ Σ3. Σέινο, παξνπζηάζακε ηελ έμνδν ηνπ 

αιγνξίζκνπ.  
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Κεθάιαην 5 
 

 

 

 

 

Πεηξάκαηα θαη αμηνιόγεζε T3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χλνςε 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ3C ζε ζρέζε κε 

ηνπ Σ3, γηα λα δνχκε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

εμέιημε ηνπ αιγνξίζκνπ απφ Σ3 ζε T3C. Δπηπιένλ, ζα ζπγθξίλνπκε ηνλ T3C κε ηνλ 

C4.5 αιιά θαη κε πην πξφζθαηνπο αιγνξίζκνπο φπσο νη Random Forest θαη Rotation 

Forest. 
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Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηνλ αιγφξηζκν T3C ζα πξέπεη πξψηα λα εξεπλήζνπκε 

ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3. Γηα απηφ ην ζθνπφ 

κειεηήζακε πσο βειηίσλε ν Σ3 ηνλ Σ2 ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην θεθάιαην 

απηφ γίλεηαη, αξρηθά, ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ Σ3 θαη T3C. Μεηά απφ απηή ηε 

ζχγθξηζε ζπγθξίλνπκε ηνλ T3C κε ηνπο C4.5, Random Forest θαη Rotation Forest. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο. 

5.1 Πεηξάκαηα Σ3C 

 πσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ν Σ3 βειηίσζε ζεκαληηθά ηνλ Σ2 ζε 

ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηείραλ δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ε ζεη δεδνκέλσλ πνπ ππήξραλ 

ζπλερείο κεηαβιεηέο ν Σ3 δελ βειηίσζε ηνλ Σ2. Απηφ ήηαλ ε αξρή ηεο εχξεζεο κηαο 

λέαο κεζφδνπ πνπ βξήθακε. ε απηή ηε κέζνδν φπσο πεξηγξάςακε, ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην απμήζακε ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ πνπ εμέξρνληαη απφ έλαλ εζσηεξηθφ 

θφκβν απφ ηξία ζε ηέζζεξα. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα καο δψζεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηνλ T3, εηδηθά ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο 

κεηαβιεηέο. 

 Κάλνληαο απηή ηελ αιιαγή ν αιγφξηζκνο καο έγηλε ιίγν πην άπιεζηνο ζε ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερή κεηαβιεηέο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δηαρσξηζηεί κηα ζπλερή κεηαβιεηή ζε ελδηάκεζν 

θφκβν θαη κεηά κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή ηφηε απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη θφκβνη. Ο ζπλδπαζκφο φκσο ηνπ αιγνξίζκνπ Σ3C κε ην ΜΑΔ 

βειηίσζε ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ ζεη δεδνκέλσλ. Απηφ έγηλε γηαηί αλ θαη 

θάλακε ηνλ αιγφξηζκν ιίγν πην άπιεζην επηηξέςακε λα ππάξρεη έλα κηθξφ ιάζνο 

ζηνπο θφκβνπο ηνπ δέληξνπ. 

 Σξέμακε ηνλ Σ3C ζηα ίδηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ Σ3. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο δελ ηξέμακε ηνλ Σ3C ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

κφλν δηαθξηηέο κεηαβιεηέο θαζψο νη βειηηψζεηο ηνπ T3C δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ 

ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. πσο θαη πξηλ, ν αιγφξηζκνο Σ3C έηξεμε κε δηαθνξεηηθέο 

εθδφζεηο. Μφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε αληί γηα νρηψ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο 

είρακε δέθα, θαζψο ηξέμακε θαη ηνπο Σ2.4 θαη Σ3.4. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρσξηζκέλα ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο 

θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο 

κεηαβιεηέο. ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιάβακε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ3 
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εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 

Data set Lymphography 18att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 28 15.3 22.0 28 15.3 22.0 

T2.1 28 15.3 22.0 28 15.3 22.0 

T2.2 19 16.3 22.0 19 16.3 22.0 

T2.3 19 16.3 22.0 19 16.3 22.0 

T2.4 19 16.3 22.0 19 16.3 22.0 

T3.0 74  2.0 46.0 72 3.1 44.0 

T3.1 74  2.0 46.0 72 3.1 44.0 

T3.2 54 4.1 42.0 51 5.1 38.0 

T3.3 64 5.1 38.0 69 6.1 24.0 

T3.4 28 11.2 20.0 28 11.2 20.0 

Πίλαθαο 5.1. εη δεδνκέλσλ Lymphography 

 

Data set Hypotheroid 25att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 11 0.7 0.9 12 1.8 2.1 

T2.1 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T2.2 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T2.3 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T2.4 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T3.0 24 0.5 0.9 16 0.8 0.9 

T3.1 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T3.2 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T3.3 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

T3.4 1 4.6 5.2 1 4.6 5.2 

Πίλαθαο 5.2. εη δεδνκέλσλ Hypotheroid 

 

Data set Med_123 37 att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 19 0.0 1.9 19 0.0 1.9 

T2.1 19 0.0 1.9 19 0.0 1.9 

T2.2 18 0.0 1.9 18 0.0 1.9 

T2.3 18 0.0 1.9 18 0.0 1.9 

T2.4 1 33.4 33.2 1 33.4 33.2 

T3.0 27 0.0 1.9 27 0.0 1.9 

T3.1 27 0.0 1.9 27 0.0 1.9 

T3.2 32 0.0 1.9 32 0.0 1.9 

T3.3 24 0.0 1.9 24 0.0 1.9 

T3.4 1 33.4 33.2 1 33.4 33.2 

Πίλαθαο 5.3. εη δεδνκέλσλ Hepatitis 
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Data set Hepatitis 19att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 12 6.8 32.7 14 8.7 19.2 

T2.1 12 6.8 32.7 14 8.7 19.2 

T2.2 12 6.8 32.7 12 9.7 19.2 

T2.3 1 24.3 13.5 1 24.3 13.5 

T2.4 1 24.3 13.5 1 24.3 13.5 

T3.0 33 1.0 26.9 23 3.9 15.4 

T3.1 33 1.0 26.9 27 3.9 21.2 

T3.2 25 4.9 23.1 26 4.9 13.5 

T3.3 1 24.3 13.5 1 24.3 13.5 

T3.4 1 24.3 13.5 1 24.3 13.5 

Πίλαθαο 5.4. εη δεδνκέλσλ Hepatitis 

 

Data set Crx 15att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 65 11.4 24.5 65 11.4 24.5 

T2.1 65 11.4 24.5 65 11.4 24.5 

T2.2 27 11.8 17.5 27 11.8 17.5 

T2.3 33 12.2 19.0 33 12.2 19.0 

T2.4 11 12.4 19.5 12 12.7 17.0 

T3.0 171 3.7 33.0 181 3.7 31.5 

T3.1 167 4.5 34.0 158 5.3 31.0 

T3.2 137 7.6 35.0 74 8.6 24.0 

T3.3 62 9.8 22.0 81 11.2 20.0 

T3.4 23 11.6 20.0 11 12.7 17.0 

Πίλαθαο 5.5. εη δεδνκέλσλ Crx 

 

Data set Australian 14att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 60 12.6 19.1 60 12.6 19.1 

T2.1 60 12.6 19.1 60 12.6 19.1 

T2.2 34 13.7 14.3 8 13.9 13.5 

T2.3 11 13.7 13.9 16 13.9 13.5 

T2.4 11 13.7 13.9 10 15.0 13.5 

T3.0 140 4.6 21.7 139 4.8 18.7 

T3.1 140 4.6 21.7 132 5.0 18.7 

T3.2 119 7.4 23.9 105 9.3 22.6 

T3.3 49 12.0 14.3 49 12.6 13.0 

T3.4 35 12.8 14.8 25 14.1 12.2 

Πίλαθαο 5.6. εη δεδνκέλσλ Australian 
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Data set Cleve 13att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 20 15.8 29.7 20 15.8 29.7 

