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Πεξίιεςε 
Σηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή εξγαζία κειεηώληαη κέζνδνη θαηαζθεπήο 
ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο θαθόβνπισλ - spammer ρξεζηώλ ζην 
Γηαδίθηπν. Σπγθεθξηκέλα, επηθεληξσλόκαζηε ζηα Σπζηήκαηα Κνηλσληθήο 
Σειηδνζήκαλζεο, πνπ απνηεινύλ έλαλ από ηνπο βαζηθόηεξνπο ηνκείο 
ζήκεξα ζην Γηαδίθηπν. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη βαζίδνληαη ζην 
επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο. Γνζκέλνπ ελόο 
πξαγκαηηθνύ ζπλόινπ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη έλαλ από ηνπο πην 
δεκνθηιήο Ιζηόηνπνπο Κνηλσληθήο Σειηδνζήκαλζεο, ηνλ BibSonomy, 
εμάγνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκαζηνινγηθήο θύζεσο θαη εηζάγνληαη ζε 
ηαμηλνκεηέο ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε απόδνζή ηνπο θαη λα επξεζνύλ νη 
βέιηηζηεο ξπζκίζεηο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο spammer θαη 
λόκηκσλ ρξεζηώλ.         
 
 
Abstract 
In this Thesis are studied methods of designing a system that identifies 

malicious – spammer users on the Internet. In particular, we focus on 

Social Bookmarking Systems, which form one of the key areas on the 

Internet today. Methods are based on the scientific field of Machine 

Learning. Given a real dataset that describes one of the most popular 

Social Bookmarking website, BibSonomy, semantic features are 

extracted and introduced at classifiers in order to investigate the 

performance and determine the best settings in the process of 

identifying spammer and legitimate users.  
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1. Εισαγωγή 

 

 

 

 

1.1. Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία, εμεηάδεηαη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

ζέκα ζήκεξα ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ καδηθή ρξήζε πνπ έρεη 

ζήκεξα ην Γηαδίθηπν έρεη σθειήζεη ηελ θνηλσλία ζε αξθεηά επίπεδα, θαζψο έρεη 

δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηεξγαζηψλ πνπ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα   

απνηεινχζαλ ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ε επξεία 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, δεκηνχξγεζε πξφζθνξν έδαθνο γηα 

ηελ αλάπηπμε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζην θέξδνο θαη ζε 

αηνκηθά ζπκθέξνληα ζε βάξνο πάληα ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα 

κνξθή θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή έρεη πάξεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο θαη απνηειεί πεγή αλαξίζκεησλ πξνβιεκάησλ ζην Γηαδίθηπν είλαη ηα 

κελχκαηα spam.  ε γεληθέο γξακκέο ζθνπφο ησλ κελπκάησλ απηψλ είλαη ε 

παξαπιάλεζε ηνπ ρξήζηε ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ spammer, 

δειαδή ηνπ θαθφβνπινπ ρξήζηε πνπ επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ 

κελχκαηνο. Άκεζε είλαη ε ζρέζε ησλ κελπκάησλ spam κε κηά άιιε κνξθή 

θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν, ηηο Δπηζέζεηο Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο. 

Οη ηξφπνη πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη αξθεηνί θαη αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζε 

επφκελν θεθάιαην.  Πψο φκσο ηα κελχκαηα spam ζπλαληψληαη κε ηηο Δπηζέζεηο 

Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο; H ζρέζε ηνπο είλαη ακθίδξνκε. Καηαξράο, κία αξθεηά 

ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή Δπηζέζεσλ Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο είλαη ε καδηθή 

απνζηνιή spam κελπκάησλ πξνο έλα εμππεξεηεηή απφ έλα δίθηπν εθαηνκκπξίσλ 

ππνινγηζηψλ δηάζπαξησλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν(θαηαλεκεκέλε επίζεζε). Γηα λα 

ζηξαηνινγεζνχλ φινη απηνί νη ππνινγηζηέο ν επηηηζέκελνο κε θάπνην ηξφπν 

εγθαζηζηά έλα θαθφβνπιν πξφγξακκα ζηνλ ππνινγηζηή ζχκα θαη έηζη απνθηάεη  ηνλ 

έιεγρφ ηνπ. Έλαο αξθεηά ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη θαη κέζσ θάπνηνπ ππεξζπλδέζκνπ πνπ ππάξρεη ζε έλα κήλπκα 

spam θαη νδεγεί ζε κία κνιπζκέλε ηζηνζειίδα. Έηζη ιφγσ απηήο ηεο ζρέζεο 

αθηεξψλεηαη έλα θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ αλάιπζε ησλ επηζέζεσλ 

απηψλ.  

 Σν πξφβιεκα απηφ ιαβαίλεη κεγαιχηεξεο αθφκα δηαζηάζεηο κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Web 2.0. Ζ γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ Web 2.0 βαζίδεηαη 

ζηελ αλάδεημε ελφο πην ελεξγνχ  ξφινπ ηνπ ρξήζηε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
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Μία επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ππεξεζία ηέηνηαο θχζεο είλαη θαη ηα πζηήκαηα 

Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο. Οη ηζηφηνπνη Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο δίλνπλ ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαξηήζεη θαη λα κνηξαζζεί έηζη κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ ζεσξεί ρξήζηκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. ηελ νπζία απηφ πνπ έθαλε γηα αηνκηθή ρξήζε ζην θπιινκεηξεηή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ππνινγηζηή πιένλ κπνξεί λα ην θάλεη ζε θάπνην εηδηθφ Ηζηφηνπν, 

δηακνηξάδνληαο έηζη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο.  Σν πξφβιεκα 

πνπ ηαιαηπσξεί απηέο ηηο ππεξεζίεο, είλαη φηη θαθφβνπινη ρξήζηεο αλαξηνχλ spam 

κελχκαηα σο ζειηδνδείθηεο.  Οη ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο πεξηιακβάλνπλ φ,ηη 

ζπλεπάγεηαη ην spamming θαη κάιηζηα ιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, 

απνηειψληαο πιένλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν.       

 Σν πξφβιεκα  κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εάλ είλαη δπλαηφ λα  

αλαγλσξηζηνχλ νη spammer ρξήζηεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνκνλσζνχλ. 

Έηζη αλάγεηαη ζε έλα πξφβιεκα  θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε κεζφδνπο 

πνπ αλήθνπλ ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο θαη Αλαγλψξηζεο 

Πξνηχπσλ.  Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηέιεζε θαη πεδίν έξεπλαο ζην εηήζην ζπλέδξην 

Μεραληθήο Μάζεζεο  ECML PKDD(European Conference on Machine Learning and 

Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases) ην έηνο 2008, νη 

απνδεθηέο εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ζε επφκελν θεθάιαην. Μάιηζηα ζην 

ζπλέδξην απηφ, ήηαλ δηαζέζηκν ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηήξηδε έλαλ απφ ηνπο 

πην γλσζηνχο ηζηφηνπνπο Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο, ην BibSonomy.   

 Με αθνξκή ην ζπλέδξην απηφ, ρξεζηκνπνηήζακε  ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηνπ 

BibSonomy ψζηε λα εμάγνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηα ηξνθνδνηνχκε σο είζνδν 

ζε δηάθνξνπο ηαμηλνκεηέο θαη εμεηάδνπκε ηελ απφδνζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

επηηπρία πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε δηάθξηζε ελφο λφκηκνπ ρξήζηε απφ έλαλ spammer. 

πγθεθξηκέλα, εμήρζεζαλ απφ ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκαζηνινγηθήο θχζεο, ελψ απφ αιγφξηζκνπο Μεραληθήο Μάζεζεο επηιέρζεθαλ νη 

Αθειήο Bayes, ηα Γίθηπα Bayes, ν αιγφξηζκνο Γέλδξνπ Απφθαζεο C4.5 θαη απφ ηα 

Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα ην Πνιπεπίπεδν Γίθηπν Perceptron.  ηφρνη καο είλαη:  

λα ειέγμνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμήρζεζαλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηαμηλνκεηέο, λα βξνχκε ηηο βέιηηζηεο ξπζκίζεηο γηα θάζε 

ηαμηλνκεηή κε ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη πην επηηπρεκέλεο πξνβιέςεηο θαη ηέινο λα 

ζπγθξηζεί ε απφδνζε ησλ ηαμηλνκεηψλ. 

 

 

 

1.2. Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

  

Αθνχ έγηλε κηα γεληθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ εηζαγσγή, ζην θεθάιαην 2 

αθνινπζεί αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο 

Μεραληθήο Μάζεζεο. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη γεληθφηεξεο αξρέο θαη 
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βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ απηνχ θαζψο θαη νη βαζηθφηεξνη αιγφξηζκνη κεραληθήο 

κάζεζεο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Έηζη κε ιίγα ιφγηα ζην θεθάιαην 2, αλαιχεηαη φιν ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

   ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 3, γίλεηαη εθηελήο έξεπλα ζηηο Δπηζέζεηο 

Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο(DoS). Ζ έξεπλα απηή, θξίζεθε απαξαίηεηε δεδνκέλεο ηεο 

ζπζρέηηζεο πνπ έρνπλε κε ην spamming, αθνχ απνηεινχλ θαη πεγή αιιά θαη 

ζπλέπεηα ηεο απνζηνιήο spam κελπκάησλ.  

   πλερίδνπκε ζην θεθάιαην 4, φπνπ πεξηγξάθoληαη ζε πξψηε θάζε ηα 

ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο, θαηφπηλ αλαθέξεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

spamming θαη ηέινο  παξνπζηάδεηαη κε πνηνπο ηξφπνπο ην spamming επεξεάδεη ηα 

ζπζηήκαηα απηά.  

   ην θεθάιαην 5, παξνπζηάδνληαη νη απνδεθηέο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Μεραληθήο Μάζεζεο ECML PKDD 2008. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα απφ ηα 

εξεπλεηηθά πεδία ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ ήηαλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ spammer ζην 

BibSonomy, ζέκα άκεζα ζπλδεδεκέλν κε απηφ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηε, ε παξνπζίαζε ησλ θαξπψλ ηεο έξεπλαο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ έγηλαλ ηειηθψο απνδεθηέο. 

   ην θεθάιαην 6, αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, απφ ηελ 

δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κέρξη ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθνχο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα 

θαζψο θαη ζρνιηαζκφ απηψλ.  

   ην θεθάιαην 7, πνπ απνηειεί θαη ην ηειηθφ θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζπγθεληξσηηθά. 

   

 

ηε ζπλέρεηα, ζην Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 ην Παξάξηεκα Β, παξαηίζεηαη ν πεγαίνο θψδηθαο ζε java θαη mysql πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ην 

αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ.  

 ην Παξάξηεκα Γ, ζπγθεληξψζεθαλ φινη νη πίλαθεο πνπ πεξηέρνπλ 

αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηα  απνηειέζκαηα  ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Σέινο, ζην Παξάξηεκα Γ, ζπγθεληξψλνληαη θάπνηνη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ε δηεζλήο ηνπο απφδνζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
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2. Μηχανική Μάθηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Εισαγωγή 

 

Ο ηνκέαο ηεο κεραληθήο κάζεζεο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

αιγνξίζκσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζε 

δεδνκέλα πνπ ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ πεγέο φπσο θάπνην αηζζεηήξα ή κία βάζε 

δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα δεδνκέλα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο ζύλνιν 

δεδνκέλσλ. Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη λα 

κπνξνχλ απηφκαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζχλζεηα πξφηππα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θάλνπλ επθπείο απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζρεηηδφκελα επηζηεκνληθά πεδία ηεο κεραληθήο κάζεζεο είλαη ε 

ζηαηηζηηθή, ε ζεσξία πηζαλνηήησλ, ε εμφξπμε γλψζεο, ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη ε 

ηερλεηή λνεκνζχλε. 

Ζ έλλνηα ηεο κάζεζεο ζε έλα γλσζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δχν 

βαζηθέο ηδηφηεηεο: ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ απφθηεζε επηπιένλ γλψζεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα βειηηψλεη κε ηελ επαλάιεςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί κία ελέξγεηα. 

πζηήκαηα κε ηθαλφηεηα κεραληθήο κάζεζεο είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιινληαη 

δηαξθψο πξνο ην θαιχηεξν, αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζνπλ, λα κεηαβάιινπλ ηε βάζε γλψζεο ηνπο είηε κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο δνκή (π.ρ. λεπξσληθά δίθηπα) ή απνθηψληαο επηπιένλ γλψζε (π.ρ. 

έκπεηξα ζπζηήκαηα) θαη λα εθηεινχλ γεληθεχζεηο, δειαδή λα αγλννχλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο πνπ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο έλλνηαο/ελέξγεηαο 

πνπ πξέπεη λα κάζνπλ. 

 

 

2.2. Βασικές έννοιες 

 

Απφ ηα  δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο παξάγνληαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ βάζε ησλ νπνίσλ ζα εθπαηδεπζεί ην ζχζηεκα,  ηα νπνία 

αλαπαξίζηαληαη ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή πνπ είλαη θαη ε  πην ζπλεζηζκέλε κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο ησλ παξαδεηγκάησλ. Κάζε παξάδεηγκα εθπαίδεπζεο, ή ζηηγκηόηππν 

(instance) φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα 
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ηαμηλφκεζεο, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ (attributes ή features), 

κεηξήζηκσλ δειαδή πνζνηήησλ πνπ έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν απφ ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο, ψζηε ην ζχζηεκα κεραληθήο κάζεζεο λα κπνξέζεη λα παξάγεη απφ ηηο 

ηηκέο ηνπο ηε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

θσδηθνπνηεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ, απηφ κπνξεί λα είλαη ζπλερέο (continuous) - π.ρ. 

έλαο πξαγκαηηθφο ή αθέξαηνο αξηζκφο, δηαθξηηό (discrete), ην νπνίν ιακβάλεη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν δηαθξηηψλ ηηκψλ, αξηζκεηηθψλ ή ζπκβνιηθψλ - π.ρ. νη ηηκέο 

„non spammer‟ θαη „spammer‟ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο ρξήζηε θάπνηαο θνηλσληθήο 

ππεξεζίαο ζην δηαδίθηπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνληαο επηιέμεη λ ραξαθηεξηζηηθά, 

απεηθνλίδνπκε ην ρψξν ηνπ πξνβιήκαηνο καο ζε έλαλ λ-δηάζηαην ρψξν, ην ρψξν ησλ 

ζηηγκηνηχπσλ (instance space), αληηζηνηρψληαο θάζε ζηηγκηφηππν εθπαίδεπζεο ζε έλα 

δηάλπζκα λ δηαζηάζεσλ. 

Ζ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο Μεραληθήο Μάζεζεο αλάγεηαη ζηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο πξνζέγγηζεο ησλ ηηκψλ κηαο ζπλάξηεζεο, ιφγσ ηνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχκε ην κνληέιν ηεο δηαλπζκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο. πγθεθξηκέλα, 

αλαδεηνχκε ηηο παξακέηξνπο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ηνπο ζε κία   

ζπλάξηεζε f', έρεη σο απνηέιεζκα ε f' λα πξνζεγγίζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε 

ηδαληθή ζπλάξηεζε ζηφρν f κε ηελ νπνία δχλαηαη λα κνληεινπνηεζεί ην πξφβιεκα. Οη 

ζπλαξηήζεηο απηέο έρνπλ ειεχζεξε κεηαβιεηή ηπραίν δηάλπζκα x,πεδίν νξηζκνχ ην 

ρψξν ησλ παξαδεηγκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ζχλνιν ηηκψλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ παξέρεηαη, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην 

πεδίν ηεο κεραληθήο κάζεζεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  ηελ θαηεπζπλόκελε 

κάζεζε (supervised learning), θαη  ηε κάζεζε ρσξίο επίβιεςε (unsupervised 

learning). 

 Καηεπζπλόκελε εθπαίδεπζε: ηελ θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε ε 

πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπκε γηα λα εθπαηδεχζνπκε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο ζσζηά ηαμηλνκεκέλσλ παξαδεηγκάησλ, 

δειαδή έλα ζχλνιν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ 

απνηειείηαη απφ δηαηεηαγκέλα δεχγε, ηνπ πξφηππνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο ηνπ. Ζ θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ πην ζπρλά 

εκθαληδφκελε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ ελφο 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ιεγφκελα 

πξνβιήκαηα ηαμηλόκεζεο, ζηα νπνία ην απνηέιεζκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο θαη ε ηηκή ηνπ γηα 

θάζε ζηηγκηφηππν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Έλα 

παξάδεηγκα πξνβιεκάησλ ηαμηλφκεζεο είλαη θαη απηφ πνπ εμεηάδεη ε 

παξνχζα εξγαζία. 

 

 Μάζεζε ρσξίο επίβιεςε:  Απνηειεί δπζθνιφηεξε πεξίπησζε εθπαίδεπζεο 

δεδνκέλνπ φηη ε πιεξνθνξία πνπ δηαηίζεηαη είλαη κφλν ε δηαλπζκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξνηχπσλ. Μεγάιε νηθνγέλεηα  πξνβιεκάησλ απηήο ηεο 

πεξηνρή είλαη ε νκαδνπνίεζε νληνηήησλ (clustering), φπνπ επηρεηξείηαη 
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νκαδνπνίεζε ησλ ζηηγκηνηχπσλ ζε θιάζεηο ηηο νπνίεο ζα ζπκπεξάλεη ν 

αιγφξηζκνο, ζηεξηδφκελνο ζηελ νκνηφηεηα ησλ κειψλ θάζε νκάδαο. 

 

 Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα δχν βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία κεραληθήο κάζεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε ην 

ζχλνιν δεδνκέλσλ, ν ζόξπβνο(noise) θαη ε απνπζία ηηκώλ(missing values). Σν 

θαηλφκελν ηνπ ζνξχβνπ νθείιεηαη ζηελ παξείζθξεζε ζθαικάησλ ζηηο ηηκέο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάπνησλ ζηηγκηνηχπσλ θαη εκθαλίδεηαη εηδηθφηεξα φηαλ ην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά κεγάιν. Ζ απνπζία ηηκψλ αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη ηηκέο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ αλαθέξνληαη γηα θάπνηα ζηηγκηφηππα. Όπσο 

θαη ζην ζφξπβν, έηζη θαη ην θαηλφκελν απηφ  είλαη πξνθαλέο φηη είλαη πην πηζαλφλ λα 

εκθαληζηεί ζε  κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ. 

 

 

2.3. Κατηγορίες Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης 

 

Οη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο δηαθξίλνληαη ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο, παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εμ'απηψλ. Απφ ηελ πιεζψξα αιγνξίζκσλ, γηα 

πξνβιήκαηα δπαδηθήο ηαμηλφκεζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη Bayes Αιγφξηζκνη, 

νη Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο, ηα Γέλδξα Απφθαζεο θαη ηα Νεπξσληθά 

Γίθηπα.  

 

 

2.3.1. Bayes Αλγόπιθμοι 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πηζαλνζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

Μεραληθή Μάζεζε  είλαη ε εχξεζε ηεο πην πηζαλήο ππφζεζεο απφ έλα ζχλνιν 

ππνζέζεσλ H, δεδνκέλνπ ελφο ζψκαηνο εθπαίδεπζεο D, αιιά θαη ηεο φπνηαο γλψζεο 

πνπ ηπρφλ εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζέηνπκε γηα ηηο πηζαλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ππνζέζεσλ 

h ∈ H. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ απηψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία 

ηεο Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζεώξεκα ηνπ Bayes, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν: ε πηζαλφηεηα λα ηζρχεη κηα ππφζεζε h ∈ H δεδνκέλνπ ελφο ζψκαηνο 

εθπαίδεπζεο D, εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε  

    

    Pr(h|D) =       (2.1) 

 

Ζ ζρέζε απηή εθθξάδεη ην λόκν ηνπ Bayes, φπνπ : 

 

 Pr(h): ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή πηζαλφηεηα πνπ εθθξάδεη ηελ ηζρχ ηεο 

ππφζεζεο h, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί παξαηήξεζε  ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο 

D. Ζ πηζαλφηεηα απηή νλνκάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλόηεηα ηεο h (a-priori 

probability). 
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 Pr(D|h): ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα πνπ εθθξάδεη ην ελδερφκελν παξαηήξεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο D, απνδερφκελεο ηεο ηζρχνο ηεο ππφζεζεο h. Ζ 

πηζαλφηεηα απηή, ε νπνία ζπρλά νλνκάδεηαη πηζαλνθάλεηα (likelihood) ησλ 

δεδνκέλσλ D ππφ ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο h. 

 Pr(D): ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή πηζαλφηεηα παξαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο D. Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ν φξνο απηφο απινπνηείηαη θαη 

ηειηθψο δε ζπκκεηέρεη ζηνπο ππνινγηζκνχο. 

 Pr(h|D): ε δεηνχκελε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλόηεηα (a-posteriori probability) 

πνπ εθθξάδεη ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο h, δεδνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ  εθπαίδεπζεο 

D. 

 

 

Δπνκέλσο ε αλαδήηεζε ηεο πην πηζαλήο ππφζεζεο h δεδνκέλνπ ηνπ D αλάγεηαη ζηελ 

εχξεζε ηεο ππφζεζεο εθείλεο κε ηε κεγαιύηεξε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλόηεηα (maximum 

a-posteriori ή MAP hypothesis). Οξίδνπκε ηελ ππφζεζε απηή σο: 

 

=     (2.2)                                                                                                             

 

Όπσο πξναλαθέξακε, ν φξνο Pr(D) κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, 

θαζψο απνηειεί κηα ζηαζεξή ζεηηθή πνζφηεηα, αλεμάξηεηε ηεο ππφζεζεο h. Δπίζεο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη ππνζέζεηο ηνπ ρψξνπ ππνζέζεσλ H είλαη ηζνπίζαλεο, ε 

ζρέζε (2.2) απινπνηείηαη πεξαηηέξσ, δίλνληαο: 

 

                (2.3) 

 

ηελ εηδηθή απηή πεξίπησζε, παξαηεξνχκε πσο ε κέγηζηε εθ ησλ πζηέξσλ ππφζεζε 

κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα Pr(D|h), δειαδή ηελ πηζαλνθάλεηα ησλ ζηηγκηνηχπσλ 

εθπαίδεπζεο δεδνκέλεο ηεο ππφζεζεο h. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ηειεπηαία έρεη 

επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη ππόζεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Maximum Likelihood ή 

ML hypothesis). 

Γηα ην πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαλπζκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ δεδνκέλσλ, έζησ: 

• C: ηπραία κεηαβιεηή πνπ δείρλεη ηελ θιάζε ελφο ζηηγκηφηππνπ. 

• X: δηάλπζκα ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ δείρλεη ηηο ηηκέο ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

• c: κηα ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα θιάζεο. 

• x: έλα ζπγθεθξηκέλν παξαηεξνχκελν δηάλπζκα 

 

Έρνληαο έλα ζηηγκηφηππν δνθηκήο x γηα ηαμηλφκεζε, ρξεζηκνπνηνχκε ην λφκν ηνπ 

Bayes γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα γηα θάζε θιάζε 

δεδνκέλνπ ηνπ δηαλχζκαηνο x, θαη επηιέγνπκε ηελ κεγαιχηεξε απφ απηέο:  
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{p(C=c) p(X=x|C=c))}                      
 

 

Δδψ X = x αλαπαξηζηά ην γεγνλφο X1 = x1    X2 = x2  …Xθ  = xθ   , έηζη  : 

    (2.4) 

 

Όπνπ νη πηζαλφηεηεο ζην δεμί κέινο ηεο ηζφηεηαο (2.4) εθηηκνχληαη απφ ηα 

ηαμηλνκεκέλα ζηηγκηφηππα ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο. 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ην φλνκα Βέιηηζηνο 

Ταμηλνκεηήο Bayes(Bayes Optimal Classifier),  θαη  είλαη ζε ζέζε λα ππνδείμεη ην 

άλσ θξάγκα ησλ επηδφζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα. 

 

 

2.3.1.1. Αθελήρ Σαξινομηηήρ Bayes (Naive Bayes Classifier) 

 

Σν κνληέιν ηνπ βέιηηζηνπ θαηά Bayes ηαμηλνκεηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξ‟ φηη είλαη ζε ζέζε λα καο ππνδείμεη έλα άλσ θξάγκα 

ησλ επηδφζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε, θαζψο πξνυπνζέηεη ηνλ ππνινγηζκφ ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ πηζαλνηήησλ. Απηφο ν ππνινγηζκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζηελ 

πξάμε κε εθηθηφο, φρη κφλν ιφγν ηνπ πιήζνπο ησλ ζπλαξηήζεσλ, αιιά θαη εμ‟ αηηίαο 

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ ζπρλά δηαηίζεηαη. Μηα πην 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγηζηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ 

Αθεινύο θαηά Bayes Ταμηλνκεηή (Naive Bayes ή ΝΒ Classifier).Έηζη ε 

πηζαλφηεηα ηεο ζρέζεο (2.4) κεηαηξέπεηαη ζε γηλφκελν πηζαλνηήησλ. 

 

   (2.5) 

 

 

Ο παξάγνληαο p(C = c) ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο θιάζεο c 

ζηα ζηηγκηφηππα ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο. Οη δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηεο  

 ππνινγίδνληαη αλάινγα κε ην αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ Xi είλαη 

δηαθξηηφ ή ζπλερέο. Γηα ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαλπζκάησλ, ε πηζαλφηεηα 

απηή είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο κεηαμχ 0 θαη 1 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πηζαλφηεηα ην εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθφ Xi λα πάξεη ηελ ηηκή xi δεδνκέλεο ηεο 

θιάζεο c . 

 Γηα ηα ζπλερή ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξνχκε φηη νη ηηκέο αθνινπζνχλ κηα 

πηζαλνηηθή θαηαλνκή, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη απφ ηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο. Ζ 
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ζπλήζεο ζεψξεζε είλαη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα είλαη θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλεο.  

Οπφηε γηα ζπλερή ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε: 

p(Xi = xi | C = c) = g(xi;κi,c,ζi,c)         (2.6) 

 

φπνπ,   

ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κηα θαλνληθήο (Gaussian) θαηαλνκήο. Σν 

παξαπάλσ κνληέιν καο αθήλεη έλα κηθξφ αξηζκφ παξακέηξσλ πνπ ζα εθηηκεζνχλ απφ 

ην ζψκα εθπαίδεπζεο. Γηα θάζε θιάζε θαη δηαθξηηφ ραξαθηεξηζηηθφ, ρξεηάδεηαη λα 

εθηηκήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ην ραξαθηεξηζηηθφ λα πάξεη θάζε ηηκή απφ ηηο δπλαηέο 

δηαθξηηέο ηηκέο ηνπ, δεδνκέλεο ηεο θιάζεο. Γηα θάζε θιάζε θαη ζπλερέο 

ραξαθηεξηζηηθφ, ρξεηάδεηαη λα εθηηκήζνπκε ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

ηεο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζνχλ νη ηηκέο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, δεδνκέλεο ηεο 

θιάζεο. 

 

 

2.3.1.2. Δςέλικηορ Σαξινομηηήρ Bayes (Flexible Bayes - FB Classifier) 

 

Μηα επέθηαζε ηνπ Αθειή Σαμηλνκεηή Bayes είλαη ν Δπέιηθηνο Ταμηλνκεηήο Bayes 

(Flexible Bayes ή FB Classifier). Απηφο ν ηαμηλνκεηήο είλαη ηθαλφο λα πξνζδηνξίζεη 

κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ άγλσζηε θαηαλνκή ηηκψλ ησλ ζπλερψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξνβιήκαηνο, επηρεηξψληαο λα πξνζεγγίζεη ηελ ππθλφηεηα 

πηζαλφηεηάο ηνπο κέζσ θαλνληθώλ ππξήλσλ (Gaussian Kernels). Να επηζεκάλνπκε 

ζην ζεκείν απηφ φηη ζηελ πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθψλ κε δηαθξηηέο ηηκέο, ν FB 

ζπκπεξηθέξεηαη φπσο αθξηβψο θαη ν NB. 

Δλψ ζηνλ Naive Bayes έλα θαλνληθφ ππξήλα κε κέζε ηηκή θαη ηππηθή 

απφθιηζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ Υi ζην ζχλνιν 

ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε c , εδψ έρνπκε πνιινχο 

θαλνληθνχο ππξήλεο, έλα γηα θάζε ηηκή ηνπ ζπλερνχο ραξαθηεξηζηηθνχ Υi πνπ 

ζπλαληάηαη ζην ζχλνιν ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε c , 

κε κέζε ηηκή ηελ ηηκή απηή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ:  

 

,      (2.7) 

 

,    

 

Ο Δπέιηθηνο Bayes πιενλεθηεί ηνπ Αθεινχο Bayes, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

θαηαλνκή ησλ ζπλερψλ ηηκψλ ηνπ ρψξνπ ελφο πξνβιήκαηνο δελ πξνζεγγίδεηαη απφ 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Απφ ηελ άιιε φκσο ην θφζηνο ηνπ ζε ππνινγηζηηθή θαη 

ρσξηθή πνιππινθφηεηα είλαη αξθεηά κεγάιν φηαλ έρεη λα ηαμηλνκήζεη έλα άγλσζην 

ζηηγκηφηππν. 
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2.3.1.3. Γςαδικόρ Σαξινομηηήρ Bayes 

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη πψο εθαξκφδνληαη ηα πξνεγνχκελα ζε δπαδηθά 

πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο. Έζησ ζχλνιν εθπαίδεπζεο D κε PI(Positive Instances) ηα 

ζεηηθά παξαδείγκαηα θαη NI(Negative Instances) ηα αξλεηηθά παξαδείγκαηα. Ο 

Αθειήο Bayes ηαμηλνκεηήο ηαμηλνκεί έλα άγλσζην ζηηγκηφηππν x σο κέινο ηεο 

θιάζεο   

 

 (2.8)

       

Όπνπ νη εθηηκήζεηο ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλνηήησλ ησλ θιάζεσλ ππνινγίδνληαη 

απφ    θαη   . 

Καη νη εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνθαλεηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο 

ζρέζεηο: 

   

 
                            

           

2.3.2. Γίκηςα Bayes 

 

Έλα δίθηπν Bayes είλαη κηα αλαπαξάζηαζε κηαο δνκήο δεδνκέλσλ γηα πιήξεηο 

ζπλδπαζκέλεο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ην δίθηπν Bayes γηα έλα 

ζχλνιν απφ κεηαβιεηέο  X = { X1, .,Xn } απνηειείηαη απφ κηα δνκή δηθηχνπ S ε 

νπνία ππνδειψλεη ην ζχλνιν ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ X, θαη απφ 

έλα ζχλνιν P απφ ηνπηθέο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ ζπζρεηηδφκελεο κε θάζε κηα 

κεηαβιεηή. Μαδί απηά ηα δχν ζηνηρεία νξίδνπλ ηελ ζπλδπαζκέλε θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο γηα ην X. Ζ δνκή ηνπ δηθηχνπ S είλαη έλαο θαηεπζπλφκελνο αθπθιηθφο 

γξάθνο. Οη θφκβνη ηνπ S  ζπζρεηίδνληαη έλαο πξνο έλαο κε ην ζχλνιν ησλ 

κεηαβιεηψλ X. Έζησ Xi  κεηαβιεηή πνπ ππνδειψλεη ηνλ  αληίζηνηρν θφκβν ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ελψ κε Parents(Xi) γηα λα 

ππνδειψζνπκε ηνπο γνλείο ηνπ θφκβνπ Xi ζην S  θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο γνλείο ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Ζ έιιεηςε 

αθκψλ κεηαμχ δχν νπνηνδήπνηε κεηαβιεηψλ ηνπ δηθηχνπ ππνδειψλεη ππφ ζπλζήθε 

αλεμαξηεζία κεηαμχ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δνζέληνο κηαο δνκήο 

δηθηχνπ S ε ζπλδπαζκέλε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο  γηα ην X δίλεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

 

                       (2.9) 
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2.3.2.1. Αλγόπιθμοι Δκπαίδεςζηρ 

 

Λφγσ ηεο δηπιήο θχζεο ησλ Γηθηχσλ Bayes, ε εθπαίδεπζή ηνπο αλάγεηαη ζε κία 

δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ: πξψηα εθπαηδεχεηαη ε δηαδηθηπαθή δνκή θαη αθνινχζσο ν 

πίλαθαο πηζαλνηήησλ. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

αιγνξίζκνπο εθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ.  

 Αιγόξηζκνο K2:  Ο αιγφξηζκνο απηφο(αλαπηχρζεθε απφ ηνλ G. Cooper) 

επηιέγεη ην a posteriori πηζαλφηεξν δίθηπν απφ ην ππνζχλνιν φισλ ησλ 

πηζαλψλ δηθηχσλ. Καζνξίδεηαη  κία ηεξαξρία κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

πεξηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, 

ε ζέζε θάζε κεηαβιεηήο ζηελ ηεξαξρία θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ 

νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ σο πηζαλνί γνλείο ηεο. Έζησ Υ ε ηειεπηαία 

κεηαβιεηή ζηελ ηεξαξρία. Ο αιγφξηζκνο μεθηλά απφ ηε κεηαβιεηή απηή θαη 

ππνινγίδεη ηε ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα ηνπ κνληέινπ ρσξίο θακία ζχλδεζε 

ζηε κεηαβιεηή Υ. Σν επφκελν βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ινγαξηζκηθήο 

πηζαλφηεηαο φισλ ησλ κνληέισλ ηα νπνία έρνπλ κία αθκή πνπ λα ζπλδέεηαη 

ζηε κεηαβιεηή Υ.  

 Αλ θαλέλα απφ ηα κνληέια απηά δελ έρεη ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ ηε ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη γηα ην 

κνληέιν κε ηε Υ ρσξίο ζχλδεζε, ην ηειεπηαίν ζεσξείηαη ην πηζαλφηεξν 

θαη ν αιγφξηζκνο ζπλερίδεη κε αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο γηα ηε δεχηεξε 

ρακειφηεξε κεηαβιεηή ζηελ ηεξαξρία.  

 Αλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κνληέια ηα νπνία εμεηάδνληαη έρεη 

κεγαιχηεξε ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα απφ ην κνληέιν ρσξίο ζχλδεζε κε ην 

Υ, ηφηε ε ζχλδεζε δηαηεξείηαη θαη ε δηεξεχλεζε ζπλερίδεη εμεηάδνληαο 

ηελ πξφζζεζε κίαο δεχηεξεο ζχλδεζεο ζηνλ θφκβν ηεο κεηαβιεηήο Υ θαη 

απηφ εμαθνινπζεί κέρξηο φηνπ ε ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα ζηακαηήζεη λα 

απμάλεη. 

Όηαλ ην κνληέιν ζηαζεξνπνηεζεί σο πξνο ηελ εμέηαζε ησλ ζπλδέζεσλ γηα ηε 

κία κεηαβιεηή, ν αιγφξηζκνο δηεξεπλά ηηο πην πηζαλέο ζπλδέζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επφκελε κεηαβιεηή ζηελ ηεξαξρία κε ηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πξνζέγγηζεο 

         

 Αλαδήηεζε Τακπνύ(Tabu Search): Ο αιγφξηζκνο απηφο(Glover, 1989 – 

Glover and Laguna,1997) απνηειεί βειηησκέλε έθδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

αλαξξίρεζεο ιφθσλ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζην πεδίν ηεο επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο. Πξνηνχ αλαθεξζνχκε ζηνλ αιγφξηζκν αλαδήηεζεο Tabu θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ αλαξξίρεζεο ιφθσλ. ηελ 

αλαξξίρεζε ιφθσλ έλαο βξφρνο κεηαθηλείηαη ζπλερψο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απμαλφκελεο ηηκήο, δειαδή πξνο ηα πάλσ. Σεξκαηίδεη φηαλ θηάζεη ζε κηα 

θνξπθή φπνπ θαλέλαο γεηηνληθφο θφκβνο δελ έρεη πςειφηεξε ηηκή. Ο 

Αιγφξηζκνο δε ζπληεξεί δέλδξν αλαδήηεζεο, γη'απηφ ζηε δνκή δεδνκέλσλ ηνπ 

ηξέρνληνο θφκβνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθεηαη κφλν ε θαηάζηαζε θαη ε ηηκή 
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ηεο αληηθεηκεληθήο ηεο ζπλάξηεζεο.  Ζ αλαξξίρεζε ιφθσλ δελ θνηηάδεη πην 

πέξα απφ ηνπο άκεζνπο γείηνλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Σν πξφβιεκα ζε 

απηφ ηνλ αιγφξηζκν είλαη κε ηα ηνπηθά κέγηζηα. Σνπηθφ κέγηζην είλαη κηα 

θνξπθή πςειφηεξε απφ θάζε γεηηνληθή ηεο θαηάζηαζε αιιά ρακειφηεξε απφ 

ην θαζνιηθφ κέγηζην. Οη αιγφξηζκνη αλαξξίρεζεο ιφθσλ πνπ θηάλνπλ θνληά 

ζε έλα ηνπηθφ κέγηζην αλεβαίλνπλ πξνο ηελ θνξπθή αιιά κεηά παγηδεχνληαη 

κε έρνληαο αιινχ λα πάλε. ην ζεκείν απηφ ν αιγφξηζκνο Tabu Search, ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζε κνληέια ηεο πεξηνξηζκέλεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ηνπ 

αλζξψπνπ, ζπληεξεί κηα ιίζηα ηακπνχ ησλ k πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ επηζθέθηεθε, ηηο νπνίεο δε κπνξεί λα επηζθεθηεί μαλά, έηζη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηξέπεη ζηνλ αιγφξηζκν λα μεθεχγεη απφ κεξηθά ηνπηθά ειάρηζηα. Γηα 

θάζε αλαδήηεζε κε ηε κέζνδν Σabu Search νξίδεηαη κηα γεηηνληθή πεξηνρή.  

       ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θξαηείηαη κηα ιίζηα ηακπνύ ησλ 

κεηαβνιψλ (mutations) πνπ ε δηεξγαζία δελ επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη. Οη 

κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα δεχγε δηεξγαζηψλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ακνηβαία αληαιιαγή. Ζ ιίζηα ηακπνχ έρεη έλα ζηαζεξφ 

αξηζκφ εηζφδσλ (ζπλήζσο κεηαμχ πέληε θαη ελλέα) ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ εθαξκνγή. Κάζε θνξά πνπ έρνπκε κηα κεηαθίλεζε εμαηηίαο κηαο 

κεηαβνιήο ζηελ ηξέρνπζα αλαδήηεζε, ε αλάπνδε (reverse) κεηαβνιή 

εηζάγεηαη ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο ηακπνχ. Όιεο νη άιιεο είζνδνη κεηαθηλνχληαη 

πξνο ηα θάησ θαηά κηα ζέζε ελψ ε ηειεπηαία είζνδνο δηαγξάθεηαη. Ζ αλάπνδε 

κεηαβνιή εηζάγεηαη ζηελ ιίζηα γηα λα απνθεπρζεί ε επηζηξνθή ζε έλα ηνπηθφ 

ειάρηζην πνπ είρε επηζθεθηεί πξηλ.  

      Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

κεζφδνπ Σabu Search, ζπλίζηαληαη ζηε ιίζηα ηακπνχ θαζψο θαη ζηελ 

βέιηηζηε ιχζε πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο.  

 

 Πξνζνκνησκέλε Αλόπηεζε(Simulated Annealing): Ο αιγφξηζκνο απηφο 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Kirkpatrck et al.(1983), θαη βαζίδεηαη ζηνλ 

αιγφξηζκν ηνπ Metropolis(ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ζηε Φπζηθή).   

  Ζ δηαδηθαζία simulated annealing εθαξκφδεη κηα ζεηξά επαλαιήςεσλ.  

ηε κέζνδν simulated annealing επηηξέπνληαη κεηαθηλήζεηο πξνο ρεηξφηεξεο 

ιχζεηο (αλεθνξηθέο–uphill κεηαθηλήζεηο). Ο ιφγνο πνπ επηηξέπνληαη ηέηνηεο 

κεηαθηλήζεηο είλαη φηη δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία ε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί 

καθξηά απφ έλα ηνπηθφ ειάρηζην θαη λα βξεη κηα θαιχηεξε ιχζε αξγφηεξα.  

ηελ πξάμε, πνιιά θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηή ηε 

δηαδηθαζία. Έλαο ηξφπνο είλαη λα αθήζνπκε ηε δηαδηθαζία λα εθηειεζηεί γηα 

έλα πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ. Άιινο ηξφπνο είλαη λα αθήζνπκε 

ηε δηαδηθαζία λα εθηειείηαη κέρξη σζφηνπ δελ έρνπκε βειηίσζε γηα έλα 

δεδνκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ.  

  Ζ δξαζηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο 

γεηηνληθήο πεξηνρήο θαζψο θαη απφ ην πψο ε αλαδήηεζε δηεμάγεηαη κέζα ζε 

απηή ηε πεξηνρή. Αλ ε πεξηνρή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ δηεπθνιχλεη 
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κεηαθηλήζεηο πξνο θαιχηεξεο ιχζεηο θαη κεηαθηλήζεηο απφ ηνπηθά ειάρηζηα, 

ηφηε ε δηαδηθαζία ζα απνδψζεη ζσζηά. 

  Ζ Πξνζνκνησκέλε Αλφπηεζε είλαη έλα πεδίν απφ κφλε ηεο κε 

εθαηνληάδεο δεκνζηεχζεηο θάζε ρξφλν.  

 

 

2.3.3.  Μησανέρ Γιανςζμάηυν Τποζηήπιξηρ (Support Vector Machines) 

 

Οη Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο(Μ.Γ.Τ.) είλαη κηα κέζνδνο κεραληθήο 

κάζεζεο γηα δπαδηθά πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο. ηελ νπζία απνηειείηαη απφ  έλα 

ππεξεπίπεδν (hyperplane) πνπ δηαρσξίδεη έλα ζχλνιν ζεηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ 

έλα ζχλνιν αξλεηηθψλ, κεγηζηνπνηψληαο ην πεξηζψξην ζην ρψξν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ απφζηαζε δειαδή ηνπ ππεξεπηπέδνπ απφ ηα πιεζηέζηεξα 

ζεηηθά ή αξλεηηθά παξαδείγκαηα. Σα άγλσζηα ζεκεία ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πιεπξά ηνπ ππεξεπίπεδνπ ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Σα δηαλχζκαηα ηα νπνία νξίδνπλ 

ην ππεξεπίπεδν ην νπνίν ρσξίδεη ηηο δχν ηάμεηο νλνκάδνληαη δηαλχζκαηα 

ππνζηήξημεο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ νξίνπ θαη ε δεκηνπξγία ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο 

απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ππεξεπηπέδνπ θαη ησλ παξαδεηγκάησλ θάζε 

πιεπξάο έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ην άλσ φξην ηνπ πξνζδνθψκελνπ ιάζνπο 

γελίθεπζεο. 

 

 

2.3.3.1.  Μαθημαηική Ανάλςζη 

 

χκθσλα κε ην  κνληέιν ηεο δηαλπζκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ελφο 

πξνβιήκαηνο, ζεσξνχκε έλα ζχλνιν n δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο, δηάζηαζεο l+1, 

έζησ  φπνπ  , κε ηα  λα 

απνηεινχλ ηα l ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ S θαη κε {−1,1} ηελ θιάζε ζηελ νπνία 

ην i-νζηφ ζηηγκηφηππν αλήθεη. Λφγσ ηεο γξακκηθήο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θιάζεσλ 

πνπ ππνζέζακε, κπνξνχκε λα βξνχκε έλα ππεξεπίπεδν Π ην νπνίν λα δηαρσξίδεη 

θαηά βέιηηζην ηξφπν ηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο, κε εμίζσζε  •  + b = 0 , φπνπ 

 ην θαλνληθφ δηάλπζκα ηνπ Π, • ην εζσηεξηθφ γηλφκελν δπν δηαλπζκάησλ θαη |b|/|

| ε θαηαθφξπθε απφζηαζε ηεο αξρήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ απφ ην Π. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γηα ην ηπραίν δηάλπζκα εθπαίδεπζεο  ζα ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο ζρέζεηο: 

 

•  + b  αλ                                                     (2.10) 

•  + b  αλ                                                 (2.11) 

 

Πνπ εθθξάδνληαη ηζνδχλακα σο : ( •  + b) - 1                (2.12) 

Όπνπ w  ην δηάλπζκα βαξψλ θαη b ε πφισζε ( - b ην θαηψθιη ).  
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Έρεη απνδεηρζεί φηη φηαλ είλαη πηζαλφ λα δηαρσξηζηνχλ γξακκηθά δχν θιάζεηο, ην 

βέιηηζην δηαρσξηζηηθφ ππεξεπίπεδν κπνξεί λα βξεζεί ειαρηζηνπνηψληαο ην 

ηεηξάγσλν ηνπ κέηξνπ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ππεξεπηπέδνπ. ε καζεκαηηθή έθθξαζε 

απηφ είλαη : , ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ (2.12). 

ηελ πεξίπησζε γξακκηθψο δηαρσξηδνκέλσλ δεδνκέλσλ, φηαλ βξεζεί έλα βέιηηζην 

δηαρσξηζηηθφ ππεξεπίπεδν, ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζην φξην, φπσο ήδε 

πξναλαθέξζεθε, αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζεκεία δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο θαη ε 

επίιπζε είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κφλν απηψλ ησλ ζεκείσλ[Kontsiantis 2007]. 

Σα ππφινηπα ζεκεία δε ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηά ηε δηαδηθαζία.  

 

  
Δηθόλα 1. [Kontsiantis 2007] 

 

 

Δάλ ε ππφζεζε ηεο γξακκηθήο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θιάζεσλ δελ ηζρχεη, 

αλαγθαδφκαζηε λα ραιαξψζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζρέζεσλ (2.10) θαη (2.11), 

επηηξέπνληαο ζε θάπνηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ ηνπ ππεξεπηπέδν.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πνζφηεηα πνπ ζα πξέπεη 

λα ειαρηζηνπνηεζεί είλαη ε:  + c    , ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ( •  + b) 

 , κε .   

Παξφια απηά ηα πεξηζζφηεξα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία  δελ 

ππάξρεη ππεξεπίπεδν πνπ λα ρσξίδεη επηηπρψο ηα ζεηηθά απφ ηα αξλεηηθά 

παξαδείγκαηα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Απηφ πνπ γίλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ν ρψξνο ησλ δεδνκέλσλ ζε έλαλ άιιν ρψξν κεγαιχηεξεο 

δηάζηαζεο ψζηε εθεί λα νξηζηεί έλα θαηάιιειν ππεξεπίδν. Ο ρψξνο απηφο 

νλνκάδεηαη κεηαζρεκαηηζκέλνο ρώξνο ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Δπηιέγνληαο  θαηάιιεια κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνο 

ηελ επάξθεηα ζηηο δηαζηάζεηο, θάζε ζχλνιν εθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη δηαρσξίζηκν.  

Έλαο γξακκηθφο δηαρσξηζκφο ζην κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν δηαρσξηζηηθψλ 
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αληηζηνηρεί ζε έλα κε γξακκηθφ δηαρσξηζκφ ζηνλ αξρηθφ ρψξν εηζφδσλ. Ο ρψξνο 

απηφο νξίδεηαη επίζεο θαη ν ρψξνο Hilbert H θαη νξίδεηαη σο Φ: R
d
  H. Σφηε ν 

αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο βαζίδεηαη κφλν ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

εζσηεξηθφ γηλφκελν ζην Ζ, ησλ Φ(xi)
 
Φ(xj).  

Δάλ ππήξρε κία ζπλάξηεζε ππξήλα Κ (Kernel Function) ηέηνηα ψζηε 

 Κ = Φ(xi)
 
Φ(xj),  ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ε K απφ ηνλ αιγφξηζκν 

εθπαίδεπζεο ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα νξηζηεί επαθξηβψο ν ρψξνο Φ. Έηζη νη 

ππξήλεο είλαη κία ζπλάξηεζε εηδηθήο ηάμεο πνπ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ  

εζσηεξηθψλ γηλνκέλσλ απεπζείαο ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεην ν κεηαζρεκαηηζκφο πνπ αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο[Scholkopf et al. 

1999]. Απν ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ππεξεπίπεδν, ε ζπλάξηεζε ππξήλα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηνηρεί λέα ζεκεία ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα 

ηαμηλφκεζε.  

