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Περίληψη

Βρισκόμαστε στην εποχή όπου καθημερινά κατακλυζόμαστε από πληροφορίες.
Εκατοντάδες, χιλιάδες πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο και σε αποθηκευτικά
μέσα επιχειρήσεων, εταιριών. Πίσω από όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν
κρύβεται ένας τεράστιος θησαυρός γνώσεων τον οποίο δεν μπορούμε να
αντιληφθούμε καθώς η μορφή των πληροφοριών δεν μας το επιτρέπει. Έτσι
αναπτύχθηκαν μέθοδοι και τεχνικές που μας βοηθούν να βρούμε την κρυμμένη
γνώση και να την αξιοποιήσουμε προς όφελος κυρίως του κοινού και η πιο γνωστή
μέθοδος, με την οποία θα ασχοληθούμε και εμείς είναι η Εξόρυξη Γνώσης.
Στην εργασία που ακολουθεί θα μιλήσουμε για την χρήση των μεθόδων Εξόρυξης
Γνώσης (όπως λέγονται) σε βιοϊατρικά δεδομένα.
Στα πρώτα δύο κεφάλαια θα μιλήσουμε για την Μοριακή Βιολογία και την
Βιοπληροφορική ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι ακριβώς κάνουν και χρήσιμες
πληροφορίες για την συνέχεια της εργασίας.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε την Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων
και έπειτα θα αναλύσουμε το κομμάτι Εξόρυξης Γνώσης που αποτελεί ένα από τα
πολλά βήματα της Ανακάλυψης Γνώσης και θα μας απασχολήσει περισσότερο.
Ακολούθως θα δούμε την εφαρμογή αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης σε βιοϊτρικά
δεδομένα , συμπεράσματα που προκύπτουν αλλά και μελλοντικές προοπτικές.

Λέξεις- κλειδιά: Βιοπληροφορική (bioinformatics), Βιολογικές βάσεις δεδομένων
(biological databases), Ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge
discovery in database), Εξόρυξη γνώσης (data mining), Αλγόριθμοι
κατηγοριοποίησης (classification algorithms), Ensemble methods .
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Κεφάλαιο 1°
Μοριακή Βιολογία

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες και αρκετές
πληροφορίες σχετικά με την Βιολογία και την Μοριακή Βιολογία.

Η Μοριακή Βιολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της
Βιολογίας.
Η Βιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη της ζωής όλων των
οργανισμών και ο όρος προέρχεται από το βίος (που σημαίνει ζωή) και το λόγια
(μελέτη κάποιου τομέα).
Όσον αφορά την Μοριακή Βιολογία ασχολείται με την αποκωδικοποίηση του
φαινομένου της ζωής σε επίπεδο μορίων. Μελετά την δομή και την λειτουργία του
γενετικού υλικού σε μοριακό επίπεδο και την αλληλεπίδρασή του με τις πρωτεΐνες.
Ο κλάδος της Μοριακής Βιολογίας πολλές φορές αναμιγνύεται με τους κλάδους της
Γενετικής και της Βιοχημείας. Μεταξύ των δεν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός
καθώς η κάθε περιοχή χρησιμοποιεί τεχνικές και ιδέες της άλλης.
Θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε λέγοντας ότι η Μοριακή Βιολογία είναι η μελέτη
των μορίων κατά τις διαδικασίες της αντιγραφής – μεταγραφής – μετάφρασης ενώ
η Γενετική μελετά τις γενετικές διαφορές και η Βιοχημεία μελετά χημικές ουσίες και
βιολογικές διεργασίες [26,55].

Διεργασίες
Βιοχημεία

Πρωτεΐνες

Γενετική

Γονίδιο

Μοριακή Βιολογία

1.1 Μοριακή Βιολογία
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1.1 Βασικά στοιχεία Βιολογίας
Θα αναφέρουμε κάποιες βασικές έννοιες της Βιολογίας.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός μας ,αλλά και κάθε ζωντανός οργανισμός ,
αποτελείται από κύτταρα (cells). Ένας άνθρωπος έχει περίπου 100 τρισεκατομμύρια
κύτταρα με 320 διαφορετικά είδη. Το κύτταρο είναι μία βασική δομική και
λειτουργική μονάδα, το μικρότερο συστατικό της έμβιας ύλης. Αποτελεί μία
ανεξάρτητη μονάδα ζωής για αυτό έχουμε μονοκύτταρους και πολυκύτταρους
οργανισμούς.
Τα κύτταρα είναι είτε ευκαρυωτικά είτε προκαρυωτικά και η δομική διαφορά τους
είναι στην έλλειψη πυρήνα στα προκαρυωτικά
Βασικά μέρη των ευκαρυωτικών είναι :
α) ο πυρήνας όπου βρίσκεται το γενετικό υλικό
β) το κυτταρόπλασμα που περιέχει διάφορα οργανίδια
γ) και την πλασματική μεμβράνη που διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον
του.
Στα προκαρυωτικά έχουν πλασματική μεμβράνη και το γενετικό τους υλικό είναι στο
κυτταρόπλασμα. Δεν διαθέτουν πυρήνα [3,55].

1.2 Προκαρυωτικό και Ευκαρυωτικό κύτταρο

Κάθε κύτταρο περιέχει εκατοντάδες πρωτεΐνες (proteins) οι οποίες αποτελούνται
από αμινοξέα (aminoacids) . Υπάρχουν είκοσι διαφορετικά είδη αμινοξέων.
Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο διαδεδομένα μακρομόρια και έχουν πολυδιάστατη μορφή
και λειτουργία. Αποτελούν τη βασική ενεργειακή μονάδα του κυττάρου και του
οργανισμού γενικότερα [3,7,42,55].
Οι πρωτεΐνες εμφανίζονται με τέσσερις διαφορετικές δομές :
α) Πρωτοταγής δομή που είναι οι αλυσίδες αμινοξέων (πολυπεπτιδικές)
β) Δευτεροταγής δομή που οφείλεται στην αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής
αλυσίδας (α-έλικες και β-πτυχωτικές επιφάνειες)
γ) Τριτοταγής δομή που είναι μία τρισδιάστατη δομή
δ) Τεταρτοταγής δομή που είναι η τρισδιάστατη μορφή με περισσότερες αλυσίδες.
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1.3 Δομές των πρωτεϊνών

Σημαντικό ρόλο στην δυναμική λειτουργία κάθε κυττάρου έχει το γενετικό υλικό ή
αλλιώς DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) το οποίο βρίσκετε στον πυρήνα του
κυττάρου. Το DNA είναι το πιο βασικό πράγμα σε κάθε οργανισμό διότι περιέχει το
βιοχημικό κώδικα της κληρονομικότητας του είδους του οργανισμού.
Περιέχει τις πληροφορίες για την δημιουργία των πρωτεϊνών και τις οδηγίες για
κάθε κυτταρική δραστηριότητα. Αποτελεί μια μακρομοριακή δομή (μακρομόριο)
που σχηματίζεται από νουκλεοτίδια. Έχει τεσσάρων ειδών νουκλεοτίδια αδενίνη
(Α), γουανίνη (G), θυμίνη (Τ), κυτοσίνη (C). Οι τέσσερεις αυτές ομάδες συνθέτουν
μία αλυσίδα από νουκλεοτίδια. Η ένωση δύο αλυσίδων στις οποίες τα νουκλεοτίδια
ενώνονται ανά ζεύγη ως εξής Α
T και C
G σχηματίζει μία ελικοειδή
δομή που είναι γνωστή με το όνομα διπλή έλικα.

1.4 Η διπλή έλικα του DNA
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Το DNA εμπεριέχεται στα χρωμοσώματα (chromosomes), μια οργανωμένη δομή του
κυττάρου , μαζί με γονίδια (genes) και άλλες ακολουθίες νουκλεοτιδίων. Το γονίδιο
είναι βασική μονάδα κληρονομικότητας των ζωντανών οργανισμών [3,9,46,55].
Στο γενετικό υλικό εκτός από το DNA υπάρχει και το RNA .
Το ριβονουκλεϊκό οξύ ή RNA είναι μία από τις δύο κατηγορίες των νουκλεϊκών
οξέων στο κύτταρο. Δεν σχηματίζει διπλή έλικα αλλά είναι μονόκλωνο. Στο RNA το
νουκλεοτίδιο θυμίνη (Τ) έχει αντικατασταθεί από το νουκλεοτίδιο ουρακίλη (U).
Υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη RNA , τα τρία από αυτά είναι αγγελιοφόρος RNA
(mRNA) , ριβοσωμικό RNA (rRNA) και μεταφορικό RNA (tRNA).
Ο αγγελιοφόρος RNA μεταφέρει την γενετική πληροφορία από το DNA στα
ριβοσώματα για την σύνθεση των πρωτεϊνών των κυττάρων.
Το μεταφορικό RNA είναι μία αλυσίδα από νουκλεοτίδια και μεταφέρει ειδικά
αμινοξέα στα ριβοσώματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το mRNA.
Το ριβοσωμικό RNA συνδεόμενο με πρωτεΐνες σχηματίζει το ριβόσωμα που είναι
ένα κυτταρικό οργανίδιο και είναι υπεύθυνο για την σύνθεση των πρωτεϊνών
[3,9,55].

1.5 Ένα μόριο RNA

1.2 Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας
Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν μηχανισμοί που βοηθούν στην λειτουργία του και είναι
οι εξής [3,9,42]:
1. Aντιγραφή (replication) : από το DNA στο DNA
2. Μεταγραφή (transcription): από το DNA στο RNA
3. Μετάφραση (translation) : από το RNA σε πρωτεΐνες
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1.6 Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας

Η γενετική πληροφορία υπάρχει σε τμήματα του DNA με συγκεκριμένη ακολουθία,
στα γονίδια. Τα γονίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
α) σε αυτά που μεταγράφονται σε mRNA και μετά μεταφράζονται σε πρωτεΐνες και
β) σε αυτά που μεταγράφονται και παράγουν tRNA και rRNA.
Αντιγραφή
Η διαδικασία παραγωγής πρωτεϊνών ξεκινάει με την αντιγραφή του DNA όπου οι
δύο αλυσίδες της διπλής έλικας ξετυλίγονται και κάθε μια λειτουργεί ως καλούπι
για την σύνθεση μιας νέας συμπληρωματικής αλυσίδας. Το «άνοιγμα» της διπλής
έλικας οφείλεται στο σπάσιμο των ασθενών δεσμών υδρογόνου μεταξύ των δύο
συμπληρωματικών αλυσίδων. Χωρίς αυτή την διαδικασία ο πολλαπλασιασμός των
κυττάρων θα γινόταν με το νέο κύτταρο να μην περιέχει γενετικό υλικό και έτσι δεν
θα μπορούσε να καθορίσει τις λειτουργίες του.
Η πληροφορία που υπάρχει στο DNA καθορίζει την αλληλουχία των αμινοξέων στις
πρωτεΐνες με τους μηχανισμούς της μεταγραφής και της μετάφρασης.
Μεταγραφή
Τα γονίδια ,που αποτελούνται από κωδικές και μη κωδικές περιοχές,
μεταγράφονται σε ένα αγγελιοφόρο RNA το οποίο υφίστανται την διαδικασία της
ωρίμανσης.
Η ωρίμανση περιλαμβάνει:
α) το μάτισμα ή συρραφή όπου τα ιντρόνια (αλληλουχίες που δεν μεταφράζονται σε
αμινοξέα) απομακρύνονται από το mRNA και ενώνονται μεταξύ τους τα εξόνια
(ακολουθίες
που
μεταφράζονται
σε
αμινοξέα)
και
β) την τροποποίηση των άκρων του mRNA με προσθήκη νουκλεοτιδίων.
Αυτή είναι η διαδικασία της μεταγραφής.
Μετάφραση
Τα ώριμα λοιπόν mRNA, στα οποία έχουν αποκοπεί οι μη κωδικές περιοχές,
μεταβαίνουν στα ριβοσώματα ( όπου συντίθενται οι πρωτεΐνες) και έχουμε την
διαδικασία της μετάφρασης.
Κάθε ριβόσωμα αποτελείται από μια μικρή και μια μεγάλη υπομονάδα και έχει μια
θέση πρόσδεσης στην μικρή για το mRNA και δύο στην μεγάλη για το tRNA.
Η σύνθεση των πρωτεϊνών γίνεται σε τρία στάδια.
α) Έχουμε την έναρξη όπου το mRNA συνδέεται με την μικρή υπομονάδα του
ριβόσωμα, σε μια περιοχή που ονομάζεται κωδικόνιο έναρξης ( start codon : μια
σειρά τριών νουκλεοτιδίων).
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Το πρώτο tRNA που μεταφέρει ένα αμινοξύ συνδέεται με το κωδικόνιο χάρη στο
αντικωδικόνιο που διαθέτει . Η διαδικασία αυτή των προσδέσεων καλείται
σύμπλοκο έναρξης με το οποίο συνδέεται η μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα .
β) Μετά έχουμε την επιμήκυνση όπου ένα δεύτερο tRNA με ένα αμινοξύ συνδέεται
δίπλα από το πρώτο. Έτσι σχηματίζεται ένας δεσμός μεταξύ των δύο αμινοξέων και
το πρώτο tRNA αποσυνδέεται και ελευθερώνετε στο κυτταρόπλασμα. Η διαδικασία
συνεχίζεται καθώς το ριβόσωμα διατρέχει το mRNA και έχουμε την ανάπτυξη μιας
πολυπεπτιδικής αλυσίδας και
γ) Τέλος έχουμε την λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης με το σταμάτημα της επιμήκυνσης
της αλυσίδας στο κωδικόνιο λήξης. Τότε το τελευταίο tRNA φεύγει από το
ριβόσωμα και η πολυπεπτιδική αλυσίδα απελευθερώνεται [3,9,42].

1.7 Οι διαδικασίες μεταγραφής και μετάφρασης

Σήμερα όμως η ακολουθία του mRNA που κατευθύνεται στα ριβοσώματα μπορεί να
απομονωθεί στο εργαστήριο και αναστρέφοντας την διαδικασία της μεταγραφής να
μας δώσει ένα συμπληρωματικό DNA(cDNA). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται
αντίστροφη μεταγραφή [3,42].

1.8 Κεντρικό Δόγμα Βιολογίας σήμερα
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1.3 Γονίδια και Γονιδίωμα
Το γενετικό υλικό στα προκαρυωτικά κύτταρα είναι ένα δίκλωνο μόριο DNA ενώ
στα ευκαρυωτικά υπάρχουν πολλά μόρια DNA. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει
ευκαρυωτικά κύτταρα και τα μόρια του DNA καλούνται χρωμοσώματα. Ο όρος
χρωμόσωμα περιέχει την λέξη χρώμα και αυτό διότι έχει την ιδιότητα να
χρωματίζεται.
Στον ανθρώπινο οργανισμό έχουμε 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων από τα οποία τα 22
είναι ίδια σε όλους και το εικοστό τρίτο (23) είναι αυτό που καθορίζει το φύλο μας
(φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων).

1.9 Χρωμοσώματα ανθρώπου

Όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο γενετικό υλικό και το σύνολο του υλικού αυτού σε
έναν οργανισμό καλείται γονιδίωμα ή γένωμα (genome).
Ένα συνεχές τμήμα μορίου χρωμοσωματικού DNA καλείται γονίδιο.
Το κάθε γονίδιο περιέχει διάφορες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν για
παράδειγμα την σύνθεση πρωτεϊνών.
Όπως αναφέραμε και πριν κάθε γονίδιο έχει κωδικοποιημένες περιοχές , τα εξόνια
και μη κωδικοποιημένες περιοχές , τα ιντρόνια.
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν περίπου 25.000 γονίδια τα οποία ,όπως και
σε κάθε οργανισμό, αποτελούν την βασική μονάδα κληρονομικότητας [3,42,55].

1.10 Γονίδια
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1.4 Γονιδιακή Έκφραση
Η διαδικασία μέσω της οποίας η πληροφορία ενός γονιδίου χρησιμοποιείται για την
σύνθεση προϊόντων που βοηθούν στην λειτουργία του κυττάρου καλείται γονιδιακή
έκφραση (gene expression) .
Η μεταγραφή και η μετάφραση είναι διαδικασίες που εμπεριέχονται στην γονιδιακή
έκφραση οπότε τα γονίδια που μεταγράφονται σε DNA και μεταφράζονται σε
πρωτεΐνες μπορούμε να τα ονομάσουμε εκφρασμένα γονίδια.
Θα παρουσιάσουμε τώρα δύο μεθόδους μέτρησης των επιπέδων της γονιδιακής
έκφρασης [1,2,9,42].

1.4.1 Μικροσυστοιχίες
Για την δραστηριότητα των γονιδίων στον οργανισμό είναι υπεύθυνοι κάποιοι
μηχανισμοί. Η ανακάλυψη και ανάλυση αυτών των μηχανισμών υπήρξε ένας
επιθυμητός στόχος της Μοριακής Βιολογίας.
Με την εμφάνιση των
μικροσυστοιχιών (microarrays) οι επιστήμονες είχαν στα χέρια τους μια αρκετά
χρήσιμη και αποδοτική τεχνική για την μέτρηση της ομοιομορφίας των εκφράσεων
των γονιδίων.
Η τεχνική αυτή δίνει την δυνατότητα καταγραφής δεδομένων ενός ολόκληρου
γονιδιώματος όταν αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Μας δίνει ακόμη την
δυνατότητα παράλληλης καταγραφής δειγμάτων που πάρθηκαν τις ίδιες ή
διαφορετικές χρονικές στιγμές αλλά κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες
[1,8,9,46,49,55].
Περιγραφή διαδικασίας
Βασικό στοιχείο των microarrays είναι ο υβριδισμός. Με τον όρο υβριδισμός
περιγράφουμε την διαδικασία σύνδεσης μιας μονής αλυσίδας DNA με την
συμπληρωματική της.
Ένα microarray έχει κομμάτια από δείγματα DNA τοποθετημένα σε πλακίδια τα
οποία μπορεί να είναι είτε από γυαλί , σιλικόνη ή nylon. Η τοποθέτηση μπορεί να
γίνει με την βοήθεια ρομπότ ,με φωτολιθογραφία ή με άλλες τεχνικές. Αφού
εξάγουμε το RNA και φθορίσουμε δείγματα cDNA ή cRNA, τα υβριδίζουμε με το
DNA στο πλακίδιο. Με την βοήθεια ενός laser μετράμε την ένταση του υβριδισμού ,
που εξαρτάται από τον αριθμό των αντιγράφων RNA, και έτσι έχουμε την μέτρηση
γονιδιακών εκφράσεων πολλών γονιδίων με ένα μόνο πείραμα [1,46,55].
Εφαρμογές
Οι μικροσυστοιχίες έχουν πολλές εφαρμογές κάποιες από τις οποίες είναι οι
παρακάτω:
α) Πρόβλεψη γονιδίων (ανακάλυψη αλληλουχιών συγκεκριμένης λειτουργίας)
β) Διάγνωση ασθενειών (αναγνώριση υπεύθυνων ενεργών και μη γονιδίων για μια
ασθένεια συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα των φυσιολογικών)
γ) Ανακάλυψη φαρμάκων
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Κατηγορίες
Οι δύο πιο συνηθισμένες πλατφόρμες microarray είναι :
α) cDNA microarrays
Αποτελείται από γυάλινα πλακίδια που περιέχουν DNA. Ουσιαστικά έχουμε πάρει
αντίγραφα του DNA με την βοήθεια της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμερισμού (PCR = Polymerase Chain Reaction) που παράγει εκατομμύρια κλώνους
DNA .
Για την διαδικασία αυτή θα χρειαστούν δύο δείγματα: ένα δοκιμής και ένα
αναφοράς, τα οποία αντιγράφονται με την αντίστροφη μεταγραφή και μαρκάρονται
με φθορίζοντα μόρια(κόκκινο και πράσινο). Τα μαρκαρισμένα μόρια cDNA
συγκεντρώνονται σε μια πλακέτα και υβριδίζονται (σχηματίζουν μόρια). Οι μετρήσεις
που παίρνουμε είναι η ένταση του σήματος για τα δύο μήκη κύματος φθορισμού και
ο λόγος τους. Με την βοήθεια των μετρήσεων μπορούμε να δούμε τις ποσότητες
συγκεκριμένου γονιδίου στα δύο δείγματα [2,8,9,46,55].
2
4

1
5

3

1.11 cDNA microarrays
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β) Oligonucleotide microarrays
Οι μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων χρησιμοποιούν την φωτολιθογράφιση που
είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται σε μικροκατασκευές για τον εντοπισμό
κάποιων τμημάτων. Με την βοήθεια χημικών διεργασιών, έχουμε την απεικόνιση
περιοχών ενεργών στις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε νουκλεοτίδια, έτσι ώστε να
έχουμε τις νουκλεοτιδικές αλυσίδες. Έπειτα έχουμε την διαδικασία του υβριδισμού,
όπου οι αλυσίδες συνδέονται με συμπληρωματικές και σχηματίζουν ένα μόριο
[2,8,9,55].
Ο πιο συνήθης τρόπος για μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων αναπτύχθηκε από την
Affymetrix.

1.12 Η κατασκευή ενός Affymetrix chip

1.13 Υβριδισμός των microarrays
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1.4.2 Τεχνολογία SAGE
Η τεχνική SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) ή αλλιώς Σειριακή ανάλυση της
Γονιδιακής Έκφρασης επινοήθηκε σε πανεπιστήμιο της Αμερικής ( Johns Hopkins).
Είναι μία προσέγγιση που μας επιτρέπει την γρήγορη και λεπτομερή ανάλυση
πολλών αντιγράφων. Δεν βασίζεται στον υβριδισμό όπως η τεχνολογία των
μικροσυστοιχιών.
Σκοπός της τεχνικής είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου της
γονιδιακής δραστηριότητας ενός κυττάρου.
Η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως:
Από ένα δείγμα εισόδου, απομονώνουμε mRNA καθένα από τα οποία
χαρακτηρίζεται από αλληλουχία βάσεων που καλείται ετικέτα (tag).
Τις απομονωμένες ετικέτες τις συνδέουμε μεταξύ τους και αφού υποστούν την
ανάλογη επεξεργασία (αλληλούχιση) εισάγουμε τα δεδομένα σε υπολογιστή και
έχουμε τον αριθμό εμφανίσεων κάθε ετικέτας .

1.14 Η τεχνική SAGE

Έχουν δημιουργηθεί πολλές παραλλαγές της μεθόδου όπως οι LongSAGE και
SuperSAGE.
Η διαφορά της με τις μικροσυστοιχίες είναι στη χρήση της αλληλούχισης και όχι της
υβριδοποίησης αλλά το μεγάλο μειονέκτημά της είναι το μεγάλο κόστος για την
διεξαγωγή ενός πειράματος [42,55].
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Κεφάλαιο 2°
Βιοπληροφορική

Ο όγκος των σημερινών δεδομένων που παράγονται στο χώρο της Μοριακής
Βιολογίας και πρέπει να αναλυθούν και να επεξεργαστούν, καθιστά απαραίτητη τη
συνεργασία της με την επιστήμη της Πληροφορικής. Έτσι δημιουργήθηκε ένας νέος
κλάδος αυτός της Βιοπληροφορικής (Bioinformatics) .
Σύμφωνα με το Oxford English Dictionary:
Bio-informatics: bioinformatics is conceptualizing biology in terms of molecules (in
the sense of Physical Chemistry) and applying «informatics techniques» (derived from
disciplines such as applied maths, computer science and statistics) to understand and
organize the information associated with these molecules, on a large scale. In short,
bioinformatics is a management information system for molecular biology and has
many practical applications.
Μετάφραση:
Βιοπληροφορική: η Βιοπληροφορική αντιλαμβάνεται την βιολογία από την πλευρά
των μορίων (με την έννοια της φυσικής χημείας) και εφαρμόζει «τεχνικές
πληροφορικής» (προερχόμενες από επιστημονικά πεδία όπως τα εφαρμοσμένα
μαθηματικά, η πληροφορική και η στατιστική) για να κατανοήσει και να οργανώσει
τις πληροφορίες που συνδέονται με αυτά τα μόρια, σε μια ευρεία κλίμακα. Εν
ολίγοις, η Βιοπληροφορική είναι ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τη
μοριακή βιολογία και έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές.
Υπήρχε μια σύγχυση σχετικά με τον ορισμό της Βιοπληροφορικής και της
Υπολογιστικής Βιολογίας η οποία ξεκαθάρισε κάπως γύρω στο 2000. Έτσι η
Βιοπληροφορική αφορά την μελέτη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων σε
βιολογικά δεδομένα και πληροφορίες της Μοριακής Βιολογίας, με σκοπό την
καλύτερη επεξεργασία και κατανόησή των, ενώ η Υπολογιστική Βιολογία έχει ως
αντικείμενο την ανακάλυψη και πρόοδο της βιολογικής γνώσης, μέσω της
ανάπτυξης μαθηματικών και πληροφοριακών θεωριών για την μελέτη και βελτίωση
βιολογικών συστημάτων.
Για να εφαρμόσουμε τεχνικές και να επεξεργαστούμε δεδομένα (DNA, πρωτεΐνες)
τα θεωρούμε ως ψηφιακή πληροφορία. Για παράδειγμα το DNA το θεωρούμε ως
συμβολοσειρά από νουκλεοτίδια και οι πρωτεΐνες ως ακολουθία αμινοξέων
[26,33,58].
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2.1 Βιοπληροφορική

2.1 Στόχοι της Βιοπληροφορικής
Έχουμε τρεις στόχους σε αυτό τον κλάδο που είναι οι ακόλουθοι:
α) Η πολύ καλή οργάνωση των δεδομένων ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν, να
ανακτηθούν και να προσθαφαιρεθούν από τον ερευνητή
β) Η βελτίωση των παλιών αλλά και η ανάπτυξη νέων εργαλείων διαχείρισης των
δεδομένων
γ) Και τέλος η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ώστε να έχουμε νέα
γνώση[26,33].

