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Περίληψη

Η επιχείρηση, ως θεσμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση, η οποία
δυσχεραίνει τη βιωσιμότητά της. Για αυτό αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η πρόβλεψη της πτώχευσής της. Τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν διεξαχθεί μελέτες βασισμένες στην ανάπτυξη μεθόδων που θα εκτιμούν τη μελλοντική
εξέλιξη της επιχείρησης.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση μεθόδων εξόρυξης δεδομένων ώστε να καταστεί
επιτυχής η πρόβλεψη της πτώχευσης ή μη μιας επιχείρησης.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας ορίζονται οι έννοιες της εταιρικής αποτυχίας και της πτώχευσης. Ταυτόχρονα,
αναλύεται η διαδικασία πτώχευσης βάσει του Νόμου 3588/2007 του ελληνικού πτωχευτικού κώδικα.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η μέθοδος εξόρυξης δεδομένων. Παράλληλα, αναλύονται οι μέθοδοι μηχα-
νικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία της μελέτης - Multilayer Perceptron, Decision Tree,
Random Forest, AdaBoost, Bagging-RF -. Τέλος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε δεδομένα,
κάνοντας χρήση του πακέτου scikit-learn της γλώσσας προγραμματισμού PYTHON.

Ως απόρροια της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, προκύπτει ότι πρα-
κτικά το μοντέλο πρόβλεψης με τη μέγιστη συνολική ακρίβεια ως προς την ορθή ταξινόμηση των στιγμιοτύπων
του συνόλου εκπαίδευσης είναι η μέθοδος Bagging με χρήση του ταξινομητή Random Forest.
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Μέρος I

Η πτώχευση των επιχειρήσεων
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Κεφάλαιο 1

Πτώχευση επιχειρήσεων

1.1 Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις, τόσο στην χώρα μας όσο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κα-
λούνται σε καθημερινή βάση να δώσουν τον δικό τους αγώνα ώστε να εξασφα-
λίσουν τη βιωσιμότητά τους σε ένα εξαιρετικά σύγχρονο και ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να παρακολουθούν συ-
στηματικά τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και να προσαρμόζονται
σε αυτές. Επειδή οι εξελίξεις αυτές πραγματοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς,
ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για την κάθε επιχείρηση, ανάλογα βέβαια με τη λει-
τουργία και τους βασικούς στόχους της. Ωστόσο, ανεξάρτητα λειτουργιών και
στόχων, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ως κοινό παρονομαστή τον κίνδυνο μιας πι-
θανής αποτυχίας (πτώχευση). Ο κίνδυνος αυτός είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά
και απειλεί την επιβίωσή της.

Η χρεοκοπία μιας επιχείρησης αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της δραστη-
ριότητάς της. Στη σύγχρονη εποχή, οι επιχειρήσεις είναι υπό στενή παρακο-
λούθηση ώστε να προβλεφθούν τυχόν διοικητικά ή οικονομικά προβλήματα
και αντιμετωπιστούν άμεσα. Οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες έχουν πλήρη
επίγνωση της ύπαρξης ενός τέτοιου κινδύνου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τα
κέρδη της αλλά και της επιτυχίας που έχει σημειώσει στην αγορά. Προκειμένου
μια επιχείρηση να αποφύγει μια πιθανή χρεοκοπία, επενδυτές και επιχειρημα-
τίες είναι διατεθιμένοι να διαθέσουν χρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη
μεθόδων και τεχνικών, για να εντοπίζουν τους κινδύνους που πηγάζουν από

25



26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

μια επιχειρηματική κρίση.
Η πτώχευση μιας επιχείρησης (και γενικά μιας εταιρείας) δεν αποτελεί μια

κατάσταση που εμφανίζεται απρόσμενα. Αντίθετα, είναι μια διαδικασία η οποία
εκδηλώνεται μετά την ολοκλήρωση ενός αριθμού σταδίων. Πρωτού μια επιχεί-
ρηση οδηγηθεί στο τελευταίο στάδιο της παρακμής της, την πτώχευση, υπάρ-
χουν κάποιες ενδείξεις που προμηνύουν την επερχόμενη χρεοκοπία της. Επο-
μένως, αν τα ηγετικά και διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης μπορέσουν να
προβλέψουν ή να καταλάβουν και να διαχειριστούν σωστά τις ενδείξεις αυτές,
τότε θα καθιστούν ικανοί να προβούν σε κάποιες ελπιδοφόρες ενέργειες για
την αποκατάσταση της επιχείρησης με στόχο να αποφευχθεί τελικά η χρεοκο-
πία της.

Η πτώχευση μιας επιχείρησης αποτελεί μια κατάσταση η οποία παρουσιά-
ζει πολλές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες και επηρεάζει τόσο τα στελέχη της
επιχείρησης (διοίκηση και εργατικό δυναμικό) όσο και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο (πολιτεία, κράτος, τραπεζες, χρηματιστήριο). Για το λόγο αυτό, η πρό-
βλεψή της έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών οικονομικών επιστη-
μών. Κατά το πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, πολλοί είναι οι επιστήμονες
εκείνοι που έχουν επικεντρωθεί σε μελέτες τους στην ανάπτυξη ενός μοντέλου
πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων, βασιζόμενοι στα διαθέσιμα δεδο-
μένα και τις υπάρχουσες στατιστικές τεχνικές. Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, υπάρχουν
κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων
που αναπτύσσονται. Τέτοιοι παράγοντες είναι συνήθως είναι οι χρονικές πε-
ρίοδοι, οι χώρες, το είδος των επιχειρήσεων και το θεωρητικό υπόβαθρο στο
οποίο στηρίζεται ο εκάστοτε ερευνητής.

1.2 Εταιρική αποτυχία

Σε μια χρονική περίοδο, όπου ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων τείνει
να μειωθεί σημαντικά για ποικίλλους τρόπους, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη
μεθόδων και μοντέλων πρόβλεψης της αποτυχίας τους, καθώς σύμφωνα με τον
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Deakin(1972) [143]: ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώ-
λειες στους πιστωτές και τους μετόχους. Κατά καιρούς πολλές μελέτες έχουν
ως συμπέρασμα ότι το φαινόμενο της χρεοκοπίας, δεν είναι ένα φαινόμενο
που συμβαίνει ξαφνικά, αλλά που έχει χρονική διάρκεια, στην οποία η εται-
ρεία περνά από διάφορα στάδια πρωτού μεταβεί στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή
την πτώχευση. Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια, είναι δυνατόν η επιχείρηση να
προβεί σε κάποιες διαρθρωτικές ενέργειες, προκειμένου να ανατραπεί η κατά-
σταση.

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση προειδοποιητικών σημείων χρηματοοι-
κονομικής δυσπραγίας (financial distress) μίας επιχείρησης είναι καθοριστικής
σημασίας για την αποτροπή μίας εταιρικής αποτυχίας. Ως χρηματοοικονομική
δυσπραγία μιας επιχείρησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάσταση κατά
την οποία η επιχείρηση παρουσιάζει ανεπαρκή ταμειακή ροή, με αποτέλεσμα
να μη μπορεί να εξοφλήσει τις τρέχουσες και τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές
της υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της, τους μετόχους, τους δανειστές, τους
εργαζόμενους, κλπ. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε εύκολα ότι όσα λιγό-
τερα χρέη έχει μια επιχείρηση, τόσο λιγότερες θα είναι και οι πιθανότητες να
παρουσιάσει οικονομικά προβλήματα στο μέλλον. Στην περίπτωση όπου η κα-
τάσταση αυτή διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιχείρηση οδηγείται
στη λεγόμενη εταιρική αποτυχία. Τότε, και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία
βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση για ένα μεγάλο χρονικό διάσημα, η εταιρεία
οδηγείται σε πτώχευση.

Ένας τυπικός ορισμός για τη σημασία της εταιρικής αποτυχίας, βάσει οικο-
νομικών στοιχείων, θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος:
Ορισμός 1.2.1 Ως εταιρική αποτυχία ορίζεται η προσπάθεια μιας επιχείρησης,
στην περίπτωση που οι επιδόσεις της υστερούν σημαντικά συγκριτικά με τις απο-
δόσεις άλλων επιχειρήσεων αναλόγου μεγέθους και πεδίου δραστηριότητας με
αυτήν.
Ένας άλλος ορισμός της επιχειρηματικής αποτυχίας είναι η αδυναμία που πα-
ρουσιάζει η επιχείρηση να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα της λειτουργίας της με τα
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έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές της. Μια τέτοια κατάσταση έχει ως
συνέπεια τα μέλη της επιχείρησης να αλλάξουν την πορεία δράσης, ενώ σε πε-
ρίπτωση αδυναμίας αναστροφής της κατάστασής της, οι διοικούντες μπορούν
να καταφύγουν σε παύση πληρωμών. Δεδομένου ότι η επιχείρηση αδυναμεί
να προβεί σε εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών της, τότε χαρακτηρί-
ζεται ως αφερέγγυα και αναξιόχρεη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αιτείται δε
της πτώχευσής της (bankruptcy) και αυτομάτως ακολουθείται η δέουσα νομική
διαδικασία.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τις
εργασίες τους προσπάθησαν να δώσουν ένα ορισμό για την έννοια της επιχει-
ρηματικής αποτυχίας. Το 1966, ο Beaver [106] είναι ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε
αυτή την προσπάθεια, ορίζοντας την αποτυχία ως

Ορισμός 1.2.2 Η εταιρική αποτυχία ορίζεται να είναι η κατάσταση εκείνη κατά
την οποία μία οικονομική οντότητα αδυνατεί να αποπληρώσει τις χρηματοοικο-
νομικές της υποχρεώσεις έως τη λήξη τους

προσδιορίζοντας παράλληλα και την έννοια της πτωχευμένης επιχείρησης:

Ορισμός 1.2.3 Ως πτωχευμένη επιχείρηση θεωρείται εκείνη για την οποία ισχύει
ένα από τα ακόλουθα: δια νόμου υπαγωγή αυτής σε καθεστώς πτώχευσης, αδυ-
ναμία πληρωμής μερισμάτων προνομοιούχων μετοχών.

Στη συνέχεια, το 1980 οι Aharony , Hadelman & Narayanan , συμμερίζοντας
την προσπάθεια του Beaver, στην αντίστοιχη εργασία τους [108] όρισαν ως

Ορισμός 1.2.4 Εταιρική αποτυχία (corporate failure) μία ένδειξη δυσλειτουργίας
στην κατανομή των πόρων, η οποία είναι ανεπιθύμητη βάση της κοινωνικής άπο-
ψης.

Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο, το 2003 ο John Watson [148], έδωσε τον δικό
του ορισμό για την εταιρική αποτυχία:

Ορισμός 1.2.5 Εταιρική αποτυχία είναι η οικονομική εκείνη κατάσταση κατά
την οποία επέρχονται αρχικά η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας για
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οποιονδήποτε λόγο, και έπειτα η έναρξη των επίσημων, σύμφωνα με την αντί-
στοιχη πτωχευτική νομοθεσία, πτωχευτικών διαδικασιών.

Βάση των παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους
η πρόβλεψη ενδεχόμενης εταιρικής αποτυχίας. Για πολλές δεκαετίες, οικονο-
μικοί ερυνητές κάνουν συστηματικές μελέτες αναφορικά με αυτό το ζήτημα,
ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί πολλές στατιστικές τεχνικές στηριζόμενες
στους χρηματοοικονομικούς δείκτες, που στοχεύουν κυρίως στην πρόβλεψη
της αποτυχίας.

Το ζήτημα και η πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας κεντρίζει το ενδιαφέρον
πολλών κλάδων, όπως ακαδημαϊκοί, κυβερνητικά στελέχη, ασφαλιστές, διοι-
κητικά στελέχη εταιριών και γενικά οικονομικοί αναλυτές. Όλοι αυτοί έχουν
ως κοινό παρονομαστή την επίτευξη μιας όσο το δυνατό πιο ακριβής πρόβλε-
ψης. Πιο αναλυτικά, στον ακαδημαϊκό χώρο, η πρόβλεψη της εταιρικής αποτυ-
χίας χρησιμοποιείται με σκοπό να μελετηθούν και να διερευνηθούν ζητήματα,
όπως για το αν μια ενδεχόμενη πτώχευση επηρεάσει τις τιμές των μετόχων στο
χρηματιστήριο. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για προβλεπτικά
μοντέλα που θα μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της οικονομι-
κής πορείας, των τραπεζικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών ταμείων. Τα διοι-
κητικά στελέχη με τη σειρά τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον κυρίως σε περι-
πτώσεις συγχωνεύσεων διότι τότε οι οικονομικές δυσχέρειες της επιχείρησης
την καθιστούν ευάλωτη μπροστά στον κίνδυνο της εξαγοράς της από άλλες.
Τέλος, οι οικονομικοί αναλυτές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προβλεπτικά
μοντέλα εταιρικής αποτυχίας, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να τιμολογήσουν
το εταιρικό χρέος. Επομένως, από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι με-
γάλης σημασίας η πρόβλεψη της οικονομικής δυσπραγίας μιας επιχείρησης και
κυρίως της αποτυχίας της. Βασικός σκοπός της πρόβλεψης είναι να μπορέσει η
διοίκηση της εταιρείας να εντοπίσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τους παράγοντες που την οδήγησαν σε αυτή
την κατάσταση, ώστε να εφαρμόσει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα διάρθρωσής
της για να αποφευχθεί η μη αναστρεψιμότητα της πτώχευσης.
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1.3 Η πτώχευση

Τα τελευτία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται πλέον
προβληματικές. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι μια επιχείρηση δεν
έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην
ικανοποίηση των υποχρεώσεών της. Οι λόγοι είναι κατά κύριο λόγο δύο. Ο
πρώτος αφορά τις ανεπαρκείς εισπράξεις της για την αποπληρωμή των εξόδων
της κατά τη λειτουργία της. Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται σε καταφυγή της
σε δάνειο με μεγάλο επιτόκιο. Αυτοί οι λόγοι, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν
μονομερώς ή συνδυαστικά, όταν συντρέχουν, στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων οδηγούν τις επιχειρήσεις στην πτώχευσή τους και τελικά στη ρευστοποί-
ηση της πτωχευτικής τους περιουσίας ώστε να εξοφλήσουν το χρέος τος προς
τους δανειστές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνδέουν στενά
την πτώχευση με την εταιρική πτώχευση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία σύγ-
χυση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών.OOhlson [26], oAltman [25], και οι Glou-
bos & Grammatikos [110], προσδιόρισαν την έννοια της πτώχευσης βασιζόμε-
νοι στη νομική της διάστασης:

Ορισμός 1.3.1 Νομική Διάσταση πτώχευσης: Η πτώχευση ορίζεται να είναι η
νομική κατάσταση κατά την οποία ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο αδυνατεί, μό-
νιμα ή ολοσχερώς, να εκπληρώσει τις απαιτήσεςι των δανειστών του ή γενικά
τους οφειλέτες του, ή ακόμη και με την παύση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Το ζήτημα της εταιρικής πτώχευσης έχει προκαλέσει εξαιρετικό ενδιαφέρον,
καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα μέλη που αποτελούν την επιχεί-
ρηση (διοικητικά στελέχη, εργαζόμενοι, μέτοχοι, δανειστές, προμηθευτές,κλπ)
όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η έννοια της πτώχευσης παρουσιάζει
μια πληθώρα ερμηνειών και ορισμών, δεδομένου ότι το αντικείμενο αυτό μελέ-
της έχει αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς οικονομικούς μελετητές. Συνέπεια
αυτού είναι στη διεθνή βιβλιογραφία να μην υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός που
να περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια την έννοια αυτή. Ένας ακόμη λόγος που συμ-
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βαίνει αυτό είναι ότι η σχετική νομοθεσία παρουσιάζει πολλές διαφοροποιήσεις
από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια της πτώχευσης
συναντάται και με τους παρακάτω ορισμούς:

• Χρηματοοικονομική δυσχέρεια (financial distress). Ο όρος αυτός χρησι-
μοποιείται στην περίπτωσηπου θέλουμε να τονίσουμε την κατάσταση κατά
την οποία δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πιστωτών ή θα εκπληρω-
θούν με δυσκολία. Η έννοια αυτή αποδίδεται σε μια επιχείρηση όταν το
συνολικό κόστος του κεφαλαίου που θέλει να διαθέσει για μια επένδυση
είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από την απόδοση που θα έχει στην πραγματι-
κότητα.

• Αφερεγγυότητα(insolvency). Ο όρος αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με
την έλλειψη της ταμειακής ροής (ρευστότητα) που αντιμετωπίζει η επιχεί-
ρηση. Την έννοια αυτή την αποδίδουμε στην περίπτωση κατά την οποία ο
οφειλέτης κρίνεται ανίκανος να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
του μέσω των χρηματικών πόρων που έχει στη διάθεσή του. Επομένως, ο
όρος αφερεγγυότητα δηλώνει την έλλειψη ρευστότητας, η οποία θα οδη-
γήσει με τη σειρά της τον οφειλέτη σε δανεισμό με υψηλό επιτόκιο, λόγω
της κακής διοίκησης των ενεργητικών και παθητικών της.

• Αθέτηση πληρωμών(default) προς τους δανειστές. Πρόκειται για την μη
εκπλήρωση κάποιας εκ των υποχρεώσεων, όχι απαραίτητα οικονομικού
περιεχομένου. Τέτοιες υποχρεώσεις μπορούν να θεωρηθούν για παράδειγμα:

– όροι συμβάσεων κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων. Οι όροι
αυτοί συνήθως προβλέπουν τη διατήρηση των τιμών ορισμένων χρη-
ματοοικονομικών δεικτών. Η παραβίαση των όρων αυτών ενδεχομέ-
νως να προκαλέσει την ενεργοποίηση των ενεργειών για την κατά-
πωση του δανείου και κατ’ επέκταση την άμεση αποπληρωμή του.

– όροι συμβάσεων εκτέλεσης έργων. Η αδυναμία της επιχείρησης να πα-
ραδώσει κάποια παραγγελία ή ένα έργο στην συμφωνημένη ημερομη-
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νία, έχει ως αποτέλεσμα να μην εισπράξει τα συμφωνηθέντα. Απόρο-
ρια αυτού, οι ταμειακές της ροές να στερεύουν από χρήματα ή ακόμη
να πληρώσει τις κείμενες ποινικές ρήτρες.

Όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα σαν και τα παραπάνω, η
συνήθης τακτική είναι να γίνεται αναδιαπραγμάτευση τωνσυμβατικώνόρων
και να αναζητείται μια μέση λύση για την επιβίωση και βιωσιμότητα της.
Σε αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση είναι αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία.

• Αποτυχία (failure).Ηαποτυχία μιας επιχείρησης κατά κανόνα, είναι το απο-
τέλεσμα μιας σταδιακής κατάρρευσης της οικονομικής θέσης της επιχείρη-
σης. Βασική αιτία για την εμφάνιση αυτής της έννοιας είναι ότι η επιχεί-
ρηση που είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της πτώχευσης, αντιμετωπίζει
για μεγάλη χρονική περίοδο σοβαρά οικονομικά προβλήματα (πριν οδη-
γηθεί στο τελικό στάδιο της πτώχευσης). Τα προβλήματα αυτά, ωστόσο
δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα και έτσι η επιχείρηση ωδεύει στο τελικό
στάδιο της επιχείρησης, με την επιβίωση της να είναι αδύνατη.

Κατά καιρούς πολλοί μελετητές έχουν δώσει τους δικούς τους ορισμούς για
την πτώχευση μιας επιχείρησης. Ο Deakin (1972) θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις
που πτώχευσαν, πτώχευσαν είτε λόγω νομικών διαδικασιών, είτε επειδή απο-
φάνθηκαν ασυνεπείς απέναντι των υποχρεώσεών τους ή ρευστοποιήθηκαν. Οι
Altman (1968) και Ohslon (1980) στις μελέτες τους ορίζουν την πτώχευση της
επιχείρησης βασιζόμενοι στη νομική της διάστασης. Συγκεκριμένα, ορίζουν την
πτώχευση να είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία η επιχείρηση αναγκάζε-
ται να υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή της σε αυτή στο εκάστοτε αρμόδιο
πτωχευτικό δικαστήριο, ακολουθώντας τις κείμενες νομικές διαδικασίες, δη-
λαδή την κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, η οποία επέρχεται ύστερα από
απόφαση των διακστικών αρχών, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία
κάθε χώρας. Από την άλλη, σύμφωνα με τους Mbat & Eyo (2013),

Ορισμός 1.3.2 Ως εταιρική πτώχευση ορίζεται η κατάσταση όπου μία οικονο-
μική μονάδα αρχικά αδυνατεί να επιτεύξει τους στόχους που έχει θέσει σχετικά
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με την οικονομική ανάπτυξή της , και στη συνέχεια αδυνατεί να εκπληρώσει τις
οικονομικές της υποχρεώσεις.

Ο Watson (2003) ορίζει την πτώχευση ως ακολούθως:

Ορισμός 1.3.3 Πτώχευση ορίζουμε την κατάσταση εκείνη στην οποία επέρχεται
η πλήρης παύση των λειτουργιών της επιχείρησης και στη συνέχεια ενεργοποιεί-
ται η εφαρμογή των πτωχευτικών διαδικασιών, έτσι όπως ορίζεται από την αντί-
στοιχη νομοθεσία.

Στη χώρα μας, ωστόσο, από το 2007 ισχύει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας.
Σύμφωνα με αυτόν, η πτώχευση είναι η νομική κατάσταση κατά την οποία πε-
ριέχεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ή ασκεί εμπορία, όταν μόνιμα
και ολοσχερώς αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές ή άλλους οφειλέτες.
Στην πράξη, η πτώχευση αποτελεί μια συλλογική διαιδκασία, μια διαδικασία δη-
λαδή η οποία προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση διακρίνεται από
αφερεγγυότητα.Η πτώχευση κηρύσσεται μόνο έπειτα από δικαστική απόφαση.
Τόσο η διαδικασία που ακολουθείται όσο και οι συνέπειες που προκαλούνται
από αυτή, διέπονται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο.

Όσο αφορά το σκοπό της πτώχευσης, σύμφωνα με το νέο Πτωχευτικό Κώ-
δικα1 2, ο σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών
του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο τρόπο που προ-
βλέπεται από το σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχεί-
ρησής του, εφόσον αυτό δύναται να γίνει με νόμιμο τρόπο.

1.4 Μοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής αποτυχίας

Από τη δεκαετία του 1960, το ενδιαφέρον της οικονομικής ακαδημαϊκής κοι-
νότητας εστιάζεται στην οικονομική αποτυχία των επιχειρήσεων. Έχουν γίνει
πολλές μελέτες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη μοντελοποίηση μεθό-
δων, ικανών να προβλέψουν μία επιχειρηματική πτώχευση. Από τις τεχνικές

1Ν. 3588/2007, Κεφάλαιο Πρώτο ”Η Κήρυξη της πτώχευσης”, Άρθρο 1
2[116] Ν. 3588/2007 - ΦΕΚ 153/Α’/ 10.7.2007
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που αναπτύχθηκαν, σημαντικότερες θεωρούνται η μονομεταβλητή ανάλυση,
οι πολυμεταβλητές τεχνικές και τα πολυμεταβλητά υπό συνθήκη μοντέλα πρό-
βλεψης.

1.4.1 Μονομεταβλητή ανάλυση (Univariate Analysis)

Το 1966, ο William Beaver [1115], έκανε μια επιτυχή προσπάθεια, αναπτύσ-
σοντας μία απλή μορφή ποσοστικών στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη
της μελλοντικής πορείας μιας επιχείρησης. Το μοντέλο Μονομεταβλητής Ανά-
λυσης (Univariate Analysis) που δημιούργησε, χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες με
την οικονομική κατάστασή της. Στη μελέτη του [1115], όπου και παρουσίασε
το μοντέλο αυτό, χρησιμοποίησε 79 υγιείες και 79 πτωχευμένες επιχειρήσεις. Η
διάκριση των επιχειρήσεων έγινε με ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
τους σε περίοδο μιας πενταετίας πριν από την πτώχευση. Ο Beaver υπολόγισε,
σε πρώτο στάδιο, 30 αριθμοδείκτες. Έπειτα, συνέκρινε τη τιμή κάθε αριθμοδεί-
κτη με μία δεδομένη τιμή,τιμή αναφοράς (cut-off score), δημιουργώντας συνο-
λικά τελικά 79 ζεύγη από επιχειρήσεις - σε μία υγή επιχείρηση αντιστοίχισε μία
πτωχευμένη-. Ως βασικά κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων όρισε:

• τον βιομηχανικό κλάδο

• τις ταμειακές ροές

• τα περιουσιακά στοιχεία

• το καθαρό εισόδημα

Από τους αρχικά 30 αριθμοδείκτες, μόνο έξι εξ΄αυτών θεωρήθηκαν ως ικανοί
να προβλέψουν μία εταιρική πτώχευση:

• Καθαρό Εισόδημα

• Δείκτης Χρεοκοπίας

• Ταμειακή Ροή/ Συνολικές Υποχρεώσεις
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• Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού= Καθαθρά Έσοδα/ Σύνολο Υποχρε-
ώσεων με ακρίβεια 90 %

• Γενική Ρευστότητα

• Κεφάλαιο Κίνησης

Ωστόσο, οι αριθμοδείκτες που αποδείχθηκαν ότι είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα
πρόβλεψης, ήταν οι:

• Ταμειακές Ροές/ Συνολικές Υποχρεώσεις

• Καθαρό Εισόδημα/ Περιουσιακά Στοιχεία

• Συνολικές Υποχρεώσεις/ Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία

με τον πρώτο να μπορεί να προβλέψη σε ικανοποιητικό βαθμό την πρόβλεψη
μιας πτώχευσης χρησιμοποιώντας στοιχεία έως και πέντε χρόνια πριν την πτώ-
χευση [21].

1.4.2 Μοντέλα Δεικτών Κινδύνου (Risk Index Models)

To 1966 ο Tamari [111], επιθυμώντας να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από από μία μονομεταβλητή ανάλυση, συμπέρανε πως η πορό-
βλεψη μιας πτώχευσης δεν μπορεί να βασίζεται στα αποτελέσματα που αποδί-
δει ένας μόνο αριθμοδείκτης. Βασίζεται επίσης και στη συνέπεια που εμφανίζει
κατά την ταξινόμηση, δίνοντας μία πλήρη και σαφή εικόνα για την οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης. Έτσι, εισάγει μία νέα μέθοδο- έννοια, αυτή του δεί-
κτη κινδύνου. Ο δείκτης κινδύνου δομείται από ένα σύνολο δεικτών, ευρέως
αποδεκτών, το οποίο ονομάζεται σύστημα πόντων (point system). Σε κάθε επι-
χείρηση αντιστοιχίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός από πόντους, κυμαινόμε-
νοι από το 0 έως το 100. Ο αριθμός αυτός των πόντων καθορίζεται ανάλογα
με την αξία των δεικτών κινδύνου για την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι
ο κάθε δείκτης φέρει διαφορετική βαρύτητα από τους υπόλοιπους. Σύμφωνα,
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λοιπόν, με το μοντέλο δεικτών ρίσκου, η βελτίωση της οικονομικής κατάστα-
σης μιας επιχείρησης είναι ανάλογη με το πλήθος των πόντων που έχει συγ-
κεντρώσει · όσο περισσότερους πόντους συγκεντρώσει η επιχείρηση, τόσο πιο
γρήγορα θα βελτιωθεί και η κατάστασή της .

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δείκτες κινδύνου φέρουν κάθε φορά
μια τιμή βαρύτητας, η οποία ορίζεται κάθε φορά από τον εκάστοτε ερευνητή.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια απλή και εύχρηστη μέθοδο, δίνεται έμ-
φαση στο στοιχείο της υποκειμενικότητας των αποτελεσμάτων.

1.4.3 Πολυμεταβλητή Διακριτή Ανάλυση (Multiple Discriminant Analysis)

Το 1966, ο Βeaver ανεξάρτητα από τις αρνητικές κριτικές που δημιουργήθη-
καν για τη μέθοδο που ανέπτυξε, αποτέλεσε πρωτοπόρος ανόγοντας παράλ-
ληλα το δρόμο για την αν’απτυξη και την εφαρμογή νέων προβλεπτικών μεθό-
δων . Το δρόμο του χάραξε ο Beaver, ακολούθησε ο Altman [112] το 1968 με
τη γνωστή ¨Πολυμεταβλητή Διακριτή Ανάλυση (Multiple Discriminant Analy-
sis)¨. Σύμφωνα με τονAltman, η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση αποτελείται
από περισσότερες της μίας μεταβλητές, που συνδέονται μεταξύ τους γραμμικά,
παρέχοντας τον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των υγιών και μη υγιών επιχει-
ρήσεων.

Η πολυμεταβλητή διακριτή ανάλυση βρίσκει εφαρμογή στην κατηγοριοποί-
ηση των ποιοτικών και εξαρτημένων μεταβλητών σε υγιείς και μη υγιείς ομά-
δες. Η τεχνική αυτή στοχεύει στη δημιουργία της γραμμικής σχέσης των ανε-
ξάρτητων μεταβλητών προκειμένου, από τη μία η διακύμανση ανάμεσα σε δια-
φορετικές κατηγορίες να γίνει όσο το δυνατό μέγιστη, ενώ από την άλλη η
διαμ=κύμανση ανάμεσα σε ίδιες κατηγορίρες να γίνει η ελάχιστη δυνατή.

Hγραμμική μορφή της πολυμεταβλητής διακριτής ανάλυσης εκφράζεται από
τη σχέση

zi = a0 + a1xi1 + a2xi2 + ... + anxin (1.1)

με:
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• zi να είναι ο συντελεστής στάθμισης ή το σκορ διαχωρισμού για την i επι-
χείρηση

• xij, j = 1, ..., n να είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τη συγκεκριμένη
εταιρεία

• αi να είναι οι γραμμικοί συντελεστές διαχωρισμού

Σύμφωνα με τη τεχνική αυτή, θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά μιας επιχεί-
ρησης και μέσω της εξίσωσης 1.1 θα συνοψιστούν στο συντελεστή στάθμισης
zi. Ανάλογα με τη τιμή του zi. Ανάλογα με τη τιμή του zi και το προκαθορι-
σμένο σκορ που αφορά την πρόκριση- απόρριψη της επιχείρησης, η εταιρεία
κατηγοτριοποιείται σε μία εκ των κατηγοριών.

Για την ανάπτυξη του μοντέλου, ο Altman χρησιμοποίησε τστην μελέτη του
[112] ένα σύνολο από 66 επιχειρήσεις (33 υγιείς και 33 πτωχευμένες), δημιουρ-
γώντας, όπως και ο Beaver, 33 ζευγάρια επιχειρήσεων. Από μια αρχική λίστα 22
αριθμοδεικτών που ομαδοποιούνταν σε πέντε ομάδες:

• Ρευστότητα (Liquidity)

• Αποδοτικότητα (Profitability)

• Μόχλευση (Leverage)

• Φερεγγυότητα (Solvency)

• Δραστηριότητα (Activity)

Οι δείκτες αυτοί κατά τη δική του άποψη επέφεραν το μέγιστο δυνατό αποτέ-
λεσμα. Η τελική συνάρτηση διαχωρισμού που κατέληξε ήταν η:

z = 0.012x1 + 0.014x2 + 0.033x3 + 0.006x4 + 0.999x5 (1.2)

με τις μεταβλητές xi, i = 1, 2, 3, 4, 5 να είναι οι:

• x1 = Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο ενεργητικού (Working Capital/Total As-
sets)
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• x2 = Παρακρατηθέντα κέρδη / Σύνολο ενεργητικού (Retained Earnings /
Total Assets)

• x3 = Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο ενεργητικού (Earnings before
interest and Taxes/ Total Assets)

• x4 = Τρέχουσα αξία μετοχών / Λογιστική αξία Συνολικών Υποχρεώσεων
(Market Value Equity/ Total Debt)

• x5 = Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού (Sales / Total Assets)

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμά-
των της μελέτης του σχετικά με τη τιμή του z και την πιθανότητα να πτωχεύση
μία επιχείρηση, ήταν:

• αν z ≤ 1.18, τότε η εταιρεία οδηγείται άμεσα στην πτώχευση

• αν 1.18 < z < 2.67, η εταιρεία βρίσκεται σε ¨γκρίζα¨ώνη, με την έννοια
ότι μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας

• αν z ≥ 2.67, τότε η εταιρεία δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο πτώχευσης.

Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοπιστία του μοντέλου, παρατηρήθηκε ότι ένα χρόνο
πριν από την πτώχευση των επιχειρήσεων, το μοντέλο ήταν ιδιαίτερα ακριβές
καθώς πρόβλεψε την πτώχευση στο 90 % των επιχειρήσεων, το δεύτερο χρόνο
η ακρίβεια του μοντέλου ήταν 72 %, το τρίτο έτος πριν από τη πτώχευση ήταν
48 %, το τέταρτο έτος μειώθηκε σε 29 % ενώ το πέμπτο η ακρίβειά του άγγιξέ
το 36 %.

1.4.4 Υπόδειγμα πρόβλεψης Zeta

Oι Altman, Haldeman και Narayanan το 1977 [108], ανέπτυξαν μία αναθε-
ωρημένη έκδοση του μοντέλου του Altman [112], το υπόδειγμα Zeta, πραγ-
ματοποιώντας αρκετές διορθώσεις στο αρχικό μοντέλο. Η προσπάθεια αυτή
ξεκίνησε καθώς με το πέρασμα του χρόνου τα οικονομικά χαρακτηριστικά των
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επιχειρήσεων είχε πλέον αλλάξει, όπως επίσης είχε αλλάξει ο ρυθμός με τον
οποίο οι επιχειρήσεις οδηγούνταν στην πτώχευση.

Στη μελέτη του νέου μοντέλου, εκτός των κλάδων των επιχειρήσεων που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο του Altman, εισήχθησαν και επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου. Η νέα αυτή έρευνα περιελάμβανε ένα σύνολο από 53 πτω-
χευμένες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχήθηκαν με 58 επιτυχείς επιχειρήσεις
, σύμφωνα με τον κλάδο και τη χρονική περίοδο δράσης. Αρχικά, χρησιμοποι-
ήθηκαν 27 μεταβλητές, που ομαδοποιούνται σε έξι επιμέρους κατηγορίες:

• Αποδοτικότητα

• Μόχλευση

• Ρευστότητα

• Κεφαλαιοποίηση

• Μεταβλητότητα

• Κέρδη

Στόχος της κατηγοριοποίησης αυτής των δεικτών είναι η διατήρηση της υπό-
θεσης των ίσων πινάκων διασποράς, η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση της δευ-
τεροβάθμιας ανάλυσης διαχωρισμού. Οι μεταβλητές που λήφθησαν υπόψη στο
μοντέλο αυτό ήταν :

• x1 = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού (ROA) Η

• x2 = Σταθερότητα Κερδών

• x3 = Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/ Χρηματοοικονομικά Έξοδα

• x4 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού

• x5 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

• x6 = Τρέχουσα Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/ Συνολικά Κεφάλαια
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• x7 = Μεταβολή Ενεργητικού

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το υπόδειγμαZeta εμφανίζεται ακριβές
έως και πέντε χρόνια πριν από την πτώχευση. Το πρώτο έτος πριν από την πρό-
βλεψη της πτώχευσης, το υπόδειγμα Zeta ήταν ακριβές σε ποσοστό 96 %, ενώ
πέντε χρόνια πριν την κήρυξη της πτώχευσης παρουσίασε ακρίβεια περίπου 70
%. Η διαφορά που παρουσιάζουν τα δύο αυτά μοντέλα είναι ότι το υπόδειγμα
Zeta εφαρμόζεται και για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ανεξαρτήτου με-
γέθους.

1.4.5 Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη μοντέλα πιθανότητας

Τα πολυμεταβλητά υπό συνθήκη μοντέλα πιθανότητας είναι μη γραμμικά
μοντέλα πρόβλεψης, που αποτελούνται από περιορισμούς και συνθήκες. Στη-
ρίζονται στη τιμή της αθροιστικής πιθανότητας , καθώς η τιμή της θα καθορίσει
αν μια επιχείρηση είναι υγιής ή όχι.

Πολλαπλή Λογιστική Παλινδρόμηση (Multiple Logistic Regression - Logit)

.
Το 1980, ο James Ohlson [26], αμφισβητώντας το μοντέλο του Altman, ανέ-

πτυξε ένα νέο μοντέλο με χρήση της Πολλαπλής Λογιστικής Παλινδρόμησης
(Multiple Logistic Regression - Logit). Κατά τη μελέτη του, συγκέντρωσε ένα
δείγμα από 105 αμερικανικές επιχείρησεις του χρηματιστηρίου των Η.Π.Α που
πτώχευσαν και 2058 υγιείς επιχειρήσεις, για τη χρονική περίοδο 1970-1976 και
προσπάθησε να μελετήσει την πιθανότητα πρόβλεψης για κάθε μία εκ των επι-
χειρήσεωναυτών.Κατά τη διάρκεια της μελέτης του ανέπτυξε τρία διαφορετικά
μοντέλα, όπου το πρώτο το χρησιμοποίησε για την πρόβλεψη εντός ενός έτους,
το δεύτερο για την πρόβλεψη εντός δύο ετών και το τρίτο για την πρόβλεψη εν-
τός 1-2 ετών. Έπειτα χρησιμοποίησε μία συνλαρτηση αθροιστικής πιθανότητας
για κάθε μοντέλο. Η βασική διαφορά του μοντέλου Logit από το μοντέλο του
Altman είναι κυρίως το γεγονός ότι το μοντέλο Logit υπολογίζει κυρίως την
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πιθανότητα πτώχευσης κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις σε πτωχευμένες και μη
πτωχευμένες, εν αντιθέσει με το μοντέλο του Altman που κατατάσσει τις επι-
χειρήσεις στις παραπάνω κατηγοτρίες βάσει μίας τιμής σκορ.

Για την πρόβλεψη της πτώχευσης, η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον
μία ανεξάρτητη μεταβλητή . Μετατρέπει αρχικά κάθε χρησιμοποιούμενη μετα-
βλητή σε λογαριθμική και στη συνέχεια εφαρμόζει τη μέθοδο της μεγιστοποίη-
σης των πιθανοτήτων. Η μέθοδος υπολογίζει τη λογαριθμική πιθανότητα κάθε
εξαρτημένης μεταβλητής και τις αθροίσει, δίνει την πιθανότητα μία επιχείρηση
να ανήκει στην ομάδα των πτωχευμένων ή στην ομάδα των μη πτωχευμένων
επιχειρήσεων.

Η πιθανότητα μία επιχείρηση i να οδηγηθεί σε πτώχευση δίνεται από τη
σχέση:

P (Xi, α) = F (α + αXi) (1.3)

όπου
F (α + αXi) =

1

1 + e−(α+αXi)
(1.4)

να είναι η λογαριθμικά κατανεμημένη αθροιστική πιθανότητα πτώχευσης.
Η τιμή της συνάρτησης 1.3 βρίσκονται εντός του διαστήματος (0,1). όταν η

τιμή της 1.3 τείνει πολύ κοντά στο μηδέν, τότε η πιθανότητα η επιχείρηση να
πτωχεύση αυξάνεται, ενώ αν τείνει πολύ κοντά στη μονάδα τότε η επειχείρηση
οδεύει στην πτώχευση.

Μοντέλο Probit

Η μέθοδος Probit είναι όμοια με την Πολλαπλή Λογιστική Παλινδρόμηση.
Διαφέρουν κυρίως στο ότι η μέθοδος Probit, προκειμένου να υπολογίσει την
πιθανότητα πτώχευσης μιας επιχείρησης, χρησιμοποιεί την αθροιστική συνάρ-
τηση πιθανότητας της Κανονικής Κατανομής. Δηλαδή,

F (α + αXi) =

∫ α+αXi

−∞

1√
2π

e
−z2

2 dz (1.5)
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Ωστόσο, και ενώ οι δύο αυτές μέθοδοι παρουσιάζουν όμοια αποτελέσματα,
η χρήση τους είναι δύσκολη καθώς απαιτούν πολύπλοκους υπολογισμούς [21],
[113].
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Μονομεταβλητή Ανάλυση Beaver (1966)

Μοντέλα Δεικτών Κινδύνου Moses & Liao (1986)
Tamari (1966)
Altman (1968)
Deakin (1972)
Edmister (1972)
Blum (1974)

Altman et. al. (1977)
Deakin (1977)

Taffler & Tisshaw (1977)
van Frederikslust (1978)

Bilderbeek (1979)
Μοντέλα Πολυμεταβλητής Dambolena & Khoury (1980)

Διακριτής Ανάλυσης Taffler (1982)
Ooghe & Verbaere (1985)

Taffler (1983)
Micha (1984)

Betts & Belhoul (1987)
Gombola & Grammatikos (1988)

Declere et. al. (1991)
Laitinen (1992)

Lussier & Corman (1994)
Altman et. al. (1995)

Ohlson (1980)
Swanson & Tybout (1988)

Zavgren (1983)
Zmijewski (1984)

Gentry et al. (1985a)
Zavgren (1985)

Keasey & Watson (1987)
Peel & Peel (1987)
Aziz et al. (1988)

Πολυμεταβλητά υπό συνθήκη μοντέλα πιθανότητας Gloumbos & Grammatikos (1988)
Keasey & MacGuinness (1990)

Plat & Plat (1990)
Ooghe et al. (1993)
She pp.ard (1994)
Lussier (1995)

Mossman et al. (1998)
Charitou & Trigeorgis (2000)

Becchetti & Sierra (2002)
Charitou et al. (2004)

Πίνακας 1.1: Συνοπτική παρουσίαση Στατιστικών μοντέλων και μεθόδων πρόγνωσης της πτώχευσης από [151]
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Κεφάλαιο 2

Η εταιρική πτώχευση στα πλαίσια της ελληνικής
πραγματικότητας- Ο Ν. 3588/2007

2.1 Το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας

2.1.1 Νομική διάσταση της εταιρικής πτώχευσης

Η πτώχευση μιας επιχείρησης αποτελεί μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, όταν μόνιμα και ολοσχερώς καθίσταται ανίκανος να εκπληρώσει τις απαιτή-
σεις των δανειστών . Στην πράξη, ωστόσο, η πτώχευση αποτελεί μια συλλογική διαδικασία που
προβλέπετται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας ενός οφειλέτη. Κηρύσσεται μόνο έπειτα από
απόφαση του αρμόδιου πτωχευτικού δικαστηρίου, και μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Τόσο η δια-
δικασία που ακολουθείται όσο και οι επιπτώσεις εξ’ αυτής διέπονται από τοΠτωχευτικό Δίκαιο.
Το Πτωχευτικό Δίκαιο είναι ένας σημαντικός κλάδος του Εμπορικού Δικαίου και θεωρείται ως
ένα από τα πιο σπουδαία νομοθετικά έργα.