T2.1 20 15.8 29.7 20 15.8 29.7 

T2.2 20 15.8 29.7 20 15.8 29.7 

T2.3 12 17.8 26.7 7 20.3 29.7 

T2.4 12 17.8 26.7 13 20.8 22.8 

T3.0 53 5.4 29.7 59 5.9 29.7 

T3.1 49 5.9 22.8 51 7.4 28.7 

T3.2 47 6.4 26.7 36 9.9 25.7 

T3.3 35 13.4 23.8 28 16.3 37.6 

T3.4 27 13.9 23.8 16 20.3 29.7 

Πίλαθαο 5.7. εη δεδνκέλσλ Cleve 

εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κόλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

Data set Iris 4att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 12 0 6.0 5 3.0 6.0 

T2.1 12 0 6.0 5 3.0 6.0 

T2.2 12 0 6.0 5 3.0 6.0 

T2.3 12 0 6.0 5 3.0 6.0 

T2.4 12 0 6.0 5 3.0 6.0 

T3.0 12 0 6.0 12 0 6.0 

T3.1 12 0 6.0 12 0 6.0 

T3.2 12 0 6.0 12 0 6.0 

T3.3 12 0 6.0 12 0 6.0 

T3.4 12 0 6.0 12 0 6.0 

Πίλαθαο 5.8. εη δεδνκέλσλ Iris 

Data set Heart 13att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 11 18.3 26.7 4 23.9 26.7 

T2.1 11 18.3 26.7 4 23.9 26.7 

T2.2 11 18.3 26.7 4 23.9 26.7 

T2.3 11 18.3 26.7 4 23.9 26.7 

T2.4 11 18.3 26.7 4 23.9 26.7 

T3.0 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 

T3.1 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 

T3.2 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 

T3.3 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 

T3.4 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 

Πίλαθαο 5.9. εη δεδνκέλσλ Heart 

 

 



 
Κεφάλαιο 5  Πειράματα και αξιολόγθςθ T3C 

62 
 

Data set Breast 10att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 10 3.2 5.6 4 7.3 7.3 

T2.1 10 3.2 5.6 4 7.3 7.3 

T2.2 10 3.2 5.6 4 7.3 7.3 

T2.3 10 3.2 5.6 4 7.3 7.3 

T2.4 10 3.2 5.6 1 36.9 29.6 

T3.0 10 3.2 5.6 15 4.1 4.7 

T3.1 10 3.2 5.6 15 4.1 4.7 

T3.2 10 3.2 5.6 15 4.1 4.7 

T3.3 10 3.2 5.6 15 4.1 4.7 

T3.4 10 3.2 5.6 1 36.9 29.6 

Πίλαθαο 5.10. εη δεδνκέλσλ Breast 

Data set Diabetes 8att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 10 20.9 30.1 4 23.8 28.1 

T2.1 10 20.9 30.1 4 23.8 28.1 

T2.2 10 20.9 30.1 4 23.8 28.1 

T2.3 10 20.9 30.1 4 23.8 28.1 

T2.4 1 32.6 39.5 1 32.6 39.5 

T3.0 10 20.9 30.1 10 22.1 26.6 

T3.1 10 20.9 30.1 10 22.1 26.6 

T3.2 10 20.9 30.1 10 22.1 26.6 

T3.3 10 20.9 30.1 10 22.1 26.6 

T3.4 1 32.6 39.5 1 32.6 39.5 

Πίλαθαο 5.11. εη δεδνκέλσλ Diabetes 

 

Data set Pima 8att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 12 21.5 23.4 4 25.8 23.8 

T2.1 12 21.5 23.4 4 25.8 23.8 

T2.2 12 21.5 23.4 4 25.8 23.8 

T2.3 12 21.5 23.4 4 25.8 23.8 

T2.4 1 36.1 32.4 1 36.1 32.4 

T3.0 12 21.5 23.4 12 21.5 23.4 

T3.1 12 21.5 23.4 12 21.5 23.4 

T3.2 12 21.5 23.4 12 21.5 23.4 

T3.3 12 21.5 23.4 12 21.5 23.4 

T3.4 1 36.1 32.4 1 36.1 32.4 

Πίλαθαο 5.12. εη δεδνκέλσλ Pima 
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Data set Waveform-21 21att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 14 21.3 38.4 6 35.3 45.2 

T2.1 14 21.3 38.4 6 35.3 45.2 

T2.2 14 21.3 38.4 6 35.3 45.2 

T2.3 14 21.3 38.4 6 35.3 45.2 

T2.4 14 21.3 38.4 6 35.3 45.2 

T3.0 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 

T3.1 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 

T3.2 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 

T3.3 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 

T3.4 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 

Πίλαθαο 5.13. εη δεδνκέλσλ Waveform-21 

Data set Waveform-40 40att 

T3 T3C 

 Tree 

size 

Error 

training 

Error 

test 

Tree  

size 

Error  

training 

Error  

test 

T2.0 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T2.1 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T2.2 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T2.3 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T2.4 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T3.0 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T3.1 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T3.2 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T3.3 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

T3.4 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 

Πίλαθαο 5.14. εη δεδνκέλσλ Waveform-40 

 

5.2 ύγθξηζε T3C κε T3 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν Σ3C 

βειηηψλεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνλ Σ3. Παξαθάησ θαίλεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο 

πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ ζηε ζηήιε best θαίλεηαη πνηνο απφ ηνπο δχν 

αιγφξηζκνπο απνδίδεη θαιχηεξα φζνλ αθνξά ην ιάζνο γελίθεπζεο. Ζ ζηήιε 

«Βειηίσζε» παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ βειηίσζεο ηνπ Σ3C ζε ζρέζε κε ηνλT3. 
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  T3 T3C Βειηίσζε 

Data set best size Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

size Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Lymphography Ίζνη 28 11.2 20.0 28 11.2 20.0 0 

Hypotheroid Ίζνη 11 0.7 0.9 16 0.8 0.9 0 

Hepatitis Ίζνη 1 24.3 13.5 1 24.3 13.5 0 

Crx T3C 27 11.8 17.5 11 12.7 17.0 0.5 

Australian T3C 11 13.7 13.9 25 14.1 12.2 1.7 

Cleve Ίζνη 49 5.9 22.8 13 20.8 22.8 0 

Med_123 Ίζνη 18 0.0 1.9 18 0.0 1.9 0 

Iris Ίζνη 12 0 6.0 12 0 6.0 0 

Heart T3C 11 18.3 26.7 16 23.3 25.6 1.1 

Breast T3C 10 3.2 5.6 15 4.1 4.7 0.9 

Diabetes T3C 10 20.9 30.1 10 22.1 26.6 3.5 

Pima Ίζνη 12 21.5 23.4 12 21.5 23.4 0 

Waveform-21 Ίζνη 14 21.3 38.4 14 21.3 38.4 0 

Waveform-40 T3C 14 21.0 33.8 14 21.7 31.1 2.7 

πλνιηθό        0.74 

Πίλαθαο 5.15. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Σ3 θαη Σ3C 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ζρεκαηηθά, ζε δχν γξαθήκαηα. Σν 

πξψην γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο θαη ην δεχηεξν γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

 

 
Δηθφλα 5.1. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
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Δηθφλα 5.2. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

5.2.1 πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο κεηαμύ Σ3 θαη T3C 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ιάζνο 

γελίθεπζεο, θαζψο απηφ είλαη πνπ ζηελ νπζία είλαη ην πην ζεκαληηθφ θαζψο έλαο 

αιγφξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο δεκηνπξγείηαη γηα λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε 

δεδνκέλα πνπ δελ έρεη μαλαζπλαληήζεη. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ν Σ3C απνδίδεη θαιχηεξα 

ζε 6 απφ ηα 14 ζεη δεδνκέλσλ, ελψ ζε 8 απφ ηα 14 ζεη δεδνκέλσλ δελ ππάξρεη 

βειηίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σ3C βειηηψλεη ηνλ Σ3 ζε πνζνζηφ 0.74%. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε θακία πεξίπησζε ν T3C δελ έδσζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απφ 

ηνλ Σ3. 