2.2 Αντικείμενα μελέτης της Βιοπληροφορικής
Σε αυτή την παράγραφο θα μιλήσουμε για τους τομείς με τους οποίους ασχολείται
η Βιοπληροφορική [8,26,33,42,55].

2.2.1 Ανάλυση - Στοίχιση βιολογικών ακολουθιών
Αποτελεί βασικό κομμάτι της Βιοπληροφορικής διότι τα περισσότερα βιολογικά
δεδομένα που αναλύονται είναι σε μορφή αλληλουχιών. Η διαδικασία αυτή έχει
σκοπό την εύρεση δομικών χαρακτηριστικών που είναι σημαντικά για τους
οργανισμούς.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το DNA είναι αλυσίδες νουκλεοτιδικών βάσεων.
Στις ακολουθίες αυτές του DNA έχουμε περιοδικές επαναλήψεις συμβολοσειρών τα
λεγόμενα μοτίβα. Ο εντοπισμός αυτών των μοτίβων θα μας δώσει πληροφορίες για
την δομή και λειτουργία του μορίου του DNA.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

14

Έτσι για την εύρεση ομοιοτήτων χρησιμοποιούμε στοίχιση ακολουθιών (sequence
alignment).
Η στοίχιση ακολουθιών μπορεί να είναι ολική , δηλαδή στοίχιση δύο ακολουθιών σε
όλο το μήκος τους ή τοπική, δηλαδή κατά τμήματα.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την στοίχιση:
α) κατά ζεύγη στοίχιση(pairwise) όπου έχουμε εύρεση ομοιοτήτων για δύο
ακολουθίες . Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εύρεση ομοιοτήτων
ακολουθίας με βάση δεδομένων όπου υπάρχει στοίχιση με κάθε ακολουθία της
βάσης. Κάποιοι από τους αλγορίθμους είναι o Needleman-Wunsch (για ολική κατά
ζεύγη στοίχιση), ο Smith-Waterman ( για ολική ή τοπική κατά ζεύγη στοίχιση) , o
BLAST (για τοπική κατά ζεύγη στοίχιση)

2.2 Κατά ζεύγη στοίχιση

β) πολλαπλή στοίχιση (multiple) όπου λαμβάνουμε μερικές αλληλουχίες και
βρίσκουμε κοινές περιοχές. Το πιο γνωστό εργαλείο για πολλαπλή στοίχιση είναι το
Clustal.

2.3 Πολλαπλή στοίχιση

2.2.2 Ανάπτυξη βιολογικών βάσεων δεδομένων
Η ανάγκη για καλύτερη επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών δεδομένων οδηγεί
στην βελτίωση των βάσεων δεδομένων που υπάρχουν αλλά και στον σχεδιασμό
εργαλείων για ταχύτερη ανάκτηση πληροφορίας. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε
μοντέλα που βοηθούν στην αυτόματη ανάκτηση γνώσης από μεγάλο πλήθος
πληροφοριών με την χρήση τεχνικών ομαδοποίησης.
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2.2.3 Πρωτεϊνική ανάλυση
Η πρόγνωση μιας πρωτεϊνικής δομής (που αποτελεί το κλειδί της βιολογικής
λειτουργίας) ή η οπτικοποίησή της αποτελούν μέρος της μελέτης στην
Βιοπληροφορική. Πολλές φορές μόνο η δομή δεν είναι αρκετή για να καθορίσει την
λειτουργία της και χρειάζεται μελέτη των βιοχημικών ιδιοτήτων.
Ένα άλλο κομμάτι με το οποίο ασχολείται η Βιοπληροφορική και αφορά τις
πρωτεΐνες είναι η πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των.

2.2.4 Φυλογενετική ανάλυση
Η φυλογενετική μελετά την εξέλιξη της συγγένειας ανάμεσα σε ομάδες οργανισμών.
Η γραφική αναπαράσταση των ομάδων μπορεί να γίνει με φυλογενετικά δένδρα ή
δενδρογράμματα. Με την παρουσίαση αυτή μπορούμε να ομαδοποιήσουμε
μονάδες με αρκετή ομοιότητα υπό ένα κοινό κόμβο.
Η όλη διαδικασία βοηθάει και στην μελέτη της προέλευσης και καταγωγής των
ειδών καθώς και τις αλλαγές των έμβιων όντων στο πέρασμα του χρόνου. Ακόμη
με την χρήση των υπολογιστών μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί ο ρυθμός εξέλιξης
των γονιδίων και οι αλλαγές στο DNA.

2.4 Δείγμα φυλογενετικής ανάλυσης

2.2.5 Μοριακή μοντελοποίηση
Η Μοριακή Μοντελοποίηση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο και
συνδυάζει επιστήμες της βιολογίας και πληροφορικής. Η χρησιμότητά της είναι
σίγουρα η δισδιάστατη (2D) και τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση μορίων αλλά και η
δομή και οι ιδιότητές τους.
Τα βιολογικά μόρια μπορεί να είναι μεμονωμένα μόρια ή ακόμα και μακρομόρια
όπως DNA.
Μέσω της απεικόνισης μπορούμε να έχουμε και συμπληρωματικές πληροφορίες
όπως για τις βιοχημικές ιδιότητες των μορίων.
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2.5 Μοριακή Μοντελοποίηση

2.2.6 Σχεδιασμός φαρμάκων μέσω υπολογιστή
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι υπολογιστές έχουν επηρεάσει θετικά την
βιολογία και σχετιζόμενες με αυτή επιστήμες. Έτσι δεν θα μπορούσαν να μην
βοηθήσουν στην σχεδίαση φαρμάτων. Μέσω των υπολογιστών παρέχονται
πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγωγή φαρμάκων όπως για την
τρισδιάστατη αρχιτεκτονική των μορίων, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τις
αλληλεπιδράσεις με άλλα μόρια. Το κομμάτι όμως που κάνει την Βιοπληροφορική
να εισχωρήσει στον σχεδιασμό φαρμάκων είναι η κατασκευή φαρμάκου ειδικά για
έναν ασθενή, εξατομικευμένη φαρμακευτική αντιμετώπιση.

2.2.7 Γονιδιωματική – Πρωτεομική
Γονιδιωματική (genomics) είναι η μελέτη των γονιδιωμάτων των οργανισμών η
οποία περιλαμβάνει την αλληλούχιση του DNA, την προσπάθεια χαρτογράφησης
του γονιδιώματος και προσδιορίζει την λειτουργία των γονιδίων.
Πρωτεομική (proteomics) είναι η ευρείας κλίμακας μελέτη των πρωτεϊνών,
ιδιαίτερα των δομών και των λειτουργιών τους. Όπως προ είπαμε οι πρωτεΐνες
αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των ζωντανών οργανισμών και έτσι η πρωτεομική
θεωρείται το σημαντικότερο κομμάτι μελέτης των βιολογικών συστημάτων μετά την
γονιδιωματική.

2.6 Πρωτεομική

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

17

2.3 Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων
Πριν μιλήσουμε για τις βιολογικές βάσεις δεδομένων, ας δούμε λίγο τι
είναι βάσεις δεδομένων.
Όταν μιλούμε για βάσεις δεδομένων αναφερόμαστε σε συλλογές στοιχείων με ίδια
χαρακτηριστικά που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά συστήματα.
Οι βάσεις δεδομένων ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
α) της επίπεδης οργάνωσης που μπορούν να χειριστούν μόνο ένα σύνολο εγγραφών
του ίδιου τύπου
β) τις σχεσιακές (με συσχετιζόμενους πίνακες) όπου υπάρχει η δυνατότητα
ταυτόχρονου χειρισμού πολλών συλλογών από εγγραφές διαφορετικών τύπων
Οι βιολογικές βάσεις δεδομένων είναι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες συλλογών
δεδομένων που προέρχονται από έρευνες, πειράματα, αναλύσεις, δημοσιεύσεις
εργασιών και βιβλία.
Τα δεδομένα μπορεί να είναι πρωτεϊνικές ή νουκλεοτιδικές ακολουθίες, στοιχεία
γονιδιακής έκφρασης, μακρομοριακές δομές και αποτελούν το σημαντικότερο
εργαλείο των επιστημόνων για περεταίρω έρευνες [8,25,59].
Παραδείγματα βιολογικών βάσεων δεδομένων
Βάσεις νουκλεοτιδικών ακολουθιών:
α) NCBI GenBank (U.S. National Institute of Health)
Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ.
Περιλαμβάνει νουκλεοτιδικές ακολουθίες που προέρχονται από
πειράματα από όλο τον κόσμο.

έρευνες και

β) EMBL – Bank (European Molecular Biology Laboratory)
Εδρεύει στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής και λειτουργεί υπό την αιγίδα
του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας. Τα στοιχεία της προέρχονται και
αυτά από όλο τον κόσμο.
γ) DDBJ (DNA Data Bank if Japan)
Εδρεύει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γενετικής και λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού της Ιαπωνίας. Τα δεδομένα της
είναι κυρίως από έρευνες Ιαπώνων επιστημών.
Η επεξεργασία των νεοεισερχόμενων δεδομένων και ο σχολιασμός τους είναι πολύ
σημαντικός και πραγματοποιείται από τους επιστήμονες που είναι υπεύθυνοι για τις
βάσεις.
Η συνεργασία τους σε καθημερινή βάση είναι δεδομένη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή
στοιχείων και επεξεργασία για καλύτερα αποτελέσματα [25,59].
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2.7 Οι βιολογικές βάσεις δεδομένων NCBI και DDBJ

Βάσεις πρωτεϊνικών ακολουθιών:
α) SwissProt (Swiss Bioinformatics Institute)
Δημιουργήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Γενεύης,
συντηρείται από το Ελβετικό ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (Swiss Institute of
Bioinformatics) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής
(European Bioinformatics Institute) και θεωρείται η καλύτερη βάση δεδομένων.
β) PIR-PSD ( Protein Information Resource-Protein Sequence Database)
Δημιουργήθηκε από το National Biomedical Research Foundation. Η PSD αποτελεί
όπως και η SWISS-PROT μια βάση δεδομένων πρωτεϊνικών ακολουθιών
συνοδευόμενη από συμπληρωματικά σχόλια. Έχει φτιάξει πολλές μικρότερες βάσεις
δεδομένων καθώς και εργαλεία ανάλυσης πρωτεϊνικής πληροφορίας
γ) TR-EMBL ( Traditional of EMBL)
Είναι μια πολλή μεγάλη βάση δεδομένων, συμπληρωματική της SwissProt και
προέκυψε από την ηλεκτρονική μετάφραση όλων των ακολουθιών που βρίσκονται
στη βάση δεδομένων EMBL.

2.8 Οι βιολογικές βάσεις δεδομένων PIR-PSD και SwissProt

Ακόμη υπάρχουν βιολογικές βάσεις δεδομένων με όλα τα γονιδιώματα οργανισμών
όπως η GOLD (Genome On Line Database) και η βάση γονιδιωμάτων που υπάρχει
στο NCBI (National Center for Biotechnology Information) [25,59].
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2.3.1 Κατηγορίες
Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που διαθέτουν οι βιολογικές βάσεις
δεδομένων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες [8,25,42]:
i) Γενικευμένες ή Αρχειακές βιολογικές βάσεις δεδομένων
είναι βάσεις δεδομένων με πρωτογενή βιολογική πληροφορία και διακρίνονται σε:
α) Πρωτογενής βάσεις δεδομένων ακολουθιών που περιέχουν νουκλεοτιδικές και
αμινοξικές ακολουθίες και
β) Βάσεις δεδομένων που περιέχουν τρισδιάστατες δομές νουκλεϊκών οξέων και
πρωτεϊνών.
ii) Δευτερεύουσες βιολογικές βάσεις δεδομένων
προκύπτουν από ανάλυση των δεδομένων των γενικευμένων βιολογικών βάσεων
δεδομένων και διακρίνονται σε:
α) Δευτερεύουσες βάσεις δεδομένων ακολουθιών DNA και πρωτεϊνών και
β) Βάσεις δεδομένων που ασχολούνται με τις συσχετίσεις μεταξύ βιομορίων όπως
οικογένειες πρωτεϊνών.
iii) Εξειδικευμένες βιολογικές βάσεις δεδομένων
σε αυτές ανήκουν:
α) Βάσεις δεδομένων μικροσυστοιχιών και
β) Βάσεις δεδομένων μεταβολικών μονοπατιών που περιέχουν πληροφορίες για τις
χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυττάρου.
iv) Βιβλιογραφικές βιολογικές βάσεις δεδομένων
όπου περιέχει όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες από άρθρα, περιοδικά, βιβλία
και πρακτικά συνεδρίων.
v) Βιολογικές βάσεις δεδομένων Ιστοσελίδων
που περιλαμβάνουν:
α) Βάσεις δεδομένων με εγγραφές βιολογικές βάσεις δεδομένων και
β) Συνδέσμους μεταξύ των βιολογικών βάσεων δεδομένων.

2.4 Εργαλεία Βιοπληροφορικής
Μιλώντας για εργαλεία της Βιοπληροφορικής αναφερόμαστε σε προγράμματα
λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες από τα
βιολογικά δεδομένα [26,33].
Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα εργαλεία στις εξής κατηγορίες:
α) Ομοιότητας όπου αναζητούν ομοιότητες μεταξύ αλληλουχιών
β) Ανάλυσης αλληλουχιών που έχουμε πλήρη ανάλυση βιολογικών αλληλουχιών
γ) Ανάλυσης της λειτουργίας πρωτεϊνών όπου έχουμε σύγκριση πρωτεϊνικών
αλληλουχιών και
δ) Διάφορα στην οποία ανήκουν τα υπόλοιπα.
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Ας δούμε μερικά από τα πιο γνωστά εργαλεία [26,58]:
i) Ο αλγόριθμος BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) που ανήκει στην πρώτη
κατηγορία. Είναι ένας αλγόριθμος που δοθέντος μιας αλληλουχίας πρωτεϊνικής ή
νουκλεοτιδικής και μιας βάσης δεδομένων μας δίνει τις αλληλουχίες που
παρουσιάζουν ομοιότητες με την δοθείσα. Ουσιαστικά συγκρίνει την αλληλουχία
μας με κάθε αλληλουχία της βάσης δεδομένων.
ii) Ο αλγόριθμος FASTA ανήκει και αυτός στην πρώτη κατηγορία. Συγκρίνει
αλληλουχίες πρωτεϊνικές ή νουκλεοτιδικές αλλά με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες.
Ο BLAST και ο FASTA ανήκουν στην κατηγορία κατά ζεύγη στοίχιση
iii) Το Clustal που είναι το πιο διάσημο εργαλείο πολλαπλής στοίχισης βιολογικών
ακολουθιών με στόχο της ανακάλυψη συγγένειας αλλά και της εξέλιξής τους.
Μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές στοιχίσεις για πάνω από 100 νουκλεοτιδικές ή
πρωτεϊνικές ακολουθίες. Έχει δύο βασικές μορφές την ClustalW που περιέχει μια
διεπαφή γραμμής εντολών και την ClustalX που διαθέτει το γραφικό περιβάλλον.

2.9Το περιβάλλον του Clustal X
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Κεφάλαιο 3°
Ανακάλυψη γνώσης από
Βάσεις Δεδομένων

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 υπήρξε το πρόβλημα της ταύτισης δύο εντελώς
διαφορετικών λέξεων. Πρόκειται για την «εξόρυξη γνώσης από δεδομένα»
(data mining) και την «ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων»
(knowledge discovery in databases). Όλοι τις θεωρούν ταυτόσημες , όμως δεν είναι.
Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχουμε τον διαχωρισμό των δύο εννοιών.
Η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων αναφέρετε σε μία διαδικασία με
πολλά βήματα και η εξόρυξη γνώσης αποτελεί ένα στάδιο αυτής.
Θα αναφέρουμε στην αρχή μερικά πράγματα για την ανακάλυψη γνώσης και μετά
θα αναλύσουμε την εξόρυξη γνώσης[31,42].

3.1 Η διαδικασία ανακάλυψης γνώσης από βάσεις
δεδομένων
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε μία διαδικασία
ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων είναι η κατανόηση του προβλήματος
και οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε. Επιπλέον, ζώντας σε μία εποχή όπου ο
χρόνος είναι χρήμα, είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε σωστά όλους τους πόρους
και κυρίως τους οικονομικούς. Όπως καταλαβαίνουμε μία τέτοια διαδικασία
απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία και ενδεχομένως να χρειαστεί επανάληψη
κάποιων βημάτων [24,31,41,49,53].
Προεπεξεργασία

Εξόρυξη

Αξιολόγηση

3.1 Η διαδικασία ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων
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Ας δούμε τώρα κάπως αναλυτικά την όλη διαδικασία[31,41,42,49,51].
Επιλογή δεδομένων
Το σημείο αυτό είναι το πιο χρονοβόρο καθώς τα δεδομένα μπορεί να ληφθούν από
διάφορες πηγές ή από βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμες για
επεξεργασία διότι είναι πιθανόν να χρειαστεί η επέμβασή μας για την καλύτερη
οργάνωση των πληροφοριών. Υπάρχουν όμως και αποθήκες δεδομένων
(data warehouse) που παρέχουν στους αλγορίθμους ανακάλυψης γνώσης μια πιο
ικανοποιητική προσβάσιμη όψη.
Καθαρισμός δεδομένων
Το data cleaning, είναι το μέρος όπου ελέγχονται τα δεδομένα για λάθη ,
παραλείψεις και ελλείψεις. Σε κάποιες κατηγορίες δεδομένων μπορεί να λείπουν
στοιχεία ή για την ίδια κατηγορία να έχουμε διαφορετικές μονάδες μέτρησης.
Ακόμη μπορεί να έχουμε λανθασμένα δεδομένα που πρέπει να διορθωθούν, όπως
για παράδειγμα να έχουμε στην κατηγορία εισόδημα συμβολοσειρά, αντί
αριθμητικού δεδομένου.
Μετασχηματισμός δεδομένων
Εδώ τα δεδομένα μετασχηματίζονται βοηθώντας στην διαδικασία. Τέτοιοι
μετασχηματισμοί μπορεί να είναι :
α) η μείωση του πλήθους των χαρακτηριστικών συγχωνεύοντας κάποια,
προσπαθώντας όμως να μην αλλοιωθεί η γνώση που θέλουμε αλλά και η όλη
σημασία των δεδομένων
β) η διακριτοποίηση, δηλαδή η μετατροπή συνεχών τιμών σε διακριτές
γ) η απομάκρυνση τιμών που αναφέρονται πολύ σπάνια
δ) αντικατάσταση των τιμών που απουσιάζουν

Εξόρυξη
Αφού έχουμε τροποποιήσει τα δεδομένα μας, ήρθε η ώρα να βρούμε και να
εφαρμόσουμε τον κατάλληλο αλγόριθμο. Η επιλογή του αλγορίθμου είναι
σημαντική και εξαρτάται κυρίως από την γνώση που εμείς θέλουμε. Για αυτό
θέλουμε έναν αλγόριθμο που να μας δίνει εύκολα ερμηνεύσιμη γνώση αλλά και
καλή ακρίβεια πρόβλεψης.
Αξιολόγηση
Σε αυτό το στάδιο έχουμε την ερμηνεία, αξιολόγηση και διαχείριση των
αποτελεσμάτων. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων,
όπως γραφικές απεικονίσεις και βοηθούν στην καλύτερα κατανόησή τους.
Η γνώση που παράγεται πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να
τοποθετηθεί σε μία βάση γνώσεων , ώστε να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω
έρευνα.
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3.2 Μέθοδοι Προεπεξεργασίας και Αξιολόγησης
Ας δούμε τις βασικές μεθόδους προεπεξεργασίας,
χαρακτηριστικών και η διακριτοποίηση.

που είναι η μείωση των

3.2.1 Μείωση Χαρακτηριστικών
Ο μεγάλος αριθμός χαρακτηριστικών επηρεάζει αρκετά την αποδοτικότητα των
μεθόδων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως « κατάρα διαστασιμότητας» ή
«κατάρα των πολλών διαστάσεων» (curse of dimensionality)[28,42].
Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές και μπορούν να διακριθούν
σε δύο κατηγορίες:
Επιλογής χαρακτηριστικών
(feature selection) [28,40,42,51,55]όπου επιλέγεται ένα υποσύνολο των αρχικών
χαρακτηριστικών.
Εδώ έχουμε δύο μεθόδους:
α) Μέθοδος φίλτρου (filter) , όπου επιλέγονται οι μεταβλητές με την μεγαλύτερη
τιμή σε μια συνάρτηση που μας δίνει την βαρύτητα των ανεξάρτητων μεταβλητών
β) Μέθοδος περιτυλίγματος (wrapper) , όπου χρησιμοποιούμε την ακρίβεια του
αλγορίθμου για να βοηθηθούμε στην αναζήτησή μας στον χώρο των
χαρακτηριστικών. Δύο βασικοί αλγόριθμοι για την μέθοδο αυτή είναι:
-Προς τα εμπρός επιλογή (forward selection) όπου ξεκινάμε με ένα κενό
σύνολο και προσθέτουμε κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό. Η διαδικασία
τερματίζει όταν η προσθήκη της τρέχουσας μεταβλητής δεν αυξάνει την
ακρίβεια.
-Προς τα πίσω επιλογή (backward selection) όπου αντίθετα από την προς τα
εμπρός επιλογή αρχίζουμε με όλες τις μεταβλητές και αφαιρούμε από μια.
Το σύνολο που θα μας δώσει καλύτερη ακρίβεια είναι αυτό που θα πάρουμε.
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
(feature extraction) [40,42,55,60] όπου είναι μια τεχνική μείωσης διάστασης του
συνόλου δεδομένων. Προβάλει ένα σύνολο δεδομένων μεγάλης διάστασης σε
μικρότερη διάσταση εξάγοντας ένα νέο υποσύνολο χαρακτηριστικών
μετασχηματίζοντας το αρχικό σύνολο. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι η Ανάλυση
Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA).

3.2.2 Διακριτοποίηση
Είναι η διαδικασία κατά την οποία μετατρέπουμε συνεχή διαστήματα τιμών σε
διακριτά [28,42,51].
Εδώ μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα:
α) Είτε να χωρίσουμε το διάστημα των τιμών σε ίσα διαστήματα. Όμως θα έχουμε
το μειονέκτημα τα διαστήματα να είναι ή πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα και ακόμα να
μην έχουμε ίσο αριθμό παραδειγμάτων σε κάθε διάστημα.
β) Είτε να φτιάξουμε διαστήματα με ίδιο αριθμό περιπτώσεων.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

24

3.3 Προβλήματα στην ανακάλυψη γνώσης
Η διαδικασία της ανακάλυψης γνώσης βασίζεται στα δεδομένα εισόδου. Τις
περισσότερες φορές όμως μπορεί να έχουμε ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων ή και
ελλιπή και λανθασμένα στοιχεία.
Θα δούμε τώρα κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται στα
δεδομένα εισόδου [28,42,51,53].
α) Ακατάλληλα δεδομένα
Μπορεί τα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων να μην εξυπηρετούν τους στόχους
που έχουμε βάλει, οπότε ή τα τροποποιούμε για το πείραμά μας ή διαλέγουμε άλλα
δεδομένα που είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε.
β) Ελλιπή δεδομένα
Είναι από τα πιο συνήθη προβλήματα. Οι τιμές κάποιων πεδίων μπορεί να
απουσιάζουν είτε διότι δεν απαντήθηκαν είτε διότι παραλείφθηκαν. Ο χειρισμός
τέτοιων δεδομένων ποικίλει και τρεις μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί είναι:
-η διαγραφή τέτοιων εγγραφών ή
-αντικατάσταση των τιμών με όλες τις δυνατές τιμές του χαρακτηριστικού ή
-αντικατάσταση των δεδομένων που λείπουν με τη διάμεσο ή τη μέση τιμή
του χαρακτηριστικού με βάση τα στιγμιότυπα της ίδιας κλάσης
γ) Ανίχνευση σφαλμάτων
Υπάρχουν σφάλματα που μπορούν να επιλυθούν χωρίς την προγενέστερη γνώση,
όπως για παράδειγμα στο χαρακτηριστικό παιδιά να υπάρχει η τιμή -1 ή κάποια
ορθογραφικά. Όμως μπορεί να υπάρχουν και παραδείγματα που ταξινομήθηκαν
λάθος.
δ) Θόρυβος
Είναι τα λάθη των τιμών. Είτε πρόκειται για δεδομένα του ίδιου χαρακτηριστικού
που μετρήθηκαν σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, είτε για μη επιτρεπτές τιμές
σε κάποιο χαρακτηριστικό. Ο θόρυβος στην εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζει την
ακρίβεια οπότε πρέπει να αφαιρείται. Όμως διάφορα πειράματα έχουν δείξει ότι ο
θόρυβος στις ανεξάρτητες μεταβλητές δεν αλλοιώνει την ακρίβεια όσο αυτός στην
εξαρτημένη.
ε) Μέγεθος δεδομένων
Το πολύ μεγάλο μέγεθος των δεδομένων θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς μπορούμε
να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο επηρεάζει τον χρόνο εκτέλεσης
της διαδικασίας ανακάλυψη γνώσης και έτσι χρησιμοποιούμε τεχνικές μείωσης του
μεγέθους των δεδομένων. Ακόμη μπορούμε απλώς να χρησιμοποιήσουμε ένα
δείγμα από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
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στ) Διαχείριση αποτελεσμάτων
Η παρουσίαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική και έτσι
δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα. Συνήθως χρησιμοποιούμε γραφήματα και άλλες
μορφές έκφρασης για καλύτερη και γρηγορότερη κατανόηση.
ζ) Παρουσίαση και αξιολόγηση
Η παραγόμενη γνώση θα πρέπει να είναι κατανοητή για τον καθένα οπότε η χρήση
γλωσσών υψηλού επιπέδου και η παρουσίαση μέσω δένδρων, διαγραμμάτων ή
γραφημάτων είναι πολύ σημαντική.