Όταν κηρυχθεί η πτώχευση ενός οφειλέτη (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο), οι δανειστές
δεν μπορούν να ασκήσουν, μεμονωμένα, μέτρα εναντίον του πτωχεύσαντα και επομένως συ-
σπειρώνονται σε μια ομάδα. Τα συμφέροντα της ομάδας των δανειστών εκπροσωπούνται μέσω
του συνδίκου, με τελικό στόχο τη συνολική εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη και όλοι οι
πιστωτές να μεταχειρίζονται όλοι ισότιμα.

Όταν αναφερόμαστε στη διαδικασία της πτώχευσης, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα κανόνων δικαίου. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η σύμμετρη ικανοποίηση των πι-
στωτών του οφειλέτη, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Όπως επισημάνθηκε προηγουμέ-
νως, η πτώχευση είναι μια νομική ενέργεια, η οποία κατοχυρώνεται με την αντίστοιχη απόφαση
από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, αναφέρεται σε περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες έχουν
πραγματοποιήσει παύση πληρωμών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και υπο-
χρεώσεών της, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.

45
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2.1.2 Η ιστορική εξέλιξη του Πτωχευτικού Δικαίου

Σε κάθε σύγχρονη και πολιτισμένη χώρα, υπάρχει ένα σύνολο νομικών κανόνων που καθο-
ρίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική
κατάσταση. Το σύνολο αυτών των νομικών κανόνων συγκροτούν τον Πτωχευτικό Κώδικα της
εκάστοτε χώρας. Ο κώδικας αυτός με το πέρασμα των χρόνων θα πρέπει να αναδιαμορφώνε-
ται, να εξελίσσεται, να συμβαδίζει και να προσαρμόζεται συνεχώς σύμφωνα με τις οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.

Στα ελληνικά δεδομένα, έως και το 1878, η περίπτωση της πτώχευσης, κυρίως όταν επρό-
κειτο για νομικό πρόσωπο, ρυθμιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις που υπήρχαν στο τρίτο βιβλίο
του Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα (Code de Commerce). Αργότερα, η διαδικασία που περιγρα-
φόταν στο Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα, αντικαταστήθηκε από το νόμο ΨΛΣΤ’/1878, ο οποίος
είναι περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας του τρίτου βιβλίου του Εμπορικού Νόμου (άρθρα 525-
707) με συμπληρωματικές διατάξεις του να συμπεριλαμβάνονται τόσο στο Αστικό Κώδικα όσο
και σε πολλούς νεότερους νόμους. Σημαντική επίδραση ωστόσο έχουν σημειώσει οι τροποποι-
ήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το νόμο 635/1937, περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού
δικαίου.

Ουσιώδεις διατάξεις επέφερε ο νόμος ΓΦΟΥ’/1910 που κηρύχθηκε της 22/24 Φεβρουαρίου
1910, καθώς και ο νόμος 1189/38. Να σημειωθεί επίσης ότι διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου
μπορεί να συναντήσσει κανείς και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Αστικό Κώδικα,
αλλά και σε νεότερους νόμους. Με το πέρασμα των χρόνων, επιτακτική ήταν η ανάγκη για
αναθεώρηση των νόμων. Έτσι, κατά καιρούς, καταρτίστηκαν δύο σχέδια πτωχευτικών κωδίκων:
ο νόμος του έτους 1924 και ο νόμος του έτους 1970.

Στην εξυγίανση των επιχειρήσεων που θεωρούνταν προβληματικές αναφερόταν ο νόμος
1386/1983. Ωστόσο, ο νόμος αυτός δεν δημιούργησε σημαντικές μεταβολές ως προς το πτω-
χευτικό δίκαιο, δεδομένου ότι αποσκοπούσε στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης ακολουθίας
για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων. Αντικαταστήθηκε όμως από το νόμο 1892/1990, κα-
θώς παρουσίασε σημαντικές ατέλειες που οδήγησαν στην κατάργησή του. Έπειτα από μια σειρά
τροποποιήσεων που έγιναν από διάφορους νόμους σχετικά με τις προβληματικές επιχειρήσεις,
προστέθηκαν νέες μέθοδοι που αφορούσαν την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Όμως, σε διεθνές
επίπεδο τα αποτελέσματα της εξυγίανσης δεν ήταν επαρκή με άμεση συνέπεια το μεγαλύτερο
μέρος των αφερέγγυων επιχειρήσεων να κηρύττουν πτώχευση. Έτσι,οι σύγχρονες νομοθεσίες
όρισαν ως βάση τον πτωχευτικό κώδικα, ένα ενιαίο σύστημα πτώχευσης και αναδιοργάνωσης
με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών, με δύο βασικούς τρόπους: είτε μέσω της
ρευστοποίησης της περιουσίας το οφειλέτη είτε μέσω της συνέχισης της λειτουργίας της επι-
χείρησης του οφειλέτη.
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2.1.3 Το ισχύον δίκαιο- Ο Νόμος 3588/2007

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέχρι το έτος 2007 η διαδικασία της πτώχευσης περιγρα-
φόταν στο Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο, όπως και σε κάποιους συμπληρωματικούς κανόνες (π.χ.
Αστικό Δίκαιο). Της 16 Σεπτεμβρίου 2007 στη Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε νόμος, υπ’ αριθ-
μόν 3588/2007, που αποτελεί το νομικό πλαίσιο στον οποίο εντάσσεται η διαδικασία πτώχευ-
σης φυσικών και νομικών προσώπων.Όπως επισημαίνεται στην κείμενη νομοθεσία, σκοπός της
πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη μέσω της ρευστοποίησης
της περιουσίας του οφειλέτη ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από το σχέδιο αναδιοργάνωσης
και κυρίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του.

Ο Νόμος 3588/2007, με τον οποίο κυρώθηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας, έχει ισχύ σε επιχει-
ρήσεις που πτώχευσαν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2007 και μετέπειτα. Περιγράφει και καθορίζει
με κάθε λεπτομέρεια τα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθούν
τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Με το πέρασμα των χρόνων και τις με-
ταβολές που έχουν σημειωθεί λόγω κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών, εμφανί-
στηκε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που διέπουν την πτώχευση. Η ανάγκη
αυτή οδήγησε στη σύνταξη και κατάρτιση του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα . Ο Νέος Πτωχευ-
τικός Κώδικας είναι πλέον πιο απλοποιημένος, χωρίς την περίπλοκη ορολογία του Εμπορικού
Νόμου. Έτσι, ο Ν. 3588/2007 μέσω των άρθρων 44-46γ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του,
αντικατέστησε τους προϊσχύοντες νόμους.

Οι στόχοι που θέτει ο Ν. 3588/2007 αφορούν:

• τη μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, εφόσον αυτό είναι
επωφελές για τους πιστωτές.

• την εξισορρόπηση μεταξύ της εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας και της αναδια-
μόρφωσης και ανοδιοργάνωσης της επιχείρησης του οφειλέτη

• την ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν την ίδια θέση ισότιμα

• πρόληψη της πτώχευσης και του πρώιμου διαμελισμού του ενεργητικού του οφειλέτη

• τη θέσπιση μιας προβλέψιμης και διαφανούς διαδικασίας

• την αποτροπή της κατάχρησης της εφαρμογής του θεσμού αυτού ιδίως όταν η αίτηση
κήρυξης γίνεται με δόλιο τρόπο.

Οι βασικοί άξονες του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα ορίζονται να είναι:

1. Η αναβάθμιση του ρόλου των πιστωτών
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2. Η σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέσω της πτωχευτικής περιου-
σίας ή του σχεδίου αναδιοργάνωσης

3. Η επίσπευση των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για τη ρευστοποίηση της πε-
ριουσίας του οφειλέτη και των διαδικασιών της διανομής της πτωχευτικής περιουσίας του,
τα οποία επιτυγχάνονται με την άμεση έναρξη της εκκαθάρισης, εφόσον φυσικά περατω-
θεί ο έλεγχος των πιστωτών.

2.1.4 Περιγραφή του Πτωχευτικού Κώδικα

Το νέο πτωχευτικό σύστημα θεωρείται ως ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα κανό-
νων δικαίου. Οι κανόνες αυτοί αποβλέπουν στην συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του
οφειλέτη είτε ρευστοποιώντας την περιουσία του είτε με τη συνέχιση της λειτουργίας της επι-
χείρησής του.

Ο ισχύον Κώδικας αποτελείται από 13 κεφάλαια, με το καθένα από αυτά να διαιρείται από
επιμέρους άρθρα [131],[132]:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:Η κήρυξη της πτώχευσης(άρθρα 1-4)

• Σκοπός της πτώχευσης

• Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης

• Εξασφαλιστικά μέτρα

• Αντίκλητοι-έξοδα-προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEΥΤΕΡΟ:Συνέπειες της πτώχευσης (άρθρα 15-51)

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους οφειλέτες

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές

• Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις

• Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση

• Πτωχευτική ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Όργανα της πτώχευσης (άρθρα 52-88)

• Γενική διάταξη

• Το πτωχευτικό δικαστήριο
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• Ο εισηγητής

• Ο σύνδικος

• Η συνέλευση των πιστωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:Εξέλιξη των πιστώσεων (άρθρα 89-95)

• Αναγγελία

• Επαλήθευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων (άρθρα 96-98)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρα 99-106)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:Σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρθρα 107-131)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή (άρθρα 132-
163)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΝΑΤΟ:Απλοποιημένη διαδικασία επί των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (άρ-
θρα 162-163)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ:Η περάτωση της πτώχευσης (άρθρα 171-177)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:Η αποκατάσταση του οφριλέτη (άρθρα 168-170)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ:Ποινικές διατάξεις (άρθρα 171-177)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ:Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 178-182)

2.1.5 Βασικές Αρχές του Πτωχευτικού Κώδικα

Ηπτώχευση ενός οφειλέτη κηρύσσεται ύστερα από σχετική απόφαση του δικαστηρίου, ενώ
η διαδικασία και οι συνέπειες που αυτή επιφέρει ορίζονται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Ο
Πτωχευτικός Κώδικας, ως ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύτσημα κανόνων δικαίου, έχει ως
σκοπό τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με την ρευστοποίηση της πε-
ριουσίας του ή με τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής του. Αυτό το σχέδιο καλύπτει
επαρκώς τις ανάγκες ενός εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου του δικαίου της πτώχευ-
σης, ενώ από την άλλη συνενώνει το δίκαιο της πτώχευσης και της εξυγίανσης, δύο συλλογικών
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διαδικασιών συλλογικότητας, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς η μία να αναιρεί την ισχύ της άλ-
λης.

Υπάρχουν επτά βασικές άρχες τις οποίες το νέο νομοθετικό πλαίσιο τηρεί πιστά:

1. προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις που είναι δυνατό να διασωθούν. Ο Κώδικας προνοεί
για τη διατήρηση μιας επιχείρησης και καταφέρνει να αποτραπεί τη βεβιασμένη ρευστο-
ποίηση (ξεπούλημα) ορισμένων εκ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τον
σύνδικο.

2. Οοφειλέτης που δεν αιτήθηκε τηνπτώχευσή του με δόλιο σκοπό έχει μια δεύτερη ευκαιρία
προκειμένου να αναπτύξει εκ νέου οικονομική δραστηριότητα

3. Ο οφειλέτης που δεν ενεργεί με δόλιο τρόπο (δόλιασ χρεοκοπία) αντιμετωπίζεται με επιει-
κότερους τρόπους (αποποινικοποίηση της δόλιας χρεοκοπίας)

4. Εάν η επιχείρηση δεν καταφέρει να αναδιοργανωθεί, τότε υιοθετείται η ταχύτερη πτωχευ-
τική διαδικασία με την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν την άμεση
ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και τη διανομή της. Οι διαδικασίες για τη ρευ-
στοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη πραγματοποιείται ταχύτερα με την άμεση έναρξη
της εκκαθάρισης και την προβλεπόμενη εκδίκαση των πτωχευτικών υποθέσεων , και τον
περιορισμό της δυνατότητας χρήσης ένδικων μέσων.

5. Εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη ρευστοποίηση της περιου-
σίας του οφειλέτη

6. Η διαδικασία της συνδιαλλαγής εισάγεται υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο του δικα-
στηρίου

7. Οι μικροπτωχεύσεις προβλέπονται με ειδική αντιμετώπιση. Όταν αναφερόμαστε σε μι-
κροπτωχεύσεις αναφερόμαστε στις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων που έχουν συνολική
αξία περιουσίας το πολύ 100.000 ευρώ.

2.2 Προϋποθέσεις της κήρυξης της πτώχευσης

Εφόσον μια επιχείρηση παρουσιάσει οικονομικές δυσκολίες και δεν είναι πλέον ικανή να
ικανοποιήσει τους πιστωτές της, μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης. Ο λόγος που γί-
νεται αυτό είναι, όχι ο εξαναγκασμός του εμπόρου για αποπληρωμή των χρεών του, αλλά η
προάσπιση των συμφερόντων των πιστωτών. Το πτωχευτικό δίκαιο συνιστά το δίκαιο το οποίο
εμπεριέχει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να
ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο νέος πτωχευτικός νόμος
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(Ν. 3588/2007) τέθηκε σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2007. Πρόκειται για ένα νομο-
θετυικό πλαίσιο με καθοριστική σημασία, καθώς αναζωογονεί το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο,
με κάποια αναμενόμενη καθυστέρηση συγκριτικά πάντα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές έννομες
τάξεις.

Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία και την εισαγωγή ενός νομοθετικού πλαι-
σίου προσαρμοσμένο στη σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, ο νομθέτης κατευ-
θύνθηκε προς την ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις των κωδικών αφερεγγυότητας. Οι βασικοί
άξονες που λήφθησαν υπόψη είναι:

1ος άξονας:η είσοδος ενός ενιαίου συστήματος για την εκκαθάριση και αναδιοργάνωση με
υπαγωγή σε καθεστώς πτώχευσης, σε αντικατάσταση του δυαδικού συστήματος πτώχευσης ως
εκκαθάριση (άρθρο 525 εμπ. ν.) και της εξυγίανσης, ως μιας άλλης μορφής συλλογικής εκτέλε-
σης (άρθρο 44 εμπ. ν 1892/1990).

2ος άξονας: η αυτορύθμιση της πτώχευσης κατά το διαδικαστικό περιεχόμενο, με αναβάθμιση
της αυτονομίας τωνπιστωτών και των άλλων εμπλεκόμενων στην πτώχευση.Ησυλλογικότητα
της άσκησης και της εφαρμογής των δικαιωμάτων στην πτώχευση από τους πιστωτές των δι-
καιωμάτων στην πτώχευση από τους πιστωτές δεν περιορίζει όμως την εποπτεία, ως προς τη
νόμιμη οδό της διαδικασίας της δικαστικής αρχής.

Η πτώχευση μιας επιχείρησης κηρύσσεται με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, μετά από αίτηση του πιστωτού (ή των πιστωτών), ή
ακόμη και με δήλωση των πληρωμών εκ μέρους του πτωχεύσοντα. Στο άρθρο 2 και το άρθρο 3
του Ν. 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να
υπαχθεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αυτόν. Οι πρϋποθέσεις αυτές διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες:τις υποκειμενικές, τις αντικειμενικές και τις τυπικές.

Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις αναφέρονται στο πότε ένας οφειλέτης αποκτά πτωχευτική
ικανότητα. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 2 τουΝ. 3588/2007 τουΠτωχευτικούΚώδικα ένας οφει-
λέτης, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, για να αποκτήσει την πτωχευτική
ικανότητα θα πρέπει αρχικά να διαθέτει την εμπορική ιδιότητα. Ακόμη, στην περίπτωση όπου
ο οφειλέτης είναι ενώσεις προσώπου με νομική προσωπικότητα, θα πρέπει να επιδιώκουν οι-
κονομικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση όπου πραγματοποιείται πάυση ης εμπορίας ή και της
οικονομικής δραστηριότητας, συνεχίζεται κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει
σταματήσει τις πληρωμές του. Από την άλλη πλευρά, τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δι-
καίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί δεν μπορούννα υπα-
χθούν σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις αναφέρονται στους λόγους για τους οποίους ένας οφειλέ-
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της οδηγείται στην πτώχευση. Βασιζόμενοι στο άρθρο 3 του Ν. 3588/2007 διακρίνονται δύο
αντικειμενικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η παύση πληρωμών. Η παύση πληρωμών πραγ-
ματοποιείται από τη στιγμή που ο οφειλέτης αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ληξιπρόθεσμες
χρηματικές του υποχρεώσεις με μόνιμο τρόπο. Η δεύτερη είναι η επαπειλούμενη αδυναμία που
βρίσκεται σε ισχύ όταν ο ίδιος ο οφειλέτης ζητήσει να κηρυχθεί σε πτώχευση, χωρίς ωστόσο να
έχει περιέλθει αρχικά σε παύση πληρωμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3588/2007, σε ό,τι αφορά την τυπική προϋπόθεση, προκει-
μένου να μπορέσει κάποιος να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, θα πρέπει το Πτωχευτικό
Δικαστήριο να εκδόσει τη σχετική δικαστική απόφαση.

Συνοψίζοντας οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης ενός ιδιωτικού οικονομικού
φορέα είναι:

1. η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη

2. η παύση των πληρωμών

3. η έκδοση της δικαστικής απόφασης

Τέλος, να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η αίτηση του οφειλέτη για πτώ-
χευση είναι πολύ πιθανό να απορριφθεί. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στις περι-
πτώσεις όπου η πτωχευτική περιουσία του οφειλέτη δεν είναι αρκετή ώστε να συγκαλύψει τα
τρέχοντα έξοδα της διαδικασίας της πτώχευσης ή αν αποδειχθεί ότι έχει γίνει κατάχρησή της,
ή δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευ-
σης.

Είναι δυνατόν η αίτηση που υποβάλλεται για την κήρυξη της πτωχευτικής διαδικασίας από
τον οφειλέτη ή τους πιστωτές, να απορριφθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο. Στον Πτωχευ-
τικό Κώδικα, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3588/2007, περιγράφονται οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες απορρίπτεται η σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που
την έχει υποβάλλει ή/και αν συντρέχουν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις. Το
αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο το οποίο θα εξετάσει τα δέοντα ώστε να εξασφαλίσει από την
αρχή την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης ότι δεν θα συναντήσει κάποιο εμπόδιο. Οι κύριοι λό-
γοι για τους οποίους το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση κήρυξης είναι
οι εξής:

1. Δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις

Στην περίπτωση που έστω και μία από τις προϋποθέσεις δεν δεν συντρέχει, τότε το αρμό-
διο πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
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2. Ηπτωχευτική περιουσία δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των μελλοντικών (και απα-
ραίτητων) εξόδων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, παρά το ότι μπορούν να
ισχύουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που αναφέραμε, εντούτοις μπορεί να βρει ένα ακόμη
λόγο ώστε να οδηγηθεί στην απόρριψη της αίτησης. Ο λόγος αυτός συνδέεται στενά με
την πτωχευτική περιουσία του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, όταν η πτωχευτική περιουσία κρι-
θεί ανεπαρκής ώστε να καλύψει τα έξοδα που θα προκύψουν. Επομένως, εν προκειμένω
να ξεκινήσει η διαδικασία της πτώχευσης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του ενεργητικού
της. Έτσι, σαν συνέπεια αυτού, είναι η απόρριψη του αιτήματος, όταν το ενεργητικό είναι
μικρότερο από το αντίστοιχο παθητικό.

3. Όταν γίνεται κατάχρηση του δικαίωματος της αίτηση.

Το πτωχευτικό δικαστήριο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αίτηση της κήρυξης πτώχευ-
σης που έχει υποβληθεί από κάποιο μέλος της επιχείρησης (οφειλέτης, πιστωτές) αν γίνει
αντιληπτό ότι έγινε κατάχρηση του δικαιώματος αυτού. Από την πλευρά του πιστωτή,
κατάχρηση του δικαιώματος αίτησης της πτώχευσης γίνεται όταν ο ίδος ο οφειλέτης απο-
σκοπεί σε προσωπικό του συμφέρον, όπως η απόσπαση χρημάτων για το ίδιο όφελος, ή για
σκοπούς που δεν αφορούν την πτώχευση. Από την πευρά του οφειλέτη, η κατάχρηση της
άσκησης του αιτήματος της πτώχευσης, αποφαίνεται στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης
κατέφυγε σε αυτή με δόλιο τρόπο,όπως είναι για παράδειγμα η αποφυγή της εξόφλησης
των χρεών του από τον ίδιο. Κατά συνέπεια, και στις δύο περιπτώσεις, το πτωχευτικό δι-
καστήριο, εκτός από την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης, μπορεί να προβεί σε κάθε
νόμιμη διαδικασία ώστε να εκδικάσει αποζημίωση κατά του προσώπου που υπέβαλλε την
αίτηση.

2.3 Τρόποι κήρυξης της πτώχευσης

Σε ό,τι αφορά την τυπική προϋπόθεση που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, στο
άρθρο 5 του Ν. 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα περιγράφονται οι οδοί που μπορούν να
ακολουθηθούν, ανεξάρτητα από το αν η κήρυξη της πτώχευσης πραγματοποιείται ύστερα από
την έκδοση της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης. Έτσι, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να
γίνει κήρυξη της πτώχευσης είναι:

α) Με αίτηση από τον ίδιο τον οφειλέτη
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Πέρα από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, αίτημα πτώχευσης μπορεί να ζητήσει
από το δικαστήριο και ο ίδιος ο οφειλέτης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις
όπου ο οφειλέτης(νομικό ή φυσικό πρόσωπο) οδηγείται σε επαπειλούμενη αδυναμία εκπλή-
ρωσης των υποχρεώσεών της. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης προβαίνει σε δήλωση για την παύση
των πληρωμών του με δύο τρόπους: είτε δυνητικά αν προμηνύεται αρνητική ρευστότητα, είτε
υποχρεωτικά, αν δεν είναι εφικτή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους πιστωτές του.
Το χρονικό διάστημα στο οποίο ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει την αίτηση προς
το πτωχευτικό δικαστήριο κυμαίνεται από δεκαπέντε έως τριάντα μέρες, υπό την προϋπόθεση
ότι συντρέχουν οι αντικείμενες προϋποθέσεις του Πτωχευικού Κώδικα.

β) Με αίτηση από τον πιστωτή

Κάθε πτωχευτικός πιστωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε αίτηση, στην κήρυξη της πτώ-
χευσης του οφειλέτη, στην περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί παύση των πληρωμών του.
Βασική αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια είναι ο
πιστωτής από τη δική του πλευρά να έχει έννομο συμφέρον από τον οφειλέτη. Επιπρόσθετα,
εξίσου σημαντικό είναι η υποβολή της αίτησης από μέρους του να μην είναι καταχρηστικό
χαρακτήρα για σκοπούς που δεν αφορούν την πτώχευσή της. Εάν το πτωχευτικό δικαστήριο
κρίνει ότι η αίτηση ασκήθηκε καταχρηστικά, τότε βασιζόμενο στο άρθρο 6 του Ν. 3588/2007,
μπορεί να την απορρίψει αλλά και να εκδόσει ακόμη και αποζημίωση κατά του αιτούντος, δη-
λαδή του πιστωτή.

γ) Με αίτηση από τον εισαγγελέα πρωτοδικών

Η κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με αίτηση από τον εισαγγελέα πρω-
τοδικών. Η οδός αυτή ακολουθείται μόνο αν δικαιολογείται από λόογυς δημοσίου συμφέρον-
τος. Με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα, το δικαίωμα υποβολής της αίτησης που
αποκτήθηκε από τον εισαγγελέα. οδήγησε στην κατάργηση της αυτεπάγγελτης κήρυξης της
πτώχευσης από το Πτωχευτικό Δικαστήριο.

2.4 Τα όργανα της πτωχευσης

Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζονται τα όργανα που
συμμετέχουν στη διαδικασία της πτώχευσης:

• το πτωχευτικό δικαστήριο

• ο εισηγητής
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• ο σύνδικος

• η συνέλευση των πιστωτών

• η επιτροπή των πιστωτών

Το πτωχευτικό δικαστήριο είναι το ανώτερο όργανο. Πρόκειται για το Πολυμελές Πρωτο-
δικίο, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια όπου εδρεύει η επιχείρηση του οφειλέτη. Το πτω-
χευτικό δικαστήριο όχι μόνο κηρύσσει την πτώχευση, αλλά συγχρόνως υποχρεούται να επο-
πτεύσει τις πτωχευτικές διαδικασίες και να εκδικάζει στη συνέχεια τις υποθέσεις σχετικές με
την πτώχευση. Τα καθήκοντα που υπηρετεί διακρίνονται σε:

• δικαστικά, όπως η κήρυξη της πτώχευσης, η επικύρωση του πτωχευτικού συμβιβασμού,
η διεξαγωγή των πτωχευτικών δικών

• διοικητικά, όπως ο διορισμός, η αντικατάθεση και ο καθορισμός των μισθών των συνδί-
κων, η σύγκλιση της πρώτης συνέλευσης μεταξύ των πιστωτών.

Ο εισηγητής είναι ο δικαστής,το άτομο εκείνο που προεδρεύει στη συνέλευση των πιστω-
τών, ο πρωτοδίκης. Διορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο τη στιγμή που εκδίδει την από-
φαση για ην κήρυξη της πτώχευσης, και είναι ένα από τα μέλη του. Στα καθήκοντα του εισηγητή
συγκαταλέγονται η επιτήρηση της πτωχευτικής διαδικασίας και η ενημέρωση του σύνδικου για
τον διορισμό του, ενώ παράλληλα επιβλέπει τις εργασίες του. Επιπρόσθετα, ο εισηγητής είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει έκθεση αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη της διαδικα-
σίας που ακολουθείται. Ακόμη, είναι υπεύθυνος, στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης διένεξης
να εφαρμόσει τα κατεπείγοντα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η περιουσία των
πιστωτών. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι εάν διαπιστωθεί από τον εισηγητή έλλειψη των
απαιτούμενων πόρων προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες, τότε έχει κάθε δικαίωμα να
προτείνει την παύση των εργασιών της πτώχευσης.

Ο σύνδικος διορίζεται και αυτός από το πτωχευτικό δικαστήριο. Βάσει του άρθρου 2 Ν.
4507/1966 για να διοριστεί κάποιο άτομο ως σύνδικος θα πρέπει ν πληροί κάποιες σημαντικές
προϋποθέσεις, όπως να είναι δικηγόρος με πεντετή εμπειρία, να κατοικεί στην έδρα του πτω-
χευτικού δικαστηρίου και να μην έχει κανένα βαθμό συγγένειας με τον οφειλέτη. Αποτελεί το
πρόσωπο-κλειδί της πτωχευτικής διαδικασίας. Αρχικά, όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται
εξ ονόματός του. Εκπροσωπεί και τον οφειλέτη και τους πιστωτές του, με άσκηση αντ’ αυτών
των δικαιωμάτων τους για το δικό τους ώφελος. Εκτός αυτών, είναι υποχρεωμένος να να εφαρ-
μόζει κάθε δυνατό μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πτωχού. Βασικό καθήκον του
είναι η εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών ώστε να διευκρινιστεί όσο το δυνατό πιο ακρι-
βέστερα το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της πτωχεύσεως.Διακρίνουμε τρία είδη
συνδίκων:
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• ο προσωρινός σύνδικος: διορίζεται με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για
την κήρυξη της πτώχευσης και αναλαμβάνει δράση άμεσα συντάσσει έναν κατάλογο των
εικονοζόμενων πιστωτών

• ο οριστικός σύνδικος: διορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον συνταχθεί η έκ-
θεση του εισηγητή και των πιστωτών. Έργο του είναι να διαπιστώσει το ενεργητικό και
το παθητικό της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς επίσης αναλαμβάνει και τη διαχείρισή
της. πολύ λίγες εξουσίες στα χέρια των πιστωτών

• ο σύνδικος της ενώσεως:ο συγκεκριμένος σύνδικος αναλαμβάνει την εκποίηση και τη
διανομή της πτωχευτικής περιουσίας στους πτωχευτικούς πιστωτές, όταν πτώχευση ολο-
κληρωθεί με την ένωση των πιστωτών.

Ένα από τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας είναι η συνέλευση των πιστωτών, αποτε-
λούμενη από όλους τους πιστωτές.Βασική αρμοδιότητά της είναι να λαμβάνει αποφάσεις κατά
πλειοψηφία των παρόντων. Στη συνέλευση των πιστωτών προεδρεύει ο εισηγητής, ενώ βάσει
του νόμου, στην εν λόγω συνέλευση θα πρέπει σε άλλη πρίπτωση να εκποιήσει το σύνολό της
ή μερικώς. Η εν λόγω συνέλευση, αν και θεωρείται ένα από τα όργανα της πτωχευτικής διαδι-
κασίας, δεν είναι από τα μόνιμα όργανα, καθώς συγκαλείται μόνο στις περιπτώσεις που προ-
βλέπονται από το νόμο. Ωστόσο, στην περίπτωση του πτωχευτικού συμβιβασμού συμβάλλεται
και με το πτωχεύσαντα. Πριν την εξέλιξη των πιστωτών, μετέχουν οι φερόμενοι ως πιστωτές.
Μετά την επαλήθευση, στη συνέλευση των πιστωτών έχουν συμμετοχή και τα άτομα εκείνα
των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν δεκτές και βεβαιώθηκαν ενόρκως ή αμφισβητήθηκαν, αλλά
τουλάχιστον έγιναν δεκτές προσωρινά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είτε έχουν συμβουλευ-
τικό χαρακτήρα, όπως η απόφαση για τον διορισμό (ή την αντικατάσταση)των συνδίκων, είτε
υποχρεωτικό, όπως η περίπτωση παραβίασης του πτωχευτικού συμβιβασμού. Υπό μία έννοια,
η ένωση των πιστωτών δεν αποτελεί όργανο της πτώχευσης, αλλά μια έκφραση που δηλώνει
το σύνολο των πτωχευτικών διαδικασιών. Θα σημειώσουμε όμως ότι ο νόμος έχει παραχωρή-
σει πολύ λίγες εξουσίες στα χέρια των πιστωτών αν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι με σκοπό να
γίνεται λόγος για την παντοδυναμία του συνδίκου.

Με την σύνταξη και την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, θεσπίζεται η επιτροπή
των πιστωτών. Η επιτροπή αυτή είναι ένα νέο, αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο αποτελού-
μενο από τρία μέλη, τα οποία με τη σειρά τους εκλέγονται από τη συνέλευση των πιστωτών.
Βασικό της καθήκον είναι να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των εργασιών της πτωχευτικής
διαδικασίας, αλλά και να συνδράμει τον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
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2.5 Πτωχευτική διαδικασία

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της πτώχευσης, θα πρέπει να κατατεθεί αίτημα κήρυξης είτε
α;πό τον πιστωτή, είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη, ή ακόμη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών.
Βασική προϋπόθεση ώστε να ξεκινήσει η εν λόγω διαδικασία, είναι αρχικά η οργάνωσή της,
δηλαδή ο καθορισμός και ο διορισμός των κατάλληλων οργάνων που θα συμμετέχουν, όπως
και ο έλεγχος της ύπαρξης του ενεργητικού για να μπορέσουν να καλυφθούν τα έξοδα της
πτωχευτικής διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση όπου αποδειχθεί ότι η πτωχευ-
τική περιουσία είναι ανεπαρκής, τότε η αίτηση της κήρυξης απορρίπτεται. Από την άλλη,αν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτήςη πτωχευτική περιουσία δν επαρκεί για τη συνέχιση
της διαδικασίας , τότε ύστερα από απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί παύση των εργασιών της πτώχευσης.

• Προϋποθέσεις της κίνησης της πτωχευτικής διαδικασίας

Η κίνηση της διαδικασίας αυτής είναι στενά συνδεδεμένη με το θέμα τόσο της πτ’ωχευσης
όσο και του ενεργητικού, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδά της εώς την ολοκλήρωσή της.

Προκειμένου να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, το αρμόδιο δίκαιο ξεκινά με την οργάνωση της
σύστασής της, διορίζοντας τους κατάλληλους εκπροσώπους των οργάνων που συμμετέχουν
σε αυτή. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4, τα όργανα της πτώχευσης αποτελούνται από:

• το πτωχευτικό δικαστήριο

• τον εισηγητή

• τον σύνδικο

• τη συνέλευση των πιστωτών

των οποίων οι ενέργειες και τα καθήκοντα έχουν αναλυθεί επαρκώς στην αναφερθείσα παρά-
γραφο.

Για την πρόοδο και την εξέλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας είναι αναγκαίοι κάποιοι οικο-
νομικοί πόροι. Οι οικονομικοί αυτοί πόροι προέρχονται από το σύνολο της πτωχευτικής πε-
ριουσίας της υπό πτώχευσης επιχείρησης. Στο σημείο αυτό, όμως, υπάρχει ένα σημαντικό ζή-
τημα. Είναι δυαντόν κατά την εξέλιξη της διαικασίας αυτής η διαθέσιμη πτωχευτική διαδικασία
να μην επαρκεί ώστε να καλύψει τα απαιτούμενα έξοδα μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τότε, με
απόφαση από το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να κηρυχθεί η παύση των πράξων της πτώχευ-
σης. Αποτέλεσμα αυτής είναι να αδρανοποιηθεί η πτώχευση, με τους πτωχευτικούς δανειστές
να ανακτούν το δικαίωμα να ικανποιήσει ο καθένας το συμφέρον του διώκοντας τον πτωχό.
Έπειτα της αδρανοποίησης της πτωχευτικής διαδικασίας, είναι πολύ πιθανό να αποκαλυφθεί
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ότι υπάρχει πτωχευτική περιουσία ικανή να καλύψει τα έξοδα ή αν αυτή προσφερθεί από κά-
ποιον από τους εμδιαφερόμενους, τότε το ίδιο το πτωχευτικό δικαστήριο, με νέα απόφασή του,
ανακαλεί την απόφαση περί παύσης των ενεργειών και η διαδικασία συνεχίζει από το σημείο
εκείνο που ξεκίνησε η αδράνειά της.

• Προπαρασκευαστική διαδικασία

Η προπαρασκευαστική διαδικασία περιλαμβάνει τις ενέργειες που αφορούν αφ’ ενός το
ενεργητικό της πτώχευσης και αφ’ ετέρου ο παθητικό της. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο είναι το αρμόδιο πτωχευτικό
δικαστήριο για την κήρυξη της πτωχευτικής διαδικασίας, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια
όπου ο οφειλέτης έχει σσυγκεντρώσει το κέντρο των (οικονομικών συνήθως) συμφερόντων
του. Όταν ο οφειλέτης είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο, τότε το κέντρο των συμφερόντων του
είναι ο τόπος όπου αυτός ασκείται η διοίκηση. Όταν όμως πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο,
τότε το αντίστοιχο κέντρο συμφερόντων, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, θεωρείται ότι βρί-
σκεται στον τόπο όπου εδρεύει σύμφωνα με το καταστατικό.

Η διαδικασία της πτώχευσης ξεκινά έπειτα από κατάθεση αίτησης από κάποιον εκ των πι-
στωτών, ή από τον οφειλέτη ή από και τον ίδιο τον Εισαγγελέα πρωτοδικών. Μόλις κηρυχθεί
η πτώχευση, η πτωχευτική περιουσία (ενεργητικό) σφραγίζεται από τον ειρηνοδίκη. Ακολού-
θως, το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει τον εισηγητή. Η πτωχευτική διαδικασία αποσφραγίζεται
έπειτα από τον διορισμό του σύνδικου, ο οποίος θα είναι και εκείνος που θα αναλάβει τη διοί-
κηση του ενεργητικού. Παράλληλα, ορίζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί η συνέλευση των πιστωτών, ώστε να εκλεγούν τα μέλη από τα οποία θα απαρτίζεται
η επιτροπή των πιστωτών, καθώς και ο τρόπος της δράσης τους. Ο οφειλέτης υποχρεούται
να παραχωρήσει στο σύνδικο έναν κατάλογο που θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες
για τους πιστωτές και το ύψος των απαιτήσεών τους προκειμένου να τους ενημερώσει. Με τη
σειρά του ο σύνδικος καταφεύγει σε επαλήθευση των λεγόμενων του οφειλέτη και των παρα-
πάνω απαιτήσεων ενώπιον του εισηγητή, με σκοπό να ελεγχθούν πιθανές αντιρρήσεις.

• Τελειωτική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης από τον σύνδικο, σειρά έχει η τελειωτική διαδικα-
σία. Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στο να επιτευχθεί ο σκοπός της πτώχευσης μέσω της ικα-
νοποίησης των πτωχευτικών δανειστών κσι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πτώχευσης.
Ο οφειλέτης μαζί με τον σύνδικο προτείνουν ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης. Το σχέδιο αυτό θα
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης και θα πρέπει να βρει σλυμφωνους τους πιστω-
τές. Στη συνέχεια, το σχέδιο αναδιοργάνωσης επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο.
Κατά τη φάση αυτή, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να
επιτευχθεί η ικανοποίηση των πιστωτών και η ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας:
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α) με συμβιβαστική ικανοποίηση μεταξύ οφειλέτη και δανειστών μέσω σχεδίου αναδιοργά-
νωσης (πτωχευτικός περιουσίας)

β) με ικανοποίηση των πιστωτών από το προϊόν εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας.

Το δίκαιο θεωρεί πιο ευνοϊκό τον πτωχευτικό συμβιβασμό, τον οποίο εφαρμόζει μόνο όταν ο
οφειλέτης δεν έχει κατηγορηθεί για δόλια χρεοκοπία. Στην περίπτωση αυτή, ο εσηγητής προ-
βαίνει σε μια προσπάθεια συμβιβασμού, με τους δανειστές να συγκαλούνται σε συνέλευση,
ώστε να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν τις τυχόν προτάσεις συμβιβασμού που θα προτείνει ο
πτωχός. Ο συμβιβασμός πραγματοποιείται με σύμβαση ανάμεσα σε οφειλέτη και πτωχευτικούς
πιστωτές, οι οποίοι παίρνουν απόφαση με ορισμένη πλειοψηφία. Την απόφαση αυτή την επικυ-
ρώνει το πτωχευτικό δικαστήριο. Διακρίνουμε δύο είδη συμβιβασμού: τον απλό συμβιβασμό
και τον συμβιβασμό με εγκατάλειψη της πτωχευτικής περιουσίας.Όταν εφαρμόζεται ο απλός
συμβιβασμός, τότε επιλέγεται το ποσοστό κατά το οποίο ο οφειλέτης θα πληρώσει τις απαι-
τήσεις ή εντός ποιάς προθεσμίας, ή και τα δύο. Στην περίπτωση του δεύτερου είδους συμβιβα-
σμού, αποφασίζεται να ικανοποιηθούν οι πιστωτές από το προϊόν εκποίησης της πτωχευτικής
περιουσίας. Ωστώσο, με το συμβιβασμό επιτυγχάνεται και η ολοκλήρωση της πτώχευσης.

Ενδέχεται οι πιστωτές να μη δεχτούν το προτεινόμενο από τον οφειλέτη και το σύνδικο σχέ-
διο αναδιοργάνωσης, ή παρά τη διακστική επικύρωσή του αυτό ακυρωθεί, τότε προκειμένου
να επιτευχθεί η ικανοποίηση των πιστωτών και η ολοκλήρωση της πτώχευσης, ακολουθείται ο
δεύτερος τρόπος που είναι γωνστός ως ένωση των πιστωτών. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο, ο
σύνδικος καταφεύγει σε ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις των πιστωτών. Η ρευστοποίηση είναι αποτέλεσμα της εκποίησης είτε της επιχείρη-
σης στο σύνολό της, είτε των επί μέρους στοιχείων της . Ύστερα από διανομή του πτωχευτικού
μερίσματος, δηλαδή του προϊόντος της εκποίησης, στους πιστωτές, ο σύνδικος θα πρέπει να
απολογηθεί στη συνέλευση των πιστωτών, σημάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την ολοκλήρωση
της πτώχευσης.

Συνοψίζοντας, οι τρόποι με τους οποίους τελικά μπορεί να περατωθεί με τους εξής ακόλου-
θους τρόπους:

• την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης

• την ένωση των πιστωτών (εκκαθάριση της πτωχευτικής διαδικασίας)

• την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης

• την παύση των εργασιών είτε λόγω μη επαρκούς πτωχευτικής διαδικασίας είτε λόγω της
παρόδου μιας δεκαετίας από την ένωση των πιστωτών ή μιας δεκαπενταετίας από την
κήρυξη της πτώχευσης.
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Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ολοκλήρωση και περάτωση της πτώχευσης ορίζεται
από τη συνέλευση των πιστωτών.

2.6 Το Άρθο 99- Η διαδικασία της συνδιαλλαγής

Στην Ελλάδα, περί πτωχεύσεων, ισχύει τοΆρθρο 99 τουΠτωχευτικούΚώδικα 3588/2007. Το
Άρθρο 99 αποτελεί ίσως το πιο δημοφιλές άρθρο του νέου πτωχευτικού κώδικα, δεδομένου ότι
τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα
τείνουν να καταφεύγουν σε αυτό. Η έννοια της χρεοκοπίας συνηθίζεται να χρησιμοποιείται
για νομικά πρόσωπα, όπως είναι για παράδειγμα οι επιχειρήσεις. Από την άλλη, το Κεφάλαιο
7 διαχειρίζεται τη διαδικασία της πτώχευσης (χρεοκοπίας) που εμπεριέχει τη διαδικασία της
ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, ενώ το Κεφάλαιο 13 περιγράφει μια διαδικασία
αναδιοργάνωσης για το μεγαλύτερο μέρος των πιστωτών.

