
 1 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΞΟΡΤΞΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

WEKA - ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΌΝΟΜΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΔΤΘΤΜΙΟ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΡΟΟ ΥΡΗΣΟ 

 

 

 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

ΑΙΓΑΛΔΩ 2019 



 2 

 
Δπραξηζηίεο 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζην λα επηηεπρζεί απηή ε εξγαζία 

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαη πάλσ απ’φια ηελ ζηίξεμε πνπ κνπ δείμαλε θπξίσο 

δείρλνληαο αλνρή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα κνπ θαζψο θαη ζηηο φπνηεο 

παξάινγεο απαηηήζεηο κνπ αθφκα θαη ηηο πην αθαηάιιειεο ψξεο θαη ζηηγκέο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνπο πάληα παξφληεο ζηηο δχζθνιεο κάρεο κέρξη ζηηγκήο ηεο δσήο κνπ, 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Φσξίο ηε δηθή ηνπο ζηίξεμε θακία πξνζπάζεηα δε γίλεηαη πην 

εχθνιε ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ φζν έγηλε γηα εκέλα ε επίηεπμε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σηε ζπλέρεηα έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή πνπ κε ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ νη ζηφρνη γίλνληαλ μεθάζαξνη θαη αξθνχζε θάζε θνξά λα κε πάεη έλα 

βήκα πην κπξνζηά. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ θη εθείλε ηελ νκάδα αλζξψπσλ 

πνπ βξίζθεηαη εθεί έμσ κε ζθνπφ λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ην φλεηξν ηεο εξγαζίαο 

θαη πνπ κε ηε ζηάζε ηνπο ν θαζέλαο θξνληίδεη λα κνπ καζαίλεη αξρηθά θαη έθηνηε λα 

κνπ ππελζπκίδεη φηη ηίπνηα δε γίλεηαη αλ δελ ην ζεο, αλ δελ ην επηδηψθεηο θαη πσο 

ηίπνηα ζηε δσή καο δελ είλαη πξαγκαηηθά εχθνιν. Φξεηάδεηαη πείζκα, επηκνλή, 

φξεμε, θάπνηεο θνξέο λα πεγαίλεηο θφληξα ζηα ζέισ ζνπ θαη ζην “εγψ” ζνπ, λα έρεηο 

ηα κάηη ζνπ αλνηρηά, λα δηεθδηθείο επθαηξίεο θαη κε ζσζηή κέζνδν θαη ηαθηηθή φια 

είλαη δήηεκα ρξφλνπ λα ζπκβνχλ. Τειεπηαίν θαη θαιχηεξν ζέισ λα επραξηζηήζσ 

απηφλ πνπ θάζε πξσί ζηνλ θαζξέθηε, κε ην κεγάιν ηνπ ρακφγειν, κνπ ραξίδεη 

απίζηεπηε ζεηηθή ελέξγεηα παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη ηελ φζε θνχξαζε 

επηθξαηηνχλ. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο weka. Σην πξψην 

θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (data mining), ελψ 

ζην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο κειέηεο ησλ δεδνκέλσλ. Τέινο 

ζην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην 

πξφγξακκα θαη ην ινγηζκηθφ weka, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπ 

θαζψο θαη γηα λα εθηηκεζεί ε ρξεζηηθφηεηά ηνπ. 
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Abstract 

 

 

This thesis is an attempt to describe the data mining process, namely the weka project. 

The first chapter analyzes the data mining process, while the second chapter analyzes 

the data study. Finally, in the third and fourth chapters of the paper, the program and 

the weka software are presented and analyzed to understand its use and to evaluate its 

usefulness. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ έρεη νξηζηεί σο ε κε θεξδνζθνπηθή εμαγσγή πξνεγνπκέλσο 

άγλσζησλ θαη δπλεηηθά ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ / απνζήθεο 

δεδνκέλσλ. Φξεζηκνπνηεί κεραληθέο κάζεζεο, ηερληθέο ζηαηηζηηθήο θαη 

νπηηθνπνίεζεο γηα λα αλαθαιχςεη θαη λα παξνπζηάζεη ηε γλψζε ζε κηα κνξθή, ε 

νπνία είλαη εχθνια πεξηεθηηθή γηα ηνλ άλζξσπν (Han, & Kamber, 2006). 

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ, ε εμαγσγή θξπθψλ πξνγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κεγάιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη κηα ηζρπξή λέα ηερλνινγία κε κεγάιε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο 

απνζήθεο ηνπο. Τα εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ πξνβιέπνπλ ηηο κειινληηθέο ηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο, επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ πξνιεπηηθέο απνθάζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε. Οη απηνκαηνπνηεκέλεο, πξννπηηθέο αλαιχζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ μεπεξλνχλ ηηο αλαιχζεηο πξνεγνχκελσλ 

γεγνλφησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα αλαδξνκηθά εξγαιεία πνπ είλαη ηππηθά γηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ.  

 

Τα εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο 

εξσηήζεηο πνπ παξαδνζηαθά ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξεο γηα ηελ επίιπζε. Τξέρνπλ βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα θξπκκέλα κνηίβα, βξίζθνληαο πξνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ νη 

εκπεηξνγλψκνλεο κπνξεί λα ράζνπλ επεηδή βξίζθνληαη εθηφο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. 

Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ γξήγνξα ζε ππάξρνπζεο 

πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ 

πφξσλ πιεξνθφξεζεο θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κε λέα πξντφληα θαη 

ζπζηήκαηα, θαζψο απηά κεηαθέξνληαη ζην δηαδίθηπν (Marakas, 2005). 

 

Τν Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είλαη έλα δεκνθηιέο 

ινγηζκηθφ κεραληθήο κάζεζεο γξακκέλν ζε Java, πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην Waikato ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Τν Weka είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

δηαζέζηκν ππφ ηελ Γεληθή Άδεηα Γεκφζηαο Φξήζεο GNU. Ο πίλαθαο εξγαζίαο Weka 

πεξηέρεη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο θαη αιγνξίζκσλ γηα αλάιπζε 
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δεδνκέλσλ θαη πξφβιεςεο κνληέισλ, καδί κε γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζε απηή ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Τν Weka είλαη κηα ζπιινγή αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ επίιπζε 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Δίλαη γξακκέλν ζε Java θαη 

ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα. Οη αιγφξηζκνη κπνξνχλ είηε λα 

εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ είηε λα θαινχληαη απφ ηνλ δηθφ 

ζαο θψδηθα Java.  Δίλαη κηα ζπιινγή αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα εξγαζίεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ.  Τν Weka πεξηιακβάλεη εξγαιεία γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ παιηλδξφκεζε, ηελ νκαδνπνίεζε, ηνπο θαλφλεο 

ζχλδεζεο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε. Δίλαη επίζεο θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

κεραληζκψλ εθκάζεζεο κεραλψλ. 
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Κεθάιαην 1
ν
 – Δμόξπμε Γεδνκέλσλ (Data Mining) 

 

 

1.6 Θεσξία Δμόξπμεο Γεδνκέλσλ  

 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ (Data Mining) θαη ε αλαθάιπςε 

γλψζεσλ πάλσ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ αλάπηπμε 

ηδαληθψλ αιγνξίζκσλ, ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηεο δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Οξηζκέλα κέξε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο δηεξγαζίαο, ησλ ζεκάησλ δηεπαθήο ρξεζηψλ, ησλ ζεκάησλ βάζεο 

δεδνκέλσλ ή ηεο απεηθφληζεο (Fayyad, et al., 1996). Ωζηφζν νη δεκνζηεχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλα. 

 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ππήξραλ ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, αιιά ν ηνκέαο ζεσξήζεθε 

φηη είλαη κηα θνηλή ζπληζηακέλε δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ, ρσξίο ζαθή δνκή θαη 

ρσξίο ελδηαθέξνληα ζεσξεηηθά δεηήκαηα. Τν ζρεζηαθφ κνληέιν ηνπ Codd ήηαλ έλα 

ρξήζηκν θαη απιφ πιαίζην, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε απηφ. Ζ καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ζρεζηαθνχ κνληέινπ, επέηξεςε ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο 

εξσηεκάησλ θαη ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαηέζηεζαλ εθηθηά 

απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ γεληθήο ρξήζεο 

(Mannila, 2000). Τν ζρεζηαθφ κνληέιν είλαη έλα ζαθέο παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε ζεσξία ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, έρεη κεηαηξέςεη κηα πεξηνρή 

απφ κηα ζεηξά απφ κε ζπλδεδεκέλεο κεζφδνπο, ζε έλα ελδηαθέξνλ θαη θαηαλνεηφ 

ζχλνιν.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζεσξία είλαη ρξήζηκε, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πνηεο πξέπεη λα 

είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο «ζεσξία γηα ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ». Έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

πξέπεη λα είλαη απιφ θαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί. Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα  

δψζεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ αλάπηπμε 

αιγνξίζκσλ θαη κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Mannila, 2000). 
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Μηα απιή πξνζέγγηζε ζηε ζεσξία ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο, σο 

έλα ζχλνιν ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ίζσο ζε κεγαιχηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ απφ φ, ηη 

ζην παξειζφλ) θαη έηζη ε αλαδήηεζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζε απηφ. Δληνπηνηο ε ζεσξία ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ έρεη ραξαθηήξα «ζηαηηζηηθήο» (σο επηζηήκε). Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη 

πξνθαλψο πνιχ θνληά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη εξεπλεηέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

κε ππφβαζξα πιεξνθνξηθήο, ζπλήζσο έρνπλ πνιχ ιίγε εθπαίδεπζε ζηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία (Mannila, 2000).  

 

Ωζηφζν, κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ πεξηνρψλ. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ζπληζηά κηα ζεκαληηθή δηαθνξά, φπσο επίζεο 

θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ έρεη ζπρλά πνιχ πην 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο εθαξκνζηέεο κεζφδνπο αλάιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εμφξπμε δεδνκέλσλ έρεη αληηκεησπηζηεί κε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα 

θάλεη θάπνηνο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ηφζν κεγάινο, 

ψζηε ε εμέηαζε φισλ ησλ δεπγψλ κεηαβιεηψλ, δελ είλαη ππνινγηζηηθά εθηθηή. 

Σπλνιηθά, ην ζέκα ηεο ππνινγηζηηθήο ζθνπηκφηεηαο έρεη πνιχ ζαθέζηεξν ξφιν ζηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ, απφ φηη ζηηο ζηαηηζηηθέο (Boulicaut, Klemettinen, & Mannila, 

1998). Μηα άιιε δηαθνξά είλαη φηη ε εμφξπμε δεδνκέλσλ απνηειεί ζπλήζσο 

δεπηεξεχνπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ: ηα δεδνκέλα έρνπλ ζπιιερζεί γηα θάπνην άιιν 

ζθνπφ, σο απάληεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ (Mannila, 

2000). 

 

Κάπνηεο άιιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ, ζα κπνξνχζαλ λα επηζεκαλζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ απιφηεηα 

ρξήζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ κεζφδσλ 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Αξθεί λα επηζεκαλζεί φηη ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα, ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ησλ ζηαηηζηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά απνκαθξπζκέλν απφ ηελ 

πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε ζηαηηζηηθή ζεσξία 

δελ θαίλεηαη λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ραξαθηήξα δηεξγαζίαο ηεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ (Mannila, 2000).  

 

Μηα παξφκνηα (αιιά πην αδχλακε) πεξίπησζε κείσζεο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζε 

κηα ππάξρνπζα πεξηνρή έρεη γίλεη απφ ηελ άπνςε ηεο κεραληθήο κάζεζεο. Θα 
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κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη, φηη ζηε εμφξπμε δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη κεραληθή 

κάζεζε, θαη έηζη ε ζεσξία ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη ίζε κε ηε ζεσξία ηεο 

κεραληθήο κάζεζεο. Καη πάιη, ε πξνζέγγηζε απηή απνηπγράλεη γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο κεραληθήο κάζεζεο θαη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ θαη, δεχηεξνλ, νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κεραληθήο κάζεζεο (φπσο ην 

κνληέιν PAC) δελ αληαπνθξίλνληαη πξαγκαηηθά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηε ζεσξία ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Boulicaut, Klemettinen, & Mannila, 

1998). 

 

Μηα πηζαλή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη ε πξνβνιή ηεο 

σο έλαο ηξφπνο λα βξεζεί ε ππνθείκελε θνηλή θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ ζηα 

δεδνκέλα. Τππηθά, θάπνηνο ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε κηαο ζχληνκεο θαη θαηαλνεηήο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλήο δηαλνκήο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα Μπαγεζηαλφ δίθηπν 

(Heckerman, 1997) ή έλα ηεξαξρηθφ Μπαγεζηαλφ κνληέιν (Gelman, et al., 1995, 

Gilks, Richardson, & Spiegelhalter, 1996). Απηή ε πξνζέγγηζε πξνθαλψο ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ αλαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνβνιήο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ σο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Τα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο, είλαη φηη ην ππφβαζξν είλαη πνιχ ζηαζεξφ θαη 

είλαη εχθνιν λα ηεζνχλ επίζεκα εξσηήκαηα. Δξγαζίεο φπσο ε νκαδνπνίεζε ή ε 

ηαμηλφκεζε ηαηξηάδνπλ εχθνια ζηελ πξνζέγγηζε απηή. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ιείπεη, 

φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο, είλαη νη ηξφπνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα ιεθζεί ππφςε ν επαλαιεπηηθφο θαη δηαδξαζηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

 

Δλ θαηαθιείδη επηζεκαίλεηαη, φηη κηα θαιή θαη επαξθήο ζεσξία γηα ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, λα έρεη 

πηζαλνινγηθνχο ραξαθηήξεο, λα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηξέςεη ηελ παξνπζία 

γλψζεσλ ππνβάζξνπ θιπ. (Mannila, 2000). 
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1.2   Data mining – νξηζκόο 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ, ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ 

έξεπλα ζε δηάθνξεο βάζεηο  θαη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο, έρνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο νδεγήζεη ζε κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ απηψλ ησλ 

πνιχηηκσλ δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ ιήςε απνθάζεσλ (Ramageri, 2010).  

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ (Data Mining) είλαη κηα δηαδηθαζία εμαγσγήο ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζρεδίσλ, κέζα απφ έλαλ ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ. Καιείηαη επίζεο 

σο δηαδηθαζία απνθάιπςεο γλψζεο, εμφξπμε γλψζεο απφ δεδνκέλα, εμαγσγή γλψζεο 

ή αλάιπζε δεδνκέλσλ / πξνηχπνπ. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη κηα ινγηθή δηαδηθαζία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδήηεζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εχξεζε 

ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ (Jiawei, & Micheline, 2006). Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ (Data 

Mining) απνηειεί ζηελ νπζία, ηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο «κνηίβσλ», ζε κεγάια 

ζχλνια δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο ζρεηηθά κε ηε δηαζηαχξσζε 

ηεο κεραληθήο κάζεζεο, ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

Ο φξνο «εμφξπμε δεδνκέλσλ» είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα εζθαικέλε νλνκαζία, 

αθνχ ν ζηφρνο είλαη ε εμαγσγή πξνηχπσλ θαη γλψζεσλ κέζα απφ κεγάιεο πνζφηεηεο 

δεδνκέλσλ θαη φρη ε εμαγσγή ( εμφξπμε ) ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ (Jiawei, & 

Micheline, 2006) 

 

Ο ζηφρνο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη λα βξεζνχλ κνηίβα πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο 

άγλσζηα. Μφιηο εληνπηζηνχλ απηά ηα κνηίβα (πξφηππα), κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ γηα λα ιεθζνχλ νξηζκέλεο απνθάζεηο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Υπάξρνπλ ηξία βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία (Ramageri, 2010): 

 

 Δμεξεχλεζε 

 Ταπηνπνίεζε κνηίβνπ (πξνηχπνπ) 

 Αλάπηπμε 

 

Αλαιπηηθφηεξα ηα βήκαηα πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_set
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Misnomer
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Δμεξεχλεζε: Σην πξψην βήκα ηεο εμεξεχλεζεο δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα 

θαζαξίδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε άιιε κνξθή, ελψ θαζνξίδνληαη ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην πξφβιεκα 

(Ramageri, 2010). 