3.4 Εφαρμογές
Οι εφαρμογές της ανακάλυψης γνώσης είναι σημαντικές για πολλούς τομείς και
περισσότερο
για
αυτούς
που
συγκεντρώνουν
πολλά
δεδομένα.
Η μεγαλύτερη εφαρμογή της είναι στις επιχειρήσεις όπου συνεισφέρει στην
απόκτηση νέων πελατών, στην στοχευμένη διαφήμιση, στην αύξηση των κερδών
αλλά και στην ανάλυση κινδύνου που αφορά προβλήματα αποφάσεων σχετικά με
επενδύσεις ή έκδοση δανείου.
Χρησιμοποιείται από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες
για την ανίχνευση απάτης.
Επίσης και στον τομέα του περιβάλλοντος εφαρμόζεται ανακάλυψη γνώσης για την
πρόβλεψη των χαρακτηριστικών που προκαλούν ρύπανση του νερού, του αέρα και
του εδάφους αλλά και για τις κλιματικές αλλαγές.
Πρόσφατα μπήκε και στην ιατρική, την βιολογία και την βιοπληροφορική όπως θα
δούμε παρακάτω[32,55].

3.5 Ανακάλυψη γνώσης στην Βιοπληροφορική
Η ανακάλυψη γνώσης είναι όπως είδαμε μια μεγάλη διαδικασία και εφαρμόζεται
στο πεδίο της Βιοπληροφορικής με στόχο την ανάλυση βιολογικών δεδομένων.
Έχουμε ανακάλυψη γνώσης[42,49] :

1. Από βιολογικές ακολουθίες
είτε πρωτεϊνικές είτε νουκλεοτιδικές. Οι βασικές διαδικασίες ανάλυσης
αλληλουχιών
είναι
:
α) Πρόβλεψη ρυθμιστικών περιοχών που αποτελούν τμήματα του DNA με σκοπό
τον έλεγχο παραγωγής πρωτεϊνών
β) Πρόβλεψη των σημείων ματίσματος για να καθοριστούν τα εξόνια και ιντρόνια
γ) Πρόβλεψη των σημείων έναρξης μεταγραφής και μετάφρασης
δ) Σύγκριση μιας άγνωστης ακολουθίας με γνωστές από μια βάση δεδομένων ώστε
μα βρεθούν ομοιότητες.
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2. Από δεδομένα γονιδιακής έκφρασης
όπου αναζητούμε πληροφορίες για τα γονίδια και την λειτουργία τους. Σε αυτή την
περίπτωση αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του μικρού αριθμού παραδειγμάτων και
του μεγάλου πλήθους χαρακτηριστικών. Η λύση για το πρόβλημα αυτό έρχεται από
τις τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών όπου μας βοηθούν στην μείωση του αριθμού
των χαρακτηριστικών. Ακόμη χρησιμοποιούμε τεχνικές ομαδοποίησης για να
ομαδοποιήσουμε γονίδια με παρόμοια συμπεριφορά.

3. Από τρισδιάστατες δομές βιολογικών μακρομορίων
κυρίως πρωτεϊνών. Μας βοηθάει στο να αναλύσουμε τις πρωτεΐνες, το σχήμα τους,
διάφορα χαρακτηριστικά τους , την δευτεροταγή δομή τους καθώς και τις
αλληλεπιδράσεις τους με άλλες πρωτεΐνες.
Το πρόβλημα που έχει απασχολήσει περισσότερο, είναι η πρόβλεψη της
δευτεροταγής δομής όπου μελετάται αρκετά χρόνια . Οι πρώτες τεχνικές που
αναπτύχτηκαν για αυτό το σκοπό ήταν από την στατιστική και αργότερα
προστέθηκαν και άλλες που βελτίωσαν κάπως την ακρίβεια πρόβλεψης .
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Κεφάλαιο 4°
Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

Ζούμε σε μία εποχή που καθημερινά κατακλυζόμαστε από χιλιάδες πληροφορίες.
Έτσι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, κυρίως σε εταιρίες και οργανισμούς,
ο οποίος πρέπει να επεξεργαστεί και να εξαχθούν συμπεράσματα. Οι παλιές
τεχνικές και τα εργαλεία δεν επαρκούν στο να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα
δεδομένα. Έτσι υπήρξε η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων επεξεργασίας.

4.1 Ορισμός
Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα ή αλλιώς data mining είναι η διαδικασία που
αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξαγωγή κρυμμένης πληροφορίας
από μεγάλες βάσεις δεδομένων.
Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica:
Data mining , in computer science, is the process of discovering interesting and
useful patterns and relationship in large volumes of data. The field combines tools
from statistics, artificial intelligence and machine learning with database
management to analyze large digital collections, known as data sets. It is widely use
in business (insurance, banking), science research (medicine) and government
security (detection of criminals and terrorists) [56].
Μετάφραση:
Εξόρυξη δεδομένων, στην επιστήμη των υπολογιστών, είναι η διαδικασία
ανακάλυψης σημαντικών και χρήσιμων προτύπων και σχέσεων σε μεγάλο όγκο
δεδομένων. Το πεδίο συνδυάζει εργαλεία από στατιστική, τεχνητή νοημοσύνη και
μηχανική μάθηση με διαχείριση βάσεων δεδομένων για την ανάλυση μεγάλων
ψηφιακών συλλογών, γνωστά ως σύνολα δεδομένων. Χρησιμοποιείται ευρέως στις
επιχειρήσεις (ασφάλειες, τράπεζες), στην επιστημονική έρευνα (ιατρική) και στην
κυβερνητική ασφάλεια (ανίχνευση εγκλημάτων και τρομοκρατών).

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

28

4.2 Η διαδικασία της Εξόρυξης γνώσης
Ουσιαστικά το data mining περιλαμβάνει μοντέλα για τα υπό εξέταση δεδομένα.
Είναι ένα κομμάτι της ανακάλυψης γνώσης που έχει λάβει στοιχεία ,όπως έννοιες
και τεχνικές, αλλά και έχει συνεισφέρει σε άλλες επιστημονικές περιοχές.
Οι σημαντικότερες από αυτές είναι [28,42,41,53] :
α) Στατιστική
περιέχει πολλές τεχνικές όπως δειγματοληψία που βοηθούν σε όλη την διαδικασία
ανακάλυψης γνώσης. Η στατιστική αποτελεί μέρος της ερευνητικής βάσης της
εξόρυξης γνώσης μιας και έχει κοινούς στόχους με αυτή ,όπως την ανακάλυψη
χρήσιμων πληροφοριών και προτύπων.
β) Μηχανική Μάθηση
η εξόρυξη γνώσης χρησιμοποιεί μεθόδους που εφαρμόζονται και στην μηχανική
μάθηση όπως ταξινόμηση και παλινδρόμηση.
γ) Αναγνώριση Προτύπων
με εκπαίδευση της μηχανής η αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση των προτύπων
γίνεται καλύτερη
δ) Βάσεις Δεδομένων
όπου για την εξόρυξη γνώσης χρησιμοποιούμε στοιχεία από μεγάλες βάσεις
δεδομένων αλλά τις εμπλουτίζουμε και με νέο υλικό.
ε) Μηχανές Αναζήτησης
που έδωσαν στοιχεία στην εξόρυξη γνώσης για τις αναζητήσεις και προτιμήσεις των
χρηστών και έτσι εισέπραξαν την καλύτερη ανταπόκριση σε λέξεις κλειδιά.
στ) Τεχνητή Νοημοσύνη
που έχει στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων από μη επεξεργασμένα δεδομένα και
η εξαγωγή γνώσης χρησιμοποιεί εργαλεία της με σημαντικότερο τα νευρωνικά
δίκτυα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το στάδιο αυτό της εξόρυξης γνώσης δεν είναι ένα
και μόνο πράγμα αλλά συνδυασμός τριών πράγματα όπως αναφέρονται παρακάτω:
α) Την περιγραφή του μοντέλου
όπου έχουμε την μέθοδο και την απεικόνιση του μοντέλου
β) Την αξιολόγηση του μοντέλου
όπου εξετάζουμε κατά πόσον μας εξυπηρετούν τα αποτελέσματα
γ) Τους αλγορίθμους
όπου αναζητούμε το βέλτιστο κριτήριο αξιολόγησης .
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4.3 Μέθοδοι Εξόρυξης γνώσης
Οι βασικότεροι στόχοι της εξόρυξης γνώσης είναι η εφαρμογή τεχνικών πρόβλεψης
και περιγραφής.
Η πρόβλεψη χρησιμοποιώντας μεταβλητές από μια βάση δεδομένων στοχεύει στην
εξαγωγή συμπερασμάτων ή αλλιώς πρόβλεψη μελλοντικών τιμών κάποιων
μεταβλητών.
Η περιγραφή ουσιαστικά έχει σαν στόχο την ανακάλυψη προτύπων, αλλά και την
παρουσίαση των δεδομένων για καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση.
Η σημαντικότητά τους διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές. Στην εξόρυξη γνώσης η
περιγραφή φαίνεται να είναι πιο σημαντική σε αντίθεση με την μηχανική μάθηση
που δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην πρόβλεψη [28,53,57].
Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχουν αναπτυχτεί πολλές τεχνικές.
Θα αναφέρουμε τις βασικότερες και πιο σημαντικές.

4.3.1 Κατηγοριοποίηση
Οι τομείς της στατιστικής, της αναγνώρισης προτύπων και της μηχανικής μάθησης
έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης ή ταξινόμησης (όπως
εμφανίζεται σε κάποια βιβλιογραφία).
Η κατηγοριοποίηση (classification) αποτελεί μια από τις βασικότερες τεχνικές
εξόρυξης γνώσης. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου το αντιστοιχεί
σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κλάσεων.
Η εργασία της κατηγοριοποίησης χαρακτηρίζεται από ένα καθορισμένο σύνολο
κατηγοριών και ένα σύνολο προκαθορισμένων παραδειγμάτων που
χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του μοντέλου.
Βασικός στόχος είναι η κατασκευή μοντέλου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ταξινόμηση μη κατηγοριοποιημένων μελλοντικών δεδομένων.
Πιο απλά, έχουμε ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set) από το οποίο «μαθαίνει»
ο αλγόριθμος ταξινόμησης. Δοθέντος ενός συνόλου δοκιμαστικών δεδομένων (test
set) ο αλγόριθμος θα ταξινομήσει τα δεδομένα ανάλογα με την γνώση που
απέκτησε.
Ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για γίνει πιο κατανοητή η
διαδικασία είναι η έγκριση ή μη ενός δανείου από μία τράπεζα. Χρησιμοποιώντας
την εμπειρία της η τράπεζα έχει κατασκευάσει ένα σύνολο εκπαίδευσης σύμφωνα
με το οποίο αποφασίζει σε ποιες κατηγορίες θα δώσει δάνειο και σε ποιές όχι
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, την δουλειά, την ηλικία και
άλλα χαρακτηριστικά [19,22,28,51,53] .
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Οι γνωστότερες μέθοδοι κατηγοριοποίησης είναι:
α) τα δέντρα αποφάσεων (decision trees) που είναι δενδροειδής δομές και
αναπαριστούν με γραφικό τρόπο στις σχέσεις των δεδομένων εκπαίδευσης
β) ταξινόμηση κατά Bayes όπου χρησιμοποιείται ένα πιθανοτικό μοντέλο
βασισμένο στη θεωρία του Bayes
γ) νευρωνικά δίκτυα (neural networks) που αναπαριστά ένα δίκτυο με εισόδους τα
χαρακτηριστικά και εξόδους τις κλάσεις
δ) εύρεση κοντινότερων γειτόνων (k-nearest neighbors) όπου έχουμε ταξινόμηση με
βάση τα k κοντινότερα παραδείγματα του συνόλου εκπαίδευσης και
ε) μηχανές διανυσματικής υποστήριξης (support vector machines).

4.1 Παράδειγμα ταξινόμησης

4.3.2 Συσταδοποίηση
Η συσταδοποίηση (clustering) ή αλλιώς ομαδοποίηση αποτελεί μια πολύ σημαντική
τεχνική για την ανακάλυψη συστάδων και προσδιορισμού προτύπων στα υπό
εξέταση δεδομένα.
Η τεχνική αυτή έγκειται στο γεγονός της διαίρεσης ενός συνόλου δεδομένων σε
συστάδες, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των στοιχείων της κάθε ομάδας να είναι
περισσότερο όμοια μεταξύ τους από τα στοιχεία των άλλων συστάδων.
Στην συσταδοποίηση δεν έχουμε προκαθορισμένες κλάσεις όπως στην
κατηγοριοποίηση. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σύμφωνα με ομοιότητες που
παρουσιάζουν σε κάποια χαρακτηριστικά που εμείς έχουμε αποφασίσει. Στόχος της
είναι να οργανώσει τις συστάδες πάντα με βάση τα πρότυπα που έχουμε ορίσει
ώστε να μπορέσουμε να δούμε άλλες ομοιότητες ή διαφορές και να εξάγουμε
χρήσιμα συμπεράσματα.
Αν θέλαμε να περιγράψουμε κάπως καλύτερα την διαδικασία θα λέγαμε ότι πρώτα
έχουμε την επιλογή των χαρακτηριστικών με στόχο την κωδικοποίηση
περισσότερων πληροφοριών. Ακολούθως την επιλογή του αλγορίθμου για καλύτερα
αποτελέσματα ,σχετικά με το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και τέλος την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων αυτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την διαδικασία συσταδοποίησης μπορεί κανείς να έχει
διαφορετικές ομάδες για το ίδιο σύνολο δεδομένων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
που θα χρησιμοποιήσει.
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Ένα παράδειγμα συσταδοποίησης θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ομάδων από
ένα σουπερ μάρκετ με πελάτες που αγοράζουν παρόμοια προϊόντα.
Ο πιο γνωστός αλγόριθμος συσταδοποίησης είναι ο k- Means ο οποίος δημιουργεί
ομάδες με την βοήθεια της απόστασης είτε ευκλείας είτε άλλης μορφής.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αλγορίθμων συσταδοποίησης κάποιες από τις οποίες
είναι οι παρακάτω [19,22,23,28,51,53]:
α) Διαιρετική συσταδοποίηση (partitional clustering) όπου προσπαθούμε να
ανακαλύψουμε τον καλύτερο διαχωρισμό ομάδων. Βασικός στόχος είναι η μείωση
των μέτρων ανομοιότητας μεταξύ των στοιχείων της κάθε συστάδας και αύξηση των
μέτρων ανομοιότητας μεταξύ των συστάδων.
Ο πιο γνωστός διαιρετικός αλγόριθμος είναι ο k-Means.
Δουλεύει ως εξής: Στην αρχή με τυχαίο τρόπο καθορίζονται τα κέντρα των m
συστάδων. Μετά κάθε στοιχείο μπαίνει στην συστάδα του ανάλογα με την
απόστασή του από το κέντρο της συστάδας. Τα κέντρα των νέων συστάδων είναι
πλέον ο μέσος όρος των στοιχείων της κάθε συστάδας και έτσι πάλι με αποστάσεις
δημιουργούμε νέες. Αυτό συνεχίζεται έως ότου οι συστάδες να μην αλλάζουν.
Όμως ο αλγόριθμος αυτός έχει αρκετά μειονεκτήματα, όπως πρέπει να επιλεγεί από
πριν το πλήθος των τελικών συστάδων , δεν μπορεί να χειριστεί δεδομένα με
θόρυβο και δεν μπορεί να ανακαλύψει συστάδες με περίεργες μορφές.
Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε μια παραλλαγή του ο αλγόριθμος Partitioning
Around Medoids (PAM) ή K-Medoids που για κάθε συστάδα έχουμε ένα αντικείμενοεκπρόσωπο που καλείται medoid. Όταν επιλεγούν τα medoids κάθε στοιχείο
ομαδοποιείται στην συστάδα του medoid με την οποία ταιριάζει περισσότερο.
Δουλεύει όπως ο k-means μόνο που χρησιμοποιεί μέτρα ανομοιότητας.
β) Ιεραρχική συσταδοποίηση (hierarchical clustering) που βασίζονται είτε στην
σύνδεση μικρότερων ομάδων με μεγαλύτερες είτε στην διάσπαση μεγάλων
συστάδων σε μικρότερες. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ιεραρχική δομή
ανάμεσα στις συστάδες.

γ) Συσταδοποίηση βασισμένη στα δίκτυα Kohonen (Kohonen net clustering) όπου
βασίζεται στα νευρωνικά δίκτυα. Το δίκτυο αυτό έχει κόμβους εισόδου και εξόδου
όπου κάθε κόμβος εισόδου συνδέεται με κάθε κόμβο εξόδου με ακμές που
αντιστοιχούν στα βάρη (δηλ την βαρύτητα κάθε κόμβου εισόδου για κάθε κόμβο
εξόδου). Ουσιαστικά ο κάθε νευρώνας εισόδου ανταγωνίζεται τους άλλους.
Χρησιμοποιώντας ένα τύπο βρίσκει τον «νικητή» νευρώνα και με την βοήθεια ενός
κανόνα εκπαιδεύει αυτός και τους γειτονικούς του μέχρι να έχουμε το επιθυμητό
δίκτυο.
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4.2 Παράδειγμα συσταδοποίησης

4.3.3 Κανόνες συσχέτισης
Οι κανόνες συσχέτισης (association rules) αποτελούν μια από τις πιο σύγχρονες
τεχνικές εξόρυξης γνώσης. Η μέθοδος αυτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διότι
παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο.
Ανακαλύπτει συσχετίσεις μεταξύ ενός συνόλου δεδομένων που ο ερευνητής είναι
δύσκολο να τις δει και έχει γίνει μεγάλη μελέτη σε αυτό τον τομέα τα τελευταία
χρόνια.
Αν δίναμε έναν ορισμό για τον κανόνα συσχέτισης θα ήταν μία συσχέτιση της
μορφής
όπου Χ,Υ ανήκουν στο σύνολο Ι με
και το πρώτο
μέλος καλείται υπόθεση και το δεύτερο συμπέρασμα.
Η επιλογή ενός κανόνα γίνεται αν υπολογίσουμε δύο τιμές:
α)εμπιστοσύνη (confidence) που υπολογίζουμε τον λόγο του αριθμού δοσοληψιών
που περιέχονται στην
προς εκείνων που περιέχονται στο Χ και
β) υποστήριξη (support) όπου υπολογίζουμε την δεσμευμένη πιθανότητα να συμβεί
το Υ δοθέντος ότι ισχύει το Χ.
Ένα παράδειγμα είναι ότι οι άνθρωποι που αγοράζουν γάλα θα αγοράσουν και
ψωμί σε ποσοστό 75% (γάλα
ψωμί c = 0.75).
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας λόγος εμφάνισης των κανόνων συσχέτισης είναι
οι πληροφορίες των σούπερ μάρκετ σχετικά με την επιθυμία των πελατών τους να
αγοράζουν κάποια προϊόντα. Έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην προώθηση
προϊόντων και στην τοποθέτησή τους στα ράφια των καταστημάτων.
Ο πιο γνωστός αλγόριθμος είναι ο Apriori ο οποίος σε κάθε βήμα ελέγχει την
υποστήριξη και κρατάει τα δεδομένα που εμφανίζονται πιο συχνά [22,28,51,53] .

4.3 Παράδειγμα κανόνων συσχέτισης
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4.3.4 Πρότυπα ακολουθιών
Με την μέθοδο εξόρυξης προτύπων ακολουθιών (sequential patterns) ουσιαστικά
αναζητούμε τα πρότυπα που εμφανίζονται πιο συχνά. Τα ακολουθιακά δεδομένα
χρησιμοποιούνται πολύ στην καθημερινή ζωή και τα κείμενα, οι νότες, οι
συναλλαγές, οι ακολουθίες DNA και τα αρχεία ιατρικών ιστορικών έιναι μερικά
παραδείγματα. [22,28,53]

4.3.5 Παλινδρόμηση
Η παλινδρόμηση (regression) ή οπισθοδρόμηση είναι η πιο γνωστή τεχνική της
στατιστικής και χρησιμοποιείται στην εξόρυξη γνώσης. Σκοπός της παλινδρόμησης
είναι η πρόβλεψη της τιμής μιας μεταβλητή βασισμένη σε παλαιότερες τιμές της.
Ένα παράδειγμα παλινδρόμησης θα μπορούσε να είναι ο χρόνος ανάρρωσης ή η
πιθανότητα ανάρρωσης ενός ασθενή.
Να προσθέσουμε ότι η οπισθοδρόμηση λειτουργεί καλύτερα σε συνεχή ποσοτικά
δεδομένα σε σχέση με τα κατηγορικά [22,32,53].

4.4 Αξιολόγηση των μεθόδων
Η αξιολόγηση αφορά τις τεχνικές και τους αλγόριθμους που ανήκουν στην κάθε
μέθοδο. Σε αυτή την παράγραφο θα δούμε την αξιολόγηση των μεθόδων
κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης και κανόνων συσχέτισης.

4.4.1 Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης
Όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε αλγορίθμους της κατηγοριοποίησης αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι η ακρίβεια του μοντέλου. Η δυνατότητα δηλαδή πρόβλεψης
ταξινόμησης των νέων μη κατηγοριοποιημένων δεδομένων.
Σε αυτή την μέθοδο έχουμε το σύνολο εκπαίδευσης και το σύνολο δοκιμής.
Ένας τρόπος λοιπόν είναι να εφαρμόσουμε ένα αλγόριθμο στα δεδομένα
εκπαίδευσης και μετά μέσω του συνόλου δοκιμής να βρούμε την ακρίβεια. Όμως η
χρήση ενός τυχαίου δείγματος ως σύνολο δοκιμής δεν κάνει το αποτέλεσμα
αξιόπιστο [20,28,51,53].
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την τεχνική k-fold cross – validation
(διασταυρωμένη επικύρωση).
Χωρίζουμε το σύνολο των δεδομένων σε k υποσύνολα με το καθένα να περιέχει
περίπου ίσο αριθμό στοιχείων. Κάθε φορά κρατάμε ένα σύνολο για δοκιμή και τα
υπόλοιπα τα εκπαιδεύουμε. Έτσι αφού επαναλάβουμε την διαδικασία k φορές θα
έχουμε k ακρίβειες. Η τελική ακρίβεια είναι το άθροισμα των ακριβειών
διαιρούμενο με το k [51].
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4.4 Αλγόριθμος διασταυρωμένης επικύρωσης

Μια παραλλαγή είναι η μέθοδος Bootsraping όπου η επιλογή των k συνόλων γίνεται
με δειγματοληψία όπως και η επιλογή των k-1 συνόλων που χρησιμοποιούνται κάθε
φορά για εκπαίδευση[51].
Ένας άλλος τρόπος μέτρησης ακρίβειας είναι από τον Confusion Matrix (Πίνακας
Σύγχυσης).
Πρόβλεψη
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πραγματική
τιμή

ΝΑΙ

F11

F10

ΟΧΙ

F01

F00

Πίνακας 1: Πίνακας σύγχυσης

Ακρίβεια =

4.4.2 Αξιολόγηση μεθόδων συσταδοποίησης
Η διαδικασία αξιολόγησης των αλγορίθμων συσταδοποίησης είναι γνωστή και ως
εγκυρότητα συστάδας (cluster validity).
Στην συσταδοποίηση θέλουμε να βρούμε τον καλύτερο διαχωρισμό των στοιχείων
σε ομάδες, ώστε να βρούμε ομοιότητες και διαφορές και να εξάγουμε χρήσιμα
συμπεράσματα. Όμως αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό.
Ας δούμε ένα παράδειγμα με τον k-means.
Στις παρακάτω εικόνες θα δούμε την δυσκολία του αλγορίθμου να διαχωρίσει το
σύνολο σύμφωνα με το σχήμα του.
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Στην πρώτη εικόνα είναι όπως θα επιθυμούσαμε και όπως μας βολεύει σχηματικά
και στην δεύτερη όπως θα γινόταν με την βοήθεια του k-means ο οποίος δεν κοιτάει
το σχήμα αλλά εφαρμόζει τον αλγόριθμο.

