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Περίληψη  
 

Η εργασία αυτή μελετά δύο κύριες κατηγορίες μάθησης: μάθηση με πλήρη επίβλεψη και μάθηση με 

μερική επίβλεψη για το πρόβλημα της ταξινόμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όταν έχουμε 

ταξινομημένα παραδείγματα μόνο από την μια κλάση που μας ενδιαφέρει (θετική κλάση), οπότε 

έχουμε την περιγραφή έννοιας και την μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα 

αντίστοιχα. Από την τελευταία αυτή κατηγορία περιγράφουμε τους αλγόριθμους: Naive Bayes 

Positive (NBP), Naive Bayes Multinomial Positive (NBMP), και Biased-SVM. Ο NBP αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια της εργασίας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σώματος δεδομένων με διακριτά και 

κυρίως συνεχή-αριθμητικά χαρακτηριστικά. Το μειονέκτημα των δύο Naive Bayes Positive 

αλγορίθμων είναι ότι απαιτούν από τον χρήστη να δίνει μια εκτίμηση της εκ των προτέρων 

πιθανότητας της θετικής κλάσης, η οποία σε αρκετά προβλήματα μπορεί να μην είναι γνωστή, και 

για αυτό υλοποιήσαμε τέσσερις μεθόδους για τον υπολογισμό της. 

 

Οι παραπάνω αλγόριθμοι, αξιολογούνται πειραματικά σε επτά προβλήματα ταξινόμησης μη 

ισοζυγισμένων σωμάτων δεδομένων, και συγκρίνονται με τους αντίστοιχους αλγορίθμους μάθησης 

με πλήρη επίβλεψη. Τα αποτελέσματα τους αναδεικνύουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς. Με ένα πολύ 

μικρότερο αριθμό ταξινομημένων παραδειγμάτων εκπαίδευσης, και μάλιστα μόνο από την 

κατηγορία που μας ενδιαφέρει, κάνοντας παράλληλα χρήση μη ταξινομημένων από τον εκπαιδευτή 

παραδειγμάτων, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ταξινομητής με ισάξια ή ακόμα και καλύτερη 

απόδοση. Οπότε το κέρδος είναι τεράστιο, αν αναλογιστούμε ότι η ταξινόμηση του σώματος 

εκπαίδευσης που γίνεται συνήθως χειροκίνητα από τον εκπαιδευτή αποτελεί μια επίπονη και 

χρονοβόρα διαδικασία. Εξετάζονται επίσης πειραματικά οι μέθοδοι υπολογισμού της εκτίμησης της 

εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης, όπου και βρέθηκε ότι παρουσιάζουν πάρα πολύ 

καλά αποτελέσματα. 

 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μηχανική Μάθηση, Ταξινόμηση, Μάθηση με πλήρη επίβλεψη, Μάθηση με μερική 

επίβλεψη, Περιγραφή έννοιας, Μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα δεδομένα, Μάθηση από μη 

ισοζυγισμένα σώματα δεδομένων 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Abstract 
 

In this work we study two main areas of learning: supervised learning and semi-supervised learning 

for the problem of classification. Special emphasis is given to having labeled data from one class, 

the class that we are interested (positive class). So we have data description and learning from 

positive and unlabeled data respectively. From the last area we describe the following algorithms: 

Naive Bayes Positive (NBP), Naive Bayes Multinomial Positive (NBMP), and Biased-SVM. The 

NBP algorithm was developed by us for use to be used on any dataset having nominal and/or 

numeric attributes. The main shortcoming of the two Naive Bayes Positive algorithms is that they 

require the user to give the positive class probability, which is hard for the user to provide in 

practice. For this reason we have developed four methods for computing it. 

 

The above algorithms are evaluated on seven imbalance datasets and they are compared with the 

respective algorithms of supervised learning. The experimental results show that they are very 

competitive. Using a smaller number of labeled training examples, only from the positive class, and 

a large set of unlabeled examples, it is possible to build a classifier with equal or even better 

performance. Therefore, our benefit is huge considering that the classification of the training data is 

mostly done manually, a labor-intensive and very time consuming procedure. Experimental results 

show also that the methods for estimating the positive class probability have very good results. 