 

Αλαγλψξηζε κνηίβσλ: Μφιηο εμεξεπλεζνχλ, επεμεξγαζηνχλ θαη θαζνξηζηνχλ ηα 

δεδνκέλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, ην δεχηεξν βήκα είλαη λα δηακνξθσζεί ε 

αλαγλψξηζε πξνηχπνπ. Σηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδνληαη θαη επηιέγνληαη ηα πξφηππα 

εθείλα,  πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαιχηεξε πξφβιεςε (Ramageri, 2010).  

 

Αλάπηπμε: Τα κνηίβα αλαπηχζζνληαη γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Ramageri, 

2010). 

 

 

 

1.3  ηόρνη εθαξκνγήο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

 

Ο ζηφρνο ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Data Mining) είλαη λα εληνπηζηνχλ έγθπξνη, λένη, 

δπλεηηθά ρξήζηκνη θαη θαηαλνεηνί ζπζρεηηζκνί θαη πξφηππα, ζε ππάξρνληα δεδνκέλα 

(Chung, & Grey 1999). Ζ εχξεζε ρξήζηκσλ κνηίβσλ ζηα δεδνκέλα, είλαη γλσζηή κε 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ) ζε δηάθνξεο 

θνηλφηεηεο (π.ρ. εμαγσγή γλψζεο, αλαθάιπςε πιεξνθνξηψλ, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

θαη επεμεξγαζία πξνηχπσλ δεδνκέλσλ) (Fayyad, et al, 1996). Ο φξνο «εμφξπμε 

δεδνκέλσλ» ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο ζηαηηζηηθνιφγνπο, ηνπο εξεπλεηέο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα MIS θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

θνηλφηεηεο. Ο φξνο «Discovery Knowledge in Databases» (KDD) ρξεζηκνπνηείηαη 

γεληθά γηα λα αλαθεξζεί ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αλεχξεζεο ρξήζηκσλ γλψζεσλ απφ 

δεδνκέλα, πνπ ζπληζηά έλα ζπγθεθξηκέλν βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία. (Fayyad, et 

al., 1996∙ Peacock, 1998α∙ Han, & Kamber, 2000) Τα πξφζζεηα βήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία KDD, φπσο ε πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ, ε επηινγή δεδνκέλσλ, ν 

θαζαξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζσζηή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, εμαζθαιίδνπλ φηη νη ρξήζηκεο γλψζεηο πξνέξρνληαη 

απφ ηα δεδνκέλα. 
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Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη κηα επέθηαζε ηεο παξαδνζηαθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ελζσκαηψλεη αλαιπηηθέο ηερληθέο 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, 

αιιά δελ πεξηνξίδνληαη γηα: α) αξηζκεηηθή αλάιπζε, β) αληηζηνίρεζε πξνηχπσλ θαη 

πεξηνρέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο φπσο κεραληθή κάζεζε, γ) λεπξσληθά δίθηπα θαη 

γελεηηθνί αιγφξηζκνη. 

 

Δλψ πνιιέο εξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ αθνινπζνχλ κηα παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε 

ππνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε, είλαη ζπλεζηζκέλν λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

επθαηξηαθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα, ε νπνία ελζαξξχλεη ηνπο 

αιγνξίζκνπο αλίρλεπζεο πξνηχπσλ λα βξίζθνπλ ρξήζηκεο ηάζεηο, κνηίβα θαη ζρέζεηο. 

Οπζηαζηηθά, νη δχν ηχπνη πξνζεγγίζεσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

α) αλ επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κνληέια ή, β) λα βξνπλ κνηίβα.  

 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε, πνπ αθνξά ηε δφκεζε κνληέισλ, είλαη, εθηφο απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη εγγελή απφ ηα κεγάια κεγέζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, 

παξφκνηα κε ηηο ζπκβαηηθέο δηεξεπλεηηθέο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα 

παξαρζεί κηα ζπλνιηθή ζχλνςε ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη 

λα πεξηγξαθνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρήκαηνο ηεο θαηαλνκήο (Hand, 1998). 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κνληέισλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάηκεζε αλάιπζεο 

ζπζηάδσλ ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο γηα πξφβιεςε θαη 

έλαο θαλφλαο ηαμηλφκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε «δέληξα». Καηά ηε δφκεζε κνληέισλ, 

γίλεηαη κεξηθέο θνξέο δηάθξηζε κεηαμχ εκπεηξηθψλ θαη κεραληζηηθψλ κνληέισλ (Box 

and Hunter 1965∙ Cox 1990∙ Hand 1995). Τν πξφηεξν  (επίζεο κεξηθέο θνξέο 

απνθαινχκελν «επηρεηξεζηαθφ») επηδηψθεη λα κνληεινπνηήζεη ζρέζεηο ρσξίο λα ηνπο 

ζηεξίμεη ζε νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ζεσξία. Τν ηειεπηαίν (κεξηθέο θνξέο 

απνθαινχκελν «νπζηαζηηθφ» ή «θαηλνκελνινγηθφ») βαζίδεηαη ζε θάπνηα ζεσξία ή 

κεραληζκφ γηα ηελ ππνθείκελε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δεδνκέλσλ. Ζ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ, ζρεδφλ εμ νξηζκνχ, αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ιεηηνπξγία. 

 

Ο δεχηεξνο ηχπνο πξνζέγγηζεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, ε αλίρλεπζε πξνηχπσλ, 

επηδηψθεη λα εληνπίζεη κηθξέο (αιιά ελδερνκέλσο ζεκαληηθέο) αλαρσξήζεηο απφ ηνλ 

θαλφλα, γηα λα αληρλεχζεη αζπλήζηζηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Παξαδείγκαηα 

πεξηιακβάλνπλ αζπλήζηζηα κνληέια δαπαλψλ ζηε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ (γηα 
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αλίρλεπζε απάηεο), ζπνξαδηθέο θπκαηνκνξθέο ζηα ίρλε EEG θαη αληηθείκελα κε 

κνηίβα ραξαθηεξηζηηθψλ ζε αληίζεζε κε άιια. Γεληθά, νη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ έλα κνλαδηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εμφξπμε πξνηχπσλ ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο. Ζ πνιππινθφηεηα πξνθχπηεη απφ αλσκαιίεο φπσο ηελ 

αζπλέρεηα, ην ζφξπβν, ηελ ακθηζεκία θαη ηελ αηέιεηα (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & 

Smyth, 1996). Καη ελψ νη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρσξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ αζχλδεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνηχπνπ, ε πξνγλσζηηθή δχλακε ησλ αιγνξίζκσλ 

εμφξπμεο κπνξεί λα κεησζεί, θαζψο ν αξηζκφο απηψλ ησλ αλσκαιηψλ απμάλεηαη 

(Rajagopalan, & Krovi, 2002). 

 

 

 

 

1.4  Ιζηνξηθή αλαδξνκή εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

 

Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, νη άλζξσπνη αλαδεηνχζαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηα 

δεδνκέλα κε ην ρέξη. Ωζηφζν, κε ηνλ ηαρέσο απμαλφκελν φγθν δεδνκέλσλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, απαηηνχληαη πην απηφκαηεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

εμφξπμεο. Οη πξψηκεο κέζνδνη φπσο ην ζεψξεκα ηνπ Bayes ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1700 

θαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1800, ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο 

πξψηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κνξθψλ ζηα 

δεδνκέλα.  

 

Μεηά απφ ην 19
ν
 αηψλα, κε ηελ εμάπισζε, ηελ έληνλε παξνπζία θαη ηε ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελε δχλακε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

ε απνζήθεπζε ηνπο, απμήζεθαλ αμηνζεκείσηα. Καζψο ηα ζχλνια δεδνκέλσλ είραλ 

απμεζεί ζε κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα, ε άκεζε αλάιπζε δεδνκέλσλ εκθαληδφηαλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Απηφ 

βνεζήζεθε απφ άιιεο αλαθαιχςεηο ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο ηα 

λεπξσληθά δίθηπα, ηελ νκαδνπνίεζε, ηνπο γελεηηθνχο αιγφξηζκνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1950, αιιά θαη ηα «δέληξα απφθαζεο» ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηα κεραλήκαηα 

θνξέα ππνζηήξημεο ζηε δεθαεηία ηνπ '80. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο απηψλ ησλ κεζφδσλ ζε ζχλνια δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε 

θξπθψλ κνηίβσλ (Kantardzic, 2003). Ζ ηερλνινγία εμφξπμεο δεδνκέλσλ, έρεη 
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ρξεζηκνπνηεζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα απφ πνιινχο ηνκείο φπσο επηρεηξήζεηο, 

επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο, θαζψο θαη θπβεξλήζεηο. Φξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε φγθσλ δεδνκέλσλ, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, δεδνκέλα πιεζπζκνχ θαη ζηνηρεία κάξθεηηλγθ, γηα ηε δεκηνπξγία 

αλαθνξψλ έξεπλαο αγνξάο, παξφιν πνπ ε αλαθνξά απηή κεξηθέο θνξέο δελ ζεσξείηαη 

σο εμφξπμε δεδνκέλσλ. 

 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε ηερλνινγία βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε ηερλνινγία ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά απφ ην βαζηθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο 

εγγξάθσλ, ζε έλα πην πεξίπινθν θαη πην ηζρπξφ ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ε ηεξαξρηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ε βάζε δεδνκέλσλ δηθηχνπ, είλαη 

ηππηθά αληηπξνζσπεπηηθά απηήο ηεο επνρήο, κε ειάρηζηε αλεμαξηεζία θαη αθαίξεζε 

δεδνκέλσλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, εκθαλίδνληαη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζε κηα επέιηθηε γιψζζα θαη δηεπαθή 

πξφζβαζεο δεδνκέλσλ, ελψ ε ηερλνινγία OLTP θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηερλνινγίαο 

ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, δεκνθηιή. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ '80, ε άλνδνο ελφο 

ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο βάζεσλ δεδνκέλσλ, έξρεηαη λα πξνηείλεη πνιιά πξνεγκέλα 

κνληέια δεδνκέλσλ,. Μεηά ην 2000, ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάισλ πνζνηήησλ 

δεδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ 

δελ ππάξρεη θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεσλ απφ ηα δεδνκέλα. Ζ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ κπνξεί 

λα βξεζεί κέζσ εξγαιείσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ ζε κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ηαηξηθή έξεπλα θαη πνιινχο άιινπο 

ηνκείο (Weiping, & Yuming, 2013).  

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαζεθφλησλ 

(Usama, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996): 1) ηαμηλφκεζε, (θαηαλνκή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο, 2) νκαδνπνίεζε, (ηαμηλφκεζε ζε νκάδεο πνπ 

δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, νπφηε ν αιγφξηζκνο ζα πξνζπαζήζεη λα νκαδνπνηήζεη 

παξφκνηα ζηνηρεία καδί, 3) παιηλδξφκεζε, (εχξεζε κηαο ζπλάξηεζεο ε νπνία 

δηακνξθψλεη ηα δεδνκέλα κε ην ειάρηζην ζθάικα, θαη, 4) ζχλδεζε θαλφλα κάζεζεο 

θαη αλαδήηεζεο ζρέζεσλ κεηαμχ κεηαβιεηψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Han θαη ηνλ Kamber 

(2001), νη ιεηηνπξγίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 
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δεδνκέλσλ, ηε δηάθξηζε δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο, ηελ ηαμηλφκεζε, ηε 

νκαδνπνίεζε θαη ηελ αλάιπζε εμέιημεο δεδνκέλσλ.  

 

Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ είλαη κηα ζχλνςε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θαηεγνξίαο ζηφρσλ δεδνκέλσλ. Ζ δηάθξηζε δεδνκέλσλ είλαη 

κηα ζχγθξηζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηάμεο ζηφρνπ κε ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ απφ  έλα ζχλνιν θαηεγνξηψλ αληίζεζεο. Ζ 

αλάιπζε ηεο ζχλδεζεο είλαη ε αλαθάιπςε θαλφλσλ ζχλδεζεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ζπλζήθεο ραξαθηεξηζηηθνχ-ηηκήο πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά καδί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ζ ηαμηλφκεζε είλαη ε δηαδηθαζία εχξεζεο ελφο ζπλφινπ 

κνληέισλ ή ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη δηαθξίλνπλ ηάμεηο (θιάζεηο) ή έλλνηεο 

δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κνληέιν γηα λα 

πξνβιέςνπλ ηελ θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ε εηηθέηα ηάμεσο είλαη 

άγλσζηε. Ζ νκαδνπνίεζε αλαιχεη αληηθείκελα δεδνκέλσλ ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί 

έλα γλσζηφ κνληέιν ηάμεσο. Ζ αλάιπζε εμέιημεο δεδνκέλσλ πεξηγξάθεη θαη 

κνληεινπνηεί  ηάζεηο γηα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά κεηαβάιιεηαη κε ην 

ρξφλν (Han, & Kamber, 2001). 

 

 

1.5  Δθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη λα 

απνηειέζεη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη κηα ζρεηηθά λέα 

ηερλνινγία πνπ δελ έρεη σξηκάζεη πιήξσο. Παξ 'φια απηά, ππάξρνπλ αξθεηέο 

βηνκεραλίεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ζε ηαθηηθή βάζε. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 

νξγαλψζεηο πεξηιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, λνζνθνκεία, ηξάπεδεο 

θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ζπλδπάδνπλ ηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη άιια 

ζεκαληηθά εξγαιεία. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε 

ζρεδίσλ θαη ζπλδέζεσλ πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ. Απηή ε 

ηερλνινγία είλαη δεκνθηιήο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο επεηδή ηνπο επηηξέπεη λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα θάλνπλ έμππλεο απνθάζεηο κάξθεηηλγθ.  