Ζ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζπλάξηεζεο ππξήλα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, 

αθνχ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ κεηαζρεκαηηζκέλνπ ρψξνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. πλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελδερνκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε ρξήζε Γηαζηαπξσκέλεο Δπηθχξσζεο. Δπίδξαζε απηνχ είλαη 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ππξήλα κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ θξπθψλ 

θφκβσλ ζε έλα λεπξσληθφ δίθηπν. Απφ ηε ζηηγκή φκσο, πνπ ε ζπλάξηεζε ππξήλα 

είλαη έγθπξε, ε Μ.Γ.Τ. ζα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά αθφκα θαη αλ ν ζρεδηαζηήο 

δελ μέξεη αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ ππνζεηηθφ κεηαζρεκαηηζκέλν ρψξν ραξαθηεξηζηηθψλ – απνηέιεζκα ρξήζεο ηνπ 

ππξήλα. Μεξηθνί απφ ηνπο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ππξήλεο είλαη[Kontsiantis 

2007]:  

 

 Γξακκηθφο(Linear) : 𝑢 ∙ 𝑣 

 Πνιπσλπκηθφο(Polynomial) :     

 πλάξηεζεο Αθηηληθήο Βάζεο(Radial Basis Function) :  

 ηγκντδήο(Sigmoid) :  

 

πλνςίδνληαο, νη Μ.Γ.Τ. έρνπλ απνδεηρζεί αξθεηά απνηειεζκαηηθέο ζε 

πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο. Δίλαη αθξηβείο, παξνπζηάδνπλ επξσζηία, θαη ηαρχηεηα 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ. Δπίζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο αθφκα θαη φηαλ 

ρεηξίδνληαη πνιχ κεγάινπο ρψξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζηζηψληαο έηζη  ην ζηάδην 

ηεο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ  ζρεδφλ πεξηηηφ. Άιιν έλα πιενλέθηεκα είλαη ε 

αλεθηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ παξαδεηγκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαζψο νη Μ.Γ.Τ. νπζηαζηηθά επηδηψθνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζε έλα ρψξν κεγάιεο δηάζηαζεο θαη φρη ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ ζθάικαηνο ηαμηλφκεζεο. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη νη απαηηήζεηο 
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κλήκεο, ηα νπνία απμάλνληαη φηαλ ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη κεγάιε ή φηαλ ε 

ζπλάξηεζε δηάθξηζεο δελ είλαη γξακκηθή. 

 

 

2.3.4. Γένδπα Απόθαζηρ ( Decision Trees) 

 

Έλα Γέλδξν Απφθαζεο ιακβάλεη σο είζνδν έλα αληηθείκελν ή κία θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ην ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη 

επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνβιεπφκελε ηηκή εμφδνπ γηα απηή ηελ 

είζνδν(ηαμηλφκεζε). Καη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηα ραξαθηεξηζηηθά εηζφδνπ κπνξεί 

λα είλαη δηαθξηηά ή ζπλερή, φπσο θαη νη ηηκέο εμφδνπ. Παξαθάησ ζεσξνχκε δηαθξηηή 

είζνδν-έμνδν γηα λα πξνζεγγίδεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο spam.  

Σα δέλδξα εμάγνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο εθηειψληαο κία αθνινπζία ειέγρσλ. 

Κάζε εζσηεξηθφο θφκβνο ζην δέλδξν αληηζηνηρεί ζε έλαλ έιεγρν ηεο ηηκήο γηα κία 

απφ ηηο ηδηφηεηεο, ελψ νη δηαθιαδψζεηο απφ ηνλ θφκβν ιακβάλνπλ σο εηηθέηα ηηο 

δπλαηέο ηηκέο ειέγρνπ. Κάζε θφκβνο θχινπ πξνζδηνξίδεη ζην δέλδξν ηελ ηηκή πνπ ζα 

επηζηξαθεί φηαλ πξνζπειαζηεί ην θχιιν. χκθσλα κε απηή ηελ  αλαπαξάζηαζε, έλα 

άγλσζην ζηηγκηφηππν αθνινπζεί ηε δηαδξνκή απφ ηε ξίδα πξνο θάπνην θχιιν ηνπ 

δέλδξνπ, θαζνδεγνχκελν απφ ην απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο θφκβνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε. Σα Γέλδξα Απφθαζεο πξνηηκνχληαη 

ιφγσ ηεο επξσζηίαο  ηνπο ζην ζφξπβν θαη ηελ απνπζία ηηκψλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο θαη ζπλερψλ (κε δηαθξηηψλ) ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε κε 

δηαθξηηψλ ζπλαξηήζεσλ ζηφρνπ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηε δηαθξηηνπνίεζή ηνπο (discretization), ηε δηαδηθαζία δειαδή ηεο κεηαηξνπήο 

ζπλερψλ αξηζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε νλνκαζηηθά. Βαζηθνί αιγφξηζκνη πνπ 

βαζίδνληαη ζε Γέλδξα Απφθαζεο είλαη ν ID3 θαη νη  αλαβαζκηζκέλεο παξαιιαγέο ηνπ 

C4.5 θαη C5.0 . 

 

 

2.3.4.1.  Αλγόπιθμορ C4.5 

 

Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθφηεξα ηνλ C4.5 ιφγσ ηνπ φηη είλαη ν αιγφξηζκνο απφ ηα 

Γέλδξα Απφθαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν απηφλ, αξρηθά επηιέγεηαη ην 

θαιχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηνπνζεηείηαη σο ξίδα ηνπ δέλδξνπ ελψ γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ δεκηνπξγείηαη έλαο απφγνλνο ηνπ θφκβνπ-ξίδαο ζηνλ νπνίν 

αληηζηνηρνχληαη φια ηα ζηηγκηφηππα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 

αλαδξνκηθά γηα θάζε απφγνλν ηνπ αξρηθνχ θφκβνπ πεξηνξίδνληαο έηζη ην 

εμεηαδφκελν ππνζχλνιν εθπαίδεπζεο ζηα ζηηγκηφηππα πνπ έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζηνλ 

θφκβν απηφ. Ο αιγφξηζκνο ηεξκαηίδεη φηαλ ηζρχεη κία απφ ηηο αθφινπζεο δχν 

ζπλζήθεο: φηαλ φια ηα ζηηγκηφηππα ηνπ ηξέρνληνο θφκβνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε 

ή φηαλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  
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Ο C4.5 θαηαζθεπάδεη ην δέλδξν απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

αξρέο απφ ηε ζεσξία ηεο Δληξνπίαο. Δλ ζπληνκία, ε εληξνπία ραξαθηεξίδεη ηελ 

«θαζαξφηεηα» ζε πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ελφο ζψκαηνο ζηηγκηνηχπσλ. 

πγθεθξηκέλα ζεσξνχκε έλα ηπραίν ζψκα ζηηγκηνηχπσλ S ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο 

θαη κηα ζπλάξηεζε ζηφρνπ f κε πεδίν νξηζκνχ ην δηαλπζκαηηθφ ρψξν πνπ νξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζχλνιν ηηκψλ έλα ζχλνιν θιάζεσλ C, κε 

πιεζηθφηεηα |C| = c > 1. Οξίδνπκε σο εληξνπία ηνπ ζψκαηνο S ηε κέζε πνζφηεηα 

πιεξνθνξίαο αλά θιάζε, ε νπνία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

   Entropy(S) = -  

 

φπνπ pi ην πιήζνο ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ S πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε i πξνο ηελ 

πιεζηθφηεηα ηνπ S. Ζ εληξνπία εθθξάδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκό bits πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο θιάζεο ζηελ νπνία ηαμηλνκείηαη έλα ηπραίν ζηηγκηόηππν ηνπ S. 

Σν ζψκα εθπαίδεπζεο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ήδε ηαμηλνκεκέλσλ ζηηγκηνηχπσλ 

S = s1,s2, …,sn. Κάζε παξάδεηγκα si = x1,x2, ... είλαη έλα δηάλπζκα φπνπ x1,x2, .. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ. Σν ζχλνιν εθπαίδεπζεο αλάγεηαη ζε έλα δηάλπζκα C = 

c1,c2,... φπνπ  c1,c2,...  αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηάμε ζηελ νπνία ην παξάδεηγκα αλήθεη.  

ε θάζε θφκβν ηνπ δέλδξνπ, ν C4.5 επηιέγεη ην ραξαθηεξηζηηθφ βάζε ηνπ νπνίνπ 

δηαρσξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά ην ζχλνιν ησλ παξαδεηγκάησλ ζε 

ππνζχλνια ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε κία απφ ηηο δχν θιάζεηο. Σν θξηηήξην επηινγήο 

είλαη ην θαλνληθνπνηεκέλν Κέξδνο Πιεξνθνξίαο(normalized Information Grain) 

ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

ησλ δεδνκέλσλ. Σν  Κέξδνο Πιεξνθνξίαο αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ηεο εληξνπίαο σο 

απνηέιεζκα ηεο ππνδηαίξεζεο ελφο ζψκαηνο ζηηγκηνηχπσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή Κέξδνπο 

Πιεξνθνξίαο είλαη απηφ πνπ επηιέγεηαη. Δλ ζπλερεία, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

ζηα κηθξφηεξα ππνζχλνια.  

Ο αιγφξηζκνο μεθηλάεη κε βάζε θάπνηεο βαζηθέο ππνζέζεηο. Απηέο είλαη: 

α. Όια ηα παξαδείγκαηα ζηε ιίζηα λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε. Σφηε απιά 

δεκηνπξγεί έλα θφκβν-θχιιν ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηελ επηινγή ηεο θιάζεο απηήο.  

β. Καλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ παξέρεη Κέξδνο Πιεξνθνξίαο ή παξάδεηγκα 

πνπ αλήθεη ζε θιάζε πνπ ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηε δηαδξνκή. Δάλ ζπκβαίλεη 

έλα απφ ηα δχν, ν C4.5 δεκηνπξγεί έλα θφκβν απφθαζεο ζε πςειφηεξε ηεξαξρία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλακελφκελε ηηκή ηεο θιάζεο.  

πλνςίδνληαο, ζε ςεπδνθψδηθα εθθξάδνληαη σο εμήο:  

Έιεγμε γηα βαζηθέο ππνζέζεηο 

Γηα θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθό a 
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 Βξεο ην θαλνληθνπνηεκέλν Κέξδνο Πιεξνθνξίαο  

Έζησ α’ λα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό κε ηελ πςειόηεξε ηηκή Κέξδνπο.  

Γεκηνύξγεζε έλα θόκβν απόθαζεο πάλσ ζε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό 

Δπαλέιαβε αλαδξνκηθά ζηηο ππνιίζηεο πνπ απνθηήζεθαλ από ην δηαρσξηζκό 

ηνπ α’ θαη πξόζζεζε απηνύο ηνπο θόκβνπο σο απνγόλνπο. 

Σέινο, ζηα ζεηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ C4.5 πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:  

 Απνθπγή ηεο ππεξπξνζαξκνγήο(overfitting): Μηα ππφζεζε h ππεξηαηξηάδεη 

(overfits) ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο φηαλ ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή 

ππφζεζε h‟ ηέηνηα ψζηε, ε h λα παξνπζηάδεη κηθξφηεξν ζθάικα απφ ηελ h‟ 

επί ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε h‟ λα παξνπζηάδεη 

κηθξφηεξν ζθάικα απφ ηελ h επί νιφθιεξεο ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ 

(εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ[Mitchell,1997]. Σν πξφβιεκα ην μεπεξλά κε ρξήζε 

ησλ κεζφδσλ  Κιάδεκα Διαηησκέλνπ Λάζνπο(Reduced Δrror Pruning) θαη ηνπ 

Καλόλα Μεηέπεηηα Κιαδέκαηνο(Rule post-pruning).  

 Υεηξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλερψλ ηηκψλ 

 Αλνρή ζηηο ειιηπείο ηηκέο 

 Υεηξηζκφο ηηκψλ κε δηαθνξεηηθά θφζηε 

 

 

 

2.3.5.  Σεσνηηά Νεςπυνικά Γίκηςα 

 

Σα Τερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα  - T.N.Γ. (Artificial Neural Networks – A.N.N) 

επηδηψθνπλ λα εμνκνηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ λεπξψλσλ ησλ 

βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο. ε αλαινγία  κε ην βηνινγηθφ ηνπο αλάινγν, ηα 

Σ.N.Γ.  απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν πνιχπινθα δηαζπλδεδεκέλσλ απινχζηεξσλ 

κνλάδσλ, δηαηεηαγκέλσλ ζπλήζσο ζε επίπεδα. Ζ εθπαίδεπζε ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλαδήηεζε ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ελφο λεπξψλα ηνπ 

επηπέδνπ i θαη ησλ λεπξψλσλ ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ i+1.  

ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Σ.Ν.Γ πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζεγγίδνπλ ηφζν δηαθξηηέο φζν θαη ζπλερείο, πξαγκαηηθέο, αθφκα θαη 

δηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο ζηφρνπ. Δπίζεο πξνηηκψληαη θαη γηα ηελ αλεθηηθφηεηα 

πνπ επηδεηθλχνπλ ζε ελδερφκελν ζφξπβν ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ ηαρχηεηα ηαμηλφκεζεο άγλσζησλ ζηηγκηνηχπσλ. Δλ αληηζέζεη απαηηνχλ ζρεηηθά 

κεγάιν ρξφλν εθπαίδεπζεο. 

Κάζε λεπξσληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ δηαζπλδεδεκέλεο ππνινγηζηηθέο 

κνλάδεο ηνπο  λεπξψλεο. Κάζε λεπξψλαο κεηαζρεκαηίδεη ην δηάλπζκα εηζφδνπ ηνπ, 

δίλνληαο κηα κφλν έμνδν, ε νπνία ζπλδέεηαη κε εηζφδνπο άιισλ λεπξψλσλ. 

Πξνζζέηνληαο έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα, κπνξνχκε λα απμήζνπκε απεξηφξηζηα 



19 
 

ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή Ν.Γ. είλαη 

ηα Πνιπεπίπεδα Νεπξσληθά Γίθηπα. Ζ  ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, είλαη ε ζχλδεζε 

ησλ λεπξψλσλ θάζε επηπέδνπ κε ηηο εμφδνπο ησλ λεπξψλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξνεγνχκελν επίπεδν. Όηαλ ν λεπξψλαο ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο λεπξψλεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ε ζχλδεζε νλνκάδεηαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη 

κεξηθή. Πνιπεπίπεδα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηελ 

ζρεδίαζε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο πξνηχπσλ θαη θαιχπηνπλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ηαμηλφκεζεο πξνηχπσλ κε λεπξσληθά δίθηπα. 

 

 Δθπαίδεπζε Τ.Ν.Γ.  

Αξρηθά πξέπεη λα νξηζηεί ε ηνπνινγία ηνπ, δειαδή ν αξηζκφο ησλ λεπξψλσλ 

πνπ ζα ην απνηεινχλ θαη ε νξγάλσζε ησλ ζπλάςεσλ, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ 

νπνίν ε πιεξνθνξία ζα κεηαβηβάδεηαη ζηνπο λεπξψλεο. Γπζηπρψο, δελ 

ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή κέζνδνο, ε νπνία λα πξνζδηνξίδεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ, ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα πξνζνκνίσζεο. ηε 

ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ζπλάςεσλ, νη νπνίνη 

νλνκάδνληαη θαη κλήκε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο 

ππνινγίδεη, ζπλήζσο, ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο απφ έλα ζχλνιν 

παξαδεηγκάησλ. Αλ είλαη γλσζηή θαη ε έμνδνο πνπ επηζπκνχκε, ηφηε 

εθαξκφδεηαη έλαο αιγφξηζκνο θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο, δηαθνξεηηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη αιγφξηζκνο απηνεθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

 Γηόξζσζε Σθάικαηνο Δμόδνπ 

Ζ κέζνδνο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο ηεο εμφδνπ απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε ηερληθή θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη κηα γεληθή κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ησλ παξακέηξσλ γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Έζησ ζχζηεκα s(x,w)  φπνπ x είλαη ε είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη w είλαη έλα 

ζχλνιν παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ νπνίσλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε 

ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ηηκή απφ παξαδείγκαηα. Έζησ φηη είλαη δηαζέζηκα Μ 

παξαδείγκαηα. Σνπνζεηνχκε ηα παξαδείγκαηα ζηε είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ππνινγίδνπκε ηελ έμνδν γηα θάζε έλα απφ απηά. Έζησ φηη xi, κε i = 1,M είλαη 

νη είζνδνη θαη  ti, κε i=1,M νη επηζπκεηέο έμνδνη. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ 

ζθάικα ηνπ ζπζηήκαηνο(LMS) (δεο παξαθάησ) είλαη: 

 

                   (2.13) 

 

Ζ  κέζνδνο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο ηεο εμφδνπ πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη 

ην δηάλπζκα w, ην νπνίν ειαρηζηνπνηεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα. Ζ ιχζε 

δίλεηαη ζπλήζσο απφ ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ:  

 

   (2.14) 
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ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε εχξεζε αλαιπηηθήο 

ιχζεο, ρξεζηκνπνηνχκε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο επαλαιεπηηθήο ειάηησζεο ηνπ 

ζθάικαηνο. Με απηέο ηηο κεζφδνπο επαλαπξνζδηνξίδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο ησλ ζπλάςεσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ δηαδνρηθέο κεηψζεηο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζθάικαηνο. Όηαλ ην ζθάικα εθθξάδεηαη ζαλ ην ηεηξάγσλν ηεο 

δηαθνξάο ηεο πξαγκαηηθήο απφ ηελ επηζπκεηή έμνδν ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ, 

ηφηε ε κέζνδνο θαιείηαη αιγόξηζκνο LMS (least mean square). 

 

 

2.3.5.1. Πολςεπίπεδο Γίκηςο Perceptron 

 

Σν απιφ Γίθηπν Perceptron απνηειεί ηελ  πην απιή ηνπνινγία δηθηχνπ κε απιή 

ηξνθνδφηεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθφ ηερλεηφ λεπξψλα, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί 

σο ζπλάξηεζε θαησθιίνπ ηε βεκαηηθή ζπλάξηεζε. Δπξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

παξαιιαγή ηνπ είλαη ην Πνιπεπίπεδν Γίθηπν Perceptron. Aπνηειείηαη απφ 

λεπξψλεο ηνπ ηχπνπ Perceptron, νη νπνίνη δηαζέηνπλ έλαλ γξακκηθφ θαη έλαλ κε-

γξακκηθφ ηειεζηή ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά. Σν δίθηπν απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο 

ησλ δπν νκάδσλ λεπξψλσλ Perceptron πνπ νλνκάδνληαη θαη επίπεδα δηθηχνπ. Έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξπθά επίπεδα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη ην επίπεδν 

εμφδνπ πεξηέρεη ηνπο λεπξψλεο, ε έμνδνο ησλ νπνίσλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη έμνδνο 

ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ ζπλήζεο ζχλδεζε ησλ λεπξψλσλ Perceptron ελφο επηπέδνπ πεξηιακβάλεη 

ζπλάςεηο πνπ ζπλδένπλ θάζε λεπξψλα, κε φινπο ηνπο λεπξψλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

επηπέδνπ. Ζ ζχλδεζε απηή νλνκάδεηαη πιήξεο (full connected) θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, λα νξηζηεί ε αθξηβήο 

ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Ζ γεληθή απηή ηνπνινγία θαιχπηεη θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ.  Ζ επξεία δηάδνζε ηνπ πνιπεπίπεδνπ δηθηχνπ Perceptron, νθείιεηαη ζε 

δπν θπξίσο ιφγνπο: 

1. Ζ ηζρπξή πνιππινθφηεηα θαη ε κε γξακκηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζνκνηψζνπκε κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα, ζπλερείο κε 

γξακκηθέο δηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. 

2. Ο αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο LMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ 

ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ζπλάςεσλ απφ παξαδείγκαηα. Ζ δπλαηφηεηα 

απηή επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δίθηπν ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 

2.3.5.2. Αλγόπιθμoρ Δκπαίδεςζηρ 

 

Ο βαζηθφο αιγφξηζκνο κάζεζεο (learning algorithm) είλαη ίδηνο γηα φινπο ηνπο 

λεπξψλεο, έηζη απηά πνπ αθνινπζνχλ εθαξκφδνληαη ζε έλαλ λεπξψλα ζε απνκφλσζε. 

Πξψηα φκσο παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο θάπνησλ κεηαβιεηψλ: 

 x(i) είλαη ην i-νζηφ ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο εηζφδνπ  

 w(i) είλαη ην i-νζηφ ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο βαξψλ  
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 f είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ λεπξψλα  

 d είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα  

 a είλαη κηα ζηαζεξά φπνπ 0 < α < 1 (ξπζκφο κάζεζεο)  

Σα βάξε (w1, w2,...) εθαξκφδνληαη ζηηο εηζφδνπο (x1, x2, ...), ηα νπνία πεξληνχληαη 

ζηελ ζπλάξηεζε f, ε νπνία παξάγεη ηελ έμνδν y. Σα βάξε ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

ξπζκφ κάζεζεο(learning rate) πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπο, ελψ 

ελεκεξψλνληαη κεηά απφ θάζε είζνδν κε βάζε ηνλ παξαθάησ θαλφλα ελεκέξσζεο: 

w(j)' = w(j) + a(d − f)x(j).  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εθκάζεζε κνληεινπνηείηαη θαζψο ην δηάλπζκα κε ηα βάξε 

ελεκεξψλεηαη κεηά απφ κία επαλάιεςε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν αλ ε 

έμνδνο y είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα δ.  

Θεσξψληαο αθφκε έλαλ κνλαδηθφ λεπξψλα αιιά πξνζπαζψληαο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε πνιιέο επαλαιήςεηο, αο νξίζνπκε κεξηθέο αθφκε κεηαβιεηέο: 

 xj είλαη ην δηάλπζκα εηζφδνπ γηα ηελ j-νζηή επαλάιεςε  

 wj είλαη ην δηάλπζκα κε ηα βάξε γηα ηελ j-νζηή επαλάιεςε  

 yj  είλαη ε έμνδνο γηα ηελ j-νζηή επαλάιεςε  

 θαη Dm = {(x1,y1), …,(xm,ym)}είλαη έλα ζχλνιν εθπαίδεπζεο m επαλαιήςεσλ.  

 

Yπνζέηνπκε δπαδηθέο ηηκέο γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα yj (έηζη ε πεξηγξαθή καο 

πξνζεγγίδεη θαη ην πξφβιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο): 

yj = 1 γηα ζεηηθέο επαλαιήςεηο  

yj = 0 γηα αξλεηηθέο επαλαιήςεηο  

ε θάζε επαλάιεςε ην δηάλπζκα κε ηα βάξε ελεκεξψλεηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν 

αιγφξηζκν: 

Γηα θάζε (x,y) δεπγάξη ηνπ ζπλόινπ  εθπαίδεπζεο Dm 

      Πέξαζε ην (xj,yj,wj) ζηνλ θαλόλα ελεκέξσζεο w(i)' = w(i) + a(d − y)x(j). 

 

Σέινο ε πιήξεο παξνπζίαζε φινπ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο ζην 

δίθηπν ιέγεηαη ρξφλνο εθπαίδεπζεο ή «επνρή» εθπαίδεπζεο (epoch). Ζ δηαδηθαζία 

κάζεζεο πξνρσξάεη απφ θχθιν ζε θχθιν, κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα βάξε θαη ηα 

θαηψθιηα ηνπ δηθηχνπ θαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ιάζνο φισλ ησλ δηαλπζκάησλ 

εθπαίδεπζεο λα ηείλεη ζε θάπνηα ειάρηζηε ηηκή. 

 

 

2.3.6. Άλλερ Οικογένειερ Αλγοπίθμυν 

 

 “Nσρειηθή Mάζεζε”  (lazy learning) 

Απνηειεί ηελ πην απινπζηεπκέλε νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο θαζψο 

απνπζηάδεη ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ην ιφγν απηφ θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

“λσρειηθή(lazy)”.Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο αξθείηαη ζηελ απιή 

απνκλεκφλεπζε φισλ ησλ ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο πνπ ηνπ παξέρνληαη, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηεί κφλν φηαλ θιεζεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη  έλα άγλσζην 

ζηηγκηφηππν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ηνπ 
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αγλψζηνπ ζηηγκηφηππνπ κε ηα απνζεθεπκέλα. Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο είλαη νη αιγφξηζκνη ησλ k-θνληηλόηεξσλ γεηηόλσλ (k Nearest 

Neighbors ή k-NN), ηεο ηνπηθήο παιηλδξόκεζεο κε βάξε (Locally Weighted 

Regression), θαζψο θαη ε κέζνδνο ηεο ζπιινγηζηηθήο βαζηζκέλεο ζε 

πεξηπηώζεηο (Case-Based Reasoning). 

 

 Γελεηηθνί Αιγόξηζκνη 

Ζ νηθνγέλεηα απηή βαζίδεηαη ζηε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία δψλησλ 

νξγαληζκψλ. Μεηά απφ παξαηήξεζε θαη κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε πξνβιήκαηα Μεραληθήο 

Μάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε ηεο βέιηηζηεο ζπλάξηεζεο έρεη 

σο βάζε έλα ζχλνιν αξρηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ζπλήζσο αλαπαξίζηαληαη σο 

αθνινπζίεο δπαδηθψλ ςεθίσλ. Σν ζχλνιν απηφ εμειίζζεηαη ζπλερψο κε ηε 

ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαζηαύξσζεο (crossover) θαη ηεο κεηαιιαγήο 

(mutation), φξνη δαλεηζκέλνη απφ ηε βηνινγία, πνπ ππνδειψλνπλ φηη κηα «λέα 

γεληά» ππνζέζεσλ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελή ηεο, κέζσ ηεο 

ζπγρψλεπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ παιαηφηεξσλ ππνζέζεσλ αιιά θαη ηεο 

κεηαιιαγήο απηψλ ζε λέα ραξαθηεξηζηηθά. Οη αιγφξηζκνη απηνί, ιφγσ ησλ 

γελεηηθψλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνβιήκαηα φπνπ 

ν ρψξνο ππνζέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πεξίπινθνπο ζρεκαηηζκνχο 

πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζηζηψληαο έηζη ηελ κνληεινπνίεζε ηνπο 

ηδηαίηεξα δχζθνιε. Δπίζεο πξνζθέξνληαη γηα εθηέιεζε ζε παξάιιεια 

ζπζηήκαηα ιφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ παξαιιειίαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. 

 

 Αιγόξηζκνη Μέηα-Μάζεζεο (Meta-Learning) 

Απνηειεί κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο. 

Γεληθή αξρή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

κνληέινπ απφ ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ηειηθή 

ηαμηλφκεζε, ζρεηηθά κε έλα κε θαηεγνξηνπνηεκέλν ζηηγκηφηππν ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Δπξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο αιγνξίζκσλ απηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη νη Δλδπλάκσζε(Boosting), Σαθνύιηαζκα(Bagging), 

Σπζζώξεπζε(Stacking) θαη Κσδηθνπνίεζε Γηόξζσζεο Λαζώλ Δμόδνπ(Error-

Correcting Output Codes). 

 

Κιείλνληαο ηε ζχληνκε απηή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνγελεηψλ 

αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο θξίλεηαη ζθφπηκν κία ζπδήηεζε επί απηψλ. Γεληθφηεξα νη 

ηαμηλνκεηέο Αθεινχο Bayes θαη ηα Γέλδξα Απφθαζεο είλαη απιά ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο κίαο  θαηαλνκήο  ππνζεηηθήο  πηζαλφηεηαο. Βέβαηα δηαθέξνπλ 

ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαζψο ν Αθειήο Bayes πξνζθέξεηαη θαιχηεξα γηα απιέο 

θαηαλνκέο απφ φηη ζε πην αθζαίξεηεο, φπνπ εθεί ηα Γέλδξα ηα θαηαθέξλνπλ 

θαιχηεξα. Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ Γέλδξσλ Απφθαζεο είλαη φηη ρσξίδνπλ ην 

ζχλνιν εθπαίδεπζεο ζε νινέλα θαη κηθξφηεξα θνκκάηηα κε αλαπφθεπθην απνηέιεζκα 

ιηγφηεξν αμηφπηζηε εθηίκεζε [Witten&Frank].  Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν 
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Αθειήο Bayes απαηηεί ζρεηηθά κηθξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηφζν ζην ζηάδην 

εθπαίδεπζεο φζν θαη ηαμηλφκεζεο ελψ είλαη θαη αλζεθηηθφο ζηηο ηηκέο πνπ γηα θάπνην 

ιφγν δελ ππάξρνπλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ελψ ζα έπξεπε(missing values), ιφγσ ηνπ 

φηη αγλννχληαη ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ πηζαλνηήησλ κε απνηέιεζκα λα κελ 

έρνπλ θακία επίδξαζε ζηελ ηειηθή απφθαζε. Όζνλ αθνξά ηα  Νεπξσληθά Γίθηπα θαη 

νη Μ.Γ.Τ. , εθαξκφδνληαη θαιχηεξα  ζε κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ, θαζψο ηφηε 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 

εθπαίδεπζεο, ν Αθειήο Βayes είλαη αξθεηά γξήγνξνο ιφγσ ηνπ φηη απαηηείηαη κφλν 

έλα απιφ πέξαζκα ζηα δεδνκέλα είηε φηαλ απηά απνηεινχληαη απφ δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο(φπνπ εθεί κεηξάεη απιά ζπρλφηεηεο) είηε απφ ζπλερείο(φπνπ ππνινγίδεη 

ηελ θαλνληθνπνηεκέλε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο). Δπίζεο ηα Γέλδξα 

Απφθαζεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηνλ κηθξφ ρξφλν εθπαίδεπζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

Νεπξσληθά Γίθηπα θαη ηηο Μ.Γ.Τ. . Γεληθφηεξα  δελ κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη 

θάπνηνο  αιγφξηζκνο κάζεζεο είλαη θαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο άιινπο γηα 

νπνηνδήπνηε ζχλνιν δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ απφ έλαο γηα θάπνην πξφβιεκα, είηε μερσξηζηά ψζηε λα 

ζπγθξίλνληαη κεηά ηα απνηειέζκαηα θαη λα βγαίλνπλ πην γεληθά θαη ζηαζεξά 

ζπκπεξάζκαηα είηε ππφ κνξθή ζπλεξγαζίαο 2 ή θαη πεξηζζνηέξσλ αιγνξίζκσλ. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα [Kotsiantis 2007] παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη επηδφζεηο ηνπο σο 

πξνο θάπνηεο απαηηήζεηο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  
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Σπγθξηηηθόο Πίλαθαο Αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο [Kotsiantis] 

 Γέλδξα 

Απφθαζεο 

Νεπξσληθά 

Γίθηπα 

Αθειήο 

Bayes 

kNN Μ.Γ.Τ. 

Αθξίβεηα ** *** * ** *** 

Σαρχηεηα εθκάζεζεο 

ζπλαξηήζεη ηνπ πιήζνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

παξαδεηγκάησλ 

*** * **** **** **** 

Σαρχηεηα ηαμηλφκεζεο **** **** **** * **** 

Αλεθηηθφηεηα ζηηο ειιηπείο 

ηηκέο 

*** * **** * ** 

Αλεθηηθφηεηα ζε 

αζπζρέηηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

*** * ** ** **** 

Αλεθηηθφηεηα ζε πςειά  

αιιεινεμαξηψκελα 

ραξαθηεξηζηηθά 

** *** * * *** 

Αλεθηηθφηεηα ζε 

πιενλαζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

** *** * ** *** 

πκπεξηθνξά κε 

δηαθξηηά/δπαδηθά /ζπλερή 

ραξαθηεξηζηηθα 

**** *** 

(φρη γηα 

δηαθξηηά) 

*** 

(φρη γηα 

ζπλερή) 

*** 

(φρη γηα 

δηαθξηηά) 

** 

(φρη γηα 

δηαθξηηά) 

Αλεθηηθφηεηα ζην ζφξπβν ** ** *** * ** 

Αληηκεηψπηζε 

πξνβιήκαηνο 

ππεξηαηξηάζκαηνο 

** * *** *** ** 

Πξνζπάζεηεο γηα απμεηηθή 

εθκάζεζε 

** *** **** **** ** 

Γπλαηφηεηα επεμήγεζεο 

ηεο γλψζεο/ησλ 

ηαμηλνκήζεσλ 

**** * **** ** * 

Υεηξηζκφο παξακέηξσλ 

κνληέινπ 

*** * **** *** * 

 

 

 

 

2.4. Μέθοδοι Εκτίμησης της Αποτελεσματικότητας 

 

Ζ χπαξμε πνηθίισλ ηερληθψλ θαηεγνξηνπνίεζεο αλαπφθεπθηα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  απνδεηθλχνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ νξζφηεηα 
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θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη πεηξακαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο, κέζσ ησλ απνθάζεσλ ηαμηλφκεζεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη 

ην ζχζηεκα επί ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ ειέγρνπ(test dataset), δηαθνξεηηθνχ απφ ην 

ζύλνιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ (training dataset). Πνιιέο 

θνξέο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο αθφκα ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ηνπ ζπλόινπ 

δεδνκέλσλ επηθύξσζεο (validation dataset), κε ηα πεξηερφκελά ηνπ λα κελ 

εκθαλίδνληαη ζε θαλέλα απφ ηα δχν πξνεγνχκελα. Σν ηειεπηαίν ρξεηάδεηαη φηαλ ε 

εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ πεηξακαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

θάπνησλ παξακέηξσλ ηνπ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ην επηιεγκέλν κέηξν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηαμηλνκεηή απνδεηθλχεηαη 

ε φζν ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ ζηηγκηνηχπσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο σο πξνο ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ζηα ζχλνια εθπαίδεπζεο 

θαη ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην πιήξεο ζχλνιν ζηηγκηνηχπσλ. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ηαμηλνκεηή.  

Kαηά ηε κέζνδν Holdout ρσξίδνπκε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε δχν ηκήκαηα: 

ζην ηκήκα εθπαίδεπζεο(ζπλήζσο ηα 2/3 πξψηα αληηθείκελα) θαη ζην ζχλνιν 

ειέγρνπ(ην ππφινηπν 1/3). Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο, ελψ ε απνηίκεζε ηνπ κνληέινπ βάζε ηνπ ζπλφινπ ειέγρνπ. Σν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη  έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ δεδνκέλσλ δελ ζπκκεηέρεη 

θαζφινπ ζην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ηα ζχλνια ειέγρνπ θαη εθπαίδεπζεο 

δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο ελψ ην κνληέιν γεληθφηεξα εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχλζεζε ησλ ζπλφισλ εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ.  

Ίζσο ε βαζηθφηεξε θαηεγνξία απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη ε Cross validation - 

Γηαζηαπξσκέλε Δπηθύξσζε.  Ζ ηερληθή απηή θαηαθέξλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηελ δπλαηφηεξε  αληηπξνζσπεπηηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

ζηηγκηνηχπσλ ηνπ πξνβιήκαηνο σο πξνο ηα  ζψκαηα εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ, ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην πιήξεο ζψκα παξαδεηγκάησλ  ζηηγκηνηχπσλ. Καηά 

ηε κέζνδν απηή  αξρηθά δηαρσξίδνπκε ην ζψκα ησλ  ζηηγκηνηχπσλ ζε  k μέλα κεηαμχ 

ηνπο ππνζχλνια κε Ν/k δηαδνρηθά αληηθείκελα ην θαζέλα, φπνπ k είλαη επίζεο θαη ν 

αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ απαηηεί ε κέζνδνο ελψ N ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζην ζχλνιν ησλ ζηηγκηνηχπσλ. ηελ i-νζηή επαλάιεςε, ην i-νζηφ  ηκήκα ιεηηνπξγεί 

σο ζχλνιν ειέγρνπ, ελψ ηα ππφινηπα k-1 απνηεινχλ ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο . Χο 

ζπλνιηθφ κέηξν ηεο απφδνζήο ηνπ επηιέγεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κέηξσλ ησλ 

επηκέξνπο επαλαιήςεσλ. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο εγγπάηαη φηη θάζε ζηηγκηφηππν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ. Έρεη 

ππνινγηζηεί φηη κηα βέιηηζηε θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηηκή ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο επαλαιήςεηο είλαη k = 10. ηελ πεξίπησζε απηή ε κέζνδνο 

απνθαιείηαη Γηαζηαπξσκέλε Δπηθχξσζε 10 - Πηπρψλ (10-fold cross validation) θαη 

είλαη κηα απφ ηηο πην αμηφπηζηεο κεζφδνπο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ηαμηλνκεηψλ.  ηελ 

πεξίπησζε φπνπ k = N ε κέζνδνο απνθαιείηαη "όια εθηόο από έλα"(leave-one-out) 

ππνδειψλνληαο φηη N-1 ηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο θαη κφιηο έλα ην ζηηγκηφηππν 

ειέγρνπ. Πξνθαλψο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα κηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ. 
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Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε παξαιιαγή ηεο Γ.Δ, ε ιεγφκελε  

Σηξσκαηνπνηεκέλε Γ.Δ. (Stratified C.V.), επηρεηξεί θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ k 

ππνζπλφισλ ηνπ αξρηθνχ ζψκαηνο λα εμαζθαιίζεη ηελ αληηπξνζσπεπηηθή θαηαλνκή 

ησλ ζηηγκηνηχπσλ ζε θιάζεηο, κέζσ ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, αιιά κε ηξφπν  ψζηε  

λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ππνζχλνιν κε ηε δπλαηφηεξε ζσζηή αλαινγία. 

Ζ απιή Γ.Δ. 10-εκείσλ δελ είλαη πάληα θαη ε πιένλ αμηφπηζηε κέζνδνο. Απηφ γηαηί 

εάλ εθηειέζνπκε  κία Γ.Δ. 10-εκείσλ  γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε πάλσ απφ κία θνξά 

ζα δνχκε κία απφθιηζε ζηα απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηπραίαο 

απφθιηζεο ζηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ. Ζ ηξσκαηνπνηεκέλε Γ.Δ. κεηψλεη απηή ηελ 

απφθιηζε αιιά δελ ηελ εμαιείθεη εληειψο. Γηα ην ιφγν απηφ, γηα λα επηηεπρζεί αθφκα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ ιάζνπο, επηιέγεηαη λα επαλαιεθζεί ε φιε 

δηαδηθαζία 10 θνξέο θαη παίξλνπκε ην κέζν φξν ησλ απνηειεζκάησλ. πλεπψο ν 

αιγφξηζκνο εθκάζεζεο εθαξκφδεηαη 100 θνξέο ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν θάζε 

θνξά είλαη ηα 9/10 ηνπ αξρηθνχ.  

Μηα ηειεπηαία κέζνδνο αμηνιφγεζεο είλαη ε κέζνδνο Bootstrap. ηε κέζνδν 

απηή κηα εγγξαθή πνπ επηιέγεηαη σο δεδνκέλν εθπαίδεπζεο κεηά μαλακπαίλεη ζην 

αξρηθφ ζχλνιν. Αλ N ηα δεδνκέλα παίξλνπκε δείγκα 63.2% ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ πηζαλφηεηα έλα δεδνκέλν λα επηιεγεί είλαη 1-(1-1/Ν)
Ν
. Έηζη γηα κεγάιν Ν ε 

πηζαλφηεηα επηινγήο ηείλεη αζπκπησηηθά ζην 1-e
-1

 = 0.632. Οη ππφινηπεο εγγξαθέο 

πνπ δελ επηιέγνληαη είλαη νη εγγξαθέο ειέγρνπ.  Ζ φιε δηαδηθαζία εθηειείηαη έλαλ 

αξηζκφ θνξψλ θαη φπσο θαη ζηελ Γ.Δ., ην κέηξν ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ηαμηλνκεηή είλαη  ν κέζνο φξνο ησλ κέηξσλ ησλ επηκέξνπο εθηειέζεσλ. Ζ κέζνδνο 

απηή ζεσξείηαη ηδαληθή γηα πνιχ κηθξά ζψκαηα εθπαίδεπζεο. Ζ κέζνδνο ηεο Γ.Δ. 

παξακέλεη πξνηηκφηεξε, αθνχ ζηελ Bootstrap ηα ζψκαηα ειέγρνπ δελ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πηζαλή ε ζπκκεηνρή ελφο 

ζηηγκηφηππνπ ζε πάλσ απφ έλα ζψκα ειέγρνπ. 

 

 

2.5. Μέτρα Αποτελεσματικότητας της Ταξινόμησης 

 

Θα αλαθεξζνχκε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζε πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο δχν 

θιάζεσλ, φπσο θαη ην πξφβιεκα πνπ δηεξεπλάηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία(spammer - non spammer). Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα  

κέηξα απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο φζνλ αθνξά ζηελ 

αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ.  Ολνκαζηηθά απηά είλαη ε αθξίβεηα(accuracy), ε 

νξζόηεηα(precision), ε αλάθιεζε(recall), ην εκβαδόλ θάησ ηεο θακπύιεο(area under 

the curve - auc), φπνπ θακπχιε ελλνείηαη ε θακπχιε ηεο Υαξαθηεξηζηηθή 

Λεηηνπξγίαο Γέθηε (Receiver Operating Characteristic) θαη ηέινο ην κέηξν  ηεο 

ζπλάξηεζεο F (F-Score). Πξψηα φκσο είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζηνπο Πίλαθεο 

χγρεζεο(Confusion Matrices) απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ αξθεηά απφ ηα κέηξα 

απηά. 

 



27 
 

Πίνακερ ύγσςζηρ(Confusion Matrices): ε έλα Πίλαθα χγρπζεο 

απεηθνλίδνληαη νη ηέζζεξηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ δπαδηθήο 

ηαμηλφκεζεο θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπκβνιηζκνχο TP,TN,FP,FN. Έλα απνηέιεζκα 

ηαμηλφκεζεο ραξαθηεξίδεηαη TP(Τrue Positive - Αιεζώο Θεηηθό) φηαλ ν 

ηαμηλνκεηήο θαηαηάζζεη έλα ζεηηθφ παξάδεηγκα ζηελ θιάζε ησλ ζεηηθψλ ελψ 

FP(False Positive - Χεπδώο Θεηηθό) φηαλ θαηαηάζζεη έλα αξλεηηθφ παξάδεηγκα 

ζηελ θιάζε ησλ ζεηηθψλ. Αληίζηνηρα ΤΝ(True negative - Αιεζώο Αξλεηηθό) 

έρνπκε φηαλ έλα αξλεηηθφ παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηεί πξάγκαηη ζηελ αξλεηηθή θιάζε 

ελψ FN(False Negative - Χεπδώο Αξλεηηθό) φηαλ αμηνινγεζεί ζηελ θιάζε ησλ 

αξλεηηθψλ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεηηθφ παξάδεηγκα. Ζ πεξίπησζε FN 

(False Negative), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζεηηθνχ παξαδείγκαηνο σο 

αξλεηηθφ, αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία υρ Σθάλμα Τύπος Ι (Error Type I ή εΙ). Ζ 

αληίζεηε πεξίπησζε FP (False Positive) απνηειεί ην Σθάικα Τύπνπ ΙΙ - εΙΙ. Αο 

ζεκεησζεί επίζεο φηη ην άζξνηζκα TP + FN ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ηαμηλνκεηή, θαη θαη' 

επέθηαζε ην FP + TN κε ην πιήζνο ησλ αξλεηηθψλ πνπ είηε ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά ή 

εζθαικέλα. 

Δλδεηθηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλαο Πίλαθαο χγρπζεο: 

 

 

Σρήκα 1[Witten&Frank] 

 

 

 

 Αθξίβεηα(Accuracy):   Χο αθξίβεηα (accuracy) νξίδνπκε ηελ αλαινγία φισλ 

ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ήηαλ ζσζηέο. Γηα έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο δχν 

θιάζεσλ, ε πνζφηεηα εθθξάδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πιήζνπο ησλ ζσζηψλ 

θαη εζθαικέλσλ ηαμηλνκήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο σο εμήο: accuracy = 

  .  

 

 Οξζόηεηα(Precision): Χο νξζφηεηα (precision - degree of soundness) 

νξίδνπκε ηε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα λα ηαπηίδεηαη ε θιάζε πνπ πξνβιέπεη 

έλαο ηαμηλνκεηήο γηα έλα ζηηγκηφηππν κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θιάζε. Γηα έλα 
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πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο δχν θιάζεσλ έρνπκε: precision(P) =  θαη 

precision(N) =    αληίζηνηρα γηα ηελ νξζφηεηα ζηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά παξαδείγκαηα. 

 

 Αλάθιεζε(Recall): Χο αλάθιεζε  νξίδνπκε ηε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα αλ 

έλα ζηηγκηφηππν αλήθεη ζε κηα θιάζε,  απηή λα αλαγλσξηζηεί ζσζηά απφ ηνλ 

ηαμηλνκεηή. Αληίζηνηρα γηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά είλαη recall(P) =  

θαη recall(N) = . 

 

 Μέηξν-F (F-score): Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ πξάμε ηα δχν παξαπάλσ 

κέηξα  δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ρσξηζηά, θαζψο παξέρνπλ κηα 

αιιεινζπκπιεξνχκελε εηθφλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ηαμηλνκεηή. 

Έλα κέηξν πνπ ηα ζπλδπάδεη είλαη ην κέηξν ηεο ζπλάξηεζεο F (F-score), πνπ 

νξίδεηαη γηα ζεηηθά παξαδείγκαηα σο  

 

 F =  

 

Αληίζηνηρα νξίδεηαη θαη γηα αξλεηηθά. H ηηκή ηνπ ηείλεη λα είλαη πην θνληά ζην 

κηθξφηεξν απφ ηα δχν(νξζφηεηα θαη αλάθιεζε). Τςειή ηηκή ζεκαίλεη φηη  

ηφζν ε αλάθιεζε φζν θαη ε νξζφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά κεγάιεο. 

 

 Δκβαδόλ Κάησ Από ηελ Κακπύιε Φαξαθηεξηζηηθήο Λεηηνπξγίαο 

Γέθηε(AUC – ROC):  Ζ Φαξαθηεξηζηηθή Λεηηνπξγίαο Γέθηε(Φ.Λ.Γ.) 

αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ '50 αξρηθά ζηελ αλίρλεπζε ζήκαηνο γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηηπρεκέλσλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ ζε έλα θαλάιη κε ζφξπβν. Με άιια ιφγηα ραξαθηεξίδεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ TP θαη FP πξνβιέςεσλ.  Δθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα έλα 

ηπραία επηιεγκέλν ζεηηθφ ζεκείν λα έρεη πςειφηεξε βαζκνινγία απφ έλα 

ηπραία επηιεγκέλν αξλεηηθφ ζεκείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ  ππνδεηθλχεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ θέξδνπο(Αιεζψο Θεηηθά ) κε ην θφζηνο(Φεπδψο Θεηηθά). Ζ 

θακπχιε Υ.Λ.Γ. απεηθνλίδεη ηα TRP ζηνλ άμνλα y θαη ηα  FPR  ζηνλ άμνλα x, 

φπνπ TPR(True Positive Rate) αληηπξνζσπεχεη ην ξπζκφ ησλ Αιεζψο 

Θεηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ηζνχηαη κε  TPR =   θαη αληίζηνηρα ην 

FPR(False Positive Rate) αληηπξνζσπεχεη ην ξπζκφ ησλ Φεπδψο Θεηηθψλ 

πξνβιέςεσλ θαη ηζνχηαη κε FPR = . Δλαιιαθηηθά θαη γηα πξνβιήκαηα 

δπαδηθήο ηαμηλφκεζεο ν άμνλαο x απεηθνλίδεη ηα FPR θαη ν y ηελ επαηζζεζία 

θαζψο αιιάδεη ην φξην δηάθξηζεο ζηελ θακπχιε.  Ζ απφδνζε ελφο ηαμηλνκεηή 
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αλαπαξίζηαηαη σο έλα ζεκείν ζηελ θακπχιε Υ.Λ.Γ.  Έλα άιιν κέηξν 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θακπχιε ηεο Υ.Λ.Γ.  είλαη ην εκβαδό θάησ από ηελ θακπύιε(Αrea Under  

Curve - AUC). Όηαλ ην εκβαδφ πξνζεγγίδεη ην  1 ηφηε ν ηαμηλνκεηήο 

επηηπγράλεη ζρεδφλ ηέιεηα αθξίβεηα, αλ ην θαηψθιη απφθαζεο επηιερζεί 

ζσζηά, ελψ έλαο ηαμηλνκεηήο πνπ ηαμηλνκεί ηα δεδνκέλα ηπραία έρεη AUC 

ίζν κε 0,5. 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο Φ.Λ.Γ.(ROC):  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο 

κεζφδνπ. Έζησ ην ζρήκα 2[Tan, M.Steinbach, V. Kumar], πξνθαλψο ην 

ηδαληθφηεξν ζεκείν είλαη ην (1,0), ελψ γεληθφηεξα θαινί ηαμηλνκεηέο είλαη 

φζνη αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο θνληά ζηελ αξηζηεξή πάλσ γσλία ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ελψ νη πξνβιέςεηο πνπ αληηζηνηρνχλ θάησ απφ ηε δηαγψλην 

είλαη ην αληίζεην ηεο πξαγκαηηθήο θιάζεο.  

