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1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόλογος – Σχετικές Εργασίες 

Οι συµβολικοί κανόνες (symbolic rules) ή κανόνες παραγωγής (production rules) 

αποτελούν ένα δηµοφιλές σχήµα αναπαράστασης της γνώσης που χρησιµοποιείται στην 

ανάπτυξη έµπειρων συστηµάτων. Οι συµβολικοί κανόνες αναπαριστούν γενική γνώση ενός 

πεδίου (domain) και επιδεικνύουν έναν αριθµό από ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως η 

φυσικότητα, η τµηµατοποίηση και η ευκολία παροχής επεξηγήσεων. Ένα από τα κύρια 

µειονεκτήµατά τους είναι η δυσκολία απόκτησής τους. Οι κανόνες παραγωγής αποτελούν 

αντιπρόσωπο της λεγόµενης συµβολικής αναπαράστασης (symbolic representation). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιήθηκαν 

αρκετά συχνά στην ανάπτυξη των έµπειρων συστηµάτων (Gallant, 1993; Ghalwash 1998). Τα 

νευρωνικά δίκτυα αναπαριστούν µια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο πρόβληµα της 

αναπαράστασης της γνώσης. Μερικά πλεονεκτήµατα των νευρωνικών δικτύων είναι η 

ικανότητά τους να αποκτούν τη γνώση τους από πρότυπα εκπαίδευσης, το υψηλό τους 

επίπεδο αποδοτικότητας, και η ικανότητά τους να αναπαριστούν πολύπλοκη και ανακριβή 

γνώση. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αποτελούν αντιπρόσωπο της λεγόµενης διασυνδετικής 

αναπαράστασης (connectionist representation). 

Για τους λόγους αυτούς, πρόσφατα, υπήρξε εκτεταµένη ερευνητική δραστηριότητα για να 

συνδυαστούν (ή να ενοποιηθούν) οι συµβολικές και οι διασυνδετικές προσεγγίσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, υπάρχει ένας αριθµός από προσπάθειες για να συνδυαστούν οι συµβολικοί 

κανόνες µε τα νευρωνικά δίκτυα για την αναπαράσταση της γνώσης (Fu & Fu, 1990; Towell 

& Shavlik, 1994). Αυτό που κάνουν είναι ένα είδος αντιστοίχισης από τους συµβολικούς 

κανόνες σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτών των προσεγγίσεων είναι το 
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γεγονός ότι η εκµαίευση της γνώσης από τους εµπειρογνώµονες µειώνεται στο ελάχιστο. 

Ωστόσο, ένα µειονέκτηµα αυτών των προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι τα συστήµατα που 

προκύπτουν στερούνται τη φυσικότητα και την τµηµατοποίηση των συµβολικών κανόνων. 

Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι προσεγγίσεις δίνουν προτεραιότητα στον 

διασυνδετισµό (connectionism). Για παράδειγµα, αυτά τα συστήµατα είναι λίγο ή πολύ σαν 

µαύρα κουτιά, και για να εισάγει κάποιος καινούρια γνώση πρέπει να τροποποιήσει ένα 

µεγάλο µέρος του δικτύου. Οι διασυνδετικές βάσεις γνώσης, κατ’ ουσία, δεν µπορούν να 

αναπτυχθούν αυξητικά. 

Οι νευρωκανόνες (neurules) αποτελούν ένα είδος υβριδικών κανόνων που συνδυάζουν 

τους συµβολικούς κανόνες µε τη νευρωνική υπολογιστική. Οι νευρωκανόνες επιτυγχάνουν 

µια οµοιόµορφη και αυστηρή ενοποίηση ενός συµβολικού τµήµατος (συµβολικοί κανόνες) 

και ενός διασυνδετικού τµήµατος (νευρώνες). Εντούτοις, δίνεται προτεραιότητα στο 

συµβολικό τµήµα. Η νευρωνική υπολογιστική χρησιµοποιείται µέσα στο συµβολικό πλαίσιο 

για να βελτιωθεί η απόδοση των συµβολικών κανόνων (Hatzilygeroudis & Prentzas, 2000). 

Με τον τρόπο αυτό, η βάση γνώσης που κατασκευάζεται διατηρεί την τµηµατοποίηση των 

συµβολικών κανόνων, καθώς αποτελείται από αυτόνοµες µονάδες (νευρωκανόνες), και τη 

φυσικότητα αυτών, καθώς οι νευρωκανόνες µοιάζουν πολύ µε τους συµβολικούς κανόνες. Το 

µέγεθος των βάσεων νευρωκανόνων που παράγεται είναι σηµαντικά µειωµένο συγκριτικά µε 

αυτό των ισοδύναµων βάσεων συµβολικών κανόνων. Επιπροσθέτως, ο µηχανισµός εξαγωγής 

συµπερασµάτων είναι µια αυστηρά ολοκληρωµένη διαδικασία, που έχει σαν αποτέλεσµα πιο 

αποδοτικά συµπεράσµατα όχι µόνο από αυτά των συµβολικών κανόνων, αλλά επίσης και από 

αυτά των διασυνδετικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, ένα σύστηµα που βασίζεται σε 

νευρωκανόνες διαθέτει έναν αλληλεπιδραστικό µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων 

(Hatzilygeroudis & Prentzas, 2010) και παρέχει επεξηγήσεις για συµπεράσµατα που 

εξάχθηκαν (Hatzilygeroudis & Prentzas, 2001a). Εντούτοις, µια δυσκολία αυτής της 

προσέγγισης είναι η έµφυτη αδυναµία των νευρώνων να ταξινοµούν µη διαχωρίσιµα πρότυπα 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, µια αδυναµία των νευρωκανόνων είναι το γεγονός ότι προκύπτουν 

πολλαπλές αναπαραστάσεις της ίδιας γνώσης. 

Η συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning) προσφέρει ορισµένα 

πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε τους συµβολικούς κανόνες και τις άλλες µορφές 

αναπαράστασης της γνώσης και συλλογιστικής. Οι περιπτώσεις αναπαριστούν ειδική γνώση 

του πεδίου, έχουν φυσικότητα και, τις περισσότερες φορές, προκύπτουν εύκολα (Aamodt & 

Plaza, 1994; Kolodner, 1993; Leake, 1996). Η αυξητική µάθηση έρχεται φυσικά στη 

συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις. Νέες περιπτώσεις µπορούν να τοποθετηθούν σε µια 
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βάση γνώσης, χωρίς να γίνουν αλλαγές στην υπάρχουσα γνώση. Όσο περισσότερες 

περιπτώσεις είναι διαθέσιµες, τόσο καλύτερα αναπαρίσταται η πεδιακή γνώση (domain 

knowledge). Για τον λόγο αυτό, η ακρίβεια των συστηµάτων που βασίζονται σε περιπτώσεις 

µπορεί να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του σταδίου λειτουργίας της, καθώς νέες περιπτώσεις 

γίνονται διαθέσιµες. Μια αρνητική πλευρά των περιπτώσεων συγκριτικά µε τους 

συµβολικούς κανόνες είναι το γεγονός ότι δεν παρέχουν περιληπτικές αναπαραστάσεις της 

ενσωµατωµένης γνώσης. 

Οι προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη συλλογιστική βασισµένη σε κανόνες και σε 

περιπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσµα ενδιαφέροντα και αποδοτικά σχήµατα αναπαράστασης 

της γνώσης (Aha & Daniels, 1998; Branting, 1999; Cercone et al., 1999; Freuder, 1998; 

Koton, 1988; Leake, 1995; Marling, Petot & Sterling, 1999). Το αντικείµενο αυτών των 

προσπαθειών είναι να προκύψουν υβριδικές αναπαραστάσεις που επαυξάνουν τις θετικές 

πλευρές των συνδυαστικών τύπων και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές πλευρές 

τους. 

Μια πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι ο συνδυασµός περισσότερων από δυο 

συλλογιστικών µεθόδων για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Μια τέτοια προσέγγιση, που 

συνδυάζει τρία σχήµατα αναπαράστασης, συγκεκριµένα συλλογιστική βασισµένη  σε 

κανόνες (rule-based reasoning), νευρωνική υπολογιστική (neurocomputing) και συλλογιστική 

βασισµένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning), µε αποδοτικό τρόπο, εισάγεται στο 

(Hatzilygeroudis and Prentzas, 2004b). Για το σκοπό αυτό, συνδυάζονται οι νευρωκανόνες 

(neurules), ένα είδος υβριδικών κανόνων, µε περιπτώσεις (cases), µε παρόµοιο τρόπο όπως 

στο (Golding & Rosenbloom, 1996), όπου απλοί συµβολικοί κανόνες συνδυάζονται µε τις 

περιπτώσεις. Έτσι, η προσέγγιση στο (Golding & Rosenbloom, 1996), βελτιώνεται µε 

πολλούς τρόπους. Πρώτον, αρκετά από τα οφέλη των νευρωνικών δικτύων, όπως η απόκτηση 

γνώσης από εµπειρικά δεδοµένα, η συλλογιστική από µερικές εισόδους και οι δυνατότητες 

γενίκευσης, προστίθενται στο σχήµα αναπαράστασης. ∆εύτερον, το µέγεθος της βάσης 

γνώσης µειώνεται σηµαντικά και η απόδοση της προσέγγισης βελτιώνεται. Από την άλλη 

πλευρά, βελτιώνονται και οι νευρωκανόνες. Οι νευρωκανόνες µπορούν να παραχθούν από 

συµβολικούς κανόνες, που αποτελούν την πηγή γνώσης τους. Αν η πηγή γνώσης είναι 

ηµιτελής ή δεν καλύπτει την πλήρη πολυπλοκότητα του πεδίου, αυτό αντικατοπτρίζεται 

στους νευρωκανόνες που παράγονται. Συνδυάζοντας τους νευρωκανόνες µε τις περιπτώσεις, 

η ακρίβειά τους βελτιώνεται. 
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1.2 Αντικείµενο µεταπτυχιακής εργασίας 

Οι νευρωκανόνες είναι µια προσέγγιση αναπαράστασης γνώσης που συνδυάζει 

συµβολικούς κανόνες (symbolic rules) και νευρωνικά δίκτυα (neural nets), πιο 

συγκεκριµένα τη νευρωνική µονάδα ADALINE (ADAptive LINear Element). Η δηµιουργία 

των νευρωκανόνων γίνεται από εµπειρικά δεδοµένα προσδιορίζοντας ένα σύνολο 

εκπαίδευσης για κάθε νευρωκανόνα, που θεωρείται ως µια µονάδα ADALINE. Μειονέκτηµα 

της αναπαράστασης µέσω νευρωκανόνων αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη δηµιουργία τους 

παράγονται περισσότεροι του ενός νευρωκανόνες µε το ίδιο συµπέρασµα µειώνοντας τη 

φυσικότητα της αναπαράστασης. Το γεγονός αυτό συµβαίνει διότι µια νευρωνική µονάδα δεν 

µπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αναπαριστά ένα µη γραµµικό σύνολο παραδειγµάτων. Στις 

περιπτώσεις, λοιπόν, όπου το σύνολο εκπαίδευσης είναι µη διαχωρίσιµο, η σχετική µέθοδος 

δηµιουργίας νευρωκανόνων βασίζεται στην έννοια της «εγγύτητας» µεταξύ των 

παραδειγµάτων. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε µη διαχωρίσιµο σύνολο εκπαίδευσης εντοπίζεται 

ένα ζεύγος παραδειγµάτων µε την ελάχιστη «εγγύτητα» (Least Closeness Pair). Το µη 

διαχωρίσιµο σύνολο εκπαίδευσης «σπάζει» σε δύο υποσύνολα οδηγούµενο από το 

επιλεγµένο ζεύγος (Least Closeness Pair), ενώ η διαδικασία της διάσπασης συνεχίζεται 

αναδροµικά µέχρις ότου προκύψουν γραµµικά υποσύνολα, για κάθε ένα από τα οποία 

παράγεται και ένας νευρωκανόνας.  

Τίθεται, εποµένως, το ζήτηµα του βαθµού αποδοτικότητας της προηγούµενης διαδικασίας 

διάσπασης, δηλαδή, αν ο συνολικός αριθµός των παραγόµενων νευρωκανόνων είναι ο 

µικρότερος δυνατός, ή αν µπορεί µε κάποια άλλη διαδικασία διάσπασης να παράγονται 

λιγότεροι νευρωκανόνες. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον µας θα στραφεί 

στην εξέταση της δυνατότητας διάσπασης ενός µη διαχωρίσιµου συνόλου εκπαίδευσης σε 

υποσύνολα µε χρήση µεθόδων συσταδοποίησης (clustering). Αντί, λοιπόν, η διάσπαση του 

µη διαχωρίσιµου συνόλου εκπαίδευσης να κατευθύνεται από ζεύγη ελάχιστης «εγγύτητας» 

(Least Closeness Pair), ο αριθµός των διαφορετικών υποσυνόλων-συστάδων (clusters) στα 

οποία πρέπει αυτό να «σπάσει» προσδιορίζεται µέσα από αλγορίθµους συσταδοποίησης 

(clustering). Ειδικότερα θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε την εφαρµογή και 

αξιολόγηση τέτοιων τεχνικών αλλά και να τις συνδυάσουµε µε µία µέθοδο εύρεσης εκτόπων 

(outlier detection) που θα εντοπίζει και θα αφαιρεί σε κάθε αρχικό σύνολο εκπαίδευσης 

παραδείγµατα-έκτοπα (outliers). Τα παραδείγµατα που αφαιρούνται δεικτοδοτούνται ως 

εξαιρέσεις των νευρωκανόνων που παράγονται και αποθηκεύονται ως περιπτώσεις (cases). 

Με τον τρόπο αυτό, το όλο σύστηµα παραµένει τριπλά υβριδικό έχοντας µια επιπλέον πηγή 
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περιπτώσεων-εξαιρέσεων. Τα πρότυπα εκπαίδευσης που αφαιρούνται είναι αυτά που 

«απέχουν» περισσότερο από τα υπόλοιπα στο αρχικό σύνολο εκπαίδευσης, µε αυτή την 

«απόσταση» να ορίζεται µε τη βοήθεια κάποιας µετρικής απόστασης. 

 

1.3 Οργάνωση κειµένου 

Το υπόλοιπο της διπλωµατικής εργασίας οργανώνεται ως εξής. Η Ενότητα 2 αναπτύσσει 

το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Η Ενότητα 3 παρουσιάζει τους νευρωκανόνες, ενώ η 

Ενότητα 4 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική που συνδυάζει τη συλλογιστική βασισµένη σε 

νευρωκανόνες και σε περιπτώσεις. Η Ενότητα 5 συζητά µεθόδους για την κατασκευή του 

σχήµατος δεικτοδότησης της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. Ύστερα, στις Ενότητες 6 και 7 

περιγράφονται µέθοδοι συσταδοποίησης και εύρεσης εκτόπων (outlier detection). Στις 

Ενότητες 8 και 9 αναλύεται η διαδικασία δηµιουργίας νευρωκανόνων µε τη χρήση µεθόδων 

συσταδοποίησης και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους σε κάποια σύνολα εκπαίδευσης. 

Τέλος, η Ενότητα 10 καταλήγει. 
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2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1 Αναπαράσταση της γνώσης 

Η γνώση (knowledge) και η αναπαράσταση της γνώσης (knowledge representation) παίζουν 

κεντρικό ρόλο στην τεχνητή νοηµοσύνη (artificial intelligence). Η αναπαράσταση της γνώσης 

είναι µια περιοχή της τεχνητής νοηµοσύνης που ασχολείται µε το πώς µπορεί καλύτερα και 

αποδοτικότερα να αναπαρασταθεί γνώση γύρω από ένα πεδίο µέσα σ’ έναν Η/Υ για την 

επίλυση προβληµάτων (Χατζηλυγερούδης, 2004). 

Η αναγκαιότητα εισαγωγής της γνώσης σε συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης 

διαπιστώθηκε, όταν προσπάθειες για την κατασκευή ευφυών συστηµάτων που θα µπορούσαν 

να είναι γενικοί λύτες προβληµάτων απέτυχαν. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η προσπάθεια 

των Ernst & Newell (1969), που κατέληξε στο σύστηµα GPS (General Problem Solver). Τα 

συµπεράσµατα απ’ αυτήν την προσπάθεια ήταν: α) γενικές, έστω και ισχυρές, µέθοδοι δεν 

είναι αρκετές για την εµφάνιση ευφυούς συµπεριφοράς, και β) είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ικανής ποσότητας εξειδικευµένης γνώσης ακόµη και για την εκδήλωση απλής ευφυούς 

συµπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η ενσωµάτωση εξειδικευµένης 

γνώσης σε συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης, που σαν επακόλουθο είχε και το πρόβληµα της 

αναπαράστασής της. 

Μια προφανής λύση γι’ αυτήν την ενσωµάτωση θα συνιστούσε προγραµµατισµό αυτής 

της γνώσης µέσα στο όλο σύστηµα. Αυτή η προσέγγιση, όµως, θα είχε τις εξής αδυναµίες: α) 

σύνδεση του συστήµατος µε συγκεκριµένο προβληµατισµό, β) αδυναµία προσδιορισµού της 

γενικότητας µιας λύσης, και γ) αδυναµία παροχής επεξηγήσεων της λύσης. Η προσέγγιση που 

κατά κανόνα χρησιµοποιεί σήµερα η τεχνητή νοηµοσύνη εκφράζεται από την «Υπόθεση 

Αναπαράστασης της Γνώσης» που διατυπώθηκε από τον Smith(1982): 
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«Οποιαδήποτε µηχανικά ενσωµατωµένη ευφυής διαδικασία περιλαµβάνει δοµικά συστατικά 

τα οποία α) εξωτερικοί παρατηρητές φυσικά εκλαµβάνουν ότι αναπαριστούν µια προτασιακή 

έκθεση της γνώσης που η διαδικασία φανερώνει, και β) ανεξάρτητα από το τι εξωτερικοί 

παρατηρητές σηµασιολογικά εκλαµβάνουν ότι είναι, παίζουν έναν βασικό και αιτιατό ρόλο 

στη γένεση της συµπεριφοράς που εκδηλώνει τη γνώση». 

 

Η υπόθεση αυτή τονίζει δυο κρίσιµα σηµεία σχετικά µε την εκδήλωση ευφυούς 

συµπεριφοράς: 

• για να αναπαριστάνουν γνώση οι συµβολικές δοµές ενός συστήµατος πρέπει να είναι 

δυνατόν να τις ερµηνεύσουµε προτασιακά, σαν εκφράσεις στις οποίες µπορούν να 

αποδοθούν έννοιες αλήθειας (να θεωρηθούν είτε σαν αληθείς είτε σαν ψευδείς). 

• η παρουσία των δοµών αυτών είναι που πρέπει να προκαλεί την ευφυή συµπεριφορά 

που εκδηλώνεται από το σύστηµα. Για παράδειγµα, η ύπαρξη σχολίων σ’ ένα 

πρόγραµµα δεν συνιστά ευφυή συµπεριφορά. 

Συνοψίζοντας, αυτό που τελικά ισχυρίζεται η υπόθεση αναπαράστασης της γνώσης είναι 

ότι η γνώση πρέπει να αναπαρίσταται προτασιακά, και ότι ευφυής συµπεριφορά µπορεί να 

προκύψει από τον υπολογιστικό χειρισµό των αντίστοιχων συµβολικών δοµών. 

Εποµένως, οποιοδήποτε σύστηµα που εκδηλώνει ευφυή συµπεριφορά περιλαµβάνει δυο 

βασικά δοµικά στοιχεία. Το πρώτο είναι µια βάση γνώσης (knowledge base) και το δεύτερο 

είναι µια µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων (inference engine). Η γνώση δεν 

προγραµµατίζεται στο σύστηµα αλλά περιγράφεται ρητά στη βάση γνώσης µε τη βοήθεια 

κάποιας τυπικής (αυστηρής) γλώσσας, που ονοµάζεται γλώσσα αναπαράστασης γνώσης 

(knowledge representation language). Η βάση γνώσης αποτελείται από ένα σύνολο 

εκφράσεων (προτάσεων) µιας γλώσσας αναπαράστασης γνώσης που περιγράφουν την 

ενσωµατωµένη στο σύστηµα γνώση. Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων διαχειρίζεται τη 

βάση γνώσης. Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων επεξεργάζεται τις εκφράσεις στη βάση 

γνώσης για να παράγει ευφυή συµπεριφορά (βλ. Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Η βασική δοµή ενός ευφυούς συστήµατος 

 

Πάνω σ’ αυτήν την προσέγγιση στηρίζεται η σχεδίαση συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης. 

Τα λεγόµενα συστήµατα βασισµένα στη γνώση (knowledge based systems) είναι ακριβώς αυτά 

τα συστήµατα που έχουν σχεδιαστεί µε βάση την παραπάνω προσέγγιση. Τα έµπειρα 

συστήµατα (expert systems) αποτελούν τον βασικό όγκο των συστηµάτων βασισµένων στη 

γνώση, ώστε οι δυο όροι να χρησιµοποιούνται σαν συνώνυµοι, αν και ο δεύτερος είναι πιο 

γενικός. 

 

2.2 Έµπειρα συστήµατα 

Τα έµπειρα συστήµατα (expert systems) είναι υπολογιστικά συστήµατα που εµφανίστηκαν 

σαν πρακτική εφαρµογή της έρευνας και των πορισµάτων της τεχνητής νοηµοσύνης στα µέσα 

της δεκαετίας του 70. Λειτουργούν σαν προσοµοιωτές της ανθρώπινης σκέψης για τη λύση 

προβληµάτων, οι οποίοι προσφέρουν ορισµένα πλεονεκτήµατα έναντι του ανθρώπου-

εµπειρογνώµονα. Τα έµπειρα συστήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως σαν σύµβουλοι των 

ειδικών (εµπειρογνωµόνων) για τη λήψη αποφάσεων. Ένα έµπειρο σύστηµα είναι ένα 

πρόγραµµα Η/Υ που µιµείται σε κάποιο βαθµό τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενός 

ανθρώπου-εµπειρογνώµονα. Αυτό το επιτυγχάνει στηριζόµενο σε εκτεταµένη γνώση γύρω 

από ένα στενό πεδίο προβληµάτων, που το σύστηµα καλείται να αντιµετωπίσει. 

Τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν ένα έµπειρο σύστηµα από ένα 

συµβατικό πρόγραµµα είναι: 

• µπορεί και χειρίζεται όχι µόνο αριθµούς, αλλά και σύµβολα. 

• υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ γνώσης και χρήσης της γνώσης. 

• χρησιµοποιεί ευρετική γνώση (heuristic knowledge) σχετική µε το πεδίο εφαρµογής. 

 
ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

 
ΒΑΣΗ 

ΓΝΩΣΗΣ 
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Η ακόλουθη εξίσωση συχνά χρησιµοποιείται για την περιγραφή ενός έµπειρου 

συστήµατος: 

 

Έµπειρο Σύστηµα = Γνώση + Συλλογισµός 

 

Έτσι, ο πυρήνας ενός έµπειρου συστήµατος αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες, τη 

βάση γνώσης (knowledge base) και τον µηχανισµό ή µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων 

(inference mechanism/engine). Πρακτικά όµως, ένα έµπειρο σύστηµα συνήθως περιλαµβάνει 

επιπλέον µια συνιστώσα επικοινωνίας χρήστη (user interface), µια βάση εργασίας (working 

database), και, ίσως, έναν µηχανισµό επεξηγήσεων (explanation mechanism). Η δοµή ενός 

πλήρους έµπειρου συστήµατος απεικονίζεται στην Εικόνα 2, όπου ο βασικός πυρήνας 

σηµειώνεται µέσα σε ορθογώνιο µε διακεκοµµένη γραµµογράφηση. 