(Bharati, & Ramageri, 2010) 
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Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο. Φξεζηκνπνηεί δεδνκέλα θαη αλαιχζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηε θξνληίδα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο (Antonie, Zaıane, & 

Coman, 2001). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ πξνζεγγίζεηο εμφξπμεο δεδνκέλσλ φπσο 

πνιπδηάζηαηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κεραληθή κάζεζε, νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη 

ζηαηηζηηθέο. Ζ εμφξπμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ φγθνπ ησλ 

αζζελψλ ζε θάζε θαηεγνξία. Αλαπηχζζνληαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

αζζελείο ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε θξνληίδα ζην ζσζηφ κέξνο θαη ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηνπο αζθαιηζηέο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αληρλεχζνπλ απάηεο θαη θαηαρξήζεηο. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξάο είλαη κηα ηερληθή κνληεινπνίεζεο βαζηζκέλε ζε κηα 

ζεσξία φηη θάπνηνο αγνξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αληηθεηκέλσλ είλαη πηζαλφηεξν 

λα αγνξάζεη κηα άιιε νκάδα αληηθεηκέλσλ. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ 

πσιεηή λα θαηαλνήζεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αγνξαζηή. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ηνλ βνεζήζνπλ λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή θαη λα 

αιιάδεη αλάινγα ηε δηάηαμε ηνπ θαηαζηήκαηνο. Φξεζηκνπνηψληαο ηε δηαθνξηθή 

αλάιπζε ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ, 

κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο. 

 

Υπάξρεη έλαο λένο αλαδπφκελνο ηνκέαο πνπ νλνκάδεηαη Δθπαηδεπηηθφ Data Mining 

(Educational Data Mining) θαη πεξηιακβάλεη αλεζπρίεο γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ 

πνπ αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα. Οη ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο απηήο,  πξνζδηνξίδνληαη σο πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη πξνσζψληαο ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζρεηηθά 

κε ηε κάζεζε. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλα ίδξπκα γηα 

λα ιάβεη αθξηβείο απνθάζεηο θαη επίζεο λα πξνβιέςεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 

καζεηή. Με ηα απνηειέζκαηα απηά, ην ίδξπκα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε απηά πνπ 

πξέπεη λα δηδάμνπλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Τα καζεζηαθά πξφηππα ησλ 

καζεηψλ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερληθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. 
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Ζ γλψζε είλαη ην θαιχηεξν ζηνηρείν πνπ ζα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε παξαγσγήο. Τα 

εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ρξήζηκα γηα λα αλαθαιχςνπλ 

ηα πξφηππα ζε πεξίπινθε δηαδηθαζία παξαγσγήο (Rukshan, Menik, & Chandrika, 

2009). Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξντφληνο, 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξντφληνο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Μπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ηνπ θφζηνπο 

θαη ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ άιισλ θαζεθφλησλ. 

 

Ζ Γηαρείξηζε Σρέζεσλ Πειαηψλ (Customer Relationship Management), αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε πειαηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ πειαηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο πειάηεο. Γηα λα 

δηαηεξεζεί κηα ζσζηή ζρέζε κε έλαλ πειάηε, κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ζπιιέμεη 

δεδνκέλα θαη λα αλαιχζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Σε απηφ ην ζεκείν, ε εμφξπμε δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα παίμεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν (Rukshan, Menik, & Chandrika, 2009). 

Με ηηο ηερλνινγίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάιπζε. Αληί λα ππάξρεη ζχγρεζε ζρεηηθά κε ηνπ πνπ πξέπεη 

κηα επηρείξεζε λα επηθεληξσζεί γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ πειάηε, κε ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα έρνπλ έηνηκα, θηιηξαξηζκέλα απνηειέζκαηα. 

 

Δπηπιένλ, δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ ραζεί απφ δηάθνξεο απάηεο ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ηνκέα. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο απάηεο είλαη ρξνλνβφξεο 

θαη πνιχπινθεο. Ζ ηερλνινγία εμφξπμεο δεδνκέλσλ βνεζά ζηελ παξνρή νπζηαζηηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο. Οπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο είλαη έγθπξεο θαη ρξήζηκεο, απνηεινχλ ζεκαληηθή γλψζε. Έλα ηέιεην 

ζχζηεκα αλίρλεπζεο απάηεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηηο πιεξνθνξίεο φισλ ησλ 

ρξεζηψλ. Μηα επνπηεπφκελε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ζπιινγή αξρείσλ δεηγκάησλ. 

Απηά ηα αξρεία είλαη ηαμηλνκεκέλα σο επηθίλδπλα ή κε επηθίλδπλα. Έλα κνληέιν 

θαηαζθεπάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα δεδνκέλα θαη ν αιγφξηζκνο γίλεηαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ θάπνην αξρείν είλαη παξάλνκν ή φρη. 

 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ελφο πφξνπ απνηειεί κηα εηζβνιή. Τα ακπληηθά κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή δηείζδπζεο πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ηαπηφηεηαο ρξήζηε, απνθπγή ζθαικάησλ 
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνζηαζία πιεξνθνξηψλ. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο αλίρλεπζεο εηζβνιψλ πξνζζέηνληαο έλα επίπεδν 

εζηίαζεο ζηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ. Βνεζά έλαλ αλαιπηή λα δηαθξίλεη κηα 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ θνηλή θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα δηθηχνπ. Ζ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ βνεζά επίζεο ζηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ πνπ είλαη πην ζπλαθή κε ην 

πξφβιεκα (Bharati, & Ramageri, 2010). 

 

Δπίζεο, νη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο 

εμφξπμεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ εγθιήκαηα, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ 

χπνπησλ ηξνκνθξαηψλ. Απηφ ην αξρείν πεξηιακβάλεη εμφξπμε θεηκέλσλ επίζεο. 

Απηή ε δηαδηθαζία επηδηψθεη λα βξεη εχρξεζηα πξφηππα ζε δεδνκέλα ηα νπνία είλαη 

ζπλήζσο ηε κνξθή ελφο αδφκεηνπ θεηκέλνπ. Τν δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν 

αλίρλεπζεο ςεχδνπο. Με απηφ ην κνληέιν νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε θνξά. 

 

Ζ παξαδνζηαθή έξεπλα αγνξάο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ δηαρσξηζκφ πειαηψλ, αιιά 

ε εμφξπμε δεδνκέλσλ πξνρσξάεη πην βαζηά θαη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αγνξάο. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ βνεζά ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ πειαηψλ ζε έλα 

μερσξηζηφ ηκήκα θαη κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηνπο πειάηεο. 

Ζ αγνξά αθνξά πάληα ηελ δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ (Bharati, & Ramageri, 2010). Ζ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ εχξεζε ελφο ηκήκαηνο πειαηψλ βαζηζκέλνπ ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηδηαηηεξφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θάζε επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη εηδηθέο πξνζθνξέο θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ησλ 

πειαηψλ απηψλ. 

 

Με ηελ ειεθηξνληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πιένλ επηθξαηεί, παξάγεηαη έλαο 

ηεξάζηηνο φγθνο δεδνκέλσλ κε ηηο λέεο ζπλαιιαγέο. Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, βξίζθνληαο πξφηππα, αηηίεο θαη ζπζρεηηζκνχο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα 

εκθαλείο ζηνπο δηαρεηξηζηέο, επεηδή ηα δεδνκέλα φγθνπ είλαη πνιχ κεγάια ή 

δεκηνπξγνχληαη πνιχ γξήγνξα (Rukshan, Menik, & Chandrika, 2009). Οη 
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δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα βξνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα θαιχηεξε θαηάηκεζε, 

ζηφρεπζε, απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ελφο θεξδνθφξνπ πειάηε. 

 

Ζ εηαηξηθή επνπηεία είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο απφ κηα εηαηξεία. Τα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα 

γηα ζθνπνχο κάξθεηηλγθ ή πσινχληαη ζε άιιεο εηαηξείεο, αιιά επίζεο κνηξάδνληαη 

ηαθηηθά κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε 

γηα λα πξνζαξκφζεη ηα πξντφληα ηεο, ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηεο. Τα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθνπνχο άκεζνπ κάξθεηηλγθ, φπσο ζηνρεπκέλεο 

δηαθεκίζεηο ζην Google θαη ζην Yahoo, φπνπ νη δηαθεκίζεηο ζηνρεχνπλ ζηνλ ρξήζηε 

ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο, αλαιχνληαο ην ηζηνξηθφ αλαδήηεζεο θαη ηα κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Κεθάιαην 2
ν
- Μειέηε Γεδνκέλσλ 

 

 

2.1  Πεξηγξαθή πξνηύπσλ θαη κνληέισλ  

 

 

Υπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη κνληέισλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Απηά είλαη: 

Πξνγλσζηηθά θαη πεξηγξαθηθά. Τν πεξηγξαθηθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη ηα ζρέδηα ή ηηο 

ζρέζεηο ζηα δεδνκέλα θαη αλαθαιχπηεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, Clustering, Summarization, Rule Association, 

Sequence discovery θιπ. Ζ νκαδνπνίεζε είλαη ζαλ ηελ ηαμηλφκεζε, σζηφζν νη 

νκάδεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, αιιά είλαη θαη πάιη θαιά θαζνξηζκέλεο κφλν απφ 

ηα δεδνκέλα. Αλαθέξεηαη επίζεο σο αθαδεκατθή κάζεζε ή ππνδηαίξεζε. Δίλαη ν 

ηνίρνο ή ν ρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπιινγέο ή νκάδεο. Τα clusters είλαη θαιά 

θαζνξηζκέλα κε ηελ εθκάζεζε ηεο απφδνζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο εηδηθνχο 

ηνκέα. Ο φξνο δηαίξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

 

Οη πξνγλσζηηθέο αλαιχζεηο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Delen & Demirkan (2013), ψζηε 

λα έρνπλ πξνηππνπνίεζε δεδνκέλσλ σο πξνυπφζεζε θαηά ηε ιήςε αμηφπηζησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξεκαηηθέο πξνβιέςεηο θαη 

πξνζνκνηψζεηο. Οη δηαθνξεηηθέο κειέηεο ησλ Lechevalier, Narayanan, & Rachuri 

(2014) νξίδνπλ ηα πξνγλσζηηθά σο εξγαιείν πνπ «ρξεζηκνπνηεί ηηο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο, ηε κεραληθή κάζεζε θαη ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ λα αλαθαιπθζνχλ 

γεγνλφηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνβιέςεηο γηα άγλσζηα κειινληηθά γεγνλφηα ", 

ζηε δηεξεχλεζε ελφο πιαηζίνπ εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Τν κνληέιν 

πξφβιεςεο θάλεη πξφβιεςε γηα ηηκέο κε αλαγλσξηζκέλσλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνζδηνξηζκέλεο ηηκέο. 

 

Πεξηγξαθηθά κνληέια 

 

Ζ ζχλνςε είλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθεθαιαίσζεο απφ ηα 

δεδνκέλα. Ο θαλφλαο ζχλδεζεο αλαθαιχπηεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη είλαη κηα δηαδηθαζία δχν βεκάησλ: Ζ εχξεζε φισλ ησλ ζπρλψλ 
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αληηθεηκέλσλ ζέηεη έλα ηζρπξφ θαλφλα δεκηνπξγίαο δεζκψλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

ζχλνια ζηνηρείσλ. Σχκθσλα κε ηνπο Mortenson, Doherty & Robinson (2014), νη 

πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο αλαζπληάζζνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε 

εθθξαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαθνξά θαη ηε θξνληίδα ελφο αηφκνπ, αιιά 

επίζεο επηηξέπνπλ ηελ εκπεξηζηαησκέλε εμέηαζε γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα 

φπσο "ηη ζπλέβε;" θαη " (SAP) (2014) πεξηγξάθεη επίζεο ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία 

αλάιπζεο σο εθαξκνγέο πίλαθα ειέγρνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηηο πσιήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, επηηξέπνληαο ηελ 

παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί σο ζπκπηέδνληαο έλα δεδνκέλν 

ζχλνιν ζπλαιιαγψλ ζε έλα κηθξφηεξν ζχλνιν ζρεδίσλ, ελψ ζπγρξφλσο ζπκίδεη ηηο 

αλψηαηεο πηζαλέο πιεξνθνξίεο. Ζ ζχλνςε είλαη κηα θνηλή θαη έγθπξε αιιά ζπρλά 

ρξνλνβφξα κέζνδνο γηα ηελ εμέηαζε κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ζέιεη λα εμεηάζεη δεδνκέλα απνγξαθήο γηα λα εθηηκήζεη 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κηζζνχ ζε κηα ρψξα. Μηα πνιχ 

ππθλή πεξίιεςε ηεο απνγξαθήο κπνξεί λα παξαηεξεζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέζνπ 

κηζζνχ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο. Απηή ε πεξίιεςε ζα είλαη επαξθήο γηα θάπνηεο 

απνθάζεηο, αιιά άιινη ίζσο ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πην πγηή θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Τα δεδνκέλα αθνινπζίαο είλαη ελαιιαθηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πεξηγξαθηθφ κνληέιν. Οη αθνινπζίεο θπλεγηνχ αγνξψλ θαηαλαισηψλ, ηα δεδνκέλα 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηα 

δεδνκέλα ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ κεραληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα δεδνκέλα ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ, ηα ζρέδηα θαηνρήο ηειεθψλνπ, νη αθνινπζίεο 

εθηέιεζεο παθέησλ θαη ηα δεδνκέλα ζπλαξκνινγήζεσλ είλαη κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

δεδνκέλσλ αιιεινπρίαο. Τα δεδνκέλα ηεο αθνινπζίαο ζπλδένπλ θαλνληθά ηα 

δεδνκέλα αιιά δελ πξνβιέπνπλ ζην κέιινλ, αλ θαη κπνξεί λα ιεθζεί απφθαζε κεηά 

ηελ έθθξαζή ηεο. 

 

Ζ αλάιπζε ζπκπιέγκαηνο είλαη έλαο άιινο ηχπνο Πεξηγξαθηθνχ κνληέινπ πνπ 

ζπγθεληξψλεη αληηθείκελα (παξαηεξήζεηο, γεγνλφηα) κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

βξέζεθαλ ζηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα αληηθείκελα ή ηηο ζρέζεηο ηνπο. Ο 
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ζηφρνο είλαη φηη ηα αληηθείκελα κηαο νκάδαο ζα είλαη παξφκνηα (ή ζρεηίδνληαη) κε έλα 

άιιν θαη δηαθνξεηηθά απφ (ή κε ζρεηηδφκελα κε) ηα αληηθείκελα ζε άιιεο νκάδεο. 

 

Πξνγλσζηηθό Μνληέιν  

 

Οη κέζνδνη ρξνλνζεηξάο είλαη επίζεο κέξε Πξνγλσζηηθψλ κνληέισλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο φπσο θηλεηνχο κέζνπο φξνπο, εθζεηηθή εμνκάιπλζε, 

απηνξπζκηδφκελα κνληέια, γξακκηθή, κε γξακκηθή θαη ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε( 

Souza, 2014).   Ζ βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ αθνινπζίεο ηηκψλ ή ζπκβάλησλ 

πνπ ιακβάλνληαη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ρξφλνπ. Οη ηηκέο ηππηθά κεηξνχληαη 

ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. σξηαία, εκεξήζηα, εβδνκαδηαία). Οη βάζεηο 

δεδνκέλσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη δεκνθηιείο ζε πνιιέο εθαξκνγέο, φπσο ε 

αλάιπζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ, ε πξφβιεςε νηθνλνκηθψλ θαη πσιήζεσλ, ε 

αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη κειέηεο ρξεζηκφηεηαο, νη κειέηεο απνζεκάησλ, νη 

πξνβνιέο απφδνζεο, νη πξνβνιέο θφξηνπ εξγαζίαο, ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ πνηφηεηαο, ε παξαηήξεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, επηζηεκνληθά θαη 

κεραλνινγηθά πεηξάκαηα θαη ηαηξηθέο ζεξαπείεο. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξψλ 

είλαη επίζεο κηα βάζε δεδνκέλσλ αιιεινπρίαο. Ωζηφζν, κηα βάζε δεδνκέλσλ 

αιιεινπρίαο είλαη νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ αθνινπζίεο 

παξαγγειηψλ, κε ή ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

αθνινπζίεο κεηαηφπηζεο ηζηνζειίδσλ θαη νη αθνινπζίεο ζπλαιιαγψλ αγνξψλ 

πειαηψλ είλαη δεδνκέλα αθνινπζίαο, αιιά κπνξεί λα κελ είλαη δεδνκέλα 

ρξνλνζεηξάο. 