Το Άρθρο 99 τουΠτωχευτικού Κώδικα αντικατέστησε επί της ουσίας το Άρθρο 44 περί προ-
στασίας των πιστωτών. Το Άρθρο 99 επιτρέπει στους οφειλέτες (νομικά πρόσωπα) να καταφύ-
γουν στα πολυμελή Πρωτοδικεία, ώστε να ζητήσουν προστασία και συναλλαγή με τους πιστω-
τές του για να αποτραπεί η πτώχευση. Με τη δικαστική προσφυγή με την αίτηση υπαγωγής
στο Άρθρο 99, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική θέση
(οικονομική δυσπραγία) , χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει πραγματοποιήσει παύση
πληρωμών. Έπειτα, και εφόσον η επιχείρηση παρουσιάσει τη δραστηριότητα και τα οικονομικά
μεγέθη της στο πολυμελές Πρωτοδικείο, θα πρέπει να παραθέσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό
πλάνο, ζητώντας τη βοήθεια που της παραχωρεί ο Πτωχευτικός Κώδικας. Στη συνέχεια, στο
δικαστήριο θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης ή όχι, με διαπραγ-
ματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών τους. Αν κριθεί απαραίτητο,
το δικαστήριο μπορεί να διορίσει εμπειρογνώμονα ώστε να εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία
της επιχείρησης.

Σε διάστημα είκοσι ημερών, ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να συντάξει και να καταθέσει
σχετική έκθεση στο δικαστήριο. Εφόσον, η αίτηση γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, ξεκινά
η διαδικασία της συνδιαλλαγής. Η διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι μια διαδικασία που ει-
σήχθηκε στο Νέο Πτωχευτικό Κώδικα ύστερα από ορισμένες τροποποίησεις που έγιναν. Στο
πλαίσιο της διαδικασίας της συνδιαλλαγής, ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ή μια εταιρεία, που
βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία, μπορεί να καταθέσει πρόταση για τη ρύθμιση των οφει-
λών, χωρίς να υποκύψουν στον κίνδυνο της κατάσχεσης τα περιουσιακά της στοιχεία. Συγκε-
κριμένα, στον οφειλέτη δίνεται η δυνατότητα εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος
να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες χωρίς να γίνουν κατασχέσεις.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας της συνδιαλλαγής, το δικαστήριο ορίζει έναν διαμεσολα-
βητή που θα βοηθά ώστε να κλείσει η τελική συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Κατά το
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τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, συντάσσεται ένα σχέδιο για τη βιωσιμότητα, το οποίο ο
διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει στους πιστωτές. Σε διάστημα το πολύ δύο μηνών η παραπάνω
πρόταση πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο, όπου και εγκρίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των
πιστωτών.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Αντικεί-
μενο του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι οι απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε
να επιβιώσει εν τέλει η επιχείρηση, να διανεμηθεί το πτωχευτικό μέρισμα (η πτωχευτική πε-
ριουσία) στους πιστωτές και τελικά να βρεθούν τρόποι ώστε να επιτευχθεί η ικανοποίηση των
πιστωτών. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται από τον οφειλέτη και το σύνδικο. Για την εφαρμογή
του θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από το σύνολο των πιστωτών ή τουλάχιστον από το μεγαλύ-
τερο μέρος τους, όπως ορίζεται από το Ν. 3588/2007, Κεφ. 11 , Άρθρο 13, και η επικύρωσή του
γίνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο.

Ακολούθως, παραθέτουμε αυτούσιο το Άρθρο 99 με τις προϋποθέσεις για τη χρήση της
διαδικασίας της συνδιαλλαγής.

Άρθρο 99-Οι προϋποθέσεις της διαδικασίας συνδιαλλαγής

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, το οποίο αποδεικνύει
οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης
των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της
διαδικασίας της συνδιαλλαγής.

• Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κα-
τάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από άποψη
απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης
της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαράδεκτου
αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων
(5,000) ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.

• Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγ-
καίο, μπορεί να ορίσει με διάταξη του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον κατάλογο
πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς
το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του
αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορέι να
ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υπο-
χρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από το διορισμό του.

Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι η διαδικασία της συνδιαλλαγής δεν έχει μόνο οπαδούς,
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αλλά και επικριτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στην πράξη τα στοχευμένα μέτρα αποκλίνουν
κατά πολύ από τον αρχικό στόχο που τίθεται. Αυτό οφείλεται στο ότι στην ουσία ούτε οι επιχει-
ρήσεις εξυγιαίνονται ούτε οι πιστωτές ικανοποιούνται. Είναι πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο
της μη αποτελεσματικής ικανοποίησης των πιστωτών, δεδομένου ότι κατατίθενται προσχημα-
τικές αιτήσεις συνδιαλλαγής και προτείνονται ασαφείς και μη εμπειριστατωμένοι επιχειρημα-
τικοί τρόποι αναδιοργάνωσης.

Σκοπός υπαγωγής στο Άρθρο 99

Ένας από τους λόγους που μια εταιρεία υπάγεται στο Άρθρο 99, είναι κατά κύριο λόγο η πρό-
ληψη και η αποφυγή της πτώχευσης. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οικο-
νομικά προβλήματα με αξιόπιστο και νόμιμο τρόπο, εφαρμόζοντας τη τακτική των διαπραγμα-
τεύσεων. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία περιβάλλοντος που θα εμπνέει την εμπιστοσύνη
ανάμεσα στους οφειλέτες και τους πιστωτές. Έπειτα, αναζητούνται νέες πηγές πηγές χρηματι-
κών εσόδων ώστε οι επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν, πριν ακόμη οδηγηθούν σε παύση πληρω-
μών.

Ολοκληρώνοντας, η ικανοποίηση των πιστωτών γίνεται μέσω της απειλούμενης με οικο-
νομική κατάρρευση επιχείρησης, ή εκείνης που η οικονομική της κατάσταση δεν αφήνει πε-
ραιτέρω περιθώρια επιβίωσης. Στόχοι αυτής της ικανοποίησης είναι η εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, η ανάπτυξη του κοινωνικού και οικονομικού χώρου στον οποίο λαμβάνει δράση η
επιχείρηση, αλλά και της ίδιας της εθνικής οικονομίας.

2.7 Στατιστικά στοιχεία πτώχευσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η πτώχευση ενός οικονομικού οργανισμού είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο, το οποίο
σχετίζεται με τη φύση του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας. Οι λόγοι για τους οποίους
μία επιχείρηση οδηγείται σε πτώχευση διακρίνονται σε εξωτερικούς (μακροοικονομικοί) παρά-
γοντες και σε εσωτερικούς (μικροοικονομικούς) παράγοντες.

Ο βασικότερος μακροοικονομικός παράγοντας είναι ο γενικότερος ανταγωνισμός που ανα-
πτύσσεται στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Με την είσοδο νέων επιχειρήσεων
με τον ίδιο τρόπο δράσης και λειτουργίας, αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των των επιχει-
ρήσεων του ίδιου κλάδου. Επιπρόσθετα, η πρόοδος και η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία
σημειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, μπορεί να αποβεί μοιραία για τη βιωσιμότητα μιας επιχεί-
ρησης, η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει και να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές εξελί-
ξεις. Οι αρνητικές οικονομικές συγκυρίες και η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μπορούν
να οδηγήσουν την επιχείρηση σε δανεισμό με υψηλά επιτόκια. Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι
όταν συντρέχουν παράγοντες αυτού του είδους, τότε είναι δύσκολο εώς ακατόρθωτο να προ-
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βλεφθούν εγκαίρως με άμεσο κίνδυνο να βρεθεί σχέδιο αποφυγής από την πτώχευση.
Εκτός από τους μακροοικονομικούς παράγοντες, υπάρχουν και ορισμένοι μικροοικονομι-

κοί παράγοντες, που οδηγούν κι αυτοί με τη σειρά τους μια επιχείρηση στην πτώχευση. Ο πιο
σημαντικός μικροοικονομικός παράγοντας κρίνεται η κακή ή ανύπαρκτη οργάνωση της επι-
χείρησης. Ακόμη, ο ελλιπής έλεγχος και προγραμματισμός της επιχείρησης, σε συνδυασμό με
την αδυναμία της στη λήψη σωστών αποφάσεων μπορούν να αποβούν μοιραίες για τη βιω-
σιμότητα και επιβίωσή της. Από την άλλη, οι κακές οικονομικές επιδόσεις της επιχείησης επί
μία σειρά ετών, την ωθούν σε νέο δανεισμό με σκοπό να επιλύσει το πρόβλημα της αδυναμίας
της να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αυτό έχει ωστόσο ως
άμεση συνέπεια από τη μία να καλύπτονται κάποιες οφειλές της, από την άλλη, όμως, το χρέος
της δεν μειώνεται. Τέλος, ο ετεροχρονισμός της σε εισπράξεις και πληρωμές, αλλά και η κακή
διακυβέρνηση της είναι παράγοντες που επίσης μπορούν να προκαλέσουν την πτώχευση της
επιχείρησης.

Με την έκρηξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης της περιόδου 2008-2009, εμφανίστηκε
έντονο το ρεύμα αμφισβήτησης της φερεγγυότητας πολλών επιχειρήσεων σε χώρες της Δυ-
τικής Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι έκαναν προσπάθειες να επαναφέρουν το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π) τους στα επίπεδα πριν την κρίση του 2008, εντούτοις, υπήρχαν και εξα-
κολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή
τους και οδηγήθηκαν στην πτώχευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά την οικο-
νομική ανάκαψη που παρατηρηθηκε κατά το οικονομικό έτος 2010, και ενώ μειώθηκε ο αριθμός
των πτωχευμένων επιχειρήσεων, εντούτοις η αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων εξακολούθησε
να κυμαίνοταν σε πολύ υψηλά επίπεδα για την ιστορία της παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας.
Αυτό οφείλεται στο ότι την οικονομική περίοδο 2009 ήταν αρκετά δύσκολο να πραγματοποι-
ηθεί χρηματοδότηση στις εμπορικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι τράπεζες αδυνατούσαν να
χορηγήσουν δάνεια, όπως επίσης ήταν πραγματικά αδύνατο να χρηματοδοτηθούν από τρίοτυς.
Συνέπεια αυτού, το έτος 2010 να θεωρηθεί από τη μία έτος οικονομικής ανάκαμψης με παράλ-
ληλη μείωση του ποσοστού των πτωχευμένων επιχειρήσεων σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης,
ενώ από την άλλη όπως αναφέραμε, η αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων παρέμεινε σε υψηλά
επίπεδα.

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο των πτωχευμένων
επιχειρήσεων στην Ευρώπη για τα έτη 2007-2017.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1, 1 παρατηρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των εταιρικών πτω-
χεύσεων που έχουν σημειωθεί στη Δυτική Ευρώπη είναι αμείωτος, ενώ παρουσιάζει μια μική
αύξηση από το 2011 έως το 2013, όπου και συναντάμε τον μεγαλύτερο αριθμό πτωχεύσεων
επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Κατά το οικονομικό έτος 2010-2011, παρατηρούμε ότι το

1Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP,και από [109] για τα οικονομικά έτη 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 ο αριθμός των πτωχευ-
μένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα 520, 580, 577, 480,489, 681
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Πτωχεύσεις επιχειρήσεων σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης
Μεταβολή Μεταβολή

Χώρα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008/09 (%) 2009/10 (%)
ΑΥΣΤΡΙΑ 6,362 6,500 7,076 6,657 6,194 6,266 5,626 5,600 5,422 5,534 5,318 +8.5 -5.9
ΒΕΛΓΙΟ 7,678 8,476 9,382 9,570 10,224 10,587 11,739 10,736 9,762 9,710 9,968 +11.3 +2.5
ΔΑΝΙΑ 2,401 3,709 5,710 6,461 5,468 5,456 4,993 4,049 4,029 6,674 6,383 +51.0 +13.1
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2,254 2,612 3,275 2,864 2,944 2,956 3,131 2,954 2,574 2,408 2,160 +26.7 -12.4
ΓΑΛΛΙΑ 42,532 49,723 53,547 51,060 49,506 48,340 60,980 60,853 61,429 57,953 54,470 +12.2 -4.6
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 42,532 29,580 32,930 32,060 30,120 28,720 26,120 24,030 23,180 21,560 20,140 +16.0 -2.5
ΕΛΛΑΔΑ 524 359 355 355 445 415 392 330 189 108 120 +0.3 0.0
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 363 773 1,406 1,525 1,638 1,684 1,365 1,164 1,049 1,032 874 81.1 8.5
ΙΤΑΛΙΑ 5,518 6,498 8,354 10,089 10,844 12,311 14,272 16,101 16,015 15,057 14,108 40.0 30.8
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 680 590 698 918 961 1,033 1,016 845 873 983 935 18.3 31.5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7,952 4,635 8,040 7,211 6,176 7,373 8,375 6,645 5,271 4,399 3,290 +53.4 -8.7
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,845 3,637 5,013 4,435 4,355 3,814 4,564 4,803 4,462 4,544 4,557 +40.2 -10.6
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 2,123 3,267 4,450 5,144 6,077 8,605 8,131 6,773 7,288 7,195 6,284 +36.2 +15.6
ΙΣΠΑΝΙΑ 880 2,528 4,984 4,845 5,910 7,799 8,934 6,564 5,097 4,297 4,095 +93.8 -4.3
ΣΟΥΗΔΙΑ 5,791 6,298 7,892 7,546 7,229 7,737 7,701 7,158 6,433 6,019 6,394 +20.7 -4.8
ΕΛΒΕΤΙΑ 4,314 4,222 5,215 6,244 6,661 6,841 6,495 5,867 6,098 6,504 6,684 +23.5 +19.9
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 12,893 16,268 19,908 17,468 18,467 17,748 18,935 17,660 15,983 17,976 18,401 +24.8 -11.1
ΣΥΝΟΛΟ 134,260 149,675 178,235 174,463 173,219 177,685 192,769 182,132 175,154 171,413 164,181 +21.9 -1.4
Πηγή: Insolvencies in Europe 2016/17, A survey by the Creditreform Economic Research Unit

Πίνακας 2.1: Πτωχεύσεις επιχειρήσεων σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης

συνολικό ποσό των πτωχεύσεων εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (174,463 πτω-
χεύσεις επιχειρήσεων). Συγκρίνοντας τα έτη 2010 και 2011, παρατηρούμε ότι κατά το 2011 σε
επτά χώρες μειώθηκε ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία,
Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), ενώ σε δέκα χώρες ο αντίστοιχος αριθμός αυξήθηκε
με την Ελλάδα να έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της τάξης +27.3% . Σειρά
παίρνει η Ισπανία με ποσοστό +18.7% και η Πορτογαλλία με +17.1%. Σημαντική μείωση παρα-
τηρείται στη Δανία, όπου το 2011 οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεών της μειώθηκαν σε ποσοστό
της τάξης -15.4%. Ακολουθούν η Αυστρία (-7.0%) και η Γερμανία (-5.8%). Αξιοσημείωτη είναι η
αύξηση του αριθμού που παρουσιάζει η Ελβετία (+6.5%), ενώ η Νορβηγία εμφανίζει μια μικρή
μείωση των πτωχευμένων, μόλις 1.7%. Η Σουηδία, ενώ παρουσιάζει μία μείωση της τάξης του
4.9%, εντούτοις ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων εξακολουθεί ναπαραμένει υψηλός.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των επιχειρήσεων την τελευταία δεκαετία (2007-2017) παρουσίασε
πολλές αυξομειώσεις. Συγκεκριμένα, τη διετία 2007-2009 ο αριθμός των πτωχευμένων επιχει-
ρήσεων μειώθηκε από 524 πτωχευμένες επιχειρήσεις το 2007 σε 355 το 2009. Το 2010 ωστόσο
δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια σημαντική αλλαγή καθώς ο αριθμός αυτός εξακολουθεί
να παραμένει ο ίδιος. Κατά τη διετία 2010-2011 (διετία κατά την οποία η Ελλάδα εισήχθει στο
μηχανισμό οικονομικής υποστήριξης και όπου είχαν σημειωθεί πολλές κοινωνικοοικονομικές
αλλαγές) ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων αυξήθηκε από 355 που ήταν το 2010 σε 445
το 2011 σημειώντας αύξηση της τάξης του +27.3%. Από το 2012 έως και το 2016, οι πτωχεύσεις
των επιχειρήσεων τείνουν να σημειώσουν μεγάλη μείωση καθώς κατά την πενταετία 2012-2016
ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε ποσοτό της τάξης άνω του 50%, καθώς το 2012 υπέβαλλαν αίτηση
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για πτώχευση 415 επιχειρήσεις ενώ το 2016 μόλις 108 επιχειρήσεις. Παρά τα θετικά νέα που πα-
ρουσιάστηκαν κατά την προαναφερθείσα πενταετία, το 2017 πτώχευσαν μόλις 12 επιχειρήσεις
με το ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά 11.1%.
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Κεφάλαιο 3

Η διαδικασία της Εξόρυξης Δεδομένων (Data
Mining)

3.1 Εισαγωγή

Ησημερινή εποχή δικαίως χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας, καθώς τα δεδομένα
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Η πρόοδος και η εξέλιξη της τεχνολογίας
στον τομέα της επικοινωνίας, έχουν δημιουργήσει μια νέα κοινωνία η οποία έχει τη δυνατότητα
να παρέχει συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς νέες πληροφορίες. Το διαδίκτυο και η ταχύτητα με
την οποία εξελίσσεται έχει βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό ώστε η πληροφορία που παράγεται
να διαδίδεται σε παγκόσμια κλίμακα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το υλικό που συγκεντρώνεται
να καταγράφεται συνεχώς και να δημιουργούνται βάσεις δεδομένων. Το μέγεθος αυτών των
βάσεων δεδομένων είναι τεράστιο, ώστε να φθάνει πλέον τα terabytes.

Στον τομέα των οικονομικών οργανισμών, όπως είναι οι επιχειρήσεις και τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα, τα δεδομένα συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, η με-
τατροπή του μεγάλου όγκου δεδομένων σε γνώση καθώς και η δυνατότητα της εκμετάλλευσης
του μεγάλο αυτού συνόλου δεδομένων, για την απόκτηση καλύτερης οπτικής των καταστά-
σεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις και
τους διάφορους οικονομικούς οργανισμούς.

Προκειμένου να επιλυθούν περίπλοκα προβλήματα, απαιτείται η ύπαρξη πληροφοριών, οι
οποίες είναι κρυμμένες στο τεράστιο όγκο των ακατέργαστων αυτών δεδομένων. Η πληροφο-
ρία που χρειαζόμαστε είναι πολύ σημαντική για να αποκτήσουμε τη σωστή στρατηγική ώστε να
καταλήξουμε στη λήψη σωστών αποφάσεων. Αυτό, όμως, προϋποθέτει να είμαστε σε θέση να
εξάγουμε τη σημαντική γνώση, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλο το σύνολο των
δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε βάσεις δεδομένων και
άλλες παρόμοιες πηγές.

Το ερώτημα που τίθεται από τους ερευνητές είναι κατά πόσο είμαστε ικανοί να εκμεταλ-
λευτούμε, αλλά και να διαχειριστούμε τις μεγάλες βάσεις δεδομένων οι οποίες ανανεώνονται
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από τους χρήστες με ραγδαίους ρυθμούς, ώστε να αποσπάσουμε την πληροφορία που χρεια-
ζόμαστε, με στόχο να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα για το εκάστοτε πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε. Μέχρι πρότινος, προκειμένου να αποσπάσουμε την ζητούμενη πληροφορία,
χρησιμοποιούνταν μέθοδοι της Στατιστικής, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου αποδείχθη-
καν ανεπαρκείς. Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αλλά και την λύση στο προαναφερθέν
πρόβλημα έρχεται να δώσει η μέθοδος της Εξόρυξης γνώσης (data mining).

Ο κλάδος της εξόρυξης γνώσης από τα διαθέσιμα δεδομένα κερδίζει σε καθημερινή βάση το
ενδιαφέρον πολλών μελετητών και ερευνητών. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εξό-
ρυξη των σημαντικών πληροφοριών και των προτύπων που είναι αποθηκευμένα στις μεγάλες
αποθήκες, τις βάσεις δεδομένων. Είναι ένας συνδυασμός των αρχών της Στατιστικής, της Μη-
χανικήςΜάθησης, της ΤεχνητήςΝοημοσύνης και των Συστημάτων ΒάσεωνΔεδομένων, με ένα
ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως είναι στην οικονομία, τη βιοστατιστική και τη μετεωρολογία.

Στον τομέα της οικονομίας, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη
και επιβίωση μιας επιχειρηματικής μονάδας. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως όλο και περισ-
σότερες επιχειρήσεις, άλλες σε μεγάλο βαθμό και κάποιες άλλες σε μικρό, χρησιμοποιούν τις
μεθόδους του data mining, δαπανόντας ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού
τους προς αυτή την κατεύθυνση. Στηριζόμενες στα δεδομένα που διαθέτουν από το μεγάλο
όγκο πληροφοριών που παράγουν καθημερινά, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εστιάσουν στα
σημαντικά εκείνα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να προβλέψουν μελλοντικές συμπεριφορές
με σκοπό να πάρουν τις σωστές για την επιβίωση της επιχείρησης αποφάσεις. Οι μέθοδοι του
data mining βοηθούν τις επιχειρήσεις να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι κρίσιμα
για την επιβίωσή της, όπως οι προτιμήσεις των πελατών της, η ανακατασκευή το προϊόντος
της, οι συνθήκες δανεισμού, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρό χρόνο ανάλυσης.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού , θα αναλύσουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά της
εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, παραθέτοντας αρχικά τον ορισμό της.

3.2 Ορισμός της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η δυνατότητά που έχουμε να δημιουργούμε αλλά και να συλλέ-
γουμε δεδομένα έχει αυξηθεί με εκπληκτικό ρυθμό. Όλη αυτή η παραγόμενη πληροφορία απο-
θηκεύεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ωστόσο, ο αριθμός των βάσεων αυξάνεται συνεχώς
λόγω της διαθεσιμότητας των ολοένα συνεχώς εξελισσόμενων και συγχρόνως οικονομικά προ-
σιτών συστημάτων. Έτσι, αυτή η ραγδαία ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων έχει δημιουργήσει
επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων. Οι
τεχνικές αυτές μετατρέπουν με έξυπνο τρόπο και αυτόματα τα ακατέργαστα δεδομένα που εί-
ναι συγκεντρωμένα στις ¨αποθήκες¨ (data warehouses) σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση. Οι
τεχνικές αυτές έχουν την ικανότητα να αναζητούν και να εντοπίζουν λεπτομερειακά βάσεις
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δεδομένων, στις οποίες είναι κρυμμένα πρότυπα. Έτσι, κατά αυτό τον τρόπο η εξόρυξη δεδομέ-
νων θεωρείται ως μια διαδικασία εξαγωγής κρυμμένης και χρήσιμης πληροφορίας από μεγάλες
βάσεις δεδομένων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί ερευνητές έχουν αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με
την έννοια της εξόρυξης γνώσης. Αρκετοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ένας ακριβής και περιε-
κτικός ορισμός για το τί είναι η εξόρυξη γνώσης. Άλλοι θεωρούν πως υπάρχει μια ακυρολεξία
γύρω από αυτή την έννοια της εξόρυξης γνώσης. Αυτό συμβαίνει διότι δεν προσδιορίζεται από
πού πραγματοποιείται η εξόρυξη αυτή. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρεται ως Εξόρυξη γνώσης
από δεδομένα. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αρκε-
τοί εκείνοι οι οποίοι συγχέουν την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με τη Ανακάλυψη γνώσης
από βάσεις δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases- KDD). Η εξόρυξη γνώσης από
δεδομένα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης
από βάσεις δεδομένων.

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,παραθέτουμε κάποιους από τους πιο γνωστούς ορι-
σμούς που έχουν προταθεί, ώστε να περιγράψουν τη διαδικασία της εξόρυξης γνώσης από δε-
δομένα:

Σύμφωνα με τους Liu, Wu & Zhau( [46]):

Ορισμός 3.2.1 Εξόρυξη δεδομένων είναι η διαδικασία η οποία με τη συλλογή, την εξερεύνηση
και τη μοντελοποίηση μεγάλων παρατηρούμενων συνόλων δεδομένων στοχεύει στην εύρεση συν-
θηκών και συσχετίσεων, ικανών να οδηγήσουν σε εμφανή, κατανοητά και χρήσιμα αποτελέσματα
για τους κατόχους των δεδομένων.

ενώ οι Berry & Linoff ([103]), έδωσαν τον ορισμό:

Ορισμός 3.2.2 Η εξόρυξη δεδομένων είναι η διαδικασία της εξερεύνησης και της ανάλυσης πολ-
λών δεδομένων, με αυτόματα ή ημιαυτόματα μέσα, προκειμένου να ανακαλυφθούν σημαντικά
πρότυπα και κανόνες.

Ακόμη, υπάρχουν και κάποιοι ορισμοί, οι οποίοι ανταποκρίνονται έως κάποιο βαθμό την οπτική
γωνία των ερευνητών που τους διατύπωσαν,όπως:

Ορισμός 3.2.3 Η διαδικασία του data mining ορίζεται ως η διαδικασία για την ανακάλυψη προ-
τύπωνμέσααπό δεδομένα, δίνοντας κατάαυτό τον τρόπο έμφαση στηΜηχανικήΜάθηση.(Witten
& Frank, [18])

Ορισμός 3.2.4 Η εξόρυξη δεδομένων συνίσταται στην ανακάλυψη ή ¨εξόρυξη γνώσης από σύ-
νολα δεδομένων μεγάλου όγκου.(Han & Kamber, [104])
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Ορισμός αυτός επισημαίνει τον όγκο του συνόλου δεδομένων. Ωστόσο, ένας θεωρητικά
κατάλληλος ορισμός είναι ο ακόλουθος:

Ορισμός 3.2.5 Εξόρυξη γνώσης είναι η ανάλυση-συνήθως τεράστιων-παρατηρούμενων συνό-
λων δεδομένων, έτσι ώστε να βρεθούν μη παρατηρηθείσες σχέσεις και να συνοψιστούν τα δεδο-
μένα με καινοφανείς τρόπουςοι οποίοι να είναι κατανοητοί και χρήσιμοι στον κάτοχο των δεδο-
μένων.

Επιπλέον, υπάρχουν συναφείς χαρακτηρισμοί που περιγράφουν την εξόρυξη γνώσης από δε-
δομένα, όπως : ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεομένων (knowledge discovery in databases),
εξαγωγή γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge mining from databases), εξαγωγή γνώ-
σης (knowledge extraction), ανάλυση δεδομένων (data analysis) και άλλοι. Οι παραπάνω όροι,
αν και περιγράφουν την ίδια έννοια ή με μικρές διαφοροποιήσεις, σχετίζοναι με την διαδικασία
εξόρυξης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, που διακρίνονται από μικρά αξιόπιστα στατιστικά
συμεράσματα, και μεγάλων υποθέσεων που δημιουργήθηκαν για μεγάλες συλλογές δεδομέ-
νων.

Από ιστορικής πλευράς, οι πρώτες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή γνώ-
σης από τα διαθέσιμα δεδομένα είναι κυρίως η μέθοδος του Bayes και η παλινδρόμηση. Όμως,
με την πάροδο των χρόνων και τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία εισχωρεί με ταχείς
ρυθμούς στην καθημερινότητα μας, παρατηρήθηκαν ραγδαίοι ρυθμοί συγκέντρωσης δεδομέ-
νων και η ανάγκη για ανεύρεση αποτελεσματικότερων και εύκολων στο χειρισμό τρόπων για
να επιτευχθεί η επεξεργασία των δεδομένων.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το πέρασμα των
χρόνων, ο χειροκίνητος αυτός τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων να αντικατασταθεί και να
παραχωρήσει τη θέση του σε αυτοματοποιημένες μεθόδους, οι οποίες κρίνονται πιο αποτελε-
σματικές για την πληθώρα των δεδομένων που πρέπει να διαχειριστούν. Καθοριστικό ρόλο
σε αυτό έπαιξαν πολλές επιστήμες του τομέα της Πληροφορικής, όπως τα νευρωνικα δίκτυα,
η συσταδοποίηση, οι γεννετικοί αλγόριμοι, τα δένδρα απόφασης και οι μηχανές υποστήριξης
διανυσμάτων. Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εξόρυξη γνώσης από
δεδομένα είναι μια διαδικασία επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων με βασικό στόχο τη
εύρεση άγνωστων προτύπων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Κατά αυτό τον τρόπο γεφυρώνε-
ται η εφαρμοσμένη στατιστική και τη τεχνητή νοημοσύνη με τις βάσεις δεδομένων.

Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διαδικασία της εξόρυξης γνώσης από
τα δεδομένα,αποτελεί το επακόλουθο της ανάγκης για την επεξεργασία των αποθηκευμένων
δεδομένων και της χρήσιμης πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας δε μεθόδους από πολλούς επι-
στημονικούς κλάδους, έχει ως βασικό στόχο την ανακάλυψη της γνώσης που είναι ¨κρυμμένη¨
σε σύνολα δεδομένων μεγάλου μεγέθους.

Ωστόσο, μπορρεί η διεπιστημινικότητα της εξόρυξης δεδομένων να αποτελεί εκείνη την ιδιό-
τητα που τη χαρακτηρίζει, εν τούτοις δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη μια ενιαία ταυτότητα για
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‘

Σχήμα 3.1: Η εξόρυξη γνώσης ως αποτέλεσμα συμβολής πολλών επιστημονικών κλάδων

αυτή, όπως επίσης δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος για να αλληλεπιδρούν οι διάφοροι επιστη-
μονικοί κλάδοι μεταξύ τους. Έτσι, οι ερευνητές που ασχολούνται εκτενώς με τη Στατιστική,
εξακολουθούν να εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους. Όσοι έχουν ως βασικό ερευνητικό αντι-
κείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζουν να κάνουν Τεχνητή Νοημοσύνη. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι σπανίως οι ειδικοί κάποιου πεδίου αναπτύσσουν κάθε είδους συνεργασία
με τους ειδικούς οποιουδήποτε άλλου πεδίου.

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι υπαρχει ένα μεγάλο πλήθος τεχνικών και εργαλείων εξό-
ρυξης δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές και τα εργαλεία κατατάσσονται στις παρακάτω βασικές
κατηγορίες:

Αλγόριθμοι βάσεων δεδομένων:η εξόρυξη δεδομένων δεν απαιτεί ως είσοδο μεγάλες ποσό-
τητες δεδομενών. Έτσι, είναι πιο εύχρηστο να να χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνικές σε σύνολα
δεδομένων μεγάλου όγκου.

Αλγόριθμοι στατιστικής: δε είναι ευκρινής η διάκριση των τχνικών εξόρυξης δεδομένων, κα-
θώς υπάρχουν πολλές τεχνικές αντλούμενες από το πεδίο της Στατιστικής.Οι τεχνικές αυτές
περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα δεδομένα, την επίλυση των προβλημά-
των, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Τεχνητή Νοημοσύνη: ο επιστημονικός αυτός τομέας επιχειρεί τη δημιουργία νοημοσύνης ή
έξυπνης συμπεριφοράς από τις μηχανές. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της είναι η ικανότητα
που έχει στην εκμάθηση.
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Οπτικοποίηση: οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την απεικόνιση των πολυδιά-
στατωνδεδομένων, δεδομένου της πολυπλοκότητας τωνπροτύπωνπουπροκύπτουν.Υπάρχουν
πολλές μορφές παρουσίασεις, όπως οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα δένδρα,κ.ά.

Συνοψίζοντας, η διαδικασία της ξόρυξης γνώσης αφορά μια διαδικασία, η οποία μέσω της
μελέτης και της ανάλυσης κάθε δεδομένου μεμονωμένα, έχει ως στόχο την ανακάλυψη χρήσι-
μης πληροφορίας . Να σημειωθεί όμως ότι η πληροφορία αυτή δεν είναι εύκολο να τη διακρίνει
εύκολα κανείς λόγω του μεγάλου όγκου του συνόλο δεδομένων. Στη συνέχεια, με εφαρμογή
των κατάλληλων μεθόδων, γίνεται μια προσπάθεια για να ερμηνευτεί σωστά αυτή η πληροφο-
ρία, διαιδκασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να αποκτήσει νέα γνώση,
προκειμένου να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι που έχει θέσει.

‘

Σχήμα 3.2: Η διαδικασία της εξόρυξης γνώσης

3.3 Ανεύρεση γνώσης από Βάσεις δεδομένων (Discovery Knownledge in
Database- KDD)

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στη σημερινή εποχή δημιουργούνται όλο και περισ-
σότερες μεγάλες βάσεις δεδομένων με αποτέλεσμα να κρίνονται απαραίτητη η εύρεση τεχνι-
κών, μεθόδων και καλύτερων τρόπων προκειμένου να εξαχθούν σχέσεις από τις βάσεις αυτές.
Οι περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πρό-
σβασης σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι η ανακάλυψη γνώσης να θέτει
νέες προκλήσεις για την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.

Εργαζόμενοι σε μια βάση δεδομένων αρκετά μεγάλου μεγέθους, είναι πολύ πιθανό να ανα-
καλύψουμε την ¨κρυμμένη γνώση¨. Με πιο απλά λόγια, είναι πιθανό να εντοπιστούν κάποιες
συσχετίσεις, αλληλεξαρτήσεις ή ακόμη και ομαδοποιήσεις ανάμμεσα στα δεδομένα, που πιθανό
να μην είναι εμφανή με άμεσο τρόπο. Το είδος της κρυμμένης γνώσης δεν είναι εκ των προτέρω
διαθέσιμο. Παρ’ όλ’ αυτά, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε σημαντικό βαθμό. Την ανάγκη αυτή
για απόκτηση της κρυμμένης γνώσης έρχεται να καλύψει η εξόρυξη δεδομένων, η οποία στην
ουσία αποτελεί τον πυρήνα της συνολικής διαδικασίας της ανεύρεσης γνώσης σε βάσεις δε-
δομένων (Knowledge Discovery in Databases -KDD).
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Η έκφραση ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδομένων αφορά μια ολοκληρωτική διαδικασία
που είναι απαραίτητη για την εξαγωγή χρήσιμης γνώσης και πληροφορίας από αποθήκες με-
γάλου όγκου δεδομένων. Η ανάκτηση της κρυμμένης πληροφορίας προϋποθέτει ένα ακέραιο
πλαίσιο με καλά ενοποιημένα εργαλεία για τον επιτυχή χειρισμό των δεδομένων για τη δη-
μιουργία κατάλληλων μοντέλων καθώς και τον έλεγχο και την επικύρωσή τους, την οπτικο-
ποίηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της μοντελοποίησης. Περιλαμβάνει, όπως θα
δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά, την επιλογή δεδομένων από κάποια διαθέσιμη βάση δε-
δομένων, τον καθαρισμό-προεπεξεργασία, τον μετασχηματισμό, την εξόρυξη δεδομένων, την
επιλογή μοντέλου (ή τον συνδυασμό μοντέλων), την εκτίμηση και την ερμηνεία των εξαχθέν-
των αποτελεσμάτων και τελικά την απομόνωση και χρήση της εξαχθείσας γνώσης.

Όσο αφορά τη διαδικασία της ανεύρεσης γνώσης KDD, πρόκειται για ένα συνεχώς ανα-
πτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο με βασικό στόχο την ανακάλυψη ¨κρυμμένης¨ και σημαντι-
κής πληροφορίας μέσα από τις βάσεις δεδομένων. Αποτελεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία
όπου γίνεται μια προσπάθεια για διερευνητική ανάλυση αλλά και μοντελοποίηση αποθηκών
δεδομένων πάρα πολύ μεγάλου όγκου. Είναι μια συγκροτημένη μεθολογία αναγνώρισης έγ-
κυρων και πρωτότυπων προτύπων που προκύπτουν μέσα από μεγάλους και πολύπλοκους πί-
νακες δεδομένων. Κύριο μέλημα της είναι τα πρότυπα αυτά να είναι χρήσιμα και συγχρόνως
κατανοητά στους χρήστες και τους μελετητές.

Οι Frawley, Piatetsky-Shaphiro & Matheus ([23]) έχουν δώσει ένα γενικότερο ορισμό που
παρουσιάζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την έννοια του όρου της διαδικασίας KDD. Συγκεκρι-
μένα:

Ορισμός 3.3.1 ΗKDD είναι μια ντετερμινιστική διαδικασία αναγνώτισης έγκυρων, καινοτόμων,
ενδεχομένως χρήσιμων και τελικά κατανοητών προτύπων στα δεδομένα.

Προκειμένου ο παραπάνω όρος να γίνει κατανοητός, ακολούθως παρουσιάζονται λεπτομε-
ρώς οι βασικές έννοιες των όρων, σύμφωνα με τους δημιουργούς του αναφέρονται σε αυτών.

• Δεδομένα. Τα δεδομένα περιγράφουν οντότητες ή συσχετίσεις του πραγματικού κό-
σμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελεί ένα σύνολο από εγγραφές οι
οποίες αναφέρονται στη λήψη απόφασης για δανειοδότηση όταν περιλαμβάνονται ιδιό-
τητες όπως το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, το διαθέσιμο κεφάλαιο των υποψή-
φιων δανειοληπτών. Με βάση το λεξιμό Merriam-Webster’s Dictionary ο όρος δεδομένα
(data) ορίζεται ως: ¨Πραγματικές πληροφορίες που προκύπτουν από καταγραφή ή μέτρηση
αποτελώντας τη βάση για υπολογισμούς ή επιχειρηματολογία¨.

• Πρότυπο. Αφορά μια έκφραση Ε σε μια γλώσσα L, η οποία περιγράφει ένα σύνολο δεδο-
μένων FE ⊆ F ,όπου γίνεται εκμετάλλευση των κοινών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα
δεδομένα.
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Υποθέτουμε,για παράδειγμα, ότι οι υποψήφιοι δανειολήπτες που έχουν εισόδημα τουλάχι-
στον όσο μια προκαθορισμένη τιμή x (εκφρασμένη σε $) και η ηλικία τους βρίσκεται στο
διάστημα [a1, a2], τότε ανταποκρίνονται στα κριτήρια παροχής του δανείου που απαι-
τούνται.

‘

Σχήμα 3.3: Γραφική αναπαράσταση προτύπου

• Διαδικασία. Η διαδικασία KDD είναι μια ενέργεια πολλών βημάτων, η οποία περιλαμβά-
νει την προ-επεξεργασία των δεδομένων, την αναζήτηση των προτύπων και τελικά την
αξιολόγηση της εξαχθείσας γνώσης.

• Εγκυρότητα. Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα προβλήματα και αντικείμενο έρευνας
στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων από βάσεις δεδομένων. Το πρότυπο που εξάγεται
πρέπει να είναι συνεπές σε νέα δεδομένα με κάποιο βαθμό βεβαιότητας.

• Πιθανά χρήσιμο. Η εξαγωγή των προτύπωνπρέπει να ακολουθείται από χρήσιμες διεργα-
σίες, χαρακτηιστικότερα των οποίων είναι η αξιολόγησή τους από κάποιες συναρτήσεις
χρησιμότητας και η διατήρηση όσο το δυνατόν πεισσότερης γνώσης από τα διαθέσιμα
(αρχικά) δεδομένα. Η διατηρηθείσα γνώση πιθανό να συμβάλλει και στη λήψη αποφά-
σεων.
Συνδεόμενοι με το παράδειγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, αν υποθέσουμε ότι η
βάση δεδομένων που διαχεριζόμαστε καταγράφει τα δάνεια, θα θεωρούνταν χρήσιμη η
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ύπαρξη μιας ένδειξης για αύξηση των κερδών ή ενός κανόνα της μορφής: ¨Εάν τα έσοδα
είναι τουλάχιστον x($) (όπου x μια συγκεκριμένη και προκαθορισμένη τιμή), τότε ο υπο-
ψήφιος δανειολήπτης δεν μπορεί να πάρει το δάνειο¨.

• Τελικά κατανοητό. Ο βασικός στόχος της διαδικασίας KDD είναι να προσδιοριστούν τα
πρότυπα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητά από μελλοντικούς χρήστες ώστε να
βοηθήσουν ακόμη και τους μη ειδικούς επί του θέματος σε χρήσιμα συμπεράσματα και
σωστές αποφάσεις.

Έχουν προταθεί πολλές διαφορετικές ονομασίες για την εν λόγω διαδικασία, τη διαδικα-
σία ανακάλυψης κρυμμένων και χρήσιμων προτύπων από δεδομένα, όπως: εξαγωγή γνώσης(
knowledge extraction), ανακάλυψη πληροφοριών (information discovery), ή μη επιβλέπουσα ανα-
γνώριση προτύπων (unsupervised pattern recognition, συγκομιδή πληροφοριών, εξερευνητική
ανάλυση δεδομένων.

Με το πέρασμα του χρόνου, η διαδικασία KDD χρησιμοποιείται εκτενώς για την περιγραφή
μιας διαδιακσίας, η οποία αποτελείται από πολλά βήματα, εκ των οποίων το ένα είναι η εξό-
ρυξη δεδομένων από βάσεις δεδομένων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στη διεθνή βι-
βλιογραφία παρατηρείται μια γενική σύγχυση μεταξύ των όρων ανεύρεση γνώσης και εξόρυξη
δεδομένων. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλ-
λακτικά προκειμένου να περιγράψουν την ίδια έννοια. Στην πραγματικότητα, όμως, θα πρέπει
να σημειωθεί η εξόρυξη δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας KDD συγκροτώντας
τον πυρήνα της, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Ωστόσο, παρά τη γενική σύγχυση που επικρατεί, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ αυτών
των δύο εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία KDD χρησιμοποιείται ως μια διαδικασία που
στοχεύει στην εύρεση και τον εντοπισμό χρήσιμών πληροφοριών και προτύπων στα δεδομένα.
Από την άλλη, μεσω της εξόρυξης δεδομένων γίνεται χρήση των αλγορίθμων προκειμένου να
εξαχθούν οι πληροφορίες και τα πρότυπα από τη διαδικασία KDD. Ακόμη, η διαιδκασία KDD
συνίσταται για την εφαρμογή της σε ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων, τα οποία με τη σειρά
τους είναι οργανωμένα σε βάσεις δεδομένων.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία KDD αποτελεί μια διασικασία η οποία είναι η σύνθεση
πολλών βημάτων. Ως είσοδο, η εν λόγω διαδιακσία δέχεται τα διαθέσιμα δεδομένα, ενώ οι χρή-
σιμες πληροφορίες που επιζητούν οι χρήστες συνιστούν την έξοδο αυτής. Θα πρέπει επιπλέον
να επισημανθεί ότι ο αντικειμενικός σκοπός δεν είναι εκ των προτέρω, δηλαδή από την αρχή
της διαδικασίας, ξεκάθαρος. Επιπλέον, με τον όρο ανεύρεση γνώσης αναφερόμαστε σε μια δια-
δικασία με μεγάλη απαίτηση σε χρόνο για την ολοκλήρωσή της, καθώς κατά την εκτέλεση
των βημάτων της θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τον χρήστη. Κατά αυτό τον
τρόπο, ο χρήστης οδηγείται από τη συλλογή των δεδομένων στην ανακάλυψη και την εξαγωγή
χρήσιμης πληροφορίας.
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Τα βασικά βήματα (ενέργειες) της διαδικασίας ανεύρεσης γνώσης από βάσεις δεδομένων
παρουσιάζονται λεπτομερώς ακολούθως.