Θα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν Σ3C έδσζε ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ 

Σ3. Ο Σ3C βειηίσζε ηνλ Σ3 κε πνζνζηφ 0.33 %. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε 

απηά ηα ζεη δεδνκέλσλ ππάξρνπλ δηαθξηηέο κεηαβιεηέο θαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη ν 

Σ3C δελ επεξεάδεη ην ρψξηζκα ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ. Μφλν 2 ζεη δεδνκέλσλ 

πνπ έδσζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηά είλαη ηα Crx θαη Australian. 

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

ζπλερείο κεηαβιεηέο ε βειηίσζε είλαη εκθαλήο. Μφλν ζε ηξία ζεη δεδνκέλσλ ηα 

απνηειέζκαηα παξέκεηλαλ ίδηα θαη ζε φια ηα ππφινηπα ζεη δεδνκέλσλ ν αιγφξηζκνο 

Σ3C έδσζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σ3C βειηίσζε ηνλ Σ3 ζε 

πνζνζηφ ηνπ 1.2%.Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ρψξηζκα ησλ ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ έρεη ν Σ3C θάλεη ην δέληξν κεγαιχηεξν θαη ζπλεπψο πην αθξηβή. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δψζεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. Πξέπεη λα 
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ζεκεησζεί, επίζεο, φηη αλ θαη ην δέληξν γίλεηαη κεγαιχηεξν, δελ νδεγνχκαζηε ζε 

overfitting. 

5.3 ύγθξηζε Σ3C κε C4.5 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζπγθξίλνπκε ηνλ Σ3C κε ηνλ C4.5. Ο C4.5 φπσο πεξηγξάςακε 

ζην δεχηεξν θεθάιαην είλαη έλαο απφ ηνπο πην θιαζζηθνχο αιγνξίζκνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Καηαζθεπάδεη δέληξα απζαίξεηνπ βάζνπο κε κία 

επαλαιακβαλφκελε, απφ πάλσ-πξνο-θάησ, δηαίξεη θαη βαζίιεπε ζηξαηεγηθή. Σν 

ρψξηζκα είλαη δπαδηθφ θαη ρξεζηκνπνηεί ην gain-ratio γηα λα απνθαζίζεη πνηα 

κεηαβιεηή ζα ρσξηζηεί. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ T3C θαη ηνπ C4.5. Σφζν 

ζηνλ T3C φζν θαη ζηνλ C4.5 έρνπκε πάξεη ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δίλεη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην ιάζνο γελίθεπζεο. ηε ζηήιε best ππάξρεη ν 

αιγφξηζκνο πνπ δίλεη ην κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. ηελ ηειεπηαία ζηήιε θαίλεηαη 

γηα θάζε ζεη δεδνκέλσλ ε πνζνζηηαία δηαθνξά πνπ έρεη ν T3C κε ηνλ C4.5. Αλ είλαη 

αξλεηηθφ ζεκαίλεη φηη ν C4.5 δίλεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. 

 

  T3C C4.5 Βειηίσζε 

Data set best size Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

size Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Lymphography T3C 28 11.2 20.0 21 7.1 24.0 4.0 

Hypotheroid C4.5 16 0.8 0.9 7 0.7 0.8 -0.1 

Hepatitis T3C 1 24.3 13.5 17 4.9 17.3 3.8 

Crx Ίζνη 11 12.7 17.0 58 4.9 17.0 0 

Australian T3C 25 14.1 12.2 58 6.5 13.0 0.8 

Cleve Ίζνη 13 20.8 22.8 27 9.4 22.8 0 

Med_123 T3C 18 0.0 1.9 92 26.6 31.7 29.8 

Iris T3C 12 0 6.0 7 1.0 8.0 2.0 

Heart C4.5 16 23.3 25.6 33 5.6 16.7 -8.9 

Breast C4.5 15 4.1 4.7 19 2.6 4.3 -0.4 

Diabetes T3C 10 22.1 26.6 27 16.2 30.9 4.3 

Pima Ίζνη 12 21.5 23.4 29 17.4 23.4 0.0 

Waveform-21 C4.5 14 21.3 38.4 51 2.7 29.7 -8.7 

Waveform-40 C4.5 14 21.7 31.1 55 2.7 29.5 -1.6 

πλνιηθό        1.78 

Πίλαθαο 5.16. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Σ3C θαη C4.5 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεκαηηθά ζε δχν γξαθήκαηα. Σν 

πξψην γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο θαη ην δεχηεξν γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

ζπλερείο κεηαβιεηέο. 
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Δηθφλα 5.3. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

 
Δηθφλα 5.4. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

5.3.1 πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο T3C θαη C4.5 

Απφ ηνλ πίλαθα 20 κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ν T3C δίλεη 

ζπλνιηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ C4.5 ζην ιάζνο γελίθεπζεο κε πνζνζηφ 

1.78%. πλνιηθά, ν Σ3C δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ C4.5 ζε 4/14 ζεη 

δεδνκέλσλ, ελψ ν C4.5 δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 5/14 θαη ζηα ππφινηπα ζεη 

δεδνκέλσλ δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Παξαηεξνχκε φηη ν T3C δίλεη θαιά 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ C4.5 ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη 
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ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ιηγφηεξν θαιά ζε ζεη δεδνκέλσλ κε κφλν ζπλερείο 

κεηαβιεηέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σ3C «ληθάεη» ηνλ C4.5 ζε 3/7 πεξηπηψζεηο ζηα ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. Δλψ, ν C4.5 «ληθάεη» 

ηνλ T3C ζε 1/7 πεξηπηψζεηο θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηπεηψζεηο νη αιγφξηζκνη δίλνπλ 

ίδηα απνηειέζκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν T3C δίλεη ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηνλ C4.5 ην δέληξν απφθαζεο ηνπ T3C είλαη πνιχ πην κηθξφ θαη 

άξα θαη πην θαηαλνεηφ. 

Αληίζεηα, ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ν C4.5 

δίλεη ζηα πεξηζζφηεξα ζεη δεδνκέλσλ κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 4/7 πεξηπηψζεηο ν C4.5 έρεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. Δλψ, 

κφλν ζε 2/7 πεξηπηψζεηο ν T3C έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ C4.5. ε κία 

πεξίπησζε δίλνπλ ην ίδην ιάζνο γελίθεπζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ αλακελφκελα. ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο ν Σ3C ρξεζηκνπνηεί κία δηεμνδηθή κέζνδν 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο ηηκέο ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ ν Σ3C δίλεη θαιά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ C4.5 ζε ζεη δεδνκέλσλ κε 

ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. Αληίζεην είλαη ην απνηέιεζκα ζε ζεη δεδνκέλσλ 

κε κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Απηφ νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη ν C4.5 παξάγεη πνιχ 

κεγαιχηεξα δέληξα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. 