 

 

 

2.2  Σερληθέο κειέηεο δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηύπσλ 

 

Γχν ηερληθέο κνληεινπνίεζεο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πεξηβάιινλ 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ είλαη ε κνληεινπνίεζε ER (Entity-Relationship) θαη ε 

πνιπδηάζηαηε κνληεινπνίεζε. Ζ ER modeling παξάγεη έλα κνληέιν δεδνκέλσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, ρξεζηκνπνηψληαο δχν βαζηθέο έλλνηεο: 

νληφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ νληνηήησλ. Τν κνληέιν ER είλαη έλα 

εξγαιείν αθαίξεζεο επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα 
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απινπνηήζεη ηηο δηθνξνχκελεο ζρέζεηο δεδνκέλσλ ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηα πεξίπινθα πεξηβάιινληα ζπζηεκάησλ.  

 

Ζ πνιπδηάζηαηε κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηεί ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο: ηα κέηξα, ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο δηαζηάζεηο. Ζ πνιπδηάζηαηε κνληεινπνίεζε είλαη ηζρπξή ζηελ 

εθπξνζψπεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ρξήζηε ζην πιαίζην ησλ πηλάθσλ 

βάζεο δεδνκέλσλ. Καη ε ER θαη ε πνιπδηάζηαηε κνληεινπνίεζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αθεξεκέλν κνληέιν ηνπ εηδηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (Patel, & Patel, 2012). 

 

Ζ έλλνηα ER (Entity-Relationship) ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα γηα ην ζρεδηαζκφ 

βάζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ηνλίδεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εκέξαο ζήκεξα. Ζ πνιπδηάζηαηε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ (MD), 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θξίζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, 

ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνθάζεσλ. Υπνζηεξίδεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα δνπιεχνπλ γηα πην ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο. Όηαλ ζρεδηάδνπκε έλα κνληέιν MD αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο γεγνλφηνο, δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

κέηξεζεο (Patel, & Patel, 2012). 

 

 

 

2.3 Δίδε δεδνκέλσλ 

 

Όηαλ θάπνηνο επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν εμφξπμεο ή κηα δνκή εμφξπμεο, 

πξέπεη λα νξίζεη ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο ζηήιεο ηεο δνκήο 

εμφξπμεο. Ο ηχπνο δεδνκέλσλ αλαθέξεη ζηνλ κεραληζκφ αλάιπζεο αλ ηα δεδνκέλα 

ζηελ πεγή δεδνκέλσλ είλαη αξηζκεηηθά ή θείκελα θαη πψο πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη 

ηα δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηα δεδνκέλα πξνέιεπζεο πεξηέρνπλ αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα, κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ αλ νη αξηζκνί ζα αληηκεησπίδνληαη σο αθέξαηνη 

αξηζκνί ή ρξεζηκνπνηψληαο δεθαδηθά ςεθία (Guyer, & Rabeler, 2018).  

 

Δάλ θάπνηνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη απεπζείαο ην κνληέιν εμφξπμεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο Δπεθηάζεηο Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ (DMX), κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν 
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δεδνκέλσλ γηα θάζε ζηήιε, κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ην κνληέιν. Οη ππεξεζίεο 

αλάιπζεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αληίζηνηρε δνκή εμφξπμεο κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο 

ηχπνπο δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα. Δάλ δεκηνπξγήζεη ην κνληέιν εμφξπμεο ή ηε δνκή 

εμφξπμεο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ νδεγφ, νη Υπεξεζίεο αλάιπζεο ζα πξνηείλνπλ έλαλ 

ηχπν δεδνκέλσλ ή κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ ηχπν δεδνκέλσλ απφ κηα ιίζηα. 

 

Δάλ επηζπκεί λα αιιάμεη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ κηαο ζηήιεο, πξέπεη πάληα λα 

επαλεπεμεξγαζηεί ηε δνκή εμφξπμεο πνπ βαζίδεηαη ζε απηή ηε δνκή. Μεξηθέο θνξέο, 

αλ αιιάμεη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ, απηή ε ζηήιε δελ κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ππεξεζίεο αλάιπζεο είηε 

ζα εκθαλίζνπλ έλα ζθάικα θαηά ηελ επαλεπεμεξγαζία ηνπ κνληέινπ, είηε ζα 

επεμεξγαζηνχλ ην κνληέιν αιιά ζα αθήζνπλ εθηφο απηήο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε 

(Guyer, & Rabeler, 2018). 

 

Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ε εμφξπμε 

ελδηαθέξνπζαο πιεξνθνξίαο απφ ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ πξνθαιεί κεγάιε 

αλεζπρία θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη αιγφξηζκνη εμφξπμεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Όπσο γλσξίδνπκε, ηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ πνιιέο πεγέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, θαλέλαο αιγφξηζκνο δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πξνζαξκνγήο ησλ ηχπσλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ αιγφξηζκν. Ζ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ αιγφξηζκνπ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ βαζίδεηαη φρη κφλν ζηνλ ζηφρν ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ κε 

πξνζαξκνζκέλνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ ζε έλαλ ζηφρν είλαη επίζεο ζεκαληηθφο γηα ηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ, αιιά ε εξγαζία είλαη ζπρλά θνπξαζηηθή ή πνιχπινθε, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη δεδνκέλσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ ζπγρψλεπζε 

παξφκνησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηιεγκέλνπ αιγφξηζκνπ εμφξπμεο 

ζε έλαλ γεληθεπκέλν ηχπν δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα είλαη κηα θαιή πξνζέγγηζε γηα ηε 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (Mon-Fong, Shian-Shyong, Shan-

Yi, 1999).  
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2.4  Απνηειέζκαηα αιγνξίζκσλ εμόξπμεο δεδνκέλσλ 

 

Έλαο αιγφξηζκνο εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχλνιν επξεηηθψλ θαη ππνινγηζκψλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν εμφξπμεο δεδνκέλσλ απφ δεδνκέλα (Microsoft, 2016). 

Μπνξεί λα είλαη κηα πξφθιεζε γηα θάπνηνλ λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ή ηνλ 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν αιγφξηζκν πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ επίιπζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Παξφιν πνπ θάπνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο γηα λα εθηειέζεη ηηο ίδηεο εξγαζίεο, θάζε αιγφξηζκνο 

απνθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν απνηειεζκάησλ θαη νξηζκέλνη αιγφξηζκνη 

κπνξνχλ αθφκε λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηχπνπο απνηειεζκάησλ. 

Μεξηθνί αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κηα δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο, δειαδή, 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, κε βάζε ηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

 

Μεξηθνί αιγφξηζκνη εθηεινχλ ζθνπνχο παιηλδξφκεζεο θαη κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 

πεξηζζφηεξεο ή ζπλερείο κεηαβιεηέο βάζεη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. Όπσο επηζήκαλε ε Microsoft (2016), νξηζκέλνη αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ δηαρσξηζκφ, δειαδή δηαηξνχλ ηα δεδνκέλα ζε νκάδεο πνπ έρνπλ παξφκνηεο 

ηδηφηεηεο. Δλψ νξηζκέλνη αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα είλαη ζπλεηξκηθνί κε ηελ εχξεζε 

ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ζεη, κεξηθνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαδηθαζίεο αλάιπζεο αιιεινπρίαο, δειαδή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπλνςίζνπλ κηα αιιεινπρία ή επεηζφδηα δεδνκέλσλ, φπσο 

κηα ξνή δηαδξνκήο ηζηνχ (Microsoft, 2016). Ωζηφζν, φινη νη πξναλαθεξζέληεο ηχπνη 

αιγνξίζκσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Δπνπηεπφκελνη 

εθκάζεζεο θαη κε επνπηεπφκελνη αιγφξηζκνη εθκάζεζεο. 

 

Οη αιγφξηζκνη επνπηεπφκελεο κάζεζεο είλαη απηνί γηα ηνπο νπνίνπο νη ηηκέο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θιάζεο γηα ην ζχλνιν δεδνκέλσλ είλαη γλσζηέο πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Απηά ηα δεδνκέλα νλνκάδνληαη δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

(Gundecha, & Liu, 2012). Οη πεξηπηψζεηο ζε απηφ ην ζεη είλαη πιεηάδεο ζηε κνξθή 

(x, y) φπνπ ην x είλαη έλα δηάλπζκα θαη ην y είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ θιάζεο, 

ζπλήζσο θιηκαθσηφ. Ζ επνπηεπφκελε κάζεζε ρηίδεη έλα κνληέιν πνπ ραξηνγξαθεί 

ην x ζην y. Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί κηα ραξηνγξάθεζε m (.) ηέηνηα ψζηε m (x) = y. 
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Δπίζεο, παξέρεηαη ην κε επηζεκαζκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ή ζχλνιν δεδνκέλσλ 

δνθηκψλ, φπνπ νη πεξηπηψζεηο είλαη ζε κνξθή (x,?) θαη νη y είλαη άγλσζηεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην m (.) πνπ αληιήζεθε απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη ην x κηαο κε 

επηζεκαζκέλεο παξνπζίαο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην m (x) πνπ νδεγεί ζηελ 

πξφβιεςε ηεο εηηθέηαο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επηζεκαλζεί (Zafarani, 

Abbasi, & Liu, 2014). 

 

Καλνληθά, φηαλ ζπδεηηέηαη ε κε επνπηεπφκελε κάζεζε, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ νκαδνπνίεζε (Gundecha, & Liu, 2012). Καηά ηελ 

νκαδνπνίεζε, ηα δεδνκέλα ζπρλά δελ έρνπλ επηζεκαλζεί. Έηζη, ε εηηθέηα γηα θάζε 

πεξίπησζε δελ είλαη γλσζηή ζηνλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο. Απηή είλαη ε θχξηα 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο επνπηεπφκελεο θαη ηεο κε επνπηεπφκελεο κάζεζεο. 

Οπνηνζδήπνηε αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο απαηηεί κέηξεζε απφζηαζεο. Οη 

πεξηπηψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζκήλε κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπο απφ 

άιιεο πεξηπηψζεηο (Han, & Kamber, 2010). Τν πην δεκνθηιέο κέηξν απφζηαζεο γηα 

ζπλερή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε επθιείδεηα απφζηαζε: d (X, Y) = √ (x1-y1) 2+ (x2-

y2) 2 + ... + (xn-yn) 
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Κεθάιαην 3
ν
- Πεξηγξαθή WEKA 

 

 

3.1  Πξόγξακκα WEKA – πεξηγξαθή 

 

Τν Weka πεξηέρεη κηα ζπιινγή εξγαιείσλ απεηθφληζεο θαη αιγνξίζκσλ γηα ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηε κέζνδν πξφβιεςεο , καδί κε γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε 

γηα εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο (Witten, Frank, & Hall. 2011). Ζ 

αξρηθή κε Weba έθδνζε ηνπ Weka ήηαλ έλαο Tcl / Tk front-end ζε αιγφξηζκνπο 

κνληεινπνίεζεο (θπξίσο ηξίηνπ κέξνπο) πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άιιεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

ζην C θαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε Makefile γηα ιεηηνπξγία κεραλήο κάζεζεο. 

Απηή ε αξρηθή έθδνζε ζρεδηάζηεθε πξσηίζησο σο εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ απφ αγξνηηθνχο ηνκείο,  αιιά ε πην πξφζθαηε πιήξσο Java (Weka 3), γηα 

ηελ νπνία μεθίλεζε ε αλάπηπμε ην 1997, ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εθαξκνγήο, ηδίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη έξεπλα 

(Garner, et al., 1995). Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ Weka πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Γσξεάλ δηαζεζηκφηεηα βάζεη ηεο Γεληθήο Γεκφζηαο Άδεηαο GNU . 

 Φνξεηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη πινπνηείηαη πιήξσο ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζχγρξνλε πιαηθφξκα ππνινγηζηψλ. 

 Μηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή ηερληθψλ πξνεπεμεξγαζίαο θαη κνληεινπνίεζεο 

δεδνκέλσλ. 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε ιφγσ ησλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε. 

 

Ο Weka ππνζηεξίδεη αξθεηά θαζηεξσκέλα θαζήθνληα εμφξπμεο δεδνκέλσλ, πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, νκαδνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, 

παιηλδξφκεζε, νπηηθνπνίεζε θαη επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ. Όιεο νη ηερληθέο ηνπ 

Weka βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα σο έλα εληαίν αξρείν 

ή ζρέζε, φπνπ θάζε ζεκείν δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (θαλνληθά, αξηζκεηηθά ή νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

ππνζηεξίδνληαη επίζεο κεξηθνί άιινη ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_modeling
https://en.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_preprocessing
https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Makefile
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_clustering
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_selection
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Τν Weka παξέρεη πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ SQL ρξεζηκνπνηψληαο Java 

Database Connectivity θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην απνηέιεζκα πνπ επηζηξέθεηαη 

απφ έλα εξψηεκα βάζεο δεδνκέλσλ. Τν Weka παξέρεη πξφζβαζε ζε βαζηά 

κάζεζε κε Deeplearning4j.  Γελ είλαη ηθαλφ γηα εμφξπμε δεδνκέλσλ πνιιαπιψλ 

ζρέζεσλ, αιιά ππάξρεη μερσξηζηφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ζπιινγήο 

ζπλδεδεκέλσλ πηλάθσλ βάζεο δεδνκέλσλ ζε έλαλ εληαίν πίλαθα πνπ είλαη 

θαηάιιεινο γηα επεμεξγαζία κε ρξήζε ηνπ Weka (Reutemann, Pfahringer, & Frank, 

2004). Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ηνκέαο, πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ θαιχπηεηαη απφ 

ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαλνκή Weka, είλαη ε 

κνληεινπνίεζε αθνινπζηψλ. 