1. Ανάπτυξη και κατανόηση του πεδίου εφαρμογής
Πρόκειται στην ουσία για ένα προκαταρκτικό στάδιο της συγκεκριμένης διαιδιακασίας.
Κατά το βήμα αυτό γίνεται μια προετοιμασία για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής
της διαδικασίας KDD. Συγκεκριμένα, στα στάδιο αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές ποιες
είναι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με τη χρήση των αλγορίθμων, τους
μετασχηματισμούς που θα πραγματοποιηθούν, την αναπαράσταση των δεδομένων,κλπ.
Το βήμα αυτό βοηθά στην πλήρη κατανόηση των στόχων από τον χρήστη, όπως επίσης
και στην εύρεση του περιβάλλοντος στο οποίο θα εφαρμοστεί η διαδικασία ανακάλυψης
γνώσης. Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται αποιαδήποτε σχετική προγενέστερη γνώση του υπό
εξέτασση τομέα.

2. Επιλογή δεδομένων (data select) και δημιουργία ενός κατάλληλου (στοχευμένου) συ-
νόλου δεδομένων
Εφόσον έχουν καθοριστεί οι στόχοι, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός και
των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας και που θα χρησιμοποιηθούν. Στο βήμα αυτό
συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός των διαθέσιμων δδομένων και η απόκτηση επιπλέον
αναγκαίων δεδομένων αλλά και η ενσωμάτωση όλων αυτών (Data integration) σε ένα
σύνολο το οποίο θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που θα ληφθούν υπόψη. Κατά την εν-
σωμάτωση, τα δεδομένα επιλέγονται από πολλές διαφορετικές πηγές και αποθηκεύονται
(ενσωματώνονται) σε μια κονή βάση δεδομένων.
Το βήμααυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς ηποιότητα τωνδεδομένων επηρεάζει την
απόδοση του συστήματος ανακάλυψης της γνώσης μιας και η διαδικασία KDD μαθαίνει
και ανακαλύπτει από τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα. Συγχρόνως, κατασκευάζονται και τα
μποντέλα. Ωστόσο, κατά τη μελέτη είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν σφάλματα από
ελλειπή χαρακτηριστικά κάποιων παρατηρήσεων. Επομένως, είναι αναγκαία η καλύτερη
και η μέγιστη δυνατή συλλογή των χαρακτηριστικών ορισμένων εκ των παρατηρήσεων.
Δεδομένου ότι η μέγιστη συλλογή των χαρακτηριστικών έχει όλο και πιο υψηλό κόστος
για την διεξαγωγή της ανάλυσης,η διαιδκασία KDDαναλαμβάνει με τη σειρά της να αξιο-
ποιήσει το βέλτιστο σύνολο δεδομένων που έχει στη διάθεσή της. Τέλος, παρατηρεί τα
αποτελέσματα στα πλαίσια της ανακάλυψης γνώσης και της μοντελοποίησης.

3. Καθαρισμός και προ-επεξεργασία των δεδομένων
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στάδιο της διαιδκασίας KDD. Στο βήμα αυτό εξετά-
ζουμε κυρίως τηναξιοπιστία των δεδομένων. Εφόσον επιθυμούμε να εξετάσουμε το βαθμό
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αξιοπιστίας του συνόλου δεδομένων, θα πρέπει αρχικά να πραγματοποιήσουμε καθαρι-
σμό δεδομένων (data cleaning). Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι αφαιρούνται από τη βάση
δεδομένων τα δεδομένα που παράγουν θόρυβο και εκείνα τα οποία μπορούν να επηρε-
άσουν ή ακόμη και να διαστρεβλώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, πραγματο-
ποιούνται λειτουργίες για τη διαχείριση ελλειπουσών τιμών (missing values) και απομά-
κρυνση έκτροπων παρατηρήσεων (outliers). Οι διαδικασίες καθαρισμού επιτυγχάνονται
με σύνθετες στατιστικές μεθόδους ή ακόμη χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο εξόρυ-
ξης δεδομένων.

4. Μετασχηματισμός δεδμένων (Data transformation)
Κατά το βήμα αυτό, τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε μορφές οι οποίες είναι κατάλλη-
λες για τη διαδικασία KDD. Για το λόγο αυτό οδηγούμαστε σε μείωση διαστάσεων (όπως
επιλογή χαρακτηριστικών, εξαγωγή και καταγραφή του δείγματος) και μετασχηματισμό
των χαρακτηριστικών (διακριτοποίηση συνεχών μεταβλητών). Συνέπεια των παραπάνω
είναι η μείωση του αριθμού των υπό εξέταση μεταβλητών ή ακόμη και η καλύτερη αντι-
προσώπευση των δεδομένων δίχως μεταβλητές (data redction).

5. Εξόρυξη γνώσης (Data Mining)
Με βάση το βήμα αυτό, ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να αποφασίσει τον κατάλληλο
αλγόριθμο εξόρυξης δεδομένων για το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει (ταξινόμηση,
πρόβλεψη, συσταδοποίηση, κ.ά). Η πιλογή του κατά την άποψη του χρήστη κατάλλη-
λου αλγορίθμου εξόρυξης δεδομένων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους στόχους της
διαδικασίας KDD και των βημάτων που έχουν ήδη εφαρμοστεί.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε αυτό το κεφάλαιο, οι βασικοί στόχοι της εξόρυξης δεδομέ-
νων στην πλειοψηφία τους βασίζονται στην επαγωγική εκμάθηση (inductive learning),
κατά την οποία κατασκευάζεται ένα πλήθος παραδειγμάτων εκαπίδευσης (training exam-
ples). Βασική προϋπόθεση είναι το γεγονος ότι μοντέλο εκπαίδευσης (training model)
θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε μελλοντικές εφαρμογές. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η
τακτική αυτή λαμβάνει υπόψη την φάση της μετα-εκπαίδευσης (meta-training) για το εν
λόγω σύνολο δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας.
Αφού έχουμε επιλέξει τη μέθοδο της εξόρυξης δεδομένων που θα ακολουθήσουμε, μπο-
ρούμε πλέον να επιλέξουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο αντικειμενικός
στόχος μας. Στο βήμα αυτό επιλέγονται και εφαρμόζονται ¨έξυπνες¨ μέθοδοι με απότερο
σκοπό την αποτελεσματική αναζήτηση προτύπων στα δεδομένα.
Τα προς αναζήτηση πρότυπα θα μπορούσαν να είναι μιας συγκεκριμένης αντιπροσωπευ-
τικής μορφής ή ενός συνόλου αντιπροσωπεύσεων (κανόνες ταξινόμησης, δένδρα, συστα-
δοποίηση, παλινδρόμηση). Η απόδοση όπως και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
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την επιλεχθείσα μέθοδο εξόρυξης δεδομένων εξαρτώνται από τα προηγούμενα βήματα
της διαδιασίας.
Η τήρηση των προηγούμενων προϋποθέσεων οδηγεί στο επιθυμητό σημείο, το οποίο είναι
η εκτέλεση του επιλεχθέντος αλγορίθμου. Προκειμένου να προκύψει ένα ικανοποιητικό
αποτέλεσμα, τα πρότυπα στα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν, είναι πολύ πιθανό η διαδι-
κασία αυτή να επαναληφθεί αρκετές φορές.

6. Αξιολόγηση των προτύπων που ανακαλύφθηκαν από την KDD(Pattern evaluation)
Με βάση αυτό το βήμα, πραγματοποιείται η εκτίμηση και η ερμηνεία των προτύπων που
εξορύχθηκαν (κανόνες αξιοπιστίας, κλπ) έχοντας υπόψη τους στόχους που αποκτήθηκαν
στο πρώτο βήμα. Ακόμη, παρατηρείται η επίδραση που έχουν τα Βήματα 2-4 στον αλγό-
ριθμο που έχει εφαρμοστεί στο Βήμα 6. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναγκαία
προσθήκη χαρακτηριστικών (Βήμα 4) για να επαναληφθεί η εφαρμογή της αλυσίδας της
διαδικασίας KDD από το συγκεκριμένο σημείο.
Το βήμα αυτό της αξιολόγησης εστιάζει κυρίως στο αν το προκύπτων μοντέλο είναι κατα-
νοητό και χρήσιμο προς τον τελικό χρήστη, καθώς και την επιλογή των πιο ενδιαφέρον-
των εξαγόμενων προτύπων. Τέλος, τεκμηριώνεται η αποκτηθείσα γνώση, η οποία είναι
πλέον διαθέσιμη για περεταίρω χρήση.

7. Παρουσίαση και χρήση της αποκαλυφθείσας γνώσης
Στο τελευταίο αυτό βήμα, η γνώση που ανακαλύφθηκε ενσωματώνεται στο σύστημα για
μετέπειτα δράση, όπως η πραγματοποίηση αλλαγών στο σύστημα. Η επιτυχία αυτού του
βήματος φανερώνει την αποτελεσματική χρήση της αλυσίδας βημάτων της διαδικασίας
KDD.
Ακόμη, σε αυτό το βήμα, γίνεται έλεγχος ώστε να επιλυθούν τυχόν συγκρούσεις με τη
γνώση που επικρατούσε πριν. Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπόψιν του κάθε χρήστης είναι
το γεγονός ότι υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξουν κάποιες από τις δομές δεδομένων,
στην περίπτωση που κάποιες μεταβλητές δεν είναι πια στη διάθεσή μας. Ένα ακόμη που
μπορεί να συμβεί είναι να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, καθώς από μια
μεταβλητή είναι πιθανό να προκύψει μια τιμή η οποία δεν είχε υποτεθεί νωρίτερα.

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται η αναπαράσταση των βημάτων της διαδικασίας KDD.
Η διαδικασία KDD ως μια επαναληπτική διαδικασία περιλααμβάνει και την πιθανή επι-

στροφή σε κάποιο προηγούμενο βήμα. Επιπρόσθετα, κάποια από τα αναφερθέντα βήματα είναι
δυνατό να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τα βήματα 2-4 μπορούν να θεωρηθούν
ως ένα ενιαίο βήμα το οποίο θα αναφέρεται στην προ-επεξεργασία των δεδομένων (data pre-
processing).
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‘

Σχήμα 3.4: Στάδια της διαδικασίας KDD

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχηματική αναπαράσταση και την περιγραφή των βημά-
των της διαδικασίας KDD, ένα σημαντικό μέρος αλλά μικρό μέρος της εφαρμογής καταλαμ-
βάνει το βήμα της εξόρυξης δεδομένων συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της
πολυπλοκότητας του βήματος αυτού. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα βήματα της
διαδικασίας KDD δεν είναι εξίσου σημαντικά. Αντιθέτως, η επιτυχής διεκπαιρέωσή τους παίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ολόκληρης της διαδικασίας.

Η συνολική διαδικασία της KDD έρχεται αντιμέτωπη με προβλήματα, όπως:

• πώς είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα;

• πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε αυτά;

• πώς οι αλγόριθμοι εξαγωγής δεδομένων μπορούν να κλιμακωθούν ώστε να χειριστούν
ικανοποιητικά τον διαθέσιμο όγκο δεδομένων;

• πώς μπορούν να απεικονιστούν τα αποτελέσματα ώστε να είναι κατανοητά από κάθε χρή-
στη;

Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι η σημασία της ανακάλυψης γνώσης,
δηλαδή τί είναι τελικά αυτό που εξάγεται. Από τεχνικής άποψης, αυτό που τελικά εξάγεται
είναι πρότυπα που περιγράφουν ή ακόμη και διαφοροποιούν κατηγορίες που πιθανό να είναι
χρήσιμες για τη διατύπωση προβλέψεων. Για την αξιολόγηση των προτύπων που προκύπτουν
αλλά και την ερμηνεία τους συνίσταται η γνώση, ακριβώς όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από
τον άνθρωπο.

Ολοκληρώνοντας την παράγραφο αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης, δεδομένου ότ
μπορεί να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα της διαδικασίας KDDνα επαναλαμβάνονται κάποια από
τα βήματά της,αποκτά τώρα τη δυνατότητα
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• της τροποποίησης των μέτρων αξιολόγησης

• της τελειοποίησης της διαδικασίας τηε εξόρυξης

• της επιλογής νέων δεδομένων

• της περαιτέρω τροποποίησης, αν απαιτείται, των ήδη υπαρχόντων δεδομένων

• της ενσωμάτωσης στη βάση νέων δεδομένων από καινούργιες πηγές με τελικό στόχο την
εξαγωγή διαφορετικών και ακόμη πιο κατάλληλων αποτελεσμάτων.

3.4 Τα στάδια και οι απαιτήσεις του Data Mining

Οι λειτουργίες της εξόρυξης δεδομένων έχουν βασικό στόχο την κατασκευή μοντέλων για
τη συναρμολόγηση των δεδομένων ή την εξαγωγή προτύπων που προκύπτουν από τα υπό
εξέταση δεδομένα. Έχοντας ως γνωστές τις παραμέτρους του μοντέλου από τα διαθέσιμα δε-
δομένα ή τα πρότυπα που προκύπτουν , μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κατάλληλους αλγο-
ρίθμους.

Οι εν λόγωαλγόριθμοι συνδέονται με τομείς, όπως της στατιστικής, της μηχανικής μάθησης.
Οι διαφορές, όμως, που παρατηρούνται μεταξύ των αλγορίθμων εντοπίζονται στο σχεδιασμό
τους, ώστε να υπάρχει η εξελισσιμότητά τους, συγκριτικά με το μέγεθος της εισόδου τους.

3.4.1 Βασικά στάδια της διαδικασίας της εξόρυξης δεδομένων

Η διαδικασία της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα περιέχει μοντέλα για την ένωση των δε-
δομένων στα οποία πρόκειται να γίνει η μελέτη, ή εναλλακτικά η εξαγωγή των προτύπων από
αυτά. Στην πράξη, οι παράμετροι του μοντέλου, οι οποίες θεωρούνται γνωστές είτε από τα δια-
θέσιμα δεδομένα είτε από τα πρότυπα που προκύπτουν, εκφράζουν την εξαγόμενη γνώση από
ένα σύνολο δεδομένων. Υπάρχδει ένα πλήθος από αλγορίθμους της διαδικασίας της εξόρυξης
δεδομένων, εκ των οποίων αρκετοί είναι αυτοί που κάνουν χρήση εννοιών και τεχνικών από
διάφορους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας της στατιστικής, της μηχανικής μάθη-
σης, της αναγνώρισης των προτύπων καθώς και ο τομέας των βάσεων δεδομένων.

Μια σημαντική ιδιότητα των αλγορίθμων αυτών, η οποία συγχρόνως διαφέρει αρκετά από
κάποιες άλλες παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση και τη στατι-
στική, είναι ότι οι αλγόριθμοι της εξόρυξης δεδομένων έχουν ως κύριο στόχο την εξελισσιμό-
τητα του μεγέθους του συνόλου δεδομένων που εισάγονται σε αυτούς. Οι περισσότεροι από
αυτούς τους αλγοριθμους θα μπορούσαν να εκφραστούν με χρήση κάποιας γλώσσας υψηλου
επιπέδου, και συγκεκριμένα μπορούν να τοποθετηθούν στα όρια ενός απλούπλαισίου, το οποίο
αποτελείται από τα παρακάτω τρία στάδια.
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Ο διαχωρισμός της διαδικασίας της εξόρυξης δεδομένων στα ακόλουθα στάδια, θα βοηθή-
σει σε αυτή την υποενότητας να γίνει μια αρχική προσέγγιση των λειτουργιών της εξόρυξης
γνώσης από δεδομένα, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια της εργασίας αυτής, αλλά και στην
εμπέδωση των απαιτήσεών της, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην επόμενη υποενότητα.

• Περιγραφή του μοντέλου

Στο πρώτο στάδιο της εξόρυξης δεδομένων, θα πρέπει να γίνει η κατανοητή η λειτουρ-
γία του μοντέλου. Κατά αυτό το βήμα, θα πρέπει να καθοριστούν οι βασικοί στόχοι κατά την
εξέλιξη της διαδικασίας της εξόρυξης, όπως για παράδειγμα την κατηγοριοποίηση(ή ταξινό-
μηση), τη συσταδοποίηση ή την παλινδρόμηση. Κατά το δεύερο βήμα, παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον η παραστατική μορφή του μοντέλου. Σε αυτή την φάση, η απεικόνιση του μοντέλου θα
πρέπει να ταιριάζει όσο το δυνατό περισσότερο με την απεικόνιση του συνόλου δεδομένων,
ώστε να μπορεί στη συνέχεια να ερμηνευτεί σωστά. Χαρακτηριστικότερο, όμως, είναι το γεγο-
νός ότι κατά την περίπτωση αυτή, τα πιο πολύπλοκα μοντέλα πιθανό να ταιριάζουν περισσό-
τερο στα δεδομένα. Το βασικό μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα αποτελέσματα
που θα προκύψουν από τα εν λόγω μοντέλα να μην είναι κατανοητά αλλά και να μην μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Τα πιο ευρέως γνωστά μοντέλα αποτελούν τα
νευρωνικά δίκτυα, τα δένδρα και οι κανόνες απόφασης, τα δίκτυα Bayes, τα συγγενικά μο-
ντέλα,κλπ.

• Αξιολόγηση του μοντέλου

Εφόσον κατασκευαστεί το μοντέλο, να πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο ανταποκ΄ρινεται στις
συνθήκες της διαδικασίας KDD. Επομένως, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε
στη χρήση κάποιων κριτηρίων αξιολόγησης του μοντέλου, με απότερο σκοπό να εκτιμηθεί κατά
πόσο τα πρότυπα είναι έγκυρα και κατλα πόσο το μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι ακριβές, κα-
τανοητό και χρήσιμο για περαιτέρω χρήση. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα κριτηρίου αξιολόγησης
αποτελεί εκείνο της μέγιστης πιθανότητας.

• Αλγόριθμος αναζήτησης

Δοθέντων ενός συνόλου δεδομένων, μιας οικογένειας μοντέλων και ενός κριτηρίου αξιολό-
γησης, στόχος αυτού του σταδίου είναι η πραδιαγραφή των αλγορίθμων να εντοπίζουν μοντέλα
και παραμέτρους και στη συνέχεια να τα εγκρίνουν.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αλγορίθμων ανζήτησης.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αλγόριθμοι αναζήτησης παραμέτρων. Πιο συγκεκρι-

μένα, οι εν λόγω αλγόριθμοι αναζητούν παραμέτρους οι οποίες βελτιστοποιούν ένα κριτήριο
αξιολόγησης για ένα μοντέλο (παράμετροι βελτιστοποίησης). Οι αλγόριθμοι που εκτελούν το
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στόχο της αναζήτησης δέχονται ως είσοδο ένα σύνολο δεδομένων καθώς και μια απεικόνιση
μοντέλου.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αλγόριθμοι αναζήτησης μοντέλου. Οι αλόριθμοι
αυτοί εκτελούν μια επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης με στόχο την αντιπροσώπευση των
δεδομένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για κάποια συγκεκριμένη απεικόνιση ενός μοντέλου,
γίνεται εφαρμογή της μεθόδου αναζήτησης και αξιολογείται η ποιότητα των αποτελεσμάτων.

3.4.2 Απαιτήσεις της Εξόρυξης Γνώσης από δεδομένα

Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά μια διαδικασία της εξόρυξησ γνώσης, θα πρέπει
σε πρώτο στάδιο να γίνει εξέταση του είδους των χαρακτηριστικών που το σύστημα αναμένε-
ται να έχει. Σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να εξεταστούν και οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει
επιπλέον το σύστημα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
των τεχνικών της διαδικασίας της εξόρυξης γνώσης.

Οι βασικότερες απαιτήσεις συνοψίζονται και παρουσιάζονται στη συνέχεια.

• Χειρισμός δεδομένων διαφρετικού τύπου

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο,ένα σύστημα εξόρυξης γνώσης από δε-
δομένα θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικού τύπου δεδομένα. Αυτό οφείλεται
σττο γεγονός ότι σε αρκετές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου και βάσεις δε-
δομένων. Ακόμη, έχει παρατηρηθεί σε σημαντικό βαθμό ότι η πλειοψηφία των βάσεων δεδο-
μένων παρουσιάζουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους (relational) . Άμεση συνέπεια αυτού είναι
το σύστημα να μπορεί να είναι σε θέση να υποστηρίζει τεχνικές για όσο το δυνατό πιο αποτε-
λεσματική και αποδοτική ανάλυση των συγγενικών δεδομένων.

Επιπλέον, συστήματα βλασεων δεδομένων που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση των μελετη-
τών για χρήση και έρευνα, περιέχουν σύνθετους τύπους δεδομένων, όπως δομές δεδομένων,
σύνθετα αντικείμενα, στοιχεία πολυμέσων, κλπ. Επομένως, ένα σύστημα σαν κι αυτό θα πρέπει
να λετουργεί ανεξάρτητα από το τύπο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Εντούτοις, η δια-
φοροποίηση των τύπων των δεδομένων αλλά και οι διαφορετικοί στόχοι της διαδικασίας της
εξόρυξης θα μπορούσαν να καταστήσουν δύσκολη τη δημιουργία και την ύπαρξη ενός συστή-
ματος, το οποίο να διαχειρίζεται όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, θα
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να κατασκευαστούν εξειδικευμένα συστήματα για τη διαδικασία εξό-
ρυξης γνώσης που θα μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένου τύπου
δεδομένα, όπως λόγου χάριν τα συστήματα που εξάγουν τη γνώση από σχεσιακές βάσεις δε-
δομένων, βάσεις δεδομένων πολυμέσων, κλπ.

• Απόδοση και εξελισιμότητα των αλγορίθμων
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Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαδικασία εξόρυξης γνώσης από δεδο-
μένα που ανήκουν σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να προσαρμοστούν με κατάλληλο τρόπο σε αυτά. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέ-
πει ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων της εξόρυξης γνώσης να είναι όσο το δυνατό πιο
αποδεκτός και συγχρόνως ο αναμενόμενος για μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στο σημείο αυτό,
κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι οι αλγόριθμοι οι οποίοι παρουσιάζουν πολυωνυμική ή
εκθετική πολυπλοκότητα δεν θεωρούνται αρκετά κατάλληλοι για πρακτική χρήση.

• Χρησιμότητα, βεβαιότητα και εκφραστικότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της
Εξόρυξης Δεδομένων

Η γνώση που εξάγεται πρέπει να παρουσιάζει με απόλυτα ακριβή τρόπο τα στοιχεία που
περιέχονται στις βάσεις δεδομένων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι χρήσιμη για κάποιες
συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να εκφραστεί όσο γίνεται καλύτερα η ακρίβεια των αποτελε-
σμάτων, γίνεται χρήση κάποιων μέτρων βεβαιότητας. Εξαιρέσεις, όπως ο θόρυβος και οι out-
liers τιμές, που πιθανό να παρατηρηθούν στο χρησιμοποιούμενο σύνολο δεδομένων, πρέπει
να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο από τα συστήματα των βάσεων δεδομένων. Το
γεγονός αυτό είναι αυτό που δίνει και το κίνητρο για τη συστηματική μελέτη της ποιότητας
της γνώσης που εξάγεται, με την κατασκευή στατιστικών ή αναλυτικών μοντέλων, μοντέλων
προσομοίωσης, καθώς και τα εργαλεία αυτών.

• Εκφράσεις διαφορετικού τύπου για τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα της Εξόρυξης Δε-
δομένων

Όπως έχουμε αναφέρει, από μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι δυνατό να εξαχθούν διαφο-
ρετικοί τύποι γνώσεων. Θεωρείται χρήσιμο η εξαγόμενη γνώση να μπορεί να εξεταστεί από
πολλές απόψεις και να εκφραστεί ή να αντιπροσωπευτεί με διάφορες μορφές. Κατά συνέπεια,
έχει παρουσιαστεί η ανάγκη οι ερωτήσεις εξόρυξης δεδομένων και η εξορυγμένη γνώση να
εκφραστούν σε γλώσσες υψηλού επιπέδου ή μέσω γραφικών διεπαφών των χρηστών. Αυτό
με τη σειρά του θα βοηθούσε ώστε η διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων να μπορεί να είναι
εφαρμόσιμη και από μη ειδικούς αλλά ταυτόχρονα η γνώση που προκύπτει να χρησιμοποιείται
από όλους. Τέλος, για να επιτευχθεί η αποτελεσματική παρουσίαση της εξορυγμένης γνώσης
κρίνεται απαραίτητο το σύστημα να υιοθετήσει τις εκφραστικές τεχνικές της αναπαράστασης
γνώσης.

• Διαλογική ανακάλυψη γνώσης στα πολλαπλά εννοιολογικά επίπεδα

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί αυτό που θα μπορούσε να ανακαλυφθεί από μαι βάση δεδο-
μένων. Η διαλογική ανακάλυψη γνώσης επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με ένα
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σύστημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καθορίζοντας τις ερωτήσεις εξόρυξης δεδομένων ώστε
να διαμορφωθεί κατάλληλα η εστίαση των δεδομένων, να δημιουργηθεί ένα πιο λεπτομερές
επίπεδο εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, και τελικά να παρουσιαστούν οι ερωτήσεις και τα
αποτελέσματα της διαδικασίας της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα σε πολλαπλά επίπεδα και
από διάφορες πτυχές.

• Εξόρυξη πληροφορίας από διάφορες πηγές δεδομένων

Συγκριτικά με τη σύνδεση των διαφορετικών πηγών δεδομένων, η διάδοση της σύνδεσης
των υπολογιστών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο (παγκόσμιο) επίπεδο παρουσιάζει ένα
σημαντικό προβάδισμα. Το γεγονός αυτό στην κατασκευή μεγάλων κατανεμημένων και ετερο-
γενών βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, το εράστιο ποσό των δεδομένων, η υψηλή κατανομή των
δεδομένων και η υπολογιστική πολυπλοκότητα ορισμένων εκ των μεθόδων της διαδικασίας της
εξόρυξης γνώσης, κρίνουν απαραίτητη την ανάπτυξη παράλληλων και κατανεμημένων αλγο-
ρίθμων εξόρυξης δεδομένων.

• Προστασία ιδιωτικότητας και ασφάλεια δεδομένων

Στην περίπτωση που τα δεδομένα μπορούν να παρατηρητθούν από πολλές και διάφορες
σκοπιές, η προστασία και η αποκλειστικότητά τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Επομένως, θε-
ωρείται πολύ σημαντική η μελέτη των περιπτώσεων όπου μπορούμε να οδηγηθούμε σε εισβολή
στην ιδιωτικότητα, χρησιμοποιώντας την KKD διαδικασία, αλλά και ποιά μέτρα θα πρέπει να
αναπτυχθούν προκειμένου να εμποδιστεί η αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών.

Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες από τις προαναφερθείσες απαιτή-
σεις μπορεί να φέρουν αντικρουόμενους στόχους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντικρουό-
μενων στόχων θα μπορούσε να είναι ο στόχος της προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων,
η οποία πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να αντικρούει στην απαίτηση που θα υπάρχει για δια-
λογική εξόρυξη πολυεπίπεδης γνώσης από διαφορετικές σκοπιές.

3.5 Μέθοδοι Εξόρυξης Δεδομένων

Η εξόρυξη γνώσης από ένα σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς
αλγορίθμους για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. Οι αλγόριθμοι αυτοί επιδιώκουν να προ-
σαρμώσουν ένα μοντέλο στα διαθέσιμα δεδομένα. Συγκεκριμένα, εξετάζουν τα δεδομένα και
καθορίζουν ένα μοντέλο το οποίο είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων δε-
δομένων.

Οι αλγόριθμοι της γνώσης από δεδομένα μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούνται από τα
ακόλουθα τρία βασικά μέρη:
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• Μοντέλο: Ο βασικός στόχος ενός αλγορίθμου είναι να προσαρμόζει (ή να ταιριάζει) ένα
μοντέλο στα διαθέσιμα δεδομένα

• Προτίμηση: Πρέπει να προσδιοριστούν και να ικανοποιηθούν κάποια κριτήρια ώστε να
ταιριάξει ένα μοντέλο στα δεδομένα έναντι ενός άλλου

• Αναζήτηση: Όλοι οι αλγόριθμοι προκειμένου να κάνουν αναζήτηση σε ένα σύνολο δεδο-
μένων απαιτούν τη χρήση κάποιας τεχνικής.

Οι βασικοί στόχοι της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα είναι η εφαρμογή των τεχνικών της
περιγραφής και της πρόβλεψης σε ένα σύνολο δεδομένων μεγάλου μεγέθους.

Η πρόβλεψη έχει ως κύριο σκοπό τον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας ή την πρόβλεψη
της συμπεριφοράς ορισμένων μεταβλητών που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και με τις
οποίες βασίζονται στη συμπεριφορά άλλων μεταβλητών. Από την άλλη, η περιγραφή εστιά-
ζει στην ανακάλυψη προτύπων και παριστά τα δεδομένα μίας πολύπλοκης βάσης δεδομένων
με κατανοητό τρόπο. Μία κατανοητή (καλή) περιγραφή θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά
στην κατανόηση της συμπεριφοράς των δεδομένων.

Ο βαθμός σημαντικότητας της πρόβλεψης και της περιγραφής διαφέρει ανάλογα με τις
εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων. Ωστόσο, ως προς τον τομέα της εξόρυξης γνώσης, η πε-
ριγραφή τείνει να είναι πιο σημαντική από την πρόβλεψη. Αντίθετα, όσο αφορά τον τομέα της
αναγνώρισης προτύπων και της εφαρμογής της μηχανικής μάθησης, η πρόβλεψη θεωρείται πιο
σημαντική διαδικασία. Έχει προταθεί ένας αριθμός από μεθόδων εξόρυξης δεδομένων προκει-
μένου να να πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν οι διαφορετικές εφαρμογές. Παρ’ όλ’ αυτά,
όμως, όλες επιτυγχάνουν ένα σύνολο από διεργασίες εξόρυξης δεδομένων για να προσδιορί-
σουν και να πειγράψουν ενδιαφέροντα πρότυπα γνώσης που έχουν προκύψει από ένα σύνολο
δεδομένων.

Επομένως, συγκεντρωτικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη τεχνικών εξόρυξης
δεδομένων:

Α) Προβλεπτικό μεντέλο (predictive model)

Σε ένα προβλεπτικό μοντέλο πραγματοποιείται μία πρόβλεψη για τις τιμές των δεδομένων,
κάνοντας χρήση κάποιων αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από άλλα δεδομένα. Η μοντε-
λοποίηση της πρόβλεψης στηρίζεται στη χρήση ιστορικών δεδομένων.

Ένα παράδειγμα ενός προβλεπτικού μοντέλου θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίπτωση της
χρήσης μιας πιστωτικής κάρτας. Μία πιστωτική κάρτα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη αποδε-
κτή, δεδομένου ότι η τωρινή αγορά συνδέεται με προηγούμενες αγορές οι οποίες με τη σειρά
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τους παρατηρήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν με κλεμμένες κάρτες. Θα πρέπει, όμως, να ανα-
φερθεί ότι στο εν λόγω παράδειγμα το ιστορικό των δεδομένων δεν παίζει καθοριστικό ρόλο
στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Στις βασικότερες εργασίες της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα για την κατασκευή ενός προ-
βλεπτικού μοντέλου ανήκουν μεταξύ άλλων η Κατηγοριοποίηση, η Παλινδρόμηση, η Ανά-
λυση χρονοσειρών και η Πρόβλεψη.

Β) Περιγραφικό μοντέλο (descretive model)

Ένα περιγραφικό μοντέλο βρίσκει πρότυπα και συσχετίσεις στα υπάρχοντα δεδομένα. Συγ-
κριτικά με το προβλεπτικό μοντέλο, το περιγραφικό μοντέλο ενεργεί ως ένα μέσο, το οποίο
διερευνά τις ήδη υπάρχουσες ιδιότητες των υπό εξέταση δεδομένων χωρίς να προβλέπει καθό-
λου νέες. ΗΣυσταδοποίηση, η Παρουσίαση συνόψεων, οι Κανόνες συσχέτισης καθώς και η
Ανακάλυψη ακολουθιών θεωρούνται από τη φύση τους ως περιγραφικές εργασίες.

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται οι βασικές εργασίες για το κάθε μοντέλο (προβλεπτικό
και περιγραφικό). Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικότερες
εργασίες των δύο αυτών μοντέλων που προαναφέρθηκαν.

‘

Σχήμα 3.5: Βασικές τεχνικές Data Mining

3.6 Ανάλυση των εργασιών του Data Mining

3.6.1 Ταξινόμηση- Κατηγοριοποίηση

Η κατηγοριοποίηση αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες του data mining, και συγκε-
κριμένα την πιο κατανοητή από αυτές. Κύριος στόχος της, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά
και στη συνέχεια αυτής της υποπαραγράφου, είναι η δημιουργία ενός μοντέλου- κατηγοριοποι-
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ητή (classifier) με τη βοήθεια των υπαρχόντων δεδομένων. Αναφερόμαστε σε μια προγνωστική
μέθοδο, η οποία βάσει των χαρακτηριστικών (attributes) ενός νέου και μη κατηγοριοποιημέ-
νου αντικειμένου (object) το αντιστοιχεί σε μια ομάδα ή αλλιώς κλάση (class). Συνδέεται με
την εποπτευόμενη μάθηση δεδομένου ότι οι κλάσεις πρέπει να είναι γνωστές εκ των προτέρων
πριν ακόμη εξεταστούν τα δεδομένα. Τα προς κατηγοριοποίηση αντικείμενα αναπαρίστανται
γενικά από εγγραφές της βάσεις δεδομένων και η διαδικασία της κατηγοριοποίησης περιλαμ-
βάνει την ανάθεση κάθε εγγραφής σε κάποια από τις προκαθορισμένες κλάσεις.

Στις περιπτώσεις των προβλημάτων κατηγοριοποίησης, τα δεδομένα εισόδου είναι ένα σύ-
νολο από εγγραφές. Κάθε εγγραφή, η οποία καλείται επίσης καιστιγμιότυπο ή χαρακτηριστικό
απεικονίζεται ως μία πλειάδα (x, y), όπου το στοιχείο x αντιστοιχεί στο σύνολο των χαρακτη-
ριστικών και το στοιχείο y είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ονομάζεται ετικέτα κλάσης
ή χαρακτηριστικό εξόδου. Η πλειάδα των x σε πλήθος χαρακτηριστικών μπορούν να έχουν δια-
κριτές τιμές ή και συνεχόμενες τιμές, ενώ από την άλλη η ετικέτα κλάσης υποχρεωτικά δέχεται
μόνο διακριτές τιμές.

Οι τεχνικές κατηγοριοποίησης είναι κατάλληλες για την περιγραφή ή την πρόβλεψη των
διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία έχουν δυαδικές ή κατηγορικές τιμές. Ωστόσο, θεωρούνται
λιγότερο αποτελεσματικές για δεδομένα με συνεχείς τιμές, δεδομένου ότι για να εφαρμοστεί το
μοντέλο θα πρέπει υποχρεωτικά να διαχωριστούν οι τιμές σε ένα ευρύτερο πλήθος κατηγοριών.

Πρακτικά, η διαδικασία της κατηγοριοποίησης θα μπορούσε να οριστεί ως η εκτέλεση τριών
συγκεκριμένων βημάτων:

Βήμα 1: Δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο βασίζεται στα δεδομένα εκπαίδευσης.

Βήμα 2: Εκπαίδευση του παραπάνω μοντέλου στο σύνολο των νέων δεδομένων των οποίο οι
ετικέτες δεν έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις (ο ταξινιμητής κατανοεί τους κανόνες εκπαίδευ-
σης και εκπαιδεύεται με σύμφωνα με αυτούς).

Βήμα 3: Επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του μοντέλου με την εισαγωγή σε αυτό ενός συνό-
λου δεδομένωνν ελέγχου, ώστε να γίνει εκτίμηση της ακρίβειας του αποτελέσματος που προ-
κύπτει.

Εφόσον ολοκληρωθούν στο σύνολό τους τα παραπάνω βήματα, ο ταξινομητής- μοντέλο μπο-
ρεί να εφαρμοστεί για την ταξινόμηση νέων άγνωστων δεδομένων.

Οι πιο ευρέως γνωστές τεχνικές κατηγοριοποίησεις είναι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Arti-
ficial Neural Networks), τα ΔένδραΑπόφασης ( Decision Trees ) και οι ταξινομητές Πλησιέστε-
ρου Γείτονα (Nearest Neighbors Classifiers), καιθώς και οι Μπεϋζιανοί ταξινομητές (Bayesian
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Classifiers). Σε επόμενη παράγραφο γίνεται εκτενέστερη περιγραφή της διαδικασίας της κατη-
γοριοποίησης.

3.6.2 Παλινδρόμηση

Ηπαλινδρόμηση (regression) αποτελεί την πιο παλιά και συγχρόνως την πιο ευρέως γνωστή
στατιστική μέθοδο, η οποία υλοποιείται εντός των πλαισίων της εξόρυξης δεδομένων. Παρου-
σιάζει κάποια ομοιότητα με τη μέθοδο της κατηγοριοποίησηςΩστόσο, η διαφορά τους έγκειται
στο ότι η παλινδρόμηση αντιστοιχεί τα αντικείμενα ενός συνόλου δεομένων σε μια πραγματική
μεταβλητή πρόβλεψης. Επί της ουσίας, η τεχνική της παλινδρόμησης αποσκοπεί στην εκμά-
θηση της μιας συνάρτησης, η οποία πραγματοποιεί αυτή ακριβώς την απεικόνιση, και η πρό-
βλεψη της τιμής μίας μεταβλητής σύμφωνα πάντα με τις τιμές που είχε στο παρελθόν. Βασική
προϋπόθεσή της είναι να υπάρχει μια όσο το δυνατό καλύτερη προσαρμογή των σχετικών δε-
δομένων με μερικά γνωστά είδη συναρτήσεων. Στη συνέχεια, καθορίζεται η συνάρτηση εκείνη
η οποία θεωρείται ως η ”καλύτερη” αυτού του είδους και η οποία μοπντελοποιεί τα διαθέσιμα
δεδομένα. Για να καθοριστεί ποιά είναι η καλύτερη συνάρτηση για τα δεδομένα του εκάστοτε
προβλήματος, γίνεται συνήθως χρήση ενός είδους ανάλυσης σφάλματος.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κύριος σκοπός της τεχνικής της παλινδρόμησης είναι η
πρόβλεψη της τιμής μίας πραγματικής μεταβλητής από τις παρελθοντικές τιμές της. Πιο συγ-
κεκριμένα, η παλινδρόμηση χρησιμοποιεί μια βάση από αριθμηικά δεδομένα, βάσει των οποίων
δημιουργεί μια μαθηματική σχέση που ταιριάζει στα δεδομένα αυτά. Έπειτα, η μαθηματική αυτή
σχέση χρησιμοποιείται ώστε να προβλεφθεί η μελλοντική συμπεριφορά, με εφαρμογή κάθε
φορά σε αυτή νέων αριθμητικών δεδομένων. Έτσι, στηιζόμενοι στα παραπάνω, μπορούμε πλέον
να πούμε με μαθηματικές εκφράσεις ότι:η παλινδρόμηση αντιστοιχεί ένα δεδομένο x σε μία με-
ταβλητή πρόβλεψης y. Η συνάρτηση στην οποία γίνεται εκμάθηση είναι της μορφής y = f(x).
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Fayyad et al.,1996, η τεχνική της παλινδρόμησης ορίζει μία βασική
ιδιαιτερότητα: η τεχνική της παλινδρόμησης φέρει καλύτερα αποτελέσματα όταν τα δεδομένα
είναι ποσοτικά (π.χ.βάρος, ηλικία,κλπ), ενώ στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι κατηγο-
ρικά δεν λειτουργεί καλά.

Δεν είναι αναγκαίο να κατανοήσει κάποιος τα μαθματικά που χρησιμοποιούνται στην ανά-
λυση της τεχνικής της απλινδρόμησης για την ανάπτυξη των μοντέλωνπαλινδρόμησης ποιότη-
τας για την εξόρυξη δεδομένων. Όμως, είναι χρήσιμο να καταλάβουμε κάποιες βασικές έννοιες.
Ο στόχος της ανάλυσης παλινδρόμησης είναι προσδιοριστούν οι τιμές των παραμέτρων για μια
συνάρτηση που προκαλεί τη συνάρτηση να ταιριάξει καλύτερη σε μια σειρά παρατηρήσεων. Η
παρακάτω εξίσωση εκφράζει τις σχέσεις αυτές με σύμβολα. Δείχνει ότι η παλινδρόμηση είναι
μια διαδικασία της εκτίμησης της τιμλης ενός συνεχή στόχου (y) ως συνάρτηση (F) ενός ή πε-
ρισσότερων προβλέψεων (x = (x1, ..., xn)) ενός συνόλου παραμέτρων (θ = θ1, ..., θn) και νός
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σφάλματος μέτρησης (e):
y = F (x, θ) + e (3.1)

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του μοντέλου παλινδρόμησης περιλαμβάνει τον εντοπισμό των
καλύτερων τιμών των παραμέτρων για τη συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το σφάλμα μέτρησης
(π.χ. το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων). Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες συναρ-
τήσεων παλινδρόμησης και διαφορετικοί τρόποι μέτησης του σφάλματος.

3.6.3 Συσταδοποίηση

Μία από τις πιο σημαντικές διεργασίες της διαδικασίας της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα
είναι η συσταδοποίηση (clustering). Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην
ανακάλυψη συστάδων (clusters) ή προτύπων (patterns) που σημειώνουν τεράστιο ενδιαφέρον
στα δεδομένα. Η συστάδα ορίζεται να είναι μια συλλογή από αντικείμενα που φέρουν κάποια
κοινά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η διαδικασία της συσταδοποί-
ησης σχετίζεται με τη τμηματοποίηση (partitioning) ενός συνόλου δεδομένων σε συστάδες, οι
οποίες είναι μη συνδεδεμένες μεταξύ τους και ομοιογενείς. Ο διαχωρισμός των αντικειμένων
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντικείμενα του συνόλου που ανήκουν στην ίδια συστάδα
να παρουσιάζουν όμοια συμπεριφορά μεταξύ τους και ανόμοια με τα αντικείμενα των υπολοί-
πων συστάδων σε μεγάλο βαθμό ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος σύγχυσης. Κύριο μέλημα
της διαδικασίας της συσταδοποίησης είναι η οργάνωση των προτύπων σε ”λογικές” συστάδες,
επιτρέποντάς μας να ανακαλύψουμε ομοιότητες και διαφορές και επιπλλέον να προκύψουν
χρήσιμα συμπεράσματαν για αυτά.