 

 

 

 

                                
Σρήκα 2[Tan, M.Steinbach, V. Kumar] 

 

 



30 
 

 

 

 

ην ζρήκα 3 απεηθνλίδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο, ψζηε λα ηνληζζεί φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ηαμηλνκεηήο πνπ πάληα είλαη θαιχηεξνο. πγθεθξηκέλα ζην παξάδεηγκά καο, 

ην Μ1 κνληέιν είλαη θαιφ γηα κηθξφ FPR ελψ ην M2 γηα κεγάιν FPR.  

 

 

 

Σρήκα 3[Tan, M.Steinbach, V. Kumar] 
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3.  Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης 

 

 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο απεηιψλ αζθαιείαο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηηο 

Eπηζέζεηο Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο(DoS). Όπσο ππνλνεί ην φλνκα, κηα επίζεζε 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο θαζηζηά έλα δίθηπν, έλαλ ππνινγηζηή ή έλα άιιν ηκήκα 

ππνδνκήο άρξεζην γηα ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο. Δμππεξεηεηέο Web, εμππεξεηεηέο e-

mail, εμππεξεηεηέο DNS θαη δίθηπα ηδξπκάησλ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ επηζέζεηο 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε πεξηήγεζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ε 

ιεηηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ, ε κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε 

θάπνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή αθφκα θαη ε επηθνηλσλία ελφο πινίνπ κε ην ιηκάλη, 

είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηαζηεί σο 

ζηφρνη απηψλ ησλ επηζέζεσλ. Οη επηζέζεηο DoS κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

ζπλεζηζκέλεο θαη κάιηζηα παξνπζηάδνληαη  ρηιηάδεο θάζε ρξφλν.   

 Έλαο ηξφπνο  γηα λα παξέκβεη θάπνηνο ζε κία λφκηκε ιεηηνπξγία είλαη λα 

εθκεηαιιεπζεί θάπνηα αδπλακία ηεο ππφ επίζεζεο κεραλήο ή θάπνην θελφ αζθάιεηαο 

πνπ εληνπίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εθαξκνγήο ε νπνία απνηειεί ζηφρν επίζεζεο. Ο 

επηηηζέκελνο ζηέιλεη κεξηθά κελχκαηα ηα νπνία ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε λα επσθειεζνχλ έλαληη θάπνηαο αδπλακίαο. Έλαο άιινο 

ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο απνζηνιήο ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ κελπκάησλ κε ζθνπφ λα 

θαηαλαιψζνπλ θάπνην επνπζηψδε πφξν φπσο ην εχξνο δψλεο, ην ρξφλν ηεο KME, ηε 

κλήκε, θηι.. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε,  ην ζχκα(δίθηπν, κεραλή, εθαξκνγή)  δηαζέηεη 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο πφξνπο ηνπ γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ θίλεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνλ επηηηζέκελν κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο λφκηκνπο 

ρξήζηεο. 

 

3.1.1.  Καηανεμημένερ Δπιθέζειρ Άπνηζηρ Δξςπηπέηηζηρ 

 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε, γηα λα παξαρζεί έλαο ηεξάζηηνο 

αξηζκφο κελπκάησλ ψζηε λα ππεξθνξησζνχλ νη πφξνη ηνπ ζχκαηνο θαη ε επίζεζε λα 

είλαη επηηπρεκέλε, ν επηηηζέκελνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη έλα πνιχ ηζρπξφ 

κεράλεκα κε έλα επαξθψο γξήγνξν επεμεξγαζηή θαη αξθεηφ δηαζέζηκν εχξνο δψλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κεραλή ηνπ επηηηζέκελνπ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
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παξάγεη πεξηζζφηεξε θίλεζε απφ φηη ν ζηφρνο ή ην δίθηπν ζην νπνίν αλήθεη κπνξεί 

λα δηαρεηξηζηεί. πλήζσο φκσο, νη εμππεξεηεηέο έρνπλ άθζνλνπο πφξνπο ψζηε λα 

δηαρεηξηζηνχλ αξθεηφ κεγάιν θφξην θίλεζεο, έηζη θαζίζηαηαη δχζθνιν γηα ηνλ 

επηηηζέκελν λα παξάγεη απφ κία θαη κνλαδηθή κεραλή επαξθή αξηζκφ κελπκάησλ 

ψζηε λα ππεξθνξηψζεη ηνπο πφξνπο ηνπ εμππεξεηεηή ή ηνπ δηθηχνπ. Δάλ φκσο 

θαηαθέξεη θαη πάξεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ έλα κεγάιν πιήζνο κεραλψλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεη λα ζηέιλνπλ ηαπηφρξνλα κελχκαηα ζηε κεραλή ζηφρν ηφηε είλαη πην 

πηζαλφ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο επίζεζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, αηνκηθά νη 

επηηηζέκελεο κεραλέο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο(π.ρ. ρακειή 

επεμεξγαζηηθή ηζρχ) αιιά φιεο ζπλνιηθά ζπλζέηνπλ έλα παλίζρπξν δίθηπν 

επηηηζέκελσλ κεραλψλ θαη κε θαηάιιειε δηαρείξηζε είλαη ζε ζέζε λα 

ππεξθνξηψζνπλ αθφκα θαη έλα ηζρπξφ ζε πφξνπο εμππεξεηεηή. Οη κεραλέο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ επηηηζέκελνπ απνθαινχληαη πξάθηνξεο. Απηή ε 

θαηεγνξία επηζέζεσλ νλνκάδεηαη  επίζεζε Καηαλεκεκέλεο Άξλεζεο 

Δμππεξέηεζεο(DDoS). 

 

3.1.2. ύγκπιζη DoS με DDoS 

 

Σφζν νη επηζέζεηο DoS φζν θαη νη DDoS θαζηζηνχλ κηα κεγάιε απεηιή γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ, αιιά νη επηζέζεηο DDoS είλαη αξθεηά πην 

πεξίπινθεο θαη δχζθνιεο λα αληηκεησπηζηνχλ. Καηαξράο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

αξθεηά κεγάινο αξηζκφο πξαθηφξσλ κε απνηέιεζκα φζν ηζρπξφο θαη λα είλαη ν 

ζηφρνο λα θηλδπλεχεη λα βξεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ 

πιήζνπο πξαθηφξσλ είλαη πιένλ αξθεηά απιή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ φηη θπθινθνξνχλ 

επξέσο ζε ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο ή ζε δσκάηηα ζπδεηήζεσλ πνιιά εξγαιεία πνπ ηελ  

απηνκαηνπνηνχλ θαη ε ρξήζε ηνπο δελ απαηηεί ηδηαίηεξν επίπεδν γλψζεσλ.  Δπίζεο, 

αθφκα θαη αλ ην ζχκα θαηαθέξεη λα εληνπίζεη ηνπο πξάθηνξεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηελ επίζεζε, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα αληηκεησπίζεη έλα πιήζνο ηεξκαηηθψλ ηεο 

ηάμεο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ή αθφκα θαη εθαηνκκπξίσλ. Άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηζέζεσλ απηψλ ην νπνίν απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο, είλαη ε ρξήζε κελπκάησλ ηα νπνία  κνηάδνπλ ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ κε λφκηκα κελχκαηα, κε απνηέιεζκα φηαλ ζπγθξηζνχλ κε θάπνην πξφηππν 

λφκηκνπ κελχκαηνο λα κε δηαθέξνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ή πνιιέο θνξέο θάπνην λφκηκν 

κήλπκα λα παξεξκελεπζεί σο παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πξνο ην δίθηπν.  

Σν πιενλέθηεκα πνπ έρεη ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηψληαο DDoS γίλεηαη αθφκα 

θαιχηεξα αληηιεπηφ αλ αλαινγηζηνχκε ην αθφινπζν απιφ παξάδεηγκα. Έζησ θάπνηνο 

θαθφβνπινο ρξήζηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα επίζεζε DoS  ζηέιλνληαο ζπλερφκελα 

κελχκαηα απφ  κεράλεκα κε κία ζχλδεζε 10 Mbps ζε έλα άιιν  κε ζχλδεζε 100 

Mbps. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν επηηηζέκελνο ζα ζπκθφξηδε κάιινλ ην δηθφ ηνπ 

δίθηπν παξά ην δίθηπν ηνπ ζχκαηνο. Αο αλαινγηζηνχκε ηψξα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 

επηηηζέκελνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ εθαηνληάδεο κεραλέο-πξάθηνξεο. Κάζε κία απφ 

απηέο ζηέιλεη 1Mbps πξνο ην ζχκα. Δπίζεο, αλ ζεσξήζνπκε φηη θάζε κία απφ απηέο 
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έρεη ζχλδεζε 10Mbps, ηφηε θακία δελ αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγήζεη 

πνζφηεηα θίλεζεο ηθαλή λα θαηαξξεχζεη ην δίθηπφ ηεο ζε αληίζεζε κε ην ζχκα, ηνπ 

νπνίνπ ην δίθηπν θαηαθιχδεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ κελπκάησλ πνπ ζηέιλεη ν 

επηηηζέκελνο. Έηζη νη ππεξεζίεο ηνπ ζχκαηνο είλαη ζε θαηάζηαζε άξλεζεο 

εμππεξέηεζεο ελψ νη πξάθηνξεο ηνπ θαθφβνπινπ ρξήζηε είλαη πιήξσο ζε ιεηηνπξγία. 

Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηνπο ιφγνπο πνπ κία επίζεζε DDoS είλαη αξθεηά πην δχζθνιε 

λα εληνπηζηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί: 

 Έλαο ηππηθφο εμππεξεηεηήο έρεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ, κλήκε θαη εχξνο δψλεο απφ κία ηππηθή κεραλή 

πειάηε. Έηζη, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κφλν κηα κεραλή πειάηε, πην πηζαλφ είλαη λα 

πξνθαιέζεη ζπκθφξεζε ζην δηθφ ηνπ δίθηπν παξά ζηνλ εμππεξεηεηή-

ζηφρν. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο θαηαλεκεκέλεο ηερληθέο, ν 

επηηηζέκελνο κπνξεί λα έρεη πνιιαπιάζηνπο πφξνπο ζηελ θαηνρή ηνπ 

ζε ζρέζε κε ην ζχκα έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη 

άξλεζε εμππεξέηεζεο ζε ηζρπξφηεξεο κεραλέο. 

 Γηα λα ζηακαηήζεη ν ακπλφκελνο κηα επίζεζε απφ έλα πξάθηνξα 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνλ πξάθηνξα θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ζε 

ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα εκπνδίδνπλ ηνλ επηηηζέκελν λα ζηείιεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο θίλεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηαλεκεκέλεο επίζεζεο φκσο 

πνπ ν αξηζκφο ησλ πξαθηφξσλ θηάλεη ζε ρηιηάδεο ίζσο θαη ζε 

εθαηνκκχξηα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή 

άκπλα, αλ αλαινγηζηνχκε φηη γηα λα είλαη επηηπρήο ε άκπλα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξάθηνξεο. 

 Αθφκα πην δχζθνιε είλαη ε αληηκεηψπηζε DDoS επηζέζεσλ εάλ νη 

πξάθηνξεο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν επηηηζέκελνο βξίζθνληαη 

δηάζπαξηνη ζε δηάθνξα απνκαθξπζκέλα κεηαμχ ηνπο  ζεκεία ζε 

νιφθιεξν ην δηαδίθηπν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ζπκθφξεζε 

εληνπίδεηαη κφλν ζε ζεκείν θνληά ζην ζχκα, ην ιεγφκελν ζεκείν 

ζπλάζξνηζεο.  Έηζη ν εληνπηζκφο ηεο πεγήο ηεο επίζεζεο θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθά πην δχζθνινο. 

 ε κηα επίζεζε DνS ε νπνία εθηειείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ 

πξάθηνξα, ην ζχκα έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα αλαθάκςεη 

απνθηψληαο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ζπκθνξεκέλνο εμππεξεηεηήο Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα είλαη ηθαλφο λα 

πξνζιάβεη άιινπο ηνπηθνχο εμππεξεηεηέο ψζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

δηαρεηξηζηεί ην επηπιένλ θνξηίν. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή ζε κηα θαηαλεκεκέλε επίζεζε, αθνχ εάλ ν 

ακπλφκελνο πνιιαπιαζηάζεη θαηά έλα παξάγνληα ηνπο πφξνπο ηνπ, ν 
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επηηηζέκελνο κπνξεί λα θάλεη ην ίδην απνθηψληαο έιεγρν ζε 

πεξηζζφηεξνπο πξάθηνξεο. 

 

3.2. Γενική Επισκόπηση Επιθέσεων DDoS 

 

Μηα DDoS  επίζεζε απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα. Αξρηθά ν επηηηζέκελνο 

ζπγθεληξψλεη ηνπο πξάθηνξεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην επηηηζέκελν δίθηπν. Απηφ 

ζπκβαίλεη κε ην λα αλαδεηάεη εππαζείο κεραλέο θαη αθνχ θαηαθέξεη λα ηηο πάξεη ππφ 

ηνλ έιεγρφ ηνπ, λα εγθαηαζηήζεη ηνλ θψδηθα βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλψλεηαη ε 

επίζεζε.  Καηφπηλ, ν επηηηζέκελνο δεκηνπξγεί θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κεραλψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε θαηεπζπλφκελν ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο πξάθηνξαο πνπ ειέγρεη φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο πξάθηνξεο θαη γη‟απηφ ην ιφγν θαιείηαη ρεηξηζηήο ή έλα θαλάιη εληνιψλ 

θαη ειέγρνπ βαζηζκέλν ζε αξρηηεθηνληθή ηχπνπ IRC. Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθφηεξα ε δηαδηθαζία απηή. 

 

3.2.1. Κίνηηπο Δπιθέζευν 

 

Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επίζεζεο άξλεζεο εμππεξέηεζεο 

είλαη πνηθίια. Αξρηθά ν ιφγνο ηέηνησλ επηζέζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ζπγθξνχζεσλ  

θαη αληηζέζεσλ ρξεζηψλ θπξίσο κέζσ θαλαιηψλ IRC. Δπίζεο ήηαλ κέζν επίδεημεο 

δχλακεο θάπνηνπ ρξήζηε έλαληη θάπνηνπ άιινπ ζε θάπνηα φρη θαη ηφζν επηθαλή 

θνηλφηεηα ρξεζηψλ.        

 Καζψο φκσο νη ηερληθέο εμειηζζφηαλ θαη νη πφξνη ηνπ επηηηζέκελνπ γηλφηαλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη, νη επηζέζεηο απηέο απέθηεζαλ κεγαιχηεξν εχξνο. Έηζη 

ζήκεξα έρνπλ παξαηεξεζεί επηζέζεηο κε πνιηηηθά θίλεηξα. Γηα παξάδεηγκα,  φηαλ 

νκάδα αηφκσλ ή θαη έλαο ρξήζηεο δηαθσλνχλ κε απφςεηο θαη ζέζεηο ελφο νξγαληζκνχ 

πνιηηηθνχ ή κε, λα εμαπνιχνπλ κηα επίζεζε DoS ζην δίθηπν απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ ή 

ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ. Αθφκα, ππάξρνπλ θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη δηελέξγεηαο επηζέζεσλ 

DoS. πγθεθξηκέλα, κία επίζεζε DoS ζην δίθηπν κίαο εηαηξίαο θνζηίδεη αξθεηά ζηελ 

εηαηξία-ζχκα, φζν δηάζηεκα είλαη εθηφο δηαδηθηχνπ αιιά θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πξνζηαζίαο. Δπίζεο θαη νη ηξάπεδεο πιήγνληαη ζεκαληηθά απφ επηζέζεηο 

DoS αθνχ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ελψ κπνξεί λα ραζνχλ 

θαη ζεκαληηθά δεδνκέλα.       

 Άιινο έλαο ζηφρνο ησλ επηζέζεσλ DoS είλαη θαη νη ISPs. Με ηελ επηπξφζζεηε 

θίλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο επηζέζεηο, θαηαζπαηαιάηαη κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ 

εχξνπο δψλεο κε απνηέιεζκα ν ISP-ζχκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη  ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο παξνρέο γηα ηηο νπνίεο ν πειάηεο πιεξψλεη. Έηζη ν ISP-ζχκα 

πιήγεηαη νηθνλνκηθά αθνχ ελδέρεηαη λα ράζεη πειάηεο αιιά θαη γηαηί αλαγθάδεηαη λα 

βειηηψζεη ηελ πιηθνηερληθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

απμαλφκελε θίλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ πξάθηνξεο επηζέζεσλ DoS. 
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3.2.2.  ύνθεζη ηος Γικηύος Ππακηόπυν 

 

Αλαιφγσο κε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηεο επίζεζεο άξλεζεο εμππεξέηεζεο πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί, ν επηηηζέκελνο ρξεηάδεηαη λα βξεη έλαλ επαξθψο κεγάιν αξηζκφ ηξσηψλ 

κεραλεκάησλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξάθηνξεο. Απηή ε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληειψο ρεηξνθίλεηα, εκη-απηφκαηα ή κε πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. χκθσλα κε ηειεπηαίεο  ελδείμεηο, νη επηηηζέκελνη 

απηνκαηνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηξσηψλ κεραλεκάησλ κε ρξήζε scripts ή  

κεζφδνπο ζάξσζεο. πγθεθξηκέλα, δχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη κέζνδνη ζάξσζεο 

βαζίδνληαη ζηα ιεγφκελα «ζπλδπαζκέλεο απεηιέο» θαη «ζθνπιήθηα».  

 Με ηνλ φξν ζπλδπαζκέλεο απεηιέο ελλννχκε πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εληνιέο θαη έιεγρν κέζσ IRC bot θαη ζάξσζεο κε ζθνπφ ηελ εχξεζε 

ηξσηψλ ζεκείσλ. Σν bot, είλαη έλα πξφγξακκα πειάηε πνπ ηξέρεη ζην background ηεο 

ππφ έιεγρν κεραλήο θαη παξαθνινπζεί γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεηξέο ζηνηρείσλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα εκθαληζηνχλ ζε έλα IRC θαλάιη. Οη ζεηξέο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ 

θσδηθνπνηεκέλεο εληνιέο ηηο νπνίεο εθηειεί ην bot φπσο ν έιεγρνο ελφο ζπλφινπ 

δηεπζχλζεσλ ή ε πξνεηνηκαζία γηα επίζεζε DoS. Όηαλ ηα bots ζπλζέζνπλ κηα ιίζηα 

απφ ηεξκαηηθά κε θελά αζθάιεηαο, πιεξνθνξνχλ ηνλ επηηηζέκελν θάλνληαο ρξήζε 

ηνπ botnet(δίθηπν απνηεινχκελν απφ bots ηα νπνία ζπγρξνλίδνληαη επηθνηλσλψληαο 

κέζσ ελφο θαλαιηνχ IRC). Αθνχ ν επηηηζέκελνο έρεη ηε ιίζηα, ε ζάξσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε μερσξηζηά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ 

«πιαηθφξκα ζπλδπαζκέλσλ απεηιψλ»(παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο ζπλδπαζκέλεο 

απεηιήο είλαη ην Phatbot). Σα Γηαδηθηπαθά ζθνπιήθηα είλαη απηνκαηνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηαησλίδνληαη κεηαμχ  ηεξκαηηθψλ κε θελά αζθαιείαο, 

ζπκπεξηθνξά παξφκνηα κε ηελ εμάπισζε βηνινγηθνχ ηνχ. Έλα ζθνπιήθη αλαιχεηαη 

ζε ηξεηο θπξίσο ιεηηνπξγίεο: (1) ζάξσζε, ψζηε λα αλαθαιχςεη εππαζείο κεραλέο, (2) 

εθκεηάιιεπζε, ψζηε λα ζπκβηβάζεη ηηο εππαζείο κεραλέο ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, 

απνθηψληαο δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή, θαη λα ηηο ειέγρεη απφ απφζηαζε θαη (3) ηέινο ν 

θψδηθαο πνπ εθηειείηαη θαη αλαγθάδνπλ  ηηο κεραλέο-πξάθηνξεο λα επηηεζνχλ. 

 

3.2.3.  Έλεγσορ ηος Γικηύος ηυν Ππακηόπυν 

 

Ο επηηηζέκελνο ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο πξάθηνξέο ηνπ φρη κφλν γηα λα ηνπο 

δίλεη εληνιέο ζρεηηθά κε ηελ αξρή, ην ηέινο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κηα επίζεζεο αιιά 

θαη γηα λα ζπγθεληξψλνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξάθηνξα. Ζ επηθνηλσλία απηή γίλεηαη άκεζα ή έκκεζα.    

 ηελ άκεζε επηθνηλσλία, ν επηηηζέκελνο ρηίδεη έλα δίθηπν πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ρεηξηζηή/πξάθηνξα, φπνπ νη πξάθηνξεο ππαθνχλ ζηηο εληνιέο ηνπ κέζσ 

ηνπ ρεηξηζηή. Δληνπίδνληαη φκσο αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ζε απηφ ην είδνο 

επηθνηλσλίαο. Καηαξράο, ζε θάζε έλα πξάθηνξα ζα είλαη απνζεθεπκέλε ε δηεχζπλζε 

ηνπ ρεηξηζηή, δείλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλαθαιχςνπλ θάπνην πξάθηνξα λα ηαπηνπνηήζνπλ νιφθιεξν ην δίθηπν. Δπηπιένλ κε 
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ηε κέζνδν απηή εκθαληδφηαλ ζην δίθηπν αζπλήζηζηε θίλεζε ε νπνία γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ειεγθηέο θίλεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ 

άκεζε επηθνηλσλία ηφζν ν πξάθηνξαο φζν θαη ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα είλαη ζε 

εηνηκφηεηα λα ιακβάλνπλ κελχκαηα θάζε ζηηγκή, κε άιια ιφγηα πξέπεη λα έρνπλ 

θάπνηα πφξηα αλνηρηή ζηελ νπνία λα αθνχλε ζπλέρεηα θαη έηζη θάπνηνο δηαρεηξηζηήο 

δηθηχνπ ή ππεχζπλνο αζθαιείαο κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ θαθφβνπιε θίλεζε 

ειέγρνληαο πφξηεο νη νπνίεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο δε ζα ήηαλ αλνηρηέο. Σέινο, έλα 

γεληθφηεξν κεηνλέθηεκα ζηελ επηθνηλσλία ρεηξηζηή-πξάθηνξα πνπ πεξηνξίδεη ην 

κέγεζνο ελφο DDoS δηθηχνπ επίζεζεο είλαη ν αξηζκφο ησλ αλνηρηψλ ρεηξηζηψλ 

θαθέισλ(file handles) πνπ απαηηνχληαη γηα επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ TCP 

κεηαμχ ρεηξηζηή θαη πξάθηνξα(ν κέγηζηνο αξηζκφο είλαη πεξίπνπ 1024). Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηνλ ππξήλα αξθεηψλ εθδφζεσλ Unix ζπζηεκάησλ.

 Όια απηά ηα κεηνλεθηήκαηα είραλ σο απνηέιεζκα νη θαθφβνπινη ρξήζηεο λα 

ςάμνπλ θαη γηα άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπ πξάθηνξεο ηνπο πνπ δε ζα είραλ 

ή ηνπιάρηζηνλ ζα είραλ κεξηθά απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Έηζη πξνέθπςε ε 

ιεγφκελε έκκεζε επηθνηλσλία. Ζ κνξθή απηή επηθνηλσλίαο βαζίδεηαη ζηα θαλάιηα 

IRC. πγθεθξηκέλα, αληί ν επηηηζέκελνο λα ηξέρεη θάπνην πξφγξακκα πνπ αθνχεη γηα 

εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζε θάπνηεο ζχξεο ηνπ, ν επηηηζέκελνο αιιά θαη νη πξάθηνξέο 

ηνπ ζπλδένληαη ζε έλαλ IRC εμππεξεηεηή φπσο θάζε άιινο IRC πειάηεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη λα κε δεκηνπξγεζεί αζπλήζηζηε θίλεζε ζην δίθηπν αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη επηηξέπνπλ ην IRC ζαλ θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. Σν ξφιν ηνπ ρεηξηζηή παίδεη ηψξα έλα θαλάιη IRC ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη 

απφ θσδηθφ. Ζ ζχλδεζε ησλ πξαθηφξσλ κε ην θαλάιη επηθνηλσλίαο γίλεηαη αθνχ 

πξψηα ςάμνπλ γηα ην θαλάιη απηφ ελψ είλαη πξνζσξηλά ζπλδεδεκέλνη ζε θάπνην άιιν 

θαλάιη. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζχλδεζεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθά. Καηαξράο, ν 

εμππεξεηεηήο ήδε ππάξρεη θαη δηαηεξείηαη απφ άιινπο, ελψ ην θαλάιη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα αλαθαιπθζεί κέζα ζηα ρηιηάδεο άιια θαλάιηα, αιιά αθφκα θαη αλ 

αλαθαιπθζεί, ε αθαίξεζή ηνπ γίλεηαη αθνχ πξψηα ζπλελαίζνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

εμππεξεηεηή. Δπίζεο, ιφγσ ηεο θαηαλεκεκέλεο θχζεο ηνπ IRC, δε ρξεηάδεηαη φινη νη 

πειάηεο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ίδην IRC εμππεξεηεηή ψζηε λα εηζέιζνπλ ζην 

θαλάιη ηνπ ρεηξηζηή ηεο επίζεζεο, αιιά απιά λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλα εμππεξεηεηή 

πνπ αλήθεη ζην ίδην IRC δίθηπν. Δμέιημε απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε κεηαηξνπή 

θάπνηνπ πξάθηνξα ζε ςεχδν-IRC εμππεξεηεηή. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερληθψλ 

επηθνηλσλίαο είλαη ηα Kaiten bot, Power bot θαη Phatbot. 

 

3.2.4.  Πεπίπηυζη Ανςποτίαζηυν Ππακηόπυν 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε φπνπ ν επηηηζέκελνο παίξλεη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ 

κεραλέο κε ηξσηά ζεκεία θαη θελά αζθάιεηαο θαη εμαπνιχεη επηζέζεηο απφ απηέο 

ρσξίο φκσο λα εγθαηαζηήζεη θάπνην θαθφβνπιν θψδηθα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

επηηηζέκελνο ειέγρεη ηνπο αλππνςίαζηνπο απηνχο πξάθηνξεο ζηέιλνληαο λφκηκε 

θίλεζε απφ απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ν επηηηζέκελνο εθκεηαιιεχεηαη θάπνην θελφ 
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αζθαιείαο ζε έλα εμππεξεηεηή Γηαδηθηχνπ ππνρξεψλνληάο ηνλ λα ηξέμεη ην  

PING.EXE πξφγξακκα. Ζ αληηκεηψπηζε αλππνςίαζησλ πξαθηφξσλ είλαη επθνιφηεξε 

απφ απηή ησλ πξαθηφξσλ πνπ ηξέρνπλ θάπνην θαθφβνπιν πξφγξακκα γηαηί απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δηνξζσζεί ε εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επέηξεςε ηελ εθκεηάιιεπζή 

ηνπ απφ θάπνηνλ θαθφβνπιν ρξήζηε, παχεη λα απνηειεί ππνρείξην ζηνλ επηηηζέκελν. 

Δπίζεο, ε αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ είδνπο πξαθηφξσλ δελ γίλεηαη κε ηα ζπκβαηηθά 

εξγαιεία αλίρλεπζεο ζπλδέζεσλ ζε πφξηεο, αθνχ ε θίλεζε πνπ πξνθαινχλ είλαη 

λφκηκε θαη ζπλεπψο λφκηκεο ζα είλαη θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ειεγθηέο θίλεζεο ψζηε λα αλαγλσξηζζεί θάπνηα ππεξβνιηθή ή 

αζπλήζηζηε θίλεζε. 

 

3.3. Σημασιολογικές Κατηγορίες των Επιθέσεων DDoS 

 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πνπ πξνθαινχλ κία άξλεζε εμππεξέηεζεο. Αθνινχζσο 

γίλεηαη κηα ελλνηνινγηθή θαηάηαμε ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κέρξη 

ζήκεξα θαη νη νπνίεο  έρνπλ πάληα ηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή λα ζέζνπλ ηνλ ζηφρν 

εθηφο δηθηχνπ. 

 

3.3.1.  Δκμεηάλλεςζη Κενού Αζθαλείαρ 

 

Δπηζέζεηο ζε θελά αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή κεξηθψλ παθέησλ ηα 

νπνία έρνπλ θαηεξγαζζεί εηδηθά γηα λα εθκεηαιιεχνληαη θάπνηα αδπλακία ηεο 

κεραλήο-ζηφρνπ. Αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνχ παθέησλ. Σα παθέηα ζπλήζσο είλαη αξθεηά κεγάια 

ψζηε λα κεηαθεξζνχλ νιφθιεξα, γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζείηαη θάπνηα δηαδηθαζία 

θαηαθεξκαηηζκνχ απηψλ ησλ παθέησλ. πγθεθξηκέλα, θάζε παθέην πεξηέρεη εθηφο 

απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πιεξνθνξίεο γηα ην byte αξρήο θαη ηε κεηαηφπηζε ζρεηηθά κε ην 

νινθιεξσκέλν παθέην ψζηε φηαλ θηάζνπλ ζηνλ παξαιήπηε λα ζρεκαηίζνπλ ζσζηά 

ην αξρηθφ παθέην. Καθφβνπινη ρξήζηεο επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ψζηε φηαλ θηάζνπλ ηα παθέηα ζηνλ παξαιήπηε λα πεξηέρνπλ 

ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ παθέηνπ, παξαδείγκαηνο ράξε 

παθέηα πνπ επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο κε ρξήζε αξλεηηθήο κεηαηφπηζεο. Έηζη 

πξνθαιείηαη αζηάζεηα ζηε κεραλή ζηφρν κε απνηέιεζκα απηή λα βξεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ή λα επαλεθθηλήζεη.  Οη επηζέζεηο ζε θελά αζθαιείαο είλαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθέο δεδνκέλνπ φηη αξθνχλ κεξηθά παθέηα λα κεηαηξαπνχλ θαηαιιήισο. 

 

 

3.3.2. Δπίθεζη ζε Ππυηόκολλο 

 

Ίζσο ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εθηέιεζεο κηαο επίζεζεο DoS. Ζ επίζεζε ζε θάπνην 

πξσηφθνιιν εθκεηαιιεχεηαη θάπνηα έκθπηε αζπκκεηξία. Απηή ε αζπκκεηξία 
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επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πνζά θίλεζεο θαη λα 

θαηαλαιψζεη νπζηψδεηο πφξνπο ηνπ εμππεξεηεηή. Οη πην δηαδεδνκέλεο επηζέζεηο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη επηζέζεηο πιεκκχξαο θαη αθνξνχλ ηα πξσηφθνιια ΣCP, 

UDP, HTTP θαη ICMP.         

 Αο δνχκε γηα παξάδεηγκα ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηελ πιεκκχξα ζην TCP. 

Πξψηα αμίδεη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξσηνθφιινπ TCP. Μηα 

ζχλνδνο TCP μεθηλάεη κε δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλφδνπ ζε 

κηα ζχλδεζε πειάηε-εμππεξεηεηή. Ο πειάηεο ζηέιλεη έλα παθέην TCP SYN ζηνλ 

εμππεξεηεηή, δεηψληαο ηνπ θάπνηα ππεξεζία. ηελ θεθαιίδα ηνπ SYN παθέηνπ, ν 

πειάηεο πεξηιακβάλεη ηνλ αξρηθφ αξηζκφ αθνινπζίαο, έλα κνλαδηθφ αλά ζχλδεζε 

αξηζκφ, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαηεξεί ην πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζηέιλνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή(έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα ρεηξηζηεί 

ρακέλα, επαλαιακβαλφκελα ή ζε ιάζνο ζεηξά δεδνκέλα). Απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάζεη 

ην SYN παθέην, ν εμππεξεηεηήο αλαζέηεη έλα ζχλνιν ζπλερφκελσλ ζέζεσλ 

κλήκεο(block) γηα λα απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε, ην 

ιεγφκελν transmission control block (TCB). ηε ζπλέρεηα απαληάεη κε έλα SYN-

ACK παθέην, ελεκεξψλνληαο ηνλ πειάηε φηη ην αίηεκα ηνπ γηα εμππεξέηεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ βέβαηα αλαγλσξίζεη  ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

ζηέιλεη επίζεο ηελ πιεξνθνξία γηα ηνλ αξρηθφ ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ εμππεξεηεηή. 

Καηφπηλ, ν πειάηεο απαληάεη κε έλα ACK ζηνλ εμππεξεηεηή, νινθιεξψλνληαο έηζη 

ην άλνηγκα ηεο ζχλδεζήο ηνπο. Ο ηξφπνο απηφο πνπ αιιάδνπλ ηα κελχκαηα ηνπο, 

νλνκάδεηαη ηξίδξνκε ρεηξαςία θαη απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 4. 

 

Σρήκα 4 

 

Ζ δπλαηφηεηα γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ πξσηνθφιινπ απφ θάπνηνλ θαθφβνπιν ρξήζηε 

ππφθεηηαη ζηελ πξφσξε αλάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ εμππεξεηεηή. Όηαλ ν 

εμππεξεηεηήο αλαζέηεη ην TCB ηνπ θαη απαληάεη κε έλα SYN-ACK, ε ζχλδεζε 
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ραξαθηεξίδεηαη σο κηζή-αλνηρηή. Οη πφξνη απηνί είλαη δεζκεπκέλνη κέρξη ν πειάηεο 

λα ζηείιεη έλα ACK παθέην ή λα θιείζεη ηε ζχλδεζε ζηέιλνληαο έλα RST παθέην ή 

κέρξη λα παξέιζεη θάπνην φξην ρξφλνπ πεξηκέλνληαο παθέην απφ ηνλ πειάηε θαη ν 

εμππεξεηεηήο λα θιείζεη κφλνο ηνπ ηε ζχλδεζε. Δθκεηαιιεπφκελνο απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ν επηηηζέκελνο δεκηνπξγεί κηα πιεηάδα εκηηειψλ ζπλδέζεσλ κε θάπνηα 

ηερληθή ρξήζεο ςεπδνχο ΗΡ πεγήο. Απηέο νη αηηήζεηο ζχληνκα εμαληινχλ ηελ TCB 

κλήκε ηνπ εμππεξεηεηή κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα δερηεί πεξαηηέξσ 

εηζεξρφκελεο αηηήζεηο ζχλδεζεο  θαη ζηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο λα ζηακαηήζεη 

εληειψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα λα θαηαθέξεη ν επηηηζέκελνο λα θξαηάεη δεζκεπκέλν 

ην ρψξν ηεο κλήκεο ηνπ εμππεξεηεηή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη, 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή θίλεζε SYN παθέησλ πξνο ην ζχκα.  

 Γηα λα γίλεη κηα επίζεζε πιεκκχξαο TCP SYN, ν επηηηζέκελνο πξψηα πξέπεη 

λα βξεη κηα αλνηρηή TCP πφξηα ζην ζχκα. Σφηε ζηέιλεη παθέηα κε ζρεηηθά κηθξή 

θίλεζε, πεξίπνπ δέθα παθέηα ην ιεπηφ είλαη ηθαλά λα δεζκεχζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηνπο πφξνπο ηνπ ζχκαηνο. Μηα άιιε εθδνρή  είλαη ε ιεγφκελε πιεκκχξα TCP SYN 

ηπραίαο πφξηαο, ζηελ νπνία ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη αξθεηά κεγάιε θίλεζε απφ TCP 

SYN παθέηα ζηνρεχνληαο ηπραίεο πφξηεο κε ζθνπφ λα θαηαζπαηαιήζεη ηνπο πφξνπο 

ηνπ δηθηχνπ ηνπ ζχκαηνο θαη φρη λα γεκίζεη ην ρψξν κλήκεο ηνπ εμππεξεηεηή. Ζ 

επίζεζε απηή είλαη ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλε.      

 Οη επηζέζεηο ζε πξσηφθνιιν είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. Ζ πην 

απνηειεζκαηηθή ιχζε είλαη λα αιιάμεη ην πξσηφθνιιν ψζηε λα εμηζζνξνπεζεί ε 

αδπλακία πνπ έρεη. Δίλαη αξθεηά δχζθνιν φκσο λα αιιάδνπλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια. Οπφηε απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη βέιηηζηε ρξήζε 

ηνπ ππάξρνληνο πξσηνθφιινπ. 

 

3.3.3. Δνδιάμεζη Δπίθεζη  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη επηζέζεηο ζε αιγφξηζκνπο, φπσο ζπλαξηήζεηο 

θαηαθεξκαηηζκνχ νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο  ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο ζε γξακκηθφ ρξφλν γηα θάζε εγγξαθή πνπ αθνινπζεί. Με ην λα παξεκβάιινληαη 

ηηκέο πνπ αλαγθάδνπλ λα ζπκβεί κηα θαηάζηαζε ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο, παξάδεηγκα 

ηηκέο πνπ θαηαθεξκαηίδνληαη ζηελ ίδηα ζέζε, ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κηα θαηάζηαζε φπνπ νη ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εθζεηηθφ ρξφλν γηα θάζε 

κηα εγγξαθή. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο CPU λα 

ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη έηζη κηα ιεηηνπξγία πνπ  ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

απαηηνχζε κηζφ δεπηεξφιεπην λα γίλεη ηψξα λα ρξεηάδεηαη κεξηθά ιεπηά. Γηα απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο επηζέζεηο δε ρξεηάδεηαη πνιχ κεγάινο αξηζκφο αηηεκάησλ γηα λα 

θαηαθιπζηνχλ θάπνηεο εθαξκνγέο θαη έηζη λα κελ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο λφκηκνπο 

ρξήζηεο. 
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3.3.4. Δπίθεζη ζε Δθαπμογή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηζέζεσλ άξλεζεο εμππεξέηεζεο, ν επηηηζέκελνο 

ζηνρεχεη κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη ζηέιλεη παθέηα ψζηε λα θηάζεη ην φξην ησλ 

αηηήζεσλ πνπ κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή λα ρεηξηζηεί. Γηα παξάδεηγκα, νη 

εμππεξεηεηέο Ηζηνχ ρξεηάδνληαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ 

θάπνηα αίηεζε γηα ηζηνζειίδα θαη έρνπλ θαη έλα αλψηαην φξην ηαπηφρξνλσλ 

αηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ρεηξηζηνχλ(έζησ 1.000 γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα). Αλ ηψξα ν επηηηζέκελνο θαηαθέξεη θαη δεκηνπξγήζεη αξθεηά κεγαιχηεξν 

αξηζκφ αηηήζεσλ(έζησ 10.000 γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξαδείγκαηνο) ηφηε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο λφκηκσλ αηηήζεσλ δε ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί  αθνχ ν 

εμππεξεηεηήο ζα έρεη θνξεζζεί απφ ηηο παξάλνκεο αηηήζεηο. 

 

 

3.3.5. Δπίθεζη ζε Πόποςρ 

 

Ο επηηηζέκελνο κπνξεί λα ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο, φπσο νη θχθινη ηεο 

KME ή ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δξνκνινγεηή. Ηδηαίηεξα ειθπζηηθνί ζηφρνη απνηεινχλ 

νη πφξνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε δνκηθά ζηνηρεία γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ 

επηζέζεσλ πιήηηνπλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δξνκνιφγεζε είλαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ ππνδνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ κε απνηέιεζκα 

αξθεηέο θνξέο λα απνηειεί ζηφρν επηζέζεσλ DoS. ηε δξνκνιφγεζε παθέησλ 

πεξηέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ησλ παθέησλ. Με ιίγα ιφγηα ε 

δξνκνιφγεζε γίλεηαη κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο ζην 

Γηαδίθηπν κεηαμχ δχν δξνκνινγεηψλ κε ρξήζε πηλάθσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

απνθαζίδεηαη πνπ ζα ζηαινχλ ηα παθέηα. Ο επηηηζέκελνο κπνξεί λα πξνζπαζεί λα 

γεκίζεη ηνπο πίλαθεο ηνπ δξνκνινγεηή κε αζήκαληεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κελ 

ππάξρεη ρψξνο γηα ηηο ρξήζηκεο εγγξαθέο θαη έηζη ν δξνκνινγεηήο λα επηβξαδχλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζπαζεί λα αιιάμεη θάπνηεο εγγξαθέο ηνπ 

πίλαθα ψζηε θάπνηα παθέηα λα κε ζηαινχλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

 

 

3.3.6. Δπίθεζη Πλημμύπαρ 

 

Έρνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ πξαθηφξσλ, ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα ζηείιεη 

νπνηνδήπνηε ηχπν παθέηνπ φζν πην γξήγνξα κπνξεί ψζηε λα θαηαλαιψζεη νιφθιεξν 

ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ζχκαηνο. Σν ζχκα γηα λα ακπλζεί πξέπεη 

λα απεπζπλζεί ζηνλ πάξνρφ ηνπ ψζηε λα θηιηξάξεη ηελ θίλεζε ηνπ επηηηζέκελνπ. Ζ 

δηαθνξά κε ηηο επηζέζεηο TCP SYN θαη HTTP πιεκκχξα,πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο 

επηζέζεηο πξσηνθφιινπ, είλαη φηη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ν επηηηζέκελνο 

εθκεηαιιεπφηαλ θάπνηα αζπκκεηξία ηνπ πξσηνθφιινπ θαη έζηειλε παθέηα 
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ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, ελψ ζηηο «θαζαξέο» επηζέζεηο πιεκκχξαο απιά ππεξθνξηψλεη 

ην δίθηπν ηνπ ζχκαηνο κε νπνηνδήπνηε ηχπνπ παθέην. 

 

 

3.4. Δημοφιλή DDoS Προγράμματα 

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθά ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα επηζέζεσλ 

DDoS παξαιαγέο ησλ νπνίσλ ή απηά ηα ίδηα ραξαθηεξίδνληαη σο ηα πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα. 

 Trinoo:  Γεκηνπξγεί θίλεζε παθέησλ UDP  πξνο ηπραίεο πφξηεο ελφο ή 

πνιιψλ ζηφρσλ, ζην ελδηάκεζν κηαο επίζεζεο. 

 Tribe Flood Network: Υξεζηκνπνηείηαη γηα επηζέζεηο πιεκκχξαο ζηα 

πξσηφθνιια UDP, TCP, ICMP θαη επηζέζεηο φπνπ δεκηνπξγεί θίλεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ή ηπραίεο πφξηεο ηνπ ζχκαηνο. 

  Stacheldraht: πλδπάδεη ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εξγαιείσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο θξππηνγξάθεζε ζηελ επηθνηλσλία επηηηζέκελνπ θαη 

ρεηξηζηψλ 

  Shaft: πλδπάδεη ζηνηρεία ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ έρνληαο ηελ 

επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα λα ελαιιάζζεη ηηο πφξηεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζηψλ θαη 

ησλ πξαθηφξσλ ζηε ζηηγκή, έλα κεραληζκφ ειέγρνπ ησλ δνζνιεςηψλ ζην 

δίθηπν παξαηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ ησλ παθέησλ. 

 Μstream: Υξεζηκνπνηείηαη γηα επηζέζεηο TCP  πιεκκχξαο. 

 Τrinity: ην πξψην DDoS εξγαιείν πνπ ειέγρεηαη κέζσ IRC. Δίλαη ηθαλφ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηζέζεηο πιεκκχξαο ζε πξσηφθνιια. 

 Phatbot: Δπίζεο πξαγκαηνπνηεί επηζέζεηο πιεκκχξαο ζε πξσηφθνιια. 
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4. Συστήματα Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης και                             

Spamming 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Υπηρεσίες Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή 

(απνθαινχκελε σο Web 2.0) είλαη ε ηάζε πνπ ζέιεη ηελ πιεξνθνξία επξέσο πξνζηηή 

κε ζπλεξγαηηθφ απφ ηνπο ρξήζηεο ηξφπν  θαη φρη φπσο παιηφηεξα, αηνκηθά πξνζηηή 

απφ θάζε ρξήζηε. O ρξήζηεο πιένλ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν εθηφο ησλ άιισλ θαη 

σο ρψξν απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζπιιέμεη, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα είλαη πξνζηηέο θαη ζε άιινπο ρξήζηεο.   

Δλζάξθσζε απηήο ηεο ηάζεο απνηεινχλ νη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο 

Σειηδνζήκαλζεο(Social Bookmarking).  Με ηνλ φξν  Κνηλσληθή ειηδνζήκαλζε  

ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ απηψλ φπνπ  νη ρξήζηεο απνζεθεχνπλ, 

νξγαλψλνπλ, αλαδεηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ζειηδνδείθηεο ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν 

κε ηε βνήζεηα εηηθεηψλ ή άιισλ κεηαδεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ζε έλα ζχζηεκα 

Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο, νη ρξήζηεο απνζεθεχνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο ηζηνζειίδσλ 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ γηα κεηέπεηηα ρξήζε ή λα κνηξαζζνχλ κε άιινπο 

ρξήζηεο. Γεκηνπξγνχλ έηζη  ζειηδνδείθηεο νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη δεκφζηνη  ή 

κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ αηνκηθά θαη λα είλαη πξνζηηνί απφ ρξήζηεο 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ή δηθηχσλ ή ρξήζηεο εγγεγξακκέλσλ ζηελ ίδηα ππεξεζία. Οη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηνπο ζειηδνδείθηεο ηαμηλνκεκέλνπο ρξνλνινγηθά, βάζεη 

θαηεγνξίαο ή εηηθέηαο ή κέζσ θάπνηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ηζηνηφπσλ είλαη ην delicious.com, digg.com, Yahoo!Buzz, bibsonomy.org θαη άιια. 

Κάηα βάζε ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο έρνπλ παξφκνηα 

ιεηηνπξγία. Αθνχ ν ρξήζηεο εηζέιζεη ζηελ ππεξεζία , κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα 

πεγή ζην ζχζηεκα θαη λα αλαζέζεη ζε απηφ ηηο εηηθέηεο πνπ πηζηεχεη φηη ηαηξηάδνπλ 

θαιχηεξα. Ζ ζπιινγή φισλ ησλ αλαζέζεσλ ηνπ απνηειεί ηελ πξνζσπηθή 

ηαμηλόκεζε(personomy), ελψ ε ζπιινγή φισλ ησλ πξoζσπηθψλ ηαμηλνκήζεσλ 

απνηειεί ηελ δεκώδε ηαμηλόκεζε(folksonomy). Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε έλα 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο παξαγψκελν απφ ηελ πξάμε ηεο ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο εηηθεηψλ ψζηε λα επηζεκεησζνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ ρψξνπ πνπ ελδηαθέξεη ην ρξήζηε. Γειαδή εθθξάδεη ελλνηνινγηθέο 
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δνκέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ απινχο ρξήζηεο. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη επίζεο 

γλσζηή σο θνηλσληθή ηαμηλφκεζε ή θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε .  