 

 

 

 

3.2  Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Τν ζρέδην WEKA ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε δηνίθεζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο απφ ην 

1993 κέρξη πξφζθαηα. Ζ αξρηθή αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαηαηέζεθε ζηα ηέιε ηνπ 

1992 θαη δήισζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ σο εμήο: «Τν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο ππεξζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηνκέα εξγαζίαο γηα ηελ εθκάζεζε 

κεραλψλ, ζα θαζνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηνπ ζηηο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο θαη ζα αλαπηχμεη λέεο κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο 

θαη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

πινπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην C, κε κεξηθέο αμηνινγήζεηο πνπ γξάθηεθαλ ζην 

Prolog, θαη ε δηεπαθή ρξήζηε πνπ παξάρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην TCL / TK. Καηά 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην αθξσλχκην WEKA ζρεδηάζηεθε θαη 

δεκηνπξγήζεθε ε κνξθή αξρείνπ ζπζρεηίζεσλ αξρείσλ (ARFF) απφ ην ζχζηεκα 

(Altintas, et al., 2004). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Deeplearning4j
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Ζ πξψηε απειεπζέξσζε ηνπ WEKA ήηαλ εζσηεξηθή θαη ζπλέβε ην 1994. Τν 

ινγηζκηθφ ήηαλ ζε βήηα ζηάδην. Ζ πξψηε δεκνζίεπζε (έθδνζε 2.1) έγηλε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1996.  Τνλ Ηνχιην ηνπ 1997 θπθινθφξεζε ην WEKA 2.2. Πεξηιάκβαλε 

νρηψ αιγνξίζκνπο εθκάζεζεο (νη πινπνηήζεηο ησλ νπνίσλ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο 

αξρηθνχο ζπγγξαθείο) πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε wrappers πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

WEKA κε βάζε ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε εηηθέηεο πνπ γξάθηεθαλ ζην 

C. Τα WEKA 2.2 επίζεο δηέζεηαλ κηα εγθαηάζηαζε βαζηζκέλε ζε Unix Make files , 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κεγάιεο θιίκαθαο βάζεη απηψλ ησλ 

αιγνξίζκσλ. 

 

Μέρξη ηψξα έγηλε νινέλα θαη πην δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ην ινγηζκηθφ. Παξάγνληεο 

φπσο νη αιιαγέο ζηηο ππνζηεξηθηηθέο βηβιηνζήθεο, ε δηαρείξηζε ησλ εμαξηήζεσλ θαη 

ε πνιππινθφηεηα ηεο δηακφξθσζεο θαζηζηνχζαλ ηε δνπιεηά ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηελ 

εκπεηξία εγθαηάζηαζεο απνγνεηεπηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο. Σρεηηθά κε απηφ ην 

δηάζηεκα απνθαζίζηεθε λα μαλαγξαθεί ην ζχζηεκα εμ νινθιήξνπ ζηελ Java, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πινπνηήζεσλ ησλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο. Απηφ ήηαλ κηα 

θάπσο ξηδνζπαζηηθή απφθαζε, δεδνκέλνπ φηη ε Java ήηαλ δπν εηψλ. Δπηπιένλ, ε 

απφδνζε ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο Java θαηέζηεζε κηα ακθηζβεηήζηκε επηινγή γηα ηελ 

πινπνίεζε ππνινγηζηηθψλ εληαηηθψλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. Δληνχηνηο, 

απνθαζίζηεθε φηη ηα πιενλεθηήκαηα φπσο "Write Once, Run Anywhere" θαη ε απιή 

ζπζθεπαζία θαη δηαλνκή αληηζηαζκίδνπλ απηά ηα θελά θαη ζα δηεπθφιπλαλ ηελ 

επξχηεξε απνδνρή ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

Τν Μάην ηνπ 1998 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειηθή απειεπζέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο TCL / 

TK (WEKA 2.3) θαη ζηα κέζα ηνπ 1999 θπθινθφξεζε ην 100% Java WEKA 3.0. 

Απηή ε κε γξαθηθή έθδνζε ηνπ WEKA ζπλνδεχεη ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 

miningbook απφ ηνπο Witten θαη Frank (Witten, & Frank, 2000). Τνλ Ννέκβξην ηνπ 

2003, θπθινθφξεζε κηα ζηαζεξή έθδνζε ηνπ WEKA (3.4) ελ αλακνλή ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ (Witten, & Frank, 2005). Σην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ 3,0 θαη 3,4, αλαπηχρζεθαλ νη ηξεηο θχξηεο γξαθηθέο επεμεγήζεηο 

ρξήζηε. 

 

Τν 2005, ε νκάδα αλάπηπμεο ηνπ WEKA έιαβε ην βξαβείν SIGKDDData Mining 

and Discovery Service. Τν βξαβείν αλαγλψξηζε ηε καθξνδσία θαη ηελ επξεία 
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πηνζέηεζε ηνπ WEKA. Τν 2006, ε Pentaho Corporation έγηλε ν θχξηνο ρνξεγφο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηελ πηνζέηεζε γηα λα δηακνξθψζεη ην ζηνηρείν εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

θαη πξνβιεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο. Ζ Pentaho είλαη πιένλ 

ελεξγφο ζπλεηζθέξσλ ζηε βάζε θψδηθα θαη ν πξψηνο ζπγγξαθέαο είλαη επί ηνπ 

παξφληνο ν επηθεθαιήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Απφ απηφ ην γξάςηκν, ην WEKA 3.6 (πνπ 

θπθινθφξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008) είλαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ WEKA, ην 

νπνίν, δίλνληαο ηελ νκνηφκνξθε αξίζκεζε ηεο έθθξαζεο cheme, ζεσξείηαη φηη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηαζεξφ. 

 

 

 

3.3  Δπηινγέο WEKA 

 

Τν WEKA κπνξεί λα δηαηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ Windows, Mac, ή Linux 

ελψ ππάξρεη επίζεο κηα επηινγή ε νπνία εκπεξηέρεη ην Java Virtual Machine. Τν Java 

Virtual Machine επηηξέπεη ζηνλ ρξήζε ηελ γξαθή ελφο θψδηθα ηνλ νπνίν θαη ζηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζην WEKA, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη δηθέο 

ηνπ αλάγθεο. Όηαλ ην πξφγξακκα θαηέβεη θαη εγθαηαζηαζεί είλαη πηζαλφ λα δεηεζεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε java. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ην πεξηβάιινλ ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ WEKA (Λαδάξνπ, & 

Φαηδεδάθεο, 2015). 

 

 

 

Εικόνα 3.3.1: Αρτική οθόνη WEKA 

Πηγή: Λαζάροσ, & Χαηζηδάκης, 2015 
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Σην αξρηθφ κελνχ ηνπ WEKA ζα εκθαληζηνχλ νη εμήο επηινγέο (Λαδάξνπ, & 

Φαηδεδάθεο, 2015): 

 

Explorer: Τν Explorer ζπληζηά ην γξαθηθφ εθείλν πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί.    

 

Experimenter: Τν Experimenter απνηειεί έλα πεξηβάιινλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζηαηηζηηθή.   

 

Knowledge Flow: Τν Knowledge Flow έρεη ίδηα ρξήζε κε απηή ηνπ Explorer. Ωζηφζν 

κε ην Knowledge Flow ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη drag & drop λα 

κεηαθέξεη κε ην πνληίθη δειαδή, δεδνκέλα απφ άιια αξρεία ζην αξρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο ην Knowledge Flow ππνζηεξίδεη ηελ incremental learning ε 

νπνία είλαη κέζνδνο εθκάζεζεο πνπ ζπλδέεη δηάθνξεο ηερληθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ν ρξήζηεο αληιεί γλψζεηο απφ παιαηφηεξεο εξγαζίεο.   

 

Simple CLI: Με ην Simple CLI ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κέζα απφ κηα 

ζεηξά εληνιψλ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Τν πεξηβάιινλ ηεο ηειεπηαίαο επηινγήο έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο πνπ παξέρνπλ ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε 

εληνιή :java weka.classifiers.trees.J48-t temp.arff ζα αλνίμεη ην αξρείν καο temp.arff 

θαη ζα εθαξκφζεη ηνλ αιγφξηζκν J48 πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα δέληξα απνθάζεσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη φηη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ζε απηήλ ηελ 

επηινγή ζα πξέπεη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

 

 

 

3.4  Πεξηγξαθή Menu WEKA 

 

Τν Menu ηνπ WEKA δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Αξρηθά ζηελ νζφλε ππάξρεη ε επηινγή 

Program φπνπ ππάξρνπλ νη επηινγέο LogWindow, Memory usage θαη Δxit. 

Δπηιέγνληαο ην LogWindow αλνίγεη έλα θαηλνχξην παξάζπξν. Τν παξάζπξν απηφ 

θαηαγξάθεη πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο. Ζ επηινγή Memory usage, αλαθέξεηαη ζην 
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πνζνζηφ κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφγξακκα. Τέινο κε ηελ επηινγή Δxit, 

ν ρξήζηεο θιείλεη ην πξφγξακκα ηνπ.  

 

 

Εικόνα 3.4.1: Menu WEKA 

Πηγή: Λαζάροσ, & Χαηζηδάκης, 2015 

 

 

Γίπια απφ ηελ επηινγή Program ππάξρεη ε επηινγή Visualization. Ζ Visualization 

παξαζέηεη κηα ζεηξά λέσλ επηινγψλ φπσο: Plot, ROC, TreeVisualizer, 

GraphVisualizer, BoundaryVisualizer. Ζ επηινγή Plot ρξεζηκνπνηεί ην αξρείν ηνπ 

ρξήζηε γηα λα ζρεδηάζεη δπζδηάζηαηα κνληέια. Ζ ROC επηηξέπεη ηελ επηινγή ηελ 

θακπχιεο πνπ έρεη απνζεθεπηεί πην πξφζθαηα. Ζ TreeVisualizer ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ ρξήζηε γηα λα απεηθνλίζεη δηάθνξα γξαθήκαηα. Ζ GraphVisualizer βνεζάεη ζηελ 

απεηθφληζε XML, DOT ή  BIF πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε γξαθήκαηα Bayesian. Τέινο 

ε BoundaryVisualizer δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα απεηθνλίζεη ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα φξηα πνπ ν ίδηνο έρεη ζέζεη. 

 

 

Εικόνα 3.4.2: Menu WEKA 

Πηγή: Λαζάροσ, & Χαηζηδάκης, 2015 



 36 

 

 

Σηελ επηινγή Tools ππάξρνπλ νη επηινγέο: ArffViewer, SqlViewer θαη Bayes net 

editor. Ζ επηινγή ArffViewer δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα βιέπεη ηα αξρεία 

.arff κε ηε κνξθή ελφο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ. Με ηε SqlViewer ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαπαξαζηήζεη έλα θχιιν εξγαζίαο sql ψζηε λα ην επεμεξγαζηεί κέζσ JDBC 

(Σπλδεηηθφηεηα Βάζεο Γεδνκέλσλ JAVA). Τέινο κε ηε Bayes net editor ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη, λα απεηθνλίδεη θαη λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ ρξήζε 

δηθηχσλ Bayes. 

 

 

 

Εικόνα 3.4.3: Menu WEKA 

Πηγή: Λαζάροσ, & Χαηζηδάκης, 2015 

 

 

Σηελ επηινγή Help εκθαλίδνληαη νη επηινγέο: Weka homepage, HOWTOs, code 

snippets,etc, Weka on Sourceforge θαη SystemInfo. Ζ επηινγή Weka homepage 

κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ HOWTOs, code snippets,etc 

ζηελ νπζία απνηειεί έλαλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν κέζα απφ ηελ παξάζεζε 

παξαδεηγκάησλ, βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα εμνηθεησζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ επηινγή Weka on Sourceforge ζπληζηά ηελ ηζηνζειηδά ηνπ Weka 

ζην Sourceforge. Τέινο ε SystemInfo δίλεη ζην ρξήζηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 



 37 

 

Εικόνα 3.4.4: Menu WEKA 

Πηγή: Λαζάροσ, & Χαηζηδάκης, 2015 

 

 

 

3.5 Τπνζηεξηδόκελα Αξρεία WEKA 
 

 

Τν WEKA ππνζηεξίδεη αξρεία .arff. Έλα αξρείν arff (Μνξθή αξρείνπ ζπζρεηίζεσλ) 

είλαη έλα αξρείν θεηκέλνπ ASCII πνπ πεξηγξάθεη κηα ιίζηα εκθαλίζεσλ πνπ 

κνηξάδνληαη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. Τα αξρεία arff αλαπηχρζεθαλ απφ ην 

Μεραληθφ Πξφγξακκα Μάζεζεο ζην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Waikato γηα ρξήζε κε ην ινγηζκηθφ εθκάζεζεο κεραλψλ Weka. 

Τα αξρεία ARFF έρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα είλαη 

νη πιεξνθνξίεο θεθαιίδαο , νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξίεο δεδνκέλσλ . 

Ζ επηθεθαιίδα ηνπ αξρείνπ ARFF πεξηέρεη ην φλνκα ηεο ζρέζεο, κηα ιίζηα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (ηηο ζηήιεο ζηα δεδνκέλα) θαη ηνπο ηχπνπο ηνπο. Μηα θεθαιίδα 

παξάδεηγκα ζην ηππηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ IRIS κνηάδεη κε απηφ: 

 

% 1. Τίηλορ: Βάζη δεδομένων θςηών Iris 

   %  

   % 2. Πηγέρ: 

   % (α) Γημιοςπγόρ: RA Fisher 

   % (β) Γωπηηήρ: Michael Marshall (MARSHALL_PLU@io.arc.nasa.gov) 

   % (γ) Ημεπομηνία: Ιούλιορ, 1988 

   %  

   @RELATION ίπιδα 

 

   @ATTRIBUTE sepallength NUMERIC 

   @ ATTRIBUTE sepalwidth NUMERIC 

   @ ATTRIBUTE petallength NUMERIC 

   @ ATTRIBUTE πενηαπλάζια NUMERIC 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/
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   @ ATTRIBUTE ηάξη {Iris-setosa, Iris-versicolor, Iris-virginica} 

   

 

Τα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ ARFF κνηάδνπλ κε ηα αθφινπζα: 

 

   @ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

   5.1,3.5,1.4,0.2, Iris-setosa 

   4,9,3,0,1,4,0,2, Iris-setosa 

   4.7,3.2,1.3,0.2, Iris-setosa 

   4.6,3,1,1,5,0,2, Iris-setosa 

   5.0,3.6,1.4,0.2, Iris-setosa 

   5,4,3,9,1,7,0,4, Iris-setosa 

   4.6,3.4,1.4,0.3, Iris-setosa 

   5,0,3,4,1,5,0,2, Iris-setosa 

   4.4,2.9,1.4,0.2, Iris-setosa 

   4,9,3,1,1,5,0,1, Iris-setosa 

 

 

Οη γξακκέο πνπ αξρίδνπλ κε% είλαη ζρφιηα. Οη δειψζεηο 

@RELATION , @ATTRIBUTE θαη @DATA δελ είλαη επαίζζεηεο ζηελ πεξίπησζε. 

Παξαδείγκαηα 

 

Αξθεηά γλσζηά ζχλνια δεδνκέλσλ κάζεζεο κεραλήο δηαλέκνληαη κε ηνλ Weka ζηνλ 

θαηάινγν $ WEKAHOME / δεδνκέλσλ σο αξρεία ARFF. 

Σν ηκήκα θεθαιίδαο ARFF 

 

Τν ηκήκα Κεθαιίδαο ARFF ηνπ αξρείνπ πεξηέρεη ηηο δειψζεηο ζρέζεο θαη ηηο 

δειψζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Η Γήισζε πλαιιαγώλ 

 

Τν φλνκα ζρέζεο νξίδεηαη σο ε πξψηε γξακκή ζην αξρείν ARFF. Ζ κνξθή είλαη: 

    @ ζσέζη <όνομα_αναθοπάρ> 

    

 

φπνπ <φλνκα_αλαθνξάο> είλαη κηα ζπκβνινζεηξά. Ζ ζπκβνινζεηξά πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη φηαλ ην φλνκα πεξηιακβάλεη θελά. 
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Οη δειώζεηο @attribute 

 

Οη δειψζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζεηξάο παξαγγειηώλ 

@attribute. Κάζε ηδηφηεηα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ έρεη ηε δηθή 

ηνπ δήισζε @attribute πνπ νξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ην φλνκα απηνχ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ. Ζ ζεηξά πνπ δειψλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ππνδεηθλχεη ηε ζέζε ηεο ζηήιεο ζηελ ελφηεηα δεδνκέλσλ ηνπ 

αξρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ηξίην πνπ δειψλεηαη ηφηε ν 

Weka αλακέλεη φηη φιεο νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα βξεζνχλ ζηελ ηξίηε ζηήιε 

πνπ νξηνζεηείηαη κε θφκκα. 