 



 14

 

Εικόνα 2. Η δοµή ενός έµπειρου συστήµατος 

 

Βάση Γνώσης. Περιέχει τη γνώση γύρω από το πεδίο εφαρµογής για το οποίο έχει σχεδιαστεί 

το έµπειρο σύστηµα, και η οποία συνήθως αποκτάται από τη σχετική βιβλιογραφία και από 

εµπειρογνώµονες στο αντικείµενο της εφαρµογής. Η γνώση κωδικοποιείται σαν γεγονότα 

(facts) και κανόνες (rules), µέσω κάποιας γλώσσας αναπαράστασης της γνώσης, και αποτελεί 

τη µόνιµη γνώση του συστήµατος. Η πιο διαδεδοµένη γλώσσα αναπαράστασης της γνώσης 

στα έµπειρα συστήµατα είναι οι κανόνες παραγωγής (production rules). Γι’ αυτό και συνήθως 

ταυτίζονται οι όροι «προσέγγιση/ τεχνολογία έµπειρων συστηµάτων» (expert system 

approach/ technology) και «προσέγγιση/ τεχνολογία βασισµένη σε κανόνες» (rule-based 

approach/ technology). Έτσι, η βάση γνώσης αποτελείται συνήθως από κανόνες και καλείται 

βάση κανόνων (rule base). Όµως, σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιµοποιούνται και άλλες 

 
ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

(Inference Engine) 

 
ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

(Knowledge Base) 

ΧΡΗΣΤΗΣ 
(User) 

∆ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ (User Interface) 

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ 

(Explanation 
Mechanism) 

 
ΒΑΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

Ή ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (Fact 
or Data Base) 
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γλώσσες αναπαράστασης της γνώσης, όπως τα πλαίσια (frames), τα σηµαντικά δίκτυα 

(semantic nets) και η λογική πρώτης τάξεως (first-older logic). Αυτές οι γλώσσες 

αναπαράστασης της γνώσης χρησιµοποιούνται συνήθως µαζί µε τους κανόνες παραγωγής, ως 

δεύτερο συστατικό υβριδικής γλώσσας αναπαράστασης της γνώσης. Είναι γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται υβριδικές γλώσσες αναπαράστασης της 

γνώσης, δηλαδή γλώσσες που συνδυάζουν στοιχεία από δύο ή περισσότερες από τις 

αναφερθείσες βασικές γλώσσες αναπαράστασης της γνώσης. Μια συνήθης τέτοια περίπτωση 

είναι ο συνδυασµός πλαισίων και κανόνων παραγωγής. 

 

Βάση Εργασίας. Η βάση εργασίας περιέχει κάθε φορά γνώση σχετική µε γεγονότα που 

αφορούν το υπό εξέταση συγκεκριµένο πρόβληµα/ ερώτηµα. Αυτή η γνώση αλλάζει όταν 

αλλάζει το υπό εξέταση πρόβληµα, σε αντίθεση µε τη γνώση στη βάση γνώσης, που 

παραµένει αµετάβλητη. Στη βάση εργασίας, εποµένως, καταχωρούνται πληροφορίες για την 

αρχική κατάσταση (αρχικές υποθέσεις/ συνθήκες) του προβλήµατος, απαντήσεις του χρήστη 

σε ερωτήσεις του έµπειρου συστήµατος, ενδιάµεσα συµπεράσµατα και τελικά 

συµπεράσµατα. Πολλές φορές η βάση εργασίας δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστή µονάδα αλλά 

θεωρείται ενσωµατωµένη στη βάση γνώσης. 

 

Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων. Ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων εξάγει 

συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα της βάσης εργασίας και τη γνώση της βάσης 

γνώσης. Καθορίζει το πώς θα χρησιµοποιηθεί η γνώση που βρίσκεται στη βάση γνώσης (και 

στη βάση εργασίας) για τη λύση του εκάστοτε προβλήµατος. Για κάθε συγκεκριµένο 

πρόβληµα καθορίζει ποια δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν σε ποια δεδοµένη στιγµή της 

διαδικασίας, ποιοι κανόνες θα ενεργοποιηθούν και µε ποια σειρά, για ποια δεδοµένα θα 

ερωτηθεί ο χρήστης κ.λ.π. Ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων εργάζεται ανεξάρτητα 

από τη βάση γνώσης. ∆ηλαδή, υπάρχει διαχωρισµός της γνώσης (βάση γνώσης) από τον 

τρόπο χρήσης της (µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων). Αυτό είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των έµπειρων συστηµάτων, όπως προαναφέρθηκε. Λόγω αυτού, ο ίδιος 

µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από µια 

βάσεις γνώσης. Αυτό αποτελεί και τη βάση στην οποία στηρίζονται τα κελύφη (shells) 

έµπειρων συστηµάτων. 

 

Συνιστώσα Επικοινωνίας Χρήστη. Η συνιστώσα επικοινωνίας χρήστη είναι το µέσο µέσω του 

οποίου ο χρήστης επικοινωνεί µε τις διάφορες µονάδες του έµπειρου συστήµατος. Μια 



 16

βασική µορφή επικοινωνίας είναι η δυνατότητα διερεύνησης ή/ και µεταβολής του 

περιεχοµένου της βάσης γνώσης. Μια άλλη συνήθης µορφή επικοινωνίας είναι αυτή που 

γίνεται µέσω ερωτήσεων-απαντήσεων κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας εξαγωγής κάποιου 

συµπεράσµατος, για τη συλλογή δεδοµένων προς τη λύση του υπό εξέταση προβλήµατος. 

Τέλος, µια άλλη µορφή είναι η δυνατότητα παροχής επεξηγήσεων για την εξαγωγή κάποιου 

συµπεράσµατος. 

 

Συνιστώσα Επεξηγήσεων. Η συνιστώσα επεξηγήσεων είναι υπεύθυνη για την παροχή 

επεξηγήσεων όσον αφορά το πώς (how) εξήχθη κάποιο συµπέρασµα ή το γιατί (why) γίνεται 

κάποια ερώτηση ή το ποιο θα ήταν το συµπέρασµα σε περίπτωση που διαφορετικά δεδοµένα 

είχαν δοθεί, γνωστή σαν «τι εάν» (what if) διαδικασία. 

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός έµπειρου συστήµατος είναι τα εξής: 

• Εξαγωγή συµπερασµάτων (inference), χωρίς να είναι απαραίτητη όλη η διαθέσιµη 

πληροφορία-γνώση. Για την εξαγωγή κάποιου συµπεράσµατος δεν απαιτείται να 

έχουµε γνώση/ πληροφορία για τις τιµές όλων των µεταβλητών του συστήµατος, αλλά 

µόνο για αυτές που αφορούν τη συγκεκριµένη εξαγωγή συµπεράσµατος. 

• ∆ιαδραστική καθοδήγηση της εισόδου δεδοµένων στο σύστηµα. Αυτό συνδέεται µε το 

προηγούµενο, καθώς το σύστηµα ζητά από τον χρήστη την απαιτούµενη γνώση/ 

πληροφορία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

• Επεξήγηση των συµπερασµάτων. Ένα έµπειρο σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να δίνει 

εξηγήσεις για τα συµπεράσµατα που εξάγει µε απλό και κατανοητό τρόπο. 

• Τµηµατοποίηση. Η τµηµατοποίηση αναφέρεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η βάση 

γνώσης έχει τµηµατοποίηση αναπαράστασης, δηλαδή η γνώση αποτελείται από 

ανεξάρτητες µονάδες γνώσης (π.χ. κανόνες) που συνδέονται µεν µεταξύ τους 

εννοιολογικά, αλλά όχι συντακτικά. Αυτό δηµιουργεί µια ευελιξία στην 

αναπαράσταση γνώσης και στη δηµιουργία της βάσης γνώσης. ∆εύτερον, υπάρχει 

τµηµατοποίηση στη δοµή ενός έµπειρου συστήµατος. Αυτό συνδέεται µε το 

διαχωρισµό της γνώσης από τη χρήση της, που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

2.3 Συστήµατα παραγωγής (Συστήµατα βασισµένα σε κανόνες) 

Η πρώτη νύξη για τα συστήµατα παραγωγής προήλθε από τον Post το 1943 ο οποίος και 

τα παρουσίασε σαν έναν γενικό µηχανισµό υπολογισµού. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, 
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αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες, και τα συστήµατα παραγωγής εφαρµόστηκαν στη λύση 

προβληµάτων εντελώς διαφορετικών µεταξύ τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 

µελετήθηκε για πρώτη φορά και εφαρµόστηκε από τους Α.Newell και H.A.Simon, η έννοια 

του συστήµατος παραγωγής, ως ένα ψυχολογικό µοντέλο περιγραφής της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς στο σύστηµα GPS (General Problem Solver). Σε αυτό το µοντέλο οι γνώσεις 

του ανθρώπου για τη λύση των προβληµάτων αναπαρίστανται µε ένα σύνολο διακεκριµένων 

γνωστικών µονάδων, που καλούνται κανόνες παραγωγής (production rules). Οι διακεκριµένες 

αυτές µονάδες περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις πράξεις (ενέργειες) τις οποίες πρέπει να 

εκτελέσει ένας άνθρωπος αντιδρώντας στα διάφορα ερεθίσµατα τα οποία δέχεται από το 

περιβάλλον του. Οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα γύρω του, είτε διότι οι συνέπειες που προκύπτουν από 

τις πράξεις οδηγούν σε αναθεώρηση προηγουµένων αξιωµάτων και υποθέσεων, είτε διότι 

µπορεί να οδηγήσουν σε παραγωγή µιας νέας µορφής πραγµατικότητας, που απαιτεί νέα 

έρευνα. 

Το µοντέλο των Newell και Simon έχει οµοιότητες µε µια θεωρία της ψυχολογίας της 

νόησης, που αναλύει τη µνήµη σε δυο στάδια. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία υπάρχουν δύο 

διαφορετικά είδη µηχανισµών για την αποθήκευση της πληροφορίας που καταγράφεται από 

τα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου, η βραχυπρόθεσµη και η µακροπρόθεσµη µνήµη. Η 

βραχυπρόθεσµη µνήµη περιέχει µια περιορισµένη ποσότητα πληροφορίας, η οποία µειώνεται 

µε γρήγορο ρυθµό, και συνδέεται µε το τµήµα συστήµατος παραγωγής στο οποίο κρατούνται 

τα δεδοµένα εισόδου καθώς και τα παραγόµενα δεδοµένα, και το οποίο ονοµάζεται µνήµη 

εργασίας. Η µακροπρόθεσµη µνήµη χρησιµοποιείται για τη µόνιµη αποθήκευση 

πληροφοριών και αντιστοιχεί στη βάση κανόνων του συστήµατος παραγωγής. Η µορφή των 

κανόνων παραγωγής έχει υιοθετηθεί και από άλλους ερευνητές εκτός των Newell και Simon. 

Οι περισσότεροι, όµως, από αυτούς χρησιµοποιούν τη µορφή των κανόνων παραγωγής απλώς 

σαν µια τυπική γλώσσα για την έκφραση ορισµένων τύπων γνώσης. 

Πολλά έµπειρα συστήµατα χρησιµοποιούν τη µορφή των κανόνων παραγωγής σαν έναν 

τρόπο αναπαράστασης γνώσης. Από πρακτική εµπειρία έχει αποδειχτεί ότι ο τρόπος αυτός 

είναι κατάλληλος για τη λύση προβληµάτων κατηγοριοποίησης (classification) στα οποία η 

διαθέσιµη γνώση παίρνει τη µορφή «κανόνων του αντίχειρα». Για παράδειγµα, έχει 

χρησιµοποιηθεί στο DENDRAL, ένα έµπειρο σύστηµα για την πρόβλεψη της µοριακής δοµής 

µιγµάτων. Ένα µέρος της απαραίτητης γνώσης, που εξυπηρετεί τους σκοπούς του 

συστήµατος αυτού έχει κωδικοποιηθεί µε κανόνες παραγωγής. Η µεγαλύτερη όµως επιτυχία 

της µορφής των κανόνων παραγωγής έγκειται στη χρήση της στα συστήµατα MYCIN και 
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EMYCIN για τη δηµιουργία διαγνωστικών έµπειρων συστηµάτων, καθώς και στο σύστηµα 

OPS5. 

 

 

Εικόνα 3. Η δοµή ενός συστήµατος βασισµένου σε κανόνες 

 

Η βασική δοµή ενός συστήµατος βασισµένου σε κανόνες απεικονίζεται στην Εικόνα 3. 

Ένα σύστηµα βασισµένο σε κανόνες (σύστηµα παραγωγής) αποτελείται από τρία βασικά 

µέρη: µια βάση γνώσης (knowledge base), έναν διερµηνευτή κανόνων (rule interpreter) και µια 

µνήµη εργασίας (working memory). Η δοµή αυτή είναι παρόµοια µε τη βασική δοµή ενός 

έµπειρου συστήµατος, αφού τα συστήµατα βασισµένα σε κανόνες αποτελούν τον κύριο όγκο 

των έµπειρων συστηµάτων, όπου η µνήµη εργασίας αντιστοιχεί στη βάση εργασίας, και ο 

διερµηνευτής κανόνων στον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων. Στη συνέχεια αναλύονται 

το περιεχόµενο και ο ρόλος του κάθε µέρους. 

Η βάση γνώσης αποτελείται από µια βάση κανόνων (rule base) και ένα σύνολο γεγονότων 

(fact set). Οι κανόνες (rules) είναι υποθετικές εκφράσεις που έχουν ένα τµήµα υποθέσεων 

(conditions) και ένα τµήµα επακόλουθων (consequences). Η ερµηνεία ενός κανόνα γίνεται ως 

 
ΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(Rule Base) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

(Fact Set) 

ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (Knowledge Base) 

 
ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Working Memory) 

 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ 

ΚΑΝΟΝΩΝ 
(Rule Interpreter) 
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εξής: αν οι υποθέσεις ικανοποιούνται, τότε και τα επακόλουθα ικανοποιούνται επίσης. Ένα 

επακόλουθο µπορεί να προσδιορίζει είτε µια ενέργεια είτε ένα συµπέρασµα. Στην πρώτη 

περίπτωση οι ενέργειες εκτελούνται, όταν οι υποθέσεις ικανοποιούνται, στη δεύτερη 

περίπτωση εξάγονται τα συµπεράσµατα. Οι κανόνες µπορεί να εκφράζουν διάφορα είδη 

γνώσης, όπως π.χ. λογικές σχέσεις µεταξύ οντοτήτων για εύρεση λύσεων που απαιτούν 

επαγωγική διαδικασία ή αιτιακές σχέσεις µεταξύ τους για τον προσδιορισµό των αιτίων για 

κάποια συµβάντα κ.λ.π. 

Τα γεγονότα (facts) εκφράζουν ισχυρισµούς που αφορούν ιδιότητες, σχέσεις, προτάσεις 

κ.λ.π. Σε αντίθεση µε τους κανόνες, που αποτελούν εν δυνάµει γνώση αποκαλυπτόµενη κατά 

τη διάρκεια της αναζήτησης λύσεων, τα γεγονότα είναι στατική γνώση, αδρανής, που δεν 

απαιτεί κάποια ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια χρήσης του συστήµατος. 

Ένα σύστηµα βασισµένο σε κανόνες, εκτός από τη βάση γνώσης, που αποτελεί τη στατική 

ή µόνιµη µνήµη (γνώση) του, διαθέτει και µια προσωρινή µνήµη (γνώση), τη µνήµη 

εργασίας, όπου κρατούνται προσωρινοί ισχυρισµοί (γεγονότα). Οι ισχυρισµοί αυτοί είναι είτε 

δεδοµένα εισόδου, είτε ενδιάµεσα συµπεράσµατα που εξάγονται κατά τη λειτουργία του 

συστήµατος για την εύρεση λύσης σε ένα πρόβληµα. Εποµένως, το περιεχόµενο της µνήµης 

εργασίας αντανακλά κάθε στιγµή την παρούσα κατάσταση της διαδικασίας λύσης ενός 

προβλήµατος. Παρακολουθώντας δηλαδή τις µεταβολές στη µνήµη εργασίας είναι σαν να 

παρακολουθούµε τις διάφορες καταστάσεις (φάσεις) που περνά το σύστηµα κατά τη διάρκεια 

επίλυσης του προβλήµατος. Οι ισχυρισµοί της µνήµης εργασίας έχουν συνήθως την ίδια 

µορφή µε τα γεγονότα στη βάση γνώσης. 

Τέλος, ο διερµηνευτής κανόνων αποτελεί τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων 

(συλλογισµού) του συστήµατος βασισµένου σε κανόνες. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιµοποιεί 

το περιεχόµενο της µνήµης εργασίας, και τους κανόνες και τα γεγονότα από τη βάση γνώσης. 

Το περιεχόµενο της µνήµης εργασίας αντιπροσωπεύει την παρούσα κατάσταση του 

προβλήµατος και ο διερµηνευτής κανόνων καλείται να ανιχνεύσει ποιοι κανόνες µπορούν να 

βοηθήσουν στην περαιτέρω λύση του προβλήµατος και να τους εφαρµόσει έτσι ώστε 

καλύτερα να οδηγηθεί το σύστηµα σε λύση του προβλήµατος µέσω διαδοχικών 

καταστάσεων. Τα ενδιάµεσα συµπεράσµατα που εξάγονται κατά την προσπάθεια αυτή 

χρησιµοποιούνται για ενηµέρωση της µνήµης εργασίας. 
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2.4 Κανόνες παραγωγής (Συµβολικοί κανόνες) 

Οι συµβολικοί κανόνες (symbolic rules) ή κανόνες παραγωγής (production rules) είναι µια 

γλώσσα αναπαράστασης γνώσης που χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή έµπειρων 

συστηµάτων. Ένας κανόνας παραγωγής έχει την εξής γενική µορφή: 

 

 if <συνθήκες> 

  then <συµπεράσµατα> 

 

Σε κάθε κανόνα παραγωγής ξεχωρίζει κάποιος, όπως είναι φανερό, δυο τµήµατα: το if-

τµήµα (if-part) ή τµήµα συνθηκών (conditions) ή αριστερό (left hand side) τµήµα του κανόνα 

ή προϋποθέσεις (premises), και το then-τµήµα (then-part) ή τµήµα συµπερασµάτων 

(conclusions) ή δεξί (right hand side) τµήµα του κανόνα ή επακόλουθα (consequences). Το 

τµήµα <συνθήκες> αποτελείται από έναν αριθµό συνθηκών και το τµήµα <συµπεράσµατα> 

αποτελείται από έναν αριθµό συµπερασµάτων (ενεργειών) που συνδέονται µεταξύ τους µε 

λογικά συνδετικά. Αν πληρούνται οι συνθήκες, τότε εκτελούνται οι ενέργειες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται σε µορφή BNF (Backus Naur Form) µια απλή γλώσσα 

βασισµένη σε κανόνες παραγωγής: 

 

<κανόνας>::=if <συνθήκες> then <συµπεράσµατα> 

<συνθήκες>::=<συνθήκη> {and <συνθήκη>}* 

<συµπεράσµατα>::=<συµπέρασµα> {and <συµπέρασµα>}* 

<συνθήκη>::=<µεταβλητή><κατηγόρηµα><σταθερά> 

<συµπέρασµα>::=<µεταβλητή><κατηγόρηµα><σταθερά> 

 

Στον ορισµό αυτό, κάθε <µεταβλητή> αναπαριστά µια αφηρηµένη έννοια του πεδίου 

γνώσης, κάθε <σταθερά> αναπαριστά µια συγκεκριµένη οντότητα του πεδίου γνώσης, ενώ 

κάθε <κατηγόρηµα> αναπαριστά µια σχέση µεταξύ µιας έννοιας και µιας οντότητας. 

Παραλλαγές του παραπάνω ορισµού µπορεί να περιλαµβάνουν και το συνδετικό or µεταξύ 

των συνθηκών ή τη χρήση µεταβλητών στη θέση <σταθερά>. 

Τα πλεονεκτήµατα των κανόνων παραγωγής σαν γλώσσα αναπαράστασης γνώσης 

µπορούν να συνοψιστούν στα εξής. 

• Φυσικότητα έκφρασης. Η γνώση ενός ειδικού εκφράζεται πολύ φυσικά µέσω των 

κανόνων παραγωγής. Οι κανόνες παραγωγής διαιρούν τη γνώση σε φυσικά και 
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εύκολα κατανοητά τµήµατα που έχουν το σωστό µέγεθος για την αναπαράσταση της 

γνώσης που χρησιµοποιούν οι ειδικοί. 

• Τµηµατοποίηση (modularity) της γνώσης. Οι κανόνες παραγωγής είναι 

κατασκευαστικά ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Κάθε κανόνας παραγωγής αναπαριστά ένα 

κοµµάτι γνώσης ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους κανόνες παραγωγής. Επίσης, 

υπάρχει διαχωρισµός µόνιµης (βάση γνώσης) και προσωρινής (µνήµη εργασίας) 

γνώσης. Τέλος, ο διερµηνευτής είναι ανεξάρτητος και από τη βάση γνώσης και από 

την µνήµη εργασίας. Αυτή η τµηµατοποίηση και διαχωρισιµότητα της γνώσης οδηγεί 

σε ορισµένα πλεονεκτήµατα. Πρώτον, η κατασκευή και η συντήρηση της βάσης 

γνώσης γίνεται πολύ πιο εύκολα. Επίσης, η ενηµέρωση της βάσης γνώσης γίνεται 

σχεδόν απ’ ευθείας. Επιπλέον, διευκολύνεται η αυξητική κατασκευή της βάσης 

γνώσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην κατασκευή έµπειρων συστηµάτων, 

όπου το σύστηµα σχεδιάζεται, αρχικά, για τη λύση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος 

και ύστερα γενικεύεται για τη λύση και άλλων προβληµάτων. Τέλος, η διαδικασία 

εύρεσης λαθών στο πρόγραµµα γίνεται ευκολότερα. 

• Περιοριστική σύνταξη. Η περιοριστική σύνταξη των κανόνων παραγωγής, αν και έχει 

µειονεκτήµατα, εντούτοις δηµιουργεί και ορισµένα πλεονεκτήµατα. Πρώτον, γίνεται 

εφικτή η σχεδίαση προγράµµατος που να µπορεί να ελέγχει την ασυνέπεια των 

κανόνων παραγωγής της βάσης γνώσης έτσι ώστε να µη µπορεί να εξαχθούν 

αλληλοσυγκρουόµενα συµπεράσµατα. Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αν 

υπήρχαν πολλοί τρόποι έκφρασης της ίδιας γνώσης. ∆εύτερον, γίνεται εύκολη η 

σχεδίαση προγράµµατος που να βοηθά το σύστηµα στην απόκτηση γνώσης από έναν 

ειδικό. 

• Καθοδήγηση της διαδικασίας λύσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λύσης ενός 

προβλήµατος, το σύστηµα εξετάζει το περιεχόµενο της µνήµης εργασίας πολλές 

φορές. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνει συνεχή εστίαση της διαδικασίας σε γνώση που 

σχετίζεται µε το πρόβληµα. 

• Εύκολη παροχή επεξηγήσεων. Η παροχή επεξηγήσεων µιας λύσης είναι σε πολλές 

περιπτώσεις απαραίτητη, κυρίως σε συστήµατα που κάνουν διάγνωση και προτείνουν 

κάποιες ενέργειες. Η παροχή επεξηγήσεων σε συστήµατα παραγωγής διευκολύνεται 

σε µεγάλο βαθµό λόγω των κανόνων παραγωγής. Κάνοντας ανάκληση των κανόνων 

που χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση της λύσης, και δεδοµένου ότι η σύνταξή τους 
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είναι πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα και τον τρόπο σκέψης, έχουµε σχετικά εύκολα 

παροχή επεξηγήσεων. 

Όπως κάθε γλώσσα αναπαράστασης γνώσης έτσι και οι κανόνες παραγωγής 

παρουσιάζουν, εκτός από πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ή προβλήµατα. 