4.5 Παράδειγμα συσταδοποίησης με k-means

Δεν μπορεί να διαχωρίσει τις ομάδες σύμφωνα με το πρώτο σχήμα όπως θα κάναμε
εμείς.
Έτσι για να μελετήσουμε την εγκυρότητα της συσταδοποίησης έχουμε τρεις
προσεγγίσεις που βασίζονται σε:
α) εξωτερικά κριτήρια όπου υπολογίζουμε την δομή συσταδοποίησης ενός
αλγορίθμου βασισμένοι σε μια προκαθορισμένη ομαδοποίηση
β) εσωτερικά κριτήρια όπου σκοπός είναι να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της
συσταδοποίησης χρησιμοποιώντας ποσότητες και χαρακτηριστικά του συνόλου
δεδομένων και
γ) σχετικά κριτήρια όπου συγκρίνουμε τις συστάδες που δημιουργούνται από έναν
αλγόριθμο και επιλέγουμε την πιο ικανοποιητική [28,42,53].

4.5 Εξόρυξη γνώσης και Μηχανική μάθηση
Πολύ συχνά η εξόρυξη γνώσης συγχέεται με την μηχανική μάθηση, διότι
χρησιμοποιούν ίδιες οι παρόμοιες μεθόδους.
Ας δούμε όμως τι είναι η μηχανική μάθηση.
Έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί, αλλά ο ορισμός που προσεγγίζει καλύτερα την
έννοια μηχανική μάθηση είναι από τον Mitchell το 1997:
Ένα πρόγραμμα υπολογιστή θεωρείται ότι μαθαίνει από την εμπειρία E σε σχέση
με μια κατηγορία εργασιών Τ και μια μετρική απόδοσης P, αν η απόδοση του σε
εργασίες της Τ, όπως μετριούνται από την P, βελτιώνονται με την εμπειρία E.
Η διαφορά τους λοιπόν έγκειται στο ότι η μηχανική μάθηση βασίζεται στην
πρόβλεψη με βάση γνωστές ιδιότητες που προέρχονται από τα δεδομένα
εκπαίδευσης, ενώ η εξόρυξη γνώσης προσπαθεί να ανακαλύψει άγνωστες
ιδιότητες. Πολλές μέθοδοι της μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται από την
εξόρυξη γνώσης όπως συσταδοποίηση, νευρωνικά δίκτυα, κανόνες συσχέτισης.
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Η χρήση όμως αυτών των τεχνικών γίνεται για διαφορετικό σκοπό σε κάθε μία
κατηγορία [4,28].
Στην μηχανική μάθηση εκτός από τις μεθόδους της εξόρυξης γνώσης έχουμε τους
γενετικούς αλγορίθμους και την ενισχυτική μάθηση.

Γενετικοί Αλγόριθμοι
Βασίζονται στην θεωρία εξέλιξης της φύσης. Οι αλγόριθμοι αυτοί εκτελούν
αναζήτηση στον χώρο των πιθανών λύσεων με σκοπό την εύρεση αποδεκτών
λύσεων.
Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε την γενική μορφή ως εξής:
α) Δημιουργία ενός τυχαίου αρχικού πληθυσμού με κάποιες πιθανές λύσεις (μη
αποδεκτές)
β) Αναπαριστούμε τις πιθανές λύσεις σαν μια συμβολοσειρά
γ) Σε κάθε πιθανή λύση εφαρμόζουμε μια συνάρτηση καταλληλότητας
δ) Εξελίσσουμε τον πληθυσμό εφαρμόζοντας τις γενετικές διαδικασίες της
επιλογής, διασταύρωσης και μετάλλαξης
ε) Δημιουργούμε πληθυσμό που αντικαθιστά τον προηγούμενο και τέλος
στ) Συνεχίζουμε έως ότου φτάσουμε σε επιθυμητή λύση.
Η μάθηση με γενετικούς αλγορίθμους μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μορφή
βελτιστοποίησης αφού αναζητούμε κάθε φορά μια καλύτερη λύση.
Τα πλεονεκτήματά τους είναι πάρα πολλά, όπως να επιλύουν δύσκολα προβλήματα
γρήγορα και αξιόπιστα και να είναι επεκτάσιμοι και εξελίξιμοι με εφαρμογές σε
πάρα πολλά επιστημονικά πεδία. Έχουν όμως και το μειονέκτημα ότι όσο
εξοικειωμένος και να είναι κάποιος με τους γενετικούς αλγορίθμους είναι δύσκολο
να τους αντιληφθεί [4,28].

Ενισχυτική Μάθηση
Η ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) αποτελείται από μια ομάδα τεχνικών
στις οποίες το σύστημα μάθησης προσπαθεί να μάθει αλληλεπιδρώντας άμεσα με
το περιβάλλον.
Το σύστημα πρέπει ακολουθώντας κάποιες ενέργειες να προσφέρει το μεγαλύτερο
κέρδος. Η επιλογή των ενεργειών αυτών γίνεται από το ίδιο το σύστημα χωρίς
καθοδήγηση από εξωτερικό παράγοντα.
Στην ενισχυτική μάθηση έχουμε τον πράκτορα (agent) που μαθαίνει και παίρνει
αποφάσεις και το περιβάλλον του. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο είναι συνεχής
και γίνεται σε μία ακολουθία διακριτών χρονικών στιγμών.
Σε κάθε χρονική στιγμή ο πράκτορας λαμβάνει μία αναπαράσταση της κατάσταση
του περιβάλλοντος από ένα σύνολο πιθανών καταστάσεων και διαλέγει μια από
ενέργεια από τις διαθέσιμες. Την επόμενη χρονική στιγμή λαμβάνει μια ανταμοιβή
(αριθμητική τιμή την οποία ο πράκτορας θα πρέπει να μεγιστοποιήσει) και πάει σε
νέα κατάσταση.
Έχει πολλές εφαρμογές κυρίως σε έλεγχο κίνησης ρομπότ και αύξηση
παραγωγικότητας σε εργοτάξια [4,28].
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Κεφάλαιο 5°
Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης

Όπως είπαμε και πριν η κατηγοριοποίηση είναι η πιο γνωστή μέθοδος εξόρυξης
γνώσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε τις τεχνικές της κατηγοριοποίησης
κάποιες από τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμά μας.

5.1 Δέντρα Αποφάσεων
Τα δέντρα αποφάσεων (decision trees) αποτελούν μια από τις πιο
χρησιμοποιημένες τεχνικές στην κατηγοριοποίηση. Ο λόγος είναι η απλή
προσέγγισή τους στην διαδικασία εξόρυξης γνώσης αφού αναπαριστούν γραφικά τα
στιγμιότυπα που φέρουν την ίδια τιμή σε κάποιο χαρακτηριστικό. Κάθε κόμβος
ουσιαστικά είναι ένας έλεγχος και κάθε ακμή με βάση τους ελέγχους καταλήγει σε
πιθανές τιμές.
Για την κατασκευή του δέντρου η διαδικασία είναι η εξής:
Επιλέγεται σαν ρίζα το χαρακτηριστικό που πετυχαίνει τον καλύτερο διαχωρισμό
μεταξύ των κατηγοριών και με βάση τις τιμές του χαρακτηριστικού χωρίζουμε τα
δεδομένα σε υποσύνολα. Για κάθε υποσύνολο αναζητούμε το αντίστοιχο καλύτερο
χαρακτηριστικό και επαναλαμβάνουμε για τα επόμενα υποσύνολα μέχρις ότου
χρησιμοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά ή δεν έχουμε υποσύνολα με πάνω από
μία κατηγορίες.
Η διαδικασία κατηγοριοποίησης ενός νέου στοιχείου είναι η εξής :
Ξεκινώντας από την ρίζα και κάνοντας τους ελέγχους μεταβαίνουμε στους
εσωτερικούς κόμβους έως ότου από κάποιον εσωτερικό κόμβο καταλήξουμε στα
φύλλα και έτσι θα έχουμε ταξινομήσει το νέο στοιχείο. Το μονοπάτι από την ρίζα
στα φύλλα είναι για κάθε νέο στοιχείο νομαδικό.

Για την κατασκευή του δέντρου αποφάσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ αλγόριθμοι οι
οποίοι διαφέρουν στο κριτήριο που χρησιμοποιούν για ρίζα του δέντρου αλλά ο
στόχος είναι κοινός, δηλαδή η επιλογή της μεταβλητής που διαχωρίζει καλύτερα τα
δεδομένα [4,28,31,32].
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Ας δούμε κάποιους γνωστούς αλγορίθμους των δέντρων αποφάσεων.
ID3
Ο ID3 δημιουργήθηκε από τον Quinlan. Είναι ένας απλός αλγόριθμος όπου
χρησιμοποιώντας το κέρδος πληροφορίας (information gain) βρίσκει το πιο
«χρήσιμο» χαρακτηριστικό αυτό δηλαδή που μας διαχωρίζει καλύτερα τα
δεδομένα. Για να δει την ομογένεια του δείγματος ή αλλιώς «αβεβαιότητα»
χρησιμοποιεί την εντροπία (entropy).
Η εντροπία σε δυαδικά προβλήματα ορίζεται ως η αρνητική πιθανότητα εμφάνισης
ενός θετικού στιγμιότυπου επί τον δυαδικό λογάριθμο της πιθανότητας ελαττωμένο
από την αρνητική πιθανότητα εμφάνισης ενός άλλου θετικού στιγμιότυπου επί τον
δυαδικό αλγόριθμο της πιθανότητας αυτής.
Η εντροπία γενικεύεται και για προβλήματα με περισσότερες των δύο κλάσεων και
ο γενικός τύπος είναι ο εξής:

Όπου:
E(S) η εντροπία του υποσυνόλου S
n ο αριθμός των διαφορετικών τιμών ενός χαρακτηριστικού και
pi η πιθανότητα της τιμής i ενός χαρακτηριστικού στο υποσύνολο
Αν η τιμή της εντροπίας είναι 0 τότε δεν υπάρχει αβεβαιότητα και έχουμε ένα
πλήρως ομογενές υποσύνολο. Σε περίπτωση που είναι 1 τότε έχουμε ένα
υποσύνολο το οποίο έχει δημιουργηθεί τυχαία και χρειάζεται καλύτερη ταξινόμηση.
Ο ID3 θα χρησιμοποιήσει ως καλύτερο το χαρακτηριστικό που έχει το μεγαλύτερο
κέρδος πληροφορίας.

Σαν ρίζα του δέντρου θα βάλουμε το χαρακτηριστικό που μας δίνει το μεγαλύτερο
κέρδος πληροφορίας.
Οι άλλοι κόμβοι θα φτιαχτούν και αυτοί με βάση το κέρδος πληροφορίας και η
διαδικασία θα σταματήσει όταν τελειώσει ο αλγόριθμος και με τα φύλλα του
δέντρου [4,18,28,32].
Ας δούμε ένα παράδειγμα κατασκευής δέντρου αποφάσεων χρησιμοποιώντας το
κέρδος πληροφορίας.
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Υποθέτουμε ότι έχουμε κάποια δεδομένα σχετικά με το φύλλο, το βάρος και το
ύψος κάποιων ανθρώπων. Χρησιμοποιώντας τον δείκτη μάζας σώματος
θα φτιάξουμε έναν πίνακα και ακολούθως το δέντρο.
Για διευκόλυνση θα θεωρήσουμε ότι στην στήλη με το φύλο των ανθρώπων το 0 θα
είναι για τους άντρες και το 1 για τις γυναίκες. Στην στήλη με το βάρος το ένα είναι
για όσους έχουν βάρος μικρότερο από 75 και το 1 για αυτούς που έχουν βάρος
μεγαλύτερο ή ίσο με 75. Ακόμη στην στήλη με το ύψος 1 έχουν όσοι το ύψος τους
είναι μικρότερο του 1,70 , 2 όσοι είναι ίσο με αυτό και 3 όσοι έχουν μεγαλύτερο
ύψος από 1,70.
Για τον δείκτη μάζας θα τον θεωρούμε κανονικό αν είναι μεταξύ του 18,5 – 24.9,
χαμηλό αν είναι μικρότερος του 18,5 και υψηλό αν είναι από 25 και πάνω.
Φύλο
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0

Βάρος
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Ύψος
1
3
1
3
3
2
1
3
3
1
2
1

ΔΜΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ

Θέλουμε να δούμε ποιο χαρακτηριστικό θα είναι η ρίζα του δέντρου.
Πρώτα βρίσκουμε τις πιθανότητες για κάθε κατηγορία της κλάσης (υψηλός,
κανονικός, χαμηλός).

Η εντροπία της κλάσης είναι:
Ε(ΔΜΣ) =
log2

= 0 5 1+0 42 1 25+0 08 3 64

.

Για να δούμε ποια ρίζα θα βάλουμε πρέπει να βρούμε το κέρδος πληροφορίας που
μας δίνουν και να διαλέξουμε αυτή που μας δίνει το μεγαλύτερο.
Για το φύλο πρώτα :
0
0

0

0

1
1

0

0
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Υπολογίζουμε την εντροπία της κάθε τιμής του χαρακτηριστικού φύλο.
0

0 1

1

06

0 1
06

02

02

2 02

02

Έπειτα την εντροπία του χαρακτηριστικού
0 58 0 86 + 0 42 1 3

Και τέλος το κέρδος πληροφορίας που μας δίνει το χαρακτηριστικό αυτό
1 316

10 4

Για το βάρος:
1

1

1

2

2

2

1

0 83

2

1

0 83

01

1
2
01

1
0 5 0 658 + 0 5 0
1 316

0 32

Για το ύψος:
1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

2

1 316

1

3

0

Το κέρδος πληροφορίας είναι μεγαλύτερο για το χαρακτηριστικό Βάρος. Άρα σαν
ρίζα θα είναι αυτό (το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας).

Βάρος
1

Κανονικός 5/6
Χαμηλός 1/6

2

Υψηλός
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C4.5
Ο αλγόριθμος C4.5 αναπτύχθηκε και αυτός από τον Quinlan και είναι αρκετά
βελτιωμένος σε σχέση με τον ID3.
Η χρήση του κέρδους πληροφορίας για την επιλογή του κατάλληλου
χαρακτηριστικού για την ρίζα και τους κόμβους του δέντρου αποφάσεων φαίνεται
να είναι η ιδανικότερη λύση.
Όμως αν παρατηρήσουμε καλύτερα θα δούμε ότι το κέρδος πληροφορίας επιλέγει
συνήθως χαρακτηριστικά με μεγάλο σύνολο τιμών ως ρίζες των δέντρων. Για να
γίνει καλύτερα αντιληπτό ας πούμε ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό ενός συνόλου
δεδομένων που η κάθε τιμή των στιγμιότυπων να είναι μοναδική. Τότε αυτό το
χαρακτηριστικό θα επιλεγόταν ως ρίζα καθώς θα χώριζε το σύνολο εκπαίδευσης σε
ισάριθμα μονοσύνολα με εντροπία ίση με το μηδέν. Ένα τέτοιο δέντρο μπορεί να
φαινόταν πολύ καλό για το σύνολο εκπαίδευσης όμως δεν θα ήταν δυνατόν να
γενικευτεί και να ταξινομήσει ένα άγνωστο στιγμιότυπο. Εξαιτίας αυτής της
αδυναμίας του ID3 έχουμε την δημιουργία του C 4.5 όπου χρησιμοποιεί το λόγο του
κέρδους πληροφορίας.

όπου Split information είναι η πληροφορία διαχωρισμού.

Ας δούμε ένα δέντρο απόφασης
Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Γ

Β
ΝΑΙ

ΟΧΙ

+

-

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
+

-

5.1 Παράδειγμα δέντρου αποφάσεων

Προτού δούμε τις επόμενες τεχνικές θα πούμε για τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των δέντρων αποφάσεων.
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Κατ αρχάς είναι πολύ εύκολο στο να τα κατανοήσει ο καθένας και μας βοηθούν στο
να εξάγουμε χρήσιμους κανόνες.
Όμως υπάρχουν δύο σημαντικά μειονεκτήματα:
α) το υπερταίριασμα (overfitting) όπου τα λάθη στην κατηγοριοποίηση στα
δεδομένα εκπαίδευσης θα μας προκαλέσουν σημαντικά λάθη όταν εφαρμόσουμε
τα δεδομένα ελέγχου και
β) το ενδεχόμενο να έχουμε ένα πολύ μεγάλο δέντρο και να χρειάζεται κλάδεμα
(pruning).
Για το κλάδεμα έχουμε δύο αλγορίθμους:
α) τον αλγόριθμο Pre-Pruning όπου σταματά την κατασκευή του δέντρου συνήθως
όταν η επέκταση ενός κόμβου δεν βελτιώνει το κέρδος πληροφορίας ή όταν οι τιμές
των γνωρισμάτων είναι ίδιες και
β) τον αλγόριθμο Post-Pruning όπου μετά την ολοκλήρωση του δέντρου πηγαίνει σε
κάθε κόμβο και ελέγχει αν θα κρατήσει ή θα αντικαταστήσει το υποδέντρο που
ανήκει σε αυτόν με κάποιο φύλλο ή απόγονό του [4,28,31,32,35,51,53].

5.2 Κανόνες ταξινόμησης
Σημαντικό κομμάτι της κατηγοριοποίησης είναι και οι κανόνες ταξινόμησης
(classification rules) που είναι τις μορφής IF Συνθήκη THEN Συμπέρασμα.
Κατά πλειοψηφία παράγονται από τα δέντρα απόφασης και διευκολύνουν
περισσότερο την κατανόησή από τους ανθρώπους ειδικά αν τα δέντρα είναι πολύ
μεγάλα.
Για κάθε μονοπάτι του δέντρου από την ρίζα ως τα φύλλα παράγουμε ένα κανόνα
ταξινόμησης όπου το φύλλο είναι το συμπέρασμα και η όλη διαδρομή μέχρι αυτό
είναι η συνθήκη.
Ας δούμε ένα παράδειγμα κανόνων ταξινόμησης .
IF Α = ΝΑΙ AND B = ΟΧΙ THEN IF A = ΟΧΙ AND Γ = ΟΧΙ AND Δ = ΟΧΙ THEN +
Όταν οι κανόνες προέρχονται από κάποιο δέντρο αποφάσεων τότε το πλήθος τους
είναι ίσο με το πλήθος των φύλλων του δέντρου.
Οι κανόνες ταξινόμησης μπορεί να γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί, όμως η
εκπαίδευση απαιτεί περισσότερο χρόνο από την κατασκευή του δέντρου και ακόμη
έχουμε πρόβλημα όταν υπάρχουν λίγα παραδείγματα (δεν έχουμε αξιόπιστη
ακρίβεια) ή όταν έχουμε πολλές κλάσεις.
Ο γνωστότερος αλγόριθμος για κανόνες ταξινόμησης είναι ο Ripper.
Χρησιμοποιώντας το κέρδος πληροφορίας κατασκευάζει κανόνες όχι υπερβολικά
μεγάλους που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και με πλήθος όσο τον δυνατόν
γίνετε μικρότερο [4,28,32,51,53].
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5.3 Ταξινόμηση κατά Bayes
Όπως αναφέραμε πιο πριν από τον τομέα της στατιστικής έχουν χρησιμοποιηθεί
πολλά πιθανοτικά μοντέλα. Τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά που βασίζονται στην
θεωρία του Bayes.
Σκοπός μας είναι η κατηγοριοποίηση ενός δείγματος X σε μια από τις κατηγορίες
χρησιμοποιώντας το πιθανοτικό μοντέλο κατά Bayes. Αρχικά βρίσκουμε τις εκ των
προτέρων πιθανότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε κλάση. Μετά υπολογίζουμε την
υπό συνθήκη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κάθε μεταβλητής με τις κλάσεις
χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο:

Στην ταξινόμηση κατά Bayes έχουμε τον απλό Bayesian ταξινομητή (Naïve Bayes) και
τα δίκτυα Bayes (Bayes Networks) [4,28,51].
Απλός Bayesian Ταξινομητής
Έχουμε ένα σύνολο S και κάθε δείγμα δεδομένων είναι ένα n- διάστατο διάνυσμα
που δείχνει τις n μετρήσεις. Οι κατηγορίες που έχουμε είναι m
. Δοθέντος ενός άγνωστου δείγματος ο κατηγοριοποιητής θα προβλέψει
ότι ανήκει σε μια κατηγορία σύμφωνα με την υψηλότερη εκ των υστέρων
πιθανότητα που έχει. Δηλαδή τοποθετεί το δείγμα στην κατηγορία
αν
για

ισχύει

.

Ο απλός ταξινομητής Bayes υπολογίζει τις υπό συνθήκη πιθανότητες με την
προϋπόθεση ότι τα γεγονότα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους[4,18,28].
Ας δούμε ένα παράδειγμα
Έστω ο πίνακας που χρησιμοποιήσαμε και για την εύρεση δέντρου αποφάσεων.
Φύλο
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0

Βάρος
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Ύψος
1
3
1
3
3
2
1
3
3
1
2
1

ΔΜΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
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Και έστω ότι μας δίνετε το εξής στιγμιότυπο για ταξινόμηση με την βοήθεια του
μπεϋζιανού ταξινομητή
0

2

3

?

Ο ι πιθανότητες για τις πιθανές τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος είναι οι εξής:

Και τώρα για κάθε χαρακτηριστικό θα υπολογίσουμε την δεσμευμένη πιθανότητα
να έχει την τιμή του στιγμιότυπου για το κάθε χαρακτηριστικό δοθέντος ότι ανήκει
σε όλες τις κατηγορίες του ΔΜΣ.
Για το φύλο
0

0

0

Για το βάρος
2

2

2

Για το ύψος
3

3

3

Συμβολίζοντας το στιγμιότυπο με Χ έχουμε :

Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι Υψηλός άλλα
πηγαίνει στην κατηγορία Υψηλός.
Ο Naïve Bayes ταξινομητής είναι πολύ αποδοτικός καθώς η εκπαίδευση μπορεί να
ξεκινήσει με λίγα παραδείγματα και η ταξινόμηση είναι αρκετά γρήγορη.
Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ελλιπή δεδομένα καθώς δεν τις λαμβάνει υπόψη
κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
Η υπόθεση της ανεξαρτησίας φυσικά δεν ισχύει πάντα αλλά δεν έχει μεγάλη
επίπτωση στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων.
Το μεγάλο πρόβλημα του απλού ταξινομητή, είναι η αντιμετώπιση των συνεχών
μεταβλητών [4,28].
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Δίκτυα Bayes
Τα δίκτυα Bayes είναι μία γραφική απεικόνιση ,που δείχνει τις πιθανοτικές
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατευθυνόμενο
ακυκλιλό γράφο που κάθε κόμβος είναι μια τυχαία μεταβλητή και τα τόξα
αντιπροσωπεύουν μια πιθανοτική εξάρτηση.
Η κατασκευή των δικτύων αυτών παλαιότερα ήταν με το χέρι και χρησιμοποιούνταν
πολύ στην Ιατρική.
Εκτός από το δίκτυο έχουμε και ένα πίνακα με τις υπό συνθήκη πιθανότητες για
κάθε μεταβλητή (
).
Ας δούμε ένα δίκτυο
s

c

d

a

b
5.2 Παράδειγμα δικτύου Bayes

Αν ξέρουμε την δομή του δικτύου τότε η εκπαίδευση είναι πολύ γρήγορη αλλά στην
περίπτωση που δεν την ξέρουμε είναι αρκετά αργή.
Ο χρόνος εκπαίδευσης του απλού ταξινομητή είναι λιγότερος από αυτόν του
δικτύου, αλλά η ταξινόμηση ενός νέου στιγμιότυπου είναι η ίδια [16,28,51,53].