Ζ κνξθή ηεο δήισζεο @attribute είλαη: 

    @attribute <attribute-name> <datatype> 

    

 

φπνπ ην <attribute-name> πξέπεη λα μεθηλά κε έλαλ αιθαβεηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα θελά ζην φλνκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί νιφθιεξν ην 

φλνκα. 

Τν <datatype> κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο πνπ 

ππνζηεξίδεη ν Weka: 

 αξηζκεηηθφο 

 <nominal-specification> 

 ζεηξά 

 εκεξνκελία [<εκεξνκελία-κνξθή>] 

φπνπ νη <νλνκαζηηθέο πξνδηαγξαθέο> θαη <εκεξνκελία-κνξθή> θαζνξίδνληαη 

παξαθάησ. Οη αξηζκνί ιέμεσλ-θιεηδηψλ , ε ζπκβνινζεηξά θαη ε εκεξνκελία δελ είλαη 

επαίζζεηεο ζηελ πεξίπησζε. 

 

Αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Τα αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα είλαη πξαγκαηηθνί ή αθέξαηνη αξηζκνί. 
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Ολνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Οη νλνκαζηηθέο ηηκέο νξίδνληαη κε ηελ παξάζεζε <νλνκαζηηθήο πξνδηαγξαθήο> ησλ 

πηζαλψλ ηηκψλ: {<νλνκαζηηθήο νλνκαζίαο1>, <νλνκαζηηθήο νλνκαζίαο2>, 

<νλνκαζηηθήο νλνκαζίαο3>, ...} 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή θιάζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ Iris κπνξεί λα νξηζηεί σο 

εμήο: 

    @ ATTRIBUTE ηάξη {Iris-setosa, Iris-versicolor, Iris-virginica} 

    

Πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηηκέο πνπ πεξηέρνπλ θελά. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεηνζεηξάο 

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεηνζεηξάο καο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγνχκε ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πεξηέρνπλ απζαίξεηεο ηηκέο θεηκέλνπ. Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν ζε εθαξκνγέο 

εμφξπμεο θεηκέλνπ, θαζψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε ζχλνια δεδνκέλσλ κε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεηνζεηξάο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γξάθνπκε θίιηξα Weka γηα λα 

ρεηξηζηνχκε ζπκβνινζεηξέο (φπσο ην StringToWordVectorFilter). Τα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπκβνινζεηξψλ δειψλνληαη σο εμήο: 

    @ ATTRIBUTE ζειπά LCC 

    

Υαξαθηεξηζηηθά εκεξνκελίαο 

 

Οη δειψζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ εκεξνκελίαο έρνπλ ηε κνξθή: 

    @attribute <όνομα> ημεπομηνία [<ημεπομηνία-μοπθή>] 

    

φπνπ <name> είλαη ην φλνκα γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη <date-format> είλαη κηα 

πξναηξεηηθή ζπκβνινζεηξά πνπ θαζνξίδεη πψο πξέπεη λα αλαιχνληαη θαη λα 

εθηππψλνληαη νη ηηκέο εκεξνκελίαο (απηφ είλαη ην ίδην ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην SimpleDateFormat). Ζ πξνεπηιεγκέλε ζπκβνινζεηξά κνξθήο δέρεηαη ηε 

κνξθή ζπλδπαζκέλεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ISO-8601: "yyyy-MM-dd'T'HH: mm: 

ss". 



 41 

Οη εκεξνκελίεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα δεδνκέλσλ σο ηηο αληίζηνηρεο 

αλαπαξαζηάζεηο ζπκβνινζεηξψλ ηεο εκεξνκελίαο / ψξαο  

Αξρείν δεδνκέλσλ ARFF 

 

Ζ ελφηεηα Γεδνκέλα ARFF ηνπ αξρείνπ πεξηέρεη ηε γξακκή δήισζεο δεδνκέλσλ θαη 

ηηο πξαγκαηηθέο γξακκέο παξνπζίαο. 

Η Γήισζε @data 

 

Ζ δήισζε @data είλαη κία γξακκή πνπ δειψλεη ηελ αξρή ηνπ ηκήκαηνο δεδνκέλσλ 

ζην αξρείν. Ζ κνξθή είλαη: 

    @δεδομένα 

    

Σα δεδνκέλα παξνπζίαο 

 

Κάζε παξάζηαζε αληηπξνζσπεχεηαη ζε κία γξακκή, κε ηελ επηζηξνθή ηνπ νρήκαηνο 

λα ππνδειψλεη ην ηέινο ηνπ ζηηγκηφηππνπ. 

Οη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε νξηνζεηνχληαη κε 

θφκκαηα. Πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ δειψζεθαλ ζην ηκήκα θεθαιίδαο 

(δει. Τα δεδνκέλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε nth @ declaration είλαη πάληα ην nth πεδίν 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ). 

Οη ηηκέο πνπ ιείπνπλ αληηπξνζσπεχνληαη απφ έλα κφλν εξσηεκαηηθφ, φπσο: 

    @δεδομένα 

    4.4, α, 1.5, δ, Iris-setosa 

    

Οη ηηκέο ησλ ζπκβνινζεηξψλ θαη ησλ νλνκαζηηθψλ ηδηνηήησλ είλαη επαίζζεηεο ζε 

πεδά θαη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φζεο πεξηέρνπλ ρψξν, σο εμήο: 

    @ LCCvsLCSH 

 

    @attribute LCC string 

    @attribute LCSH ζςμβολοζειπά 
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    @δεδομένα 

    AG5, «Δγκςκλοπαίδειερ και λεξικά, 20ορ αιώναρ». 

    AS262, «Δπιζηήμη - Σοβιεηική Ένωζη - Ιζηοπία». 

    AE5, "Δγκςκλοπαίδειερ και λεξικά". 

    AS281, «Αζηπονομία, Αζύπο-Βαβςλωνιανή, Φεγγάπι - Φάζειρ». 

    AS281, «Αζηπονομία, Αζζύπο-Βαβςλωνιανή, Σελήνη - Πίνακερ». 

    

Οη εκεξνκελίεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε ζπκβνινζεηξά πνπ νξίδεηαη ζηε δήισζε ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα: 

    @RELATION Timestamps 

 

    @ ATTRIBUTE σπονική ζθπαγίδα DATE "εεεε-ΜΜ-ηη ΗΗ: mm: ss"  

 

    @ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

    "2001-04-03 12:12:12" 

    "2001-05-03 12:59:55" 

    

Αξρεία αξαηώλ αξρείσλ ARFF 

 

Τα αξρεία αξαηψλ αξρείσλ ARFF είλαη πνιχ παξφκνηα κε ηα αξρεία ARFF, αιιά ηα 

δεδνκέλα κε ηελ ηηκή 0 δελ εθπξνζσπνχληαη ξεηά. 

Τα αξρεία αξαηψλ αξρείσλ ARFF έρνπλ ηελ ίδηα θεθαιίδα 

(δειαδή εηηθέηεο @relation θαη @attribute ), αιιά ε ελφηεηα δεδνκέλσλ είλαη 

δηαθνξεηηθή. Αληί λα αλαπαξηζηάκε θάζε ηηκή κε ηε ζεηξά, φπσο απηφ: 

    @δεδομένα 

    0, Φ, 0, Υ, "κλάζη Α" 

    0, 0, W, 0, "κλάζη Β" 

    

Τα κε κεδεληθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδνληαη ξεηά απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηελ ηηκή πνπ δειψλεηαη, φπσο παξαθάησ: 

 

    @δεδομένα 

    {1 Φ, 3 Υ, 4 "κλάζη Α"} 

    {2 W, 4 "καηηγοπίαρ Β"} 

    

Κάζε παξάζηαζε πεξηβάιιεηαη απφ αγθχιεο θαη ην ζρήκα γηα θάζε θαηαρψξεζε 

είλαη: <index> <space> <value> φπνπ index είλαη ν δείθηεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

(μεθηλψληαο απφ 0). 
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Σεκεηψζηε φηη νη παξαιεηπφκελεο ηηκέο ζε κηα αξαηή παξνπζία είλαη 0 , δελ είλαη 

"ιείπνπλ" ηηκέο! Δάλ κηα ηηκή είλαη άγλσζηε, πξέπεη λα ηελ εθπξνζσπείηε ξεηά κε 

έλα εξσηεκαηηθφ (?). 

Πξνεηδνπνίεζε: Υπάξρεη έλα γλσζηφ πξφβιεκα πνπ απνζεθεχεη ηα αληηθείκελα 

SparseInstance απφ ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεηνζεηξάο. Σην Weka, νη ηηκέο ησλ ζπκβνινζεηξψλ θαη ησλ νλνκαζηηθψλ 

δεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη σο αξηζκνί. απηνί νη αξηζκνί ιεηηνπξγνχλ σο επξεηήξηα ζε 

κηα ζεηξά απφ πηζαλέο ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ (απηφ είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ). Ωζηφζν, ε πξψηε ηηκή ζπκβνινζεηξάο έρεη εθρσξεζεί δείθηεο 0: 

απηφ ζεκαίλεη φηη, εζσηεξηθά, απηή ε ηηκή απνζεθεχεηαη σο 0. Όηαλ γξάθεηαη έλα 

SparseInstance, νη ζπκβνινζεηξέο κε εζσηεξηθή ηηκή 0 δελ εμάγνληαη, έηζη ε ηηκή 

ζπκβνινζεηξάο ηνπο έρεη ραζεί (θαη φηαλ ην αξρείν arff δηαβάδεηαη μαλά, ε 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή 0 είλαη ην επξεηήξην κηαο δηαθνξεηηθήο ηηκήο ζπκβνινζεηξάο, 

νπφηε ε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαίλεηαη λα αιιάδεη).  

 

 

3.6  Δληνιέο ζε πεξηβάιινλ WEKA 

 

Σην πξφγξακκα WEKA ππάξρεη κηα ζεηξά εληνιψλ πνπ βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα 

θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα εθηειέζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

επηζπκεί κε ηξφπν εχθνιν θαη γξήγνξν (Bouckaert, et al., 2008). Οη αθφινπζεο 

εληνιέο είλαη δηαζέζηκεο ζην απιφ CLI: 

 

 java <classname> [<args>] 

 

Δπηθαιείηαη κηα θιάζε java κε ηα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα (αλ ππάξρνπλ) 

 

 break 

 

Σηακαηά ηελ ηξέρνπζα ξνή , π.ρ. έλαλ ηξέρνλ ηαμηλνκεηή, κε θηιηθφ ηξφπν 

 

 kill 
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Σηακαηά ηελ ηξέρνπζα ξνή θαηά ηξφπν κε ερζξηθφ 

 

 cls 

 

Καζαξίδεη ηελ πεξηνρή εμφδνπ 

 

 exit 

 

Δμέξρεηαη απφ ην απιφ CLI 

 

 help [<command>] 

 

Παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ εληνιψλ αλ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε 

εληνιή, δηαθνξεηηθά πεξηζζφηεξε βνήζεηα γηα ηελ θαζνξηζκέλε εληνιή 

 

 

Απλό CLI 

 

Τν απιφ CLI παξέρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Weka, δει. 

Ταμηλνκεηέο, θίιηξα, νκάδεο, θιπ., Αιιά ρσξίο ηελ ηαιαηπσξία ηνπ CLASSPATH 

(δηεπθνιχλεη εθείλν κε ην νπνίν μεθίλεζε ε Weka). Πξνζθέξεη έλα απιφ θέιπθνο 

Weka κε μερσξηζηή γξακκή εληνιψλ θαη έμνδν (Bouckaert, et al., 2008) 
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Εικόνα 3.6.1: Ενηολές WEKA 

Πηγή: (Bouckaert, et al., 2008) 
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Κεθάιαην 4
ν
- Λνγηζκηθό WEKA 

 

 

4.1  Δπεθηάζεηο ζην ινγηζκηθό WEKA 

 

Τν Programming Interface (API) ηεο WEKA επηηξέπεη ηελ εχθνιε ελζσκάησζε ζε 

άιιεο εθαξκνγέο Java θαζψο θαη ηελ επέθηαζή ηεο κε λέα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε πξφζζεηνη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, είηε αθφκα θαη επεθηάζεηο ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο 

ρξήζηε (GUI) γηα λα ππνζηεξηρζνχλ δηαθνξεηηθέο ξνέο εξγαζίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πεξηβάιινλ ρξφλνπ αλάιπζεο θαη πξφβιεςεο (Hall, et al., 2009). 

 

Δθηφο απφ ηνλ πεγαίν θψδηθα WEKA, γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε επέθηαζεο, 

κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα εμσηεξηθά εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

βηβιηνζήθεο ηξίησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ο ζθνπφο απηψλ ησλ εξγαιείσλ 

είλαη ε απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ θνηλψλ εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε δνθηκή 

κνλάδσλ ή ε δηαρείξηζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. 

 

Γηα ηε δνθηκή κνλάδσλ, ην WEKA ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε JUnit . Τν JUnit είλαη 

έλα πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ δνθηκψλ θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα Κνηλήο 

Γεκφζηαο Άδεηαο Φξήζεο v 1.0.  

  

Ο πεγαίνο θψδηθαο ηνπ WEKA είλαη επίζεο δηαζέζηκνο κέζσ απνζεηεξίνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδεηαη ζην Apache Subversion . Ζ εθαξκνγή Subversion ηνπ 

Apache επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ειέγρνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεγαίν 

θψδηθα ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, νδεγψληαο ζε κηα πην 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο κηαο 

κεγάιεο εθαξκνγήο αλνηρηνχ θψδηθα, ε νπνία πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ 

γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλσλ πξνγξακκαηηζηψλ. Τν Apache Subversion δηαλέκεηαη 

δσξεάλ ππφ ηελ Κνηλή Γεκφζηα Άδεηα v 1.0.  

 

http://www.junit.org/%29
http://subversion.apache.org/
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Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο λένπ παθέηνπ επέθηαζεο WEKA απαηηεί 

ην εξγαιείν Apache Ant build, ην νπνίν επίζεο δηαλέκεηαη δσξεάλ ππφ ηελ έθδνζε 

Apache License 2.0 (Salatas, 2011). 

 

Τα εξγαιεία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλα ζε άιια 

εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ (δειαδή Κψδηθα επεμεξγαζηέο / debuggers) ζε έλα εληαίν 

IDE. Τα δχν πην δεκνθηιή IDE γηα αλάπηπμε Java είλαη πηζαλψο ηα εμήο: 

 

 Τν Netbeans, ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ππφ δηπιή άδεηα: Common 

Development and DistributionLicense (CDDL) v1.0 θαη GNU GPL v2. 