• Προβλήµατα επεξηγήσεων. Ενώ οι κανόνες παραγωγής µπορούν να παράγουν εύκολα 

επεξηγήσεις όσον αφορά στην πεδιακή γνώση του ειδικού, δεν µπορούν να το κάνουν 

όσον αφορά στην ελεγκτική γνώση, τουτέστιν τις στρατηγικές ελέγχου που 

ακολουθήθηκαν κατά την εύρεση µιας λύσης. Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατό να 

εξηγηθούν αποφάσεις όσον αφορά στο γιατί ένας κανόνας επελέγη να πυροδοτηθεί 

πρώτος από άλλους, καθώς αυτό το είδος της γνώσης δεν περιγράφεται ρητά, αλλά 

είναι ενσωµατωµένο στη στρατηγική ελέγχου. Επίσης, οι κανόνες παραγωγής δεν 

µπορούν να παρέχουν επεξηγήσεις όσον αφορά στη γνώση υποστήριξης (support 

knowledge). Η γνώση υποστήριξης είναι αυτή που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός 

κανόνα παραγωγής. Για παράδειγµα, για τον κανόνα παραγωγής «αν τα φώτα του 

αυτοκινήτου φωτίζουν αµυδρά, τότε η µπαταρία έχει αποφορτιστεί», γνώση 

υποστήριξης είναι αυτή που δικαιολογεί την ύπαρξη αυτού του κανόνα, τουτέστιν ότι 

τα φώτα για να φωτίζουν ισχυρά χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύµα που παρέχεται από την 

µπαταρία. 

• Προβλήµατα αναποτελεσµατικότητας. Ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η εξαγωγή 

συµπερασµάτων µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή αποδοτικότητα. ∆υο είναι οι πηγές 

αυτής της πιθανής αναποτελεσµατικότητας. Πρώτον, σε κάθε κύκλο αναγνώρισης 

ενεργειών πρέπει να ερευνηθεί όλη η βάση γνώσης για να βρεθούν οι κανόνες που 

ικανοποιούν την παρούσα κατάσταση της µνήµης εργασίας. Σε µια µεγάλη βάση 

γνώσης ο καθορισµός αυτών των κανόνων παραγωγής µπορεί να είναι υπολογιστικά 

χρονοβόρος. ∆εύτερον, αν οι κανόνες που ικανοποιούνται από τις συνθήκες της 

µνήµης εργασίας είναι πολλοί, τότε η απόφαση για το ποιος θα επιλεγεί για 

πυροδότηση µπορεί να είναι επίσης χρονοβόρα. 

• Προβλήµατα εκφραστικότητας. Ενώ η περιοριστική σύνταξη των κανόνων παραγωγής 

δηµιουργεί ορισµένα πλεονεκτήµατα, ταυτόχρονα δηµιουργεί και ορισµένα 

προβλήµατα. Τα προβλήµατα σχετίζονται µε την εκφραστικότητα της γνώσης, πιο 

συγκεκριµένα µε τη δυσκολία αναπαράστασης ορισµένων τύπων γνώσης. 
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2.5 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural nets) ή νευρωνικά δίκτυα αποτελούν µια 

προσπάθεια προσέγγισης της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου από µια µηχανή. Έχουν 

την ικανότητα να εκτελούν υπολογισµούς παράλληλα. Η αρχιτεκτονική τους βασίζεται στην 

αρχιτεκτονική των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι µια 

συλλογή από νευρώνες, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους. Κάθε νευρώνας έχει πολλές 

εισόδους, αλλά µόνο µία έξοδο που µε τη σειρά της µπορεί να αποτελέσει είσοδο για άλλους 

νευρώνες. Οι συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων διαφέρουν ως προς τη σηµαντικότητά τους, η 

οποία και προσδιορίζεται από τον συντελεστή βάρους. Η επεξεργασία κάθε νευρώνα 

καθορίζεται από τη συνάρτηση µεταφοράς, η οποία καθορίζει την κάθε έξοδο σε σχέση µε τις 

εισόδους και τους συντελεστές βάρους. 

Για να χρησιµοποιηθεί ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί για να 

µάθει. Η µάθηση συνίσταται στον προσδιορισµό των κατάλληλων συντελεστών βάρους, έτσι 

ώστε το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο να εκτελεί τους επιθυµητούς υπολογισµούς, και 

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αλγορίθµων που είναι γνωστοί ως αλγόριθµοι εκπαίδευσης 

(training algorithms). Ο ρόλος των συντελεστών βάρους µπορεί να ερµηνευτεί ως 

αποθήκευση γνώσης, η οποία παρέχεται µέσω παραδειγµάτων. Με αυτόν τον τρόπο τα 

νευρωνικά δίκτυα µαθαίνουν το περιβάλλον τους, δηλαδή το φυσικό µοντέλο που παρέχει τα 

δεδοµένα. 

Ένας νευρώνας είναι µια µονάδα επεξεργασίας πληροφορίας που είναι θεµελιακή για τη 

λειτουργία ενός νευρωνικού δικτύου. Στην Εικόνα 4 φαίνεται το µοντέλο ενός νευρώνα. Τα 

τρία βασικά στοιχεία αυτού του µοντέλου είναι: 

• Ένα σύνολο από συνάψεις, κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται από ένα βάρος. 

Συγκεκριµένα, ένα σήµα jx  στην είσοδο της σύναψης j  που συνδέεται στον νευρώνα 

k , πολλαπλασιάζεται µε το συναπτικό βάρος kjw . Το βάρος kjw  είναι θετικό, αν η 

σύναψη είναι διεγερτική (ωθεί τον νευρώνα να αποκριθεί στη διέγερση), και 

αρνητικό, αν σύναψη είναι απαγορευτική (αποτρέπει τον νευρώνα να παράγει µια 

απόκριση). 

• Έναν αθροιστή για την πρόσθεση των σηµάτων εισόδου, που παίρνουν βάρος από την 

αντίστοιχη σύναψη. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν τον γραµµικό συνδυαστή. 

• Μια συνάρτηση ενεργοποίησης για τη µείωση του εύρους της εξόδου του νευρώνα.  

Το µοντέλο, επίσης, περιλαµβάνει ένα εξωτερικά εφαρµοζόµενο κατώφλι kθ , που έχει 
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επίδραση στην ελάττωση της εισόδου στην εφαρµοζόµενη συνάρτηση ενεργοποίησης που 

ακολουθεί. Στη βιβλιογραφία, το κατώφλι αναφέρεται και σαν πόλωση (bias). Με 

µαθηµατικούς όρους, ένας νευρώνας k  περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις: 

 

∑
=

=
n

j
jkjk xwu

0

 

)( kk uy φ=  

 

όπου jx  είναι τα σήµατα εισόδου ( 10 +=x ), kjw  είναι τα συναπτικά βάρη του k , 0kw  είναι 

το κατώφλι, και ()φ  είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης.  

 

 

Εικόνα 4. Το µοντέλο ενός τεχνητού νευρώνα 

 

Το ku  είναι η γραµµική συνδυαστική έξοδος του νευρώνα, και ky  είναι το σήµα εξόδου 

του νευρώνα, που αναφέρεται και σαν πραγµατική έξοδος. Η χρήση του κατωφλίου kθ  έχει 

σαν αποτέλεσµα την εφαρµογή ενός εγγενούς (affine) µετασχηµατισµού της εξόδου ku  του 

γραµµικού συνδυαστή της Εικόνας 4. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των νευρωνικών δικτύων είναι: 

• ∆υνατότητα εκµάθησης από πρότυπα εκπαίδευσης. Τα νευρωνικά δίκτυα µπορούν 

εύκολα να αποκτήσουν γνώση από πρότυπα εκπαίδευσης, που βρίσκονται συνήθως σε 

αφθονία για τα περισσότερα πεδία εφαρµογής. 
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• Υψηλό επίπεδο απόδοσης. Η έξοδος ενός νευρωνικού δικτύου υπολογίζεται αρκετά 

αποδοτικά, καθώς βασίζεται σε αριθµητικούς υπολογισµούς. 

• Ικανότητα γενίκευσης. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ αποδοτικά στην παραγωγή 

συµπερασµάτων και µπορούν να φτάνουν σε συµπεράσµατα βασιζόµενα σε µερικά 

γνωστές εισόδους. 

Τα µειονεκτήµατα των νευρωνικών δικτύων προέρχονται από το γεγονός ότι αποτελούν 

συστήµατα εµπειρικής µάθησης και από την ιδιάζουσα φύση τους. 

• ∆εν διαθέτουν φυσικότητα. 

• ∆εν παρέχονται επεξηγήσεις. Η γνώση που περικλείεται τις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι δύσκολο να κατανοηθεί, και δεν παρέχονται επεξηγήσεις για τα συµπεράσµατα 

που εξάγονται. 

• ∆εν αναλύονται σε επιµέρους τµήµατα. Είναι δύσκολο να ενηµερωθούν συγκεκριµένα 

τµήµατα του νευρωνικού δικτύου, και οι αλλαγές που γίνονται συνήθως επηρεάζουν 

ολόκληρο το νευρωνικό δίκτυο. 

 

2.6 Συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις 

Η συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning) βασίζεται στη χρήση 

καταγεγραµµένης εµπειρίας για την επίλυση νέων προβληµάτων. Στη συλλογιστική 

βασισµένη σε περιπτώσεις χρησιµοποιούνται περιπτώσεις ή παραδείγµατα προβληµάτων που 

αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς στο παρελθόν προκειµένου να επιλυθεί το τρέχον πρόβληµα µε 

παραπλήσιο τρόπο. Η επιλογή των κατάλληλων περιπτώσεων (cases) βασίζεται στην 

οµοιότητά τους µε την τρέχουσα. 

Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις αποτελείται από 

τα εξής βασικά τµήµατα (Aamodt & Plaza, 1994) (βλ. Εικόνα 5): 
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Εικόνα 5. Ο κύκλος λειτουργίας της συλλογιστικής βασισµένης σε περιπτώσεις 

 

• Μια βιβλιοθήκη από παλιές περιπτώσεις (case library). 

• Μια µέθοδο για το ταίριασµα και την ανάκληση από τη βιβλιοθήκη (case retrieval) της 

περίπτωσης που είναι περισσότερο όµοια µε την τωρινή, ταιριάζοντας τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του προβλήµατος. 

• Στην περίπτωση που η τωρινή περίπτωση δεν είναι ακριβώς ίδια µε την παλιά, 

χρειάζεται µια µέθοδος για την προσαρµογή της λύσης που δόθηκε στο παρελθόν 

(case adaptation) έτσι ώστε αυτή, µε κάποιες τροποποιήσεις, να επαναχρησιµοποιηθεί. 

• Μια µέθοδο για τη δοκιµή, επαλήθευση και επιδιόρθωση της προσαρµοσµένης λύσης 

(case verification). Η επαλήθευση µπορεί να γίνει είτε µε προσοµοίωση στον 

υπολογιστή, είτε µε δοκιµή της λύσης στον πραγµατικό κόσµο. Η επαλήθευση των 

λύσεων βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και συνήθως, τα συστήµατα που βασίζονται 

σε περιπτώσεις δεν έχουν τέτοιο τµήµα. 

• Αν η νέα περίπτωση µαζί µε τη λύση που τελικά υιοθετήθηκε συνιστούν µια πολύ 

διαφορετική περίπτωση από αυτές που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη, τότε η νέα 

περίπτωση προστίθεται στη βιβλιοθήκη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον. 

Χρειάζεται δηλαδή µια µέθοδος για την εκµάθηση της λύσης (case learning), που θα 
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κρίνει αν η νέα περίπτωση και η προσαρµοσµένη λύση της πρέπει ή όχι να 

προστεθούν στη βιβλιοθήκη. 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της συλλογιστικής βασισµένης σε περιπτώσεις είναι: 

• Φυσικότητα. Οι περιπτώσεις βρίσκονται πιο κοντά στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. 

• Η γνώση δεν αλλοιώνεται. 

• Η απόκτηση γνώσης απλουστεύεται. Η γνώση υπάρχει ήδη σε παλαιότερα έγγραφα ή 

σε παλαιότερες βάσεις δεδοµένων. 

Ενώ, κάποια µειονεκτήµατα της συλλογιστικής βασισµένης σε περιπτώσεις είναι: 

• Υψηλό υπολογιστικό κόστος αναζήτησης στη βιβλιοθήκη των περιπτώσεων. 

• Η απόδοση και η ποιότητα των λύσεων επηρεάζεται από την ορθή δόµηση της 

βιβλιοθήκης και από την ποιότητα και την ποσότητα των περιπτώσεων που 

βρίσκονται στη βιβλιοθήκη. 

• ∆υσκολία προσαρµογής της λύσης. Κυρίως, όταν απαιτούνται εµπειρικές σχέσεις. 

 

2.7 Εξόρυξη Γνώσης 

Η εξόρυξη γνώσης από µεγάλες αποθήκες δεδοµένων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 

βασικότερα ερευνητικά ζητήµατα στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων, των µηχανών γνώσης 

και της στατιστικής. Η πρόοδος στην τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων παρέχει νέες 

τεχνικές για την αποδοτική και αποτελεσµατική συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των 

δεδοµένων. Επίσης, η δυνατότητα ανάλυσης και ερµηνείας των συνόλων δεδοµένων, και η 

εξαγωγή «χρήσιµης» γνώσης από αυτά έχει ξεπεράσει κάθε όριο και η ανάγκη για µία νέα 

γενιά εργαλείων και τεχνικών για ευφυή ανάλυση βάσεων δεδοµένων έχει δηµιουργηθεί. 

Αυτή η ανάγκη έχει προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών από διάφορες περιοχές και 

ένας νέος ερευνητικός τοµέας δηµιουργείται, γνωστός ως εξόρυξη δεδοµένων και γνώσης 

(Data and Knowledge Mining). 

Η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδοµένων (Knowledge Discovery in Databases) 

αναφέρεται στη διεργασία εξόρυξης γνώσης από τις µεγάλες αποθήκες δεδοµένων. Ο όρος 

εξόρυξη δεδοµένων χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της ανακάλυψης γνώσης από βάσεις 

δεδοµένων αλλά κυρίως για αναφορά στις πραγµατικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για 

την ανάλυση και την εξαγωγή της από διάφορα σύνολα δεδοµένων. Χαρακτηρίζει την 

διαδικασία της εύρεσης των δοµών γνώσης οι οποίες περιγράφουν µε ακρίβεια µεγάλα 

σύνολα πρωτογενών δεδοµένων. Οι δοµές αυτές αναδεικνύουν γνώση (συσχετίσεις ή 
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κανόνες) που είναι κρυµµένη µέσα στα δεδοµένα και δεν µπορούν να εξαχθούν από τον 

άνθρωπο-χρήστη της βάσης δεδοµένων µε «γυµνό» µάτι. 

Η εξόρυξη γνώσης από µια βάση δεδοµένων είναι µια επαναληπτική διαδικασία που 

αναφέρεται σε ολόκληρη την διαδικασία ανακάλυψης «χρήσιµης» πληροφορίας από µεγάλα 

σύνολα δεδοµένων και αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα (βλ. Εικόνα 6): 

v Ανάπτυξη και κατανόηση της περιοχής της εφαρµογής, της προγενέστερης γνώσης 

του προς εξέταση τοµέα καθώς και των στόχων του τελικού χρήστη. 

v Ολοκλήρωση των δεδοµένων. Εξετάζεται ο βαθµός «πολύπλεξης» πολλαπλών πηγών 

δεδοµένων ώστε η όποια διαδικασία να εφαρµοστεί στον συνδυασµό τους. 

v ∆ηµιουργία του στόχου-συνόλου δεδοµένων. Επιλογή του συνόλου στο οποίο θα 

εφαρµοστεί η διαδικασία εξόρυξης. 

v Καθαρισµός και προ-επεξεργασία δεδοµένων. Εδώ αναφερόµαστε κυρίως στην 

αφαίρεση του «θορύβου» που περιέχουν τα δεδοµένα (όποια µορφή και να έχει). 

v Μετασχηµατισµός των δεδοµένων. Οι αλλαγές που µπορούν να υποστούν τα 

δεδοµένα για να εφαρµόσουµε τις τεχνικές µας πιο εύκολα. 

v Επιλογή των στόχων και των αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων. 

v Εξόρυξη δεδοµένων.  Εφαρµογή µεθόδων και αλγορίθµων µε στόχο την ανακάλυψη 

προτύπων γνώσης. Τα πρότυπα θα µπορούσαν να περιγραφούν από ένα σύνολο από 

διεργασίες µε κυριότερες τις εξής: 

§ Κατηγοριοποίηση, όπου κάθε νέο αντικείµενο εντάσσεται, µε βάση τα 

χαρακτηριστικά του, σε µια από τις προκαθορισµένες κατηγορίες. 

§ Συσταδοποίηση, όπου γίνεται καταµερισµός των αντικειµένων σε οµάδες 

ανάλογα µε τις οµοιότητες τους. Η διαφορά εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν 

έτοιµες κατηγορίες. 

§ Κανόνες συσχέτισης, όπου ανακαλύπτονται συσχετίσεις µεταξύ των 

γνωρισµάτων ενός συνόλου δεδοµένων. 

§ Πρότυπα ακολουθιών, τα οποία οµοιάζουν πολύ µε τους κανόνες συσχέτισης 

µε την προσθήκη όµως της παραµέτρου του χρόνου.  

§ Παλινδρόµηση, η οποία αναφέρεται στην εκµάθηση µιας λειτουργίας που 

εκχωρεί τα δεδοµένα σε µια µεταβλητή πρόβλεψης, η οποία παίρνει 

πραγµατικές τιµές. 

v Αξιολόγηση των προτύπων. ∆ιαδικασία «αποµόνωσης» των πραγµατικά χρήσιµων 

προτύπων. 

v Παρουσίαση της γνώσης. 
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Εικόνα 6. Τα βήµατα της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης. 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί ένα βήµα της εξόρυξης γνώσης το 

οποίο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις και ο βασικός κορµός όλης της παραπάνω 

διαδικασίας. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται σε αυτό το βήµα έχουν σχεδιαστεί µε 

έµφαση στην εξελιξιµότητα όσον αφορά το µέγεθος του συνόλου δεδοµένων εισαγωγής και 

µπορούν να αντιµετωπισθούν ως σύνθεση των τριών ακόλουθων συστατικών (Fayyad, 

Piatesky-Shapiro, Smuth & Uthurusamy, 1996): 

v Περιγραφή του µοντέλου. Καθορισµός των βασικών στόχων της διαδικασίας 

εξόρυξης (π.χ. κατηγοριοποίηση ή συσταδοποίηση), και απόφαση τρόπου 

απεικόνισης του µοντέλου. 

v Αξιολόγηση του µοντέλου. Εξετάζεται η εγκυρότητα των προτύπων και η αξιολόγηση 

της ακρίβειας και της χρησιµότητας του µοντέλου.  

v Αλγόριθµοι αναζήτησης. Υπάρχουν δύο είδη αλγορίθµων:  

§ Αυτοί που αναζητούν παραµέτρους βελτιστοποίησης κριτηρίων αξιολόγησης 

του µοντέλου.  

§ Αυτοί που αναζητούν µοντέλα. 
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3 Νευρωκανόνες 

Οι νευρωκανόνες (νευρωνικοί κανόνες) αποτελούν ένα είδος υβριδικών κανόνων 

(Hatzilygeroudis and Prentzas, 2000). Κάθε νευρωκανόνας θεωρείται σαν ένας νευρώνας 

(Εικόνα 7α). Οι είσοδοι ),...,1( niCi =  του νευρώνα συνιστούν τις συνθήκες του κανόνα. Σε 

κάθε συνθήκη iC  ανατίθεται ένας αριθµός isf , που καλείται συντελεστής βαρύτητας, ο 

οποίος αντιστοιχεί στο βάρος της αντίστοιχης εισόδου του νευρώνα. Επιπλέον, σε κάθε 

κανόνα ανατίθεται ένας αριθµός 0sf , που καλείται συντελεστής πόλωσης, ο οποίος 

αντιστοιχεί στο κατώφλι του νευρώνα. 

Κάθε συνθήκη λαµβάνει µια τιµή από το ακόλουθο σύνολο διακριτών τιµών: [1 (αληθής), 

0 (ψευδής), 0.5 (απροσδιόριστη)]. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία να διακρίνει κάποιος 

το ψεύδος ( 0=iC ) από την απουσία ( 5.0=iC ) µιας συνθήκης, σε αντίθεση µε τους 

συµβολικούς κανόνες. Η επιλογή του συγκεκριµένου συνόλου τιµών σχετίζεται άµεσα µε τα 

ευρετικά εξαγωγής συµπερασµάτων, που εισάγονται στην Ενότητα 3.3. Αυτό σηµαίνει ότι αν 

αυτό αλλάξει, τα ευρετικά µπορεί να µην είναι έγκυρα πλέον. 

Η έξοδος D , που αναπαριστά το συµπέρασµα του κανόνα, υπολογίζεται µε τους συνήθεις 

τύπους: 

),(afD =  ∑
=

+=
n

i
iiCsfsfa

1
0  

όπου a  είναι η τιµή ενεργοποίησης και )(xf  είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης, που είναι 

µια συνάρτηση κατωφλίου (Εικόνα 7β). Εποµένως, η έξοδος µπορεί να λάβει µια από τις 

τιµές “-1” και “1”, αντιπροσωπεύοντας την αποτυχία και την επιτυχία του κανόνα, 

αντίστοιχα. 
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Εικόνα 7. (α) ένας νευρωκανόνας ως ένας νευρώνας (β) η συνάρτηση ενεργοποίησης 

 

3.1 Σύνταξη και σηµασιολογία 

Η γενική σύνταξη ενός κανόνα είναι: 

<rule>::=[(<bias-factor>)] if <conditions> then <conclusions> 

<conditions>::=<condition> {, <condition>} 

<conclusions>::=<conclusion> {, <conclusion>} 

<condition>::=<variable><l-predicate><value> [(<significance-factor>)] 

<conclusion>::=<variable><r-predicate><value> 

Το <variable> υποδηλώνει µια µεταβλητή, τουτέστιν ένα σύµβολο που αναπαριστά µια 

έννοια σε ένα γνωστικό πεδίο, π.χ. «φύλο», «πόνος», κτλ. στον τοµέα της Ιατρικής. Οι 

µεταβλητές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

• µεταβλητές εισόδου, τουτέστιν µεταβλητές για τις οποίες ζητείται από το χρήστη να 

προσδιορίσει µια τιµή. 

• µεταβλητές εξόδου, τουτέστιν µεταβλητές που συνιστούν τους στόχους της 

διαδικασίας εξαγωγής συµπερασµάτων. 

• ενδιάµεσες µεταβλητές, τουτέστιν µεταβλητές που αποτελούν ενδιάµεσους στόχους 

της διαδικασίας εξαγωγής συµπερασµάτων. 

Μια µεταβλητή σε µια συνθήκη µπορεί να είναι είτε µια µεταβλητή εισόδου είτε µια 

ενδιάµεση µεταβλητή είτε και µια µεταβλητή εξόδου ακόµα, ενώ µια µεταβλητή σε ένα 

συµπέρασµα µπορεί να είναι είτε µια ενδιάµεση µεταβλητή είτε µια µεταβλητή εξόδου. Μια 

µεταβλητή εισόδου λαµβάνει τιµές από το χρήστη (δεδοµένα εισόδου), ενώ οι ενδιάµεσες 

µεταβλητές και οι µεταβλητές εξόδου λαµβάνουν τιµές κατά τη διάρκεια της εξαγωγής 

συµπερασµάτων, αφού αναπαριστούν ενδιάµεσα και τελικά συµπεράσµατα, αντίστοιχα. Όλες 
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οι µεταβλητές είναι µονής τιµής, τουτέστιν µπορούν να λάβουν µόνο µια τιµή κάθε φορά, και 

οι τιµές τους είναι ξένες µεταξύ τους, τουτέστιν η µια αποκλείει τις άλλες. 

