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αθνπζηηθήο εθπνκπήο θαη ηεο πεγήο ηνπο κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο 
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Καηαζηξνθηθφο Έιεγρνο θαη ε Αθνπζηηθή Δθπνκπή θαη ε ίδηα απνηειεί κηα 
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θαηεγνξίεο: ζε εθείλα πνπ δφζεθαλ έηνηκα θαη ζε εθείλα πνπ πξνέθπςαλ 

κεηά απφ επεμεξγαζία. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην παξάξηεκα 

κε ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1. Με θαηαζηξνθηθόο έιεγρνο  

    Με ηνλ φξν Με Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν (ΜΚΔ) ελλννχληαη νη κέζνδνη νη νπνίεο 

ειέγρνπλ έλα αληηθείκελν, έλα πιηθφ ή έλα ζχζηεκα ρσξίο λα βιάπηεηαη ε 

θαηαζθεπαζηηθή αξηηφηεηά ηνπ θαη ε κειινληηθή ηνπ ρξεζηκφηεηα. Δμ‘ νξηζκνχ, νη κε 

θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο επηζεσξνχλ ηα πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο ρσξίο ηε δηαθνπή ή ηε 

βιάβε ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο. Ο ΜΚΔ είλαη έλαο θιάδνο ηεο 

επηζηήκεο ησλ πιηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε  ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ 

θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Οη κέζνδνη ΜΚΔ γίλνληαη παξάγνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ζρεδίαζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή. 

    Η δηεζλήο θνηλφηεηα ηνπ ΜΚΔ έρεη πηνζεηήζεη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν ηαμηλνκεί ηηο 

κεζφδνπο ΜΚΔ ζε έμη ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Οπηηθήο (Visual), 

2. Γηείζδπζεο (Penetrating), 

3. Αθηηλνβνιίαο (Radiation), 

4. Μαγλεηηθήο-Ηιεθηξηθήο (Magnetic-Electrical), 

5. Μεραληθήο Γφλεζεο (Mechanical Vibration), 

6. Θεξκηθήο (Thermal), Υεκηθήο-Ηιεθηξνρεκηθήο (Chemical-Electrochemical) 

    Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη πην ζεκαληηθέο, γλσζηέο θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη ΜΚΔ, ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα ηηο θαηαζθεπέο, είλαη 

νη αθφινπζεο: 

1. Αθνπζηηθή Δθπνκπή (Acoustic Emission), 

2. Οινγξαθία (Holography), 

3. Αθνπζηφ-Τπέξερνη (Acousto-Ultrasonic), 

4. Γηεηζδπηηθά Τγξά (Liquid Penetrant), 

5. Γηλνξεχκαηα (Eddy Current), 

6. Θεξκνγξάθεζε (Thermography), 

7. Μαγλεηηθά σκαηίδηα (Magnetic Particle), 

8. Οπηηθφο Έιεγρνο (Visual Inspection), 

9. Ραδηνγξαθία κε Αθηίλεο Υ (X-Ray Radiography), 
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10. Τπέξερνη (Ultrasonic). 

    ‘ απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή 

κέζνδνο πνπ λα ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΜΚΔ θαη ζπλεπψο είλαη άζθνπνο ν 

ραξαθηεξηζκφο κίαο κεζφδνπ θαιχηεξεο απφ θάπνηα άιιε, αλεμαξηήησο εθαξκνγήο θαη 

θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο 

κεζφδσλ νχησο ψζηε  λα ειεγρζνχλ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ νη δηάθνξνη ηχπνη βιάβεο. 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε κεζφδνπ. 

 

1. Αθνπζηηθή Δθπνκπή (Acoustic Emission) 

H Αθνπζηηθή Δθπνκπή (ΑΔ) εθαξκφδεηαη ζε πιηθά πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ 

εζσηεξηθέο θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα κεηαβαηηθά ηαζηθά θχκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιηθφ ιφγσ απφηνκεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο.  

 

2. Oινγξαθία (Holography) 

Με ρξήζε ηεο νινγξαθίαο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ πνιχ κηθξέο κεηαηνπίζεηο ηεο 

ηάμεσο ηνπ ¼ ηνπ κήθνπο ηνπ θχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Laser. 

Η χπαξμε αηέιεηαο βξίζθεηαη θαζψο παξαηεξνχληαη ηνπηθά κεγαιχηεξεο επηθαλεηαθέο 

κεηαηνπίζεηο απ‘ φηη ζε αληίζηνηρα ζηνηρεία ρσξίο αηέιεηα. Η κέζνδνο απαηηεί 

πξνζεθηηθή επζπγξάκκηζε ηεο νπηηθήο δηάηαμεο, ε νπνία είλαη πνιχ επαίζζεηε ζε 

κηθξνδνλήζεηο, ηαιαληψζεηο θαη γεληθφηεξα ζε εμσηεξηθέο δηεγέξζεηο.  

 

3. Αθνπζηφ-Τπέξερνη (Acousto-Ultrasonic) 

Η κέζνδνο ησλ αθνπζηφ-ππεξήρσλ έρεη ζθνπφ λα ζπλδπάζεη κέξνο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ ππεξήρσλ κε απηά ηεο ΑΔ. Αηζζεηήξεο ππεξήρσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάδνζε ηαζηθψλ θπκάησλ ζην πιηθφ, ελψ ε θαηαγξαθή θαη 

επεμεξγαζία απηψλ γίλεηαη κε αηζζεηήξεο θαη κεζφδνπο ΑΔ. πλεπψο κε δχν κφλν 

αηζζεηήξεο είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο χπαξμεο βιάβεο ζην πιηθφ, ρσξίο φκσο λα είλαη 

δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο απηήο. Η χπαξμε βιάβεο ζην πιηθφ επηδξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο.  

 

4. Γηεηζδπηηθά Τγξά (Liquid Penetrant) 

Ο ΜΚΔ κε δηεηζδπηηθά πγξά ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλίρλεπζε αηειεηψλ 

ηξηρνεηδψλ (capillary) δηαζηάζεσλ ζε κε πνξψδε πιηθά (non - porous). Σα δηεηζδπηηθά 

πγξά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα πεξηζζφηεξα κε πνξψδε πιηθά.  
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5. Γηλνξεχκαηα (Eddy Current) 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηλνξεπκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε καγλεηηθψλ 

πεδίσλ κεηαμχ ηνπ αηζζεηήξα πελίνπ θαη ηεο ειεθηξηθά αγψγηκεο θαηαζθεπήο. 

 

6. Θεξκνγξάθεζε (Thermography)  

Η ζεξκνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ ηνπηθή κεηαβνιή ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ιφγσ 

χπαξμεο βιάβεο ζην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. Έηζη, ζεξκαίλνληαο ηε κία επηθάλεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη κεηξψληαο ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο είηε ζε απηήλ, είηε ζηελ 

απέλαληη επηθάλεηα, βξίζθεηαη ε χπαξμε αηειεηψλ ζε απηά. Η αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ 

κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, ππεξεπαίζζεησλ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, έρεη απμήζεη 

θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεζφδνπ. 

 

7. Μαγλεηηθά σκαηίδηα (Magnetic Particle)  

Σα καγλεηηθά ζσκαηίδηα ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζηηο ηδηφηεηεο καγλεηηθνχ πεδίνπ 

εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηελ αλίρλεπζε επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ ιφγσ ηεο καγλήηηζεο ησλ 

πιηθψλ. 

 

8. Οπηηθφο Έιεγρνο (Visual Inspection) 

Ο νπηηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη θαηαζθεπή. Ο νπηηθφο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε γπκλφ κάηη είηε κε φξγαλα φπσο κηθξνζθφπην, ελδνζθφπην θ.ά. 

 

9. Ραδηνγξαθία κε Αθηίλεο Υ (X-Ray Radiography) 

Καηά ην ΜΚΔ κε ηε κέζνδν ηεο ξαδηνγξαθίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο ηεο κνξθήο αθηίλσλ Υ ή γ. Η κέζνδνο βαζίδεηαη 

ζηε δηαθνξεηηθή απνξξφθεζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ηνπ πάρνπο ηνπ πιηθνχ. Σν πνζνζηφ απνξξφθεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πάρνο θαη 

ηελ ππθλφηεηα ηνπ ππφ έιεγρν αληηθεηκέλνπ. Η αθηηλνβνιία πνπ δελ απνξξνθάηαη 

θαηαγξάθεηαη είηε ζε εηδηθφ θηικ, είηε απφ εηδηθνχο αηζζεηήξεο δείρλνληαο έηζη ηηο 

πεξηνρέο χπαξμεο βιάβεο. Με ηε ρξήζε ηεο ξαδηνγξαθίαο είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαγξαθνχλ κηθξνξσγκέο εθφζνλ βξίζθνληαη παξάιιεια ζηελ εθπεκπφκελε δέζκε, 

ελψ αλάινγα κε ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ θελά πιηθνχ. 

 

 

 



10 

 

10. Τπέξερνη (Ultrasonic) 

 

Ο ΜΚΔ κε ππεξήρνπο βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζην 

πιηθφ θχκαηνο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αηειεηψλ. Η δηάδνζε ησλ ππεξήρσλ ζηα ζηεξεά 

ζψκαηα επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο φζν θαη απφ 

ηελ χπαξμε δηεπηθαλεηψλ, φπσο ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη απφ 

αηέιεηεο, φπσο ξσγκέο, πφξνη, δηαζηξσκαηηθέο απνθνιιήζεηο θιπ. 

    Με θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο θαη έιεγρνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 

δηαζηάζεσλ, ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηνηήησλ 

ησλ πιηθψλ, φπσο ζπληειεζηέο ειαζηηθφηεηαο θαη ζθιεξφηεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Οη 

ηερληθέο ΜΚΔ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαβνιψλ 

κέζα ζηε δνκή, κηθξψλ αιιαγψλ ζηελ επηθάλεηα, παξνπζία ξσγκψλ ή θαη άιισλ 

θπζηθψλ αζπλερεηψλ. πλέπεηα ηνπ κεγάινπ εχξνπο εθαξκνγψλ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε 

εμέιημε δηαθφξσλ κεζφδσλ ΜΚΔ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θαηά πεξίζηαζε 

απαηηήζεσλ ηεο θάζε εθαξκνγήο. Δπηπιένλ ν ΜΚΔ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή πξντφλησλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- Δμαζθάιηζε αθεξαηφηεηαο πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνπηζηία. 

- Απνθπγή αηπρεκάησλ. 

- Γεκηνπξγία θέξδνπο γηα ην ρξήζηε. 

- Δμαζθάιηζε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη δηαηήξεζεο θαιήο θήκεο           ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

- Καιχηεξνο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ. 

- Έιεγρνο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο. 

- Υακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. 

- Γηαηήξεζε νκνηφκνξθνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο. 

 

1.2 Αθνπζηηθή εθπνκπή 

    ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο ζα επηθεληξσζεί 

θπξίαξρα ζε κία κέζνδν ΜΚΔ, ηελ αθνπζηηθή εθπνκπή (ΑΔ). 

    Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Γνθηκψλ θαη Τιηθψλ (American 

Society for Testing and Materials - ASTM), σο ΑΔ νξίδνληαη ηα κεηαβαηηθά ηαζηθά 

θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιηθφ ιφγσ απφηνκεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο. Η 

πεγή απηψλ ησλ θπκάησλ κπνξεί λα είλαη κηα ηνπηθή κεηαηφπηζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

πιαζηηθή παξακφξθσζε ή ηελ έλαξμε θαη δηάδνζε αζηνρίαο ζην πιηθφ. Η ΑΔ είλαη κηα 

κέζνδνο ΜΚΔ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή απηψλ ησλ ειαζηηθψλ θπκάησλ ζε 

ειεθηξηθά ζήκαηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πηεδνειεθηξηθψλ αηζζεηήξσλ πνπ 



11 

 

δηεγείξνληαη ζε ζπρλφηεηεο ππεξήρσλ απφ 25 σο 1200 kHz. ηελ επηθάλεηα ηεο ππφ 

εμέηαζε θαηαζθεπήο ηνπνζεηνχληαη αηζζεηήξεο θαη ζην ζεκείν επαθήο ηνπο κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο θάπνην παρχξξεπζην πγξφ, φπσο γξάζν. Σν 

ειεθηξηθφ ζήκα θάζε αηζζεηήξα εληζρχεηαη, θηιηξάξεηαη θαη πθίζηαηαη επηπιένλ 

επεμεξγαζία απφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ.   

    Οη βαζηθέο απαηηήζεηο θαηά ην ΜΚΔ κε ηε κέζνδν ηεο ΑΔ είλαη ε απνκφλσζε ηνπ 

ζνξχβνπ, ε αμηφπηζηε αλαγλψξηζε ησλ ζεκάησλ απφ πξαγκαηηθέο αζηνρίεο ηνπ πιηθνχ, 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο αζηνρίαο θαη ηέινο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο 

θξηζηκφηεηαο ηεο βιάβεο ζην πιηθφ. Η επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ.   

    Ο ΜΚΔ κε ΑΔ απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηε 

κειέηε κεραληζκψλ πιαζηηθήο παξακφξθσζεο, ζξαχζεο θαη δηάβξσζεο. Παξέρεη 

άκεζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφθξηζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πιηθνχ ππφ 

ηάζε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληνρή ηνπ, ηε ζπζζψξεπζε βιάβεο θαη ηελ έλαξμε 

αζηνρίαο ηνπ. Η ΑΔ βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, 

φπσο δηαδηθαζία δηάβξσζεο, κεηαζρεκαηηζκνί θάζεο, θ.α. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΑΔ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

- Έιεγρνη πηεζηηθψλ δνρείσλ θαη ζθαηξηθψλ ή θπιηλδξηθψλ δεμακελψλ. 

- Έιεγρνο ππζκέλα δεμακελψλ. 

- Αμηνιφγεζε γήξαλζεο αεξνζθαθψλ. 

- Γνθηκέο ζε βπηηνθφξα βαγφληα θαη θπιηλδξηθά δνρεία αεξίνπ. 

- Έιεγρνη δηαξξνψλ ζε ππέξγεηεο θαη ππφγεηεο ζσιελψζεηο, ζε ζσιήλεο αεξίνπ ή αηκνχ 

πςειήο πίεζεο. 

- Γνθηκέο κεξηθήο απνθφξηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ. 

- Έιεγρνη πξνεγκέλσλ πιηθψλ, θεξακηθψλ θαη ζπλζέησλ. 

- Δληνπηζκφο δηάβξσζεο. 

- Πνηνηηθφο έιεγρνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

    Ιδηαίηεξα γηα ηνλ έιεγρν πηεζηηθψλ δνρείσλ θαη δεμακελψλ, έρνπλ εθδνζεί 

πνιπάξηζκα πξφηππα θαη θαλνληζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔ ζε κηα πιεηάδα 

πηεζηηθψλ δνρείσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ κηθξνχ φγθνπ θπιηλδξηθά δνρεία αεξίνπ, 

βπηηνθφξα νρήκαηα θαη βαγφληα αεξίνπ κέρξη νγθψδε δνρεία απνζήθεπζεο, θαζψο θαη 

δεμακελέο δηαθφξσλ κεγεζψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη δηάγλσζε ησλ 

"ελεξγψλ ειαηησκάησλ", φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ 

πνπ εθπέκπνπλ ιφγσ επηβνιήο θνξηίνπ. πλεπψο, δε ράλεηαη ρξφλνο θαη κεηψλεηαη ν 
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ρξφλνο επηζεψξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ αηειεηψλ πνπ δελ απεηινχλ ηε δνκηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

    ε θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ επηθαιπθζεί κε κνλσηηθφ πιηθφ δελ απαηηείηαη αθαίξεζε 

ηεο κφλσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ παξά κφλν ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ 

αηζζεηήξσλ. πλεπψο, ην θέξδνο ζε ρξφλν θαη θφζηνο είλαη πνιχ κεγάιν, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ειέγρνπ δηάβξσζεο θάησ απφ πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ ή κφλσζε. 

    ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηεξγαζηψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο δελ απαηηείηαη δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θπκαηνδεγνί 

(waveguides) κηθξήο επηθάλεηαο πνπ εθάπηνληαη ζηε ζεξκή επηθάλεηα, ελψ ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπο ηνπνζεηείηαη ν αηζζεηήξαο ΑΔ. 

    Ο έιεγρνο κε ΑΔ δηαξθεί κεξηθέο ψξεο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκα ιηγφηεξν. 

Γελ ππάξρεη άιιε ζπγθξίζηκε ηερληθή πνπ λα επηηξέπεη επηζεψξεζε ηνπ 100% ηνπ 

φγθνπ ηεο θαηαζθεπήο, γηα θξίζηκεο δνκηθά αηέιεηεο, ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Η ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ΑΔ κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο, ελψ παξάιιεια παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα 

ηεο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα πνχκε φηη ν ρξφλνο θαζήισζεο γηα επηζεψξεζε 

ειαρηζηνπνηείηαη. Σα δεδνκέλα ςεθηνπνηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη κφληκα ζε 

ππνινγηζηή, επηηξέπνληαο επαλεπεμεξγαζία θαη αλάιπζε. 

    Η ΑΔ είλαη κηα απφ ηηο πην επαίζζεηεο κεζφδνπο ΜΚΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή αζηνρηψλ ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. Λφγσ ηεο απμεκέλεο φκσο 

επαηζζεζίαο, είλαη πηζαλφ λα θαηαγξαθνχλ θαη ζήκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

αζηνρία ηνπ πιηθνχ, φπσο εμσηεξηθνί κεραληθνί ζφξπβνη, ειεθηξνκαγλεηηθέο 

επηδξάζεηο, αιιά θαη ζήκαηα ιφγσ ηξηβήο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ ησλ ήδε 

επξηζθφκελσλ ζην πιηθφ αηειεηψλ. 

    Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο ΑΔ γηα πξαθηηθέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο είλαη φηη 

επηηξέπεη ηνλ έιεγρν κεγάισλ θαηαζθεπψλ ζε κηθξφ ρξφλν θαη κε ιίγνπο κφλν 

αηζζεηήξεο,  ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο θάζε μερσξηζηνχ 

ζεκείνπ ηεο θαηαζθεπήο κε κεζφδνπο ζάξσζεο. Δπηπιένλ ε κέζνδνο ΑΔ κπνξεί λα 

θαηαγξάθεη ειαηηψκαηα (ή αιιηψο αηέιεηεο) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δειαδή παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time monitoring). 

    Η κέζνδνο ΑΔ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο ΜΚΔ ζην φηη ην ζήκα 

πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην πιηθφ θαη φρη απφ εμσηεξηθή πεγή κε άκεζε ζπλέπεηα λα είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε εθαξκνγή θνξηίνπ ψζηε λα πξνθιεζεί έλαξμε ή επέθηαζε 

βιάβεο. πλεπψο ε ΑΔ θαηαγξάθεη κεηαβαηηθά κε αληηζηξεπηά θαηλφκελα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη δελ είλαη άκεζα επαλαιήςηκε ζην ίδην δνθίκην-θαηαζθεπαζηηθφ 

ζηνηρείν, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο πνπ αθελφο είλαη άκεζα επαλαιήςηκεο, 

αθεηέξνπ ειέγρνπλ ηελ χπαξμε γεσκεηξηθψλ αλσκαιηψλ. Η κέζνδνο ηεο ΑΔ πιενλεθηεί 

έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ ΜΚΔ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 
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- Mεγαιχηεξε επαηζζεζία. 

- Έγθαηξε θαη ηαρεία δηάγλσζε αηειεηψλ. 

- Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

- Μείσζε θφζηνπο. 

- Δληνπηζκφο πεξηνρήο βιάβεο. 

- Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ, θαζψο δελ απαηηείηαη ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο, νχηε 

πνιιαπιέο δνθηκέο απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ειέγρνπ. 

- Διάρηζηε θαηαζηξνθή εμσηεξηθήο κφλσζεο. 

- Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ: 

νη ζχγρξνλεο κέζνδνη ηερλεηήο λνεκνζχλεο έρνπλ θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπζζψξεπζε 

εκπεηξίαο πνιιαπιψλ δνθηκψλ ζε έκπεηξα ζπζηήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 

                     

1.3 Αλαγλώξηζε πξνηύπωλ                                                                                    

    Έλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ είλαη νη  ιεηηνπξγίεο 

αλαγλψξηζεο. Ιδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηνπο αλζξψπνπο, θαζεκεξηλά θαινχκαζηε λα 

αλαγλσξίζνπκε ήρνπο, θσλέο, πξφζσπα, αληηθείκελα αθφκα θαη θαηαζηάζεηο, ινγηθνχο 

ζπλεηξκνχο θαη ιχζεηο γλσζηψλ πξνβιεκάησλ. Δκβαζχλνληαο ζ‘ απηήλ ηελ θαζεκεξηλή 

θαη ζπλήζσο αζπλαίζζεηε αλζξψπηλε ιεηηνπξγία, γίλεηαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο βαζίδεηαη ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, 

αξρηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζχγθξηζή ηεο κε πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο 

απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε.  

    Γεληθά ε αλαγλψξηζε (recognition) ή ηαμηλφκεζε (classification) αληηθεηκέλνπ 

(pattern) κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ ε δηαδηθαζία εθείλε κε ηελ νπνία ζήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα αληηθείκελν ή παξάγνληαη απφ έλα 

θαηλφκελν, ηαμηλνκνχληαη ζε κία απφ έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαηεγνξηψλ (classes).  

    Οη θαηεγνξίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ νκάδεο αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή 

ηδηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ απηψλ ησλ νκάδσλ είλαη ε χπαξμε θάπνησλ 

ηδηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αθξίβεηα φια ηα αληηθείκελα 

πνπ αλήθνπλ ζε απηέο. Σηο νκάδεο απηέο ζηελ ηαμηλφκεζε πξνηχπσλ ηηο νλνκάδνπκε 

θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ. 

    Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηέζζεξα  ζηάδηα: 
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1. Μέηξεζε, θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (data acquisition). 

2. Αξρηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ (pre-processing and data analysis). 

3. Δθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. 

4. Σαμηλφκεζε θαη αλαγλψξηζε (classification and recognition). 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη θαιχηεξα ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ζρήκα 1): 

 

                       

 

ρήκα 1: Βαζηθέο ζπληζηψζεο δηάηαμεο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. 

    Καηά ην πξψην ζηάδην, νη θπζηθνρεκηθέο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξφβιεκα 

κεηαηξέπνληαη ζε κηα ζεηξά αλαινγηθψλ ζεκάησλ κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ειεθηξηθά αλαινγηθά ζήκαηα ησλ 

κηθξνθψλσλ θαη ηα ζήκαηα επηηαρπλζηνκέηξσλ ή αηζζεηήξσλ πηεδνθξπζηάιισλ. Σα 

αλαινγηθά ζήκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα θαηαγξαθήο φπνπ γίλεηαη ςεθηνπνίεζε ησλ 

ζεκάησλ. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ηα ςεθηαθά ζήκαηα επεμεξγάδνληαη θαη αλαιχνληαη 

κε ηηο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε ηερληθέο. Αθνινπζεί ζπκπίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

απνζήθεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαπέξα αλαγλψξηζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο. ην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε θπξίσο δηαδηθαζία 

ηαμηλφκεζεο θαη αλαγλψξηζεο. 
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1.4  ήκαηα αθνπζηηθήο εθπνκπήο 

Η ΑΔ σο κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ ηαζηθψλ θπκάησλ ζε ειεθηξηθά 

ζήκαηα κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ. Γηαθξίλνληαη δχν ηχπνη ΑΔ θαη 

ζπλεπψο αληίζηνηρεο κνξθέο ειεθηξηθψλ ζεκάησλ: 

1. πλερήο ηχπνο ΑΔ (continuous emission), φπνπ ην ζήκα παξνπζηάδεη ζρεδφλ ζηαζεξφ 

πιάηνο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

2. Δθξεθηηθφο ηχπνο ΑΔ (burst emission), φπνπ είλαη εθηθηφο ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο 

θάζεο αλχςσζεο θαη πηψζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ.     

 

    Η κνξθή ηεο ΑΔ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πιηθφ κε ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

ην ππφ έιεγρν αληηθείκελν. πλερήο ΑΔ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε δηαξξνέο θαη θαηά ηελ 

πιαζηηθή παξακφξθσζε κεηαιιηθψλ πιηθψλ, ελψ ξσγκέο, ζπαζίκαηα θ.α πξνθαινχλ 

ΑΔ εθξεθηηθνχ ηχπνπ. Γεληθά, ηα ζήκαηα ΑΔ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

απειεπζέξσζε ελφο παικηθνχ θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα πιηθφ ζην νπνίν 

αζθείηαη κηα εθαξκνζκέλε πίεζε. Δπηπιένλ ηα ζήκαηα ΑΔ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο ζηνηρεία ηξηβήο ηα νπνία ην έλα ηξίβεη ην άιιν, δηαξξνέο, 

ηαιαληψζεηο δνκψλ θ.α 

    Ο έιεγρνο θαηαζθεπψλ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ΑΔ, αληίζεηα απφ ηνλ έιεγρν 

κε ππεξήρνπο, ζηεξίδεηαη ζε κηα θπζηθή δηαδηθαζία πρ. ζπάζηκν, ε νπνία παξάγεη 

θχκαηα ηα νπνία δηαδίδνληαη ζηε δνκή ηεο θαηαζθεπήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

πξαγκαηηθήο πεγήο, φπσο ε ζέζε ηεο θαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε ελέξγεηα 

παξάγεηαη, δελ είλαη ―γεληθά‖ γλσζηά. Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη κηα 

επαλαιακβαλφκελε θαη θαιά ραξαθηεξηζκέλε πεγή ΑΔ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

δνκή θαη ε απφδνζή ηεο. Δίλαη επίζεο επηζπκεηφ λα πξνβιέπεηαη ή λα κεηξηέηαη ε 

επαηζζεζία ηεο ζην ζχζηεκα ζπλνιηθά. Δπνκέλσο, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε 

πξνζνκνίσζε ηεο πεγήο ΑΔ. Η πξνζνκνησκέλε πεγή πξέπεη λα έρεη παξφκνην εχξνο 

δψλεο κε απηφ ησλ πξαγκαηηθψλ πεγψλ ΑΔ θαη πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

εχθνια επαλαιακβαλφκελε. Φπζηθά ε θχζε ηεο πεγήο πξέπεη λα κελ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηε ζεσξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ ζεκάηωλ αθνπζηηθήο εθπνκπήο 

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ζεκάησλ ΑΔ, έρνπλ πξνηαζεί δχν βαζηθέο κέζνδνη: 

1. πκβαηηθή ΑΔ (conventional AE). 

2. Πνζνηηθή ΑΔ (quantitative AE). 

    Η πξψηε βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηε 

ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ ησλ ζεκάησλ. Η δεχηεξε κέζνδνο 

βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάδνζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ 

ηαζηθψλ θπκάησλ ζε ειεθηξηθφ ζήκα ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο κε 

ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ αξρηθνχ παικνχ δηέγεξζεο θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεγήο. Με 

ηελ πνζνηηθή ΑΔ επηρεηξείηαη ε ιχζε ηνπ αληίζηξνθνπ πξνβιήκαηνο ζθέδαζεο 

ζπλδπάδνληαο ηε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ θπκαηηθήο δηάδνζεο κε ηερληθέο αλάιπζεο 

ζεκάησλ. Λχλεηαη ην επζχ πξφβιεκα θπκαηηθήο δηάδνζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο 

ηνπ αηζζεηήξα. Η επηηπρία ηεο κεζφδνπ επηβεβαηψλεηαη πεηξακαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο 

εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο εμσηεξηθέο ζεκεηαθέο πεγέο. Η πνζνηηθή κέζνδνο έρεη βξεη 

εθαξκνγή θπξίσο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηζφηξνπσλ θαη νκνγελψλ πιηθψλ, αθνχ ε ίδηα 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο θαη 

ζηε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ θπκαηηθήο δηάδνζεο ζε αληζφηξνπα θαη αλνκνηνγελή πιηθά.  

 

2.2. Υαξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη ζεκάηωλ αθνπζηηθήο εθπνκπήο 

    Η επεμεξγαζία ζεκάησλ ΑΔ κε ηε ρξήζε ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο. Ο ραξαθηεξηζκφο ζεκάησλ ΑΔ 

κε βάζε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο, πέξαλ ηεο επθνιίαο θαη απιφηεηαο πνπ πξνζθέξεη, έρεη 

κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθφηαηα κεηνλεθηήκαηα κε θπξηφηεξν ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο 

δηαρσξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία φκσο παξάγνπλ ζήκαηα παξφκνηνπ 

πιάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εξγαζίεο ησλ Awerbuch θαη Ghaffari, νη νπνίνη 

έδεημαλ φηη ην πιάηνο ησλ θαηαγξαθφκελσλ ζεκάησλ ιφγσ ηξηβήο κεηαμχ ησλ 

επηθαλεηψλ βιάβεο ζε ζχλζεηα πιηθά θπκαίλεηαη ζε εχξνο 40-70dB θαη φηη είλαη 

αδχλαην λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζήκαηα απηά απφ ηα πξαγκαηηθά ζήκαηα αζηνρηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο. Δπηπιένλ ην πιάηνο ησλ ζεκάησλ 

αιιάδεη ζεκαληηθά ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απνζηάζεσλ ησλ αηζζεηήξσλ απφ ηηο πεγέο 

AE, φπνπ νη απνζηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη απφ κφλν κεξηθά εθαηνζηφκεηξα έσο θαη 

πνιιά κέηξα. 

    Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο ραξαθηεξηζκφο ησλ 

θαηαγξαθφκελσλ ζεκάησλ ΑΔ, ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ θαη άιιεο παξάκεηξνη, φπσο 

ε ελέξγεηα, ε δηάξθεηα ηνπ ζήκαηνο, ν ρξφλνο αλχςσζεο, ν αξηζκφο ππεξβάζεσλ, ν 

αξηζκφο θνξπθψλ, ε γσλία αλχςσζεο θ.α. Πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα εθαξκνγέο ππεξήρσλ. Σα ζήκαηα AE παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζρεηηθή νκνηφηεηα κε ηα ζήκαηα ππεξήρσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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αηζζεηήξεο ππεξήρσλ γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο. Σα ζήκαηα AE δεκηνπξγνχληαη απφ ηα 

θπζηθά θαη κεραληθά θαηλφκελα ζε έλα πιηθφ ή κηα δνκή, ελψ ηα ζήκαηα ππεξήρσλ 

εθαξκφδνληαη ζε κηα δνκή, ε νπνία αιιειεπηδξά ηξνπνπνηψληαο ηα ζήκαηα. 

    Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο κέζε ηηκή, θιίζε, 

θχξησζε θ.α. έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε αηειεηψλ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. Γεληθά γηα ηελ Αλαγλώξηζε Καηλνηήηωλ (Novelty Detection) 

Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε λέσλ ή άγλσζησλ δεδνκέλσλ ή 

ζεκάησλ πνπ έλα εθπαηδεχζηκν ζχζηεκα δελ έρεη γλσξίζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ο εληνπηζκφο θαηλνηήησλ είλαη κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο ελφο 

θαινχ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ή αλαγλψξηζεο αθνχ θάπνηεο θνξέο ηα δνθηκαζηηθά 

δεδνκέλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα αληηθείκελα άγλσζηα θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο/κνληέινπ. 

Ο εληνπηζκφο θαηλψλ γεγνλφησλ είλαη κηα ζεκαληηθή ηθαλφηεηα γηα θάζε ζχζηεκα 

αλαγλψξηζεο ζεκάησλ. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ κπνξνχκε λα εθπαηδεχζνπκε έλα 

εθπαηδεπφκελν ζχζηεκα γηα φιεο ηηο πηζαλέο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα 

δεδνκέλα ην ζχζηεκα είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζεη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ηθαλφ λα 

μερσξίζεη κεηαμχ πιεξνθνξίαο γλσζηψλ θαη πιεξνθνξίαο άγλσζησλ αληηθεηκέλσλ ζε 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο . Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ ζηελ πξάμε απφ δηάθνξεο κειέηεο φηη ε 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε. Γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ 

αξθεηά κνληέια αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ πνπ απνδίδνπλ θαιά ζε δηαθνξεηηθά 

δεδνκέλα. Δίλαη μεθάζαξν φηη δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ θαη θαιχηεξν κνληέιν γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην είδνο ηεο κεζφδνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο 

επεμεξγαζία. 

Αξθεηέο εθαξκνγέο απαηηνχλ απφ ηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο λα δξα πεξηζζφηεξν ζαλ 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ παξά ζαλ απηφ πνπ είλαη, δειαδή, ε απαίηεζε είλαη ε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο λα εληνπίζεη/απνθαζίζεη αλ κηα είζνδνο αλήθεη ζε ηχπνπο  δεδνκέλσλ κε 

ηνπο νπνίνπο εθπαηδεχηεθε ή αλ πξφθεηηαη γηα άγλσζην ηχπν.  Απηή ε ηερληθή είλαη 

ρξήζηκε ζε εθαξκνγέο φπσο εληνπηζκφο αζηνρίαο πιηθνχ, εληνπηζκφο ζηφρνπ ξαληάξ, 

εληνπηζκφ φγθσλ ζε καζηνγξαθίεο , αλαγλψξηζε ρεηξφγξαθσλ ραξαθηήξσλ, Ίληεξλεη 

θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζηαηηζηηθφο έιεγρνο δηαδηθαζηψλ θαη αξθεηέο άιιεο. 

Πξφζθαηα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ έρεη απμεζεί θαζψο έρεη  

εκθαληζηεί κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ άξζξσλ πάλσ ζηα απηφλνκα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα 

ζηελ πξνζαξκνζηηθή κάζεζε. Αξθεηή απφ ηελ παιαηφηεξε έξεπλα θαη ην ελδηαθέξνλ 

πάλσ ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

πζηήκαηα πςειήο πηζηφηεηαο δελ κπνξνχζαλ πηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ηαμηλφκεζεο γηα κηα ζεηξά ιφγσλ, νη αλσκαιίεο είλαη πνιχ 

ζπάληεο ή κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ δεδνκέλα ηθαλά λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζπλζήθεο 

αζηνρίαο. Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ πξνζέθεξε κηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα κε ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, θαη ηελ ρξήζε ελφο κέηξνπ 

απφζηαζεο  θαη ελφο θαησθιηνχ απφθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλσκαιηψλ. ηα 

πξφζθαηα ρξφληα ε αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ζεηξά απφ 

άιιεο εθαξκνγέο εηδηθά ζηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ θαη  αλάιπζε εηθφλαο (πρ 

βηνκεηξηθά ζηνηρεία). ε απηέο ηηο εθαξκνγέο ην πξφβιεκα πεξηπιέθεηαη κε πνιιέο 

θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ, κεγάιε δηαζηαηηθφηεηα, ζφξπβν θαη  ζπρλά έιιεηςε 

δεηγκάησλ. Έηζη, νη κέζνδνη αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ  πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηέηνηα πξνβιήκαηα γηα λα πξνζθέξνπλ βηψζηκεο θαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο. ε απηή ηε 

δεκνζίεπζε γίλεηαη επηζθφπεζε θάπνησλ απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο 
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αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ  ζηαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζνβαξά 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ.  πλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ 

βαζηθέο αξρέο.  

α)Αξρή ηεο ζηηβαξφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο:  

κηα κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ νθείιεη λα έρεη εχξσζηε απφδνζε ζε 

δνθηκαζηηθά δεδνκέλα  πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ απφξξηςε θαηλψλ δεηγκάησλ ελψ 

παξάιιεια ειαρηζηνπνηνχλ ηελ απφξξηςε γλσζηψλ δεηγκάησλ. Απηή ε ηζνξξνπία 

πξέπεη λα είλαη, κέρξηο ελφο ζεκείνπ, πξνβιέςηκε θαη πεηξακαηηθά επηβεβαηψζηκε. 

(β)Αξρή ηεο εληαίαο θιίκαθαο δεδνκέλσλ: Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ, πξέπεη φια ηα δεδνκέλα πεηξάκαηνο θαη εθπαίδεπζεο λα θηλνχληαη κέζα 

ζην ίδην εχξνο κεηά απφ κηα δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο. 

(γ) Αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ: κηα κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ 

νθείιεη λα ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο. 

(δ) Αξρή ηεο γεληθφηεηαο:Σν ζχζηεκα νθείιεη λα κπνξεί λα γεληθνπνηήζεη ρσξίο λα 

ζπγρέεη ηελ γεληθνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε θαηλή. 

(ε) Αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο: ε κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ νθείιεη λα είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηνλ δηαζέζηκν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θιάζεσλ θαη πξέπεη λα 

απνδίδεη ζε ινγηθά πιαίζηα ζε πεξηπηψζεηο αληζνθαηαλεκεκέλεο δηαζπνξάο δεδνκέλσλ, 

ρακειφ αξηζκφ δεηγκάησλ θαη ζνξχβνπ. 

(ζη) Αξρή ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο: έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαηλψλ δεηγκάησλ 

νθείιεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δνθηκαζηηθά δεδνκέλα (θαηά ηελ δηάξθεηα 

δνθηκψλ) γηα επαλεθπαίδεπζε. 

(δ) Αξρή ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο: κηα ζεηξά εθαξκνγψλ αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ είλαη δηαδηθηπαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ ε ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ πξέπεη λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. 

 

3.2. ηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζίδνληαη ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηελ θαηφπηλ ρξίζε απηφλ γηα λα εθηηκήζνπλ εάλ ην 

δείγκα αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία ή φρη. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιινπλ 

ζε πνιππινθφηεηα. Η απινχζηεξε πξνζέγγηζε κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο γηα δεδνκέλα κηαο γλσζηήο θιάζεο, θαη κεηά ππνζέηνληαο φηη 

ηα δεδνκέλα είλαη θαλνληθά λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα έλα δείγκα λα αλήθεη ζε απηή 

ηελ θιάζε. Δδψ κπνξεί λα εηζαρζεί έλα θαηψθιη πηζαλφηεηαο πνπ ζα ππνδεηθλχεη. 

Έλα άιιν απιφ κνληέιν κπνξεί απιά λα βξίζθεη ηελ απφζηαζε ηνπ δείγκαηνο απφ ηνλ 

κέζν κηαο θιάζεο θαη ε απφθαζε θαησθιίνπ λα εμαξηάηαη απφ ην πφζεο κνλάδεο 

απφζηαζεο απέρεη ην δείγκα απφ απηφλ. Η απφζηαζε κπνξεί λα είλαη Mahalanobis ή 

θάπνηα άιιε πηζαλνηηθή  απφζηαζε. 
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Ο Manson θ.α. επίζεο ζπδεηνχλ ηελ επηινγή παξακέηξσλ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. ε κηα ηέηνηα πξφηαζε έλαο δείθηεο "θαηλφηεηαο" 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαηάμεη ηηο παξακέηξνπο ζηελ ηθαλφηεηα λα ππνδεηθλχνπλ 

θαηλφηεηα. Μηα άιιε απιή ζηαηηζηηθνχ ηχπνπ πξφηαζε βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε box-

plots. Σν box plot είλαη κηα θαιά κειεηεκέλε απεηθφληζε ηεο ζχλνςεο κε πέληε 

επίπεδα(θάησ άθξν, θάησ ηεηαξηαίν, κέζνο, άλσ ηεηαξηαίν, άλσ άθξν). Σα box-plots 

είλαη πνιχ θαηάιιεια γηα ηελ κειέηε ζπκκεηξηθψλ θαη αζχκκεηξσλ πνζνηηθά 

νκνηνπνίθηισλ(ηζνδηαζπαξκέλσλ) δεδνκέλσλ, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα αλαγλσξίζνπλ 

ζπάληεο ζπρλφηεηεο απφ θαηεγνξηθά δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα(ηζνδηαζπαξκέλα/κηαο 

κεηαβιεηήο) θαηαηάζζνληαη κε αχμνπζα ζεηξά θαη ηα outliers θαηαηάζζνληαη αλάινγα 

κε ηηο ηηκέο ζπρλνηήησλ εκθάληζεο ησλ ηζνδηαζπαξκέλσλ outlier. Σα δείγκαηα κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζπρλφηεηαο απνξξίπηνληαη. Έλα πξναπνθαζηζκέλν πνζνζηφ ησλ 

ρεηξφηεξσλ δεηγκάησλ κπνξεί λα απνξξίπηεηαη. Ο Knorr θ.α. πξνηείλνπλ φηη έλα 

αληηθείκελν O ζε έλα ζεη δεδνκέλσλ T είλαη outlier βάζεη απφζηαζεο (distance-

based/DB) αλ έζησ έλα θιάζκα p ησλ αληηθείκελσλ κέζα ζην T βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ D απφ ην O. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηδφκελνη ζε κηα πξφηππε 

πνιπδηαζηαηηθή δνκή δεηθηνδφηεζεο/ραξηνγξάθεζεο, εθηεινχλ κηα αθηηληθή 

αλαδήηεζε κε αθηίλα D γηα θάζε αληηθείκελν O. Μφιηο βξνπλ ηνπιάρηζηνλ M γείηνλεο 

ζηελ γεηηνληά ηνπ D ζηακαηνχλ ηελ αλαδήηεζε θαη ην O αλαθεξχζζεηαη κε-outlier 

αιιηψο ην O απνξξίπηεηαη ζαλ outlier. Η ηερληθή βαζίδεηαη κε άιια ιφγηα ζε έλαλ 

θαλφλα πιεζηέζηεξνπ γείηνλα. 

 Η θχξηα ζπλεηζθνξά απηήο ηεο κειέηεο είλαη φηη νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ κηα ιχζε 

γηα γξήγνξε δεηθηνδφηεζε/ραξηνγξάθεζε θαη αλαδήηεζε ζε κεγάιεο πνιπδηαζηαηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο πξνσζεκέλεο ηερληθέο ζηαηηζηηθήο κνληεινπνίεζεο γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ mixture models 

γηα κνληεινπνίεζε πεξίπινθσλ θαηαλνκψλ δεδνκέλσλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

Κξπκκέλα Μνληέια Μάξθνθ γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. 

Γπν θχξηεο πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο, νη παξακεηξηθέο θαη νη κε-παξακεηξηθέο κέζνδνη. Η παξακεηξηθή 

πξνζέγγηζε ππνζέηεη φηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ θάπνηα νηθνγέλεηα γλσζηψλ 

θαηαλνκψλ, φπσο ε θαλνληθή θαηαλνκή θαη θάπνηεο παξάκεηξνη ππνινγίδνληαη γηα λα 

ηαηξηάμνπλ ζε απηή ηελ θαηαλνκή. Παξφια απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ε ελππάξρνπζα θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη γλσζηή θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηέηνηεο ηερληθέο έρνπλ κηθξή πξαθηηθή αμία. ηηο κε-παξακεηξηθέο κεζφδνπο ε 

ζπλνιηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα φπσο 

επίζεο θαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ. αλ απνηέιεζκα νη κε-παξακεηξηθέο κέζνδνη 

δίλνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζε γεληθά ζπζηήκαηα. Μηα απφ ηηο πην δηαηζζεηηθέο θαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο κε-παξακεηξηθέο κεζφδνπο είλαη ε ηζηνγξακκαηηθή 

αλάιπζε. Παξφια απηά ε κνξθή ηεο εθηίκεζεο ηεο ππθλφηεηαο κπνξεί λα πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ επηινγή πξνέιεπζεο, ε νπνία είλαη ζπρλά εληειψο 

απζαίξεηε. Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα ρεηξφηεξα φηαλ ρξεηάδεηαη ε εθηίκεζε 

ππθλφηεηαο δεδνκέλσλ κε πνιιέο. Έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο λα εθηηκνχκε ζπλαξηήζεηο 

ππθλφηεηαο είλαη νη κέζνδνη ππξήλα(kernel). είλαη παξφκνηεο κε ηα ηζηνγξάκκαηα ζην 

φηη θαηαζθεπάδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο ππξήλεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θέληξα ησλ 

δεηγκάησλ - ζεκείσλ δεδνκέλσλ. Μηα παξάκεηξνο h θαζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ ππξήλα 

θαη ην πφζν νκαιή πξνθχπηεη ε εθηίκεζε. Η ζπλάξηεζε ηνπ ππξήλα είλαη ζπλήζσο κηα 
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ζπκκεηξηθή ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, κε αξλεηηθή ζην πεδίν ηηκψλ ηεο θαη 

πξέπεη λα δίλεη κνλάδα κε νινθιήξσζε ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο. Η ηηκή ηεο ππθλφηεηαο 

ζε θάπνηα απζαίξεηε ηηκή x εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο κνξθήο ηνπ ππξήλα. Πξνθαλψο ε παξάκεηξνο νκαιφηεηαο παίδεη θεληξηθφ ξφιν 

ζηελ εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο. Σν λα επηιερζεί κηα γεληθή ζηαζεξή ηηκή γηα ηελ h 

κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πνπ δελ πεξηγξάθεη ηα 

δεδνκέλα ηθαλνπνηεηηθά, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ε ππθλφηεηα είλαη ρακειή 

(δηάθνξεο ηερληθέο κπνξεί λα επηζηξαηεπζνχλ γηα ηνπηθή πξνζαξκνγή ηνπ h). 

   Οη παξακεηξηθέο κέζνδνη γηα εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 

έρνπλ θάπνηεο θνξέο πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα κηαο θαη απαηηνχλ εθηεηακέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη  κε-παξακεηξηθέο ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

θάλνπλ θακία ππφζεζε γηα ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο δεδνκέλσλ θαη άξα είλαη πην 

επέιηθηεο (αλ θαη πην ππνινγηζηηθά θνζηίδνπζεο).  

Η εθηίκεζε ππθλφηεηαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεη είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

κεζφδνπο πιεζηέζηεξνπ γείηνλα είηε ηε κέζνδν παξαζχξνπ Parzen. Πάιη εδψ κπνξνχκε 

λα ζέζνπκε θαηψθιη απφθαζεο γηα ηελ εθηίκεζε πηζαλφηεηαο πνπ ζα έρνπκε ην δείγκα 

λα αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο έρνπλ φξηα πνπ ηίζεληαη ιφγσ 

ηεο αλάγθεο επηινγήο παξακέηξσλ (γείηνλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, παξάκεηξνο 

εμνκάιπλζεο), θαη δπζθνιία ρεηξηζκνχ ζνξχβνπ ζηα δεδνκέλα. Οη παξακεηξηθέο θαη 

κε-παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πεξηγξαθνχλ ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2, 

αληηζηνίρσο. 

 

3.2.1. Παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο θάλνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη θαηαλνκέο ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη Γθανπζηαλέο ζηε θχζε ηνπο θαη κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ζηαηηζηηθά βάζεη 

ησλ κέζσλ ηνπο θαη ηεο ζπλδηαζπνξά ηνπο. Μηα ζεηξά απφ κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη 

ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν γηα ηέηνηεο ελδείμεηο θαη δεδνκέλα. 

Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ/ζπρλφηεηαο αλαγλψξηζεο θαη 

ηνπ πνζνζηνχ δεδνκέλσλ πνπ απνξξίπηνληαη. Ο ξπζκφο/ζπρλφηεηα ιάζνπο θαη ν 

ξπζκφο/ζπρλφηεηα απφξξηςεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην επίπεδν 

απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ Λφγσ ηεο εγγελνχο αβεβαηφηεηαο 

θαη ζνξχβνπ ζε θάζε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ ηα ιάζε είλαη γεληθά 

αλαπφηξεπηα. Η επηινγή απφξξηςεο εηζάγεηαη ζαλ δηθιείδα ελάληηα ζε πηζαλή 

εμαηξεηηθά ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε. 