  

5.4 ύγθξηζε Σ3C κε Random Forests 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ζπγθξίλνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ T3C θαη πην 

πξφζθαησλ αιγνξίζκσλ. πγθεθξηκέλα, ζπγθξίλνπκε ηνλ Σ3C κε ηνπο Random 

Forest θαη Rotation Forest, αιγφξηζκνη πνπ είδακε ζην θεθάιαην 2. Οη αιγφξηζκνη 

απηνί, φπσο είδακε, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ γελίθεπζεο (ensemble). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο. ηα 

απνηειέζκαηα καο, φπσο θαη πξηλ, έρνπκε πάξεη ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπ T3C 

ζην ιάζνο γελίθεπζεο θαη ηε ζπγθξίλνπκε κε ηνλ αιγφξηζκν Random Forest. Ζ ζηήιε 

«Βειηίσζε» ζπγθξίλεη ην πνζνζηφ ιάζνπο γελίθεπζεο πνπ έρεη ν T3C κε ηνλ Random 

Forest. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη ν Random Forest δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηνλ Σ3C. 
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  T3C Random Forests Βειηίσζε 

Data set best Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Lymphography RF 11.2 20.0 0  0 -20 

Hypotheroid RF 0.8 0.9 0.1 0.7 -0.2 

Hepatitis T3C 24.3 13.5 0 17.3 3.8 

Crx T3C 12.7 17.0 0.4 19.0 2 

Australian T3C 14.1 12.2 0.4 14.8 2.6 

Cleve T3C 20.8 22.8 0 26.7 3.9 

Med_123 Σ3C 0.0 1.9 12.6 32.5 30.6 

Iris Ίζνη 0 6.0 0 6 0 

Heart RF 23.3 25.6 0 18.9 -6.7 

Breast RF 4.1 4.7 0.2 4.3 -0.4 

Diabetes T3C 22.1 26.6 0.6 28.5 1.9 

Pima RF 21.5 23.4 0.6 20.3 -3.1 

Waveform-21 RF 21.3 38.4 0.3 20.5 -17.9 

Waveform-40 RF 21.7 31.1 0.3 22.1 -9 

πλνιηθά      -0.89 

Πίλαθαο 5.17. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Σ3 θαη Random Forest 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ζρεκαηηθά ζε δχν 

γξαθήκαηα. Σν πξψην γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο 

θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο θαη ην δεχηεξν γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

 

 
Δηθφλα 5.5. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
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Δηθφλα 5.6. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

5.4.1 πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο T3C θαη Random Forest 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα 17 ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ν Random Forest δίλεη ζπλνιηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ιάζνο γελίθεπζεο 

απφ φηη ν T3C. πγθεθξηκέλα, ζηα 7 απφ ηα ζπλνιηθά 14 ζεη δεδνκέλσλ ν Random 

Forest έρεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπ T3C , ελψ ζε 6/14 ν Σ3C 

δίλεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο θαη ζε κία πεξίπησζε νη δχν αιγφξηζκνη έρνπλ ίδην 

ιάζνο γελίθεπζεο. 

ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν Σ3C 

έρεη κηθξφηεξν ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε 5/7 ζεη δεδνκέλσλ ελψ ν Random Forest 

δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα κφλν ζε 2/7 ζεη δεδνκέλσλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν 

Σ3C «ληθάεη» ηνλ Random Forest ζε ζεη δεδνκέλσλ κε αλάκεηθηεο κεηαβιεηέο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ν Σ3C έρεη έλα απνδνηηθφ ηξφπν ρσξίζκαηνο ησλ δηαθξηηψλ 

κεηαβιεηψλ. Να ζπκίζνπκε φηη ν Σ3C ζπάεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε θάζε ηηκή κηαο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο λα είλαη θαη έλαο θφκβνο 

ε αληίζεζε κε ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ αλάκεηθηεο κεηαβιεηέο, ν 

Random Forest δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 5/7 ζεη δεδνκέλσλ ζηα ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Ο T3C έρεη κηθξφηεξν ιάζνο 

γελίθεπζεο ζε 1/9 ζεη δεδνκέλσλ ελψ ζε έλα ζεη νη αιγφξηζκνη έξρνληαη ηζάμηνη. 

Απηφ γίλεηαη γηαηί ν Random Forest ρξεζηκνπνηεί πνιιά δέληξα απφθαζεο (δάζνο) 

γηα λα θαζνξίζεη ην ρψξηζκα κηαο κεηαβιεηήο.  

Παξαηεξνχκε φηη ην δάζνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Random Forest ηνλ βνεζάεη 

ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο, ελψ γηα ζεη δεδνκέλσλ 
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πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ην δάζνο πνπ παξάγεη ν Random 

Forest δελ ηνλ βνεζάεη ζην ρψξηζκα ησλ κεηαβιεηψλ. 

5.5 ύγθξηζε Σ3C κε Rotation Forest 

Ο Rotation Forest, φπσο θαη ν Random Forest, αλήθεη ζηηο κεζφδνπο 

γελίθεπζεο (ensemble). Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

απηνχ θαη ηνπ T3C. ηε ζηήιε best αλαθέξνπκε πνηνο απφ ηνπο Rotation Forest θαη 

T3C δίλεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή ρσξίδεη ηα ζεη 

δεδνκέλσλ ζε απηά πνπ έρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ζε απηά πνπ 

έρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

 

  T3C Rotation Forest Πνζνηηθά 

Data set best Class. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Gen. 

(%) 

Lymphography RF 11.2 20.0 4.0 4.0 -16 

Hypotheroid T3C 0.8 0.9 0.4 1.0 0.1 

Hepatitis T3C 24.3 13.5 1.0 15.4 1.9 

Crx RF 12.7 17.0 3.7 16.5 -0.5 

Australian T3C 14.1 12.2 2.6 15.2 3.0 

Cleve RF 20.8 22.8 2.5 15.8 -7 

Med_123 Σ3C 0.0 1.9 2.6 9.4 7.5 

Iris RF 0.0 6.0 0.0 4.0 -2 

Heart RF 23.3 25.6 2.8 16.7 -8.9 

Breast RF 4.1 4.7 0.6 3.9 -0.8 

Diabetes Ίδηνη 22.1 26.6 12.3 26.6 0 

Pima RF 21.5 23.4 14.3 19.9 -3.5 

Waveform-21 RF 21.3 38.4 0.0 18.1 -20.3 

Waveform-40 RF 21.7 31.1 0.0 19 -12.1 

πλνιηθά      -4.2 

Πίλαθαο 5.18. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Σ3 θαη Rotation Forest 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεκαηηθά ζε δχν γξαθήκαηα. Σν 

πξψην γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο θαη ην δεχηεξν γξάθεκα πεξηέρεη ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

ζπλερείο κεηαβιεηέο. 
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Δηθφλα 5.7. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

 
Δηθφλα 5.8. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

5.5.1 πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο κεηαμύ T3C θαη Rotation Forest 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ν Rotation Forest δίλεη 

κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο ζηελ πιεηνςεθία ηνλ απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν 

Rotation Forest έρεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο ζε 9 απφ ηα ζπλνιηθά 14 ζεη 

δεδνκέλσλ, ελψ ζε 4/14 ν Σ3C δίλεη κηθξφηεξν ιάζνο θαη ζε 1 ζεη δεδνκέλσλ νη δχν 

αιγφξηζκνη έξρνληαη ίζνη. 

ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κεηθηέο κεηαβιεηέο ν Σ3C θαη ν Rotation 

Forest έξρνληαη ηζάμηνη. πγθεθξηκέλα, ν T3C έρεη κηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο ζε 
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4/7 ζεη δεδνκέλσλ ελψ ν Rotation Forest δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε επίζεο 3/7 

ζεη δεδνκέλσλ. πσο αλαθέξακε θαη ζηνλ Random Forest, ν Σ3C έρεη έλα αξθεηά 

απνδνηηθφ ηξφπν ρσξίζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ. 