 

 
Keywords: Machine Learning, Classification, Supervised Learning, Semi-supervised Learning, 

Data Description, Learning from positive and unlabeled data, Imbalance Datasets Problem 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ευχαριστίες 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας, ερευνητή του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Γιώργο Παλιούρα, για την καθοδήγησή του και την συνεργασία που 

είχαμε. Επίσης, ευχαριστώ τον καθηγητή Τίμο Σελλή που με παρότρυνε να αναλάβω διπλωματική 

εργασία στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και ανέλαβε την εποπτεία της εργασίας αυτής. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

  i

Πίνακας περιεχομένων 

1 Εισαγωγή......................................................................................................1 

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας .................................................................... 2 

1.2 Διάρθρωση της εργασίας ............................................................................................ 3 

2 Θεωρητικό υπόβαθρο..................................................................................5 

2.1 Εισαγωγή .................................................................................................................... 5 

2.2 Μηχανική Μάθηση ..................................................................................................... 8 

2.3 Ταξινόμηση ................................................................................................................. 9 

2.3.1 Διανυσματική αναπαράσταση ............................................................................. 10 

2.4 Μάθηση με πλήρη επίβλεψη..................................................................................... 10 

2.4.1 Μάθηση από ταξινομημένα παραδείγματα πολλών κλάσεων.............................. 11 

2.4.2 Μάθηση από θετικά παραδείγματα ..................................................................... 12 

2.5 Μάθηση με μερική επίβλεψη .................................................................................... 15 

2.5.1 Μη ταξινομημένα παραδείγματα......................................................................... 16 

2.5.2 Μάθηση από ταξινομημένα και μη ταξινομημένα παραδείγματα ........................ 17 

2.5.2.1 Αλγόριθμος μεγιστοποίησης προσδοκίας.................................................................................. 18 
2.5.2.2 Αλγόριθμος co-training ............................................................................................................. 20 
2.5.2.3 Αλγόριθμοι περιορισμένης εμβέλειας ....................................................................................... 21 

2.5.3 Μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα ................................... 22 

2.5.3.1 Naive Bayes Positive................................................................................................................. 22 
2.5.3.2 Αλγόριθμοι 2 βημάτων.............................................................................................................. 23 
2.5.3.3 Biased-SVM.............................................................................................................................. 24 

2.6 Μάθηση από μη ισοζυγισμένα σώματα δεδομένων.................................................. 24 

2.7 Μέτρα αξιολόγησης .................................................................................................. 26 

2.7.1 Πίνακας σύγχυσης .............................................................................................. 26 

2.7.2 Ακρίβεια ............................................................................................................. 27 

2.7.3 Ορθότητα............................................................................................................ 27 

2.7.4 Ανάκληση ........................................................................................................... 28 

2.7.5 Μέτρο F.............................................................................................................. 28 



 

  ii 

2.7.6 Εκτίμηση του μέτρου F ....................................................................................... 28 

2.7.7 Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC ............................................................... 29 

3 Αλγόριθμοι .................................................................................................31 

3.1 Bayes αλγόριθμοι...................................................................................................... 31 

3.1.1 Naive Bayes ....................................................................................................... 33 

3.1.2 Naive Bayes Multinomial................................................................................... 36 

3.1.3 Naive Bayes Positive.......................................................................................... 39 

3.1.4 Naive Bayes Multinomial Positive..................................................................... 41 

3.1.5 Η εκ των προτέρων πιθανότητα της θετικής κλάσης στους Bayes Positive 

αλγορίθμους ...................................................................................................................... 46 

3.2 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) ............................................................ 47 

3.3 Biased-SVM.............................................................................................................. 50 

4 Πειραματική αξιολόγηση..........................................................................53 

4.1 Πειραματικό πλαίσιο................................................................................................. 53 

4.2 Πειραματικά αποτελέσματα...................................................................................... 58 

4.2.1 Σύγκριση μάθησης από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα έναντι 

παραδοσιακής μάθησης..................................................................................................... 58 

4.2.2 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής 

κλάσης στους Bayes Positive αλγορίθμους ....................................................................... 66 

4.3 ECML-PKDD 2006 Discovery Challenge................................................................ 72 

5 Επίλογος .....................................................................................................77 