Παξφια απηά ε αλαινγία κεηαμχ ιαζψλ θαη απνξξίςεσλ ζπάληα είλαη έλα πξνο έλα. 

Όπνηε ε επηινγή απφξξηςεο εηζάγεηαη θάπνηα αθξφηαηα(outliers) γλσζηψλ θιάζεσλ 

απνξξίπηνληαη επίζεο. Ο Chow κειέηεζε απηή ηελ ηζνξξνπία κε ιεπηνκέξεηα γηα λα 

βξεη έλα βέιηηζην θαηψθιη γηα απφξξηςε. είλαη πξνθαλέο φηη έλαο θαλφλαο 

αλαγλψξηζεο είλαη βέιηηζηνο αλ γηα δεδνκέλν ξπζκφ/ζπρλφηεηα ιάζνπο (πηζαλφηεηα 

ιάζνπο) ειαρηζηνπνηεί ην ξπζκφ/ζπρλφηεηα απφξξηςεο (πηζαλφηεηα απφξξηςεο). Ο 

ζπγγξαθέαο έδεημε φηη ν βέιηηζηνο θαλφλαο ζπλίζηαηαη ζην λα απνξξίπηεηαη έλα 

πξφηππν αλ ην κέγηζην ησλ εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλνηήησλ είλαη κηθξφηεξν απφ θάπνην 

θαηψθιη. Η ζρέζε ιαζψλ θαη απνξξίςεσλ πξνέθπςε απφ ην ζχζηεκα βέιηηζηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ Bayes κε πξνζζήθε ηεο επηινγήο απφξξηςεο. 
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   Ο Hansen θ.α. επέθηεηλαλ ηε δνπιεηά ηνπ Chow εηζάγνληαο ηνλ παξάγνληα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηαμηλνκεηή ζηελ απφθαζε. Γηαηζζεηηθά έλαο θαλφλαο απφξξηςεο 

βαζίδεηαη ζην πφζε εκπηζηνζχλε έρεη έλαο ηαμηλνκεηήο ζε κηα δεδνκέλε ηαμηλφκεζε. 

Σν ζχζηεκα απφξξηςεο θαηλνηήησλ ζε απηή ηε κειέηε βαζηδφηαλ ζε έλα ζχλνιν 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ - ηαμηλνκεηψλ πνπ απνθάζηδαλ βάζεη ζπλαίλεζεο. Σν πξφηππν 

ηαμηλνκείηαη ζηε θαηεγνξία πνπ παίξλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. Αλ ν αξηζκφο ησλ 

ςήθσλ πνπ παίξλεη ε ληθήηξηα θιάζε είλαη γ, ηφηε έλα θαηψθιη ηίζεηαη ζην γ/Ν φπνπ Ν 

ν αξηζκφο ησλ ηαμηλνκεηψλ. Αλ ην γ/Ν είλαη θάησ απφ ην θαηψθιη ην πξφηππν 

απνξξίπηεηαη. 

   ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαγλψξηζεο νη ελππάξρνπζεο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο 

ησλ πξνηχπσλ δελ  είλαη εληειψο γλσζηέο. Άξα, ην βέιηηζην θαηψθιη θαηά Chow δελ 

είλαη πιένλ θαη πνιχ ρξήζηκν. Οη Fumera θ.α. πξνζθέξνπλ κηα ιχζε. Η κέζνδνο ηνπο 

πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή, πνπ απνδίδεη θαιά αθφκα θαη αλ νη εθ ησλ πζηέξσλ 

πηζαλφηεηεο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ιάζε. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ θαησθιηψλ, έλα γηα θάζε θιάζε. 

Σν θαηψθιη ηίζεηαη ζην κέγηζην ηεο εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηαο φπσο ζηνλ Chow 

αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε θάζε θιάζε έρεη μερσξηζηφ θαηψθιη. Με ηε ρξήζε 

πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ θαη λεπξσληθψλ δηθηχσλ-ηαμηλνκεηψλ ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ε δηάηαμε απνδίδεη θαιχηεξα απφ ηελ δηάηαμε βαζηζκέλε ζε παξακεηξηθή 

ππφζεζε. 

   Μηα αθφκε βειηίσζε ζηελ αξρηθή κειέηε ηνπ Chow έγηλε απφ ηνπο Foggia θ.α. ηα 

πξνβιήκαηα ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ ε ηδέα ηνπ ζπλδπαζκνχ ελφο αξηζκνχ εηδηθψλ 

κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαζελφο μερσξηζηά έρεη εξεπλεζεί 

πνιχ. Σν θχξην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην φηη ν θαλφλαο ζπλδπαζκνχ ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα επηιχεη ηηο δηαθσλίεο φηαλ νη εηδηθνί δηαθσλνχλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

ηειηθή απφθαζε ησλ εηδηθψλ κπνξεί λα είλαη αλαμηφπηζηε θαη κπνξεί λα είλαη επηζπκεηφ 

λα απνξξηθζνχλ ηέηνηα πξφηππα γηα πην πνιχπινθε επεμεξγαζία. Οη Foggia θ.α 

πξνρσξνχλ ηε δνπιεηά ησλ Cordella θ.α θαη De Stefano θ.α., εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή 

ηνπο ζε ζπζηήκαηα πνιιψλ. Η ηερληθή επίζεο είλαη παξφκνηα εθείλεο ηνπ Hansen. ε 

απηή δεκνζίεπζε, κηα επηινγή απφξξηςεο γηα αξρηηεθηνληθή MES θαζνξίδεηαη, ε νπνία 

δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ ππφζεζε ηεο γλψζεο ησλ εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλνηήησλ. Η επηινγή 

απφξξηςεο θαζνξίδεηαη γηα κηα αξρηηεθηνληθή MES κε ηνλ θαλφλα ζπλδπαζκνχ ηνπ 

Bayes(BC). Ο θαλφλαο BC θάλεη κηα εθηίκεζε γηα ηελ πηζαλφηεηα λα αλήθεη ζε θάζε 

θιάζε μερσξηζηά θαη επηιέγεη ηελ θιάζε κε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα. Γηα απηνχο 

ηνπο δπν ινγνχο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κηα ηηκή κεηαμχ 0 θαη 1 κε ηηο ηηκέο θνληά ζην 1 

λα ραξαθηεξίδνπλ αμηφπηζηε  ηαμηλφκεζε θαη ηηκέο θνληά ζην 0 λα ραξαθηεξίδνπλ κε 

αμηφπηζηε ηαμηλφκεζε. απηέο νη δπν παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη κεηά λα ηεζεί θαηψθιη γηα απφξξηςε. Σν θαηψθιη ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

κεγηζηνπνίεζε κηαο ζπλάξηεζεο πνπ κεηξάεη ηελ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο MES 

ηαμηλφκεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ππφ εμέηαζεο εθαξκνγήο. 

Κάπνηεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηείλεη ηελ ρξήζε ηερλεηά δεκηνπξγεκέλσλ αλσκαιηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ γηα έλα ζχζηεκα. Οη Wei θ.α 

πξνηείλνπλ πσο γίλεηαη λα εηζαρζνχλ ηερλεηά δεκηνπξγεκέλεο αλσκαιίεο (θαηλφηεηεο) 

κέζα ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα λα βνεζεζεί ην εθπαηδεπφκελν ζχζηεκα λα 

αλαθαιχςεη έλα φξην γχξσ απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηερλεηέο 

αλσκαιίεο θνληά ζηα γλσζηά δεδνκέλα έλαο ρξήζηκνο επξηζηηθφο ηξφπνο είλαη λα 

αιιάδεη ηπραία ε ηηκή θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζε έλα ππάξρνλ δείγκα ελψ ηα 
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ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ζα κέλνπλ ακεηάβιεηα. Οη αξαηέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κε ζπρλέο ηηκέο μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα λα δνζεί έκθαζε ζε αξαηέο 

πεξηνρέο, θαηά αλαινγία  δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο ηερλεηέο αλσκαιίεο γχξσ ηνπο. Η 

ηερληθή ιεηηνπξγεί κφλν αλ ε θαηλή θιάζε(αλσκαιίεο) δελ αιιεινθαιχπηνληαη κε ηηο 

γλσζηέο. Αθφηνπ νη ηπραίεο αλσκαιίεο δεκηνπξγεζνχλ ιακβάλεη ρψξα κηα ηαμηλφκεζε 

θαη ηπραίεο αλσκαιίεο πνπ ζα ηαμηλνκεζνχλ ιάζνο θαζψο είλαη γλσζηέο ζα αθαηξεζνχλ. 

Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο απφ ζηαζεξέο 

ηπραίεο αλσκαιίεο λα δεκηνπξγεζεί. Απηφ ην ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζηελ αλίρλεπζε 

παξαβίαζεο δηθηχνπ. Παξαηεξήζεθε φηη επηηπγράλεηαη θαιχηεξε απφδνζε αλ ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο εκπινπηηζηνχλ κε δεδνκέλα ησλ αλψκαισλ θιάζεσλ. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ ηερλεηά δεκηνπξγεκέλσλ αλσκαιηψλ δελ είλαη 

θξίζηκνο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

   Θα ζπδεηεζνχλ θαη θάπνηεο απφ ηηο πξνεγκέλεο κεζφδνπο παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζαλνηηθψλ/GMM 

πξνζεγγίζεσλ (Παξάγξαθνο 3.2.1.1), ηα Κξπκκέλα Μνληέια Μάξθνθ (Παξάγξαθνο 

3.2.1.2) θαη ηελ hypothesis testing (Παξάγξαθνο 3.2.1.3). απηέο νη πξνζεγγίζεηο είλαη 

πεξηπινθφηεξεο ησλ γξακκηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ θαη πξσηαξρηθά 

ζηνρεχνπλ ζηελ εθηίκεζε ηελ ππθλφηεηαο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηηβαξή 

ζηαηηζηηθή. 

 

3.2.1.1. Πηζαλνηηθέο/GMM πξνζεγγίζεηο 

Η GMM (gaussian mixture modeling) κνληεινπνηεί γεληθέο θαηαλνκέο εθηηκψληαο ηελ 

ππθλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξνπο ππξήλεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηχπσλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζεη. Οη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ επηιέγνληαη απφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

ινγαξίζκνπ ηεο δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην 

ίδην ην κνληέιν. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ βειηηζηνπνίεζεο φπσο conjugate 

gradients ή ηερληθέο επαλεθηίκεζεο φπσο ν EM αιγφξηζκνο. 

Ωζηφζν, ε GMM πάζρεη απφ ηελ θαηάξα ηεο δηαζηαηηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα φηη αλ ε 

δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη πςειή απαηηείηαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο δεηγκάησλ 

γηα λα εθπαηδεπηεί ην κνληέιν. Μηα ζεηξά κειεηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη GMM ζε 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

   Οη Roberts θαη Tarassenko αλέπηπμαλ κηα ζηηβαξή κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ, 

πνπ ζηφρν έρεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επξηζηηθά επηιεγκέλσλ θαησθιηψλ 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο απφθαζεο θαηλνηήησλ. 

Η κέζνδνο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ  απηή, είλαη παξφκνηα εθείλσλ ησλ Barnett θαη 

Lewis, Bishop, Tarassenko, Parra θ.α., Tax θαη Duin, Desforges θ.α., Brotherton θ.α., 

Tarassenko θ.α., Yeung θαη Chow, θαη άιισλ, θαη βαζίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, πξνζεγγηζκέλε απφ κηα GMM. Οη παξάκεηξνη 

ηεο GMM ππνινγίδνληαη κε Έλαλ EM αιγφξηζκν. Η θχξηα ζπλεηζθνξά απηήο ηεο 

δεκνζίεπζεο είλαη φηη ν αιγφξηζκνο απνθαζίδεη λα πξνζζέζεη κηα Γθανπζηαλή κνλάδα 

βάζεη θάπνηνπ απηφκαηνπ θξηηεξίνπ πνπ απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ Γθανπζηαλψλ. Η 

απφθαζε αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο κηθξφηεξεο Mahalanobis 

απφζηαζεο κεηαμχ ελφο δηαλχζκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θάζε Gaussian κέζα ζην δίθηπν. 

Σν θαηψθιη αλάπηπμεο αξρηθά ηίζεηαη ζην 0 θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη. Ο αιγφξηζκνο 
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δηαζθαιίδεη φηη θάζε Gaussian ζα δεη θάζε δείγκα απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. Σν κέγηζην θαηψθιη αλάπηπμεο πνπ ζα βξεη ν αιγφξηζκνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ θαηψθιη θαηλνηήησλ. Αλ ε κέγηζηε εθ ησλ πζηέξσλ 

πηζαλφηεηα ελφο δηαλχζκαηνο εθπαίδεπζεο είλαη θάησ απφ απηφ ην θαηψθιη ηφηε 

απνξξίπηεηαη ζαλ θαηλφηεηα. Η ηερληθή δνθηκάζηεθε ζε κηα ηαηξηθή δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο ζεκάησλ γηα αλίρλεπζε επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. πλνιηθά 195 Γθανπζηαλνί 

ππξήλεο αλαπηχρζεθαλ απφ ην ζχζηεκα παξνπζηάδνληαο πνιχ πςειέο επηδφζεηο. 

   Ο Tarassenko εθάξκνζε  ηελ ηερληθή ηνπ αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ ζηελ αλίρλεπζε 

φγθσλ ζε καζηνγξαθίεο. Η καζηνγξαθία είλαη έλα θαηάιιειν πξφβιεκα γηα εθαξκνγή 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ κηαο θαη ζπρλά ε εξψηεζε είλαη αλ ππάξρεη φγθνο ή φρη ζηε 

καζηνγξαθία, θαη δείγκαηα λνζνχληνο ηζηνχ είλαη ζπάληα ζε ζρέζε κε δείγκαηα πγηνχο 

ηζηνχ. Η ηδέα είλαη λα θηηαρηεί έλα κνληέιν θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν πγηή δείγκαηα θαη κεηά λα δνθηκαζηνχλ ηα πξφηππα πξνο έιεγρν 

πάλσ ζε απηφ. 

Μηα αξρηθή ππφζεζε ζεσξείηαη δεδνκέλε, φηη νη αλσκαιίεο είλαη νκνγελψο 

θαηαλεκεκέλεο έμσ απφ ηα φξηα ηεο θαλνληθφηεηαο. Η θαλνληθφηεηα πεξηγξάθεηαη κε 

ηε ρξήζε ηεο κε δεζκεπκέλεο εθηίκεζεο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο. Αλ έλα δηάλπζκα πξνο έιεγρν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ δεηγκάησλ 

κε ππθλφηεηα θάησ απφ έλα πξναπνθαζηζκέλν θαηψθιη ηφηε ην δηάλπζκα ζεσξείηαη 

θαηλφ. Απηή ε ηερληθή είλαη πνιχ παξφκνηα εθείλεο ηνπ Bishop, αιιά επηιχεη ην 

πξφβιεκα ησλ πεξηνρψλ ζην ρψξν εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ρακειή ππθλφηεηα αιιά κε-

θαηλά αληηθείκελα. Αλ κηα ηέηνηα πεξηνρή ππάξρεη ην λα είρε ηεζεί έλα θαζνιηθφ 

θαηψθιη θαηλφηεηαο ζα απνηχγραλε ζην λα απνξξίςεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηλφηεηαο 

θαη ζα απέξξηπηε πνιιέο θαλνληθέο πεξηπηψζεηο. 

Η ιχζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη ε εηζαγσγή ελφο ηνπηθνί θαησθιίνπ θαηλφηεηαο 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ρψξνπ 

πξνηχπσλ. 

Ο ρψξνο δηακεξηζκαηνπνηείηαη κε ηνλ αιγφξηζκν θ-κέζσλ ζε αξθεηά θνκκάηηα αλάινγα 

κε ηνλ ρψξν εηζφδνπ ηνπο θαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα κέζα 

ζε θάζε δηακέξηζκα. Ο αθξηβήο αξηζκφο δηακεξηζκάησλ δελ είλαη θξίζηκνο. Οη 

ζπγγξαθείο έιαβαλ ππφςηλ ηνπο θαη πινπνίεζαλ δπν ηξφπνπο εθηίκεζεο ηεο 

ππθλφηεηαο, GΜΜ θαη παξάζπξα Parzen θαη βξήθαλ φηη ηα παξάζπξα Parzen  

δνπιεχνπλ πνιχ θαιχηεξα ιφγσ ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ 

εθπαίδεπζεο. Η ηερληθή δνθηκάζηεθε ζε 120 εηθφλεο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ MIAS. 

ε φιεο ηηο 40 πεξηπηψζεηο ηα νγθνεηδή ζψκαηα αλαγλσξίζηεθαλ ζσζηά ζαλ θαηλά 

εθηφο απφ δπν πεξηπηψζεηο. Γπζηπρψο ππήξμε θαη κεγάινο αξηζκφο ιαλζαζκέλσλ 

ζεηηθψλ ελδείμεσλ. 

    Μηα παξφκνηα πξνζέγγηζε είραλ θαη νη Tarassenko θ.α ζηελ αλίρλεπζε αζηνρίαο 

πιηθνχ ζε κεραλέο ηδεη. Σα δεδνκέλα εηζφδνπ πξνεπεμεξγάδνληαη θαη έλα απιφ κνληέιν 

ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρψξνπ εηζφδσλ επηιέγεηαη ζε έλαλ κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ηέηνηνο ψζηε ε επθιείδεηα απφζηαζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκέλν 

ρψξν λα είλαη ίζε κε ηελ Mahalanobis απφζηαζε ζηνλ αξρηθφ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε δπν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, component-wise  θαλνληθνπνίεζε θαη 

ηνλ whitening κεηαζρεκαηηζκφ. Η θαηαλνκή ησλ θαλνληθψλ δηαλπζκάησλ ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν πξνζεγγίδεηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ζθαηξηθψλ 

νκάδσλ(clusters) επηιεγκέλσλ απφ ηνλ νκαδνπνηεηηθφ(clustering) αιγφξηζκν θ-κέζσλ 
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(k < 5). Η αθηίλα ηεο θάζε νκάδαο ππνινγίδεηαη ζαλ ε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

θέληξνπ ηεο νκάδαο θαη ησλ δηαλπζκάησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα. 

Η δνθηκαζία θαηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε ηνπ θαησθιίνπ ζαλ ε κηθξφηεξε 

θαλνληθνπνηεκέλε απφζηαζε ηνπ ειεγθηηθνχ δηαλχζκαηνο απφ έλα θέληξν νκάδαο. Η 

απφζηαζε απφ ηελ πιεζηέζηεξε κέζε νκάδα θαλνληθνπνηείηαη πξνο ηελ αθηίλα ηεο 

νκάδαο γηα λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ππθλνηήησλ δεδνκέλσλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ. Αλ ην δηάλπζκα πξνο έιεγρν είλαη αξθεηά 

καθξηά απφ φια ηα θέληξα ησλ νκάδσλ ηφηε πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή ηνπ ρψξνπ κε 

πνιχ ιίγα γλσζηά δείγκαηα εθπαίδεπζεο θαη άξα ζεσξείηαη θαηλφ. Σν θαηψθιη 

θαηλφηεηαο ηίζεηαη έηζη ψζηε φια ηα δείγκαηα εθπαίδεπζεο λα γίλνληαη δεθηά. Η 

κέζνδνο δνθηκάζηεθε ζηελ αλίρλεπζε αζηνρίαο πιηθνχ ζε κεραλέο ηδεη θαη ζπγθξίζεθε 

κε παξάζπξα Parzen απφ πξνεγνχκελε κειέηε. Η κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεθε απνδίδεη 

ειαθξψο θαιχηεξα απφ ηα παξάζπξα Parzen αλ γίλεη ρξήζε ηνπ component-wise 

θαλνληθνπνηεηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

    Οη Parra θ.α παξνπζηάδνπλ κηα λέα πξφηαζε γηα εθηίκεζε ππθλφηεηαο. Η αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ επηηειείηαη κε ηελ εχξεζε ηεο ελππάξρνπζαο ππθλφηεηαο ησλ δεηγκάησλ 

εθπαίδεπζεο ζε απηή ηε λέα ηερληθή. Μηα ππέξ-ζθαίξα ζρεδηάδεηαη γηα λα ρσξίζεη ηηο 

γλσζηέο απφ ηηο άγλσζηεο πεξηνρέο. Σα θαηλά αληηθείκελα ηδαληθά ζα βξίζθνληαη εθηφο 

ηεο ζθαίξαο. Έλα θαηάιιειν θαηψθιη δηαρσξίδεη ηα γλσζηά απφ ηα λέα αληηθείκελα 

πξνο έιεγρν. Σν δπλαηφ ζεκείν απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε ηερληθή εθηίκεζεο 

ππθλφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κε-γξακκηθέο θαηαλνκέο ή θαηαλνκέο 

γηα ηηο νπνίεο θακηά πξφηεξε πιεξνθνξία δελ ππάξρεη. Η παξαγνληνπνίεζε κηαο θνηλήο 

θαηαλνκήο πηζαλνηήησλ δηακνξθψζεθε ζαλ ην ειάρηζην θξηηήξην θνηλήο πιεξνθνξίαο 

θάησ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο. Η δηαηήξεζε ηνπ 

φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο δηαζθαιίδεηαη κε ζπκπιεθηηθνχο ράξηεο. Έλα άλσ Gaussian 

φξην νδεγεί ζε κηα ππνινγηζηηθά απνδνηηθή ηερληθή πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δηεπθνιχλεη 

ηελ εθηίκεζε ππθλφηεηαο. Η κέζνδνο δνθηκάζηεθε γηα αζηνρία πιηθνχ θηλεηήξα. Σα 

δεδνκέλα ήηαλ πνιχ πςειήο δηάζηαζεο θαη Έλαο ζπλδπαζκφο γξακκηθήο PCA θαη 

ζπκπιεθηηθψλ ραξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηψζεη ηελ δηάζηαζε. Η κέζνδνο 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ έδσζε εμίζνπ θαιά ή ιίγν θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο κεζφδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ MLP, RBF, πιεζηέζηεξνπ 

γείηνλα θαη άιισλ. 

   Οη Nairac θ.α. παξνπζηάδνπλ κηα κέζνδν γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζε πηζαλνηηθφ 

πιαίζην γηα εθαξκνγή ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο νπνί κφλν Έλαο πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη δηαζέζηκνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη 

ζρεηηθά ρακειή ε δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηαηί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θαινχ 

πηζαλνηηθνχ κνληέινπ ν αξηζκφο εηζφδσλ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ ζην ζεη εθπαίδεπζεο, ε 

GMM δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Αληίζεηα Έλαο κεηαζρεκαηηζκφο 

θαλνληθνπνίεζεο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη Έλαο κηθξφο 

αξηζκφο ζπλαξηήζεσλ ζθαηξηθήο βάζεο θαηφπηλ πξνζαξκφδεηαη ζηα κεηαζρεκαηηζκέλα 

δεδνκέλα. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ δπν κεζφδνπο θαλνληθνπνίεζεο, component-

wise θαλνληθνπνίεζε θαη Έλαλ whitening κεηαζρεκαηηζκφ. Η ηνπνζέηεζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ βάζεο επηηειείηαη απφ Έλαλ αιγφξηζκν θ-κέζσλ κε επθιείδεηα απφζηαζε 

ζηνλ κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηλνηήησλ ππνινγίδεηαη ε 

κέζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αληίζηνηρε 

ζπλάξηεζε βάζεο. Σν θαηά πφζν  έλα δηάλπζκα πξνο έιεγρν είλαη θαηλφ εθηηκάηαη 

ππνινγίδνληαο ηελ κηθξφηεξε θαλνληθνπνηεκέλε απφζηαζε απφ έλα θέληξν ππξήλα.  
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Απηφ είλαη έλα ηνπηθφ νξηζκέλν κέηξν θαηλφηεηαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

απφζηαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ ππξήλα θαη θαλνληθνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε κέζε 

απφζηαζε ησλ δεδνκέλσλ εληφο απηνχ ηνπ ππξήλα. Έλα ζεη επαιήζεπζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζνπλ ην θαηψθιη θαηλφηεηαο ην νπνίν ηίζεηαη ζαλ ην πην 

«θαηλφ» ζεκείν ζην ζεη εθπαίδεπζεο.  

Η κέζνδνο δνθηκάζηεθε ζε αλίρλεπζε αζηνρίαο πιηθνχ ζε κεραλέο ηδεη. Η component-

wise θαλνληθνπνίεζε δίλεη πνιχ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλψξηζε 

πξνεγνπκέλσο άγλσζησλ θαλνληθψλ δεδνκέλσλ κεραλήο παξφιν πνπ ν whitening 

κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ειαθξφο θαιχηεξνο ζηελ αλαγλψξηζε αλψκαισλ δεδνκέλσλ. Οη 

ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε κηαο Μφληε Κάξιν πξνζνκνίσζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ηερλεηψλ δεδνκέλσλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο δεδνκέλσλ φηαλ 

δελ είλαη δηαζέζηκα αξθεηά δείγκαηα. 

   Οη Tax θαη Duin πεξηγξάθνπλ ηξεηο κεζφδνπο απφξξηςεο outliers βαζηζκέλεο ζηελ 

θαηαλνκή ππθλφηεηαο δεδνκέλσλ. Σα αληηθείκελα δεδνκέλσλ ζε πεξηνρέο ρακειήο 

πηζαλφηεηαο απνξξίπηνληαη ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο κεζφδνπο. Οη ηερληθέο είλαη 

βαζηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ππνινγηζκνχ δεδνκέλσλ ππθλνηήησλ: mixtures of 

Gaussians, παξάζπξα Parzen θαη Έλαο εθηηκεηήο ηχπνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα. απηέο νη 

κέζνδνη γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κεηά ζπγθξίλνληαη κε κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζε 

αζηάζεηα ηαμηλνκεηή πνπ εηζάγεηαη ζε απηή ηε κειέηε. Με ρξήζε ησλ mixtures of 

Gaussians θαη ησλ παξαζχξσλ Parzen, ε θαηαλνκή ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο ππνινγίδεηαη. φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ κέζνπ 

ησλ αληηθεηκέλσλ εθπαίδεπζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηξεηο κνλάδεο απφζηαζεο ηεο 

θαηαλνκήο ην λέν αληηθείκελν απνξξίπηεηαη. Με ηε κέζνδν πιεζηέζηεξνπ γείηνλα κηα 

ειαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη γηα λα βξεζεί ε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο. Η 

απφζηαζε ηνπ λένπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν γείηνλα ηνπ βξίζθεηαη θαη ε 

απφζηαζε απφ απηφλ ηνλ γείηνλα θαη ηνλ δηθφ ηνπ πιεζηέζηεξν γείηνλα κέζα ζην ζεη 

εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη επίζεο. Σν πειίθν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο 

απφζηαζεο παίξλεηαη ζαλ δείθηεο ηεο θαηλφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η λέα κέζνδνο 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ πνπ εηζάγεηαη εδψ είλαη βαζηζκέλε ζε αζηάζεηα ηαμηλνκεηή. 

Υξεζηκνπνηνχλ έλα γξακκηθφ ηαμηλνκεηή βαζηζκέλν ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ 

ηνπ Fisher θαη επεθηείλνπλ ησλ ηαμηλνκεηή δπν θιάζεσλ ζε πνιιαπιέο θιάζεηο. 

Παίξλνπλ bootstrap δείγκαηα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο κε ην αξρηθφ ζεη εθπαίδεπζεο θαη 

εθπαηδεχνπλ αξθεηνχο ηαμηλνκεηέο. Οη έμνδνη απηψλ ησλ ηαμηλνκεηψλ πνηθίιινπλ. Οη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εμφδσλ είλαη ελδεηθηηθέο ηεο πνηθηινκνξθίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζεη εθπαίδεπζεο. Μηα κεγάιε δηαθνξά δείρλεη φηη ην αληηθείκελν είλαη 

δχζθνιν λα ηαμηλνκεζεί. ε απηή ηε δηαθνξά θαηφπηλ ηίζεηαη θάπνην θαηψθιη. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απηή ε λέα κέζνδνο απνδίδεη θαιχηεξα απφ ηηο κεζφδνπο 

θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο κφλν φηαλ είλαη δηαζέζηκν κηθξφ ζεη εθπαίδεπζεο. ε φιεο ηηο 

άιιεο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθά φηαλ ππάξρεη αθζνλία δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, ε κέζνδνο 

παξαζχξσλ Parzen είλαη ε θαιχηεξε. Ωζηφζν ην κεηνλέθηεκα  ησλ παξαζχξσλ Parzen 

είλαη φηη Έλαο κεγάινο αξηζκφο δεηγκάησλ απαηηείηαη γηα κηα θαιή εθηίκεζε θαη νη 

παξάκεηξνη πιάηνπο πξέπεη λα νξηζηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Αλαθνξηθά κε ηελ 

Γθανπζηαλή πεξίπησζε, ην πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ αξηζκνχ 

ππξήλσλ πνπ ρξεηάδνληαη, θάηη ην νπνίν είλαη ζπλήζσο δηαηζζεηηθφ. Σν ζχζηεκα 

δνθηκάζηεθε κε επηηπρία πάλσ ζε ρεηξφγξαθα ςεθία. Ο Roberts πξνηείλεη ηε ζεσξία 

αθξαίσλ ηηκψλ (EVT) γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε αθχζηθα ρακειέο ή πςειέο ηηκέο 

ζηα άθξα ησλ θαηαλνκψλ δεδνκέλσλ. Καζψο πεξηζζφηεξα δεδνκέλα παξαηεξνχληαη, νη 
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ηηκέο απηψλ ησλ αθξαίσλ δεδνκέλσλ κεηαβάιινληαη. Η γλψζε ηέηνησλ ζηαηηζηηθψλ 

είλαη ρξήζηκε ζε εξγαζίεο φπσο απηή ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ, ηεο απνκάθξπλζεο 

outlier ε γηα ηελ απφξξηςε ηαμηλφκεζεο ή παιηλδξφκεζε πξνηχπσλ ηα νπνία 

απνθιίλνπλ απφ ηα πξνζδνθψκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θάπνησλ ζεη εθπαίδεπζεο. Καηά 

ην παξειζφλ έρεη γίλεη πνιχ δνπιεηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα γηα ζεη δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη είλαη «ακηγή» , δειαδή ζεη δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ πξφηππα απφ κηα κφλν 

θιάζε. Απηέο νη κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα 

ηεο θαλνληθήο πεξίπησζεο είλαη άθζνλα θαη εχθνιν λα απνθηεζνχλ ελψ αληίζεηα ηα 

παξαδείγκαηα ηεο αλψκαιεο πεξίπησζεο είλαη ζπάληα θαη πνιχ αθξηβά γηα λα 

απνθηεζνχλ, φπσο ζε ηαηξηθνχο ηνκείο ε ηνκείο εληνπηζκνχ βιαβψλ.  

Ωζηφζν, απηέο νη κέζνδνη γίλνληαη πνιχ επαίζζεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαλνληθή 

πεξίπησζε πεξηέρεη ειάρηζηα παξαδείγκαηα ηεο αλψκαιεο θιάζεο. Απηά ηα 

παξαδείγκαηα δελ είλαη αξθεηά γηα ηαμηλφκεζε αιιά αξθεηά γηα λα επεξεάζνπλ ηελ 

εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο θαηαλνκήο ηεο νκαιήο θιάζεο ψζηε λα πεξηέρεη αλψκαια 

δεδνκέλα, θάλνληαο έηζη ηελ αλίρλεπζε ησλ αλψκαισλ πεξηπηψζεσλ πνιχ 

πξνβιεκαηηθή. Η EVT ζρεκαηίδεη απεηθνλίζεηο γηα ηα άθξα ησλ θαηαλνκψλ. Οη Fisher 

θαη Tippett έδεημαλ φηη αλ ε ζπλάξηεζε ηεο θαηαλνκήο πέξα απφ έλα ζεκείν δεδνκέλσλ 

είλαη ζηαζεξή φζν ν αξηζκφο δεηγκάησλ ηείλεη ζην άπεηξν ηφηε πξέπεη λα ζπγθιίλεη 

αδχλακα θάησ απφ έλαλ ζεηηθφ affine κεηαζρεκαηηζκφ.  Σν δεχηεξν ζεψξεκα-θιεηδί 

ησλ Fisher θαη Tippett νξίδεη φηη αλ ε θαηαλνκή είλαη κε-εθθπιηζκέλνπ νξίνπ γηα 

θαλνληθνπνηεκέλν κέγηζην (maxima), ηφηε κπνξεί λα πάξεη κφλν κηα απφ ηξεηο κνξθέο. 

Η πξψηε κνξθή αλαθέξεηαη σο θαηαλνκή Gumbel, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Roberts. Η έξεπλα ηνπ ελ ηέιεη αζρνιείηαη κε δείγκαηα παξκέλα απφ κηα θαηαλνκή ηεο 

νπνίαο ε θαηαλνκή ηνπ κέγηζηνπ (maxima) ζπγθιίλεη πξνο ηε κνξθή Gumbel. Απηή ε 

θαηαλνκή δίλεη κηα πηζαλφηεηα παξαηήξεζεο θάπνηαο κέγηζηεο ηηκήο θαη νη παξάκεηξνη 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζνκνίσζε Μφληε-Κάξιν. Έλα 

GMM (Gaussian mixture model) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε θαηαλνκή ησλ 

δεδνκέλσλ, ζπλεπψο ε πηζαλφηεηα EVT κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο 

δεδνκέλνπ φηη ε θαηαλνκή EVT πξνέξρεηαη απφ ην ίδην εχξνο  δεδνκέλσλ πάλσ ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη ην GMM. Ωζηφζν, κφλν ην θνληηλφηεξν ζηνηρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζεκείνπ δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα Mahalanobis) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα EVT θαζψο απηφ ππεξηζρχεη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία EVT.  

Ο αιγφξηζκνο ΔΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ GMM 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ειάρηζην κήθνο θσδηθνπνίεζεο νχησο ψζηε λα   απνθεπρζνχλ 

κνληέια κε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα. Η ηερληθή δνθηκάζηεθε ζε ζεηζκφ θαη ζε έλα 

ζεη δεδνκέλσλ επηιεςίαο κε ζθνπφ ηελ δηάθξηζε κεηαμχ νκαιήο θαη αλψκαιεο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο επίζεο θαη ζε κηα εξγαζία απνκάθξπλζεο ζνξχβνπ 

αιαηνπίπεξνπ(salt and pepper noise). Η ηερληθή επέδεημε πνιχ θαιέο επηδφζεηο θαη ζηηο 

ηξεηο εξγαζίεο ρσξίο ηελ αλάγθε λα ηνπνζεηνχληαη θαηψθιηα θαηλνηήησλ πνπ 

καζηίδνπλ άιιεο ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηελ ζηαηηζηηθή αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ.  Οη 

Yamanishi θ.α. παξνπζηάδνπλ ην SmartSifter (SS), έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο outlier απφ 

ηελ ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ζηαηηζηηθήο εθκάζεζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

«εμφξπμε»  δεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ απάηεο, ζηελ παξείζθξεζε ζε δίθηπα, ζηελ 

παξαθνινχζεζε δηθηχσλ θηι. Σν έξγν επηθεληξψλεηαη ζηελ αλίρλεπζε outlier 

βαζηζκέλε ζε αλεπηηήξεηε εθκάζεζε ηεο πεγήο πιεξνθνξηψλ. Κάζε θνξά πνπ 

εηζάγεηαη έλα δεδνκέλν, ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί πφζν έρεη απνθιίλεη ην δεδνκέλν ζε 

ζχγθξηζε κε έλα νκαιφ πξφηππν. Σν SS ρξεζηκνπνηεί έλα πηζαλνηηθφ κνληέιν σο 

απεηθφληζε ελφο ελππάξρνληνο κεραληζκνχ παξαγσγήο δεδνκέλσλ. Η ππθλφηεηα 

πηζαλφηεηαο ζην πεδίν ησλ categorical κεηαβιεηψλ βξίζθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 
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ηζηφγξακκα θαη έλα κνληέιν πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ ζπληζησζψλ (finite mixture model) 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε θνκκάηη ηνπ ηζηνγξάκκαηνο γηα λα απεηθνλίζεη ηελ ππθλφηεηα 

πηζαλφηεηαο ζην πεδίν ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. Κάζε θνξά πνπ εηζάγεηαη έλα δεδνκέλν, 

κπαίλεη ζε εθαξκνγή Έλαο on-line αιγφξηζκνο πνπ ελεκεξψλεη ην κνληέιν. Οη 

ζπγγξαθείο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ sequentially discounting Laplace estimation γηα λα 

βξίζθνπλ ηελ ππθλφηεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ζην θαηεγνξεκαηηθφ πεδίν θαη ηε ζεηξηαθά 

κεηνχκελε πηζαλφηεηα θαη γηα λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ 

κνληέινπ ζπληζησζψλ γηα ην πεδίν ζπλερψλ (κεηαβιεηψλ). Σν SS δίλεη κηα βαζκνινγία 

ζε θάζε δεδνκέλν κε βάζε ην εθπαηδεπκέλν κνληέιν δείρλνληαο πφζν πνιχ έρεη αιιάμεη 

(ην κνληέιν) κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο. Μηα πςειή βαζκνινγία ζεκαίλεη φηη 

ην δεδνκέλν είλαη outlier. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηα πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ SS πεξηιακβάλνπλ ην γεγνλφο φηη ην SS είλαη πξνζαξκνζηηθφ ζε 

επκεηάβιεηα/δπλακηθά δεδνκέλα. Απηφ είλαη ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο πνπ κειεηνχληαη 

κεηαθηλνχκελεο πήγεο ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ δεδνκέλσλ. Δπηπξνζζέησο, κηα 

βαζκνινγία ππνινγηζκέλε απφ ην SS έρεη μεθάζαξε ζηαηηζηηθή θαη πιεξνθνξηαθή 

ζεσξεηηθή ζεκαζία. Δλψ ζε αιιά έξγα ρξεζηκνπνηνχληαη επξεηηθέο κέζνδνη φπσο ην 

θφζηνο, νη απνζηάζεηο φπσο ηνπ  Mahalanobis θηι. γηα λα πεξηγξάθνπλ ηα outlier, ην SS 

δίλεη βαζκνινγία γηα έλα δεδνκέλν βάζεη ηνπ πφζν έρεη αιιάμεη ην κνληέιν κεηά ηελ 

εθκάζεζή ηνπ. Δλ ηέιεη, ην SS είλαη ππνινγηζηηθά κε θνζηίδνλ θαη κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ζπλερείο αιιά θαη categorical κεηαβιεηέο. Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε 

επηηπρψο ζηε βάζε δεδνκέλσλ εηζβνιήο δηθηχσλ, KDD Cup, 1999. 

   Οη Spence θ.α. αλεμάξηεηα αλέπηπμαλ κηα θιάζε κνληέισλ κε θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο 

γηα κνληέια εηθφλσλ κε φλνκα HIP (hierarchical image probability). Σν HIP 

θαηαζθεπάδεη έλα δεληξνδηάγξακκα κε ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ θξπθψλ κεηαβιεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, θαη ρξεζηκνπνηεί Γθανπζηαλέο ζπληζηψζεο(mixtures Gaussians) 

πνιιψλ κεηαβιεηψλ γηα λα κνληεινπνηήζεη ηηο ηνπηθέο θαηαλνκέο ησλ δηαλπζκάησλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη θξπθέο κεηαβιεηέο είλαη παξφκνηεο εθείλσλ ησλ MRF 

(Markov random fields). Η κέζνδνο παίξλεη έλα δεδνκέλν ζεη εθπαίδεπζεο θαη 

εθαξκφδεηαη ζε εηθφλεο καζηνγξαθίαο γηα λα απνξξηθζνχλ εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ 

θαξθηληθέο πεξηνρέο . Δμαηηίαο ηεο δελδξνεηδνχο δνκήο ηνπ ην δίθηπν βεβαηφηεηαο γηα 

ηηο θξπθέο κεηαβιεηέο είλαη ζρεηηθά απιφ λα εθπαηδεπηεί κε έλαλ EM αιγφξηζκν. 

Σν βήκα πξνζδνθίαο(expectation) κπνξεί λα εθηειεζηεί απεπζείαο. Η πξνζδνθία 

(expectation) εμαξηάηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα ελφο label ή απφ έλα δεχγνο γνλέα-παηδηνχ  

απφ labels έρνληαο δνζκέλε εηθφλα. Όηαλ νη expectations ππνινγηζηνχλ, ε θαλνληθή 

θαηαλνκή θάλεη ην M βήκα εχθνιν. Η αλαγλψξηζε θαηλψλ παξαδεηγκάησλ κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκε ζε ζπζηήκαηα CAD γηα ηε δεκηνπξγία κέηξσλ εκπηζηνζχλεο ζηελ έμνδν 

ηνπ CAD  θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκα 

γηα κειινληηθή εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ. Η παξαγσγηθή δνκή ηνπ κνληέινπ επηηξέπεη 

ηα θαηλά παξαδείγκαηα λα αλαγλσξηζηνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θαησθιίνπ ζηνλ 

ινγάξηζκν ηεο δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηαο ησλ κνληέισλ. Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζε 

εηθφλεο καζηνγξαθίαο αιιά ε κειέηε δελ έρεη πεξαηηέξσ απνηειέζκαηα νχηε ππάξρεη 

θάπνηα ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο δελ εμεγνχλ πσο 

απνθαζίδεηαη ην θαηψθιη θαηλφηεηαο ή πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ρεδφλ φιεο νη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ βαζίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή κνληέινπ γηα ηελ ππθλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θαηφπηλ απφξξηςε πξνηχπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο 
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ρακειήο ππθλφηεηαο. Ωζηφζν, γηα λα δνπιέςνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα κελ έρνπλ outliers ή ηα outliers λα είλαη γλσζηά.  

Η πην θνηλή κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ είλαη ε GMM (Gaussian mixture 

model). Ο Lauer πεξηγξάθεη κηα κέζνδν πνπ ιεηηνπξγεί φηαλ κέζα ζηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο ππάξρεη άγλσζηνο αξηζκφο outliers. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πην ζηηβαξή 

απέλαληη ζε outliers θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα κηθξφ αξηζκφ ηνπο κέζα ζηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Γηα λα ξπζκηζηεί ν αιγφξηζκνο, απαηηνχληαη ηαμηλνκεκέλα 

πξφηππα επαιήζεπζεο ή κηα ρνληξηθή εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ outliers κέζα ζηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Ξεθηλνχλ κε ηελ ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

πεξηέρνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ outliers. Φηηάρλνπλ έλα κνληέιν ηεο θαηαλνκήο πξνηχπσλ 

ζαλ ζχλζεζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ θαλνληθψλ πξνηχπσλ θαη ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ 

αλψκαισλ πξνηχπσλ. Αλ λ είλαη ην πνζνζηφ ησλ αλψκαισλ πξνηχπσλ, PN είλαη ε 

θαηαλνκή ησλ θαλνληθψλ πξνηχπσλ θαη PO είλαη ε θαηαλνκή ησλ αλψκαισλ πξνηχπσλ 

ηφηε ε θαηαλνκή φινπ ηνπ ζεη εθπαίδεπζεο δίλεηαη σο εμήο:  

P(x) = (1 − )PN (x) + PO (x).   

Η ηηκή απηή κπνξεί λα εξκελεπηεί ζαλ ηελ πξνυπάξρνπζα πηζαλφηεηα γηα outlying 

πξφηππα θαη ε κνληεινπνίεζε ιέγεηαη ―mixture alternative‖. 

Η δηαδηθαζία κάζεζεο ηψξα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξία βήκαηα: 

(α) εθηίκεζε ηεο P(x) απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, 

(β) αλάιπζε ηεο P(x) ζε PN (x) θαη PO (x), θαη  

(γ) απφθαζε ζρεηηθά κε ην x, αλ είλαη outlier, κε δεδνκέλεο ηηο πηζαλφηεηεο PN (x),      

PO (x) θαη ην πξνεγνχκελν λ. Σν δεχηεξν βήκα είλαη πνιχ δχζθνιν κηαο θαη δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα αλψκαια πξφηππα ε γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

θαηαλνκή PO (x) δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αζθάιεηα εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

outliers ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ,ην δεχηεξν βήκα δελ κπνξεί λα 

εθηειεζηεί απεπζείαο, θαη αληί γηα απηφ, γίλεηαη κηα ππφζεζε γηα ηελ θαηαλνκή PO (x) 

θαη ην πνζνζηφ , θαη ε PN (x) εθηηκάηαη ζηε βάζε απηήο ηεο ππφζεζεο. Η εθηίκεζε ηεο 

PN (x) είλαη ηζνδχλακε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο θαηαλνκήο. Η ρξήζε 

GMM is ιακβάλεηαη ππφςηλ εδψ θαη ν EM αιγφξηζκνο επηζηξαηεχεηαη γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ παξακέηξσλ.  

Η πξνζέγγηζε εθηειείηαη γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ λ. Η παξάκεηξνο κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηεζεί γηα λα επαλαδεηγκαηνιεπηεί ην αλακελφκελν πνζνζηφ ησλ outliers. Με 

απηή ηελ έλλνηα, εξκελεχεηαη ζαλ κηα παξάκεηξνο ηνπ αιγφξηζκνπ πνπ ειέγρεη ηελ 

επαηζζεζία απέλαληη ζηα αλψκαια πξφηππα. Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζε ηερλεηέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ δηάθνξσλ πνιππινθνηήησλ θαη κηα πξαγκαηηθή ηαηξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ κε ζπάληεο αζζέλεηεο. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ηελ παξαδνζηαθή 

πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε ρξήζε ππθλνηήησλ δεδνκέλσλ αιιά ρσξίο 

λα έρεη πξνλνεζεί ε πεξίπησζε χπαξμεο outliers ζην ζεη εθπαίδεπζεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε απνδίδεη θαιχηεξα ηεο παξαδνζηαθήο. 

   Οη Hickinbotham θαη Austin πεξηγξάθνπλ κηα κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ 

βαζίδεηαη ζηε GMM (Gaussian mixture models) γηα αζηνρία πιηθνχ αηζζεηήξα. Η 

δνκηθή αθεξαηφηεηα ησλ πιαηζίσλ αεξνπιάλσλ ζπρλά θαηαγξάθεηαη αλαιχνληαο ηελ 
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FOOM (frequency of occurrence matrix) πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά απφ θάζε πηήζε. 

Γπζηπρψο, απηά ηα FOOMs επίζεο αιινηψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη νη 

αιινησκέλεο FOOMs ρξεηάδνληαη θηιηξάξηζκα. Τπάξρνπλ δπν θιάζεηο αζηνρίαο πιηθνχ 

αηζζεηήξα. Η πξψηε είλαη έλα ηπραίν άζξνηζκα κεηξήζεσλ θαη ε δεχηεξε είλαη κηα 

κεηαηφπηζε ζηελ απφθξηζε ηνπ αηζζεηήξα to the load it monitors. Η παξακφξθσζε 

ζνξχβνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην είδνο ηεο πηήζεο. Αληρλεχνπλ ζνξχβνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν θαη ηελ δηαζπνξά θάζε  θπηηάξνπ ζηα FOOMs. Θέηνληαο 

έλα θαηψθιη, είλαη  εθηθηφ λα κεηξεζεί ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

ήηαλ κε πηζαλή, ρξεζηκνπνηψληαο ην Γθανπζηαλφ κεηξφ πηζαλφηεηαο. Έλα θαηάιιειν 

θαηψθιη κπνξεί λα ηεζεί πεηξακαηηθά.  