Το <l-predicate> υποδηλώνει ένα συµβολικό ή ένα αριθµητικό κατηγόρηµα. Τα 

συµβολικά κατηγορήµατα είναι {είναι, δεν-είναι}, ενώ τα αριθµητικά κατηγορήµατα είναι {<, 

>, =}. Οι συνθήκες που περιέχουν το «είναι» (αντίστοιχα το «δεν-είναι») λέγονται είναι-

συνθήκες (αντίστοιχα δεν-είναι-συνθήκες). Όπου <r-predicate> µπορεί µόνο να είναι ένα 

συµβολικό κατηγόρηµα. Όπου <value> υποδηλώνει µια τιµή. Μια τιµή µπορεί να είναι ένα 

σύµβολο ή ένας αριθµός. Τέλος, <bias-factor> και <significance-factor> είναι πραγµατικοί 

αριθµοί. Ο συντελεστής βαρύτητας µιας συνθήκης αναπαριστά τη σπουδαιότητα (τη 

βαρύτητα) της συνθήκης για να φτάσει κάποιος σε συµπέρασµα. Εποµένως, η σηµασιολογία 

των συντελεστών βαρύτητας είναι αρκετά διαφορετική από αυτή των συντελεστών 

βεβαιότητας ή αυτή των πιθανοτήτων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας και ο συντελεστής πόλωσης είναι προαιρετικοί σε έναν κανόνα 

(κάτι που υποδηλώνεται από τις “[]”). Έτσι, οι νευρωκανόνες (µε συντελεστές) και οι 

συµβολικοί κανόνες (χωρίς συντελεστές) υποστηρίζονται εξίσου από το συµβολισµό 

αναπαράστασης. (Το τερµατικό σύµβολο “,” στην περίπτωση ενός συµβολικού κανόνα 

υποδηλώνει σύζευξη). ∆υο παραδείγµατα κανόνων, ενός συµβολικού κανόνα και ενός 

νευρωκανόνα, παρουσιάζονται στην Εικόνα 8. 

 

 

Εικόνα 8. Παράδειγµα (α) ενός συµβολικού κανόνα και (β) ενός νευρωκανόνα 

 

Οι νευρωκανόνες διακρίνονται σε ενδιάµεσους νευρωκανόνες και νευρωκανόνες εξόδου. 

Ένας ενδιάµεσος νευρωκανόνας είναι ένας νευρωκανόνας που περιέχει µια ενδιάµεση 

µεταβλητή στο συµπέρασµά του. Ένας νευρωκανόνας εξόδου είναι ένας νευρωκανόνας που 

περιέχει µια µεταβλητή εξόδου στο συµπέρασµά του. Οι νευρωκανόνες, επιπλέον, 
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διακρίνονται σε νευρωκανόνες µε αρνητικό συντελεστή πόλωσης ( 00 <sf ) και νευρωκανόνες 

µε θετικό συντελεστή πόλωσης ( 00 >sf ). 

 

3.2 Κατασκευή βάσης νευρωκανόνων 

Οι νευρωκανόνες µπορούν να παραχθούν είτε από συµβολικούς κανόνες, 

χρησιµοποιώντας βάσεις συµβολικών κανόνων που υπάρχουν εκ των προτέρων, είτε από 

εµπειρικά δεδοµένα. Στην εργασία αυτή µας ενδιαφέρει η δεύτερη περίπτωση, την οποία και 

παρουσιάζουµε. 

Ο αλγόριθµος κατασκευής µιας βάσης νευρωκανόνων από εµπειρικά δεδοµένα 

περιγράφεται παρακάτω: 

1. Προσδιόρισε τις µεταβλητές εισόδου, τις ενδιάµεσες µεταβλητές και τις µεταβλητές 

εξόδου και χρησιµοποίησε πληροφορίες εξαρτήσεων για να κατασκευαστεί ένας 

αρχικός νευρωκανόνας για κάθε ενδιάµεση µεταβλητή και µεταβλητή εξόδου. 

2. Προσδιόρισε το σύνολο εκπαίδευσης για κάθε αρχικό κανόνα από τα εµπειρικά 

δεδοµένα, εκπαίδευσε κάθε αρχικό νευρωκανόνα χρησιµοποιώντας το σύνολο 

εκπαίδευσής του και παρήγαγε τους αντίστοιχους νευρωκανόνες. 

3. Τοποθέτησε τους νευρωκανόνες που παράχθηκαν στη βάση νευρωκανόνων. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται διεξοδικά κάθε βήµα του αλγόριθµου. 

 

3.2.1 Κατασκευή αρχικών νευρωκανόνων 

Έτσι ώστε να κατασκευάσει κάποιος αρχικούς νευρωκανόνες, πρώτα χρειάζεται να ξέρει ή 

να προσδιορίσει τις µεταβλητές εισόδου, τις ενδιάµεσες µεταβλητές και τις µεταβλητές 

εξόδου. Ύστερα, χρειάζεται πληροφορίες εξαρτήσεων. Οι πληροφορίες εξαρτήσεων 

υποδηλώνουν από ποιες µεταβλητές (έννοιες) εξαρτώνται οι ενδιάµεσες µεταβλητές και οι 

µεταβλητές εξόδου. Αν λείπουν οι πληροφορίες εξαρτήσεων, τότε οι µεταβλητές εξόδου 

εξαρτώνται µόνον από µεταβλητές εισόδου, όπως υποδηλώνεται από τα εµπειρικά δεδοµένα. 

Στην κατασκευή ενός αρχικού νευρωκανόνα, όλες οι συνθήκες που περιέχουν τις 

µεταβλητές εισόδου, τις ενδιάµεσες µεταβλητές και τις µεταβλητές εξόδου, που 

συνεισφέρουν για να φτάσει κάποιος σε συµπέρασµα, συνιστούν τις εισόδους του αρχικού 

νευρωκανόνα και το συµπέρασµα την έξοδό του. Εποµένως, ένας νευρωκανόνας έχει τόσες 

συνθήκες όσα τα πιθανά ζεύγη µεταβλητή-τιµή. Επιπλέον, πρέπει να παραχθούν τόσοι 
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αρχικοί νευρωκανόνες όσες οι διαφορετικές ενδιάµεσες µεταβλητές και µεταβλητές εξόδου 

που καθορίστηκαν. 

Σε ένα απλό παράδειγµα µιας ιατρικής διάγνωσης υπάρχουν τέσσερα συµπτώµατα και δυο 

ασθένειες. Τα συµπτώµατα εκφράζονται από τις συνθήκες 1C , 2C , 3C  και 4C , και οι 

ασθένειες από τα συµπεράσµατα 1D  και 2D . Η ασθένεια 1D  εξαρτάται από τα συµπτώµατα 

1C , 2C  και 3C , ενώ η ασθένεια 2D  από τα συµπτώµατα 3C  και 4C . Έπειτα, 

κατασκευάζονται η εξής αρχικοί νευρωκανόνες: “(0) if 1C (0), 2C (0), 3C (0) then 1D ”, “(0) if 

3C (0), 4C (0) then 2D ”. Οι τιµές των συντελεστών αρχικοποιούνται εξ ορισµού µε µηδέν, 

εκτός αν ο χρήστης αναθέσει µη µηδενικές τιµές. 

 

3.2.2 Εκπαίδευση αρχικών νευρωκανόνων 

Τα εµπειρικά δεδοµένα δίνονται µε τη µορφή προτύπων γνώσης. Ένα πρότυπο γνώσης 

συσχετίζει έναν αριθµό µεταβλητών µε µια πλειάδα τιµών. Κάθε µεταβλητή λαµβάνει τιµές 

από ένα σύνολο διακριτών τιµών. Από τα αρχικά εµπειρικά δεδοµένα, εξάγονται τόσα 

(υπό)σύνολα όσοι και οι αρχικοί νευρωκανόνες. Κάθε τέτοιο σύνολο, που καλείται σύνολο 

εκπαίδευσης, περιέχει πρότυπα γνώσης της µορφής [ ]dvvv n...21 , όπου d  είναι η τιµή 

µιας ενδιάµεσης µεταβλητής ή µιας µεταβλητής εξόδου και ),...,1( nivi =  είναι οι τιµές των 

µεταβλητών από τις οποίες εξαρτάται. Κάθε σύνολο εκπαίδευσης χρησιµοποιείται για να 

εκπαιδευτεί ο αντίστοιχος αρχικός νευρωκανόνας και να υπολογιστούν οι συντελεστές του. Ο 

αλγόριθµος µάθησης που χρησιµοποιείται είναι ο κλασσικός αλγόριθµος ελάχιστου µέσου 

τετραγωνικού λάθους (least mean square). 

Για παράδειγµα, ο Πίνακας 1 περιέχει δέκα πρότυπα γνώσης που αφορούν την ενδιάµεση 

µεταβλητή “mark-level” και τις µεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται (“solution-attempts”, 

“requested-examples”, “assistance-times”), σε ένα σύστηµα διδασκαλίας. 

 

Solution-attempts Requested-examples Assistance-times Mark-level 

1 0 1 High 

2 1 1 Average 

1 >1 0 High 

2 0 1 Average 

>2 1 >1 Low 
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1 >1 >1 Average 

>2 0 1 Low 

2 1 0 Average 

2 >1 >1 Low 

>2 0 0 Average 

Πίνακας 1. Πρότυπα γνώσης για την µεταβλητή "mark-level" 

 

 

NR1 

(-0.5) if assistance-times is 0 (-4.6), 

solution-attempts is 1 (-3.8), 

solution-attempts is >2 (3.0), 

assistance-times is >1 (2.8), 

requested-examples is 0 (-2.0), 

requested-examples is 1 (0.9), 

requested-examples is >1 (-0.7), 

solution-attempts is 2 (-0.3), 

assistance-times is 1 (-0.3) 

then mark-level is low 

 

NR2 

(-1.0) if assistance-times is >1 (-4.1), 

solution-attempts is >2 (-2.8), 

requested-examples is >1 (-2.2), 

assistance-times is 1 (1.6), 

requested-examples is 1 (1.5), 

solution-attempts is 2 (1.3), 

assistance-times is 0 (1.3), 

requested-examples is 0 (-0.6), 

solution-attempts is 1 (-0.4) 

then mark-level is average 

NR3 

(-2.6) if solution-attempts is 2 (-6.2), 

requested-examples is 1 (-6.0), 

assistance-times is 1 (-5.7), 

assistance-times is >1 (4.7), 

requested-examples is 0 (3.2), 

assistance-times is 0 (-2.7), 

solution-attempts is >2 (2.6), 

solution-attempts is 1 (-1.0), 

requested-examples is >1 (-0.2) 

then mark-level is average 

 

NR4 

(-0.8) if solution-attempts is 1 (3.2), 

assistance-times is >1 (-2.7), 

solution-attempts is 2 (-2.6), 

requested-examples is 1 (-2.6), 

solution-attempts is >2 (-2.5), 

requested-examples is 0 (1.4), 

assistance-times is 1 (1.0), 

requested-examples is >1 (-0.7), 

assistance-times is 0 (-0.3) 

then mark-level is high 

Πίνακας 2. Οι νευρωκανόνες που παράχθηκαν από τα πρότυπα γνώσης του Πίνακα 1 

 



 36

Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κλασσικός αλγόριθµος ελάχιστου µέσου 

τετραγωνικού λάθους (least mean square) αποτυγχάνει να προσδιορίσει τους σωστούς 

συντελεστές βαρύτητας για έναν αριθµό από νευρωκανόνες. Τουτέστιν, οι αντίστοιχοι 

νευρώνες αυτών των κανόνων δεν ταξινοµούν σωστά µερικά από τα δείγµατα εκπαίδευσης 

των συνόλων εκπαίδευσής τους. Αυτό σηµαίνει ότι τα δείγµατα εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε 

µια µη διαχωρίσιµη συνάρτηση. 

Για παράδειγµα, οι νευρωκανόνες που παράγονται από τα πρότυπα γνώσης του Πίνακα 1 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 (Hatzilygeroudis and Prentzas, 2004a). Παρατηρεί κάποιος 

ότι, αν και υπάρχει ένας µόνο νευρωκανόνας για τις τιµές “low” και “high” της µεταβλητής 

“mark-level” ( 1NR , 4NR ), υπάρχουν δυο νευρωκανόνες για την τιµή “average” ( 2NR , 3NR ). 

Αυτό συµβαίνει καθώς τα πρότυπα του αντίστοιχου συνόλου εκπαίδευσης για την τιµή 

“average” σχηµατίζουν ένα µη γραµµικό σύνολο. 

Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό, το σύνολο εκπαίδευσης του αρχικού νευρωκανόνα 

διαιρείται σε υποσύνολα µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε υποσύνολο να περιέχει δείγµατα 

επιτυχίας, που είναι «κοντινά» το ένα µε το άλλο σε κάποιο βαθµό. Η εγγύτητα µεταξύ των 

δυο δειγµάτων ορίζεται ως ο αριθµός των κοινών τιµών των συνιστωσών τους. Για 

παράδειγµα, η εγγύτητα του [ ]11101  και του [ ]11011  είναι “3”. Επίσης, 

ορίζεται σαν ζεύγος ελάχιστης εγγύτητας, ένα ζεύγος δειγµάτων επιτυχίας µε την ελάχιστη 

εγγύτητα σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα από ένα ζεύγη 

ελάχιστης εγγύτητας σε ένα σύνολο εκπαίδευσης. 

Αρχικά, βρίσκεται ένα ζεύγος ελάχιστης εγγύτητας στο σύνολο εκπαίδευσης και 

δηµιουργούνται δυο υποσύνολα, µε το κάθε υποσύνολο να περιέχει σαν αρχικό του στοιχείο 

το ένα από τα δυο δείγµατα επιτυχίας του ζεύγους, που καλείται οδηγούν στοιχείο. Κάθε ένα 

από τα εναποµένοντα δείγµατα επιτυχίας κατανέµονται στα δυο υποσύνολα µε βάση την 

εγγύτητά τους στα οδηγούντα στοιχεία αυτών. Πιο συγκεκριµένα, κάθε υποσύνολο περιέχει 

τα δείγµατα επιτυχίας που βρίσκονται πιο κοντά στο οδηγούν στοιχείο του. Έπειτα, τα 

δείγµατα αποτυχίας του αρχικού συνόλου προστίθενται και στα δυο υποσύνολα. Ύστερα, δυο 

αντίγραφα του αρχικού νευρωκανόνα, ένα για κάθε υποσύνολο, εκπαιδεύονται. Αν οι 

συντελεστές ενός αντίγραφου δεν ταξινοµήσουν σωστά κάποια από τα δείγµατά του, το 

αντίστοιχο υποσύνολο διαιρείται περαιτέρω σε δυο άλλα υποσύνολα µε βάση ένα από τα 

ζεύγη ελάχιστης εγγύτητάς του. Αυτό συνεχίζεται µέχρι να ταξινοµηθούν όλα τα δείγµατα. 

Αυτό σηµαίνει ότι από έναν αρχικό νευρωκανόνα µπορεί να παραχθούν περισσότεροι από 

ένας τελικοί νευρωκανόνες, που λέγονται αδελφοί νευρωκανόνες. 
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Έτσι, το βήµα 2 του αλγόριθµου για κάθε αρχικό νευρωκανόνα αναλύεται ως εξής: 

2.1 Από τα αρχικά εµπειρικά δεδοµένα, παρήγαγε τόσα αρχικά σύνολα εκπαίδευσης όσος 

είναι ο αριθµός των αρχικών νευρωκανόνων. 

2.2 Εκπαίδευσε κάθε αρχικό νευρωκανόνα, εφαρµόζοντας τον κλασσικό αλγόριθµο 

ελάχιστου µέσου τετραγωνικού λάθους (least mean square) στο αρχικό του σύνολο 

εκπαίδευσής. Αν οι συντελεστές που υπολογίστηκαν ταξινοµούν σωστά όλα τα 

δείγµατα, παρήγαγε τον αντίστοιχο νευρωκανόνα. Αλλιώς, βρες ένα ζεύγος ελάχιστης 

εγγύτητας και παρήγαγε δυο υποσύνολα του αρχικού συνόλου. Σε κάθε υποσύνολο 

τοποθέτησε το οδηγούν στοιχείο του, τα δείγµατα επιτυχίας του αρχικού συνόλου 

εκπαίδευσης που βρίσκονται πιο κοντά στο οδηγούν στοιχείο, και όλα τα δείγµατα 

αποτυχίας. Στην κατασκευή των υποσυνόλων, τα δείγµατα επιτυχίας που βρίσκονται το 

ίδιο κοντά και στα δυο οδηγούντα στοιχεία τοποθετούνται στο υποσύνολο που περιέχει 

ένα δείγµα επιτυχίας που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό, αλλιώς σε εκείνο που περιέχει 

τα λιγότερα δείγµατα επιτυχίας. 

2.3 Για κάθε υποσύνολο κάνε τα παρακάτω: 

 2.3.1 Εκπαίδευσε ένα αντίγραφο του αντίστοιχου αρχικού νευρωκανόνα και υπολόγισε 

τους συντελεστές του. 

 2.3.2 Αν οι συντελεστές που υπολογίστηκαν δεν ταξινοµούν σωστά τα δείγµατα που 

ανήκουν στο υποσύνολο, διαίρεσε περαιτέρω το υποσύνολο σε µικρότερα υποσύνολα 

όπως στο βήµα 2.2 και εφάρµοσε το βήµα 2.3. 

 2.3.3 Παρήγαγε τον αντίστοιχο νευρωκανόνα. 

 

3.3 Εξαγωγή συµπερασµάτων βασισµένη σε νευρωκανόνες 

Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων βασισµένη σε νευρωκανόνες προκρίνει τη 

συµβολική συλλογιστική, που βασίζεται στη στρατηγική πίσω αλυσίδωσης. Η µηχανή 

εξαγωγής συµπερασµάτων χρησιµοποιεί τη µνήµη εργασίας, που περιέχει γεγονότα τα οποία 

προήλθαν από το χρήστη πριν από τη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων (αρχικά 

δεδοµένα εισόδου) και/ ή παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής 

συµπερασµάτων. Ένα γεγονός έχει την ίδια µορφή όπως µια συνθήκη/ ένα συµπέρασµα ενός 

συµβολικού κανόνα. 

Μόλις δοθούν τα αρχικά δεδοµένα εισόδου και τοποθετηθούν στη µνήµη εργασίας, 

εξετάζονται οι νευρωκανόνες εξόδου. Ένας από αυτούς επιλέγεται για εκτίµηση. Η επιλογή 
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βασίζεται στη σειρά µε την οποία είναι αποθηκευµένοι. Ένας νευρωκανόνας πυροδοτείται αν 

η έξοδος του αντίστοιχου νευρώνα υπολογίζεται “1” µετά την εκτίµηση των συνθηκών του. 

Ένας νευρωκανόνας λέγεται ότι µπλοκάρεται αν η έξοδος του αντίστοιχου νευρώνα 

υπολογίζεται “-1” µετά την εκτίµηση των συνθηκών του. 

Μια συνθήκη εκτιµάται «αληθής», αν ταυτίζεται µε ένα γεγονός στη µνήµη εργασίας, 

τουτέστιν, υπάρχει ένα γεγονός µε την ίδια µεταβλητή, το ίδιο κατηγόρηµα και την ίδια τιµή. 

Μια συνθήκη (που περιέχει µια µεταβλητή εισόδου) εκτιµάται «απροσδιόριστη», αν υπάρχει 

ένα γεγονός µε την ίδια µεταβλητή, το ίδιο κατηγόρηµα και «απροσδιόριστη» τιµή (που 

παρέχεται από το χρήστη). Μια συνθήκη δεν µπορεί άµεσα να εκτιµηθεί αν δεν υπάρχει 

κάποιο γεγονός στην µνήµη εργασίας µε την ίδια µεταβλητή. Σε αυτή την περίπτωση, είτε 

ζητείται από το χρήστη να παρέχει δεδοµένα για την µεταβλητή, στην περίπτωση µιας 

µεταβλητής εισόδου, είτε εξετάζεται ένας ενδιάµεσος νευρωκανόνας µε συµπέρασµα που να 

περιέχει την µεταβλητή, στην περίπτωση µιας ενδιάµεσης µεταβλητής. Μια συνθήκη που 

περιέχει µια µεταβλητή εισόδου εκτιµάται «ψευδής», αν υπάρχει γεγονός στη µνήµη 

εργασίας µε την ίδια µεταβλητή, το ίδιο κατηγόρηµα και διαφορετική τιµή. Μια συνθήκη που 

περιέχει µια ενδιάµεση µεταβλητή εκτιµάται «ψευδής» αν, επιπροσθέτως, δεν υπάρχει 

ενδιάµεσος νευρωκανόνας µε συµπέρασµα που περιέχει τη µεταβλητή, ο οποίος να µην έχει 

εκτιµηθεί. Η εξαγωγή συµπερασµάτων σταµατά είτε όταν ένας ή περισσότεροι νευρωκανόνες 

εξόδου πυροδοτούνται (επιτυχία) είτε όταν δεν εκτελείται καµία επιπλέον ενέργεια 

(αποτυχία). 

Οι συνθήκες ενός νευρωκανόνα οργανώνονται κατά φθίνουσα σειρά της απόλυτης τιµής 

των συντελεστών βαρύτητας. Αυτό διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων. Έτσι, όταν 

ένας νευρωκανόνας εξετάζεται στη διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων, δε χρειάζεται να 

εκτιµηθούν όλες οι συνθήκες του. Για να επιτευχθεί αυτό, ορίζει κάποιος για κάθε 

νευρωκανόνα το γνωστό άθροισµα και το εναποµένον άθροισµα ως εξής: 

 

∑
∈

+=
Econd

ii
i

Csfsfsumkn 0_  

∑
∈

=
Ucond

i
i

sfsumrem _  

 
όπου E  είναι το σύνολο των συνθηκών που εκτιµήθηκαν, U  είναι το σύνολο των συνθηκών 

που δεν έχουν εκτιµηθεί, και iC  είναι η τιµή της συνθήκης icond . Εποµένως, το «γνωστό 

άθροισµα» είναι το σταθµισµένο άθροισµα των τιµών των ήδη γνωστών (που εκτιµήθηκαν) 

συνθηκών (εισόδων) του αντίστοιχου νευρωκανόνα, και το «εναποµένον άθροισµα» 
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αντιπροσωπεύει το µέγιστο πιθανό σταθµισµένο άθροισµα των υπολοίπων (που δεν έχουν 

εκτιµηθεί) συνθηκών (εισόδων) του νευρωκανόνα. 

Όταν ένας νευρωκανόνας βρίσκεται υπό εκτίµηση, το γνωστό άθροισµα και το 

εναποµένον άθροισµα υπολογίζονται (ξανά) µετά την εκτίµηση κάθε συνθήκης του 

νευρωκανόνα. Όταν sumremsumkn __ > , για ένα συγκεκριµένο νευρωκανόνα, τότε η 

εκτίµηση των συνθηκών του σταµατά, γιατί η έξοδός του µπορεί να εξαχθεί ανεξάρτητα από 

τις τιµές των συνθηκών που δεν έχουν εκτιµηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η έξοδός του είναι 

εξασφαλισµένο ότι είναι είτε “-1”, αν 0_ <sumkn , είτε “1”, αν 0_ >sumkn . Η συνθήκη 

µετά την εκτίµηση της οποίας η έξοδος του νευρωκανόνα µπορεί να εξαχθεί καλείται κρίσιµη 

συνθήκη. 