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα....................................................................................... 77 

5.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις ....................................................................................... 79 

6 Βιβλιογραφία .............................................................................................81 



 

  1

1   

Εισαγωγή 

Η κατασκευή μηχανών ικανών να μαθαίνουν από την εμπειρία έχει αποτελέσει για πολύ 

καιρό αντικείμενο τόσο φιλοσοφικών όσο και τεχνικών συζητήσεων. Η τεχνική πτυχή των 

συζητήσεων έχει λάβει μια τεράστια ώθηση από την εμφάνιση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που έχουν καταδείξει ότι οι μηχανές μπορούν να επιδείξουν ένα σημαντικό 

επίπεδο ικανότητας μάθησης, αν και τα όρια αυτής της ικανότητας δεν έχουν ακόμα σαφώς 

καθοριστεί. 

 

Η ύπαρξη αξιόπιστων συστημάτων εκμάθησης είναι αναγκαία, δεδομένου ότι υπάρχουν 

πολλά προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο μαθηματικό πρότυπο που να 

τα περιγράφει, οπότε και δεν μπορούν να λυθούν από τις κλασσικές τεχνικές 

προγραμματισμού. Παραδείγματος χάριν δεν είναι γνωστό πώς να γράψει κάποιος ένα 

πρόγραμμα υπολογιστή για την αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτήρων, αν και υπάρχει 

αφθονία διαθέσιμων παραδειγμάτων. Είναι επομένως φυσικό να ρωτήσει κανείς αν ένας 

υπολογιστής μπορεί να εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει το γράμμα ‘Α’ από παραδείγματα, 

εξάλλου αυτός δεν είναι και ο τρόπος που ο άνθρωπος μαθαίνει να διαβάζει; Θα 

αναφερθούμε σε αυτήν την προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος ως μεθοδολογία 

μηχανικής μάθησης. 
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Ο ίδιος συλλογισμός ισχύει και σε άλλα προβλήματα: εύρεση γονιδίων σε μια ακολουθία 

DNA, φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντοπισμός ή αναγνώριση αντικειμένων 

στην όραση υπολογιστών, κ.ά.. Η επίλυση κάθε ενός από αυτά τα προβλήματα έχει τη 

δυνατότητα να επιφέρει επανάσταση σε κάποια πτυχή της ζωής μας, και για κάθε ένα από 

αυτά οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να προσφέρουν το κλειδί για την λύση του 

προβλήματος. 

1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια μελέτη διαφορετικών προσεγγίσεων από το χώρο της 

μηχανικής μάθησης για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων, οι οποίες 

αναδεικνύονται πολλά υποσχόμενες και ως εκ τούτου έχουν αρχίσει να απασχολούν 

σημαντικό μέρος της ερευνητικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα μελετηθούν μέθοδοι που 

επιδιώκουν την εκμάθηση ταξινομητών από προ-ταξινομημένα δεδομένα (μάθηση με πλήρη 

επίβλεψη – supervised learning), και μέθοδοι που η μάθηση τους υποβοηθείται από την 

ύπαρξη και μη ταξινομημένων από τον άνθρωπο δεδομένων (μάθηση με μερική επίβλεψη – 

semi-supervised learning). Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες μάθησης μελετάται και το 

πρόβλημα της ταξινόμησης αντικειμένων δύο κλάσεων, κάνοντας χρήση προ-ταξινομημένων 

παραδειγμάτων μόνο από τη μια εξ αυτών. Για την πρώτη κατηγορία έχουμε τις μεθόδους 

που βασίζονται στην περιγραφή της υπό εκμάθηση κατηγορίας (data description), χωρίς τη 

χρήση παραδειγμάτων άλλων κατηγοριών. Για την δεύτερη κατηγορία έχουμε τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούν αυτά τα προ-ταξινομημένα παραδείγματα της μιας κλάσης (θετικά) μαζί 

με ένα σύνολο από μη ταξινομημένα από τον άνθρωπο στιγμιότυπα (learning from positive 

and unlabeled data). 