Η διαδικασία της συσταδοποίησης είναι γνωστή και ως μη επιπτευόμενη μάθηση (unsu-
perised learning). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη συσταδοποίηση ο αριθμός και η σύ-
σταση των ομάδων δεν είναι προκαθορισμένα, καθώς επίσης δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα
που να δείχνει ποιες από τις επιθυμητές σχέσεις θα ήταν έγκυρες συγκRιτικά πάντα με τα δε-
δομένα. Αυτή αποτελεί και την κυριότερη διαφορά της συσταδοποίησης από την κατηγοριο-
ποίηση. Οι τιμές στις οποίες οι τιμές ενός συνόλου δεδομένων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
καθορίζονται από τον εκάστοτε αλγόριθμο συσταδοποίησης. Οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης
βασίζονται στο σύνολό τους σε δύο αρχές:

α) τη μεγιστοποίηση της ομοιότητας μεταξύ των αντικειμένων της ίδιας συστάδας (intracluster
similarity)

β) τη ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ομοιότητας των αντικειμένων διαφορετικών συστάδων
(inter-class similarity).
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ερμηνεία των συστάδων που προκύπτουν από
την παραπάνω διαδικασία καθορίζεται από τον εκάστοτε χρήστη.

Εν αντιθέσει με την κατηγοριοποίηση,το πλήθος και η δομή των συστάδων δεν είναι γνω-
στά εκ των προτέρων. Αυτό σημαίνει ότι στη συσταδοποίηση δεν υπάρχουν εκ των προτέρων
γνωστές κατηγορίες ομαδοποίησης, αλλά από την άλλη , οι εγραφές ταξινομούνται στις συ-
στάδες σύμφωνα με ένα κριτήριο που ορίζει ο χρήστης για κάθε μία από τις συστάδες( π.χ. η
τμηματοποίηση των πελατών που αγοράζουν παρόμοια αγαθά). Κατά συνέπεια, παρατηρεί-
ται η ανάγκη για την προ-επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων πριν ακόμη εφαρμοστεί η
διαδικασία της συσταδοποίησης στο διαθέσιμο σύνολο δεδομένων. Επομένως, σκοπός είναι ο
ορισμός και η δημιουργία συστάδων στις οποίες θα εντάσσονται αντικείμενα με όσο το δυνατό
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά εντός της μίας συστάδας, ενώ συγχρόνως θα πρέπει οι δια-
φορετικές συστάδες να διαφοροποιούνται μεταξύ τους ώστε να μην συγχέονται. Με πιο απλά
λόγια, θα πρέπει να κατασκευαστούν διακριτές ομάδες που φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά η κάθε μία, τα οποία θα την κάνουν να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

‘

Σχήμα 3.6: Τα βήματα της διαδικασίας της συσταδοποίησης

3.6.4 Κανόνες συσχέτισης

Οι κανόνες συσχέτισης (association rules) αποτελούν μ.ια σύγχρονη και ευρέως χρησιμο-
ποιούμενη μέθοδο για την εξαγωγή της απαιτούμενης γνώσης από βάσεις δεδομένων μεγά-
λου μεγέθους. Σκοπός των κανόνων συσχέτισης είναι να εξάγωνται ενδιαφέρουσες συνδέσεις,
συχνές μορφές, ενώσεις ή περιστατικές δομές μεταξύ ομάδων αντικειμένων στις βάσεις δεδο-
μένων. Οι πληροφορίες που μπορούν να περιγράψουν και να συγκεντρώσουν είναι εξαιρετικά
σημαντικές, καθώς αφορούν διάφορους τομείς της ζωής και της ανθρώπινης δαστηριότητας,
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όπως είναι για παράδειγμα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, η διαχείριση των αγορών και των κιν-
δύνων, ο έλεγχος των αποθεμάτων. Το γεγονός αυτό φαίνεται εξάλλου και από το ότι τα τε-
λευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική μελέτη και έρευνα στο πεδίο αυτό με αποτέλεσμα να
αναπτυχθούν πολλοί αλγόριθμοι οι οποίοι να μπορούν να παράγουν κανόνες συσχέτισης.

Όπως αναφέραμε και προηγουμενως, βασικός στόχος της εξαγωγής κανόνων συσχέτισης
είναι να βρεθούν κανόνες σύνδεσης οι οποίοι να ικανοποιούν την προκαθορισμένη ελάχιστη
υπστήριξη (support) και εμπιστοσύνη (confidence) από μια δοσμένη βάση δεδομένων.

Το πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε συνήθως διασπάται σε δύο επιμέρους υποπροβλή-
ματα. Το πρώτο υποπρόβλημα αφορά τον εντοπισμό των στοιχείων εκείνων των οποίων τα αν-
τικείμενα υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο όριο στη βάση δεδομένων. Τα αντικείμενα αυτά
ονομάζονται συχνά ήμεγάλααντικειμένα (frequent or large itemsets). Το δεύτερο υποπρόβλημα
είναι να δημιουργηθούν κανόνες συσχέτισης από τα μεγάλα αυτά αντικείμενα, υπό τους περιο-
ρισμούς της ελάχιστης εμπιστοσύνης.

Υποθέτουμε ότι ένα από τα μεγάλα στοιχειοσύνολα είναι τοLk = {l1, l2, ..., lk}. Οι κανόνες
συσχέτισης με αυτά τα στοιχεία δημιουργούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο πρώτος κανόνας είναι
{I1, I2, ..., I−1} ⇒ {Ik}

ελέγχοντας την εμπιστοσύνη αυτού του κανόνα μπορεί να καθοριστεί ενδιαφέρον ή όχι.Στη συ-
νέχεια, παράγεται ένας άλλος κανόνας με διαγραφή των τελευταίων στοιχείων της υπόθεσης
και εισάγοντάς τα στη συνέπεια (consequent) ελέγχοντας την εμπιστευτικότητα των νέων κα-
νόνων ώστε να προσδιοριστεί η σημαντικότητά τους. Οι διαδιακσίες αυτές επαναλαμβάνονται
έως ότου η υπόθεση να μείνει κενή. Δεδομένου ότι το δεύτερο υποπρόβλημα είναι πιο άμεσα
επιλύσιμο, οι περισσότερες ερευνητές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο πρώτο.

Το πρώτο υποπρόβλημα μπορεί να διαμεριστεί σε δύο περαιτέρω προβλήματα: τη διαδικα-
σία δημιουργίας υποψήφιων συχνών αντικειμένων και τη διαδικασία δημιουργίας συχνών αντι-
κειμένων.Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι τα αντικείμενα εκείνα των οποίων
η υποστήριξη υπερβαίνει το ανώτερο οριο υποστήριξης θα ονομάζονται ως συχνά ή μεγάλα
αντικείμενα, ενώ εκείνα τα οποία αναμένονται ή ελπίζουμε να είναι μεγάλα ή συχνά θα τα απο-
καλούμε υποψήφια αντικείμενα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλγόριθμοι κανόνων συσχέτισεις παράγουν ένα εξαιρετικά με-
γάλο πλήθος συνδέσεων, συνήθως χιλιάδες ή εκατομμύρια. Επιπλέον, οι κανόνες συσχέτισης
είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Αυτό έχει σαν συνέπεια να είναι σχεδόν αδύνατο για τους τελικούς
χρήστες να κατανοήσουν ή να επικυρώσουν ένα τόσο μεγάλο αριθμό σύνθετων κανόνων συ-
σχέτισης, περιορίζοντας επιπλέον τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της
εξόρυξης δεδομένων.Με το πέρασμα των χρόνων, έχουν προταθεί πολλές στρατηγικές προ-
κειμένου να μειωθεί το πλήθος των παραγόμενων κανόνων συσχέτισης, όπως παραδείγματος
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χάριν, η δημιουργία ενδιαφερόντων κανόνων, η δημιουργία μη περιττών κανόνων ή η δημιουρ-
γία κανόνων οι οποίοι ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια.

Έστω I = {I1, I2, ..., Im} ένα σύνολο αποτελούμενο από m αντικείμενα, Τ μια συλλογή
που περιέχει ένα σύνολο στοιχείων έτσι ώστε ⊆ , D μια βάση δεδομένων με διαφορετικές
εγγραφές συναλλαγών Ts. Ένας κανόνας συσχέτισης είναι μια επίπτωση της μορφής X ⇒
Y , όπου X,Y ⊂ I είναι σύνολα στοιχείων που ονομάζονται αντικείμενα. Το Χ ονομάζεται
υπόθεση ενώ το Υ ονομάζεται συνέπεια. Ο κανόνας X ⇒ Y σημαίνει ότι το Χ συνεπάγεται το
Υ. Με πιο απλά λόγια, ο παραπάνω κανόνας δηλώνει ότι αν βρεθεί το Χ τότε είναι πολύ πιθανό
να βρεθεί και το Υ.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε αν ένας κανόνας είναι σημαντικός, χρησιμοποιούμε τα μεγέθη
support (υποστήριξη) και confidence (εμπιστοσύνη).Πιο συγκεκριμένα, τα δύο αυτά μέτρα
αποτελούν το κριτήριο αποδοχής των κανόνων συσχέτισης, τα οποία ορίζονται ως εξής:

• support=τοποσοτό των εγγραφών της βάσης δεδομένωνπουπεριέχουν τοX∪Y .Δηλαδή,
δηλώνει το ποσοστό των εγγραφών που εμφανίζονται μαζί και τις συγκρίνει με το συνο-
λικό πλήθος τους.

• confidence= το ποσοστό του συνολικού πλήθους των εγγραφών που ικανοποιούν το
X ∪ Y στο συνολικό πλήθος των εγγραφών που περιέχουν το X, που σημαίνει ότι το
μέτρο αυτό βεβαιώνει το ποσοστό εμφάνισης του βασικού (κύριου) αντικειμένου από τα
δευτερεύοντα,

conf =
support(X ∪ Y )

support(X)
.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επειδή η βάση δεδομένων είναι αρκετά μεγάλη και
οι χρήστες ενδιαφέρονται μόνο για τα αντικείμενα εκείνα που έχουν κάποια πρακτική σημα-
σία, ορίζονται κάποιο κατώτατο αποδεκτό όριο για τα μέτρα support και confidence, το οποίο
προκαθορίζεται από τους χρήστες ώστε να περιοριστεί το πλήθος των κανόνων που εξάγον-
ται. Τα δύο παραπάνω κατώφλια ονομάζονται ελάχιστη υποστήριξη και ελάχιστη εμπιστοσύνη
αντίστοιχα.

Αυτός ο τύπος μεθόδου είναι πολύ διαδεδομένος στον τομέα του marketing, με επικρα-
τέστερη την ανάλυση του ”καλαθιού αγοράς” (market basket markets). Ο όρος αυτός προ-
έρχεται από τις υπεραγορές, όπου ο καταναλωτής τοποθετεί σε ένα καλάθι το σύνολο των
προϊόντων που θα ήθελε να αγοράσει. Επειδή πλέον,οι συναλλαγές κάθε πελάτη μπορούν να
καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, οι υπεραγορές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ένα μεγάλο
όγκο πληροφοριών αναφορικά με τις συναλλαγές των πελατών. Οι κανόνες συσχέτισεις επο-
μένως περιγράφουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης των χιλιάδων καλαθιών αγοράς των πελα-
τών.Αναλύει δηλαδή για τους καταναλωτές ποιά προϊόντα αγοράζουν πάντα μαζί και εμφανίζει
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”[support,confidence]” στους κανόνες συσχέτισης. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε το παρά-
δειγμα της παρακάτω εικόνας, ο κανόνας συσχέτισης

Bread ⇒ PeanutButter

υποδηλώνει ότι το ψωμί και το φυτικοβούτυρο αγοράστηκαν μαζί κατά το 60% όλων των πε-
ριπτώσεων και το 75% των πελατών που αγόρασε το φυστικοβούτυρο επίσης αγο΄ρασε και το
ψωμί.

‘

Σχήμα 3.7: Παράδειγμα κανόνα συσχέτισης

Μία συλλογή από αντικείμενα (υπόθεση και συνέπεια του κανόνα) ονομάζεται σύνολο αν-
τικειμένωνή στοιχειοσύνολο (itemsets). Ο αριθμός των αντικειμένων σε ένα σύνολο αντικειμέ-
νων ονομάζεται μήκος του συνόλου αντικειμένων. Τα σύνολο αντικειμένων μεγέθους k, ανα-
φέρονται συχνά ως k-items.Επομένως, βασιζόμενοι στα παραπάνω, ένας αλγόριθμος γιοα την
εξαγωγή κανόνων συσχέτισης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Το σύνολο των υποψήφιων k-itemsets από ένα 1-itemsets των μεγάλων (k-1) στοιχείων
που προκύπτουν από την προηγούμενη επανάληψη.

2. Οι υποστηρίξεις για ένα υποψήφιο k-itemsets παράγεται από ένα πέρασμα της βάσης δε-
δομένων.

3. Τα σύνολα αντικειμένων που δεν έχουν την ελάχιστη υποστήριξη απορρίπτονται και τα
εναπομείναντα σύνολα αντικειμένων καλούνται μεγάλα k-items

Τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται έως ότου δεν υπάρχει κανένα επιπλέον μεγάλο
σύνολο αντικειμένων.

3.7 Κατηγοριοποίηση δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η κατηγοριοποίηση (classification) είναι μια
διαδικασία κατά την οποία εξετάζονται τα γνωρίσματα ενός συνόλου δεδομένων. Στη συνέχεια,
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τα γνωρίσματα μ=αυτά ταξινομούνται σε προκαθοριμσμένες ομάδες, γνωστές και ως κλάσεις,
με τη χρήση μεθόδων επιβλεπόμενης μάθησης.

Ο επιστημονικός ορισμός της κατηγοριοποίησης είναι ο ακόλουθος:

Ορισμός 3.7.1 Δεδομένου μιας βάσης δεδομένωνD = t1, t2, ..., tn πλειάδων και ένα υποσύνολο
από κατηγορίες C = C1, C2, ..., Cm το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης είναι να ορίσουμε μια
απεικόνιση f : D → Rόπου κάθε πλειάδα ti εκχωρείται σε μία κατηγορία. Μία κατηγορία ή
κλάση, Cj , περιέχει ακριβώς τις πλειάδες που έχουν οριστεί σε αυτή.

Με πιο απλά λόγια, η κατηγοριοποίηση είναι μια διαδικασία για την κατασκευή μιας συ-
νάρτησης f η οποία απεικονίζει κάθε στοιχείο των χαρακτηριστικών x (το οποίο συνήθως αν-
παρίσταται ως ένα διάνυσμα των τιμών των χαρακτηριστικών του ιδιοτήτων) σε μία τιμή της
κλάσης y (η οποία παίρνει κατηγοική τιμή). Η συντήρηση αυτή είναι γνωστή και ως μοντέλο
κατηγοριοποίησης.

Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές της κατηγοριοποίησης εφοδιάζονται με τα δεδομένα εκπαίδευ-
σης, τα οποία είναι γνωστά ως σύνολο εκπαίδευσης (training set). Το σύνολο εκπαίδευσης
περιέχει εγγραφές των οποίων οι ετικές κατηγορίας είναι ήδη γνωστές και σωστές. Στη συνέ-
χεια, το σύνολο εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για την ακατασκευή του μοντέλου ταξινόμησης,
το οποίο με τη σειρά του θα εφαρμοστεί στο σύνολο δεδομένων ελέγχου (test set).Το σύνολο
δεδομένων ελέγχου που παράγεται περιέχει εγγραφές με άγνωστες τιμές κλάσης, οι οποίες πρέ-
πει να προβλεφθούν από κάποιο λγόριθμο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία.Θα πρέπει
να σημιωθεί, όμως, ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα περιορισμένο πλήθος κατηγοριών
με αποτέλεσμα να πρέπει να ανατεθεί κάθε εγγραφή στην κατάλληλη κατηγορία.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η κατηγοριοποίηση
διαθέτει τα ακόλουθα τρία βασικά χαρακτηριστικά:

• Η γνώση πρέπει να είναι καθοδηγούμενη

• Η εξαρτημένη μεταβλητή πρέπει να είναι κατηγορική

• Δίνει έμφαση στη δημιουργία μοντέλων τα οποία θα είναι ικανά να προσθέτουν καινούρ-
για στιγμιότυπα σε ένα από τα σύνολα των καλά χωρισμένων κλάσεων.

Στη συνέχεια αυτής της παραγράφου θα παρουσιάσουμε τις κατηγορίες αλγορίθμων κατη-
γοριοποίησης καθώς θα αναφερθούν οι βασικοί αλγόριθμοι της κάθε κατηγορίας.

Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης

• Στατιστικοί αλγόριθμοι



3.7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 97

‘

Σχήμα 3.8: Διαδικασία της Κατηγοριοποίησης

– Παλινδρόμηση: δέχεται ένα σύνολο από δεδομένα τα οποία προσπαθεί να τα ταιριά-
ξει σε μία εξίσωση

– Baysian Κατηγοριοποίηση: βασίζεται στον κανόνα του Bayes.

• Αλγόριθμοι Απόστασης

– Απλή προσέγγιση:επιλέγεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε κατηγορία και προκει-
μένου να επιτευχθεί η κατηγοριοποίηση γίνεται εκχώρηση κάθε πλειάδας στην κα-
τηγορία με την οποία ταιριάζει περισσότερο.

– Κ-πλησιέστεροι Γείτονες:βασική προϋπόθεση της τεχνικής αυτής είναι το σύνολο
εκπαίδευσης να μην περιλαμβάνει μόνο κατηγοριοποίηση αλλά και την επιθυμητή
κατηγοριοποίηση για κάθε στοιχείο. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα δεδομένα εκπαίδευ-
σης να αποτελούν κι αυτά ένα μοντέλο.

• Αλγόριθμοι Κανόνων: είναι κυρίως αλγόριθμοι που βασίζονται σε δένδρα απόφασης

– IDE:η τεχνική IDE χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός δένδρου απόφασης βα-
σιζόμενη στη θεωρία της πλροφορίας. Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αναμενό-
μενο αριθμό των συγκρίσεων που γίνονται.Βασική της ιδέα είναι να κάνει ερωτήσεις
με τις απαντήσεις
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– C4.5 καιC5.0:αποτελούν βελτιώσεις της τεχνικής IDE, και χρησιμοποιούνται κυρίως
για αγνόηση των ελλιπών δεδομένων, κλαδέματα, διασπάσεις,κλπ.

– CART:πρόκειται για μια τεχνική δημιουργίας ενός δυαδικού δένδρου.

• Νευρωνικά Δίκτυα

– Διάδοση

– Εποπτευόμενη Μάθηση του Νευρωνικού Δικτύου: πρέπει να είναι γνωστή εκ των
προτέρων ποιά θα πρέπει να είναι η επιθυμητή τιμή εξόδου.

– Δίκτυα συνάρτησηςΑκτινικής Βάσης: πρόκειται για συναρτήσεις των οποίων η τιμή
είτε μειώνεται ε΄τε αυξάνεται συγκριτικά με την απόσταση από ένα κεντρικό σημείο.

– Νευρωνικά Δίκτυα Perception: πρόκειται για νευρώνες με πολλαπλές εισόδους και
εξόδους.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ανφερθεί ότι έχοντας ως δεδομένο το πρόβλημα της κατηγο-
ριοποίησης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει πανάκεια μεταξύ των τεχνικών
αυτής της διαδικασίας. Με πιο απλά λόγια, δεν υπάρχει πάντα μια τεχνική που να υπερτερεί
των υπολοίπων δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, σε αρκετλές περιπτώσεις
προβλημάτων έχει προταθεί ο συνδυαμός κάποιων από αυτών.

‘

Σχήμα 3.9: Αλγόριθμοι της Κατηγοριοποίησης
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3.7.1 Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix)

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκπαίδευσης ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης συ-
νήθως πραγματοποιείται υπολογίζοντας το πλήθος των εγγραφών των δεδομένων που έχουν
ταξινομηθεί σωστά ή λανθασμένα (στη σωστή κατηγορία ή όχι). Ο αριθμός αυτός καταγράφε-
ται σε έναν ενιαίο πίνακα, γνωστό ως πίνακα σύγχυσης (confusion matrix). Ο εν λόγω πίνακας
βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε προβλήματα όπου τα δεδομένα εξόδου έχουν δυαδικές τιμές. Κάθε
στιγμιότυπο του πίνακα, το οποίο το συμβολίζουμε με fij , δείχνει το πλήθος των εγγραφών
από την κλάση i που λανθασμένα προβλέπεται ότι ανήκει στην κλάση j. Στην Εικόνα 3.10, πα-
ραθέτουμε την δομή ενός confusion matrix στην περίοπτωση που έχουμε μόλις δύο κλάσεις,
την κλάση 0 και την κλάση 1.

‘

Σχήμα 3.10: Παράδειγμα δομής του confusion matrix

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το στιγμιότυπο f01 εκφράζει το πλήθος των εγγραφρών
που ενώ ορθά ανήκουν στην κλάση 0, εντούτοις κατηγοριοποιήθηκαν στην κλάση 1. Με βάση
επομένως των παραπάνω, καταλήγουμε στο ότι το πλήθος των ορθά ταξινομημένων εγγραφών
είναι το άθροισμα των στιγμιοτύπων f00 και f11, ενώ από την άλλη, το συνολικό πλήθος των
λανθασμένα ταξινομημένων εγγραφών είναι το άθροισμα των στιγμιοτύπων f01 και f10.

Όπως θα δούμε και στην ακόλουθη υποενότητα, οι μετρικές που χρηιμοποιούνται για την
αξιολόγηση της απόδοσης ενόα ταξινομητή εκφράζονται συναρτήσει των αληθώς θετικά ή
εσφαλμένα ταξινομημένων και των ψευδώς θετικά ή εσφαλμένα ταξινομημένων παραδειγμά-
των. Επομένως, τα στιγμιότυπα ενός πίνακα σύγχυσης μπορούν να περιγραφούν και με τις
αντίσοτιχες εκφράσεις:

1. Αληθώς θετικά ταξινομημένα παραδείγματα (True Possitive -ΤΡ): τα παραδείγματα fij
ανήκει στην κλάση j θετικά και ταξινομείται στην κλάση j

2. Ψευδώς θετικά ταξινομημένα παραδείγματα (False Possitive- FP) : τα παραδείγματα fij
δεν ανήκει στην κλάση j αλλά , ο ταξινομητής το κατέταξε σε αυτή

3. Αληθώς εσφαλμένα ταξινομημένα παραδείγματα (True Negative -TN) : τα παραδείγμτα
fij δεν ανήκουν στην κλάση j και δεν ταξινομούνται σε αυτή
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4. Ψευδώς εσφαλμένα ταξινομημένα παραδείγμτα (False Negative -FN): τα παραδείγματα
fij έχουν ταξινομηθεί στην κλάση j ενώ δεν ανήκουν πραγματικά σε αυτή.

3.7.2 Ακρίβεια,Αποτίμηση σφάλματος, Ανάκληση & Αρμονικός Μέσος

Παρά το γεγονός ότι το confusionmatrix παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για την
εκτίμηση του εκάστοτε μοντέλου κατηγοριοποίησης, ωστόσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε
την πληροφορία που χρειαζόμαστε σε έναν μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα βοηθήσει
στην εύκολη σύγκριση των αποδόσεων μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων. Για να επιτευχθεί,
όμως, αυτό, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο μετρικές επίδοσης: η ακρίβεια (accuracy)
και η αποτίμηση σφάλματος (error rate).

Η ακρίβεια (precision) εκφράζει το βαθμό ορθότητας των αποτελεσμάτων μιας εργασίας
[50], [51], [52]. Δηλώνει επί της ουσίας την πιθανότητα, αν επιλέξουμε ένα αντικείμενο, που
είναι ταξινομημένο σε μια κλάση j, το αντικείμενο αυτό να ε’ιναι όντως ταξινομημένο στημ
κλάση j. Εκφράζει, δηλαδή, το πλήθος των παραδειγμάτων που, ενώ το μοντέλο ταξινόμησης
τα έχει ταξινομήσει ως θετικά, είναι πραγματικά ταξινομημένα στη σωστή κλάση (πραγματικά
θετικά ταξινομημένα). Η τιμή της ακρίβειας υπολογίζεται από το λόγο τον αριθμό των σωστών
προβλέψεων της κλάσης προς το συνολικό αριθμό των προβλέψεων της κλάσης.

Σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης με δυαδική ταξινόμηση (πρόβλημα με δύο κλάσεις),
η τιμή της ακρίβειας για τα θετικά ταξινομημένα και τα αρνητικά ταξινομημένα, υπολογίζεται
από τις αντίστοιχες σχέσεις 3.2 και 3.3

precisionp =
TP

TP + FP
(3.2)

precisionN =
TN

TP + FP
(3.3)

Από την άλλη, η συνολική (accuracy ενός μοντέλου ταξινόμησης εκφράζεται ως το πηλίκο
του πλήθους των σωστών προβλέψεων προς το συνολικό αριθμό των συγκρίσεων που πραγ-
ματοποιήπηθηκαν. Αντίστοιχα με την ακρίβεια (precision), σε ένα πρόβλημα δυαδικής κατη-
γοριοποίησης, η συνολική ακρίβεια εκφράζεται από τη σχέση 3.4:

accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(3.4)

με τον παρανομαστή του παραπάνω πηλίκου να αντιπροσωπεύει το σύνολο των εγγραφών.
Την συνολική απόδοση ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης μπορεί κανείς να την υπολογίσει με
το ποσοστό σφάλματος (error rate). Το ποσοστό σφάλματος είναι ο λόγος των λανθασμένων
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προβλέψεων προς το σύνολο των ορθών και των εσφαλμένων ταξινομήσεων (σύνολο εγγρα-
φών):

error rate =
FP + FN

TP + TN + FP + FN
(3.5)

με το ποσοστό σφάλματος ανά κλάση να συνδέεται με τη συνολική ακρίβεια μέσω της εξίσωσης
3.6

error rate = 1− accuracy (3.6)

Επομένως,σύμφωνα με τις εξισώσεις 3.2, 3.3,3.4, 3.5 και 3.6, ο ταξινομητής με την μεγαλύ-
τερη ακρίβεια ή τη μικρότερη αποτίμηση σφάλματος είναι ορθότερος και συγχρόνως πιο απο-
τελεσματικός, που σημαίνει ότι πιθανό να δώσει καλύτερες προσεγγίσεις.

Ανάκληση

Η ανάκληση (recall) ενός ταξινομητή δηλώνει την πιθανότητα ένα οποιοδήποτε παράδειγμα
που ανήκει στην κλάση j, να έχει ταξινομηθεί ορθά στην κλάση j. Δηλώνει τον αριθμό των θετι-
κών παραδειγμάτων που έχει καταφέρει να εντοπίσει ο κατηγοριοποιητής. Εκφράζεται από τις
εξισώσεις 3.7 και 3.8 για τα θετικα ταξινομημένα και εσφαλμένα ταξινομημένα παραδείγματα,
αντίστοιχα:

recallP =
TP

TP + FN
(3.7)

recallN =
TN

TP + FN
(3.8)

Όταν η ανάκληση έχει υψηλή τιμή, αυτό σημαίνει ότι τόσο λιγότερα είναι τα θετικά στιγμιό-
τυπα που έχουν ταξινομηθεί.

Αρμονικός Μέσος

Ο αρμονικός μέσος (μετρική F-measure) είναι ένας συνδυασμός της ακρίβειας (precision) με
την ανάκληση, ο οποίος τείνει να βρίσκεται αριθμητικά πλησιέστερα στη μετρική με τη μικρό-
τερη τιμή. Η τιμή της μετρικής F-measure είναι ανάλογη με τη τιμή της ακρίβειας και της ανά-
κλησης. Δηλαδή, αν η τιμή της μετρικής F-measure είναι υψηλή, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι
και οι τιμές των άλλων μετρικών θα είναι αρκετά υψηλές. Η τιμή του F-measure υπολογίζεται
από τη σχέση 3.9:

F1 =
2 ∗ recall ∗ precision
recall + precision

(3.9)
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ή ισοδύναμα από τη σχέση 3.10:

F1 =
2TP

2TP + FP + FN
(3.10)

3.8 Aνομοιογενή δεδομένα

Βασικός στόχος των μεθόδων μηχανικής μάθησης σε προβλήματα με δύο κλάσεις (θετι-
κές-αρνητικές) είναι να καταφέρουν να προβλέψουν με την ίδια ακρίβεια τόσο την κλάση των
θετικών όσο και την κλάση των αρνητικών στιγμιοτύπων. Ενώ αυτό φαντάζει ιδανικό, σε αρ-
κετές εφαρμογές οι αλγόριθμοι υποχρεούνται να μάθουν από ένα σύνολο δεδομένων όπου
σε ορισμένες κλάσεις συγκεντρώνονται πολύ λιγότερα στοιχεία συγκριτικά με τις υπόλοιπες.
Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πρώτες να μην αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά το σύνολο των δε-
δομένων εκπαίδευσης. Η αδυναμία της συγκέντρωσης των δεδομένων για ορισμένες κλάσεις
είναι απόρροια είτε ενδογεννών παραγόντων συγκεκριμένων εφαρμογών που παρουσιάζουν
συμμετρία στη συχνότητα εμφάνισης των στιγμιοτύπων, ή σε εξωγεννών παραγόντων, που πι-
θανό να εμποδίζουν τη συγκέντρωσή τους. Άμεση επίπτωση είναι η ανομοιογένεια αυτή να
επηρεάσει αρνητικά την επίδοση ενός ταξινομητή.

Σύμφωνα με [54], υπάρχουν δύο τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν να αποφευχθεί το
πρόβλημα αυτό.

Ο πρώτος τρόπος αφορά την υπο-δειγματοληψία (under-sampling). Στόχος της τεχνικής αυ-
τής είναι να μειωθεί το πλήθος των στιγμιοτύπων που ανήκουν στην κλάση με τα περισσότερα
στιγμιότυπα. Κατά την εκπαίδευση ενός αλγορίθμου επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα,
ενώ τα δεδομένα της κλάσης με τα λιγότερα δεδομένα παραμένουν αμετάβλητα, ακόμη κι αν
ορισμένα από αυτά έχουν θόρυβο.

Η δεύτερη τεχνική που προτείνεται είναι η υπερ-δειγματοληψία (over-sampling). Σύμφωνα
με αυτή τη μέθοδο αυξάνεται το πλήθος των στιγμιοτύπων της κλάσης που περιλαμβάνει τα
λιγότερα δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με επανάληψη των δεδομένων αυτών στο σύνολο δε-
δομένων εκπαίδευσης. Άμεση συνέπεια της τεχνικής αυτής είναι να εμφανίζεται το φαινόμενο
του υπερταιριάσματος πιο συχνά από την υπο-δειγματοληψία, η οποία λόγω των μειωμένων
δεδομένων απαιτεί και λιγότερο χρόνο εκτέλεσης.

3.9 Εφαρμογές στα Οικονομικά Δεδομένα

Όπως έχει αναφερθεί έως τώρα, η διαδικασία του data mining χρησιμοποιείται σε ένα με-
γάλο πλήθος επιτημονικών πεδίων και εφαρμογών, καθώς βοηθά σε σημαντικό βαθμό στην
στη λήψη ολοκληρωμένων αποφάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει αρχικά



3.9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 103

να συλλέξουμε τα δεδομένα και στη συνέχεια να τα οργανώσουμε με κατάλληλο και συνεπή
τρόπο, στις λεγόμενες αποθήκες δεδομένων. Οι αποθήκες δεδομένων θα πρέπει με τη σειρά
τους να αποτελούνται από ακριβή δεδομένα, γνωστά ως ιστορικά δεδομένα.

Ένας από τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται ιδιαίτερα η εξόρυξη δεδομένων, είναι αυ-
τός τηςΟικονομίας. Τα οικονομικά δεδομένα συλλέγονται κατά κόρον από τράπεζες και γενικά
από οικονομικούς φορείς. Πρόκειται για δεδομένα αξιόπιστα, ολοκληρωμένα, και υψηλής ανά-
λυσης, απαιτώντας ωστόσο την εφαρμογή συστηματικών μεθόδων για την περαιτέρω ανάλυσή
τους. Για την εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων στην οικονομία, προτείνεται η συλλογή των
δεδομένων, η κατανόηση,ο καθαρισμός και η βελτίωσή τους, όπως επίσης και η κατασκευή ενός
μοντέλου. Με την ανάλυση που πραγματοποιείται στα οικονομικά δεδομένα, επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατή διευκόλυνση κατά τη λήψη των αποφάσεων, βασιζόμενοι πάντα στην ανάλυση
της αγοράς.

Τα εργαλεία και οι μέθοδοι του data mining βοηθούν σε σημαντικό βαθμό ώστε να ανα-
λυθούν τα οικονομικά δεδομένα. Η συμβολή τους είναι τέτοια ώστε οι αρμόδιοι οικονομικοί
φορείς (π.χ τράπεζες) να διακρίνουν τις απάτες λόγω κάποιων παραποιημένων δεδομένων στις
διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, και από το ιστορικό των συναλλαγών που πραγματοποιήσαν οι
πελάτες. Ακόμη, οι μέθοδοι οπτικοποίησης βοηθούν στο να απεικονιστούν τα δεδομένα με ποι-
κίλλες μορφές.

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η γνώση αποτελεί σημαντικό μέρος, καθώς δίνει τη δυνατό-
τητα κατά τη λήψη αποφάσεων να μειωθεί το ρίσκο και συγχρόνως, να ανταποκριθούν όσο το
δυνατό περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς. Στο τομέα του χρηματιστηρίου, η μέθοδος της
πρόβλεψης μπορεί να συμβάλλει ώστε να προβλεφθεί η κίνηση των μετοχών. Η μοντελοποί-
ηση των τιμών των μετοχών γίνεται συνήθως με χρήση χρονοσειρών, με βασικό στόχο να γίνει
πρόβλεψη για άνοδο ή κάθοδο των τιμών τους. Τέλος, μία μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε μελέτη με οικονομικά δεδομένα, είναι η συσταδοποίηση. Οι πελάτες ομαδοποιούνται σε
ομάδες (τις γνωστές πλέον συστάδες) βάσει κάποιων γνωρισμάτων. Όταν η συσταδοποίηση
είναι αποτελεσματική, τότε τα τραπεζικά συστήματα μπορούν να ταυτοποιήσουν μια ομάδα
πελατών, ακόμη και να συνδέσουν έναν πελάτη με μία εκ των διαθέσιμων ομάδων και στη συ-
νέχεια να τον συμβουλεύσουν παρέχοντάς του λύσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν χρήσιμες σε
μεγάλο βαθμό σε πελάτες που ανήκουν στην ίδια ομάδα με τον πρώτο.



104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA MINING)



Κεφάλαιο 4

Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης

4.1 Μάθηση που στηρίζεται σε στιγμιότυπα

Σεαντίθεση με κάποιες μεθόδους μάθησης, η μάθησηπου στηρίζεται σε στιγμιότυπα (instance-
based learning methods) δεν κατασκευάζει από την αρχή ένα μοντέλο μάθησης από τα διαθέ-
σιμα δεδομένα για να γίνεται κατόπιν ταξινόμηση ενός νέου παραδείγματος βάση του μοντέ-
λου αυτού. Αυτό που κάνουν στην ουσία είναι να αποθηκεύουν τα δεδομένα εκπαίδευσης , και
όταν εμφανιστεί ένα νέο στιγμιότυπο για ταξινόμηση, τότε ένα αποθηκευμένο στιγμιότυπο,
σχετιζόμενο με το νέο, ανακαλείται από τη μνήμη και χρησιμοποιείται για την κατάταξη του
νέου στιγμιοτύπου. Αυτός είναι ίσως και ο βασικός λόγος που οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζον-
ται από πολλούς και ως οκνηροί (lazy). Βασικό χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι η
δυνατότητα που έχουν να προσεγγίζουν τοπικά την συνάρτηση-στόχο καλύτερα από τις υπό-
λοιπες.Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι η εκπαίδευση ενός αλγορίθμου πραγματοποιείται κάθε
φορά όχι μόνο με τα αρχικά αλλά με όλα τα στιγμιότυπα που έχουν αποθηκευτεί έως τότε,
η κατηγοριοποίηση των δεδομένων γίνεται συνήθως καλύτερα χωρίς την παρουσία του προ-
βλήματος του υπερταιριάσματος. Όμως, εφόσον οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται κατά τη
διαδικασία της ταξινόμησης και όχι κατά την εκπαίδευση του αλγορίθμου, το υπολογιστικό
κόστος που απαιτούν οι μέθοδοι αυτοί είναι υψηλό.

4.2 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Nerworks)

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks), ή όπως αλλιώς είναι γνωστά,
Νευρωνικά Δίκτυα, είναι ένα σύνολο από διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα. Τα μαθηματικά
αυτά μοντέλα είναι εμπνευσμένα από τα αντίστοιχα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Σκοπός της
δημιουργίας τους είναι να προσομοιώσουν, να μιμηθούν δηλαδή, τη λειτουργία και τη συμ-
περιφορά των βιολογικών νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι
είναι ικανοί να εξάγουν συμπεράσματα με βάση την εμπειρία τους, εντούτοις οι ηλεκτρονι-
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κοί υπολογιστές εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα με βάση κάποιες καθορισμένες εντολές.
Έχει αποδειχθεί ότι τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να μαθαίνουν και να οδηγούν στην εξαγωγή
ορισμένων συμπερασμάτων μέσω της επεξεργασίας κάποιων δεδομένων, όπως ακριβώς συμ-
βαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους. Προκειται επομένως
για μια δυνατή τεχνική η οποία κερδίζει κάθε μέρα έδαφος με την εφαρμογή της σε προβλή-
ματα που απαιτούν πρόβλεψη (prediction), ταξινόμηση / κατηγοριοποίηση (classification) και
συσταδοποίηδη / ομοαδοποίηση (clustering) των δεδομένων.

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα νευρωνικά δίκτυα είναι ότι:

◦ μπορούν και βελτιώνονται με την μάθηση, ακόμη κι όταν έχει τερματιστεί η εφαρμογή του
συνόλου εκπαίδευσης

◦ αποδίδουν μεγάλο βαθμό ακρίβειας σε κατάλληλα σύνολα εκπαίδευσης

◦ δεν παρατηρείται κάποια αλλοίωση των αποτελεσμάτων τους λόγω της παρουσίας κά-
ποιου θορύβου

Ωστόσο,

◦ έχουν ένα βαθμό δυσκολίας στο να κατανοηθούν από τους μελετητές

◦ η διαδικασία για την κατασκευή κανόνων είναι επί της ουσίας μια διαδικασία σύνθετη και
κατ’ επέκταση δύσκολη

◦ βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε προβλήματα των οποίων η τιμές εισόδου είναι αριθμητικές
τιμές

◦ εμφανίζουν φαινόμενα υπερπροσαρμογής

◦ κατά τη διαδικασία της μάθησης είναι δυνατόν να μην επιτευχθεί η σύγκλιση της μεθόδου

Η λειτουργία του βιολογικού νευρώνα

Ήδη από τον 19ο αιώνα, οι ερευνητές έχουν αποδεχτεί πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι
ένα τεράστιο δίκτυο με διασυνδεδεμένα διακριτά στοιχεία, τους νευρώνες. Τα στοιχεία αυτά
επικοινωνούν μεταξύ τους και συντελούν κατά αυτό τον τρόπο το βασικότερο κομμάτι του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσομοιώνεται ως ένας πολύπλοκος, μη
γραμμικός και συγχρόνως παράλληλος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτό οφείλεται στο ότι ο
ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να οργανώνει τους νευρώνες κατά τέτοιο τρόπο
που να κάνει υπολογισμούς, όπως η αναγνώριση προτύπων (pattern recognition), την κίνηση,
πολύ πιο ταχύτερα, ακόμη και από τον πιο γρήγορο υπολογιστή που υπάρχει.
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Έχει εκτιμηθεί πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 1012 δισεκατομμύρια περίπου
νευρωνικά κύτταρα, τα οποία είναι οργανωμένα σε ομάδες. Η κάθε μία εκ των ομάδων αυτών
συντελεί ένα φυσικό νευρωνικό δίκτυο. Επομένως, ο εγκέφαλος αποτελείται από εκατοντάδες
τέτοια φυσικά νευρωνικά δίκτυα, καθένα από τα οποία αποτελείται με τη σειρά του από χιλιά-
δες διασυνδεδεμένους νευρώνες. Κατά μέσο όρο υπάρχουν 1,000 έως 10,000 διασυνδέσεις ανά
νευρώνα.

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η δομή ενός βιολογικού νευρώνα.

‘

Σχήμα 4.1: Η δομή του βιολογικού νευρώνα

Κάθε νευρώνας του ανθρώπινου εγκεφάλου απομονώνεται από τα υπόλοιπα κύτταρα μέσω
μιας μεμβράνης. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο βιολογικός νευρώνας είναι ένα με-
γάλο κύτταρο το οποίο αποτελείται από τέσσερα επιμέρους βασικά τμήματα, όπου το καθένα
από αυτά παίζει διαφορετικό ρόλο. Τα τμήματα αυτά είναι το σώμα (cell body), οι δενδρίτες
(dendrites), ο άξονας ή νευροάξονας (axon) και οι συνάψεις (synapses).