Τπφ ην πξίζκα ελφο καζεκαηηθνχ νξηζκνχ ζεσξνχκε ην εμήο [Andreas Hotho et al.]: 

 

Γεκώδεο ηαμηλόκεζε θαιείηαη ε ζρέζε F:=(U,T,R,Y, ) φπνπ 

 U, T, R πεπεξαζκέλα ζχλνια φπνπ ηα ζηνηρεία ηνπο αληηζηνηρνχλ ζε ρξήζηεο, 

εηηθέηεο θαη πφξνπο αληίζηνηρα 

 Y είλαη ε ηξηαδηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο Τ  U x T x R , ηεο νπνίαο ηα 

αληηθείκελα θαινχληαη αλαζέζεηο εηηθεηψλ(tag assignement – tas γηα 

ζπληνκία) 

 είλαη κία ζρέζε κεηαμχ εηηθεηψλ ελφο ρξήζηε, γηα παξάδεηγκα     U x 

T x T 

Η πξνζσπηθή ηαμηλόκεζε Pu ελφο δεδνκέλνπ ρξήζηε u U είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

F ζην u έηζη ψζηε Pu := (Tu,Ru,Iu, u) κε Iu:={(t,r)  T x R | (u,t,r)  Y}, Σu := π1(Ηu), 

Ru := π2(Iu), and u := {(t1,t2)  T x T | (u,t1,t2)  }, φπνπ πi ππνδειψλεη ηελ 

πξνβνιή ηνπ ζηελ i-νζηε δηάζηαζε. 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ηηο θιαζηθέο  πξνζεγγίζεηο ηεο κεραληθήο νληνινγίαο 

είλαη ν ζηφρνο λα γίλεη ζεβαζηή,  ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη, ε επηζπκία ησλ κε 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ λα κελ επηβαξπλζνχλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν νληνινγηθφ 

κνληέιν. Δπθπείο ηερληθέο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζην ζχζηεκα αιιά ζα πξέπεη λα 

είλαη θξπκκέλεο ζην ρξήζηε. 

Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαμηλφκεζε αιιά 

θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ άιισλ ρξεζηψλ ζε θάζε δηάζηαζε. πγθεθξηκέλα ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεη φινπο ηνπο 

πόξνπο(resources) πνπ έρεη αλεβάζεη ζην ζχζηεκα καδί κε ηηο εηηθέηεο πνπ ν ίδηνο 

έρεη αλαζέζεη, επίζεο φηαλ επηιεγεί έλαο πφξνο κπνξεί λα δεη πνηνη άιινη ρξήζηεο 

έρνπλ επίζεο αλεβάζεη ζην ζχζηεκα ηελ πεγή απηή θαη ηη εηηθέηα ηνπ έρνπλ 

αλαζέζεη, ελψ φηαλ επηιέμεη κηα εηηθέηα κπνξεί λα δεη ζε πνηα πεγή αλαηέζεθε θαη 

απφ πνηφλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ πφξνπ(resource) ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

ζειηδνζήκαλζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

del.icio.us πφξνο είλαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ζειίδαο, ζην flickr νη 

θσηνγξαθίεο απνηεινχλ ηνπο πφξνπο  ελψ ζην Bibsonomy είλαη είηε ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο ή θαηαρσξήζεηο εθδφζεσλ. 

 

 

4.2. Πλεονεκτήματα Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης 

 

Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηδηαίηεξα απνδνηηθήο κεραλήο αλαδήηεζεο, 

ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο παξνπζηάδνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηνκαηνπνηεκέλεο ηερληθέο 

εχξεζεο πεγψλ θαη ηαμηλφκεζεο ηνπο, φπσο νη αξάρλεο θάπνηαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο(search engine spiders).    
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Αλαιπηηθφηεξα, ε ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ πεγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ(γηα 

παξάδεηγκα  ηζηνζειίδσλ) πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πεγψλ, ζε αληίζεζε κε θάπνην ινγηζκηθφ ην νπνίν 

πξνζπαζεί βάζεη αιγνξίζκσλ λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο πεγήο. Δπίζεο, νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ αθφκα 

δελ έρεη επξεζεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί απφ θάπνην πξφγξακκα αξάρλεο Γηαδηθηχνπ.   

Δπηπξνζζέησο, έλα ζχζηεκα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο  κπνξεί λα θαηαηάμεη κία 

πεγή κε βάζε ην πιήζνο ησλ θνξψλ πνπ έρεη επηζεκαλζεί κε ζειηδνδείθηε απφ ηνπο 

ρξήζηεο, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν θξηηήξην γηα ηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε ζε ζρέζε κε απηφ ηεο θαηάηαμεο κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ πεγή, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο. 

πλνςίδνληαο, ν ιφγνο γηα ηελ άκεζε επηηπρία ηεο Κνηλσληθήο 

ειηδνζήκαλζεο είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ δελ απαηηνχληαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο ή γλψζεηο κε απνηέιεζκα ν  ρξήζηεο λα θαξπψλεηαη 

άκεζα  ην θέξδνο ηεο ρξήζεο ηνπ ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζε ρξνλνβφξεο ή 

εμεηδηθεπκέλεο δηεξγαζίεο.  πλέπεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη λα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζε πνιχ κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν. Ζ επξεία ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ καξηπξά φηη πξνζεγγίζεηο 

βαζηζκέλεο ζε δεκψδεηο ηαμηλνκήζεηο είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζνπλ ηελ απαίηεζε ηεο 

ηερληθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία απνηεινχζε ζνβαξφ εκπφδην γηα αξθεηά γλσζηηθά 

ζπζηήκαηα ζην παξειζφλ. 

 

 

4.3. Mειονεκτήματα Kοινωνικής Σελιδοσήμανσης 

  

Δθηφο ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο 

ειηδνζήκαλζεο αλαπφθεπθηα ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν ιέμεσλ θιεηδηψλ ή θάπνηα δνκή 

γηα ηηο εηηθέηεο, ελψ κπνξεί ιφγσ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ λα παξεξκελεπζεί ην λφεκα  

θάπνηαο εηηθέηαο, γηα παξάδεηγκα ιέμεηο κε δηηηή ζεκαζία. Δπίζεο δελ ππάξρεη 

θάπνηνο κεραληζκφο πνπ λα ππνδεηθλχεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ 

εηηθεηψλ, γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ηζηφηνπνο κπνξεί λα έρεη επηζεκαλζεί κε ηηο 

εηηθέηεο laptop θαη pc κε απνπζία κεραληζκνχ πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην laptop είλαη 

ππνθιάζε ηνπ pc. To ζεκαληηθφηεξν φκσο κεηνλέθηεκα ην νπνίν εμεηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη ε ηάζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο γηα 

spamming θαη παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα απηφ. Πξηλ φκσο 

αλαθεξζνχκε ζε πεξηζζφηεξα παξνπζηάδνπκε γεληθφηεξα ην spam ζαλ θαηλφκελν 

ζήκεξα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο spammers. 

 

 

 

 



45 
 

4.4. Spam και Διαφθορά 

  

ε γεληθέο γξακκέο spam ραξαθηεξίδεηαη  θάζε κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη ζην 

δηαδίθηπν(ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ζε δσκάηηα ζπδεηήζεσλ γηα παξάδεηγκα) 

ηνπ νπνίνπ ζηφρνο είλαη λα εμαπαηήζεη ηνλ ρξήζηε. Ο φξνο spam ιέγεηαη φηη 

πξνέξρεηαη απφ κηα παξσδία ησλ Monty Python, ζηελ νπνία κηα νκάδα Βίθηλγθο 

ηξαγνπδνχζε “Spam, spam, spam,…,spam,...”, παξελνριψληαο νπνηαδήπνηε 

ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ραξαθηήξσλ. Έηζη ίζσο επεηδή ηα spam κελχκαηα 

απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηνπο είραλ παξεκπνδηζηηθφ ραξαθηήξα έγηλε 

απηφο ν ζπλεηξκφο θαη έρεη θαζηεξσζεί απφ ηφηε ν φξνο απηφο. Ο θαθφβνπινο 

ρξήζηεο πνπ ζηέιλεη κελχκαηα spam ιέγεηαη spammer. Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη 

ηα πεδία ζηα νπνία εληνπίδεηαη δξάζε spam κελπκάησλ θαζψο θαη νη  ζηφρνη ησλ 

spammers αλαιπηηθφηεξα. 

Οη spammers επσθεινχληαη νηθνλνκηθά θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζνπλ 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πιήγκαηα αλ θαη έρεη ππνινγηζηεί φηη κφλν έλα ζηα 12.5 

εθαηνκκχξηα κελχκαηα ηνπο βξίζθεη αληαπφθξηζε. Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ην 2007 

θφζηηζε ζε νξγαληζκνχο ησλ Ζ.Π.Α. θάηη πεξηζζφηεξν απφ 13$ δνιάξηα, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο γηα πξφζζεην εμνπιηζκφ, ιεηηνπξγηθφ 

θαη αλζξψπηλν πξνζσπηθφ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη  απφ  spam. 

Σν Μάην ηνπ 2007 έγηλε θαη ε πξψηε δίθε spammer, θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο 

απφ ηνπο 10 πην επηθίλδπλνπο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε εθαηνκκχξηα δφκπη 

ηεξκαηηθά γηα λα ζηέιλεη ηα spam κελχκαηά ηνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ηνλ  

Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ν Sanford Wallace απέζπαζε ζηνηρεία απφ εθαηνκκχξηα 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Facebook θαη έζηειλε  spam κελχκαηα. Σν Facebook θηλήζεθε 

λνκηθά γηα απηφ θαη θέξδηζε ηελ αγσγή χςνπο 711 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην(2009), ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή παξαθάιεζε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο(ΔΔ) λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην 

Γηαδίθηπν. Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζε κειέηε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη πνπ δεκνζηεχεηαη ην επηέκβξην ηνπ 2009, παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ ιάβεη νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ επηβνιή ηεο 

απαγφξεπζεο ησλ spam κελπκάησλ ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζηίκσλ 

γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ δηψθνληαη θαη ησλ 

θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη θαηά ησλ παξαβαηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Ζ κειέηε 

επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα λνκνζεηηθέο βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θνηλνηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο: ζαθέζηεξνη θαη 

ζπλεπέζηεξνη θαλφλεο επηβνιήο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο, βειηησκέλε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη επαξθείο πφξνη γηα ηηο εζληθέο αξρέο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζην δηαδίθηπν. 
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Σα θχξηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο απηήο αλαθέξνπλ φηη: 

 ρεδφλ φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ δηαζέηνπλ πιένλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ηζηφηνπνπο, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ή λα ππνβάινπλ 

θαηαγγειία, εθφζνλ θαηαζηνχλ ζχκαηα ησλ spammer, θαηαζθνπεπηηθνχ ή 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 Απφ ηελ αλάιπζε πεξηζζφηεξσλ απφ 140 πεξηπηψζεσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

απφ 22 θξάηε κέιε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ αλά ρψξα θαη ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθαλ ζηελ Ηζπαλία (39), ηε ινβαθία (39) θαη ηε 

Ρνπκαλία (20). Σα πςειφηεξα πξφζηηκα επηβιήζεθαλ ζηηο Κάησ Υψξεο 

(1.000.000 επξψ), ηελ Ηηαιία (570.000 επξψ) θαη ηελ Ηζπαλία (30.000). 

Χζηφζν, ζε δεκηνπξγνχο-απνζηνιείο αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ ζε ρψξεο 

φπσο ε Ρνπκαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Λεηνλία επηβιήζεθαλ κέηξηα πξφζηηκα 

πνπ θπκαίλνληαη απφ εθαηνληάδεο έσο κεξηθέο ρηιηάδεο επξψ. 

 Ζ επηηπρήο πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε  απεηιψλ απαηηεί ζπλδπαζκφ 

πξφιεςεο, επηβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. Οη δεκφζηεο αξρέο 

(φπσο νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηειεπηθνηλσληψλ, νη θνξείο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη νη νξγαλψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ), πξέπεη λα έρνπλ ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη επίζεο λα 

ζπλεξγάδνληαη. Σν επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ππάξρνπλ ζην Βέιγην, ηελ Κχπξν, ηελ 

Δζζνλία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία, ηηο 

Κάησ Υψξεο, ηε Ρνπκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη ε Μάιηα, γηα παξάδεηγκα, βαζίδνληαη ζε άηππε ζπλεξγαζία. 

 Σo spamming απνηειεί είλαη παγθφζκην πξφβιεκα.Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

απαηηείηαη πεξηζζφηεξε δηεζλήο ζπλεξγαζία, ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

 Οη ρψξεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα δηαζέζνπλ επαξθείο πφξνπο ζηηο εζληθέο αξρέο , 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο θαη 

λα πξνεηνηκαζηεί δίσμε ζην πεδίν απηφ.        

Οη λένη θαλφλεο ζα επηηξέςνπλ επίζεο ζηνπο εζληθνχο θνξείο θαηαπνιέκεζεο 

ησλ αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ λα εληαρζνχλ ζην επξσπατθφ δίθηπν ησλ 

αξρψλ επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ 

ηδησηηθνί νξγαληζκνί, φπσο νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ζα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα αλαιάβνπλ λνκηθή δξάζε θαηά ησλ απνζηνιέσλ ησλ κελπκάησλ 

πνπ θαηαρξψληαη ησλ δηθηχσλ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηηο ΖΠΑ κηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία ζηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απφ ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ πξνθχπηεη φηη 1 ζηα 6 spam 

κελχκαηα απνζηέιινληαη απφ ηηο ΖΠΑ. χκθσλα κε ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο 

θαλφλεο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα αλεπηζχκεησλ ειε-

κελπκάησλ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ-ΖΠΑ. 

ηελ Διιάδα ην spam ξπζκίδεηαη απφ ην αξ. 11 ηνπ Νόκνπ 3471/2006(Πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα), ν νπνίνο 

ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηελ Οδεγία 2002/58/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. 
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χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 11 "Με δεηεζείζα επηθνηλσλία": "Η ρξεζηκνπνίεζε 

απηόκαησλ ζπζηεκάησλ θιήζεο, ηδίσο κε ρξήζε ζπζθεπώλ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ή 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θαη γεληθόηεξα ε πξαγκαηνπνίεζε κε δεηεζεηζώλ 

επηθνηλσληώλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, κε ή ρσξίο αλζξώπηλε 

παξέκβαζε, γηα ζθνπνύο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνώζεζεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ θαη 

γηα θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο, επηηξέπεηαη κόλν αλ ν ζπλδξνκεηήο 

ζπγθαηαηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ξεηώο"            

 Δηδηθά γηα ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εμαίξεζε απνηειεί, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 11, ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε απνθηήζεθε απφ ηνλ απνζηνιέα λνκίκσο, ζην πιαίζην ηεο 

πψιεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή άιιεο ζπλαιιαγήο. ηελ πεξίπησζε απηή 

κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη γηα ηελ απεπζείαο 

πξνψζεζε παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ή γηα ηελ 

εμππεξέηεζε παξφκνησλ ζθνπψλ, αθφκε θαη φηαλ ν απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο δελ 

έρεη δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπ 

παξέρεηαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη επδηάθξηην ε δπλαηφηεηα λα αληηηάζζεηαη, κε εχθνιν 

ηξφπν θαη δσξεάλ, ζηε ζπιινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ, θαη απηφ ζε θάζε κήλπκα ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αξρηθά δελ είρε 

δηαθσλήζεη ζε απηή ηε ρξήζε.       

 Δπίζεο, σο πξνο ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ άκεζε εκπνξηθή πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νξίδεηαη φηη 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη επδηάθξηηα θαη ζαθψο ε ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ή ηνπ 

πξνζψπνπ πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ην κήλπκα, θαζψο επίζεο θαη ε 

δηεχζπλζε ζηελ νπνία ν απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα δεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο επηθνηλσλίαο. 

Αξθεηά ελδηαθέξνπζεο είλαη θαη θάπνηεο έξεπλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά 

κε ζέκαηα αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν αθνξνχλ ην δηάζηεκα κεηαμχ 2003-2008. Γχν 

απφ ηηο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ θαη ην spamming.     

 Ζ πξψηε έξεπλα αθνξά ηνλ βαζκφ ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ spam κελπκάησλ. ην 

δηάγξακκα 4.1. θαίλεηαη θαηά ρψξα ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ηζρπξίζηεθαλ 

φηη είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ spam κελπκάησλ. Όινη νη 

εξσηεζέληεο είλαη ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.1 
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Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 4.1. βιέπνπκε φηη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Κχπξν(67%), ηελ Βνπιγαξία(71%), ηελ Ρνπκαλία 74% θαη ηελ 

Διιάδα(77%).  Γεληθφηεξα φκσο ν βαζκφο ελεκέξσζεο θπκαίλεηαη ζε αξθεηά πςειά 

επίπεδα. 

 Ζ δεχηεξε εξψηεζε είρε λα θάλεη ζρεηηθά κε ην εάλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κελχκαηα spam. Οη απαληήζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.2. 

 

 
Γηάγξακκα 4.2. 

 

Απφ ην δηάγξακκα 4.2. βιέπνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα απφ ππεξβνιηθφ αξηζκφ spam κελπκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζεκεηψλνληαη ζηελ Πνξηνγαιία(83%), ηε Γαιιία(77%) θαη 

ηε Μάιηα(72%). Οη ρψξεο κε ην κηθξφηεξν πξφβιεκα είλαη ε ινβαθία(31%), ε 

Κχπξνο(46%) θαη ε Φηλιαλδία(47%). 

 Δπίζεο θάπνηα άιια πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα 

απηή αιιά δελ απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα είλαη φηη ζπλνιηθά νη ηαθηηθνί ρξήζηεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα απφ δξάζε spamming έθηαζαλ ηνπο 

69% έλαληη ησλ πεξηζηαζηαθψλ ρξεζηψλ πνπ έθηαζαλ ην  56%. Δπίζεο 71% ησλ 

ρξεζηψλ ήηαλ φζνη είραλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, ην 61% πηπρίν Λπθείνπ θαη ην 57% 

είρε απιά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. Παξφκνηα θαη ε ηάζε φζνλ αθνξά ηα επίπεδα 

αζηηθνπνίεζεο, ην 69% παξαηεξήζεθε ζε κεγαινππφιεηο , ην 65% ζε πην κηθξέο 

πφιεηο θαη ην 64% ζε θνκσπφιεηο ή ρσξηά. 

 

 

 

4.4.1. ηόσοι ηυν spammers 

 

Σα θίλεηξα ησλ spammer είλαη αξθεηά θαη ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο κε θνηλή 

ζπληζηψζα ηελ εμαπάηεζε ηνπ ρξήζηε. 

Έλαο αξθεηά ζπλεζηζκέλνο ζηφρνο ησλ spammers  είλαη λα πξνζειθχζνπλ 

ρξήζηεο ζε θάπνην ηζηφηνπν πνπ απηνί επηζπκνχλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν 

ηζηφηνπνο απηφο είλαη δηαθεκηζηηθνχ ζθνπνχ θαη πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ην ρξήζηε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά ψζηε λα απνθηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο 
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ηνπ θάξηαο. Ζ πξνζέιθπζε ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε θάπνην κήλπκα, αξθεηέο θνξέο θαη 

πξνζσπηθφ, ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ ρξήζηε ή κε θάπνηα αλάξηεζε ζε 

θάπνην ρψξν ζπδεηήζεσλ(πεξηζζφηεξεο ιεπηνκεξεηεο παξαθάησ ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ κνξθψλ spam). 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη ε ηζηνζειίδα πνπ πξνζειθχεηαη ν ρξήζηεο λα 

είλαη θάπνηα ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο ζέινπλ  λα απμήζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα. Ζ 

πςειή επηζθεςηκφηεηα νδεγεί ζηελ αχμεζε ηελ νξαηφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο απφ 

κεραλέο αλαδήηεζεο θάλνληαο έηζη ηνλ ηζηφηνπν απηφ πην γλσζηφ. Δπηπιένλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ηζηνζειίδα πεξηέρεη δηαθεκίζεηο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη έζνδα 

γηα ηνλ θάηνρν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ελδερνκέλσο λα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηα spam 

κελχκαηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ κελχκαηα spam, ε εμαπάηεζε γίλεηαη 

θαη κέζσ ηεο ιεγφκελεο κεζφδνπ spamdexing(παξνπζηάδεηαη ζηηο κνξθέο spam). 

Άιινη ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηάδνζε κελπκάησλ πνιηηηθνχ ή 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερφκελνπ απφ θάπνηα νκάδα αλζξψπσλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

πεπνηζήζεηο, ε επξεία φκσο δηάδνζε ησλ κελπκάησλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ηαρπδξνκείσλ ή ρψξσλ ζπδήηεζεο κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία απφ ην κήλπκά ηνπο, 

θαηαιήγεη λα είλαη ελνριεηηθή θαη λα ραξαθηεξηζζεί σο spam θίλεζε. 

Δπίζεο, νη spam αλαξηήζεηο ζε πεξηνρέο ζρνιίσλ ελφο ηζηφηνπνπ ή ζε έλα 

ρψξν ζπδεηήζεσλ ή γεληθφηεξα νπνπδήπνηε έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κία 

αλάξηεζε, κπνξεί λα απνζθνπνχλ απιά ζην λα γεκίζεη ν ηζηφηνπνο κε ελνριεηηθέο 

θαη αδηάθνξεο αλαξηήζεηο κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο ρξήζηεο κία 

ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ απηνχ. 

 

 

4.4.2. σέζη spamming με DDoS 

 

Ζ παξαπιάλεζε ρξεζηψλ ζε θάπνην ηζηφηνπν εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, 

ελδέρεηαη λα απνζθνπεί θαη ζην λα κεηαβεί ν ρξήζηεο ζε ηζηνζειίδα κνιπζκέλε απφ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ην νπνίν είηε κεηά απφ θάπνηα επηινγή ηνπ ρξήζηε είηε 

απηφκαηα ζα κνιχλεη θαη ην ηεξκαηηθφ ηνπ κε απνηέιεζκα, ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

δφκπη ψζηε κεηά λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξάθηνξαο ζε επηζέζεηο άξλεζεο 

εμππεξέηεζεο κε κνξθή καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ spam. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη εκθαλήο ε “δηπιή” ζρέζε  πνπ κπνξεί λα ππάξμεη κεηαμχ ηνπ 

spamming θαη ησλ DDoS, απφ ηε κία ρξεζηκνπνηείηαη ην spamming γηα λα 

ζηξαηνινγεζνχλ λένη πξάθηνξεο, νη νπνίνη ζε δεχηεξε θάζε ζα ρξεζηκνπνηεζνπλ σο 

κεραλέο καδηθήο απνζηνιήο spam κελπκάησλ ζπκβάιινληαο ζε νξγαλσκέλεο 

επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο. Ζ καδηθή απνζηνιή spam κελπκάησλ ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο έλα Ηζηφηνπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ εμππεξεηεηή λα βγεη 

εθηφο ιεηηνπξγία θαζψο νη πφξνη ηνπ δε ζα είλαη αξθεηνί γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ 

απμαλφκελε  θίλεζε. 

Γεληθφηεξα νη ιφγνη ηνπ spamming είλαη αξθεηνί θαη ζπλερψο απμάλνληαη ελψ 

αξθεηέο θνξέο μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηεο ηδησηηθήο πξνβνιήο θαη ηελ νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο  θαηαιήγνληαο ζε ζθφπηκεο θαη νξγαλσκέλεο επηζέζεηο άξλεζεο 

εμππεξέηεζεο. 
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4.4.3. Μοπθέρ spamming 

 

Ζ κεγαιχηεξε θίλεζε spamming  παξαηεξείηαη ζήκεξα ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ππφ  κνξθή κελπκάησλ θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζηελ θνηλή 

γλψκε επηθξαηεί ε άπνςε φηη απνηειεί πξφβιεκα κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

επξεζεί ν spammer πνπ επζχλεηαη γηα θάπνην κήλπκα, αθνχ ηα spam κελχκαηα 

ζηέιλνληαη θαηά ζπξξνή απφ δίθηπα ππνινγηζηψλ δφκπη ζθνξπηζκέλα αλά ηνλ θφζκν 

ή απιά κπνξεί λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα ηερληθή πνπ απνθξχπηεη ηελ 

πξαγκαηηθή πξνέιεπζε ηνπο. Δπίζεο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ φινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ην δηαδίθηπν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα θάπνην spam κήλπκα 

λα βξεη αληαπφθξηζε απφ θάπνην ζπλήζσο αλππνςίαζην θαη άπεηξν ρξήζηε. Με 

φκνην ηξφπν ζηέιλνληαη spam κελχκαηα θαη ζε ππεξεζίεο αληαιιαγήο 

κελπκάησλ(Instant Messaging) αιιά θαη ζε ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζε πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφ βέβαηα. Δπίζεο, ππφ κνξθή spam κελπκάησλ παξαηεξείηαη ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ θαη ζε ρψξνπο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο(Social Networking 

Spam), νπνχ εθεί νη ρξήζηεο δέρνληαη κελχκαηα απφ spammers,  νη νπνίνη ηψξα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ζηνρεπκέλα νκάδεο ρξεζηψλ, πξάγκα πνπ ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηη κπνξεί λα δειεάζεη ηνπο ρξήζηεο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ spam αλάξηεζή ηνπο. 

Μελχκαηα spam γεληθφηεξα εκθαλίδνληαη επξέσο ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή 

δηαδηθηπαθφ ρψξν κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κία γξαπηή 

θαηαρψξεζε. πγθεθξηκέλα ζε νκάδεο εηδήζεσλ(news groups), ζε θφξνπκ, ζε 

ζπλνκηιίεο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, ζε ζρφιηα απφ blogs θαη απφ ζειίδεο 

δηακνηξαζκνχ αξρείσλ ή πξνβνιήο βίληεν(πρ youtube). 

Άιιε κία κνξθή spamming δηαθνξεηηθή απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο είλαη ε 

ιεγφκελε Spamdexing(ή αιιηώο search engine spam). Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

spamdexing εκπιέθεηαη έλαο αξηζκφο κεζφδσλ κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ηελ πςειφηεξε αμηνιφγεζε θάπνησλ ζειίδσλ απφ απηέο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη πνπ ζπλδπάδνληαη είλαη νη εμήο: 

α.  Πνιιαπιή επαλάιεςε θάπνησλ ζεκαληηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην ζψκα ηεο 

ζειίδαο (keyword stuffing) ψζηε λα δνζεί ςεπδήο εηθφλα ζπζρέηηζήο ηεο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

β. Κξπκκέλν ή αφξαην θείκελν: ιέμεηο ή θξάζεηο κπνξεί λα ‟‟θξπθηνχλ‟‟ δίλνληάο 

ηνπο ίδην ρξψκα κε ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ή κε ρξήζε κεδεληθήο απφθιηζεο 

πιάηνπο/χςνπο.   

γ. Δπαλάιεςε ιέμεσλ θιεηδηψλ(keywords) ζηηο κεηά-εηηθέηεο(Meta-tags) κε ρξήζε 

ιέμεσλ θιεηδηψλ άζρεησλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ(πιένλ απηή ε κέζνδνο 

παξαπιάλεζεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή απφ ην 2005). 

δ. Link farms: Γεκηνπξγία «θνηλνηήησλ» απφ ζειίδεο κε κεηαμχ ηνπο ζπλδέζκνπο. 

ε. Κξπκκέλνη ζχλδεζκνη: ηνπνζέηεζε αφξαησλ ζπλδέζκσλ γηα λα απμεζεί ε 

δεκνθηιία ησλ ζπλδέζκσλ (link popularity). 
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4.4.4. Spamming ζε ςζηήμαηα Κοινυνικήρ ελιδοζήμανζηρ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο αλαπφθεπθηα 

είλαη εππαζή ζε παξαπιαλεηηθέο πξάμεηο θαθφβνπισλ ρξεζηψλ, αθνχ θάζε ζχζηεκα 

ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 

ηξσηφ ζε spamming. Οη ηζηφηνπνη απηνί απνηεινχλ εχθνιν ζηφρν γηα ηνπο spammers 

αθνχ ην κφλν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη 

λα εγγξαθνχλ ζηελ ππεξεζία φπσο θαη νη λφκηκνη ρξήζηεο. 

  Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη spammers ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε ρξήζε 

εηηθεηψλ κε παξαπιαλεηηθφ φλνκα θαη ε πνιιαπιή επηζήκαλζε κηαο ηζηνζειίδαο ή 

νπνία αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα είλαη αλχπαξθηε. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ ζέινπλ αξθεηέο θνξέο ψζηε λα είλαη πην εχθνια νξαηή, είηε 

επηζεκαίλνληάο ηελ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο , 

είηε κε ην λα δεκηνπξγνχλ αξθεηνχο ινγαξηαζκνχο κε ηνπο νπνίνπο επηζεκαίλνπλ 

ζθφπηκα ηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Δπίζεο κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ εηηθέηεο νλφκαηα 

πνπ είλαη δεκνθηιή ζε αλαδεηήζεηο ρξεζηψλ αιιά δελ έρνπλ ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ επηζεκαίλνπλ. Έηζη  ζεσξνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά 

ζαλ έλα κέζν ην νπνίν ζα βνεζνχζε ηνλ ηζηφηνπφ ηνπο λα γίλεη πην νξαηφο ζε 

αλαδεηήζεηο, δεδνκέλνπ φηη φζν ζπρλφηεξα επηζεκαίλεηαη κε θάπνηα εηηθέηα ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί απφ θάπνην άιιν ρξήζηε. Ζ ηζηνζειίδα πνπ 

ζέινπλ λα νδεγήζνπλ ηνλ αλππνςίαζην ρξήζηε, εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη αξθεηά κεγάιν, αθνχ ε ρξήζε 

ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη απφ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ζην 

άκεζν κέιινλ ζα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

 

 

 

4.5. Παρουσίαση Συστήματος Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης 

BibSonomy 

 

Ο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο πνπ κειεηάηαη είλαη ν BibSonomy. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη επηηξέπεη λα δηακνηξάδνληαη ηαπηφρξνλα εγγξαθέο 

ζειηδνδεηθηψλ θαη αλαθνξέο ζε εθδφζεηο. Οη ηειεπηαίεο βαζίδνληαη ζην κνληέιν 

BibΣeΥ. To BibTex είλαη έλα κνληέιν δηαρείξηζεο παξαπνκπψλ. Γηεπθνιχλεη ηελ 

παξαπνκπή ζε πεγέο δηαρσξίδνληαο θάζε πεγή ζηα επηκέξνπο ηεο πεδία ζηα νπνία 

αλαζέηεη ηηο  βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Σα πεδία ηνπ BibTex είλαη θαη ηα πεδία 

ηνπ πίλαθα BibTex πνπ πεξηγξάθεηαη ζε επφκελν θεθάιαην(6) θαη ν νπνίνο έρεη 

δνκεζεί βάζε ηνπ κνληέινπ απηνχ. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην BibSonomy 

αιιά θαη  επξέσο απφ ηζηφηνπνπο Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο, ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζπγθεληξσκέλν θαη ηαμηλνκεκέλν  

ηξφπν ζπγθξάηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  
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        Πφξνη ηνπ  BibSonomy είλαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 

έρνπλ επηζεκαλζεί θαζψο θαη ηα ζεκεηψκαηα εθδφζεσλ. Κάζε πφξνο αλαπαξίζηαηαη 

απφ κία θαηαθεξκαηηζκέλε ηηκή. 

       Μηα ηππηθή ιίζηα απφ θαηαρσξήζεηο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 4.1 φπνπ 

εκθαλίδνληαη νη ζειηδνδείθηεο θαη νη εθδνηηθέο ζεκεηψζεηο φπνπ πεξηέρνπλ ηελ 

εηηθέηα internet. Ζ ζειίδα ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: ηελ επηθεθαιίδα θαη δχν ιίζηεο 

θαηαρσξήζεσλ(κία γηα ηνπο ζειηδνδείθηεο θαη κία γηα ηηο εθδφζεηο) ηαμηλνκεκέλεο 

θζίλνπζα θαηά εκεξνκελία. 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 4.1 

 

 

Μία ηππηθή θαηαρψξεζε ζειηδνδείθηε απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 4.2. Παξαηεξνχκε 

φηη ζηελ πξψηε γξακκή είλαη γξακκέλν κε έληνλε γξακκαηνζεηξά ν  ηίηινο ηεο 

εηηθέηαο ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ζειίδαο κε ηελ κνξθή 

ππεξζπλδέζκνπ. Ζ δεχηεξε γξακκή απεηθνλίδεη ηελ πεξηγξαθή πνπ κπνξεί λα δψζεη 

πξναηξεηηθά ν ρξήζηεο θαη νη δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο πεξηέρνπλ θάπνηεο ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο φπσο φιεο ηηο εηηθέηεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη επηζεκάλεη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ην πφζνη άιινη ρξήζηεο επηζήκαλαλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πφξν. Κάζε πιεξνθνξία είλαη ζε κνξθή ππεξζπλδέζκνπ πνπ νδεγεί 
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ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. Σέινο θαίλεηαη θαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο αθνινπζνχκελε 

απφ ελέξγεηεο πνπ κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα θάλεη κε απηή ηελ εγγξαθή(delete, edit, 

copy) αλαιφγσο ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 4.2 

 

 

Με παξφκνην ηξφπν εκθαλίδεηαη ε δνκή κηαο θαηαρψξεζεο έθδνζεο, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 4.3. Ζ πξψηε γξακκή θαη εδψ δείρλεη ηνλ ηίηιν ηεο θαηαρψξεζεο, ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζηνλ ηίηιν ηεο έθδνζεο ζην BibTex. H γξακκή είλαη ζε κνξθή 

ππεξζπλδέζκνπ θαη νδεγεί ζηε ζειίδα πνπ δείρλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηαρψξεζε. Αθνινπζνχλ ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ή ζπληαθηψλ ηεο έθδνζεο, 

φπσο θαη ην φλνκα ηνπ βηβιίνπ ή ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο θαζψο θαη ε ρξνληά 

έθδνζεο. ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηηο εηηθέηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάξηεζε αθνινπζνχκελεο απφ ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζε απηή ηελ έθδνζε. Σέινο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ε εκεξνκελία θαη ε ψξα αλάξηεζεο θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν 

ρξήζηεο(θαηέβαζκα έθδνζεο, αληηγξαθή θαη εκθάληζε πεγαίνπ θψδηθα BibTex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Δηθόλα 4.3 

 

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηζεκάλεη 

εάλ ε θαηαρψξεζε ζειηδνδείθηε ή έθδνζεο  απνηειεί spam θαηαρψξεζε. 
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5. Σχετικές εργασίες Συνεδρίου ECML PKDD 

Discovery Challenge 2008 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

5.1.1. ΔCML PKDD  Discovery Challenge 2008  

To πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ spammers ζε ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο 

ειηδνζήκαλζεο ήηαλ αληηθείκελν κειέηεο ζην εηήζην ζπλέδξην ECML 

PKDD(European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of 

Knowledge Discovery in Databases) ην έηνο 2008. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε 

αλαγλψξηζε spammer βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ  απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ΒibSonomy.org θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ζπλεδξίνπ(2007).  Με αθνξκή ην ζπλέδξην ηνπ ECML γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηειηθά 

απνδεθηέο εξγαζίεο πνπ ππνβιήζεθαλ εμεηάδνληαο ηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε θαη 

παξαζέηνληαο ηα απνηειέζκαηα θάζε κίαο. Ηδηαίηεξα, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη 

παξαθάησ, ε εξγαζία [Using Semantic Features to Detect Spamming in Social 

Bookmarking Systems - Amgad Madkour, Tarek Hefni, Ahmed Hefny, Khaled S. 

Refaat] ε νπνία απνηέιεζε βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο 

ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη  απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ελ 

ιφγσ ζπλέδξην. 
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5.2. Αποδεκτές Εργασίες ECML PKDD Discovery Challenge 2008  

 Θέμα: Αναγνώριζη Spam ζε Σσζηήμαηα Κοινωνικής Σελιδοζήμανζης 

 

 

[1] 

Τίηινο:   

Χρήση Γλωσσολογικών Μοντέλων για την αναγνώριση Spam σε 

ιστότοπους Κοινωνικής Σελιδοσήμανση 

(Using Language Models for Spam Detection in Social Bookmarking)–  

                         [Toine Bogers and Antal van den Bosch] 

 

1. Πποζεγγίζειρ-απσικέρ ςποθέζειρ 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο  αθνξά ηε ρξήζε γισζζηθψλ κνληέισλ θαη 

βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη παξφκνηνη ρξήζηεο θαη θαηαρσξήζεηο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη ζχληαμε.  'Αιιε κία ππφζεζε είλαη φηη θάζε λένο 

ρξήζηεο αξρηθά ζεσξείηαη spammer, κεηαθέξνληαο έηζη ηε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο 

ζην επίπεδν ηνπ ρξήζηε. Ο ιφγνο είλαη φηη εθηφο ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ  λα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί εάλ έλαο ρξήζηεο είλαη spammer  ή φρη, κηα επηπιένλ απαίηεζε είλαη ην 

κνληέιν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο 

αθφκα θαη γηα αξρηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ λένπο ρξήζηεο. Ζ ππφζεζε 

απηή δηθαηνινγείηαη ζην  Krause et al. (2008), φπνπ απνδεηθλχεηαη φηη νη spammers 

αξρηθά ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λφκηκνη ρξήζηεο. ηελ ίδηα εξγαζία απνδεηθλχεηαη 

επίζεο φηη ε κεηαθνξά ζην επίπεδν ρξήζηε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

θνξηίνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.  

  Άιιε κία ππφζεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη εξεπλεηέο γηα ηελ αλίρλεπζε 

spam κελπκάησλ είλαη φηη νη spammers ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην θαη 

ηξφπν έθθξαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο. Με βάζε ηελ ππφζεζε απηή, 

ζπγθξίλνληαη ηα γισζζηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαρσξήζεηο ησλ 

spammers κε ηα αληίζηνηρα ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε απφθιηζε 

κεηαμχ ησλ κνληέισλ ζαλ κέηξν νκνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα αθνχ αληρλεπζνχλ νη  k 

πιεζηέζηεξεο θαηαρσξήζεηο  ή ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο γισζζνινγηθά κνληέια, 

ηαμηλνκνχληαη νη λένη ρξήζηεο κε βάζε ην πιήζνο ησλ θαηαρσξήζεσλ πνπ είλαη spam 

θαη ησλ θαζαξψλ  πνπ βξέζεθαλ λα είλαη φκνηεο κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  
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2. σεηικά με ηο Γλυζζικό Μονηέλο  

2.1. Γενικά  

 Σα  γισζζηθά κνληέια απνηεινχλ θαηεγνξία ησλ ζηνραζηηθψλ κνληέισλ λ-

γξακκάησλ(n-gram models) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν ηνπ βαζκνχ 

“ζηνραζηηθφηεηαο”(surprise)  ελφο λένπ ηκήκαηνο θεηκέλνπ δνζέληνο ελφο θεηκέλνπ 

πνπ αλήθεη ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν. Ζ βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ γισζζηθψλ 

κνληέισλ είλαη έλαο λ-γξακκάησλ ππξήλαο πξφβιεςεο ιέμεο ν νπνίνο βαζηζκέλνο 

ζην πεξηερφκελν δχν ή ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ ιέμεσλ, παξάγεη κηα θαηαλνκή 

πηζαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο επεξρφκελεο ιέμεηο. ε πεξίπησζε  ζρεδφλ πιήξνπο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πξνζδνθψκελσλ πηζαλνηήησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ιέμεσλ 

κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε φηη ην λέν θείκελν πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα πεγή κε ηo 

θείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλφινπ.  

  

2.2. ύγκπιζη γλυζζικών μονηέλυν 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην κεηξηθφ ζχζηεκα απφθιηζεο Kullback-Leiber γηα λα κεηξεζεί ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ. Σν κέηξν απφθιηζεο KL ππνινγίδεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ δχν πηζαλνηηθψλ θαηαλνκψλ Θ1, Θ2 κε βάζε ηνλ ηχπν:  

                           

φπνπ p(w|Θi)) ε πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί ε ιέμε w ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή Θi.  

 

3. Πειπαμαηική Γιαδικαζία 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο πεηξακάησλ. Αξρηθά έγηλε ζχγθξηζε 

ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ ησλ ρξεζηψλ ζην ζχλνιν επαιήζεπζεο κε ηα γισζζηθά 

κνληέια ησλ ρξεζηψλ ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. Σφζν ζε επίπεδν ρξήζηε φζν θαη ζε 

επίπεδν θαηαρψξεζεο εμήρζεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζπλφισλ επαιήζεπζεο κε ην 

ζχλνιν εθπαίδεπζεο κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο ρξήζηεο θαη 

θαηαρσξήζεηο αληίζηνηρα. Οη ιίζηεο απηέο αθνχ θαλνληθνπνηήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ είζνδνο ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο  spam.  

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ θαη ησλ 

πξνθίι ρξεζηψλ ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα δηαζέζηκα 

πεδία(ηίηινο, πεξηγξαθή, εηηθέηεο, θαη url).  

Γηα ηηο λέεο θαηαρσξήζεηο θαη πξνθίι ρξεζηψλ ζηα ζχλνια επαιήζεπζεο θαη 

δνθηκήο, επηιέρζεθε θάζε πεδίν ρσξηζηά γηα λα δηαθξηζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε 

πεδίνπ ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ spam θαηαρσξήζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην γηλφκελν ηνπ  ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ πνπ εθθξάδεη ην 

βαζκφ νκνηφηεηαο κε θάπνην κνληέιν κε ηνλ αξηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη εάλ ν ρξήζηεο 

είλαη spammer, ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο 0 ζε πεξίπησζε λφκηκνπ ρξήζηε θαη 1 ζε 
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πεξίπησζε spammer. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχςεη θακία νκνηφηεηα κε θάπνην 

κνληέιν ηφηε αληηζηνηρίδεηαη ην 0, δειαδή δε ζεσξείηαη κήλπκα spam.  

Όκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ην επίπεδν θαηαρσξήζεσλ ππνινγίδνληαο 

ηψξα ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο γηα θάζε λέα θαηαρψξεζε. ηε ζπλέρεηα αληηζηνηρίδεηαη 

θάζε εηζεξρφκελε θαηαρψξεζε ζε έλα ρξήζηε θαη ππνινγίδεηαη ε κέζε αλά 

θαηαρψξεζε βαζκνινγία γηα θάζε ρξήζηε.  

 

4. Αποηελέζμαηα 

ην επίπεδν ρξήζηε, ην ζχλνιν επαιήζεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη εηηθέηεο 

γηα λα δνκεζνχλ ηα γισζζηθά κνληέια μεπέξαζε ζε βαζκνινγία φια ηηο ππφινηπεο 

πξνζεγγίζεηο, αθφκα θαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κεηαδεδνκέλα φισλ ησλ 

πεδίσλ. πγθεθξηκέλα πέηπρε  ηε κεγαιχηεξε AUC   ηηκή(=0.9784) θαη ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε   ηηκή ηνπ κέηξνπ F (=0.9767), ελψ ε δεχηεξε θαιχηεξε AUC 

ηηκή(=0.9688) ζεκεηψζεθε φηαλ ζπκπεξηειήθζεζαλ φια ηα πεδία.  

 Δπίζεο, επηιέρζεθε ζαλ βέιηηζηε ε ηηκή 195 γηα ην k γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

γεηηνληθψλ ηηκψλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα γηαηί γηα ηελ ηηκή απηή παξνπζηάζζεθε ε 

κεγαιχηεξε ηηκή γηα ην AUC.  

Γεληθά ε ρξήζε γισζζηθψλ κνληέισλ ζε επίπεδν ρξήζηε έθεξε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηα αληίζηνηρα ζε επίπεδν θαηαρσξήζεσο.  

  

5. Παπαηηπήζειρ  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία παξαηεξνχκε φηη ζην επίπεδν ρξήζηε ε αλαπαξάζηαζε κφλν κε εηηθέηεο 

επηθέξεη ηελ θαιχηεξε ηηκή ελψ ζην επίπεδν θαηαρψξεζεο ηε ρεηξφηεξε. Απηφ 

εξκελεχεηαη σο εμήο: Καηαξράο, ε πξνζέγγηζε ζε επίπεδν θαηαρσξήζεσο είλαη 

πηζαλφηεξν λα ππνθέξεη απφ εηζεξρφκελεο θαηαρσξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θάπνηα 

εηηθέηα ζε ζρέζε κε ηελ επηπέδνπ ρξήζηε πξνζέγγηζε θαη απηφ γηαηί είλαη πηζαλφ 

θάπνηεο εηζεξρφκελεο θαηαρσξήζεηο λα κελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάζεζε εηηθέηαο. 

Έηζη ρσξίο θάπνηα εηηθέηα ζαλ κεηαδεδνκέλν εηζφδνπ ε πξνζέγγηζε απηή δελ κπνξεί 

λα δψζεη θάπνηα πιεζηέζηεξε  θαηαρψξεζε ζην ζχζηεκα. ην επίπεδν ρξήζηε φκσο 

έρεη παξαηεξεζεί φηη κφιηο ην 0.009% ησλ ρξεζηψλ δελ αλαζέηνπλ πνηέ θάπνηα 

εηηθέηα. Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ νη αλαπαξάζηαζε κε εηηθέηεο επηθέξεη ην ρεηξφηεξν 

απνηέιεζκα ζην επίπεδν θαηαρσξήζεσο είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ 

πεηξακάησλ νη spammers αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξά κε ην λα πξνζπαζνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα παξάγνπλ γισζζηθά κνληέια πιεζηέζηεξα ζηηο λφκηκεο 

θαηαρσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξάγκα φκσο αξθεηά δχζθνιν γηα απηνχο. 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηα  πεηξάκαηα ζε επίπεδν 

ρξήζηε θαη επίπεδν θαηαρσξήζεσλ είλαη ε δηαθνξά ζηνλ βέιηηζην αξηζκφ ησλ 

πιεζηέζηεξσλ k γεηηφλσλ. ε επίπεδν ρξήζηε απαηηείηαη έλαο  αξθεηά κεγαιχηεξνο 
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αξηζκφο  γεηηφλσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα επηηπρεκέλε θαηεγνξηνπνίεζε αλ 

θάπνηα θαηαρψξεζε είλαη spam. 

  

 

6. ςμπεπάζμαηα 

Γεληθά, ε πξνζέγγηζε ζε επίπεδν ρξήζηε επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηαηί 

ζεσξήζεθε ε ππφζεζε φηη θάζε λένο ρξήζηεο είλαη spammer ελψ παξάιιεια ε 

ππφζεζε απηή πξφζζεζε πεξηζζφηεξν ζφξπβν  ζην επίπεδν θαηαρψξεζεο. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζείηαη  είλαη φηη κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ζρεηηθά εχθνια ζε κία ήδε ππάξρνπζα κεραλή αλαδήηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο. Μεηά απφ θάζε αλάθηεζε, k 

απνηειέζκαηα  πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε κε ην κφλν πνπ λα απαηηείηαη επηπιένλ λα είλαη έλα κηα αλαδήηεζε απφ  

εηηθέηεο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί  σο spam. 

 

 

[2] 

Τίηινο:   

Ένας πρωτότυπος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης με επίβλεψη 

και η χρήση του στην ανίχνευση Spam σε συστήματα 

Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης. 

 

 (A novel supervised learning algorithm and its use for Spam Detection 

in Social Bookmarking Systems .) 

                         [Anestis Gkanogiannis, Theodore Kalamboukis] 

 

 

 

1. Διζαγυγή 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλαο γξήγνξνο θαη αθξηβήο καζεζηαθφο 

αιγφξηζκνο ζαλ έλαο γεληθεπκέλνο αιγφξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλνπ γηα 

γξακκηθψο δηαρσξηζκέλα δεδνκέλα. Καηά ηελ  θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλνπ 

απνθαζίδεηαη εάλ θάπνηα αληηθείκελα είλαη ζρεηηθά ή κε δνζέληνο ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζπλφινπ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ή θαηεγνξηψλ. Ο αιγφξηζκνο απηφο 

βαζίδεηαη ζηηο Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο – Μ.Γ.Τ.  νη νπνίεο κέρξη ηψξα 
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επηδεηθλχνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλνπ ελψ 

θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπο  – πνιππινθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη κεγάιεο απαηηήζεηο κλήκεο. πγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηα ιάζε 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ αξρηθφ 

ηαμηλνκεηή. ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε απφδνζε ηνπ 

ηαμηλνκεηή, εηζάγεηαη ζε κία αλαδξνκηθή Rocchio ηερληθή κάζεζεο. 