Επίσης, εισάγονται τα παρακάτω ευρετικά που βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοση των 

νευρωκανόνων. Πρώτα, αν µια συνθήκη εκτιµάται «αληθής», τότε οι συνθήκες µε την ίδια 

µεταβλητή που δεν έχουν εκτιµηθεί, που καλούνται οµώνυµες συνθήκες, δε συνεισφέρουν 

στο εναποµένον άθροισµα, καθώς σίγουρα εκτιµώνται «ψευδείς». Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

από τις συνθήκες που δεν έχουν εκτιµηθεί µε την ίδια µεταβλητή, µόνον αυτή µε τον µέγιστο 

συντελεστή βαρύτητας κατ’ απόλυτη τιµή συνεισφέρει στο εναποµένον άθροισµα. Για 

παράδειγµα, µετά την εκτίµηση της συνθήκης “assistance-times is >1 (2.8)” στον 

νευρωκανόνα 1NR  (Πίνακας 2), µόνο η συνθήκη “requested-examples is 0 (-2.0)” 

συνεισφέρει στο εναποµένον άθροισµα, καθώς οι οµώνυµες συνθήκες της, “requested-

examples is 1 (0.9)” και “requested-examples is >1 (0.7)”, έχουν µικρότερους συντελεστές 

βαρύτητας κατ’ απόλυτη τιµή, και αυτές οι τρεις συνθήκες δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα 

αληθείς. Επίσης, οι δυο τελευταίες συνθήκες δε συνεισφέρουν, καθώς είναι σίγουρα ψευδείς 

(µια από τις οµώνυµες συνθήκες τους έχει ήδη εκτιµηθεί «αληθής»). 

Για να διευκρινιστεί πώς γίνεται η εξαγωγή συµπερασµάτων, παρουσιάζεται το παρακάτω 

παράδειγµα. Ας υποθέσει κάποιος ότι υπάρχει µια βάση γνώσης που περιέχει τους τέσσερις 

νευρωκανόνες του Πίνακα 2 και µια µνήµη εργασίας µε τα παρακάτω γεγονότα: {“solution-

attempts is 1”, “requested-examples is >1”, “assistance-times is >1”}. Η µηχανή εξαγωγής 

συµπερασµάτων ξεκινά εξετάζοντας  κάθε νευρωκανόνα για να βρει αν κάποιος από αυτούς 

πυροδοτείται (επιτυγχάνει). Όπως αναφέρθηκε, οι νευρωκανόνες εκτιµώνται µε τη σειρά µε 

την οποία αποθηκεύονται. Τα γνωστά και τα εναποµένοντα αθροίσµατα υπολογίζονται για 

κάθε νευρωκανόνα µετά την εκτίµηση κάθε συνθήκης (ας θυµηθεί κάποιος ότι η τιµή µιας 

συνθήκης είναι “1”, αν είναι αληθής, και “0”, αν είναι ψευδής). Τα γνωστά και τα 
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εναποµένοντα αθροίσµατα κάθε νευρωκανόνα µετά την εκτίµηση της κρίσιµης συνθήκης 

είναι ως εξής: 

 

1NR  (µετά την εκτίµηση της πέµπτης συνθήκης του): 5.11 −=ks , 9.01 =rs  (αποτυχία, αφού 

11 5.1 rsks >=  και 01 <ks ). 

2NR  (µετά την εκτίµηση της τρίτης συνθήκης του): 3.72 −=ks , 6.12 =rs  (αποτυχία, αφού 

22 3.7 rsks >=  και 02 <ks ). 

3NR  (µετά την εκτίµηση της έβδοµης συνθήκης του): 1.23 =ks , 2.13 =rs  (αποτυχία, αφού 

33 1.2 rsks >=  και 03 >ks ). 

Επειδή ο νευρωκανόνας 3NR  επιτυγχάνει, η διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων 

σταµατά και παράγεται το συµπέρασµα “mark-level is average” και τοποθετείται στη µνήµη 

εργασίας. Παρατηρεί κάποιος ότι δεν έχουν εκτιµηθεί όλες οι συνθήκες των νευρωκανόνων 

για να φτάσει κάποιος σε συµπέρασµα. 

Πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η εξαγωγή συµπερασµάτων που βασίζεται σε 

νευρωκανόνες είναι πιο αποδοτική από την αντίστοιχη εξαγωγή συµπερασµάτων που 

βασίζεται σε συµβολικούς κανόνες (Hatzilygeroudis and Prentzas, 2000). Ο κύριος λόγος γι’ 

αυτό είναι το γεγονός ότι ένας νευρωκανόνας είναι µια συγχώνευση συνήθως περισσότερων 

από ένα συµβολικών κανόνων που έχουν το ίδιο συµπέρασµα, και, εποµένως, ο συνολικός 

αριθµός κανόνων και συνθηκών στη βάση κανόνων είναι µειωµένος. Με τον τρόπο αυτό, ο 

αριθµός των κανόνων και των συνθηκών που συµµετέχουν στη διαδικασία εξαγωγής 

συµπερασµάτων είναι µειωµένος. Αυτό εντείνεται εξαιτίας των ευρετικών που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα της συλλογιστικής βασισµένης σε νευρωκανόνες σε σύγκριση µε 

τη συλλογιστική βασισµένη σε συµβολικούς κανόνες είναι η ικανότητα να φτάσει κάποιος σε 

συµπεράσµατα από νευρωκανόνες ακόµη κι αν κάποιες από τις συνθήκες είναι 

απροσδιόριστες. Αυτό δεν είναι εφικτό στη συλλογιστική βασισµένη σε συµβολικούς 

κανόνες. Ένας συµβολικός κανόνας χρειάζεται όλες οι συνθήκες του να είναι γνωστές έτσι 

ώστε να παραχθεί κάποιο συµπέρασµα. 

Για παράδειγµα, αν το γεγονός “solution-attempts is unknown” βρίσκεται στην µνήµη 

εργασίας (αντί για το γεγονός “solution-attempts is 1”) στο παραπάνω παράδειγµα, τότε και 

πάλι ο νευρωκανόνας 3NR  επιτυγχάνει, ενώ οι νευρωκανόνες 1NR  και 2NR  αποτυγχάνουν. 

Η πολιτική που ακολουθεί κάποιος όταν η τιµή µιας µεταβλητής είναι «απροσδιόριστη» είναι 
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ως εξής: η συνεισφορά στο γνωστό άθροισµα είναι η µέση τιµή των συντελεστών βαρύτητας 

όλων των οµώνυµων συνθηκών της µεταβλητής. Στην περίπτωσή µας, η µέση τιµή των 

συντελεστών βαρύτητας των οµώνυµων συνθηκών της µεταβλητής “solution-attempts” είναι 

5.13/)0.16.22.6( −=−+− . Επίσης, µετά από αυτή τη συνεισφορά, που συµβαίνει όταν µια 

από τις οµώνυµες συνθήκες της µεταβλητής συναντηθεί, οι υπόλοιπες οµώνυµες συνθήκες δε 

συνεισφέρουν πια ούτε στο γνωστό ούτε στο εναποµένον άθροισµα. Για να διευκρινιστεί η 

διαδικασία εκτίµησης, παρουσιάζεται η εκτίµηση του νευρωκανόνα 3NR  λεπτοµερώς: 

 

Συνθήκη sumkn _  sumrem _  

1 ( ) 1.45.16.2 −=−+−  7.117.50.6 =+  

2 1.401.4 −=+−  9.72.37.4 =+  

3 1.401.4 −=+−  9.72.37.4 =+  

4 6.07.41.4 =+−  2.3  

5 6.006.0 =+  2.0  

 

Επειδή, µετά την εκτίµηση της πέµπτης συνθήκης (της κρίσιµης συνθήκης), 

2.06.0 =>= rsks  και 0>ks , ο νευρωκανόνας 3NR  επιτυγχάνει και το συµπέρασµά του 

προστίθεται στην µνήµη εργασίας. Αυτό δε συµβαίνει µε τους συµβολικούς κανόνες, όπου η 

εκτίµηση σταµατά σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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4 Υβριδική αρχιτεκτονική 

Στην Εικόνα 9, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήµατος που υλοποιεί 

τη συνδυαστική µέθοδο συλλογιστικής που είναι βασισµένη σε νευρωκανόνες και 

περιπτώσεις. Το σύστηµα εκτέλεσης (µέσα στο πλαίσιο µε διακεκοµµένες γραµµές) 

αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: τη µνήµη εργασίας, τον υβριδικό µηχανισµό 

εξαγωγής συµπερασµάτων, τη βάση νευρωκανόνων και τη δεικτοδοτηµένη βιβλιοθήκη 

περιπτώσεων. 

Η βάση νευρωκανόνων περιέχει νευρωκανόνες που αναπαριστούν γενική γνώση. Οι 

νευρωκανόνες προκύπτουν από ένα σύνολο παραδειγµάτων-προτύπων εκπαίδευσης, όπως 

περιγράφεται στην Ενότητα 3.2. Η διαδικασία αυτή εκτελείται από το τµήµα «πρότυπα σε 

νευρωκανόνες». 

Η βάση νευρωκανόνων χρησιµοποιείται για να δεικτοδοτήσει µια βιβλιοθήκη 

περιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει η δεικτοδοτηµένη βιβλιοθήκη περιπτώσεων. Οι 

περιπτώσεις στη δεικτοδοτηµένη βιβλιοθήκη περιπτώσεων λειτουργούν ως εξαιρέσεις στους 

νευρωκανόνες της βάσης νευρωκανόνων. Κάθε περίπτωση τυποποιείται σαν ένα σύνολο 

ζευγών χαρακτηριστικού-τιµής. Σε µια περίπτωση, διακρίνουµε τα χαρακτηριστικά εισόδου 

και το χαρακτηριστικό εξόδου αυτής. Το χαρακτηριστικό εξόδου είναι αυτό που αναπαριστά 

την απόφαση που λαµβάνεται σε µια περίπτωση και ταυτίζεται µε τη µεταβλητή του 

συµπεράσµατος του σχετικού νευρωκανόνα. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά µιας περίπτωσης 

είναι τα χαρακτηριστικά εισόδου της. Εποµένως, µια περίπτωση αναπαρίσταται σαν µια 

πλειάδα της παρακάτω µορφής: 

[ ]oiii m...21  
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όπου ),...,1( mji j =  είναι οι τιµές των χαρακτηριστικών εισόδου και o  είναι η τιµή του 

χαρακτηριστικού εξόδου της περίπτωσης. Η διαδικασία της δηµιουργίας µιας δεικτοδότησης 

µεταξύ νευρωκανόνων και περιπτώσεων εκτελείται εκτός σύνδεσης από το τµήµα 

«κατασκευή δεικτοδότησης» και παρουσιάζεται στην Ενότητα 5. 

 

 
 

Εικόνα 9. Η υβριδική αρχιτεκτονική 

 

Ο υβριδικός µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων εξάγει συµπεράσµατα συνδυάζοντας 

συλλογιστική βασισµένη σε νευρωκανόνες και περιπτώσεις. Λαµβάνει υπόψη του τα 

γεγονότα που περιέχονται στη µνήµη εργασίας, τους νευρωκανόνες στη βάση νευρωκανόνων 

και τις περιπτώσεις στη δεικτοδοτηµένη βιβλιοθήκη περιπτώσεων. 

Εµπειρικά 
∆εδοµένα 

Πρότυπα σε 
Νευρωκανόνες 

Κατασκευή 
∆εικτοδότησης 

Βάση 
Νευρωκανόνων 

Βιβλιοθήκη 
Περιπτώσεων 

Μνήµη 
Εργασίας 

Υβριδικός 
Μηχανισµός 

Εξαγωγής 
Συµπερασµάτων 

∆εικτοδοτηµένη 
Βιβλιοθήκη 

Περιπτώσεων 

Γεγονότα 
Συµπεράσµατα 
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5 ∆εικτοδότηση 

Η δεικτοδότηση αφορά την οργάνωση των διαθέσιµων κανόνων έτσι ώστε να εκτελεστεί η 

συνδυαστική συλλογιστική. Οι νευρωκανόνες που περιέχονται στη βάση νευρωκανόνων 

χρησιµοποιούνται για να δεικτοδοτήσουν περιπτώσεις που αποτελούν εξαιρέσεις. Μια 

περίπτωση αποτελεί εξαίρεση σε έναν νευρωκανόνα αν οι τιµές των χαρακτηριστικών της 

ικανοποιούν έναν ικανό αριθµό συνθηκών του νευρωκανόνα (έτσι ώστε να πυροδοτηθεί), 

αλλά το συµπέρασµα του νευρωκανόνα αντικρούει την αντίστοιχη τιµή του χαρακτηριστικού 

της περίπτωσης. Περιπτώσεις που αποτελούν εξαιρέσεις σε νευρωκανόνες είναι πολύ 

σηµαντικές, καθώς γεµίζουν κενά στη γνώση που αναπαρίσταται µε νευρωκανόνες. Κατά την 

εξαγωγή συµπερασµάτων, οι εξαιρέσεις βοηθούν να καταλήξει κάποιος στο σωστό 

συµπέρασµα. 

Η επιδίωξη της διαδικασίας της άµεσης δεικτοδότησης είναι η αντιστοίχιση των 

διαθέσιµων νευρωκανόνων µε τις διαθέσιµες περιπτώσεις, που αποτελούν τις εξαιρέσεις τους. 

Η άµεση διαδικασία είναι ως εξής: 

Για κάθε περίπτωση, µέχρις ότου όλες οι τιµές των χαρακτηριστικών εισόδου έχουν 

εξεταστεί, 

1. Εκτέλεσε συλλογιστική βασισµένη σε νευρωκανόνες παίρνοντας ως δεδοµένα 

εισόδου τις τιµές των χαρακτηριστικών εισόδου της περίπτωσης. 

2. Αν κάποιος νευρωκανόνας πυροδοτηθεί, εξέτασε αν το συµπέρασµά του ταιριάζει µε 

την αντίστοιχη τιµή του χαρακτηριστικού εξόδου της περίπτωσης, δεδοµένου ότι η 

µεταβλητή του συµπεράσµατος ταυτίζεται µε το χαρακτηριστικό εξόδου. Αν δεν 

ταιριάζει, σηµείωσε την περίπτωση σαν εξαίρεση στον νευρωκανόνα. 

Σαν παράδειγµα, για να δείξουµε πώς λειτουργεί η διαδικασία της δεικτοδότησης, 

χρησιµοποιείται ο νευρωκανόνας 2NR  (παράχθηκε παρόµοια µε τον νευρωκανόνα 1NR ), που 
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παρουσιάζεται στον Πίνακα 3, και οι δυο περιπτώσεις παραδείγµατα στον Πίνακα 4. Μόνο 

τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων φαίνονται στον Πίνακα 4. Οι 

περιπτώσεις, εντούτοις, έχουν κι άλλα χαρακτηριστικά. 

 

NR2 

(-13.1) if pain is continuous (6.9), 

fever is high (5.2), 

fever is medium (4.8), 

patient-class is human21-35 (2.7), 

patient-class is human0-20 (1.6) 

then disease-type is inflammation 

Πίνακας 3. Ένας νευρωκανόνας παράδειγµα 

 

Case Patient-class Pain Fever Ant-reaction Joints-pain Disease-type 

1 Human21-35 continuous medium high yes special-arthritis 

2 Human0-20 continuous high high no inflammation 

Πίνακας 4. Περιπτώσεις παραδείγµατα 

 

Condition 

no. 

Case 1 Case 2 

1ks  1rs  2ks  2rs  

1 -13.1+6.9= -6.2 5.2+2.7= 7.9 -13.1+6.9= -6.2 5.2+2.7= 7.9 

2 -6.2+0= -6.2 4.8+2.7= 7.5 -6.2+5.2= -1.0 2.7 

3 -6.2+4.8= -1.4 2.7 -1.0+0= -1.0 2.7 

4 -1.4+2.7= 1.3 0 -1.0+0= -1.0 1.6 

5   -1.0+1.6= 0.6 0 

Πίνακας 5. Η ακολουθία εκτίµησης του νευρωκανόνα για τις περιπτώσεις του Πίνακα 5 

 

“disease-type” είναι το χαρακτηριστικό εξόδου που αντιστοιχεί στη µεταβλητή του 

συµπεράσµατος του νευρωκανόνα. Έστω 1ks  και 1rs  το γνωστό και εναποµένον άθροισµα, 

αντίστοιχα, για την πρώτη περίπτωση. Επίσης, έστω 2ks  και 2rs  το γνωστό και εναποµένον 

άθροισµα, αντίστοιχα, για τη δεύτερη περίπτωση. Η εκτίµηση των συνθηκών για την πρώτη 

(δεύτερη) περίπτωση συνεχίζεται έως ότου 11 rsks >  ( 22 rsks > ). Ας θυµηθούµε ότι όταν 

µια συνθήκη εκτιµάται «αληθής», λαµβάνει την τιµή «1», ενώ όταν είναι «ψευδής» την τιµή 
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«0». Η ακολουθία της εκτίµησης του νευρωκανόνα 2NR  για τις δυο περιπτώσεις του Πίνακα 

4 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

Έτσι, οι τιµές των χαρακτηριστικών εισόδου και των δυο περιπτώσεων δίνουν θετικό 

γνωστό άθροισµα για τις συνθήκες του νευρωκανόνα. Το γεγονός ότι τα γνωστά αθροίσµατα 

είναι θετικά σηµαίνει ότι και οι δυο περιπτώσεις αφορούν τον τύπο ασθένειας 

“inflammation”. Εντούτοις, µόνο η τιµή του χαρακτηριστικού εξόδου για τον τύπο ασθένειας 

της δεύτερης περίπτωσης ταιριάζει µε το συµπέρασµα του νευρωκανόνα. Η αντίστοιχη τιµή 

του χαρακτηριστικού εξόδου της πρώτης περίπτωσης αντικρούει το συµπέρασµα, εποµένως 

αυτή η περίπτωση δεικτοδοτείται σαν εξαίρεση στον νευρωκανόνα 2NR . 
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6  Συσταδοποίηση 

 

6.1 Εισαγωγή 

Η συσταδοποίηση (clustering) είναι µία από τις πιο χρήσιµες διεργασίες στη διαδικασία 

εξόρυξης γνώσης για την ανακάλυψη συστάδων και για τον προσδιορισµό κατανοµών ή 

προτύπων (patterns) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα υπό µελέτη δεδοµένα. Το πρόβληµα 

της συσταδοποίησης σχετίζεται µε την τµηµατοποίηση (partitioning) ενός συνόλου 

δεδοµένων σε συστάδες έτσι ώστε τα στοιχεία του συνόλου δεδοµένων που ανήκουν σε µία 

συστάδα να είναι περισσότερο όµοια µεταξύ τους από ότι είναι µε τα στοιχεία των άλλων 

συστάδων ή µε τα στοιχεία που δεν ανήκουν σε καµία συστάδα. Για παράδειγµα, έστω µία 

βάση δεδοµένων µε εγγραφές πωλήσεων. Μία διαδικασία συσταδοποίησης θα οµαδοποιούσε 

τους πελάτες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πελάτες που παρουσιάζουν όµοια αγοραστικά πρότυπα 

να ανήκουν στην ίδια συστάδα (cluster). Έτσι, το βασικό µέληµα της διαδικασίας 

συσταδοποίησης είναι να αποκαλύψει την οργάνωση προτύπων σε «λογικές» συστάδες, οι 

οποίες θα µας επιτρέψουν να ανακαλύψουµε οµοιότητες και διαφορές, καθώς επίσης και να 

αποκοµίσουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για αυτά. Η συσταδοποίηση µπορεί να βρεθεί µε 

διαφορετικά ονόµατα σε διαφορετικά πεδία, όπως µη εποπτευόµενη µάθηση (unsupervised 

learning) στην αναγνώριση προτύπων, αριθµητική ταξινοµία (numerical taxonomy) στην 

βιολογία και στην οικολογία, τυπολογία (typology) στις κοινωνικές επιστήµες και 

τµηµατοποίηση (partitioning) στη θεωρία των γράφων. 

Στη διαδικασία της συσταδοποίησης δεν υπάρχουν προκαθορισµένες κατηγορίες ούτε 

κάποιο παράδειγµα που θα έδειχνε ποιες επιθυµητές σχέσεις θα ήταν έγκυρες µεταξύ των 

δεδοµένων. Για τον λόγο αυτό είναι γνωστή ως διαδικασία µη εποπτευόµενης µάθησης. Από 
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την άλλη πλευρά, η κατηγοριοποίηση (classification) είναι µια διαδικασία ανάθεσης ενός 

αντικειµένου από το σύνολο των δεδοµένων σε µία προκαθορισµένη κατηγορία. Η συστα-

δοποίηση παράγει τις αρχικές κατηγορίες στις οποίες οι τιµές ενός συνόλου δεδοµένων 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης. 

Η διαδικασία συσταδοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές τµηµατοποιήσεις ενός 

συνόλου δεδοµένων, ανάλογα µε το κριτήριο που χρησιµοποιείται για την συσταδοποίηση. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη προ-επεξεργασίας των δεδοµένων προτού να εφαρµοστεί η 

διεργασία της συσταδοποίησης σε ένα σύνολο δεδοµένων. Τα βασικά βήµατα για την 

ανάπτυξη της διαδικασίας της συσταδοποίησης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

v Επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Ο στόχος είναι να επιλεγούν κατάλληλα τα 

γνωρίσµατα (attributes) στα οποία πρόκειται να εφαρµοστεί η συσταδοποίηση ώστε 

να κωδικοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία σχετικά µε την εργασία 

που µας ενδιαφέρει. Κατά συνέπεια, η προ-επεξεργασία των δεδοµένων µπορεί να 

είναι απαραίτητη πριν από τη χρησιµοποίησή τους στη διαδικασία της 

συσταδοποίησης. 

v Αλγόριθµος συσταδοποίησης. Αυτό το βήµα αναφέρεται στην επιλογή ενός 

αλγορίθµου που οδηγεί στον καθορισµό ενός καλού σχήµατος συσταδοποίησης 

(clustering scheme) για ένα σύνολο δεδοµένων. Το µέτρο γειτνίασης (οµοιότητας) και 

το κριτήριο συσταδοποίησης που θα χρησιµοποιηθούν χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τον 

αλγόριθµο συσταδοποίησης καθώς και τη δυνατότητά του να καθορίσει ένα σχήµα 

συσταδοποίησης που να ταιριάζει στο σύνολο δεδοµένων. Συνεπώς το βήµα αυτό 

βασίζεται στα εξής: 

§ Στο µέτρο γειτνίασης (proximity measure) το οποίο προσδιορίζει πόσο 

«όµοια» είναι δύο αντικείµενα (δηλαδή διανύσµατα γνωρισµάτων). Στις 

περισσότερες από τις περιπτώσεις πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι όλα τα 

επιλεγµένα γνωρίσµατα συµβάλλουν εξίσου στον υπολογισµό του και δεν 

υπάρχει κανένα γνώρισµα που να υπερισχύει των άλλων. 

§ Στο κριτήριο συσταδοποίησης. Σε αυτό το βήµα, πρέπει να καθορίσουµε το 

κριτήριο συσταδοποίησης το οποίο µπορεί να εκφραστεί µέσω µιας 

συνάρτησης κόστους ή κάποιου άλλου τύπου κανόνων. Πρέπει να τονίσουµε 

ότι πρέπει να λάβουµε υπόψη τον τύπο των συστάδων που αναµένονται να 

εµφανιστούν στο σύνολο δεδοµένων. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορίσουµε 

ένα «καλό» κριτήριο συσταδοποίησης που να οδηγεί σε µία τµηµατοποίηση 
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που να ταιριάζει καλά στο σύνολο δεδοµένων. 

v Επικύρωση αποτελεσµάτων. Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου 

συσταδοποίησης εξακριβώνεται χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια και 

τεχνικές. Εφόσον οι αλγόριθµοι συσταδοποίησης καθορίζουν τις συστάδες που δεν 

είναι γνωστές εκ των προτέρων, ανεξάρτητα από τις µεθόδους συσταδοποίησης, η 

τελική τµηµατοποίηση των δεδοµένων απαιτεί κάποιου είδους αξιολόγηση στις 

περισσότερες εφαρµογές. 

v Ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εµπειρογνώµονες στην 

περιοχή της εφαρµογής που αναφέρεται η συσταδοποίηση πρέπει να ενσωµατώσουν 

τα αποτελέσµατα της συσταδοποίησης µε άλλα πειραµατικά στοιχεία καθώς και 

αποτελέσµατα προηγούµενης ανάλυσης των υπό µελέτη στοιχείων, προκειµένου να 

προκύψει το σωστό συµπέρασµα. 