Η λειτουργία του βιλογολικού νευρώνα έχει ως εξής: οι δενδρίτες συνιστούν τις πύλες ει-
σόδου του νευρώνα, υπό μορφή δενδριτικών δένδρων. Κάθε νευρώνας μπορεί να αποτελείται
από περισσότερα από ένα τέτοια δενδριτικά δένδρα. Στην περίπτωση των βιολογικών νευρώ-
νων, οι φορείς της πληροφορίας είναι τα ηλεκτρικά σήματα (παλμοί), οι οποίοι λαμβάνονται
από τους δενδρίτες μέσω των αξόνων (axon), οι οποίοι είναι υπό τη μορφή μακρυών ινών και
παίζουν το ρόλο του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των διασυνδεδεμένων γειτονικών νευρώ-
νων. Το τμήμα επαφής του άξονα με έναν δενδρίτη ονομάζεται σύναψη ή αλλιώς νευροαξονική
απόληξη. Οι παλμοί που φθάνουν στις συνάψεις, μεταβιβάζονται στους δενδρίτες. Ωστόσο,
οι παλμοί αυτοί επηρεάζονται από την απελευθέρωση χημικών διαβιβαστών από τη σύναψη.
Κατά αυτό τον τρόπο, οι συνάψεις παράγουν νευροδιαβιβαστές επηρεάζοντας ον νευρώνα που
λαμβάνει τον παλμό,ο οποίος με τη σειρά του είτε θα παράγει έναν παλμό στον άξονά του
είτε δεν θα παράγει καμία απόκριση. Ο νευρώνας έχει τη δυνατότητα της απόκρισης στο σύ-
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νολο των εισόδων. Οι παλμοί που έρχονται από τη σύναψη μέσω των δενδριτών στον νευρώνα
αποκτούν κάποιο βάρος και τα αποτελέσματα αθροίζονται εντός ενός μικρού χρονικού δια-
στήματος. Η απόκριση θα δημιουργηθεί όταν το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο της μεμβράνης
του κυττάρου φθάσει εώς ένα συγκεκριμένο επίπεδο, που σημαίνει ότι όσο πιο ισχυρή είναι η
συναπτική ζεύξη τόσο μεγάλη θα είναι η συμμετοχή του συγκεκριμένου φορτίου στο τελικό
άθροισμα. Ειδικότερα, το σώμα του κυττάρου (cell body), θα προκαλέσει έναν παλμό απόκρι-
σης όταν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Οι παλμοί μπορεί να παραχθούν από έναν
γειτονικό νευρώνα, ή ακόμη και από τον ίδιο τον νευρώνα. Οι παλμοί που εισέρχονται στον
νευρώνα μπορεί να προκαλέσουν τη διέγερσή του σώματος ή να καταστείλουν την απόκρισή
του. Επομένως, προκειμένου ο νευρώνας να δημιουργήσει έναν ηλεκτρικό παλμό θα πρέπει να
το συνολικό άθροισμα του ηλεκτρικού φορτίου να ξεπεράσει το οριακό επίπεδο, που ονομάζε-
ται χαρακτηριστικά τιμη κατωφλίου (threshold). Η τιμή αυτή είναι της τάξης των 40mV, και
όταν ξεπεραστεί ο νευρώνας διεγείρεται και παράγει παλμούς μεμεγάλη συχνότητα, οι οποίοι
μεταφέρονται μέσω των συνάψεων προς τους γειτονικούς νευρώνες του (στην περίπτωση αυτή
λέμε πως ο νευρώνας πυροβολεί (fires). Από την άλλη, αν το συνολικό άθροισμα του φορτίου
δεν ξεπεράσει τη τιμή του κατωφλίου, τότε ο νευρώνας θα παράγει μεν παλμούς αλλά με μικρή
συχνότητα, σε τυχαίες στιγμές και επομένως ο νευρώνας κρίνεται αδρανής.

Το μαθηματικό μοντέλο

Είναι προφανές ότι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα δεν είναι δυνατό να προσομοιώσουν πλή-
ρως την πολυπλοκότητα και τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι η επεξεργασία των παλμών που εκτελείται σε ένα φυσικό νευρωνικό δίκτυο αποτελεί μια
πολύπλοκη και λιγότερο δομημένη διαδικασία από την αντίστοιχη δυαδική υπολογιστική, κα-
θώς στα φυσικά νευρωνικά δίκτυα οι παλμοί δεν βρίσκονται σε συγχρονισμό εν αντιθέσει με
τους υπολογιστικούς που εκτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Κατά τη μαθηματική μοντελοποίηση ενός βιολογικού νευρωνικού δικτύου, οι συνάψεις των
βιολογικών νευρώνων μοντελοποιούνται ως συναπτικά βάρη (synaptic weights). Σε ένα τε-
χνητό νευρώνα τα βάρη αυτά παίρνουν τιμές από το σύνολο των πραγματικών αριθμών και
εκφράζουν την ισχύ της σύνδεσης μεταξύ των νευρώνων. Όταν η τιμή του βάρους είναι ένας
αρνητικός αριθμός, τότε έχουμε την περίπτωση μιας ανασταλτικής σύνδεσης, ενώ όταν η τιμή
του είναι θετική τότε μιλάμε για μια διεργετική σύνδεση. Σε πολλά μοντέλα τεχνητών νευρώ-
νων συναντάται επίσης και ένα εξωτερικό βάρος, το οποίο ονομάζεται πόλωση (bias). Ο λόγος
ύπαρξης αυτού του εξωτερικού βάρους είναι να αυξήσει ή να μειώσει τη τιμή που δίνει το δίκτυο
στη συνάρτηση ενεργοποίησης, ανάλογα με το αν είναι θετική ή αρνητική. Από την άλλη, οι εί-
δοσοι (inputs) του νευρώνα αθροίζονται και στη συνέχεια τροποποιούνται από τα συναπτικά
βάρη, ενώ το εύρος του εξερχόμενου φορτίου ελέγχεται από τη συνάρτηση ενεργοποίησης
(function activation).
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Σε αντιστοιχία με τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μπορούν να
συνδεθούν μεταξύ τους με ποικίλλους τρόπους. Στην Εικόνα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται
μια τυπική αρχιτεκτονική δομή ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου.

‘

Σχήμα 4.2: Παράδειγμα αρχιτεκτονικής τεχνητού νευρωνικού δικτύου

Μια τυπική αρχιτεκτονική ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου περιλαμβάνει:

• ένα επίπεδο ειδόδου (input layer), το οποίο αποτελείται από έναν αριθμό κόμβων, καθένας
από τους οποίους αντιστοιχεί σε μία είσοδο του δικτύου. Κάθε κόμβος εισόδου αντιστοιχεί
στη τιμή ενός γνωρίσματος του υπό επίλυση προβλήματος και δέχεται τις πληροφορίες
που θα επεξεγαστούν. Πρόκειται για κόμβους στους οποίους δεν συντελλείται κάποια
διαδικασία, αλλά μεσολαβούν στις εισόδους του τεχνητού νευρωνικού δικτύου και τους
νευρώνες του.

• ένα επίπεδο εξόδου (output layer), το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον ένα κόμβο. Στην
περίπτωση των προβλημάτων που χρήζουν ταξινόμηση, το πλήθος των κόμβων για την
έξοδο του δικτύου καθορίζεται από το συνολικό αριθμό των κατηγοριών του προβλήμα-
τος. Έτσι, αν το υπό επίλυση πρόβλημα έχει δύο κατηγορίες, τότε το δίκτυο είναι δυνατό
να έχει έναν κόμβο, ο οποίος θα λαμβάνει τη τιμή 0 αν το δείγμα ανήκει στην κατηγο-
ρία C1 ή τη τιμή 1 αν ανήκει στην κατηγορία C2. Σε ορισμένα προβλήματα είναι δυνατό
σε κάθε κατηγορία να αντιστοιχεί και από ένας κόμβος. Στη γενική, ωστόσο, περίπτωση
όπου υπάρχουν p κατηγορίες σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, τότε ο συνολικός αριθμός
των κόμβων εξόδου υπολογίζεται ως ο αμέσως επόμενος μεγαλύτερος αριθμός από τον
πραγματικό αριθμο log2p.
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• ένα σύνολο από ενδιάμεσα επίπεδα κόμβων (hidden layers), όπου και εκτελείται το με-
γαλύτερο μέρος της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος από το δίκτυο. Κατά κύριο
λόγο, όλοι οι κόμβοι των ενδιάμεσων επιπέδων συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και προβλήματα όπου είναι δυνατή η σύνδεση κόμβων οι οποίοι δεν ανήκουν στο
ίδιο ενδιάμεσο επίπεδο. Το νευρωνικό δίκτυο της Eικόνας 4.2 είναι ένα αντιπροσωπευ-
τικό παράδειγμα ενός fully connected neural networkmodel, δηλαδή ενός δικτύου, στο
οποίο όλοι οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους, με ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Σε προβλήματα
ταξινόμησης έχει αποδειχθεί ύστερα από πολλές δοκιμές ότι γενικά για την επίλυσή τους
ένα μόνο ενδιάμεσο επίπεδο είναι αρκετό προκειμένου να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. Γενικά, ο συνολικός αριθμός των κόμβων σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο εντοπίζεται
στο εύρος από p έως 2n-1, όπου το p εκφράζει το συνολικό πλήθος των κατηγοριών του
προβλήματος και το n το συνολικό αριθμό των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η είσοδος σε έναν κόμβο εισόδου υπολογίζεται από την εξίσωση

input =
n∑

i=1

wixi + b

όπου:

• wi είναι το βάρος της σύνδεσης ενός κόμβου με τον κόμβο i του προηγούμενου επιπέδου

• xi είναι το αποτέλεσμα (η έξοδος) του κόμβου i του προηγούμενου επιπέδου

• b είναι η μεροληψία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο νευρώνα.

Η τιμή της εξόδου σε κάθε κόμβο υπολογίζεται μέσω της συνάρτησης ενεροποίησηςF (·) . Η
συνάρτηση αυτή βρίσκει εφαρμογή στο σύνολο των τιμών που φθάνουν μέσω των συνδέσεων
και λαμβάνει κάθε φορά τα βάρη yk = F (

∑n
i=1wixi).

Το πολυεπίπεδο Perceptron (Myltilayer Perceptron)

Τα πρώτα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση των προβλη-
μάτων του πραγματικού κόσμου είναι τα πολυεπίπεδα Perceptron (MuliLayer Perceptron).
Ένα MLP είναι ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο που έχει ως βασικό του γνώρισμα την ύπαρξη
πολλών κόμβων (μονάδων επεξεργασίας της πληροφορίας, οι οποίοι είναι ομαδοποιημένοι σε
επίπεδα κατά σειριακό τρόπο, προκειμένου όλοι οι κόμβοι να συνδέονται με τους κόμβους του
προηγούμενου αλλά και του επόμενου επιπέδου. Στην Εικόνα 4.3 παρουσιάζεται ένα παρά-
δειγμα της αρχιτεκτονικής δομής ενός πολυεπίπεδου Perceptron.

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, το πρώτο επίπεδο του ενόςMLP ονομάζεται επίπεδο ει-
σόδου (input layer). Το πλήθος των νευρώνων σε αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί στον αριθμό των
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‘

Σχήμα 4.3: Παράδειγμα αρχιτεκτονικής ενός MLP με δύο εισόδους και δύο εξόδους

εισόδων (τα χαρακτηριστικά) του υπό επίλυση προβλήματος. Το τελευταίο επίπεδο ονομάζε-
ται επίπεδο εξόδου (output layer), με τον αριθμό των κόμβων σε αυτό το επίπεδο να εκφράζει
το πλήθος των εξόδων (κατηγοριών σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης) του προβλήματος. Τα εν-
διάμεσα επίπεδα, τα επίπεδα που παρεμβάλλονται μεταξύ των επιπέδων εισόδου και εξόδου,
είναι γνωστά ως κρυφά επίπεδα (hidden layers). Ο συνολικός αριθμός των κρυφών επιπέδων
αλλά και ο αριθμός των κόμβων που υπάρχουν σε αυτά εκφράζουν την πολυπλοκότητα όλου
του δικτύου MLP. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, κάθε νευρώνας του MLP συνδέεται με
τους νευρώνες του προηγούμενου και του επόμενου επιπέδου.

Κάθε σύνδεση των κόμβων χαρακτηρίζεται από μία τιμή, το συναπτικό βάρος της σύνδεσης.
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κάποιες συνδέσεις μεταξύ των κόμβων ενός επιπέδου με
κάποιον κόμβο από το προηγούμενο ή το επόμενο επίπεδο, τότε η αντίστοιχη τιμή του συνα-
πτικού βάρους θεωρείται πως είναι ίση με το μηδέν. Κάθε έξοδος ενός κρυφού επιπέδου είναι
συνδεδεμένη με μία επιπλέον τιμή, η οποία ονομάζεται κατώφλι (bias), η τιμή της οποίας είναι
σταθερή και μάλιστα παίρνει μία τιμή από το δισύνολο {-1,+1}. Σκοπός της εφαρμογής αυ-
τής της τιμής είναι να αφαιρέσει τον περιορισμό, ότι το αντίστοιχο υπερεπίπεδο του νευρώνα
διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα των MLP είναι ότι
είναι δίκτυα εμπρόσθιας τροφοδότησης (feedfoward neural networks). Σε ένα τέτοιο δίκτυο η
πληροφορία μεταδίδεται ξεκινώντας από το επίπεδο εισόδου, και μέσω των κρυφών επιπέδων
τερματίζει στο επίπεδο εξόδου. Κατά τη μετάβαση από το επίπεδο εισόδου στο πρώτο κρυφό
επίπεδο, οι τιμές εισόδου πολλαπλασιάζονται με τα αντίστοιχα συναπτικά βάρη. Στους κόμβους
του πρώτου κρυφού επιπέδου γίνεται επεξεργασία της πληροφορίας χάρη σε μια μη γραμμική
συνάρτηση, τη συνάρτηση ενεργοποίησης των νευρώνων. Όταν επεξεργαστεί η πληροφορία,
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τότε με τον ίδιο τρόπο αυτή μεταφέρεται στο επόμενο κρυφό επίπεδο και ακολουθείται η ίδια
διασικασία. Η διαδικασία αυτή τερματίζει όταν η πληροφορία διαπεράσει όλα τα κρυφά επί-
πεδα, και τελικά φθάσει στο τελικό επίπεδο, το επίπεδο εξόδου, όπου και έχουμε την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων.

4.3 Δένδρα Απόφασης (Decision Trees)

Μια από τις γνωστότερες μεθόδους επιβλεπόμενης μάθησης είναι τα Δένδρα Απόφασης
(Decision Trees). Πρόκειται για μία μη παραμετρική μέθοδο μάθησης με επίβλεψη, η οποία
χρησιμοποιείται σε προβλήματα κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης. Στόχος της μεθόδου
αυτής είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο σε δενδροειδή μορφή, τα φύλλα του οποίου αποτε-
λούν τις κατηγορίες ταξινόμησης (classes). Η δενδροειδής αυτή μορφή μπορεί να αναγνωριστεί
και ως ένα σύνολο από IF-THEN κανόνες οι οποίοι καλούνται κανόνες ταξινόμησης (classifi-
cation rules), με τους οποίους να προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των δεδομένων. Μόλις
χτιστεί το μοντέλο, τότε εφαρμόζεται σε κάθε πλειάδα της βάσης δεδομένων, καταλήγοντας
σε μια κατηγοριοποίηση για κάθε μία πλειάδα.

Ένας αλγόριθμος επιβλεπόμενης μάθησης, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και να απο-
φέρει όσο γίνεται πιο ακριβή αποτελέσματα, πρέπει να τηρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

◦ πρέπει να καθοριστεί ένα σύνολο χαρακτηριστικών (feature set-FS) και οι προϋποθέσεις
του προς εξαγωγή κανόνα ταξινόμησης FS = {F1, F2, ..., F|FS|}

◦ πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένες διακριτές κατηγορίες ταξινόμησης (classes-C),
που θα αποτελούν το στόχο της διαδικασίας του διαχωρισμού των δεδομένων, τον οποίο
επιδιώκει ο αλγόριθμος, και εν συνεχεία ως συμπεράσματα (conclusions) των κανόνων
στους οποίους θα οδηγήσει η προσπέλαση-ανάγνωση της δενδροειδούς μορφής που θα
προκύψει από τον αλγόριθμο, C = {C1, C2, ..., Cm}

◦ τα δείγματα που θα προκύψουν από τις παρατηρήσεις πρέπει να είναι επαρκή ώστε να
μπορέσει ο αλγόριθμος να τα χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία του συνόλου εκπαίδευσης
(training set-TS)

Ένα από τα ίσως σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν είναι η δυσκολία που υπάρχει
για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει το μοντέλο. Αν η απαιτούμενη
γνώση δεν υπάρχει ή είναι ανεπαρκής, τότε συνήθως καταφεύγουμε στην παραγωγή νέας γνώ-
σης από τις παρατηρήσεις.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω πρϋποθέσεων, στην περίπτωση του αλγορίθμου των Δένδρων
Απόφασης πρέπει να καθοριστούν δύοβασικά ζητήματα: οι κατηγορίες ταξινόμησης στις οποίες
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θα καταλήξει τελικά ο διαχωρισμός , και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που πρέπει να εντοπι-
στούν κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης δειγμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από
τον αλγόριθμο καθ’ όλη τη διάρκεια του διαχωρισμού προκειμένου να καταλήξει σε ένα σύ-
νολο δειγμάτων τα οποία θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το σημαντικότερο, όμως, ζήτημα
είναι η κατασκευή του ίδιου του δένδρου απόφασης.

Δοθείσας μίας βάσης δεδομένων D = {t1, t2, ..., tn},με ti = ti1, ti2, ..., tin και με το σχήμα
της βάσης δεδομένων να περιλαμβάνει τα στοιχεία του συνόλου γνωρισμάτων
A = {A1, A2, ..., An}, ενός συνόλου κατηγοριών ταξινόμησης C = {C1, C2, ..., Cm}, ένα
δένδρο απόφασης ή αλλιώς ένα δένδρο κατηγοριοποίησης είναι ένα δένδρο το οποίο κατα-
σκευάζεται από τα στοιχεία του συνόλου D και επιπλόν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Κατασκευάζεται από μια σειρά από IF-THEN κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται ναπό την
κορυφή του δένδρου έως τα φύλλα

2. Η ρίζα του δένδρου ορίζεται να είναι ένα από τα στοιχεία του συνόλου Α, το οποίο ο
αλγόριθμος θεωρεί ως προτιμότερο να επιλέξει πρώτα

3. Κάθε εσωτερικός κόμβος του δένδρου ορίζεται να είναι ένα από τα στοιχεία του συνό-
λου γνωρισμάτων Α, το οποίο δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο κλαδί του
δένδρου και το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο γνώρισμα που συνδέεται με τον πατέρα-
κόμβο

4. Οι συνδέσεις των κόμβων παίρνουν τις δυνατές τιμές των χαρακτηριστικών

5. Σε κάθε φύλλο αντιστοιχεί ένα από τα στοιχεία του συνόλου κατηγοριών ταξινόμησης

6. Η ταξινόμηση των γνωρισμάτων γίνεται ακολουθώντας ένα μονοπάτι, το οποίο ξεκινά
από τη ρίζα και καταλήγει σε κάποιο φύλλο καθοδηγούμενο από το αποτέλεσμα των ελέγ-
χων που πραγματοποιούνται στους εσωτερικούς κόμβους

Προκειμένου ο αλγόριθμος να δημιουργήσει το δένδρο απόφασης, διαιρεί το χώρο σε ορ-
θογώνιες περιοχές εφαρμόζοντας τη τεχνική διαίρει και βασίλευε (Divide and Conquer). Επι-
πλέον, στοχεύει στην προσέγγιση μιας άγνωστης διακριτής συνάρτησης στόχου, περιλαμβά-
νοντας δύο βήματα: την κατασκευή του δένδρου απόφασης και την εφαρμογή του στη διαθέ-
σιμη βάση δεδομένων. Το δένδρο απόφασης που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του αλγορίθ-
μου στη βάση δεδομένων απεικονίζει έμμεσα την κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Ωστόσο,
να σημειωθεί ότι διαφορετικό δένδρο απόφασης απεικονίζει και διαφορετική κατηγοριοποί-
ηση.

Η χρήση των δένδρων απόφασης είναι ένας φυσικός και κατανοητός τρόπος για την αναπα-
ράσταση της γνώσης, καθώς είναι αποτελεσματικά στη χρήση, εύκολα στην κατανόηση και την
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‘

Σχήμα 4.4: Παράδειγμα ενός δένδρου απόφασης

ερμηνεία των εξαγώμενων κανόνων. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι το μέγεθος του δένδρου εί-
ναι ανεξάρτητο από το μέγεθος βάσης δεδομένων, τα δένδρα αποφάσεων έχουν καλή απόδοση
για βάσεις δεδομένων μεγάλου μεγέθους. Κάθε πλειάδα της βάσης δεδομένων πρέπει να πε-
ράσει, ή αλλιώς να φιλτραριστεί, από το δένδρο. Άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι ο χρόνος που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη (κατηγοριοποίηση) κάθε πλειάδας, εξαρτάται
από το ύψος του δένδρου, το οποίο έχει συγκεκριμένο ύψος και μάλιστα είναι λογαριθμική συ-
νάρτηση των σημείων των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του δένδρου.
Μία σημαντική διαφορά των αλγορίθμων των δένδρων απόφασης από τους υπόλοιπους αλ-
γόριθμους της μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, είναι το γεγονός ότι τα δένδρα αποφάσεων
μπορούν να διαχειριστούν τόσο αριθμητικά όσο και κατηγορικά δεδομένα, όπως και δεδομένα
με πολλά γνωρίσματα ή πολλές κλάσεις (εξόδους)

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι αλγόριθμοι των δένδρων απόφασης μπορούν να
διαχειριστούν αριθμητικά και κατηγορικά δεδομένα. Ωστόσο, δυσκολεύονται κατά την μετα-
τροπή των αριθμητικών δεδομένων σε κατηγορήματα, όπως επίσης και όταν τα χαρακτηρι-
στικά αποτελούνται από πολλές τιμές. Ακόμη, δεν χειρίζονται με ευκολία τα συνεχή δεδομένα.
Τα πεδία αυτά των γνωρισμάτων θα πρέπει να χωριστούν σε κατηγορίες ώστε να διαχειριστούν
καλύτερα. Όμως, η προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι αυτοί είναι οι ορθογώνιες πε-
ριοχές. Επίσης, στην περίπτωση των ελλιπών δεδομένων, ο αλγόριθμος δεν λειτουργεί σωστά,
καθώς στο σύνολο εκπαίδευσης υπάρχουν δείγματα χωρίς τιμές σε ορισμένα χαρακτηριστικά
τους, γεγονός που προκύπτει κατά τη φάση της συγκέντρωσης και της καταγραφής των δειγ-
μάτων. Έτσι, τα δένδρα αποφάσεων δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις σωστές διακλαδώσεις
με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερπροσαρμογής. Κατά την υπερπροσαρ-
μογή τα κλαδιά του δένδρου απόφασης αναπτύσσονται συνεχώς. Η ταχεία ανάπτυξη των κλα-
διών του δένδρου από τη μία πλευρά μειώνει το σφάλμα του συνόλου εκαπίδευσης, ενώαπό την
άλλη αυξάνει το πλήθος των απαιτούμενων ελέγχων σφάλματος. Το πρόβλημα αυτό, ωστόσο,
αντιμετωπίζεται με τη φάση περικοπής του δένδρου (κλάδεμα).



4.3. ΔΕΝΔΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (DECISION TREES) 115

Algorithm 1 : Ψευδοκώδικας των Δένδρων Απόφασης
Έστω:

• TS το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης

• FS το σύνολο των χαρακτηριστικών του TS

• Fi το σύνολο των χαρακτηριστικών του οποίου οι τιμές v1, v2, ..., vn διαμερίζουν το σύνολο TS σε υποσύ-
νολα TS1, TS2, ..., TSn

• C κατηγορία ταξινόμησης

Αν όλα τα δείγματα του TS ανήκουν στην ίδια κατηγορία C, το δένδρο απόφασης του TS είναι φύλλο που αντι-
στοιχεί στην κατηγορία C

Αν τα στοιχεία του TS ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις, και Fi είναι ένα επιλεγμένο,τότε
το δένδρο απόφασης για το TS είναι ο κόμβος που εξετάζει το Fi και κάτω από τον κόμβο

αυτό θα κατασκευαστούν n υποδένδρα, ένα για κάθε τιμή v1, v2, ..., vn.
Σε κάθε δένδρο κατανέμονται τα υποσύνολα TS1, TS2, ..., TSn

Για κάθε TSj

Αν όλα τα δείγματα ανήκουν στην ίδια κατηγορία, κατασκευάζεται ένα φύλλο για το
TSj που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.

Διαφορετικά, κατασκευάζεται ένας κόμβος για το TSj που εξετάζει ένα άλλο
χαρακτηριστικό από το FS ′ = FS − {Fi}

Αν FS ′ = ⊘, τότε κατασκευάζεται ένα φύλλλο για το TSj που αντιστοιχεί στη κοινή
κατηγορία C των στιγμιοτύπων του TSj .
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4.4 Τυχαία Δάση (Random Forests)

Μία νέα και εξαιρετική μέθοδος ταξινόμησης συνδυαστικού τύπου είναι τα Τυχαία Δάση
(Random Forests). Η μέθοοδος αυτή αποτελεί μια ειδική κατηγορία συνδυαστικών μεθόδων
ταξινομητών, στενά συνδεδεμένη με τη μέθοδο των Δένδρων Απόφασης. Ένα τυχαίο δάσος εί-
ναι ένας μετα-εκτιμητής ο οποίος προσαρμόζει ένα πλήθος ταξινομητών δένδρων απόφασης σε
ένα υποσύνολο δειγμάτων και χρησιμοποιεί το μέσο όρο για την βελτίωση της ακρίβειας πρό-
βλεψης. Τα τυχαία δάση συνιστούν μια βελτίωση στη διαδικασία της ταξινόμησης, συγκριτικά
με τον αλγόριθμο παλινδρόμησης των τυχαίων δασών. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα
τυχαία δάση στηρίζεται στη δημιουργία πολλών δένδρων απόφασης. Κάθε δένδρο υλοποιεί μια
ταξινόμηση που καταλήγει σε μία προτίμηση μιας κλάσης, με τις κλάσεις να εκφράζονται ως
ένας αριθμός από προτιμήσεις από τα δένδρα αποφάσεων. Κατά αυτό τον τρόπο, η παρουσία
των δένδρων απόφασης παίζει σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία των τυχαίων δασών.

Η γενική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία των τυχαίων δασών έχει ως εξής:
Αρχικά, αναπτύσσονται πολλά δένδρα ταξινόμησης, όπου το καθένα από αυτά δίνει μία τα-

ξινόμηση, δηλαδή το δένδρο αυτό ψηφίζει αυτή την κλάση. Έτσι, κάθε κλάση έχει έναν αριθμό
προτιμήσεων-ψήφων (votes). Στη ρίζα κάθε δένδρου ανατίθεται το σύνολο δειγμάτων με αν-
τικατάσταση (boostrap sampling). Κάθε συνδεδεμένος κόμβος περιλαμβάνει υποσύνολο των
δειγμάτων, το οποίο με την εφαρμογή του κατάλληλου ελέγχου διαχωρίζεται σε δύο τουλάχι-
στον επιπλέον μικρότερα υποσύνολα (παιδιά) στο επίπεδο. Τα δένδρα απόφασης του δάσους
αναπτύσσονται στο μέγιστο ύψος τους και επομένως δεν απαιτείται κλάδεμα. Η διαδικασία της
ταξινόμησης των παραδειγμάτων πραγματοποιείται με το πέρασμα από τα δένδρα των δειγμά-
των ξεκινώντας από τη ρίζα του δένδρου έως κάποιο φύλλο του. Εν συνεχεία, συνδυάζονται
οι προβλέψεις των ταξινομητών βάση ενός πλειψηφικού συστήματος πλειοψηφίας, και κάθε
δείγμα ανατίθεται/τοποθετείται στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Υπάρχουν δύο βασικές μεταβλητές, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των
τυχαίων δασών.

Η πρώτη μεταβλητή αφορά τη συσχέτιση μεταξύ των τυχαίων δένδρων. Όταν τα δένδρα
παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες (συσχετίζονται), ο ρυθμός λάθους (forest error rate) που
μπορεί να κάνει το δάσος κατά τη διαδικασία της ταξινόμησης αυξάνεται. Ωστόσο, τα δένδρα
εκπαιδεύονται σύμφωνα με την τεχνική boostrap sampling, που σημαίνει ότι είναι πολύ λίγες
οι περιπτώσεις όπου επιλέγονται ίδια ή παρόμοια διανύσματα εισαγωγής. Έτσι, κατά αυτό τον
τρόπο αναπτύσσονται δένδρα που σπάνια παρουσιάζουν κάποια υψηλή συσχέτιση, με το forest
error rate να γίνεται μικρό.

Η δεύτερη μεταβλητή αφορά τη δυναμική του κάθε δένδρου. Πρακτικά, με τον όρο δυνα-
μική εννοούμε το πόσο καλός ταξινομητής είναι το εκάστοτε δένδρο. Επομένως, τα δένδρα
που παορυσιάζουν μικρό ρυθμό λάθους κατά την ταξινόμηση κρίνονται ως καλοί ταξινομητές.
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Έτσι, όσο περισσότερα δυναμικά δένδρα διαθέτει ένα τυχαίο δάσος, τόσο μικρότερη είναι η
πιαθνότητα να γίνουν λάθος υπολογισμοί, και κατ’ επέκταση το forest error rate μειώνεται.

Σύγκλιση του σφάλματος γενίκευσης

Το σφάλμα γενίκευσης (generalization error) των τυχαίων δένδρων συγκλίνει στον όρο ρ (1−s2)
s2 ,

δηλαδή

generalization error ≤ ρ
(1− s2)

s2

όπου ρ είναι η μέση συσχέτιση μεταξύ των δένδρων και s μια ποσότητα που εκφράζει τη δυνα-
μική των ταξινομητών. Η δυναμική ενός συνόλου ταξινομητών αναφέρεται στη μέση απόδοση
των ταξινομητών Μ(Χ,Υ). Η απόδοση υπολογίζεται πιθανοτικά ως το περιθώριο του ταξινο-
μητή:

M(X,Y ) = P (Ŷθ = Y )−maxZ ̸=YP (Ŷθ = Z)

με Ŷθ να είναι η προβλεπόμενη κατηγορία του Χ σύμφωνα με έναν ταξινομητή ο οποίος
έχει κατασκευαστεί από κάποιο τυχαίο διάνυσμα θ. Όσο πιο μεγάλο είναι το περιθώριο, τόσο
πιο πιθανό είναι ο ταξινομητής να προβλέψει σωστά την κατηγορία του χαρακτηριστικού Χ.
Με πιο απλά λόγια, όσο μεγαλώνει η συσχέτιση μεταξύ των δένδρων ή αντίστοιχα μειώνεται η
δυναμική του δάσους, τότε και το όριο του σφάλματος γενίκευσης τείνει να αυξηθεί. Η τυχαιό-
τητα βοηθά στην ελάττωση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των δένδρων απόφασης, και κατ’
επέκταση στη βελτιστοποίηση του σφάλματος γενίκευσης στο συνδυαστικό μοντέλο. Έτσι, με
βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι τα τυχαία δάση δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της
υπερεκπαίδευσης κατά την εισαγωγή περισσότερων δένδρων, αλλά αντίθετα το σφάλμα γενί-
κευσης περιορίζεται.

Πλεονκτήματα-Μειονεκτήματα Τυχαίων Δασών

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, τα τυχαία δάση μπορούν να εκαπιδευτούν ακόμη και για δεδομένα
υψηλής διάστασης (π.χ. κείμενα, εικόνες). Ακόμη, λόγω του μεγάλου αριθμού των δένδρων που
αποτελούν το δάσος, το σφάλμα γενίκευσης περιορίζεται αισθητά αποφεύγοντας κατά αυτό
τον τρόπο το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Επιπλέον, ο αλγόριθμος δεν επαναλαμβάνεται,
αλλά αντίθετα σταματά μετά από ένα σταθερό αριθμό βημάτων. Με την τυχαία επιλογή ενός
υποσυνόλου χαρακτηριστικών για τη διαμέριση των παραδειγμάτων κάθε ενδιάμεσου κόμβου,
μειώνει τη συσχέτιση μεταξύ των δενδρών του δάσους και διατηρείται η πόλωση σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα, δεδομένου ότι τα δένδρα αναπτύσσονται χωρίς να υπόκεινται σε κλάδεμα. Ο



118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

χρόνος που απαιτείται για να διασχίσει ένα παράδειγμα ένα δένδρο, ξεκινώντας από τη ρίζα
έως κάποιο φύλλο του, είναι λογαριθμική συνάρτηση ως προς το συνολικό αριθμό των φύλλων
του. Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό των τυχαίων δασών είναι το γεγονός ότι δεν επηρεά-
ζονται από την εμφάνιση θορύβου ή αριθμητικών σφαλμάτων στα δεδομένα εκπαίδευσης (π.χ.
στην περίπτωση όπου υπάρχουν ελλιπή δεδομένα).

Ωστόσο, η χρήση των τυχαίων δασών, εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, παρου-
σιάζει και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Αρχικά, παρά το γεγονός ότι το πέρασμα κάθε
δένδρου από τη ρίζα στα φύλλα εκφράζεται από μια λογαριθμική συνάρτηση, εντούτοις πα-
ρουσιάζει υψηλό υπολογιστικό κόστος. Αυτό οφείλεται στο ότι, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρ-
χει σημαντικός αριθμός παραμέτρων, τις οποίες ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει. Τέτοιες
παράμετροι συνήθως είναι το πλήθος των δένδρων που θα αποτελούν το δάσος, ο συνολικός
αριθμός των κόμβων, η συνθήκη τερματισμού της διαμέρισης των κόμβων. Ένας ακόμη λόγος
για τον οποίο το υπολογιστικό κόστος είναι υψηλό, είναι ότι κάθε παράδειγμα που τοποθε-
τείται στη ρίζα του δάσους, θα πρέπει να διασχίσει όλα τα δένδρα που το απαρτίζουν ώστε
να εκτιμηθεί η κατηγορία στην οποία θα ανήκει. Από την άλλη, αν επιθυμείται να επεκταθεί
το μοντέλο ώστε να εισαχθεί μια νέα κατηγορία, τότε θα πρέπει να κατασκευαστεί εκ νέου το
μοντέλο.

4.5 Ομάδες Ταξινομητών

Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ακρίβεια ταξι-
νόμησης, θεωρούταν αρκετά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρεθεί ένας καλός ταξινομη-
τής που να αποδίδει από μόνος του, όπως ένας καλός συνδυασμός ταξινομητών. Για το λόγο
αυτό, προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη ακρίβεια στα μοντέλα ταξινόμησης,
αναπτύχθηκαν οι ομάδες ταξινομητών (Classifiers Ensemble).Η βασική ιδέα πάνω στην οποία
στηρίζεται η ανάπτυξη των ομάδων ταξινομητών, είναι πως δοθείσας μιας εργασίας, η οποία
απαιτεί τη γνώση από έναν ειδικό (expert) με σκοπό να εκτελεστεί επιτυχώς, τότε η συνεργα-
σία πολλών ειδικών θα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι οι
αποφάσεις των ειδικών (δηλαδή των ταξινομητών) να συνδυαστούν κατάλληλα.Συντάσσουν
μια συντονισμένη ομάδα κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε
ήδη, συνδυάζουν τα αποτελέσματα των διαφόρων αλγορίθμων καθ’ όλη τη διάρκεια της δια-
δικασίας μάθησης από δεδομένα. Ακόμη, στοχεύουν στο να επιτύχουν το υψηλότερο ποσοστό
επιτυχίας, δηλαδή επιδιώκουν τη βέλτιστη απόδοση, όπως επίσης στη γενίκευση για ένα πρό-
βλημα ταξινόμησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και ο καλύτερος
ταξινομητής είναι πολύ πιθανό να μην είναι και τόσο επιτυχής σε περιοχές του συνόλου δεδομέ-
νων εισόδου, εφόσον κάποιος άλλος έχει παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσματα, με την έννοια
ότι έχει κλύτερα ποσοστά επιτυχίας, στις περιοχές αυτές.
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Υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά
τη δημιουργία των ταξινομητών. Το πρώτο ζήτημα αφορά το ποιοί ταξινομητές θα επιλεγούν,
ώστε να συντελλέσουν μέλη της ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι για τη βέλτιστη απόδοση της
ομάδας απαιτείται οι ταξινομητές να να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει άμεσα
ότι οι αποφάσεις των ταξινομητών πρέπει να είναι ασυσχέτιστες. Αυτό φαντάζει λογικό, καθώς
αν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όλα τα μέλη της ομάδας θα συμφωνούσαν μεταξύ τους,
τότε οι αποφάσεις της ομάδας θα ακολουθούσαν τη γνώμη της πλειοψηφίας. Απορροια αυτού
θα ήταν να συμβούν τα ίδια ακριβώς λάθη που θα προκαλούνταν και από ένα μόνο ταξινομητή.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά κυρίως στο με ποιό τρόπο να συνδυαστούν οι αποφάσεις των τα-
ξινομητών. Όσο αφορά το ζήτημα αυτό, έχουν εφαρμοστεί πολλές μέθοδοι, μεταξύ των οποίων
και :

• η μέθοδος της απλής πλειοψηφίας (Voting). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, επιλέγεται η
απόφαση εκείνη που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, και πιο συγκεκριμένα
την έχουν ψηφίσει πάνω από το 50% των ταξινομητών.

• η μέθοδος της σταθμισμένης πλειοψηφίας (Weighted Voting). Κατά τη μέθοδο αυτή, στη
ψήφο κάθε ταξινομητή προσμετράται και η εμπιστοσύνη του για μια συγκεκριμένη κλάση.
Το επίπεδο αξιοπιστίας/εμπιστοσύνης των επιλογών κάθε ταξινομητή καθορίζεται από τα
βάρη που εφαρμόζονται στην έξοδό του. Επομένως, η σχεδίαση των ομάδων ταξινομητών
θέτει ως κυρίαρχο στόχο τη βελτιστοποίηση των βαρών ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
συνολική απόδοση του συστήματος.

• η μέθοδος της τοπικά σταθμισμένης ψηφοφορίας (Locally Weighed Voting). Κατά αυτή
τη μέθοδο, προκειμένου ένα στιγμιότυπο να ταξινομηθεί, επιλέγονται οι k-κοντινότεροι
γείτονές του από το σύνολο εκαπίδευσης. Με τα k αυτά επιλεγμένα παραδείγματα υπο-
λογίζεται η μέση τοπική απόδοση. Κατά αυτό τον τρόπο, είτε θα χρησιμοποιείται μόνο ο
καλύτερος από τους τοπικούς ταξινομητές, ή οι ταξινομήσεις θα είναι σταθμισμένες σύμ-
φωνα με τη τοπική τους απόδοση.

• η η μέθοδος της στοιβαγμένης γενίκευσης ή στοιβάγματος (stacking). Με βάση τη μέ-
θοδο αυτή, ένας ταξινομητής μαθαίνει να συνδυάζει τις αποφάσεις των επιμέρους ταξινο-
μητών, δεδομένου ότι εκπαιδεύεται με τα δεδομένα εξόδου των ταξινομητών που ανήκουν
στην ομάδα.

Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι για την κατασκευή των ομάδων ταξινομητών. Κάποιες από
αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε συγκεκριμένους αλγορίθμους, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο γενι-
κές. Οι γενικές μέθοδοι χωρίζονται με τη σειρά τους σε επιμέρους κατηγορίες:
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⋄ στις μεθόδους που στηρίζονται σε έναν αλγόριθμο μάθησης και προκειμένου να παράγουν
μια ομάδα ταξινομητών καταφεύγουν στη χρήση της επαναληπτικής δειγματοληψίας στα
δεδομένα εκπαίδυσης

⋄ στις μεθόδους που από τη μία χρησιμοποιούν το αρχικό σύνολο εκαπίδευσης, από την
άλλη συνδυάζουν τις αποφάσεις των ταξινομητών που προέκυψαν κατά την εκπαίδευση
διαφορετικών αλγορίθμων μάθησης

⋄ στις μεθόδους που στηρίζονται σε ένα αλγόριθμο μάθησης και προκειμένου να παράγουν
μια ομάδα ταξινομητών αλλάζουν τη συνάρτηση στόχου. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλ-
ληλη μόνο για πολυκατηγορικά δεδομένα.

⋄ στις μεθόδους που στηρίζονται σε έναν αλγόριθμο μάθησης και κατά την κατασκευή μιας
ομάδας ταξινομητών χρησιμοποιούν ανά εκτέλεση, τον ταξινομητή εκείνο ο οποίος έχει
την καλύτερη παραμετρικοποίηση.

Στις υποενότητες που ακολουθούν αναπτύσσονται δύο βασικές μέθοδοι της πρώτης κατη-
γορίας μεθόδων από αυτές που μόλις αναφέρθηκαν. Πρωτού, όμως, τις αναπτύξουμε, καλό θα
ήταν να αναφέρουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες για αυτή την κατηγορία μεθόδων.

Αρχικά, σε αυτή την κατηγορία, οι διαφορετικοί αλγόριθμοι προέρχονται από την εκπαί-
δευση ενός αλγορίθμου σε διαφορετικά υποσύνολα των διαθέσιμων δεδομένων. Κάποιοι αλ-
γόριθμοι μάθησης είναι ασταθείς, καθώς παρουσιάζουν κάποια υπερευαισθησία σε μικρές με-
ταβολές στα δεδομένα της εισόδου, την οποία και εκμεταλλεύονται οι μέθοδοι της κατηγορίας
αυτής. Βασικός στόχος των μεθόδων αυτών είναι να δημιουργούν διαδοχικά μοντέλα τα οποία
με τη σειρά τους θα είναι ικανά να αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή το κάθε μοντέλο να απο-
δίδει τα μέγιστα σε ένα υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης, το οποίο τα υπόλοιπα μοντέλα
αδυνατούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μέθοδος δου-
λεύει ικανοποιητικά για ασταθείς αλγορίθμους μάθησης, δηλαδή αλγορίθμους που παράγουν
ταξινομητές, αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους, με μικρές αλλαγές στο σύνολο εκπαίδευσης.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα δένδρα απόφασης και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ασταθών ταξινομητών, ενώ από την άλλη οNaive Bayes
αποτελεί έναν σταθερό αλγόριθμο.