ε αληίζεζε κε ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο, ν Rotation Forest δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 6/7 ζεη δεδνκέλσλ 

ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Ο T3C δίλεη ην ίδην 

απνηειέζκαηα ζε κφιηο 1/7 ζεη δεδνκέλσλ. 

 Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ν Rotation Forest λίθεζε ηνλ T3C ζε  ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Αληίζεηα, ν Σ3C ήξζε ηζάμηνο κε 

Rotation Forest ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

Απφ απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Σ3C ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο είλαη αξθεηά απνδνηηθφο Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο, θαζψο ζρεδφλ ζε φια ηα απνηειέζκαηα ν T3C 

δελ δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Rotation Forest. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν Rotation Forest δεκηνπξγεί δάζνο γηα λα απνθαζίζεη πνηα κεηαβιεηή 

ζα ρσξίζεη. 

5.6 Πεξηγξαθή ησλ ζεη δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

5.6.1 εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

Lymphography 

  

Έλα κηθξφ ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη 18 κεηαβιεηέο, 3 απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ζπλερείο θαη νη ππφινηπεο είλαη δπαδηθέο. Ο Σ3C έδσζε απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ Σ3 

θαη ρεηξφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο Rotation Forest θαη Random Forest. 

 

Hypotheroid 

  

Έλα κεγάιν ζεη δεδνκέλσλ κε 7 ζπλερείο θαη 18 δπαδηθέο κεηαβιεηέο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν Σ3C έδσζε ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ Σ3, ρεηξφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηνλ Random Forest θαη θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ Rotation Forest. 

 

 

Hepatitis 

  

Έλα κηθξφ ζεη δεδνκέλσλ κε 6 ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη 13 δπαδηθέο. Ο Σ3C 

έδσζε ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ Σ3 θαη θαιχηεξα απφ ηνπο Rotation Forest θαη 

Random Forest. 
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Crx 

 

 Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζεη δεδνκέλσλ κε 15 κεηαβιεηέο, 6 απφ ηηο νπνίεο 

είλαη ζπλερείο θαη νη ππφινηπεο είλαη δηαθξηηέο κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ηηκψλ. Ο Σ3C 

έδσζε απνηειέζκαηα θαιχηεξα απφ ηνπο Σ3 θαη Random Forest, αιιά ρεηξφηεξα απφ 

ηνλ Rotation Forest. 

 

Australian 

  

 Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζεη δεδνκέλσλ παξφκνην κε ην Crx, κε κία φκσο 

κεηαβιεηή ιηγφηεξν. Ο Σ3C έδσζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Σ3 θαη ηνπο 

Rotation Forest θαη Random Forest. 

 

Cleve 

  

 Έλα κηθξφ ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη 13 κεηαβιεηέο, 6 απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ζπλερείο θαη νη ππφινηπεο είλαη δηαθξηηέο κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ηηκψλ. Ο Σ3C έδσζε 

απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ Σ3, θαιχηεξα απφ ηνλ Random Forest θαη ρεηξφηεξα απφ 

ηνλ Rotation Forest. 

 

Αλαπαξάζηαζε απνηειεζκάησλ 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα γξάθεκα κε ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ζεη δεδνκέλσλ κε 

ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο θαη γηα ηνπ 5 αιγφξηζκνπο. 

 

 
Δηθφλα 5.9. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
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5.6.1.1 Δμήγεζε απνηειεζκάησλ 

 

Απφ ηελ εηθφλα 5.9 παξαηεξνχκε φηη ν Σ3C δίλεη θαιά απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 4 αιγνξίζκνπο. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν T3C 

ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. πσο έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην 4 ν 

αιγφξηζκνο απηφο ηνπνζεηεί θάζε δηαθξηηή κεηαβιεηή ζε κηα θιάζε. Οπφηε 

παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηεί κηα εμαληιεηηθή κέζνδν ζην ρψξηζκα ησλ δηαθξηηψλ 

κεηαβιεηψλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σ3C δίλεη ζε κφιηο ηξία ζεη δεδνκέλσλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηνλ Σ3. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Σ3C επεξεάδεη κφλν ην ζπάζηκν 

ζηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο 

είλαη ίδηνο κε ηνπ Σ3.  

 Απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ Σ3C θαη C4.5 παξαηεξνχκε φηη ν Σ3C δίλεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε πην πνιιά ζεη δεδνκέλσλ απφ φηη ν C4.5. ηελ 

πιεηνςεθία, φκσο, ησλ απνηειεζκάησλ νη δχν αιγφξηζκνη δίλνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Απηφ καξηπξά φηη ν ηξφπνο πνπ ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν 

T3C είλαη αξθεηά απνδνηηθφο. 

 ζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηνπ T3C κε ηνλ Random Forest παξαηεξνχκε φηη ε 

ηπραηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ Random Forest γηα ην ρψξηζκα κηαο κεηαβιεηήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Σ3C ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο δελ επηηξέπνπλ 

ζηνλ Random Forest λα δψζεη ηφζν θαιά απνηειέζκαηα φζν ν T3C.  

Αληίζεην, απνηέιεζκα έρνπκε απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ T3C θαη Rotation 

Forest. Ο Rotation Forest έδσζε απνηειέζκαηα ηζάμηα απφ ηνπ T3C. Παξαηεξνχκε, 

ινηπφλ, φηη ην δάζνο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ Rotation Forest γηα λα απνθαζηζηεί πνηα 

κεηαβιεηή ζα ρσξηζηεί ζε έλα θφκβν είλαη ηζνδχλακν κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Σ3C 

ρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

5.6.2 εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κόλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

Iris 

 

 Απηφ ην ζεη δεδνκέλσλ πεξηέρεη κφλν 4 κεηαβιεηέο. Ο T3C έδσζε 

απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ Σ3 θαη ηνπ Random Forest, αιιά ρεηξφηεξα απφ ηνλ 

Rotation Forest. 

 

Heart 

 

 Έλα κηθξφ ζεη δεδνκέλσλ κε 13 κεηαβιεηέο. Ο Σ3C έδσζε απνηειέζκαηα 

θαιχηεξα απφ ηνλ αιγφξηζκν Σ3, αιιά ρεηξφηεξα απφ ηνπο Rotation Forest θαη 

Random Forest. 
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Breast 

 

 Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζεη δεδνκέλσλ κε 10 κεηαβιεηέο θαη άγλσζηεο ηηκέο 

κεηαβιεηψλ. Ο Σ3C έδσζε απνηειέζκαηα θαιχηεξα απφ ηνλ αιγφξηζκν Σ3, αιιά 

ρεηξφηεξα απφ ηνπο Rotation Forest θαη Random Forest. 

 

Diabetes 

 

Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζεη δεδνκέλσλ κε 8 κεηαβιεηέο. Ο Σ3C έδσζε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ Σ3, ίδηα ζε ζρέζε κε ηνλ Rotation Forest θαη 

ρεηξφηεξα απφ ηνλ Random Forest. 

 

Pima 

 

Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζεη δεδνκέλσλ κε 8 κεηαβιεηέο. Ο T3C έδσζε 

απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ Σ3, αιιά ρεηξφηεξα απφ ηνπο Rotation Forest θαη Random 

Forest. 

 

Waveform-21 

 

 Έλα ζεη δεδνκέλσλ κε κεγάιν κέγεζνο πνπ απνηειείηαη απφ 21 κεηαβιεηέο. Ο 

T3C έδσζε απνηειέζκαηα ίδηα κε ηνπ Σ3, αιιά ρεηξφηεξα απφ ηνπο Rotation Forest 

θαη Random Forest. 