 

2. Η ηεσνική ζσεηικήρ αναδπομικόηηηαρ Rocchio 

Ζ ηερληθή ζρεηηθήο αλαδξνκηθφηεηαο ηνπ Rocchio είλαη κία δηαδηθαζία αλαδξνκηθήο 

παξαιιαγήο ελφο εξσηήκαηνο – αληηθείκελνπ εηζφδνπ ζε έλα αιγφξηζκν. Ο ζθνπφο 

είλαη λα επξεζεί ην βέιηηζην εξψηεκα ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηελ νκνηφηεηα κε ηα 

ζρεηηθά αληηθείκελα ελψ ηαπηφρξνλα ηελ ειαρηζηνπνηεί κε ηα κε ζρεηηθά. Έζησ φηη 

R( ) ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ(κε ζρεηηθψλ) αληηθείκελσλ, ηφηε πξέπεη λα βξεζεί ην 

Qopt  έηζη ψζηε: 

Qopt = argmaxq(sim(q,R) – sim(q, )),  

 

φπνπ sim(q,R) δείρλεη ηελ νκνηφηεηα ηνπ εξσηήκαηνο κε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ κέηξν νκνηφηεηαο ηελ cosine θφξκνπια ηζρχεη:  

 

          

      

Έηζη ην βέιηηζην εξψηεκα είλαη έλα δηάλπζκα νξηζκέλν απφ ηελ δηαθνξά ησλ 

θεληξψσλ ησλ ζρεηηθψλ θαη κε ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζρήκα 1. 

Γειαδή, ην Qopt νξίδεη έλα ππεξεπίπεδν(hyperplane)  ην νπνίν δηαρσξίδεη ηα ζχλνια 

R θαη  θαηά κία θαηάιιειε ηηκή ζ.  Όκσο αξθεηέο θνξέο απαηηείηαη κία αλαδξνκηθή 

δηαδηθαζία γηα λα ππνινγηζζεί απηή ε βέιηηζηε ηηκή. Αιγνξηζκηθά ε δηαδηθαζία απηή 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ ηχπν   θαη εθθξάδεη έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ζρεηηθψλ θαη κε 

αληηθεηκέλσλ.                                                       
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 Σρήκα 5 

 

 

 

 

3. Πεπιγπαθή ηος αλγοπίθμος 

Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη απφ ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ spam κελπκάησλ. Οη λφκηκνη ρξήζηεο θαη νη spammers 

αληηπξνζσπεχνπλ αληίζηνηρα ηα ζχλνια R θαη . ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν αξρηθφο 

ηαμηλνκεηήο ν νπνίνο ζπλήζσο δελ είλαη ν βέιηηζηνο ιφγσ ηνπ φηη ε επζεία ηνπ 

ππεξεπίπεδνπ πνπ δηαρσξίδεη ηα δχν ζχλνια δελ είλαη ε βέιηηζηε κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηνπλ εζθαικέλσο ηαμηλνκεκέλα παξαδείγκαηα, ηα ιεγφκελα Αξλεηηθά 

Απνδεθηά  παξαδείγκαηα (Negative Accepted examples – NA) – ζρήκα 1-b. ηελ  

πεξίπησζε απηή κέζσ ηεο αλαδξνκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 

επηδηψθνπκε λα επηηχρνπκε ηελ θαιχηεξε ηζζνξνπία  κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηνπ 

ππεξεπηπέδνπ. Όκνηα θαη φηαλ ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ R βξίζθνληαη ζηε κεξηά ηνπ 

ζπλφινπ  εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ ππεξεπηπέδνπ. H πιένλ βέιηηζηε ζέζε ηεο επζείαο 

ηνπ ππεξεπίπεδνπ  είλαη φηαλ απνηειεί πιήξσο δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ησλ δχν 

ζπλφισλ. 

 

 

4. Αποηελέζμαηα 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα ρξεζηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο, έλα κνληέιν ηνπ αιγνξίζκνπ εθπαηδεχηεθε. Γηα λα εθηηκεζεί ε επίδνζε 

ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ ειέγρνπ,  ην αξρηθφ  ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο ηπραία ππνδηαηξέζεθε ζε δχν ηζνδχλακα ππνζχλνια . Σν πξψην 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ θαη ην δεχηεξν γηα ηε δηαδηθαζία 
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ειέγρνπ.  Μεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα 

επαιήζεπζεο πξνέθπςε ε ηηκή ΑUC ε νπνία  έθηαζε ην 96.20% πεξίπνπ.  

Όκνηα ήηαλ θαη ε κνξθή ηνπ ζπλφινπ ειέγρνπ. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ κε ην νινθιεξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, 

εθαξκφζζεθε ζην ζχλνιν ειέγρνπ. Σειηθά ε ηηκή AUC έθηαζε ζην 97.96%. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε  ηνλ αιγφξηζκν απηφ, επηηεχρζεθε θαιχηεξε 

απφδνζε απφ ηηο Μ.Γ.Τ. ελψ μεπεξάζηεθαλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Όκσο ζε 

επίπεδν θψδηθα θαη πινπνίεζεο απαηηνχληαη αθφκα θάπνηεο βειηηψζεηο.  

 

 

 

 

 

[3] 

Τίηινο:   

To RANK για ανίχνευση spam – ECML Discovery Challenge 

 

 (Rank for spam detection - ECML Discovery Challenge.) 

            [Jean-FranΈcois Chevalier, Pierre Gramme] 

 

 

1. Διζαγυγή  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

βήκαηα: 

 Παξαγσγή κεηαβιεηψλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ κία εγγξαθή γηα θάζε ρξήζηε. 

 Γηαρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζε 2 κέξε βάζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

θαηαρψξεζεο. 

 Γηαηήξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε θαηεγνξίεο  θαη κεηαηξνπή-επαλαθσδηθνπνίεζε  

απηψλ βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζηφρσλ ζε θάζε θαηεγνξία. 

 Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ LARS θαη δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε(cross-

validation) ψζηε λα εθηειεζηεί γξακκηθή απφθιηζε ζηηο 

επαλαθσδηθνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

 

Ζ πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ήηαλ ε δηεμαγσγή  ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα αξρηθά 

αξρεία, ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαρσξίζηεθαλ 
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ζε δχν κέξε. Αθνχ επεηεχρζε ν ζθνπφο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε ην γεληθεπκέλν 

εξγαιείν ηεο εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ. Μέηα ηελ αλάιπζε πξνέθπςε 

έλα κνληέιν έηνηκν λα εθαξκνζζεί ζην ζχλνιν δνθηκήο. 

 

2. Πποεηοιμαζία δεδομένυν 

Ο ζηφρνο ηεο πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ είλαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο αξηζκφο 

κεηαβιεηψλ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ θάζε ρξήζηε. Πξαθηηθά δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ  δεδνκέλνπ  φηη ην εξγαιείν κνληεινπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ην RANK, κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηελ  πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ,  αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε απινπνίεζε ησλ 

πεδίσλ θεηκέλνπ θαη  θαηφπηλ κεηξήζεθε ε πιεξνθνξία ησλ πεδίσλ θεηκέλνπ κέζσ 

θάπνηαο δηαδηθαζίαο ινγαξηζκηθψλ ππνινγηζκψλ ψζηε λα εθηηκεζεί ε ζπαληφηεηα 

εκθάληζεο ελφο θεηκέλνπ ζε έλα ζχλνιν. Καηφπηλ ηνπνζεηήζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο εηηθέηεο, κε κεγέζε φπσο ην ζπλνιηθφ, κέζν, κέγηζην θαη ειάρηζην 

αξηζκφ εηηθεηψλ πνπ ν ρξήζηεο θαηαρσξεί αλά πεγή, ή ηνπ κήθνπο ησλ εηηθεηψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη απφ θάζε ρξήζηε ή ηεο κεηξνχκελεο πιεξνθνξίαο ησλ εηηθεηψλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη απφ έλα ρξήζηε. ηα πιαίζηα ηνπ βήκαηνο απηνχ, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 10 θαηεγνξίεο νη 1000 πην θνηλέο εηηθέηεο ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ κεηαβιεηψλ φπσο ε θχξηα θαηεγνξία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηνλ ρξήζηε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηεγνξηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ν αξηζκφο θαη ε πνζφηεηα ησλ εηηθεηψλ ηνπ ρξήζηε ζε θάζε 

θαηεγνξία θαη ην ζχλνιν φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά απφ θάζε ρξήζηε. Σέινο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ 

απνδφζεθαλ κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πεγέο, φπσο ν αξηζκφο ησλ πεγψλ πνπ 

έγηλαλ ζειηδνδείθηεο απφ ηνλ ρξήζηε θαη ε πιεξνθνξία δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ πεγή ψζηε λα ππνινγηζηεί ε αλά ρξήζηε ζπλνιηθή, κέζν φξν, 

ειάρηζηε θαη κέγηζηε πιεξνθνξία γηα θάζε έλα απφ ηα πεδία. 

 

3. Μονηελοποίηζη 

 

3.1. Γιασυπιζμόρ 

Ζ κνληεινπνίεζε βαζίδεηαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε 3 θαηεγνξίεο: ρξήζηεο 

κε  BibTex εγγξαθή, ρξήζηεο κε bookmark εγγξαθή θαη ρξήζηεο πνπ έρνπλ θαη ηα 

δχν πξνεγνχκελα. 

 

3.2.  RANK 

To Rank είλαη έλα πξνγλσζηηθφ εξγαιείν κνληεινπνίεζεο ζρεδηαζκέλν γηα αλαιπηέο. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη ην γξήγνξν ζρεδηαζκφ 
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κνληέισλ ζε ηεξάζηηα ζχλνια δεδνκέλσλ θαη λα παξέρεη φια ηα δεδνκέλα ειέγρνπ 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ κνληέινπ έηζη ψζηε λα επηθεληξσζεί ζην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο κνληεινπνίεζεο, πνπ είλαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ,  ε 

ππεξπξνζαξκνγή(overfitting), ε ζηαζεξφηεηα θαη ε επξσζηία.  

Σν RANK ιεηηνπξγεί σο εμήο: Καηαξράο, πξαγκαηνπνηείηαη ε επαλαθσδηθνπνίεζε 

κεηαβιεηψλ ψζηε λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε επηινγή ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ρξήζε κηαο παξαιιαγήο ηνπ αιγφξηζκνπ LARS(Least Angle 

Regression – Απόθιηζε Διάρηζηεο Γσλίαο). Με ηνλ αιγφξηζκν απηφ εθηηκνχληαη νη 

παξάκεηξνη ηεο γξακκηθήο απφθιηζεο θαη επηιέγνληαη νη πην ζρεηηθέο κεηαβιεηέο. 

πγθεθξηκέλα ζην LARS,  κε  ηελ παξαιιαγή Lasso ππνινγίδνληαη επαλαιεπηηθά νη 

παξάκεηξνη κηαο Lasso απφθιηζεο ε νπνία είλαη κία γξακκηθή απφθιηζε κε έλα άλσ 

φξην ζηελ απφζηαζε Manhattan(L1 norm) ησλ δηαλπζκάησλ ησλ  ζπληειεζηψλ.  Ο 

αιγφξηζκνο θαηαιήγεη ζηελ πξνεπηινγή κεηαβιεηψλ νη νπνίεο αθνινχζσο ζα 

εθηηκεζνχλ απφ κία ηερληθή πξνο ηα πίζσ θιαδέκαηνο. Με ηελ ηερληθή απηή 

δηαγξάθνληαη επαλαιεπηηθά κεηαβιεηέο  ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

πξφβιεςεο πάλσ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε θαηαιήγεη κε κία δηαινγή κεηαβιεηψλ ε νπνία 

κεγηζηνπνηεί ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC.  πγθεθξηκέλα, κε ηε 

δηαζηαπξσκέλε επηθχξσζε επηηπγράλεηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο κνληέινπ λα 

επηιερζεί ε θαιχηεξε επαλαθσδηθνπνίεζε, νη θαιχηεξεο κεηαβιεηέο θαη λα 

αμηνινγεζεί ην εχξνο ηεο  απφθιηζεο. Ζ έμνδνο ηνπ RANK δελ είλαη  έλα απιφ  

απνηέιεζκα αιιά επηπιένλ παξέρεη γηα θάζε εγγξαθή ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο απφθξηζεο, βαζηζκέλε ζην κνληέιν θαη ζηελ ήδε γλσζηή πηζαλφηεηα 

ηνπ ζηφρνπ ζηα δεδνκέλα. 

 

 

 

4. Αποηελέζμαηα 

Οη κεηαβιεηέο ηαμηλνκήζεθαλ βάζεη ηεο ζεκαζίαο ηνπο  ε νπνία  εθθξάδεηαη σο  ε 

απψιεηα(ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο) πνηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη εάλ αθαηξεζεί θάπνηα 

κεηαβιεηή.  

ην κνληέιν γηα ρξήζηεο κε BibTex εγγξαθή ν ζηφρνο είλαη ν spammer ελψ 

ππάξρνπλ 1.329 ρξήζηεο θαη 118 ζηφρνη. Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ 53 κεηαβιεηέο 

εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο κεηξάλε ηελ πιεξνθνξία ζην πεδίν θεηκέλνπ. Οη 3 πην 

ζεκαληηθέο είλαη νη αθφινπζεο θαηά ζεηξά : ε κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηελ ειάρηζηε 

πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη κεηαμχ ησλ ηίηισλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί, ε κεηαβιεηή 

πνπ κεηξάεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε κεηαβιεηή 

πνπ κεηξάεη ηε κέζε πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ εηηθεηψλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο.  

ην κνληέιν γηα κε BibTex ρξήζηεο  ν ζηφρνο είλαη νη λφκηκνη ρξήζηεο ελψ 

ππάξρνπλ 30.386 ρξήζηεο  εθ ησλ νπνίσλ νη 1.256 είλαη λφκηκνη. Σειηθά πξνθχπηνπλ 

70 κεηαβιεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 ζεκαληηθφηεξεο θαηά ζεηξά  είλαη: ε κεηαβιεηή 
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πνπ κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεδίσλ extended_description πνπ είλαη ζπκπιεξσκέλα, ε 

κεηαβιεηή πνπ δείρλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ εηηθεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο θαη ε κεηαβιεηή πνπ ππνινγίδεη ηε κέζε πιεξνθνξία ζην 

πεδίν extended_description κεηαμχ φισλ ησλ content_id's ησλ ρξεζηψλ. 

 

 

5. Καμπύλη ROC  

  

5.1. ύνολο εκπαίδεςζηρ 

Ζ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε είλαη 0.9792 γηα ην κνληέιν BibTex πνπ ζεκαίλεη 

φηη ην 97% είλαη ζσζηέο αληρλεχζεηο ελψ γηα ην κνληέιν κε  κε Βibtex ρξήζηεο  ην 

πνζνζηφ θηάλεη ην 92% πεξίπνπ  ελψ ηέινο, γηα ην γεληθεπκέλν κνληέιν θηάλεη ην 

96%. 

 

5.2. ύνολο ελέγσος 

 Αληίζηνηρα ζην ζχλνιν ειέγρνπ ην πνζνζηφ ηνπ γεληθεπκέλνπ κνληέινπ θηάλεη ην 

97%, πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ζην κνληέιν εθπαίδεπζεο. Απηφ 

πηζαλφηαηα λα ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ζην ζχλνιν ειέγρνπ νη ρξήζηεο ηνπ BibTex 

είλαη πεξηζζφηεξνη. 

 

                                       

 

 

 

[4] 

Τίηινο:   

Εκπαίδευση Αφελούς Naive ταξινομητή με επιλογή 

Χαρακτηριστικών για Αναγνώριση Spam σε Σύστημα 

Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης. 

(Naive Bayes Classifier Learning with Feature Selection for Spam 

         Detection in Social Bookmarking) 

[Chanju Kim, Kyu-Baek Hwang] 

   

1. Διζαγυγή  

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηείλεηαη κία πξνζέγγηζε  βαζηζκέλε ζηε κεραληθή 

κάζεζε γηα ηελ απηφκαηε αλίρλεπζε spam. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη εξεπλεηέο 
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εληφπηζαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: Καηαξράο, ππήξρε δπζαλαινγία αλάκεζα ζηνπο 

spammers θαη ζηνπο ελεξγνχο ρξήζηεο  ελψ άιιε κία δπζθνιία είλαη φηη ηα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ spam θαηαρσξήζεσλ ζηαδηαθά 

αιιάδνπλ, δειαδή ε θαηαλνκή κηαο ραξαθηεξηζηηθήο κεηαβιεηήο ελδέρεηαη λα είλαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ είρε αξρηθά εθηηκεζεί. Σα 

πξνβιήκαηα απηά μεπεξάζηεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ 

ηαμηλνκεηή Αθεινχο Bayes(naive Bayes classifier) εθπαηδεπκέλνο κε κία εληζρπκέλε 

κέζνδν επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθεθξηκέλα, νη εηηθέηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

spam θαηαρσξήζεσλ επηιέγνληαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο ακνηβαίαο πιεξνθνξίαο ηνπο 

αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο ηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν έιεγρνο. Ζ κέζνδνο πνπ 

αθνινπζείηαη επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζπκβαηηθή κέζνδνο πνπ 

βαζίδεηαη κφλν ζηελ ακνηβαία πιεξνθνξία.  

 

2. Παποςζίαζη ηηρ μεθόδος  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίζηεθε ζηηο ππνζέζεηο φηη θάζε ρξήζηεο 

αληηζηνηρεί ζε έλα δεδνκέλν θαη φηη ε κεηαβιεηή ζηφρνο ππνδεηθλχεη εάλ ν ρξήζηεο 

είλαη spammer ή φρη. Υαξαθηεξηζηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ζειηδνδεηθηψλ, ν αξηζκφο ησλ θαηαρσξήζεσλ BibTex θαη νη εηηθέηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γηα ηελ επηινγή ησλ εηηθεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ακνηβαία 

πιεξνθνξία (mutual information). πγθεθξηκέλα, ε ακνηβαία πιεξνθνξία κεηαμχ 

κηαο  εηηθέηαο θαη κηαο κεηαβιεηήο ζηφρνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε:    

 

 

 

φπνπ  Tagi είλαη δπαδηθή κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη εάλ ε ith εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη, ε 

Target ππνδειψλεη ηε κεηαβιεηή ζηφρν θαη ε P(.) ηελ πηζαλφηεηα εθηίκεζεο ηηκήο 

δνζέληνο ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

αλ ηαμηλνκεηήο, ν Aθειήο Bayes πηνζεηήζεθε ιφγσ ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηεο βέιηηζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε εξγαζίεο ηαμηλφκεζεο 

αθφκα θαη εάλ ε ππφζεζε αλεμαξηεζίαο είλαη άθπξε.  Ο Αθειήο Bayes ηαμηλνκεηήο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ εθθξάδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
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 = 

 

  

Έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη θάπνηεο εηηθέηεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην 

ζχλνιν εθπαίδεπζεο βάζεη ηεο ακνηβαίαο πιεξνθνξίαο δελ ππήξραλ ζην μερσξηζηφ 

ζχλνιν ειέγρνπ. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα πξνηείλεηαη κία εληζρπκέλε 

κέζνδνο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ, έρνληαο ππφςηλ ηφζν ηελ ακνηβαία πιεξνθνξία 

φζν θαη ην εάλ ε εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν 

έιεγρνο. Έηζη πξνζηίζεληαη ηα εμήο βήκαηα: αξρηθά αθαηξνχληαη νη εηηθέηεο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλαο 

πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο εηηθεηψλ απφ ηηο ππνιεηπφκελεο ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 

ακνηβαίαο πιεξνθνξίαο πνπ έρνπλ. 

 

    3. Πειπαμαηική Γιαδικαζία – Αποηελέζμαηα 

Ζ κεηαβιεηή πνπ επηιέγεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη νη εηηθέηεο. 

Αξρηθά επηιέγεηαη εκπεηξηθά ν βέιηηζηνο αξηζκφο εηηθεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ ηαμηλφκεζε. Έηζη έγηλαλ πεηξάκαηα κε έλα εχξνο επηιεγκέλσλ εηηθεηψλ απφ 100 

έσο 3000 ελψ ζπγθξίλεηαη ε πξνηεηλφκελε βειηησκέλε κέζνδνο κε ηε ζπκβαηηθή.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Καηαξράο ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ Aθεινχο Bayes  ελψ ηαπηφρξνλα ε 

απφδνζε ηεο ηαμηλφκεζεο κεηψλεηαη θαζψο ν αξηζκφο ησλ επηιεγκέλσλ εηηθεηψλ 

μεπεξλά ηηο 1000. Μηα πηζαλή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη φηη ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ επηιεγκέλσλ εηηθεηψλ πξνθαιεί πξόβιεκα ππεξπξνζαξκνγήο. Δπίζεο, 

θαζψο  ν αξηζκφο ησλ εηηθεηψλ κεγαιψλεη απμάλνληαη θαη νη εκθαλίζεηο αθξαίσλ 

ηηκψλ πξφβιεςεο, δειαδή  0 θαη 1.  

πγθξίλνληαο  ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ κε ηελ πξνηεηλφκελε θαη κε 

ηε ζπκβαηηθή κέζνδν, παξαηεξνχκε φηη γηα αξηζκφ εηηθεηψλ κηθξφηεξν ηνπ 1000 ε 

απφδνζε ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα θαη γηα ηηο δχν κεζφδνπο, αθνχ ε ηηκή 

ηνπ AUC δηαθέξεη ειάρηζηα ζε θάζε πεξίπησζε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη νη 

εηηθέηεο κε πςειή ακνηβαία πιεξνθνξία δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη επηθχξσζεο. Σειηθά πξνθχπηεη φηη ε ηαμηλφκεζε είρε ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε γηα αξηζκφ εηηθεηψλ 500, αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή  ε θακπχιε 

θαιχπηεη ην 94% ηνπ επηπέδνπ ηεο Υαξαθηεξηζηηθή Λεηηνπξγίαο Γέθηε(Receiver 

Operating Characteristic – ROC) πνπ ζεκαίλεη φηη ην 94% πεξίπνπ ησλ ηαμηλνκήζεσλ 

εάλ είλαη spam ή φρη είλαη ζσζηέο. 
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[5] 

Τίηινο:   

Χρήση της πληροφορίας Συνεμφάνισης Ετικετών και Πόρων για 

την Αναγνώριση των Spammer 

(Using Co-occurence of Tags and Resources to Identify Spammers) 

[Ralf Krestel, Ling Chen] 

 

 

 

 

1. Παποςζίαζη Μεθόδος 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, νη ρξήζηεο ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζπζηήκαηνο αξρηθά 

κνληεινπνηνχληαη ζαλ θφκβνη ζε έλα γξάθν. ηε ζπλέρεηα, κεηαμχ δχν ρξεζηψλ 

δεκηνπξγείηαη  κία αθκή  ε νπνία ραξαθηεξίδεη εάλ νη δχν απηνη ρξήζηεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα πεγή, ηελ ίδηα εηηθέηα ή ην ίδην δεπγάξη εηηθέηαο - πεγήο. 

Έπεηηα επηιέγεηαη έλα ζχλνιν απφ θφκβνπο κε παξαπιήζηεο ηδηφηεηεο(seed nodes) 

ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηνχο ραξαθηεξίδνληαη σο spammers ή 

φρη. Ζ ηηκή πνπ αλαηίζεηαη ζε απηνχο ηνπο θφκβνπο κεηαδίδεηαη  κέζα ζηνλ γξάθν. Ζ 

ππφζεζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη απηή ε πξνζέγγηζε είλαη φηη νη λφκηκνη ρξήζηεο 

θαηαρσξνχλ πεγέο κε παξφκνηεο εηηθέηεο, ελψ νη spammers ίζσο έρνπλ παξφκνηα 

ελδηαθέξνληα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη εηηθέηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηάδνζε 

ηηκψλ γίλεηαη ηφζν κεηαμχ ησλ λφκηκσλ φζν θαη ησλ spammers. 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. ην (a) απεηθνλίδεηαη ην 

ζελάξην κε u1,u2,u3 ηξεηο ρξήζηεο, t1,t2,t3 νη εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη r1,r2 νη 

πεγέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ γηα ην ζελάξην ηνπ (a) 

απνηθνλίδεηαη ζην (b) φπνπ getT(ui) ην ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ ελφο ρξήζηε, getR(ui) ην 

ζχλνιν ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο ρξήζηεο θαη getTR(ui) ην ζχλνιν ησλ 

δεπγαξηψλ εηηθέηαο-πεγήο πνπ ρξεζηκνπνίεί έλαο ρξήζηεο. 'Δπεηηα ππνινγίδεηαη ην 

βάξνο ηεο αθκήο πνπ ελψλεη δχν ρξήζηεο, W(ui,uj).  
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Καηφπηλ επηιέγνληαη νη γεηηνληθνί θφκβνη, ραξαθηεξίδνληαη σο spammer ή φρη  θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο δηαδίδνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ γξάθν. 

 

 

 

2. Πειπαμαηική Γιαδικαζία - Αποηελέζμαηα 

 

Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αμηνινγήζεθαλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. Αξρηθά 

ζεσξήζεθε ε πεξίπησζε νκνηφηεηαο δεπγαξηψλ εηηθέηαο-πεγήο κεηαμχ  ρξεζηψλ. 

Έπεηηα ζεσξήζεθε επηπιένλ θαη ε πεξίπησζε φπνπ ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

πεγή θαη πξνζηέζεθαλ αθκέο κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα έθηαζε ην 86.11%  θαη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε 86.64%. 
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[6] 

Τίηινο:   

Συνδυασμός Ομαδοποίησης με Ταξινόμηση για Αναγνώριση 

Spam σε Συστήματα Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης 

(Combining Clustering with Classification for Spam Detection in Social 

Bookmarking Systems) 

[Antonia Kyriakopoulou, Theodore Kalamboukis] 

 

   

 

1.Διζαγυγή 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρεηξείηαη κηα κέζνδνο  πνπ βαζίδεηαη ζην  ζπλδπαζκφ 

ηεο  νκαδνπνίεζεο θαη ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ  θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη ζηα ζχλνια 

εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εθηθηφ λα εξεπλεζεί ε δνκή ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη ε γλψζε απηή λα ελζσκαησζεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θεηκέλνπ έηζη ψζηε λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε κηαο 

Μ.Γ.Τ./Μ.Μ.Γ.Τ(Μεραλή Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο – Μεηαγσγηθή Μεραλή 

Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο).   

 

 

2. Πεπιγπαθή ηος αλγοπίθμος 

 

Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηξία βήκαηα: αξρηθά 

γίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηφζν ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο φζν θαη ζην 

ζχλνιν δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε επέθηαζε ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ κε κεηα-ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην βήκα ηεο 

νκαδνπνίεζεο θαη ηέινο γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαμηλνκεηή κε 

ην επεθηακέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηελ νκαδνπνίεζε δεκηνπξγνχληαη δχν ζχλνια, έλα πνπ 

νκαδνπνηεί ηηο θαηαρσξήζεηο ησλ spammers θαη έλα πνπ νκαδνπνηεί ηηο λφκηκεο 

θαηαρσξήζεηο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ειέγρνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείν CLUTO θαη ελφο  δηαηξεηηθνχ 

αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο κε επαλαιακβαλφκελε δηρνηφκεζε. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε 

θάζε ηεο επέθηαζεο, θάζε νκάδα απνθέξεη έλα κεηα-ραξαθηεξηζηηθφ ζηνλ ρψξν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ειέγρνπ. Σν βάξνο ηνπ 

θάζε κεηα-ραξαθηεξηζηηθνχ ππνινγίδεηαη απφ ην ιεγφκελν TF*IDF ζρήκα ην νπνίν 

νξίδεηαη σο :   

 

             W(fi) = TF(fi,X) * IDF(fi) 
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φπνπ  TF(fi,X) είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ fi ζηελ πεξηνρή 

δεδνκέλσλ x, θαη ε αληίζηξνθε ζπρλφηεηα δεδνκέλσλ IDF εθθξάδεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε: 

 

     

      

φπνπ  |D| είλαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ θαη ε ζπρλφηεηα δεδνκέλνπ 

DF(fi) είλαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ  fi  

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά.  

 

H εθαξκνγή ηνπ έρεη σο εμήο: ζεσξνχκε φηη φια ηα δεδνκέλα ζε κία νκάδα G 

κνηξάδνληαη ην ίδην κεηα-ραξαθηεξηζηηθφ mfi έηζη ψζηε  ε ηηκή TF(mfi ,x) = 1 θαη ε 

DF(mfi) = |Gj|, δειαδή φζν ην κέγεζνο ηεο νκάδαο. Έηζη πξνθχπηεη φηη   

     

 

Σέινο αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε κε ηε ρξήζε Μ.Γ.Τ. θαη Μ.Μ.Γ.Τ., θαηά ηελ 

νπνία  έλαο δπαδηθφο ηαμηλνκεηήο θαηαζθεπάδεηαη γηα ην  επεθηακέλν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, έλαο γξακκηθφο ππξήλαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην βάξνο C ησλ ραιαξψλ 

κεηαβιεηψλ  ηίζεηαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

 

 

 

3. Πειπαμαηική Γιαδικαζία - Αποηελέζμαηα 

 

ε φια ηα πεηξάκαηα, ην ζχλνιν δεδνκέλσλ δέρηεθε ηελ αθφινπζε πξνεξγαζία. 

Αξρηθά γηα θάζε ρξήζηε, φιεο ηνπ νη θαηαρσξήζεηο ζεσξήζεθαλ ζαλ κία 

εγγξαθή(ραξαθηεξηζηηθφ δηάλπζκα) έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πνιιαπιέο εγγξαθέο 

γηα θάζε ρξήζηε. Έπεηηα δεκηνπξγήζεθαλ 4 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε πεξηέρεη φιε ηελ πιεξνθνξία καδί κε ηηο εηηθέηεο θαη ηνπο 

δηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο(urls), ε δεχηεξε πεξηέρεη φιε ηελ πιεξνθνξία ρσξίο ηηο 

εηηθέηεο θαη ηνπο δηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο, ε ηξίηε δελ πεξηέρεη ηηο εηηθέηεο θαη ε 

ηέηαξηε δελ πεξηέρεη ηνπο δηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο. Ο ιφγνο ρξήζεο ησλ ηεζζάξσλ 

απηψλ εθδνρψλ ήηαλ γηα λα δηεξεπλεζεί ε επίπησζε ηεο ρξήζεο εηηθεηψλ θαη 

δηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ ζηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο spam θαηαρσξήζεσλ. Δπίζεο 

εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ή κε ησλ αθαηξεηηθψλ κεραληζκψλ 

δηαθφπηνπζαο ιέμεο(stopword) θαη πεξηζηνιήο(stemming). Έηζη κειεηήζεθαλ 8 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Σν θάζε ζελάξην 

εθηειέζηεθε γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο Μ.Γ.Τ., C-Μ.Γ.Τ., M.M.Γ.Τ. 

θαη C-M.Μ.Γ.Τ φπνπ C-Μ.Γ.Τ., C-Μ.Μ.Γ.Τ. νη αληίζηνηρνη ηαμηλνκεηέο κεηά απφ 

νκαδνπνίεζε. 
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Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πξνθχπηνπλ νη 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο. Καηαξράο νη C-Μ.Γ.Τ. θαη  C-M.M.Γ.Τ. ηαμηλνκεηέο 

απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο δχν. ε θάζε πεξίπηησζε ν C-M.M.Γ.Τ. έρεη 

ηελ θαιχηεξε επίδνζε απφ φινπο. Σν θαιχηεξν απνηέιεζκα ήηαλ 98.96% πεξηνρή 

θάησ απφ ηελ θακπχιε θαη πξνέθπςε φηαλ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

θαη νη εηηθέηεο θαη νη δηθηπαθνί ζχλδεζκνη, ελψ θαλείο αθαηξεηηθφο κεραληζκφο δελ 

εθαξκφζζεθε. Μεηαμχ ησλ εηηθεηψλ θαη ησλ δηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ πξνθχπηεη φηη 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εηηθέηεο ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα απφ απηά ηνπ 

ζελαξίνπ ρξήζεο κφλν δηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νη δηθηπαθνί 

ζχλδεζκνη είλαη πην ζνβαξφ ελδεηθηηθφ ραξαθηεξηζηηθά ελφο spammer απφ φηη είλαη 

νη εηηθέηεο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηειηθά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο ε 

εθαξκνγή αθαηξεηηθψλ κεραληζκψλ κείσζε ηελ επίδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 

 

 

Τίηινο:   

Χρήση Σημασιολογικών Χαρακτηριστικών για την Ανίχνευση 

Spamming σε Συστήματα Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης. 

(Using Semantic Features to Detect Spamming in Social Bookmarking Systems) 

[Amgad Madkour, Tarek Hefni, Ahmed Hefny, Khaled S. Refaat] 

 

1.Παποςζίαζη Μεθόδος 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα κε βάζε ηελ αλάιπζε 

ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ. πλνιηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 13 ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ε ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε 

βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο.  

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ κεηξάεη ην πιήζνο ησλ εηηθεηψλ πνπ είλαη δεκφζηα 

δηαζέζηκεο ζηελ θνηλφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο, αθνχ είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επηιέγνπλ νη spammers ψζηε λα είλαη πξνζηηέο απφ φινπο νη 

spam θαηαρσξήζεηο ηνπο.  

Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηνλ αξηζκφ 

ησλ πεγψλ πνπ είλαη θνηλέο κεηαμχ ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ ηε ζηηγκή ηνπ πεηξάκαηνο  

θαη ησλ  λφκηκσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ 
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πεγψλ κεηαμχ ησλ  λφκηκσλ ρξεζηψλ θαη ησλ spammers ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κεηξάλε ηελ αλαινγία κεηαμχ  ησλ πεγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ησξηλνί ρξήζηεο κε ηνπο spammers θαη ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Όκνηα γηα ην ηέηαξην θαη πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ, ππνινγίζηεθε 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ππνινγίζηεθε γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθφ ν αξζκφο ησλ εηηθεηψλ. Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν ην έθην θαη έβδνκν 

ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ πεγήο-εηηθέηαο. 

Γηα ηα επφκελα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ππνινγίζηεθαλ νη ηαπηόρξνλεο 

εκθαλίζεηο(co-occurrences) πξνεγνπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ην 

φγδνν ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαπηφρξνλεο εκθάληζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ππνινγίδεηαη ε αλαινγία κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. Όκνηα ην έλαην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν 

κέγεζνο πνπ ζπζρεηίδεη ην ηέηαηξν θαη πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηέινο ην δέθαην 

ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία κεηαμχ έθηνπ θαη έβδνκνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. Όινη νη ππνινγηζκνί ησλ ηαπηφρξνλσλ εκθαλίζεσλ βαζίδνληαη 

ζηελ ππφζεζε φηη νη spammers κνηξάδνληαη ην ίδην ιεμηιφγην κε ηνπο λφκηκνπο 

ρξήζηεο.          

 Γηα ηα επφκελα δχν ραξαθηεξηζηηθά, δεκηνπξγήζεθε κία “καύξε” ιίζηα κε 

ιέμεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην Γηαδίθηπν απφ spammers. 

Έηζη γηα ην ελδέθαην ραξαθηεξηζηηθφ ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή ηηκή θάζε ιέμεο ζηελ 

πεξηγξαθή θάζε ζειηδνδείθηε γηα θάζε ρξήζηε δηαηξεκέλε κε ην πιήζνο ησλ 

ζειηδνδεηθηψλ ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο γηα ην δσδέθαην ραξαθηεξηζηηθφ ππνινγίζηεθε ε 

ζπλνιηθή ηηκή θάζε ιέμεο ζηηο εηηθέηεο θάζε ζειηδνδείθηε γηα θάζε ρξήζηε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά επηηξέπνπλ λα κειεηεζεί ε ζπρλφηεηα ιέμεσλ πνπ αλήθνπλ ζηε 

“καχξε” ιίζηα ζε πεγέο φπσο νη ζειηδνδείθηεο ή ηα νλφκαηα εηηθεηψλ  

 Σν δεθαηνηξίην θαη ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ επαλαιήςεσλ κηαο  εηηθέηαο ζε ζρέζε κε άιιεο 

εηηθέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πεγή απφ λφκηκνπο ρξήζηεο.  

 

2. Πειπαμαηική Γιαδικαζία - Αποηελέζμαηα  

Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο πέληε κνληέια:  

      1.  Μνληέιν Απφθιηζεο  k-πιεζηέζηεξσλ Γεηηφλσλ (K-Nearest Neighbor 

Regression) 

      2.   Μνληέιν Γθανπζηαλήο Γηαδηθαζίαο (Gaussian Processes) 

      3.   Μνληέιν Μεραλήο Τπνζηήξημεο Γηαλχζκαηνο (SVM) 

      4.   Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) 

      5.   Μνληέιν πιινγηθήο Μάζεζεο(Enseble Learning) πνπ ζπλδπάδεη Μεραλέο       

            Τπνζηήξημεο Γηαλπζκάησλ θαη Νεπξσληθά Γίθηπα 
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 Αθνινχζσο  παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ θάζε έλα κνληέιν   

ρσξηζηά. 

 

 Μονηέλο Απόκλιζηρ  k-πληζιέζηεπυν Γειηόνυν :   H θαιχηεξε ηηκή AUC 

(0.90963878)παξνπζηάδεηαη γηα k = 35, ηηκή   πνπ ππνδεηθλχεη έλα πην εμνκαιπζκέλν 

κνληέιν. 

 

 Μονηέλο Γκαοςζιανήρ Γιαδικαζίαρ :  Υξεζηκνπνηήζεθε ε Γθανπζηαλή 

Γηαδηθαζία καδί κε έλα ππξήλα Αθηηληθήο πλάξηεζεο Βάζεο(Radial Basis Function 

– RBF) ελψ ν κέγηζηνο αξηζκφο βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ πεξηνξίζηεθε ζηηο 100. Σν 

θαιχηεξν απνηέιεζκα AUC(0.932317150535772) επηηεχρζεθε γηα ηηκή κήθνπο 

θιίκαθαο 80, κία ζρεηηθά κεγάιε ηηκή.  

 

 Μονηέλο Μησανήρ Υποζηήπιξηρ Γιανύζμαηορ : Μεηά απφ δνθηκέο 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ελφο δηαδνρηθνχ ζρήκαηνο ζην νπνίν έλα κνληέιν MΤΓ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε πξνηχπσλ δεδνκέλσλ θαη ελ ζπλερεία έλα άιιν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαηαμηλφκεζε ησλ δχζθνισλ  πξνηχπσλ(πξφηππα πνπ 

ζην πξψην κνληέιν ήηαλ δχζθνιν λα ηαμηλνκεζνχλ), επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Ζ ηηκή AUC ζηελ πεξίπησζε απηή έθηαζε ην 0.9526184, φπνπ είλαη 

θαη ε θαιχηεξε ηηκή ησλ  πεηξακάησλ φισλ ησλ κνληέισλ. Δπίζεο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη γηα λα επηηεπρζεί ε ηηκή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα 13 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 Νεςπυνικά Γίκηςα : Υξεζηκνπνηήζεθε κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ κε 

ξπζκφ κάζεζεο 0.6 θαη νξκή 0.3 γηα 9000 επνρέο. Ζ ηηκή AUC έθηαζε ην 0.9394533 

 

 Σςνδςαζμένο Μονηέλο ΜΓΥ και Νεςπυνικών Γικηύυν:  ην ζπλδπαζκέλν 

απηφ κνληέιν ε ηηκή AUC έθηαζε ην 0.9425323421. 

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηέιεζε ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή. πγθεθξηκέλα,  επηιέμακε λα 

αλαπαξαγάγνπκε ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο απφ ηνπο εθάζηνηε 

ηαμηλνκεηέο. 
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[8] 

 

Τίηινο:   

Πρόβλεψη του Spam σε Ετικέτες εξετάζοντας στοιχεία 

Συνεμφάνισης, Δομές Διαδικτύου και Δικτυακών Διευθύνσεων. 

(Predicting Tag Spam Examining Cooccurrences, Network Structures 

and URL Components) 

[Nicolas Neubauer, Klaus Obermayer] 

 

 

 

 

1.Διζαγυγή 

Ζ κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ρξεζηψλ βάζεη ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο πξψηνο είλαη 

βαζηζκέλνο ζηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε(ζπλεκθάληζε) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ν 

δεχηεξνο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ν ηξίηνο ζηα ηκήκαηα ησλ Γηθηπαθψλ 

Γηεπζχλζεσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλεκθάληζεο βαζίδνληαη ζηελ 

ππφζεζε φηη νη ρξήζηεο ζπζρεηίδνληαη κε παξφκνηα θείκελα θαη εηηθέηεο. Γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βαζίδνληαη ζην δίθηπν ππνζέηνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ ζε θάπνηα δνκή γξάθνπ 

ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα απεηθνλίζεη ηηο ελέξγεηεο ζήκαλζεο εηηθεηψλ ησλ 

ρξεζηψλ. Σέινο, κία ηαμηλφκεζε θεηκέλνπ ησλ ηκεκάησλ ησλ  δηθηπαθψλ 

δηεπζχλζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαπηνπνίεζε φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά απφ spammer. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεχηεθε κία Μεραλή 

Τπνζηήξημεο Γηαλχζκαηνο γηα ηαμηλφκεζε.  

 

2. Παποςζίαζη Υαπακηηπιζηικών 

Α.  Υαπακηηπιζηικά ςνεμθάνιζηρ 

 Καηανεμημένορ βαθμόρ spam: Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε θιαζζηθή 

πηζαλόηεηα (frequentist statistic) πνπ ραξαθηεξίδεη κία εηηθέηα ή έλα έγγξαθν ν 

ρξήζηεο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί λα είλαη spammer. Δπίζεο νξίδεηαη ν βαζκφο spam s(d) 

ελφο θεηκέλνπ  θαη ε βεβαηόηεηα c(d) γηα απηφ ην κέηξν. Δάλ δελ ππάξρνπλ γλσζηνί 

ρξήζηεο γηα έλα αληηθείκελν, ε βεβαηφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή 0 θαη ν βαζκφο spam 

παίξλεη ηε κέζε ηηκή φισλ ησλ θεηκέλσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζαλ κηα ηερληθή Τπραίαο  Σάξσζεο Γξάθσλ(Graph Traversal), φπνπ μεθηλψληαο απφ 
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θάπνηνλ άγλσζην ρξήζηε u, επηιέγνπκε έλα έγγξαθν ηπραία, ην νπνίν έρεη θάπνηα 

ηηκή βεβαηφηεηαο. Έπεηηα επηιέγνπκε έλαλ ηπραίν γλσζηφ ρξεζηε ν νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε ην έγγξαθν απηφ, κε s(u) ε πηζαλφηεηα λα είλαη spammer. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηεξγαζία ππνδεηθλχνπλ φηη έλα κεγάιν κέξνο θεηκέλσλ 

ηφζν spam φζν θαη λφκηκσλ παίξλνπλ ηελ εμ'νξηζκνχ κέζε ηηκή θαη έηζη δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Δπαναληπηική Καηανομή βαθμού spam:  Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα 

εθηηκεζεί απφ ην έγγξαθν γηα ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί,  ν βαζκφο spam κίαο 

εηηθέηαο. Γηα ηελ πιεξνθνξία απηή ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί έλα δεχηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα θάζε αληηθείκελν, ν επαλαιεπηηθόο βαζκόο spam si θαη ε 

εμαξηώκελε βεβαηόηεηα ci. Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπο επαλαιακβάλεηαη 

ζπλερψο γηα θάζε δεδνκέλν θαη εηηθέηα κε βεβαηφηεηα 0 κέρξη λα κελ ππάξρεη άιιν 

ηέηνην αληηθείκελν ή θακία πιεξνθνξία λα κελ κπνξεί λα εμαπισζεί πεξαηηέξσ. 

 Ομοιόηηηα Σςνημιηόνος (Cosine Similarity):Έλαο απιφ ηξφπνο γηα λα 

εμαρζεί ε πιεξνθνξία ζπλεκθάληζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζπλάξηεζε 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ηηο εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηφπηλ 

λα πξνβιεθζεί ν βαζκφο spam ελφο ρξήζηε ζαλ ην άζξνηζκα ηεο γλσζηνχ βαζκνχ 

spam ηνπ ρξήζηε ζηαζκηζκέλν κε ηελ νκνηφηεηα. Σν ζπλεκίηνλν κεηαμχ δχν 

δηαλπζκάησλ εηηθέηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο. 

 

Β. Σαξινόμηζη Γικηςακών Γιεςθύνζευν 

 Άιινο έλαο ηξφπνο γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο ζειηδνδείθηεο ζαλ spam ή φρη 

είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Δθηηκάηαη ην πεξηερφκελν ηνπο κε ην λα αλαιχνληαη νη φξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηθηπαθέο δηεπζχλζεηο. Κάζε δηθηπαθή δηεχζπλζε 

θαλνληθνπνηήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηάλπζκα ην νπνίν 

πεξηέρεη κία ti-idf(term frequency-inverted document frequency) απεηθφληζε ησλ 

φξσλ ηεο. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε κηαο γξακκηθήο ΜΓΤ, ηαμηλνκήζεθαλ φιεο νη 

δηθηπαθέο  δηεπζχλζεηο κε βαζκφ spam κεηαμχ 0 θαη 1 ελψ φπνηεο δηεπζχλζεηο δελ 

πεξηείραλ θάπνην γλσζηφ ηκήκα  δηεχζπλζεο δελ ιήθζεζαλ ππφςε.  

 

Γ.   Σεσνηηοί Γπάθοι 

 Σέινο , έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην 

ρξήζηε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ. Γηα λα κειεηεζνχλ κφλν ζρεηηθέο 

πνζφηεηεο απφ ηελ φιε δνκή ηνπ γξάθνπ ηνπ δηθηχνπ, δεκηνπξγήζεθαλ “ηερλεηνί 

γξάθνη” νη νπνίνη είλαη δηκεξείο γξάθνη πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : έλα έγγξαθν 

δηνξζψλεηαη θαη κεηά εμεηάδνληαη νη ρξήζηεο θαη νη εηηθέηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

απηφ κε αθκέο πνπ ελψλνπλ ηνπο ρξήζηεο  κε ηηο εηηθέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ην 

έγγξαθν. 
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 Σςνδεδεμένα ανηικείμενα:Έλα ζπλδεδεκέλν αληηθείκελν ελφο γξάθνπ G είλαη 

έλα ζχλνιν θφκβσλ ηέηνην ψζηε θαλείο θφκβνο λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο απφ 

θάπνην άιιν θφκβν ζε απηφ ην αληηθείκελν θαζψο δηαζρίδνπκε ηηο αθκέο ηνπ G. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκφο ησλ ηζρπξά ζπλδεδεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε 

γξάθν, ζηα νπνία φινη νη θφκβνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. 

 Φαπακηηπιζηικό Μήκορ Γιαδπομήρ: είλαη ε κέζε κηθξφηεξε απφζηαζε 

δηαδξνκήο κεηαμχ δχν αθζαίξεησλ θφκβσλ ζην γξάθν 

 Βαθμόρ Αναλογίαρ: Σέινο, παξαηεξήζεθε θαη ε αλαινγία κεηαμχ ηεο κέζεο 

βαζκνινγίαο θάζε ζπλφινπ αληηθείκελσλ, θαλνληθνπνηεκέλε απφ ην κέγεζνο ηνπ 

άιινπ ζπλφινπ. 

 

Γ. Κ-Πςπήνερ 

 Έλαο k-ππξήλαο είλαη έλα ηκήκα γξάθνπ G πνπ πεξηέρεη φια ηα αληηθείκελα 

πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε ηνπιάρηζηνλ k αληηθείκελα ηα νπνία είλαη επίζεο ζηνλ 

ππξήλα. Οη k-Ππξήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε 

κεγάισλ δηθηχσλ. 

 

Δ. Λοιπά σαπακηηπιζηικά  

 Ιζσύρ Σύνδεζηρ: Γηα θάζε δεπγάξη εηηθέηαο-εγγξάθνπ κεηξήζεθε ν αξηζκφο 

ρξεζηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ καδί. Παξαηεξήζεθε φηη νη πςειέο ηηκέο ζπλήζσο 

ππνλννχζαλ χπαξμε spam. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ δχν ραξαθηεξηζηηθά ρξήζηε πνπ 

κεηξνχζαλ γηα θάζε έγγξαθν ηε κέζε θαη ηε κέγηζηε  ηζρχ ζχλδεζεο. 