Γηα ην δεχηεξν πξφβιεκα είλαη αλαγθαίν λα κεησζεί ε δηάζηαζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

δεδνκέλσλ. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ αιγφξηζκν ηδηνπηηθήο αλαγλψξηζεο 

(eigenface) γηα λα επηηχρνπλ απηήλ ηελ κείσζε. Μεηά ηελ κείσζε ηεο δηάζηαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, νη ζπγγξαθείο απεηθφληζαλ ηελ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

FOOM, κε ηελ ρξήζε ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ ζπλαξηήζεσλ Γθανπζηαλήο βάζεο. Ο 

αιγφξηζκνο ΔΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο GMM. Η GMM 

παξέρεη ηελ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλνηήησλ πνπ απνηειεί ηελ βάζε ηνπ κέηξνπ 

θαηλφηεηαο Ν. είλαη ρξήζηκν λα βαζκνλνκήζνπκε ηελ Ν ψζηε νη ηηκέο ηεο λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 1. Έλα θαηψθιη ηίζεηαη ζηα Ν απνξξηπηέα πξφηππα κε 

ρακειή πηζαλφηεηα, πνπ αλήθνπλ ζην κνληέιν ζπληζησζψλ. Σα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα έδεημαλ θαιή  απφδνζε απφξξηςεο ησλ ειαηησκαηηθψλ FOOMs, αιιά 

θαη έλα κεγάινο αξηζκφο  θπζηνινγηθψλ FOOMs επίζεο απνξξίθζεθε. 

Οη ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη απηφ πηζαλά νθείιεηαη ζηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ 

πεξηπηψζεσλ θφπσζεο κεηαμχ ησλ πηήζεσλ. Γηα απηφ αλακέλεηαη φηη ε πξνζζήθε 

πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ζα δηνξζψζεη απηφ ην πξφβιεκα. Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ 

ζε εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα γξαθήο(textual), έρεη επίζεο πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαηά ην παξειζφλ. Σν TDT (Topic detection and tracking), ή ε 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ, είλαη παξαιιαγέο ηνπ παξαδνζηαθνχ πξνβιήκαηνο 

ηαμηλφκεζεο, δειαδή ην λα επηηξέπεηαη ε ηαμηλφκεζε λέσλ θιάζεσλ. ην TDT 

αλαδχνληαη ζπρλά λέα ζέκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ηαμηλνκεηήο πξέπεη λα δηεπξχλεη 

ζπλερψο ηηο setoff θαηεγνξίεο. Οη ζπγγξαθείο νκαδνπνηνχλ ηα κε-

ραξαθηεξηζκέλα(unlabelled) έγγξαθα ρξεζηκνπνηψληαο έλα πνιπσλπκηθφ απιντθφ 

Bayes ηαμηλνκεηή, ππνινγίδνληαο ηηο παξακέηξνπο κε ηελ ρξήζε ηνπ ΔΜ αιγνξίζκνπ. 

Οη ππνινγηδφκελεο πηζαλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ κε-

ραξαθηεξηζκέλσλ εγγξάθσλ ζε κηα απφ ηηο γλσζηέο θιάζεηο ή ζε κηα λέα θιάζε. ε κηα 

εξγαζία αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ, ε πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ λενπξνζδηνξηζκέλσλ 

θιάζεσλ είλαη αλαμηφπηζηε εμαηηίαο ηεο απφιπηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ. 

Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ κηα ηεξαξρεκέλε νκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ, κε θάζε 

θφκβν λα ζρεκαηίδεηαη αλαδξνκηθά αληιψληαο ηα δεδνκέλα απφ ηνπο ζπγαηξηθνχο ηνπ 

θφκβνπο. ηελ ζπλέρεηα, γηα λα βειηηψζνπλ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο, θάλνπλ 

ζπξξίθλσζε. Η ζπξξίθλσζε γξακκηθά παξεκβάιεη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξακέηξσλ 

θάζε θχιινπ  ζηελ ηεξαξρία, ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξακέηξσλ ησλ πξνγφλσλ ηνπ. 

αλ ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ ΔΜ αιγφξηζκν, νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ DA 

(deterministic annealing) γηα ηελ νκαδνπνίεζε. Η DA βαζίδεηαη ζε πηζαλνινγηθέο αξρέο 

θαη αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί κηα ηεξαξρία θαη έηζη απνθεχγνληαη πνιιέο αδχλακεο ηνπηθά-κφλν-

βέιηηζηεο ιχζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα παγηδεχζνπλ ηνλ ΔΜ αιγφξηζκν. Με ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ηεο εληξνπίαο, ζπλεπάγεηαη θαη ε νκαινπνίεζε ηεο επηθάλεηαο επάλσ ζηελ 

νπνία ν ΔΜ θάλεη hill climbing, κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπηθψλ βέιηηζησλ 

ζηα νπνία ν ΔΜ πηζαλά λα παγηδεπζεί. Γηα λα νηθνδνκεζεί ε ηεξαξρία, ν αιγφξηζκνο 

μεθηλά κε άπεηξε ζεξκνθξαζία, έηζη ψζηε  αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο θιάζεηο ν ΔΜ 

κπνξεί λα ιάβεη αξρηθά ππφςηλ ηνπ, φινη νη ππνινγηζκνί ησλ παξακέηξσλ ζπγθιίλνπλ 

ζηελ ίδηα ηηκή. Έηζη, πξαθηηθά ππάξρεη κφλν κηα θαηεγνξία, ε νπνία γίλεηαη ε βάζε ηεο 

ηεξαξρίαο. Καζψο ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη, ην ζχζηεκα, ην ζχζηεκα πεξλάεη 

κεηαπηψζεηο θάζεσλ, ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ κεγαιψλεη κε ηελ δηάζπαζε 

ελφο θφκβνπ ηεο ηεξαξρίαο ζε δπν ζπγαηξηθνχο. H πξνζέγγηζε απηή επεθηείλεηαη ζε on-

line αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ, πηνζεηψληαο κηα ηεξαξρία πνπ παίξλεηαη απφ ππάξρνληα 

δεδνκέλα, ή απφ πξνυπάξρνπζα γλψζε, θαη πξνζδηνξίδεη γηα θάζε έγγξαθν εάλ είλαη ην 

πξψην πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνην ζέκα ή φρη. Δάλ ην έγγξαθν έρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα ζε έλαλ απφ ηνπο λένπο θφκβνπο, ηφηε ζεκεηψλεηαη σο λέν. Οκνίσο, νη 

Hansen θ.α. κειεηνχλ ηνλ ξφιν κηαο GMM (Gaussian mixture modelling) γηα δεδνκέλα 

γξαθήο(textual) θαη αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Ο θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη 

λα δείμεη πσο γλσζηέο ηερληθέο αλάιπζεο ζεκάησλ/δεδνκέλσλ κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα textual information. 

 

 

3.2.1.2. Κξπκκέλα Μνληέια Μάξθνθ (Hidden Markov Μodels-HMM) 

Σα HMMs είλαη ζηνραζηηθά κνληέια γηα ζεηξηαθά δεδνκέλα.  

Έλα δεδνκέλν HMM πεξηέρεη έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ κε-παξαηεξήζηκσλ (θξπθψλ) 

θαηαζηάζεσλ. Οη κεηαβάζεηο θαηαζηάζεσλ θαηεπζχλνληαη απφ κηα ζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί αιπζίδεο Μάξθνθ. ε θάζε θαηάζηαζε, θάπνηα εμαξηψκελα 

απφ ηελ θαηάζηαζε γεγνλφηα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ. Οη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

απηψλ ησλ παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ θαζνξίδνληαη απφ κηα θαηαλνκή πηζαλνηήησλ, 

κηα γηα θάζε θαηάζηαζε. Γηα λα εθηηκεζνχλ νη παξάκεηξνη ελφο HMM γηα λα 

κνληεινπνηεζεί ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνινπζίεο θαλνληθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Έλαο EM  (expectation-maximization) 

αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκήζεη ηηο παξακέηξνπο. Όηαλ έλα HMM 

εθπαηδεπηεί, θαη αληηκεησπίζεη δεδνκέλα πξνο έιεγρν, θαηψθιηα κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

ζηα κέηξα πηζαλνηήησλ γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Οη Yeung θ.α. πεξηγξάθνπλ ηε 

ρξήζε ησλ HMMs γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζε εθαξκνγή εληνπηζκνχ εηζβνιψλ 

βαζηζκέλε ζε δεκηνπξγία πξνθίι αθνινπζηψλ system call θαη αθνινπζίεο απφ shell 

command (αζθάιεηα ππνινγηζηψλ). Παξνπζηάδνπλ δπν θχξηεο πξνζεγγίζεηο. Η πξψηε 

είλαη βαζηζκέλε  ζηα Κξπκκέλα Μνληέια Μάξθνθ (HMM). Λακβάλνληαο ππφςηλ έλα 

θάπνην εθπαηδεπκέλν κνληέιν, ε δεζκεπκέλε, σο πξνο ην κνληέιν, πηζαλφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θάπνηαο ππάξρνπζαο αθνινπζίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηνλ εκπξφζζην ή 

ηνλ νπίζζην αιγφξηζκν. Με έλα θαηψθιη ζηελ πηζαλφηεηα κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ θαλνληθήο θαη αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Η δεχηεξε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη αθφκα απινχζηεξε. Η θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο παξαηεξείηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κνληεινπνηείηαη. Μηα απιή 

θαηαλνκή ζπρλφηεηαο ζπκβάλησλ (occurrence frequency) ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφ ην 

ζθνπφ. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο παξαηήξεζε κνληεινπνηείηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. Έλα κέηξν ηεο ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξίαο γλσζηφ ζαλ cross-entropy 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη πφζν αλφκνηεο είλαη νη δπν θαηαλνκέο. Έλα θαηψθιη 

κπνξεί λα δψζεη ηελ απφθαζε αλ ε παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά είλαη αλψκαιε. Έλα 

ζεη επαιήζεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ην θαηψθιη. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

HMM, ην θαηψθιη επηιέρζεθε λα είλαη ε κηθξφηεξε δεζκεπκέλε (σο πξνο ην HMM) 

πηζαλφηεηα απφ φιεο ηηο αθνινπζίεο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ην δεχηεξν κνληέιν κηα ηηκή ηεο cross-entropy ππνινγίζηεθε αλάκεζα ζε φιν ην 

ζεη εθπαίδεπζεο θαη θάζε ίρλνο ζην ζεη εθπαίδεπζεο. Σν θαηψθιη επηιέρζεθε λα είλαη ε 

κέγηζηε cross-entropy. Η ηερληθή ηεο ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξίαο απέδσζε θαιχηεξα ηεο 

πξνζέγγηζεο κε HMM ζε φια ηα πεηξάκαηα. Ωζηφζν, ην HMM είλαη θαηαιιειφηεξν 

γηα εληνπηζκφ εηζβνιήο βαζηζκέλν ζε system calls. 

 

3.2.1.3. Hypothesis testing 

   Μηα απιή ζηαηηζηηθή ηερληθή γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ 

δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ αλ ην δείγκα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα θαηαλνκή κε ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ή φρη. Οη Ruotolo θαη Surace  ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε 

πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα t-test γηα λα βξνπλ ραιαζκέλεο δνθνχο(beams). Η 

πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ μεθηλά κε n1 κεηξήζεηο ησλ πξψησλ nf θπζηθψλ 

ζπρλνηήησλ ηαιάλησζεο ηεο δνκήο ζην «παξζεληθφ» ηεο ζηάδην, δειαδή κε ην πνπ ζα 

έρεη ρηηζηεί. Μεηά απφ απηφ, πεξηνδηθά παίξλνληαη n2 κεηξήζεηο ησλ ίδησλ θπζηθψλ 

ζπρλνηήησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πάιη έλα t-test γηα λα ζπγθξηζνχλ ηα n1 θαη n2. Αλ ην 

ηεζη  δείμεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν ζεη κεηξήζεσλ ηφηε ππάξρεη δεκηά. Η 

πξνζέγγηζε δνθηκάζηεθε ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο κε ζπλερή(continuous) δνθφ. Σα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο ρσξίο δεκηά θαη ηεο ραιαζκέλεο δνθνχ απνθηήζεθαλ κε έλα 

finite element πξφγξακκα φπνπ νη ξσγκέο πξνζνκνηψλνληαη. Σν ηεζη εθηειέζηεθε ζε 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο κε ηηκέο 0.05 θαη 0.01 θαη έδεημε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

 

3.2.2. Με-Παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο 

  Οη κε-παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζεο πνιιέο ππνζέζεηο γηα ηελ 

θχζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ. Δδψ εμεηάδνληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο, 

εθηίκεζε ππθλφηεηαο κε βάζε πιεζηέζηεξν-γείηνλα, εθηίκεζε ππθλφηεηαο Parzen θαη 

πξνζεγγίζεηο ηαπηνπνίεζεο ζπκβνινζεηξψλ. 
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3.2.2.1 Πξνζεγγίζεηο kNN  

 

   Ο αιγφξηζκνο θ-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ είλαη κηα αθφκα ηερληθή γηα λα εθηηκάηαη ε 

ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. απηή ε ηερληθή μεπεξλά θάπνηεο απφ ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ησλ παξαζχξσλ Parzen κε ην φηη δελ απαηηεί θάπνηα παξάκεηξν 

εμνκάιπλζεο. Αληηζέησο ε παξάκεηξνο πιάηνπο πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζέζεο 

ηνπ ζεκείνπ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα αιιά data points ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα θ-

πιεζηέζηεξα πξφηππα ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζην πξφηππν πξνο έιεγρν. Σν 

πξφβιεκα κε απηή ηελ ηερληθή είλαη είλαη φηη γηα κεγάια ζεη δεδνκέλσλ, Έλαο κεγάινο 

αξηζκφο ππνινγηζκψλ πξέπεη λα επηηειεζηεί. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ε 

θαηαλνκή ησλ θαλνληθψλ δηαλπζκάησλ πεξηγξάθεηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ζθαηξηθψλ 

νκάδσλ ηνπνζεηεκέλσλ κε ηελ ηερληθή ησλ θ-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ. Η θαηλφηεηα 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο απφζηαζεο ελφο δείγκαηνο 

ειέγρνπ απφ ηα θέληξα ησλ νκάδσλ. Μηα ζεηξά κειεηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.    

Ο Hellman ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηαμηλνκεηή πιεζηέζηεξνπ γείηνλα NN (Νearest 

Νeighbour) γηα ηελ απφξξηςε πξνηχπσλ κε πςειφηεξν ξίζθν λα ηαμηλνκεζνχλ ιάζνο. 

απηφ θηλνχηαλ ζην ίδην πλεχκα κε ηνλ Chow ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε έλα θαηψθιη ζηηο 

εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηεο ελφο Bayes ζπζηήκαηνο βέιηηζηεο αλαγλψξηζεο πνπ 

απέξξηπηε πξφηππα κε ρακειή πηζαλφηεηα. Ο Chow σζηφζν ζεψξεζε φηη γηα φπνηα 

δεδνκέλα, νη εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηεο θαη ε δεζκεπκέλε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο, 

είλαη γλσζηά. ηηο πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο φκσο, απηά ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε 

είλαη άγλσζηα θαη πξέπεη λα ζπλαρζνχλ απφ έλα ζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Σν 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη δελ θάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζεσξήζεηο γηα 

απηά ηα ελππάξρνληα ζηαηηζηηθά κεγέζε. Δπηπιένλ, νη Cover θαη Hart έρνπλ δείμεη φηη 

φζν ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο ηείλεη ζην άπεηξν ην ξίζθν ηνπ πιεζηέζηεξνπ 

γείηνλα δελ είλαη κεγαιχηεξν παξά δπν θνξέο απφ ην ξίζθν Bayes, αλεμάξηεηα απφ ηα 

ελππάξρνληα ζηαηηζηηθά κεγέζε. 

Ο Hellman εμήγεζε φηη ρξεζηκνπνηψληαο κνλφ NN δελ ππάξρεη αξθεηή πιεξνθνξία γηα 

λα απνξξίςνπκε θάπνηα πξφηππα θαη φρη θάπνηα αιιά. Πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία είλαη 

αλαγθαία θαη απηή παξέρεηαη κε ηε ρξήζε δπν NN. Αλ θαη ηα δπν πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ίδηα θιάζε ηφηε ην πξφηππν ηαμηλνκείηαη , αιιηψο απνξξίπηεηαη. Ο Hellman έδεημε κε ηε 

κεηάβαζε απφ ην κνλφ ΝΝ ζηνλ θαηλνχξην θαλφλα, ε αχμεζε ζηνλ ξπζκφ απφξξηςεο 

είλαη δηπιάζηα ηεο κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο. Έηζη, αλ ηα ιάζε καο ζηνηρίδνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην δηπιάζην απφ φζν νη απφξξηςήο, ν λένο θαλφλαο έρεη πάληα ζπλνιηθφ 

θφζηνο ρακειφηεξν απφ ηνλ θαλφλα ηνπ κνλνχ ΝΝ. Απηφο ν θαλφλαο κπνξεί λα 

επεθηαζεί γηα λα εμεηάζνπκε θ ΝΝ θαη λα ηαμηλνκνχκε κφλν φηαλ φινη νη γείηνλεο 

ζπκθσλνχλ. απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πνιχ ζπληεξεηηθή θαη έηζη ν ζπγγξαθέαο 

πξφηεηλε κηα ελαιιαθηηθή: ηα θ ΝΝ εμεηάδνληαη θαη αλ φινη νη γείηνλεο ζπκθσλνχλ ην 

πξφηππν ηαμηλνκείηαη αιιηψο απνξξίπηεηαη. 

Δδψ πξέπεη λα εηπσζεί φηη ν ζπγγξαθέαο δελ δηαηείλεηαη φηη απηή είλαη κηα πξνζέγγηζε 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ αιιά κφλν κηα κέζνδνο γηα απφξξηςε πξνηχπσλ κε πςειφ 

ξίζθν ιάζνπο. κπνξεί παξφια απηά λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ αλ νη 

θαηλέο θιάζεηο πξνθαινχλ κεγάιε ζχγρπζε ζηνλ ηαμηλνκεηή· αιιηψο νη θαηλέο θιάζεηο 

εζθαικέλα ζα ηαμηλνκεζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θιάζεηο εθπαίδεπζεο. 
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   Οη Guttormsson θ.α. παξνπζηάδνπλ κηα κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ ξφηνξα. Σα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο αξρηθά 

ππφθεηληαη ζε απιή απνκάθξπλζε outlier γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαζαξφηεηα. Όπνην 

πξφηππν βξίζθεηαη πάλσ απφ ηξεηο κνλάδεο κέηξεζεο καθξηά απφ ην κέζν 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεη. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κηα επηθάλεηα 

θαηαζθεπάδεηαη γχξσ απφ ην ζεη ησλ πγηψλ ζεκάησλ. Αλ έλα λέν ζήκα βξίζθεηαη έμσ 

απφ απηή ηελ επηθάλεηα, ζεσξείηαη θαηλφ. Οη επηθάλεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

γχξσ απφ ηα πγηή ζεκεία πεξηιακβάλνπλ ζθαηξηθφ φξην, ειιεηπηηθφ φξην, νξζνγψλην 

φξην πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα αθξφηαηα ησλ δεδνκέλσλ ή φξην επηθάλεηαο min-max θαη 

φξην πιεζηέζηεξνπ γείηνλα. ηηο δπν πξψηεο κεζφδνπο ην λέν πξφηππν ζπγθξίλεηαη κε 

ην θέληξν είηε ηεο ππεξζθαίξαο κε ρξήζε Δπθιείδεηαο απφζηαζεο είηε ηεο έιιεηςεο κε 

ρξήζε Mahalanobis απφζηαζεο. 

Γηα ηελ min–max ηερληθή, ην κηθξφηεξν δπλαηφ θνπηί πνπ πεξηέρεη φια ηα πγηή 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηείηαη. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θνπηηνχ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

ειάρηζηα(minima) θαη κέγηζηα(maxima) ησλ ζεκάησλ ραξαθηεξηζκνχ(signature). Η 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε πιεζηέζηεξν γείηνλα επηηξέπεη γεληθφηεξεο ηνπνινγίεο 

δεδνκέλσλ. Δδψ, βξίζθνληαη νη ειάρηζηεο Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο κεηαμχ θάζε ζεκείνπ 

θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα ηνπ. Η απφζηαζε ζε αλαινγία κε ηελ κεγαιχηεξε απφ 

απηέο ηηο απνζηάζεηο θαηφπηλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ παξάκεηξνο απφθαζεο. Κάζε 

εηζεξρφκελν ζεκείν ζπγθξίλεηαη κε θάζε ζεκείν κέζα ζην πγηέο ζεη. Αλ ην λέν ζεκείν 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηελ παξάκεηξν απφθαζεο απφ φια ηα πγηή 

ζεκεία ηφηε θαηαρσξείηαη σο θαηλφηεηα. Η αθηίλα ηεο ππεξζθαίξαο θαη ηεο έιιεηςεο 

ειέγρεη ηελ ηζνξξνπία/αλαινγία κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ θαηλνηήησλ. 

Παξφκνηα ε ζθαίξα πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ θάζε ζεκείν εθπαίδεπζεο ζηελ 

κέζνδν πιεζηέζηεξνπ γείηνλα θαη νη min–max παξάκεηξνη ζην ππέξ-θνπηί ξπζκίδνπλ 

ηελ επαηζζεζία φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο θαηλφηεηεο. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ε ειιεηπηηθή επηθάλεηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ. 

   Μηα ζεηξά ηερληθψλ κνληεινπνηνχλ ηελ ππθλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Απηφ απαηηεί έλα κεγάιν αξηζκφ 

δεηγκάησλ γηα λα μεπεξαζηεί ε πξνβιεκαηηθή ηεο δηαζηαηηθφηεηαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ απαηηνχλ κηα 

κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ «θαλνληθή» θιάζε εηδηθά ζε 

πςειέο δηαζηάζεηο. Σν απινχζηεξν κνληέιν φηαλ κφλν ιίγα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα 

είλαη ε unimodal θαλνληθή θαηαλνκή.  

Οη Tax θαη Duin πξνηείλνπλ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ κε κηα unimodal θαλνληθή θαηαλνκή θαη ηελ ζέζε ελφο θαησθιίνπ ζηελ 

ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο πνπ λα απνδέρεηαη ην 95% ησλ δεδνκέλσλ κε ην θαηψθιη λα 

πξνθχπηεη απφ ηελ Mahalanobis απφζηαζε. Αληί λα κνληεινπνηείηαη ζπλνιηθά ε 

ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο, κηα έλδεημε κπνξεί λα παίξλεηαη κε ηε ζχγθξηζε απνζηάζεσλ. 

Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ηνπηθή ππθλφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο εμέηαζε θαη 

ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα ηνπ κέζα ζην ζεη εθπαίδεπζεο. 

Η απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πξφηππνπ πξνο έιεγρν θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα ηνπ κέζα 

ζην ζεη εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη φπσο παξάιιεια θαη ε απφζηαζε ηνπ γείηνλα απφ ηνλ 

δηθφ ηνπ πιεζηέζηεξν γείηνλα. Σν πειίθν κεηαμχ ησλ δπν απνζηάζεσλ είλαη κηα έλδεημε 

θαηλφηεηαο. Η Δπθιείδεηα απφζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη εδψ. απηή ε κέζνδνο είλαη πνιχ 
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ρξήζηκε γηα θαηαλνκέο κε ζρεηηθά γξήγνξα θζίλνπζεο πηζαλφηεηεο. Οη ηερληθέο 

δνθηκάζηεθαλ ζε πξαγκαηηθά θαη ζε ηερλεηά δεδνκέλα θαη βξέζεθαλ λα είλαη πνιχ 

ρξήζηκεο φηαλ είλαη δηαζέζηκα πνιχ ιίγα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο(ιηγφηεξα απφ 5 αλά 

ραξαθηεξηζηηθφ). 

   Οη Jiang θ.α. πξνηείλνπλ έλα αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο δπν θάζεσλ γηα εληνπηζκφ 

outlier βάζεη ελφο πξνζαξκνζκέλνπ αιγφξηζκνπ θ-κέζσλ θαη ελφο MST(minimum 

spanning tree). Ο αιγφξηζκνο θ-κέζσλ έρεη κεηαηξαπεί ψζηε λα ππνινγίδεη ηελ ειάρηζηε 

απφζηαζε κεηαμχ νπνησλδήπνηε θέληξσλ νκάδσλ. Αλ ε απφζηαζε ελφο πξφηππνπ θαη 

ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζε απηή νκάδα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ απφζηαζε ηφηε ην 

πξφηππν αληηζηνηρίδεηαη ζε λέα νκάδα. ηελ αθξαία πεξίπησζε θάζε πξφηππν ζα είλαη 

απφ κφλν ηνπ κηα νκάδα θαη σο εθ ηνχηνπ θαη έλα άλσ φξην kmax θαζνξίδεηαη. φηαλ ην 

kmax επηηεπρζεί δπν πιεζηέζηεξεο νκάδεο ελψλνληαη. Σα θέληξα ησλ νκάδσλ πνπ 

θαζνξίζηεθαλ κε ηνλ πξνζαξκνζκέλν αιγφξηζκν θ-κέζσλ ζεσξνχληαη θφκβνη, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα MST βάζεη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ θάζε δπν 

θφκβσλ. Αθνχ θαηαζθεπαζηεί ην MST ε κεγαιχηεξε πιεπξά ηνπ δέληξνπ ηνπ 

απνκαθξχλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε δπν λέα ππνδέληξα. 

Οη κηθξέο νκάδεο (ην δέληξν κε ηνπο ιηγφηεξνπο θφκβνπο) επηιέγνληαη θαη ζεσξνχληαη 

outliers. Σξία δηαθνξεηηθά ζεη δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπγθξίλνπλ απηή 

ηελ ηερληθή κε ηνλ θιαζζηθφ νκαδνπνηεηηθφ αιγφξηζκν θ-κέζσλ. ε φια ηα πεηξάκαηα 

ε λέα ηερληθή μεπέξαζε ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ δνθηκάζηεθαλ. Σα ζεη δεδνκέλσλ πνπ 

δνθηκάζηεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα ίξηδαο(iris data) , δεδνκέλα θαιιηέξγεηαο 

δαραξνθάιακνπ(sugar cane breeding data) θαη e-mail log δεδνκέλα. Οη Yang θαη Liu 

πεξηγξάθνπλ δπν πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζηελ ηαμηλφκεζε 

εγγξάθσλ: LLSF (linear least squares fit) θαη k-NN (θ-πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ) 

ηαμηλνκεηή. Ο k-NN αιγφξηζκνο είλαη πνιχ απιφο. Οη k πιεζηέζηεξνη γείηνλεο ελφο 

πξφηππνπ πξνο έιεγρν βξίζθνληαη κέζα ζην ζεη εθπαίδεπζεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ k 

πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζηαζκίζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο θάζε 

θαηεγνξίαο. Σν ζθνξ νκνηφηεηαο ηνπ θάζε γείηνλα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάξνο. Αλ 

αξθεηνί γείηνλεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ηφηε ηα βάξε αλά γείηνλα ηεο 

θαηεγνξίαο πξνζηίζεληαη θαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ηε 

δεζκεπκέλε –σο πξνο ην πξφηππν πξνο έιεγρν- πηζαλφηεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Έλα 

θαηψθιη πνπ ηίζεηαη κε cross-validation κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα απνθαζηζηεί αλ ην 

πξφηππν πξνο έιεγρν είλαη «αξθεηά θαηλφ» γηα λα απνξξηθζεί. 

ηελ LLSF, έλα παιηλδξνκεηηθφ κνληέιν πνιιψλ κεηαβιεηψλ εμάγεηαη απηφκαηα απφ 

ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο. Με ηε ιχζε κηαο γξακκηθήο 

πξνζέγγηζεο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηα δεπγάξηα εθπαίδεπζεο (είζνδνο-έμνδνο) ησλ 

δηαλπζκάησλ, είλαη δπλαηφ λα έρνπκε κηα matrix of regression coefficients. Η κήηξα 

ησλ ιχζεσλ(solution matrix) θαζνξίδεη κηα αληηζηνίρεζε απφ έλα απζαίξεην πξφηππν ζε 

έλα δηάλπζκα ζηαζκηζκέλσλ θαηεγνξηψλ. Με ηε θαηάηαμε ησλ βαξψλ ησλ θαηεγνξηψλ, 

παίξλεηαη κηα ιίζηα θαηεγνξηψλ γηα ην πξφηππν. Με έλα θαηψθιη ζηα βάξε ηνπο, 

αληηζηνηρίζεηο ζε θαηεγνξίεο πξνθχπηνπλ. Κάζε θαηεγνξία έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαηψθιη πνπ θαζνξίδεηαη κε cross-validation. Έλα ειάρηζην γηα θάζε θαηψθιη νξίδεηαη 

γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ θαη απφξξηςε πξνηχπσλ. 

   Οη Yang θ.α πεξηγξάθνπλ κηα πνιχ απιή κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ γηα 

εθαξκνγή ζε ηαμηλφκεζε εγγξάθσλ. 
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δεδνκέλα εθπαίδεπζεο απφ παιηά ζπκβάληα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθκάζεζε 

ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ πξφβιεςε λέσλ(θαηλψλ) ζπκβάλησλ. Η πξνζέγγηζε ηνπο 

ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα: ηαμηλφκεζε εγγξάθσλ ζε επξέα ζέκαηα θαζέλα εθ 

ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ πνιιαπιά ζπκβάληα, αλαγλψξηζε νλνκάησλ νληνηήησλ, 

βειηηζηνπνίεζε ησλ βαξψλ ηνπο ζε ζρέζε κε θαλνληθέο ιέμεηο γηα θάζε ζέκα, θαη 

ππνινγηζκφο κηα stop-word ιίζηαο αλά ζέκα. Σειηθά κεηξηέηαη ε θαηλφηεηα ελφο λένπ 

εγγξάθνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξφβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ζέκα ηνπ. Ο αιγφξηζκνο 

είλαη απιφο. φηαλ έλα λέν έγγξαθν έξρεηαη ζπγθξίλεηαη κε φια ηα δηαζέζηκα έγγξαθα. 

Αλ ην ζπλεκίηνλν νκνηφηεηαο (cosine similarity score)ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλαο ηνπ 

είλαη θάησ απφ έλα θαηψθιη, ηφηε ην έγγξαθν ζεσξείηαη θαηλφ κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ε 

πξψηε ηζηνξία ελφο θαηλνχ ζπκβάληνο αιιηψο ζεσξείηαη παιηφ θαη πξνζηίζεηαη ζηελ 

ηζηνξία. Σν θαηψθιη ηίζεηαη κε cross-validation. Ο αιγφξηζκνο δνπιεχεη ζε δπν επίπεδα. 

ην πξψην επίπεδν, ν ηαμηλνκεηήο θαζνξίδεη ην επξχ ζέκα ηνπ αθηρζέληνο εγγξάθνπ θαη 

ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ απνθαζίδεηαη αλ ην έγγξαθν 

πεξηγξάθεη θάπνην λέν ζπκβάλ ή θάπνην παιηφ. Η κέζνδνο εθαξκφζηεθε ζε κηα 

benchmark βάζε δεδνκέλσλ εγγξάθσλ θαη είρε πνιχ θαιή απφδνζε. Η ηερληθή είλαη 

απιντθή θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα απνηχρεη ζηα πεξηζζφηεξα άιια πεδία πνπ έρνπλ 

πςειφηεξε πνιππινθφηεηα κεηαμχ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη παξφια απηά κηα 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. 

 

 

 

3.2.2.2. Δθηίκεζε ππθλόηεηαο Parzen  

Η κέζνδνο παξαζχξσλ Parzen κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε κε-παξακεηξηθή εθηίκεζε 

ππθλφηεηαο δεδνκέλσλ. Οη Yeung θαη Chow αθνινπζνχλ κηα θαιά ζεκειησκέλε 

πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ, πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηελ εθηίκεζε ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη ζηελ απφξξηςε πξνηχπσλ.  

Οη ζπγγξαθείο εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή ηνπο ζε έλα πξφβιεκα εληνπηζκνχ εηζβνιψλ. Οη 

ζπγγξαθείο έρνπλ επηιέμεη ζπλαξηήζεηο Γθανπζηαλψλ ππξήλσλ γηα δπν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ε Γθανπζηαλή ζπλάξηεζε είλαη νκαιή/ιεία θαη έηζη ε εθηίκεζε ππθλφηεηαο 

επίζεο δηαθνξνπνηείηαη νκαιά θαη δεχηεξνλ αλ ζεσξεζεί κηα αθηηληθά ζπκκεηξηθή 

Γθανπζηαλή, ε ζπλάξηεζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ κηα κφλν παξάκεηξν 

δηαζπνξάο(variance). Σν θαηψθιη θαηλφηεηαο ηίζεηαη έλα μερσξηζηφ ζεη εθπαίδεπζεο, 

απνθαινχκελν «ζεη θαζνξηζκνχ θαησθιίνπ», θαη εθαξκφδεηαη ζηελ αδέζκεπηε 

πηζαλφηεηα p(x) ελφο πξφηππνπ πξνο έιεγρν x βάζεη ηεο κνληεινπνηεκέλεο θαηαλνκήο. 

Η ηερληθή ειέγρζεθε κε ην ζεη δεδνκέλσλ απφ ην KDD Cup, 1999. 
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3.2.2.3. Πξνζεγγίζεηο ηαπηνπνίεζεο ζπκβνινζεηξώλ(String matching) 

 

Οη πξνζεγγίζεηο ηαπηνπνίεζεο ζπκβνινζεηξψλ βαζίδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζαλ πξσηφηππα(templates) πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ κηα 

ζπκβνινζεηξά(δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ) θαη ζηνλ θαηφπηλ ππνινγηζκφ θάπνηνπ 

κέηξνπ αλνκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη πξνο έιεγρν. Οη Forrest 

θ.α. παξνπζηάδνπλ κηα κέζνδν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηάθξηζεο εαπηνχ θαη 

Με-Δαπηνχ(self from Non-Self) κε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ εληνπηζκνχ-αιιαγήο βάζεη 

ηνπ ηξφπνπ πνπ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηηειεί απηήλ ηελ ίδηα εξγαζία. 

Σα δεδνκέλα εαπηνχ(self-data) κεηαηξέπνληαη ζε δπαδηθά θαη ζρεκαηίδεηαη έλα ζχλνιν 

S. Μεηά έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηπραίεο ζπκβνινζεηξέο δεκηνπξγνχληαη 

ζρεκαηίδνληαο έλα ζεη R0. πκβνινζεηξέο απφ ην R0 ζπλδπάδνληαη κε ζπκβνινζεηξέο 

απφ ην S θαη απηά πνπ ηαηξηάδνπλ εμαιείθνληαη. Μηαο θαη ην αθξηβέο ηαίξηαζκα είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάλην, ην θξηηήξην ηαηξηάζκαηνο ξπζκίδεηαη ψζηε λα ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ 

κφλν r contiguous ηαηξηάζκαηα ζηηο ζπκβνινζεηξέο. Μφιηο δεκηνπξγεζεί ην R0 λέα 

πξφηππα κεηαηξέπνληαη ζε δπαδηθά θαη ζπλδπάδνληαη κε ην R0. Αλ βξεζεί θάπνην πνπ 

λα ηαηξηάδεη ηφηε ην λέν πξφηππν είλαη Με-Δαπηνχ θαη απνξξίπηεηαη. Μηα ζεηξά 

πεηξακάησλ έγηλαλ γηα λα δνθηκαζηνχλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο. 

Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζε εηζβνιέο δηθηχνπ θαη απέδσζε εμαηξεηηθά θαιά. 

Μηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ζε απηή ηε δνπιεηά έξρεηαη απφ ηνπο Dasgupta θαη Forrest  

θαη ηνπο Dasgupta θαη Nino ησλ νπνίσλ ε δνπιεηά εκπλέεηαη απφ ηε βηνινγία 

(βαζηζκέλε ζε άλνζν-ππνινγηζηηθέο έλλνηεο). ηα ζψκαηα καο ε αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ δηεμάγεηαη απφ ηα Σ-ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία έρνπλ ππνδνρείο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ μέλεο πξσηεΐλεο. 

Σν ζψκα απειεπζεξψλεη έλα κεγάιν αξηζκφ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ αιιά επηηξέπεη λα 

θπθινθνξνχλ κφλν απηά πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηχπνπο ησλ ίδησλ ηνπ 

ησλ θπηηάξσλ. Αλ έλα Σ-ιεκθνθχηηαξν ηαηξηάδεη ζε θάπνην θχηηαξν ζην ζψκα ηφηε 

απηφ ην θχηηαξν ζεσξείηαη μέλν θαη θαηαζηξέθεηαη. Η ηερληθή αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ ιεηηνπξγεί παξφκνηα. Έλα επαξθέο ππφ-ζεη 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο παίξλεηαη θαη νη αλαινγηθέο ηηκέο γίλνληαη δηαθξηηέο κε 

δεηγκαηνιεςία. ε θάζε ζεκείν αλαηίζεηαη κηα αθέξαηα ηηκή θαη κεηά κεηαηξέπεηαη ζε 

δπαδηθή κνξθή. Καηφπηλ, έλα κεγάιν ζεη απφ ς, πνπ ιέγνληαη εληνπηζηέο(detectors), 

παξάγεηαη νη νπνίνη δελ ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπκβνινζεηξέο πνπ παξάρζεθαλ απφ ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο.  

Αλ έλα λέν ζεκείν δεδνκέλσλ, αθφηνπ θσδηθνπνηεζεί, ηαηξηάδεη ζε νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο εληνπηζηέο, ηφηε κηα παξέθθιηζε απφ ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ζπζηήκαηνο 

εθηηκάηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ θαηλφ δεδνκέλν. Σν «ηαίξηαζκα» επηηειείηαη βάζεη 

ελφο θαησθιίνπ ηαηξηάζκαηνο r πνπ ζέηεη ηνλ αξηζκφ ησλ bits πνπ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ 

γηα λα ζεσξεζνχλ δπν ζπκβνινζεηξέο φκνηεο. Έλα θχξην ζεκείν, φπσο αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο, απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην θαηψθιη ηαηξηάζκαηνο ην νπνίν 

πξέπεη λα πξνθππηεη ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα(data specific) θαη ην λα ηεζεί ζσζηά είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με κεγάιν r νη εληνπηζηέο 

γίλνληαη πνιχ επαίζζεηνη ζε νπνηαδήπνηε θαηλφηεηα ζηα δεδνκέλα ελψ έλα κηθξφ r 

κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα αθαηάιιειν(κηθξφ) κέγεζνο ζεη εληνπηζηψλ. 
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απηή ε ηερληθή δνθηκάζηεθε ζηνλ εληνπηζκφ ζπαζηκάησλ ζε εξγαιεία(tool breakage) 

θαη ηα απνηειέζκαηα κε έλα κέζν φξν 50 δνθηκψλ έδεημαλ πνιχ θαιή απφδνζε ζηελ 

αλαγλψξηζε αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. 

Πεξαηηέξσ δνπιεηά ζε απηφ ηνλ ηνκέα επεθηείλεη ηηο πξνεγνχκελεο δπν κειέηεο. Απηή ε 

δεκνζίεπζε επεθηείλεη ηελ ηδέα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξφηεξε δνπιεηά ησλ 

Dasgupta θαη Forrest  θαη ησλ Dasgupta θαη Nino θαη εηζάγεη πξνζέγγηζε κε πνιιέο 

θιάζεηο. πγθεθξηκέλα ν κε-εαπηφο(άγλσζηνο) ρψξνο ζα ηαμηλνκεζεί πεξαηηέξσ ζε 

πνιιαπιέο ππνθιάζεηο γηα λα θαζνξηζηεί ην επίπεδν αλσκαιίαο. Η ηερληθή εθαξκφδεηαη 

ζε εξγαζία εηζβνιήο ζε ππνινγηζηέο.  

ε έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ αλσκαιηψλ είλαη απνδεθηή κηα ππφζεζε ε νπνία ιέεη φηη ε 

θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε παξαηήξεζε ζε 

δηάξθεηα ρξφλνπ. Δπίζεο, ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ζπζηήκαηνο γεληθά παξνπζηάδεη 

ζηαζεξά πξφηππα φηαλ παξαηεξεζεί γηα θάπνην δηάζηεκα ρξφλνπ. απηή είλαη ην θνηλφ 

ζηνηρείν ζε πνιιά ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ 

πνπ είραλ πξνηαζεί απφ ηνπο Tarassenko, Japcowicz, Dasgupta θαη Forrest, Tarassenko, 

θαη Campbell θαη Bennett. χκθσλα κε ηνπο Dasgupta θαη Gonzalez, κηα αθειήο 

πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα θαζνξηζηνχλ ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ησλ 

παξαηεξνχκελσλ παξακέηξσλ θαη λα κεηξάηαη ε αλψκαιε ζπκπεξηθνξά σο ε 

παξέθθιηζε απφ απηέο ηηο ηηκέο. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ ιακβάλεη ππφςηλ 

ην γεγνλφο φηη ε θαλνληθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν θαη φηη ηηκέο πνπ κπνξεί λα 

είλαη απνδεθηέο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα κελ είλαη ζε θάπνηα άιιε. 

Δπηπξνζζέησο, ε έλλνηα ηεο θαλνληθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπζρέηηζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε δηάθνξσλ παξακέηξσλ(ραξαθηεξηζηηθψλ). 

ε απηή ηε δεκνζίεπζε, έλα sliding παξάζπξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ραξαθηεξηζκφ 

πξνηχπσλ θαη ε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξηζηάηαη απφ έλα 

ππνρψξν πνπ θαιείηαη Δαπηφο θαη ην ζπκπιήξσκα ηνπ κε-εαπηφο. Γπν πξνζεγγίζεηο 

πεξηγξάθνληαη εδψ γηα εληνπηζκφ βιαβψλ, ζεηηθφο ραξαθηεξηζκφο θαη αξλεηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο. Ο ζεηηθφο ραξαθηεξηζκφο είλαη κηα ηερληθή πιεζηέζηεξνπ γείηνλα πνπ 

θαηαγξάθεη ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ελφο δηαλχζκαηνο πξνο έιεγρν θαη ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ γείηνλα ηνπ κέζα ζηνλ ππνρψξν Δαπηφο. Μηα ηηκή πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε θαζνξίδεη ηελ επηηξεπηή πνηθηινκνξθία ζηνλ ππνρψξν Δαπηφο. Αλ ε απφζηαζε 

μεπεξλά απηή ηε ηηκή ηφηε ην δηάλπζκα ζεσξείηαη κε θαλνληθφ. Η ηερληθή 

ρξεζηκνπνηείηαη κε KD-Tree γηα γξεγνξφηεξε αλαδήηεζε(querying). Η πξνζέγγηζε 

αξλεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ είλαη πην ζρεηηθή κε ηνπο Dasgupta θαη Forrest  θαη Dasgupta 

θαη Nino, αιιά εθαξκφδεηαη κε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ (GAs) γηα λα 

θαηαζθεπαζηεί κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ππνρψξνπ ηνπ κε-εαπηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππνρψξν Δαπηφο ζαλ είζνδν. 

Οη γελεηηθνί αιγφξηζκνη (Gas) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμειίμνπλ θαλφλεο πνπ ζα 

θαιχςνπλ ηνλ ππνρψξν κε-εαπηφο, παξφιν πνπ θαλέλα απφ ηα ζρήκαηα ησλ ππνρψξσλ 

Δαπηφο θαη κε-εαπηφο δελ είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ (ηα πξφηππα πνπ αλήθνπλ ζην 

Δαπηφο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζεγγηζηνχλ νη ππνρψξνη). Ο γελεηηθφο 

αιγφξηζκνο επηρεηξεί λα εμειίμεη «θαινχο» θαλφλεο πνπ θαιχπηνπλ ηνλ ρψξν ηνπ κε-

εαπηνχ. Σν πφζν θαιφο είλαη ν θαλφλαο θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο:        

ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν, ηελ πεξηνρή ηνπ θαη ηελ 

αιιεινεπηθάιπςε κε άιινπο θαλφλεο. απηφ είλαη έλα multi-modal πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο κε πνιινχο ζηφρνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί φρη κηα κνλαδηθή ιχζε 

αιιά κηα ζεηξά ιχζεσλ πνπ ζπλεξγαηηθά ιχλνπλ ην πξφβιεκα. απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 
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θάιπςε ηνπ ππνρψξνπ κε-εαπηνχ γίλεηαη εθηθηή απφ έλα ζεη θαλφλσλ είλαη αλαγθαίν 

λα εμειηρζνχλ πνιιαπινί θαλφλεο. Έλαο αθνινπζηαθφο niching αιγφξηζκνο εθαξκφδεηαη 

γηα λα εμειίμεη απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο, αλ έλα δηάλπζκα πξνο έιεγρν βξίζθεηαη ζηνλ ππνρψξν κε-εαπηνχ, 

ζεσξείηαη αλψκαιν. Οη δπν ηερληθέο δνθηκάζηεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ ζε έλα ζχζηεκα 

εληνπηζκνχ εηζβνιψλ ζε ππνινγηζηή. Σα δεδνκέλα πάξζεθαλ απφ ην MIT-Lincoln Lab. 

Σα δεδνκέλα ρσξίο εηζβνιέο(attack free) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα εθπαίδεπζε θαη ην 

ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δπν ζπζηήκαηα. Η πξνζέγγηζε 

αξλεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ήηαλ μεθάζαξα πην απνδνηηθή (ζε ρξφλν θαη ρψξν) 

ζπγθξηλφκελε κε εθείλε ηνπ ζεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ αλ θαη ν ζεηηθφο ραξαθηεξηζκφο 

επέδεημε πην αθξηβή απνηειέζκαηα. 

Σειηθά, νη Dasgupta θαη Majumdar επεθηείλνπλ ηηο παξαπάλσ κειέηεο γηα 

πνιπδηαζηαηηθά δεδνκέλα. Η πξνηεηλφκελε ηερληθή είλαη παλνκνηφηππε κε απηή πνπ 

πεξηγξαθφηαλ ζηηο πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο κε εμαίξεζε ην φηη ηα πνιπδηαζηαηηθά 

δεδνκέλα πεξλάλε πξψηα απφ κηα PCA γηα κείσζε ηεο δηάζηαζεο φπνπ απνκαθξχλνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδξνχζαλ ζε ιηγφηεξν απφ 20% ηεο πνηθηιφηεηαο θαη επηιέγνληαη 

κφλν δπν δηαζηάζεηο. Οη δπν δηαζηάζεηο θσδηθνπνηνχληαλ ζε δπαδηθή κνξθή φπσο πξηλ 

αιιά κε ηελ αληίζεζε φηη νη δπαδηθέο ζπκβνινζεηξέο ήηαλ επίζεο ζε κνξθή θψδηθα 

gray. Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζε εξγαζία εληνπηζκνχ αλσκαιηψλ ζε δίθηπν θαη 

παξφιν πνπ ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ήηαλ θαιά θάπνηεο αλσκαιίεο δελ αληρλεχζεθαλ. 

 

3.2.2.4. Οκαδνπνηεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε νκαδνπνίεζε ζηνρεχνπλ ζηνλ δηαρσξηζκφ δεδνκέλσλ 

ζε έλα αξηζκφ νκάδσλ, φπνπ ζε θάζε ζεκείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί έλαο 

βαζκφο ζρέζεο(membership) ζε θαζεκία απφ ηηο νκάδεο. Αλ ηεζεί θαηψθιη ζηνλ βαζκφ 

ζρέζεο γηα λα δηαθξηζεί έλα ζεκείν δεδνκέλσλ αλήθεη ή φρη ζε κηα νκάδα, ε θαηλφηεηα 

κπνξεί λα αληρλεπζεί φηαλ έλα δείγκα δελ αλήθεη ζε θακηά απφ ηηο δηαζέζηκεο θιάζεηο. 