 

Waveform-40 

 

Έλα ζεη δεδνκέλσλ κε κεγάιν κέγεζνο πνπ απνηειείηαη απφ 40 κεηαβιεηέο. Ο 

Σ3C έδσζε απνηειέζκαηα θαιχηεξα απφ ηνλ αιγφξηζκν Σ3, αιιά ρεηξφηεξα απφ ηνπο 

Rotation Forest θαη Random Forest. 

 

 

Αλαπαξάζηαζε απνηειεζκάησλ 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα γξάθεκα κε ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ζπλερείο 

κεηαβιεηέο κφλν θαη γηα ηνπ 5 αιγφξηζκνπο. 
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Δηθφλα 5.10. εη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο 

 

5.6.2.1 Δμήγεζε απνηειεζκάησλ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ν Σ3C δίλεη θαιά απνηειέζκαηα κφλν 

ζε ζρέζε κε ηνλ Σ3. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν T3C αθνινπζεί κηα πην άπιεζηε κέζνδν 

ζε ζρέζε κε ηνλ T3. πσο πεξηγξάςακε ζην θεθάιαην 4, ν Σ3C δίλεη ηέζζεξηο 

θφκβνπο αληί γηα ηξεηο πνπ δίλεη ν T3 ζε ελδηάκεζνπο θφκβνπο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δέληξα κε κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη επνκέλσο κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο. 

 Αληίζεηα, κε ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ T3 ν Σ3C δελ απνδίδεη ηφζν 

θαιά κε ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο αιγνξίζκνπο. Παξαηεξνχκε φηη ζε δχν κφλν 

πεξηπηψζεηο ν T3C «ληθάεη» ηνλ C4.5. Δλψ ζηελ πιεηνςεθία ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ Random Forest απνηπγράλεη λα δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Random Forest δεκηνπξγεί πνιιά δέληξα (δάζνο) θαη 

επηιέγεη κε βάζε ηα δέληξα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην πψο ζα ρσξίζεη κηα κεηαβιεηή. 

Απηή ε κέζνδνο, φκσο, δελ ηνλ βνήζεζε λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζεη 

δεδνκέλσλ κε ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. Αληίζεηα, κε ηνλ Random Forest ν 

Rotation Forest έδσζε απνηειέζκαηα πνιχ θαιχηεξα απφ ηνλ T3C ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη δεκηνπξγεί έλα δάζνο γηα λα 

θαζνξίζεη πνηα κεηαβιεηή ζα ρσξίζεη αιιά ζε αληίζεζε κε ηνλ Random Forest δελ 

πεξηιακβάλεη θάπνηα ηπραηφηεηα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία, κε απνηειέζκαηα λα δίλεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ T3C ζε πεξηζζφηεξα ζεη δεδνκέλσλ απφ 

φηη ν Random Forest. 
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Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

 ε απηφ ην θεθάιαην κειεηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σ3C ζε ζρέζε κε ηνλ 

Σ3 θαη C4.5. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζακε λέα απνηειέζκαηα κε ηε ζχγθξηζε ηνπ 

λένπ αιγνξίζκνπ Σ3C ζε ζρέζε κε πην λένπο αιγνξίζκνπο, φπσο ν Random Forest 

θαη ν Rotation Forest. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο 

θαη ηελ επηπιένλ δνπιεηά πνπ κπνξεί λα γίλεη. 
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Κεθάιαην 6 

 

 

 

 

πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθή δνπιεηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χλνςε θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Θα δνχκε ην πψο ν Σ3 εμειίρηεθε ζε T3C θαη πσο βειηίσζε απηή ε αιιαγή ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Σ3. ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηε κειινληηθή δνπιεηά πνπ 

κπνξεί λα γίλεη γηα λα εμειηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ν Σ3C θαη ίζσο θαη λα βειηησζεί 
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6.1 πκπεξάζκαηα 

Οη ιφγνη πνπ απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ T3 ήηαλ: 

 Σν κηθξφ κέγεζνο δέληξνπ απφθαζεο πνπ εμάγεη 

 Ζ πςειή αθξίβεηα θαηεγνξηνπνίεζεο 

 Ζ πςειή αθξίβεηα γελίθεπζεο 

Ζ ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ Σ3 θαη Σ2 δείρλεη θαζαξά φηη ν Σ3 βειηίσζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ Σ2 θαη έδσζε απνηειέζκαηα ζπγθξίζηκα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ή 

θαη ζε θάπνηεο άιιεο θαιχηεξα κε ηνλ C4.5.  Ζ βειηίσζε ηνπ Σ3 ήηαλ ζε ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ν Σ3 δελ βειηίσζε ηνλ Σ2 θαη έδσζε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. 

 Απηφ καο παξαθίλεζε λα αιιάμνπκε ηε κέζνδν πνπ ζπάεη ν Σ3 ηηο ζπλερείο 

κεηαβιεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο πεξηγξάςακε θαη ζην θεθάιαην 4, εθαξκφζακε 

κηα λέα κέζνδν. ε απηή ηε κέζνδν έλαο εζσηεξηθφο θφκβνο δελ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

θφκβνπο (έλαο θφκβνο γηα άγλσζηεο ηηκέο κεηαβιεηψλ θαη δχν θφκβνη πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ρψξηζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ άμνλα ζε έλα ζεκείν), φπσο θάλεη 

ν Σ3, αιιά ζε ηέζζεξηο (έλαο θφκβνο γηα άγλσζηεο ηηκέο κεηαβιεηψλ θαη ηξεηο 

θφκβνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ρψξηζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ άμνλα ζε δχν ζεκεία). 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ αιγνξίζκνπ T3C πνπ παξάγεη 

κεγαιχηεξα δέληξα αιιά θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο. 

 Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ν αιγφξηζκνο Σ3C έρεη 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Σ3 ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, αιιά θπξίσο ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ην πεξηκέλακε, αθνχ 

θηηάρλνληαο κεγαιχηεξα δέληξα ζα είρακε θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Πξέπεη, επίζεο, 

λα ζεκεησζεί φηη ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν Σ3C 

δεη βειηηψλεη ηνλ Σ3. Απηφ ήηαλ επίζεο αλακελφκελν αθνχ ν Σ3C δελ επεξεάδεη ην 

πψο κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή ζα ρσξηζηεί. 

6.1.1 Απνηειέζκαηα 

 ε ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ν T3C 

δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 2/7 ζεη δεδνκέλσλ κε πνζνζηφ βειηίσζεο ζε απηά 

ηα ζεη δεδνκέλσλ 0.3 % ζε ζρέζε κε ηνλ Σ3. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ 

αλακελφκελα θαζψο ν Σ3C δελ επεξεάδεη ην ζπάζηκν ζε δηαθξηηέο κεηαβιεηέο θαη 

απηά ηα ζεη δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

 Γηα ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο ε βειηίσζε 

ηνπ T3C είλαη ζε πεξηζζφηεξα ζεη δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Σ3C απνδίδεη 

θαιχηεξα ζε 4/7 ζεη δεδνκέλσλ κε βειηίσζε ζε απηά ηα ζεη 1.2 %. Ήηαλ 

αλακελφκελν λα έρνπκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξα ζεη δεδνκέλσλ κε 

θαιχηεξε αθξίβεηα γελίθεπζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή κέζνδν πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί ν T3C γηα λα ρσξίζεη ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο. πσο έρνπκε αλαθέξεη, 

κε απηή ηε κέζνδν δεκηνπξγνχληαη κεγαιχηεξα δέληξα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ιάζνο γελίθεπζεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη απηά ηα ζεη δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο 

κεηαβιεηέο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη μεθάζαξν φηη ν Σ3C παξέρεη: 

 Τςειή αθξίβεηα γελίθεπζεο 

 Μεγαιχηεξα δέληξα 

 Μεγαιχηεξν ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο 

 Μηθξφηεξν ιάζνο γελίθεπζεο 

 

 Γηα λα θαηαθέξνπκε λα κεηψζνπκε ην ιάζνο γελίθεπζεο έπξεπε λα έρνπκε 

κεγαιχηεξα δέληξα θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε απηά ηα δέληξα. Απηφ νδήγεζε ζην 

λα έρνπκε κεγαιχηεξν ιάζνο θαηεγνξηνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα πνπ είρακε ζηα δέληξα απφθαζεο δελ νδεγνχζαλ ζε overfitting 

ηα απνηειέζκαηα. 