 Ζ Eclipse, ε νπνία επίζεο δηαλέκεηαη δσξεάλ ππφ ηελ Eclipse Public License 

(EPL) v. 1.0. 

 

Καη νη δχν απηέο IDE κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επεθηάζεσλ ηνπ 

WEKA (Salatas, 2011). 

 

 

 

4.2 Σα δίθηπα RBF θαη MLP ζην WEKA 
 

 

Έλα δίθηπν (MLP) είλαη κηα θαηεγνξία ηξνθνδνηνχκελνπ  ηερλεηνχ λεπξηθνχ 

δηθηχνπ. Έλα MLP απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία ζηξψκαηα θφκβσλ: έλα 

ζηξψκα εηζφδνπ, έλα θξπκκέλν ζηξψκα θαη έλα ζηξψκα εμφδνπ. Δθηφο απφ ηνπο 

θφκβνπο εηζφδνπ, θάζε θφκβνο είλαη έλαο λεπξψλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα κε 

γξακκηθή ιεηηνπξγία ελεξγνπνίεζεο. Τν MLP ρξεζηκνπνηεί κηα επνπηεπφκελε 

ηερληθή εθκάζεζεο πνπ νλνκάδεηαη backpropagation γηα εθπαίδεπζε (Rosenblatt, 

1961) Τα πνιιαπιά ζηξψκαηα θαη ε κε γξακκηθή ελεξγνπνίεζή ηνπ δηαθξίλνπλ ην 

MLP απφ έλα γξακκηθφ perceptron . Μπνξεί λα δηαθξίλεη δεδνκέλα πνπ δελ 

είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκα  (Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986). 

 

Δάλ έλα perceptron πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ έρεη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε 

ελεξγνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο λεπξψλεο, δειαδή κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε πνπ 

ραξηνγξαθεί ηηο ζηαζκηζκέλεο εηζξνέο ζηελ έμνδν θάζε λεπξψλα, ηφηε ε γξακκηθή 

άιγεβξα δείρλεη φηη νπνηνζδήπνηε αξηζκφο ζηξσκάησλ κπνξεί λα κεησζεί ζε έλα 

http://ant.apache.org/
http://netbeans.org/
http://www.eclipse.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_separability
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_weight
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_algebra
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_algebra
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ζηξψκα εηζφδνπ- εμφδνπ. Σε MLPs νξηζκέλνη λεπξψλεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα κε 

γξακκηθή ιεηηνπξγία ελεξγνπνίεζεο πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα κνληεινπνηήζεη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ δξάζεο ή ηελ ππξνδφηεζε ησλ βηνινγηθψλ λεπξψλσλ. 

Τα MLP είλαη ρξήζηκα ζηελ έξεπλα γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα 

ζηνραζηηθά, ηα νπνία ζπρλά επηηξέπνπλ πξνζεγγηζηηθέο ιχζεηο γηα εμαηξεηηθά 

πεξίπινθα πξνβιήκαηα φπσο ε πξνζέγγηζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 

Τα MLPs είλαη θαζνιηθέο πξνζεγγίζεηο ιεηηνπξγηψλ φπσο έδεημε ην ζεψξεκα ηνπ 

Cybenko,  έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ κε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (Rumelhart, Hinton, & Williams, 

1986). Καζψο ε ηαμηλφκεζε είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε παιηλδξφκεζεο φηαλ ε 

κεηαβιεηή απφθξηζεο είλαη θαηεγνξεκαηηθή , ηα MLPs ηαμηλνκνχλ αιγνξίζκνπο. 

 

MLPs ήηαλ κηα δεκνθηιήο ιχζε κεραληθήο κάζεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

βξίζθνληαο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε αλαγλψξηζε θσλήο , ε 

αλαγλψξηζε εηθφλαο θαη απηφκαηε κεηάθξαζε ινγηζκηθνχ, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

αληηκεησπίδεη έληνλν αληαγσληζκφ απφ πνιχ πην απιή (θαη ησλ ζρεηηθψλ) Μεραλέο 

δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο. Τν ελδηαθέξνλ γηα δίθηπα backpropagation επέζηξεςε 

ιφγσ ησλ επηηπρηψλ ηεο βαζηάο κάζεζεο. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, έλα δίθηπν ιεηηνπξγηψλ αθηηληθήο 

βάζεο είλαη έλα ηερλεηφ λεπξσληθφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγίεο αθηηληθήο 

βάζεο ζαλ ιεηηνπξγίεο ελεξγνπνίεζεο. Ζ έμνδνο ηνπ δηθηχνπ είλαη έλαο γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο ιεηηνπξγηψλ αθηηληθήο βάζεο ησλ εηζφδσλ θαη παξακέηξσλ λεπξψλσλ. 

Τα δίθηπα ιεηηνπξγίαο αθηηληθήο βάζεο έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο πξφβιεςεο ρξνλνζεηξψλ, ηεο ηαμηλφκεζεο θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο . Γηαηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε έλα έγγξαθν ηνπ 

1988 απφ ηνπο Broomhead θαη Lowe, θαη νη δχν εξεπλεηέο ζην Royal Signals θαη ην 

Radar Establishment  (Broomhead, & Lowe, 1988). 

 

Τα δίθηπα βάζεο αθηηλσηήο βάζεο (RBF) έρνπλ ζπλήζσο ηξία επίπεδα: έλα ζηξψκα 

εηζφδνπ, έλα θξπκκέλν ζηξψκα κε κε γξακκηθή ιεηηνπξγία ελεξγνπνίεζεο RBF θαη 

γξακκηθφ επίπεδν ζηξψκαηνο εμφδνπ. 
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4.3  Γηεπαθέο ρξήζηε 

 

Τν πξφγξακκα WEKA ζηνρεχεη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ζπιινγήο αιγνξίζκσλ 

κεραληθήο κάζεζεο θαη εξγαιείσλ πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζε εξεπλεηέο θαη 

επαγγεικαηίεο. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ γξήγνξα θαη λα ζπγθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εθκάζεζεο κεραλψλ ζε λέα ζχλνια δεδνκέλσλ. Ζ αξζξσηή, 

επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ηεο επηηξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ εμειηγκέλεο δηεξγαζίεο 

εμφξπμεο δεδνκέλσλ απφ ηελ επξεία ζπιινγή αιγνξίζκσλ βαζηθήο κάζεζεο θαη 

εξγαιείσλ πνπ παξέρνληαη. Ζ επέθηαζε ηνπ Toolkit είλαη εχθνιε ράξε ζε έλα απιφ 

API, κεραληζκνχο plugin θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηελ ελζσκάησζε 

λέσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο κε ηηο γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε ηνπ WEKA. Ο πίλαθαο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεη αιγφξηζκνπο γηα παιηλδξφκεζε, ηαμηλφκεζε, νκαδνπνίεζε, 

εμφξπμε θαλφλα ζχλδεζεο θαη επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή 

εμεξεχλεζε δεδνκέλσλ θαιχπηεηαη θαιά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ θαη απφ πνιιά εξγαιεία πξνεπεμεξγαζίαο. Απηά, φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

ηε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ ζρεκάησλ θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο, ππνζηεξίδνπλ κνληέια δηεξγαζηψλ εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ φπσο ην CRISP-DM (Shearer, 2000). 

 

Τν WEKA δηαζέηεη πνιιέο δηαζπλδέζεηο γξαθηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ θχξηα γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε είλαη ν 

"Explorer". Γηαζέηεη κηα δηεπαθή κε βάζε ηα πάλει, φπνπ δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Σηελ πξψηε νκάδα, πνπ 

νλνκάδεηαη "Πξνεπεμεξγαζία", κπνξεί λα θνξησζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ WEKA, πνπ νλνκάδνληαη 

"θίιηξα". Τα δεδνκέλα κπνξνχλ λα θνξησζνχλ απφ δηάθνξεο πεγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρείσλ, ησλ δηεπζχλζεσλ URL θαη ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Οη ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο αξρείσλ πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή ARFF ηεο 

WEKA, κνξθή CSV, κνξθή LibSVM θαη κνξθή C4.5. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερλεηή πεγή δεδνκέλσλ θαη λα 
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επεμεξγαζηνχλ δεδνκέλα κε κε απηφκαην ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (Khoussainov, Zuo, & Kushmerick, 2004). 

 

Τν δεχηεξν πάλει ζηνλ Explorer παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο 

θαη παιηλδξφκεζεο ηνπ WEKA. Ο αληίζηνηρνο πίλαθαο νλνκάδεηαη "Ταμηλφκεζε", 

επεηδή νη ηερληθέο παιηλδξφκεζεο ζεσξνχληαη πξνβιέπηεο ησλ "ζπλερψλ ηάμεσλ". 

Απφ πξνεπηινγή, ν πίλαθαο εθηειεί κηα δηαζηαπξνχκελε επηθχξσζε γηα έλαλ 

επηιεγκέλν αιγφξηζκν εθκάζεζεο ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαηαξηηζηεί ζηνλ 

πίλαθα Preprocess γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξφβιεςεο απφδνζεο. Παξνπζηάδεη επίζεο 

κηα γξαπηή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ην πιήξεο ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, άιινη ηξφπνη αμηνιφγεζεο, π.ρ. κε βάζε έλα μερσξηζηφ ζχλνιν 

δνθηκψλ, ππνζηεξίδνληαη επίζεο. Δάλ είλαη εθαξκφζηκν, ν πίλαθαο παξέρεη επίζεο 

πξφζβαζε ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο κνληέισλ, π.ρ. δέληξα απνθάζεσλ 

(Khoussainov, Zuo, & Kushmerick, 2004). Δπηπιένλ, κπνξεί λα απεηθνλίζεη 

ζθάικαηα πξφβιεςεο ζε δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θαη επίζεο επηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε κέζσ θακππιψλ ROC θαη άιισλ "θακππιψλ θαησθιίνπ". Τα κνληέια 

κπνξνχλ επίζεο λα απνζεθεπηνχλ θαη λα θνξησζνχλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα. 

 

Μαδί κε ηνπο επνπηεπφκελνπο αιγνξίζκνπο, ην WEKA ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ 

εθαξκνγή αιγνξίζκσλ ρσξίο επίβιεςε, δειαδή αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο θαη 

κεζφδσλ εμφξπμεο θαλφλα ζχλδεζεο. Απηά είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ Explorer κέζσ 

ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ πίλαθα αληίζηνηρα. Ο πίλαθαο "Σπζηάδεο" επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα εθηεινχλ έλαλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

θνξησζεί ζηνλ πίλαθα Preprocess. Παξέρεη απιέο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηεο νκαδνπνίεζεο: απφδνζε πνπ βαζίδεηαη ζε πηζαλφηεηεο γηα ηνπο 

αιγφξηζκνπο ζηαηηζηηθήο νκαδνπνίεζεο θαη ζχγθξηζε κε ηελ "αιεζηλή" έληαμε ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο, αλ απηφ θαζνξίδεηαη ζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ. 

Δάλ είλαη εθηθηφ, είλαη επίζεο δπλαηή ε απεηθφληζε ηεο δνκήο νκαδνπνίεζεο θαη ηα 

κνληέια κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ επίκνλα εάλ είλαη απαξαίηεην. 

 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ WEKA γηα ηα θαζήθνληα ζπγθέληξσζεο δελ είλαη ηφζν 

εθηεηακέλε φζν ε ππνζηήξημή ηεο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ παιηλδξφκεζε, αιιά έρεη 

πεξηζζφηεξεο ηερληθέο γηα νκαδνπνίεζε απφ φ, ηη γηα ηελ εμφξπμε θαλφλα ζχλδεζεο, 

ε νπνία έσο ηψξα έρεη παξακειεζεί θάπσο. Παξ 'φια απηά, πεξηέρεη κηα εθαξκνγή 
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ηνπ πην γλσζηνχ αιγνξίζκνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαζψο θαη κεξηθέο άιιεο. Απηέο νη 

κέζνδνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ πίλαθα "Σπλεξγάηεο" ζηνλ 

Explorer (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

Ίζσο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαζήθνληα ζηελ πξαθηηθή εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη 

ην θαζήθνλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα δεδνκέλα είλαη ηα πην 

πξνγλσζηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Explorer ηνπ WEKA έρεη κηα εηδηθή νκάδα γηα 

ηελ επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ, "Δπηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ", ε νπνία παξέρεη 

πξφζβαζε ζε κηα κεγάιε πνηθηιία αιγνξίζκσλ θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Λφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλαδήηεζεο κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, είλαη δπλαηφ λα δηακνξθσζεί έλα επξχ θάζκα 

πηζαλψλ ππνςήθησλ ηερληθψλ. Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ ζπλφινπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα επηθπξσζεί κέζσ πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 

δηαζηαπξνχκελε επηθχξσζε. 

 

Σεκεηψζηε φηη ν πίλαθαο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα 

δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. Ο "FilteredClassifier" ηνπ WEKA (πξνζβάζηκνο 

απφ ηνλ πίλαθα "Ταμηλφκεζε") πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ ππνθείκελν αιγφξηζκν 

ηαμηλφκεζεο ή παιηλδξφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή αηζηφδνμσλ 

πξνθαηαιήςεσλ ζηηο εθηηκήζεηο απφδνζεο πνπ απνθηήζεθαλ. Απηή ε πξνεηδνπνίεζε 

ηζρχεη επίζεο γηα κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πξνεπεμεξγαζίαο - πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

επνπηεπφκελα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηνλ πίλαθα Preprocess. 

 

Σε πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, ε νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ παξέρεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο. Απηά κπνξεί αθφκε λα επηηξέςνπλ ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ αλάιπζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθέο κάζεζεο θαη αιγφξηζκνπο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Witten, 

Frank, & Hall, 2011). Αιιά αθφκα θη αλ απηφ δελ ζπκβαίλεη, κπνξνχλ λα 

ελεκεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ελφο θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ γηα ην πξφβιεκα 

ζην ρέξη. Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο ζηνλ Explorer, ν νπνίνο νλνκάδεηαη "Οπηηθνπνίεζε", 

παξέρεη κηα ρξσκαηηθή γξαθηθή παξάζηαζε ζην δηάγξακκα ζθέδαζεο, καδί κε ηελ 

επηινγή ηεο δηάηξεζεο, επηιέγνληαο κεκνλσκέλα νηθφπεδα ζε απηφλ ηνλ πίλαθα θαη 

επηιέγνληαο ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ γηα απεηθφληζε. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ιήςε 
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πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κεκνλσκέλα datapoints θαη ε ηπραία δηαηαξαρή ησλ 

δεδνκέλσλ κε επηιεγκέλε πνζφηεηα γηα ηελ απνθάιπςε ζπγθερπκέλσλ δεδνκέλσλ. 