Οη Pizzi θ.α. πεξηγξάθνπλ ην EvIdent, έλα πξφγξακκα αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα 

γξήγνξν εληνπηζκφ δηεξεχλεζε θαη απεηθφληζε θαηλψλ γεγνλφησλ ζε έλα ζεη εηθφλσλ 

θαζψο απηέο εμειίζζνληαη κέζα ζην ρξφλν ή ζηε ζπρλφηεηα. απηή ε εξγαζία αθνινπζεί 

ηα ρλάξηα ηεο πξφηεξεο έξεπλαο απφ ηνπο Scarth θ.α. Γηα παξάδεηγκα, λεχξν-απεηθφληζε 

κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ε θαηλφηεηα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζαλ λεπξηθέο 

ελεξγνπνηήζεηο, κέζα ζε ρξνληθφ παξάζπξν(time course). 

Η θιαζζηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ ησλ fMRIs θάλνπλ ηελ ππφζεζε φηη είλαη 

δηαζέζηκν έλα κνληέιν ηεο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίαο (πρ. ε αληίδξαζε ηνπ εγθεθάινπ 

ζε έλα θάπνην λνεηηθφ ή θηλεηηθφ εξέζηζκα) θαη φηη ε εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ κπνξεί 

λα ειεγρζεί κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

Παξφια απηά, ζηελ πεξίπησζε ηεο λεπξνεπηζηήκεο, νη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ κε νινέλα απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο πεηξάκαηα ησλ 

λνεζηαθψλ δηεξγαζηψλ. απηή ε πνιππινθφηεηα θαζηζηά αλαγθαίν ην φηη νπνηαδήπνηε 

πξνζέγγηζε επαιήζεπζεο κνληέισλ πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, εππξνζάξκνζηε, data-

driven θαη αλεμάξηεηε ηνπ φπνηνπ κνληέινπ. Άξα, ε αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ είλαη έλαο 

ηδαληθφο ππνςήθηνο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Σν EvIdent δεκηνπξγεί νκάδεο ησλ time courses κέζα ζηα νγθνκεηξηθά δεδνκέλα, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνιχ βειηησκέλε παξαιιαγή ηνπ fuzzy C-κέζσλ αιγφξηζκνπ ηνπ 

Bezdek. Σα time courses ρσξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε intra-cluster απφζηαζε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ελψ ηαπηφρξνλα κεγηζηνπνηνχληαη νη inter-cluster απνζηάζεηο. Σν 

fuzzy index m ειέγρεη ηελ fuzziness ησλ νκάδεο portions: θαζψο ην m πιεζηάδεη ην 1, ν 

fuzzy C-means αιγφξηζκνο ζπγθιίλεη ζε Έλαλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν κέζσλ. Καζψο ην m 

πξνζεγγίδεη ην ∞, φια ηα θέληξα ησλ νκάδσλ ηείλνπλ πξνο ην θέληξν φισλ ησλ time 

courses. Η ρξήζε ηνπ fuzzy C-κέζσλ ζηε ζέζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγφξηζκνπ θ-κέζσλ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ πξψηνπ λα απνθεχγεη λα εγθισβίδεηαη ζε ηνπηθά 

ειάρηζηα ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνπ πξνζπαζεί λα βειηηζηνπνηήζεη. Η 

αλάιπζε fuzzy νκάδσλ παξάγεη έλα ράξηε ζρέζεσλ (membership) γηα θάζε θέηα(slice) 

ηεο αλαηνκίαο ησλ νγθνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Ο ράξηεο ησλ ζρέζεσλ είλαη κηα εηθφλα 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ βαζκφ ηεο ζρέζεο θάζε ελεξγνχ voxel ζε θάζε νκάδα. Με ην 

ηεζεί έλα θαηψθιη ζηνλ ράξηε ζρέζεσλ, κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εθείλα ηα voxels 

πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ε νπνία έρεη ηνπιάρηζηνλ ην επίπεδν ζρέζεο(membership) πνπ 

έρεη ζέζεη ν ρξήζηεο. 

Οη Yang θ.α. πξνζπαζνχλ λα εληνπίδνπλ απηφκαηα ηα θαηλά γεγνλφηα απφ κηα ρξνληθά 

δηαηεηαγκέλε αθνινπζία(stream) ζεκάησλ ησλ εηδήζεσλ είηε εθ ησλ πζηέξσλ είηε 

θαζψο νη εηδήζεηο θηάλνπλ. Ο ζθνπφο είλαη λα αλαγλσξίδνληαη ζέκαηα ζε δηάθνξεο 

ζπλερείο αθνινπζίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλα γεγνλφηα. 

απηφ κπνξεί λα γίλεη κε on-line ηξφπν, πρ. θαζψο ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ή κε κηα 

ζπζζσξεπκέλε ζπγθέληξσζε. ε εθ ησλ πζηέξσλ εληνπηζκφ γεγνλφησλ ηα ζέκαηα 

νκαδνπνηνχληαη φπνπ θάζε νκάδα κνλαδηθά ηαπηνπνηεί έλα γεγνλφο. ηνλ on-line 

εληνπηζκφ γεγνλφησλ θάζε έγγξαθν ραξαθηεξίδεηαη(labeled) θαζψο θηάλεη 

αθνινπζηαθά κε κηα ζεκαία νέο ή παλιό ε νπνία δείρλεη αλ ην έγγξαθν είλαη είλαη ε 

πξψηε ηζηνξία πνπ έρεη ζρέζε κε θαηλφ γεγνλφο ή φρη. Γπν νκαδνπνηεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο δηεξεπλψληαη: Έλαο ζπζζσκαηηθφο (ηεξαξρηθφο) αιγφξηζκνο πνπ βαζίδεηαη 

ζε νκαδνπνίεζε κέζνπ-γθξνππ(group-average clustering) (GAC), θαη Έλαο αιγφξηζκνο 

κνλνχ πεξάζκαηνο (INCR) πνπ παξάγεη έλα κε ηεξαξρηθφ δηαρσξηζκφ(partition) ηνπ 

ζπλφινπ εηζφδνπ. Σν πξψην είλαη θαηάιιειν γηα εθ ησλ πζηέξσλ εληνπηζκφ γεγνλφησλ 

ελψ ην δεχηεξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα δπν. Μηα ηζηνξία αλαπαξηζηάηαη κε 

ρξήζε δηαλχζκαηνο κε ζηαζκηζκέλνπο φξνπο. Σν θαλνληθνπνηεκέλν δηαλπζκαηηθφ 

άζξνηζκα ησλ εγγξάθσλ κέζα ζε κηα νκάδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηπξνζσπεχζεη 

ηελ νκάδα θαη νλνκάδεηαη πξσηφηππν ή θέληξν. Σν ζπλεκίηνλν νκνηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ νκνηφηεηα ελφο θέληξνπ νκάδαο θαη 

ελφο εγγξάθνπ. Ο GAC είλαη Έλαο ζπζζσκαηηθφο αιγφξηζκνο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ 

κέζε νκνηφηεηα κεηαμχ δεπγαξηψλ εγγξάθσλ ζηηο νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ. ε θάζε 

επαλάιεςε δηαηξεί ην ζεη ησλ νκάδσλ ζε buckets θαη δηεμάγεη έλα ηνπηθφ 

νκαδνπνηεηηθφ κέζα ζε θάζε bucket. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη παξάγεη 

νκάδεο ζε νινέλα πςειφηεξα επίπεδα κέρξηο φηνπ έλαο πξναπνθαζηζκέλνο αξηζκφο 

νκάδσλ επηηεπρζεί. Η είζνδνο ζηνλ αιγφξηζκν είλαη έλα ζεη εγγξάθσλ θαη ε έμνδνο 

είλαη έλα δάζνο δέληξσλ νκάδσλ φπνπ ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

Οη νκάδεο παξάγνληαη κε ηελ αλάπηπμε δπαδηθνχ δέληξνπ κε ηελ θάησ-πξνο-ηα-πάλσ 

πξνζέγγηζε. Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

νκαδνπνίεζε κνλνχ πεξάζκαηνο. Ο αιγφξηζκνο ζεηξηαθά επεμεξγάδεηαη ηα έγγξαθα 

εηζφδνπ, έλα ηε θνξά, θαη αλαπηχζζεη νκάδεο απμεηηθά. Έλα λέν έγγξαθν ηαμηλνκείηαη 

ζηελ πην παξφκνηα νκάδα αλ ε νκνηφηεηα μεπεξλά έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη 

αιιηψο γίλεηαη ε αξρή κηαο λέαο νκάδαο. Ρπζκίδνληαο ην θαηψθιη ξπζκίδεηαη θαη ην 

πφζν θνθθψδεηο ζα είλαη νη νκάδεο. 
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3.3. πκπεξάζκαηα 

ε απηή ην θεθάιαην έγηλε κηα επηζθφπεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ κε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Η πεξηζζφηεξε έξεπλα ηέηνηνπ είδνπο αζρνιείηαη κε ηελ 

κνληεινπνίεζε θαηαλνκψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηφπηλ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνο έιεγρν λα αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηαλνκέο. ε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο 

βάζεη κνληέινπ είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ή λα γίλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε 

ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ ζηηβαξφ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ 

θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Οη ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο σζηφζν δελ 

θνζηίδνπλ ππνινγηζηηθά θαη είλαη ζαθείο ζηελ εμήγεζε ησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1. Δηζαγωγή 

 Σα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο  ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. ε 

απηή ηε δεκνζίεπζε πεξηγξάθνπκε κηα γθάκα απφ κεζφδνπο λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξά ζηελ 

ίδηα ηελ εθαξκνγή. ε ζχγθξηζε κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, θάπνηα δεηήκαηα ηεο 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ είλαη πην θξίζηκα ζηα λεπξσληθά δίθηπα φπσο ε ηθαλφηεηά 

ηνπο λα γεληθνπνηνχλ, ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην επηπιένλ θφζηνο 

φηαλ πξέπεη λα επαλεθπαηδεπηνχλ. Τπ‘απηή ηελ έλλνηα, θάπνηα δίθηπα είλαη 

θαηαιιειφηεξα άιισλ, σζηφζν, ιφγσ έιιεηςεο αξθεηψλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ θαη 

κεηα-αλάιπζεο ηεο απφδνζεο ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ θαη ηεο ζρέζεο κε ηνλ 

ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνο ρξήζε είλαη δχζθνιν λα παξνπζηαζηεί κηα 

άπνςε, πέξα απφ απιά κηα επξεία παξνπζίαζε ησλ κειεηψλ ζε απηφλ ην ηνκέα. Σν 

θχξην θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ εληνπηζκνχ πξαγκαηηθά θαηλψλ δεηγκάησλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

αξηζκφο ησλ ιαλζαζκέλσλ ζεηηθψλ. Μηα θνηλή κέζνδνο γηα απηφ είλαη ε ROC analysis. 

Κάπνηα άιια κέηξα απφδνζεο έρνπλ επίζεο πξνηαζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη Moya θ.α. 

δίλνπλ ηξία θξηηήξηα γεληθνπνίεζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκεζεί 

ε απφδνζε ελφο εληνπηζηή θαηλνηήησλ. Οη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο 

πξνηχπσλ θαη λεπξσληθά δίθηπα απνηπγράλνπλ ζηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε θαηλψλ 

θιάζεσλ γηαηί θάλνπλ πεξηζζφηεξν δηάθξηζε παξά εληνπηζκφ. πρλά ρξεζηκνπνηνχλ 

αλνηρηά φξηα ηαμηλφκεζεο(open decision boundaries), φπσο ππέξ-επηθάλεηεο, γηα λα 

δηαρσξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά απνηπγράλνπλ φηαλ έλα ζεη 

ραξαθηεξηζηηθψλ δελ πξνέξρεηαη απφ θάπνηα γλσζηή θιάζε. Η απφδνζε ηέηνησλ 

εληνπηζηψλ ή ηαμηλνκεηψλ κηαο θιάζεο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηξία θξηηήξηα 

γεληθνπνίεζεο. Πξψην, ε γεληθνπνίεζε εληφο ηεο θιάζεο είλαη ελδεηθηηθή ηεο απφδνζεο 

ηνπ δηθηχνπ ζε γλσζηέο θιάζεηο πνπ δελ έρεη εθπαηδεπηεί. Γεχηεξν, ε γεληθνπνίεζε 

κεηαμχ ησλ θιάζεσλ είλαη ελδεηθηηθή ηεο απφδνζεο ζε ζρεδφλ γλσζηά(near-known) 

αληηθείκελα απφ άιιεο θιάζεηο. Σειηθά ε γεληθνπνίεζε εθηφο θιάζεο είλαη ελδεηθηηθή 

ηεο απφδνζεο ηνπ ηαμηλνκεηή ζε άγλσζηεο θιάζεηο.  

Η ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη πάληα έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο απφθαζεο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Κάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππφςηλ είλαη φηη ηα λεπξσληθά δίθηπα δελ επαλεθπαηδεχνληαη ηφζν εχθνια φζν 

ηα ζηαηηζηηθά κνληέια. Η επαλεθπαίδεπζε δελ είλαη αλαγθαία φηαλ κηα λέα θιάζε 

πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζεη εθπαίδεπζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ πηα ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ην δίθηπν επηιέγεη ηηο εηζφδνπο γηα επαλεθπαίδεπζε απφ ην λέν πεξηβάιινλ 

απηφκαηα. 

Μηα ηέηνηα ηερληθή είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε εθαξκνγέο φπσο ε επεμεξγαζία βίληεν φπνπ 

ην ίδην αληηθείκελν κπνξεί ζηαδηαθά λα αιιάμεη ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιφγσ 

αιιαγήο ζπλζεθψλ θσηηζκνχ, ρξφλν έθζεζεο θαη άιινπο ιφγνπο. Παξφκνηα, νη Zhang 

θαη Veenker εηζάγνπλ έλα λέν παξάδεηγκα ελεξγνχο κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζε έλα 

λεπξσληθφ δίθηπν λα πξνζαξκνζηεί ελεξγά ζην πεξηβάιινλ ηνπ κε ην λα παξάγεη ην ίδην 

θαηλά παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε γελεηηθψλ 

αιγνξίζκσλ. Νέα παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο παξάγνληαη κε γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ 
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απφ δπν παξαδείγκαηα – γνλείο απφ ην ππάξρνλ ζεη εθπαίδεπζεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή 

αμίδεη ε πεξίπησζε ηεο επαλεθπαίδεπζεο δηθηχσλ κε κεγάιν ζεη δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο κεηά απφ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Κάπνηα δίθηπα φπσο ηα constructive 

λεπξσληθά δίθηπα είλαη ηθαλά γηα on-line πξνζαξκνγή ζπλδέζεσλ θαη βαξψλ θαζψο 

λέεο θιάζεηο πξνζηίζεληαη. Σχπνη δηθηχσλ φπσο ηα cascade correlation είλαη πην 

πξνζαξκνζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα multi-layer perceptrons. Όζνλ αθνξά ηα multi-layer 

perceptrons, ε επαλεθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε λέσλ θξπθψλ θφκβσλ θαη 

θφκβσλ εμφδνπ θαη ζπρλά δελ είλαη μεθάζαξν πψο λα εθπαηδεπηεί βέιηηζηα ε λέα 

δηάηαμε. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηελ επαλεθπαίδεπζε είλαη φηη ν δηεμάγσλ ην 

πείξακα ζπρλά δελ επηζπκεί λα επαλεθπαηδεχζεη εμαξρήο ην ζχζηεκα θαη θάπνηα ιχζε 

απμεηηθήο(incremental) εθπαίδεπζεο δείρλεη ειθπζηηθή. Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

πξνζεγγίζεσλ έρνπλ γίλεη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη Kwok θαη Yeung επεμεξγάδνληαη 

ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο επαλεθπαίδεπζεο ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ κε ηε ρξήζε 

θάπνησλ objective functions θαηφπηλ πξνζζήθεο λέσλ θξπθψλ κνλάδσλ. Γεληθά έλα 

θάπνην λεπξσληθφ δίθηπν είλαη ρξήζηκν κφλν αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θαηάιιειε 

αξρηηεθηνληθή. Έλα κηθξν λεπξσληθφ δίθηπν ζα έρεη δπζθνιία ζηελ κάζεζε ελψ έλα 

κεγάιν λεπξσληθφ δίθηπν κπνξεί λα έρεη πξνβιήκαηα ππέξ-γεληθνπνίεζεο θαη ρακειήο 

απφδνζεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζαξκνζηηθή κάζεζε φηαλ λέεο θιάζεηο 

πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγή θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ θξπθψλ επηπέδσλ. Γεληθά νη αιγφξηζκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζσζηή 

αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηνί ζε πνιιέο εθαξκνγέο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο αληηκεησπίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο˙ 

αιγφξηζκνη regularisation, pruning αιγφξηζκνη, νη νπνίνη μεθηλνχλ κε έλα δίθηπν 

κεγάινπ κεγέζνπο θαη απνκαθξχλνπλ αλελεξγνχο θφκβνπο ζηελ δηάξθεηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηαζθεπαζηηθνί αιγφξηζκνη πνπ μεθηλνχλ κε έλα κηθξν αξηζκφ θξπθψλ κνλάδσλ 

θαη πξνζζέηνπλ κνλάδεο κέρξη κηα ηθαλνπνηεηηθή ιχζε λα επηηεπρζεί. Πξνθαλψο νη 

constructive αιγφξηζκνη έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ pruning αιγνξίζκσλ. 

Πξψηνλ, είλαη επθνιφηεξν λα απνθαζηζηεί ην αξρηθφ δίθηπν κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

πξνζέγγηζε ελψ κε ηελ pruning δελ είλαη γλσζηφ ην απαξαίηεην κέγεζνο ηνπ αξρηθνχ 

δηθηχνπ. Δπίζεο είλαη ηαρχηεξν λα εθπαηδεπηνχλ κηθξά δίθηπα νπφηε θαη ε 

θαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε νδεγεί ζε κηθξφηεξα δίθηπα ηθαλά γηα ηαρχηεξε εθκάζεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηή ε δεκνζίεπζε αζρνιείηαη θπξίσο κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. 

Τπάξρνπλ ηξία θχξηα πξνβιήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπαζηηθψλ αιγνξίζκσλ. Πψο 

λα ζπλδεζνχλ νη λέεο κνλάδεο ζην ζχζηεκα; Πψο λα εθπαηδεπζνχλ νη λέεο κνλάδεο 

ρσξίο λα ραζεί γλψζε πνπ ππάξρεη ζην ππάξρνλ δίθηπν; Πφηε λα ζηακαηήζεη ε 

πξφζζεζε κνλάδσλ ζην δίθηπν; Απηή ε δεκνζίεπζε αζρνιείηαη κε ηελ δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ησλ λέσλ κνλάδσλ κε ππνινγηζηηθή απνδνηηθφηεηα ζε ρψξν αιιά θαη 

ρξφλν. Μηα ζπλήζεο ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βειηηψζεη ηελ ππνινγηζηηθή 

απνδνηηθφηεηα ζπληζηάηαη ζην λα ππνηεζεί φηη νη ήδε ππάξρνληεο θφκβνη κέζα ζην 

δίθηπν ρξεζηκεχνπλ ζηελ κνληεινπνίεζε κέξνπο ηεο ζπλάξηεζεο-ζηφρνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, απηνί νη θφκβνη αθήλνληαη αλεπεξέαζηνη θαη ελεκεξψλνληαη(update) κφλν νη 

λένη θφκβνη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο.  

Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ αιγφξηζκν νπηζζνδηάδνζεο (backpropagation) 

αιιά φζνλ αθνξά ηελ ππνινγηζηηθή απνδνηηθφηεηα πεξαηηέξσ βειηίσζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί πξνρσξψληαο κε layer-by-layer ηξφπν. Πξψηα εθπαηδεχνληαη ηα βάξε πνπ 

κεηαδίδνπλ(feeding) ζηηο λέεο θξπθέο κνλάδεο θαη κεηά εθπαηδεχνληαη ηα βάξε πνπ 
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κεηαδίδνπλ ζηνπο θφκβνπο εμφδνπ θξαηψληαο ηα βάξε εηζφδνπ ζηαζεξά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δελ ππάξρεη αλάγθε νπηζζνδηάδνζεο(backpropagate) ησλ ζεκάησλ ζθάικαηνο 

θαη έηζη είλαη πνιχ ηαρχηεξνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο εηζφδνπ(input), ηα 

βάξε πνπ κεηαδίδνπλ ζηηο λέεο θξπθέο κνλάδεο εθπαηδεχνληαη γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ 

κηα αληηθεηκεληθή(objective) ζπλάξηεζε. Οη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηέζζεξηο ηέηνηεο 

αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο θαη δίλνπλ απνδείμεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ζχγθιηζήο ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, απηέο νη αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζε ρξφλν 

O(N) νπνχ N ν αξηζκφο ησλ πξνηχπσλ εθπαίδεπζεο. Οη πξνηεηλφκελεο αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: 

(α) επξεηήξην πξνβνιψλ(projection index) πνπ βξίζθεη «ελδηαθέξνπζεο» πξνβνιέο πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ηε Γθανπζηαλή κνξθή  

(β) ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην θξηηήξην ζθάικαηνο , φπσο ην θξηηήξην ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο, ζηελ εθπαίδεπζε εμφδνπ  

(γ) ε ζπλδηαζπνξά κεηαμχ ηνπ παξακέλνληνο(residual) ζθάικαηνο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ λέσλ θξπθψλ κνλάδσλ, φπσο ζηα cascade-correlation δίθηπα θαη ηηο 

παξαιιαγέο ηνπο θαη 

(δ) κηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε βαζηζκέλε ζηε ρξήζε πηλάθσλ πξνβνιψλ(projection 

matrices) παξφιν πνπ απηφ έρεη ππνινγηζηηθέο θαη απνζεθεπηηθέο απαηηήζεηο O(N
2
). 

Οη αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο δνθηκάζηεθαλ πεηξακαηηθά κε έλα ζεη ηερλεηψλ 

δεδνκέλσλ θαη έδσζαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Οη Singh θαη Markou 

παξνπζίαζαλ κηα κέζνδν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ feed-forward δηθηχσλ γηα δείγκαηα 

λέσλ θιάζεσλ δηαηεξψληαο ην ήδε εθπαηδεπκέλν ζε γλσζηέο θιάζεηο δίθηπν. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν θαζψο θαηλέο θιάζεηο αλαθαιχπηνληαη, λέα δίθηπα δεκηνπξγνχληαη πξάγκα 

ην νπνίν είλαη ππνινγηζηηθά απνδνηηθφ. Έλα λέν δείγκα ειέγρνπ εηζάγεηαη ζε φια ηα 

δηαζέζηκα δίθηπα θαη έλα θαηψθιη ηίζεηαη ζηελ έμνδν ηνπ γηα λα θαζνξηζηεί ζε πηα 

θιάζε αλήθεη. Υακειέο ζηάζκεο ζε φιεο ηηο εμφδνπο ππνδεηθλχνπλ δείγκα θαηλήο 

θιάζεο. 

Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε επαλεθπαίδεπζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

θαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο παξακέηξσλ πξνο ξχζκηζε , ηα λεπξσληθά δίθηπα είλαη 

ζεκαληηθνί εληνπηζηέο θαηλνηήησλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο θάπνηνη 

ζεκαληηθνί ηχπνη λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εληνπηζηέο  

θαηλνηήησλ. 

 

4.2. Πξνζεγγίζεηο κε λεπξωληθά δίθηπα     

Σα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηεηακέλα ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. 

Έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αλάγθεο γηα βειηηζηνπνίεζε κηθξνχ κφλν αξηζκνχ 

παξακέηξσλ θαη ηεο κε χπαξμεο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ δεδνκέλσλ. Δδψ, παξνπζηάδεηαη έλαο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Πεξηιακβάλνπλ 

MLP(multi-layer perceptrons), self-organising maps, RBF(radial basis function 

networks), support vector machines, δίθηπα Hopfield, oscillatory networks,θιπ. 
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4.2.1. Πξνζεγγίζεηο κε MLP 

Σα MLP δίθηπα είλαη ε θαιχηεξα γλσζηή θαη πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε θαηεγνξία 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Μηαο θαη ηέηνηα δίθηπα δελ παξάγνπλ θιεηζηά φξηα θιάζεσλ, ε 

επηλφεζε κεζφδσλ γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ είλαη κηα δχζθνιε απνζηνιή εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηε ηθαλφηεηα γεληθνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο κε 

επίδξαζεο ηεο κε ηελ ηθαλφηεηα γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Μηα πνηθηιία 

πξνζεγγίζεσλ έρνπλ πξνηαζεί φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

   ε θάπνηεο κειέηεο ε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ κε κεηέπεηηα επεμεξγαζία θαλνληθψλ δεδνκέλσλ εμφδνπ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ. Ο Bishop δειψλεη φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζθαικάησλ ζηα 

λεπξσληθά δίθηπα είλαη νη είζνδνη πνπ πεξηέρνπλ θαηλά δεδνκέλα. Έλα δίθηπν, ην νπνίν 

εθπαηδεχεηαη λα μερσξίδεη έλαλ θάπνην αξηζκφ θιάζεσλ, φιεο πξνεξρφκελεο απφ έλα 

ζεη θαηαλνκψλ, ζα κπεξδεπηεί εληειψο φηαλ ζα αληηκεησπίζεη δεδνκέλα απφ θάπνηα 

ηειείσο θαηλή θαηαλνκή. Δίλαη αλαγθαίν ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ην ζχζηεκα λα 

δίλεη ζαλ έμνδν πέξα απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη έλα κέηξν 

εκπηζηνζχλεο απηήο ηεο απφθαζεο ή λα «αξλείηαη» λα πάξεη κηα απφθαζε αλ ην ζεκείν 

δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ κηα εληειψο λέα θιάζε. Η ηερληθή αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ εδψ πξαγκαηνπνηείηαη εθηηκψληαο ηελ ππθλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο κνληεινπνηψληαο έηζη ηελ θαηαλνκή ηνπο θαη ειέγρνληαο αλ θάπνην 

ζεκείν δεδνκέλσλ εηζφδνπ πξνέξρεηαη απφ απηήλ ηελ θαηαλνκή. Ο ζθνπφο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηθηχνπ είλαη λα βξεζεί κηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο παιηλδξφκεζεο κε 

ειαρηζηνπνίεζε ελφο ζθάικαηνο αζξνίζκαηνο ηεηξαγψλσλ πάλσ ζε έλα δεδνκέλν ζεη 

εθπαίδεπζεο. Αλακέλεηαη απηή ε πξνζέγγηζε ζα είλαη πην αθξηβήο ζε πεξηνρέο ηνπ 

ρψξνπ εηζφδσλ φπνπ ε ππθλφηεηα ζα είλαη κεγάιε, κηαο θαη κφλν ηφηε ε ζπλάξηεζε 

ζθάικαηνο επηθέξεη αιιαγέο ζην δίθηπν αλ δηαθέξεη απφ ηελ παιηλδξφκεζε. Απηφ είλαη 

ν ιφγνο πνπ ε κε-δεζκεπκέλε ππθλφηεηα ίζσο δίλεη έλα θαηάιιειν πνζνηηθφ κέηξν 

θαηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Αλ ην ζεκείν δεδνκέλσλ βξίζθεηαη 

ζε πεξηνρή πςειήο ππθλφηεηαο ηφηε ην δίθηπν πηζαλφηαηα ζα ιεηηνπξγήζεη θαιά. Αλ ην 

ζεκείν δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε ρακειή ππθλφηεηα ηφηε πηζαλφηαηα ην 

ζεκείν δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ θάπνηα θιάζε πνπ δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη πηζαλφηαηα ην δίθηπν ζα έρεη θαθή επίδνζε. Απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζεζπηζηνχλ φξηα ζθάικαηνο ζηηο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ ή λα ηεζεί 

έλα θαηψθιη˙ ηα πξφηππα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ην θαηψθιη κπνξνχλ λα απνξξίπηνληαη 

θαη λα ηαμηλνκνχληαη κε άιια κέζα. Η εθηίκεζε ππθλφηεηαο γίλεηαη είηε κε ηε ρξήζε 

ελφο kernel-based εθηηκεηή ή κε ηε ρξήζε ελφο εθηηκεηή θαηαζθεπαζκέλνπ απφ έλα 

Μνληέιν Γθανπζηαλψλ πληζησζψλ(GMM). Ο ζπγγξαθέαο δειψλεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ ε εθηίκεζε ππθλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ λα γίλεη πξηλ απφ θάζε 

πξνεπεμεξγαζία ηνπο. 

Οη Desforges θ.α. ζεσξνχλ ηελ εθηίκεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο εμφδνπ λεπξσληθνχ 

δηθηχνπ ζαλ έλα κέηξν θαηλφηεηαο παξνκνίσο κε ηνλ Bishop. Η ζπλαξηήζεηο 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο πεξηγξάθνπλ ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηαο παξαηήξεζεο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε θάπνην ζεκείν κέζα ζην ρψξν πνπ καο ελδηαθέξεη. Ο ππξήλαο 

Epanechnikov ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε δνπιεηά θαη ε παξάκεηξνο εμνκάιπλζεο h 

ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν cross-validation ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Απηή ε κειέηε δίλεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δηαζηαηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ 

δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πςειψλ δηαζηάζεσλ είλαη ε ζεκαληηθφηεηα πνπ πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηα άθξα ηεο θαηαλνκήο ηνπο. Καζψο ε δηαζηαηηθφηεηα απμάλεηαη, απμάλεηαη 
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θαη ε ζρεηηθή πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα –ζρεηηθά- ρακειήο 

ππθλφηεηαο άθξα.  

Ωο εθ ηνχηνπ αθφκα θαη νη πεξηνρέο πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

ζαλ ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο θαηαλνκήο. Απηφ θάλεη ηελ απφθαζε γηα ηνλ αλ αλήθεη ή 

φρη έλα δηάλπζκα ειέγρνπ ζηελ θαηαλνκή ή είλαη θαηλφ, πνιχ πην δχζθνιε. Ο αξηζκφο 

ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα αθξηβή εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ απμάλεηαη ζηε δχλακε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ (as a power of the 

number of dimensions). Γηα κεγάιν αξηζκφ δηαζηάζεσλ ε πνζφηεηα δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα απαηηείηαη κπνξεί λα είλαη απαγνξεπηηθή γηα ρξήζε ζε 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. ε απηή ηελ εξγαζία ε κείσζε ηεο δηαζηαηηθφηεηαο 

επηηεχρζεθε κε ζπκπίεζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε wavelets. Έλαο κηθξφο αξηζκφο wavelet 

ηζνδχλακσλ επηιέρζεθε γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηα δεδνκέλα κε ρξήζε Γελεηηθψλ 

Αιγνξίζκσλ. Η ζρεηηθή θαηαιιειφηεηα ελφο ππνζέη απφ ηζνδχλακα αμηνινγήζεθε απφ 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα ηαμηλνκνχλ κε ρξήζε δηθηχνπ αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ. 

Σν κνληέιν παξήγαγε πνιχ θαιέο πξνζεγγίζεηο ησλ ελππάξρνπζσλ θαηαλνκψλ. Γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ, εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο είλαη πνιχ απιή. Γηα έλα 

θαηλνχξην ζεη δεδνκέλσλ, είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα δεδνκέλσλ ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε έλα ζεη ζπλζεθψλ γηα ηηο νπνίεο κηα ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο είλαη 

δηαζέζηκε. Η επηζηξέθνπζα ηηκή αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαβαζκηζκέλε πηζαλφηεηα ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Μηα απφ ηηο απινχζηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ βαζίδεηαη ζηνλ 

νξηζκφ θαησθιίνπ γηα ηελ έμνδν  ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Υακειή εκπηζηνζχλε είλαη 

έλδεημε θαηλνχ δείγκαηνο. Οη Ryan θ.α. παξνπζηάδνπλ κηα κέζνδν αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ  κε ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ εληνπηζκφ 

παξάλνκεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ. Σν NNID (Neural Network Intrusion 

Detection) ζχζηεκα αλίρλεπζεο αλσκαιηψλ βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ λφκηκνπ 

ρξήζηε βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ εληνιψλ πνπ εθείλνο εθηειεί.  

Αθφηνπ ηα δεδνκέλα ζπγθεληξσζνχλ έλα λεπξσληθφ δίθηπν νπηζζνδηάδνζεο 

εθπαηδεχεηαη γηα λα αλαγλσξίδεη ηνλ θάζε ρξήζηε βαζηδφκελν ζηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο. Μηα αλσκαιία (θαηλφηεηα) αληρλεχεηαη φηαλ ην λεπξσληθφ δίθηπν έρεη 

ρακειή εκπηζηνζχλε ζηελ απφθαζή ηνπ. Όηαλ ε κέγηζηε ελεξγνπνίεζε είλαη θάησ απφ 

0.5, κηα θαηλφηεηα έρεη αληρλεπζεί. Μηα παξφκνηα πξνζέγγηζε πηνζεηείηαη απφ ηνπο 

Augusteijn θαη Folkert. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ είλαη αξθεηφ λα νξηζηεί έλα 

θαηψθιη ζηηο ηηκέο εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ θαη λα ειεγρζεί κε απηφ ην θαηψθιη είηε ε 

Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ εμφδνπ θαη ηνπ πξνηχπνπ ζηφρνπ είηε ε 

πςειφηεξε ηηκή εμφδνπ. Απηφ ην θαηψθιη νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Οη LeCun θ.α. 

ζπδεηνχλ κηα κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ πάλσ ζην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο 

ρεηξφγξαθσλ ραξαθηήξσλ κε ρξήζε MLP θαη νπηζζνδηάδνζεο. Σν θξηηήξην απφξξηςεο 

βαζίζηεθε ζε ηξεηο παξάγνληεο. Σν επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξψηνπ ληθεηή θφκβνπ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα θαηψθιη T1, ην επίπεδν ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

δεχηεξνπ ληθεηή θφκβνπ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ έλα άιιν θαηψθιη T2 θαη ε 

απφιπηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ T1, T2 πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα θαηψθιη Td. 

Καη ηα ηξία θαηψθιηα νξίδνληαη απφ ηνλ ρξήζηε ζε απηή ηε κειέηε βειηηζηνπνηήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κεηξήζεηο απφδνζεο πάλσ ζην ζεη ειέγρνπ. 

Ο Vasconcelos θάλεη κηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε MLP 

πξνηείλνληαο έλαλ ηξφπν γηα ηε θαηαζθεπή θιάζεσλ θιεηζηψλ νξίσλ. Σέηνηα δίθηπα 
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ηείλνπλ λα ηαμηλνκνχλ πξφηππα πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο γλσζηέο θιάζεηο ζε 

θάπνηα απφ απηέο, κε πςειφ δείθηε εκπηζηνζχλεο. Η αηηία απηνχ είλαη φηη ηείλνπλ λα 

δηαρσξίδνπλ ηηο θιάζεηο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ππέξ-επηθάλεηεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ αλνηρηά φξηα κεηαμχ ησλ θιάζεσλ θαη φρη φξηα πνπ πεξηθιείνπλ ηηο 

θιάζεηο.  Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζεί γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα κε ηέηνηα spurious πξφηππα είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνλ ηαμηλνκεηή κε 

«αξλεηηθά» παξαδείγκαηα ηπραίσλ πξνηχπσλ. Ο ζηφρνο είλαη είλαη λα δεκηνπξγήζεη 

attractors ζην ρψξν ησλ πξνηχπσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θιάζε «απφξξηςεο», ψζηε 

πξφηππα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο γλσζηέο θιάζεηο λα θαηαιήγνπλ ζηελ 

θιάζε «απφξξηςεο». χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα απηή ηερληθή ζα απνηχρεη γηαηί δελ 

είλαη ξεαιηζηηθφ λα πεξηκέλνπκε φηη ηπραία επηιεγκέλα πξφηππα ζα αληηπξνζσπεχνπλ 

κε αθξίβεηα ηνλ ρψξν εηζφδνπ φπνπ ηα θαηλά πξφηππα ζα βξίζθνληαη. Τπάξρεη, σζηφζν, 

κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε bootstrapping πνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα. Όηαλ έλα πξφηππν απνξξίπηεηαη απφ ην εθπαηδεπκέλν 

δίθηπν, βάζεη νξηζκέλνπ θαησθιίνπ γηα ηηο ηηκέο εμφδνπ, κε πςειφ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο, ηφηε γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε απφθαζε είλαη φλησο ζσζηή θαη ην πξφηππν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αξλεηηθφ παξάδεηγκα γηα λα επαλεθπαηδεπηεί  ην δίθηπν γηα λα 

εληζρπζεί ε απφθαζή ηνπ. 

Η απφξξηςε ζπκβαίλεη αλ νη απνθξίζεηο φισλ ησλ λεπξψλσλ εμφδνπ είλαη θνληά ζην 0 

ή ε απφθξηζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο είλαη θνληά ζην 1. Ο ζηφρνο είλαη, ε έμνδνο γηα 

απνξξηπηέα πξφηππα λα είλαη φια κεδεληθά ζηνπο θφκβνπο. Οη Vasconcelos θ.α. 

κειεηνχλ ηξία λεπξσληθά δίθηπα εκπξφζζηαο δηάδνζεο θαη ζπγθξίλνπλ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα ρεηξηζηνχλ ηελ απφξξηςε θαηλψλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρεη ην ηππηθφ MLP δίθηπν, έλα MLP δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα Γθανπζηαλή 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο (GMLP), θαη έλα δίθηπν αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ (RBF). 

Γείρλεηαη επίζεο πψο ην MLP κπνξεί λα παξαιιαρζεί ψζηε λα παξάγεη φξηα πνπ λα 

πεξηθιείνπλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ρξεζηκνπνηψληαο 

ηπραία παξαγκέλα δεδνκέλα ηεο θιάζεο απφξξηςεο. Σν GMLP ζπληζηά κηα 

ελαιιαθηηθή ζην MLP ζηελ νπνία ε ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα 

Γθανπζηαλή. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη κε ηελ ρξήζε ηεο Γθανπζηαλήο, ην πεδίν 

ππνδνρήο θάζε κνλάδαο ηνπ δηθηχνπ αληηζηνηρεί ζε έλα hyper-hill ζηνλ ρψξν ησλ 

πξνηχπσλ πξάγκα πνπ «ςαιηδίδεη» ηελ κνλάδα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη κφλν ζε 

θνκκάηη ηνπ κηζνχ ρψξνπ νδεγψληαο ζε πην πεξηνξηζκέλεο πεξηθιείνπζεο πεξηνρέο ησλ 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πην αμηφπηζηε γηα ηελ 

απφξξηςε spurious πξνηχπσλ απφ απηή πνπ πξνθχπηεη κε ην ζηάληαξ MLP, εηδηθά φηαλ 

ππάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θιάζεσλ εθπαίδεπζεο ζην πξφβιεκα. 

ε αληίζεζε κε ηα MLP θαη GMLP, θάζε θξπθή κνλάδα ζηα δίθηπα RBF 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ηνπηθφ πεδίν ππνδνρήο (receptive field) ηνπ ρψξνπ εηζφδσλ ην 

νπνίν ζρεκαηίδεηαη απφ  ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο κέηξνπ Δπθιείδεηαο απφζηαζεο κε ξφιν 

θαλφλα δηάδνζεο θαη κηαο Γθανπζηαλήο ζαλ ηελ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

δηθηχνπ. αλ απνηέιεζκα ε έμνδνο ηνπ δηθηχνπ θηάλεη ην κέγηζηφ ηεο φηαλ ην πξφηππν-

είζνδνο είλαη θνληά ζε έλα θέληξν θαη κεηψλεηαη κνλφηνλα φηαλ απνκαθξχλεηαη απφ 

απηφ ην θέληξν. Μηαο θαη ηα θέληξα επηιέγνληαη ηπραία απφ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη νη 

κνλάδεο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά κφλν γηα κηα ηνπηθή πεξηνρή γχξσ απφ ηα θέληξα, 

είζνδνη πνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ηείλνπλ λα 

ιακβάλνπλ πνιχ ρακειή έμνδν. Σα RBF δίθηπα πεξηθιείνπλ κε θιεηζηά φξηα απφθαζεο 

θάζε θιάζε πξάγκα πνπ ηα θάλεη ηδαληθά γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ θαη καθξάλ 



48 

 

θαηαιιειφηεξα απφ ηα MLPs ή ηα GMLPs γηα πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. Οη Cordella θ.α 

νξίδνπλ κηα ζπλάξηεζε απφδνζεο P πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηαμηλνκεηή 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπρλφηεηεο αλαγλψξηζεο, ιάζνο ηαμηλφκεζεο θαη απφξξηςεο.  

Με απηφ ζαλ δεδνκέλν ην βέιηηζην θαηψθιη απφξξηςεο είλαη εθείλν γηα ην νπνίν ε P 

θηάλεη ζην απφιπην κέγηζην ηεο. Μεηά ηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν ηαμηλνκεηήο 

εθαξκφδεηαη ρσξίο επηινγή απφξξηςεο, ζε έλα ζεη δεηγκάησλ S ησλ νπνίσλ ε θιάζε 

είλαη γλσζηή θαη ην νπνίν ζεη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζεη εθπαίδεπζεο. Έηζη 

αμηνινγείηαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζσζηήο θαη ηεο ιάζνπο ηαμηλφκεζεο. Σν S 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηνχλ δχν θαηψθιηα απφξξηςεο κέζσ ηεο επηιεγκέλεο 

ζπλάξηεζεο P επηιέγνληαο ηηο ηηκέο πνπ ηελ κεγηζηνπνηνχλ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο κεζφδνπ εθπαίδεπζεο.  

Σν πξψην θαηψθιη εθαξκφδεηαη ζηνλ πξψην ληθεηή θφκβν απνξξίπηνληαο ηα πξφηππα 

ησλ νπνίσλ ε ελεξγνπνίεζε είλαη θάησ απφ απηή ηελ ηηκή, ελψ ην δεχηεξν θαηψθιη 

εθαξκφδεηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ληθεηή θφκβνπ πάιη 

απνξξίπηνληαο ηα πξφηππα ησλ νπνίσλ ε ελεξγνπνίεζε είλαη θάησ απφ απηή ηελ ηηκή. 

Η πξνζέγγηζε δνθηκάζηεθε ζε έλαλ λεπξσληθφ ηαμηλνκεηή κε δίθηπν feed-forward, 

πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν, ηξηψλ επηπέδσλ, ζηγκνεηδείο ελεξγνπνηήζεηο, εθπαηδεπκέλν κε 

ηνλ αιγφξηζκν νπηζζνδηάδνζεο. Ο ζηφρνο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ειεχζεξσλ ρεηξφγξαθσλ 

ραξαθηήξσλ θαη ηππσκέλσλ ραξαθηήξσλ πνιιψλ ηχπσλ(multi-font).  Υξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή, επηηεχρζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηε ζπρλφηεηα ιάζνο 

ηαμηλφκεζεο κε έλα κηθξφ κφλν θφζηνο ζηε ζπρλφηεηα ζσζηήο ηαμηλφκεζεο. Οη 

Cordella θ.α. επεθηείλνπλ ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπο θαη ζε άιινπο ηχπνπο 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Σελ επεθηείλνπλ ψζηε λα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ φπσο ηα MLP, ηα RBF, ηα LVQ, ηα SOM, ηα ART, ηα PNN θαη ηα 

δίθηπα Hopfield.  Η πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο(απφξξηςε ησλ θαηλψλ 

πξνηχπσλ) πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηε δεκνζίεπζε ζηνρεχεη ζην λα είλαη πην γεληθφ. 

Έλαο λεπξσληθφο ηαμηλνκεηήο ζεσξείηαη καχξν θνπηί πνπ δέρεηαη πξφηππν εηζφδνπ θαη 

δίλεη έλα δηάλπζκα αξηζκψλ ζαλ έμνδν. Γελ είλαη απαξαίηεηε θακία γλψζε ζρεηηθά κε 

δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ή αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ. Έλα πξφηππν πξέπεη λα 

απνξξίπηεηαη αλ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ή/θαη 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ αιιεινεπηθαιχπηνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο θιάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηχνπ Hopfield κπνξεί λα πηνζεηεζεί κηα πξνζέγγηζε παξφκνηα 

κε ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ βαζηζκέλε ζε απηνζπζρεηηζηή. Σα ππφινηπα λεπξσληθά 

δίθηπα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σα MLP θαη ηα RBF κπνξνχλ 

λα νκαδνπνηεζνχλ καδί επεηδή ε έμνδφο ηνπο δείρλεη κηα θιάζε, ηα LVQ, SOM θαη 

ART καδί επεηδή ε έμνδφο ηνπο είλαη ε απφζηαζε ηνπ πξνηχπνπ θαη θνληηλφηεξνχ ηνπ 

πξσηνηχπνπ θαη ην PNN κφλν ηνπ επεηδή ε έμνδφο ηνπ είλαη κηα πηζαλφηεηα. Γηα φια ηα 

γθξνππ νλνκάδνληαη δχν θξηηήξηα ψα θαη ψβ. Δμεξεπλνχληαη δηάθνξνη ηξφπνη λα 

ζπλδπάδνληαη απηά ηα δχν θξηηήξηα ψζηε λα απνθαζίδεηαη αλ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη 

έλα πξφηππν.  

Οη De Stefano θ.α. επίζεο επεθηείλνπλ ηελ ηερληθή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Cordella 

θ.α. θαη ζε άιινπο ηχπνπο λεπξσληθψλ ηαμηλνκεηψλ. ε απηή ηε δεκνζίεπζε ε κέζνδνο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ θαησθιηνχ γεληθνπνηείηαη θαη γίλεηαη αλεμάξηεηε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηαμηλνκεηή, πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά εθαξκφζηκε ζε θάζε είδνπο 

ηαμηλνκεηή. Οη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ην MLP, ην LVQ (Learning Vector Quantisation)  

θαη ην PNN(Probabilistic Neural Network). Όπσο θαη ζηνπο Cordella θ.α.  ε απφξξηςε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην δηάλπζκα εμφδνπ κε έλα δεδνκέλν θαηψθιη. Σν 
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θαηψθιη βειηηζηνπνηείηαη βάζεη κηαο ζπλάξηεζεο P ε νπνία ιακβάλεη ππφςηλ ηα θφζηε 

ζρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα ζσζηήο αλαγλψξηζεο, ηε ζπρλφηεηα απφξξηςεο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ιάζνο ηαμηλφκεζεο ηνπ ηαμηλνκεηή. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ έλα 

πεξηπινθφηεξν θαη γεληθφηεξν ηξφπν ρξήζεο ελφο ζεη S παξφκνην κε ην ζεη 

εθπαίδεπζεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηα θαηψθιηα απφξξηςεο. Σα βειηηζηνπνηεκέλα 

θαηψθιηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ MLP ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνπο 

Cordella θ.α. Γηα ην LVQ θαη ην PNN αθνινπζείηαη κηα ιίγν δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

Γηα ην LVQ, ην δηάλπζκα εμφδνπ απνηειείηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ 

θάζε λεπξψλα Kohonen (πξσηφηππν) θαη ηνπ δείγκαηνο εηζφδνπ.  