 πγθξίλακε, επίζεο, ηνλ Σ3C κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν C4.5. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν ηξφπνο πνπ δηαρσξίδεη ηηο δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο ν T3C είλαη αξθεηά απνδνηηθφο. Αληίζεηα απνηειέζκαηα είρακε απφ ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν ζπλερείο κεηαβιεηέο θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

απνηειεζκάησλ ν T3C δελ απνδίδεη ηφζν θαιά φζν ν C4.5. 

 Αλάινγα απνηειέζκαηα είρακε θαη κε πην πξφζθαηνπο αιγνξίζκνπο, φπσο ν 

Random Forest θαη ν Rotation Forest. Ο Σ3C δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ 

Random Forest θαη ηζάμηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Rotation Forest γηα ζεη 

δεδνκέλσλ κε ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

ζπλερείο κεηαβιεηέο ν Σ3C δελ απνδίδεη θαιά ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπο αιγνξίζκνπο. 

6.2 Μειινληηθή δνπιεηά 

αλ κειινληηθή δνπιεηά ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηα εμήο: 

 

1. Καηαζθεπή θαλφλσλ επαγσγήο 

2. Αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ρσξίζκαηνο δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ 

3. Αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ρσξίζκαηνο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ 

 

6.2.1 Καηαζθεπή θαλόλσλ επαγσγήο 

 Ζ θαηαζθεπή θαλφλσλ ζπζρέηηζεο παξάγεη έλα αξηζκφ απφ θαλφλεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, δεδνκέλνπ ελφο δέληξνπ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν Σ3C. Θα 

δψζνπκε έλα παξάδεηγκα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ επαγσγήο. Έζησ φηη 

έρνπκε ην αθφινπζν δέληξν. 
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Δηθφλα 6.1. Γέληξν απφθαζεο 

 

 Γηα λα αξρίζνπκε λα εμάγνπκε θαλφλεο απφ ην δέληξν ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε 

απφ ηε ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη λα θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηα θχιια, πεξηιακβάλνληαο 

φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε. Ζ ξίδα θαη φινη νη 

ελδηάκεζνη θφκβνη πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλζήθε ελψ νη 

θφκβνη θχιια αληηπξνζσπεχνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλζήθεο. 

 Κάζε ηηκή κεηαβιεηήο πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε εζσηεξηθφ θφκβν είλαη κέξνο 

ησλ ζπλζεθψλ. Ζ εκπηζηνζχλε (confidence) γηα ηνλ θαλφλα ηζνχηαη κε ηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηά πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπ έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζηνλ θφκβν. Δπίζεο, ε ζηήξημε (support) ηνπ θαλφλα δίλεηαη απφ 

ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζην 

θχιιν πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζεη εθπαίδεπζεο. 

 

Ο πξψηνο θαλφλαο ζα είλαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1. 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.2. Παξάδεηγκα επαγσγηθνχ θαλφλα 

 

 

 

 

Decision Tree: 

Vessels = Unknown: 1 (0.0) 

Vessels in (-infty,1) 

| OldPeak = Unknown: 1 (0.0) 

| OldPeak in (-infty,2.5): 1 (100.0/23.0) 

|  OldPeak in [2.5,4.2): 2 (9.0/1.0) 

| OldPeak in [4.2,+infty): 1 (1.0) 

Vessels in [1,2) 

| MaxHeartRate = Unknown: 2 (0.0) 

| MaxHeartRate in (-infty,175): 2 (25.0/3.0) 

|  MaxHeartRate in [175,+infty): 1 (3.0) 

Vessels in [2,+infty) 

| Age = Unknown: 2 (0.0) 

| Age in (-infty,44): 1 (3.0) 

|  Age in [44,68): 2 (61.0/11.0) 

| Age in [68,+infty): 1 (6.0/1.0) 

 

Αν (Vessels < 1) και (OldPeak < 2.5 ) 

τότε κλάςθ = 1 

με εμπιςτοςύνη = 81.3 % και ςτήριξη = 68.3 % 
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Οκνίσο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο γηα  ηελ ηηκή ηνπ Vessels λα 

είλαη κεηαμχ 1 θαη 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.3. Δπαγσγηθνί θαλφλεο 

 

Αιγνξηζκηθά νη θαλφλεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ κε βάζε ηνπο παξαθάησ. 

 

 Βήκα 1. Άξρηζε ηελ θαηαζθεπή μεθηλψληαο απφ ηε ξίδα 

 Βήκα 2. πλέρηζε ηελ θαηαζθεπή πεγαίλνληαο πξνο ην πξψην θχιιν 

 Βήκα 3. Βξεο ηελ θιάζε πνπ ππάξρεη 

 

ζνλ αθνξά γηα ηελ εκπηζηνζχλε ν αιγφξηζκνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηα εμήο. 

 

 Βήκα 4. Πάξε ηνπο αξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξέλζεζε. Έζησ φηη ε 

παξέλζεζε είλαη (Α/Β). 

 Βήκα 5. Τπνιφγηζε ηελ εκπηζηνζχλε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν Β/Α. 

 Βήκα 6.  Τπνιφγηζε ηε ζηήξημε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν Α/Γ, φπνπ Γ ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζεη δεδνκέλσλ. 

6.2.2 Αιιαγή ζηξαηεγηθήο ρσξίζκαηνο δηαθξηηώλ κεηαβιεηώλ 

 πσο έρνπκε αλαθέξεη ε ζηξαηεγηθή ρσξίζκαηνο ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ 

είλαη αξθεηά θαιή θαη απνδνηηθή. Απηφ ην θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

βγάιακε θαη ηε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο αιγνξίζκνπο. κσο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

κηα πην θαιή ζηξαηεγηθή ρσξίζκαηνο. Απηή ζα ήηαλ λα αλαπηχζζεηαη κηα δηαθξηηή 

κεηαβιεηή φπσο θαη πξηλ κφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη έλα 

θιάδεκα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέληξνπ. Θα κπνξνχζε λα ζπλδπάζεη ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνπλ ηελ ίδηα θιάζε θαη αληί γηα δχν ή πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο λα έρεη κφλν έλαλ. 

Παξαθάησ δίλνπκε έλα παξάδεηγκα. 

 

 

 

 

 

 

Αν (Vessels >= 1 && Vessels < 2) και (MaxHeartRate < 175 ) 

τότε κλάςθ = 2 

με εμπιςτοςύνη = 12 % και ςτήριξη = 15.56 % 

 

Αν (Vessels >= 1 && Vessels < 2) και (MaxHeartRate > 175 ) 

τότε κλάςθ = 1 

με εμπιςτοςύνη = 100 % και ςτήριξη = 1.67 % 
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Έζησ φηη ην δέληξν πνπ εμάγεηαη είλαη ην αθφινπζν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.4. Γέληξν απφθαζεο πξηλ ην θιάδεκα 

 

Ζ αιιαγή πνπ πξνηείλνπκε είλαη ην παξαπάλσ δέληξν λα γίλεη φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.5. Γέληξν απφθαζεο κεηά ην θιάδεκα 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνπκε ην κέγεζνο ηνπ δέληξνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ην δέληξν καο λα είλαη πην θαηαλνεηφ. 