4.5.1 Η μέθοδος Ενσάκισης (bagging)

Στην κατηγορία των μεθόδων/τεχνικών που στηρίζονται σε αλγορίθμους μάθησης και τη
δειγματοληψία των δεδομένων εκαπίδευσης, η πιο απλή μέθοδος που μπορεί να συναντήσει κα-
νείς είναι η μέθοδος τηςΕνσάκισης ,ή όπωςαλλιώς αυτή ονομάζεται,μέθοδος bagging (Βoostrap
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AGGregation). Κατά τη μέθοδο αυτή, παράγεται ένας αριθμός υποταξινομητών, που προέρχον-
ται από ένα κοινό αλγόριθμο εκπαίδευσης (με επανατοποθέτηση) για κάθε έναν εξ’ αυτών. Πιο
αναλυτικά, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την παραγωγή των στιγμιοτύπων εκαπίδευσης
στην περίπτωση που το σύνολο εκαπίδευσης είναι μικρό. Αν υποθέσουμε ότι το πλήθος των
δεδομένων εκαπίδευσης είναι Ν στο πλήθος, τότε κάθε νέο σύνολο εκπαίδευσης παράγεται
εφόσον επιλεχθεί Ν φορές ένα στιγμιότυπο από το αρχικό σύνολο. Όπως ήδη έχουμε αναφέ-

‘

Σχήμα 4.5: Αναπαράσταση της μεθόδου Ενσάκισης (bagging)

ρει, η επιλογή των στιγμιοτύπων γίνεται με επανατοποθέτηση κατά την ομοιόμορφη κατανομή.
Αυτό έχει ως συνέπεια, κάποια στιγμιότυπα εκπαίδευσης να εμφανίζονται περισσότερες από μία
φορές, ενώ κάποια άλλα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου (περίπου το 36.8% των παραδειγ-
μάτων). Κάθε τέτοιο νέο σύνολο ανατίθεται ως είσοδος στον αλγόριθμο μάθησης. Κατά αυτό
τον τρόπο, αναπτύσσεται μια σειρά από διαφορετικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για
να προβλεφθεί η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα όλων των
μοντέλων,ώστε για την απόκτηση της τελικής απόφασης να εφαρμόζεται η πλειοψηφικήπλειο-
ψηφία. Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα ταξινομείται στην ομάδα με τις περισσότερες ψήφους και
κατ’ επέκταση στην ομάδα με την υψηλότερη πιθανότητα. Η μέθοδος bagging, ως μια μέθοδος
της ομάδας ταξινομητών, αποδίδει ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε ασταθείς ταξινομητές βάσης με
μεγάλη διακύμανση, οι οποίοι μεταβάλλονται αρκετά σε σύνολα εκαπίδευσης με μικρές μετα-
βολές. Παρ’ όλ’ αυτά, η εν λόγω μέθοδος δεν είναι επιρρεπής σε φαινόμενα υπερ-εκπαίδευσης
δεδομένου ότι αυξάνεται το πλήθος των παραγόμενων υποθέσεων.
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Algorithm 2 : Ψευδοκώδικας της μεθόδου bagging
Κατασκευή του μοντέλου
Έστω Ν ο αριθμός των στιγμιοτύπων των δεδομένων εκπαίδευσης
Για t επαναλήψεις, κάνε:

Επέλεξε n στιγμιότυπα με επανατοποθέτηση από τα δεδομένα εκπαίδευσης
Εφάρμοσε τον αλγόριθμο μάθησης στο δείγμα δεδομένων που προέκυψε
Αποθήκευσε το μοντέλο-ταξινομητή που δημιουργήθηκε από τον αγλόριθμο.

Ταξινόμηση
Για κάθε ένα εκ των t μοντέλων που δημιουργήθηκαν:

Πρόβλεψε την κλάση του στιγμιοτύπου
Επέστρεψε την κλάση με τις περισσότερες ψήφους (την κλάση που επέλεξαν οι περισσότεροι ταξινομητές)

4.5.2 Η μέθοδος της προώθησης (boosting)

Μία ακόμη πιο απλή μέθοδος της κατηγορίας αυτής, είναι η μέθοδος της προώθησης ή αλ-
λιώς, η μέθοδος boosting. Η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια επικεντρώ-
νοντας την προσοχή των ερευνητών χάρη στη θεαματική επιτυχία της. Όμοια με τη μέθοδο
bagging, η μέθοδος boosting χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο μάθησης για κάθε έναν ταξινομητή.
Βασική διαφορά αυτών των δύο ταξινομητών είναι ότι στη μέθοδο bagging κάθε ταξινομητής
εκπαιδεύεται ξεχωριστά, ενώ στη μέθοδο boosting η εκπαίδευση καθενός εκ των ταξινομητών
εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευση των υπολοίπων που συντελούν την ομάδα. Αυτό βοηθά
στο να επικεντρώνεται η προσπάθεια κάθε ταξινομητή στη σωστή πρόβλεψη των στιγμιοτύπων
όπου οι περισσότεροι απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, μέσω της διατήρησης των βαρών. Σε κάθε
επανάληψη, τα βάρη προσαρμόζονται κατάλληλα στα στιγμιότυπα που έχουν προβλεφθεί σω-
στά, μειώνονται οι τιμές των βαρών, ενώ στα στιγμιότυπα που δεν έχει γίνει σωστή πρόβλεψη οι
τιμές στα βάρη αυξάνονται. Τα στιγμιότυπα επιλέγονται κάθε φορά τυχαία με αντικατάσταση,
ανάλογα πάντα με το σχετικό βάρος τους.

Θεωρούμε e να είναι το κανονικοποιημένο σφάλμα ενός μοντέλου για ένα συγκεκριμένο
στιγμιότυπο. Το βάρος στο συγκεκριμένο σφάλμα προσαρμόζεται πολλαπλασιαζόμενο με τον
παράγοντα e

1−e , με τα μικρότερα λάθη να προκαλούν και μικρότερα σφάλματα. Η παραπάνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές και συγκεκριμένα έως ότου το ολικό σφάλμα γίνει
αρκετά μεγάλο, υπό την έννοια ότι τα υπολοιπόμενα δύσκολα στιγμιότυπα δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να ταξινομηθούν. Τα μοντέλα αυτά απορρίπτονται, όπως επίσης και εκείνα που το ολικό
σφάλμα τους τείνει στο μηδέν (ή είναι ίσο με τη τιμή μηδέν), καθώς στην περίπτωση αυτή είναι
πολύ πιθανό να εμφανιστεί το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Από την άλλη, τα υπόλοιπα
μοντέλα εφαρμόζονται για τις προβλέψεις. Σε κάθε μοντέλο ανατίθεται ως βάρος η απόδοση
που έχει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ακριβείς ταξινομητές έχουν υψηλές τιμές στα βάρη.
Η μέθοδος της προώθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ευσταθείς αλγορίθμους, οι οποίοι
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παρουσιάζουν καλύτερη διακύμανση και γενικά καλύτερη απόδοση από μια μέθοδο bagging.
Τη βάση μιας οικογένειας αλγορίθμων προώθησης απότελεί η μέθοδος της προσαρμοστικής

προώθησης ή αλλιώςAdaBoost (Adaptive Boosting). Βασική ιδέα της μεθόδου είναι η σειριακή
εκπαίδευση των ταξινομητών από έναν αλγόριθμο μάθησης, ο ένας μετά τον άλλο, αντί της πα-
ράλληλης μάθησης που γίνεται συνήθως. Ο αλγόριθμος αυτός αναθέτει στα στιγμιότυπα εκ-
παίδευσης μία τιμή βάρους.Η τιμή αυτή είναι ενδεικτική της δυσκολίας που παρουσιάζει το υπό
εκμάθηση τρέχον μοντέλο εκπαίδευσης στην ταξινόμησή του και κατ’ επέκταση της βαρύτητας
που θα πρέπει να δοθεί σε αυτό κατά την παραγωγή του επόμενου μοντέλου, προκειμένου να
αναγνωστεί σωστά.

Για τη λειτουργία της μεθόδου θεωρούμε ένα σύνολο Ν στιγμιοτύπων εκπαίδευσης D =
{(xj, yj), j = 1, 2, ..., N}. Θεωρούμε ακόμη ότι αρχικά όλα τα στιγμιότυπα φέρουν το ίδιο
βάρος w = 1/N . Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθμος AdaBoost δημιουργεί ένα σύνολο εκπαί-
δευσης Di με επανατοποθέτηση από το αρχικό σύνολο D, σύμφωνα με τα βάρη w. Εκπαιδεύει
έναν ταξινομητή Ci στο σύνολοDi. Κατόπιν, εκπαιδεύει τον ταξινομητή Ci σε όλα τα στιγμιό-
τυπα του συνόλου D, υπολογίζοντας την πιθανότητα σφάλματος (error rate) του ταξινομητή
σύμφωνα με την έκφραση :

Ei =
1

N

N∑
j=1

wjI(Ci(xj) ̸= yj) (4.1)

όπου
I(ρ) =

{
1, αν ρ αληθες

0, διαφoρετικα
(4.2)

με ρ με είναι η λογική πρόταση Ci ̸= yj .
Εάν το error rate του ταξινομητήCi είναι μικρότερο του 0.5, τότε στα βάρη τίθεται η αρχική

τους τιμή, διαφορετικά η τιμή τους ανανεώνεται με τέτοιο τρόπο που να τίθεται μια ποινή στους
ταξινομητές οι οποίοι παρουσιάζουν μικρή ακρίβεια. Η ανανέωση των βαρών εκφράζεται με τη
σχέση:

xwj+1 = wj · exp(aiI(ρ)) (4.3)
όπου η παράμετρος ai = ln(1−ei

ei
) εκφράζει τον αριθμό σημαντικότητας του ταξινομητή. Πιο

συγκεκριμένα, η παράμετρος ai παίρνει μια μεγάλη θετική τιμή όταν η πιθανότητα σφάλματος
είναι κοντά στο μηδέν, ενώ τείνει να παίρνει μια μεγάλη αρνητική τιμή όταν το ei τείναι στη
μονάδα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί είναι ότι στην περίπτωση που I(ρ)=1, τότε:

wj+1 = wj · exp(ln
1− ei
ei

) = wj · ln
1− ei
ei

(4.4)

δηλαδή τα βάρη των στιγμιοτύπων που έχουν ταξινομηθεί λανθασμένα πολλαπλασιάζεται με
τον όρο 1−ei

ei
και στη συνέχεια ακολουθεί η κανονικοποίηση των βαρών ώστε να αθροίζουν
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στη μονάδα. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η αύξηση του βάρους των στιγμιο-
τύπων που έχουν ταξινομηθεί λάθος και η αντίστοιχη μείωση των βαρών των στιγμιοτύπων
εκείνων που έχουν ταξινομηθεί σωστά. Η διαιδκασία αυτή ακολουθείται έως ότου αναπτυχθεί
ένας προκαθορισμένος αριθμός μοντέλων. Η τελική πρόβλεψη του συνδυαστικού ταξινομητή
υπολογίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο των προβλέψεων όλων των ταξινομητών βάσης

C∗(x) = sign(
N∑
j=1

ajI(Cj(x) = y)] (4.5)

Στην περίπτωση που το error rate ενός ταξινομητή βάσης είναι μικρότερο από τη τιμή 0.5, τότε
το σφάλμα ισοδύναμα είναι ίσο με εi = 0.5− γi , με το γi να εκφράζει το πόσο καλύτερος είναι
ο ταξινομητής από την τυχαία πρόβλεψη.

Το όριο του σφάλματος εκπαίδευσης ορίζεται από την παρακάτω ανίσωση:

eensemble ≤
∏
i

√
1− 4γ2

i ≤ exp(−2
∑
i

γ2
i ) (4.6)

Όταν το σφάλμα ξεπεράσει τη τιμή 0.5 ή τείνει μα μηδενιστεί, τότε ο αλγόριθμος τερματίζει
και το μοντέλο απορρίπτεται. Αν γ < γ∗ ∀i, τότε η μέθοδος Boosting τείνει να μειώνει εκθετικά
το σφάλμα εκπαίδευσης, οδηγώντας σε γρήγορη σύγκλιση.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αλγορίθων προώθησης είναι ότι η εκτέλεση πάρα πολ-
λών επαναλήψεων αποφέρει ενεργητικά αποτελέσματα, ακόμη και το συνολικό σφάλμα έχει
ήδη ελαχιστοποιηθεί. Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, κρίνεται επιρρεπής στην εμφάνιση του φαινομένου
υπερ-εκπαίδευσης, καθώς εστιάζει σε στιγμιότυπα που δεν έχουν ταξινομηθεί σωστά.

Algorithm 3 : Ψευδοκώδικας της μεθόδου προώθησης (boosting)
Κατασκευή του μοντέλου
Θέσε όμοια βάρη (w = 1/N) σε όλα τα δεδομένα εισόδου
Για t επαναλήψεις,κάνε:

Εφάρμοσε τον αλγόριθμο μάθησης στα δεδομένα εκπαίδευσης και αποθήκευσε το μοντέλο/ταξινομητή
Υπολόγισε το σφάλμα e του τξινομητή και αποθήκευσέ το
Αν το e είναι ίσο με μηδέν ή είναι μεγαλύτερο του 0.5

Τερμάτισε τις επαναλήψεις
Για κάθε στιγμιότυπο των δεδομένων

Αν το παράδειγμα δεν ταξινομήθηκε σωστά από το μοντέλο:
Πολλαπλασίασε το βάρος του με τον παράγοντα e/(e− 1)

Κανονικοποίησε τα βάρη των στιγμιοτύπων



Κεφάλαιο 5

Πειραματική διαδικασία

5.1 Περιγραφή των συνόλων δεδομένων

5.1.1 Περιγραφή του συνόλου δεδομένων για το πρόβλημα της πτώχευσης των ελληνικών
επιχειρήσεων

Οι αρχειοθετήσεις πτώχευσης για τα οικονομικά έτη 2003 και 2004, όπως επίσης και τα στοι-
χεία για την οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη
πριν την πτώχευση, έχουν ληφθεί από τους καταλόγους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
καθώς και από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας Παροχής Επιχειρηματικών Πληροφοριών και
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ICAP) στην Ελλάδα. Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων
για τα φορολογικά έτη πριν από την πτώχευση των επιχειρήσεων, έχουν αντληθλεί από τους
οικονομικούς καταλόγους της ICAP.1

Ως έτος 0 ορίζεται το έτος της επιχειρηματικής αποτυχίας (πτώχευση) για κάθε επιχείρηση,
ως έτος -1 συμβολίζεται το έτος πριν κατατεθεί η αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης, ενώ ως
έτος -2 και έτος -3 είναι δύο έτη και τρία έτη πριν την κήρυξη της πτώχευσης , αντίστοιχα. Το
έτος -1 αναφέρεται στην πρώτη χρονιά πριν από την χρηματοοικονομική δυσχέρεια (κυρίως
για επιχειρήσεις που παρουσιάζουν οικονομική δυσχέρεια το έτος 2004, το έτος -1 αντιστοιχεί
τη χρονιά 2003), το έτος -2 αναφέρεται στο δεύτερο έτος πριν την οικονομική κρίση (για τις
επιχειρήσεις που έρχονται αντιμέτωπες με την οικονομική κρίση το 2004, το έτος -2 αναφέρεται
στο 2002), κλπ.

Στο σύνολο δεδομένων που αφορά την πτώχευση των ελληνικών επιχειρήσεων, κάθε πτω-
χευμένη εταιρεία που έχει επιλεγεί αντιστοιχίζεται σε δύο υγιείς (μη πτωχευμένες) επιχειρήσεις
που ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο, ύστερα από σύγκριση του ενεργητικό μέρους του
έτους των αναφερόμενων στοιχείων (έτος -1) και του συνολικού πλήθους των εργαζομένων.
Οι υγιείς επιχειρήσεις που έχουν επιλεχθεί αντιστοιχούν στο 20% των κριτηρίων επιλογής.

1[[49]], DELIGIANNI, Despina; KOTSIANTIS, Sotiris. Forecasting corporate bankruptcy with an ensemble of classifiers. In: Hellenic
Conference on Artificial Intelligence. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012. p. 65-72.
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Βιομηχανικός Έτος Σύνολο
Κλάδος 2003 2004

Χονδρικό Εμπόριο 2 4 6
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις 1 1

Τεχνολογία της Πληροφορίας 1 1
Διαφήμιση 1 2 3

Πλαστικό & Καπυτσούκ 1 1
Ρουχισμός 2 2 4

Άλλες Υπηρεσίες 1 1
Βιομηχανικά Ορυκτά 1 1

Μηχανήματα 2 2
Ιδιωτική Εκπαίδευση 1 1

Υφάσματα 3 1 4
Φαγητό 2 2

Σούπερ Μάρκετ 1 1
Λιανικό Εμπόριο 3 7 10

Μεταφορά Εμπορευμάτων 1 1
Κατασκευές 2 2

Τηλεπικοινωνίες 2 2
Λογιστικά 1 1

Ηλεκτροκός Εξοπλισμός 1 1
Γεωργία & Κηνοτροφία 1 1

Εμπόριο & Συντήρηση αυτοκίνητων οχημάτων 1 1
Προϊόντα μετάλλων 1 1
Υπηρεσίες Υγείας 1 1

Εστιατόρια 1 1
Σύνολο 19 31 50

Πίνακας 5.1: Καταγραφή των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων ανά βιομηχανικό κλάδο & έτος
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Κατά τη διάρκεια της αναγραφόμενης περιόδου στο δείγμα μας, ελέγχουμε την πιθανότητα
να κατατεθεί για πρώτη φορά η αίτηση για πτώχευση από μια επιχείρηση. Η ύπαρξη τυχαίων
παρατηρήσεων έπειτα από την κήρυξη της πτώχευσης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το τελικό δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πειραματική διαδικασία αποτελείται από
49 πτωχευμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις κατανέμονται σε 24 βιομηχανικούς κλάδους εν-
τός ενός συνόλου 145 επιχειρήσεων, κατά την οικονομική περίοδο 2003-2004, λμβάνοντας
υπόψη τα οικονομικά στοιχεία μιας τριετίας. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται η κατανομή των
επιχειρήσεων που πτώχευσαν ανά βιομηχανικό κλάδο και ημερολογιακό έτος.

Αναφορικά με την πρόβλεψη της πτώχευσης έχουν καταγραφεί σε πρώτο στάδιο 50 οικονο-
μικοί δείκτες. Όμως, το τελικό σύνολο αποτελείται από 21 (ανεξάρτητες) μεταβλητές εισόδου.
Η μείωση αυτή οφείλεται σε ελλιπή οικονομικά στοιχεία και σε διπλή εμφάνιση κάποιων δει-
κτών. Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι
κατηγοριοποιούνται σε πέντε ομάδες.

Τα χαρακτηριστικά των δεδομένων συνήθως παρέχουν περιττή πληροφορία ή δεν παρου-
σιάζουν καμία σύνδεση με την επίλυση του προβλήματος. Απόρροια αυτού είναι πολλές φορές
σε προβλήματα κατηγοριοποίησης, η απόδοση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης τείνει να
χαρακτηριστεί ως προβληματική. Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, εφαρμόζονται
τεχνικές μείωσης του πλήθους των μεταβλητών, του συνόλου δεδομένων (δηλαδή της διάστα-
σης των χαρακτηριστικών), ώστε να επιτευχθεί μια αναπαράσταση των χαρακτηριστικών των
συνόλων δεδομένων με μικρότερη διάσταση από αυτή που είχαν αρχικά. Το τεκλικό αυτό σύ-
νολο δεδομένων θα παράγει περίπου ίδια (αν όχι ίδια) αποτελέσματα.

Επιθυμώντας να διερευνήσουμε στα αρχικά σύνολα δεδομένων το βαθμό που κάθε χαρα-
κτηριστικό επιδρά στην επαγωγή, βαθμολογούμε την επιρροή κάθε χαρακτηριστικού με εφαρ-
μογή του στατιστικού μέτρου ReliefF (η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο υπολογιστικό πρό-
γραμμαWeka). H λειτουργία του Relief F έχει ως εξής: σχετίζει τα χαρακτηριστικά του συνόλου
δεδομένων σύμφωνα με τη δυνατότητά τους να διαχωρίζουν όμοια δίγματα, όπου η ομοιότητά
τους αυτή καθορίζεται από την εγγύτητα του χώρου των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Τα
χαρακτηριστικά που συνδέονται μεταξύ τους συγκεντρώνουν υψηλές θετικές τιμές στα βάρη,
ενώ χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους, τα βάρη τείνουν αν παίρνουν μηδενικές
τιμές.
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Κατηγορία Ανεξάρτητες Μεταβλητές Περιγραφή Μεταβλητής
OPIMAR λειτουργικά έσοδα/καθαρές πωλήσεις
NIMAR καθαρά έσοδα/πωλήσεις

Μεταβλητές Κερδοφορίας GIMAR ακαθάριστα έσοδα/πωλήσεις
ROE καθαρά προ φόρων έσοδα/κεφάλαιο
ROCE καθαρά προ φόρων

έσοδα/απασχολούμενο καφάλαιο
EQ/CE ίδια κεφάλαια/ απασχολούμενο κεφά-

λαιο
CE/NFA απασχολούμενα κεφάλαια/καθαρά

πάγια στοιχεία του ενεργητικού
Μεταβλητές Ρευστότητας TD/EQ συνολικό χρέος/ ίδια κεφάλαια

-Μόχλευσης CA/CL τρέχον ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

QA/CL άμεσα περιουσιακά στοιχεία/ τρέχου-
σες υποχρεώσεις

WC/TA κεφάλαιο κίνησης/συνολικό ενεργη-
τικό

COLPER μέση περίοδος είσπραξης των απαιτή-
σεων

INVTURN Μέση περίοδος του κύκλου εργασιών
για τα αποθέματα

Μεταβλητές PAYER περίοδος πληρωμής /ποστωτές
Αποδοτικότητας S/EQ πωλήσεις/ ίδια κεφάλαια μετόχων

S/CE πωλήσεις/ απασχολούμενα κεφάλαια
S/TA πωλήσεις/ σύνολο περιουσιακών

στοιχείων
GRTA Ο ρυθμός αύξησης των συνολι-

κών περιουσιακών στοιχείων (TAt −
TAt−1)/ABS(TAt)+ABS(TAt−1))

Ματαβλητές Ανάπτυξης GRNI Ο ρυθμός αύξησης των καθαρών εσό-
δων

GRNS ο ρυθμός αύξησης των καθαρών πω-
λήσεων

Μεταβλητή μεγέθους SIZE Μέγεθος της επιχείρησης είναι
In(σύνολο περιουσιακών στοι-
χείων/τιμή δείκτη)

Πίνακας 5.2: Περιγραφή των μεταβλητών της έρευνας στο πρόβλημα πτώχευσης των ελληνικών επιχειρήσεων
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Μεταβλητή Μέση βαθμολογία
WC/TA 0.035± 0.003
EQ/CE 0.011± 0.002
GRNI 0.012± 0.005
SIZE 0.006± 0.003
GRTA 0.004± 0.001
TD/EQ 0.003± 0.001
S/CE 0.003± 0.001

COLPER 0.002± 0.001
S/EQ 0.002± 0.001

CE/NFA 0.002± 0.001
PAYER 0.001± 0.0

INVTURN 0.001± 0.001
GIMAR 0.001± 0.001
CA/CL 0
NIMAR 0
ROCE 0
GRNS 0
ROE 0

QA/CL 0
S/TA 0

’ OPIMAR 0

Πίνακας 5.3: Μέσος όρος ReliefF για κάθε χαρακτηριστικό

Στον Πίνακα 5.3 καταγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που ποροκύπτει από τον αλ-
γόριμθο Relief F για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί
ότι όσο μεγάλη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας από τον αλγόριθμο Relief F, τόσο μεγα-
λύτερη θα είναι και η επιρροή που έχει η αντίστοιχη μεταβλητή στην επαγωγή.

Βάσει του Πίνακα 5.3, οι οικονομικοί αριθμοδείκτες που επιδρούν κυρίως στο τελικό αποτέ-
λεσμα είναι οι :WC/TA,EQ/CE, και GRNΙ. Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά CA/CL, NIMAR,
OPIMAR, ROCE, GRNS, ROE, QA/CL, και S/TA δεν ασκούν καμία επιρροή στην επαγωγή.
Αποτέλεσμα αυτού, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση των αλγορίθ-
μων μηχανικήα μάθησης που χρησιμοποιούνται.

5.1.2 Περιγραφή του συνόλου δεδομένων για το πρόβλημα της πτώχευσης των επιχειρή-
σεων της Πολωνίας

Το σύνολο δεδομενών που επιλέχθηκε για την παρούσα μελέτη, είναι διαθέσιμο από τοUni-
vesity of California Irvine (UCI)-Machine Learning Repository-μια τεάστια βάση δεδομένων
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με ελεύθερη πρόσβαση σε υπάρχοντα δεδομένα2. Τα δεδομένα που περιλαμβάνεια υτή η βάση
δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα και περαιτέρω μάθηση και προορίζονται
για τον τομέα της Μηχανικής Μάθησης/Επιστήμης των Δεδομένων.

Το χρησιμοποιούμενο σύνολο δεδομένων αναφέρεται στην πρόβλεψη της χρεοκοπίας των
επιχειρήσεων της Πολωνίας. Οι πτωχευμένες επιχειρήσεις αναλύονται για τη χρονική περίοδο
2000-2013, ενώ οι ακόμη ενεργές επιχειρήσεις αξιολογούνται για τη χρονική περίοδο 2007-
2013.Το επιλεχθέν σύνολο δεδομένων είναι κατάλληλο για τη μελέτη του προβλήματος της
επιχειρηματικής πτώχευσης, καθώς χρησιμοποιεί οικονομικούς δείκτες ως μεταβλητές. Στο σύ-
νολο δεδομένων είναι συγκεντρωμένο ένα μεγάλο πλήθος από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην
Πολωνία, το οποίο διαμερίζεται σε πέντε επιμέρους χρονικές περιόδους:

1. 1styear : τα δεδομένα περιλαμβάνουν οικομονικές μετρήσεις για τον πρώτο χρόνο της
περιόδου πρόβλεψης και αντιστοιχεί τις τιμές των κλάσεων που δείχνουν την κατάσταση
χρεοκοπίας μετά από 5 έτη.

2. 2ndyear : τα δεδομένα περιλαμβάνουν οικομονικές μετρήσεις για τον δεύτερο χρόνο της
περιόδου πρόβλεψης και αντιστοιχεί τις τιμές των κλάσεων που δείχνουν την κατάσταση
χρεοκοπίας μετά από 4 έτη.

3. 3rdyear : τα δεδομένα περιλαμβάνουν οικομονικές μετρήσεις για τον τρίτο χρόνο της πε-
ριόδου πρόβλεψης και αντιστοιχεί τις τιμές των κλάσεων που δείχνουν την κατάσταση
χρεοκοπίας μετά από 3 έτη.

4. 4thyear : τα δεδομένα περιλαμβάνουν οικομονικές μετρήσεις για τον τέταρτο χρόνο της
περιόδου πρόβλεψης και αντιστοιχεί τις τιμές των κλάσεων που δείχνουν την κατάσταση
χρεοκοπίας μετά από 2 έτη.

5. 5thyear : τα δεδομένα περιλαμβάνουν οικομονικές μετρήσεις για τον πέμπτο χρόνο της
περιόδου πρόβλεψης και αντιστοιχεί τις τιμές των κλάσεων που δείχνουν την κατάσταση
χρεοκοπίας μετά από 1 έτoς.

ΣτονΠίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων όπως αυτά λή-
φθηκαναπό την ηλεκτρονική διεύθυνση\https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/
Polish+companies+bankruptcy+data.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο δεδομένων αποτελείται από 64 συνολικά μεταβλητές, τις οποίες
και επισημίνουμε από X1 έως X64 αντίστοιχα. Κάθε μεταβλητή είναι σύνθετη, με την έννοια ότι
ορίζεται ως αριθμητικές εκφράσεις οικονομικών δεικτών. Σκοπός της χρήσης των σύνθετων
μεταβλητών είναι να μετατραπούν οι οικονομικοί δείκτες που προτείνονται από τους ειδικούς
σε πολύπλοκες μεταβλητές.

2[135] Machine Learning Repository - Center for Machine Learning and Intelligent Systems

\https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Polish+companies+bankruptcy+data
\https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Polish+companies+bankruptcy+data
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ID Περιγραφή ID Περιγραφή

X1 net profit/total assets X33 operating expenses/short-term liabilities
X2 total liabilities X34 operating expenses/total liabilities
X3 working capital/total assets X35 profit on sales/total assets
X4 current assets/short-term liabilities X36 total sales/total assets
X5 [(cash+short-term

securities+receivables-
X37 (current assets-inventories)/long-term liabilities

short-term liabilities)/(operating
expenses-depreciation)]*365

X6 retained earnings/total assets X38 constant capital/total assets
X7 EBIT/total assets X39 profit on sales/sales
X8 book value of equity/total liabilities X40 (current assets-inventory-receivables)/short-term

liabilities
X9 sales/total assets X41 total liabilities/((profit on operating activi-

ties+depreciation)*(12/365))
X10 equity/total assets X42 profit on opeating activities/sales
X11 (grossprofit+extraordinary

items+financial expenses)/total
assets

X43 rotation receivables+inventory turnover in days

X12 gross profit/short-term liabilities X44 (receivables*365)/sales
X13 (gross profit+depreciation)/sales X45 net profit/invetory
X14 (gross profit+interest)/total assets X46 (current assets-invetory)/short-term liabilities
X15 (total liabilities*365)/9gross

profit+depreciation)
X47 (invetory*365)/cost of products sold

X16 (gross profit+depreciation)/total lia-
bilities

X48 EBITDA (profit on operating activities-
depreciation)/sales

X17 total assets/total liabilities X49 EBITDA (profit on operating activiies)/sales
X18 gross profit/total assets X50 current assets/total liabilities
X19 gross profit/sales X51 short-term liabilities/total assets
X20 (invetory*365)/sales X52 (short-term liabilities*365)/cost of products sold
X21 sales(n)/sales(n-1) X53 equity/fixed assets
X22 profit on operating activiies/total as-

sets
X54 constant capital/fixed assets

X23 net profit/sales X55 working capital
X24 gross profit (in 3 years)/total assets X56 (sales-cost of products sold)/sales
X25 (equity-share capital)/total assets X57 (current assets-inventory- short-term

liabilities)/(sales-gross profit-depreciation)
X26 (net profit+depreciation)/total liabili-

ties
X58 total costs/total sales

X27 profit on operating activities/financial
expenses

X59 long-term liabilities/equity

X28 working capital/fixed assets X60 sales/inventory
X29 logarithm of total assets X61 sales/receivables
X30 (total liabilities-cash)/sales X62 (short-term liabilities*365)/sales
X31 (gross profit + interest)/sales X63 sales/short-term liabilities
X32 (current liabilities*365)/cost of prod-

ucts sold
X64 sales/fixed assets

Πίνακας 5.4:Περιγραφή τωνμεταβλητών του συνόλου δεδομένωνστοπρόβλημα της πτώχευσης των επιχειρήσεων
της Πολωνίας
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Dataset characteristic Multivariate
Dataset Total instances Non-Bankrupt instances Bankrupt instances
1year 7027 6756 271
2year 10173 9773 400

Number of instances 3year 10503 10008 495
4year 9792 9227 515
5year 5910 5500 410

Feature characteristic Real values
Missing values? Yes
Associated task Classification
Area Business
Number of instances 10503
Number of Attributes 64
Dataset Donated 4-11-2016

Πίνακας 5.5: Polish companies bankruptcy dataset

5.2 Μεθοδολογία

Πριν την ανάλυση της πειραματικής διαδικασίας που εφαρμόστηκε,κρίνεται αναγκαίο να
περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για την
πραγματοποίηση της παρούσας πειραματικής διαδικασίας .

Για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδικά προγράμματα, το
CPU-Z και το PC-Wizard.

Επεξεργαστής: Intel ® Celeron ® CPU 420 @1.60 GHz Ο επεξεργαστής αυτός διαθέτει έναν πυ-
ρήνα και η συχνότητα λειτουργίας του είναι 1.60 GHz.

Κρυφή μνήμη: Η κρυφή μνήμη του υπολογιστικού συστήματος είναι μεγέθους 1ΜΒ. Αποτε-
λείται από δύο επίπεδα μνήμης,L1 καιL2, με το πρώτο επίπεδο να διαμερίζεται σε κρυφή μνήμη
εντολών και κρυφή μνήμη δεδομένων. Αναλυτικότερα:

L1 Data Cache: 32bytes 8-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction Cache: 32bytes 8-way set associative, 64-byte line size

L2 Cache: 1024kBytes 4-way set associative, 64-byte line size

Operating System:Windows 7 Home Premium Home Edition Media Center 6.01.7601 Service
Pack 1 (32-bit).
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Βιβλιοθήκη Περιγραφή
numpy Οργάνωση δεδομένων & στατιστικές λει-

τουργίες
pandas Ανάλυση & επεξεργασία δεδομένων. Αποθή-

κευση & χειρισμός αριθμητικών λειτουργιών
matplotlib Βιλβλιοθήκη γραφικών
collections. Counter Υποκλάση για την καταμέτρηση των αντικει-

μένων
scipy.io Φόρτωση ακατέργαστων δεδομένων τύπου

arff
sklearn.model _ selection.train _ test _ split Χωρισμός πινάκων ή μητρώων σε τυχαία υπο-

σύναλα εκπαίδευσης και υποσύνολα ελέγχου
sklearn. preprocessing. Imputer Εφαρμογή της μεθόδου του Μέσου Καταλο-

γισμού
imblearn.over _ sampling. SMOTE Εφαρμογή της μεθόδου υπερδειγματοληψίας

SMOTE
sklearn. ensemble. RandomForest Random Forest Classifier
sklearn. neural _ network. MLPClassifier MultiLayerPerceptron Classifier
sklearn. tree. DecisionTreeClassifier Decision Tree Classifier
sklearn. ensemble. AdaBoostClassifier AdaBoost Classifier
sklearn. ensemble. BaggingClassifier Balance Bagging Classifier
sklearn. metrics Εισαγωγή μετρικών, όπως συνολική ακρίβεια

(accuracy) , ακρίβεια (precision), ανάκλαση
(recall), μητρώο σύγχυσης (confusion ma-
trix), κ. λ. π.

Πίνακας 5.6: Περιγραφή των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιήθηκαν

Για την εκπόνηση της παρούσας διαδιακασίας, χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Python 3.7.1 του
υπολογιστικού προγράμματος Anaconda3-2018.12-Windows-x86 για επεξεργαστή των 32-bit,
κάνοντας χρήση του πακέτου scikit-learn της γλώσσας προγραμμαισμού PYTHON. Το λογι-
σμικό του υπολογιστικού αυτού προγράμματος διατίθεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση \https://anaconda.org.anaconda/python

Στον Πίνκα 5.6 περιγράφονται οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των
πειραματικών αποτελεσμάτων για τα δύο σύνολα δεδομένων.

Και στα δύο σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των αποτελεσμά-
των, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1. Αρχικά, εισάγονται οι βιβλιοθήκες που αναγράφονται στον Πίνακα 5.6.

2. Στη συνέχεια, φορτώνουμε σε κάθε κώδικατα δεδομένα, τα οποία είναι σε μορφή .arff ως
dataframes.

\https://anaconda.org.anaconda/python
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3. Δεδομένου ότι τα στοιχεία ενός dataframe είναι αντικείμενα, με τις κατάλληλες συναρτή-
σεις τροποποιούνται οι ονομασίες των στηλών των dataframes, εν./ω παράλληλα τροπο-
ποιείται και ο τύπος των αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών θα είναι πραγματικές, ενώ οι τιμές που θα αντιστοιχούν στην κλάση ταξινό-
μησης θα είναι ακέραιες με τις οποίες να ανήκουν στο δυσύνολο {0,1}. Η τιμή 0 αντιπρο-
σωπεύει την κλάση με τις υγιείες επιχειρήσεις, ενώ η τιμή 1 εκπροσωπεί τις πτωχευμένες
επιχειρήσεις.

4. Εν συνεχεία, ξεκινά η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων. Σε πρώτο στάδιο, γίνε-
ται ο χειρισμός των ελλιπών δεδομένων. Τα δύο σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούν-
ται, παρουσιάζουν ως ένα βαθμό ανομοιογένεια σε ό,τι αφορά την κατανομή των δειγμά-
των στις κλάσεις. Αναφορικά με το σύνολο δεδομένων για το πρόβλημα της πτώχευσης
των ελληνικών επιχειρήσεων, έχουν αφαιρεθεί όλα τα ελλιπή χρηματοοικονομικά στοι-
χεία όπως και τα διπλότυπα. Από την άλλη, στο σύνολο δεδομένων για το πρόβλημα της
πτώχευσης των επιχειρήσεων στην Πολωνία, οι ελλιπείς τιμές αντικαταστήθηκαν κάνον-
τας χρήση κάνοντας εφαρμογή της μεθόδου του Μέσου Καταλογισμού (Mean Imputer).
Σε επόμενο στάδιο ελέγχεται ο βαθμός της ανομοιογένειας των δεδομένων. Έπειτα, στο
βασικό τμήμα της αναλύσεως, δημιουργούνται πέντε μοντέλα ταξινομητών:

• MultiLayerPerceptron

• Decision Tree

• Random Forest

• AdaBoost

• Bagging

Κατόπιν, κάθε σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε training set και σε test set. Εφόσον τα δεδο-
μένα είναι ανομοιγενή, εφαρμόζεται η τεχνική της υπερδειγματοληψίας με χρήση της με-
θόδου SMOTE στο training set. Έπειτα, γίνεται η εκπαίδυση των ταξινομητών που έχουν
επιλεχθεί και ορισθεί. Κατά την εκπαίδευση των μοντέλων, τα αποτελέσματα που προκύ-
πτουν αφορούν τη συνολική ακρίβεια (accuracy), την ακρίβεια των ταξινομητών (preci-
sion) και την ανάκλαση (recall). Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε δύο dataframes , το
metrics dataframe, το οποίο θα έχει συγκεντρωμένα ανά ταξινομητή τις τιμές των παρα-
πάνω μετρικών, και το accuracy dataframe στο οποίο αποθηκεύονται μόνο οι τιμές ανά
ταξινομητή για τη συνολική ακρίβεια. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα παρα-
πάνω dataframes είναι ώστε να βοηθήσουν στην οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω
των γραφημάτων.
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Ταξινομητές Συνολική Ακρίβεια
MultiLayerPerceptron 64.52 %

Decision Tree 67.74 %
Random Forest 45.16 %

AdaBoost 70.97 %
Bagging 51.61 %

Πίνακας 5.7: Συνολική ακρίβεια πρόβλεψης για το πρώτο έτος πριν από το έτος πτώχευσης

5.2.1 Μεθοδολογία και πειραματικά αποτελέσματα για το σύνολο δεδομένων για το πρό-
βλημα της πτώχευσης των ελληνικών επιχειρήσεων

Στην Εικόνα 5.1 φαίνεται η απεικόνιση της ανομοιογένειας του συνόλου δεδομένων για το
πρώτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης.

‘

Σχήμα 5.1: Ανομοιογένεια δεδομένων για το πρώτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης

Όπως είναι φανερό, το σύνολο δεδομένων για το πρώτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης
των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ανομοιογένεια σε βαθμό περίπου 50%, δεδομένου ότι
στην κλάση 0 (στην οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πτωχεύσει) αντιστοιχίζονται
96 επιχειρήσεις ενώ στην κλάση 1 (στην κλάση με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις) ανήκουν οι
υπόλοιπες 49.

Η συνολική ακρίβεια κάθε ταξινομητή, όσον αφορά την πρόβλεψη της πτώχευσης για το
πρώτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.7 με την αντίστοιχη
απεικόνισή της.

Βάσει του Πίνακα 5.7, ο αλγόριθμος AdaBoost φαίνεται να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συ-
νολική ακρίβεια, 70.97 %. Ακολουθεί ο ταξινομητής Decision Tree με συνολική ακρίβεια 67.74
%, τρίτος είναι ο MultiLayerPerceptron με συνολική ακρίβεια 64.51 %, ο Bagging με 51.61 %
και τελευταίος ο ταξινομητής Random Forest με συνολική ακρίβεια μόλις 45.16 %.

Στην Εικόνα 5.3 παρουσιάζεται γραφικά η ανομοιογένεια που παρατηρείται στα δείγματα
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‘

Σχήμα 5.2: Ραβδόγραμμα συνολικής ακρίβειας για το πρώτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης

του συνόλου δεδομένων για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης. Όπως συνέβη και

‘

Σχήμα 5.3: Ανομοιγένεια δεδομένων για το τρίτο έτος πριν από το έτος πτώχευσης

με το σύνολο δεδομένων για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης, έτσι κι εδώ, υπάρ-
χουν 96 δείγματα επί του συνολου τα οποία κατατάσσονται στην κλάση 0 (στην κλάση με τις
υγιείς επιχειρήσεις) και μόλις 49 δείγματα που ταξινομούνται στην κλάση 1, την κλάση με τις
πτωχευμένες επιχειρήσεις. Στο τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης, ο αλγόριθμος Deci-
sion Tree παρουσιάζεται να είναι ο ταξινομητής με τη υψηλότερη συνολική ακρίβεια (67.74 %),
ενώ ακολουθούν με τη σειρά οι: AdaBoost (64.51 %), Random Forest (61.29 %), Bagging (54.83
%) και ο αλγόριθμος με τη χαμηλότερη ακρίβεια να είναι ο MultiLayerPerceptron (51.61 %).

Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την
εκτέλεση του κώδικα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συνόλου δεδομένων για την πτώχευση
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Ταξινομητής Συνολική Ακρίβεια
MultiLayerPerceptron 51.61 %

Decision Tree 67.74 %
Random Forest 61.29 %

AdaBoost 64.51 %
Bagging 54.83 %

Πίνακας 5.8: Συνολική ακρίβεια πρόβλεψης για το τρίτο έτος πριν το έτος πτώχευσης

‘

Σχήμα 5.4: Ραβδόγραμμα συνολικής ακρίβειας για το τρίτο έτος πριν το έτος της πτώχευσης

των ελληνικών επιχειρήσεων.
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Dataset Αρχικό Πλήθος Πλήθος δειγμάτων Πλήθος δειγμάτων που απομένουν Ποσοστό απώλειας
με τιμές που λείπουν αν αφαιρεθούν οι τιμές που λείπουν δεδομένων

year1 7027 3194 3833 55.54%
year2 10173 4088 6085 59.81%
year3 10503 4885 5618 53.49%
year4 9792 4769 5023 51.29%
year5 5910 3031 2879 48.71%

Πίνακας 5.9: Καταμέτρηση των ελλιπών δεδομένων για κάθε επιμέρους σύνολο δεδομένων

5.2.2 Μεθοδολογία και πειραματικά αποτελέσματα για το σύνολο δεδομένων για το πρό-
βλημα της πτώχευσης των επιχειρήσεων στην Πολωνία

Όπως αναφέρθηκε, το χρησιμοποιούμενο σύνολο δεδομένων αποτελείται από πέντε επιμέ-
ρους σύνολα. Ως πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης είναι η μετατροπή των ονομασιών των
μεταβλητών από X1 έως X64, για ευκολότερη κατανόηση από τον εκάστοτε αναγνώστη. Επι-
πρόσθετα,ορίζεται μία ακόμη μεταβλητή , με όνομα Class, η οποία θα αντιστοιχεί στην κατά-
σταση χρεοκοπίας των επιχεορήσεων. Οι τιμές της μεταβλητής ανήκουν στο σύνολο 0,1, με τη
τιμή 0 να εκφράζει την κατάσταση μη χρεοκοπίας ενώ η τιμή 1 να δηλώνει την χρεοκοπία μιας
επιχείρησης.