 

6.2 Εφαρµογές συσταδοποίησης 

Η συσταδοποίηση είναι ένα σηµαντικό εργαλείο µε ποικίλες εφαρµογές σε πολλά πεδία 

τόσο στο χώρο των επιστηµών όσο και των επιχειρήσεων. Στην παράγραφο αυτή, 

συνοψίζουµε µερικά από τα πεδία εφαρµογής της συσταδοποίησης. 

v Μείωση δεδοµένων. Η συσταδοποίηση µπορεί να συµβάλει στη συµπίεση της 

πληροφορίας των δεδοµένων. Σε διάφορες περιπτώσεις, ο όγκος των διαθέσιµων 

δεδοµένων είναι πολύ µεγάλος και η επεξεργασία τους γίνεται πολύ απαιτητική. Η 

συσταδοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον χωρισµό του συνόλου δεδοµένων 

σε έναν αριθµό συστάδων που παρουσιάζουν «ενδιαφέρον». Κατόπιν, αντί της 

επεξεργασίας των δεδοµένων ως οντότητες, υιοθετούµε τους αντιπροσώπους των 

συστάδων στη διαδικασία µας. Κατά συνέπεια, η συµπίεση δεδοµένων έχει 

επιτευχθεί. 

v Παραγωγή υπόθεσης. Η συσταδοποίηση χρησιµοποιείται σε αυτήν την περίπτωση 

προκειµένου να προκύψουν µερικές υποθέσεις για τα δεδοµένα. Για παράδειγµα 

µπορούµε να βρούµε σε µια βάση δεδοµένων πωλήσεων ότι υπάρχουν δυο 

σηµαντικές συστάδες πελατών µε βάση την ηλικία τους και τη χρονική στιγµή που 

κάνουν τις αγορές τους. Κατόπιν, µπορούν να προκύψουν µερικές υποθέσεις για τα 

δεδοµένα, όπως «οι νέοι πηγαίνουν για ψώνια το βράδυ», «οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 

άνθρωποι πηγαίνουν για ψώνια το πρωί». 
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v Έλεγχος υπόθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάλυση συστάδων (cluster analysis) 

χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της εγκυρότητας µιας συγκεκριµένης υπόθεσης. 

Παραδείγµατος χάριν, θεωρούµε την υπόθεση ότι «οι νέοι πηγαίνουν για ψώνια το 

βράδυ». Ένας τρόπος να ελεγχθεί εάν αυτό είναι αληθινό είναι να εφαρµοστεί η 

διαδικασία της συσταδοποίησης σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο καταστηµάτων. 

Υποθέτοντας ότι κάθε κατάστηµα αντιπροσωπεύεται από πληροφορίες για τους 

πελάτες του (ηλικία, εργασία, κτλ.) και το χρόνο των συναλλαγών τους. Εάν, µετά την 

εφαρµογή της συσταδοποίησης, δηµιουργηθεί µια συστάδα που αντιστοιχεί στο «οι 

νέοι πηγαίνουν για ψώνια το βράδυ», τότε η υπόθεση υποστηρίζεται από την ανάλυση 

συστάδων. 

v Πρόβλεψη βασισµένη σε συστάδες. Η συσταδοποίηση εφαρµόζεται σε σύνολα 

δεδοµένων και οι συστάδες που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από τα χαρακτηριστικά 

των προτύπων που ανήκουν σε αυτές τις συστάδες. Κατόπιν, τα άγνωστα πρότυπα 

µπορούν να ταξινοµηθούν στις προσδιοριζόµενες συστάδες σύµφωνα µε την 

οµοιότητά τους στα χαρακτηριστικά των συστάδων. Συνεπώς χρήσιµη γνώση που 

αφορά τα στοιχεία µας µπορεί να εξαχθεί. Παραδείγµατος χάριν, έστω ότι η 

διαδικασία της συσταδοποίησης εφαρµόζεται σε ένα σύνολο δεδοµένων που αφορούν 

ασθενείς που µολύνονται από την ίδια νόσο. Το αποτέλεσµα είναι διάφορες οµάδες 

ασθενών, σύµφωνα µε την αντίδρασή τους σε συγκεκριµένα φάρµακα. Κατόπιν για 

έναν νέο ασθενή, προσδιορίζουµε τη συστάδα στην οποία µπορεί να κατηγοριοποιηθεί 

και βασιζόµενοι σε αυτήν την απόφαση µπορούµε να καθορίζουµε τη φαρµακευτική 

του αγωγή. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µερικές χαρακτηριστικές εφαρµογές συσταδοποίησης αφορούν τα 

ακόλουθα πεδία: 

v Επιχειρήσεις. Σε µια επιχείρηση, η συσταδοποίηση µπορεί να βοηθήσει τους εµπόρους 

να ανακαλύψουν σηµαντικές συστάδες στη βάση δεδοµένων των πελατών τους και να 

τις χαρακτηρίσουν µε βάση τα αγοραστικά πρότυπα. 

v Βιολογία. Στη βιολογία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει τις ταξινοµίες 

(taxonomies), να κατηγοριοποιήσει τα γονίδια µε παρόµοια λειτουργία και να 

µελετηθούν σε βάθος οι υπό µελέτη δοµές των πληθυσµών. 

v Χωρική ανάλυση στοιχείων. Εξαιτίας του τεράστιου όγκου χωρικών δεδοµένων που 

µπορούν να ληφθούν από τις δορυφορικές εικόνες, ιατρικό εξοπλισµό, γεωγραφικά 

συστήµατα πληροφοριών, εξερεύνηση βάσεων δεδοµένων εικόνας, κτλ., είναι ακριβό 
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και δύσκολο για τους χρήστες να εξετάσουν τα χωρικά στοιχεία λεπτοµερώς. Η 

συσταδοποίηση µπορεί να βοηθήσει στην αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ανάλυσης 

και κατανόησης των χωρικών δεδοµένων. Χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει και 

να εξάγει τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και τα πρότυπα που µπορούν να υπάρξουν 

σε µεγάλες χωρικές βάσεις δεδοµένων. 

v Εξόρυξη στον παγκόσµιο ιστό. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσταδοποίηση 

χρησιµοποιείται για να ανακαλύψει τις σηµαντικές συστάδες εγγράφων στην τεράστια 

συλλογή ηµιδοµηµένων εγγράφων του παγκόσµιου ιστού. Αυτή η κατηγοριοποίηση 

των εγγράφων του παγκόσµιου ιστού βοηθά στην ανακάλυψη χρήσιµης πληροφορίας. 

 

Γενικά, η συσταδοποίηση µπορεί να χρησιµεύσει ως βήµα προ-επεξεργασίας για άλλους 

αλγορίθµους, όπως στην κατηγοριοποίηση η οποία θα λειτουργούσε πάνω στις 

προσδιοριζόµενες συστάδες από την διαδικασία της συσταδοποίησης. 

 

6.3 Μέθοδοι συσταδοποίησης 

Οι αλγόριθµοι συσταδοποίησης µπορούν γενικά να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε: 

§ Τον τύπο δεδοµένων που εισάγονται στον αλγόριθµο. 

§ Τη µέθοδο που καθορίζει τη συσταδοποίηση του συνόλου των δεδοµένων. 

§ Τη θεωρία και τις θεµελιώδεις έννοιες στις οποίες είναι βασισµένες οι τεχνικές 

ανάλυσης συστάδων. 

 

6.3.1 Κατηγοριοποίηση µε βάση την µέθοδο συσταδοποίησης 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο που υιοθετείται για τον καθορισµό των συστάδων, οι αλγόριθµοι 

µπορούν να ταξινοµηθούν στους ακόλουθους τύπους: 

v ∆ιαιρετική συσταδοποίηση (Partitional clustering), που βασίζεται στην άµεση 

αποσύνθεση του συνόλου των δεδοµένων σε ένα σύνολο µη σχετιζόµενων συστάδων. 

Η συνάρτηση που ο αλγόριθµος συσταδοποίησης προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει 

µπορεί να δίνει έµφαση στην τοπική δοµή των δεδοµένων, αναθέτοντας συστάδες στα 

άκρα της συνάρτησης, ή στη γενική δοµή των δεδοµένων. Το γενικό κριτήριο είναι η 

ελαχιστοποίηση κάποιων µέτρων ανοµοιότητας µεταξύ των δειγµάτων µέσα σε κάθε 
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µία από τις συστάδες, καθώς και η µεγιστοποίηση της ανοµοιότητας µεταξύ των 

διαφορετικών συστάδων. 

v Ιεραρχική συσταδοποίηση (Hierarchical clustering), που βασίζεται στη διαδοχική 

σύνδεση µικρότερων συστάδων σε µεγαλύτερες ή στη διάσπαση µεγαλύτερων 

συστάδων σε µικρότερες. Οι µέθοδοι συσταδοποίησης διαφέρουν στον κανόνα µε 

βάση τον οποίο αποφασίζεται ποιες από τις µικρότερες συστάδες θα συγχωνευτούν 

για τη δηµιουργία κάποιας µεγαλύτερης, ή ποια µεγάλη συστάδα θα διασπαστεί. Το 

τελικό αποτέλεσµα είναι ένα δέντρο από συστάδες το οποίο καλείται δενδρόγραµµα 

και το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι συστάδες σχετίζονται µεταξύ 

τους. 

v Ασαφής συσταδοποίηση (Fuzzy clustering), που χρησιµοποιεί τεχνικές ασαφούς 

λογικής για να οµαδοποιήσει δεδοµένα και θεωρεί ότι ένα αντικείµενο µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε περισσότερες από µία συστάδες. Αυτός ο τύπος αλγορίθµων οδηγεί σε 

σχήµατα συσταδοποίησης τα οποία είναι συµβατά µε την εµπειρία µας από την 

καθηµερινή ζωή δεδοµένου ότι χειρίζονται την αβεβαιότητα πραγµατικών δεδοµένων. 

v Μη ασαφής συσταδοποίηση (Crisp clustering), που θεωρεί µη επικαλυπτόµενα 

χωρίσµατα σηµαίνοντας ότι ένα στοιχείο του συνόλου δεδοµένων είτε ανήκει σε µια 

κατηγορία είτε όχι. Οι περισσότεροι από τους αλγορίθµους συσταδοποίησης οδηγούν 

σε σαφείς συστάδες και µπορούν έτσι να κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία της µη 

ασαφούς συσταδοποίησης. 

v Συσταδοποίηση βασισµένη στην πυκνότητα (Density-based clustering), όπου η 

βασική ιδέα αυτού του τύπου συσταδοποίησης είναι η οργάνωση γειτονικών 

αντικειµένων ενός συνόλου δεδοµένων σε συστάδες µε βάση κάποια κριτήρια 

πυκνότητας. 

 

6.3.2 Κατηγοριοποίηση µε βάση τη θεωρία ορισµού συστάδας 

Ένα άλλο κριτήριο κατηγοριοποίησης των αλγορίθµων είναι ο τρόπος που η 

συσταδοποίηση χειρίζεται την αβεβαιότητα από την άποψη της επικάλυψης των συστάδων. 

 

6.3.3 Κατηγοριοποίηση µε βάση τον τύπο των δεδοµένων 

Ένα άλλο κριτήριο µε βάση το οποίο κατηγοριοποιούµε τους αλγορίθµους είναι το είδος 

των δεδοµένων που έχουµε να µελετήσουµε (δηλαδή, αριθµητικά, κατηγορικά κτλ.). 
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v Συσταδοποίηση αριθµητικών δεδοµένων. Οι αλγόριθµοι παράγουν συστάδες µε 

βάση κάποια µέτρα αριθµητικής οµοιότητας µεταξύ των αντικειµένων. Περιορίζεται 

δηλαδή στο ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε βάσεις δεδοµένων µε τύπο γνωρισµάτων 

αριθµητικές τιµές. 

Κάθε αντικείµενο περιγράφεται από ένα σύνολο γνωρισµάτων, των οποίων οι τιµές είναι 

αριθµητικές. Ορισµένες τυπικές εγγραφές (αντικείµενα) που αφορούν στην περιγραφή 

κάποιων ατόµων µπορεί να είναι οι εξής: 

 

Attribute Height Weight IQ 

Object1 1.85 180.0 100 

Object2 1.75 195.0 80 

Object3 1.45 135.0 155 

 

Η περιγραφή ενός αντικειµένου µπορεί να αναπαρασταθεί µε τη βοήθεια ενός 

διανύσµατος ως εξής: 

Object1(1.85, 180.0, 100) 

Object2(1.75, 195.0, 80) 

Object3(1.45, 135.0, 155) 

Προκειµένου να µετρήσουµε την οµοιότητα ή την απόσταση µεταξύ των αντικειµένων θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσουµε κάποιο µέτρο απόστασης. Ένα τέτοιο µέτρο µπορεί να είναι η 

Ευκλείδεια απόσταση ή η απόσταση Manhattan, οι οποίες δίνονται από τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

 

Ευκλείδεια απόσταση ( )∑ −= 2
ii yx  

Απόσταση Manhattan = ∑ − ii yx , 

 

όπου ix  και iy  είναι τα στοιχεία των δύο διανυσµάτων που αντιστοιχούν στα αντικείµενα Χ 

και Υ. 

 

v Εννοιολογική συσταδοποίηση. Αντίθετα µε τη συσταδοποίηση αριθµητικών τιµών, η 

εννοιολογική συσταδοποίηση µπορεί να εφαρµοστεί σε βάσεις δεδοµένων µε τύπο 
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γνωρισµάτων µόνο κείµενο. Συνεπώς, η εννοιολογική συσταδοποίηση µπορεί να 

εφαρµοστεί σε αντικείµενα που έχουν την εξής µορφή: 

 

Attribute Height Weight IQ 

Object1 Tall Heavy Average 

Object2 Tall Heavy Low 

Object3 Short Light High 

 

Οι γεωµετρικές αποστάσεις δεν είναι κατάλληλες στην περίπτωση αυτή προκειµένου να 

εκτιµηθεί η απόσταση µεταξύ αντικειµένων της παραπάνω µορφής. Μια εναλλακτική 

µετρική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι η απόσταση Hamming, δηλαδή ο αριθµός των 

γνωρισµάτων που δεν είναι κοινά στα δυο αντικείµενα. 

 

Απόσταση Hamming ∑
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Για παράδειγµα έστω τα αντικείµενα: 

Object1(Tall, Heavy, Average) 

Object2(Tall, Heavy, Low) 

Object3(Short, Light, High) 

Η απόσταση Hamming µεταξύ του Object1 και του Object2 είναι 1 καθώς διαφέρουν µόνο 

στην τιµή του γνωρίσµατος IQ. Η απόσταση Hamming µεταξύ του Object1 και του Object3 

είναι 3 καθώς έχουν διαφορετικές τιµές και για τα τρία γνωρίσµατα. 

Γενικά, οι αλγόριθµοι συσταδοποίησης είναι βασισµένοι σε ένα κριτήριο αξιολόγησης της 

ποιότητας µιας δεδοµένης τµηµατοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, παίρνουν ως είσοδο µερικές 

παραµέτρους (π.χ. αριθµός συστάδων, πυκνότητα συστάδων) και προσπαθούν να καθορίσουν 

την καλύτερη τµηµατοποίηση ενός συνόλου δεδοµένων για τις δεδοµένες παραµέτρους. Κατά 

συνέπεια, καθορίζουν την τµηµατοποίηση ενός συνόλου δεδοµένων µε βάση ορισµένες 

υποθέσεις και όχι απαραιτήτως την «καλύτερη» που ταιριάζει στο σύνολο δεδοµένων. 

Εφόσον οι αλγόριθµοι συσταδοποίησης ανακαλύπτουν συστάδες που δεν είναι γνωστές εκ 

των προτέρων, ο τελικός χωρισµός ενός συνόλου δεδοµένων απαιτεί κάποιο είδος 



 55

αξιολόγησης στις περισσότερες εφαρµογές. Παραδείγµατος χάριν, ερωτήσεις όπως «πόσες 

συστάδες υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδοµένων;», «το σχήµα συσταδοποίησης που προκύπτει 

ταιριάζει στο σύνολο δεδοµένων;», «υπάρχει καλύτερη τµηµατοποίηση για το σύνολο 

δεδοµένων µας;» διερευνούν την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της συσταδοποίησης και 

είναι τα θέµατα των µεθόδων που συζητούνται στη βιβλιογραφία. Στοχεύουν στην ποσοτική 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αλγορίθµων συσταδοποίησης και είναι γνωστοί κάτω 

από τον γενικό όρο µέθοδοι εγκυρότητας συστάδων (cluster validity methods). 

 

6.4 Αλγόριθµοι συσταδοποίησης 

Πρόσφατα, πολλοί αλγόριθµοι συσταδοποίησης έχουν προταθεί και είναι διαθέσιµοι στη 

βιβλιογραφία. 

 

6.4.1 Αλγόριθµος K-means 

O αλγόριθµος Κ-means είναι από τους πιο γνωστούς αλγορίθµους συσταδοποίησης και 

αποτελεί τη βάση για πολλές παραλλαγές αλγορίθµων αυτής της κατηγορίας. Ανήκει στην 

κατηγορία της διαιρετικής συσταδοποίησης (partitional clustering) καθώς βασίζεται στην 

άµεση αποσύνθεση του συνόλου των δεδοµένων σε ένα σύνολο ασυσχέτιστων συστάδων. Η 

αντικειµενική συνάρτηση την οποία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ο αλγόριθµος είναι η 

µέση τετραγωνική απόσταση των δεδοµένων από τα πλησιέστερα κέντρα των συστάδων και 

δίνεται από την εξίσωση: 
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Στην παραπάνω εξίσωση, mi είναι το κέντρο της συστάδας Ci, ενώ d(x, mi) είναι η 

Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ ενός στοιχείου x και του κέντρου mi. Κατά συνέπεια, το 

κριτήριο - συνάρτηση Ε προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση κάθε σηµείου από το 

κέντρο της συστάδας στο οποίο το σηµείο ανήκει. Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος ξεκινά µε 

την αρχικοποίηση των κέντρων των c συστάδων. Κατόπιν, αναθέτει κάθε στοιχείο 

(αντικείµενο) του συνόλου δεδοµένων στη συστάδα της οποίας το κέντρο είναι πιο κοντά και 

υπολογίζει ξανά-υπολογίζει τα κέντρα. Η διαδικασία συνεχίζει έως ότου τα κέντρα των 
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συστάδων σταµατήσουν να αλλάζουν. 

Ο βασικός αλγόριθµος για να ελαχιστοποιήσει την αντικειµενική συνάρτηση αρχίζει 

θεωρώντας ένα σύνολο από k σηµεία σαν κέντρα των k συστάδων. Αν η σειρά των 

δεδοµένων δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία, τότε παίρνουµε τις πρώτες k εγγραφές. 

Αλλιώς επιλέγουµε σηµεία αντιπροσωπευτικά για τις θεωρούµενες συστάδες. Καθένα από τα 

κέντρα αντιπροσωπεύει µία συστάδα. Στο δεύτερο βήµα, κάθε σηµείο αντιστοιχείται στην 

συστάδα της οποίας το κέντρο βρίσκεται πιο κοντά. 

Στη συνέχεια υπολογίζονται τα νέα κέντρα των συστάδων µε χρήση του µέσου όρου των 

σηµείων τους. Για άλλη µια φορά. αντιστοιχείται κάθε σηµείο στην συστάδα της οποίας το 

κέντρο είναι πιο κοντά. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχώς έως ότου τα όρια των 

συστάδων παύουν να µεταβάλλονται, ή η συνάρτηση Ε δεν µεταβάλλεται σηµαντικά. 

Ο αλγόριθµος K-means χρησιµοποιεί σταθερό και δεδοµένο εξαρχής αριθµό συστάδων 

που θα δηµιουργηθούν (όσα και τα κέντρα). 

 

 
 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα βασικά βήµατα του αλγορίθµου K-means. Ο 

αλγόριθµος ξεκινά καθορίζοντας µε τυχαίο τρόπο c κέντρα που θα αντιπροσωπεύουν τις c 

συστάδες. Στην συνέχεια προσδιορίζεται η απόσταση κάθε στοιχείου του συνόλου δεδοµένων 

από το κέντρο κάθε συστάδας και κάθε στοιχείο τοποθετείται στην συστάδα από την οποία 

απέχει λιγότερο. Τα κέντρα των νέων συστάδων υπολογίζονται σαν ο µέσος όρος των 

στοιχείων που ανήκουν µέχρι στιγµής σε κάθε συστάδα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

µέχρις ότου οι συστάδες να σταµατήσουν να µεταβάλλονται. Αυτό σηµαίνει ότι η απόκλιση 

µεταξύ των κέντρων των συστάδων που προέκυψαν τελευταία από αυτά της προηγούµενης 

επανάληψης είναι κοντά στο µηδέν (τα κέντρα ταυτίζονται). Πιο αναλυτικά ο αλγόριθµος 
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αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα: 

§ Βήµα 1. Επίλεξε k σηµεία σαν τα αρχικά κέντρα των συστάδων. 

 

§ Βήµα 2. Ανάθεσε κάθε στοιχείο του συνόλου δεδοµένων στη συστάδα της οποίας το 

κέντρο είναι πιο κοντά του σύµφωνα µε το µέτρο οµοιότητας που χρησιµοποιείται. 

 

§ Βήµα 3. Αφού έχει γίνει η ανάθεση όλων των στοιχείων σε κάποια από τις συστάδες, 

υπολόγισε ξανά τις θέσεις των k κέντρων.  

 

§ Βήµα 4. Επανέλαβε τα βήµατα 2 και 3 µέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο 

τερµατισµού. Τα συνήθη κριτήρια τερµατισµού είναι: να µην είναι δυνατή η 

µετακίνηση της θέσης των κέντρων ή η µετακίνηση να είναι ελάχιστη και να µην είναι 

δυνατή η περεταίρω ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλµατος ή η µεταβολή του 

να είναι ελάχιστη. 

 

 

Ψευδοκώδικας 

1. Εύρεση των αρχικών κέντρων, cii ..1, =ν , για τις c συστάδες. 

 Για κάθε επανάληψη max..1 rr = : 

2. Υπολογισµός της απόστασης κάθε στοιχείου του συνόλου δεδοµένων από το 

κέντρο κάθε συστάδας 

( )2
ikki vxd −=  k=1..n i=1..c 

3. Κάθε στοιχείο kx  αντιστοιχίζεται στη συστάδα για την οποία ισχύει 

kid kiik ,),(min , ∀  

4. Υπολογισµός των νέων κέντρων των συστάδων 

i

n

i
k

r
i n

x
m

i

∑
=+ = 1)1(  

όπου in , ο αριθµός των στοιχείων που ανήκουν στην i συστάδα µέχρι στιγµής. 