 

Ο Explorer έρεη ζρεδηαζηεί γηα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ βαζηζκέλε ζε παξηίδεο: ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θνξηψλνληαη ζηε κλήκε ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγάδνληαη. Απηφ κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ 

κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ην WEKA έρεη πινπνηήζεηο θάπνησλ 

αιγνξίζκσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζηνηρεησδψλ κνληέισλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε δηαδνρηθή ιεηηνπξγία απφ κηα δηεπαθή γξακκήο εληνιψλ. Ζ 

απμεηηθή θχζε απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ αγλνείηαη ζηνλ Explorer, αιιά κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα πην πξφζθαηε πξνζζήθε ζην ζχλνιν ησλ 

γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε ηνπ WEKA, δειαδή ηε ιεγφκελε “Knowledge Flow/ξνή 

γλψζεο” πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.3.2. Πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ Explorer κπνξεί επίζεο λα αληηκεησπηζηεί απφ ηε ξνή 

γλψζεο. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηελ θαηάξηηζε κε βάζε ηελ παξηίδα, ην κνληέιν ξνήο 

δεδνκέλσλ επηηξέπεη θιηκαθσηέο ελεκεξψζεηο κε θφκβνπο επεμεξγαζίαο πνπ 

κπνξνχλ λα θνξηψζνπλ θαη λα πξνεπεμεξγαζηνχλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξηλ 

ηνπο ηξνθνδνηήζνπλ ζε θαηάιιεινπο αιγφξηζκνπο απμεηηθήο κάζεζεο. Παξέρεη 

επίζεο θφκβνπο γηα απεηθφληζε θαη αμηνιφγεζε. Μφιηο ξπζκηζηεί ε ξχζκηζε ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ θφκβσλ επεμεξγαζίαο, κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κεηέπεηηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

Τν ηξίην θχξην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζηε ζην WEKA είλαη ην "Experimenter" . 

Απηή ε δηεπαθή έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πεηξακαηηθή ζχγθξηζε ηεο 

πξφβιεςεο ησλ αιγνξίζκσλ κε βάζε ηα πνιιά δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην WEKA. Τα πεηξάκαηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πνιινχο 

αιγφξηζκνπο πνπ εθηεινχληαη ζε πνιιαπιά ζχλνια δεδνκέλσλ. γηα παξάδεηγκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο επαλαιακβαλφκελε δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε. Τα πεηξάκαηα 

κπνξνχλ επίζεο λα δηαλεκεζνχλ ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηηθνχο θφκβνπο ζε έλα 

δίθηπν γηα ηε κείσζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ γηα κεκνλσκέλνπο θφκβνπο. Μφιηο 

δεκηνπξγεζεί έλα πείξακα, κπνξεί λα απνζεθεπηεί είηε ζε κνξθή XML είηε ζε 

δπαδηθή κνξθή, ψζηε λα κπνξεί λα μαλαεπηζθεθζεί εάλ είλαη απαξαίηεην. Τα 

παξακεηξνπνηεκέλα θαη απνζεθεπκέλα πεηξάκαηα κπνξνχλ επίζεο λα εθηειεζηνχλ 

απφ ηε γξακκή εληνιψλ. Σε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δηεπαθέο ρξήζηε ηνπ WEKA, ην 
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Experimenter ίζσο ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν ζπρλά απφ επαγγεικαηίεο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθαηαξθηηθφο πεηξακαηηζκφο ζηνλ 

Explorer, είλαη ζπρλά πνιχ πην εχθνιν λα εληνπηζηεί έλαο θαηάιιεινο αιγφξηζκνο 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ή ζπιινγή ζπλφισλ δεδνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ ελαιιαθηηθή δηεπαθή (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

 
 

Εικόνα 4.3.1: Η διεπαθή τρήζηη WEKA Explorer 

Πηγή: https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf 

 

 

https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf
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Εικόνα 4.3.2: Η διεπαθή τρήζηη WEKA Knowledge Flow 

Πηγή: https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf 

 

 

https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf
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Εικόνα 4.3.3: Η διεπαθή τρήζηη WEKA Experimenter 

Πηγή: https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf 

 

 

 

4.4  Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο WEKA 

 

Τν Weka είλαη κηα ζπιινγή αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ επίιπζε 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ. Δίλαη γξακκέλν ζε Java θαη 

ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα. Οη αιγφξηζκνη κπνξνχλ είηε λα 

εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ είηε λα θαινχληαη απφ ηνλ δηθφ 

ζαο θψδηθα Java (Sudhir, & Kodge, 2013). Ζ αξρηθή κε Weba έθδνζε ηνπ Weka 

ήηαλ TCL / TK front-end ζε αιγφξηζκνπο κνληεινπνίεζεο (θπξίσο ηξίησλ) πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη βνεζεηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνεπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζην C θαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε 

Makefile γηα πεηξάκαηα εθκάζεζεο κεραληθήο κάζεζεο. Απηή ε πξσηφηππε έθδνζε 

https://www.kdd.org/exploration_files/p2V11n1.pdf
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ζρεδηάζηεθε θπξίσο σο εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ αγξνηηθνχο ηνκείο, 

αιιά ε πην πξφζθαηε εθδνρή βαζηζκέλε ζηελ Java (Weka 3), γηα ηελ νπνία μεθίλεζε 

ε αλάπηπμε ην 1997, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

εθαξκνγήο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ έξεπλα. Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ Weka 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Διεχζεξε δηαζεζηκφηεηα βάζεη ηεο γεληθήο δεκφζηαο άδεηαο GNU. 

2.  Φνξεηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη πινπνηείηαη πιήξσο ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη επνκέλσο ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζχγρξνλε πιαηθφξκα ππνινγηζηψλ. 

3. Μηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή ηερληθψλ πξνεπεμεξγαζίαο θαη κνληεινπνίεζεο 

δεδνκέλσλ. 

4. Δπθνιία ζηε ρξήζε ιφγσ ησλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε 

 

Τν Weka ππνζηεξίδεη δηάθνξεο ηππηθέο εξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ, εηδηθφηεξα, 

πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, νκαδνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, παιηλδξφκεζε, 

νπηηθνπνίεζε θαη επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ (Sunita, & Lobo, 2011). Όιεο νη ηερληθέο 

ηνπ Weka βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα σο έλα εληαίν 

επίπεδν αξρείν ή ζρέζε, φπνπ θάζε ζεκείν δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζηαζεξφ 

αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ (θαλνληθά, αξηζκεηηθά ή νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά 

ππνζηεξίδνληαη επίζεο νξηζκέλνη άιινη ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ ).  

 

Ζ Weka παξέρεη πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ SQL ρξεζηκνπνηψληαο Java 

Database Connectivity θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην απνηέιεζκα πνπ επηζηξέθεηαη 

απφ έλα εξψηεκα βάζεο δεδνκέλσλ. Γελ είλαη ηθαλή γηα εμφξπμε πνιιψλ ζρεζηαθψλ 

δεδνκέλσλ, αιιά ππάξρεη μερσξηζηφ ινγηζκηθφ γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ζπιινγήο 

ζπλδεδεκέλσλ πηλάθσλ βάζεο δεδνκέλσλ ζε έλαλ εληαίν πίλαθα πνπ είλαη 

θαηάιιεινο γηα επεμεξγαζία κε ρξήζε ηνπ Weka. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ηνκέαο 

πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο αιγφξηζκνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θαηαλνκή Weka είλαη ε κνληεινπνίεζε αθνινπζηψλ (Sudhir, & Kodge, 2013). 
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4.5  Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο WEKA 

 

Πηζαλφλ ην πην ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ είλαη 

φηη δελ εθαξκφδνπλ ηηο λεφηεξεο ηερληθέο. Γηα παξάδεηγκα, ην MLP πνπ εθαξκφδεηαη 

έρεη έλαλ πνιχ βαζηθφ αιγφξηζκν θαηάξηηζεο θαη ην SVM ρξεζηκνπνηεί κφλν 

πνιπσλπκηθνχο ππξήλεο θαη δελ ππνζηεξίδεη ηελ αξηζκεηηθή εθηίκεζε. Δπνκέλσο, ζα 

ρξεηαζηεί λα ζπλδπαζηεί ην WEKA κε θάπνηα απφ ηα άιια εξγαιεία φπσο ην Netlab 

ή ην SVM_torch. Έλα άιιν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

ινγηζκηθφ είλαη δσξεάλ: ε ηεθκεξίσζε γηα ην GUI είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Τν 

βηβιίν εμφξπμεο δεδνκέλσλ Witten θαη Frank είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κηα 

πεξίιεςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην θεθάιαην 8 είλαη έλα ζεκηλάξην 

γηα απηφ. Γελ πεξηγξάθεη φκσο ηίπνηα γηα ην GUI. Καζψο ην ινγηζκηθφ απμάλεηαη 

ζπλερψο, ε ηεθκεξίσζε δελ είλαη ελεκεξσκέλε κε ηα πάληα (ηα πην ελεκεξσκέλα θαη 

πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο αιγνξίζκνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή -h ζηε δηεπαθή γξακκήο εληνιψλ) (Sudhir, & Kodge, 

2013). 

 

Έλα ηξίην πηζαλφ πξφβιεκα είλαη ε θιηκάθσζε. Γηα δχζθνιεο εξγαζίεο ζε κεγάια 

ζχλνια δεδνκέλσλ, ν ρξφλνο εθηέιεζεο κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάινο θαη ε java 

κεξηθέο θνξέο δίλεη έλα ζθάικα OutOfMemory. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα 

κεησζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή «-mx x» φηαλ θαιείηαη ε java, φπνπ «x» είλαη 

κέγεζνο κλήκεο (π.ρ. '50m'). Γηα ηα κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ ζα είλαη πάληνηε 

απαξαίηεην λα κεησζεί ην κέγεζνο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί εληφο ινγηθψλ 

πξνζεζκηψλ. Έλα ηέηαξην πξφβιεκα είλαη φηη ην GUI δελ εθαξκφδεη φιεο ηηο πηζαλέο 

επηινγέο. Τα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ ρξήζηκα, φπσο ε 

βαζκνιφγεζε ελφο ζπλφινπ δνθηκψλ, δελ παξέρνληαη ζην GUI, αιιά κπνξνχλ λα 

θαινχληαη απφ ηε δηεπαθή γξακκήο εληνιψλ. Δπνκέλσο, κεξηθέο θνξέο ζα ρξεηαζηεί 

λα γίλεη κεηάβαζε κεηαμχ GUI θαη γξακκήο εληνιψλ. Τέινο, νη ηερληθέο 

πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ θαη απεηθφληζεο πνπ πξνζθέξνληαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αξθεηέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ε θαιή γλψζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε 

(Sudhir, & Kodge, 2013). 
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πκπεξάζκαηα 

 
 

Ζ ηερλνινγία καο επηηξέπεη πιένλ λα ζπιιακβάλνπκε θαη λα απνζεθεχνπκε 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ. Ζ εχξεζε πξνηχπσλ, ηάζεσλ θαη αλσκαιηψλ ζε 

απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ θαη ε ζχλνςε απηψλ κε απιά πνζνηηθά κνληέια είλαη κία 

απφ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαηξέπεη ηελ ειηθία ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη κεηαηξέπεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε γλψζε. Υπήξμε εθπιεθηηθή 

πξφνδνο ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ θαη ηελ εθκάζεζε κεραλψλ. Ζ ζχλζεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ, ε κεραληθή κάζεζε, ε ζεσξία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε πιεξνθνξηθή 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή επηζηήκε, κε κηα ζηαζεξή καζεκαηηθή βάζε θαη κε 

πνιχ ηζρπξά εξγαιεία. 

 

Ζ ζχγθιηζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία 

πνπ ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη ζηελ 

αθαηέξγαζηε κνξθή ηνπο: δεδνκέλα. Δάλ ηα δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο 

θαηαγεγξακκέλα γεγνλφηα, ηφηε ε πιεξνθνξία είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ ή ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ ππνθηλνχλ ηα δεδνκέλα. Υπάξρεη έλα ηεξάζηην πνζφ πιεξνθνξηψλ 

θιεηδσκέλν ζε βάζεηο δεδνκέλσλ-πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δπλεηηθά ζεκαληηθέο αιιά 

δελ έρνπλ αθφκε αλαθαιπθζεί ή αξζξσζεί. 

 

Ζ εμφξπμε δεδνκέλσλ είλαη ε εμαγσγή ησλ πξνεγνπκέλσο άγλσζησλ θαη δπλεηηθά 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ δεδνκέλα. Ζ ηδέα είλαη λα νηθνδνκεζνχλ πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ αδεηάδνπλ απηφκαηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

αλαδεηψληαο θαλνληθφηεηεο ή ζρέδηα. Τα ηζρπξά κνηίβα, αλ βξεζνχλ, ζα γεληθεπζνχλ 

θαη πηζαλφλ λα θάλνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα ηα κειινληηθά δεδνκέλα. Φπζηθά, 

είλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα. Πνιιά κνηίβα κπνξεί λα είλαη αδηάθνξα, ελψ 

άιια λα είλαη ςεχηηθα, εμαξηψκελα απφ ηπραίεο ζπκπηψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

Δπηπιένλ, ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη αηειή: νξηζκέλα ηκήκαηα ίζσο 

έρνπλ αιινησζεί θαη νξηζκέλα ίζσο παξαιείπνληαη. Οηηδήπνηε αλαθαιπθζεί κπνξεί 

λα είλαη αλαθξηβέο: Ωζηφζν ζα ππάξμνπλ εμαηξέζεηο ζε θάζε θαλφλα θαη πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ θαλφλα. Οη αιγφξηζκνη πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξνί γηα 
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λα αληηκεησπίζνπλ ηα αηειείσηα δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ θαλνληθνπνηήζεηο πνπ 

είλαη αλαθξηβείο αιιά ρξήζηκεο. 

Τν Weka πεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο θαη αιγνξίζκνπο γηα ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνγλσζηηθή κνληεινπνίεζε, καδί κε γξαθηθέο δηεπαθέο 

ρξήζηε γηα εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. Τν Weka ππνζηεξίδεη 

δηάθνξεο βαζηθέο δηεξγαζίεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ· πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, νκαδνπνίεζε, ηαμηλφκεζε, παιηλδξφκεζε, απεηθφληζε, 

θαη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο.  

 

Τν Weka έρεη ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

δεδνκέλσλ miningsoftware. Πξψηνλ, είλαη αλνηρηφ πξφγξακκα, πνπ φρη κφλν 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα απνθηεζεί δσξεάλ, αιιά -φπσο είλαη ζεκαληηθφηεξν- είλαη 

δηαηεξήζηκν ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηε νπηαδήπνηε δέζκεπζε, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηδξχκαηνο ή εηαηξείαο. Γεχηεξνλ, παξέρεη έλαλ πινχην αιγνξίζκσλ κεραληθήο 

κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε έλα δεδνκέλν πξφβιεκα. Τξίηνλ, 

πινπνηείηαη πιήξσο ζηελ Java θαη ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα - 

αθφκε θαη ζε Personal Digital Assistant. 

 

Τν θχξην κεηνλέθηεκα είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

εθαξκφδεηαη κφλν αλ φια ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζηελ θχξηα κλήκε. 

Σπκπεξηιακβάλνληαη κεξηθνί αιγφξηζκνη πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδνληαη 

δεδνκέλα ζηαδηαθά ή ζε παξηίδεο. Έλα δεχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη ε πιεπξά flp ηεο 

θνξεηφηεηαο: κηα πινπνίεζε Java είλαη γεληθά θάπσο πην ραιαξή απφ φ, ηη έλα 

ηζνδχλακν ζε C / C ++. Όιεο νη ηερληθέο ηνπ Weka ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα 

δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα σο έλα απιφ αξρείν ή ζπζρέηηζε, φπνπ θάζε ζεκείν 

δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζηαζεξφ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
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