Σα ηειηθά πξσηφηππα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην δίθηπν ζα είλαη ηα θέληξα ησλ πεξηνρψλ 

ζηηο νπνίεο ζα ρσξηζηεί ρψξνο ππφ εμέηαζε. Σα δείγκαηα πνπ ζα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ εθείλα ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζα έρνπλ απφζηαζε απφ ηνλ λεπξψλα ληθεηή 

κεγαιχηεξε απφ εθείλα πνπ ζα είλαη πην ζρεηηθά κε ηα δείγκαηα ζην ζεη εθπαίδεπζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ηεζεί έλα θαηψθιη ζην πειίθν απηήο ηεο απφζηαζεο θαη ηεο 

κέγηζηεο απφζηαζεο ζην ζεη εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε δείγκαηα απφ 

αιιειεπηθαιππηφκελεο πεξηνρέο έρνπλ ζπγθξηλφκελεο απνζηάζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν 

πξσηφηππα. Έλα δεχηεξν θαηψθιη κπνξεί λα ηεζεί ζην πειίθν ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ 

πξψην θαη ηνλ δεχηεξν ληθεηή λεπξψλα. ε έλα PNN, γηα θάζε λεπξψλα k ην δηάλπζκα 

εμφδνπ έρεη κηα ηηκή αλάινγε ηεο πηζαλφηεηαο ην δείγκα εηζφδνπ λα αλήθεη ζηελ θιάζε 

πνπ ζεκαηνδνηεί ν k-ηνζηφο λεπξψλαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο εηζφδνπ x 

θαη φισλ ησλ δεηγκάησλ ηνπ ζεη εθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη θαη βάζεη απηψλ ησλ ηηκψλ 

ε πηζαλφηεηα Pk φηη ην x αλήθεη ζε θάζε θιάζε k εθηηκάηαη.  

Απηέο νη ζπλαξηήζεηο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο γεληθά ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν 

Parzen. Καηφπηλ, ην PNN αληηζηνηρεί ηα δείγκαηα εηζφδνπ κε ηελ θιάζε πνπ 

ζεκαηνδνηεί ν λεπξψλαο κε ηελ πςειφηεξε ηηκή. Σα πξφηππα απνξξίπηνληαη κε ηε 

ρξήζε ησλ ίδησλ εμηζψζεσλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ LVQ. Οη Wilson θ.α. δείρλνπλ 

φηη έλα MLP κπνξεί λα έρεη εμίζνπ θαιή ή θαιχηεξε απφδνζε ζηελ αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ κε αληαγσληζηηθέο ηερληθέο αλ γίλνπλ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ 

ζηξαηεγηθή βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ. Σξεηο αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο. Πξψηνλ, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθνπνίεζε γηα λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ βαξψλ 

(weight space) ζηελ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή 

ελφο φξνπ ζθάικαηνο πνπ είλαη αλάινγνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

βαξψλ. Γεχηεξνλ, κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ζπλήζε ζηγκνεηδή ζπλάξηεζε 

ελεξγνπνίεζεο κε κηα εκηηνλνεηδή ζπλάξηεζε. 

Απηφ δεκηνπξγεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ δπλακηθή ηεο εθπαίδεπζεο κηαο θαη ηα 

άξηηα θαη ηα πεξηηηά παξάγσγα πςειήο ηάμεο ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη πνηέ 

θαη ηα δχν κηθξά. Απηφ βειηηψλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ θαη 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαιχηεξε απφδνζε ζηελ απφξξηςε ζθαικάησλ θαη κηθξφηεξα 

δίθηπα. Σξίηνλ, Boltzmann pruning ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεησζεί ε δηάζηαζε ηνπ 

ρψξνπ ησλ βαξψλ θαη βάξε ζθάικαηνο βαζηζκέλα ζηηο θιάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Ο Denouex παξνπζίαζε έλα λέν πξνζαξκνζηηθφ ηαμηλνκεηή πξνηχπσλ βαζηζκέλν ζηελ 

ζεσξία ελδείμεσλ(theory of evidence) ησλ Dempster–Shafer. Απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί πξφηππα αλαθνξάο ζαλ ζηνηρεία έλδεημεο ζρεηηθά κε ην ζε πνηά θιάζε 

αλήθεη ην θάζε ππφ εμέηαζε πξφηππν εηζφδνπ. Απηέο νη ελδείμεηο αλαπαξηζηψληαη απφ 

BBAs(basic belief assignments) θαη ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαλφλα ζπλδπαζκνχ ηνπ 

Dempster. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε έλα λεπξσληθφ δίθηπν ηεζζάξσλ 
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επηπέδσλ απνηεινχκελν απφ έλα επίπεδν εηζφδνπ, δχν θξπθά επίπεδα θαη έλα επίπεδν 

εμφδνπ. Σν δηάλπζκα ησλ βαξψλ, ην receptive field θαη ε θιάζε ηνπ θάζε πξνηχπνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ησλ κέζσλ ηεηξαγσληθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ εμφδσλ ηνπ ηαμηλνκεηή θαη ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ. 

Μεηά ηελ εθπαίδεπζε ν ηαμηλνκεηήο ππνινγίδεη γηα θάζε δηάλπζκα έλα BBA ην νπνίν 

παξέρεη κηα πεξηγξαθή ηεο αβεβαηφηεηαο. Απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξνη θαλφλεο απφθαζεο πξάγκα πνπ επηηξέπεη 

πνηθηιφηξνπε απφξξηςε πξνηχπσλ θαη αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Οη έμνδνη αξθεηψλ 

ηαμηλνκεηψλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε έλα πιαίζην sensor fusion πνπ δίλεη 

δηαδηθαζίεο απφθαζεο πνπ είλαη πνιχ αλζεθηηθέο ζε αζηνρίεο αηζζεηήξσλ ή αιιαγέο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη Singh θαη Markou παξνπζηάδνπλ έλα λέν κνληέιν 

γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε λεπξσληθά δίθηπα. Πξψηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηδέα πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Vasconcelos θ.α. γηα ρξήζε ηπραίσλ απνξξίςεσλ γηα λα 

θιείζνπλ ηα φξηα γλσζηψλ θιάζεσλ. Σν θίιηξν απφξξηςήο ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

μερσξίζεη γλσζηά απφ θαηλά δείγκαηα θαη κφλν ηα γλσζηά ηαμηλνκνχληαη. Σα θαηλά 

δείγκαηα ζπλαζξνίδνληαη θαη κεηά νκαδνπνηνχληαη κε fuzzy clustering. Απηέο νη νκάδεο 

κεηά ζπγθξίλνληαη κε θαηαλνκέο γλσζηψλ θιάζεσλ γηα λα ειεγρζεί κήπσο είλαη outliers 

γλσζηψλ θιάζεσλ ή αλ φλησο είλαη θαηλά πξφηππα. Σα πξαγκαηηθά θαηλά δείγκαηα κεηά 

κε ην ρέξη νλνκάδνληαη ζαλ δείγκαηα κηαο θαηλνχξηαο θιάζεο θαη κεηά ην λεπξσληθφ 

δίθηπν ελεκεξψλεηαη απμεηηθά γηα λα κάζεη απηή ηελ πιεξνθνξία. Σα απνηειέζκαηά 

ηνπο θαίλνληαη ζε εθαξκνγή αλάιπζεο θπζηθψλ ζθελψλ (natural scene analysis) φπνπ 

δείρλνπλ πψο θαηλά αληηθείκελα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζε επεμεξγαζία βίληεν. 

 

 

4.2.2. Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε Support vector machines 

Σα Support vector machines είλαη βαζηζκέλα ζηελ έλλνηα ηνπ δηαρσξηζκνχ δεδνκέλσλ 

απφ δηαθνξεηηθέο θιάζεηο κε ην θαζνξηζκφ βέιηηζησλ ππέξ-επηπέδσλ. Οη Tax θαη Duin  

πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ κε ην λα μερσξίζνπλ 

ηηο θιάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζεη εθπαίδεπζεο θαη φισλ ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ 

ζην ρψξν εηζφδνπ. Βξίζθεηαη κηα ζθαίξα πνπ πεξηθιείεη ζρεδφλ φια ηα ζεκεία ζην ζεη 

δεδνκέλσλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή αθηίλα. 

Μεηαβιεηέο  slack επίζεο εηζάγνληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πηζαλψλ 

outliers κέζα ζην ζεη δεδνκέλσλ. Η αθηίλα θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ slack 

ειαρηζηνπνηνχληαη γηα κηα δεδνκέλε ζηαζεξά C πνπ δείρλεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπ 

φγθνπ ηεο ζθαίξαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ-ζηφρσλ πνπ βξίζθνληαη. Έλα 

ζεκείν πξνο έιεγρν απνξξίπηεηαη αλ ε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο ζθαίξαο είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο αθηίλαο. Με ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ππξήλα(kernel) αληί γηα 

εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ ιχλεηαη ην πξφβιεκα ησλ κε-ζθαηξηθά θαηαλεκεκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Δμεηάζηεθε έλαο πνιπσλπκηθφο θαη έλαο Γθανπζηαλφο θαη βξέζεθε φηη ν 

Γθανπζηαλφο απνδίδεη θαιχηεξα γηα ηα πεξηζζφηεξα ζεη δεδνκέλσλ. Μηα ειεχζεξε 

παξάκεηξνο πξέπεη λα επηιερζεί ε νπνία θαζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ ππξήλα. Όζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην πιάηνο ηνπ ππξήλα ηφζν ιηγφηεξα support vectors επηιέγνληαη θαη 

ε πεξηγξαθή γίλεηαη πην ζθαηξηθή.  Οη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ λα εθαξκνζηεί κηα 

κέζνδνο leave-one-out πάλσ ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα βειηηζηνπνίεζε θαη γηα 

παξαθνινχζεζε ηεο γεληθνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 
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ηερληθήο έλαληη άιισλ ηερληθψλ αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ φπσο απηήο ηνπ Tarassenko 

είλαη φηη δελ έρεη αλάγθε γηα εθηίκεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο. Έλα κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο, φηη ζπρλά απαηηνχλ έλα κεγάιν ζεη δεδνκέλσλ ηδίσο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαλχζκαηα πςειήο δηάζηαζεο. Δπίζεο πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ππθλφηεηα, φπνπ αληηθείκελα ζε 

πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο ζα απνξξίπηνληαη παξφιν πνπ δελ ζα έπξεπε. 

Οη Tax θαη Duin πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία outliers νκνηφκνξθα κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

θιάζε-ζηφρν. Σν θιάζκα ησλ απνδεθηψλ απφ ηνλ ηαμηλνκεηή outliers είλαη ν φγθνο ηνπ 

ρψξνπ πνπ θαιχπηεη ν ηαμηλνκεηήο θαη εθεί κπνξεί λα επηηειεζηεί κηα βειηηζηνπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ κηα d-δηάζηαηε Γθανπζηαλή θαηαλνκή γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ outlier δεδνκέλσλ. Η θαηεχζπλζε ησλ δηαλπζκάησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ην θέληξν δελ ζα αιιάδεη αιιά αιιάδεη ε θιίκαθα ηεο λφξκαο ηνπο. 

Οη ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη  ε κέζνδνο θαζίζηαηαη αλέθηθηε ζε δεδνκέλα πςειήο 

δηαζηαηηθφηεηαο εηδηθά φηαλ έλαο ππεξθχβνο δεκηνπξγείηαη γηα λα πεξηβάιιεη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζηνρεχνπκε. Καζαπηή ηελ έλλνηα ε κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ 

δνπιεχεη θαιχηεξα αιιά θαη νη δχν απνηπγράλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ δεδνκέλα κε 

παξαπάλσ απφ 30 ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Οη Scholkopf θ.α. πξνζθέξνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Tax θαη Duin. Η 

δηαθνξά είλαη φηη αληί λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ζθαίξα κε ειάρηζηε αθηίλα πνπ λα 

πεξηθιείεη ηα δεδνκέλα, εδψ νη ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ δηαρσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο 

επηθάλεηαο πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα απφ ηελ πεξηνρή ηεο επηθάλεηαο πνπ δελ πεξηέρεη. 

Απηφ επηηπγράλεηαη θαηαζθεπάδνληαο έλα ππεξεπίπεδν ην νπνίν απέρεη ην κέγηζην απφ 

ην θέληξν ελψ φια ηα ζεκεία δεδνκέλσλ ζα βξίζθνληαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηφ 

δηαηεξψληαο φκσο ην πεξηζψξην ζεηηθφ. Η δεκνζίεπζε πξνηείλεη έλαλ αιγφξηζκν πνπ 

ππνινγίδεη κηα δπαδηθή ζπλάξηεζε. Η ζπλάξηεζε επηζηξέθεη +1 ζε «κηθξέο» πεξηνρέο 

πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα θαη -1 αιινχ. Σα δεδνκέλα ραξηνγξαθνχληαη ζηνλ ρψξν 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ππξήλα θαη δηαρσξίδνληαη απφ ην 

θέληξν κε ην κέγηζην πεξηζψξην. Γηαθνξεηηθνί ππξήλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα κηα πνηθηιία κε-γξακκηθψλ εθηηκεηψλ. Γηα λα δηαρσξηζηεί ην ζεη δεδνκέλσλ απφ ην 

θέληξν απαηηείηαη λα ιπζεί έλα QP (quadratic program). Δηζάγεηαη κηα κεηαβιεηή ε 

νπνία παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 θαη ειέγρεη ηελ  επίδξαζε ησλ outliers  ζην ζχζηεκα 

δειαδή ην πφζν απφηνκν ή φρη είλαη ην  ζχλνξν γχξσ απφ ηα δεδνκέλα. Σν κεηνλέθηεκα 

απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ε πξνέιεπζε παίδεη θξίζηκν ξφιν. Απηφ είλαη κεηνλέθηεκα 

κηαο θαη ε πξνέιεπζε νπζηαζηηθά παίδεη ην ξφιν πξφηεξεο γλψζεο σο πξνο ην πνπ ζα 

ππνηεζεί φηη ζα βξίζθνληαη νη αλσκαιίεο ησλ θιάζεσλ. Απηή ε κέζνδνο δνθηκάζηεθε 

ζε πξαγκαηηθά θαη ζε ηερλεηά δεδνκέλα. Σν πείξακα έγηλε ζηε βάζε δεδνκέλσλ USPS  

ρεηξφγξαθσλ ραξαθηήξσλ. Έλαο Γθανπζηαλφο ππξήλαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη έλαο αξηζκφο απφ outliers  φλησο 

αλαγλσξίζηεθε.  Μηα πην απιή κέζνδνο γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ πνπ επεθηείλεη ηελ 

δνπιεηά ησλ Tax θαη Duin, θαη ησλ Scholkopf θ.α  πξνηείλεηαη απφ  ηνπο Campbell θαη 

Bennett.  

Απηφ ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Η θαηαλνκή ησλ 

δεδνκέλσλ κνληεινπνηείηαη κε ηε ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο δχν ηηκψλ. ε νπνία είλαη 

ζεηηθή ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα θαη αξλεηηθή 

νπνπδήπνηε αιινχ. 
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Απηφ επηηπγράλεηαη θαηαζθεπάδνληαο  δηαρσξηζηηθέο ππέξ-επηθάλεηεο κέζα ζηνλ ππφ 

εμέηαζε ρψξν νη νπνίεο είλαη ζεηηθέο ζηε κία ηνπο πιεπξά θαη αξλεηηθέο ζηελ άιιε. 

Πνιινί ππξήλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ηέηνηα 

«ζχλνξα».  Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί κηα επηθάλεηα ζηνλ ρψξν εηζφδνπ ε νπνία ζα 

πεξηθιείεη ηηο νκάδεο δεδνκέλσλ(data clusters). Οηηδήπνηε έμσ απφ απηή ηελ επηθάλεηα 

ζεσξείηαη θαηλφ. Απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο κπνξεί λα επηιπζεί εχθνια κε 

γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, απηή ε πξνζέγγηζε 

ππεξβαίλεη ην πξφβιεκα ηεο πξνέιεπζεο γηαηί αληί ε ππέξ-ζθαίξα λα απνκαθξχλεηαη 

απφ έλα απζαίξεην ζεκείν έμσ απφ ηελ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ, έιθεηαη πξνο ην 

θέληξν ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ. Μηα ππέξ-επηθάλεηα θαιχπηεη ηα 

ραξηνγξαθεκέλα ζεκεία κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην πεξηζψξην ζα παξακέλεη πάληα ζεηηθφ 

ή κεδέλ. Η πξνζαξκνγή απηήο ηεο ππέξ-επηθάλεηαο γίλεηαη φζν πην «ζθηρηά» γίλεηαη κε 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηεο εμφδνπ ηεο ζπλάξηεζεο.  

Πξνθαλψο φζν πην «ζθηρηή» είλαη ε ππέξ-επηθάλεηα ηφζν πην επαίζζεην γίλεηαη ην 

ζχζηεκα ζηνλ ζφξπβν θαη ζηα outliers κέζα ζηα δεδνκέλα. Γηα απηφ κηα πξνζέγγηζε κε 

απφηνκνπ πεξηζσξίνπ αθνινπζείηαη ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα παξάκεηξν πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ε νπνία ειέγρεη ην κέγεζνο ηνπ ζπλφξνπ. Έλα κεηνλέθηεκα 

απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ην φηη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη πνιχ απφ ηελ 

επηινγή ηεο παξακέηξνπ ππξήλα σ. Ο κφλνο ηξφπνο λα επηιερζεί ε σ είλαη κέζσ 

πεηξακαηηζκνχ θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκα αξθεηά δεδνκέλα απηφ κπνξεί λα γίλεη 

δχζθνιν. Η ρξήζε ελφο ζπλφινπ κε δηαθνξεηηθά σ είλαη έλαο ηξφπνο λα κεησζεί ε 

επίδξαζή ηεο. Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ην φηη ην ζχζηεκα πάληα 

πξνζπαζεί λα ηαηξηάμεη κηα ππέξ-ζθαίξα γχξσ απφ ηα δεδνκέλα. Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο 

Tax θαη Duin πεξηνξίδεη ην πφζν «ζθηρηά» κπνξεί λα πεξηθιείεη ην ζχλνξν ηελ θιάζε, 

εηδηθά φηαλ νη θιάζεηο δελ έρνπλ ζθαηξηθή θαηαλνκή. Οη Manevitz θαη Yousef εξεπλνχλ 

ηελ ρξήζε ησλ SVM γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ κε αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Η 

δεκνζίεπζε εμεγεί ηε κέζνδν πνπ πξνηείλνπλ νη Scholkopf  θ.α. θαη πψο ηελ 

βειηηψλνπλ. Οη ζπγγξαθείο αζθνχλ θξηηηθή ζηελ ηερληθή ηνπ Scholkopf σο πξνο ην φηη 

είλαη πνιχ επαίζζεηε ζηε επηινγή παξακέηξσλ φπσο πρ ε επηινγή ππξήλα. 

Οη δηαθνξέο ζηελ απφδνζε είλαη πνιχ κεγάιεο ζπλαξηήζεη απηψλ ησλ επηινγψλ θαη 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο δελ είλαη ζηηβαξή ρσξίο κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε απηψλ 

ησλ επηινγψλ. Η βαζηθή ηδέα ζε απηή ηε έξεπλα είλαη λα δνπιέςνπλ πξψηα ζηνλ ππφ 

εμέηαζε ρψξν θαη λα γίλεη ε παξαδνρή φηη φρη κφλν ην ζεκείν πξνέιεπζεο ζηε δεχηεξε 

θιάζε, αιιά θαη φια ηα ζεκεία «αξθεηά θνληά» ζε απηφ, πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ 

ζφξπβνο ή outliers. Αλ έλα δηάλπζκα έρεη ιίγεο κε-κεδεληθέο εηζειεχζεηο ηφηε απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη ην πξφηππν έρεη πνιχ ιίγα θνηλά αληηθείκελα κε ην επηιεγκέλν 

ελδεηθηηθφ ππνζέη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Άξα δηαηζζεηηθά, απηφ ην αληηθείκελν δελ ζα 

εμππεξεηεί ην ξφιν ηνπ αληηπξνζψπνπ γηα απηή ηελ θιάζε. Δίλαη ινγηθφ λα 

αληηκεησπηζηεί απηφ ην δηάλπζκα ζαλ outlier.  

Με ην λα ηεζεί έλα θαηψθιη ζηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε κε κεδεληθέο ηηκέο 

πξνθχπηεη έλαο θαλφλαο απφθαζεο γηα outliers. Έλα εληαίν θνηλφ θαηψθιη κπνξεί λα 

ηεζεί γηα φιεο ηηο θιάζεηο ή θάζε θιάζε κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηεο θαηψθιη. Έλα ζεη 

επαιήζεπζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πνπ λα ηεζεί ην θαηψθιη. Αθφηνπ γίλεη 

απηφ, κεηά κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ κε ην θιαζζηθφ SVM δχν θιάζεσλ. Γξακκηθνί, 

ζηγκνεηδείο, πνιπσλπκηθνί θαη αθηηληθνί ππξήλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία. 
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Οη Diehl θαη Hampshire εμεηάδνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ γηα επεμεξγαζία 

εηθφλαο. Γηα ηαμηλφκεζε θαη απφξξηςε εηθφλαο πξνζεγγίδεηαη έλα ζεη θιεηζηψλ 

πεξηνρψλ απφθαζεο πνπ πεξηθιείεη ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο απφ ηηο δηάθνξεο θιάζεηο. 

Πξψηα, καζαίλεηαη, έλα θνκκάηη ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηθφλαο-εηζφδνπ κε 

κεγάιν πεξηζψξην ειαρηζηνπνηψληαο κηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

Απηή ε ζπλάξηεζε είλαη κηα γεληθνπνίεζε ηνπ θιαζζηθνχ εθκάζεζεο ησλ SVM ν 

νπνίνο είλαη ηδαληθφο γηα ηελ εθκάζεζε δηακεξηζκάησλ (partitions) ρψξσλ πςειψλ 

δηαζηάζεσλ απφ αξαηά ζεη δεδνκέλσλ. Μφιηο γίλεη ε εθπαίδεπζε ζην αξρηθφ 

δηακέξηζκα θαζνξίδεηαη κηα πεξηνρή απφξξηςεο Rreject εθηηκψληαο C δηαθνξηθά 

θαηψθιηα ηα νπνία δίλνπλ γηα κηα δεδνκέλε θιάζε ηελ πηζαλφηεηα γηα αλίρλεπζε ζε 

έλα ζεη επαιήζεπζεο. Όιεο νη εηθφλεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ζα 

απνξξηθζνχλ. Η ινγηζηηθή γξακκηθή κνξθή νδεγεί ζε θιεηζηέο πεξηνρέο απφθαζεο 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππέξ-θχβνπ, φπσο είλαη επηζπκεηφ. Έλαο ινγηζηηθφο γξακκηθφο 

ηαμηλνκεηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακεξηζκαηνπνηήζεη ηελ θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ. 

Καζψο ν αθνινπζηαθφο ηαμηλνκεηήο επεμεξγάδεηαη ηελ αθνινπζία ησλ εηθφλσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ, νη αθνινπζίεο εηθφλσλ πνπ αληηζηνηρίδνληαη ζε κηα δεδνκέλε θιάζε 

θαηαηάζζνληαη βάζε ηεο δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηάο ηνπο. Με δεδνκέλν ην φηη ε 

δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα είλαη κνλφηνλα αχμνπζα κε απμαλφκελν δηαθνξηθφ, 

θαηαηάζζνπλ ηηο αθνινπζίεο ησλ εηθφλσλ βάζεη ηνπ δηαθνξηθνχ πνπ παξάγεη ν 

ηαμηλνκεηήο. Οη Ratsch θ.α δείρλνπλ κέζσ κηαο ηζνδπλακίαο καζεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ φηη έλαο αιγφξηζκνο SV κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε έλαλ ηζνδχλακν 

αιγφξηζκν ηχπνπ boosting θαη αληίζηξνθα. Γείρλνπλ απηήλ ηε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο 

γηα έλα λέν αιγφξηζκν: εθθίλεζε κνλήο θιάζεο μεθηλψληαο κε κνλφ SVM (1-SVM). 

Απηφ είλαη ην πξψην βήκα πξνο ηελ εθπαίδεπζε ρσξίο επίβιεςε ζε έλα γεληθφηεξν 

boosting πιαίζην. Καηφπηλ «ρηίδεηαη» ζηηο απνθαινχκελεο barrier κεζφδνπο απφ ηελ 

ζεσξία πεξηνξηζκέλεο βειηηζηνπνίεζεο, γξακκέλνο ζαλ εάλ ζπλδπαζκφ βαζηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη αλ έλα δείγκα κπνξεί λα έρεη παξαρζεί απφ ηελ θαηαλνκή 

ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Καζαπηφ ηνλ ηξφπν ηα θαηλά πξφηππα κπνξνχλ λα 

αληρλεπζνχλ. 

Οη Davy θαη Godsill παξνπζηάδνπλ έλα πβξηδηθφ TFR/SVM (time-frequency/support 

vector machine) αληρλεπηή απφηνκεο αιιαγήο. Ο ζθνπφο ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ 

είλαη λα απνθαζηζηεί αλ έλα δεδνκέλν δηάλπζκα x αλήθεη ζην ζεη ησλ δηαλπζκάησλ 

εθπαίδεπζεο X ή αλ είλαη θαηλφ. Μηα ιχζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο R ζπλίζηαηαη 

ζην ηαίξηαζκα ελφο SVM ππξήλα ζηα support training vectors κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο 

ππέξ-επηθάλεηαο. Ο πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελνο ππξήλαο είλαη ν Γθανπζηαλφο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζεη εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα κηθξφ αξηζκφ αλψκαισλ 

δηαλπζκάησλ πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηεο 

ππέξ-επηθάλεηαο. 

Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε slack κεηαβιεηψλ πνπ αλέρνληαη θάπνηα αλψκαια 

δηαλχζκαηα. Η κέζνδνο εθαξκφζηεθε επηηπρψο ζηελ θαηάηκεζε ερεηηθψλ ζεκάησλ 

αιιά δελ έγηλε θάπνηα ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο κεζφδνπο. Οη Diehl θαη Hampshire 

δείρλνπλ κηα ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ γηα αθνινπζίεο βίληεν 

κε ρξήζε εθκάζεζεο γεληθεπκέλσλ support vector. ην πξψην βήκα φια ηα αληηθείκελα 

ζε κηα εηθφλα θαζνξίδνληαη εθπαηδεχνληαο έλα ηαμηλνκεηή θαη ηεζηάξνληάο ηνλ ζε λέεο 

αθνινπζίεο βίληεν. Γηα έλα ζχλνιν εηθφλσλ ζε κηα αθνινπζία , θαηφπηλ απηφ νδεγεί 

ζηελ μερσξηζηή αλάιπζε ηνπ θάζε θαξέ φζνλ αθνξά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρεη θαη 

ζηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ θαηεγνξία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα frame πνπ 
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πεξηέρεη θαηά θχξην ιφγν έλα απηνθίλεην,κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζαλ «απηνθίλεην». Οη 

αθνινπζίεο βίληεν ησλ νπνίσλ νη θαηαηάμεηο(labels) πνηθίιινπλ πνιχ απφ θαξέ ζε θαξέ, 

θαηαηάζζνληαη σο θαηλέο. 

 

4.2.3. Πξνζεγγίζεηο RBF 

Σα δίθηπα αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ είλαη κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

ζηα νπνία ε ελεξγνπνίεζε ηεο θξπθήο κνλάδαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ δηαλχζκαηνο εηζφδνπ θαη ελφο πξσηφηππνπ δηαλχζκαηνο. Οη Fredrickson θ.α. 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα RBF λεπξσληθφ δίθηπν κε Γθανπζηαλή ζπλάξηεζε βάζεο γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Σα θέληξα θαη νη πίλαθεο ζπλδηαζπνξάο θαζνξίδνληαη κε 

ρσξίο-επίβιεςε νκαδνπνίεζε κε θ-κέζνπο πνπ αθνινπζείηαη απφ width heuristic ή απφ 

ηνλ EM αιγφξηζκν. Σα βάξε εμφδνπ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηερληθέο 

επηβιεπφκελεο εθπαίδεπζεο φπσο gradient descent ειαρίζησλ κέζσλ ηεηξαγψλσλ 

(LMS) ή ςεπδναληίζηξνθν πίλαθα. Οη έμνδνη ηνπ δηθηχνπ είλαη εθηηκήζεηο ησλ εθ ησλ 

πζηέξσλ Bayesian πηζαλνηήησλ γηα ηηο θιάζεηο. Σν ζχζηεκα εθαξκφζηεθε ζε 

αλαγλψξηζε /ηαπηνπνίεζε νκηιίαο. Σξεηο ηερληθέο εθηίκεζεο θαηλφηεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγεζνχλ ηα δίθηπα.  Πξψηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε Διάρηζηε 

Απφζηαζε Mahalanobis (MMD). Μεηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνηχπνπ ειέγρνπ ην δίθηπν 

κε ηελ MMD κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνπ ππξήλα κε ηελ κέγηζηε απφθξηζε επηιέγεηαη 

ππνδεηθλχνληαο πνιχ ρακειή θαηλφηεηα. Καηφπηλ, κηα κέζνδνο αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ βαζίδεηαη ζηελ Πξνβνιηθή γεσκεηξία ρξεζηκνπνηψληαο ην θξπθφ επίπεδν 

ηνπ RBF θαη ςεπδφ-αληηζηξνθή ηνπ πίλαθα ησλ ππξήλσλ. Σειηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξάζπξα Parzen γηα λα εθηηκεζεί ε θαηλφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ειέγρνπ. 

Οη Roberts θαη Penny [??] παξνπζηάδνπλ κηα κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζθαικάησλ 

δηθηχσλ θαη επηπέδσλ(ηηκψλ) εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ δηθηχσλ. Οη 

ζπγγξαθείο δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ελφο κφλν δηαλχζκαηνο βαξψλ δελ είλαη ε θαιχηεξε 

επηινγή γηαηί ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα είλαη πεξίπινθα κε αξθεηά ηνπηθά ειάρηζηα. 

Παξφιν πνπ ην δηάλπζκα ησλ βαξψλ κπνξεί λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλν, δελ 

αληηπξνζσπεχεη παξά έλα απφ ηα πνιιά ειάρηζηα ζηελ ζπλάξηεζε ελέξγεηαο ηνπ 

δηθηχνπ. Η ιχζε ζε απηφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα «επηηξνπή» δηθηχσλ ην θαζέλα 

απφ απηά αξρηθνπνηεκέλν κε δηαθνξεηηθφ δηάλπζκα βαξψλ. Σν ζθάικα εμφδνπ κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ πίλαθα ζθάικαηνο ζπλδηαζπνξάο ηεο επηηξνπήο ή απιά λα 

ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο φισλ ησλ ηηκψλ ζθάικαηνο. Ο πξψηνο φξνο ζηελ εμίζσζε 

ζθάικαηνο ηηκσξεί ηα κέιε κε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο θαη ν δεχηεξνο φξνο ηηκσξεί ηελ 

επηηξνπή ζαλ ζχλνιν αλ ε απφθαζε είλαη ιαζεκέλε. Σα πεηξάκαηα δηεμάρζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα επηηξνπή απφ RBF δίθηπα φπνπ ην θάζε έλα ρξεζηκνπνηνχζε κηα 

spline ζπλάξηεζε ιεπηήο πιάθαο ζην θξπθφ επίπεδν. Η ηερληθή δνθηκάζηεθε ζε έλα 

παιηφ πξφβιεκα θαη ζε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο ζπζπάζεσλ κπψλ. Ο 

ζηφρνο ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη λα δηαρσξηζηνχλ πγηείο απφ λνζνχζεο νκάδεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απηή ε πξνζέγγηζε απνδίδεη θαιχηεξα απφ έλα κφλν δίθηπν 

ρσξίο λα απνξξίπηεη πνιιά δεδνκέλα ζαλ θαηλά. Πξνζζέηνληαο αλάπνδεο ζπλδέζεηο 

απφ ην επίπεδν εμφδνπ ζην θεληξηθφ επίπεδν νη Albrecht θ.α.  δείρλνπλ πψο έλα GRBF 

(Generalized Radial Basis Function) κπνξεί λα απηννξγαλσζεί γηα λα ζρεκαηίζεη έλαλ 

Bayesian ηαμηλνκεηή πνπ είλαη ηθαλφο θαη γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Έλα RBF 

ηξνθνδνηείηαη κε D-δηάζηαηα δηαλχζκαηα κέζσ ζπλαπηηθψλ επαθψλ κε βάξε νη νπνίεο 

ελεξγνπνηνχλ M λεπξψλεο ζην θεληξηθφ επίπεδν. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

ππνινγίδνληαη απφ κε-γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. Οη πην επξέσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο, θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα, είλαη ε Γθανπζηαλή πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

γεληθή θαλνληθνπνίεζε αληί ηνπ θαλνληθνχ παξάγνληα θαλνληθνπνίεζεο ηεο 

Γθανπζηαλήο εηζάγνληαο κηα  κηθξή παξάκεηξν απνθνπήο ε κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο κε-κεδεληθέο απνθξίζεηο ηνπ θεληξηθνχ επηπέδνπ ζε έλα δηάλπζκα εηζφδνπ απφ κηα 

θξαγκέλε πεξηνρή κέζα ζηνλ ρψξν εηζφδσλ. Όιεο νη απνθξίζεηο θάησ απφ ε ηίζεληαη 

απηφκαηα ζην κεδέλ. Οη θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ εκθαλίδνπλ απιή αθηηληθή θζνξά/πηψζε θαη γηα απηφ νη 

ζπγγξαθείο απνθαινχλ απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο Γεληθέο RBF (GRBF). Αλ θάζε λεπξψλαο 

ζην θεληξηθφ επίπεδν είλαη κνλαδηθά ζπζρεηηζκέλνο κε κία απφ ηεο θιάζεηο 

εθπαίδεπζεο ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ η-νζηνχ λεπξψλα είλαη απιά ε άζξνηζε ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ εθείλσλ ησλ λεπξψλσλ ζην θεληξηθφ 

επίπεδν πνπ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ θιάζε η. Απηφ θάλεη ην GRBF ηαπηφζεκν κε ην 

BMLC (Bayesian Maximum Likelihood Classifier). Με ηελ πξφζζεζε αληίζηξνθσλ 

ζπλδέζεσλ απφ ην επίπεδν εμφδνπ ζην θεληξηθφ επίπεδν, νη ζπγγξαθείο επηηξέπνπλ ζην 

GRBF λα απηννξγαλσζεί θαη λα νκαδνπνηήζεη ηνπο λεπξψλεο ηνπ θεληξηθνχ επηπέδνπ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε. Η παξάκεηξνο απνθνπήο ε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Έλα πξφηππν πνπ αλήθεη ζε κηα θιάζε πνπ ην δίθηπν δελ έρεη 

μαλαζπλαληήζεη είλαη πηζαλφ λα ελεξγνπνηήζεη κηα πνιχ κηθξή ζπλνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ θεληξηθνχ επηπέδνπ επεηδή απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα απηφ ην πξφηππν εηζφδνπ λα αλήθεη ζην κνληέιν ππθλφηεηαο 

ηνπ ζεη εθπαίδεπζεο. Αλ ε ελεξγνπνίεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ε ηφηε θαλέλαο απφ ηνπο 

λεπξψλεο δελ ζα έρεη κηα κε-κεδεληδφκελε ελεξγνπνίεζε θαη ε ζπλνιηθή απφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη κεδέλ. Σνηνπηνηξφπσο, κηα κεδεληθή απφθξηζε ηνπ ηαμηλνκεηή 

είλαη έλδεημε ηεο θαηλφηεηαο ηεο εηζφδνπ. Οη Brotherton θ.α. έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

CD-EBF λεπξσληθφ δίθηπν (Class Dependent-Elliptical Basis Function) γηα ηαμηλφκεζε 

θαη αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Αληίζεηα κε ηα MLP, ηα EBF θαη ηα παξφκνηα κε απηά 

δίθηπα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πιεζηέζηεξνπ γείηνλα πξάγκα πνπ ηα θάλεη θαηάιιεια 

γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Σα EBFs δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ εθπαηδεχνληαη. Η εθπαίδεπζε επηηειείηαη ζε δχν βήκαηα. Σν πξψην είλαη 

νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κνλάδεο ειιεηπηηθήο βάζεο (EBU) ζην θξπθφ επίπεδν. 

Καζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ βάζεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα κνληεινπνηεζεί κία 

δεδνκέλε θιάζε θαη έλαο LVQ αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη ηηο 

κνλάδεο βάζεο γηα ηελ θιάζε. Απηφ γίλεηαη γηα φιεο ηηο θιάζεηο εθπαίδεπζεο. 

Σν δεχηεξν βήκα είλαη κηα ειαρίζησλ κέζσλ ηεηξαγψλσλ(LMS) αλάζεζε βαξψλ ζηηο 

εμφδνπο ησλ EBU Γηα λα ζρεκαηηζηεί ε επηζπκεηή πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο θάζε θιάζεο. Δλαιιαθηηθά, γίλεηαη απιά λα επηιερζεί ε θιάζε ηνπ 

EBU πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε. Σν CD-EBF κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ιφγσ ησλ πιεζηέζηεξνπ-γείηνλα ηδηνηήησλ ηνπ. Κάζε απφ ηα C ζεη απφ EBUs απνηειεί 

έλα κνληέιν γηα ηελ ζπζρεηηζκέλε ηνπ θιάζε. Όηαλ θαηλά δεδνκέλα εηζάγνληαη ζην 

ζχζηεκα ζπγθξίλνληαη κε θάζε έλα απφ ηα κνληέια πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηηο C 

θιάζεηο θαη νη απνθξίζεηο πξνηππνπνηνχληαη θαη ζπγθξίλνληαη κε έλα θαηψθιη. Κάζε 

θιάζε κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηεο θαηψθιη πνπ ζα ππνινγηζηεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο ηεο ελ ιφγσ θιάζεο θαη ηνπ θνηλνχ ηζηνγξάκκαηνο ησλ ππνινίπσλ 

θιάζεσλ. Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ηδηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  ην φηη ε πξφζζεζε 

κηαο λέαο θιάζεο είλαη πνιχ εχθνιε. 

Υξεηάδεηαη κφλν λα αλαπηπρζεί έλα λέν ζεη απφ EBUs γηα ηελ λέα θιάζε θαη ε 

πιεξνθνξία γηα ηηο ππφινηπεο θιάζεηο απιά κεηαθέξεηαη κέζα ζην λέν ζχζηεκα. Σν 
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LMS βήκα κπνξεί λα απαηηείηαη λα εθηειεζηεί γηα φιεο ηηο θιάζεηο σζηφζν. Οη Jakubek 

θαη Strasser κε παξφκνην ηξφπν ρξεζηκνπνηνχλ ειιεηςνεηδείο ζπλαξηήζεηο. Σν πιάλν 

ηνπο γηα εληνπηζκφ αζηνρηψλ ιεηηνπξγεί ζε ηξία βήκαηα: Πξψηα, ρξεζηκνπνηείηαη PCA 

(principal component analysis) πάλσ ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ 

νη αξαηέο πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ πξνο εμέηαζε. Ο εληνπηζκφο αζηνρηψλ επηηπγράλεηαη κε 

ην λα ειέγρεηαη αλ έλα λέν δεδνκέλν βξίζθεηαη κέζα ζε κηα νκάδα δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο ή φρη. Μεηά, ζην δεχηεξν βήκα, ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ εθηηκάηαη κε ηερληθέο kernel regression. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο θαη λα θαζνξηζηνχλ απνδνηηθά νκάδεο δεδνκέλσλ ζε έλα ηξίην βήκα ε 

ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πξνζεγγίδεηαη απφ έλα λεπξσληθφ δίθηπν. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φζν γίλεηαη ιηγφηεξεο ζπλαξηήζεηο βάζεο έλαο λένο αιγφξηζκνο 

εθπαίδεπζεο γηα δίθηπα ειιεηςνεηδψλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο παξνπζηάδεηαη: λένη 

λεπξψλεο ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη ζεκεία δεδνκέλσλ 

ζηελ πεξηνρή ησλ θέληξσλ ηνπο κέρξη θαη ηελ δεχηεξε ηάμε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ δηαζπνξάο κε ηε ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Taylor. 

Έηζη, ε πνζφηεηα ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ θαη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο γηα online 

επίβιεςε κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά. 

Οη Brotherton θαη Johnson ρξεζηκνπνηνχλ έλα RBF γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ην 

νπνίν είλαη πεξηνξηζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ζπλαξηήζεηο ησλ θξπθψλ κνλάδσλ 

βάζεο λα είλαη ζπζρεηηζκέλεο κε κφλν κηα θιάζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζε κία απφ πνιιέο ππνςήθηεο κνλάδεο βάζεο. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί LVQ γηα απηή ηελ νκαδνπνίεζε ή φπσο θαη ζε απηή ηελ 

δεκνζίεπζε ν νκαδνπνηεηηθφο αιγφξηζκνο θ-κέζσλ.  

Οη ζπλαξηήζεηο βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη Γθανπζηαλέο κε 

ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ δηαζπνξά  θάζε δηάζηαζεο λα έρνπλ ππνινγηζηεί απφ ηα 

δεδνκέλα. Μεηά ηελ νκαδνπνίεζε κηα απφδνζε βαξψλ ζηηο κνλάδεο βάζεο εμφδνπ 

δηεμάγεηαη γηα ζρεκαηηζηεί ε επηζπκεηή πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηαμηλφκεζε. 

Γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ην δίθηπν κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνην θαηλνχξην γεγνλφο 

πνπ δελ έρεη ζπλαληήζεη πνηέ μαλά. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ πιεζηέζηεξνπ-γείηνλα 

ηδηνηήησλ ηνπ RBF. Όηαλ δεδνκέλα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ζπγθξίλνληαη κε ην 

κνληέιν πνπ έρεη αλαπηπρζεί. Αλ ε είζνδνο δελ αληηζηνηρεζεί ζε θακία απφ ηηο κνλάδεο 

βάζεο ηφηε αλαγλσξίδεηαη αλσκαιία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ RBF 

δηθηχσλ, ε ζηξαηεγηθή εμφδνπ πνπ αθνινπζείηαη είλαη, φπσο θαη κε δίθηπα 

νπηζζνδηάδνζεο,  ε WTA (Winner Take All). Ωζηφζν ζχκθσλα κε ηνπο Li θ.α., απηή 

δελ είλαη ε πην  επηζπκεηή ζηξαηεγηθή φηαλ αληηκεησπίδνπκε άγλσζηεο θιάζεηο φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάγλσζεο αζηνρηψλ/βιαβψλ. Μηα ελαιιαθηηθή ζην WTA είλαη λα 

εθαξκνζηεί έλα θαηψθιη ζηελ έμνδν ηνπ δηθηχνπ θαη αλ ε ηηκή ελφο λεπξψλα εμφδνπ 

ππεξβαίλεη απηήλ ηελ ηηκή ηφηε ην δηάλπζκα πξνο έιεγρν αληηζηνηρείηαη ζηελ θιάζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν λεπξψλαο. 

Απηή ε πξνζέγγηζε πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο λα κελ ηαμηλνκεζεί 

θάηη νχηε ζαλ «θαλνληθφ» νχηε ζαλ «ππάξρνπζα αζηνρία» αιιά ζαλ θάηη θαηλφ. Απηφ 

είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν ζε εξγαζίεο δηάγλσζεο αζηνρηψλ κηαο θαη φιεο νη πηζαλέο 

αζηνρίεο δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο  θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

εθπαίδεπζε αιιά επίζεο είλαη πηζαλφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αζηνρίεο κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα. Παξφια απηά ππάξρεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Γελ ππάξρεη 

θάπνηα ζεσξεηηθή βάζε γηα ην πνπ πξέπεη λα ηεζεί ε ηηκή ηνπ θαησθιηνχ (εκπεηξηθά 
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ηίζεηαη ζην 0.5). Απηή ε δεκνζίεπζε πξνζπαζεί λα δψζεη καη καζεκαηηθή θαη 

γεσκεηξηθή αλάιπζε σο πξνο ην πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί έλα ηέηνην θαηψθιη. 

 

4.2.4. Γίθηπα Hopfield  

Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη πην πνιχ ηθαλφο γηα λα μερσξίδεη ηελ νκνηφηεηα 

(familiarity discrimination) παξά λα αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα Σα δίθηπα 

Hopfield έρνπλ πξνηαζεί ζαλ θαινί εληνπηζηέο θαηλνηήησλ. Οη Bogacz θ.α. δείρλνπλ φηη 

έλα λεπξσληθφ δίθηπν έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ηδηφηεηα. Δθαξκφδνπλ ηελ επηινγή 

νκνηφηεηαο(familiarity discrimination) ρξεζηκνπνηψληαο δχν κνληέια: πξψηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κφλν λεπξψλα κε Hebbian κάζεζε θαη δεχηεξνλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελέξγεηα ελφο δηθηχνπ Hopfield. Η πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλνπλ 

δηαθέξεη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην φηη ππνζέηεη φηη ηα πξφηππα δελ είλαη ζπζρεηηζκέλα. 

Απηνί νη αιγφξηζκνη ζπκπηέδνπλ πιεξνθνξία θαη θάλνπλ ηελ επηινγή είηε 

αλαθαιχπηνληαο ηελ ελππάξρνπζα θαηαλνκή ησλ φκνησλ/γλσζηψλ πξνηχπσλ θαη 

βξίζθνληαο outliers είηε θαηαζθεπάδνληαο πξσηφηππα ησλ δηαθφξσλ θιάζεσλ. Σα βάξε 

ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχζνπλ ηελ πιεξνθνξία ησλ 

αζπζρέηηζησλ πξνηχπσλ. Καη ηα δχν κνληέια έρνπλ θαιχηεξε ηθαλφηεηα γηα επηινγή 

νκνηφηεηαο παξά γηα αλαγλψξηζε. Σν πξψην κνληέιν νξίδεη έλα κφλν λεπξψλα κε N 

εηζφδνπο. Ο θφκβνο παίξλεη ηηκέο κεηαμχ −1 θαη +1 φπνπ ην −1 ζεκαίλεη αλελεξγή 

θαηάζηαζε ελψ ην  +1 ζεκαίλεη ελεξγή θαηάζηαζε. Όια ηα βάξε είλαη αξρηθνπνηεκέλα 

ζην κεδέλ. 

Ο Hebbian θαλφλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ησλ βαξψλ. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ 

δείμεη φηη ε κέζε ηηκή γηα απνζεθεπκέλα πξφηππα είλαη 1 ελψ γηα θαηλά είλαη ην 0. Έηζη 

παίξλνληαο γηα θαηψθιη ηελ κέζε ηηκή 0.5 ηέηνηα ψζηε y = sign(h – 0.5) φπνπ h είλαη ε 

έμνδνο ηνπ δηθηχνπ, κπνξνχλ λα θάλνπλ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Τπνζέηνληαο φηη ν 

ζφξπβνο είλαη αξθεηά κηθξφο ηφηε γηα θαηλά πξφηππα y = −1 θαη γηα γλσζηά πξφηππα    

y = +1. Ο λεπξψλαο ιεηηνπξγεί θαιά αλ ν ζφξπβνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ απφιπηε 

ηηκή ηνπ θαησθιηνχ. Όζν πεξηζζφηεξα πξφηππα είλαη απνζεθεπκέλα ηφζν πςειφηεξνο 

είλαη ν ζφξπβνο. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ δείμεη φηη ην κνληέιν είλαη απνδνηηθφ εάλ ν 

αξηζκφο ησλ απνζεθεπκέλσλ πξνηχπσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.046N φπνπ N είλαη ν 

αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ εηζφδνπ. 