5.4 Νευρωνικά Δίκτυα
Τα νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks) αποτελούν μια πολύ γνωστή μέθοδο
προβλημάτων κατηγοριοποίησης για πολλές εξαρτημένες μεταβλητές.
Χρησιμοποιούν ένα σύνολο από κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους όπως οι
νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου και μαθαίνουν από την εμπειρία τους όπως
και ο άνθρωπος.
Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από :
α) νευρώνες εισόδου (input neurons) που λαμβάνουν τις προς επεξεργασία
πληροφορίες
β) νευρώνες εξόδου (output neurons) από όπου λαμβάνουμε τα αποτελέσματα και
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γ) ενδιάμεσους νευρώνες (hidden neurons) που αποτελούν το κρυφό επίπεδο και
λαμβάνουν μέρος στην επεξεργασία των πληροφοριών.
Οι ακμές που ενώνουν τους κόμβους μεταξύ τους καλούνται βάρη.
Για να εκπαιδεύσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο πρέπει να καθορίσουμε το πλήθος των
εξόδων που θα έχουμε, τις πληροφορίες που θα εισάγουμε , το πλήθος των κρυφών
επιπέδων και τον καθορισμό των αρχικών βαρών.
Ο πιο απλός νευρώνας είναι ο Perceptron που έχει την εξής μορφή:
x1

w1

Συνάρτηση

x2

Αθροιστής

w2

Ενεργοποίησης

h
g(h)

θ
5.3 Παράδειγμα νευρώνα perceptron

Όπου είναι οι είσοδοι και
τα βάρη των εισόδων.
Το θ είναι το κατώφλι ή αλλιώς πόλωση.
Αθροιστής είναι το άθροισμα των γινομένων εισόδου και βάρους αφαιρώντας το
κατώφλι θ και ο τύπος είναι ο ακόλουθος

Η συνάρτηση ενεργοποίησης μπορεί να είναι :
1. Βηματική συνάρτηση

1
1

0
0

2. Γραμμική συνάρτηση
3. Μη γραμμική ή σιγμοειδείς συνάρτηση
Ο Perceptron λειτουργεί ως εξής:
Υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων των διανυσμάτων εισόδου με τα βάρη τους
και «περνάει» το αποτέλεσμα στην συνάρτηση ενεργοποίησης. Συγκρίνει το
αποτέλεσμα της συνάρτησης ενεργοποίησης με τις επιθυμητές τιμές εξόδου και αν
διαφέρουν αλλάξει τιμές στα βάρη και επαναλαμβάνει την διαδικασία μέχρις ότου
έχουμε τις εξόδους που θέλουμε.
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Το πλήθος των νευρώνων στο κρυφό επίπεδο εξαρτάται από:
α) τους νευρώνες εισόδου και εξόδου
β) την συνάρτηση ενεργοποίησης
γ) την ύπαρξη ή μη θορύβου στα δεδομένα εισόδου
δ) τον αριθμό των διανυσμάτων εκπαίδευσης.
Ένας εμπειρικός κανόνας για το πλήθος των νευρώνων κρυφού ή ενδιάμεσου
επιπέδου είναι:
αριθμός νευρώνων κρυφού επιπέδου < αριθμό διανυσμάτων εκπαίδευσης
Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στα νευρωνικά δίκτυα είναι η αλλαγή των βαρών με
την χρήση αλγορίθμων μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο πιο γνωστός τρόπος εκπαίδευσης είναι ο Feed-forward – Back-propagation (FFB)
που δουλεύει ως εξής:
α) πρώτα χρησιμοποιούμε τον Feed-forward (προώθηση) όπου με την βοήθεια των
αρχικών βαρών βρίσκουμε τις εξόδους οι οποίες δεν είναι οι επιθυμητές ( είναι
τραγικά δύσκολο τα τυχαία βάρη που θα δώσουμε να μας δώσουν τις επιθυμητές
εξόδους άμεσα) και
β) χρησιμοποιούμε τον Back-propagation ( οπισθοδρόμηση) όπου υπολογίζουμε το
σφάλμα (επιθυμητή τιμή – τιμή εξόδου) και πηγαίνοντας προς τα πίσω , από τους
κόμβους εξόδου στους εισόδου, αλλάζουμε τα βάρη των ακμών.
Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου τελειώσουν τα δεδομένα
εκπαίδευσης. Αν με το τέλος των δεδομένων δεν έχουμε τις επιθυμητές εξόδους
τότε συνεχίζουμε αναζήτηση των κατάλληλων βαρών.
Κόμβοι Εισόδου

Κρυφό Επίπεδο

Κόμβοι Εξόδου

5.4 Τεχνητό Νευρωνικό δίκτυο και ανθρώπινοι νευρώνες
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Ο πιο γνωστός αλγόριθμος για τα νευρωνικά δίκτυα είναι ο Multi-Layer Perceptron,
που έχει επίπεδο εισόδου- εξόδου και ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα και
δουλεύει με τον αλγόριθμο που αναφέραμε πριν τον Feed - forward - Backpropagation.
Προτού προχωρήσουμε να δούμε λίγο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.
Η ακρίβεια πρόβλεψης για την ταξινόμηση των νέων στοιχείων είναι σχετικά υψηλή.
Τα λάθη στα δεδομένα εκπαίδευσης δεν επηρεάζουν την εκπαίδευση του δικτύου
και οι έξοδοι μπορεί να είναι είτε διακριτές είτε συνεχής τιμές. Ακόμη έχουν την
δυνατότητα να εκπαιδεύονται από παραδείγματα.
Όμως είναι δύσκολο να τα κατανοήσουμε και ο χρόνος εκπαίδευσής τους είναι
μεγάλος. Ο προσδιορισμός των κρυφών επιπέδων και των κόμβων τους είναι επίσης
δύσκολος και υπάρχει η περίπτωση να μην συγκλίνει ποτέ στην λύση
[20,28,31,37,51,53].
Δύο πολύ γνωστά νευρωνικά δίκτυα είναι τα Hopfield και Kohonen.
Δίκτυα Hopfield
Ανήκουν στην κατηγορία αναδρομικών νευρωνικών δικτύων. Σε ένα δίκτυο τέτοιας
μορφής οι έξοδοι των νευρώνων εξόδου ανατροφοδοτούνται στους νευρώνες
εισόδου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου καταλήξουμε σε μια σταθερή
κατάσταση όπου δεν θα έχουμε μεταβολές των εξόδων [20,28].

5.5 Ένα δίκτυο Hopfield

Δίκτυα Kohonen
Τα είδαμε στην συσταδοποίηση διότι δουλεύουν καλύτερα σε μη προκαθορισμένες
κατηγορίες.
Αποτελούνται από τους νευρώνες εισόδου και το επίπεδο υπολογιστικών νευρώνων
ή Kohonen. Υπάρχουν συνδέσεις των νευρώνων εισόδου με τους υπολογιστικούς
νευρώνες αλλά και συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων Kohonen ώστε να υπάρξει
ανταγωνισμός ανάμεσά τους [20,28].
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5.6 Ένα δίκτυο Kohonen

5.5 Εύρεση Κοντινότερων Γειτόνων
Ο αλγόριθμος εύρεσης κοντινότερων γειτόνων (k- nearest- neighbors) ανήκει στην
κατηγορία μάθησης βασισμένης σε στιγμιότυπα. Οι μέθοδοι αυτής της κατηγορίας
δεν κατασκευάζουν ένα γενικό μοντέλο απλώς αποθηκεύουν τα δεδομένα και με
την εμφάνιση ενός προς ταξινόμηση στοιχείου ανακαλεί ένα σύνολο στιγμιότυπων
σχετιζόμενο με αυτό και το ταξινομεί.
Η ιδέα γύρω από τον αλγόριθμο kNN είναι η τοποθέτηση του νέου στοιχείου
σύμφωνα με τις τιμές των κ κοντινότερων γειτόνων του. Ουσιαστικά ελέγχουμε την
απόστασή του από τους γείτονές του.
Έτσι λοιπόν πρέπει να καθορίσουμε δύο πράγματα :
α) την τιμή του k και
β) την απόσταση που θα πάρουμε.
Οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι εξής:
Ευκλείδεια απόσταση

Manhattan απόσταση
Chebychev απόσταση
Πίνακας 2 : Οι αποστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εύρεση κοντινότερων γειτόνων

Υπάρχουν και άλλες αποστάσεις που χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο εύρεσης
κοντινότερων γειτόνων αλλά οι τρείς παραπάνω θεωρούνται καλύτερες.
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Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Έστω ο παρακάτω πίνακας που δείχνει το ύψος και το βάρος πέντε ανθρώπων και
μας λέει αν ο δείκτης μάζας σώματός τους είναι κανονικός ή υψηλός.
Πελάτης
Νίκος
Κώστας
Κατερίνα
Άννα
Γιάννης

Ύψος (cm)
170
166
162
160
175

Βάρος
66
78
58
90
94

ΔΜΣ
Κανονικός
Υψηλός
Κανονικός
Υψηλός
Υψηλός

Και έστω ότι ο Πέτρος θέλει να μάθει αν μπορεί να πάρει άλλη κάρτα.
Πέτρος

165

80

?

Για να δούμε την απάντηση θα χρησιμοποιήσουμε την Ευκλείδεια απόσταση.
Απόσταση από Νίκο 1 0 165 + 66 80
Απόσταση από Κώστα 166 165 + 8 80
Απόσταση από Κατερίνα 162 165 + 58 80
Απόσταση από Άννα 160 165 + 0 80
Απόσταση από Γιάννη 1 5 165 + 4 80
Αν θεωρήσουμε το κ = 2 τότε η απάντηση είναι Υψηλός (Κώστας, Άννα). Ομοίως και
για κ = 3 (Κώστας, Άννα, Νίκος).
Πριν πούμε για τις μηχανές διανυσματικής υποστήριξης ας δούμε τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αλγορίθμου.
Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι προσεγγίζει ευκολότερα μια πολύπλοκη
συνάρτηση- στόχο από άλλες μεθόδους και ότι προγραμματίζεται εύκολα. Επίσης
για μικρές αλλαγές στα δεδομένα εκπαίδευσης δεν παρατηρούνται μεγάλες
αλλαγές στα αποτελέσματα ταξινόμησης.
Όμως το μεγάλο μειονέκτημά του είναι το υπολογιστικό κόστος κατά την
κατηγοριοποίηση των νέων στοιχείων και η αργή ταξινόμησή τους. Ακόμη υπάρχει
δυσκολία στην εύρεση του κατάλληλου k και δεν αντιμετωπίζει πολύ καλά
κατηγορικές μεταβλητές [18,28,31,37,53].

5.6 Μηχανές Διανυσματικής Υποστήριξης
Θα τελειώσουμε αυτή την ανάλυση των μεθόδων κατηγοριοποίησης με τις μηχανές
διανυσματικής υποστήριξης (Support Vector Machines SVM).
Αναπτύχθηκαν από τον Vapnik και την ομάδα του και τα τελευταία κυρίως χρόνια
έχουν πολλές εφαρμογές σε πολλούς τομείς.
Αποτελούν ένα είδος συγκερασμού γραμμικών μοντέλων και της εύρεσης
κοντινότερων γειτόνων.
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Το πρόβλημα θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής:
Δοθέντος ενός συνόλου εκπαίδευσης η μηχανή διανυσματικής υποστήριξης αναζητά
την κατασκευή ενός υπερεπιπέδου στην περιοχή των εισόδων, ως επιφάνεια
απόφασης, έτσι ώστε ο διαχωρισμός θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων να
μεγιστοποιείται.
Προφανώς υπάρχουν πολλά υπερεπίπεδα που διαχωρίζουν τα θετικά και αρνητικά
παραδείγματα όμως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι το βέλτιστο
υπερεπίπεδο διαχωρισμού (optimal hyperplane) που είναι και μοναδικό.
Για να πετύχουμε όμως μεγαλύτερη ταχύτητα στις μηχανές διανυσματικής
υποστήριξης από τις άλλες μεθόδους πρέπει να γίνει επιλογή μικρού αριθμού
στιγμιότυπων και από τις δύο κλάσεις , όταν μιλούμε για πρόβλημα με δύο κλάσεις
[4,20,31,32,48,51].

5.7 Παράδειγμα βέλτιστου υπερεπιπέδου για την ταξινόμηση με μηχανές διανυσματικής
υποστήριξης

Έχουμε δύο κατηγορίες εύρεσης του υπερεπιπέδου που αφορούν τα στιγμιότυπα
και είναι:

5.6.1 Βέλτιστο υπερεπίπεδο για γραμμικώς διαχωρίσιμα πρότυπα
Έστω ότι έχουμε το σύνολο εκπαίδευσης με n διανύσματα
και
1
η αντίστοιχη επιθυμητή έξοδος του i-οστού στοιχείου. Οι τιμές της
επιθυμητής εξόδου μπορεί να είναι
1
1. Λόγω της γραμμικής
διαχωρισιμότητας των κλάσεων, το υπερεπίπεδο που θα διαχωρίζει με τον
καλύτερο τρόπο τα δεδομένα εκπαίδευσης είναι:
+
όπου x είναι το διάνυσμα εισόδου, w είναι ένα διάνυσμα βαρών (χρησιμοποιούμε
το ανάστροφο διάνυσμα για μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό με το
διάνυσμα εισόδου) και b είναι ένα κατώφλι.
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Επίσης μπορούμε να γράψουμε τις εξής σχέσεις:
+
+
Η πρώτη ανήκει στο υπερεπίπεδο

1
1
+

1 ενώ η δεύτερη στο

+

1

υπερεπίπεδο.

Οι οποίες σε μια συμπαγής μορφή μας δίνουν την εξής σχέση:
+
Η απόσταση μεταξύ του πλησιέστερου σημείου στο υπερεπίπεδο από το μέσο του
υπερεπιπέδου καλείται περιθώριο διαχωρισμού (margin of separation) και
συμβολίζεται με το p.

p

+

1

Βέλτιστο
υπερεπίπεδο

Η απόσταση των δύο υπερεπιπέδων είναι

+

+

0

1

, όπου μεγιστοποιείται όταν

ελαχιστοποιείται η νόρμα του w.
Τα σημεία που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα με το μπλε χρώμα είναι τα
διανύσματα υποστήριξης (support vectors).
Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με
περιορισμούς (constrained optimization problems).
Ο πιο γνωστός τρόπος επίλυσης τέτοιων προβλημάτων είναι η μέθοδος
πολλαπλασιαστών Lagrange .
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Χρησιμοποιώντας λοιπόν την μέθοδο Lagrange οδηγούμαστε στην εξής συνάρτηση
+
Όπου

i= 1 ,..., n και

0 είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange.

Η σχέση αυτή θέλουμε να ελαχιστοποιείται για τα w και b , για αυτό θα πάρουμε τις
μερικές παραγώγους της L ως προς τα βάρη και το κατώφλι και θα εξισώσουμε τις
συναρτήσεις με το μηδέν.

(1)

(2)
Αναλύοντας την L έχουμε :
+
Αντικαθιστώντας την (2) έχουμε:

+

Τώρα το

(3)

(4)

Αντικαθιστώντας την (4) στην (3) έχουμε το εξής:

Οπότε έχουμε να λύσουμε το εξής πρόβλημα:
Δοθέντος ενός συνόλου εκπαίδευσης
πολλαπλασιαστές Lagrange
1
συνάρτηση L υπό τους περιορισμούς
1.
0 και
2.
0

1
αναζητούμε τους
οι οποίοι μεγιστοποιούν την
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Όπως βλέπουμε το πρόβλημα εξαρτάται από τα δεδομένα εκπαίδευσης και έχοντας
τους βέλτιστους πολλαπλασιαστές Lagrange μπορούμε να βρούμε το καλύτερο
διάνυσμα βαρών w.
Για κάθε καινούργιο στοιχείο z υπολογίζει το
ταξινομεί στην πρώτη κλάση αλλιώς στην δεύτερη.
Εδώ

+

και αν είναι θετικό το

να

προσθέσουμε
τις συνθήκες Karuch Kuhn Tucher (KKT)
+
όπου αν
+
τότε
0
αλλιώς
. Δηλαδή υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής Lagrange για κάθε
στιγμιότυπο με
0 και που αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα υποστήριξης ενώ για
όλα τα υπόλοιπα
0.
Οι συνθήκες ΚΚΤ είναι πολύ σημαντικές καθώς η επίλυση του όλου προβλήματος
είναι ισοδύναμη με την επίλυση των συνθηκών.
Από την στιγμή που βρεθεί το βέλτιστο υπερεπίπεδο ασχολούμαστε μόνο με τα
σημεία που βρίσκονται σε αυτό , δηλαδή τα διανύσματα υποστήριξης. Τα υπόλοιπα
στοιχεία απλώς αγνοούνται. Για τον λόγο αυτό οι μηχανές διανυσματικής
υποστήριξης χρησιμοποιούνται σε προβλήματα όπου ο αριθμός των
χαρακτηριστικών είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των στιγμιότυπων.
Πολλές φορές όμως λόγω της ύπαρξης θορύβου μπορεί το υπερεπίπεδο που θα
προκύψει να μην διαχωρίζει σωστά κάποια στιγμιότυπα.
Τα δεδομένα μπορούν να παραβιάζουν την συνθήκη
+
για δύο
κυρίως λόγους:
α) είτε διότι τα δεδομένα πέφτουν στην περιοχή διαχωρισμού αλλά στην σωστή
πλευρά
β) είτε πέφτουν στην λάθος πλευρά.

5.8 Περιπτώσεις παραβίασης της συνθήκης
+
.Στην πρώτη εικόνα ένα
σημείο πέφτει στην περιοχή του διαχωρισμού, αλλά στην σωστή πλευρά του επιπέδου
απόφασης ενώ στην δεύτερη εικόνα το σημείο πέφτει στην λάθος πλευρά
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5.6.2 Βέλτιστο υπερεπίπεδο για μη γραμμικώς διαχωρίσιμα πρότυπα
Αφού είδαμε τι συμβαίνει με τα γραμμικώς διαχωρίσιμα πρότυπα ας δούμε πως
αντιμετωπίζουμε την περίπτωση των μη γραμμικώς διαχωρίσιμων προτύπων όπου
ανήκουν τα περισσότερα πραγματικά προβλήματα.
Έχοντας ένα σύνολο εκπαίδευσης όπου τα δεδομένα δεν είναι γραμμικώς
διαχωρίσιμα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το βέλτιστο διαχωρισμό (βέλτιστο
υπερεπίπεδο).
Για την επίλυση αυτού προβλήματος απεικονίζουμε τα δεδομένα σε ένα χώρο
μεγαλύτερων διαστάσεων με την βοήθεια της συνάρτησης Φ(x) όπου εκεί τα
στοιχεία είναι γραμμικώς διαχωρίσιμα.
Η μετατροπή ενός διανύσματος από μία διάσταση σε μία μεγαλύτερη απαιτεί
υψηλό υπολογιστικό κόστος πράγμα που οι μηχανές διανυσματικής υποστήριξης
έχουν την δυνατότητα να το αντιμετωπίσουν.
Η απεικόνιση σε χώρο μεγαλύτερης διάστασης γίνεται μέση της συνάρτησης
πυρήνα Κ(x,y).
Η επιλογή αυτής της συνάρτησης είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της SVM
και μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:
Gaussian
+

Σιγμοειδείς
+

Πολυωνυμική

Πίνακας 3: Συναρτήσεις πυρήνων που χρησιμοποιούνται στις μηχανές διανυσματικής
υποστήριξης

Η μορφή των σχέσεων είναι η εξής:
+

0
0

1
1

Η μορφή της Lagrange τώρα είναι

Με τους περιορισμούς
1.
0 και
2. 0
Όπου C μια σταθερά καθοριζόμενη από τον χρήστη.
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Ο γνωστότερος αλγόριθμος μηχανών διανυσματικής υποστήριξης είναι ο SMO
(Sequential Minimal Optimization).
Οι μηχανές διανυσματικής υποστήριξης έχουν μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια όσον
αφορά την ταξινόμηση. Όμως είναι λίγο αργές στην εκπαίδευση λίγο της
αναζήτησης της κατάλληλης συνάρτησης πυρήνα και έχουν πρόβλημα αν οι κλάσεις
είναι περισσότερες των δύο. Υπάρχουν αρκετές τεχνικής για την περίπτωση αυτή
αλλά η πιο γνωστή είναι η κατασκευή μηχανών διανυσματικής υποστήριξης μεταξύ
όλων των ζευγαριών των κλάσεων. Δηλαδή αν έχουμε k κλάσεις , θα έχουμε k(k-1)/2
ζευγάρια κλάσεων [20,28,39,48,51,53,54].
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Κεφάλαιο 6°
Πειραματικά αποτελέσματα

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύσαμε τους αλγορίθμους που αφορούσαν στην
κατηγοριοποίηση στην εξόρυξη γνώσης.
Χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους που σχετίζονται με κατηγοριοποίηση θα δούμε
την ακρίβεια που έχουν σε κάποια σύνολα δεδομένων και συγκρίνοντας τους θα
βρούμε αυτόν που μας δίνει την καλύτερη ακρίβεια.
Τα σύνολα δεδομένων περιέχουν βιοϊατρικά δεδομένα και προέρχονται από
επιστημονικές παρατηρήσεις.
Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τις ακρίβειες των δεδομένων
στους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης είναι το ελεύθερο λογισμικό WEKA (Waikato
Environment for Knowledge Analysis). Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρμογών και αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης σε γλώσσα προγραμματισμού Java.
Αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Waikato (Νέα Ζηλανδία). Περιέχει πολλούς
αλγορίθμους αλλά και πολλές δυνατότητες που διευκολύνουν στην εξαγωγή
καλύτερων συμπερασμάτων και καλύτερης ακρίβειας [17,51].
Το κύριο περιβάλλον του WEKA είναι το εξής:

6.1 Το κύριο περιβάλλον του WEKA
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Τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα είναι της μορφής .arff
(Attribute-Relation File Format) .
Η μορφή αυτών των αρχείων είναι η εξής:
Η πρώτη γραμμή ξεκινάει με την εξής πρόταση
@relation <relation-name>
όπου το relation-name είναι αλφαριθμητικό. Έπειτα έχουμε την καταχώρηση των
χαρακτηριστικών με την παρακάτω πρόταση όπου στο attribute-name είναι το
όνομα του χαρακτηριστικού και στο datatype αναγράφετε αν είναι αριθμός,
πραγματικός ή δεκαδικός ή συμβολοσειρά ή κάτι άλλο.
@attribute <attribute-name> <datatype>
Αφού τελειώσουν τα χαρακτηριστικά στο τέλος γράφουμε τις κλάσεις στις οποίες
μπορούν να χωριστούν τα αποτελέσματα.
@attribute class
Αμέσως μετά γράφουμε τα δεδομένα αναγράφοντας πρώτα το
@data
και έπειτα για το κάθε άτομο βάζουμε τιμές για κάθε χαρακτηριστικό διαχωρίζοντάς
τα με κόμμα.
Ας δούμε ένα παράδειγμα από τα αρχεία του WEKA
@relation weather
@attribute
@attribute
@attribute
@attribute
@attribute

outlook {sunny, overcast, rainy}
temperature real
humidity real
windy {TRUE, FALSE}
play {yes, no}

@data
sunny,85,85,FALSE,no
sunny,80,90,TRUE,no
overcast,83,86,FALSE,yes
rainy,70,96,FALSE,yes
rainy,68,80,FALSE,yes
rainy,65,70,TRUE,no
overcast,64,65,TRUE,yes
sunny,72,95,FALSE,no
sunny,69,70,FALSE,yes
rainy,75,80,FALSE,yes
sunny,75,70,TRUE,yes
overcast,72,90,TRUE,yes
overcast,81,75,FALSE,yes
rainy,71,91,TRUE,no
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Οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι οι εξής:
Είδος
Δέντρα αποφάσεων
Κανόνες ταξινόμησης
Ταξινόμηση κατά Bayes
Εύρεση κοντινότερων γειτόνων
Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης
Νευρωνικά Δίκτυα

Όνομα
C 4.5
Ripper
Bayes
kNN
SVM
NN

Όνομα στο WEKA
J48
JRip
NaiveBayes
IBk
SMO
RBF Network

Πίνακας 4: Οι αλγόριθμοι ταξινομητών που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία

Δύο λόγια για τους αλγορίθμους.
Ο J48 όπως είπαμε και πιο πάνω είναι ο αλγόριθμος C4.5 από τα δέντρα
αποφάσεων που χρησιμοποιεί το λόγο του κέρδους πληροφορίας.
Ο αλγόριθμος NaiveBayes χρησιμοποιεί τον απλό μπεϋζιανό ταξινομητή.
Χρησιμοποιώντας πιθανότητες και δεσμευμένες πιθανότητες ταξινομεί το νέο
στιγμιότυπο στην κατηγορία που δίνει την μεγαλύτερη πιθανότητα.
Στον IBk αλγόριθμο έχουμε την χρήση της μεθοδολογίας για εύρεση κοντινότερων
γειτόνων με την βοήθεια της ευκλείδειας απόστασης. Υπάρχει βέβαια και η
δυνατότητα επιλογής άλλης απόστασης όπως της Manhattan αλλά στα παρακάτω
σύνολα θα χρησιμοποιήσουμε την ευκλείδεια απόσταση και το κ θα έχει τιμή τρία.
Ο JRip εκτελεί τον αλγόριθμο RIPPER ή Repeated Incremental Pruning to Produce
Error Reduction (επαναλαμβανόμενο σταδιακό κλάδεμα για την παραγωγή
μικρότερου σφάλματος). Αποτελεί βελτίωση του αλγορίθμου Incremental Reduced
Error Pruning ή σταδιακή μείωση του λάθους κλαδέματος. Ο Ripper για κάθε κλάση
κάνει την εξής διαδικασία: Χωρίζει το σύνολο δεδομένων σε Growing και Pruning σε
αναλογία 2:1. Έχουμε δύο φάσεις την Growing όπου δημιουργεί ένα κανόνα
προσθέτοντας συνθήκες με το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας μέχρι αυτό να έχει
100 τοις εκατό (%) επιτυχία και την Pruning όπου κλαδεύει τις συνθήκες από το
τέλος προς την αρχή μέχρι να αυξηθεί η αξία του κανόνα. Για κάθε κανόνα μιας
κλάσης αφαιρεί τα στιγμιότυπα που καλύπτονται και από άλλους κανόνες και
επαναλαμβάνοντας την διαδικασία δημιουργεί ένα σύνολο κανόνων. Για το σύνολο
αυτό υπολογίζει το DL, αφαιρεί κάθε κανόνα που το αυξάνει, αφαιρεί τα
στιγμιότυπα που καλύπτονται από κανόνες που έχουν ήδη παραχθεί και έτσι
καταλήγει στην εξαγωγή των κανόνων ταξινόμησης [6,51].
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε για τα νευρωνικά δίκτυα είναι ο RBF Network ή
Radial Basis Function Network (ακτινική λειτουργία δικτύου). Χρησιμοποιεί radial
basis function (ακτινική συνάρτηση βάσης) δηλαδή συνάρτηση που οι τιμές
εξαρτώνται από την απόσταση του εξεταζόμενου σημείου από ένα αρχικό σημείο
αναφοράς που θεωρείται ως κέντρο .
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Για την προσέγγιση χρησιμοποιείται η προσεγγιστική συνάρτηση
όπου είναι το άθροισμα των Ν ακτινικών συναρτήσεων που
συνδέονται με κάθε διαφορετικό κέντρο
και έχουν το κατάλληλο βάρος
. Οι
παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν είναι η εύρεση των κέντρων και τα βάρη
που χρησιμοποιούνται για στον γραμμικό συνδυασμό των εξόδων των κρυφών
επιπέδων. Η εύρεση των κέντρων γίνεται με την βοήθεια το k-means από την
συσταδοποίηση όπου ομαδοποιείται η κάθε κλάση ανεξάρτητα από την άλλη ώστε
να έχει k-basis συναρτήσεις. Όσο για το δεύτερο χρησιμοποιείται γραμμική ή
λογιστική παλινδρόμηση . Το πρόγραμμα WEKA χρησιμοποιεί την Gaussian
συνάρτηση ως ακτινική συνάρτηση βάσης

[20,51].