 Υπολογιζμόρ: Σέινο, ζεκεηψζεθε ν κέζνο αξηζκφο ρξήζηε αλά έγγξαθν, ε 

κέζε αλαινγία εηηθεηψλ θαη ρξεζηψλ αλά έγγξαθν θαη ν αξηζκφο εγγξαθψλ αλά 

ρξήζηε. 

 

 

3. Πειπαμαηική Γιαδικαζία – Αποηελέζμαηα 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρσξίζζεθε ζε δχν κέξε: έλα πνπ εμεηάζηεθαλ ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηαμηλφκεζε κε ραξαθηεξηζηηθά 

δηαλχζκαηα. Δπίζεο δηαρσξίζηεθε ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ζε 5 ηκήκαηα, απφ  ην 

πξψην πνπ πεξηέρεη ηνπο παιηφηεξνπο ρξήζηεο κέρξη ην 5ν κε ηνπο πην πξφζθαηνπο. 

αλ δνθηκαζηηθφ ζχλνιν επηιέγεηαη ην 5ν, επηινγή πνπ ζα απνδεηρζεί ιάζνο θαζψο 

απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε απφδνζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

ζπλεκθάληζεο ρεηξνηεξεχεη θαζψο κεηαθηλνχκαζηε απφ ηνπο παιηφηεξνπο(ηκήκα 1ν) 

ζηνπο πην πξφζθαηνπο ρξήζηεο(ηκήκα 5ν). 
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Α. Αηομικά σαπακηηπιζηικά  

 Φαπακηηπιζηικά Σςνεμθάνιζηρ: Ζ κεγαιχηεξε ηηκή AUC ζεκεηψζεθε ζην 

δεχηεξν ππνζχλνιν εθπαίδεπζεο θηάλνληαο ην 0.95 ελψ ζην ζχλνιν ειέγρνπ έθηαζε 

ην 0.93 πεξίπνπ. 

 Ππόβλετη Γικηςακήρ Γιεύθςνζηρ: Δθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλεκθάληζεο, ε πξφβιεςε Γηθηπαθήο Γηεχζπλζεο είλαη ην ηζρπξφηεξν αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πξφβιεςεο. Ζ ηηκή AUC έθηαζε ην 0.814 ζην ζχλνιν επηθχξσζεο 

θαη 0.787 ζην ζχλνιν ειέγρνπ. 

 Τεσνηηοί Γπάθοι: Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλεηψλ γξάθσλ είλαη ρξήζηκα 

γηα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα αιιά αηνκηθά δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν 

πξφβιεςεο. Ο βαζκφο αλαινγίαο κεηαμχ εγγξάθσλ θαη εηηθεηψλ ζε έλα ηερλεηφ 

γξάθν ρξεζηψλ(ηηκή AUC 0.683 ζην ζχλνιν επηθχξσζεο θαη 0.674 ζην ζχλνιν 

ειέγρνπ) θαη ν αξηζκφο  ζπλδεδεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε έλα ηερλεηφ γξάθν 

εηηθεηψλ(ηηκή ΑUC 0.681 ζην ζχλνιν επηθχξσζεο θαη 0.704 ζην ζχλνιν ειέγρνπ) 

θαίλεηαη λα είλαη ηα πην ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ αηνκηθά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ κέζν πξφβιεςεο. 

 Κ-πςπήνερ: Οη k-ππξήλεο θάλεθαλ πην ρξήζηκνη γηα εηηθέηεο παξά γηα ηα 

άιια αληηθείκελα ηνπ ζπλφινπ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα ε ηηκή AUC έθηαζε γηα ην 

ζχλνιν επηθχξσζεο 0.622 θαη γηα ην ζχλνιν ειέγρνπ 0.641. 

 Λοιπά σαπακηηπιζηικά: Ο ιφγνο ησλ εηηθεηψλ πξνο ρξήζηε, γηα ηα έγγξαθα, 

είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν κέηξν κε ηηκή AUC 0.674 ζην ζχλνιν επηθχξσζεο θαη 0.660 

ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ αλά ρξήζηε παξέρεη 

θάπνηεο ελδείμεηο γηα χπαξμε spam κε ηηκή AUC 0.642 ζην ζχλνιν επηθχξσζεο θαη 

0.677 ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. 

 

Β. Σαξινόμηζη Υαπακηηπιζηικών Γιανςζμάηυν 

Δθπαηδεχηεθε κηα Μ.Γ.Τ. κε ρξήζε πεληαπιήο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο. 

Υαξαθηεξίζηεθε ζαλ βέιηηζηε ε πεξίπησζε πνιπσλπκηθνχ ππξήλα 6νπ βαζκνχ κε 

ζπληειεζηή ηζζνξνπίαο 0.077(ην θιάζκα ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπλφινπ 

εθπαίδεπζεο). 

 

 4.Σελικό Αποηέλεζμα 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα κε ρξήζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσζε ηηκή AUC 

0.913 ζην ζχλνιν ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ εκπεηξηθέο δνθηκέο αθαηξψληαο ή 

πξνζζέηνληαο ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε φπνπ  δελ 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ θαη ππήξρε ην ραξαθηεξηζηηθφ  κε 

εμνκαιπζκέλεο πξφβιεςεο δηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ λα ζεκεησζεί ε κεγαιχηεξε 
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AUC ηηκή, 0.961. Όζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ, εμεηάζηεθαλ κφλα ηνπο θαη 

επέθεξαλ ηηκή AUC 0.854. Σέινο, κε ρξήζε ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ spam ζε 

εηηθέηεο θαη ηνπ επαλαιεπηηθνχ βαζκνχ spam ζε έγγξαθα, ε ηηκή AUC ήηαλ 0.929. 
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6. Πειραματική Διαδικασία 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Περιγραφή Συνόλου Δεδομένων   

 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα Κνηλσληθήο ειηδνζήκαλζεο 

BibSonomy(www.bibsonomy.org) θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πεγέο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνηφπνπ κέρξη ηελ 31 Μαξηίνπ 2008. 

Γχν ηχπνη πφξσλ  ππάξρνπλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ: νη ζειηδνδείθηεο θαη νη BibTex 

εγγξαθέο. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζχλνιν δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ  ηα εμήο 7 αξρεία: 

tas, tas_spam, bookmark, bookmark_spam, BibTex, BibTex_spam θαη user_spam. Σα 

αξρεία απηά δίλνληαη ζε κνξθή αξρείσλ sql, ελψ παξάιιεια παξαηίζεηαη θαη 

παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ησλ εγγξαθψλ απφ έλα αξρείν ζηα ππφινηπα. 

 

 

Tas θαη tas_spam 

Σν Σas(tag assignments) πεξηέρεη ηηο αλαζέζεηο εηηθεηψλ ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ ελψ 

ηηο αληίζηνηρεο ησλ spammer πεξηέρεη ην tas_spam. Κάζε έλα απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

πεδία. 

1. user (είλαη αξηζκφο θαζψο ηεξείηαη ε αλσλπκία ζηνπο ρξήζηεο) 

2. tag_name 

3. content_id (θιεηδί πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηα  bookmark.content_id ή  

BibTex.content_id) 

4. content_type (1 = bookmark, 2 = BibTex) 

5. date 

Οη εγγξαθέο ηνπ Tas αλέξρνληαη ζε 816.197 θαη ηνπ tas_spam 13.258.759. 

 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ  ηξφπνπ πνπ έρνπλ αλαηεζεί θάπνηεο εγγξαθέο ζην αξρείν 

Tas, ελψ αλάινγε είλαη ε πεξίπησζε θαη γηα ηα αληίζηνηρα spam αξρεία(tas_spam 

θιπ) 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking#cite_note-library-journal-15
http://www.bibsonomy.org/
http://www.bibsonomy.org/
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user_id tag_name content_id content_type date 

57 ajax 3997080 1 01/13/06 08:53  

333 imported 719123 2  2006-06-04 

17:30:36 

 

 

Βookmark θαη bookmark_spam 

Πεξηέρνπλ δεδνκέλα γηα ηνπο ζειηδνδείθηεο(bookmarks). Σν πξψην γηα λφκηκνπο 

ρξήζηεο, ην δεχηεξν γηα spammer. 

1. content_id (θιεηδί πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην  tas.content_id) 

2. book_url_hash (ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (URL) ζε  md5 hash) 

3. book_url 

4. book_description 

5. book_extended description 

6. date 

Οη εγγξαθέο ηνπ Bookmark αλέξρνληαη ζε 181.833 θαη ηνπ bookmark_spam ζε 

2.059.991. 

Απφ ηηο εγγξαθέο ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο εδψ αληηζηνηρεί απηή κε 

content_id = 57, αθνχ είρε content_type = 1, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαθέξεηαη ζε 

bookmark εγγξαθή. ην αξρείν bookmark έρεη σο εμήο: 

 

content_id book_url_hash book_url          description 

 

      Extended_desc date 

57 f17b1fa2a14e54

bf2e5a7ead4e98

1bdd 

http://www.wo

odworking.de 

Forum fÃ¼r 

Holzwerker und 

MeisterstÃ¼cke 

in Bilder... 

 12/30/99 12:00 

AM 

 

 

Βibtex θαη BibTex_spam 

Αληίζηνηρα πεξηέρνπλ BibTex δεδνκέλα, ην πξψην γηα  λφκηκνπο  ρξήζηεο, ην δεχηεξν 

γηα spammer. 

1. content_id (θιεηδί πνπ ζπζρεηίδεηαη κε tas.content_id) 

2. journal volume 

3. chapter 

4. edition 

5. month 

6. day 
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7. booktitle 

8. howPublished 

9. institution 

10. organization 

11. publisher 

12. address 

13. school 

14. series 

15. BibTexKey (the BibTex key (in the @... line)) 

16. url 

17. type 

18. description 

19. annote 

20. note 

21. pages 

22. bKey (the "key" field) 

23. number 

24. crossref 

25. misc 

26. BibTexAbstract 

27. simhash0 (hash for duplicate detection within a user -- strict -- (obsolete)) 

28. simhash1 (hash for duplicate detection among users -- sloppy --) 

29. simhash2 (hash for duplicate detection within a user -- strict --) 

30. entrytype 

31. title 

32. author 

33. editor 

34. year 

 

Οη εγγξαθέο ηνπ BibTex είλαη 219.417 θαη ηνπ BibTex_spam 716. 

 

User 

Πεξηέρεη ην ραξαθηεξηζκφ γηα θάζε ρξήζηε, αλ είλαη spammer ή φρη. 

1. user_id (θιεηδί πνπ ηαηξηάδεη κε ην  tas.user) 

2. spammer (0 = non-spammer, 1 = spammer) 

 

Γηα παξάδεηγκα νη εγγξαθέο ηνπ παξαδείγκαηνο ζην αξρείν απηφ εκθαλίδνληαη σο 

εμήο: 
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user_id spammer 

57 0 

333 0 

Σεκείσζε:Σην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ εγγξαθέο από ηα αξρεία ησλ λόκηκσλ ρξεζηώλ, εάλ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη από ηα αληίζηνηρα spam(tas_spam θιπ) ζηνλ πίλαθα ε ηηκή spammer ζα ήηαλ 1 

 

 

Οη εγγξαθέο αλέξρνληαη ζε 31.715. Απφ απηέο νη 29.248 αλαθέξνληαη ζε spammers 

θαη νη ππφινηπεο 2.467 αλαθέξνληαη ζε λφκηκνπο ρξήζηεο. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα κεγέζε ησλ πεδίσλ ηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. 

 

Πεδίν Αξηζκόο εγγξαθώλ 

Tas 816.197 

Tas_spam 13.258.759 

Bookmark 181.833 

Bookmark_spam 2.059.991 

BibTex 219.417 

BibTex_spam 716 

User_id 31.715 

 

ρεκαηηθά νη παξαπάλσ πίλαθεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 6.1.  
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User_spam 

User_id 

Spammer 

         

Bookmark_url(Bookmark_url_spam) 

Content_id 

Book_url_hash 

Book_url 

Book_description 

Book_description_extended 

Date 

 

    

Tas(Tas_spam) 

User_id 

Tag_name 

Content_id 

Content_type 

Date 

 

 

BibTex(BibTex_spam) 

Content_id 

Journal_volume 

Chapter 

… 

Editor 

Year 

Σρήκα 6.1. 

Content_type = 1 

Content_type = 2 
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6.2. Εργαλεία Υλοποίησης 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηήζεθε ηνπηθφο εμππεξεηεηήο 

Apache HTTP(httpd.apache.org) θαη  ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

MySQL(www.mysql.com).  

Ζ δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ γηλφηαλ είηε κέζσ θνλζφιαο είηε κέζσ ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο  phpMyAdmin(http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php).  

Σν πεξηβάιινλ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αξρηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ BibSonomy, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά παξήρζεζαλ 

κε ρξήζε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη Sql. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε  δηεπαθή Σπλδεηηθόηεηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ JAVA(Java Database Connectivity 

– JDBC) ε νπνία είλαη κία δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (API) γηα ηελ  

Java θαη  νξίδεη πψο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

Παξέρεη ζπλαξηήζεηο γηα εμαγσγή, πξφζζεζε, αλαλέσζε ή δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε 

κηα βάζε(http://java.sun.com/javase/technologies/database/). Αλαιπηηθά ζην 

Παξάξηεκα Β παξαηίζεηαη ν θψδηθαο εμαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

weka(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). To weka (Wekato Environment for 

knowledge Analysis) είλαη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο   γξακκέλν ζε JAVA θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα γηα εμφξπμε δεδνκέλσλ. αλαπηχρζεθε ζην ηκήκα Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Waikato ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Πεξηέρεη 

πινπνηεκέλεο κεζφδνπο γηα θάζε ζηάδην ελφο πξνβιήκαηνο κεραληθήο κάζεζεο φπσο 

πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηαμηλφκεζε, ζπζηαδνπνίεζε, εχξεζε θαλφλσλ 

ζπζρέηηζεο, επηινγή παξακέηξσλ, θηι.  Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί αιγνξίζκνπο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ έιεγρν ηαμηλνκεηή θαη  παξέρεη πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ αιιά θαη γξαθηθή απεηθφληζε απηψλ(θακπχιε 

ROC).  

 

 

6.3. Επιλογή Σημασιολογικών Χαρακτηριστικών 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηγξάθνπλ ην 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη, γηα 

ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαζηνινγηθά. Δίλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ λα 

κειεηεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο ππφ ην πξίζκα 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ επηινγήο θαη δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο.  Όπσο 

πξναλαθέξζεθε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμήρζεζαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

BibSonomy βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο [7] θαη ηεο εξγαζίαο 

Krause et al. . Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη:  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 1 : Πιήζνο  ησλ εηηθεηψλ πνπ είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο ζηελ 

θνηλφηεηα ηνπ BibSonomy. Μηα εηηθέηα είλαη δεκφζηα δηαζέζηκε απφ θάπνηνλ ρξήζηε 
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γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, φηαλ ζην πεδίν tag_name ησλ πηλάθσλ tas θαη tas_spam ηεο 

αξρηθήο βάζεο πεξηιακβάλεηαη ην “group = public”.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 2 :  Πιήζνο θνηλψλ πφξσλ κεηαμχ ρξήζηε θαη non-spammer 

ρξεζηψλ. Χο πφξνη ζην BibSonomy ζεσξνχληαη νη ζειηδνδείθηεο θαη νη εγγξαθέο 

BibTex. Δδψ δηαιέγνπκε ηνπο ζειηδνδείθηεο, φπνπ εάλ παξαηεξήζνπκε ην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ εθεί ην spamming εληνπίδεηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 3 :  Πιήζνο θνηλψλ πφξσλ κεηαμχ ρξήζηε θαη spammer ρξεζηψλ. 

 

Φαξαθηεξηζηηθό 4 : Πιήζνο θνηλψλ εηηθεηψλ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη non-spammer 

ρξεζηψλ. 

 

Φαξαθηεξηζηηθό 5: Πιήζνο θνηλψλ εηηθεηψλ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη spammer 

ρξεζηψλ. 

 

Φαξαθηεξηζηηθό 6 : Πιήζνο θνηλψλ δεπγψλ εηηθέηαο-ζειηδνδείθηε κεηαμχ ρξήζηε 

θαη non-spammer. 

 

Φαξαθηεξηζηηθό 7 : Πιήζνο θνηλψλ δεπγψλ εηηθέηαο-ζειηδνδείθηε κεηαμχ ρξήζηε 

θαη spammer. 

 

Φαξαθηεξηζηηθό 8 : Μέηξεζε αλαινγίαο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ 2 θαη 3.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 9 : Μέηξεζε αλαινγίαο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ 4 θαη 5.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 10 : Μέηξεζε αλαινγίαο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ 6 θαη 7.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό 11: πρλφηεηα ρξήζεο  εηηθεηψλ απφ spammers πξνο ρξήζε 

εηηθεηψλ απφ non-spammer.  

 

 

 

6.3.1. σολιαζμόρ Υαπακηηπιζηικών  

 

Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πεηξακάησλ ηαμηλφκεζεο, αο εμεηάζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηιέρζεθαλ. Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ επηιέγεηαη γηαηί 

ζπλεζηζκέλε ηερληθή  ησλ spammers είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηηθέηεο πνπ είλαη 

νξαηέο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ έηζη 

πεξηζζφηεξα ππνςήθηα ζχκαηα. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν “group = public” 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πξνγξάκκαηα απηφκαηεο παξαγσγήο spam κελπκάησλ ζε 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο ζειηδνζήκαλζεο.  Με ηα ραξαθηεξηζηηθά 2,3 είλαη δπλαηή ε 

κέηξεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ζειηδνδεηθηψλ πνπ κνηξάδεηαη έλαο ρξήζηεο κε ηνπο 

λφκηκνπο θαη ηνπο spammer ρξήζηεο. Όκνηα θαη γηα  ηα ραξαθηεξηζηηθά 4,5 κε ηε 
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δηαθνξά φκσο φηη ηψξα κεηξνχληαη νη εηηθέηεο. Ο ιφγνο πνπ κεηξνχληαη νη 

ζειηδνδείθηεο (ραξαθηεξηζηηθά 2,3) θαη νη εηηθέηεο(ραξαθηεξηζηηθά 4,5) είλαη φηη κία 

εηηθέηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαπάλσ απφ έλα ζειηδνδείθηε.  Σα επφκελα 

δχν ραξαθηεξηζηηθά δίλνπλ βάζε ζηε ζρέζε ζειηδνδεηθηψλ-εηηθεηψλ θαη καδί κε ηα 

πξνεγνχκελα δίλνπλ κηα πξψηε νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην πφζα θνηλά ζηνηρεία 

κνηξάδεηαη έλαο ρξήζηεο κε ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο θαη πφζα κε ηνπο spammers ζε 

ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Σα επφκελα 3 ραξαθηεξηζηηθά, δξνπλ θαηά θάπνην ηξφπν 

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηα πξνεγνχκελα 6. Σα ραξαθηεξηζηηθά 8,9,10 κεηξάλε ηελ 

αλαινγία κεηαμχ ησλ 2 θαη 3, 4 θαη 5, 6 θαη 7 αληίζηνηρα. Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί 

λα ρξεζηκεχζεη σο κέηξν ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο 

ρξήζηεο κε ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λφκηκνη ρξήζηεο θαη κε ην ιεμηιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη spammers. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ πξνζηίζεηαη γηα λα 

νινθιεξψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζχλνιν ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έγηλε ε εμήο δηαδηθαζία: αξρηθά, 

κεηξήζεθε γηα θάζε εηηθέηα ην πιήζνο εκθάληζήο ηεο ζηηο θαηαρσξήζεηο spammer 

ρξεζηψλ θαη θαηφπηλ ην αληίζηνηρν πιήζνο ζηηο θαηαρσξήζεηο λφκηκσλ ρξεζηψλ. ηε 

ζπλέρεηα παίξλνπκε ηνλ ιφγν ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ γηα θάζε εηηθέηα, 

ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα κέηξν. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία απηή γηα θάζε 

εηηθέηα θάζε ρξήζηε. ην ηέινο γηα θάζε ρξήζηε πξνζζέηνπκε ηα κέηξα ησλ ιφγσλ 

απηψλ θαη πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ κέηξν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα θάζε ρξήζηε. Σν 

κέηξν πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε εηηθέηα ππνδειψλεη ην βαζκφ πνπ κηα εηηθέηα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ spammers ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ρξήζε ηεο απφ non-spammers 

θαη ζπλεπψο ην θαηά πφζν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ spammers.  

 

 

6.4.     Περιγραφή Πειραματικής Διαδικασίας 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έγηλε απμεηηθά ψζηε λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ 

λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γειαδή αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 7 πξψηα, ζε δεχηεξε 

θάζε πξνζηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 8-10 πνπ θέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ηεο 

αλαινγίαο θαη ηέινο πξνζηίζεηαη ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εηηθέηεο. Γεδνκέλνπ φηη έρνπκε έλα εληαίν  ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν ηεο Γηαζηαπξσκέλεο Δπηθχξσζεο 10-πηπρψλ 

(10-fold Cross Validation) θαη ζπγθεθξηκέλα ηξσκαηνπνηεκέλε(Stratified). Σα 

πεηξάκαηα έγηλαλ ζην πεξηβάιινλ weka, ελψ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

νη αθφινπζνη αιγφξηζκνη: απφ ηνπο αιγφξηζκνπο Bayes ν αθειήο Bayes κε θάπνηεο 

παξαιιαγέο,ην δίθηπν Bayes κε αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο K2,  Tabu Search θαη 

Simulated Annealing, απφ ηα δέλδξα απφθαζεο ν αιγφξηζκνο C4.5 θαη απφ ηα 

λεπξσληθά δίθηπα ην Πνιπ-επίπεδν Perceptron.  H επηινγή ηνπο έγηλε έρνληαο ππφςηλ 

θαη ηνλ πίλαθα ζχγθξηζεο ηαμηλνκεηψλ  ηνπ θεθαιαίνπ 2. Κχξην κέηξν αμηνιφγεζεο 

είλαη ε ηηκή AUC, ελψ επίζεο κεηξνχληαη ε αθξίβεηα(accuracy), ε 

νξζφηεηα(precision),  ε αλάθιεζε(recall) θαη ην κέηξν F(F-measure).  
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Σν δνζκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ ηνπ ζπλεδξίνπ ECML ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ππεξδεηγκαηνιεςία(over-sampling) ηεο θιάζεο spammer,θαζψο νη  

non-spammer(θιάζε 0) είλαη κφιηο 2467, ελψ νη ππφινηπνη 29248 ρξήζηεο αλήθνπλ 

ζηελ θιάζε 1(spammer). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρακειά 

TPR γηα ηελ θιάζε 0. Παξφια απηά ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ απηψλ θαη 

ησλ δχν θιάζεσλ πξνθχπηεη αξθεηά βειηησκέλνο. Πην αλαιπηηθά ν αλαγλψζηεο 

παξαπέκπεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.  

Παξαθάησ, επηιέγνπκε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ δχν θιάζεσλ γηα θάζε 

κέηξν αμηνιφγεζεο.  

 

 

 

6.4.1.     Παπάμεηποι Αλγόπιθμυν Σαξινόμηζηρ 

 

 Αθειήο Bayes(Naive Bayes): Σα πεηξάκαηα έγηλαλ κε θαλνληθή θαηαλνκή 

Bayes αιιά θαη κε ρξήζε  θαηεπζπλόκελεο δηαθξηηνπνίεζεο(supervised discretization) 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη  κε εθηίκεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ππξήλα (kernel density 

estimation) . Οη δχν απηέο κέζνδνη είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο. Ο Αθειήο Bayes, φπσο 

φιεο νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηε ζηαηηζηηθή, ππνζέηεη φηη ηα αξηζκεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ ππφζεζε απηή δελ ηζρχεη πάληα 

θαη αξθεηέο θνξέο δπζθνιεχεη ηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο. Γχν απν ηηο κεζφδνπο κε 

ηηο νπνίεο μεπεξλάηαη απηφ ην εκπφδην είλαη ε ρξήζε Καηεπζπλφκελεο 

Γηαθξηηνπνίεζεο θαη ε Δθηίκεζε ηεο Ππθλφηεηαο ηνπ Ππξήλα.  

Με ηελ δηαθξηηνπνίεζε θάπνην εχξνο ηηκψλ κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί ζε κία ηηκή. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηέο κέζνδνη επηινγήο απηήο ηεο ηηκήο. Μία απφ απηέο  είλαη 

θαη ε Καηεπζπλφκελε Γηαθξηηνπνίεζε, φπνπ ζε απηή ηελ κέζνδν ε αληηζηνίρεζε 

ηηκψλ γίλεηαη βάζε αιγνξίζκνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ ηηκή ηεο θιάζεο θάζε 

ζηηγκηφηππνπ. Δπίζεο, ην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απφ ηελ ηδηφηεηα 

απηή ηνπ Bayes λα ζεσξεί θαλνληθή θαηαλνκή γηα ηα ζηηγκηφηππα, κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί κε ρξήζε κεζφδνπ Δθηίκεζεο ηεο Ππθλφηεηαο ηνπ Ππξήλα. H κέζνδνο 

απηή είλαη κηα κε παξακεηξηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο. Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαηαλνκή 

ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ είλαη θαλνληθή θαη  δε γλσξίδνπκε ηη  είλαη. Με 

ηελ εθαξκνγή ηεο θαζίζηαηαη εθηθηή ζε θάπνην βαζκφ ε  εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο.  

 

 Γίθηπα Bayes(Bayes Networks): Γηα ηα πεηξάκαηα κε δίθηπα Bayes 

ρξεζηκνπνηήζεθε νη αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο Κ2, Tabu Search, Simulated Annealing.  

 

 C4.5: Σα πεηξάκαηα κε ηνλ C4.5 έγηλαλ γηα ηηκέο ηνπ παξάγνληα 

εκπηζηνζύλεο(factor) : 0.1, 0.25, 0.5. Πην ρακειέο ηηκέο ηνπ παξάγνληα απηνχ 

ζπλεπάγνληαη θαη κεγαιχηεξν θιάδεκα. 

 

 Πνιπεπίπεδα Perceptron(Multilayer Perceptron): Απφ ηα Νεπξσληθά 
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Γίθηπα επηιέγνληαη ηα Πνιπεπίπεδα Perceptron. Γηα ην ξπζκό κάζεζεο(learning rate) 

επηιέρζεθε ε ηηκή 0.3, ελψ γηα ηελ νξκή (momentum) ε ηηκή 0.2. Ο ρξφλνο 

εθπαίδεπζεο ή επνρή θαζνξίζηεθε ζηηο ηηκέο 500, 1200 θαη 2500 επνρέο.  

 

Αθνινχζσο, γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο πεηξακαηηθέο θάζεηο, παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζε πίλαθεο θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ζχγθξηζεο. Κάζε πίλαθαο 

αληηζηνηρεί ζε έλαλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο, ελψ επηζεκαίλεηαη κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξά νη θαιχηεξεο ηηκέο πνπ ζεκεηψζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ 

αθξίβεηα(accuracy), ην κέηξν ζπλάξηεζεο F(F-measure) θαη ηελ πεξηνρή θάησ απφ 

ηελ θακπχιε ROC(AUC). Σα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηχπνπ 

ξαβδνγξάκκαηνο φπνπ πεξηέρνπλ ηε κέγηζηε ηηκή AUC πνπ ζεκεηψζεθε γηα θάζε 

αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε δηαγξάκκαηα Υαξαθηεξηζηηθψλ 

Λεηηνπξγίαο Γέθηε(ROC), φπνπ ζε θάζε έλα πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρεο 

ραξαθηεξηζηηθέο 2 αιγφξηζκσλ ηαμηλφκεζεο θάζε θνξά ελψ γηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα ηφζν ηεο θιάζεο 0(non-spammer) φζν θαη ηεο 

θιάζεο 1(spammer).  

 Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε επηινγή ηεο ηηκήο AUC σο θχξην κέζν 

αμηνιφγεζεο αληί ηεο Αθξίβεηαο. Όπσο απνδεηθλχεηαη  ζηελ εξγαζία ησλ Ling C.X., 

Huang J. Καη Zhang H.( AUC: A Statistically Constistent and More Discriminating 

Measure than Accuracy), ζαλ κέηξν αμηνιφγεζεο ε ηηκή AUC είλαη πην αμηφπηζηε 

απφ ηελ ηηκή ηεο αθξίβεηαο.  

 

 

 

 

6.4.2.   Α' Πειπαμαηική Φάζη: Υπήζη Υαπακηηπιζηικών 1-7 

 

 

 Πίλαθαο 6.1. :  Αθειήο Bayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Υσξίο ρξήζε 

θάπνηαο ξχζκηζεο 

Υξήζε 

Καηεπζπλφκελεο 

Γηαθξηηνπνίεζεο 

Υξήζε Δθηίκεζεο 

Ππθλφηεηαο 

Ππξήλα 

TP rate 0.312 0.940 0.806 

FP rate 0.060 0.610 0.582 

Accuracy 0.312 0.940 0.806 

Precision 0.929 0.932  0.882 

Recall 0.312 0.940 0.806 

F-measure 0.388 0.929 0.838 

AUC 0.735 0.892 0.732 
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 Πίλαθαο 6.2. :  Γίθηπα Βayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Κ2 Tabu Search Simulated 

Annealing 

TP rate 0.940 0.940 0.946 

FP rate 0.610 0.611 0.570 

Accuracy 0.940 0.940 0.946 

Precision 0.932 0.932  0.941 

Recall 0.940 0.940 0.946 

F-measure 0.929 0.929 0.936 

AUC 0.893 0.889 0.915 

 

 

 Πίλαθαο 6.3. : C4.5 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Confidence 

 factor = 0.1 

Confidence 

 factor = 0.25 

Confidence factor = 

0.5 

TP rate 0.955 0.955 0.954 

FP rate 0.413 0.411 0.408 

Accuracy 0.955 0.954 0.955 

Precision 0.951 0.951 0.950 

Recall 0.955 0.955 0.954 

F-measure 0.951 0.951 0.951 

AUC 0.914 0.911 0.915 

 

 

 Πίλαθαο 6.4. : Πνιπεπίπεδα Perceptron 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 500 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 1200 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 2500 

TP rate 0.944 0.945 0.946 

FP rate 0.563 0.544 0.533 

Accuracy 0.944 0.945 0.946 

Precision 0.938 0.939 0.940 

Recall 0.944 0.945 0.946 

F-measure 0.935 0.937 0.938 

AUC 0.916 0.920 0.924 
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Γηα ηνλ Αθειή Bayes(Πίλαθαο 6.1), παξαηεξνχκε φηη ζπγθξηηηθά ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο, ελψ 

νη ππφινηπεο δχν επηινγέο θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα. Παξφια απηά 

φκσο, ζηε θάζε απηή, δελ πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία  αθνχ ε θαιχηεξε 

ηηκή AUC δε μεπέξαζε ην 0.892 .        

 Ζ ρξήζε αιγνξίζκσλ Γηθηύσλ Bayes(Πίλαθαο 6.2) πξνζθέξεη βειηίσζε ζε 

ζρέζε κε ηνλ Αθειή Bayes. πγθεθξηκέλα ε θαιχηεξε ηηκή παξαηεξήζεθε φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα αιγφξηζκν αλαδήηεζεο ηνλ αιγφξηζκν Πξνζνκνησκέλεο 

Αλφπηεζεο(Simulated Annealing). Ζ ηηκή AUC έθηαζε ην 0.915. ε ρακειφηεξα 

επίπεδα θπκαίλνληαη ηα Γίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ K2 θαη Αλαδήηεζε Tabu.  

 ηα πεηξάκαηα κε ηνλ αιγφξηζκν δέλδξσλ απφθαζεο C4.5(Πίλαθαο 6.3), νη 

ηηκέο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε θαζψο κεηαβάιινπκε ηνλ παξάγνληα 

εκπηζηνζχλεο απφ 0.1 ζε 0.5. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ζηα Γίθηπα 

Bayes, κέγηζηε ηηκή AUC πνπ επηηεχρζεθε ήηαλ 0.915 γηα παξάγνληα εκπηζηνζχλεο 

0.5.           

 ηελ πξψηε απηή πεηξακαηηθή θάζε, ε κεγαιχηεξε ηηκή AUC επηηεχρζεθε κε 

ρξήζε Πνιπεπίπεδνπ Γηθηύνπ Perceptron(Πίλαθαο 6.4). πγθεθξηκέλα γηα ρξφλν 

εθπαίδεπζεο 2500 ε ηηκή AUC ήηαλ 0.924, ελψ θαη γηα ηα πεηξάκαηα κε κηθξφηεξνπο 

ρξφλνπο εθπαίδεπζεο ε ηηκή AUC ήηαλ ε πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο 

ηαμηλνκεηέο.  

Οη κέγηζηεο ηηκέο θάζε ηαμηλνκεηή απνηππφλσληαη ζην Γηάγξακκα 1, φπνπ είλαη 

εκθαλήο ε δηαθνξά ηνπ Πνιπεπίπεδνπ Perceptron απφ ηα ππφινηπα, θαζψο θαη ην 

ρακειφ πνζνζηφ πνπ θηάλεη ν Αθειήο Bayes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Σηκή AUC - Σαμηλνκεηέο  
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Αθνινπζνχλ νη θακπχιεο Xαξαθηεξηζηηθψλ Λεηηνπξγίαο Γέθηε ησλ ηαμηλνκεηψλ 

(Γηαγξάκκαηα 2-7). ηα δηαγξάκκαηα απηά είλαη εκθαλήο ε  ππεξνρή θάπνησλ 

ηαμηλνκεηψλ έλαληη θάπνησλ άιισλ ζε απηή ηε  θάζε. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη Naive Bayes(Κιάζε 0: non spammer) 

ηα δηαγξάκκαηα 2-3 είλαη εκθαλήο ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ C4.5 ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνλ Αθειή Bayes ηφζν γηα πξνβιέςεηο θιάζε 0 φζν γηα θιάζε 1. Μάιηζηα γηα θιάζε 

1 ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ C4.5 είλαη πην νκαιή ιφγσ ηνπ φηη γηα ηελ θιάζε 1 ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα. 
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Γηάγξακκα 3: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη Αθεινχο Bayes(Κιάζε 1: spammer) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 4: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron θαη Γίθηπα Bayes 

(Κιάζε 0: non spammer) 

Όπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 4-5, ε απφδνζε ησλ Πνιπεπίπεδσλ Perceptron 

ππεξβαίλεη απηή ησλ Γηθηχσλ Bayes φρη φκσο κε αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά, φπσο 
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παξάδεηγκα ν C4.5 κε ηνλ Αθειή Bayes. 

 

Γηάγξακκα 5: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron θαη Γίθηπα Bayes 

(Κιάζε 1:  spammer) 

 

 

 
Γηάγξακκα 6: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη  Πνιπεπίπεδα Perceptron (Κιάζε 0: non 

spammer) 

 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε ηνπ C4.5 κε ηα Πνιπεπίπεδα 

Perceptron(δηαγξάκκαηα 6-7). Γηα ηελ θιάζε 0, αξρηθά ν C4.5 ζπκπεξηθέξεηαη 
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θαιχηεξα απφ ηα MLP, φκσο ζηε ζπλέρεηα θαη πεξίπνπ ζην 80% ηνπ TPR, ν MLP 

ζπκπεξηθέξεηαη θαιχηεξα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα πξνβιέςεσλ. Πεξίπνπ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη(δηάγξακκα 7) 

γηα ηελ θιάζε 1. Αξρηθά ηα MLP απνδίδνπλ θαιχηεξα, ελψ πεξίπνπ ζην 75-80% ηνπ 

TPR ν C4.5 παξνπζηάδεη έλα ζεκείν βειηίσζεο θαη μεπεξλάεη ηα MLP. πλνιηθά, 

φκσο ηα ΜLP ζπκπεξηθέξνληαη θαιχηεξα θαη απηφ θαίλεηαη γηαηί θαηέρνπλ 

κεγαιχηεξε πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ηνπο ζε ζρέζε κε απηή πνπ θαηέρεη ν 

C4.5. 

 

 
Γηάγξακκα 7: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron   

            (Κιάζε 1: spammer) 
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6.4.3.   Β' Πειπαμαηική Φάζη: Υπήζη Υαπακηηπιζηικών 1-10 

 

 

 

 Πίλαθαο 6.5. : Αθειήο Bayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Υσξίο ρξήζε 

θάπνηαο ξχζκηζεο 

Υξήζε 

Καηεπζπλφκελεο 

Γηαθξηηνπνίεζεο 

Υξήζε Δθηίκεζεο 

Ππθλφηεηαο 

Ππξήλα 

TP rate 0.541 0.944 0.943 

FP rate 0.091 0.331 0.560 

Accuracy 0.540 0.944 0.943 

Precision 0.924 0.944 0.935 

Recall 0.541 0.944 0.943 

F-measure 0.637 0.944 0.934 

AUC 0.877 0.941 0.862 

 

 

 

 Πίλαθαο 6.6. : Γίθηπα Βayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Κ2 Tabu Search Simulated 

Annealing 

TP rate 0.945 0.934 0.956 

FP rate 0.348 0.251 0.40 

Accuracy 0.945 0.934 0.956 

Precision 0.944 0.944 0.953 

Recall 0.945 0.934 0.956 

F-measure 0.944 0.938 0.953 

AUC 0.942 0.939 0.943 
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 Πίλαθαο 6.7. : C4.5 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Confidence factor = 

0.1 

Confidence factor = 

0.25 

Confidence factor = 

0.5 

TP rate 0.958 0.958 0.958 

FP rate 0.403 0.391 0.389 

Accuracy 0.958 0.958 0.958 

Precision 0.955 0.954 0.955 

Recall 0.958 0.958 0.958 

F-measure 0.954 0.954 0.954 

AUC 0.903 0.913 0.928 

 

 

 

 Πίλαθαο 6.8. : Πνιπεπίπεδα  Perceptron 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 500 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 1200 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 2500 

TP rate 0.951 0.952 0.952 

FP rate 0.499 0.470 0.459 

Accuracy 0.951 0.952 0.952 

Precision 0.947 0.948 0.948 

Recall 0.951 0.952 0.952 

F-measure 0.944 0.947 0.947 

AUC 0.938 0.942 0.944 

 

  

 

ηνλ Αθειή Bayes παξαηεξνχκε ζηηο ηηκέο ησλ κέηξσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Πίλαθαο 6.5) αξθεηά ζεκαληηθή βειηίσζε. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ 

πάιη κεηά απφ ρξήζε Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο, φπνπ παξαηεξείηαη κέγηζηε 

ηηκή AUC 0.941, αξθεηά θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ ην 0.892 πνπ επηηχρακε φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαινγίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ 

δχν θαηεγνξηψλ ηνπ Αθεινχο Bayeο  κπνξεί λα βειηηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο θάζεο αιιά αθφκα δηαηεξνχληαη ζε ρακειά 

επίπεδα.         
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 Αξθεηά βειηησκέλε είλαη θαη ε απφδνζε ησλ Γηθηύσλ Bayes(Πίλαθαο 6.6), 

κε ηελ ηηκή AUC λα θηάλεη ην 0.943 φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε Πξνζνκνησκέλε 

Αλφπηεζε  σο αιγφξηζκν αλαδήηεζεο. Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο είλαη  νη ηηκέο AUC 

θαη γηα ηνπο άιινπο δπν αιγνξίζκνπο αλαδήηεζεο, 0.942 γηα K2 θαη 0.939 γηα 

αλαδήηεζε Tabu.         

 ε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνπο Bayes αιιά ζε πςειφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ έθεξε ζηελ πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή θάζε 

θπκαίλεηαη ν αιγφξηζκνο αλαδήηεζε δέλδξνπ C4.5(Πίλαθαο 6.6). πγθεθξηκέλα, νη 

θαιχηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη θαη ζε απηή ηε θάζε γηα Παξάγνληα Δκπηζηνζχλεο ίζν 

κε 0.5, φπνπ ηφηε ε ηηκή AUC θηάλεη ην 0.928.                                      

 Μηθξφηεξε βειηίσζε παξνπζίαζαλ ηα MLP(Πίλαθαο 6.7), αθνχ ε κέγηζηε 

ηηκή AUC έθηαζε ην 0.944(μαλά γηα 2500 επνρέο), κηθξή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 

0.943 θαη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε βειηίσζε ησλ ππφινηπσλ αιγνξίζκσλ 

ηαμηλφκεζεο. Παξφια απηά παξακέλεη θαη ζε απηή ηε θάζε ην θαιχηεξν ζπλνιηθά 

απνηέιεζκα, κε κηθξφηεξε πάλησο δηαθνξά απφ Γίθηπα Bayes θαη Αθειή Bayes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Σηκή AUC – Σαμηλνκεηέο 
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Γηάγξακκα 9: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη Αθειή Bayes (Κιάζε 0: non spammer) 

Σφζν γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θιάζεο 0 φζν θαη ηεο θιάζεο 1, αξρηθά ν C4.5 είλαη ιίγν 

πην απνδνηηθφο ελψ φζν ε αθξίβεηα απμάλεηαη, ν Αθειήο Bayes απνδεηθλχεηαη 

θαιχηεξνο. Δπίζεο γηα θιάζε 0 ν  C4.5 έρεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ φηη γηα 

θιάζε 1, αθνχ ε θακπχιε ηνπ απνηππψλεηαη πην νκαιή (Γηαγξάκκαηα 9-10). 

Γηάγξακκα 10: Κακπχιεο ROC γηα C4.5 θαη Αθειή Bayes (Κιάζε 1:  spammer) 
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Γηάγξακκα 11: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  θαη Γίθηπα  Bayes 

(Κιάζε 0: non-spammer) 

ρεδφλ ίδηα ε ζπκπεξηθνξά ησλ MLP θαη Γίθηπα Bayes , κε ηα MLP λα ππεξέρνπλ 

ειάρηζηα ελψ ηα Γίθηπα Bayes λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ απφδνζή  

ηνπο ζε ζρέζε κε απηή ζηελ πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή θάζε(Γηαγξάκκαηα 11-12).  

 

Γηάγξακκα 12: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  θαη Γίθηπα  Bayes 

(Κιάζε 1: spammer) 
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Γηάγξακκα 13: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  θαη C4.5       

(Κιάζε 0: non-spammer) 
 

Οη θακπχιεο ησλ ηαμηλνκεηψλ ζηα δηαγξάκκαηα 13-14 είλαη αξθεηά πην νκαιέο απφ 

ηηο αληίζηνηρεο ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο θάζεο(δηαγξάκκαηα 6-7). ηελ θιάζε 0 

αξρηθά ν C4.5 ππεξβαίλεη ηελ απφδνζε ησλ MLP, ηειηθά φκσο ηα MLP 

απνδεηθλχνληαη πην αμηφπηζηα κε κεγαιχηεξε AUC. ρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ηεο 

θιάζεο 1, είλαη εκθαλέο ζην δηάγξακκα 14 φηη ηα MLP είλαη αξθεηά πην απνδνηηθά, 

αθνχ ζπγθεληξψλεη πην πνιιέο ηηκέο ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ δηαγξάκκαηνο, 

δειαδή ζην ζεκείν φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε απφδνζε(πςειφ TPR – 

ρακειφ FPR). 

Γηάγξακκα 14: Κακπχιεο ROC γηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  θαη C4.5   

             (Κιάζε 1: spammer) 
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Γεληθφηεξα παξαηεξνχκε φηη ε πξνζζήθε ησλ ηξηψλ λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε φισλ ησλ ηαμηλνκεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη έηζη 

επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο ηηκέο AUC. Απηφ θαίλεηαη ηφζν απφ ηνπο πίλαθεο φζν 

θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ROC φπνπ ζε θάζε πεξίπησζε νη θακπχιεο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε εμνκάιπλζε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο πξψηεο  

πεηξακαηηθήο θάζεο.  Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα ραξαθηεξηζηηθά 8-10 πξνζζέηνπλ κηα 

αθφκα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζην ρψξν ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθά, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηα πνζνζηά αλαινγίαο απηψλ. 

 

 

 

 

6.4.4.          Γ' Πειπαμαηική Φάζη:  Υπήζη Υαπακηηπιζηικών  1-11 

 

 Πίλαθαο 6.9. : Αθειήο Bayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Υσξίο ρξήζε 

θάπνηαο ξχζκηζεο 

Υξήζε 

Καηεπζπλφκελεο 

Γηαθξηηνπνίεζεο 

Υξήζε Δθηίκεζεο 

Ππθλφηεηαο 

Ππξήλα 

TP rate 0.542 0.919 0.942 

FP rate 0.074 0.200 0.543 

Accuracy 0.542 0.919 0.942 

Precision 0.927 0.943 0.934 

Recall 0.542 0.919 0.942 

F-measure 0.638 0.928 0.934 

AUC 0.874 0.945 0.874 

 

 Πίλαθαο 6.10. : Γίθηπα Βayes 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Κ2 Tabu Search Simulated 

Annealing 

TP rate 0.932 0.924 0.954 

FP rate 0.294 0.222 0.404 

Accuracy 0.932 0.924 0.954 

Precision 0.940 0.942 0.951 

Recall 0.932 0.924 0.954 

F-measure 0.936 0.931 0.951 

AUC 0.947 0.945 0.951 
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 Πίλαθαο 6.11. : C4.5 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Confidence factor = 

0.1 

Confidence factor = 

0.25 

Confidence factor = 

0.5 

TP rate 0.958 0.958 0.958 

FP rate 0.391 0.393 0.387 

Accuracy 0.958 0.958 0.958 

Precision 0.955 0.955 0.954 

Recall 0.958 0.958 0.958 

F-measure 0.955 0.954 0.954 

AUC 0.915 0.914 0.920 

 

 

 Πίλαθαο 6.12. : Πνιπεπίπεδα Perceptron 

 

Μέηξα 

Αμηνιφγεζεο 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 500 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 1200 

Learning rate = 0.3 

Momentum = 0.2 

Epoch = 2500 

TP rate 0.951 0.952 0.953 

FP rate 0.494 0.465 0.450 

Accuracy 0.951 0.952 0.953 

Precision 0.947 0.948 0.949 

Recall 0.951 0.952 0.953 

F-measure 0.945 0.947 0.948 

AUC 0.939 0.943 0.946 

 

 

 

Υξεζηκνπνηψληαο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηξίηε πεηξακαηηθή θάζε κπνξνχκε λα 

έρνπκε κηα πην πιήξε εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ο Αθειήο Bayes(Πίλαθαο 6.9) βειηηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αιιά κφλν 

γηα ξχζκηζε Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο επηηπγράλνληαο κέγηζηε ηηκή AUC 

0.945, γηα ηηο ππφινηπεο δχν θαηαζηάζεηο θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα.  

 Μεγάιε βειηίσζε παξνπζηάδνπλ ηα Γίθηπα Bayes(Πίλαθαο 6.10) ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπο. πγθεθξηκέλα θαη ζε απηή ηε θάζε ε απφδνζε κεγηζηνπνηήζεθε κε 

ρξήζε αιγφξηζκνπ αλαδήηεζεο ηεο Πξνζνκνησκέλεο Αλφπηεζεο θηάλνληαο ηηκή 

AUC 0.951, ελψ θαη γηα Κ2 θαη Tabu Αλαδήηεζε έθηαζε ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, 

0.947 θαη 0.945 αληίζηνηρα. 

 ρεηηθά κε ηνλ C4.5(Πίλαθαο 6.11), πξέπεη λα δνχκε μερσξηζηά θάζε 
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πεξίπησζε. Γηα παξάγνληα εκπηζηνζχλεο 0.1, ε ηηκή AUC  βειηηψλεηαη ζε 0.915, ελψ 

γηα παξάγνληα εκπηζηνζχλεο 0.25 παξακέλεη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε πξηλ. Όκσο 

γηα παξάγνληα εκπηζηνζχλεο 0.5, κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε ηηκή AUC ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο ηηκέο παξάγνληα εκπηζηνζχλεο, αιιά ε ηηκή απηή είλαη  κηθξφηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ δεχηεξε πεηξακαηηθή θάζε. πγθεθξηκέλα, απφ 0.928 πνπ 

ήηαλ ζηε β' πεηξακαηηθή θάζε έπεζε ζην 0.920. Μπνξεί ε δηαθνξά λα είλαη κηθξή 

φκσο δείρλεη φηη ε πξνζζήθε ηνπ ηειεπηαίνπ ραξαθηεξηζηηθνχ δελ σθέιεζε ηνλ C4.5 

κε αιγφξηζκν αλαδήηεζεο ηεο Πξνζνκνησκέλεο Αλφπηεζεο.  