Σν δεχηεξν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε δεκνζίεπζε είλαη βαζηζκέλν ζε 

έλα δίθηπν Hopfield εθπαηδεπκέλν κε ηνλ Hebbian θαλφλα κάζεζεο. Η ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο ελέξγεηαο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξε γηα απνζεθεπκέλα πξφηππα θαη 

πςειφηεξε γηα άιια πξφηππα. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ δείμεη φηη γηα αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ζφξπβνο έρεη κέζε ηηκή κεδέλ έλα γλσζηφ 

πξφηππν ζα απνθέξεη κηα κέζε ελέξγεηα  2E = −N ελψ ηα θαηλά πξφηππα ζα έρνπλ 2E = 

0 φπνπ E είλαη ε ελέξγεηα ηνπ δηθηχνπ θαη N είλαη ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ εηζφδνπ. Ωο 

εθ ηνχηνπ έλα θαηάιιειν θαηψθιη θαηλφηεηαο ζα έπξεπε λα είλαη ην –N/2. Αλ έλα 

πξφηππν έρεη ελέξγεηα 2E < − N/2 ζεσξείηαη φκνην/γλσζηφ. Όπσο θαη πξηλ, ζθάικαηα 

πξνθχπηνπλ φηαλ ν ζφξπβνο μεπεξλάεη ην θαηψθιη θαηλφηεηαο. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ 

ππνινγίζεη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο απνζεθεπκέλσλ πξνηχπσλ ζα έπξεπε λα είλαη 

0.023N
2
. Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ είλαη αθξηβψο ε κηζή ηνπ πξψηνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην δίθηπν Hopfield έρεη ζπκκεηξηθά βάξε θαη έηζη απνζεθεχεη 

ηελ θάζε πιεξνθνξία δηπιά. Αλ νη πεξίζζηεο ζπλδέζεηο απνκαθξπλζνχλ ε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ησλ δχν κνληέισλ είλαη ε ίδηα. Γελ ππάξρνπλ πεηξακαηηθά 
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απνηειέζκαηα ζηελ δεκνζίεπζε αιιά παξνπζηάδεη θαιέο ζεσξεηηθέο απαληήζεηο ζηελ 

ρσξεηηθφηεηα απηψλ ησλ κνληέισλ ζε εξγαζίεο επηινγήο νκνηφηεηαο. Έλα παξφκνην 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί λεπξσληθφ δίθηπν Hopfield γηα επηινγή νκνηφηεηαο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Crook θαη Hayes. Σν κνληέιν απνζεθεχεη πιεξνθνξία γηα 

φκνηα/γλσζηά πξφηππα ζηα βάξε ελφο δηθηχνπ Hopfield. Έλα ηέηνην δίθηπν κπνξεί λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ηα πξφηππα πνπ έρεη κάζεη κεηά απφ κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία θάζε λεπξψλαο ζην δίθηπν ελεκεξψλεηαη αξθεηέο θνξέο έσο φηνπ ην 

δίθηπν εξεκεί ζην πξφηππν πνπ αλαθιήζεθε. Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ επηηειείηαη κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο ηνπ δηθηχνπ Hopfield αθφηνπ επεμεξγαζηεί έλα πξφηππν 

θαη κε ηνλ θαηφπηλ νξηζκφ ελφο θαησθιηνχ γηα απηήλ ηελ ελέξγεηα. Πξφηππα κε ρακειή 

ελέξγεηα ζεσξνχληαη γλσζηά ελψ νη κεγάιεο ελέξγεηεο ππνδεηθλχνπλ θαηλά δείγκαηα. Η 

εθηίκεζε ηνπ θαησθιηνχ θαηλφηεηαο έρεη ζεσξεηηθή βάζε θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: E 

< − N/8 γηα γλσζηά πξφηππα φπνπ N είλαη ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ εηζφδνπ ηνπ 

δηθηχνπ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ελέξγεηα γηα λα θαζνξηζηεί ε 

θαηλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο είλαη ππνινγηζηηθά ζπκθέξνπζα 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ην πφζα πξφηππα απνζεθεχνληαη ζην δίθηπν. 

Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ην ίδην ην θαηψθιη θαηλφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο φζν πεξηζζφηεξα πξφηππα καζαίλεη ην δίθηπν θαη 

πξνθαλψο φζνο πεξηζζφηεξνο ζφξπβνο εηζάγεηαη ηφζν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ γίλεηαη 

ην θαηψθιη. Οη ζπγγξαθείο ζπγθξίλνπλ ηελ ηερληθή ηνπο κε εθείλε ησλ Marsland θ.α. 

θαη ηζρπξίδνληαη φηη έρεη παξφκνηα απφδνζε αιιά κε ζεκαληηθά ιηγφηεξε εθπαίδεπζε 

θαη επαλαιήςεηο γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Μηα γεληθή θξηηηθή ζηα λεπξσληθά 

δίθηπα είλαη ε επαηζζεζία ηνπο ζε θαηαζηξνθηθέο επεκβάζεηο. Η ηθαλφηεηα δειαδή 

μερλάλε πξφηεξα καζεκέλα δεδνκέλα φηαλ ηνπο εηζάγνληαη λέα πξφηππα. Οη Addison 

θ.α. εθηηκνχλ δχν αξρηηεθηνληθέο, ηα δίθηπα Hopfield θαη ηα δίθηπα Elman θαη ηα 

ζπγθξίλνπλ κε απηννξγαλνχκελνπο ράξηεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κε λεπξσληθά δίθηπα 

ρξφλν-θαζπζηέξεζεο ζε κηα εξγαζία γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Σν δίθηπν Hopfield 

πξαθηηθά πξνζπαζεί λα απνζεθεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεη απφ ζεκεία ηζνξξνπίαο 

ηέηνηα ψζηε φηαλ ζα παξέρεηαη κηα αξρηθή ζπλζήθε ην δίθηπν ηειηθά θηάλεη ζε εξεκία 

ζε εθείλν ην ζεκείν ζρεδίαζεο.  

Σα δίθηπα Elman πεξηέρνπλ έλαλ εζσηεξηθφ βξφρν αλαηξνθνδφηεζεο πξάγκα πνπ ηα 

θαζηζηά ηθαλά γηα εληνπηζκφ αιιά θαη γηα παξαγσγή ρξνληθψλ πξνηχπσλ. Σα δίθηπα 

Elman έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίδνπλ νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε εηζφδνπ/εμφδνπ 

κε έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ αζπλερεηψλ θαη απηφ ην νθείινπλ ζηελ δχν επηπέδσλ 

ζηγκνεηδή/γξακκηθή αξρηηεθηνληθή ηνπο. Σα δίθηπα ρξφλν-θαζπζηέξεζεο απνηεινχληαη 

απφ έλα ζηάδην νιηθήο ρξνληθήο θσδηθνπνίεζεο ζε κλήκε ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ 

έλα λεπξσληθφ δίθηπν εκπξφζζηαο δηάδνζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθέο είλαη θαιχηεξεο γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ απφ φηη 

άιιεο. Σα δίθηπα Hopfield ήηαλ ηθαλά λα μερσξίδνπλ κεηαμχ θαλνληθψλ θαη εμαηξεηηθά 

πξνθαλψο θαηλψλ πξνηχπσλ αιιά είραλ δπζθνιίεο ζε άιια πην δχζθνια αλψκαια 

πξφηππα. Σα δίθηπα Elman επέδεημαλ εμαηξεηηθή απφδνζε ζηελ αλαγλψξηζε γλσζηψλ 

πξνηχπσλ φπσο επίζεο θαη ζηνλ μερσξίδνπλ ηα δηάθνξα θαηλά δείγκαηα. Σν δίθηπν 

Kohonen επίζεο έδεημε θαιή απφδνζε ηαμηλφκεζεο. Σα δίθηπα ρξφλν-θαζπζηέξεζεο 

ήηαλ ηθαλά λα μερσξίζνπλ κεηαμχ εζθαικέλσλ θαη θαλνληθψλ πξνηχπσλ αιιά φπσο θαη 

ηα Hopfield είραλ δπζθνιίεο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θαηλφηεηεο ζε ζεη ηα νπνία πεξηείραλ 

θπξίσο νκαιά πξφηππα. 
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4.2.5. Σαιαληνύκελα Νεπξωληθά δίθηπα 

Οη Ho θαη Rouat πξνηείλνπλ έλα κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

κειέηε ηεο λεπξσληθήο πιεξνθνξίαο πνπ επεμεξγάδεηαη ζηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ. Η 

δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο απηννξγάλσζεο παξνπζηάδνπλ 

ζηηβαξφηεηα απέλαληη ζε πξφηππα εηζφδνπ κε πςειφ ζφξπβν. Παξάιιεια κε ην 

κνληέιν ηνπ δηθηχνπ παξνπζηάδνπλ έλα λέν παξάδεηγκα γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ κε 

ηαιαληνχκελα λεπξσληθά δίθηπα. Ο ρξφλνο εξεκίαο ηεο ηαιαλησηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλφηεηαο. Σν κνληέιν ηνπ λεπξψλα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ είλαη εκπλεπζκέλν απφ ην integrate-and-fire λεπξσληθφ 

κνληέιν κε αλαθιαζηηθέ πεξίνδν θαη κεηα-ζπλαπηηθφ πηζαλφ εθθπιηζκφ. Απηφ ην 

κνληέιν νξίδεη έλα δηζδηάζηαην θχιιν κε δηεγεξηηθνχο θαη απνηξεπηηθνχο λεπξψλεο κε 

recurrent ζπλδέζεηο. Σν επίπεδν απνηειείηαη απφ δχν πιεζπζκνχο λεπξψλσλ 

δηαζπαξκέλνπο πάλσ ζηελ επηθάλεηα. Κάζε λεπξψλαο έρεη έλα ζεη απφ δηαζπλδέζεηο 

επηιεγκέλεο ζχκθσλα κε κηα ηεηξάγσλε γεηηνληά κε θέληξν ηνλ ίδην ηνλ λεπξψλα. Αλ ε 

δξαζηεξηνπνίεζε απφ έλα ζήκα εηζφδνπ ηνπ δηθηχνπ είλαη επηηπρήο φιεο νη ζπλδέζεηο 

ησλ δηεγεξηηθψλ λεπξψλσλ εληζρχνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκκεηείραλ ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή φρη. Αλ ε δξαζηεξηνπνίεζε είλαη 

αλεπηηπρήο νη δηαζπλδέζεηο ησλ δηεγεξηηθψλ λεπξψλσλ αδπλαηίδνπλ.  

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βαξψλ ησλ ζπλδέζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν Hebbian θαλφλαο. Γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ην δίθηπν αξρηθνπνηείηαη κε 

ηπραία δπλαηέο ή αδχλαηεο ζπλδέζεηο θαη εθπαηδεχεηαη κε πξφηππα εθπαίδεπζεο. Φηάλεη 

ζε ηζνξξνπία κεηά ηελ εθκάζεζε. ηελ θάζε ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ ηα πξφηππα 

εηζάγνληαη ζην εθπαηδεπκέλν δίθηπν. Σν δίθηπν θηάλεη ζε ηζνξξνπία κεηά απφ έλα 

ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ αλ έρεη μαλακάζεη απηά ηα πξφηππα. 

Αιιηψο απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα θηάζεη ζε ηζνξξνπία. Η θαηλφηεηα 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. Οη Kojima θαη Ito πξφηεηλαλ έλα απηφλνκν 

δπλακηθφ ηθαλφ γηα εθκάζεζε θαη αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

κάζεη λέα πξφηππα ρσξίο εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. Γηα ην θίιηξν θαηλφηεηαο ην δίθηπν 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπζηήκαηα Lorenz. Ο θαλφλαο εθκάζεζεο ελεκεξψλεη ηα 

ζπλαπηηθά βάξε κε έλαλ απηννξγαλσηηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ Hebbian θαλφλα 

δηαθξηηνχ ρξφλνπ. Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πξνηχπνπ εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ ππνιφγηζαλ 

απνζηάζεηο Hamming. Η αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ γίλεηαη κε παξφκνην ηξφπν φπσο 

ζηνπο Ho and Rouat. Όηαλ έλα γλσζηφ πξφηππν δίλεηαη ζην δίθηπν, απηφ ηαιαληψλεηαη 

πεξηνδηθά θαη ην πξφηππν εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ ηαιαληψλεηαη κεηαμχ ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνηχπνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν κέζα ζην δίθηπν θαη ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ. Αληίζεηα 

αλ έλα θαηλφ πξφηππν εηζαρζεί ζην δίθηπν, ην δίθηπν θηάλεη ζε κηα ηαξαρψδε 

θαηάζηαζε. Απηή ε ηαξαρψδεο θαηάζηαζε ζεσξείηαη ζχγρπζε θαη έηζη ην πξφηππν 

θαηαηάζζεηαη ζαλ θαηλφ.  

Οη Borisyuk θ.α. πεξηγξάθνπλ έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν ελφο 

επηπέδνπ κε αιιειεπηδξψληεο ηαιαλησηέο. Η δξάζε ελφο ηαιαλησηή αληηπξνζσπεχεη 

ηελ κέζε δξαζηεξηφηεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ λεπξσληθψλ πιεζπζκψλ κε ηνπο 

ηαιαλησηέο νκαδνπνηεκέλνπο. ηα αξρηθά ζηάδηα πξηλ ην ηαιαληνχκελν δίθηπν 

απνζεθεχζεη θάπνηα πιεξνθνξία θάζε γθξνππ πεξηέρεη ηαιαλησηέο ησλ νπνίσλ νη 

θπζηθέο ζπρλφηεηεο ηαιάλησζεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ζπρλνηήησλ εηζφδνπ. Καηά ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηέο νη θπζηθέο 

ζπρλφηεηεο κπνξεί λα αιιάμνπλ. Έλαο ηαιαλησηήο θηάλεη θαη δηαηεξεί έλα πςειφ 

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο αλ ηα ζήκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη κέζα απφ ην πξψην θαλάιη 
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θηάλνπλ ζε θάζε. Απηφ είλαη έλδεημε γηα ην φηη ε εηζαγσγή εξεζίζκαηνο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα πςειή ηαιαλησηηθή δξαζηεξηφηεηα κφλν ζε έλα κηθξφ αξηζκφ απφ ηπραία 

επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο(γθξνππ). Η δξαζηεξηφηεηα ζε άιια κέξε ηνπ δηθηχνπ είλαη 

ρακειή Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ απνηχπσζε κλήκεο θαη (memorization) θαη ζηελ 

αλάθιεζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ είλαη δπλαηφ λα επηιερζνχλ νη παξάκεηξνη 

πνπ ειέγρνπλ ηελ κάζεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε γηα έλα λέν εξέζηζκα ν αξηζκφο ησλ 

ελεξγψλ ηαιαλησηψλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λα είλαη κηθξφο θαη λα γίλεηαη κεγάινο(θαη 

μεπεξλάεη έλα θαηψθιη) κφλν αλ ην πξφηππν έρεη επεμεξγαζηεί μαλά.  

Αλ ην εξέζηζκα απνηχρεη λα μεπεξάζεη ην θαηψθιη ηφηε αλαγλσξίδεηαη θαηλφηεηα. Μηα 

πξνζνκνίσζε κε ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δείμεη φηη φλησο ηέηνηνπ ηχπνπ 

δίθηπα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Η πξνζνκνίσζε 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη δελ ππήξμαλ μεθάζαξα απνηειέζκαηα ή ζχγθξηζε κε 

αληαγσληζηηθέο κεζφδνπο. 

 

4.2.6. Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε SOM 

Οη απηννξγαλνχκελνη ράξηεο (Self-organising Maps) πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ 

Kohonen είλαη κηα ελαιιαθηηθή ζηελ ζηαηηζηηθή νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ. Η 

πξνζέγγηζε είλαη ρσξίο επίβιεςε θαη έηζη θακία εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθνξία γηα ηνπο 

δείθηεο ησλ θιάζεσλ δελ είλαη απαξαίηεηε. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζε SOM, φπσο θαη ζηελ ζηαηηζηηθή νκαδνπνίεζε(clustering) ηίζεηαη θάπνην 

θαηψθιη ζε θάπνηα κνξθή ηηκήο ηνπ θαηά πφζν αλήθεη ην δείγκα ζε θάπνηα νκάδα γηα 

λα θαζνξηζηεί αλ φλησο αλήθεη ζε θάπνηα ή φρη. 

Ο Aeyels παξέρεη απνδείμεηο θαη μεθαζαξίδεη θάπνηα ζεκεία ζρεηηθά κε ηδηφηεηεο 

ζχγθιηζεο ηνπ αληρλεπηή θαηλνηήησλ θαη ηνπ θίιηξνπ θαηλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεη ν 

Kohonen. Απηά ηα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα είλαη ηθαλά λα απνζεθεχνπλ έλαλ αξηζκφ 

εηζφδσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη κφλν ζε λέεο εηζφδνπο, πξφηππα πνπ ην ζχζηεκα δελ 

έρεη «δεη».Ο ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί  απνζαθελίζεη θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζίαζε ν Kohonen (1988) αιιά θαη λα ππνδείμεη θάπνηα πξνβιήκαηα. Ο Kohonen 

πεξηέγξαςε δχν ηχπνπο αληρλεπηψλ θαηλφηεηαο: αληρλεπηήο θαηλφηεηαο πνπ δελ μερλάεη 

θαη αληρλεπηήο θαηλφηεηαο πνπ μερλάεη. ρεηηθά κε ηνλ αληρλεπηή θαηλφηεηαο πνπ δελ 

μερλάεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο ζην ζχζηεκα είλαη ζηαζεξή ε ζχγθιηζε είλαη 

εχθνιε λα πξνθχςεη. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα 

θαλνληθή θξαγκέλε ζην ρξφλν ζπλάξηεζε ν ζπγγξαθέαο απνδεηθλχεη φηη γηα λα έρεη ην 

ζχζηεκα απφθξηζε ζηελ θαηλφηεηα ζρεηηθή κε ηα απνζεθεπκέλα πξφηππα φια ηα 

εξεζίζκαηα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα έξρνληαη. Με άιια ιφγηα ην ζχζηεκα κπνξεί κφλν 

λα απνκλεκνλεχζεη πξφηππα φηαλ ηα «βιέπεη» ζπρλά. Όια ηα λέα εξεζίζκαηα ζα 

πξνθαιέζνπλ κηα αξρηθή αληίδξαζε ζηελ έμνδν θαη κεηά ζα πξνζηεζνχλ ζηελ κλήκε αλ 

επαλέξρνληαη ζπρλά. Σν θίιηξν θαηλφηεηαο πνπ δελ μερλάεη απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν απφ αληρλεπηέο θαηλφηεηαο ζπλδεδεκέλνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Ο ζπγγξαθέαο δείρλεη φηη ε ζχγθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εχθνιε 

λα απνδεηρζεί. Σειηθά ην θίιηξν θαηλφηεηαο πνπ μερλάεη πεξηέρεη έλαλ φξν/παξάγνληα 

γηα λα γίλεηαη απηφ(λα μερλάεη) πνπ αλαγθάδεη ην ζχζηεκα λα πξνζαξκφζεη θαη λα 

κεηψζεη ηελ απφθξηζή ηνπ φηαλ παξφκνηα πξφηππα εκθαλίδνληαη ζπρλά. Απηφ είλαη 

παξφκνην κε ηελ πξνζαξκνγή (habituation) πνπ πεξηγξάθνπλ νη Marsland θ.α. Ο Harris 

παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο πην παιηέο πξνζεγγίζεηο ζηε ρξήζε Kohonen SOM γηα 

αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ ζε έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πγείαο κεραλήο. Έλα SOM 
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εθπαηδεχεηαη κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε, ν 

ράξηεο πεξηέρεη ηα βαζηθά δηαλχζκαηα ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Απηά ηα βαζηθά 

δηαλχζκαηα βειηηζηνπνηνχληαη γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ πηζηά ηελ ππθλφηεηα θαη ηε 

ζέζε ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. ηνπο ειέγρνπο ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ δηαλχζκαηνο 

ειέγρνπ θαη ησλ βαζηθψλ δηαλπζκάησλ ηνπ ρψξνπ είλαη έλα κέηξν θαηλφηεηαο. Μηα 

δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλ θάπνηα 

παξαδείγκαηα ηεο ιαλζαζκέλεο ιεηηνπξγίαο/θαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκα. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απηά θαηά ηελ εθπαίδεπζε γηα θαιχηεξε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ ιάζνπο. Η εξγαζία ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κεηαηξέπεηαη 

θαηά βάζε ζε ηαμηλφκεζε θαη φρη θαη ηφζν ζε αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Οη Ypma θαη 

Duin ρξεζηκνπνηνχλ έλα SOM γηα λα αλαπηχμνπλ κηα εθαξκνγή αλαγλψξηζεο 

θαηλνηήησλ γηα παξαθνινχζεζε αζηνρηψλ/βιαβψλ. Οη ζπγγξαθείο ζρνιηάδνπλ ηελ 

έιιεηςε δεηγκάησλ πνπ απεηθνλίδνπλ πηζηά ηελ θαηάζηαζε βιάβεο θαη ζπκθσλνχλ κε 

άιινπο ζπγγξαθείο φηη ε θαιχηεξε ιχζε είλαη λα θαηαζθεπαζηεί κηα πηζηή 

αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη λα λα κεηξψληαη νη βιάβεο 

ζαλ απνθιίζεηο απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαλνληθφηεηαο. Η ρξήζε ηνπ SOM παξέρεη 

κηα πεξηγξαθή domain αληί γηα κηα εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο φπσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο Barnett θαη Lewis, Bishop, Tarassenko θαη αξθεηνχο άιινπο. 

Δπηπιένλ ε ηνπνινγία ηνπ ρψξνπ εηζφδσλ δηαηεξείηαη, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο θάπνηνπ αιγφξηζκνπ αλεπηηήξεηεο νκαδνπνίεζεο φπσο ν αιγφξηζκνο θ-κέζσλ, 

δίλνληαο έηζη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ραξηνγξάθεζε νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ νξηζκφ ελφο πην αζθαινχο «κέηξνπ ζπκβαηφηεηαο». Η ηερληθή 

αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ είλαη πνιχ απιή. Μφιηο εθπαηδεπηεί ην SOM κε δείγκαηα απφ 

ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία δνθηκάδεηαη θαη ηα δείγκαηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο παξάγνπλ 

κηθξέο απνζηάζεηο ελψ ηα αλψκαια δείγκαηα παξάγνπλ κεγάιεο. Οη Emamiam θ.α. 

παξνπζηάδνπλ κηα πνιχ απιή  κέζνδν αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

έλα SOM γηα λα μερσξίζεη αθνπζηηθέο εθπνκπέο απφ ξσγκέο ζε θάπνηα κεραληθή 

θαηαζθεπή. Η ηερληθή πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ πξνηείλεη ν 

Harris (1993) θαη νη Ypma θαη Duin. Αθφηνπ εθπαηδεπηεί ην SOM, αλακέλεηαη φηη 

δηαθνξεηηθνί  ηχπνη ρξνληθά πεξηνξηζκέλσλ ζεκάησλ εηζφδνπ ζα ελεξγνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο ηνπ ράξηε Kohonen. Οη ζπγγξαθείο δελ ζέηνπλ θαηψθιη ζηελ 

Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ λεπξψλα θαη ησλ δεδνκέλσλ 

εηζφδνπ φπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο αιιά αληίζεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ θφκβνπ γηα λα μερσξίζνπλ ηηο θαλνληθέο απφ ηηο 

αλψκαιεο θαηαζηάζεηο. Αλακέλεηαη φηη ηα δείγκαηα βιάβεο ζα ελεξγνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο απφ ηα θαλνληθά. Οη Labib θαη Vemuri πξφζθαηα πεξηέγξαςαλ 

κηα πινπνίεζε ελφο δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο παξαβίαζεο IDS (Intrusion 

Detection System)  κε ρξήζε SOM. Σν NSOM είλαη έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζε 

αλσκαιηψλ. Η πινπνίεζε κε SOM ήηαλ έλα δίθηπν Kohonen κε ηνλ ληθεηή θφκβν λα 

είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην πξφηππν εηζφδνπ. 

Σν NSOM πξψηα εθπαηδεχεηαη κε πξφηππα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαλνληθή θπθινθνξία 

δηθηχνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε αληίδξαζε ηνπ NSOM, δειαδή νη λεπξψλεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη απνζεθεχνληαη. Μεηά ην δίθηπν δνθηκάδεηαη. Αλ ν λεπξψλαο ληθεηήο 

δελ είλαη έλαο απφ ηνπο λεπξψλεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηφηε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη 

θαηλφηεηα. Αλακέλεηαη φηη ε απφζηαζε ηνπ πξνηχπνπ εηζφδνπ θαη ηνπ ληθεηή λεπξψλα 

ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε γηα θαηλά δείγκαηα ελψ κηθξή γηα θαλνληθά. 

Οη Theofilou θ.α πξνηείλνπλ έλα λέν δίθηπν LTD-KN (Long-Term Depression Kohonen 

Network) ην νπνίν είλαη πνιχ θαηάιιειν γηα αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ. Σν δίθηπν 
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ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα θαλνληθφ δίθηπν Kohonen απφ θάζε άπνςε εθηφο απφ ην φηη νη 

αιιαγέο γηα ηα δηαλχζκαηα βαξψλ γηα ληθεηέο θαη γείηνλεο λεπξψλεο γίλεηαη απφ έλαλ 

αληίζηξνθν ηνπ θιαζζηθνχ θαλφλα ηνπ Kohonen. Μεηά ηελ εθκάζεζε φια ηα πξφηππα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζεη εθπαίδεπζεο θαη φια ηα παξφκνηα κε απηά πξφηππα 

δίλνπλ κεηνχκελεο ηηκέο ελεξγνπνίεζεο. Όια ηα πξφηππα πνπ δελ είλαη παξφκνηα κε ην 

ζεη εθπαίδεπζεο (θαηλά δείγκαηα) έρνπλ πάληα ζαλ απνηέιεζκα ζε κηα ζηαζεξή πςειή 

ελεξγνπνίεζε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε. Η δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηα θαηλά θαη ηα γλσζηά πξφηππα είλαη θπζηθή ζπλέπεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Απηφ θάλεη ην LTD-KN λα ιεηηνπξγεί ζαλ εληνπηζηήο θαηλνηήησλ. 

 

4.2.7. Νεπξωληθό Γέληξν 

Ο Martinez εηζάγεη έλα λεπξσληθφ δέληξν αληαγσληζηηθήο κάζεζεο ζαλ κηα ειθπζηηθή 

απφ άπνςε ππνινγηζηηθνχ θφζηνπο πξφηαζε γηα πξνζαξκνζηηθή εθηίκεζε ππθλφηεηαο 

θαη αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ.  

Όηαλ ην λεπξσληθφ δέληξν πξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ε αλαγλψξηζε θαηλνηήησλ γίλεηαη 

κε on-line ζχγθξηζε, ζε θάζε βήκα ρξφλνπ, ηνπ κνληέινπ πνπ εθηηκάηαη κε έλα a priori 

κνληέιν. Η πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηελ ρσξίο επίβιεςε κάζεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ κε ηελ δνκή ελφο δπαδηθνχ δέληξνπ. 

Η δηαδηθαζία εθηειεί κηα ηεξαξρηθή δηακεξηζκαηνπνίεζε ζηνλ d-δηάζηαην ρψξν 

ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ κε ππέξ-επίπεδα θάζεηα ζηνλ άμνλα ησλ ζπληεηαγκέλσλ. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δνκή δπαδηθνχ δέληξνπ ζην νπνίν θάζε εζσηεξηθφο 

θφκβνο απνζεθεχεη δχν βαζκσηέο πνζφηεηεο, έλαλ δείθηε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

νξζνγψληα δηάζηαζε ζην ππέξ-επίπεδν θαη έλα βάξνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ζέζε ηνπ 

ππέξ-επηπέδνπ ζε απηφλ ηνλ άμνλα. Η δηαδηθαζία αξρηθνπνίεζεο κπνξεί λα γίλεη κε N 

δεδνκέλα εηζφδνπ παξκέλα είηε ηπραία απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο είηε ζεηξηαθά 

θαζψο ηα δεδνκέλα γίλνληαη δηαζέζηκα. Σν λεπξσληθφ δέληξν ρηίδεηαη απφ 

δηαηξνχκελνπο ζηα δχν θφκβνπο, έλαο θάζε θνξά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί κηα κφλν 

αξίζκεζε ζε θάζε δηακέξηζκα(partition) θειηνχ. Σν θειί πνπ ζα δηακεξηζκαηνπνηεζεί 

πεξαηηέξσ είλαη εθείλν ζην νπνίν ζα πάεη ην δείγκα εηζφδνπ. Η δηαίξεζε ησλ θφκβσλ 

πξνθχπηεη  ζην κέζνλ ηνπ ηειεπηαίνπ απνζεθεπκέλνπ ζεκείνπ δεδνκέλσλ θαη ηνπ λένπ. 

Γηα κηα δεδνκέλε ηνπνινγία δέληξνπ ηα βάξε βειηηζηνπνηνχληαη κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

εληξνπία Shannon. Μηα δηαδηθαζία κάζεζεο πάλσ-πξνο-θάησ εθαξκφδεηαη ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ επίπεδν ην επίπεδν κέζα ζην κνληέιν 

μεθηλψληαο απφ ην πςειφηεξν(root node). Γηα on-line κάζεζε, φια ηα επίπεδα 

εθπαηδεχνληαη παξάιιεια θαζψο θηάλνπλ ηα δεδνκέλα. Γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ ην δέληξν εθαξκφζηεθε ζε δηζδηάζηαηα δεδνκέλα γηα λα 

δηακεξηζκαηνπνηήζεη πξνζαξκνζηηθά ηνλ ρψξν εηζφδνπ ζε 64 ηζνπίζαλα θειηά. Η 

αξρηθή δηακφξθσζε ησλ βαξψλ έγηλε κε ηπραία αξρηθνπνίεζε. Κάζε θνξά ε 

δηακεξηζκαηνπνίεζε αλαδείθλπε κηθξφηεξα θειηά ζε πεξηνρέο πςειήο ππθλφηεηαο θαη 

κεγαιχηεξα θειηά ζε πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ελππάξρνπζα 

θαηαλνκή εηζφδνπ. 

Έηζη ν θαλφλαο κάζεζεο παξέρεη έλαλ πξνζαξκνζηηθφ ζπγθεληξσηηθφ κεραληζκφ ηθαλφ 

λα παξαθνινπζεί θαηαλνκέο πνπ αιιάδνπλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Σν θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο δέληξν ιεηηνπξγεί ζαλ δέληξν αλαθνξάο. Έλα άιιν 
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δέληξν θαηαζθεπάδεηαη γηα ηα δεδνκέλα πξνο έιεγρν θαη ε θαηλφηεηα εληνπίδεηαη φηαλ 

«δηαθέξεη» πνιχ απφ ην δέληξν αλαθνξάο. 

Πηζαλά κέηξα απφζηαζεο είλαη  ε Kullback–Leibler Απφθιηζε(Divergence) ή ν ιφγνο 

ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηαο. Έλα θαηάιιειν θαηψθιη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεπηεί ε θαηλφηεηα. Παξφιν πνπ ε δεκνζίεπζε παξνπζηάδεη 

κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζηελ εθηίκεζε ππθλφηεηαο θαη ζηελ αλαγλψξηζε 

θαηλνηήησλ νη ζπγγξαθείο δελ αλαθέξνπλ πψο ε κέζνδφο ηνπο ρεηξίδεηαη δεδνκέλα 

πςειήο δηαζηαηηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε κφλν γηα δηζδηάζηαηα θαη 16-

δηάζηαηα δεδνκέλα. Ωζηφζν ε απφδνζε γηα απηά ήηαλ εμαηξεηηθή. 

 

4.3. πκπεξάζκαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην έγηλε κηα επηζθφπεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαηλνηήησλ κε ρξήζε 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Σα λεπξσληθά δίθηπα είλαη έλαο άθξσο ελδηαθέξσλ θαη ηαρέσο 

εμεξεπλνχκελνο εξεπλεηηθφο ηνκέαο. Οη πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

είλαη πξαθηηθά ρσξίο φξηα αθνχ ε ίδηα ε θχζε ηνπο –ε νπνία κηκείηαη ηνπο λεπξψλεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ, θαη φρη κφλν, εγθεθάινπ- δελ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη είλαη ηθαλή γηα 

πνιππνίθηιεο εξγαζίεο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ 

πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ φπσο επίζεο 

θαη ζηνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζήο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο ηχπνπο λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ 

έρεη ήδε δείμεη αμηφινγα απνηειέζκαηα ζε εθαξκνγέο είλαη ηα δίθηπα RBF ηα νπνία 

είλαη θαη απηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5.1. Γηαδηθαζία Σαμηλόκεζεο 

 

Μεηά απφ ην ζηάδην ηεο εμαγσγήο παξακέηξσλ ζεκάησλ ΑΔ θαη κεηά απφ ην ζηάδην 

ηεο επηινγήο παξακέηξσλ πξέπεη λα επηιεγεί έλαο θαηάιιεινο ηαμηλνκεηήο (classifier) ν 

νπνίνο λα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκεί ζσζηά ηα αληηθείκελα κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηαμηλφκεζεο. 

Γεληθά ε αλαγλψξηζε ή ε ηαμηλφκεζε αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ ηε 

δηαδηθαζία εθείλε κε ηελ νπνία ζήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

έλα αληηθείκελν, ηαμηλνκνχληαη ζε κία θαηεγνξία αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν θαηεγνξηψλ. 

Οη θαηεγνξίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ νκάδεο αληηθεηκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή 

ηδηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα αληηθείκελα πεξηγξάθνληαη κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο αξηζκεηηθέο ηηκέο βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε. Ο 

ηαμηλνκεηήο δέρεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ην παξακεηξηθφ δηάλπζκα ηνπ πξνηχπνπ θαη δίλεη 

ζηελ έμνδφ ηνπ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ην πξφηππν ηαμηλνκείηαη.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα θάζε πξαγκαηηθφ πξφβιεκα αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ 

(θαηεγνξηνπνίεζε) ζπλήζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα αιάλζαζην 

ζχζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ζρεδφλ πάληα έλα πνζνζηφ απφ ιαλζαζκέλεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αλεπαξθή ή αθαηάιιεια, 

 Σα δείγκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθπαηδεπηεί θαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ν ηαμηλνκεηήο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, 

 Ο ηαμηλνκεηήο δελ είλαη επαξθήο γηα λα δηαρσξίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, 

 Τπάξρεη ελδνγελήο επηθάιπςε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

πλεπψο απηφ ην νπνίν αλαδεηείηαη είλαη έλαο ηαμηλνκεηήο ν νπνίνο λα κπνξεί λα 

πεηχρεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

 

5.2. Σερλεηά Νεπξωληθά Γίθηπα (Artificial Neural Networks) 

Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειεί έλα πνιχπινθν, κε γξακκηθφ θαη κε παξάιιειε 

δνκή ζχζηεκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Με απηή ηε δηαπίζησζε ν άλζξσπνο 

πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη κία αληηγξαθή ηνπ αλζξσπίλνπ εγθεθάινπ 

δεκηνπξγψληαο ηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα (ΣΝΓ). Δπνκέλσο, ΣΝΓ νλνκάδνληαη ηα 

κε γξακκηθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ πξνζνκνηψζεηο ηεο θπζηνινγίαο ησλ λεπξηθψλ 

θπηηάξσλ ησλ έκβησλ φλησλ, πεξηέρνπλ δηαζπλδεδεκέλεο κε γξακκηθέο ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο θαη ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο πξνηχπσλ. 
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Σα ΣΝΓ κηκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ [Haykin_99], 

ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Η κε γξακκηθόηεηα: Σν βαζηθφηεξν γλψξηζκα ησλ θπζηθψλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ είλαη φηη ε έμνδνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί 

έλαλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ εηζφδσλ ηνπ. 

 Η εθπαίδεπζε από παξαδείγκαηα: Σα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα εθπαηδεχνληαη απφ παξαδείγκαηα αληιψληαο γλψζε θαη ηξνπνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία κλήκεο ηνπ δηθηχνπ. Πξνεγνχκελεο ελεξγνπνηήζεηο ηνπ δηθηχνπ 

κεηαβάιινπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ έηζη ψζηε φηαλ ελεξγνπνηεζεί απφ ίδηα ή 

παξφκνηα ζήκαηα εηζφδνπ λα δίλεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ επηζπκεηή έμνδν. 

 Η πξνζαξκνγή: Σα θπζηθά λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα εμφδνπ ηνπο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

φηαλ κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ είζνδν ηνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο απνηειεί ε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην 

νπηηθφ λεχξν. Με αιιαγή ηνπ θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηα λεπξηθά 

θχηηαξα αιιάδνπλ ηελ απφθξηζε ηνπο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε δηαθξηηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα. 

 Η αληνρή ζε δηαθνπέο ζπλδέζεωλ θαη ιεηηνπξγηώλ λεπξώλωλ: Η 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ δελ δηαηαξάζζεηαη ζεκαληηθά απφ ηπρφλ δηαθνπή 

ζπλδέζεσλ ή θαη αθαίξεζε λεπξψλσλ. Η ηδηφηεηα απηή απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ δηφηη είλαη γλσζηφ φηη 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξψλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ επεξεάδεη ζπλήζσο ζε 

πνιχ κηθξφ βαζκφ ηηο ππφινηπεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Η νκνηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηωλ λεπξώλωλ: Οη λεπξψλεο εθηεινχλ ηηο ίδηεο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δηφηη ηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

θπζηνινγία. 

 Η παξάιιειε επεμεξγαζία δεδνκέλωλ: Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν 

ζπλδεζκνινγίαο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη θαη ηελ ζρεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε απφθξηζεο ηνπ θπζηθνχ 

θπηηάξνπ γίλεηαη θαλεξφ φηη ην θπζηθφ λεπξσληθφ δίθηπν επεμεξγάδεηαη ηα 

δεδνκέλα παξάιιεια γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη απφθξηζε ζε ζρεδφλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

πιεξνθνξηψλ. 

Οη λεπξψλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ΣΝΓ είλαη απινπνηεκέλεο 

πξνζνκνηψζεηο ησλ δηθηχσλ πνπ ζπλαληάκε ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Άιισζηε 

πνιιέο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο δελ είλαη κε ζαθήλεηα πξνζδηνξηζκέλεο. ε νξηζκέλα 

ΣΝΓ ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη θάπνηεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο δελ απαληψληαη θαζφινπ ζηα 

πξαγκαηηθά λεπξσληθά δίθηπα. Έρεη απνδεηρζεί φκσο φηη θαη νη απιέο πξνζνκνηψζεηο 

ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, πνπ πεξηγξάθνπλ βαζηθά ηνπο γλσξίζκαηα, δίλνπλ 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζε πνιιέο εθαξκνγέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε 

ηαμηλφκεζε πξνηχπσλ.  
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Έλα ΣΝΓ απνηειείηαη απφ ηερλεηνχο λεπξψλεο πνπ είλαη ππθλά δηαζπλδεδεκέλνη 

κεηαμχ ηνπο θαη νξγαλσκέλνη ζε επάιιεια ζηξψκαηα (επίπεδα). πλήζσο ππάξρεη έλα 

επίπεδν εηζφδνπ φπνπ εηζάγεηαη ην δηάλπζκα εθπαίδεπζεο ή ην δηάλπζκα ειέγρνπ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξπθά επίπεδα φπνπ γίλεηαη ε κε γξακκηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηέινο, έλα επίπεδν εμφδνπ πνπ κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ έμσ θφζκν. Ο 

αξηζκφο ησλ ηερλεηψλ λεπξψλσλ ζε έλα λεπξσληθφ δίθηπν κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

κεξηθέο κνλάδεο έσο κεξηθέο ρηιηάδεο. 

Η ζχλδεζε ησλ ηερλεηψλ λεπξψλσλ πινπνηείηαη κε «βάξε» πνπ ζηαζκίδνπλ ηελ έμνδν 

θάζε ηερλεηνχ λεπξψλα. Η ζπλδεζκνινγία ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ε ζπλάξηεζε 

κεηαθνξάο θάζε λεπξψλα κπνξεί λα πνηθίιεη. Ο αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο ηξνπνπνηεί ηηο 

ηηκέο ησλ βαξψλ, έηζη ψζηε ην ΣΝΓ λα πινπνηήζεη ηελ επηζπκεηή απεηθφληζε ησλ 

δηαλπζκάησλ εηζφδνπ ζηα δηαλχζκαηα εμφδνπ.  

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ απνηεινχληαη απφ d κεηαβιεηέο θαη θάζε 

κεηαβιεηή ιακβάλεη Ν δηαθξηηέο ηηκέο, ηφηε ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνηρεηνζεηείηαη απφ Ν
d
 πηζαλά δηαλχζκαηα εηζφδνπ. Σα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο είλαη 

εθείλα πνπ βνεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο ζσζηήο ζπλαξηήζεσο. Βέβαηα φζν πην κεγάιν 

είλαη ην κέγεζνο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ηφζν πεξηζζφηεξεο ζπλαξηήζεηο κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη θαη επνκέλσο απμάλεη ε πηζαλφηεηα ε ζπλάξηεζε λα βξίζθεηαη ζε απηφ ην 

ζχλνιν ζπλαξηήζεσλ. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ην κέγεζνο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ είλαη αξθεηά κεγάιν ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλάξηεζεο κε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα, 

ηφηε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο δηαλπζκάησλ 

εθπαίδεπζεο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε αιγφξηζκν εθπαίδεπζεο πνπ λα 

ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα. Όζν πεξηζζφηεξα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο δηαζέηνπκε ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ζπλαξηήζεηο κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε.  

Τπάξρεη κηα πιεζψξα αιγνξίζκσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ «εθπαίδεπζε» 

ησλ ΣΝΓ. ηελ πξάμε ε εθπαίδεπζε θάπνηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ηζνδπλακεί κε ηελ 

ελδπλάκσζε ή απνδπλάκσζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ζπλάςεσλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ν αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε νη αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

Δθπαίδεπζε κε επίβιεςε (supervised learning), 

Δθπαίδεπζε ρσξίο επίβιεςε (unsupervised learning). 

ηελ εθπαίδεπζε κε επίβιεςε ε πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα λα εθπαηδεπηεί ην 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ, δειαδή έλα ζχλνιν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θάζε έλα ησλ νπνίσλ 

απνηειείηαη απφ δηαηεηαγκέλα δεχγε, ηνπ πξφηππνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηνπ. 

Αληίζεηα ε εθπαίδεπζε ρσξίο επίβιεςε απνηειεί ηελ δπζθνιφηεξε πεξίπησζε 

εθπαίδεπζεο κηαο θαη ε πιεξνθνξία πνπ δηαηίζεηαη είλαη κνλάρα ην δηάλπζκα ησλ 

παξακέηξσλ.Δπίζεο ηα λεπξσληθά δίθηπα ρσξίδνληαη επηπιένλ ζε δπν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δνκή ηνπο: 
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Γίθηπα εκπξφζζηαο δηάδνζεο (feedforward networks), 

Αλαηξνθνδνηνχκελα δίθηπα (recurrent networks). 

Όηαλ ππάξρεη έζησ θαη κηα δηαδξνκή κέζσ ηεο νπνίαο, μεθηλψληαο απφ έλαλ λεπξψλα 

θαη κέζσ ησλ ζπλάςεσλ θαη θαηά ηελ θνξά ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ επαλέξρεηαη 

ζηνλ λεπξψλα εθθίλεζεο, ηφηε ην λεπξσληθφ δίθηπν ιέγεηαη αλαηξνθνδνηνχκελα 

δίθηπα. 

 

5.3. Πνιπεπίπεδν Γίθηπν Perceptron (Multilayer Perceptron - MLP) 

Σν πιένλ δηαδεδνκέλν ΣΝΓ ζπλερψλ ηηκψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη ην MLP. 

ρεκαηηθά κπνξεί λα παξαζηαζεί φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1. 

 

 

ρήκα 5.1. Σν πνιπεπίπεδν δίθηπν Perceptron. 

Έλα MLP-ΣΝΓ απαξηίδεηαη απφ πνιιαπιά επίπεδα (ηνπιάρηζηνλ ηξία): Σν επίπεδν 

εηζφδνπ ην νπνίν δέρεηαη είζνδν απφ ην ―πεξηβάιινλ‖. Έλα ή πεξηζζφηεξα θξπθά 

επίπεδα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη ην επίπεδν εμφδνπ πνπ 

απνηειεί θαη έμνδνο ηνπ δηθηχνπ. Σν επίπεδν εηζφδνπ απφ κεξηθνχο εξεπλεηέο δελ 

ζεσξείηαη ―θαλνληθφ‖ επίπεδν, θαη δελ πξνζκεηξάηαη σο ηέηνην, επεηδή δελ είλαη 

εθνδηαζκέλν κε λεπξψλεο. 

Σν MLP-ΣΝΓ, απνηειείηαη απφ λεπξψλεο ηνπ ηχπνπ perceptron νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

έλαλ γξακκηθφ θαη έλαλ κε γξακκηθφ ηειεζηή ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά: 

N

j

iixwy
1

,  (5.1) 

)(yfo .  (5.2) 
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ηελ πεξίπησζε MLP-ΣΝΓ ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ κε γξακκηθνχ ηειεζηή 

είλαη θάπνηα ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζε. Μπνξεί λα είλαη είηε ζπκκεηξηθή φπσο ε 

ππεξβνιηθή εθαπηνκέλε  

)exp(1

)exp(1
)(

y

y
yf ,  (5.3) 

είηε κε ζπκκεηξηθή φπσο ε ινγηζηηθή ζπλάξηεζε  

)exp(1

1
)(

y
yf .  (5.4) 

ην ζρήκα 5.2 απεηθνλίδνληαη νη δχν πην ζπλήζεηο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο. 
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ρήκα 5.2. ηα αξηζηεξά ε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ππεξβνιηθήο εθαπηνκέλεο θαη ζηα δεμηά ηεο 

ινγηζηηθήο ζπλάξηεζεο. 

Η ζπλήζεο ζχλδεζε ησλ λεπξψλσλ ελφο επηπέδνπ πεξηιακβάλεη ζπλάςεηο πνπ ζπλδένπλ 

θάζε λεπξψλα κε φινπο ηνπο λεπξψλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ. Η ζχλδεζε απηή 

νλνκάδεηαη πιήξεο (full connected) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αθξηβή ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Η γεληθή 

απηή ηνπνινγία θαιχπηεη θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗80 πξνηάζεθε ν αιγφξηζκνο νπηζζφδξνκεο δηάδνζεο ηνπ 

ζθάικαηνο (backpropagation of error)  ν νπνίνο εθπαηδεχεη ηα MLP-ΣΝΓ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απφ παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ν 

αιγφξηζκνο νπηζζφδξνκεο δηάδνζεο ηνπ ζθάικαηνο ιφγσ θάπνηνλ ελδνγελψλ 

πξνβιεκάησλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ άιινπο πην γξήγνξνπο θαη πην 

«απνηειεζκαηηθνχο» ε βαζηθή θηινζνθία εθπαίδεπζεο φκσο παξακέλεη ε ίδηα. Γειαδή 

ζηεξίδεηαη ζηελ επνπηεία, δειαδή ζηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ παξαδεηγκάησλ ηα νπνία 

ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη είλαη ζσζηά ηαμηλνκεκέλα, θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζπλαπηηθψλ βαξψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη θάπνην θξηηήξην-ζπλάξηεζε ζθάικαηνο. 

Η πην ζπλήζεο ζπλάξηεζε ζθάικαηνο (αλ θαη ίζσο φρη ε θαηαιιειφηεξε ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ην δεηνχκελν είλαη ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ) είλαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ 

ζθάικα [Haykin_99, Bishop_95]. 