Και τέλος ο αλγόριθμος για τις μηχανές διανυσματικής υποστήριξης ο SMO ή
Sequential Minimal -Optimization ( ακολουθιακή ελάχιστη βελτιστοποίηση) που
χρησιμοποιεί συνάρτηση πυρήνα όπως οι συναρτήσεις του πίνακα 3. [34,51]

Σε κάθε σύνολο δεδομένων θα εφαρμόσουμε τους παραπάνω αλγορίθμους και θα
βρούμε αυτόν που μας δίνει καλύτερη ακρίβεια. Κάποια σύνολα αφορούν στην ίδια
πάθηση
οπότε
θα
υπάρξει
και
μία
σύγκριση
μεταξύ
τους.
Ακόμη σε κάποια σύνολα υπάρχουν εκτός των δεδομένων εκπαίδευσης και
δεδομένα δοκιμής οπότε χρησιμοποιώντας τα θα βρούμε την ακρίβεια των
αλγορίθμων σε αυτά.
Για την εξαγωγή καλύτερης ακρίβειας σε κάθε αλγόριθμο θα χρησιμοποιήσουμε
διασταυρωμένη επικύρωση χωρίζοντας το σύνολα σε k μικρότερα και λαμβάνοντας
τα k-1 ως δεδομένα εκπαίδευσης και το υπόλοιπο ως δεδομένα δοκιμής.
Στην εκτέλεση των αλγορίθμων θα χρησιμοποιήσουμε ως k το 10, δηλαδή θα
χωρίζουμε το κάθε σύνολο σε δέκα μέρη. Η επιλογή του αριθμού δέκα (10) δεν
είναι τυχαία. Ύστερα από εκατομμύρια πειράματα σε δεδομένα με πολλούς
αλγόριθμους οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο διαχωρισμός τους σε 10 μέρη ήταν
αυτός που έδινε τον καλύτερο υπολογισμό λάθους [51].
Για κάθε σύνολο εκτός της ακρίβειας θα έχουμε τον πίνακα σύγχυσης αλλά και τις
σωστές και λάθος καταχωρήσεις. Οι σωστές καταχωρήσεις είναι το άθροισμα της
κύριας διαγωνίου του πίνακα σύγχυσης και οι λάθος το άθροισμα της
δευτερεύουσας διαγωνίου.
Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε έχουν περάσει από το στάδιο της
προεπεξεργασίας. Για να πετύχουμε όμως καλύτερη ακρίβεια ίσως χρειαστεί να
αλλάξουμε κάποια πράγματα προσέχοντας να μην καταλήξουμε σε λάθος
συμπεράσματα.
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Τα σύνολα δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής:
1. Breast Cancer
2. Prostate Cancer
3. Colon tumor
4. Lung Cancer 1 (Harvard Medical School)
5. Lung Cancer 2 (University of Michigan)
6. Arrhythmia

6.1 Αξιολόγηση αλγορίθμων για κάθε σύνολο δεδομένων
Για κάθε ένα σύνολο δεδομένων από τα παραπάνω θα βρούμε την ακρίβειά του
εφαρμόζοντας τους αλγόριθμους.

1. Αξιολόγηση αλγορίθμων για το Breast Cancer
Έχουμε 78 δείγματα από ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Τα 34 δείγματα
προέρχονται από ασθενείς που είχαν μεταστάσεις σε διάστημα πέντε (5) ετών
(υποτροπή) ενώ τα υπόλοιπα 44 αφορούν σε ασθενείς που παρέμειναν υγιείς για
πέντε (5) χρόνια. Για κάθε δείγμα έχουμε τις τιμές σε 24.481 γονίδια.
Εκτός του train set υπάρχει και ένα test set οπότε αφού βρούμε τις ακρίβειες των
αλγορίθμων για το train set θα το χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε την ακρίβεια
του test set.
Ακόμη θα δούμε την απεικόνιση του δέντρου και τους κανόνες που προκύπτουν
από αυτό.
Ας δούμε πρώτα την ακρίβεια που έχουν οι αλγόριθμοι στο train set.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/ Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

51.28
48.72

40
38

15
19

19
25

JRip

57.69
42.31

45
33

20
19

14
25

IBk (k = 3)

61.54
38.46

48
30

16
12

18
32

NaiveBayes

57.69
42.31

45
33

1
0

33
44

SMO

66.67
33.33

52
26

21
13

13
31

RBF Network

51.28
48.72

40
38

4
8

30
36

Πίνακας 5: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Breast Cancer
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Όπως μπορούμε να δούμε την μεγαλύτερη ακρίβεια την δίνει ο αλγόριθμος SMO αν
και δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτήν της τυχαίας
επιλογής δηλαδή του 50 τοις εκατό.
Για το χαμηλό ποσοστό των δέντρων αποφάσεων ίσως ευθύνεται τα χαρακτηριστικά
που έχουν όλα αριθμητικά δεδομένα. Ο ταξινομητής Bayes δεν έχει πρόβλημα με τις
ελλιπείς τιμές που υπάρχουν αλλά προφανώς η υπόθεση περί ανεξαρτησίας των
μεταβλητών να οδήγησε σε τόσο μικρό ποσοστό. Στον αλγόριθμο RBF Network
προφανώς υπήρξε πρόβλημα στον σωστό εντοπισμό των κέντρων οπότε και στις
αποστάσεις . Ακόμη για τον αλγόριθμο εύρεσης κοντινότερων γειτόνων ίσως
ευθύνεται η τιμή του k καθώς και η ύπαρξη θορύβου.
Όμως προτού αποφανθούμε για την εκπαίδευση του δείγματος καλό θα ήταν να
δούμε την ακρίβεια που θα έχει το σύνολο δοκιμής.
Με την βοήθεια του WEKA και του train set θα δούμε την ακρίβεια που έχουμε στο
test set.
Στο σύνολο δοκιμής έχουμε 12 δείγματα υποτροπής και 7 μη-υποτροπής.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

73.68
26.32

14
5

7
0

5
7

JRip

57.9
42.1

11
8

8
4

4
3

IBk (k = 3)

57.9
42.1

11
8

5
1

7
6

NaiveBayes

36.84
63.16

7
12

0
0

12
7

SMO

78.9
21.1

15
4

9
1

3
6

RBF Network

36.84
63.16

7
12

0
0

12
7

Πίνακας 6: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο δοκιμής του Breast Cancer

Η μεγαλύτερη ακρίβεια προέρχεται από τον αλγόριθμο SMO. Όπως παρατηρούμε
στα δεδομένα δοκιμής έχουμε καλύτερη ακρίβεια που είναι πολύ θετικό για το
σύνολο εκπαίδευσης.
Παρατηρώντας προσεκτικά βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα για τον ταξινομητή
Bayes και για τα Νευρωνικά Δίκτυα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή το
μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας είναι στις λάθος καταχωρήσεις. Ίσως ευθύνεται η
υπόθεση περί ανεξαρτησίας των μεταβλητών ή ακόμη και η ύπαρξη συνεχών
μεταβλητών για τον μπεϋζιανό ταξινομητή, ενώ για τον αλγόριθμο RBF Net πιθανώς
να ευθύνεται η επιλογή της συνάρτησης απόστασης ή το πλήθος του k καθώς και η
ύπαρξη θορύβου στα δεδομένα.
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Διάγραμμα 1: Οι ακρίβειες των αλγορίθμων για το σύνολο Breast Cancer

Παρακάτω βλέπουμε το δέντρο αποφάσεων. Μπορεί ο αλγόριθμος για τα δέντρα
αποφάσεων να μην είχε την καλύτερη ακρίβεια αλλά είναι ένα πολύ καλό δείγμα
δεντρικής αναπαράστασης.

6.2 Δέντρο απόφασης για το σύνολο Breast Cancer

Από το δέντρο αυτό μπορούμε να εξάγουμε και κάποιους κανόνες ταξινόμησης. Για
το δέντρο του συνόλου Breast Cancer είναι οι ακόλουθοι:
α) ΝΜ_013438 > 0.148 => relapse
β) ΝΜ_013438 <= 0.148 και ΑF018081 > 0.158 => relapse
γ) ΝΜ_013438 <= 0.148 και ΑF018081 <= 0.158 και ΝΜ_001157 <= -0.095 =>
relapse
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δ) ΝΜ_013438 <= 0.148 και ΑF018081 <= 0.158 και ΝΜ_001157 > -0.095 και
Contig40319_RC <= -0.139 => relapse
ε) ΝΜ_013438 <= 0.148 και ΑF018081 <= 0.158 και ΝΜ_001157 > -0.095 και
Contig40319_RC > -0.139 και ΝΜ_012479 <= 0.16 => non- relapse
στ) ΝΜ_013438 <= 0.148 και ΑF018081 <= 0.158 και ΝΜ_001157 > -0.095 και
Contig40319_RC > -0.139 και ΝΜ_012479 > 0.16 => relapse

2. Αξιολόγηση αλγορίθμων για το Prostate Cancer
Σε αυτό το σύνολο υπάρχουν δεδομένα που σχετίζονται με τον καρκίνο του
προστάτη. Το σύνολο εκπαίδευσης περιλαμβάνει 52 δείγματα όγκων του προστάτη
και 50 δείγματα υγιών ατόμων.
Ενώ στο σύνολο δοκιμής έχουμε 25 όγκους του προστάτη και 9 φυσιολογικά
δείγματα που όμως προέρχονται από άλλα πειράματα και υπάρχει δεκαπλάσια (10)
διαφορά στην ένταση των μικροσυστοιχιών σε σχέση με τα δεδομένα εκπαίδευσης.
Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε test set οπότε θα έχουμε και την ακρίβειά του
με την βοήθεια του train set.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

85,29
14,71

87
15

43
6

9
44

JRip

82,35
17,65

84
18

42
8

10
42

IBk (k = 3)

82,35
17,65

84
18

44
10

8
40

NaiveBayes

63,73
36,27

65
37

46
31

6
19

SMO

91,18
8,82

93
9

46
3

6
47

RBF Network

58,82
41,18

60
42

35
25

17
25

Πίνακας 7: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Prostate Cancer

Παρατηρούμε ότι και εδώ ο αλγόριθμος των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης
έχει καλύτερη ακρίβεια και μάλιστα με ποσοστό 91,2 %.
Το ποσοστό επιτυχίας του απλού μπεϋζιανού ταξινομητή όπως και του νευρωνικού
δικτύου είναι αρκετά χαμηλά, λίγο πάνω από το ποσοστό της τυχαίας επιλογής.
Προφανώς για τον ταξινομητή Bayes ευθύνεται η ύπαρξη πολλών συνεχών
μεταβλητών αλλά ίσως και η παραδοχή ανεξαρτησίας των μεταβλητών. Για τα
νευρωνικά δίκτυα ίσως ευθύνεται η ύπαρξη θορύβου ή η επιλογή της συνάρτησης
απόστασης.
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Ας δούμε τώρα και την ακρίβεια που μας δίνει το test set με την βοήθεια του train
set.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

26,47
73,53

9
25

0
0

25
9

JRip

26,47
73,53

9
25

0
0

25
9

IBk (k = 3)

64,7
35,3

22
12

14
1

11
8

NaiveBayes

26,47
73,53

9
25

0
0

25
9

SMO

70,59
29,41

24
10

15
0

10
9

RBF Network

26,47
73,53

9
25

0
0

25
9

Πίνακας 8: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο δοκιμής Prostate Cancer

Εδώ παρατηρούμε ότι στο σύνολο εκπαίδευσης έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια αλλά
στο σύνολο δοκιμής η ακρίβεια είναι μικρότερη. Είμαστε δηλαδή στην αντίθετη
περίπτωση με την αξιολόγηση του προηγούμενου συνόλου δεδομένων έχοντας
μικρότερη ακρίβεια και στους υπόλοιπους αλγορίθμους το ποσοστό επιτυχίας στο
26.5 τοις εκατό (%).
Όλοι οι αλγόριθμοι εκτός του SMO και του IBk έχουν πολύ καλή ακρίβεια στις λάθος
καταχωρίσεις. Για το δέντρο απόφασης προφανώς το πρόβλημα έγκειται στα
αριθμητικά δεδομένα. Στον RBF Net ίσως το πρόβλημα να είναι ο αριθμός k ή και η
ύπαρξη θορύβου. Το χαμηλό ποσοστό του μπεϋζιανού ταξινομητή οφείλεται στην
υπόθεση ανεξαρτησίας των μεταβλητών αλλά και στην ύπαρξη συνεχών
μεταβλητών ενώ του IBk στην ύπαρξη θορύβου ή και στην επιλογή του k. Και τέλος
η αστοχία των κανόνων ταξινόμησης μπορεί να σχετίζεται με την ύπαρξη λίγων
παραδειγμάτων.

Διάγραμμα 2: Οι ακρίβειες των αλγορίθμων για το σύνολο Prostate Cancer
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Ας δούμε και το δέντρο απόφασης

6.3 Δέντρο απόφασης για το Prostate Cancer

Και οι κανόνες που προκύπτουν είναι οι εξής:
α) 32598_at
β) 32598_at
γ) 32598_at
δ) 32598_at
ε) 32598_at

<= 29 και 33886_at <=10 και 34950_ at <=5 => Tumor
<= 29 και 33886_at <=10 και 34950_ at > 5 => Normal
<= 29 και 33886_at > 10 => Normal
> 29 και 40707_at <= -6 => Tumor
> 29 και 40707_at > -6 => Normal

3. Αξιολόγηση αλγορίθμων για Colon tumor
Στο σύνολο αυτό έχουμε 62 δείγματα από ασθενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου.
Τα 40 από τα συνολικά δείγματα είναι μέρη από όγκους του παχέως εντέρου των
ασθενών και τα υπόλοιπα είναι μέρη από το υγιές μέρος του παχέως εντέρου των
ίδιων ασθενών. Οι τιμές που έχουν συλλέγει αφορούν σε 2000 γονίδια.
Ας δούμε τις ακρίβειες των αλγορίθμων.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

82,26
17,74

51
11

15
4

7
36

JRip

79
21

49
13

10
1

12
39

IBk (k = 3)

75,8
24,2

47
15

11
4

11
36

NaiveBayes

53,23
46,77

33
29

14
21

8
19

SMO

85,5
14,5

53
9

17
4

5
36

RBF Network

79
21

49
13

14
5

8
35

Πίνακας 9: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Colon Tumor

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

67

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας προέρχεται από τον αλγόριθμο
των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης. Γενικά όλοι οι αλγόριθμοι δίνουν
ποσοστά σχετικά πάνω από το 75 τις εκατό (%) όμως ο Μπεϋζιανός ταξινομητής
δίνει αρκετά μικρό ποσοστό. Το πιθανότερο είναι ότι για την κακή αυτή ακρίβεια
ευθύνεται η ύπαρξη συνεχών μεταβλητών καθώς και η υπόθεση που γίνεται περί
ανεξαρτησίας των χαρακτηριστικών διότι η απουσία τιμών δεν είναι κάτι που τον
επηρεάζει.

6.4 Δέντρο απόφασης για το σύνολο Colon tumor

Ας δούμε και τους κανόνες που προκύπτουν:
α) attribute1671 <= 56.91875 => positive
β) attribute1671 > 56.91875 και attribute682 <= 107.4425 => positive
γ) attribute1671 > 56.91875 και attribute682 > 107.4425 και
attribute201 <= 3332.9274 => negative
δ) attribute1671 > 56.91875 και attribute682 > 107.4425 και
attribute201 > 3332.9274 => positive

4. Αξιολόγηση αλγορίθμων για Lung Cancer 1
Εδώ έχουμε ένα σύνολο με 230 δείγματα από ασθενείς με όγκο στους πνεύμονες
και υγιείς άτομα. Από το σύνολο των 203 δειγμάτων τα 139 προέρχονται από
αδενοκαρκινώματα, τα 21 από πλακώδη καρκινώματα, τα 20 από , τα 6 από
μικροκυτταρικά καρκινώματα και τα υπόλοιπα 17 από φυσιολογικούς πνεύμονες.
Για κάθε δείγμα έχουμε τις τιμές του σε 12.600 γονίδια.
Και τα τρία σύνολα δεδομένων που θα αναλύσουμε και σχετίζονται με τον καρκίνο
του πνεύμονα προέρχονται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
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Ας δούμε τα ποσοστά επιτυχίας των αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

J48

93,1
6,9

189
14

JRip

85,7
14,3

174
29

IBk (k = 3)

91,1
8,9

185
18

NaiveBayes

80,3
19,7

163
40

SMO

95,1
4,9

193
10

RBF Network

90,15
9,85

183
20

Πίνακας 10: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Lung Cancer 1

Όπως μπορούμε να δούμε την μεγαλύτερη ακρίβεια μας την δίνει ο αλγόριθμος
SMO. Όμως και οι υπόλοιποι αλγόριθμοι έχουν ακρίβεια μεγαλύτερη του 80% που
δείχνει μεγάλη προσοχή στην συλλογή και προεπεξεργασία των δεδομένων.
Και σε αυτό το σύνολο δεδομένων ο ταξινομητής Bayes είναι αυτός με την
μικρότερη ακρίβεια σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά με ένα ποσοστό που δεν
μπορεί να θεωρηθεί κακό. Όμως βλέπουμε το πόσο επηρεάζουν οι συνεχής τιμές
την ακρίβεια του αλγορίθμου.
Παρακάτω έχουμε την δεντρική αναπαράσταση.

6.5 Δέντρο απόφασης για το σύνολο Lung Cancer 1
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Χρησιμοποιώντας το δέντρο αποφάσεων θα δούμε τους κανόνες ταξινόμησης που
προκύπτουν.
α) 32650_at <= 263.87 και 37398_at > 457.43 => NORMAL
β) 32650_at <= 263.87 και 37398_at <= 457.43 και 31791_at > 240575 => SQUA
γ) 32650_at <= 263.87 και 37398_at <= 457.43 και 31791_at <= 240575 και
34782_at > 141.25 => SQUA
δ) 32650_at <= 263.87 και 37398_at <= 457.43 και 31791_at <= 240575 και
34782_at <= 141.25 => ADEN
ε) 32650_at > 263.87 και 35592_at > 49.585 => COID
στ) 32650_at > 263.87 και 35592_at <= 49.585 => SCLC

5. Αξιολόγηση αλγορίθμων για Lung Cancer 2
Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται 86 πρωτοβάθμια αδενοκαρκινώματα του
πνεύμονα και 10 μη νεοπλασματικά δείγματα πνευμόνων . Για κάθε δείγμα
υπάρχουν τιμές για 7.129 γονίδια.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

J48

98.96
1,04

95
1

85
0

1
10

JRip

95.83
4.17

92
4

83
1

3
9

IBk (k = 3)

98.96
1.04

95
1

85
0

1
10

NaiveBayes

100
0

96
0

86
0

0
10

SMO

100
0

96
0

86
0

0
10

RBF Network

95.83
4.17

92
4

86
4

0
6

Πίνακας 11: Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Lung Cancer 2

Σε αυτό το σύνολο δεδομένων βλέπουμε ότι έχουμε την απόλυτη επιτυχία που
προέρχεται από την άριστη κατασκευή του συνόλου δεδομένων. Και όλοι οι
αλγόριθμοι έχουν ποσοστά μεγαλύτερα του 95 τοις εκατό.

6.6 Δέντρο απόφασης για το σύνολο Lung Cancer 2
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Από το παραπάνω δέντρο προκύπτουν οι εξής δύο κανόνες:
α) J02874 <= 411 => Tumor
β) J02874 > 411 => Normal

6. Αξιολόγηση αλγορίθμων για Arrhythmia
Το σύνολο δεδομένων Arrhythmia περιλαμβάνει 452 στιγμιότυπα και 279
χαρακτηριστικά για το κάθε στιγμιότυπο. Από τα 279 χαρακτηριστικά τα 206 είναι
πραγματικοί αριθμοί και τα υπόλοιπα 0 ή 1. Υπάρχουν 16 κατηγορίες στις οποίες
είναι χωρισμένες οι διάφορες μορφές αρρυθμίας.
Πάμε να δούμε την ακρίβεια που μας δίνουν οι αλγόριθμοι.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

J48

64.38
35.62

291
161

JRip

68.14
31.86

308
144

IBk (k = 3)

57.74
42.26

261
191

NaiveBayes

62.39
37.61

282
170

SMO

70.1
29.9

317
135

RBF Network

60
40

271
181

Πίνακας 12 :Παρουσίαση ακρίβειας αλγορίθμων για το σύνολο Arrhythmia

Ο αλγόριθμος που μας δίνει την καλύτερη ακρίβεια είναι ο SMO αλλά ίσως
ευθύνεται η κλάση που έχει περισσότερες από δύο κατηγορίες για το ποσοστό που
είναι μόνο 70,1 τοις εκατό (%). Ο αλγόριθμος για την εύρεση κοντινότερων
γειτόνων είχε την μικρότερη ακρίβεια και οφείλεται είτε σε θόρυβο είτε στην τιμή
του k ή ακόμη και στην ύπαρξη κατηγορικών μεταβλητών. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι
δεν έχουν σχετικά μεγάλα ποσοστά και ίσως αυτό έχει σχέση με την ύπαρξη
θορύβου, τις αριθμητικές τιμές των χαρακτηριστικών, τις συνεχείς μεταβλητές, τις
συναρτήσεις που έχουν επιλεγεί για τον κάθε ένα ή ακόμη και τις περισσότερες των
δύο κατηγορίες της κλάσης.
Όμως θα προσπαθήσουμε από μια δεύτερη ματιά στα δεδομένα να αυξήσουμε την
ακρίβεια.
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Στα δεδομένα του συνόλου Arrhythmia παρατηρούμε ότι οι κλάσεις είναι
χωρισμένες σε 16 κατηγορίες αλλά από αυτές μόνο οι 13 υπάρχουν. Οπότε
αποφασίζουμε να τροποποιήσουμε το πλήθος τον κλάσεων χωρίς αυτό να
επηρεάζει τα δεδομένα και εκτελούμε ξανά τους αλγορίθμους ευελπιστώντας ότι
θα έχουμε μια καλύτερη ακρίβεια.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

J48

64,6
35,4

292
160

JRip

70,1
29,9

317
135

IBk (k = 3)

57,7
42,3

261
191

NaiveBayes

62,4
37,6

282
170

SMO

70,1
29,9

317
135

RBF Network

60,2
39,8

272
180

Όπως βλέπουμε η μεγαλύτερη ακρίβεια δεν άλλαξε και οι περισσότεροι αλγόριθμοι
είχαν μια πολύ μικρή άνοδο.
Παρατηρώντας καλύτερα τα δεδομένα βλέπουμε ότι υπάρχει μία στήλη στην οποία
σχεδόν όλες οι τιμές είναι άγνωστες. Οπότε αποφασίζουμε να την αφαιρέσουμε και
να ελέγξουμε πάλι την ακρίβεια.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

J48

64,38
35,62

291
161

JRip

70,35
29,65

318
134

IBk (k = 3)

58,85
41,15

266
186

NaiveBayes

62,8
37,2

284
168

SMO

70,35
29,65

318
134

RBF Network

60,4
39,6

273
179
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Η αύξηση στην ακρίβεια του αλγορίθμου SMO είναι μικρή (μόλις 0.25%). Και οι
άλλοι αλγόριθμοι όμως παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση και την μεγαλύτερη την
έχει ο αλγόριθμος IBk (1.1).
Ας δούμε τους κανόνες ταξινόμησης όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο JRip που
στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν ακρίβεια ίσο με αυτή του αλγορίθμου των
μηχανών διανυσματικής υποστήριξης.
α) Pinterval <= 0 και age >= 49 => class_12
β) chDI_Rwave >= 120 => class_9
γ) chV3_QwaveAmp <= -2.5 => class_3
δ) chAVF_QwaveAmp <= -1.4 και chAF_QRSTA >= 0.9 και QRST <= 50 => class_4
ε) heartrate <= 57 => class_6
στ) chV5_TwaveAmp <= 0.3 => class_2
ζ) chV1_RPwaveAmp >= 0.7 => class_10
η) chV1_intrinsicReflecttions >= 40 και Q-Tinterval >= 339 => class_10
θ) chV2_Swave <= 24 και QRSduration >= 88 => class_10
και οι υπόλοιπες περιπτώσεις ανήκουν στην κλάση 1 (class_1).