6.2.3 Αιιαγή ζηξαηεγηθήο ρσξίζκαηνο ζπλερώλ κεηαβιεηώλ 

Πηζηεχνπκε φηη αλ θαη βειηηψζακε ηελ απφδνζε ηνπ T3 κε ηνλ T3C γηα ζεη 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο κεηαβιεηέο ππάξρεη θαη άιιε βειηίσζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη. Ζ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ρσξίζκαηνο ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ 

πνπ πξνηείλνπκε είλαη παξφκνηα κε ηελ αιιαγή πνπ πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη έλαλ ελδηάκεζν 

θφκβν ζπλερήο κεηαβιεηήο, φπσο αλαπηχζζεη έλαλ ηεξκαηηθφ θφκβν ζπλερήο 

κεηαβιεηήο. Απηφ πνπ θάλεη ηψξα ν αιγφξηζκνο είλαη λα ρσξίδεη ηνπο ελδηάκεζνπο 

Δζντρο απόφαςθσ 

Ρίηα = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ 

Ρίηα = 1 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο = 1 : κλάςθ 1  (5/1) 

|   Φφλλο = 2 : κλάςθ 1  (3) 

Ρίηα = 2 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο = 3 : κλάςθ 3 

|   Φφλλο = 4 : κλάςθ 4 

Δζντρο απόφαςθσ 

Ρίηα = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ 

Ρίηα = 1 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο = 1 : κλάςθ 1  (8/1) 

Ρίηα = 2 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο = 3 : κλάςθ 3 

|   Φφλλο = 4 : κλάςθ 4 
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θφκβνπο κε ηέζζεξηο θφκβνπο. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ν αιγφξηζκνο είλαη 

λα δεκηνπξγεί έλα δηάζηεκα κεηαμχ ησλ δχν πην θνληηλψλ ηηκψλ θαη απηφ λα είλαη 

έλαο θφκβνο είηε ελδηάκεζνο είηε ηεξκαηηθφο. Απηφο ν ηξφπνο ζα δεκηνπξγνχζε έλα 

δέληξν κε ηεξάζηην κέγεζνο αιιά πηζαλψο κε αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα. 

Σν ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ δέληξνπ ζα κπνξνχζε λα δηνξζσζεί. Θα κπνξνχζε 

κεηά πνπ ζα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο ην δέληξν λα αθνινπζήζεη έλα θιάδεκα 

(pruning). Θα κπνξνχζε λα ζπγρσλεχζεη ηα δηαζηήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα 

θιάζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε ζεη δεδνκέλσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ 

κεγάιν αξηζκφ θιάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην δέληξν ζα κεησλφηαλ αξθεηά θαη 

δηαηεξνχζε ηε κεγάιε αθξίβεηα. 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλνπκε γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

Έζησ φηη ην δέληξν πνπ δεκηνπξγνχζε ν αιγφξηζκνο ήηαλ ην παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.6. Πξνηεηλφκελν ρψξηζκα ζπλερψλ κεηαβιεηψλ πξηλ ην θιάδεκα 

Δζντρο απόφαςθσ 

Ρίηα = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ 

Ρίηα μεταξφ (-άπειρο, K1) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, K1) : κλάςθ 1  (130/50) 

|   Φφλλο μεταξφ *K1, K2): κλάςθ 1 (150/20) 

|   Φφλλο μεταξφ *K2, K3): κλάςθ 3 (10/2) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ *Kn, +άπειρο): κλάςθ n (n1/n2) 

Ρίηα μεταξφ *K1, K2) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, K1) : κλάςθ 2  (230/70) 

|   Φφλλο μεταξφ *K1, K2): κλάςθ 2 (110/30) 

|   Φφλλο μεταξφ *K2, K3): κλάςθ 2 (20/9) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ *Kn, +άπειρο): κλάςθ 2 (50/15) 

Ρίηα μεταξφ *K2, K3) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, K1) : κλάςθ 1  (240/60) 

|   Φφλλο μεταξφ *K1, K2): κλάςθ 2 (10/8) 

|   Φφλλο μεταξφ *K2, K3): κλάςθ 2 (30/15) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ *Kn, +άπειρο): κλάςθ 2 (40/5) 

... 

Ρίηα μεταξφ *Kn, +άπειρο) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, K1) : κλάςθ 1  (130/50) 

|   Φφλλο μεταξφ *K1, K2): κλάςθ 2 (25/6) 

|   Φφλλο μεταξφ *K2, K3): κλάςθ 3 (150/20) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ *Kn, +άπειρο): κλάςθ n (n1/n2) 
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Σν παξαπάλσ δέληξν είλαη έλα δείγκα ηνπ ηη δέληξν ζα βγεη χζηεξα απφ ηελ ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ρσξίο θιάδεκα. Παξαθάησ θαίλεηαη ην δέληξν κεηά απφ 

θιάδεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.7. Πξνηεηλφκελν ρψξηζκα ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κεηά ην θιάδεκα 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην δηάζηεκα ηεο ξίδαο κεηαμχ (-άπεηξν, K1) ηα θχιια  

 

|   Φχιιν κεηαμχ (-άπεηξν, K1) : θιάζε 1  (130/50) 

|   Φχιιν κεηαμχ [K1, K2): θιάζε 1 (150/20) 

 

ζπγρσλεχηεθαλ ζε έλα θαζψο θαη ηα δχν έρνπλ ηελ ίδηα θιάζε. Δπίζεο, δχν θφκβνη 

ζηε ξίδα ζπγρσλεχηεθαλ θαζψο φια ηα θχιια ηνπο είραλ ηελ ίδηα θιάζε.  

Με απηή ηε κέζνδν πηζηεχνπκε φηη ζα ππάξμεη κία κεγάιε βειηίσζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ ζηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλερείο κεηαβιεηέο. Σν πξφβιεκα, 

φκσο, ζα ήηαλ ην κεγάιν δέληξν πνπ φκσο κε ην θιάδεκα πνπ αθνινπζεί ζα 

κεησλφηαλ αξθεηά. 

 

 

 

Δζντρο απόφαςθσ 

Ρίηα = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ 

Ρίηα μεταξφ (-άπειρο, K1) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο,K2): κλάςθ 1 (280) 

|   Φφλλο μεταξφ [K2, K3): κλάςθ 3 (10) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ [Kn, +άπειρο): κλάςθ n (n1/n2) 

Ρίηα μεταξφ [K1, K3) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, +άπειρο) : κλάςθ 2  (730) 

... 
Ρίηα μεταξφ [Kn, +άπειρο) 

|   Φφλλο = Άγνωςτεσ μεταβλθτζσ  

|   Φφλλο μεταξφ (-άπειρο, K1) : κλάςθ 1  (130/50) 

|   Φφλλο μεταξφ [K1, K2): κλάςθ 2 (25/6) 

|   Φφλλο μεταξφ [K2, K3): κλάςθ 3 (150/20) 

|   ... 

|   Φφλλο μεταξφ [Kn, +άπειρο): κλάςθ n (n1/n2) 
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Πεξίιεςε θεθαιαίνπ 

 

ην θεθάιαην απηφ είδακε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Μειεηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηνπ T3C ζε ζρέζε κε ηνπο Σ3, C4.5, Random Forest 

θαη Rotation Forest. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνπκε ηη κειινληηθή δνπιεηά 

κπνξεί λα γίλεη πξνηείλνληαο λένπο ηξφπνπο ρσξίζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ. 
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