Σα MLP-ΣΝΓ έρνπλ βξεη επξεία εθαξκνγή ζην πεδίν ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη 

απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη πνιχπινθεο κε γξακκηθέο 

επηθάλεηεο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ 

αλάγθε γηα δηαηχπσζε θάπνησλ παξαδνρψλ (πρ πηζαλνηηθψλ θαηαλνκψλ ησλ 

παξαδεηγκάησλ), εληνπίδνληαο ηπρφλ ζπζρεηίζεηο ζε έλαλ πνιπδηάζηαην ρψξν κεηαμχ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάηη πνπ κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη αδχλαην. Απηή ηνπο ε 

δπλαηφηεηα απνηειεί απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο γηαηί ε 

δπλαηφηεηα ηνπο γηα δεκηνπξγία πνιχ πνιχπινθσλ δηαρσξηζηηθψλ επηθαλεηψλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ππεξεθπαίδεπζε θαη απψιεηα ηεο δπλαηφηεηαο λα γεληθεχνπλ κε 

επηηπρία [Haykin_99]. Υξεζηκνπνηψληαο έλα δίθηπν κε πάξα πνιιέο ειεχζεξεο 

παξακέηξνπο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κεδεληθφ ζθάικα ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, 

ρσξίο φκσο λα εμαζθαιίδνπκε θαη κηθξφ ζθάικα ζηελ πεξίπησζε πνπ δνθηκάζνπκε ηνλ 

ηαμηλνκεηή ζε έλα δεχηεξν ζχλνιν (ζχλνιν ειέγρνπ) ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο εθπαίδεπζεο [Haykin_99]. 

 

5.4. Νεπξωληθά Γίθηπα Αθηηληθώλ πλαξηήζεωλ Βάζεο (Radial Basis Function - 

RBF) 

Έλα άιιν επίζεο πνιχ επηηπρεκέλν δίθηπν εκπξφζζηαο δηάδνζεο, είλαη ην RBF-ΣΝΓ. 

Σα δίθηπα RBF απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νκάδα λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Σα δίθηπα απηά 

απνηεινχληαη απφ έλα θξπθφ επίπεδν θαη έλα επίπεδν λεπξψλσλ εμφδνπ (ζρήκα 5.3). Η 

νλνκαζία ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο κνξθήο ηνπ κε γξακκηθνχ ηειεζηή πνπ 

ππάξρεη ζηνπο λεπξψλεο ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ. Ο κε γξακκηθφο ηειεζηήο είλαη κηα 

ζπλάξηεζε πνπ πεξηέρεη έθθξαζε ηεο γεληθεπκέλεο απφζηαζεο ηνπ δηαλχζκαηνο 

εηζφδνπ κε ην αληίζηνηρν δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ζπλάςεσλ ηνπ 

λεπξψλα. Οη λεπξψλεο εμφδνπ δελ δηαζέηνπλ κε γξακκηθφ ηειεζηή θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν 

εθηεινχλ κνλάρα έλαλ γξακκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εμφδσλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

θξπθνχ επηπέδνπ. 

Μηα καζεκαηηθή αηηηνιφγεζε γηα ηε δνκή ηνπ RBF δηθηχνπ, δειαδή ελφο κε γξακκηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ λα αθνινπζείηαη απφ έλαλ γξακκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Cover γηα ηε δηαρσξηζηκφηεηα ησλ 

πξνηχπσλ [Haykin_99]. χκθσλα κε απηφ ην ζεψξεκα, έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο 

πξνηχπσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε έλαλ πνιπδηάζηαην ρψξν είλαη  γξακκηθά δηαρσξίζηκν 

ζε έλαλ ρψξν κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ, γη' απηφ θαη ζπρλά ε δηαζηαηηθφηεηα ηνπ 

ρψξνπ ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ ζε έλα RBF δίθηπν επηιέγεηαη λα είλαη πςειή. Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη ε δηαζηαηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα πξνζεγγίδεη κηα νκαιή αληηζηνίρεζε 

εηζφδνπ-εμφδνπ. Όζν κεγαιχηεξε ε δηαζηαηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θξπθνχ επηπέδνπ, 

ηφζν πην αθξηβήο ζα είλαη ε πξνζέγγηζε. 
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ρήκα 5.3 Έλα δίθηπν αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο. 

ην ζρήκα 5.3 απεηθνλίδεηαη έλα δίθηπν RBF θαη ε έμνδνο ηνπ (ζηε γεληθή πεξίπησζε 

έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία εμφδνπο αιιά ε αληηκεηψπηζε είλαη ε ίδηα) θαηά ηελ νπνία 

φπνπ: 

Nixx i ,...,2,1/ : 

έλα ζχλνιν Ν (γεληθά κε γξακκηθψλ) ζπλαξηήζεσλ, γλσζηψλ σο αθηηληθψλ 

ζπλαξηήζεσλ, 

: 

δειψλεη κηα λφξκα πνπ είλαη ζπλήζσο ε Δπθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ εηζφδνπ θαη ελφο 

πξσηνηχπνπ. 

Σα γλσζηά ζεκεία ρξεζηκνπνηνχληαη σο θέληξα ησλ αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Η πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ζπλάξηεζε είλαη ε θαλνληθή  ζπλάξηεζε: 

2

22

1
exp ii xx .  (5.5) 

Σα δίθηπα RBF ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

βαζίδεηαη θαηά έλα ηξφπν ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο (memory-based learning) 

[Haykin_99]. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα 

παξεκβνιήο θακπχιεο (curve-fitting) ζε έλα πνιπδηάζηαην ρψξν:  

 

 



71 

 

 Η εθπαίδεπζε αληηζηνηρεί ζηελ εχξεζε κηα επηθάλεηαο ζε έλα πνιπδηάζηαην 

ρψξν ε νπνία πξνζαξκφδεηαη βέιηηζηα αλάινγα κε ην ζχλνιν παξαδεηγκάησλ 

εθπαίδεπζεο. 

 Η γελίθεπζε (δειαδή ε απφθξηζε ηνπ δηθηχνπ ζε δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ εθπαίδεπζε) αληηζηνηρεί ζηε ρξήζε απηήο ηεο 

πνιπδηάζηαηεο επηθάλεηαο γηα ηελ παξεκβνιή ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ (test data). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ ζρεδίαζε RBF-ΣΝΓ (επηινγή αξηζκνχ θαη θέληξσλ 

ησλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο): 

 Δπηινγή ησλ θέληξσλ κε ηπραίν ηξφπν. 

 Δπηινγή ησλ θέληξσλ χζηεξα απφ κηα δηαδηθαζία απηννξγάλσζεο.  

 Δπηινγή ησλ θέληξσλ κε επνπηεία. 

πλήζσο ηα θέληξα ησλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο έρεη επηθξαηήζεη λα επηιέγνληαη κε θάπνην 

αιγφξηζκν ρσξίο επίβιεςε ελψ ηα βάξε αλάκεζα ζην θξπθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν 

εμφδνπ ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. πλεπψο νη 

παξάκεηξνη ησλ δχν επηπέδσλ ελφο δηθηχνπ αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ βάζεο 

εθπαηδεχνληαη (σο επί ην πιείζηνλ) αλεμάξηεηα θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 

κηθξφ ρξφλν εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1. Με θαηαζηξνθηθόο έιεγρνο πινίωλ 

 

    Μέζνδνη ΜΚΔ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηφζν γηα παξαθνινχζεζε θαηαζθεπήο 

πινίσλ φζν θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Η έθηαζε ηνπ ειέγρνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηνπ πινίνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ λενγλσκφλσλ αιιά είλαη δπλαηφ 

θαη‘ απαίηεζε ηνπ πινηνθηήηε λα είλαη κεγαιχηεξε.    

    Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη γεληθά ν 

έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ζπγθνιιήζεσλ, απνβιέπεη ζηελ 

επηβεβαίσζε, ζηαηηθά, φηη δελ ππάξρνπλ ζ‘ απηέο πφξνη, ξσγκέο, εγθιείζκαηα θαη άιια 

ειαηηψκαηα πνπ θάλνπλ ακθίβνιε ηελ αμηνπηζηία ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

πινίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ ελφο πινίνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: 

- Οπηηθά 

Γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε έθηαζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε επηθάλεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ 

είλαη γεληθά απνδεθηή. 

 

- Ραδηνγξαθηθά 

Ο έιεγρνο απηφο έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα. Με απηφλ επηβεβαηψλεηαη φηη ην εζσηεξηθφ 

ησλ ζπγθνιιήζεσλ δελ έρεη αλεπίηξεπηα ειαηηψκαηα. Η έθηαζε ηνπ ειέγρνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ λενγλψκνλα θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αθηίλεο X ή ξαδηντζφηνπα, φπσο 

Κνβάιηην 60 θαη Ιξίδην 192. 

 

- Τπεξήρνπο 

Η κέζνδνο απηή έρεη ζρεηηθά πξφζθαηα εθαξκνζζεί γηα ην ζηαηηθφ έιεγρν ησλ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ σο ππνθαηάζηαην ηνπ ξαδηνγξαθηθνχ ειέγρνπ. Όηαλ εληνπηζηεί 

θάπνηα έλδεημε ζθάικαηνο χζηεξα απφ απηφλ ηνλ έιεγρν, ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ξαδηνγξαθία γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηεο κνξθήο ηνπ ειαηηψκαηνο. 

 

- Μαγλεηηθά ζσκαηίδηα ή δηεηζδπηηθά πγξά 

Οη κέζνδνη απηέο είλαη ζρεηηθά εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη εθαξκφδνληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο επηθάλεηαο ηεο ζπγθφιιεζεο. 
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- Αθνπζηηθή εθπνκπή 

Η ΑΔ σο κέζνδνο γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ πινίσλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη παξά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξήρνπο (αθνπζην-ππεξήρσλ). 

 

6.2. Πεηξακαηηθή δηάηαμε-δηαδηθαζία 

    Όια ηα πινία, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή λνκνζεζία, πξέπεη λα είλαη δηπιψλ ηνηρσκάησλ 

(double skin). ηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πινία νη εληζρχζεηο δελ βξίζθνληαη εζσηεξηθά 

ησλ δεμακελψλ αιιά εμσηεξηθά ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη πην εχθνια. Οπφηε ε 

ηνπνζέηεζε ησλ αηζζεηήξσλ, πξνεληζρπηψλ θαη θαισδίσλ κπνξεί λα γίλεη αλάκεζα ζηα 

ηνηρψκαηα ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεκα αλάθιεμεο (κεηαθνξά εχθιεθησλ  πξντφλησλ).  

    Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ, ε δνκή ηνπ πινίνπ πξνζνκνηψζεθε κε ηελ 

θαηαζθεπή ελφο Μνληέινπ Πεξηβιήκαηνο θαη Δληζρχζεσο (ΜΠΔ) ηνπ νπνίνπ νη 

δηαζηάζεηο θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ζρήκα 6.1). 

 

 

ρήκα 6.1: Μνληέιν πεξηβιήκαηνο εληζρχζεσλ πινίσλ θαη ζέζεηο αηζζεηήξσλ 

 

    Σν πεξίβιεκα ηνπ κνληέινπ βάθηεθε κε ιαδνκπνγηά κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ πεξηβιήκαηνο ελφο 

πινίνπ. Σν ΜΠΔ ηνπνζεηήζεθε ζε δεμακελή γεκάηε λεξφ ψζηε ηα πεηξάκαηα λα γίλνπλ 

ζε φζν ην δπλαηφλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αθνχ είηε ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

πεξηβιήκαηνο ηνπ πινίνπ είηε ε εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ δεμακελψλ 

βξίζθεηαη ζρεδφλ πάληνηε ζε επαθή κε πγξφ. Σν ΜΠΔ ζηεξίρζεθε ζε ηξεηο κεηαιιηθέο 

βάζεηο, νη νπνίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζηε δεμακελή. 
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    Γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπνζεηήζεθε κνλσηηθφ πιηθφ αλάκεζα ζην 

ΜΠΔ θαη ζηηο ηξεηο βάζεηο, αλάκεζα ζηηο βάζεηο θαη ηνλ πάην ηεο δεμακελήο θαη ηέινο 

αλάκεζα ζηε δεμακελή θαη ην έδαθνο. ηηο άθξεο ηνπ κνληέινπ ηνπνζεηήζεθε ζηφθνο 

ψζηε λα κελ εηζέιζεη λεξφ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ κέξνο. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ 

ηνπνζεηήζεθε ζηφθνο ζηηο άθξεο ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε κείσζε ησλ αλαθιάζεσλ. Μεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηφθνπ ζηηο άθξεο ηνπ ΜΠΔ, ν ίδηνο βάθηεθε κε ιαδνκπνγηά γηα 

ηελ βέιηηζηε πδαηνζηεγαλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο ηνπ κνληέινπ. Η δηάηαμε 

απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (ζρήκα 6.2). 

 

ρήκα 6.2: Σνπνζέηεζε ΜΠΔ κέζα ζε δεμακελή θαη ζέζεηο αηζζεηήξσλ 

    Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεη ην ζήκα ην νπνίν παξάγεηαη απφ φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο 

ζπαζίκαηνο, νη ηέζζεξηο αηζζεηήξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζπκκεηξηθέο ζέζεηο πάλσ ζην 

ΜΠΔ. Ο πξψηνο, ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο αηζζεηήξαο ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν ηνπ 

κπξνζηηλνχ εγθάξζηνπ ηκήκαηνο / δηακήθνπο (α) / πεξηβιήκαηνο αληίζηνηρα. Ο ηέηαξηνο 

αηζζεηήξαο ηνπνζεηήζεθε ζηε κέζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ κπξνζηηλνχ εγθάξζηνπ 

ηκήκαηνο θαη ηνπ κπξνζηηλνχ δηακήθνπο (β). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1. Δηζαγωγή  

Όπσο πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζήκαηα απφ 

ηέζζεξηο αηζζεηήξεο νη νπνίνη αληρλεχνπλ θαη θαηαγξάθνπλ πξνζνκνησκέλα ζήκαηα 

ΑΔ ηνπ κνληέινπ εληζρχζεσλ πινίνπ. Σα ζήκαηα έρνπλ κηα θζίλνπζα κνξθή ε νπνία 

κπνξεί ρνληξηθά λα πξνζεγγηζηεί απφ κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηχπνπ: f(x) = A0 + e
-ax

, 

φπνπ Α0 θαη a ζηαζεξέο.  

ην ζρήκα 7.1 θαίλεηαη κηα ηππηθή πεξίπησζε ελφο ηέηνηνπ ζήκαηνο. 

 

ρήκα 7.1 έλα απφ ηα ζήκαηα ΑΔ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ζεκάησλ πξνο ηαμηλφκεζε θαη αλαγλψξηζε. Απηά είλαη 

ζήκαηα απφ ηηο ηξεηο πεξηνρέο ξαθψλ αλάκεζα ζηηο εληζρχζεηο φπνπ θαζεκία θαηεγνξία 

αληηζηνηρείηαη ζε κηα ξαθή αλάκεζα ζηηο εληζρχζεηο. Ο ζθνπφο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ ζήκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί ζε πνηφ θνκκάηη ηεο 

δνκήο ηνπ πινίνπ έρεη εκθαληζηεί ξσγκή/αζηνρία πιηθνχ. 

πλνιηθά δηαζέζηκα είλαη 120 ζήκαηα, 30 γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 4 αηζζεηήξεο, πνπ 

ρσξίδνληαη ζε 10 γηα θάζε θαηεγνξία. Κάζε ζήκα πεξηέρεη 10 επαλαιήςεηο  ηεο 

πξνζνκνίσζεο ΑΔ πάλσ ζηελ ξαθή γηα πην αμηφπηζηε αλαπαξάζηαζε ηεο θάζε 
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πεξίπησζεο, δειαδή ζπλνιηθά 1200 πεξηπηψζεηο. Σα ζήκαηα απηά είλαη ζήκαηα 

δηαθξηηνχ ρξφλνπ κε κεγάιν ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο θαη κηθξή δηάξθεηα. 

 

Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηάδηα: 

1. Πξνεηνηκαζία νκαδνπνίεζε θαη ρσξηζκφο ησλ ζεκάησλ ζε ζεη εθπαίδεπζεο θαη 

ζεη ειέγρνπ.  

2. Δμαγσγή δηαλχζκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ απφ ην θάζε ζήκα, 

θαλνληθνπνίεζε φισλ ησλ δηαλπζκάησλ θαη πξνεηνηκαζία ηνπο γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. 

3. Υξήζε λεπξσληθνχ δηθηχνπ RBF γηα εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

θχζε/πξνέιεπζε ηνπ ζήκαηνο. 

 

7.2. Πξνεηνηκαζία θαη εμαγωγή ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξωλ 

Σα ζήκαηα φια κεηαθέξνληαη θαη ρσξίδνληαη αλά θαηεγνξία ζε έλαλ αξρηθφ πίλαθα απφ 

ηνλ νπνίν ζα εμαρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαλχζκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ –ή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ- θαη ζε έλαλ 

δεχηεξν πίλαθα απφ ηνλ νπνίν πάιη ζα εμαρζνχλ ραξαθηεξηζηηθά δηαλχζκαηα ηα νπνία 

φκσο ζα είλαη ηα δείγκαηα ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο. 

Ο ρσξηζκφο ησλ ζεκάησλ ζηηο δχν αξρηθέο απηέο νκάδεο, δειαδή πφζα πξέπεη λα πάλε 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη πφζα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαπηπρζεί παξαθάησ. 

Μεηά ηελ αξρηθή νκαδνπνίεζε κε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ή πξνγξακκαηηθψλ 

ηερλαζκάησλ πξνθχπηνπλ νη πίλαθεο ησλ δηαλπζκάησλ, νλνκαζηηθά TrainP θαη TestP. 

Δίλαη πίλαθεο κε δηαζηάζεηο 4xΝ θαη 4x(1200-Ν) αληίζηνηρα, φπνπ Ν ν αξηζκφο 

ζεκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ πξνο εθπαίδεπζε. Οη πίλαθεο απηνί έρνπλ γξακκέο φζεο 

θαη ην πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζηήιεο φζα ηα ζήκαηα πνπ 

«εθπξνζσπνχλ». Γειαδή ηειηθά θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα είλαη έλα δηάλπζκα ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη νη παξάκεηξνη πνπ εμάρζεθαλ απφ έλα δεδνκέλν ζήκα. 

Γεκηνπξγείηαη επίζεο ν πίλαθαο Σ ν νπνίνο είλαη ν πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

εθπαίδεπζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαη είλαη ν πίλαθαο «ζηφρνο», δίλεη ηελ 

πιεξνθνξία δειαδή ζην ΣΝΓ σο πξνο ην πνηά θαηεγνξία έρεη ιάβεη ζηελ είζνδφ ηνπ. 

Δίλαη έλαο πίλαθαο 3xN. Ν ζηήιεο επεηδή Ν είλαη θαη ηα ζήκαηα κε ηα νπνία ζα 

εθπαηδεπηεί θαη 3 γξακκέο επεηδή ηξεηο είλαη νη θφκβνη εμφδνπ ηνπ ΣΝΓ αθνχ ηξεηο 

θαηεγνξίεο ππάξρνπλ. Κάζε ζηήιε έρεη ηξία ζηνηρεία, δχν κεδεληθά θαη έλα κε ηηκή 1, 

φπνπ απηφ ην δηάλπζκα αλάινγα κε ην πνχ βξίζθεηαη ην 1 (πξψηε/δεχηεξε/ηξίηε 

γξακκή) δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ θαηεγνξία. 

Οη ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη είλαη εθείλα ηα θπζηθά κεγέζε ζηα νπνία ζα 

ζπκππθλψζνπκε ηελ πιεξνθνξία ηνπ θάζε ζήκαηνο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ δηάλπζκα 

«εθπξνζσπεί» ην ζήκα ειιείςεη θάπνηαο κεζφδνπ ζηελ νπνία ην ίδην ην ζήκα ζα 

έπαηξλε κέξνο ζηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη ηαμηλφκεζεο. Δίλαη ινηπφλ επλφεην φηη 

έρεη κεγάιε ζεκαζία ε επηινγή ησλ παξακέηξσλ. Ωζηφζν ε θαηάιιειε επηινγή 
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αξηζκνχ θαη ηχπνπ παξακέηξσλ είλαη ζέκα ην νπνίν δελ επηδέρεηαη εχθνισλ 

απαληήζεσλ θαη έρεη κειεηεζεί ζε εξγαζίεο [Kappatos] πνιχ πην εθηεηακέλα απφ ηα 

πιαίζηα απηήο ή θαη νπνηαζδήπνηε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

κειεηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία νρηψ βαζηθέο παξάκεηξνη: 

 Η ζπλνιηθή Δλέξγεηα ηνπ ζήκαηνο 

 Η Γηαζπνξά (Variance) ησλ ηηκψλ ηνπ ζήκαηνο 

 Ο Αξηζκφο Τπεξβάζεσλ (Counts To Peak) ηνπ ζήκαηνο 

 Η Δλεξγφο Μέζε Σηκή (Rms) ηνπ ζήκαηνο 

 Η Κχξησζε (Kurtosis) ηνπ ζήκαηνο 

 Η Αξλεηηθή πκκεηξία (Skewness) ηνπ ζήκαηνο 

 Η Δλέξγεηα δσλψλ ζπρλνηήησλ ηνπ ζήκαηνο 

 Η Γηαζπνξά απφ ην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζήκαηνο 

Οη παξάκεηξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάπνηα βαζηθά ζεη, θπξίσο αλά ηέζζεξηο. Σν 

βαζηθφηεξν ζεη ήηαλ νη πξψηεο ηέζζεξηο (Δλέξγεηα, Γηαζπνξά, Rms, 

Αξηζ.Τπεξβάζεσλ). Άιια ζεη ήηαλ πρ νη πξψηεο ηξεηο θαη ε πέκπηε (Κχξησζε), νη 

πξψηεο ηξεηο κε ηελ έθηε(Αξλεηηθή πκκεηξία). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο παξακέηξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα ζεη ήηαλ έμη. Η επηινγή γηα ην πνηέο παξάκεηξνη βαζηθά 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ έρεη θάπνηα ζεσξεηηθή βάζε αιιά πξνέθπςε εκπεηξηθά βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ. Σν βαζηθφ ζεη φκσο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην πξψην θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ φια πξνθχςεη κε ρξήζε απηνχ. Κάζε ζήκα 

φπσο εηπψζεθε πεξηέρεη δέθα επαλαιήςεηο. Κάζε επαλάιεςε είλαη έλαο πίλαθαο κίαο 

γξακκήο θαη 30.720 ζηειψλ. αλ απνηέιεζκα θάζε ζήκα είλαη έλαο πίλαθαο δέθα 

γξακκψλ θαη 30.720 ζηειψλ. Γηα επθνιία πεξηγξαθήο φκσο σο «ζήκα» απφ εδψ θαη 

πέξα ζα ελλνείηαη ε θάζε επαλάιεςε απφ ηηο δέθα θάζε αξρηθνχ ζήκαηνο. Θα κηιάκε 

δειαδή γηα ηα 1200 ζπλνιηθά δηαζέζηκα ζήκαηα.  

 

7.2.1. Καλνληθνπνίεζε παξακέηξωλ 

    Οη ραξαθηεξηζηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ δηαλχζκαηνο παξακέηξσλ ζπρλά αλαπαξηζηνχλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηφζν νη κνλάδεο φζν θαη ην εχξνο ηηκψλ 

ηνπο λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φηη νη ηηκέο ησλ 

δηαλπζκάησλ γηα ηελ παξάκεηξν ηεο Δλέξγεηαο θπκαίλνληαλ ζηελ ηάμε ηνπ 10
3
 θαη νη 

ηηκέο γηα ηελ παξάκεηξν ηεο Γηαζπνξάο θπκαίλνληαλ ζηελ ηάμε ηνπ 10
-1

. Σερληθέο 

θαλνληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ λα κελ ππάξρεη ε επίδξαζε ηεο επηινγήο 

κνλάδσλ ζηηο κεηαβιεηέο θαη νη ηηκέο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ λα θπκαίλνληαη ζην ίδην 

δηάζηεκα. Η επίδξαζε ηεο θάζε ηερληθήο αδηαζηαηνπνίεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζεσξεηηθά. Οη παξάκεηξνη 

θαλνληθνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

' .
x

x            (7.1) 
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Η αδηαζηαηνπνίεζε ηνπ δηαλχζκαηνο νδεγεί ζε κεδεληθφ κέζν φξν θαη κνλαδηαία 

δηαζπνξά γηα φιεο ηηο ηηκέο ηεο θάζε παξακέηξνπ. Σα ζχκβνια μ θαη σ ζπκβνιίδνπλ ηε 

κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε θαη ππνινγίζηεθαλ κε ζπλαξηήζεηο έηνηκεο απφ ην 

Matlab. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη νη πξψηεο δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

γηα ηελ ρξήζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ρσξίο θαλνληθνπνηεκέλα δεδνκέλα απέηπραλ 

παηαγσδψο δίλνληαο πεξίεξγα θαη αθχζηθα απνηειέζκαηα είηε ζηα πνζνζηά 

αλαγλψξηζεο είηε ζηηο εμφδνπο ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν έδσζε ζαλ απνηέιεζκα αθφκα θαη 

NaN(Not a Number). Απηφ ιχζεθε θαηεπζείαλ κεηά ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη αλ θαη θαηλνκεληθά είλαη δήηεκα κηθξήο ζεκαζίαο 

θαη αζήκαληεο πξνγξακκαηηζηηθήο πνιππινθφηεηαο κπνξεί λα παίμεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηδίσο γηα αλνκνηφκνξθα είδε δεδνκέλσλ. Πηζαλά δηάθνξα 

είδε θαλνληθνπνίεζεο λα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο δεδνκέλσλ. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο πνπ 

δνθηκάζηεθαλ θαη επηιέρζεθε γηαηί είρε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

 

7.2.2. Υωξηζκόο εη Δθπαίδεπζεο θαη Διέγρνπ 

Έλα δήηεκα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηα λεπξσληθά δίθηπα είλαη ηα δηαζέζηκα 

πξφηππα κε ηα νπνία ζα εθπαηδεπηεί ην ζχζηεκα. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ αξθεηά 

δείγκαηα ψζηε ην δίθηπν λα κπνξέζεη λα γεληθνπνηήζεη θαη λα είλαη ηθαλφ λα 

αλαγλσξίδεη φιν ην εχξνο ηνπ ρψξνπ ησλ θιάζεσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ είζνδφ ηνπ. 

Δπίζεο εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην ζεη δεηγκάησλ ειέγρνπ λα έρεη θαη απηφ ην αλαγθαίν 

πιήζνο πξνηχπσλ ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα γίλεη αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ δηθηχνπ, αιιηψο είλαη πηζαλφ απφ ζηαηηζηηθέο ηπραίεο πεξηπηψζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ ζεη λα νδεγεζνχκε ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπζηήκαηφο καο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ηα δείγκαηα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ 1200 δείγκαηα, νπφηε ήηαλ αλαγθαίν λα παξζεί κηα 

απφθαζε γηα ηνλ ρσξηζκφ ηνπο ζηα δχν ζεη. Έγηλαλ δχν δηαηξέζεηο, κία ζηε κέζε κε 

αλαινγία 1:1 δειαδή 600 δείγκαηα εθπαίδεπζεο θαη 600 ειέγρνπ θαη άιιε κία κε 

αλαινγία 2:1 δειαδή ηα 2:3 ησλ δεηγκάησλ(=810) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

εθπαηδεπηεί ην δίθηπν θαη ηα ππφινηπα(=390) πήγαλ ζηνλ έιεγρν. Ο ρσξηζκφο ησλ 

δεηγκάησλ έγηλε φζν πην νκνηφκνξθα ήηαλ δπλαηφ θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ θαη ζηα 

δχν ζεη νη ίδηνη αξηζκνί δεηγκάησλ απφ ζπλδπαζκνχο αηζζεηήξα/ζήκαηνο/επαλάιεςεο-

ζήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ησλ κηζψλ κηζψλ θαη αλάινγνη αξηζκνί ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δχν ηξίησλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ σζηφζν ηα 600 δείγκαηα λα είλαη ιίγα γηα ηθαλνπνηεηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ ΣΝΓ θαη ηα 390 δείγκαηα λα είλαη ιίγα γηα ηθαλνπνηεηηθή αμηνιφγεζε, 

κελ έρνληαο εληέιεη ζε θακηά απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηάιιειν ζπλδπαζκφ πιήζνπο 

δεηγκάησλ ζηα ζεη εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ. 
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7.3. Αλαδήηεζε Βέιηηζηνπ Γηθηύνπ 

Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ππάξρεη ην θχξην θνκκάηη 

ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ πνπ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. 

Σν δήηεκα πνπ αλέθπςε ήηαλ φκσο πνηφ λεπξσληθφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην RBF πφζνπο λεπξψλεο ζα έρεη ην δίθηπν θαη ηη ηηκή ζα έρεη ε 

παξάκεηξνο δηαζπνξάο(spread).  

Σν Matlab, αλ δελ νξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε απηέο νη ηηκέο, ζέηεη default ηηκέο ζην 

δίθηπν, 1.0 γηα ην spread θαη ηφζνπο λεπξψλεο φζα θαη ηα δείγκαηα εηζφδνπ πνπ είρε 

θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν κε 

1200-Ν λεπξψλεο, δειαδή κε 600 ή 810 λεπξψλεο (γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο), πξάγκα 

ζρεηηθά αλεδαθηθφ. 

Οπφηε έγηλε κηα κειέηε γηα λα απνθαζηζηεί πνηφ δίθηπν ήηαλ θαηάιιειν γηα ηελ θάζε 

πεξίπησζε θαη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα. 

ηε κειέηε απηή νξίζηεθαλ δχν πεξηνρέο ηηκψλ, κηα γηα ην πιήζνο ησλ λεπξψλσλ θαη 

κηα γηα ην εχξνο ηνπ spread θαη δνθηκάζηεθαλ φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί. Σν πιήζνο 

ησλ λεπξψλσλ είλαη απφ 16 κέρξη θαη 25 θαη ην εχξνο ηνπ spread είλαη απφ 0.5 κέρξη 5.0 

κε βήκα 0.1. Γειαδή 10 ηηκέο λεπξψλσλ θαη 46 ηηκέο spread ζπλνιηθά 460 ζπλδπαζκνί. 

Η ινγηθή ήηαλ λα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ θαη ε επηηφπνπ 

θαηαγξαθή ηεο απφδνζήο ηνπ ζε κνξθή πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ(%) θαη ε απνζήθεπζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ζε έλαλ πίλαθα γηα φια ηα δίθηπα. Δπίζεο απνζεθεπφηαλ θαη 

θαηαγξαθφηαλ ε απφδνζε ηνπ θάζε δηθηχνπ θαη γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά. πρλφ 

θαηλφκελν ήηαλ νη δξακαηηθέο δηαθνξέο απφδνζεο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο γηα ην ίδην 

δίθηπν, πρ δελ ήηαλ ζπάλην ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ην ίδην δίθηπν λα είρε απφδνζε 

αλαγλψξηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 80-85% θαη ζηελ δεχηεξε ή ηελ πξψηε απφδνζε 

αλαγλψξηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 15-20%. Η ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά: 

Pνι = (P1 + P2 + P3)/3  

φπνπ Pi ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο i-νζηήο θαηεγνξίαο 

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πνζνζηά ηαμηλφκεζεο ηα νπνία επηηεχρζεθαλ κε ην 

ζχζηεκα δελ είλαη ηδηαηηέξσο εληππσζηαθά, κε ην κέγηζην φισλ κέρξη ηα πεηξάκαηα θαη 

ηεο πξνηειεπηαίαο παξαγξάθνπ λα είλαη ιίγν θάησ απφ 70%. Οπφηε ε πεξηνρή ηνπ 65-

70% ζα ζεσξείηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο εθεμήο ζπγθξίζεηο δηθηχσλ ζηελ 

εξγαζία. Οη ιφγνη γηα ηα ρακειά απνηειέζκαηα ζα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελε παξάγξαθν. 

Παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα ηα λεπξσληθά δίθηπα κε 

ζεκεησκέλα ηα κέγηζηα πνζνζηά αλαγλψξηζεο. 
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7.3.1 Γξαθήκαηα Βέιηηζηωλ Γηθηύωλ 

Γηα Ν = 600: 

 
ρήκα 7.2 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

Σν κέγηζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ φπσο αλαθέξζεθε θαη θαίλεηαη είλαη 70% (69.83%) θαη 

επηηπγράλεηαη γηα δίθηπν κε 24 λεπξψλεο θαη ηηκή spread 2.0. 

 
ρήκα 7.3 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 90% θαη εκθαλίδεηαη γηα ην 

δίθηπν πνπ έρεη 25 λεπξψλεο θαη ηηκή γηα ην spread 4.4. 
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ρήκα 7.4 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

Γηα ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 79.5% θαη εκθαλίδεηαη γηα 

ην δίθηπν κε 24 λεπξψλεο θαη spread 2.0 θαη γηα ην δίθηπν κε 23 λεπξψλεο θαη spread 

2.3. 

 
ρήκα 7.5 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο 

Γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 92.5% θαη εκθαλίδεηαη γηα ην 

δίθηπν κε 22 λεπξψλεο θαη spread 0.6 θαη ην παξαπιήζην πνζνζηφ 92% γηα ηα δίθηπα κε 

16, 17, 18 θαη 19 λεπξψλεο θαη spread 0.6. 
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Γηα Ν=810/390: 
 

 
ρήκα 7.6 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

Σν κέγηζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ είλαη 68.72% θαη επηηπγράλεηαη γηα δίθηπν κε 16 

λεπξψλεο θαη ηηκή spread 1.3. 

 
ρήκα 7.7 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 94.62% θαη εκθαλίδεηαη γηα 

ην δίθηπν πνπ έρεη 18 λεπξψλεο θαη ηηκή γηα ην spread 2.0. 
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ρήκα 7.8 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

Γηα ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 92.31% θαη εκθαλίδεηαη γηα 

ην δίθηπν κε 25 λεπξψλεο θαη spread 3.1 θαη γηα ην δίθηπν κε 16 λεπξψλεο θαη spread 

3.1.  

 
ρήκα 7.9 Πνζνζηφ αλαγλψξηζεο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο 
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Γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία ην κέγηζην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 100% θαη εκθαλίδεηαη γηα 

αξθεηά δίθηπα. Κπξίαξρε είλαη ε πεξηνρή ζην θέληξν ηνπ γξαθήκαηνο πνπ είλαη 

θπθισκέλε κε κσβ έιιεηςε. Δίλαη έλα «νξνπέδην» ζηελ πεξηνρή 19-22 λεπξψλσλ θαη 

1.7-2.0 spread φπνπ ζρεδφλ φινη νη ζπλδπαζκνί έρνπλ 100% αλαγλψξηζε. Δπίζεο 

ελδηαθέξνπζα πεξηνρή είλαη ην καθξφζηελν νξνπέδην –επίζεο θπθισκέλν κε κσβ 

έιιεηςε- ζηα αξηζηεξά ηνπ γξαθήκαηνο φπνπ γηα spread 0.5 όια ηα δίθηπα απφ 16 κέρξη 

θαη 25 λεπξψλεο έρνπλ ην ίδην πςειφ πνζνζηφ αλαγλψξηζεο 98.46%. 

 

Σν ζεη παξακέηξσλ κε Δλέξγεηα, Γηαζπνξά, Αξηζκφ Τπεξβάζεσλ θαη Κχξησζε 

κειεηήζεθε κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ρσξηζκνχ 1:1 θαη έδσζε παξφκνηα θαη ειαθξψο 

ρακειφηεξα απνηειέζκαηα. Γελ παξαηίζεηαη γηαηί δελ έρεη λα πξνζζέζεη θάπνηα 

παξαπάλσ βνεζεηηθή πιεξνθνξία.  

Σν ζεη παξακέηξσλ κε Δλέξγεηα, Γηαζπνξά, Αξηζκφ Τπεξβάζεσλ θαη Αξλεηηθή 

πκκεηξία είλαη αληίζηνηρε πεξίπησζε. 

Έλα ηειεπηαίν ζεη κε πέληε παξακέηξνπο, ην ζεη παξακέηξσλ κε Δλέξγεηα, Γηαζπνξά, 

Αξηζκφ Τπεξβάζεσλ, Δλεξγφ Μέζε ηηκή θαη Κχξησζε δνθηκάζηεθε κε αλαπάληερα 

ρακειά πνζνζηά απφδνζεο. 

7.3.2. πκπεξάζκαηα 

Σν πξψην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξεί λα εμαρζεί θαη γηα ηα δχν ζεη κε απιή 

παξαηήξεζε είλαη φηη αλ θαη γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο-θιάζεηο ηα πνζνζηά πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη πςειά, απηφ δελ ζπκβαίλεη γηα ηηο ίδηεο «πεξηνρέο» ζπλδπαζκψλ 

λεπξψλσλ – spread, είλαη δειαδή αξθεηά δηαθνξεηηθέο νη «νηθνγέλεηεο» δηθηχσλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ επηηπρψο-κε πςειά πνζνζηά- ηα πξφηππα ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη δελ 

θαίλεηαη λα ζπκπίπηνπλ θάπσο, νχηε γηα δχν έζησ θιάζεηο. Απηφ είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο γηα ην ρακειφ ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαγλψξηζεο πνπ επηηπγράλεη ην 

ζχζηεκα.  

Έλα δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρσξηζκνχ ησλ ζεη ζε αλαινγία 

2:1 αλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαγλψξηζεο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα θαη ειαθξά 

ρακειφηεξν(1.1%) απφ ηελ αλαινγία 1:1, ηα επηκέξνπο πνζνζηά είλαη αξθεηά 

πςειφηεξα, πξάγκα πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε 

ησλ ΣΝΓ ιφγσ ηεο χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ πξνηχπσλ ζην ζεη αλ θαη πάιη εκθαλίδεηαη 

ην δήηεκα ηεο αζπκβαηφηεηαο ησλ «πεξηνρψλ». 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο γηα θαιχηεξε επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ: 

 

 Μέγηζην 

ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 

Μέγηζην 

πνζνζηφ 1
εο

 

θαηεγνξίαο 

Μέγηζην 

πνζνζηφ 2
εο

 

θαηεγνξίαο 

Μέγηζην 

πνζνζηφ 3
εο

 

θαηεγνξίαο 

Ν600 69.83% 90% 79.5% 92.5% 

Ν390 68.72% 94.62% 92.31% 100% 

Πίλαθαο 7.1 
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Έλα ηξίην ζπκπέξαζκα είλαη φηη είλαη πηζαλφ ε αζπκβαηφηεηα ησλ πεξηνρψλ λα 

νθείιεηαη ζε «ππνεθπαίδεπζε» θαηά θάπνην ηξφπν ησλ δηθηχσλ. Γειαδή κπνξεί ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ λα κελ είλαη αξθεηή γηα λα κπνξέζεη 

θάπνην δίθηπν λα μερσξίζεη επαξθψο ηηο θαηεγνξίεο. Τπνεθπαηδεχεηαη εληέιεη έηζη, 

«ππεξεθπαηδεπφκελν» ζε κηα κφλν ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαγλσξίδνληαο ζσξεδφλ 

πξφηππα ζηελ θαηεγνξία απηή κε απνηέιεζκα πξνθαλψο λα έρεη πςειά πνζνζηά ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θιάζε αιιά πνιχ ρακειά ζηηο ππφινηπεο. Αλ απηή είλαη ε πεξίπησζε –

πνπ είλαη πηζαλφηαην- ηφηε ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ εμαγσγή αξθεηήο πιεξνθνξίαο 

απφ ηα ζήκαηα. Δίλαη δειαδή νπζηαζηηθά δήηεκα αξηζκνχ θαη είδνπο παξακέηξσλ πνπ 

έρνπλ εμαρζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ «εθπξνζψπεζε» ησλ ζεκάησλ, ε νπνία 

«εθπξνζψπεζε» είλαη κάιινλ θησρή. 

Σν πξφβιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην ζπκπέξαζκα θαη αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν ζην 

ηξίην ζρεδφλ ζίγνπξα δελ ιχλεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε πξνζέγγηζε ελφο κφλν δηθηχνπ, 

αθφκα θαη αλ πξνζηίζνληαλ πεξηζζφηεξνη λεπξψλεο ή αχμαλε ην εχξνο ηνπ spread. ηελ 

επφκελε παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη κηα πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο ε νπνία έγηλε ζηελ θαηεχζπλζε λα ππεξθεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα ή έζησ λα 

βειηησζνχλ θάπσο ηα πνζνζηά επηηπρίαο. 

 

7.4. Δπηηξνπή Βέιηηζηωλ Γηθηύωλ 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε κηα ηερληθή αλαγλψξηζεο δηαθνξεηηθή ηνπ 

βέιηηζηνπ δηθηχνπ γηα λα ζπγθξηζνχλ απνηειέζκαηα θαη λα εμαρζνχλ πην ζεκειησκέλα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα.ηελ παξάγξαθν 4.2.3. γηα ηα RBF δίθηπα πεξηγξάθεηαη κηα 

κέζνδνο πνπ εθαξκφδνπλ νη Roberts θαη Penny [63] ε νπνία κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηεί 

κηα κέζνδν ζηελ νπνία κηα νκάδα ΣΝΓ κε δηαθνξνπνηεκέλα δηαλχζκαηα βαξψλ ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα «επηηξνπή» απφθαζεο ηαμηλφκεζεο. Η 

βαζηθή ηδέα θαη εδψ είλαη απηή, φκσο φρη κε φκνηα δίθηπα δηαθνξνπνηεκέλσλ βαξψλ 

αιιά κε ηα βέιηηζηα δίθηπα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε ηεο παξαγξάθνπ 7.3. Σν 

ζχζηεκα θαη ν θψδηθαο πέξαζε απφ ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ζα πεξηγξαθνχλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα θαζέλα απφ απηά. Σν ζχζηεκα ζα αλαθέξεηαη σο Trinet γηα ζπληνκία 

θαη γηα ζηπι. 
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7.4.1. Trinet ύγθξηζεο Σηκώλ 

Η γεληθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά απιή θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα: 

 

ρήκα 7.10 Η γεληθή δνκή Trinet πνπ πινπνηήζεθε 

Η πξψηε εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνίεζε ηα βέιηηζηα δίθηπα-ληθεηέο απφ ηελ 

παξάγξαθν 7.3, δειαδή ηα:  

Γηα Ν600: 

net1 κε 25 λεπξψλεο spread 4.4 

net2 κε 23 λεπξψλεο spread 2.0 

net3 κε 22 λεπξψλεο spread 0.6 

Γηα Ν390: 

net1 κε 18 λεπξψλεο spread 2.0 

net2 κε 25 λεπξψλεο spread 3.1 

net3 κε 21 λεπξψλεο spread 1.9 

Γηα φπνηα θαηεγνξία ππήξραλ δχν δίθηπα κε ίζε απφδνζε επηιέρζεθε εθείλν πνπ ζηελ 

γεηηνληά ηνπ ηα πνζνζηά ήηαλ πςειφηεξα ζαλ κηα πξνζηαζία απέλαληη ζε ηπραία 

ζηαηηζηηθά κέγηζηα πνπ κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ εκθάληζε ηεο πςειήο ηηκήο ζην άιιν 

δίθηπν. ηελ πεξίπησζε ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο γηα Ν390 φπνπ ππήξραλ αξθεηά δίθηπα κε 

ίζε απφδνζε επηιέρζεθε έλα δίθηπν ην νπνίν ήηαλ ζην θέληξν ηνπ «νξνπεδίνπ» γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο κε παξαπάλσ. 

Σν θίιηξν απφθαζεο ηεο πξψηεο εθδνρήο είλαη κηα πξφζζεζε ηηκψλ ησλ εμφδσλ ησλ 

δηθηχσλ. Γειαδή, ηα ηξία δηαλχζκαηα πνπ δίλνπλ ζαλ εμφδνπο ηα ηξία δίθηπα 

θαλνληθνπνηνχληαη ην θαζέλα κε ηνλ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 7.2.1 θαη θαηφπηλ απηά 

πξνζηίζεληαη. Βάζεη ηνπ ηειηθνχ δηαλχζκαηνο θαηαηάζζεηαη ην πξφηππν αλάινγα κε ην 

πνηά θαηεγνξία έρεη ιάβεη κεγαιχηεξε ζπλνιηθά ηηκή. Η ινγηθή απηνχ είλαη φηη ην θάζε 
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δίθηπν «εηδηθφο» ζα αλαγλσξίζεη βέιηηζηα ηελ «δηθή ηνπ» κφλν θαηεγνξία δίλνληαο ηεο 

ζηελ έμνδν ηνπ πςειή ηηκή θαη πνιχ κηθξέο ηηκέο γηα ηηο άιιεο. Δλψ ηα άιια δχν 

δίθηπα πνπ δελ ζα δνπλ ηε «δηθή ηνπο» θαηεγνξία ζα έρνπλ ιηγφηεξν ζαθείο – πην 

νκνηνθαηαλεκεκέλεο- ηηκέο ζηηο εμφδνπο ηνπο αλαδεηθλχνληαο έκκεζα ζε δίθηπν-ληθεηή 

εθείλν πνπ «είδε» ηελ θαηεγνξία ηνπ. Έηζη ζεσξεηηθά ην ηειηθφ αζξνηζηηθφ δηάλπζκα 

ζα εκθαλίδεη αξθεηά πςειφηεξε ηηκή ζηελ ζσζηή θαηεγνξία. 

Σα απνηειέζκαηα κε απηφ ην απιφ θίιηξν ήηαλ: 

Γηα Ν600 ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 65.17%, αιιά 

γηα Ν390* ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 55.64%.  
 (*390 είλαη ηα δείγκαηα ειέγρνπ 390 = 1200-810) 

 

7.4.2. Trinet πκθωλίαο Καηεγνξηώλ 

Η δεχηεξε εθδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φκνηα κε ηελ πξψηε αιιά έρεη δηαθνξεηηθφ 

θίιηξν απφθαζεο. Δδψ πηα δελ αζξνίδνληαη νη ηηκέο ησλ εμφδσλ θαη αλαδεηείηαη 

θαηεγνξία-ληθεηήο αιιά ν θαλφλαο ηαμηλφκεζεο βαζίδεηαη ζηελ ζπκθσλία δχν 

ηνπιάρηζηνλ δηθηχσλ ζηελ απφθαζε ηνπο. 

Αλ νπνηαδήπνηε δχν εθ ησλ ηξηψλ δηθηχσλ ζπκθσλνχλ φηη έλα πξφηππν αλήθεη ζε 

θάπνηα θαηεγνξία ηφηε απηφ ηαμηλνκείηαη ζε απηήλ αλεμαξηήησο ηηκψλ εμφδνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ην δείγκα δελ ηαμηλνκείηαη. Σα απνηειέζκαηα κε 

απηφ ην θίιηξν ήηαλ: 

 

Γηα Ν600 ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 45.33% κε 165 απφ ηα 600 πξφηππα 

ειέγρνπ φκσο λα κελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί.  

Γειαδή ζηα 435(600-165) πξφηππα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηα 272 (600x0.4533) 

ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά. ε απηά πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ην πνζνζηφ ζσζηήο απφθαζεο ήηαλ 

272/435 = 62.5%. 

γηα Ν390 ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 40.5% κε 158 απφ ηα 390 ειέγρνπ 

πξφηππα φκσο λα κελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί. 