 Βειηησκέλε είλαη θαη ε απφδνζε ησλ MLP(Πίλαθαο 6.12), φρη φκσο 

ζεκαληηθά. Απηφ απφ ηελ άιιε δελ ηα εκπνδίδεη  ψζηε λα πξνζθέξνπλ πςειφ 

πνζνζηφ επηηπρεκέλσλ πξνβιέςεσλ. πγθεθξηκέλα γηα ρξφλν εθπαίδεπζεο 2500 ε 

ηηκή AUC έθηαζε ην 0.946.  

 

 

ην δηάγξακκα 15 παξνπζηάδνληαη νη ηειηθέο κέγηζηεο ηηκέο AUC πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

απφ ηελ ηξίηε θαη ηειηθή πεηξακαηηθή θάζε. Δίλαη εκθαλέο φηη ηα Γίθηπα Bayes  

επηθξαηνχλ ησλ ππνινίπσλ ελψ κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνχλ ηα Πνιπεπίπεδα 

Γίθηπα Perceptron θαη ν Αθειήο Bayes. Σειεπηαίνο κε κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 2-

3% απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηνπ(Αθειή Bayes) αθνινπζεί ν C4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 15: Σηκή AUC – Σαμηλνκεηέο 

 

 



104 
 

 
Γηάγξακκα 16: Κακπχιεο ROC γηα Αθειή Naïve θαη C4.5  (Κιάζε 0: non-spammer) 

Παξαηεξνχκε(Γηάγξακκα 16) φηη αξρηθά Αθειήο Bayes θαη C4.5 έρνπλ παξφκνηα 

απφδνζε. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ θιάζε 0 κεηά ην 50% ηνπ TPR θαη γηα έλα κηθξφ 

δηάζηεκα ν C4.5 είλαη πην αθξηβήο αιιά ηειηθά ππεξηζρχεη ν Αθειήο Bayes.  ηελ 

δηαδηθαζία πξφβιεςεο ηεο θιάζεο 1(Γηάγξακκα 17)είλαη πην μεθάζαξα ηα πξάγκαηα 

αθνχ  απφ ηελ αξρή ν Αθειήο Bayes πξνεγείηαη ηνπ C4.5, ελψ θαζψο ην FPR θηάλεη 

ζην 50% ε απφδνζή ηνπο είλαη πεξίπνπ ίδηα.  

 

 
Γηάγξακκα 17: Κακπχιεο ROC γηα Αθειή Naïve θαη C4.5  (Κιάζε 1: spammer) 
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Γηάγξακκα 18: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Naive θαη Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  

(Κιάζε 0: non-spammer) 

 

ηα δηαγξάκκαηα 18-19 απνδεηθλχνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

πεηξακάησλ. Γίθηπα Bayes θαη MLP είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθνί θαη νη θακπχιεο ηνπο 

δηαθέξνπλ ειάρηζηα. 

 

 
Γηάγξακκα 19: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Naive θαη Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron  

(Κιάζε 1: spammer) 
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Γηάγξακκα 20: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Bayes θαη Αθειή Bayes       

(Κιάζε 0: non-spammer) 

Όκνηα ζπκπεξηθνξά θαη γηα Αθειή Bayes κε Γίθηπα Bayes. Απηφ ζπκβαίλεη κφλν 

φηαλ ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ Αθεινχο Bayes ρξεζηκνπνηήζνπκε Καηεπζπλφκελε 

Γηαθξηηνπνίεζε, αθνχ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ν Aθειήο Bayes ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ησλ Γηθηχσλ Bayes(Γηαγξάκκαηα 20-21).  

 

 

Γηάγξακκα 21: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Bayes θαη Αθειή Bayes     

(Κιάζε 1: spammer) 
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Γηάγξακκα 22: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Naive θαη C4.5     (Κιάζε 0: non-spammer) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 23: Κακπχιεο ROC γηα  Γίθηπα Naive θαη C4.5   (Κιάζε 1: spammer) 
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Γηάγξακκα 24: Κακπχιεο ROC γηα  Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron θαη C4.5            

(Κιάζε 0: non - spammer) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 25: Κακπχιεο ROC γηα  Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron θαη C4.5            

(Κιάζε 1: spammer) 

 

ηα δηαγξάκκαηα 22-25 είλαη επίζεο εκθαλήο ε αλσηεξφηεηα ησλ MLP ζε ζρέζε κε 

ηνλ C4.5. 
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Γηάγξακκα 26: Κακπχιεο ROC γηα Αθειή Naïve θαη Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Percetron            

(Κιάζε 0: non- spammer) 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ζχγθξηζεο Αθεινχο Bayes κε Γίθηπα Bayes, ν Αθειήο 

Bayes κε ρξήζε Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο είλαη ηθαλφο λα βειηησζεί ηφζν 

ψζηε λα ζπλαγσληζηεί ζηελ πςειή απφδνζε ηα MLP(Γηαγξάκκαηα 26-27). 

 

 

 
Γηάγξακκα 27: Κακπχιεο ROC γηα Αθειή Naive θαη Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Percetron            

(Κιάζε 1: spammer) 
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πλνιηθά παξαηεξνχκε φηη κε ρξήζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νη θακπχιεο ησλ 

Aθεινχο Bayes, Γηθηχσλ Bayes θαη Πνιπεπηπέδσλ Perceptron είλαη αξθεηά 

βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε πξηλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ηαμηλνκεηψλ. Μφλν ζηνλ C4.5 δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε 

κεηά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

 

 

 

 

6.4.5. Γιαγπάμμαηα Σαξινομηηών  

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απνηππψλεηαη  ε κεηαβνιή ησλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο 

AUC  ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάζε 

δηάγξακκα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηαμηλνκεηή, έηζη ψζηε λα κειεηήζνπκε πσο 

επεξεάδεηαη ν θάζε ηαμηλνκεηήο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε 

θνξά. 

 

 

 Αθειήο Bayes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 28: Σηκή AUC – Υαξαθηεξηζηηθά (Aθειήο Bayes) 
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Ζ πξνζζήθε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαινγίαο(8-10) σθέιεζε αξθεηά ηελ απφδνζε 

ηνπ Αθεινχο Bayes, κάιηζηα κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5%. Βειηίσζε, 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ επέθεξε θαη ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

 

 

 Γίθηπα Bayes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 29: Σηκή AUC – Υαξαθηεξηζηηθά (Γίθηπα  Bayes) 

 

 

 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αθεινχο Bayes, έηζη θαη εδψ ε πξνζζήθε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 8-10 βειηηψλεη ηελ ηηκή AUC θαηά 3% πεξίπνπ ελψ επίζεο 

βειηίσζε θαηά 1% πεξίπνπ πξνθχπηεη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ.  
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 C4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 30: Σηκή AUC – Υαξαθηεξηζηηθά (C4.5) 

 

 

ηνλ C4.5, ελψ ζηε δεχηεξε θάζε κε ηελ πξψηε πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθψλ ε 

απφδνζε βειηηψλεηαη ζεκαληηθά, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ηειεπηαίνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

κεηψλεηαη κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1-1.5%.  
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 Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 31: Σηκή AUC – Υαξαθηεξηζηηθά (Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron) 

 

Αξθεηά κεγάιε βειηίσζε θαη γηα ηα MLP, φπνπ ζηε δεχηεξε θάζε ε ηηκή AUC είλαη 

θαηά 2.5% πεξίπνπ θαιχηεξε ελψ θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 11νπ ραξαθηεξηζηηθνχ ε 

ηηκή βειηηψλεηαη θαηά κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο δεχηεξεο θάζεο.  
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7. Συμπεράσματα Πειραματικής Διαδικασίας 

 

 

 

 

 

 

7.1. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

  

ε γεληθέο γξακκέο θαη νη ηέζζεξηο ηαμηλνκεηέο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθνί. Με κηα πξψηε καηηά, ζπγθεθξηκέλα ζην 

δηάγξακκα 15, παξαηεξνχκε φηη ε θαιχηεξε επίδνζε επηηπγράλεηαη κε ηα Γίθηπα 

Bayes, φπνπ ε ηηκή AUC θηάλεη έσο 0.951 θαη απνηειεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

φιεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζνχλ ηα Πνιπεπίπεδα Γίθηπα 

Perceptron φπνπ επηηεχρζεθε κέγηζηε ηηκή AUC  0.946 ελψ κε κηθξή δηαθνξά (AUC 

= 0.945) αθνινπζεί ν Αθειήο Bayes. Σειεπηαίνο έξρεηαη ν αιγφξηζκνο C4.5 κε 

κέγηζην AUC 0.928. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηηκέο AUC βειηησλφηαλ θαζψο 

πξνζζέηακε ραξαθηεξηζηηθά(Γηαγξάκκαηα 28,29,31) θαη νη θαιχηεξεο ηηκέο 

εκθαλίζηεθαλ φηαλ ζηελ ηαμηλφκεζε ιάβαηλαλ κέξνο θαη ηα 11 ραξαθηεξηζηηθά. 

Δμαίξεζε ζε απηφ απνηειεί ν C4.5 φπνπ γηα 10 ραξαθηεξηζηηθά παξνπζίαζε ηε 

κέγηζηε AUC ηηκή(0.928)  ελψ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 11
νπ

 έπεζε ζην 0.920(Γηάγξακκα 

30). Παξφια απηά παξακέλεη πςειφηεξε ηηκή απφ ηελ αξρηθή (0.915 κε ρξήζε 7 

ραξαθηεξηζηηθψλ). Αο δηεξεπλήζνπκε φκσο πην αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζηηο ηξεηο θάζεηο ηηο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 

7.2.  Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 

 

Ζ πξψηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε 

πην απιντθή, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηα ιηγφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. ηε 

θάζε απηή θαηαθέξλνπλ λα μερσξίζνπλ ηα MLP, ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο παξνπζηάδεη 

θαη ν C4.5, ελψ  ηα Γίθηπα Bayes θαη πεξηζζφηεξν αθφκα ν Αθειήο Bayes, 

ππνιείπνληαη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δμαίξεζε φηαλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ 

αιγφξηζκν αλαδήηεζεο ηεο Πξνζνκνησκέλεο Αλφπηεζεο γηα ηα Γηθηπα Bayes, φπνπ 

ιακβάλνπκε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά πξφβιεςεο. 

 ηε δεχηεξε θάζε, κε ηελ πξνζζήθε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαινγίαο, ην 

δηάλπζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζηνλ εθάζηνηε 

ηαμηλνκεηή, αθνχ ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνεγνχκελα θαη 
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νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Έηζη ην απνηέιεζκα είλαη ην αλακελφκελν θαη 

παξαηεξνχκε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θάζε ηαμηλνκεηή ζε θάζε έλα πείξακα. 

Μάιηζηα ε κεγαιχηεξε βειηίσζε παξνπζηάδεηαη ζηα Γίθηπα Bayes θαη γηα ηνπο ηξείο 

αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ ζεκαληηθή βειηίσζε 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ Αθειή Bayes. Ζ βειηίσζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή ψζηε ηψξα 

Γίθηπα Bayes θαη Αθειήο Bayes αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά ηα Πνιπεπίπεδα 

Γηθηπα Perceptron, φπνπ παξακέλνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά, εθηνπίδνληαο ηνλ 

αιγφξηζκν C4.5.  

ηελ ηειηθή θάζε ρξεζηκνπνηνχκε έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απφ ηε 

κία έρεη ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα θαζψο κεηξάεη πιήζνο θνηλψλ εηηθεηψλ, αιιά απφ 

ηελ άιιε είλαη θαη πην μερσξηζηφ γηαηί ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ παξάγεηαη κε ηξφπν 

ηέηνην ψζηε λα πεξηέρεη θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ιέμεηο απφ spammers. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη πνπ ην θάλεη λα κελ είκαζηε απνιχησο 

βέβαηνη γηα ηελ επηηπρή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ηαμηλνκεηψλ.  Σειηθά φκσο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Αθειή Bayes, κπνξεί θαη νη ηξεηο παξαιιαγέο ηνπ λα 

παξνπζίαζαλ βειηίσζε αιιά κφλν ε πεξίπησζε φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Καηεπζπλφκελε Γηαθξηηνπνίεζε παξάγεη ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα θαη κάιηζηα 

πςειφ(0.945).   Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ν αιγφξηζκνο C4.5 παξνπζηάδεη θάπσο 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνπο ππφινηπνπο. πγθεθξηκέλα γηα παξάγνληα 

εκπηζηνζχλεο 0.1 θαη 0.25 βειηηψλεηαη ε απφδνζή ηνπ ζηελ ηειηθή πεηξακαηηθή 

θάζε, φκσο δελ ηζρχεη ην ίδην γηα παξάγνληα εκπηζηνζχλεο 0.5. Γηα ηελ  ηηκή απηή, ε 

ηηκή AUC παξακέλεη πςειφηεξε απφ ηηο άιιεο δχν(0.920) αιιά είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε πνπ ζεκεηψζεθε πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ(0.928).  Παξφια απηά ε δηαθνξά είλαη αξθεηά κηθξή θαη νθείιεηαη 

ζην φηη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ε ρξήζε παξάγνληα θιαδέκαηνο 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.25 νδεγεί ζε κηθξφηεξε απφδνζε.  

 

 

 

7.3. Συνολική Θεώρηση 

 

Κιείλνληαο ζα θάλνπκε κία γεληθή επηζθφπεζε ησλ θαιχηεξσλ  απνηειεζκάησλ πνπ 

επηηεχρζεθαλ γηα θάζε ηαμηλνκεηή. 

 Αθειήο Bayes: Ζ θαιχηεξε ηηκή ηνπ παξνπζηάζηεθε κε ρξήζε 

Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο θαη εηζαγσγή θαη ησλ 11 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ ηηκή AUC ζηελ πεξίπησζε απηή έθηαζε ην 0.945. 

ε ρακειφηεξα επίπεδα θπκάλζεθε ε ηηκή AUC ζηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο Δθηίκεζεο ηεο Ππθλφηεηαο ηνπ Ππξήλα αιιά θαη  φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα ξχζκηζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα 

εηζφδνπ δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή φπσο ππνζέηεη ν Αθειήο 

Bayes. Έηζη κε ρξήζε Καηεπζπλφκελεο Γηαθξηηνπνίεζεο ή Δθηίκεζεο 

ηεο Ππθλφηεηαο ηνπ Ππξήλα, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο 
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πνπ αθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα κε απνηέιεζκα ν ηαμηλνκεηήο λα έρεη 

θαιχηεξε απφδνζε. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζή καο, ε ρξήζε 

Γηαθξηηνπνίεζεο είλαη πνιχ πην απνδνηηθή απφ ηελ Δθηίκεζε ηνπ 

Ππξήλα. 

 Γίθηπα Bayes: H θαιχηεξε ηηκή παξνπζηάζηεθε φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο αιγφξηζκνο αλαδήηεζεο ε Πξνζνκνησκέλε 

Αλφπηεζε έρνληαο σο είζνδν θαη ηα 11 ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ηηκή AUC 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε έθηαζε ην 0.951, πνπ είλαη θαη γεληθφηεξα ε 

πςειφηεξε ηηκή ηεο φιεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Τςειά επίπεδα 

ηηκψλ AUC επίζεο επηηπγράλνληαη θαη κε ρξήζε αιγνξίζκσλ 

αλαδήηεζεο K2(0.947) θαη Σabu(0.945). Έηζη ηα Γίθηπα Bayes κε 

είζνδν ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ κηα αξθεηά 

αμηφπηζηε επηινγή φζσλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ spammer 

ρξεζηψλ.  

 Αιγόξηζκνο Γέλδξνπ Απόθαζεο C4.5 : Ζ θαιχηεξε ηηκή ζεκεηψζεθε 

γηα ηηκή Παξάγνληα Δκπηζηνζχλεο Κιάδέκαηνο 0.5 θαη είζνδν ηα 10 

ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ έθηαζε ηηκή AUC 0.928.  Αλ θαη γεληθφηεξα ν 

αιγφξηζκνο απηφο δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα παξνπζίαζε ηε κηθξφηεξε ηηκή AUC ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο 

ππφινηπνπο ηαμηλνκεηέο, ελψ ήηαλ θαη ν κνλαδηθφο απφ ηνπο 4 πνπ δελ 

παξνπζίαζε κέγηζηε ηηκή AUC φηαλ ην δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ 

εηζφδνπ πεξηείρε θαη ηα 11 ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αλαγλψξηζεο spammer 

ρξεζηψλ, απνηειεί ηελ ηειεπηαία επηινγή. 

 Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron: Ζ θαιχηεξε ηηκή επηηεχρζεθε γηα 

Ρπζκφ Μάζεζεο = 0.2, Οξκή = 0.3 θαη επνρή = 2500 κε είζνδν θαη 

ησλ 11 ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή έθηαζε ηηκή AUC 

0.946. Γεληθφηεξα ζε θάζε πεηξακαηηθή θάζε ηα Γίθηπα Perceptron 

ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά θαη ζπληζηνχλ κηα αξθεηά θαιή επηινγή.  

 

 

Σέινο ζηνλ πίλαθα 7.1. ζπγθεληξψλνληαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηηκήο AUC γηα 

θάζε ηαμηλνκεηή πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ηειηθή πεηξακαηηθή θάζε, ηαμηλνκεκέλεο 

απφ ηελ θαιχηεξε ζηε ιηγφηεξν θαιχηεξε.(είζνδνο θαη ησλ 11 ραξαθηεξηζηηθψλ) 
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Πίλαθαο 7.1. : Καιχηεξεο ηηκέο AUC πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ηειηθή πεηξακαηηθή θάζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλγόπιθμορ Σαξινόμηζηρ AUC 

Γίθηπα Bayes  

(ρξήζε Πξνζνκνησκέλεο Αλφπηεζεο) 

0.951 

Γίθηπα Bayes  

(ρξήζε Κ2) 

0.947 

Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron 

(επνρή  = 2500) 

0.946 

Γίθηπα Bayes  

(ρξήζε Αλαδήηεζεο Tabu) 

0.945 

Αθειήο Bayes  

(ρξήζε θαηεπζπλφκελεο δηαθξηηνπνίεζεο) 

0.945 

Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron 

(επνρή = 1200) 

0.943 

Πνιπεπίπεδα Γίθηπα Perceptron 

(επνρή = 500) 

0.939 

C4.5 (παξάγνληαο εκπηζηνζχλεο = 0.5) 0.920 

C4.5 (παξάγνληαο εκπηζηνζχλεο = 0.1) 0.915 

C4.5 (παξάγνληαο εκπηζηνζχλεο = 0.25) 0.914 

Αθειήο Bayes  0.874 

Αθειήο Bayes  

(ρξήζε εθηίκεζεο ππθλφηεηαο ππξήλα) 

0.874 
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Παράρτημα  B 

 

 

Αποτελέσματα Πειραμάτων Ταξινόμησης  

 

ην Παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ησλ 

πεηξακάησλ ηαμηλφκεζεο πνπ έγηλαλ ζην πεξηβάιινλ Weka.  

 

--------------------------------------------FEATURES 1-7--------------------------------------- 

 

Naive Bayes 
 

1.Default Settings 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances        9883               31.1619 % 

Incorrectly Classified Instance      21832               68.8381 % 

Kappa statistic                               0.0498 

Mean absolute error                      0.674  

Root mean squared error               0.8069 

Relative absolute error                  469.6726 % 

Root relative squared error           301.2577 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                        TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                              0.998     0.746      0.101     0.998     0.184              0.735     0 

                              0.254     0.002      0.999     0.254     0.405           0.735     1 

Weighted Avg.      0.312     0.06       0.929     0.312     0.388               0.735 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

  2461     6     |      a = 0 

 21826  7422 |      b = 1 

 

 

2. Use supervised discretization 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29815               94.0091 % 

Incorrectly Classified Instances      1900                5.9909 % 

Kappa statistic                                0.4415 
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Mean absolute error                        0.1078 

Root mean squared error                0.2265 

Relative absolute error                 75.1517 % 

Root relative squared error           84.569  % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area     Class 

                      0.339      0.009        0.756        0.339     0.468          0.892         0 

                       0.991      0.661        0.947        0.991     0.968          0.892         1 

Weighted Avg.      0.94        0.61          0.932        0.94      0.929          0.892 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

   837  1630 |     a = 0 

   270 28978 |     b = 1 

 

 

3. Use Kernel Estimator 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       25573               80.6338 % 

Incorrectly Classified Instances      6142               19.3662 % 

Kappa statistic                               0.1427 

Mean absolute error                      0.312  

Root mean squared error               0.3771 

Relative absolute error                  217.4086 % 

Root relative squared error            140.8059 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                          0.383        0.158      0.170        0.383        0.235           0.732          0 

                          0.842        0.617      0.942        0.842        0.889           0.732          1 

Weighted Avg.  0.806       0.582       0.882        0.806        0.838           0.732 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

   944  1523 |     a = 0 

  4619 24629 |     b = 1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bayes Network 
 

1.K2 Search Algorithm 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29816               94.0123 % 

Incorrectly Classified Instances      1899                5.9877 % 

Kappa statistic                                0.4416 

Mean absolute error                       0.1079 

Root mean squared error                0.2265 

Relative absolute error                   75.1605 % 

Root relative squared error            84.5604 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                   TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                      0.339     0.009       0.757         0.339     0.469           0.893             0 

                      0.991     0.661       0.947         0.991     0.968           0.893             1 

Weighted Avg.     0.94       0.61         0.932          0.94      0.929           0.893 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

   837  1630  |     a = 0 

   269 28979 |     b = 1 

 

 

 

2. Tabu Search 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29818               94.0186 % 

Incorrectly Classified Instances      1897                5.9814 % 

Kappa statistic                                0.4414 

Mean absolute error                        0.1072 

Root mean squared error                0.2255 

Relative absolute error                   74.6963 % 

Root relative squared error             84.2035 % 

Total Number of Instances             31715      

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                         TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                            0.338     0.009      0.759         0.338     0.468          0.889              0 

                            0.991     0.662      0.947         0.991     0.968          0.889              1 

Weighted Avg.    0.94       0.611      0.932         0.94       0.929          0.889 
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=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

   835  1632  |     a = 0 

   265 28983 |     b = 1 

 

 

 

 

3. Simulated Annealing 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29993               94.5704 % 

Incorrectly Classified Instances      1722                5.4296 % 

Kappa statistic                               0.498  

Mean absolute error                       0.0857 

Root mean squared error               0.2085 

Relative absolute error                 59.7278 % 

Root relative squared error           77.8624 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                            TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                             0.382       0.007      0.826         0.382     0.523          0.915               0 

                             0.993       0.618      0.95           0.993     0.971          0.915               1 

Weighted Avg.     0.946       0.57        0.941         0.946     0.936          0.915 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

   943  1524 |     a = 0 

   198 29050 |     b = 1 

 

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

 

 

C4.5 

 
1.Confidence Factor = 0.1 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30285               95.4911 % 

Incorrectly Classified Instances      1430                4.5089 % 

Kappa statistic                                0.633  

Mean absolute error                        0.072  

Root mean squared error                 0.1969 

Relative absolute error                    50.1585 % 

Root relative squared error             73.5145 % 

Total Number of Instances              31715      
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=== Detailed Accuracy By Class === 

 

   TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

    0.553     0.011      0.806         0.553     0.656            0.914              0 

    0.989     0.447      0.963         0.989     0.976            0.914              1 

Weighted Avg.    0.955     0.413      0.951         0.955     0.951           0.914 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

  1365  1102 |     a = 0 

   328 28920 |     b = 1 

 

 

 

2. Confidence Factor = 0.25 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30285               95.4911 % 

Incorrectly Classified Instances      1430                4.5089 % 

Kappa statistic                                0.634  

Mean absolute error                        0.071  

Root mean squared error                0.1968 

Relative absolute error                   49.4464 % 

Root relative squared error            73.4651 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

 TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

 0.556      0.011      0.804         0.556     0.657            0.911              0 

 0.989      0.444      0.963         0.989     0.976            0.911              1 

Weighted Avg. 0.955      0.411      0.951         0.955     0.951             0.911 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1371  1096 |     a = 0 

   334 28914 |     b = 1 

 

 

 

 

 

3. Confidence Factor = 0.5 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30265               95.428  % 
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Incorrectly Classified Instances      1450                4.572  % 

Kappa statistic                               0.6317 

Mean absolute error                      0.0695 

Root mean squared error               0.1965 

Relative absolute error                  48.4282 % 

Root relative squared error            73.3737 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class     

0.559        0.012      0.792        0.559        0.655              0.915    0 

 0.988        0.441      0.964      0.988         0.976              0.915     1 

Weighted Avg. 0.954     0.408         0.95        0.954         0.951              0.915 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

    1379  1088 |     a = 0 

    362 28886  |     b = 1 

 

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

 

 

 

Multilayer Perceptron 
 

1. 

Learning Rate : 0.3 

Momentum : 0.2 

Epoch :         500 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29945               94.419  % 

Incorrectly Classified Instances      1770                5.581  % 

Kappa statistic                                0.4947 

Mean absolute error                      0.0955 

Root mean squared error                0.2142 

Relative absolute error                 66.5827 % 

Root relative squared error           79.9931 % 

Total Number of Instances            31715      
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=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                   TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

    0.39        0.009      0.784          0.39      0.521           0.916     0 

    0.991      0.61        0.951          0.991     0.97            0.916    1 

Weighted Avg.      0.944      0.563      0.938          0.944     0.935           0.916 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

    962  1505  |     a = 0 

    265 28983 |     b = 1 

 

 

 

2. Learning Rate : 0.3 

    Momentum : 0.2 

    Epoch :         1200 

 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29979               94.5262 % 

Incorrectly Classified Instances      1736                5.4738 % 

Kappa statistic                                0.5124 

Mean absolute error                        0.0921 

Root mean squared error                0.2115 

Relative absolute error                   64.1836 % 

Root relative squared error             78.9503 % 

Total Number of Instances             31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

0.411     0.01        0.782          0.411     0.539              0.92                0 

0.99       0.589      0.952          0.99       0.971              0.92     1  

Weighted Avg.0.945     0.544      0.939          0.945     0.937              0.92  

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1013  1454 |     a = 0 

   282 28966  |     b = 1 
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2. Learning Rate : 0.3 

    Momentum : 0.2 

    Epoch :         2500 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30238               95.3429 % 

Incorrectly Classified Instances      1477                4.6571 % 

Kappa statistic                               0.6078 

Mean absolute error                      0.0725 

Root mean squared error               0.1934 

Relative absolute error                 50.5463 % 

Root relative squared error           72.2263 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class

      0.512     0.009       0.822         0.512     0.631            0.946            0 

     0.991     0.488       0.96           0.991     0.975            0.946            1 

Weighted Avg.    0.953       0.45        0.949         0.953     0.948            0.946 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1264  1203 |     a = 0 

    274 28974 |     b = 1 

 

 

 

-----------------------------------------------FEATURES 1-10---------------------------------- 
 

Naive Bayes 
 

1. Default Settings 

 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances       17148               54.0691 % 

Incorrectly Classified Instances     14567               45.9309 % 

Kappa statistic                               0.1231 

Mean absolute error                      0.3911 

Root mean squared error               0.5632 

Relative absolute error                   272.5655 % 

Root relative squared error            210.2855 % 

Total Number of Instances            31715      

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall    F-Measure   ROC Area  Class 

0.942       0.493         0.139         0.942     0.242            0.876              0 

0.507       0.058         0.991         0.507     0.671            0.877              1  

Weighted Avg.0.541       0.091       0.924         0.541      0.637             0.877 
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=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

    2325   142 |     a = 0 

14425 14823 |     b = 1 

 

 

 

 

2.Use supervised discretization 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29943               94.4127 % 

Incorrectly Classified Instances      1772                5.5873 % 

Kappa statistic                               0.6117 

Mean absolute error                      0.0753 

Root mean squared error               0.2147 

Relative absolute error                 52.4936 % 

Root relative squared error           80.1444 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area     Class 

  0.644        0.031      0.64           0.644     0.642             0.941             0 

  0.969        0.356      0.97           0.969     0.97               0.941             1 

 Weighted Avg. 0.944       0.331      0.944         0.944     0.944             0.941 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

 1589   878 |     a = 0 

 894 28354 |     b = 1 

 

 

3. Use Kernel Estimator 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29898               94.2708 % 

Incorrectly Classified Instances      1817                5.7292 % 

Kappa statistic                               0.4891 

Mean absolute error                      0.1142 

Root mean squared error               0.2294 

Relative absolute error                 79.5639 % 

Root relative squared error            85.6584 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 



133 
 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

0.393      0.011       0.752         0.393     0.516          0.862                0 

0.989      0.607       0.951         0.989     0.97            0.862                1  

Weighted Avg.0.943      0.56         0.935         0.943     0.934          0.862 

 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   970  1497 |     a = 0 

   320 28928 |     b = 1 

 

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

  

 

Bayes Network 
 

1.K2 Search Algorithm 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29567               93.2272 % 

Incorrectly Classified Instances      2148                6.7728 % 

Kappa statistic                               0.5747 

Mean absolute error                      0.081  

Root mean squared error               0.2265 

Relative absolute error                 56.4685 % 

Root relative squared error          84.5575 % 

Total Number of Instances           31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

0.685       0.047      0.552          0.685     0.611       0.947              0 

0.953       0.315      0.973          0.953     0.963       0.947              1 

Weighted Avg.0.932       0.294       0.94           0.932    0.936       0.947 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1689   778 |     a = 0 

1370 27878 |     b = 1 

 

 

2. Tabu Search 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29633               93.4353 % 

Incorrectly Classified Instances      2082                6.5647 % 



134 
 

Kappa statistic                                0.5991 

Mean absolute error                        0.0881 

Root mean squared error                 0.2297 

Relative absolute error                    61.4175 % 

Root relative squared error              85.7576 % 

Total Number of Instances              31715      

 

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area   Class 

 0.732       0.049       0.56         0.732      0.634       0.939     0 

 0.951      0.268       0.977       0.951      0.964       0.939     1 

Weighted Avg.0.934       0.251       0.944       0.934      0.938       0.939 

 

                    

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1807   660   |     a = 0 

  1422 27826 |     b = 1 

 

 

 

 

 

3. Simulated Annealing 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30329               95.6298 % 

Incorrectly Classified Instances      1386                4.3702 % 

Kappa statistic                               0.646  

Mean absolute error                      0.0669 

Root mean squared error               0.1874 

Relative absolute error                 46.6179 % 

Root relative squared error            69.9818 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

  0.567        0.011      0.815          0.567      0.669       0.943          0 

   0.989       0.433       0.964         0.989      0.977       0.943          1 

Weighted Avg.   0.956       0.4          0.953          0.956      0.953       0.943 

 

 

 

 

 



135 
 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1398  1069 |     a = 0 

   317 28931 |     b = 1 

 

 

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

 

 

 

 

C4.5 

 
1.Confidence Factor = 0.1 

 

====Summary==== 

Correctly Classified Instances       30376               95.778  % 

Incorrectly Classified Instances      1339                4.222  % 

Kappa statistic                               0.6533 

Mean absolute error                      0.0719 

Root mean squared error               0.1912 

Relative absolute error                 50.1112 % 

Root relative squared error            71.4007 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area     Class 

0.563       0.009       0.841         0.563     0.675            0.903        0          

0.991       0.437       0.964         0.991     0.977            0.903        1  

Weighted Avg.0.958      0.403       0.955          0.958     0.954           0.903 

 

 

=== Confusion Matrix === 

a     b   <-- classified as 

1390  1077 |     a = 0 

 262 28986 |     b = 1 

 

 

2.Confidence Factor = 0.25 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30373               95.7686 % 

Incorrectly Classified Instances      1342                4.2314 % 

Kappa statistic                               0.6578 

Mean absolute error                      0.0701 

Root mean squared error               0.1905 

Relative absolute error                 48.8857 % 

Root relative squared error            71.1277 % 

Total Number of Instances            31715      
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=== Detailed Accuracy By Class === 

   TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class  

0.577       0.01         0.826         0.577     0.68               0.913      0 

0.99         0.423       0.965         0.99       0.977             0.913      1 

Weighted Avg.0.958      0.391       0.954         0.958     0.954              0.913 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1424  1043 |     a = 0 

    299 28949 |     b = 1 

 

 

3. Confidence Factor = 0.5 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30376               95.778  % 

Incorrectly Classified Instances      1339                4.222  % 

Kappa statistic                               0.6591 

Mean absolute error                      0.0684 

Root mean squared error               0.1889 

Relative absolute error                 47.6843 % 

Root relative squared error           70.5468 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

      TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

         0.579     0.01          0.826        0.579     0.681           0.928        0 

         0.99       0.421        0.965        0.99       0.977           0.928         1 

  Weighted Avg.    0.958     0.389        0.955        0.958     0.954            0.928 

  

                                  

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1429  1038 |     a = 0 

  301 28947 |     b = 1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Multilayer Perceptron 
 

1.Learning Rate : 0.3 

  Momentum : 0.2 

  Epoch :         500 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30163               95.1064 % 

Incorrectly Classified Instances      1552                4.8936 % 

Kappa statistic                                0.57   

Mean absolute error                        0.0743 

Root mean squared error                 0.1983 

Relative absolute error                    51.8015 % 

Root relative squared error             74.0385 % 

Total Number of Instances             31715      

 

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

     0.46        0.007        0.838        0.46       0.594       0.938         0 

     0.993      0.54          0.956        0.993     0.974       0.938         1 

Weighted Avg.   0.951      0.499        0.947        0.951     0.944       0.938 

 

                                

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1134  1333 |     a = 0 

   219 29029 |     b = 1 

 

 

2. Learning Rate : 0.3 

   Momentum : 0.2 

   Epoch :         1200 

 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30198               95.2168 % 

Incorrectly Classified Instances      1517                4.7832 % 

Kappa statistic                            0.5913 

Mean absolute error                   0.0744 

Root mean squared error            0.1958 

Relative absolute error               51.8773 % 

Root relative squared error        73.1213 % 

Total Number of Instances         31715      
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=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

  0.491      0.009       0.822         0.491     0.615      0.942       0 

                        0.991      0.509       0.959         0.991     0.974       0.942       1   

Weighted Avg.0.952      0.47         0.948         0.952     0.947            0.942 

 

                   

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1212  1255 |     a = 0 

    262 28986 |     b = 1 

 

 

 

3. Learning Rate : 0.3 

    Momentum : 0.2 

    Epoch :         2500 

 

 

Correctly Classified Instances       30206               95.242  % 

Incorrectly Classified Instances      1509                4.758  % 

Kappa statistic                               0.5982 

Mean absolute error                       0.0741 

Root mean squared error                0.1943 

Relative absolute error                   51.6131 % 

Root relative squared error            72.5558 % 

Total Number of Instances             31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area     Class 

      0.503       0.01        0.814         0.503     0.622            0.944       0 

      0.99         0.497      0.959         0.99       0.975            0.944             1 

Weighted Avg.   0.952       0.459      0.948          0.952     0.947            0.944 

       

                       

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1242  1225 |     a = 0 

   284 28964 |     b = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

-------------------------------------------------FEATURES 1-11-------------------------------- 

  

Naive Bayes 
 

1. Default Settings 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       17184               54.1826 % 

Incorrectly Classified Instances     14531               45.8174 % 

Kappa statistic                                0.1278 

Mean absolute error                        0.451  

Root mean squared error                0.6569 

Relative absolute error                   314.3109 % 

Root relative squared error            245.2551 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

  0.961     0.494         0.141        0.961     0.246       0.881             0 

                 0.506     0.039         0.994        0.506     0.671       0.881             1      

Weighted Avg.0.542     0.074          0.927       0.542      0.638            0.881 

 

 

 

                        

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  2372    95     |     a = 0 

 14436 14812 |     b = 1 

 

 

2.Use supervised discretization 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29345               92.5272 % 

Incorrectly Classified Instances      2370                7.4728 % 

Kappa statistic                               0.5702 

Mean absolute error                       0.0837 

Root mean squared error                0.236  

Relative absolute error                    58.3091 % 

Root relative squared error              88.1134 % 

Total Number of Instances             31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                   TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

                       0.751     0.06         0.513         0.751     0.61                 0.946          0 

                       0.94       0.249       0.978         0.94       0.959               0.946          1 

Weighted Avg.    0.925     0.234       0.942         0.925     0.932               0.946 
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=== Confusion Matrix === 

 

     a     b   <-- classified as 

  1853   614   |     a = 0 

  1756 27492 |     b = 1 

 

 

 

3. Use Kernel Estimator 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29861               94.1542 % 

Incorrectly Classified Instances      1854                5.8458 % 

Kappa statistic                               0.4946 

Mean absolute error                      0.1154 

Root mean squared error              0.2332 

Relative absolute error                 80.4075 % 

Root relative squared error          87.0667 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

                      TP Rate   FP Rate   Precision   Recall   F-Measure     ROC Area      Class 

    0.413     0.014         0.715      0.413        0.523            0.874        0 

                0.986      0.587        0.952      0.986        0.969            0.874             1 

Weighted Avg.  0.942      0.543        0.934      0.942        0.934               0.874 

 

                               

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1018  1449 |     a = 0 

    405 28843 |     b = 1 

 

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

 

 

 

Bayes Network 
 

1.K2 Search Algorithm 

 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29567               93.2272 % 

Incorrectly Classified Instances      2148                6.7728 % 

Kappa statistic                               0.5747 

Mean absolute error                      0.081  

Root mean squared error               0.2265 
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Relative absolute error                  56.4685 % 

Root relative squared error             84.5575 % 

Total Number of Instances            31715      

 

 

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class 

   0.685       0.047     0.552          0.685      0.611        0.947             0  

   0.953       0.315      0.973         0.953       0.963       0.947              1 

Weighted Avg.   0.932       0.294       0.94           0.932     0.936       0.947 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1689   778   |     a = 0 

  1370 27878 |     b = 1 

 

 

 

2. Tabu Search 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       29293               92.3632 % 

Incorrectly Classified Instances      2422                7.6368 % 

Kappa statistic                               0.5687 

Mean absolute error                      0.0884 

Root mean squared error               0.2444 

Relative absolute error                 61.5982 % 

Root relative squared error           91.2492 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

       0.765     0.063        0.506        0.765     0.609        0.945              0 

                  0.937     0.235        0.979        0.937     0.958         0.945     1 

Weighted Avg.    0.924     0.222        0.942        0.924     0.931       0.945 

 

                

=== Confusion Matrix === 

 a     b   <-- classified as 

 1887   580   |     a = 0 

 1842 27406 |     b = 1 
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3. Simulated Annealing 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30269               95.4406 % 

Incorrectly Classified Instances      1446                4.5594 % 

Kappa statistic                              0.634  

Mean absolute error                      0.0682 

Root mean squared error               0.189  

Relative absolute error                 47.5499 % 

Root relative squared error           70.5558 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

   0.563       0.013      0.791          0.563     0.658       0.951         0 

               0.987       0.437      0.964          0.987     0.976       0.951         1   

Weighted Avg.  0.954       0.404      0.951         0.954     0.951       0.951 

 

 

 === Confusion Matrix === 

    a     b   <-- classified as 

  1389  1078 |     a = 0 

   368 28880 |     b = 1 

 

 

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

 

C4.5 

 
1.Confidence Factor = 0.1 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30391               95.8253 % 

Incorrectly Classified Instances      1324                4.1747 % 

Kappa statistic                               0.6608 

Mean absolute error                      0.069  

Root mean squared error               0.1885 

Relative absolute error                 48.1022 % 

Root relative squared error           70.3707 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

0.576      0.01         0.836          0.576        0.682              0.915         0 

  0.99        0.424       0.965          0.99          0.978              0.915         1 

Weighted Avg.0.958      0.391       0.955          0.958        0.955              0.915 
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=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1422  1045 |     a = 0 

   279 28969 |     b = 1 

 

 

2.Confidence Factor = 0.25 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30377               95.7812 % 

Incorrectly Classified Instances      1338                4.2188 % 

Kappa statistic                                0.6577 

Mean absolute error                       0.0685 

Root mean squared error                0.1892 

Relative absolute error                    47.7317 % 

Root relative squared error             70.6284 % 

Total Number of Instances              31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class ===  

                        TP Rate   FP Rate   Precision   Recall F-Measure   ROC Area  Class 

  0.575        0.01        0.831         0.575       0.679         0.914             0 

                         0.99         0.425       0.965         0.99        0.977       0.914             1 

Weighted Avg. 0.958      0.393       0.955        0.958         0.954       0.914 

 

 

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1418  1049 |     a = 0 

   289 28959 |     b = 1 

 

 

3. Confidence Factor = 0.5 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30371               95.7623 % 

Incorrectly Classified Instances      1344                4.2377 % 

Kappa statistic                                0.6589 

Mean absolute error                       0.0678 

Root mean squared error               0.1893 

Relative absolute error                  47.2771 % 

Root relative squared error            70.6939 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class 

      0.581      0.011       0.822          0.581     0.681       0.92                   0 

     0.989      0.419       0.966           0.989     0.977       0.92                   1 

Weighted Avg.   0.958     0.387       0.954           0.958     0.954       0.92  
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=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

   1434  1033 |     a = 0 

    311 28937 |     b = 1 

 

 

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

 

 

 

 

Multilayer Perceptron 
 

1.Learning Rate : 0.3 

   Momentum : 0.2 

   Epoch :         500 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30160               95.097  % 

Incorrectly Classified Instances      1555                4.903  % 

Kappa statistic                          0.5721 

Mean absolute error                      0.0741 

Root mean squared error                  0.1979 

Relative absolute error                 51.6319 % 

Root relative squared error             73.9014 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate  FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class 

     0.465          0.008      0.83        0.465     0.596      0.939     0 

     0.992           0.535      0.956     0.992     0.974      0.939     1 

Weighted Avg.    0.951           0.494      0.947    0.951     0.945      0.939 

 

 

                     

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1147  1320 |     a = 0 

   235 29013 |     b = 1 

 

 

 

2. Learning Rate : 0.3 

   Momentum : 0.2 

   Epoch :         1200 

 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30205               95.2388 % 
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Incorrectly Classified Instances      1510                4.7612 % 

Kappa statistic                               0.5951 

Mean absolute error                       0.0734 

Root mean squared error               0.1952 

Relative absolute error                 51.1516 % 

Root relative squared error          72.8821 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area    Class 

  0.497       0.009      0.82            0.497     0.619           0.943           0 

  0.991       0.503      0.959          0.991     0.975           0.943           1  

Weighted Avg.0.952       0.465      0.948          0.952     0.947              0.943 

               

 

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

    1226  1241 |     a = 0 

     269 28979 |     b = 1 

 

 

 

3. Learning Rate : 0.3 

   Momentum : 0.2 

   Epoch :         2500 

 

=== Summary === 

Correctly Classified Instances       30238               95.3429 % 

Incorrectly Classified Instances      1477                4.6571 % 

Kappa statistic                              0.6078 

Mean absolute error                      0.0725 

Root mean squared error              0.1934 

Relative absolute error                 50.5463 % 

Root relative squared error           72.2263 % 

Total Number of Instances            31715      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

  TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

     0.512       0.009      0.822         0.512     0.631          0.946              0 

     0.991       0.488      0.96           0.991     0.975          0.946              1 

Weighted Avg.   0.953       0.45       0.949          0.953     0.948          0.946 

 

                                                    

=== Confusion Matrix === 

     a     b   <-- classified as 

  1264  1203 |     a = 0 

   274 28974 |     b = 1 
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Παράρτημα  Γ 

 

 

 

Κώδικας Εξαγωγής των Χαρακτηριστικών 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ν θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία 

εμαγσγήο ησλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ν θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο ζχλδεζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ.  

Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 1-7 θαη 11, ρξεζηκνπνηήζεθε  θψδηθαο java. Γηα θάζε 

έλα γξάθηεθε μερσξηζηφ πξφγξακκα ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε επνπηεία γηα ηπρφλ 

ιάζε. Δπίζεο, γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εθηέιεζεο ησλ sql queries ζηνλ θψδηθα java, 

γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ πξνεγήζεθε θάπνηα πξνεξγαζία φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

βνεζεηηθνί πίλαθεο. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ. Σέινο, γξάθνπκε ηα 

δεδνκέλα θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ζε αξρεία text ψζηε κεηά λα ηα θνξηψζνπκε ζηε 

βάζε καο ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά φπνπ 

δελ ρξεηαδφηαλ θψδηθαο java απιά δεκηνπξγήζακε θαηεπζείαλ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο ζηε βάζε καο. Σέινο, ελψζεθαλ φινη νη πίλαθεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζπλζέηνληαο ηνλ εληαίν πίλαθα κε ηα δεδνκέλα φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

απνηέιεζε θαη ηελ είζνδν ζηα πεηξάκαηα. 

 
 

Ι. SocBook.java 

H εθαξκνγή απηή ζρεδηάζηεθε γηα ηε ζχλδεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL  θαη ηε 

δηαρείξηζε απηήο. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ νδεγνχ ζπλδεζηκφηεηαο JDBC.   

Πεξηιακβάλεη ηελ main θιάζε SocBook θαη ηηο βνεζεηηθέο θιάζεηο  PasswordField 

θαη MaskingThread πνπ πινπνηνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ εηζφδνπ.  

 
import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

/** 

 * Ζ θιάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζχλδεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηε MySQL 

βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο νδεγφ ζχλδεζεο JDBC. 