5. If ε<− + )1()( r
i

r
i mm  then stop  

Else 1+= rr , goto2. 
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Ο αλγόριθµος K-means έχει πολυπλοκότητα χρόνου )(nΟ  όπου n είναι ο αριθµός των 

προτύπων που περιέχονται στο σύνολο δεδοµένων. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα γρήγορο, 

δουλεύει επίσης πολύ καλά σε περιπτώσεις όπου η φυσική οµαδοποίηση των δεδοµένων είναι 

συµπαγής, δηλαδή τα πρότυπα µέσα στις συστάδες βρίσκονται κοντά µεταξύ τους και οι 

συστάδες είναι αποµακρυσµένες. Από την άλλη πλευρά όµως, ο K-means έχει κάποια 

µειονεκτήµατα: 

v Είναι πολύ ευαίσθητος στην αρχικοποίηση της θέσης των κέντρων των οµάδων µε 

αποτέλεσµα να συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης αν δεν 

έχει επιλεγεί η σωστή αρχικοποίηση. 

v Είναι δυνατόν το σύνολο των προτύπων που είναι πιο κοντά σε ένα από τα αρχικά 

κέντρα των οµάδων που έχουν επιλεγεί να είναι κενό, στην ουσία δηλαδή να έχει 

επιλεγεί ένα αποµονωµένο σηµείο σαν αρχικό κέντρο για κάποια από τις οµάδες, τότε 

αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αλλαγή αυτού του κέντρου από 

τις επόµενες επαναλήψεις. 

v Τα αποτελέσµατα εξαρτώνται άµεσα από το µέτρο οµοιότητας που έχει 

χρησιµοποιηθεί. Συνήθης πρακτική είναι η κανονικοποίηση των δεδοµένων πριν από 

την εισαγωγή τους στον αλγόριθµο. 

v Επειδή είναι ένας αλγόριθµος µε επίβλεψη, τα αποτελέσµατα εξαρτώνται από την 

τιµή του k, δηλαδή των αριθµό των συστάδων που θεωρούµε ότι έχουν τα δεδοµένα. 

Λάθος επιλογή της τιµής του k µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη συσταδοποίηση.  

 

Ο K-means όπως προαναφέρθηκε αποτελεί µια ευρέως αποδεκτή τεχνική 

συσταδοποίησης, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για συσταδοποίηση σε 

διάφορα πεδία ορισµού. Ωστόσο, ο αλγόριθµος δεν είναι η µοναδική τεχνική, υπάρχουν 

διάφορες εκδόσεις και πλήθος παραλλαγών αυτής. Οι παραλλαγές αυτές διαφέρουν κυρίως 

στον τρόπο επιλογής των αρχικών k κέντρων των συστάδων, στον υπολογισµό της 

οµοιότητας και στη στρατηγική που χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό των κέντρων των 

συστάδων. 

 

6.4.2 Αλγόριθµοι βασισµένοι στον K-means για λεκτικά δεδοµένα 

Σε σχέση µε άλλους αλγορίθµους ο K-means και οι παραλλαγές του προσαρµόζεται καλά 

στη διαδικασία εξόρυξης γνώσης λόγω της αποδοτικότητάς του στην επεξεργασία µεγάλων 

συνόλων δεδοµένων. Ωστόσο, η χρήση τους περιορίζεται συχνά σε αριθµητικά δεδοµένα 
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λόγω του ότι αυτοί οι αλγόριθµοι ελαχιστοποιούν τη συνάρτηση κόστους υπολογίζοντας τους 

«µέσους» των συστάδων. Για τον σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες 

προσπάθειες για ανάπτυξη αλγορίθµων συσταδοποίησης που θα επεκτείνουν τη βασική 

λογική του K-means ώστε να υποστηρίζει συσταδοποίηση σε γνωρίσµατα µε κατηγορικές 

τιµές (Huang, 1997). Οι κυριότεροι αλγόριθµοι συσταδοποίησης που βασίζονται στον 

αλγόριθµο K-means είναι ο K-prototypes και ο K-modes. Οι αλγόριθµοι αυτοί έχουν 

αποδειχθεί αποτελεσµατικοί για µεγάλα σύνολα λεκτικών δεδοµένων σε σχέση µε άλλους 

αλγορίθµους κυρίως ιεραρχικούς οι οποίοι λόγω της πολυπλοκότητάς τους καθίστανται µη 

αποδοτικοί για µεγάλα σύνολα δεδοµένων. 

 

6.4.2.1 Αλγόριθµος K-modes 

Ο αλγόριθµος K-modes λαµβάνει υπόψη του µόνο γνωρίσµατα µε λεκτικές τιµές. Γενικά, 

ο αλγόριθµος K-modes βασίζεται στον K-modes στον οποίο όµως έχουν γίνει οι εξής 

τροποποιήσεις: 

v Χρησιµοποιούνται διαφορετικά µέτρα οµοιότητας έτσι ώστε να µπορούν να 

εφαρµοστούν σε λεκτικές τιµές, και 

v Αντικαταστάθηκαν τα k κέντρα µε τα k modes. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις τροποποιήσεις αυτές. 

v Μέτρα Οµοιότητας. Έστω ότι Χ, Υ είναι δυο αντικείµενα µε m λεκτικά γνωρίσµατα. 

Το µέτρο οµοιότητας µεταξύ του Χ και του Υ µπορεί να οριστεί µε βάση τη συνολική 

ανοµοιότητα µεταξύ των λεκτικών γνωρισµάτων των δυο αντικειµένων (απόσταση 

Hamming). Όσο πιο µικρός είναι ο αριθµός των αταίριαστων τιµών των αντίστοιχων 

γνωρισµάτων των δύο αντικειµένων, τόσο περισσότερο όµοια µπορούν να θεωρηθούν 

τα δύο αντικείµενα. Τυπικά, 

∑
=

=
m

j
jj yxYXd

1

),(),( δ  

όπου 




=
,1

,0
),( jj yxδ   

jj

jj

yx

yx

≠

=
. 

Το ),( YXd  δίνει ίση σηµαντικότητα σε κάθε κατηγορία ενός γνωρίσµατος. 

Έστω ότι Χ είναι ένα σύνολο αντικειµένων που περιγράφονται από τα λεκτικά 

γνωρίσµατα mAAA ,...,, 21 . Το mode ενός αντικειµένου X είναι ένα διάνυσµα 
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],...,,[ 21 mqqqQ =  το οποίο ελαχιστοποιεί την εξίσωση 

∑
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όπου X= },...,{ 21 nXXX  και d( ) η απόσταση Hamming. Εδώ, το Q δεν είναι απαραίτητο να 

είναι στοιχείο του Χ. 

Έστω },...,,{ 21 kSSS  είναι µια συσταδοποίηση του Χ, όπου ∅≠iS  για ki ≤≤1  και 

},...,,{ 21 kQQQ  τα modes του },...,,{ 21 kSSS . Το συνολικό κόστος της συσταδοποίησης 

ορίζεται ως εξής: 
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όπου d( ) η απόσταση Hamming. 

Παρόµοια µε τον k-means αλγόριθµο, ο αντικειµενικός σκοπός της συσταδοποίησης είναι 

να βρούµε ένα σύνολο },...,,{ 21 kQQQ  το οποίο µπορεί να ελαχιστοποιήσει το Ε. Τα βασικά 

βήµατα του αλγορίθµου K-modes είναι τα ακόλουθα: 

§ Βήµα 1. Επιλογή k αρχικών modes, ένα για κάθε συστάδα. 

§ Βήµα 2. Ανάθεση ενός αντικειµένου στη συστάδα της οποίας το mode είναι πιο κοντά 

στο αντικείµενο σύµφωνα µε την απόσταση Hamming. Ενηµέρωση του mode της 

συστάδας µετά από κάθε ανάθεση. 

§ Βήµα 3. Αφού όλα τα αντικείµενα έχουν τοποθετηθεί σε συστάδες, γίνεται 

επανέλεγχος της ανοµοιότητας των αντικειµένων ως προς τα τρέχοντα modes. Εάν για 

ένα αντικείµενο βρεθεί ότι βρίσκεται πιο κοντά στο mode µιας άλλης συστάδας από 

ότι στο mode της τρέχουσας συστάδας, τοποθετείται στην άλλη συστάδα και 

ενηµερώνονται τα modes των συστάδων. 

§ Βήµα 4. Επανάληψη του βήµατος 3 µέχρις ότου κανένα αντικείµενο να µην αλλάζει 

συστάδες µετά από πλήρη έλεγχο όλου του συνόλου δεδοµένων. 

 

Όπως και ο K-means έτσι και ο αλγόριθµος K-modes παράγει βέλτιστες λύσεις οι οποίες 

εξαρτώνται από τα αρχικά modes και τη διάταξη των αντικειµένων στο σύνολο των 

δεδοµένων. 
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7 Εύρεση Εκτόπων   

(Outlier Detection) 

7.1 Εισαγωγή 

Η Εύρεση Έκτοπων είναι η πλέον συγγενής εφαρµογή από τη γενική διαδικασία εξόρυξης 

γνώσης ως προς την έννοια της ανακάλυψης χρήσιµων και αξιοποιήσιµων πληροφοριών σε 

βάσεις δεδοµένων. Σύµφωνα µε τον Hawkins (1980), που πρώτος έδωσε έστω έναν 

διαισθητικό ορισµό: 

 

Ο χαρακτηρισµός µίας παρατήρησης ως έκτοπης πρέπει να θεωρηθεί µονάχα σε ένα 

πλαίσιο ενός συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων. Ένα απτό παράδειγµα είναι η παρουσία 

ενός σκύλου µέσα σε ένα κοπάδι από πρόβατα ή ένα διώροφο οίκηµα σε ένα δρόµο της Νέας 

Υόρκης γεµάτο ουρανοξύστες. Παρόµοια, η ύπαρξη ενός προβάτου σε µία αγέλη σκύλων θα 

ήταν επίσης έκτοπο. Η διαφορά τόσο στα χαρακτηριστικά όσο και στις ποιότητες από την 

πλειονότητα του δείγµατος σηµατοδοτεί την διαφορετικότητα που εδώ ονοµάζουµε έκτοπες 

παρατηρήσεις. Λόγω του ότι κάποιος θα θεωρούσε την εύρεση έκτοπων ως υποδιαδικασία 

της οµαδοποίησης ενός δείγµατος πρέπει να αποσαφηνίσουµε περαιτέρω την έννοια της 

εύρεσης έκτοπων. 

«Έκτοπη είναι µία παρατήρηση που αποκλίνει τόσο πολύ από τις άλλες παρατηρήσεις, ώστε 

να µας εγείρει υποψίες ότι δηµιουργήθηκε από διαφορετικό µηχανισµό.» 



 62

Στο παράδειγµα που αναφέραµε πριν, η εύρεση έκτοπων είναι υπεύθυνη για τον 

εντοπισµό του σκύλου σε ένα κοπάδι από πρόβατα. Αντίθετα η διαδικασία της οµαδοποίησης 

στο ίδιο δείγµα θα οµαδοποιούσε τα λευκά πρόβατα, τα µαύρα πρόβατα και ίσως 

δηµιουργούσε µία νέα οµάδα µόνο για το σκύλο. Ενδεχοµένως, να τον χαρακτήριζε ως µία 

παρατήρηση που δεν ανήκει σε καµία από τις δύο τάξεις. Επίσης, αν ένα πρόβατο είχε τρία 

πόδια η οµαδοποίηση ίσως το αγνοούσε και απλά οµαδοποιούσε το δείγµα µε βάση το 

χρώµα. Αντιθέτως, η εύρεση έκτοπων δεν γίνεται µε βάση κάποιο χαρακτηριστικό αλλά ο 

χώρος αναζήτησης (search space) εκτείνεται σε όλα τα χαρακτηριστικά. Εποµένως, 

παρατηρώντας την οµοιότητα και τις διαφορές ανάµεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές, µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι η οµαδοποίηση έχει τη δυνατότητα εύρεσης έκτοπων σε περιορισµένο 

πεδίο µιας και επικεντρώνεται στην δηµιουργία οµάδων, αλλά η εύρεση έκτοπων 

αναγνωρίζει, για όλα τα χαρακτηριστικά, ακόµη και για οµάδες αυτών, τις διαφορές από µία 

γενικότερη εικόνα που έχει διαµορφωθεί για το δείγµα. Μην έχοντας, λοιπόν, περιορισµό 

στις δυνατότητες αναζήτησης, ανακαλύπτεται αρκετή και ενδιαφέρουσα γνώση για τα 

δεδοµένα µας, η οποία δεν θα µπορούσε ενδεχοµένως να ανακαλυφθεί διαφορετικά. Τέλος 

για να ξεκαθαρίσουµε περαιτέρω την κατάσταση αναφέρουµε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

για να εφαρµόσουµε την εύρεση έκτοπων και ένας τρόπος είναι η οµαδοποίηση. Τελευταίες 

έρευνες έχουν παράγει αλγορίθµους που ενσωµατώνουν οµαδοποίηση µε ταυτόχρονη 

σήµανση έκτοπων. 

  Ο δειγµατοχώρος µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι η αναπαράσταση του 

παρατηρούµενου πραγµατικού κόσµου που ουσιαστικά επιτρέπει την εύρεση έκτοπων 

δίνοντας έµφαση σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων είναι η αντιστοίχηση του παρατηρούµενου δείγµατος στον δειγµατοχώρο µε 

βάση τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του. Αυτή η διαδικασία µπορεί να καταστεί αρκετά 

πολύπλοκη ή αρκετά απλή ανάλογα το περιβάλλον αναζήτησης. Παραδείγµατος χάριν, στο 

παράδειγµα µε το κοπάδι από πρόβατα θα πρέπει να αποφασίσουµε πώς θα 

αναπαραστήσουµε ένα πρόβατο καθώς και τον τρόπο συλλογής δεδοµένων. Η 

πολυπλοκότητα του µετασχηµατισµού αυτού εξαρτάται από τον ορισµό του έκτοπου. Ο 

ορισµός του έκτοπου σε έναν συγκεκριµένο δειγµατοχώρο αποτελείται από µία περιγραφή 

του τι καθιστά µία παρατήρηση ως έκτοπη. Μπορούν να υπάρξουν και πλέον της µίας 

περιγραφής έκτοπων σε ένα δειγµατοχώρο. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι µία άλλη ορολογία που επισυνάπτεται του αγγλικού outlier 

detection, είναι η ανίχνευση ανωµαλιών. Στην ελληνική βιβλιογραφία και επιστηµονική 

κοινότητα δεν υπάρχει µία καθορισµένη µετάφραση. Συνεπώς, θα χρησιµοποιήσουµε τον όρο 
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έκτοπο αντί ανωµαλίας µιας και η ανωµαλία προϋποθέτει γνώση και οριοθέτηση 

φυσιολογικής συµπεριφοράς, κάτι που ίσως απουσιάζει στα παραδείγµατα εξόρυξης γνώσης 

από βάσεις δεδοµένων. Απεναντίας ο όρος έκτοπο ίσως µας καθοδηγεί οπτικά καθώς και 

γλωσσικά να καταλάβουµε απ’ ευθείας την έννοια του outlier στα ελληνικά. Είναι µία 

παρατήρηση που διαφέρει από την οµοιοµορφία της πλειοψηφίας των δειγµάτων των 

αντικειµένων εντός καθορισµένου τόπου. 

 

Σκοπός της Εύρεσης Έκτοπων είναι η αποκάλυψη των µηχανισµών που γεννούν, 

καθορίζουν ή διέπουν την ύπαρξη των έκτοπων. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι εύλογο ότι δεν θα 

συµβαδίζουν πλήρως µε τους µηχανισµούς γένεσης ή ύπαρξης των παρατηρήσεων που δεν 

λογίζονται ως έκτοπα. Το επόµενο βήµα εάν ανακαλύψουµε τους µηχανισµούς δηµιουργίας 

έκτοπων είναι να δηµιουργήσουµε έναν ταξινοµητή που θα είναι σε θέση να µάθει και να 

δηµιουργήσει οµάδες από τα δείγµατα έκτοπων. Στην πραγµατικότητα όµως τέτοιοι 

µηχανισµοί είναι υπερβολικά πολύπλοκοι για να καθοριστούν σύµφωνα µε την τρέχουσα 

επιστηµονική γνώση. Τα αίτια παραγωγής έκτοπων συνήθως είναι εγγενή σε συµπεριφορές 

φυσικών µηχανισµών ή ανθρώπινης συµπεριφοράς. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατο το λογικό 

καθορισµό των µηχανισµών αυτών και συνήθως οι ειδικοί του χώρου για τον οποίον γίνεται 

η εύρεση έκτοπων είναι εκείνοι που επιβαρύνονται µε την εξήγηση τέτοιων µηχανισµών. 

Για το σκοπό µας, όποτε αναφερόµαστε σε δεδοµένα θα θεωρούµε ότι αυτά είναι ένα 

σύνολο παρατηρήσεων από ένα χώρο µε n διαστάσεις (διάνυσµα n διαστάσεων). Η κάθε 

παρατήρηση αναπαρίσταται στα δεδοµένα από µία εγγραφή (πλειάδα) µε τα ανάλογα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Η σειρά (ακολουθία) των πλειάδων δεν είναι σηµαντική. Κάθε 

χαρακτηριστικό αποθηκεύει και έναν τύπο δεδοµένων. 

 

7.2 Τύποι Εκτόπων 

Η πρώτη ταξινόµηση των τύπων των έκτοπων έχει ρίζες στην στατιστική. Ο διαχωρισµός 

γίνεται σε καταφανείς (gross) και δοµικούς (structural). Τα καταφανή έκτοπα ενυπάρχουν σε 

ένα ή και περισσότερα χαρακτηριστικά. Τα δοµικά έκτοπα συνήθως αφορούν το γενικότερο 

Η Εύρεση Έκτοπων είναι η αυτοµατοποιηµένη ή η ηµιαυτοµατοποιηµένη διαδικασία 

ανεύρεσης έκτοπων. Η διαδικασία αυτή είναι σηµαντική διότι τα έκτοπα υποδεικνύουν ότι 

κάποιου είδους ενέργεια ή δράση είναι απαραίτητη. 
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σύνολο των δεδοµένων και δεν µπορεί να εντοπιστεί το αίτιο της εκτοπικότητας (outlierness) 

σε ένα ή µία µικρή οµάδα χαρακτηριστικών.  

Μία άλλη στατιστική προσέγγιση θέλει τρεις τύπους έκτοπων. Ο διαχωρισµός γίνεται 

βάση τον παράγοντα µέτρησης. Έτσι υπάρχει το έκτοπο βάση µίας συστάδας (cluster outlier), 

το περιφερειακό έκτοπο (radial outlier), και το διασκορπισµένο έκτοπο (scattered outlier) 

(Williams, 2002).  Έκτοπο βάση µίας οµάδας δεδοµένων παρατηρείται σε µικρές οµάδες 

δεδοµένων που έχουν χαµηλή διακύµανση αναφορικά µε το µέγεθος του δείγµατος. Έκτοπο 

βάση ακτίνας (radial outlier) θεωρείται η παρατήρηση εκείνη που βρίσκεται σε ένα διάστηµα 

έξω από το κεντρικό άξονα της διασποράς των δεδοµένων. ∆ιασκορπισµένο έκτοπο 

θεωρείται η παρατήρηση που είναι τυχαία διασκορπισµένη σχετικά µε την πλειοψηφία του 

δείγµατος. Παρατηρούµε λοιπόν ότι πέραν της στατιστικής προσέγγισης παρουσιάστηκε και 

η προσέγγιση κατανοµής. 

 

7.3 Ορισµοί Εκτόπων 

Στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις σχετικά µε τον ορισµό 

έκτοπων. Οι πιο σηµαντικές από αυτές καθορίζονται µε βάση τα εξής στοιχεία:  

• Κατανοµή (distribution)  

• Βάθος (depth) 

• Συσταδοποίηση (clustering) 

• Απόσταση (distance) 

• Πυκνότητα (density) 

• Γενετικοί Αλγόριθµοι (genetic algorithms) 

 

Παρόλο που η λίστα αυτή δεν είναι ταξινοµηµένη χρονικά, οι προσεγγίσεις κατανοµής και 

βάθους είναι οι παλαιότερες αλλά και οι πιο παραδοσιακές µέθοδοι που έχουν τη βάση τους 

στη Στατιστική και στην Υπολογιστική Γεωµετρία. 

Η συσταδοποίηση όπως αναφέραµε είναι µία από τις πλέον παραδοσιακές µεθόδους 

εξόρυξης δεδοµένων. Η προσέγγιση αυτή θέλει τα έκτοπα ως παρατηρήσεις που βρίσκονται 

εκτός των συστάδων (clusters). Η προσέγγιση αυτή παροµοιάζει τα έκτοπα ως θόρυβο εντός 

του οποίου βρίσκονται οι συστάδες. Σε γενικές γραµµές, η δυναµική της προσέγγισης αυτής 

είναι περιορισµένη σε πολυδιάστατα δεδοµένα. Η έννοια των έκτοπων είναι φυσικώς 

συνδεδεµένη και αδιαίρετη µε την αλγοριθµική προσέγγιση του αλγορίθµου συσταδοποίησης. 
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Η προσέγγιση µε κριτήριο την απόσταση είναι αρκετά δηµοφιλής διότι είναι πολύ εύκολο 

να κατανοηθούν και να υλοποιηθούν οι παράµετροι που καθορίζουν την µέτρηση απόστασης. 

Τέλος, η προσέγγιση µε βάση την πυκνότητα εισήγαγε την έννοια των τοπικών έκτοπων 

καθώς επίσης και των ολικών έκτοπων έχοντας δανειστεί την τελευταία θεώρηση από τη 

προσέγγιση της απόστασης. 

Ο ορισµός ενός έκτοπου πρέπει: 

• Να είναι διαισθητικός και εύκολος στην κατανόηση µιας και οι χρήστες θα είναι 

οι ειδικοί ενός τοµέα και όχι ειδικοί στην Εύρεση Έκτοπων. 

• Να µπορεί να εφαρµόζεται ευρέως και να παρέχει µία λογική άνεση χρήσης. 

Μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις ως προς το τι συνιστά ένα έκτοπο. 

• Να είναι ευπροσάρµοστο σε γρήγορους υπολογισµούς. Ο όγκος της πληροφορίας 

προς επεξεργασία ενδέχεται να είναι αρκετά µεγάλος. 

Βέβαια πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι απαραίτητο να 

ακολουθούνται κατά γράµµα. Μπορεί για µία συγκεκριµένη περίπτωση µία συγκεκριµένη 

θεώρηση του όρου έκτοπο να λειτουργεί καλύτερα από µία γενική και κάπως πιο αφαιρετική 

προσέγγιση. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούµε µόνο µε τις προσεγγίσεις συσταδοποίησης και 

απόστασης που βρίσκουν εφαρµογή σε πολλές µεθόδους συσταδοποίησης 

 

7.3.1 Προσέγγιση Απόστασης 

Στην προσέγγιση µε βάση την απόσταση, ο ορισµός ενός έκτοπου στηρίζεται στην 

λεγόµενη γειτονιά. Γειτονιά είναι οι k  πιο κοντινές παρατηρήσεις δοθείσας µιας συνάρτησης 

απόστασης d( ). Αν οι παρατηρήσεις αυτές (γείτονες) είναι κοντά, τότε η αρχική παρατήρηση 

θεωρείται «κανονική». Αντίθετα, αν οι γείτονες είναι µακριά, τότε η παρατήρηση 

χαρακτηρίζεται «έκτοπη». ∆ηµοφιλείς ορισµοί βασισµένοι στην απόσταση είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Έκτοπα είναι οι n παρατηρήσεις µε τη µεγαλύτερη απόσταση από τον k-οστό γείτονα. 

• Έκτοπα είναι οι n παρατηρήσεις µε τη µεγαλύτερη µέση απόσταση από τον k-οστό 

γείτονα. 

Ένα σηµείο-κλειδί στη προσέγγιση αυτή είναι ότι για να µπορούµε να ορίσουµε ένα 

έκτοπο βάση της απόστασης πρέπει πρώτα να είµαστε σε θέση να µετρήσουµε την όποια 

απόσταση, δηµιουργώντας µία συνάρτηση απόστασης. Έτσι εισάγεται και εδώ µία δυσκολία 

όσον αφορά την ενασχόληση τέτοιων αλγορίθµων µε δεδοµένα πολλών διαστάσεων. Πρέπει 

να καθορίσουµε µε τόσο ακρίβεια την απόσταση d, διότι εάν είναι πολύ µικρή τότε πολλά 
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δεδοµένα θα θεωρηθούν έκτοπα, ενώ αν είναι πολύ µεγάλη τότε θα δυσκολευτούµε να τα 

εντοπίσουµε. 