Γειαδή ζηα 232(390-158) πξφηππα πξφηππα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηα 158 (390x0.405) 

ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά. ε απηά πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ην πνζνζηφ ζσζηήο απφθαζεο ήηαλ 

158/232 = 68.1%. 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο γηα θαιχηεξε επνπηεία: 

 Σαμηλνκήζεθαλ Σαμηλνκήζεθαλ 

ζσζηά 

Μεξηθφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο 

πλνιηθφ 

πνζνζηφ 

Ν600 435 272 62.5% 45.33% 

Ν390 232 158 68.1% 40.5% 

Πίλαθαο 7.2 
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7.4.3. Trinet πκθωλίαο Καηεγνξηώλ θαη ύγθξηζεο Σηκώλ 

Σν επφκελν ινγηθφ βήκα ήηαλ ηα δχν θίιηξα πνπ είραλ δνθηκαζηεί κέρξη ηψξα λα 

ζπλδπαζηνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηλνχξην θίιηξν κε δχν ππνεπίπεδα 

απνθάζεσλ. αλ πξψην ππνεπίπεδν ηίζεηαη ε ζπκθσλία θαηεγνξηψλ αλάκεζα ζηα 

δίθηπα θαη ηα πξφηππα ηα νπνία δελ ηαμηλνκνχληαη εθεί πξνσζνχληαη ζην επφκελν 

ππνεπίπεδν κε πξφζζεζε ηηκψλ εμφδσλ θαη θαηεγνξία-ληθεηή ε νπνίν θαζνξίδεη θαη ηελ 

ηειηθή απφθαζε. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη φηη ζεσξεηηθά 

ζπλδπάδεη ηελ «ηζρπξή» ηαμηλφκεζε ηεο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

δίθηπα κε ην γεγνλφο φηη κε ην δεχηεξν θίιηξν ζα ππάξμεη ζίγνπξα ηαμηλφκεζε θαη 

θαλέλα πξφηππν δελ ζα κείλεη εθηφο θαηεγνξηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα κε απηφ ην θίιηξν ήηαλ: 

Γηα Ν600 ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 62%. 

Γηα Ν390 ην πνζνζηφ ζσζηήο ηαμηλφκεζεο ήηαλ 62.57%. 

Όπσο θαίλεηαη νχηε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θίιηξσλ δελ κπφξεζε λα μεπεξάζεη ην 

θξάγκα ηνπ 60+ ηνηο εθαηφ ζην πνζνζηφ ηαμηλφκεζεο. Απηφ πνπ θαηέζηεη δπλαηφ φκσο 

είλαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε λα δνχκε ζε πνηά απφ ηα πξφηππα ππήξρε ζπκθσλία θαη 

ζε πνηά φρη. Δθεί πηζαλά εκθαλίδνληαη ελππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. πδεηηέηαη ην δήηεκα ζηελ παξάγξαθν 7.4.5. 

 

 

7.4.4. Trinet Γηπινύ Γηθηύνπ 

Μηα αθφκα ηειεπηαία πξνζέγγηζε ε νπνία δνθηκάζηεθε επεθηείλεη ηελ κέρξη ηψξα δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θηλείηαη γεληθά ζηελ ινγηθή ηεο «επηηξνπήο», εηζάγνληαο δίπια 

ζηα βέιηηζηα δίθηπα-«εηδηθνχο» ηεο θάζε θαηεγνξίαο δεχηεξα δίθηπα κε 

«ζπκβνπιεπηηθφ» ραξαθηήξα. Τπάξρνπλ δειαδή δχν δίθηπα πηα γηα ηελ θάζε 

θαηεγνξία – έμη ζπλνιηθά, πνπ παίδνπλ ξφιν ζην πξψην επίπεδν ηαμηλφκεζεο πξηλ ην 

θίιηξν πκθσλίαο-χγθξηζεο. Σν δεχηεξν πξφζζεην δίθηπν γηα ηελ θάζε θιάζε είλαη 

είηε ην ακέζσο επφκελν δίθηπν ζε πνζνζηφ επηηπρίαο πνπ βξέζεθε ζηελ κειέηε ηεο 

παξαγξάθνπ 7.3. είηε θάπνην απφ ηα δίθηπα πνπ είραλ ίζα πνζνζηά απφδνζεο κε ηα 

κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελα αιιά δελ είραλ αμηνπνηεζεί. Δπίζεο φπνπ ήηαλ δπλαηφ ηα 

θαηλνχξηα δίθηπα δελ ήηαλ απφ ηηο «γεηηνληέο» απηψλ πνπ ήδε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα 

πξνεγνχκελα Trinet. 

Οη έμνδνη ηνπ θάζε δεπγαξηνχ θαλνληθνπνηνχληαη θαη ππνινγίδεηαη ν ζηαζκηζκέλνο 

κέζνο ηνπο βάζεη θάπνησλ βαξψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πφζν «ζεκαληηθή είλαη ε άπνςε» 

ηνπ θάζε ελφο δηθηχνπ κέζα ζην δεπγάξη ζηελ αξρηθή απφθαζε ηαμηλφκεζεο. Η λέα 

δνκή θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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ρήκα 7.11 Η δνκή ηνπ Trinet Γηπινχ Γηθηχνπ πνπ πινπνηήζεθε 

Δδψ θπζηθά πξνέθπςε ην ζέκα ηεο ηζνξξνπίαο «απφςεσλ» αλάκεζα ζηα δίθηπα. Σν 

πνζνζηφ δειαδή πνπ ζα ζπκκεηέρεη ην θαζέλα ζηελ απφθαζε ηνπ θάζε δεχγνπο, ην 

νπνίν ζα θαζνξίδεηαη απφ ην βάξνο wi ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ. Μηαο θαη δελ ππήξρε 

θάπνην αζθαιέο θξηηήξην γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο (ηα βάξε), πρ 

έπξεπε λα είλαη ίδηα ηα αληίζηνηρα θαη γηα ηα ηξία δεχγε, αλ λαη ηη ηηκέο ζα είραλ, αλ φρη 

ηφηε πνηέο έπξεπε λα είλαη γηα ην θαζέλα θηι, δελ ππήξρε άιιε επηινγή απφ ην λα γίλεη 

κηα κειέηε γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο. Δξεπλήζεθαλ φινη νη πηζαλνί 

ζπλδπαζκνί γηα ηηο ηηκέο wi ζην δηάζηεκα [0.1 , 1.0] φπνπ βέβαηα νη ξφινη «εηδηθνχ» θαη 

«ζπκβνχινπ» ελαιιάζζνληαη θηφιαο. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε κειέηε ησλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ βαξψλ δελ κπνξνχζε λα γίλεη αλεμάξηεηα γηα θάζε δεπγάξη γηαηί 

παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία απφθαζεο είλαη αλεμάξηεηε γηα ην θάζε δίθηπν θαη άξα θαη 

γηα ην θάζε δεπγάξη ε ηειηθή απφθαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ην απιφ 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απνθάζεσλ αθνχ ε δπλακηθή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

δπλακηθέο κεηαμχ ησλ δεπγψλ. Γειαδή ην «πφζν πνιχ πηζηεχεη» έλα δίθηπν θαη ην 

δεπγάξη ζην νπνίν αλήθεη φηη έλα πξφηππν αλήθεη ζε κηα θάπνηα θαηεγνξία επεξεάδεη 

ηελ ηειηθή απφθαζε κφλν ζε άκεζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ην «πφζν πνιχ 

πηζηεχνπλ» θαη ηα άιια δχν δεπγάξηα φηη αλήθεη ζε θάπνηα πάιη θαηεγνξία. 

Γειαδή ην ζχλνιν ππεξβαίλεη ην απιφ άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο θνκκαηηψλ ηνπ, ηππηθή 

πεξίπησζε δηαιεθηηθνχ άικαηνο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα γίλεη απηή ε ηειεπηαία 

κειέηε εμαηξεηηθά ππνινγηζηηθά θνζηίδνπζα κηαο θαη έπξεπε λα πινπνηεζνχλ έμη βξφρνη 

ν έλαο κέζα ζηνλ άιιν θαη θαζψο ν θάζε βξφρνο έρεη 10 ηηκέο ([0.1 , 1.0]) ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ήηαλ 10
6
 επαλαιήςεηο φπνπ θάζε επαλάιεςε είλαη ε ηαμηλφκεζε 600 ή 390 

πξνηχπσλ κέζα απφ 6 δίθηπα θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο. 
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Γχν εμαδηάζηαηνη πίλαθεο γηα ηα δχν Ν απνζήθεπζαλ ηηο ηηκέο ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο 

θαη κεηά βξέζεθε ην κέγηζηφ θαη ε ζέζε ηνπ ζηνλ πίλαθα φπνπ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζεκείνπ πξαθηηθά είλαη νη ηηκέο ησλ wi. 

Σα δίθηπα πνπ πξνζηέζεθαλ ζηα πξνυπάξρνληα είλαη ηα: 

Γηα Ν600: 

net1b κε 18 λεπξψλεο θαη spread 2.6 

net2b κε 24 λεπξψλεο θαη spread 2.3 

net3b κε 16 λεπξψλεο θαη spread 1.9 

Γηα Ν390: 

net1b κε 17 λεπξψλεο θαη spread 1.2 

net2b κε 16 λεπξψλεο θαη spread 3.5 

net3b κε 18 λεπξψλεο θαη spread 1.4 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα κέγηζηα θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο βαξψλ*: 

 Μέγηζην 

πνζνζηφ 

αλαγλψξηζεο 

w1 w2 w3 w4 w5 w6 

Ν600 68.33% 1 1 3 1 1 6 

Ν390 64.62% 10 9 9 1 2 8 

Πίλαθαο 7.3 

*Σα κέγηζηα πνζνζηά παξνπζηάζηεθαλ γηα αξθεηνχο ζπλδπαζκνχο βαξψλ ζηα δίθηπα 

θαη φρη γηα κνλαδηθφ ζε θάζε ζεη Ν. Οη ζπλδπαζκνί πνπ αλαγξάθνληαη είλαη ελδεηθηηθνί 

θαζψο δελ είρε θάπνην λφεκα λα παξαηεζνχλ 100 θαη πιένλ ζπλδπαζκνί. Έλα θνηλφ 

ζηνηρείν φκσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλδπαζκψλ κε πςειά πνζνζηά είλαη ε γεληθή 

ππεξνρή ηνπ «ζπκβνπιεπηηθνχ» δηθηχνπ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία. Γειαδή ζηαζεξά ην 

βάξνο w6 ήηαλ κηθξφηεξν(θαη ζπρλά αξθεηά κηθξφηεξν) απφ ην βάξνο w5. 

 

7.4.5. πκπεξάζκαηα 

Όπσο έγηλε θαλεξφ ε πξνζέγγηζε ηεο επηηξνπήο δηθηχσλ δελ θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε αλαγλψξηζεο φπσο ήηαλ ν ζηφρνο ηεο. Καηάθεξε λα επηηχρεη ην πνιχ, 

πξαθηηθά, ίδηα πνζνζηά κε ηελ πξνζέγγηζε βέιηηζηνπ δηθηχνπ. Δπηβεβαηψζεθε 

παλεγπξηθά ην αμίσκα πνπ ιέεη φηη ε έιιεηςε πιεξνθνξίαο ζηα δεδνκέλα δελ κπνξεί λα 

αληηζηαζκηζηεί απφ θακία ηερληθή δηαρείξηζήο ηνπο. Ωζηφζν ζαλ ινγηθή, ην Trinet έρεη 

πηζαλά ην πιενλέθηεκα ηεο κεγαιχηεξεο ζηαζεξφηεηαο ζε πνηθηιία πξνηχπσλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ε απφθαζε επεξεάδεηαη απφ παξαπάλσ ηνπ ελφο δίθηπα φπνπ είλαη 

πηζαλφ φηη ε νιηγσξία ελφο ή θάπνησλ δηθηχσλ ζηελ αλαγλψξηζε θάπνηνπ πξνηχπνπ 

κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηα ππφινηπα. Απφ ηελ άιιε είλαη ππνινγηζηηθά πην 

θνζηίδνλ θαζψο ε αλαγλψξηζε θάζε πξνηχπνπ γίλεηαη ηξεηο ή έμη θνξέο ζε αληίζεζε κε 

κηα. ηελ πεξίπησζε δε ηνπ Trinet δηπινχ δηθηχνπ, παξφιν πνπ είλαη αλάγθε λα γίλεη 

κηα κφλν θνξά, ν ππνινγηζκφο ηνπ/ησλ βέιηηζησλ δηαλπζκάησλ βαξψλ είλαη εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξνο, αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ δηθηχνπ φπνπ 

δνθηκάζηεθαλ 460 δίθηπα.  
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Δληππσζηαθφ ήηαλ φηη ζην Trinet απιήο ζύγθξηζεο κε έλαλ ηφζν απιφ θαλφλα 

θαηάηαμεο ην πνζνζηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν600 έθηαζε ην 65%, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

Ν390 έθηαζε κφλν 55%. Απηφ θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζην ζχκπησκα ηεο 

ππνεθπαίδεπζεο ζπζηήκαηνο – ππεξεθπαίδεπζεο δηθηχνπ(ΤΤΓ), φπνπ νη πην έληνλα 

ππεξεθπαηδεπκέλνη «εηδηθνί» (ηδίσο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο) ξίρλνπλ ην πνζνζηφ ιφγσ 

ηνπ φηη θαηαηάζζνπλ πνιιά πξφηππα απφ άιιεο θαηεγνξίεο ζηελ ηξίηε.  

Δπίζεο απηφ πνπ είρε γίλεη θαλεξφ ήδε απφ ηελ κειέηε κε βέιηηζην δίθηπν 

επηβεβαηψζεθε ηειηθά θαη εδψ, φηη δειαδή ηα πξφηππα ηεο 2
εο

  θαηεγνξίαο έρνπλ ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζσζηήο ηαμηλφκεζεο. Πηζαλά γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ 

εμεηάζηεθαλ λα έρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηα πξφηππα ηεο 1
εο

 ή θαη 3
εο

 θαηεγνξίαο 

πξάγκα πνπ φλησο ζα ηα έθαλε δπζηαμηλφκεηα. 

ην Trinet ζπκθωλίαο θαηεγνξηώλ επίζεο έρνπκε κε έλαλ απιφ θαλφλα ζρεηηθά θαιά 

απνηειέζκαηα. Παξφιν πνπ γηα έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ δεηγκάησλ δελ ππήξρε 

ζπκθσλία θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηαμηλνκεζνχλ, ζην θνκκάηη πνπ ηαμηλνκήζεθε –πνπ 

ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν: 435 ζηα 600 θαη 232 ζηα 390- ηα πνζνζηά ήηαλ θαη εθεί θαιά 

γηα ηα γεληθά δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο 62,5% γηα Ν600 θαη 68% γηα Ν390. Δδψ πηζαλά λα 

μεπεξληέηαη ζε έλα βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο ππεξεθπαίδεπζεο(ηδίσο ηεο ηξίηεο 

θαηεγνξίαο!) θαζψο ζεκαζία δελ έρνπλ ηα πνζνζηά πνπ αλαζέηνπλ ηα δίθηπα ζηα 

πξφηππα αιιά νη ςήθνη, φπνπ αθφκα θαη έλα δίθηπν λα δίλεη 100% πηζαλφηεηα ζε έλα 

πξφηππν γηα κηα θιάζε δελ παίδεη ξφιν αλ ηα άιια δχν ζπκθσλνχλ γηα θάπνηα άιιε. 

Σειηθά ζην Trinet ζπκθωλίαο θαηεγνξηώλ θαη ζύγθξηζεο ηηκώλ ηα δχν θίιηξα καδί 

δελ πέηπραλ θάπνην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφδνζεο αθνχ θαη γηα ηα δχν Ν ην πνζνζηφ 

ήηαλ 62-63%. Ωζηφζν έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

Trinet είλαη φηη θαηέζηεη δπλαηφ λα δνχκε γηα πνηά ζήκαηα ππήξρε ζπκθσλία θαη γηα 

πνηά φρη θαη πξνσζνχληαλ ζην θίιηξν ζχγθξηζεο. Με κηα ραξαθηεξηζηηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη γηα ηα δχν Ν ηα δίθηπα κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο 1 θαη 2, γηα ηα ζήκαηα απφ ηνλ 

αηζζεηήξα 3 νη ζπκθσλίεο ήηαλ κεησκέλεο θαη ππήξραλ κφλν γηα κηα κεηνςεθία ησλ 

ζεκάησλ πξάγκα πνπ γηλφηαλ αθφκα πην έληνλν γηα ηα ζήκαηα απφ ηνλ αηζζεηήξα 4 κε 

ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ λα είλαη δπλαηφ λα ηαμηλνκεζνχλ, επηηπρψο ή κε. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο πνπ δελ είλαη ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σν Trinet δηπινύ δηθηύνπ ήηαλ ε ηειηθή απφπεηξα λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ίζσο λα ζπάζεη θαη ην (ςπρνινγηθφ) θξάγκα ηνπ 70%. Σν ζχζηεκα δελ 

ην θαηάθεξε απηφ! Ωζηφζν είρε θαιά απνηειέζκαηα ηδίσο γηα Ν600 κε 68,33% ζσζηέο 

ηαμηλνκήζεηο θαη θαηά θάπνην ηξφπν επηβεβαίσζε ηελ ππφζεζε πνπ είρε γίλεη γηα ηελ 

ππνεθπαίδεπζε ζπζηήκαηνο – ππεξεθπαίδεπζε δηθηχνπ (ΤΤΓ) κε ηνπο ζπλδπαζκνχο 

βαξψλ πνπ αλαδείρζεθαλ ζαλ βέιηηζηνη. Απηφ ήηαλ έληνλν ηδίσο γηα ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία φπνπ γηα ηα πςειά πνζνζηά ην βάξνο ηνπ αξρηθνχ δηθηχνπ-«εηδηθνχ» ήηαλ 

ζηαζεξά θαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην βάξνο ηνπ δεχηεξνπ δηθηχνπ-«ζπκβνχινπ», 

ζπκβάιινληαο έηζη πξνθαλψο  ζηελ ιηγφηεξε αδηάθξηηε ηαμηλφκεζε πξνηχπσλ ζηελ 3
ε
 

θαηεγνξία. 
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7.5. Σειηθέο Αιιαγέο 

Απηφ πνπ έγηλε εληειψο μεθάζαξν κεηά ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ πεηξακαηηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ κε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ήηαλ φηη ε πιεξνθνξία πνπ 

παξερφηαλ ζην ζχζηεκα γηα εθπαίδεπζε θαη αλαγλψξηζε, είηε ήηαλ βέιηηζην δίθηπν είηε 

θάπνηα εθδνρή Trinet, δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα έρεη πςειέο ή έζησ πςειφηεξεο 

απνδφζεηο επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο. Με βάζε απηφ έγηλαλ δχν ηειηθέο αιιαγέο ζηελ φιε 

δηάηαμε. 

 

7.5.1. Αύμεζε Γηαλύζκαηνο Παξακέηξωλ 

Η πξψηε αιιαγή ήηαλ ε εμαγσγή λέσλ παξακέηξσλ γηα λα δνθηκαζηεί ην ζχζηεκα. 

πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε νη παξάκεηξνη λα κελ πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηνπ ρξφλνπ 

αιιά απφ ην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο γηα λα εθπξνζσπεζνχλ θαη θαηλνχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκάησλ, κέρξη ηψξα κε αμηνπνηεκέλα. 

Σα ζήκαηα φια κεηαζρεκαηίζηεθαλ κε Fast Fourier Transform (FFT) θαη νη δχν λέεο 

παξάκεηξνη πνπ εμάρζεθαλ απφ απηά ήηαλ: 

 Η Δλέξγεηα πεξηνρψλ ζπρλνηήησλ ηνπ ζήκαηνο* 

 Η Γηαζπνξά (ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο) ηνπ ζήκαηνο 

Σν δηάλπζκα ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην κέρξη ηψξα βαζηθφ 

(Δλέξγεηα, Γηαζπνξά, Rms, Αξηζκφο Τπεξβάζεσλ) ζπλ νη δχν λέεο. Γειαδή εμάρζεθαλ 

λέεο παξάκεηξνη πνπ φκσο δελ αληηθαηέζηεζαλ παιηέο, αιιά πξνζηέζεθαλ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο θαη απμήζεθε ην κέγεζνο –άξα θαη ε πιεξνθνξία ηνπ δηαλχζκαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά θαη επηβεβαίσζαλ ηηο κέρξη ηψξα ππνζέζεηο γηα ηελ 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο θαη ηελ ΤΤΓ. Δπίζεο έζπαζε επηηέινπο ην (ςπρνινγηθφ) 

θξάγκα ηνπ 70%. 

Σν λέν δηάλπζκα παξακέηξσλ δνθηκάζηεθε γηα φιεο ηηο κέρξη ηψξα θαηαζθεπαζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο κε εμαίξεζε ην Trinet Γηπινχ Γηθηχνπ. 

Αθνινπζνχλ απνηειέζκαηα θαη γξαθήκαηα. 

 

* Η αζξνηζηηθή ελέξγεηα ηνπ ζήκαηνο απφ ηηο πεξηνρέο 500-1500 θαη 2000-3000 Hz.  

Οη πεξηνρέο επηιέρζεθαλ εκπεηξηθά απφ ηε κειέηε ησλ θαζκάησλ ηζρχνο ησλ ζεκάησλ. 
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Βέιηηζην δίθηπν: 

 

 
ρήκα 7.12 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο N600, max=73.17%    

 

ρήκα 7.13 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο N390, max=64.36% 
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Trinet: 

 

Trinet χγθξηζεο Σηκψλ: 

Γηα N600 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 66.33% 

Γηα Ν390 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 61.23% 

 

 

Trinet πκθσλίαο Καηεγνξηψλ: 

 Σαμηλνκήζεθαλ Σαμηλνκήζεθαλ 

σζηά 

πλνιηθφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο 

Μεξηθφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο 

Ν600 580 393 65.5% 67.75% 

Ν390 377 240 61.54% 63.67% 

Πίλαθαο 7.4 

 

Trinet πκθσλίαο-χγθξηζεο: 

Γηα Ν600 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 67% 

Γηα Ν390 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 62.31% 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Η πξφζζεζε ησλ λέσλ παξακέηξσλ απφ ην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο φπσο θαίλεηαη αχμεζε 

ηελ απφδνζε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ Ν600 ελψ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ Ν390 είρε κηθξή δηαθνξά ζεηηθή ή αθφκα θαη αξλεηηθή. Η κεγάιε έθπιεμε είλαη ε 

απφδνζε ηνπ Trinet πκθσλίαο Καηεγνξηψλ ηνπ νπνίνπ ε ζπλνιηθή απφδνζε απμήζεθε 

θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα Ν600 θαη 21 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα Ν390. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ηα πξφηππα γηα ηα νπνία δελ ππήξρε ζπκθσλία επίζεο κεηψζεθαλ 

δξακαηηθά: 

Ν600: απφ 165 αηαμηλφκεηα-ρσξίο ζπκθσλία πξφηππα, κεηψζεθαλ ζηα 20. 

Ν390: απφ 158 αηαμηλφκεηα-ρσξίο ζπκθσλία πξφηππα, κεηψζεθαλ ζηα 13. 

 

Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη θαίλεηαη θαη σο έλα βαζκφ ζηα 

γξαθήκαηα βέιηηζησλ δηθηχσλ είλαη φηη ν ε κέγηζηε απφδνζε αιιά θαη γεληθφο κέζνο 

φξνο ησλ δηθηχσλ είλαη ζαθψο πςειφηεξνο ζπγθξηηηθά κε πξηλ θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ζηελ απφδνζε, κηθξφηεξε δηαζπνξά θαη ιηγφηεξεο απφηνκεο 

απνθιίζεηο. Απηφ κάιινλ εμεγείηαη απφ ην φηη παξφιν πνπ έρνπκε 460 δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο δηθηχσλ ε θαηλνχξηα πιεξνθνξία έρεη θαζνιηθά ζπκβάιιεη ζεηηθά 

κεηψλνληαο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηπραίσλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ. 
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7.5.2. Αιιαγή ηεο Γηάηαμεο ηωλ εη Δθπαίδεπζεο θαη Διέγρνπ 

Σειηθά κεηά θαη ηελ πξφζζεζε λέσλ παξακέηξσλ δνθηκάζηεθε επηπξνζζέησο λα 

αιιαρζεί ε ζχλζεζε ησλ ζεη εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηα δείγκαηα πνπ 

πεξηέρνπλ. Ο ζθνπφο ήηαλ λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πξνηχπσλ θαη λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην «φκνηα». 

Με απηή ηε ινγηθή ν ρσξηζκφο έγηλε σο εμήο: 

Γηα Ν600: Οη κηζέο επαλαιήςεηο απφ θάζε ζήκα πήγαλ ζην έλα ζεη θαη νη άιιεο κηζέο 

ζην άιιν, ζε αληίζεζε κε ηνλ ρσξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ κέρξη ηψξα φπνπ ηα κηζά 

ζήκαηα (κε φιεο ηνπο ηηο επαλαιήςεηο) ήηαλ ζην έλα ζεη θαη ηα άιια κηζά ζην άιιν. 

Γηα Ν360: Αληίζηνηρα νη 7 πξψηεο επαλαιήςεηο ηνπ θάζε ζήκαηνο πήγαλ ζην ζεη 

εθπαίδεπζεο θαη νη ππφινηπεο ηξεηο ζην ζεη ειέγρνπ. Έηζη δηαθνξνπνηείηαη ειαθξά ην Ν 

αθνχ πηα ην ζεη εθπαίδεπζεο έρεη 840 δείγκαηα θαη ην ζεη ειέγρνπ έρεη 360. 

Απνηειέζκαηα γξαθήκαηα θαη παξαηεξήζεηο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 

Βέιηηζην Γίθηπν: 

 

 

ρήκα 7.14 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο N600, max=73.5% 
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ρήκα 7.15 Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο N360, max=74.44% 

 

Cross – Validation Βέιηηζησλ Γηθηχσλ: 

 

Γηα κηα επαιήζεπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηά πφζν είλαη 

εμαξηεκέλα απφ ην ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο-ειέγρνπ ηνπο ηα βέιηηζηα δίθηπα θάζε ζεη 

δνθηκάζηεθαλ ζην ζεη ειέγρνπ ηνπ άιινπ. Σν βέιηηζην δίθηπν ησλ Ν600 δνθηκάζηεθε ζην 

ζεη ησλ Ν360 θαη αληίζηξνθα. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν βαζκφο εμάξηεζεο είλαη 

κηθξφο: 

 

Βέιηηζην δίθηπν εθπαηδεπκέλν κε Ν600  ζην ζεη ειέγρνπ Ν360: πνζνζηφ 72.5% 

Βέιηηζην δίθηπν εθπαηδεπκέλν κε Ν840  ζην ζεη ειέγρνπ Ν600: πνζνζηφ 71.5% 
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Trinet: 

 

Trinet χγθξηζεο Σηκψλ: 

Γηα N600 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 72.5% 

Γηα Ν360 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 71.39% 

 

Trinet πκθσλίαο Καηεγνξηψλ: 

 Σαμηλνκήζεθαλ Σαμηλνκήζεθαλ 

σζηά 

πλνιηθφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο 

Μεξηθφ πνζνζηφ 

επηηπρίαο 

Ν600 599 341 70.5% 70.61% 

Ν360 351 253 70.28% 72.08% 

Πίλαθαο 7.5 

 

Trinet πκθσλίαο-χγθξηζεο: 

Γηα Ν600 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 70.5% 

Γηα Ν360 πνζνζηφ επηηπρνχο ηαμηλφκεζεο = 70.83% 

 

Cross – Validation Γηθηχσλ Trinet: 

 

Trinet δίθηπν εθπαηδεπκέλν κε Ν600  ζην ζεη ειέγρνπ Ν360:  

 χγθξηζεο Σηκψλ: 71.95% 

 πκθσλίαο Καηεγνξηψλ: 71.11% (δελ ηαμηλνκήζεθαλ 2 πξφηππα) 

 πκθσλίαο-χγθξηζεο: 71.389% 

Trinet δίθηπν εθπαηδεπκέλν κε Ν840  ζην ζεη ειέγρνπ Ν600: 

 χγθξηζεο Σηκψλ: 72.67% 

 πκθσλίαο Καηεγνξηψλ: 73.3% (δελ ηαμηλνκήζεθε 1 πξφηππν) 

 πκθσλίαο-χγθξηζεο: 73.33% 
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Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ηειηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο 4 πεξηπηψζεηο 

 
ρήκα 7.16 Πνζνζηά γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο Ν θαη πξνζεγγίζεσλ 

Παξαηεξήζεηο: 

Όπσο θαίλεηαη ζπλνιηθά ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη ζπλνιηθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξάγκα πνπ δείρλεη φηη φλησο ε πην 

δίθαηε-αληηπξνζσπεπηηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

αθφκα θαη φηαλ δχν πεξηπηψζεηο κνηξαζκνχ κπνξεί λα θαίλνληαη πξαθηηθά ίδηεο: κηζά 

ζήκαηα κε φιεο ηηο επαλαιήςεηο – φια ηα ζήκαηα κε ηηο κηζέο επαλαιήςεηο. Η απφδνζε 

ηδίσο ησλ Trinet είλαη απμεκέλε κε απμήζεηο απφ 5 σο θαη 10% πρ γηα ην Trinet 

πκθσλίαο γηα Ν360. Μηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη φηη φζν βειηηψλεηαη ε γεληθή 

απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ηα Trinet κεηψλνπλ ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην Βέιηηζην 

Γίθηπν ελψ νη ηξεηο πεξηπηψζεηο ησλ Trinet κεηαμχ ηνπο θηάλνπλ λα έρνπλ πνιχ κηθξέο 

δηαθνξέο, ζηα φξηα ηνπ 1-2%. Δπίζεο πξαθηηθά επεηδή ην Trinet πκθσλίαο θαηαθέξλεη 

λα ηαμηλνκήζεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνηχπσλ ην Trinet πκθσλίαο-

χγθξηζεο (ηνπ νπνίνπ ε πκθσλία είλαη ην πξψην θίιηξν) έρεη πνιχ κηθξή –αλ έρεη 

θαζφινπ- δηαθνξά απφ Trinet πκθσλίαο ζηελ απφδνζε θαη δελ εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Trinet χγθξηζεο. 

Δθεί πηζαλά ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν Trinet πκθσλίαο-χγθξηζεο ην 

νπνίν ζα είρε θάπνην θαλφλα επηινγήο θίιηξνπ γηα θάζε πξφηππν, πρ έλα θαηψθιη ζηελ 

έμνδν ηνπ θίιηξνπ χγθξηζεο Σηκψλ θάησ απφ ην νπνίν ην πξφηππν ζα ηαμηλνκνχληαλ 

κε πκθσλία. Αθφκα θαη ίζσο θαη πην έληνλα παξακέλεη ην γεγνλφο ησλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξσλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ζηελ 2
ε
 θαηεγνξία. Παξφιν πνπ ηα πνζνζηά γηα ηελ 

1
ε
 θαη ηελ 3

ε
 είλαη πνιχ ςειά 85-95% ε 2

ε
 παξακέλεη ρακειά 60-70%.  

Σν ζχζηεκα γεληθά ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ έρεη θηάζεη ζε απνδεθηά επίπεδα 

αλαγλψξηζεο, σζηφζν ε θαηεχζπλζε ηεο πξφζζεζεο παξακέηξσλ έδεημε φηη κπνξεί λα 

έρεη ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Πηζαλά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε θάπνηα 

βειηησκέλε πξνζέγγηζε ζηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο (Trinet ή φρη) ζα είρακε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 
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Παξάξηεκα: 

Παξαηίζεληαη νη θψδηθεο ζε Matlab πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηα πεηξάκαηα ηεο εξγαζίαο. 

Οη πίλαθεο Train θαη Test είλαη νη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πεξαζηεί ηα ζήκαηα 

εθαπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ αληίζηνηρα. Όηη θψδηθαο ηζρχεη γηα ην ζεη εθπαίδεπζεο ηζρχεη 

αληίζηνηρα θαη γηα ην ζεη ειέγρνπ θαη έηζη γξάθεηαη κφλν ε κία πεξίπησζε. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηα δχν ζεη Ν600 θαη Ν810, γξάθεηαη κφλν ε κία πεξίπησζε. 

 

Δμαγσγή παξακέηξσλ: 

%***************************************** 

M = 30720; 

TrainFt = fft(Train,[],2); 

ptrain = abs(fft(Train))/(M/2); %% absolute value of the fft 

ptrain = ptrain(1:M/2).^2; %% take the power of positve freq. half 

 

%**************Δμαγσγή παξακέηξσλ θαη δεκηνπξγία πίλαθα P κε απηέο****** 

TrainP   = zeros(6,N); 

TrainCp  = zeros(N,1); % Γεκηνπξγία πξνζσξηλψλ πηλάθσλ νη νπνίνη ζα 

TrainNrg = zeros(N,1); % απνζεθεχζνπλ ην δηάλπζκα ηεο θάζε  

TrainVar1 = zeros(N,1); % παξακέηξνπ πξηλ ηε κεηαθνξά ζηνλ P 

TrainPs = zeros(N,1); 

TrainVar2 = zeros(N,1); 

 

for j = 1:N; 

    for i = 1:30719;                                        

        if (Train(j,i)*Train(j,i+1)<0) 

            TrainCp(j) = TrainCp(j) + 1; 

        end 

    end 

    TrainNrg(j) = Train(j,:)*Train(j,:)'; 

    TrainVar1(j) = var(Train(j,:),0,2); 

    TrainVar2(j) = var(TrainFt(j,:),0,2); 

    for i = 1:2000 

    TrainPs(j) = ptrain(i+2000)*ptrain(i+2000)' + ptrain(i+7500)*ptrain(i+7500)'; 

    end 

 

end 

 

TrainRms = sqrt(TrainNrg/30720); 

 

TrainP(1,:) = (TrainCp(:)  - mean(TrainCp(:)))/std(TrainCp(:));     %Καλνληθνπνίεζε 

TrainP(2,:) = (TrainNrg(:) - mean(TrainNrg(:)))/std(TrainNrg(:));   %      " 

TrainP(3,:) = (TrainRms(:) - mean(TrainRms(:)))/std(TrainRms(:));   %      " 

TrainP(4,:) = (TrainVar1(:) - mean(TrainVar1(:)))/std(TrainVar1(:));%      " 

TrainP(5,:) = (TrainPs(:) - mean(TrainPs(:)))/std(TrainPs(:)); 

TrainP(6,:) = (TrainVar2(:) - mean(TrainVar2(:)))/std(TrainVar2(:)); 
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%*********************************************************************

** 

 

T = zeros(3,N); 

for i = 1:200 

    T(1,i) = 1; 

    T(2,i+200) = 1; 

    T(3,i+400) = 1; 

end 

 

 

Βέιηηζην Γίθηπν: 

 

Y = zeros(600,1); 

P1 = zeros(46,10); 

P2 = zeros(46,10); 

P3 = zeros(46,10); 

Pol = zeros(46,10); 

for j = 0.5:0.1:5.0 

    for n = 1:1:10 

    p1 = 0; 

    p2 = 0; 

    p3 = 0; 

    GOAL = 0.0; 

    DF = 1; 

    net1 = newrb(TrainP, T, GOAL, j, n+15, DF); 

      for i = 1:600; 

        J = sim(net1, TestP(:,i)); 

        if (max(J) == J(1,1)) 

            Y(i) = 1; 

        end 

        if (max(J) == J(2,1)) 

            Y(i) = 2; 

        end 

        if (max(J) == J(3,1)) 

            Y(i) = 3; 

        end 

      end 

       

      for k = 1:200; 

          if (Y(k) == 1) 

              p1 = p1 + 1; 

          end 

          if (Y(k+200) == 2) 

              p2 = p2 + 1; 

          end 

          if (Y(k+400) == 3) 

              p3 = p3 + 1; 

          end 

      end 
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      p1 = p1/2; 

      p2 = p2/2; 

      p3 = p3/2; 

      p4 = (p1+p2+p3)/3; 

      m = uint8(10*j -4); 

      P1(m,n)  = p1; 

      P2(m,n)  = p2; 

      P3(m,n)  = p3; 

      Pol(m,n) = p4; 

      fprintf('For Spread %.1f\n', j); 

    end 

end 

 

%**********Δχξεζε ηηκήο θαη ζέζεο κέγηζηνπ********% 

tmax = 0; 

for i=1:46 

    for j=1:10 

        t1 = Pol(i,j); 

        if(tmax<t1) 

            tmax = t1; 

            Spread  = 0.5 + 0.1*(i-1); 

            Neurons = 15 + j; 

        end 

    end 

end 

fprintf('Η ζπλνιηθή κέγηζηε απφδνζε αλαγλψξηζεο εκθαλίδεηαη γηα:\n'); 

fprintf('%d  Νεπξψλεο\n', Neurons); 

fprintf('%.1f Έθηαζε\n', Spread); 

fprintf('Με ηηκή %.4f%%\n', tmax) 

%**********Δχξεζε ηηκήο θαη ζέζεο κέγηζηνπ********% 

 

 

%****************Γξαθηθή απεηθφληζε***************% 

meshNeuron = [16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]; 

meshSpread = zeros(1,46); 

meshSpread(1,1) = 0.5; 

for i = 1:45 

    meshSpread(1,i+1) = meshSpread(1,i) + 0.1; 

end 

 

figure(1) 

surf(meshNeuron, meshSpread, Pol); 

colormap jet 

xlabel('Νεπξψλεο'); 

ylabel('Γηαζπνξά'); 

zlabel({'Μέζν πνζνζηφ αλαγλψξηζεο';'ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ %'}); 

%****************Γξαθηθή απεηθφληζε***************% 
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Trinet χγθξηζεο Σηκψλ: 

 

Y  = zeros(600,1); 

p1 = 0; 

p2 = 0; 

p3 = 0; 

J = zeros(3,600); 

%*********************************************     

GOAL = 0.0; 

net1 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.8, 24, 6); 

net2 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.5, 24, 6); 

net3 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.2, 25, 5); 

for i = 1:600; 

        J1 = sim(net1, TestP(:,i)); 

        J2 = sim(net2, TestP(:,i)); 

        J3 = sim(net3, TestP(:,i)); 

        %********************Πξψην θίιηξν*************% 

            J1 = (J1-mean(J1))/std(J1); 

            J2 = (J2-mean(J2))/std(J2); 

            J3 = (J3-mean(J3))/std(J3); 

            J(1,i) = J1(1)+J2(1)+J3(1); 

            J(2,i) = J1(2)+J2(2)+J3(2); 

            J(3,i) = J1(3)+J2(3)+J3(3); 

            if (max(J(:,i)) == J(1,i)) 

                Y(i) = 1; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(2,i)) 

                Y(i) = 2; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(3,i)) 

                Y(i) = 3; 

            else 

            end 

end 

 

for k = 1:200; 

    if (Y(k) == 1) 

        p1 = p1 + 1; 

    end 

    if (Y(k+200) == 2) 

        p2 = p2 + 1; 

    end 

    if (Y(k+400) == 3) 

        p3 = p3 + 1; 

    end 

end 

p1 = p1/2; %Αλαγσγή ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ επηηπρηψλ 

p2 = p2/2; %               " 

p3 = p3/2; %               " 
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p4 = (p1+p2+p3)/3; 

fprintf('Πνζνζηφ επηηπρίαο %.3f\n', p4); 

 

Trinet πκθσλίαο Καηεγνξηψλ: 

 

Y  = zeros(600,1); 

p1 = 0; 

p2 = 0; 

p3 = 0; 

q = 0; 

%*********************************************     

GOAL = 0.0; 

net1 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.8, 24, 6); 

net2 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.5, 24, 6); 

net3 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.2, 25, 5); 

for i = 1:600; 

        J1 = sim(net1, TestP(:,i)); 

        J2 = sim(net2, TestP(:,i)); 

        J3 = sim(net3, TestP(:,i)); 

        %********************Πξψην θίιηξν*************% 

        if (max(J1) == J1(1)&&max(J2) == J2(1)||max(J1) == J1(1)&&max(J3) == 

J3(1)||max(J2) == J2(1)&&max(J3) == J3(1)) 

            Y(i) = 1; 

        elseif (max(J1) == J1(2)&&max(J2) == J2(2)||max(J1) == J1(2)&&max(J3) == 

J3(2)||max(J2) == J2(2)&&max(J3) == J3(2)) 

            Y(i) = 2; 

        elseif (max(J1) == J1(3)&&max(J2) == J2(3)||max(J1) == J1(3)&&max(J3) == 

J3(3)||max(J2) == J2(3)&&max(J3) == J3(3)) 

            Y(i) = 3; 

        else 

            Y(i) = 4; 

        end 

end 

 

for k = 1:200; 

    if (Y(k) == 1) 

        p1 = p1 + 1; 

    end 

    if (Y(k+200) == 2) 

        p2 = p2 + 1; 

    end 

    if (Y(k+400) == 3) 

        p3 = p3 + 1; 

    end 

end 

 

for k = 1:600 

    if (Y(k) == 4) 

        q = q+1; 

    end 
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end 

p1 = p1/2; %Αλαγσγή ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ επηηπρηψλ 

p2 = p2/2; %               " 

p3 = p3/2; %               " 

p4 = (p1+p2+p3)/3; 

fprintf('Πνζνζηφ επηηπρίαο %.3f\n', p4); 

 

Trinet πκθσλίαο – χγθξηζεο: 

 

Y  = zeros(600,1); 

p1 = 0; 

p2 = 0; 

p3 = 0; 

J = zeros(3,600); 

%*********************************************     

GOAL = 0.0; 

net1 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.8, 24, 6); 

net2 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.5, 24, 6); 

net3 = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.2, 25, 5); 

for i = 1:600; 

        J1 = sim(net1, TestP(:,i)); 

        J2 = sim(net2, TestP(:,i)); 

        J3 = sim(net3, TestP(:,i)); 

        %********************Πξψην θίιηξν*************% 

        if (max(J1) == J1(1)&&max(J2) == J2(1)||max(J1) == J1(1)&&max(J3) == 

J3(1)||max(J2) == J2(1)&&max(J3) == J3(1)) 

            Y(i) = 1; 

        elseif (max(J1) == J1(2)&&max(J2) == J2(2)||max(J1) == J1(2)&&max(J3) == 

J3(2)||max(J2) == J2(2)&&max(J3) == J3(2)) 

            Y(i) = 2; 

        elseif (max(J1) == J1(3)&&max(J2) == J2(3)||max(J1) == J1(3)&&max(J3) == 

J3(3)||max(J2) == J2(3)&&max(J3) == J3(3)) 

            Y(i) = 3; 

        %********************Γεχηεξν θίιηξν*************% 

        else 

            J1 = (J1-mean(J1))/std(J1); 

            J2 = (J2-mean(J2))/std(J2); 

            J3 = (J3-mean(J3))/std(J3); 

            J(1,i) = J1(1)+J2(1)+J3(1); 

            J(2,i) = J1(2)+J2(2)+J3(2); 

            J(3,i) = J1(3)+J2(3)+J3(3); 

            if (max(J(:,i)) == J(1,i)) 

                Y(i) = 1; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(2,i)) 

                Y(i) = 2; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(3,i)) 

                Y(i) = 3; 

            else 

            end 

        end 
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end 

 

for k = 1:200; 

    if (Y(k) == 1) 

        p1 = p1 + 1; 

    end 

    if (Y(k+200) == 2) 

        p2 = p2 + 1; 

    end 

    if (Y(k+400) == 3) 

        p3 = p3 + 1; 

    end 

end 

p1 = p1/2; %Αλαγσγή ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ επηηπρηψλ 

p2 = p2/2; %               " 

p3 = p3/2; %               " 

p4 = (p1+p2+p3)/3; 

fprintf('Πνζνζηφ επηηπρίαο %.3f\n', p4); 

 

Trinet Γηπινχ Γηθηχνπ: 

 

GOAL = 0.0; 

net1a = newrb(TrainP, T, GOAL, 4.4, 25, 5); 

net1b = newrb(TrainP, T, GOAL, 2.6, 18, 6); 

net2a = newrb(TrainP, T, GOAL, 2.0, 23, 23); 

net2b = newrb(TrainP, T, GOAL, 2.3, 24, 4); 

net3a = newrb(TrainP, T, GOAL, 0.6, 22, 11); 

net3b = newrb(TrainP, T, GOAL, 1.9, 16, 8); 

p4=zeros(10,10,10,10,10,10); 

J1a = zeros(3,600); 

J1b = zeros(3,600); 

J2a = zeros(3,600); 

J2b = zeros(3,600); 

J3a = zeros(3,600); 

J3b = zeros(3,600); 

%******************************************** 

for i = 1:600 

    J1a(:,i) = sim(net1a, TestP(:,i)); 

    J1b(:,i) = sim(net1b, TestP(:,i)); 

    J2a(:,i) = sim(net2a, TestP(:,i)); 

    J2b(:,i) = sim(net3b, TestP(:,i)); 

    J3a(:,i) = sim(net3a, TestP(:,i)); 

    J3b(:,i) = sim(net3b, TestP(:,i)); 

    J1a(:,i) = (J1a(:,i)-mean(J1a(:,i)))/std(J1a(:,i)); 

    J1b(:,i) = (J1b(:,i)-mean(J1b(:,i)))/std(J1b(:,i)); 

    J2a(:,i) = (J2a(:,i)-mean(J2a(:,i)))/std(J2a(:,i)); 

    J2b(:,i) = (J2b(:,i)-mean(J2b(:,i)))/std(J2b(:,i)); 

    J3a(:,i) = (J3a(:,i)-mean(J3a(:,i)))/std(J3a(:,i)); 

    J3b(:,i) = (J3b(:,i)-mean(J3b(:,i)))/std(J3b(:,i)); 

end 
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%************************************************* 

for w11 = 1:10 

    for w12 = 1:10 

        for w21 = 1:10 

            for w22 = 1:10 

                for w31 = 1:10 

                    for w32 = 1:10 

Y  = zeros(600,1); 

p1 = 0; 

p2 = 0; 

p3 = 0; 

J = zeros(3,600); 

%*********************************************** 

 

for i = 1:600; 

        J1 = ((0.1*w11)*J1a(:,i)+(0.1*w12)*J1b(:,i))/(0.1*w11+0.1*w12); 

        J2 = ((0.1*w21)*J2a(:,i)+(0.1*w22)*J2b(:,i))/(0.1*w21+0.1*w22); 

        J3 = ((0.1*w31)*J3a(:,i)+(0.1*w32)*J3b(:,i))/(0.1*w31+0.1*w32); 

        %********************Πξψην θίιηξν*************% 

        if (max(J1) == J1(1)&&max(J2) == J2(1)||max(J1) == J1(1)&&max(J3) == 

J3(1)||max(J2) == J2(1)&&max(J3) == J3(1)) 

            Y(i) = 1; 

        elseif (max(J1) == J1(2)&&max(J2) == J2(2)||max(J1) == J1(2)&&max(J3) == 

J3(2)||max(J2) == J2(2)&&max(J3) == J3(2)) 

            Y(i) = 2; 

        elseif (max(J1) == J1(3)&&max(J2) == J2(3)||max(J1) == J1(3)&&max(J3) == 

J3(3)||max(J2) == J2(3)&&max(J3) == J3(3)) 

            Y(i) = 3; 

        %********************Γεχηεξν θίιηξν*************% 

        else 

            J1 = (J1-mean(J1))/std(J1); 

            J2 = (J2-mean(J2))/std(J2); 

            J3 = (J3-mean(J3))/std(J3); 

            J(1,i) = J1(1)+J2(1)+J3(1); 

            J(2,i) = J1(2)+J2(2)+J3(2); 

            J(3,i) = J1(3)+J2(3)+J3(3); 

            if (max(J(:,i)) == J(1,i)) 

                Y(i) = 1; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(2,i)) 

                Y(i) = 2; 

            elseif (max(J(:,i)) == J(3,i)) 

                Y(i) = 3; 

            end 

        end 

end 

 

for k = 1:200; 

    if (Y(k) == 1) 

        p1 = p1 + 1; 

    end 
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    if (Y(k+200) == 2) 

        p2 = p2 + 1; 

    end 

    if (Y(k+400) == 3) 

        p3 = p3 + 1; 

    end 

end 

p1 = p1/2; %Αλαγσγή ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ επηηπρηψλ 

p2 = p2/2; %               " 

p3 = p3/2; %               " 

p4(w11,w12,w21,w22,w31,w32) = (p1+p2+p3)/3; 

                   end 

               end 

            end 

        end 

    end 

end 
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