Έπειτα από την εύρεση των ακριβειών των αλγορίθμων ταξινόμησης στα σύνολα
δεδομένων ας δούμε κάποια συγκεντρωτικά αποτελέσματα.
Παρακάτω βλέπουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει όλες τις ακρίβειες των
αλγορίθμων πάνω στα σύνολα εκπαίδευσης.

Διάγραμμα 3: Οι ακρίβειες των αλγορίθμων για κάθε σύνολο δεδομένων
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Ένα γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε από τους πίνακες με τις
ακρίβειες ή και από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι ο αλγόριθμος των μηχανών
διανυσματικής υποστήριξης έχει την μεγαλύτερη ακρίβεια σε όλα τα σύνολα
δεδομένων. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η επιτυχία του αυτή οφείλεται στο ότι
σε κάθε σύνολο είχαμε μεγαλύτερο αριθμό χαρακτηριστικών από ότι στιγμιότυπων.
Σε κάποια σύνολα όμως το ποσοστό είναι χαμηλό και ίσως ευθύνεται η συνάρτηση
πυρήνα ή η απεικόνιση Φ.
Και στην επόμενη εικόνα έχουμε τον μέσο όρο από κάθε μέθοδο για όλα τα σύνολα
δεδομένων που είδαμε πιο πάνω.

Διάγραμμα 4 : Ο μέσος όρος ακρίβειας των αλγορίθμων

6.2 Συνδυασμός ταξινομητών
Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε αλγόριθμους από διάφορες κατηγορίες
ταξινόμησης όπως δέντρα αποφάσεων , νευρωνικά δίκτυα και μηχανές
διανυσματικής υποστήριξης. Ο κάθε ένας από αυτούς εκπαιδεύει το σύνολο των
δεδομένων και έπειτα αποφασίζει για την ταξινόμηση ενός νέου άγνωστου
στιγμιότυπου.
Πολλές φορές οι ατομικοί ταξινομητές έχουν μικρό σχετικά σφάλμα και δίνουν μια
αρκετά καλή ακρίβεια. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η ακρίβεια αυτή δεν
είναι ικανοποιητική. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που
συνδυάζουν τους ταξινομητές και έτσι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Οι πιο γνωστές μέθοδοι είναι οι ensemble μέθοδοι ή μέθοδοι συνόλου ή “από
κοινού” μέθοδοι ταξινομητών. Συνδυάζουν ταξινομητές εκπαιδευόμενους στο ίδιο
σύνολο δεδομένων [38,51].
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Η ιδέα για την δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης από τον συνδυασμό
ταξινομητών βρίσκεται προς έρευνα εδώ και αρκετά χρόνια. Η ιστορία των
ensemble μεθόδων ξεκινάει το 1977 με τον Tukeys Twicing [47] όπου δημιούργησε
ένα μοντέλο αποτελούμενο από δύο μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης (όταν τα
χαρακτηριστικά και η κλάση έχουν αριθμητικά δεδομένα τότε εκφράζουμε την
κλάση ως γραμμικό συνδυασμό των χαρακτηριστικών πολλαπλασιασμένα με ένα
αντίστοιχο βάρος) και πρότεινε την χρήση του πρώτου μοντέλου στο σύνολο
εκπαίδευσης και του δεύτερου στο σύνολο δοκιμής. Η σημαντικότερη πρόοδος
έγινε την δεκαετία του ‘90.
Οι Hansen και Salamon πρότειναν ένα σύνολο από όμοια διαμορφωμένα νευρωνικά
δίκτυα για την βελτίωση της πρόβλεψης ενόν τεχνητού νευρωνικού δικτύου [21].
Λίγο καιρό αργότερα ο Schapire έθεσε τα θεμέλια για τον αλγόριθμο AdaBoost , που
θα δούμε παρακάτω, δείχνοντας πως ένας δυνατός ταξινομητής σε μια πιθανώς
σωστή προσέγγιση μπορεί να παραχθεί από τον συνδυασμό weak ταξινομητών
(δηλαδή ταξινομητών που η ακρίβειά τους είναι λίγο καλύτερη από αυτή της
τυχαίας επιλογής).
Τα τελευταία οχτώ περίπου χρόνια πειράματα που έγιναν για τον συνδυασμό
ταξινομητών έδειξαν ότι έχουμε μείωση του παραγόμενου σφάλματος.
Οι μέθοδοι που συνδυάζουν ταξινομητές ουσιαστικά κάνουν δύο βασικές εργασίες.
Η πρώτη είναι η εκπαίδευση των ταξινομητών ξεχωριστά και η δεύτερη αφορά τον
συνδυασμό των αποτελεσμάτων των ταξινομητών.
Το βασικό για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του συνδυασμού είναι η
ανεξαρτησία των ταξινομητών δηλαδή να υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους, να μην
κάνουν τα ίδια λάθη. Με την διαφωνία είναι πιθανότερο να γίνει πιο σωστή
ταξινόμηση διότι έτσι θα προκύψει η αλήθεια [29,32,37,38,51].
Έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτό πολλές
τεχνικές και μέθοδοι. Παρακάτω θα αναφέρουμε τις πιο βασικές και ευρέως
χρησιμοποιημένες μεθόδους.

6.2.1 Bagging
Μια απλή και αρκετά γνωστή μέθοδος είναι η μέθοδος του σακουλιάσματος
(bagging ή bootstrap aggregation ).
Ανήκει στην κατηγορία των τεχνικών όπου βασίζονται σε ένα αλγόριθμο εξόρυξης
γνώσης και χρησιμοποιούν επαναληπτική δειγματοληψία (δειγματοληψία με
επανατοποθέτηση) στα δεδομένα εκπαίδευσης για να παράγουν μια ομάδα
ταξινομητών. Η κατηγορία αυτή εκμεταλλεύεται την αστάθεια που παρουσιάζουν
ορισμένοι αλγόριθμοι στις μικρές αλλαγές στα δεδομένα εκπαίδευσης.
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Ας δούμε πως δουλεύει η μέθοδος του σακουλιάσματος. Χωρίζουμε το σύνολο
δεδομένων σε t ίσα σύνολα με τυχαία επιλογή και επανατοποθέτηση. Τα σύνολα
αυτά μπορεί να είναι ίδια, παρόμοια ή και τελείως διαφορετικά.
Σε κάθε υποσύνολο που δημιουργήθηκε εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο και έτσι
έχουμε ένα σύνολο ταξινομητών. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα θα έχουμε την
τελική εκτίμηση.
Ο τρόπος συνδυασμού εξαρτάται από τις εξόδους των ταξινομητών. Αν οι έξοδοι
είναι συνεχείς (ανήκουν σε κάποιο διάστημα) τότε παίρνουμε ως αποτέλεσμα τον
μέσο όρο των εξόδων. Σε περίπτωση που έχουμε επιγραφές κλάσεων το τελικό
αποτέλεσμα συμπίπτει με την απόφαση της πλειοψηφίας (η επιγραφή που
προτείνουν οι περισσότεροι ταξινομητές) [5,30,36,49,51].
Ας δούμε λίγο συνοπτικά τον αλγόριθμο του Bagging
Είσοδος: Επιλογή με επανατοποθέτηση m παραδειγμάτων (
)
όπου x τα στιγμιότυπα και y οι ταμπέλες τους. Καθορισμός των επαναλήψεων T.
1

Για κάθε στιγμιότυπο θέσε την πιθανότητα επιλογής
Για t από 1 μέχρι Τ επανέλαβε :
Κάλεσε τον ταξινομητή και εκπαίδευσε το σύνολο δεδομένων
Αποθήκευσε τα αποτελέσματα του ταξινομητή
t = t+1
Έξοδος: Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των εξόδων
Αλγόριθμος 1: Bagging

Δεδομένα εκπαίδευσης

Υποσύνολο 1

Υποσύνολο 2

Ταξινομητής 1

Ταξινομητής 2

. . .
. . .

Υποσύνολο t

Ταξινομητής t

Αποτέλεσμα

6.7 Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου σακουλιάσματος
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6.2.2 Boosting
Μία άλλη μέθοδος που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και έχει επικεντρώσει το
ενδιαφέρον πολλών ερευνητών είναι η μέθοδος της προώθησης (boosting).
Ανήκει στην ίδια κατηγορία με την μέθοδο του σακουλιάσματος αλλά είναι λίγο πιο
πολύπλοκη.
Μπορεί να μειώσει κατά πολύ το σφάλμα που προκύπτει από αδύναμες μηχανές
ταξινόμησης (δηλαδή αυτές που έχουν επίδοση λίγο καλύτερη από αυτήν της
τυχαίας επιλογής) καθώς χρησιμοποιεί σειριακή εκπαίδευση σε μια ομάδα
ταξινομητών. Η επίδοση δηλαδή μιας μηχανής επηρεάζεται από την επίδοση της
προηγούμενης μηχανής σε αντίθεση με την μέθοδο bagging όπου η εκπαίδευση του
κάθε υποσυνόλου γινόταν ανεξάρτητα από των άλλων. Ακόμη τα νέα μοντέλα που
δημιουργούνται ειδικεύονται στα παραδείγματα που στην προηγούμενη
εκπαίδευση απέτυχαν να ταξινομηθούν σωστά .
Και σε αυτήν την μέθοδο ο τρόπος συνδυασμού εξαρτάται από την έξοδο όπως στην
μέθοδο bagging.
Ο σημαντικότερος αλγόριθμος της μεθόδου είναι ο AdaBoost (Adaptive Boosting) ή
αλλιώς της προσαρμοστικής προώθησης.
Ας δούμε συνοπτικά πως δουλεύει:
Στην αρχή όλα τα στιγμιότυπα εκπαίδευσης έχουν το ίδιο βάρος

όπου Ν το

πλήθος των στοιχείων του συνόλου εκπαίδευσης. Έπειτα ξεκινάει η εκπαίδευση του
κάθε μοντέλου και υπολογίζεται το σφάλμα e ως το άθροισμα των βαρών των
ταξινομημένων λάθος στιγμιότυπων. Σε περίπτωση που το σφάλμα είναι 0 ή
μεγαλύτερο ή ίσο του 0.5 (>= 0.5) τότε έχουμε τον τερματισμό των επαναλήψεων.
Αλλιώς πολλαπλασιάζουμε τα βάρη των στιγμιότυπων που ταξινομήθηκαν λάθος με
τον παράγοντα β =

και έπειτα κάνουμε κανονικοποίηση των βαρών ώστε το

άθροισμά τους να ισούται με ένα (1).
Για κάθε ένα από τα μοντέλα προσθέτουμε στο βάρος της κάθε κλάσης την τιμή της
ψήφου που είναι ίση με

. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η κλάση με το

μεγαλύτερο άθροισμα [11,12,13,36,49,51].
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Ας δούμε την όλη διαδικασία του αλγορίθμου AdaBoost σαν κώδικα
Είσοδος: Επιλογή με επανατοποθέτηση m παραδειγμάτων (
)
όπου x τα στιγμιότυπα και y οι ταμπέλες τους. Καθορισμός των επαναλήψεων T.
1

Για κάθε στιγμιότυπο θέσε την πιθανότητα επιλογής
Για t από 1 μέχρι Τ επανέλαβε :

Κάλεσε τον ταξινομητή και εκπαίδευσε το σύνολο δεδομένων
Υπολόγισε το σφάλμα
για τις περιπτώσεις που έχουν
ταξινομηθεί λάθος ()
Αν

0 ή

τότε σταμάτα την διαδικασία

Αλλιώς
Υπολόγισε τον παράγοντα

1

και πολλαπλασίασε τον με τα βάρη

των στιγμιότυπων που ταξινομήθηκαν λάθος.
Κάνε κανονικοποίηση των βαρών
Για κάθε ένα από τα μοντέλα πρόσθεσε στο βάρος της κάθε κλάσης την τιμή
της ψήφου που είναι ίση με
Έξοδος: Το τελικό αποτέλεσμα είναι

+

Αλγόριθμος 2: AdaBoost

Δεδομένα
Εκπαίδευση
ς
Υποσύνολο 1

Υποσύνολο 2

Ταξινομητής 1

Ταξινομητής 2

. .

.

. .

.

Υποσύνολο t

Ταξινομητής t

6.8 Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου της προώθησης

6.2.3 Additive regression
Η ανακάλυψη του boosting προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους επιστήμονες και
κυρίως στους στατιστικούς οι οποίοι ανακάλυψαν ότι αναπλάθοντάς τον θα
μπορούσαν να τον κάνουν ένα προσθετικό μοντέλο (additive model).
Τα additive models έχουν μεγάλη ιστορία στην στατιστική και πρόκειται για ένα
τρόπο παραγωγής προβλέψεων αθροίζοντας αναφορές από άλλα μοντέλα.
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Οι περισσότεροι αλγόριθμοι που έχουν δημιουργηθεί για τα προσθετικά μοντέλα
έτσι ώστε να συμπληρώνουν το ένα το άλλο και όχι να είναι ανεξάρτητα μεταξύ
τους. Ο τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που να βελτιώνει την
απόδοση πρόβλεψης.
Η όλη διαδικασία προσθήκης μοντέλων καλείται forward stagewise additive
modeling ή προς τα εμπρός σταδιακή προσθήκη μοντέλων και σε αυτή την
κατηγορία ανήκει και ο boosting.
Εδώ θα αναφέρουμε δύο μεθόδους, η μια για αριθμητική πρόβλεψη και η άλλα για
προσθετική λογιστική παλινδρόμηση.
Η μέθοδος για αριθμητική πρόβλεψη (numerical prediction) δουλεύει ως εξής:
Δημιουργούμε ένα αρχικό μοντέλο το οποίο όμως έχει σφάλματα (η διαφορά
πρόβλεψης και σωστής τιμής που καλείται και residual). Τα σφάλματα αυτά
προσπαθούμε να τα διορθώσουμε εκπαιδεύοντας ένα νέο μοντέλο. Όμως
σφάλματα μπορεί να υπάρχουν πολλά και η διαδικασία με την εκπαίδευση των
νέων μοντέλων μπορεί να συνεχίζεται επ΄άπειρο. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε
διασταυρωμένη επικύρωση.
Πάμε να δούμε τώρα την αθροιστική λογιστική παλινδρόμηση (additive logistic
regression).
Η αθροιστική παλινδρόμηση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με γραμμική όσο και με
λογιστική παλινδρόμηση. Όμως λόγω του ότι η λογιστική είναι πιο βολική φτιάχτηκε
ένα προσθετικό μοντέλο που την χρησιμοποιεί αντί της προς τα εμπρός σταδιακής
μοντελοποίησης. Χρησιμοποιώντας το logit transform μετατρέπουμε το
υπολογιστικό πιθανοτικό πρόβλημα σε πρόγραμμα παλινδρόμησης [14, 15,27, 51].
Ας δούμε πως γίνεται αυτό:
Υποθέτουμε ότι έχουμε

το j-οστό μοντέλο παλινδρόμησης και

την

πρόβλεψη του j-οστού μοντέλου για το στιγμιότυπο α.
Ο τύπος logit transform είναι ο εξής
Λύνοντας ως προς την δεσμευμένη πιθανότητα Ρ(1|α) έχουμε το ακόλουθο:
1
1
1+
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Ας δούμε τον αλγόριθμο της αριθμητικής λογιστικής παλινδρόμησης που είναι ο
ίδιος με τον αλγόριθμο LogitBoost που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω.
Είσοδος: το σύνολο δεδομένων με Ν το πλήθος στοιχεία (
) όπου x
τα στιγμιότυπα και y οι ταμπέλες τους, τον αριθμό των επαναλήψεων t και την
αθροιστική συνάρτηση F(x) = 0
Για κάθε στιγμιότυπο έχουμε το βάρος

και την πιθανότητα

Για j από 1 μέχρι t επανέλαβε
Υπολόγισε την εκτιμώμενη τιμή
1
1
1
Δώσε την πρόβλεψη για το στιγμιότυπο
και
Υπολόγισε την αθροιστική συνάρτηση
πιθανότητα
Έξοδος: αν η

1

και τα βάρη
με την βοήθεια των τιμών
+

και την νέα

1
0 5 τότε ανήκει στην κλάση 1 αλλιώς στην 0
Αλγόριθμος 3: LogitBoost

Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι για την περίπτωση που έχουμε δύο κλάσεις αλλά
γενικεύεται και για τις περιπτώσεις με περισσότερες των δύο κλάσεων [15,51].

6.2.4 Stacking
Μια άλλη μέθοδος που θα δούμε είναι η μέθοδος της συσσωρευμένης γενίκευσης
(stacked generalization) ή για συντομία της συσσώρευσης (stacking). Προτάθηκε
από τον David Wolpert και αποτελεί μια νέα προσέγγιση στον συνδυασμό
ταξινομητών. Παρότι αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια είναι λιγότερο γνωστή από
τις μεθόδους boosting και bagging καθώς δεν υπάρχει ο καλύτερος τρόπος για να
την χρησιμοποιήσουμε και επίσης είναι δύσκολο να αναλυθεί θεωρητικά. Ανήκει
στην κατηγορία των τεχνικών που συνδυάζουν περισσότερους του ενός
αλγόριθμους ταξινόμησης για την δημιουργία του μοντέλου [43, 51].
Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου συνδυάζοντας
μοντέλα χαμηλότερου επιπέδου για την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβεια
πρόβλεψης.
Το πρώτο βήμα του αλγορίθμου είναι η εκπαίδευση των αλγορίθμων μάθησης στα
υποσύνολα του συνόλου δεδομένων και η συλλογή των εξόδων του κάθε μοντέλου
σε ένα σύνολο. Για κάθε στιγμιότυπο του συνόλου εκπαίδευσης, το σύνολο αυτό
περιέχει την πρόβλεψη του κάθε μοντέλου μαζί με την πραγματική τιμή. Σε αυτό το
βήμα λαμβάνετε μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα που σχηματίζονται
δεν περιλαμβάνουν το στιγμιότυπο για το οποίο κάνουν πρόβλεψη.
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Έτσι τα δεδομένα που συλλέγονται σχηματίζουν ένα νέο πρόβλημα το οποίο
επιλύεται στο δεύτερο βήμα με την βοήθεια ενός αλγορίθμου μάθησης.
Τα δεδομένα του αρχικού συνόλου θεωρούνται ως δεδομένα επιπέδου 0, το
κομμάτι με τους κ αλγόριθμους μάθησης και τα μοντέλα λέγεται μοντέλα επιπέδου
0, τα δεδομένα που σχηματίζουν το νέο πρόβλημα δεδομένα επιπέδου 1 και το
τελικό μοντέλο θεωρείται μοντέλο επιπέδου 1.
Κάποιος θα αναρωτιόταν για το ποιοι αλγόριθμοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
το επίπεδο 0 και για το επίπεδο 1 αλλά και για το πλήθος των ταξινομητών στο
επίπεδο 0. Όσον αφορά τους αλγορίθμους τόσο στο επίπεδο 0 όσο και στο επίπεδο
1 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιουσδήποτε θέλουμε. Για το πλήθος του k
δεν υπάρχει ακριβής αριθμός οπότε αλλάζοντος τον μπορούμε να βρούμε αυτό που
μας δίνει καλύτερο αποτέλεσμα [44,45,50,51,52].
Ας δούμε την διαδικασία σε μορφή κώδικα.
Είσοδος: το σύνολο δεδομένων με Ν το πλήθος στοιχεία L = (
όπου x τα στιγμιότυπα και y οι ταμπέλες τους

)

Διαιρούμε το σύνολο σε τυχαία υποσύνολα J το πλήθος, περίπου ίσα μεταξύ τους
(J- διασταυρωμένη επικύρωση)
Παίρνουμε ένα τυχαίο σύνολο
ως σύνολο δοκιμής και το σύνολο
ως σύνολο εκπαίδευσης του j- οστού μέρους της J -διασταυρωμένης επικύρωσης
Κάλεσε Κ- αλγορίθμους μάθησης (level-0 generalization)
Πάρε τον κ-οστό αλγόριθμο για τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης
και
δημιούργησε το μοντέλο
Για κάθε στιγμιότυπο
του

1
( level-0 models)
, το σύνολο δοκιμής για το j- οστού μέρους της

διασταυρωμένης επικύρωσης δίνει την
πρόβλεψη του μοντέλου
.
Στο τέλος της διασταυρωμένης επικύρωσης έχουμε το σύνολο με τις προβλέψεις
1
} (level-1 data)
Χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο μάθησης (level-1 generalizer) παράγουμε από τα
δεδομένα ένα μοντέλο M για το y ως συνάρτηση των προβλέψεων z (level-1 model)
Για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία εκπαίδευσης
Δοθέντος ενός νέου στιγμιότυπου, τα μοντέλα παράγουν ένα διάνυσμα με τις
προβλέψεις του καθενός
Αυτό το διάνυσμα είναι η είσοδος για το level-1 model που η έξοδος του μας δίνει
την τελική ταξινόμηση του στιγμιότυπου.
Έξοδος : Η πρόβλεψη κατηγοριοποίησης
Αλγόριθμος 4: Stacking
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Και μία γραφική αναπαράσταση
Δεδομένα
Εκπαίδευση L

Ταξινομητής 1

Ταξινομητής 2

Ταξινομητής J-1
J111

Ταξινομητής J

Δεδομένα από
όλους τους
ταξινομητές

Αποτέλεσμα

6.9 Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου Stacking

Ας δούμε τώρα τους αλγόριθμους που θα χρησιμοποιήσουμε για τα σύνολα
δεδομένων που έχουμε.
Μέθοδος
AdaBoostM1
Bagging
Dagging
LogitBoost
MultiBoostAB
Stacking

Κατηγορία
Boosting
Bagging
Bagging
Additive logistic regression
Boosting- Bagging
Stacking

Πίνακας 13: Οι αλγόριθμου για τον συνδυασμό ταξινομητών

Και για τα σύνολα δεδομένων που έχουν περισσότερες από δύο κλάσεις θα
χρησιμοποιήσουμε και τον αλγόριθμο END.
Προτού δούμε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων στα σύνολα δεδομένων ας
αναφέρουμε λίγα λόγια για τις μεθόδους αυτές.
Ο αλγόριθμος AdaBoostΜ1 είναι αυτός που εκτελεί τον αλγόριθμο AdaBoost που
αναλύσαμε πιο πάνω στην παράγραφο για το Boosting.
Για την μέθοδο του Bagging έχουμε δύο αλγορίθμους.
Ο πρώτος είναι ο Bagging που έχουμε την ακριβή εφαρμογή της μεθόδου με τόσα
υποσύνολα όσοι και οι ταξινομητές.
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Ο άλλος αλγόριθμος είναι ο Dagging όπου είναι παρόμοιος με τον Bagging απλώς τα
σύνολα που χρησιμοποιεί είναι ξένα μεταξύ τους (disjoint sample). Είναι αρκετά
χρήσιμος αλγόριθμος για ταξινομητές που δεν έχουν καλό χρόνο πολυπλοκότητας.
Ο LogitBoost είναι ένας αλγόριθμος που εκτελεί πρόσθετη λογιστική παλινδρόμηση
(additive logistic regression).
Ακόμη ο Stacking συνδυάζει ταξινομητές με την μέθοδο stacking και ο χρήστης
καθορίζει τους ταξινομητές και τον αριθμό της διασταυρωμένης επικύρωσης. Στην
συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τους αλγόριθμους AdaBoost, Bagging
και Dagging με SMO στο επίπεδο- 0 και ως μετα-ταξινομητή στο επίπεδο-1 τον SMO.
Ο MultiBoostAB εκτελεί τον αλγόριθμο MultiBoost ο οποίος συνδυάζει τις
μεθόδους AdaBoost και Bagging βασισμένος στα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους.
Πολύ επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αλγορίθμους για συνδυασμό ταξινομητών
διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιώντας Bagging και AdaBoost θα είχαν καλύτερα
αποτελέσματα . Ο Bagging κατά κύριο λόγο μειώνει την διακύμανση (variance) ενώ
ο αλγόριθμος AdaBoost μειώνει και την διακύμανση και την μεροληψία (bias). Όμως
ο Bagging είναι περισσότερο αποτελεσματικός από τον AdaBoost στην μείωση της
διακύμανσης.
Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο αλγόριθμος MultiBoost είναι η δημιουργία πολλών
υποσυνόλων εκπαίδευσης με την βοήθεια της μεθόδου bagging και την εφαρμογή
της μεθόδου AdaBoost σε κάθε υποσύνολο [50,51].
Τέλος ο αλγόριθμος END ή Ensembles of Nested Dichotomies (Σύνολα ένθετων
διχοτομήσεων) που χρησιμοποιείται για προβλήματα με πάνω από δύο κλάσεις.
Η βασική ιδέα είναι η διαμέριση των κλάσεων σε σύνολα ξένα μεταξύ τους καθώς
και των αντίστοιχων δεδομένων σε όσο γίνεται μικρότερα υποσύνολα για τον
καλύτερο υπολογισμό των πιθανοτήτων. Έχουμε δηλαδή την δημιουργία ενός
δυαδικού δέντρου από κλάσεις. Υπάρχουν πολλά δέντρα που μπορούν να
δημιουργηθούν ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε να γίνει αυτός ο
διαχωρισμός όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.10. Το ερώτημα είναι όμως πως
συνδυάζονται οι υπολογισμοί από το πρόβλημα με δύο κλάσεις ώστε να έχουμε
πιθανοτικούς υπολογισμούς κλάσεων για κύριο πρόβλημα των πολλών κλάσεων. Ο
συνδυασμός αυτός οφείλεται στην ανεξαρτησία των διχοτομήσεων καθώς δεν
μπορεί η διχοτόμηση των κλάσεων {1,3} να έχει σχέση με αυτή των {2,4} καθώς τα
δεδομένα των υποσυνόλων που χρησιμοποιούνται ανήκουν μόνο σε ένα
υποσύνολο κλάσεων. Ο πιθανοτικός υπολογισμός κλάσης για το κύριο πρόβλημα
είναι:
+
Όπου σύνολο κλάσεων του i –οστού κόμβου,
ένα στιγμιότυπο [10,51].