 

7.3.2 Προσέγγιση Συσταδοποίησης 

Η συσταδοποίηση είναι ένα σύνολο τεχνικών κατά τις οποίες ένα σύνολο δεδοµένων 

διασπάται σε συστάδες µε βάση ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μπορούµε να εξάγουµε 

διάφορα συµπεράσµατα από αυτές τις τεχνικές, όπως το αν ένα αντικείµενο ανήκει σε κάποια 

συστάδα ή δεν ανήκει πουθενά. Αυτό το αντικείµενο µπορεί αµέσως να χαρακτηριστεί ως 

έκτοπο. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, όµως, διότι µπορούν να συντρέχουν διάφοροι 

παράγοντες που λέγονται παράγοντες «θορύβου». Αντί για ένα αντικείµενο, µία οµάδα 

αντικειµένων µπορεί να χαρακτηριστεί ολόκληρη ως έκτοπη. Συνήθως στις τεχνικές 

συσταδοποίησης τέτοια αντικείµενα (έκτοπα, «θόρυβος») αφαιρούνται από το σύνολο 

δεδοµένων και η επεξεργασία συνεχίζεται δίχως αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις απλά 

αναφέρονται, αλλά εν γένει δεν είναι και η πλέον αξιόπιστη προσέγγιση στην εύρεση 

έκτοπων. Ας µην ξεχνάµε, τέλος, ότι οι υπόλοιπες προσεγγίσεις έχουν δηµιουργηθεί 

ουσιαστικά για να καλύψουν τα λειτουργικά κενά αυτής της προσέγγισης. 
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8 ∆ηµιουργία Νευρωκανόνων 

µε µεθόδους Συσταδοποίησης 

Όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κλασσικός αλγόριθµος 

ελάχιστου µέσου τετραγωνικού λάθους (least mean square) αποτυγχάνει να προσδιορίσει 

τους σωστούς συντελεστές βαρύτητας για κάποιους νευρωκανόνες. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

πρότυπα γνώσης του συνόλου εκπαίδευσης αυτών των κανόνων αντιστοιχούν σε µια µη 

διαχωρίσιµη συνάρτηση. Με άλλα λόγια, κάποια από τα πρότυπα γνώσης των συνόλων 

εκπαίδευσης αυτών των κανόνων δεν ταξινοµούνται σωστά, καθώς είναι γνωστό ότι ο 

νευρώνας δεν µπορεί να αναπαραστήσει πλήρως τέτοιες συναρτήσεις. 

Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό, το σύνολο εκπαίδευσης του αρχικού νευρωκανόνα 

διαιρείται σε υποσύνολα µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε υποσύνολο να περιέχει δείγµατα 

επιτυχίας, που είναι «κοντινά» το ένα µε το άλλο σε κάποιο βαθµό. Αυτό σηµαίνει ότι από 

έναν αρχικό νευρωκανόνα µπορεί να παραχθούν περισσότεροι από ένας τελικοί 

νευρωκανόνες, που λέγονται αδελφοί νευρωκανόνες. 

Η παραγωγή περισσότερων από έναν νευρωκανόνων µε το ίδιο συµπέρασµα αποτελεί 

µειονέκτηµα των νευρωκανόνων, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η ίδια γνώση αναπαρίσταται 

περισσότερες από µια φορές. Η βασική επιδίωξη της διαδικασίας είναι να προκύψει ένας 

νευρωκανόνας για κάθε διακριτή τιµή κάθε ενδιάµεσης µεταβλητής ή µεταβλητής εξόδου του 

πεδίου. 

Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό, το σύνολο εκπαίδευσης του αρχικού νευρωκανόνα 

διαιρείται σε υποσύνολα µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε υποσύνολο να περιέχει δείγµατα 

επιτυχίας, που είναι «κοντινά» το ένα µε το άλλο σε κάποιο βαθµό. Αρχικά, λοιπόν, 
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επιλέγεται ένα ζεύγος ελάχιστης εγγύτητας και το αρχικό σύνολο εκπαίδευσης «σπάζει» σε 

δυο υποσύνολα µε τη διαδικασία της διάσπασης πάντοτε να κατευθύνεται από το επιλεγµένο 

ζεύγος. 

Η διαδικασία της διάσπασης ενός µη διαχωρίσιµου συνόλου εκπαίδευσης σε υποσύνολα 

«κοντινών» µεταξύ τους παραδειγµάτων µοιάζει αρκετά µε µεθόδους συσταδοποίησης 

(clustering). Για να διαπιστωθεί αν τελικά παράγονται λιγότεροι νευρωκανόνες συγκριτικά µε 

τη µέθοδο διάσπασης ενός µη διαχωρίσιµου συνόλου εκπαίδευσης που κατευθύνεται από ένα 

ζεύγος ελάχιστης εγγύτητας, εφαρµόζονται εναλλακτικά µέθοδοι συσταδοποίησης 

(clustering). Η εφαρµογή των µεθόδων συσταδοποίησης (clustering) θα αφορά την επιλογή 

προτύπων επιτυχίας καθώς όλα τα πρότυπα αποτυχίας θα εντάσσονται σε κάθε υποσύνολο. 

 

8.1 Χρήση Τροποποιηµένου Αλγορίθµου K-modes 

Η φιλοσοφία του αλγορίθµου είναι ότι το αρχικό µη διαχωρίσιµο σύνολο δεδοµένων 

διασπάται πάντοτε σε K υποσύνολα (συστάδες), όπου K είναι είσοδος στον αλγόριθµο και 

δίνεται από τον χρήστη. Η αρχικοποίηση των K modes δεν γίνεται τυχαία αλλά επιλέγονται 

παραδείγµατα τα οποία απέχουν πολύ µεταξύ τους και εποµένως είναι πολύ διαφορετικά. 

Στην συνέχεια προσδιορίζεται η απόσταση Hamming κάθε στοιχείου του συνόλου δεδοµένων 

από το mode κάθε συστάδας και κάθε στοιχείο τοποθετείται στην συστάδα από την οποία 

απέχει λιγότερο. Τα modes των συστάδων που δηµιουργήθηκαν ενηµερώνονται και 

επιλέγονται τα παραδείγµατα που απέχουν λιγότερο από τα υπόλοιπα στοιχεία της κάθε 

συστάδας. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ξανά η απόσταση Hamming κάθε στοιχείου από τα 

τρέχοντα modes και αν βρεθεί κάποιο στοιχείο να βρίσκεται πιο κοντά στο mode άλλης 

συστάδας, τοποθετείται στην άλλη συστάδα και ενηµερώνονται εκ νέου τα modes των 

συστάδων. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρις ότου οι συστάδες να σταµατήσουν να 

µεταβάλλονται. 

Πιο αναλυτικά, τα βήµατα της παραλλαγής του αλγορίθµου K-modes είναι τα ακόλουθα: 

§ Βήµα 1. Επιλέγονται k αρχικά modes, ένα για κάθε συστάδα. Υπολογίζονται και 

ταξινοµούνται όλες οι αποστάσεις Hamming ανά δύο όλων των προτύπων του 

συνόλου δεδοµένων. Αν 2=k , επιλέγεται το ζεύγος παραδειγµάτων για το οποίο 

υπολογίστηκε ότι απέχουν περισσότερο το ένα από το άλλο (ζεύγος ελάχιστης 

εγγύτητας). Αν 2>k , τότε επιλέγονται αρχικά τα παραδείγµατα του ζεύγους 

ελάχιστης εγγύτητας και ύστερα επιλέγεται επαναληπτικά το αµέσως επόµενο 
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παράδειγµα που απέχει περισσότερο από κάποιο από τα ήδη επιλεγµένα modes. 

§ Βήµα 2. Κάθε αντικείµενο τοποθετείται στη συστάδα της οποίας το mode είναι πιο 

κοντά στο αντικείµενο σύµφωνα µε την απόσταση Hamming. Ενηµερώνονται τα 

modes κάθε συστάδας µε την επιλογή του παραδείγµατος που έχει την µικρότερη 

µέση απόσταση από τα παραδείγµατα που ανήκουν στη συστάδα. 

§ Βήµα 3. Αφού όλα τα αντικείµενα έχουν τοποθετηθεί σε συστάδες, γίνεται ξανά 

έλεγχος της ανοµοιότητας των αντικειµένων ως προς τα τρέχοντα modes. Αν για ένα 

αντικείµενο βρεθεί ότι βρίσκεται πιο κοντά στο mode µιας άλλης συστάδας από ότι 

στο mode της τρέχουσας συστάδας, τοποθετείται στην άλλη συστάδα και 

ενηµερώνονται πάλι τα modes των συστάδων. 

§ Βήµα 4. Επανάληψη του βήµατος 3 µέχρις ότου κανένα αντικείµενο να µην αλλάζει 

συστάδες µετά από πλήρη έλεγχο όλου του συνόλου δεδοµένων. 

 

8.2 Χρήση ∆υναµικού Αλγορίθµου K-modes 

Αντί, λοιπόν, ένα µη διαχωρίσιµο σύνολο εκπαίδευσης να «σπάζει» πάντα σε k υποσύνολα 

όπως περιγράφτηκε στην προηγούµενη παράγραφο, ο αριθµός των υποσυνόλων στα οποία θα 

«σπάσει» το µη διαχωρίσιµο σύνολο θα µπορούσε να υπολογίζεται δυναµικά ανάλογα µε τον 

βαθµό επιτυχίας κάθε προσπάθειας διάσπασής του. Αυτό επιτυγχάνεται δοκιµάζοντας 

«σπασίµατα» µε διαφορετικά k που ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα τιµών και 

εφαρµόζοντας τελικά αυτό για το οποίο περισσότερα παραδείγµατα άνηκαν σε διαχωρίσιµο 

(διαχωρίσιµα) υποσύνολο (υποσύνολα). 

Εποµένως, τα βήµατα του δυναµικού αλγόριθµου K-modes τροποποιούνται ως εξής: 

§ Βήµα 0. Για 5..2=k  εκτελούνται τα παρακάτω βήµατα δοκιµαστικά και τελικά 

επιλέγεται και εφαρµόζεται εκείνο το k για το οποίο περισσότερα παραδείγµατα 

κατανεµήθηκαν σε διαχωρίσιµα υποσύνολα (ήταν πιο επιτυχηµένο). 

§ Βήµα 1. Επιλέγονται k αρχικά modes, ένα για κάθε συστάδα. Υπολογίζονται και 

ταξινοµούνται όλες οι αποστάσεις Hamming ανά δύο όλων των προτύπων του 

συνόλου δεδοµένων. Αν 2=k , επιλέγεται το ζεύγος παραδειγµάτων για το οποίο 

υπολογίστηκε ότι απέχουν περισσότερο το ένα από το άλλο (ζεύγος ελάχιστης 

εγγύτητας). Αν 2>k , τότε επιλέγονται αρχικά τα παραδείγµατα του ζεύγους 

ελάχιστης εγγύτητας και ύστερα επιλέγεται επαναληπτικά το αµέσως επόµενο 

παράδειγµα που απέχει περισσότερο από κάποιο από τα ήδη επιλεγµένα modes. 
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§ Βήµα 2. Κάθε αντικείµενο τοποθετείται στη συστάδα της οποίας το mode είναι πιο 

κοντά στο αντικείµενο σύµφωνα µε την απόσταση Hamming. Ενηµερώνονται τα 

modes κάθε συστάδας µε την επιλογή του παραδείγµατος που έχει την µικρότερη 

µέση απόσταση από τα παραδείγµατα που ανήκουν στη συστάδα. 

§ Βήµα 3. Αφού όλα τα αντικείµενα έχουν τοποθετηθεί σε συστάδες, γίνεται ξανά 

έλεγχος της ανοµοιότητας των αντικειµένων ως προς τα τρέχοντα modes. Εάν για ένα 

αντικείµενο βρεθεί ότι βρίσκεται πιο κοντά στο mode µιας άλλης συστάδας από ότι 

στο mode της τρέχουσας συστάδας, τοποθετείται στην άλλη συστάδα και 

ενηµερώνονται πάλι τα modes των συστάδων. 

§ Βήµα 4. Επανάληψη του βήµατος 3 µέχρις ότου κανένα αντικείµενο να µην αλλάζει 

συστάδες µετά από πλήρη έλεγχο όλου του συνόλου δεδοµένων. 

 

8.3 Χρήση Μεθόδου Εύρεσης Εκτόπων (Outlier Detection) 

Και οι δύο µέθοδοι συσταδοποίησης που περιγράφηκαν παραπάνω µπορούν να 

συνδυαστούν µε µια µέθοδο εύρεσης έκτοπων (outlier detection) που θα εντοπίζει στο αρχικό 

σύνολο δεδοµένων παραδείγµατα που «απέχουν» περισσότερο από τα υπόλοιπα. Πιο 

συγκεκριµένα, υπολογίζεται για κάθε παράδειγµα του συνόλου εκπαίδευσης η µέση 

«απόστασή» του από τα υπόλοιπα παραδείγµατα του συνόλου µε τη βοήθεια κάποιας 

µετρικής απόστασης. Κατόπιν, εντοπίζονται τα παραδείγµατα που υπερβαίνουν κατά ένα 

ανώτατο ποσοστό (κατώφλι) την µέση τιµή των µέσων «αποστάσεων» που βρέθηκαν στο 

προηγούµενο βήµα. Τα παραδείγµατα αυτά τίθενται εκτός συνόλου κατά τη διαδικασία 

εκπαίδευσης, καθώς ίσως αποτελούν αιτία της µη διαχωρισιµότητας του συνόλου, και 

αποτελούν εξαιρέσεις των παραγόµενων νευρωκανόνων του συγκεκριµένου συνόλου, ενώ 

αποθηκεύονται σε ξεχωριστό αρχείο εξόδου. 
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9 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

Εκτελέσαµε έναν αριθµό πειραµάτων για να συγκρίνουµε την απόδοση των αλγορίθµων 

συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 8.1 & 8.2. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήσαµε σύνολα δεδοµένων από τη βιβλιοθήκη UCI Machine Learning 

Repository. Η σύγκριση βασίζεται στον συνολικό αριθµό νευρωκανόνων, καθώς όσο 

λιγότεροι νευρωκανόνες παράγονται τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή τους όσον αφορά την 

αποδοτικότητα χώρου και χρόνου στην εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Σύνολο 

∆εδοµένων 
LCP 

K-modes 
Dynamic K-modes 

K=2 K=3 K=4 K=5 

Post-operation 

Patients 

(65 patterns) 

20 15 24 24 30 16 

Cars 

(1728 patterns) 
152 177 195 185 190 150 

Nursery 

(12960 patterns) 
830 730 999 1152 1259 648 

Πίνακας 6. Σύγκριση απόδοσης αλγορίθµων συσταδοποίησης 

 

Το πρώτα αποτελέσµατα των πειραµάτων µας παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. ∆ίνεται ο 

συνολικός αριθµός των νευρωκανόνων που παράγονται από κάθε ένα από τα τρία σύνολα 

δεδοµένων της πρώτης στήλης µε τη χρήση των αλγορίθµων συσταδοποίησης που 

παρουσιάστηκαν για τη διάσπαση ενός µη διαχωρίσιµου συνόλου σε υποσύνολα αλλά και µε 
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τη χρήση της διαδικασίας που βασίζεται σε ζεύγη ελάχιστης «εγγύτητας» (Least Closeness 

Pair). 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι φανερό ότι δυναµικός αλγόριθµος K-modes, εν 

γένει, δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από τις άλλες δυο λογικές «σπασίµατος» ενός µη 

γραµµικού συνόλου δεδοµένων σε υποσύνολα. Επιπροσθέτως, ο τροποποιηµένος αλγόριθµος 

K-modes για µικρά k εµφανίζει παρόµοια σχεδόν, αν όχι καλύτερα, αποτελέσµατα συγκριτικά 

µε την µέθοδο διάσπασης που κατευθύνεται από ζεύγη ελάχιστης «εγγύτητας» (Least 

Closeness Pair), όµως, όσο µεγαλώνει ο αριθµός των υποσυνόλων k στα οποία «σπάζει» το 

µη διαχωρίσιµο σύνολο τόσο µεγαλώνει και ο αριθµός των παραγόµενων νευρωκανόνων. Το 

γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στην αυξηµένη πιθανότητα ύπαρξης λίγων προτύπων 

επιτυχίας στα υποσύνολα που προκύπτουν. 

 

Σύνολο 

∆εδοµένων 
LCP 

K-modes 
Dynamic K-modes 

K=2 K=3 K=4 K=5 

Post-operation 

Patients 

(65 πρότυπα) 

20 
15/ 

5 

18/ 

5 

25/ 

5 

32/ 

5 

13/ 

5 

Cars 

(1728 πρότυπα) 
152 

145/ 

54 

185/ 

25 

182/ 

20 

183/ 

8 

131/ 

35 

Nursery 

(12960 πρότυπα) 
830 

502/ 

131 

918/

101 

1163/

100 

1276/ 

101 

648/ 

141 

Πίνακας 7. Σύγκριση απόδοσης αλγορίθµων συσταδοποίησης µε outlier detection 

 

Το δεύτερο σύνολο αποτελεσµάτων φαίνεται στον Πίνακα 7 και αφορά την εφαρµογή των 

αλγορίθµων συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν για τη διάσπαση ενός µη διαχωρίσιµου 

συνόλου σε υποσύνολα αφού προηγήθηκε η χρησιµοποίηση της µεθόδου εύρεσης εκτόπων 

(outlier detection) που αναλύθηκε στην ενότητα 8.3. ∆ίνεται ο συνολικός αριθµός των 

νευρωκανόνων που παράγονται µαζί µε τον αριθµό των παραδειγµάτων που εντοπίστηκαν ως 

έκτοπα (outliers) στα σύνολα δεδοµένων της πρώτης στήλης. Η δεύτερη στήλη παραµένει ως 

είχε στον προηγούµενο πίνακα. Είναι φανερό ότι σηµειώνεται µια περαιτέρω µείωση στον 

αριθµό των παραγόµενων νευρωκανόνων και για τις δυο λογικές «σπασίµατος» έχοντας 

χρειαστεί να αφαιρέσουµε ένα πλήθος προτύπων που δεν ξεπερνούν το 7-8% του αρχικού 

συνόλου.  
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10 Επίλογος 

10.1  Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια εναλλακτική διαδικασία διάσπασης ενός µη 

διαχωρίσιµου συνόλου εκπαίδευσης για την παραγωγή τελικών νευρωκανόνων. Η υπάρχουσα 

διαδικασία παρήγαγε νευρωκανόνες από µη γραµµικά σύνολα εκπαίδευσης διασπώντας τα µε 

τρόπο επαναληπτικό σε δύο υποσύνολα µε βάση την «απόσταση» των προτύπων µέχρις ότου 

να καταλήξει σε γραµµικά υποσύνολα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την παραγωγή συνήθως 

περισσότερων του ενός νευρωκανόνων που αφορούσαν το ίδιο συµπέρασµα. Το γεγονός αυτό 

δεν είναι επιθυµητό διότι καταλήγει σε πολλαπλή αναπαράσταση της ίδιας γνώσης, 

µειώνοντας τη φυσικότητα της αναπαράστασης. 

Με την παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα της διάσπασης ενός µη διαχωρίσιµου 

συνόλου εκπαίδευσης σε k  υποσύνολα µε χρήση µεθόδων συσταδοποίησης (clustering). To 

k  µπορεί είτε να αποτελεί είσοδο της διαδικασίας και να παραµένει σταθερό κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης του αρχικού συνόλου είτε να υπολογίζεται δυναµικά από ένα 

συγκεκριµένο εύρος τιµών κάθε φορά που προκύπτει κάποιο µη διαχωρίσιµο σύνολο 

εκπαίδευσης. Η δεύτερη στρατηγική διάσπασης (δυναµικός αλγόριθµος k-modes) φαίνεται 

να έχει και τα καλύτερα αποτελέσµατα, δηλαδή την παραγωγή τελικά λιγότερων 

νευρωκανόνων, συγκριτικά µε την πρώτη αλλά και σε σχέση µε την προηγούµενη λογική που 

κατευθυνόταν από ζεύγη προτύπων µε την ελάχιστη «εγγύτητα». Αντίθετα, η πρώτη 

στρατηγική διάσπασης (τροποποιηµένος αλγόριθµος k-modes) παρουσιάζει για µικρά k  

συγκρίσιµα αποτελέσµατα µε την υπάρχουσα µέθοδο, αλλά ο συνολικός αριθµός 

παραγόµενων νευρωκανόνων αυξάνει γραµµικά για µεγαλύτερα k . 
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Επιπλέον, και οι δύο λογικές «σπασίµατος», πριν την εφαρµογή τους, µπορούν να 

συνδυαστούν µε µία µέθοδο εύρεσης εκτόπων (outlier detection) που αφαιρεί από το αρχικό 

σύνολο εκπαίδευσης µεµονωµένα παραδείγµατα που αποκλίνουν «περισσότερο» από τα 

υπόλοιπα. Ο εντοπισµός αυτών των προτύπων στηρίζεται στην υπόθεση ότι πρότυπα που 

βρίσκονται σε µεγαλύτερη «απόσταση» από τα υπόλοιπα στον διανυσµατικό χώρο αποτελούν 

πιθανή αιτία της µη διαχωρισιµότητας ενός συνόλου εκπαίδευσης. Τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα έδειξαν την εφικτότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιας µεθόδου 

µειώνοντας ακόµη περισσότερο τον συνολικό αριθµό νευρωκανόνων που παράγονται αλλά 

και δεικτοδοτώντας αυτά τα πρότυπα σαν εξαιρέσεις των παραγόµενων νευρωκανόνων του 

αρχικού συνόλου εκπαίδευσης. 

 

10.2  Μελλοντικές επεκτάσεις 

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της µεθόδου, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση 

ορισµένων σηµείων ούτως ώστε η µέθοδος να γίνει αποτελεσµατικότερη. Ένα τέτοιο σηµείο 

θα ήταν η εύρεση µιας διαδικασίας για τον υπολογισµό µιας «εκλεπτυσµένης» συνθήκης 

εκκίνησης (των αρχικών «κέντρων») του αλγορίθµου k-modes, ειδικότερα για 2>k , που θα 

επέτρεπε στον αλγόριθµο να συγκλίνει σε ένα «καλύτερο» τοπικό ελάχιστο. 

Επιπλέον, αρκετό ενδιαφέρον θα είχε η επιλογή ενός «καλύτερου» ευρετικού για τον 

δυναµικό αλγόριθµο k-modes που θα προσδιόριζε πιο αποδοτικά τον αριθµό των 

υποσυνόλων στα οποία διασπάται ένα µη διαχωρίσιµο σύνολο, ή, ακόµη πιο ριζικά, η 

χρησιµοποίηση, πάντοτε µε την απαιτούµενη προσοχή ούτως ώστε να διατηρούνται τα εγγενή 

χαρακτηριστικά του αρχικού συνόλου εκπαίδευσης, αλγορίθµων συσταδοποίησης που 

βασίζονται σε άλλες µεθόδους. Επίσης, µελλοντικής έρευνας χρήζει η διερεύνηση 

προσεγγίσεων εύρεσης εκτόπων (outlier detection) που δεν θα βασίζονται αποκλειστικά 

στην «απόσταση» των παραδειγµάτων από τη «γειτονιά» τους αλλά και στην «πυκνότητα» 

των συστάδων που δηµιουργούνται. 

Τέλος, ένα άλλο σηµείο προς διερεύνηση θα ήταν η επιλογή πιο κατάλληλων µετρικών για 

τον υπολογισµό της «απόστασης» µεταξύ των προτύπων. 
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