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5.5, το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει με-
ταβλητές οι οποίες δεν έχουν τιμές (missing data). Στον Πίνακα 5.9 περιγράφονται λεπτομερώς
τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συνόλων δεδομένων.

Η ύπαρξη ελλιπών δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων δυσκολεύει τον χειρισμό και την
ανάλυση των δεδομένων, όπως επίσης προκαλεί την εμφάνιση θορύβου σε αυτά. Βάσει του
Πίνακα 5.9, στην τρίτη στήλη αναγράφεται το πλήθος των παραδειγμάτων που δεν έχουν όλες
τις τιμές τους. Στη τέτερτη στήλη αναγράφεται το συνολικό πλήθος των παραδειγμάτων τα
οποία είναι πλήρη, με την έννοια ότι υπάρχουν όλες οι τιμές των μεταβλητών τους. Στην πέμπτη
στήλη φαίνεται το ποστόστο επί του συνόλου της απώλειας που θα υπάρχει αν αφαιρεθούν όλα
τα δεδομένα που έχουν τουλάχιστον μία μεταβλητή χωρίς τιμή.

Βάσει της πέμπτης στήλης του Πίνακα 5.9, παρατηρούμε ότι σε κάθε επιμέρους σύνολο δε-
δομένων, απορρίπτονται πάνω από το 50% των παραδειγμάτων. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην
έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποίησουμε κατάλληλα τα υπόλοιπα παραδείγματα.

Mean Imputation

Η διαχείριση των ελλιπών δεδομένων αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουν
αναπτυχθεί τεχνικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.Μία εκ των
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Data Class 0 Class 1 Ποσοστό Ποσοστό
set No Bankrupt Bankrupt κλάσης 0 κλάσης 1

1year 6756 271 96.143447 % 3.856553 %
2year 9773 400 96.068023 % 3.931977 %
3year 10008 495 95.287061 % 4.712939 %
4year 9277 515 94.740605 % 5.259395 %
year5 5500 410 93.062606 % 6.937394 %

Πίνακας 5.10: Ανομοιογένεια των δεδομένων στις κλάσεις ανά περίοδο πρόβλεψης

τεχνικών αυτών είναι και η διαγραφή των παραγειγμάτων με ελλιπείς τιμές.Με αφαίρεση των
παραδειγμάτων που δεν έχουν όλες τις τιμές , εισάγεται θόρυβος και αντιμετωπίζουμε πρό-
βλημα στην αναπαράσταση των δεδομένωνς.Επειδή όμως τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε
είναι αριθμητικά, το παραπάνω πρόβλημα επιλύεται αν αντικαταστήσουμε τις ελλιπείς τιμές με
το μέσο όρο (mean imputation) των υπαρχόντων δεδομένων.

Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορεί να βρεθεί και να γίνει η αντικατάσταση. Ο ένας τρόπος
είναι για κάθε μία εκ των καταχωρήσεων με ελλιπείς τιμές, να υπολογιστεί η μέση τιμή των χα-
ρακτηριστικών της για τα οποία τα δεδομένα είναι πλήρης. Η δεύτερη επιλογή είναι για κάθε
ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει τιμή να υπολογιστεί η μέση τιμή του. Αυτό σημαίνει ότι αν κά-
ποιο παράδειγμα έχει ελλιπή τιμή σε κάποιο χαρακτηριστικό του, τότε γίνεται αντικατάσταση
της ελλιπούς τιμής με τη μέση τιμή στο χαρακτηριστικό αυτό. Στην παρούσα διαδικασία, αν-
τικαθιστείται κάθε ελλιπή τιμή μιας μεταβλητής με τη μέση τιμή των μη ελλιπών τιμών της
μεταβλητής αυτής. Χάρη σε αυτό εξαλείπτεται η όποια συσχέτιση που εμπλέκει τη μεταβλητή
που αντικαθίσταται. Αυτό συμβαίνει καθώς στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της
αντικατάστασης των ελλιπών τιμών, εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της
αντικατασταθείσας τιμής της μεταβλητής με οποιαδήποτε άλλη μετρήσιμη μεταβλητή.

Ένα ακόμη πρόβλημα που εντοπίζεται στο χρησιμοποιούμενο σύνολο δεδομένων, είναι ότι
τα δεδομένα του είναι ανομοιογενή, με την έννοια ότι δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στις κλά-
σεις του προβλήματος. Παρατηρώντας προσεκτικά τον Πίνακα 5.10, γίνεται εύκολα αντιληπτό
ότι η πλειοψηφία των δεδομένων συγκεντρώνονται στην κλάση με τιμή 0 (Non Bankrupted),
με ποσοστό συγκέντρωσης της τάξης άνω του 92% για κάθε dataset.

Άμεση συνέπεια της εμφάνισης ανομοιγενών δεδομένων είναι ότι κατά τo στάδιο της μο-
ντελοποίησης, τα μοντέλα που θα εκπαιδευτούν , δεν θα εντοπίσουν αρκετά δεδομένα στην
κλάση 1, οπότε και τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν να είναι φτωχά ή, στη χειρότερη περί-
πτωση να μην είναι ορθά.
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‘

Σχήμα 5.5: Ανομοιογενή δεδομένα ανά περίοδο πρόβλεψης

Μέση συνολική ακρίβεια ανά έτος περιόδου
Ταξινομητές πρόβλεψης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος
MultiLayerPerceptron 80.62 % 85.12 % 78.38 % 85.41 % 66.75 %

Decision Tree 92.68 % 92.09 % 89.71 % 89.35 % 90.82 %
Random Forest 94.85 % 93.87 % 93.06 % 91.0 % 91.95%

AdaBosst 92.14 % 91.43 % 90.12 % 88.77 % 90.98 %
Bagging 96.48 % 96.25 % 94.79 % 94.31 % 93.96 %

Πίνακας 5.11: Συνολική ακρίβεια (accuracy) κάθε ταξινομητή ανά έτος της περιόδου πρόβλεψης

Οι τιμές για την μέση συνολική ακρίβεια κάθε ταξινομητή ανά έτος της περιόδου πρόβλεψης
παρουσιάζεται αρχικά συγκεντρωμένη στον Πίνακα 5.11

Στην Εικόνα 5.6 παρουσιάζεται γραφικά η μέση συνολική ακρίβεια κάθε ταξινομητή για το
πρώτο έτος της περιόδου πρόβλεψης. Όπως παρατηρείται, τόσο από τον Πίνακα 5.11 όσο και
από την Εικόνα 5.6 για το πρώτο έτος της περιόδου πρόβλεψης, ο ταξινομητής Bagging εμφανί-
ζει την υψηλότερη ακρίβεια (96.48 %), με τον αμέσως καλύτερο αλγόριθμο να είναι ο Random
Forest με συνολική ακρίβεια 94.85 %. Ακολουθούν οι ταξινομητές Decision Tree και AdaBoost
με συνολική ακρίβεια 92.68 % και 92.14 %, αντίστοιχα, ενώ ο ταξινομητής MultiLayerPercep-
tron παρουσιάζει τη μικρόετερη τιμή συνολικής ακρίβειας (80.62 %).

Σε ό,τι αφορά το το σύνολο δεδομένων για το δεύτερο έτος της περιόδου πρόβλεψης, βάσει
του Πίνακα 5.11 είναι εμφανές ότι και πάλι ο ταξινομητής Bagging παρουσιάζεται ως το καλύ-
τερο μοντέλοπρόβλεψης με συνολική ακρίβεια 96.25% , ενώο ταξινομητήςΜultiLayerPerceptron
είναι ο χειρότερος ταξινομητής με συνολική ακρίβεια 85.12 %. Τον αλγόριθμο Bagging ακολου-
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‘

Σχήμα 5.6: Συνολική ακρίβεια ταξινομητών για το πρώτο έτος της περιόδου πρόβλεψης

θούν με τη σειρά οι: Random Forest (93.87 %), Decision Tree (92.09 %), AdaBoost (91.43 %).
Για τη συνολική ακρίβεια των προτεινόμενων μοντέλων για το τρίτο έτος της περιόδου πρό-

βλεψης, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.11, ο ταξινομητής Bagging εξακολουθεί να έχει την υψηλό-
τερη τιμή στη μέση συνολική ακρίβεια με ποσοτό της τάξης του 93.06%. Ακολουθούν οι ταξινο-
μητές AdaBoost και Decision Tree με ποσοστό σωστών ταξινομήσεων 90.1 % και 89.71 %, αντί-
στοιχα, με τον πρώτο να υπερτερεί του δευτέρου με ποσοστό 0.41 %. Ο MultiLayerPerceptron
εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση με συνολική ακρίβεια 78.37 %, σημειώνοντας
σημαντική πτώση συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Στην Εικόνα 5.9 απεικονίζεται γραφικά η συνολική ακρίβεια κάθε ταξινομητή για το τεταρτο
έτος της περιόδου πρόβλεψης. Όπως είναι εμφανές, ο Bagging κατέχει ξανά την υψηλότερη
ακρίβεια, με ποσοστό 94.31 %. Δεύτερο καλύτερο μοντέλο ταξινόμησης είναι ο Random Forest
με ποσοστό σωστών ταξινομήσεων 91 %, ενώ οι Decision Tree Και Random Forest έπονται
αυτού με συνολική ακρίβεια 89.77 % και 88.77 % αντιστοίχως, με τελευταίο να είναι για ακόμη
μίαφορά ο ταξινομητήςMultiLayerPerceptron με συνολική ακρίβεια 85.41%, σημειώντας μικρή
διαφορά από τους προηγούμενούς του.

Όσο αφορά το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων
στην Πολωνία, δηλαδή το πέμπτο έτος, ο αλγόριθμος Bagging είναι αυτός ο οποίος υπερτερεί
ξανά έναντι των υπολοίπων σημειώνοντας την μεγαλύτερη τιμή συνολικής ακρίβειας (93.96%),
ενώ ο ταξινομητής MulltiLayerPerceptron καταλαμβάνει την τελευταία θέση παρουσιάζοντας
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‘

Σχήμα 5.7: Συνολική ακρίβεια ταξινομητών για το δεύτερο δεύτερο της περιόδου πρόβλεψης

τη μικρότερη συνολική ακρίβεια 66.75 %. Το αμέσως καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης από τον
Bagging είναι ο Random Forest με μέση συνολική ακρίβεια 91.95 %. Ακολουθούν στη συνέχεια
οι ταξινομητές AdaBoost (90.98 %) και Decision Tree (90.82 %) έχοντας μικρή διαφορά στην
ακρίβεια, της τάξης 0.16 %
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‘

Σχήμα 5.8: Συνολική ακρίβεια ταξινομητών για το τρίτο της περιόδου πρόβλεψης

‘

Σχήμα 5.9: Συνολική ακρίβεια ταξινομητών για το τέταρτο της περιόδου πρόβλεψης



144 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

‘

Σχήμα 5.10: Συνολική ακρίβεια ταξινομητών για το πέμπτο της περιόδου πρόβλεψης



Επίλογος

Στόχος της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ήταν η πρόβλεψη πτωχεύ-
σεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Πολωνία. Χρησιμοποιώντας δύο σύνολα δεδομέ-
νων- το πρώτο σύνολο δεδομένων αποτελείται από 145 ελληνικές επιχειρήσεις που έχει ληφθεί
από τους καταλόγους της Εθνικής Τράπεζεας της Ελλάδος και τη βάση της εταιρίας παρο-
χής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ICAP στην Ελλάδα, και το
δεύτερο σύνολο δεδομένων αποτελείται από 10503 επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Πολωνία,
με το δείγμα να έχει ληφθεί από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (University of California
Irvine - UCI Machine Learning Repository). Και στις δύο πειραματικές μελέτες, η διαδικασία
που ακολουθήθκε περιελάμβανε την εκπαίδευση ταξινομητών της εξόρυξης δεδομένων.

Αρχικά, έγινε μια αναφορά στην έννοια της εταιρικής αποτυχίας και της πτώχευσης, με μία
σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων στατιστικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για το
σκοπό της πρόβλςψης μιας χρηματοοικονομικής αποτυχίας.

Κατόπιν, ακολούθησε μία σύντομη αναφορά στις βασικές έννοιες της εξόρυξης γνώσης από
δεδομένα, της ανεύρεσης γνώσης από βάσεις δεδομένων και των δημοφιλέστερων μεθόδων και
αλγορίθμων της Μηχανικής Μάθησης.

Σε ό,τι αφορά το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, έγινε μια προσπάθεια ώστε να ελεχθεί η
χρήση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην πρόβλεψη των εταιρικών πτωχεύσεων. Ση-
μαντικό ρόλο στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων είχε η όσο το δυνατόν καλύτερη και αντι-
προσωπευτική κατανομή των δειγμάτων στην κλάση που ανήκουν, στα σύνολα εκπαίδευσης
και ελέγχου, συγκριτικά με το άγνωστο σύνολο δειγμάτων. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε
για την αντιμετώπιση των ελλειπώντ ιμών ήταν η ολική αφαίρεση αυτών από το σύνολο των
ελληνικών επιχειρήσεων και o μέσος καταλογισμός των δεδομένων για το δεύτερο σύνολο δε-
δομένων. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός των δεδομένων σε σύνολα εκπαίδευσης
και ελέγχου. Λόγω της ανομοιογένειας που εμφανίζεται στην κατανομή των δεδομένων, εφαρ-
μόστηκε η τεχνική της υπερδειγματοληψίας. στα σύνολα εκπαίδευσης.

Η επιλογή του ακριβέστερου αλγορίθμου μηχανικής μάθησης προέκυψε έπειτα από την εκ-
παίδευση των σημαντικότερων μεθόδων κατηγοριοποίησης- Πολυεπίπεδο Perceptron, Δένδρα
Απόφασης, Τυχαία Δάση, Μέθοδος Προώθησης και Ενσάκισης-. Με την εξαγωγή, τη μελέτη
και τη σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων και από τα δύο σύνολα δεδομένων, ως ακρι-
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βέστερος αλγόριθμος κρίθηκε: για το πρόβλημα της πτώχευσης των ελληνικών επιχειρήσεων
οι αλγόριθμοι AdaBoost και Decision Tree για το πρώτο και τρίτο έτος πριν από το έτος της
πτώχευσης αντίστοιχα, ενώ για το πρόβλημα της πτώχευσης των επιχειρήσεων στην Πολω-
νία ακριβέστερος αλγόριθμος κρίθηκε και για τις πέντε περιόδους πρόβλεψης ο αλγόριθμος
Bagging.
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Greek Companies Bankruptcy

Import Required packages

Import useful libraries

In [ ]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from collections import Counter
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score
from sklearn.metrics import recall_score
from scipy.io import arff
from imblearn.over_sampling import SMOTE

Import Classifiers

In [ ]: #Neural Networks-MultiLayerPerceptron
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
mlp=MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(12,12,12),random_state=10)

#Decision Tree
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
dtree= DecisionTreeClassifier()

#Random Forest
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
rforest=RandomForestClassifier(n_estimators = 5, criterion = 'entropy')

#AdaBoost
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
adaboost= AdaBoostClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(),

n_estimators=50,learning_rate=1)

#Bagging
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
bagging=BaggingClassifier(base_estimator = RandomForestClassifier

(criterion='entropy') n_estimators = 5, bootstrap = True)

classifiers=['MultiLayerPerceptron','Decision Tree','Random Forest',
'AdaBoost','Bagging']

instances=[mlp,dtree,rforest,adaboost,bagging]
metrics=pd.DataFrame(index=classifiers,columns=['Accuracy','Precision',

'Recall'])
accuracy=pd.DataFrame(index=['Accuracy'],columns=classifiers)

1



Organizing Data,Data Analysis and Data Preprocessing

In [ ]: def new_headers(df):
cols=[]
for i in range(len(df.columns)-1):

cols.append('F'+str(i+1))
cols.append('Final')
df.columns=cols

def convert_types(df):
for index in range(len(df.columns)-1):

col=df.columns[index]
cl=getattr(df,col)
df[col]=cl.astype(float)

final=getattr(df,'Final')
df['Final']=final.astype(int)

In [ ]: def imbalanced_data(df):
d=df.groupby('Final').size()
print ('Class 0 : ',d[0])
print ('Class 1 : ',d[1])
d.plot(kind='bar')

In [ ]: def data_analysis(df,model,classifier):
features=df.iloc[:,0:len(df.columns)-1]
target=df.iloc[:,-1]
feature_training,feature_test,target_training,target_test=train_test_split(

features,target,test_size=0.3,random_state=42)

x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(
feature_training,target_training,test_size=0.3,random_state=42)

sm=SMOTE(random_state=42,ratio=1.0)
x_train_res,y_train_res=sm.fit_sample(x_train,y_train)
cl=classifier.fit(x_train_res,y_train_res)
prediction=cl.predict(x_test)
acc=accuracy_score(y_test,prediction,normalize=True)
precision=precision_score(y_test,prediction,average=None)
recall=recall_score(y_test,prediction,average=None)
metrics.loc[model,'Accuracy']=acc
metrics.loc[model,'Precision']=np.mean(precision)
metrics.loc[model,'Recall']=np.mean(recall)
accuracy.loc['Accuracy',model]=np.mean(acc)
return metrics,accuracy

def perform_data_modeling(df):
for i in range(len(classifiers)):

2



metrics,accuracy=data_analysis(df,classifiers[i],instances[i])
return metrics,accuracy

Plots

In [ ]: def plot_metrics(metrics):
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,10))
metrics.plot(kind='barh',ax=ax)
ax.grid()

In [ ]: def plot_accuracy(accuracy):
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,10))
accuracy.plot(kind='barh',ax=ax)
ax.grid()

In [ ]: def accuracy_graph(df,models,dataset):

iterations=[i+1 for i in range(50)]
cls=[i+1 for i in range(len(models))]
Accuracy=pd.DataFrame(index=cls,columns=iterations)
for m in range(len(models)):

for i in range(len(iterations)):
metrics,accuracy=perform_data_modeling(df)
accuracy=accuracy*100
Accuracy.at[m+1,i+1]=accuracy.iat[0,m]

estimators=iterations
print(Accuracy)
model1=[]
model2=[]
model3=[]
model4=[]
model5=[]
for i in range(len(estimators)):

model1.append(Accuracy.iat[0,i])
model2.append(Accuracy.iat[1,i])
model3.append(Accuracy.iat[2,i])
model4.append(Accuracy.iat[3,i])
model5.append(Accuracy.iat[4,i])

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.plot(estimators,model1,'.r-')
plt.plot(estimators,model2,'.m-')
plt.plot(estimators,model3,'.b-')
plt.plot(estimators,model4,'.y-')
plt.plot(estimators,model5,'.g-')

plt.xlabel("\n Number of estimators")
plt.ylabel("Accuracy")
plt.title(dataset+"\n"+

3



"\n Effect of varying of estimators on the accuracy score for each classifier")

#display legent

plt.plot(55,50,'r-',label='MultiLayerPerceptron')
plt.plot(55,50,'m-',label='Decision Tree')
plt.plot(55,50,'b-',label='Random Forest')
plt.plot(55,50,'y-',label='AdaBoost')
plt.plot(55,50,'g-',label='Bagging')

plt.legend(loc='lower right')

Last year dataset

In [ ]: df1=arff.loadarff('last year.arff')
df1=pd.DataFrame(df1[0])

#df1=pd.read_csv('last year.csv')
dataset_1="last year"

new_headers(df1)
convert_types(df1)
imbalanced_data(df1)

In [ ]: metrics_1,accuracy_1=perform_data_modeling(df1)
metrics_1
plot_metrics(metrics_1)
accuracy_1
plot_accuracy(accuracy_1)
accuracy_graph(df1,classifiers,dataset_1)

2 years before dataset

In [ ]: df2=arff.loadarff('C:/Users/User/Desktop/2 years before.arff')
df2=pd.DataFrame(df2[0])

#df3=pd.read_csv('2 years before.csv')
dataset_2="2 years before"

new_headers(df2)
convert_types(df2)
imbalanced_data(df2)

In [ ]: metrics_2,accuracy_2=perform_data_modeling(df2)
metrics_2
plot_metrics(metrics_2)
acuracy_2
plot_accuracy(accuracy_2)
plot_accuracy(accuracy_2)
accuracy_graph(df2,classifiers,dataset_2)
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Polish Companies Bankruptcy

Import required packages

Import useful libraries
In [ ]: import numpy as np

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from collections import Counter
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score
from sklearn.metrics import recall_score
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from scipy.io import arff
from imblearn.over_sampling import SMOTE

Import Classifiers
In [ ]: #Neural Networks-MultiLayerPerceptron

from sklearn.neural_network import MLPClassifier
mlp=MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(12,12,12),random_state=10)

#Decision Tree
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
dtree= aca()

#Random Forest
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
rforest=RandomForestClassifier(n_estimators = 5, criterion = 'entropy')

#AdaBoost
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
adaboost= AdaBoostClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(),

n_estimators=50,learning_rate=1)

#Bagging
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier
bagging=BaggingClassifier(base_estimator = RandomForestClassifier(criterion='entropy'),

n_estimators = 5, bootstrap = True)

classifiers=['MultiLayerPerceptron','Decision Tree','Random Forest',
'AdaBoost','Bagging']

instances=[mlp,dtree,rforest,adaboost,bagging]
metrics=pd.DataFrame(index=classifiers,columns=['Accuracy','Precision',

'Recall'])
accuracy=pd.DataFrame(index=['Accuracy'],columns=classifiers)
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Importing & Organizing Data,Data Analysis and Data Preprocessing

In [ ]: from scipy.io import arff

def polish_companies_bankruptcy_dataset(files):
data=[]
for i in range(files):

data.append(arff.loadarff('C:/Users/User/Desktop/'+str(i+1)+'year.arff'))
return data

def arff_2_dataframes():
df=[]
for year_i in polish_companies_bankruptcy_dataset(files):

df.append(pd.DataFrame(year_i[0]))
return df

def new_headers(dfs):
#setting new headers

cols=[]
for i in range(len(dfs[0].columns)-1):

cols.append('X'+str(i+1))
cols.append('Class')
for df in dfs:

df.columns=cols

def converting_types(df,files):

#converting columns type into float
for i in range(files):

for index in range(len(df[0].columns)-1):
name_col=df[i].columns[index]
cl=getattr(df[i],name_col)
df[i][name_col]=cl.astype(float)

#converting class label into int
for i in range(len(df)):

name_col=getattr(df[i],'Class')
df[i]['Class']=name_col.astype(int)

files=5
df=arff_2_dataframes()
new_headers(df)
converting_types(df,files)
df[0].head()

In [ ]: def drop_missing_data(dataset,verbose=False):
new_df=[]
for df in dataset:
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new_df.append(df.dropna(axis=0,how='any'))
if verbose:

print ('for:')
for i in range(len(dataset)):

total_length=len(dataset[i])
new_length=len(new_df[i])
missing_data=total_length-new_length
p=missing_data/total_length
print (str(i+1)+'year dataset:','\t Total length=',total_length,

'\t New legth=',new_length,
'\t Missing datas length=',missing_data,'\t% Data loss=',p,'%')

return new_df

#counting missing data
drop_missing_data(df,verbose=True)

In [ ]: years=['Year 1','Year 2','Year 3','Year 4','Year 5']

In [ ]: #counting missing values for each feature
rows=[]
s=''
for i in range(len(df[0].columns)-1):

s=s+'X'+str(i+1)+' '
s=s+'Class'
rows=s.split()

missing_data=pd.DataFrame(index=years,columns=rows)
for i in range(files):

missing_data.loc['Year '+str(i+1),:]=df[i].isnull().sum(axis=0)
missing_data

In [ ]: from sklearn.preprocessing import Imputer

def mean_imputed_data(df):
imputer=Imputer(missing_values=np.nan,strategy='mean',axis=0)
mean_imputation=[]
for dfs in df:

mean_imputation.append(pd.DataFrame(imputer.fit_transform(dfs)))
for i in range(len(df)):

mean_imputation[i].columns=df[i].columns
return mean_imputation

df=mean_imputed_data(df)
converting_types(df,files)

In [ ]: def data_imbalance(df):
for i in range(len(df)):
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print('Year '+str(i+1)+' Dataset')
d=df[i].groupby('Class').size()
print ('Class 0:',d[0])
print ('Class 1:',d[1])
print ('Porpotion:',round(d[0]/d[1],2),':1')
zero=(df[i]['Class'].tolist().count(0))
one=(df[i]['Class'].tolist().count(1))
total=zero+one
m0=(zero/total)*100
m1=(one/total)*100
print ('Minority (label 0) percentage: '+str(m0)+' %')
print ('Minority (label 1) percentage: '+str(m1)+' %')
print('~'*100)
d.plot(kind='bar',title='Count class elements')
print ('~'*100)

data_imbalance(df)

In [ ]: def data_analysis(df,model,classifier):
features=df.iloc[:,0:len(df.columns)-1]
target=df.iloc[:,-1]
feature_training,feature_test,target_training,target_test=train_test_split(

features,target,test_size=0.3,random_state=42)

x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(
feature_training,target_training,test_size=0.3,random_state=42)

sm=SMOTE(random_state=42,ratio=1.0)
x_train_res,y_train_res=sm.fit_sample(x_train,y_train)
cl=classifier.fit(x_train_res,y_train_res)
prediction=cl.predict(x_test)
acc=accuracy_score(y_test,prediction,normalize=True)
precision=precision_score(y_test,prediction,average=None)
recall=recall_score(y_test,prediction,average=None)
metrics.loc[model,'Accuracy']=acc
metrics.loc[model,'Precision']=np.mean(precision)
metrics.loc[model,'Recall']=np.mean(recall)
accuracy.loc['Accuracy',model]=np.mean(acc)
print (classification_report(y_test,prediction))
print (confusion_matrix(y_test,prediction))
return metrics,accuracy

def perform_data_modeling(df):
for i in range(len(classifiers)):

metrics,accuracy=data_analysis(df,classifiers[i],instances[i])
return metrics,accuracy

Plots
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In [ ]: def plot_metrics(metrics):
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,10))
metrics.plot(kind='barh',ax=ax)
ax.grid()

def plot_accuracy(accuracy):
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,10))
accuracy.plot(kind='barh',ax=ax)
ax.grid()

In [ ]: def plotting(year,n):

estimators=[i+1 for i in range(50)]
model1=[]
model2=[]
model3=[]
model4=[]
model5=[]

for i in range(50):
model1.append(year.iat[0,i])
model2.append(year.iat[1,i])
model3.append(year.iat[2,i])
model4.append(year.iat[3,i])
model5.append(year.iat[4,i])

plt.figure(figsize=(15,15))
plt.plot(estimators,model1,'.r-')
plt.plot(estimators,model2,'.m-')
plt.plot(estimators,model3,'.b-')
plt.plot(estimators,model4,'.y-')
plt.plot(estimators,model5,'.g-')

plt.xlabel("\n ")
plt.ylabel("Accuracy")
plt.title(str(n)+' '+"\n")

#display legent

plt.plot(55,50,'r-',label='MultiLayerPerceptron')
plt.plot(55,50,'m-',label='Decision Tree')
plt.plot(55,50,'b-',label='Random Forest')
plt.plot(55,50,'y-',label='AdaBoost')
plt.plot(55,50,'g-',label='Bagging')

plt.legend(loc='lower right')
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1year period

In [ ]: dataset=' 1rst year period'
metrics1,accuracy1=perform_data_modeling(df[0])
metrics1
plot_metrics(metrics1)
accuracy1
plot_accuracy(accuracy1)

2year period

In [ ]: dataset=' 2nd year period'
metrics2,accuracy2=perform_data_modeling(df[1])
metrics2
plot_metrics(metrics2)
accuracy2
plot_accuarcy(accuracy2)

3year period

In [ ]: dataset=' 3rd year period'
metrics3,accuracy3=perform_data_modeling(df[2])
metrics3
plot_metrics(metrics3)
accuracy3
plot_accuarcy(accuracy3)

4year period

In [ ]: dataset=' 4th year period'
metrics4,accuracy4=perform_data_modeling(df[3])
metrics4
plot_metrics(metrics4)
accuracy4
plot_accuarcy(accuracy4)

5year period

In [ ]: dataset=' 5th year period'
metrics5,accuracy5=perform_data_modeling(df[4])
metrics5
plot_metrics(metrics5)
accuracy5
plot_accuarcy(accuracy5)

In [ ]:

In [ ]: #plotting accuracy

iterations=[i+1 for i in range(50)]
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models=[i+1 for i in range(len(classifiers))]
year_1=pd.DataFrame(index=models,columns=iterations)
year_2=pd.DataFrame(index=models,columns=iterations)
year_3=pd.DataFrame(index=models,columns=iterations)
year_4=pd.DataFrame(index=models,columns=iterations)
year_5=pd.DataFrame(index=models,columns=iterations)
accuracy_of_years=pd.DataFrame(index=classifiers,columns=years)

for i in range(len(iterations)):
print ('number:\t'+str(i)+' iteration')
for year in range(len(df)):

mtr,acc=perform_data_modeling(df[year])
acc=100*acc
for cl in range(len(classifiers)):

accuracy_of_years.at[classifiers[cl],years[year]]=acc.iat[0,cl]
for m in range(len(models)):

year_1.at[m+1,i+1]=accuracy_of_years.iat[m,0]
year_2.at[m+1,i+1]=accuracy_of_years.iat[m,1]
year_3.at[m+1,i+1]=accuracy_of_years.iat[m,2]
year_4.at[m+1,i+1]=accuracy_of_years.iat[m,3]
year_5.at[m+1,i+1]=accuracy_of_years.iat[m,4]

In [ ]: plotting(year_1,1)

In [ ]: plotting(year_2,2)

In [ ]: plotting(year_3,3)

In [ ]: plotting(year_4,4)

In [ ]: plotting(year_5,5)
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Αριθμητικά αποτελέσματα για το πρόβλημα της πτώχευσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

MultiLayerPerceptron για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης
Precision Recall f1-score support

0 0.64 0.89 0.74 18
1 0.64 0.31 0.42 13

micro avg 0.65 0.65 0.65 31
macro avg 0.65 0.60 0.58 31
weighted avg 0.65 0.65 0.61 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 16 2
Bankrupted 9 4

Decision Tree για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.70 0.78 0.74 18
1 0.64 0.54 0.58 13

micro avg 0.68 0.68 0.68 31
macro avg 0.67 0.66 0.66 31
weighted avg 0.67 0.68 0.67 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 14 4
Bankrupted 6 7

Random Forest για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.52 0.72 0.60 18
1 0.17 0.08 0.11 13

micro avg 0.45 0.45 0.45 31
macro avg 0.34 0.40 0.35 31
weighted avg 0.37 0.45 0.45 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 13 5
Bankrupted 12 1

AdaBoost για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.645161 0.653333 0.598291
Decision Tree 0.677419 0.668182 0.65812
Random Forest 0.451613 0.343333 0.399573

AdaBoost 0.709677 0.701754 0.696581
Bagging 0.516129 0.470109 0.476496

Πίνακας 5.12: Αποτελέσματα για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.74 0.78 0.76 18
1 0.67 0.62 0.64 13

micro avg 0.71 0.71 0.71 31
macro avg 0.70 0.70 0.70 31
weighted avg 0.71 0.71 0.71 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 14 4
Bankrupted 5 8

Bagging για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.57 0.72 0.63 18
1 0.38 0.23 0.29 13

micro avg 0.52 0.52 0.52 31
macro avg 0.47 0.48 0.46 31
weighted avg 0.49 0.52 0.49 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 13 5
Bankrupted 10 3
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‘

Σχήμα 5.11: Αποτελέσματα για το πρώτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

MultiLayerPerceptron για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.71 0.28 0.40 18
1 0.46 0.85 0.59 13

micro avg 0.52 0.52 0.52 31
macro avg 0.59 0.56 0.50 31
weighted avg 0.61 0.52 0.48 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 5 13
Bankrupted 2 11

Decision Tree για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.68 0.83 0.75 18
1 0.67 0.46 0.55 13

micro avg 0.68 0.68 0.68 31
macro avg 0.67 0.65 0.65 31
weighted avg 0.68 0.68 0.66 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 15 3
Bankrupted 7 6
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Random Forest για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.61 0.94 0.74 18
1 0.67 0.15 0.25 13

micro avg 0.61 0.61 0.61 31
macro avg 0.64 0.55 0.49 31
weighted avg 0.63 0.61 0.53 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 17 1
Bankrupted 11 2

AdaBoost για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.65 0.83 0.73 18
1 0.62 0.38 0.48 13

micro avg 0.65 0.65 0.65 31
macro avg 0.64 0.61 0.60 31
weighted avg 0.64 0.65 0.62 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 15 3
Bankrupted 8 5

Bagging για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.59 0.72 0.65 18
1 0.44 0.31 0.36 13

micro avg 0.55 0.55 0.55 31
macro avg 0.52 0.51 0.51 31
weighted avg 0.53 0.55 0.53 31

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 13 5
Bankrupted 9 4



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 179

Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.516129 0.58631 0.561966
Decision Tree 0.677419 0.674242 0.647436
Random Forest 0.612903 0.636905 0.549145

AdaBoost 0.645161 0.636905 0.549145
Bagging 0.548387 0.517677 0.514957

Πίνακας 5.13: Αποτελέσματα για το τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

‘

Σχήμα 5.12: Αποτελέσματα για τρίτο έτος πριν από το έτος της πτώχευσης

Αποτελέσματα για την πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων στην Πολωνία

MultiLayerPerceptron για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.82 0.89 1414
1 0.92 0.60 0.21 62

micro avg 0.81 0.81 0.81 1476
macro avg 0.55 0.71 0.55 1476
weighted avg 0.94 0.81 0.86 1476

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1153 261
Bankrupted 25 37
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Decision Tree για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.95 0.96 1414
1 0.28 0.48 0.36 62

micro avg 0.93 0.93 0.93 1476
macro avg 0.63 0.72 0.66 1476
weighted avg 0.95 0.93 0.94 1476

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1338 76
Bankrupted 32 30

Random Forest για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.97 0.97 1414
1 0.40 0.47 0.43 62

micro avg 0.95 0.95 0.95 1476
macro avg 0.69 0.72 0.70 1476
weighted avg 0.95 0.93 0.94 1476

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1371 43
Bankrupted 33 29

AdaBoost για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.94 0.96 1414
1 0.26 0.48 0.34 62

micro avg 0.92 0.92 0.92 1476
macro avg 0.62 0.71 0.65 1476
weighted avg 0.95 0.92 0.93 1476

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1330 19
Bankrupted 33 29

Bagging για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.99 0.98 1414
1 0.60 0.47 0.53 62

micro avg 0.96 0.96 0.96 1476
macro avg 0.79 0.73 0.75 1476
weighted avg 0.96 0.96 0.96 1476
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.806233 0.551469 0.706096
Decision Tree 0.926829 0.629831 0.715061
Random Forest 0.948509 0.689637 0.718666

AdaBoost 0.921409 0.619832 0.712233
Bagging 0.966477 0.790529 0.27152

Πίνακας 5.14: Αποτελέσματα για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1395 19
Bankrupted 33 29

‘

Σχήμα 5.13: Αποτελέσματα για το πρώτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης
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MultiLayerPerceptron για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.87 0.92 2059
1 0.09 0.32 0.14 78

micro avg 0.85 0.85 0.85 2137
macro avg 0.53 0.60 0.56 2137
weighted avg 0.94 0.85 0.89 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1794 265
Bankrupted 53 25

Decision Tree για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.94 0.96 2059
1 0.23 0.50 0.32 78

micro avg 0.92 0.92 0.92 2137
macro avg 0.61 0.72 0.64 2137
weighted avg 0.95 0.92 0.93 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1929 130
Bankrupted 39 39

Random Forest για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.96 0.97 2059
1 0.27 0.41 0.33 78

micro avg 0.94 0.94 0.94 2137
macro avg 0.63 0.68 0.65 2137
weighted avg 0.95 0.94 0.94 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1974 85
Bankrupted 46 32

AdaBoost για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.93 0.95 2059
1 0.22 0.54 0.31 78

micro avg 0.91 0.91 0.91 2137
macro avg 0.60 0.73 0.63 2137
weighted avg 0.95 0.91 0.93 2137
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.851193 0.528756 0.595905
Decision Tree 0.920917 0.605476 0.718431
Random Forest 0.938699 0.605476 0.718431

AdaBoost 0.914366 0.601871 0.733534
Bagging 0.962564 0.729354 0.672202

Πίνακας 5.15: Αποτελέσματα για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1912 85
Bankrupted 36 42

Bagging για το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.99 0.98 2059
1 0.48 0.36 0.41 78

micro avg 0.96 0.96 0.96 2137
macro avg 0.73 0.67 0.70 2137
weighted avg 0.96 0.96 0.96 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 2029 30
Bankrupted 50 28
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‘

Σχήμα 5.14: Αποτελέσματαγια το δεύτερο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

MultiLayerPerceptron για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.80 0.88 2109
1 0.11 0.53 0.18 97

micro avg 0.78 0.85 0.85 2206
macro avg 0.54 0.66 0.53 2206
weighted avg 0.94 0.78 0.84 2206

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1678 431
Bankrupted 46 51

Decision Tree για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.92 0.94 2109
1 0.20 0.45 0.28 97

micro avg 0.90 0.90 0.90 2206
macro avg 0.59 0.69 0.61 2206
weighted avg 0.94 0.90 0.92 2206
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Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1935 174
Bankrupted 53 44

Random Forest για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.95 0.96 2059
1 0.31 0.47 0.38 97

micro avg 0.93 0.93 0.93 2137
macro avg 0.64 0.71 0.67 2137
weighted avg 0.95 0.94 0.94 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 2007 102
Bankrupted 51 46

AdaBoost για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.92 0.95 2109
1 0.22 0.54 0.31 97

micro avg 0.90 0.90 0.90 2137
macro avg 0.60 0.70 0.62 2137
weighted avg 0.94 0.90 0.92 2137

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1941 168
Bankrupted 50 47

Bagging για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.97 0.97 2109
1 0.41 0.44 0.43 97

micro avg 0.95 0.95 0.95 2206
macro avg 0.69 0.71 0.70 2206
weighted avg 0.95 0.95 0.95 2206

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 2048 61
Bankrupted 54 43
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.783772 0.539563 0.660705
Decision Tree 0.897099 0.587587 0.685552
Random Forest 0.930644 0.643015 0.712931

AdaBoost 0.901179 0.596746 0.702439
Bagging 0.947869 0.693886 0.707188

Πίνακας 5.16: Αποτελέσματα για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

MultiLayerPerceptron για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.88 0.92 1957
1 0.14 0.38 0.20 100

micro avg 0.85 0.85 0.85 2057
macro avg 0.55 0.63 0.56 2057
weighted avg 0.92 0.85 0.88 2057

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1719 238
Bankrupted 62 38

Decision Tree για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.91 0.92 1957
1 0.23 0.49 0.20 100

micro avg 0.89 0.89 0.89 2057
macro avg 0.60 0.70 0.56 2057
weighted avg 0.94 0.89 0.88 2057

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1789 168
Bankrupted 51 49

Random Forest για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.94 0.94 1957
1 0.24 0.39 0.31 100

micro avg 0.91 0.96 0.89 2057
macro avg 0.60 0.66 0.63 2057
weighted avg 0.93 0.91 0.91 2057
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Σχήμα 5.15: Αποτελέσματα για το τρίτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1833 124
Bankrupted 61 39

AdaBoost για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.91 0.94 1957
1 0.21 0.49 0.30 100

micro avg 0.89 0.89 0.89 2057
macro avg 0.59 0.70 0.62 2057
weighted avg 0.94 0.89 0.91 2057

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1777 180
Bankrupted 51 49

Bagging για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.854157 0.551435 0.629193
Decision Tree 0.893534 0.599045 0.702077
Random Forest 0.910063 0.603528 0.663319

AdaBoost 0.887701 0.593037 0.699011
Bagging 0.943121 0.698094 0.718648

Πίνακας 5.17: Αποτελέσματα για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.97 0.97 1957
1 0.42 0.47 0.45 100

micro avg 0.94 0.44 0.94 2057
macro avg 0.70 0.72 0.71 2057
weighted avg 0.95 0.94 0.94 2057

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1893 64
Bankrupted 53 47

‘

Σχήμα 5.16: Αποτελέσματα για το τέταρτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης
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MultiLayerPerceptron για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.96 0.67 0.79 1161
1 0.12 0.62 0.19 81

micro avg 0.67 0.67 0.67 1242
macro avg 0.54 0.64 0.49 1242
weighted avg 0.91 0.67 0.75 1242

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 779 382
Bankrupted 31 50

Decision Tree για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.93 0.95 1161
1 0.37 0.57 0.45 81

micro avg 0.91 0.91 0.91 1242
macro avg 0.67 0.75 0.70 1242
weighted avg 0.93 0.91 0.92 1242

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1082 79
Bankrupted 35 46

Random Forest για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.95 0.96 1161
1 0.41 0.53 0.46 81

micro avg 0.92 0.92 0.92 1242
macro avg 0.69 0.74 0.71 1242
weighted avg 0.93 0.92 0.92 1242

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1099 62
Bankrupted 38 43

AdaBoost για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.97 0.93 0.95 1161
1 0.37 0.56 0.46 81

micro avg 0.91 0.91 0.91 1242
macro avg 0.67 0.75 0.70 1242
weighted avg 0.93 0.91 0.92 1242
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Συνολική ακρίβεια Ακρίβεια Ανάκληση
(Accuracy) (Precision) (Recall)

MultiLayerPerceptron 0.667472 0.538735 0.644129
Decision Tree 0.908213 0.668333 0.749928
Random Forest 0.919485 0.688051 0.738731

AdaBoost 0.909823 0.669893 0.745047
Bagging 0.939614 0.752864 0.812661

Πίνακας 5.18: Αποτελέσματα για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1085 76
Bankrupted 36 45

Bagging για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης

Precision Recall f1-score support
0 0.98 0.96 0.97 1161
1 0.53 0.67 0.59 78

micro avg 0.94 0.94 0.94 1242
macro avg 0.75 0.81 0.78 1242
weighted avg 0.95 0.94 0.94 1242

Confusion Matrix
Non-Bankrupted Bankrupted

Non-Bankrupted 1113 48
Bankrupted 27 54



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 191

‘

Σχήμα 5.17: Αποτελέσματα για το πέμπτο έτος της περιόδου της πρόβλεψης της πτώχευσης
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