,

οι διαμερίσεις της

και x
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{1,2,3,4}

{1,3}

{1}

{1,2,3,4}

{2,4}

{3}

{2}

{1}

{4}

{2,3,4}

{2}

{3,4}

{3}

{4}

6.10 Δύο παραδείγματα διαχωρισμού δυαδικών δέντρων για πρόβλημα τεσσάρων
κλάσεων

Όλους τους αλγόριθμους αυτούς θα τους χρησιμοποιήσουμε με την μέθοδο SMO
εκτός από τον LogitBoost που θα χρησιμοποιήσουμε την SMOreg (regression) . Η
μέθοδος SMOreg είναι ίδια με την SMO αλλά για διανυσματική υποστήριξη
παλινδρομικών μοντέλων.
Ας δούμε τώρα τις ακρίβειες των μετα- ταξινομητών σε κάθε σύνολο δεδομένων.

1. Για το σύνολο δεδομένων Breast Cancer
Όταν χρησιμοποιήσαμε απλούς ταξινομητές η μεγαλύτερη ακρίβεια ήταν 66.67 που
προερχόταν από τον αλγόριθμο SMO. Χρησιμοποιώντας τώρα τον ίδιο αλγόριθμο
θα δούμε τις ακρίβειες που θα έχουμε με τους αλγόριθμους από τον συνδυασμό
ταξινομητών.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

66.67
33.33

52
26

21
13

13
31

Bagging
SMO

66.67
33.33

52
26

21
13

13
31

Dagging
SMO

64.1
35.9

50
28

16
10

18
34

LogitBoost
SMOreg

66.67
33.33

52
26

21
13

13
31

MultiBoostAB
SMO

66.67
33.33

52
26

22
14

12
30

Stacking
SMO

64.1
35.6

50
28

15
9

19
35

Πίνακας 14: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα- ταξινομητών για το σύνολο Breast Cancer
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η ακρίβεια που μας δίνεται από τους
περισσότερους μετα-ταξινομητές είναι ίδια με αυτή του απλού ταξινομητή των
μηχανών διανυσματικής υποστήριξης.
Ο αλγόριθμος Stacking καθώς και ο Dagging έχουν λίγο μικρότερη ακρίβεια.
Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το
σύνολο δοκιμής.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

57.9
42.1

11
8

5
1

7
6

Bagging
SMO

78.9
21.1

15
4

9
1

3
6

Dagging
SMO

78.9
21.1

15
4

10
2

2
5

LogitBoost
SMOreg

68.4
31.6

13
6

9
3

3
4

MultiBoostAB
SMO

57.9
42.1

11
8

5
1

7
6

Stacking
SMO

57.9
42.1

11
8

5
1

7
6

Πίνακας 15: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο δοκιμής
Breast Cancer

Εδώ όπως μπορούμε να δούμε την μεγαλύτερη ακρίβεια την έχουν οι αλγόριθμοι
Bagging και Dagging , που είναι ίδια με αυτή που φαίνεται από τον πίνακα με τους
αλγορίθμους των απλών ταξινομητών. Δηλαδή οι αλγόριθμοι του bagging έχουν
καλύτερη ακρίβεια από τον AdaBoost και τον MultiBoost. Φαίνεται ότι στο
συγκεκριμένο σύνολο ο διαχωρισμός του σε υποσύνολα και η εκπαίδευση του
αλγορίθμου σε κάθε ένα ξεχωριστά είναι καλύτερη από την παράλληλη ταξινόμηση.
Ο αλγόριθμος του stacked generalization έχει χαμηλή σχετικά ακρίβεια και ίσως
ευθύνεται η χρήση του μπεϋζιανού ταξινομητή καθώς στον πίνακα με τους απλούς
ταξινομητές δίνει ποσοστό περίπου 37 τοις εκατό (%).
Παρακάτω βλέπουμε σε μορφή διαγράμματος τις ακρίβειες των αλγορίθμων για το
σύνολο εκπαίδευσης και δοκιμής.
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Διάγραμμα 5: Σύγκριση των αποτελεσμάτων για Breast Cancer

2. Για το σύνολο δεδομένων Prostate Cancer
Στο σύνολο εκπαίδευσης του Prostate Cancer η μεγαλύτερη ακρίβεια ήταν 91.18
από τον αλγόριθμο SMO.
Ας δούμε αν με τους μετα- ταξινομητές έχουμε καμιά βελτίωση.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

91.18
8.82

93
9

46
3

6
47

Bagging
SMO

91.18
8.82

93
9

47
4

5
46

Dagging
SMO

84.3
15.7

86
16

47
11

5
39

LogitBoost
SMOreg

92.2
7.8

94
8

48
4

4
46

MultiBoostAB
SMO

91.18
8.82

93
9

46
3

6
47

Stacking
SMO

91.18
8.82

93
9

46
3

6
47

Πίνακας 16: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο Prostate
Cancer

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος LogitBoost δίνει λίγο καλύτερη ακρίβεια από τον
απλό ταξινομητή (92.2 έναντι 91.18). Ακόμη έχουμε και τέσσερις αλγορίθμους που
δίνουν ακρίβεια ίδια με αυτή του απλού ταξινομητή (Bagging, AdaBoost,
MultiBoost, Stacking). Μόνο ο Dagging έχει ακρίβεια μικρότερη από όλους αλλά δεν
μπορούμε να πούμε κάτι καθώς είναι μεγαλύτερο του 80 τοις εκατό (%).

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

86

Πάμε να δούμε και τι γίνετε όταν χρησιμοποιήσουμε το σύνολο δοκιμής
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

29.47
70.53

10
24

1
0

24
9

Bagging
SMO

44.1
55.9

15
19

6
0

19
6

Dagging
SMO

76.47
23.53

26
8

25
8

0
1

LogitBoost
SMOreg

29.47
70.53

10
24

1
0

24
9

MultiBoostAB
SMO

52.9
47.1

18
16

9
0

16
9

Stacking
SMO

52.9
47.1

18
16

9
0

16
9

Πίνακας 17: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο δοκιμής
Prostate Cancer

Όπως μπορούμε να δούμε έχουμε την μεγαλύτερη ακρίβεια από τον Dagging και
είναι μεγαλύτερη και από αυτή του αλγορίθμου των μηχανών διανυσματικής
υποστήριξης. Ο αλγόριθμος του stacking έχει ακρίβεια λίγο πάνω από το 50 τοις
εκατό (%) και για αυτό ίσως ευθύνεται η χρήση του μπεϋζιανού ταξινομητή καθώς
και του JRip αφού μόνοι τους δίνουν ακρίβεια 29.47 τοις εκατό . Όμως και οι
υπόλοιποι αλγόριθμοι δεν έχουν καθόλου καλή ακρίβεια. Οι AdaBoost και
LogitBoost έχουν την χαμηλότερη ακρίβεια ενώ οι Bagging και MultiBoost έχουν
λίγο πιο κάτω και λίγο πιο πάνω από το 50 τοις εκατό (%) , αντίστοιχα.

Διάγραμμα 6: Σύγκριση των αποτελεσμάτων για Prostate Cancer
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3. Για το σύνολο δεδομένων Colon Tumor
Είδαμε ότι η καλύτερη ακρίβεια για το σύνολο αυτό ήταν από τον SMO, 85.5. Με
την βοήθειά του ας δούμε τι προκύπτει από την εφαρμογή των μετα- ταξινομητών
στο σύνολο εκπαίδευσης.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

85.5
14.5

53
9

17
4

5
36

Bagging
SMO

83.9
16.1

52
10

18
6

4
34

Dagging
SMO

77.4
22.6

48
14

13
5

9
35

LogitBoost
SMOreg

82.3
17.7

51
11

17
6

5
34

MultiBoostAB
SMO

85.5
14.5

53
9

17
4

5
36

Stacking
SMO

85.5
14.5

53
9

17
4

5
36

Πίνακας 18: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο Colon Tumor

Οι τρείς από τους αλγορίθμους καταφέρνουν να δώσουν ακρίβεια ίση με αυτή του
απλού ταξινομητή (AdaBoost, MultiBoost, Stacking). Μόνο ο αλγόριθμος του
Dagging μας δίνει ακρίβεια μικρότερη του 80 τοις εκατό (%). Φαίνεται πως ο
διαχωρισμός των συνόλων ώστε να είναι ξένα μεταξύ τους επηρέασε κάπως
αρνητικά τον αλγόριθμο Dagging καθώς ο Bagging που απλώς χώρισε τα δεδομένα
και εκπαίδευσε τα δεδομένα, στον ίδιο αλγόριθμο, είχε μεγαλύτερη ακρίβεια.

4. Για το σύνολο δεδομένων Lung Cancer 1
Στον πίνακα με τα αποτελέσματα από τους απλούς ταξινομητές η μεγαλύτερη
ακρίβεια ήταν 95,1 και την είχε ο αλγόριθμος των μηχανών διανυσματικής
υποστήριξης.
Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα που θα έχουμε με τους μετα-ταξινομητές, θα
υπάρξει βελτίωση της ακρίβειας.
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Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

AdaBoostM1
SMO

95.1
4.9

193
10

Bagging
SMO

95.6
4.4

194
9

Dagging
SMO

86.7
13.3

176
27

LogitBoost
SMOreg

95.1
4.9

193
10

MultiBoostAB
SMO

95.1
4.9

193
10

Stacking
SMO
END
SMO

94
6
93.1
6.9

191
12
189
14

Πίνακας 19: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο Lung Cancer 1

Εδώ μπορούμε να δούμε ότι η μεγαλύτερη ακρίβεια προέρχεται από τον αλγόριθμο
Bagging και μάλιστα είναι λίγο καλύτερη από αυτήν που είχαμε με τον απλό
ταξινομητή SMO. Τρεις αλγόριθμοι δίνουν ακρίβεια ίση με αυτή του αλγορίθμου
των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης (AdaBoost, LogitBoost, MultiBoost) ενώ
και οι υπόλοιποι έχουν μια αρκετά καλή ακρίβεια μεγαλύτερη από το 86 τοις εκατό
(%).
Όσον αφορά για τον END είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκε καθώς είχαμε περισσότερες
των δύο κλάσεις και μας έδωσε μια καλή ακρίβεια, δύο μονάδες χαμηλότερη από
αυτή του SMO.

5. Για το σύνολο δεδομένων Lung Cancer 2
Εδώ έχουμε το σύνολο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Στον πίνακα με τις ακρίβειες
των απλών ταξινομητών το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100 από τον SMO και από τον
απλό ταξινομητή Bayes .
Πάμε να δούμε τώρα τις ακρίβειες για τους μετα-ταξινομητές.
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Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

Πίνακας Σύγχυσης

AdaBoostM1
SMO

100
0

96
0

86
0

0
10

Bagging
SMO

100
0

96
0

86
0

0
10

Dagging
SMO

95.8
4.2

92
4

86
4

0
6

LogitBoost
SMOreg

100
0

96
0

86
0

0
10

MultiBoostAB
SMO

100
0

96
0

86
0

0
10

Stacking
SMO

100
0

96
0

86
0

0
10

Πίνακας 20: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο Lung Cancer 2

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα οι πέντε από τις έξι μεθόδους που
χρησιμοποιήσαμε δίνουν την ίδια ακρίβεια με αυτή των δύο απλών ταξινομητών
δηλαδή 100. Μόνο ο Dagging έχει ακρίβεια λίγο χαμηλότερη αλλά δεν είναι κάτι
που μπορεί να μας προβληματίσει.

6. Για το σύνολο δεδομένων Arrhythmia
Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μετα- ταξινομητών στο
τελευταίο σύνολο δεδομένων. Ανατρέχοντας στον παραπάνω πίνακα με τα
αποτελέσματα από τους απλούς ταξινομητές θα δούμε ότι η ακρίβεια είναι 70.1 και
αν δούμε και τις ακρίβειες μετά τις αλλαγές δεν ξεπερνά το 70.35.
Αλγόριθμος

Ακρίβεια

Σ/Λ καταχωρήσεις

AdaBoostM1
SMO

65.9
34.1

298
154

Bagging
SMO

71
29

321
131

Dagging
SMO

61.1
38.9

276
176

LogitBoost
SMOreg

73.67
26.33

333
119

MultiBoostAB
SMO

70.4
29.6

318
134

Stacking
SMO

68,6
31,4

310
142

END
SMO

71
29

321
131

Πίνακας 21: Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετα-ταξινομητών για το σύνολο Arrhythmia
Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών - Διπλωματική Εργασία – Καλλά Μαρία-Παυλίνα

90

Βλέπουμε ότι με την βοήθεια του συνδυασμού των ταξινομητών η ακρίβεια έφτασε
το 73.67 με τον αλγόριθμο LogitBoost. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατά σειρά ακρίβεια
προέρχεται από τον Bagging και τον END αλλά και ο MultiBoost δίνει ακρίβεια
ελάχιστα μεγαλύτερη. Αντίθετα οι υπόλοιποι έχουν ποσοστά μικρότερα του 70 τοις
εκατό (%), δηλαδή ο Dagging ,ο AdaBoost και ο Stacking.

Παρακάτω βλέπουμε ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα με τα σύνολα και τα ποσοστά
των αλγορίθμων.

Διάγραμμα 7: Οι ακρίβειες των μετα- ταξινομητών για κάθε σύνολο δεδομένων

Παρακάτω μπορούμε να δούμε τον μέσο όρο των μετα- ταξινομητών. Όπως
βλέπουμε τον μεγαλύτερο μέσο όρο τον έχει η μέθοδος LogitBoost ενώ τον
μικρότερο η μέθοδος Dagging.

Διάγραμμα 8 : Ο μέσος όρος ακρίβειας των μετα-ταξιμονητών
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Κεφάλαιο 7°
Το εργαλείο

Τελικός σκοπός της εργασίας μας είναι η κατασκευή ενός λογισμικού εργαλείου με
σκοπό την κατηγοριοποίηση μη ταξινομημένων δεδομένων που αφορούν σε
διάφορες ασθένειες.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το εργαλείο αυτό και θα δούμε πως
δουλεύει.
Η κατασκευή έγινε με την βοήθεια του περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού
Eclipse
και
η
γλώσσα
που
χρησιμοποιήθηκε
ήταν
η
Java.
Η εφαρμογή μας βασίζεται σε αλγορίθμους του ελεύθερου λογισμικού WEKA και τα
δεδομένα που θα εισάγουμε θα πρέπει να είναι στην μορφή arff καθώς είναι η μόνο
επεξεργάσιμη μορφή από το πρόγραμμα αυτό.
Το εργαλείο είναι σχετικά εύκολο στην χρήση. Διαθέτει την δυνατότητα επιλογής
του συνόλου δεδομένων (σε μορφή arff) και έπειτα από την συμπλήρωση των
χαρακτηριστικών με τις τιμές του μη ταξινομημένου στιγμιότυπου προβλέπει την
θέση κατηγοριοποίησής του.

7.1 Αρχικό παράθυρο εργαλείου

Αφού εμφανιστεί αυτό το παράθυρο επιλέγουμε το “ Load Training Data” ώστε να
επιλέξουμε το αρχείο arff που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
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Όταν το πατήσουμε θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο.

7.2 Παράθυρο επιλογής αρχείου .arff

Και έστω ότι επιλέγουμε το σύνολο Arrhythmia.

Και πατώντας OK θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο.
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7.3 Η διεπαφή του εργαλείου

Όπου βλέπουμε έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου, οι πίνακες που
περιμένουν να τους δώσουμε μια τιμή, για τις συνεχής μεταβλητές και οι πίνακες
που οι τιμές είναι καθορισμένες και πρέπει να επιλέξουμε μια από αυτές, για τις
διακριτές μεταβλητές. Στο τέλος υπάρχει η εντολή Predict Value όπου μας δείχνει
την ταξινόμηση του στιγμιότυπου που θέλουμε.
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Η ακρίβεια που εμφανίζεται στο πάνω μέρος δεν μπορεί να συγκριθεί με την
ακρίβεια που πήραμε από τους αλγόριθμους των απλών ταξινομητών καθώς εδώ
δεν έχουμε διασταυρωμένη επικύρωση.
Πάμε να δούμε πως δουλεύει με ένα παράδειγμα που θα θελήσουμε να το
ταξινομήσουμε:
Έστω ότι έχουμε κάποιο στιγμιότυπο, έναν άνδρα 47 χρονών, με ύψος 1,70, βάρος
80 κιλά και με 85 καρδιακούς παλμούς το λεπτό. Πάμε να δούμε σε ποια κατηγορία
θα το ταξινομήσει.
Βέβαια τα χαρακτηριστικά του κάθε στιγμιότυπου είναι 279 οπότε αυτά που του
δίνουμε εμείς είναι πολύ λίγα οπότε η ταξινόμηση δεν θα είναι ακριβής. Για το λόγο
αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων με
τροποποιημένα δεδομένα.

7.4 Η διεπαφή του εργαλείου με την εισαγωγή ενός στιγμιότυπου
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Ας δούμε τώρα την πρόβλεψη του εργαλείου.

7.5 Η πρόβλεψη του εργαλείου για ένα στιγμιότυπο

Βλέπουμε ότι το τοποθετεί στην κλάση 1.
Αν δώσουμε οποιοδήποτε άλλο στιγμιότυπο θα μπορέσει να προβλέψει την
κατηγορία στην οποία ανήκει.
Το εργαλείο αυτό κάνει τις προβλέψεις χρησιμοποιώντας την πρότερη γνώση.
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Κεφάλαιο 8°
Συμπεράσματα και μελλοντικές
επεκτάσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο, θα δούμε τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την παρούσα εργασία καθώς και τι μπορούμε να κάνουμε στο
μέλλον.

8.1 Συμπεράσματα
Κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας μιλήσαμε για τεχνικές εξόρυξης γνώσης
που μας βοηθούν να ανακαλύψουμε την κρυμμένη πληροφορία. Αξιοποιώντας τα
δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα κυρίως σε μεγάλες βάσεις δεδομένων
μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα.
Έτσι και στην περίπτωσή μας χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με
σοβαρές ασθένειες (βιοϊατρικά δεδομένα) υπολογίσαμε και συγκρίναμε τις
ακρίβειες των αλγορίθμων κατηγοριοποίησης με σκοπό την καλύτερη πρόγνωση
ταξινόμησης των ατόμων κυρίως σε υγιείς και ασθενείς.
Έπειτα από τα αποτελέσματα των αλγορίθμων για κάθε σύνολο ξεχωριστά
καταλήξαμε ότι η μέθοδος των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης SMO είχε την
καλύτερη ακρίβεια για όλα τα σύνολα. Αυτό οφείλεται ,όπως είπαμε και πιο πάνω,
στην δυνατότητα που έχουν οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας, να μην
επηρεάζονται από το πλήθος των χαρακτηριστικών και κυρίως όταν είναι
περισσότερα από τα στιγμιότυπα.
Είδαμε σύνολα όπου είχαν καλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα δοκιμής από ότι στα
εκπαίδευσης ή και το αντίθετο, σύνολα με πολύ καλή ή πολύ κακή μέγιστη
ακρίβεια αλλά ακόμη και σύνολα με την απόλυτη επιτυχία πρόβλεψης, 100 τοις
εκατό (%).
Ασχοληθήκαμε όμως και με τον συνδυασμό ταξινομητών, χρησιμοποιώντας τον
αλγόριθμο που μας έδωσε την καλύτερη ακρίβεια για όλα τα σύνολα , όπου εκεί
είδαμε πως χρησιμοποιώντας ένα ταξινομητή και πολλά υποσύνολα του αρχικού
συνόλου ή πολλούς ταξινομητές σε ένα σύνολο, μπορούμε να επιτύχουμε
καλύτερες ακρίβειες πρόβλεψης.
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Σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αλγορίθμους με ίδια τεχνική να διαφέρουν στην
ακρίβεια λόγο διαφορετικού διαχωρισμού των υποσυνόλων, αλγορίθμους που
συνδύαζαν περισσότερους αλγορίθμους να επηρεάζονται πολύ από κάποιον με
χαμηλή ακρίβεια και να μην φτάνουν ούτε την ακρίβεια του SMO αλλά και άλλους
που κατέφεραν να ξεπεράσουν κατά πολύ την ακρίβεια του απλού ταξινομητή.
Χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία των δεδομένων και παρατηρώντας τα αποτελέσματα
των απλών ταξινομητών κυρίως ,καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θόρυβος, ελλειπή
δεδομένα και ίσως και χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητική την διαδικασία
πρόβλεψης αλλά όχι σε όλα τα σύνολα και σε όλους τους αλγορίθμους.
Χρησιμοποιώντας την μέθοδο που μας εξασφάλισε το μεγαλύτερο ποσοστό
επιτυχίας κατασκευάσαμε και ένα εργαλείο όπου έχοντας ενσωματωμένη την
πρότερη γνώση, μας δίνει την δυνατότητα, δίνοντάς του ένα μη ταξινομημένο
στιγμιότυπο ,να προβλέψουμε αν είναι υγιής ή όχι.
Ακόμη είναι καλό να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία των συνόλων που χειριστήκαμε
και υπολογίσαμε τις ακρίβειές τους αποτελούνταν από χιλιάδες γονίδια και άλλα
χαρακτηριστικά που για όσους δεν είναι ιατροί ή δεν έχουν σχέση με αυτά
θεωρούνται άγνωστα πράγματα. Ουσιαστικά μπορέσαμε και βρήκαμε ποσοστά
επιτυχίας χωρίς να ξέρουμε ,εκτός από την γενική εικόνα των συνόλων, τι ακριβώς
είναι τα χαρακτηριστικά. Οι μόνοι που μπορούν να αποφανθούν για το περιεχόμενο
των στοιχείων είναι κυρίως ιατροί όμως παρόλα αυτά καταφέραμε να δώσουμε τα
ποσοστά ακριβείας ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος υγιής ή όχι.
Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα γενικό συμπέρασμα θα ήταν ότι η όλη διαδικασία
εξόρυξης γνώσης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε, μπορεί να
βοηθήσει ιατρούς και λοιπούς σχετιζόμενους επιστήμονες , στην διάγνωση μιας
ασθένειας σε ένα άτομο ή και στην πρόληψή της για το καλό του ατόμου αυτού.
Είναι γνωστό ότι η πρόληψη σώζει ζωές και όπως φαίνεται από την πρόοδο της
τεχνολογίας πολλές ασθένειες που εντοπίζονται έγκαιρα μπορούν να ιαθούν.

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Αφού τελειώσαμε την ανάλυση της παρούσας εργασίας σειρά έχει η σκέψη για την
επέκταση του αντικειμένου στο μέλλον.
Ένα βήμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μελλοντική εργασία είναι η
επεξεργασία των δεδομένων ώστε να μην υπάρχει θόρυβος και ελλιπή ή
λανθασμένα δεδομένα, με την βοήθεια βέβαια και ατόμων που γνωρίζουν όλα τα
χαρακτηριστικά, με απώτερο στόχο την καλύτερη πρόβλεψη και υψηλά ποσοστά
επιτυχίας.
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Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε αλγορίθμους από την ίδια κατηγορία, για
παράδειγμα δέντρα αποφάσεων, ώστε να δούμε αν υπάρχουν άλλοι αλγόριθμοι
καλύτεροι από αυτούς που χρησιμοποιήσαμε. Ακόμη μπορούμε να
τροποποιήσουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε αλγορίθμου αλλάζοντας τις τιμές,
όπως τιμή του k στην εύρεση κοντινότερων γειτόνων ή στην συνάρτηση πυρήνα των
μηχανών διανυσματικής υποστήριξης.
Όσον αφορά το εργαλείο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ιατρό, ώστε
δίνοντας τα δεδομένα του κάθε ατόμου να έχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για
την κατάσταση την υγείας του. Όμως αυτό απαιτεί μεγάλη εργασία καθώς θα
πρέπει η εφαρμογή να είναι προσιτή από κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς αυτός να
χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις πάνω στον τομέα της εξόρυξης γνώσης.
Κλείνοντας να προσθέσουμε ότι η εφαρμογή μεθόδων εξόρυξης γνώσης στην
Ιατρική και σε κλάδους σχετιζόμενους με αυτή, για παράδειγμα Βιολογία, έχουν
αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα που σημαίνει ότι είναι ένας από τους πιο
εξελισσόμενους κλάδους αλλά και πολύ χρήσιμος για όλους τους ανθρώπους.
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