 */ 

 
public class SocBook {           

    private static final  String DRIVER =       

"com.mysql.jdbc.Driver"; 

 

     public static void main (String[] args) {  
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      try { 

          Console c = System.console(); 

         if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

         } 

         

 

System.out.print("\n\n**** Database Query Application       

****\n\n"); 

 

 //νξηζκφο νλφκαηνο βάζεο 
       String  db = null; 

       db = c.readLine("Database name: \n"); 

       if(db.length() == 0 ) { 

           System.out.println("Database name undefined"); 

          System.exit(1); 

                 }  

 
 //νξηζκφο host  jdbc:mysql://localhost:3306/socbook 
       String  host = null;  

         host = c.readLine("Host name: \n"); 

         if(host.length() == 0 ) { 

          System.out.println("Host name undefined"); 

           System.exit(1); 

           }  

 

         //user name 
 String  user_name = null; 

       user_name = c.readLine("User name: \n"); 

       if(user_name.length() == 0) { 

         System.out.println("User name undefined"); 

          System.exit(1); 

          }  

 

        //εηζαγσγή θσδηθνχ 
 

        char passwd[] = null; 

 passwd = PasswordField.getPassword(System.in, "Enter           

your password: "); 

        if(passwd == null ) { 

         System.out.println("No password entered"); 

           System.exit(1); 

          }  

 

             

         // authentication properties 
         Properties props = new Properties(); 

         props.setProperty("user", user_name); 

props.setProperty("password",   

String.valueOf(passwd)); 

                

           

         // θφξησκα νδεγνχ θαη πξνεηνηκαζία ζχλδεζεο 
         Class.forName(DRIVER).newInstance(); 
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         Connection con = null; 

         con = DriverManager.getConnection(host , props); 

  

        if(!con.isClosed()) 

            System.out.println("\nSuccessfully connected to    

MySql Database : "+db+"\n" +"Host: 

"+host+"\nUser name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

         ResultSet rs; 

Statement stmt =   

con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

 

        boolean loop = true;  

        while(loop){ 

   String  val = c.readLine("\nSelect operation :   \n   

1. Update table \n 

        2. V iew selected entries \n       

        3. Quit\n"); 

   int  choice = Integer.parseInt(val); 

   

 

       switch(choice){  

         case 1 :  

                String update=  c.readLine("Enter query: "); 

                 stmt.executeUpdate(update); 

                System.out.print("Database updated\n"); 

                System.out.println(); 

       

                break; 

       

         case 2 :  

            String query =  c.readLine("Enter query: "); 

             ResultSet table =  stmt.executeQuery(query); 

          

  
            // θαζνξηζκφο ηδηνηήησλ ηνπ πίλαθα 
          ResultSetMetaData meta = table.getMetaData(); 

String[] colNames = new String[meta.getColumnCount()]; 

Vector [] cells = new Vector[colNames.length]; 

            for( int col = 0; col < colNames.length;col++) { 

                   colNames[col] = meta.getColumnName(col + 1); 

                 cells[col] = new Vector(); 

         }  

 

           // απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ ηνπ query 
           while(table.next()) { 

                  for(int col=0; col < colNames.length; col++) { 

                Object cell=table.getObject(colNames[col]); 

       cells[col].add(cell); 

                       } 

                } 
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                 System.out.println(); 

 

                // εθηχπσζε απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε 
                while(!cells[0].isEmpty()) { 

             for(int col = 0; col < colNames.length; col++){ 

         System.out.print(colNames[col].toUpperCase()+":\t" ); 

System.out.print(cells[col].remove(0) + "\n");    

} 

 

                 System.out.println();   

                break; 

     

 

 

                case 3:  

                System.exit(1); 

           

              break; 

          

         

         } 

        } 

       } 

 

      // έμνδνο 
       catch(Exception e) { 

          e.printStackTrace(); 

         } 

       

   } 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

 

/** 

 * Ζ θιάζε απηή δέρεηαη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ ηε ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηεί σο κάζθα ην 

ζχκβνιν "*" 
 */ 

 

 

public class PasswordField { 

 

  /** 

   *inputs: ΗnputsStream in to be used (e.g. System.in), prompt to user 

   * 

   *return: The password as entered by the user. 
   */ 
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public static final char[] getPassword(InputStream in,   

String prompt) throws IOException { 

      MaskingThread maskingthread = new MaskingThread(prompt); 

      Thread thread = new Thread(maskingthread); 

      thread.start(); 

  

      char[] lineBuffer; 

      char[] buf; 

      int i; 

 

      buf = lineBuffer = new char[128]; 

 

      int room = buf.length; 

      int offset = 0; 

      int c; 

 

      loop:   while (true) { 

         switch (c = in.read()) { 

            case -1: 

            case '\n': 

               break loop; 

 

            case '\r': 

               int c2 = in.read(); 

               if ((c2 != '\n') && (c2 != -1)) { 

                  if (!(in instanceof PushbackInputStream)) { 

                     in = new PushbackInputStream(in); 

                  } 

                  ((PushbackInputStream)in).unread(c2); 

                } else { 

                  break loop; 

                  } 

 

                default: 

                   if (--room < 0) { 

                      buf = new char[offset + 128]; 

                      room = buf.length - offset - 1; 

                      System.arraycopy(lineBuffer, 0, buf, 0,offset); 

                      Arrays.fill(lineBuffer, ' '); 

                      lineBuffer = buf; 

                   } 

                   buf[offset++] = (char) c; 

                   break; 

         } 

      } 

      maskingthread.stopMasking(); 

      if (offset == 0) { 

         return null; 

      } 

      char[] ret = new char[offset]; 

      System.arraycopy(buf, 0, ret, 0, offset); 

      Arrays.fill(buf, ' '); 

      return ret; 

   } 

 

} 
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/** 

 * Μεηξνπή ησλ ραξαθηήξσλ εηζφδνπ ζε “*”, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα πξνζηίζεηαη έλα 

παξαπάλσ “*”. 
 */ 

 

class MaskingThread extends Thread { 

   private volatile boolean stop; 

   private char echochar = '*'; 

 

   

   public MaskingThread(String prompt) { 

      System.out.print(prompt); 

   } 

 

 

   public void run() { 

 

      int priority = Thread.currentThread().getPriority(); 

      Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY); 

 

      try { 

         stop = true; 

         while(stop) { 

           System.out.print("\010" + echochar); 

           try { 

              // attempt masking at this rate 

              Thread.currentThread().sleep(1); 

           }catch (InterruptedException iex) { 

              Thread.currentThread().interrupt(); 

              return; 

           } 

         } 

      } finally { //ανάκηηζη αρχικής προηεραιόηηηας 

         Thread.currentThread().setPriority(priority); 

      } 

   } 

 

  /** 

   * Γηαθνπή κάζθαο 
   */ 

   public void stopMasking() { 

      this.stop = false; 

   } 

} 
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ΙΙ. FEATURE 1 

 

Αξηζκφο ησλ tags πνπ είλαη public γηα θάζε ρξήζηε(εάλ πεξηέρεη ην "group=public" 

ζην tag_name) 

 

 

To feature απηφ πξνθχπηεη κε απιή sql  

 

1. Πξψηα δεκηνχξγεζακε ηνλ f1: 
create table f1(user_id  int(10) unsigned NOT NULL default 

'0',     number_of_public_tags int(10) unsigned default '0' ) 

as (select user_id, count(*) as number_of_public_tags from  

tas   where  tas.tag_name  like "%group=public%" group by 

user_id order by user_id) 

UNION 

(select user_id,count(*) as number_of_public_tags from 

tas_spam   where  tas_spam.tag_name  like "%group=public%" 

group by user_id order by user_id  ) 

 

 

2. Έπεηηα θάλακε left outer join κε ηνλ user_spam ψζηε λα ππάξρεη ε πιεξνθνξία θαη γηα 

ηνπο ρξήζηεο φπνπ ην number_of_public_tags = 0, αθνχ f1 πεξηείρε κφλν φζνπο ρξήζηεο 

είραλ number_of_pubic_tags > 0. 

 
create table feature_1 (user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', number_of_public_tags int(10)  default '0', 

spammer tinyint(1) NOT NULL default '0') 

as SELECT user_spam.user_id, number_of_public_tags, 

user_spam.spammer 

FROM user_spam 

LEFT OUTER JOIN f1 ON user_spam.user_id = f1.user_id 

 

  
Έηζη ππάξρεη ε πιεξνθνξία user_id , number_of_public_tags , spammer 

 

Σεκείσζε: Γηα ηα επφκελα ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ απαηηείηαη java, πξέπεη λα 

ζπλδεζνχκε κε ηε βάζε κέζσ jdbc, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Γηα λα κελ 

επαλαιακβάλνπκε ζηνλ θψδηθα ην θνκκάηη ηεο ζχλδεζεο, ην παξαζέηνπκε κφλν ζηνλ 

θψδηθα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 2. ηα επφκελα φπνπ απαηηείηαη ζχλδεζε κέζσ jdbc ζα 

ελλνείηαη.  

 

 

 

ΙΙΙ. FEATURE 2 
Αξηζκφο θνηλψλ πφξσλ(bookmark urls) κεηαμχ ρξήζηε θαη non-spammer ρξεζηψλ 

 

 
/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: H ινγηθή πνπ αθνινχζεζεθε είλαη ε εμήο: πγθξίλνληαη  εγγξαθέο ελφο 

πίλαθα πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο καδί κε ηα bookmark 

ηνπο("allbookmark_urls") κε ηηο εγγξαθέο ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο non-spammer 
ρξήζηεο κε ηα bookmark ηνπο(bookurl_distinct). πγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ feature2 

δεκηνχξγεζακε ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο: 
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1. Αξρηθά ηνλ bookmarkurl πνπ πεξηέρεη ηα bookmarks θάζε ρξήζηε(non-spammer) 

 
create table bookmarkurl(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', book_url text) as select tas.user_id , 

bookmark.book_url from tas, bookmark where tas.content_id = 

bookmark.content_id order by user_id 

 

2. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ bookurl_distinct θξάηεζακε distinct ηηκέο ησλ bookmarks, δειαδή 

γηα έλαλ ρξήζηε εάλ ρξεζηκνπνηνχζε ην ίδην bookmark πνιιέο θνξέο, ην θξάηεζακε κφλν 
κία θνξα 

αθνχ απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη γηα θάζε bookmark ελφο ρξήζηε, απφ πφζνπο άιινπο 

ρξήζηεο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε non-spammer) ρξεζηκνπνηείηαη. 
 

create table bookurl_distinct(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as select distinct user_id, 

book_url from bookmarkurl 

 

 

 

3. Όκνηα δηαδηθαζία θαη γηα ηνπο spammer ρξήζηεο 
create table bookmarkurl_spam(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as select tas_spam.user_id , 

bookmark_spam.book_url from tas_spam, bookmark_spam where 

tas_spam.content_id = bookmark_spam.content_id order by 

user_id 

 

create table bookurl_spam_distinct(user_id int(10) unsigned 

NOT NULL default '0', book_url text) as select distinct 

user_id, book_url from bookmarkurl_spam 

 

4. Δλψλσ bookurl_distinct κε bookurl_spam_distinct θαη δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο κε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο θαη ηα bookmark ηνπο. 
 

create table allbookmark_urls(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as ( select user_id, book_url 

from bookurl_distinct)  

UNION 

(select user_id, book_url from bookurl_spam_distinct ) 

 

 
 

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

 

public class feature2{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 
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try{ 

       Console c = System.console(); 

        if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

           } 

    /*χλδεζε κε βάζε κέζσ jdbc driver*/ 

 //φλνκα βάζεο 
        String  db = null; 

        db = c.readLine("Database name: \n"); 

        if(db.length() == 0 ) { 

         System.out.println("Database name undefined"); 

         System.exit(1); 

          }  

 

       // host   jdbc:mysql://localhost:3306/socbook 
        String  host = null;  

        host = c.readLine("Host name: \n"); 

        if(host.length() == 0 ) { 

         System.out.println("Host name undefined"); 

         System.exit(1); 

        }  

 

                     //user_name 
         String  user_name = null; 

         user_name = c.readLine("User name: \n"); 

         if(user_name.length() == 0) { 

          System.out.println("User name undefined"); 

          System.exit(1); 

         }  

 

         //password  
        char passwd[] = null; 

passwd = PasswordField.getPassword(System.in, "Enter 

your password: "); 

 

         if(passwd == null ) { 

           System.out.println("No password entered"); 

           System.exit(1); 

         }  

 

             

         // authentication properties 
         Properties props = new Properties(); 

            props.setProperty("user", user_name); 

 props.setProperty("password",String.valueOf(passwd)); 

                

           

         //θφξησκα driver θαη πξνεηνηκαζία ζχλδεζεο 
     Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

 Connection con = null; 

con = DriverManager.getConnection(host , props); 
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if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to MySql 

Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

    Statement stmt = con.createStatement( 

                                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                                ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct user_id       

from  allbookmark_urls "); 

 

 

Statement stmt2 =con.createStatement(                                      

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

                                    

 

Statement stmt3 =con.createStatement( 

      ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

      ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

                     

 

 

   //γηα λα έρσ ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα feat2[][] 
 

PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select  

count(distinct user_id) from  allbookmark_urls  "); 

  
 

ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 

 

ds.absolute(1); 

int default_size = ds.getInt(1); 

    String cur_user_id_book_url ; 

    int cur_user_id = 0; 

 

    int feat2[][]  = new int [default_size][2]; 

    int count_bookmarks = 0; 

 

 

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select      

book_url from  allbookmark_urls  where user_id =? 

",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

         ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

 

   

PreparedStatementpstmt_count=con.prepareStatement("Select  

count(*) as count_book_url from bookurl_distinct where 

book_url =? and user_id != ? "); 

 

    int i = 0; 
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 while(rs.next()){       

 /*Γηα θάζε έλα ρξήζηε*/ 
  cur_user_id = rs.getInt(1); 

  feat2[i][0] = cur_user_id; 

  pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

  ResultSet rsbookmarks = pstmt.executeQuery();  

 

  /*Δπηινγή ησλ bookmarks θάζε ρξήζηε*/ 
  while(rsbookmarks.next()){  

 System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

   cur_user_id_book_url=rsbookmarks.getString(1); 

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_book_url); 

   pstmt_count.setInt(2,cur_user_id); 

   ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery(); 

 

  /*Τπνινγηζκφο ησλ θνηλψλ bookmarks κε ηνπο non-spammer ρξήζηεο*/ 
 

   rscount.absolute(1); 

   count_bookmarks = rscount.getInt(1); 

   feat2[i][1] += count_bookmarks;    

  /*Αχμεζε ηνπ κεηξεηή ηνπ αληίζηνηρνπ user*/ 

   } 
   i++; 

  } 

   

/*Δγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξρείν */ 
   

 BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter( 

     "feat2.txt")); 

    for(int j=0;j<default_size;j++){  

  for (int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat2[j][k] +"\t"); 

      }  

  out.newLine(); 

  } 

   out.close(); 

  

 

}  

 

 

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

 

 

  }   

} 

 

  

 



157 
 

ΙV. FEATURE 3 
Αξηζκφο θνηλψλ πφξσλ(bookmark urls) κεηαμχ ρξήζηε θαη spammer ρξεζηψλ 

 

 

/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: H ινγηθή πνπ αθνινχζεζακε είλαη ε εμήο: πγθξίλνπκε εγγξαθέο ελφο 
πίλαθα πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο καδί κε ηα bookmark 

ηνπο("allbookmark_urls") κε ηηο εγγξαθέο ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο spammer ρξήζηεο 

κε ηα bookmark ηνπο(bookurl_spam_distinct). Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ feature2. Αλαθέξνληαη επίζεο παξαθάησ: 

 

1. bookmarkurl πεξηέρεη ην bookmarks θάζε ρξήζηε(non-spammer) 
 

create table bookmarkurl(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', book_url text) as select tas.user_id , 

bookmark.book_url from tas, bookmark where tas.content_id = 

bookmark.content_id order by user_id 

 

2. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ bookurl_distinct θξάηεζακε distinct ηηκέο ησλ bookmarks, δειαδή γηα 

έλαλ ρξήζηε εάλ ρξεζηκνπνηνχζε ην ίδην bookmark πνιιέο θνξέο, ην θξάηεζακε κφλν κία 
θνξα 

αθνχ απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη γηα θάζε bookmark ελφο ρξήζηε, απφ πφζνπο άιινπο 

ρξήζηεο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε non-spammer) ρξεζηκνπνηείηαη. 
 

create table bookurl_distinct(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as select distinct user_id, 

book_url from bookmarkurl 

 

3. bookmarkurl_spam πεξηέρεη ην bookmarks θάζε ρξήζηε(spammer) 

 
create table bookmarkurl_spam(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as select tas_spam.user_id , 

bookmark_spam.book_url from tas_spam, bookmark_spam where 

tas_spam.content_id = bookmark_spam.content_id order by 

user_id 

 

create table bookurl_spam_distinct(user_id int(10) unsigned 

NOT NULL default '0', book_url text) as select distinct 

user_id, book_url from bookmarkurl_spam 

 

4. Δλψλσ bookurl_distinct κε bookurl_spam_distinct θαη δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο κε φινπο 
ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο θαη ηα bookmark ηνπο. 
 

create table allbookmark_urls(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', book_url text) as ( select user_id, book_url 

from bookurl_distinct)  

UNION 

(select user_id, book_url from bookurl_spam_distinct ) 

 

  

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 
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public class feature3{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 

 

try{ 

       Console c = System.console(); 

       if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

         } 

 

/*Eννοείηαι πρώηα όπως ζηο χαρακηηριζηικό 2Κώδικας 

Σύνδεζης με Βάζη μέζω jdbc driver*/ 

 

 

 

     Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

         Connection con = null; 

         con = DriverManager.getConnection(host , props); 

  

         if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected 

to   MySql Database : "+db+"\n" +"Host: 

"+host+"\nUser name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

    Statement stmt = con.createStatement( 

                  ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                  ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

 

 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct  

user_id from allbookmark_urls "); 

 

 

    Statement stmt2 =con.createStatement( 

                     ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                    

 

    Statement stmt3 =con.createStatement( 

                    ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                    ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                    

 

 

 //γηα λα έρσ ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα feat3[][] 
PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select 

count(distinct user_id) from allbookmark_urls"); 

  

 

ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 
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    ds.absolute(1); 

    int default_size = ds.getInt(1); 

    String cur_user_id_book_url ; 

    int cur_user_id = 0; 

 

    int feat3[][]  = new int [default_size][2]; 

    int count_bookmarks = 0; 

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select   

book_url from allbookmark_urls  where user_id =? 

",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

     ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

PreparedStatement pstmt_count=con.prepareStatement("Select  

count(*) as count_book_url from bookurl_spam_distinct where 

book_url =? and user_id != ? "); 

 

   int i = 0; 

   while(rs.next()){       

  

      /*Γηα θάζε έλα ρξήζηε*/ 
cur_user_id = rs.getInt(1); 

  feat3[i][0] = cur_user_id; 

  pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

  ResultSet rsbookmarks = pstmt.executeQuery();  

 

  /*Δπηινγή ησλ bookmarks θάζε ρξήζηε*/ 
  while(rsbookmarks.next()){  

System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

cur_user_id_book_url = 

rsbookmarks.getString(1); 

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_book_url); 

   pstmt_count.setInt(2,cur_user_id); 

 

/*Τπνινγηζκφο ησλ θνηλψλ bookmarks κε ηνπο spammer 

ρξήζηεο*/ 
 

ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery();

   

   rscount.absolute(1); 

   count_bookmarks= rscount.getInt(1); 

   feat3[i][1] += count_bookmarks;   

    /*Αχμεζε ηνπ κεηξεηή ηνπ αληίζηνηρνπ user*/ 
       } 

  i++; 

 } 

   

 
/*Δγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξρείν */ 
  

 BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter( 

     "feat3.txt")); 

    for(int j=0;j<default_size;j++){  

  for (int k = 0; k < 2; k++) { 
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   out.write(feat3[j][k] +"\t"); 

       }  

  out.newLine(); 

  } 

   out.close(); 

  

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

 

}   

} 

 

 

 

 

 

V. FEATURE 4 
Aξηζκφο θνηλψλ tags κεηαμχ ρξήζηε θαη non-spammer ρξεζηψλ 

 
 

/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: H ινγηθή  είλαη ε εμήο: πγθξίλνπκε εγγξαθέο ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο καδί κε ηα tag_name ηνπο("tags_order_distinct ") κε ηηο 
εγγξαθέο ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο non-spammer ρξήζηεο κε ηα tag_name 

ηνπο(tas_order_distinct ). πγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ feature 4 δεκηνχξγεζακε ηνπο  

παξαθάησ πίλαθεο: 
 

1. Αξρηθά ηνλ tags_order πνπ πεξηέρεη  φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη ηα  tags ηνπο 
 

create table tags_order(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 collate 

utf8_bin NOT NULL default '') as ( select tas.user_id, 

tas.tag_name from tas order by tas.user_id) 

UNION 

(select tas_spam.user_id, tas_spam.tag_name from tas_spam 

order by tas_spam.user_id ) 

 

 

2. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ tags_order_distinct θξάηεζακε distinct ηηκέο ησλ tags, δειαδή γηα 

έλαλ ρξήζηε εάλ ρξεζηκνπνηνχζε ην ίδην tag πνιιέο θνξέο, ην θξάηεζακε κφλν κία θνξα 
αθνχ απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη γηα θάζε tag ελφο ρξήζηε, απφ πφζνπο άιινπο ρξήζηεο 

(ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε non-spammer) ρξεζηκνπνηείηαη (φπσο θαη κε ηα Bookmarks 

ζηα features 2,3). 
 

create table tags_order_distinct(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 

collate utf8_bin NOT NULL default '') as select distinct 

user_id, tag_name from tags 

 

3. Δπίζεο δεκηνχξγεζακε ηνλ πίλαθα tas_order_distinct, φπνπ ζηε νπζία είλαη ππνπίλαθαο 

ηνπ tags_order_distinct αθνχ πεξηέρεη ηελ ίδηα πιεξνθνξία αιιά κφλν γηα ηνπο non-spammer 
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ρξήζηεο 
 

create table tas_order_distinct(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 

collate utf8_bin NOT NULL default '') as select distinct 

user_id, tag_name from tas order by user_id 

 

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

public class feature4{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 

 

  try{ 

  Console c = System.console(); 

        if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

         } 

 

/*Eλλνείηαη πξψηα φπσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ 2 Ο Κψδηθαο χλδεζεο κε 
Βάζε κέζσ jdbc driver*/ 

 

          //θφξησκα driver θαη πξνεηνηκαζία ζχλδεζεο 
   Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

      Connection con = null; 

      con = DriverManager.getConnection(host , props); 

   

      if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to MySql 

Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

 Statement stmt = con.createStatement( 

      ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

      ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

                                                              

 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct user_id   

from tags_order_distinct"); 

 

 

 Statement stmt2 =con.createStatement( 

                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 
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 Statement stmt3 =con.createStatement( 

                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

 

 

 //γηα ην κέγεζνο ηνπ feat4[][] 
PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select 

count(distinct user_id) from tags_order_distinct "); 

  

 

 ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 

 

 ds.absolute(1); 

 int default_size = ds.getInt(1); 

 String cur_user_id_tag_name ; 

 int cur_user_id = 0; 

 

 int feat4[][]  = new int [default_size][2]; 

 int count_tags = 0; 

  

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select  

tag_name from tags_order_distinct  where user_id =? 

",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                                      

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

PreparedStatement 

pstmt_count=con.prepareStatement("Select  count(*) as 

count_tag from tas_order_distinct where tag_name =? and 

user_id != ? "); 

 

 int i = 0; 

 while(rs.next()){    //γηα θάζε ρξήζηε 
 cur_user_id = rs.getInt(1); 

 feat4[i][0] = cur_user_id; 

 pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

 ResultSet rstags = pstmt.executeQuery();   

 

   //γηα θάζε tag_name ηνπ ρξήζηε 
  while(rstags.next()){  

System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

   cur_user_id_tag_name = rstags.getString(1); 

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

   pstmt_count.setInt(2,cur_user_id); 

   ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery(); 

 

//ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ tag_names κε ηνπο non-spammer 

//ρξήζηεο 
 

   rscount.absolute(1); 

   cοunt_tags = rscount.getInt(1); 

   feat4[i][1] += count_tags;     

   /*Αχμεζε ηνπ κεηξεηή ηνπ αληίζηνηρνπ user*/ 
          } 
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  i++; 

 } 

   

 

//Δγγξαθή ζην αξρείν   
 BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter( 

     "feat4.txt")); 

    for(int j=0;j<default_size;j++){   

  for(int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat4[j][k] +"\t");  

     }  

  out.newLine(); 

  } 

   out.close(); 

  

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

 

 

  }   

} 

 

  

 

 

 

VI. FEATURE 5 

Aξηζκφο θνηλψλ tags κεηαμχ ρξήζηε θαη spammer ρξεζηψλ 

 

 

/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: H ινγηθή πνπ αθνινχζεζακε είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ features 

2-4, ζπγθεθξηκέλα: πγθξίλνπκε εγγξαθέο ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηεο βάζεο καδί κε ηα tag_name ηνπο("tags_order_distinct ") κε ηηο εγγξαθέο 

ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο non-spammer ρξήζηεο κε ηα tag_name 

ηνπο(tasspam_order_distinct ).πγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ feature 5 

δεκηνχξγεζακε επηπιένλ ηνπ tags_orded_distinct ηνλ tasspam_order_distinct, ν 

νπνίνο είλαη ν αληίζηνηρνο ηνπ tas_order_distinct ηνπ feature4 αιιά πεξηέρεη ηνπο 

spammers: 

 
create table tasspam_order_distinct(user_id int(10) unsigned 

NOT NULL default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 

collate utf8_bin NOT NULL default '') as select distinct 

user_id, tag_name from tas order by user_id 

 

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 
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public class feature5{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 

 

   try{ 

        Console c = System.console(); 

        if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

         } 

 

/*Eλλνείηαη πξψηα φπσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ 2 Ο Κψδηθαο χλδεζεο κε 

Βάζε κέζσ jdbc driver*/ 
 

         //θόρηωμα driver και προεηοιμαζία ζύνδεζης 

   Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

       Connection con = null; 

       con = DriverManager.getConnection(host , props); 

   

       if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to   

MySql Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

   Statement stmt = con.createStatement( 

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,             

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                              

 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct  

user_id from tags_order_distinct "); 

 

 

   Statement stmt2 =con.createStatement( 

                  ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

  ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

      

 

   Statement stmt3 =con.createStatement( 

                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                         

 

PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select  

count(distinct user_id) from tags_order_distinct  ");

   

//γηα ην κέγεζνο ηνπ feat5[][] 
 

   ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 
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   ds.absolute(1); 

   int default_size = ds.getInt(1); 

   String cur_user_id_tag_name ; 

   int cur_user_id = 0; 

 

   int feat5[][]  = new int [default_size][2]; 

   int count_tags = 0; 

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select      

tag_name from tags_order_distinct  where user_id =? 

",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

         

 

 

 

PreparedStatementpstmt_count=con.prepareStatement( 

"Select count(*) as count_tag from 

tasspam_order_distinct where tag_name =? and user_id !=  

? "); 

 

   int i = 0; 

    while(rs.next()){    //γηα θάζε ρξήζηε 
   cur_user_id = rs.getInt(1); 

    feat5[i][0] = cur_user_id; 

  pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

  ResultSet rstags = pstmt.executeQuery();  

   

  while(rstags.next()){      

  //γηα θάζε tag_name ηνπ ρξήζηε 
System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

   cur_user_id_tag_name = rstags.getString(1); 

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

   pstmt_count.setInt(2,cur_user_id); 

   ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery(); 

 

  //ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ tag_names κε ηνπο  spammer  ρξήζηεο 
 

   rscount.absolute(1); 

   count_tags = rscount.getInt(1); 

   feat5[i][1] += count_tags;     

  /*Αχμεζε ηνπ κεηξεηή ηνπ αληίζηνηρνπ user*/ 
   } 

  i++; 

 } 

   

 

//εγγξαθή ζε αξρείν  
 BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter( 

     "feat5.txt")); 

    for(int j=0;j<default_size;j++){  

    

  for (int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat5[j][k] +"\t"); 
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   }  

  out.newLine(); 

  } 

   out.close(); 

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

  }   

} 

 

  

 

VII. FEATURE 6 
Aξηζκφο θνηλψλ tag-bookmark pairs κεηαμχ ρξήζηε θαη non-spammer ρξεζηψλ 

 

 
/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: Γηα ην feature 6 φπσο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα features θηηάμακε θάπνηνπο 

βνεζεηηθνχο πίλαθεο, κε ηε δηαθνξά φηη δελ θηηάμακε θάπνηνλ εληαίν πίλαθα πνπ λα πεξηέρεη 

εγγξαθέο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο γηαηί ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξν. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη  
κε ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία: 

 

Γεκηνχξγεζακε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 
 

1. tag_resource_non_spam: πεξηέρεη γηα θάζε ρξήζηε (non-spammer)ηα δεπγάξηα 

tag_name-bookmark 
 

create table tag_resource_nonspam(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0',tag_name varchar(255) character set utf8 

collate utf8_bin NOT NULL default '', book_url text) as select 

user_id,book_url, tag_name  from tas, bookmark where 

tas.content_id = bookmark.content_id order by user_id 

 

2. Aληίζηνηρα ν tag_resource_spam γηα ηνπο spammer ρξήζηεο. 

 
create table tag_resource_spam(user_id int(10) unsigned NOT 

NULL default '0',tag_name varchar(255) character set utf8 

collate utf8_bin NOT NULL default '', book_url text) as select 

user_id, tag_name, book_url from tas_spam, bookmark_spam where 

tas_spam.content_id = bookmark_spam.content_id order by 

user_id 

 

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

public class feature6{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
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public static void main (String[] args) { 

 

try{ 

 Console c = System.console(); 

         if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

           } 

  

/*Eλλνείηαη πξψηα φπσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ 2 Ο Κψδηθαο χλδεζεο κε 

Βάζε κέζσ jdbc driver*/ 
 

 

  

         //θόρηωμα driver και προεηοιμαζία ζύνδεζης 

        Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

     Connection con = null; 

        con = DriverManager.getConnection( 

                host , props); 

  

  if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to MySql      

Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

  Statement stmt = con.createStatement( 

        ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

        ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);                                 

 

 

//Δπηιέγσ αξρηθά ηνπο ρξήζηεο απφ ην αξρείν γηα ηνπο non-//spammer, γηαηί είλαη νη πξψηνη 

ζηε ζεηξά.  
 

                         

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct  

user_id from tag_resource_nonspam");   

  

 

//παίξλσ ηνλ ζπλνιηθφ πιήζνο ρξεζηψλ γηα ηνλ feat6[][] 
 

PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select 

count(*) from user_spam");        

ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 

 

ds.absolute(1); 

int default_size = ds.getInt(1); 

String cur_user_id_book_url ; 

String cur_user_id_tag_name ; 

int cur_user_id = 0; 

 

int feat6[][]  = new int [default_size][2]; 

int count_resources = 0; 
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PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select   

tag_name,book_url from tag_resource_nonspam where user_id 

=? ",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                                      

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

PreparedStatement 

pstmt_count=con.prepareStatement("Select  count(*) as 

count_resources from tag_resource_nonspam  where  

tag_name = ? and book_url =?  and user_id != ? "); 

 

int i = 0; 

while(rs.next()){     //γηα θάζε ρξήζηε 
   cur_user_id = rs.getInt(1); 

feat6[i][0] = cur_user_id; 

pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

ResultSet rsresources = pstmt.executeQuery(); 

while(rsresources.next()){     

  //γηα θάζε δεπγάξη tag-bookmark ηνπ  ρξήζηε 
  System.out.println("user_id = "+cur_user_id+"\n"); 

   

  cur_user_id_tag_name = rsresources.getString(1); 

  cur_user_id_book_url = rsresources.getString(2); 

   

  pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

  pstmt_count.setString(2,cur_user_id_book_url); 

  pstmt_count.setInt(3,cur_user_id); 

  ResultSet rscount = pstmt_count.executeQuery();   

 

//ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ δεπγαξηψλ tag-bookmarks κε ηνπο ππφινηπνπο non- spammer ρξήζηεο 

 
  rscount.absolute(1); 

  count_resources = rscount.getInt(1); 

  feat6[i][1] += count_resources;     

 // αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξεηή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 
 } 

  i++; 

   } 

 

 
/*Όκνηα επηιέγνπκε λα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ ηνπ 

dataset(πνπ είλαη νη spammers)*/ 
Statement stmt_spam = con.createStatement( 

     ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

     ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                                         

 

//επηινγή ησλ spammer ρξεζηψλ 
                            

ResultSet rs2 = stmt_spam.executeQuery("Select distinct 

user_id from tag_resource_spam");   

PreparedStatement pstmt_spam=con.prepareStatement("Select  

tag_name,book_url  from tag_resource_spam where user_id 

=? ",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,                                         

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 
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while(rs2.next()){  //γηα θάζε ρξήζηε 
     

cur_user_id = rs2.getInt(1); 

feat6[i][0] = cur_user_id; 

pstmt_spam.setInt(1,cur_user_id); 

ResultSet rsresources_spam = pstmt_spam.executeQuery(); 

 

 while(rsresources_spam.next()){     

 // γηα θάζε δεπγάξη tag-bookmark ηνπ  ρξήζηε 
  System.out.println("user_id = "+cur_user_id+"\n"); 

   

  cur_user_id_tag_name=rsresources_spam.getString(1); 

  cur_user_id_book_url=rsresources_spam.getString(2); 

  pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

  pstmt_count.setString(2,cur_user_id_book_url); 

  pstmt_count.setInt(3,cur_user_id); 

  ResultSet rscount2 = pstmt_count.executeQuery();  

 //ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ δεπγαξηψλ tag-bookmarks κε ηνπο ππφινηπνπο non-spammer ρξήζηεο 
  rscount2.absolute(1); 

  count_resources = rscount2.getInt(1); 

 

  // αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξεηή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 
feat6[i][1] += count_resources;     

 

  

   } 

    i++; 

 } 

 

 
   

//εγγξαθή ζε αξρείν   

 BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter( 

     "feat6.txt")); 

    for(int j=0;j<default_size;j++){   

  for (int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat6[j][k] +"\t"); 

   }  

  out.newLine(); 

      } 

   out.close(); 

  

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

 

 

   }   

} 
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VIII. FEATURE 7 
Aξηζκφο θνηλψλ tag-bookmark pairs κεηαμχ ρξήζηε θαη spammer ρξεζηψλ 

 

 

/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: Ίδηα κε απηή ηνπ feature 6*/ 
 
import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

public class feature7{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 

 

    try{ 

        Console c = System.console(); 

        if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

           } 

 

/*Eλλνείηαη πξψηα φπσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ 2 Ο Κψδηθαο χλδεζεο κε 
Βάζε κέζσ jdbc driver*/ 

 

 

           

         //θόρηωμα driver και προεηοιμαζία ζύνδεζης 

    Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

       Connection con = null; 

       con = DriverManager.getConnection(host , props); 

   

       if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to 

MySql Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

//επηιέγσ αξρηθά ηνπο  ρξήζηεο(non-spammer, γηαηί είλαη πξψηνη ζηε ζεηξά) 
 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct  

user_id from tag_resource_nonspam");  

 

//πέξλσ ηνλ ζπλνιηθφ πιήζνο ρξεζηψλ γηα ηνλ feat7[][] 
  

PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select  

count(*) from user_spam");        

 

   ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 

 

   ds.absolute(1); 

   int default_size = ds.getInt(1); 

   String cur_user_id_book_url ; 
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   String cur_user_id_tag_name ; 

   int cur_user_id = 0; 

 

   int feat7[][]  = new int [default_size][2]; 

   int count_resources = 0; 

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select    

tag_name,book_url from tag_resource_nonspam where 

user_id =? ",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,                                        

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

PreparedStatement pstmt_count=con.prepareStatement("Select   

count(*) as count_resources from tag_resource_spam  where  

tag_name = ? and book_url =?  and user_id != ? "); 

 

   int i = 0; 

   while(rs.next()){    //γηα θάζε ρξήζηε 
  cur_user_id = rs.getInt(1); 

  feat7[i][0] = cur_user_id; 

  pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

  ResultSet rsresources = pstmt.executeQuery(); 

  while(rsresources.next()){   

 

   // γηα θάζε δεπγάξη tag-bookmark ηνπ  ρξήζηε 

 
System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

   cur_user_id_tag_name rsresources.getString(1); 

   cur_user_id_book_url rsresources.getString(2); 

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

   pstmt_count.setString(2,cur_user_id_book_url); 

   pstmt_count.setInt(3,cur_user_id); 

   ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery();  

 

 //ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ δεπγαξηψλ tag- bookmarks κε ηνπο //ππφινηπνπο spammer ρξήζηεο 
 
   rscount.absolute(1); 

   count_resources = rscount.getInt(1); 

   feat7[i][1] += count_resources;    

  // αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξεηή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 
   } 

   i++; 

  } 

 

 

/*Όκνηα επηιέγνπκε λα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ ηνπ 

dataset(πνπ είλαη νη spammers)*/ 
         Statement stmt_spam = con.createStatement( 

                       ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

                       ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

         

              

//επηινγή ησλ spammer ρξεζηψλ 
 

ResultSet rs2 = stmt_spam.executeQuery("Select       

distinct user_id from tag_resource_spam");   
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PreparedStatement 

pstmt_spam=con.prepareStatement("Select   

tag_name,book_url  from tag_resource_spam where 

user_id =? ",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,                                      

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

  

 while(rs2.next()){   //γηα θάζε ρξήζηε 
   cur_user_id = rs2.getInt(1); 

   feat7[i][0] = cur_user_id; 

   pstmt_spam.setInt(1,cur_user_id); 

   ResultSet rsresources_spam = pstmt_spam.executeQuery(); 

       while(rsresources_spam.next()){  

 

     // γηα θάζε δεπγάξη tag-bookmark ηνπ  ρξήζηε 
 

System.out.println("user_id = "+cur_user_id+"\n"); 

     cur_user_id_tag_name=rsresources_spam.getString(1); 

cur_user_id_book_urlrs=resources_spam.getString(2); 

    pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

    pstmt_count.setString(2,cur_user_id_book_url); 

    pstmt_count.setInt(3,cur_user_id); 

ResultSet rscount2 = pstmt_count.executeQuery();  

  

 

        

 /*ππνινγηζκφο πιήζνπο θνηλψλ δεπγαξηψλ tag-bookmarks κε 

ηνπο ππφινηπνπο non-spammer ρξήζηεο*/ 

 
    rscount2.absolute(1); 

    count_resources = rscount2.getInt(1); 

   feat7[i][1] += count_resources;   

  /* αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηξεηή γηα ηνλ  ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε*/ 
   } 

  i++; 

  } 

 

 

//εγγξαθή ζε αξρείν   

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new         

FileWriter("feat7")); 

  

    for(int j=0;j<default_size;j++){  

   for(int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat7[j][k] +"\t"); 

     }  

  out.newLine(); 

  } 

   out.close(); 

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 
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 }   

} 

 

  

 

 

  

 

IX. FEATURE 8-9-10 
 
Tα features 8, 9, 10 ππνινγίδνπλ ην ratio ησλ features 2-3, 4-5, 6-7 αληίζηνηρα. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα ππνιφγηζακε απεπζείαο ζηε βάζε κνπ απιά κε sql. 

Σα queries πνπ ρξεζηκνπνίεζακε είλαη :  

 
 

feature 8: 
create table feature8(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', ratio_2_3  double precision  default '0', spammer 

tinyint(1) NOT NULL default '0') as select 

feature2.user_id,(feature2.number_of_common_resources_non_spam

mers/feature3.number_of_common_resources_spam) as ratio_2_3, 

feature2.spammer  from feature2, feature3 where 

feature2.user_id = feature3.user_id; 

 

φπνπ feature2 θαη feature3 νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πνπ δεκηνχξγεζεθαλ γηα ηα features 2   

θαη 3 
 

 

feature 9: 
create table feature9(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', ratio_2_3  double precision(10,3) default '0', 

spammer tinyint(1) NOT NULL default '0') as select 

feature4.user_id,(feature4.number_of_common_tags/feature5.numb

er_of_common_tags_spam) as ratio_4_5, feature4.spammer  from 

feature4, feature5 where feature4.user_id = feature5.user_id; 

 

φπνπ feature5 θαη feature6 νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πνπ δεκηνχξγεζεθαλ γηα ηα features 5  θαη 

6 
 

 
feature 10: 
create table feature10(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', ratio_6_7  double precision(10,3)  default '0', 

spammer tinyint(1) NOT NULL default '0') as select 

feature6.user_id,(feature6.number_of_common_tag_bookurl/featur

e7.number_of_common_tag_bookurl_spam) as ratio_6_7, 

feature6.spammer  from feature6, feature7 where 

feature6.user_id = feature7.user_id; 

 

φπνπ feature7 θαη feature8 νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πνπ δεκηνχξγεζεθαλ γηα ηα features 7 θαη 8 
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Φ. FEATURE 11 
Γηα θάζε ρξήζηε ππνινγηζκφο ηνπ ζπρλφηεηαο  {(αξηζκφο θνηλψλ tags κε 

spammers)/(αξηζκφο θνηλσλ tags κε non-spammers)} 

 
 

 

/*ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ: Γηα ην feature 12 καο ελδηαθέξνπλ φια ηα tagnames έηζη ιακβάλνπκε 

ππνςελ φιεο ηηο δηπιφηππεο ηηκέο θαη φρη ηηο distinct. 

Γηα δηεπθφιπλζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη πίλαθεο tags_order_distinct, tags_order(εμήγεζε ζην 

feature4.java), tas_order θαη tasspam_order 
 

φπνπ tas_order: 
create table tas_order(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 collate 

utf8_bin NOT NULL default '') as select user_id, tag_name from 

tas order by user_id 

 

θαη tas_spam_order: 
create table tasspam_order(user_id int(10) unsigned NOT NULL 

default '0', tag_name varchar(255) character set utf8 collate 

utf8_bin NOT NULL default '') as select  user_id, tag_name 

from tas_spam order by user_id 

 

 

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.lang.*; 

 

 

public class feature11{ 

 

private static final  String DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

public static void main (String[] args) { 

 

    try{ 

       Console c = System.console(); 

        if (c == null) { 

            System.err.println("No console."); 

            System.exit(1); 

           } 

 

/*Eλλνείηαη πξψηα φπσο ζην ραξαθηεξηζηηθφ 2 Ο Κψδηθαο χλδεζεο κε Βάζε 

κέζσ jdbc driver*/ 
      

           

         //θόρηωμα driver και προεηοιμαζία ζύνδεζης 

      Class.forName(DRIVER).newInstance(); 

          Connection con = null; 

          con = DriverManager.getConnection(host , props); 
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          if(!con.isClosed()) 

System.out.println("\nSuccessfully connected to 

MySql Database : "+db+"\n" +"Host: "+host+"\nUser 

name:"+user_name+"\n\n"); 

          

 

     Statement stmt = con.createStatement( 

           ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

           ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);                          

                              

 

//επηινγή φισλ ησλ ρξεζηψλ 
 

ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select distinct   

user_id from tags_order_distinct");   

 

     Statement stmt2 =con.createStatement( 

      ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

 ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                                  

 

     Statement stmt3 =con.createStatement( 

            ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

 ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                            

 

 //πιήζνο ρξεζηψλ γηα κέγεζνο ηνπ feat12[][] 
PreparedStatement pstmt2=con.prepareStatement("Select 

count(distinct user_id) from tags_order_distinct ");

   

ResultSet ds=pstmt2.executeQuery(); 

 

ds.absolute(1); 

 int default_size = ds.getInt(1); 

String cur_user_id_tag_name ; 

     int cur_user_id = 0; 

 

     double feat12[][]  = new double [default_size][2]; 

     double count_tags_spam = 0.0; 

     double count_tags = 0.0; 

     double score = 0.0; 

     double total_score; 

PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("Select     

tag_name from tags_order  where user_id =? 

",ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, 

  ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                                    

PreparedStatementpstmt_count_spam = con.prepareStatement("Select     

count(*) as count_tag_spam from tasspam_order where tag_name =? 

and user_id != ? "); 

 

PreparedStatement pstmt_count = con.prepareStatement("Select  

count(*) as count_tag from tas_order where tag_name =? and 

user_id != ? "); 
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int i = 0; 

     while(rs.next()){   //γηα θάζε ρξήζηε 
  total_score = 0.0; 

  cur_user_id = rs.getInt(1); 

  feat12[i][0] = cur_user_id; 

  pstmt.setInt(1,cur_user_id); 

  ResultSet rstags = pstmt.executeQuery();  

  //επέιεμε ηα tag_name ηνπ 

 
 
  while(rstags.next()){      

     //γηα θάζε tag_name ηνπ ρξήζηε 
System.out.println("user_id = 

"+cur_user_id+"\n"); 

   cur_user_id_tag_name = rstags.getString(1); 

   pstmt_count_spam.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

   pstmt_count_spam.setInt(2,cur_user_id); 

ResultSet rscount_spam=pstmt_count_spam.executeQuery();

   

//ππνινγηζκφο θνηλψλ tag_name κε απηά ησλ spammer ,έζησ count_tags_spam 

 
   rscount_spam.absolute(1); 

   count_tags_spam = rscount_spam.getDouble(1); 

   

   pstmt_count.setString(1,cur_user_id_tag_name); 

   pstmt_count.setInt(2,cur_user_id); 

ResultSet rscount =pstmt_count.executeQuery(); 

 

//ππνινγηζκφο θνηλψλ tag_name κε απηά ησλ non-spammer, έζησ 

//count_tags 
 

   rscount.absolute(1); 

   count_tags = rscount.getDouble(1); 

 

   //εάλ count_tags_spam = 0, ην score γηα απηφ ην tag_name είλαη 0 
if(count_tags_spam ==0) score = 0;  

  

 /*εάλ count_tags = 0, ηφηε ζα έρνπκε NULL απνηέιεζκα αθνχ ην 

count_tags είλαη παξνλνκαζηήο φκσο δελ έρεη λφεκα λα αλαζέζνπκε 

ηηκή NULL αθνχ γηα ην total_score ησλ tag_name ηνπ ρξήζηε 

ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε φια ηα scores, απηφ πνπ έρεη λφεκα 
ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη λα αλαζέζνπκε ζηελ ηηκή score ην 

count_tags_spam ψζηε απηή , λα ππνινγηζηεί ζην total_score ηνπ 

   ρξήζηε , δειαδή ηελ ηηκή ηνπ παξνλνκαζηή 
αθνχ ζηελ νπζία ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο   

ησλ tag_names*/ 

 
   else if(count_tags ==0) score=count_tags_spam;

      

   //αιιηψο θαλνληθά ε δηαίξεζε 

      
   else score =count_tags_spam/count_tags; 
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   total_score = total_score + score;  

      // θαη αχμεζε ηνπ total_score 
   

   } 

   feat12[i][1] = total_score; 

   i++; 

  } 

   

 

//εγγξαθή ζε αξρείν 
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 

FileWriter("feat12.txt")); 

 

     for(int j=0;j<default_size;j++){  

    for (int k = 0; k < 2; k++) { 

   out.write(feat12[j][k] +"\t"); 

          }  

  out.newLine(); 

       } 

   out.close(); 

  

 }  

 

 catch(Exception e) 

  { 

         e.printStackTrace(); 

       } 

 

 

 

  }   

} 
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Παράρτημα Δ 

 

 

 

Λεξιλόγιο 

 

 

 

Α 
 

Αθξίβεηα – Αccuracy 

 

Αθηηληθήο πλάξηεζεο Βάζεο - Radial Basis Function (RBF) 

 

Αιγφξηζκνη Μέηα-Μάζεζεο – Meta-Learning 

 

Αιεζψο Αξλεηηθφ - True Negative/TN 

 

Αιεζψο Θεηηθφ - Σrue Positive/TP 

 

Αλάθιεζε – Recall 

 

Αξάρλε – Spider /Web-crawler 

 

Αθειήο Σαμηλνκεηήο Bayes – Naive Bayes Classifier 

 

 

 

Γ 
 

Γέλδξα Απφθαζεο – Decision Trees 

 

Γεκψδε ηαμηλφκεζε - Folksonomy  

 

Γηαθξηηνπνίεζε – Discretization 

 

Γίθηπα Bayes - Bayes Network 

 

Γηαζηαπξσκέλε Δπηθχξσζε - Cross Validation  

 

Γηαζηαπξσκέλε Δπηθχξσζε 10-πηπρψλ - 10-fold Cross Validation 

 

Γξνκνινγεηήο  - Router 
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Δ 
 

Δθηίκεζε ηεο Ππθλφηεηαο ηνπ Ππξήλα - Kernel Density Estimation 

 

Δκβαδφλ Κάησ Απφ ηελ Κακπχιε Υαξαθηεξηζηηθήο Λεηηνπξγίαο Γέθηε – Area 

Under the Curve of Receiver Operator Characteristic (AUC – ROC) 

 

Δηηθέηα – Tag 

 

Δπνρή – Epoch 

 

Δμππεξεηεηήο – Server 

 

 

 

Κ 
 

k-θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ  - k Nearest Neighbors ή k-NN 

 

Καηαλεκεκέλε Άξλεζε Δμππεξέηεζεο – Distributed Denial of Service (DdoS) 

 

Καηεπζπλφκελε Μάζεζε – Supervised Learning 

 

Κιάδεκα – Pruning 

 

Κνηλσληθή ειηδνζήκαλζε  - Social Bookmarking 

 

 

 

Μ 
 

Μάζεζε Υσξίο Δπίβιεςε – Unsupervised Learning 

 

Μεηαδεδνκέλα – Metadata 

 

Μέηξν  ηεο πλάξηεζεο F – F-Score 

 

Μεραλή Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο – Support Vector Machines 

 

 

 

Ν 
 

Nσρειηθή Mάζεζε  - Lazy Learning 
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O 
 

Oξζφηεηα – Precision 

 

Οξκή – Momentum 

 

 

 
 

ειηδνδείθηεο – Bookmark 

 

Πηζαλνθάλεηα – Likelihood 

 

Πίλαθεο χγρπζεο - Confusion Matrices  

 

Πνιπεπίπεδν Γίθηπν Perceptron - Multilayer Perceptron Network 

 

Πφξνη – Resources 

 

Πξνζσπηθή Σαμηλφκεζε – Personomy 

 

Ππξήλαο – Kernel 

 

 

Ρ 
 

Ρπζκφο Mάζεζεο – Learning Rate 

  

Ρπζκφ ησλ Αιεζψο Θεηηθψλ πξνβιέςεσλ – True Positive Rate (TPR) 

 

Ρπζκφ ησλ Φεπδψο Θεηηθψλ πξνβιέςεσλ – False Positive Rate (FPR) 

 

 

 
 

ηηγκηφηππν – Instance 

 

 

Σ 
 

Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα  - Artificial Neural Networks 

 

 

Τ 
 

Τπεξεπίπεδν – Hyperplane 

 

Τπεξπξνζαξκνγή – Overfitting 
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Τπεξζχλδεζκνο – Hyperlink 

 

Τπεξεζίεο αληαιιαγήο κελπκάησλ – Instant messaging 

 

Υ 
 

Υαξαθηεξηζηηθφ – Attribute/Feature 

 

Υαξαθηεξηζηηθή Λεηηνπξγίαο Γέθηε - Receiver Operating Characteristic 

 

 

Φ 
 

Φεπδψο Αξλεηηθφ - False Negative/FN 

 

Φεπδψο Θεηηθφ - False Positive/FP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