 

Σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων κυρίως της τελευταίας 

κατηγορίας, της μάθησης με μερική επίβλεψη χρησιμοποιώντας θετικά και μη ταξινομημένα 

παραδείγματα. Εκεί θα περιγραφεί ένας νέος αλγόριθμος ταξινόμησης σε δύο κλάσεις που 

στοχεύει στον αποδοτικό χειρισμό παραδειγμάτων με διακριτά και κυρίως συνεχή 

χαρακτηριστικά, ονόματι Naive Bayes Positive (NBP), ο αλγόριθμος ταξινόμησης κειμένου, 

Naive Bayes Multinomial Positive (NBMP), και ο αλγόριθμος Biased-SVM. Βασικός στόχος 

της παρούσας εργασίας είναι η πειραματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των 

μεθόδων σε μια ποικιλία σωμάτων εκπαίδευσης, που διαφέρουν σε ότι αφορά το μέγεθος, τη 

φύση των προβλημάτων ταξινόμησης από τα οποία προέρχονται, τη διαστασιμότητα τους, το 

ισοζύγιο θετικών προς αρνητικά παραδείγματα και, τέλος, την ύπαρξη σπάνιων 

παραδειγμάτων σε αυτά. 
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1.2 Διάρθρωση της εργασίας 

Το υπόλοιπο της εργασίας οργανώνεται ως ακολούθως: Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εργασία, σε σχέση με τις περιοχές της 

μάθησης με πλήρη επίβλεψη, της μάθησης με μερική επίβλεψη και της μάθησης από μη 

ισοζυγισμένα σώματα δεδομένων. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τους αλγορίθμους που 

αναπτύχθηκαν. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στο περιβάλλον διεξαγωγής των πειραμάτων 

στο οποίο διενεργήθηκε η αξιολόγηση των μεθόδων που συζητούνται, καθώς και περιγραφή 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εκτέλεση τους. Στο ίδιο κεφάλαιο μελετάται και 

ένας αλγόριθμος στηριζόμενος στη μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα 

που υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός διαγωνισμού. Η εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο 

5, όπου ανακεφαλαιώνονται τα ζητήματα που θίχθηκαν και προτείνονται κατευθύνσεις που 

θα άξιζε να διερευνηθούν μελλοντικά. 
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2  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1 Εισαγωγή 

Όταν οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για να λύσουν ένα πρακτικό πρόβλημα, η συνήθης 

περίπτωση είναι να μπορεί να περιγραφεί ρητά η μέθοδος παραγωγής της απαιτούμενης 

εξόδου από το σύνολο δεδομένων εισόδου. Οπότε ο στόχος του σχεδιαστή του συστήματος 

και τελικά του προγραμματιστή για την εφαρμογή των προδιαγραφών είναι να μεταφράσει 

αυτή την μέθοδο σε μια ακολουθία βημάτων που ο υπολογιστής θα ακολουθήσει για να 

επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Όταν όμως οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για να λύσουν πιο σύνθετα προβλήματα, 

μπορούν να προκύψουν καταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει κάποια γνωστή μέθοδος για τον 

υπολογισμό της επιθυμητής εξόδου από το σύνολο των δεδομένων εισόδου ή ο υπολογισμός 

αυτός να είναι πολύ ακριβός. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων μπορεί να είναι η 

μοντελοποίηση μιας σύνθετης χημικής αντίδρασης, όπου οι ακριβείς αλληλεπιδράσεις των 

διάφορων αντιδραστηρίων δεν είναι γνωστές, η ταξινόμηση πρωτεϊνικών τύπων βασισμένων 

στην ακολουθία DNA από την οποία παράγονται, ή η ταξινόμηση όσους έχουν κάνει αίτηση 

για δάνειο σε εκείνους που θα αθετήσουν ή σε εκείνους που θα το ξεπληρώσουν. 
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Αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να λυθούν από μια παραδοσιακή προγραμματιστική 

προσέγγιση, αφού ο σχεδιαστής του συστήματος δεν μπορεί να καθορίσει ακριβώς την 

μέθοδο με την οποία η σωστή έξοδος υπολογίζεται από τα δεδομένα εισόδου. Μια 

εναλλακτική στρατηγική για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι να προσπαθήσει ο 

υπολογιστής να μάθει την λειτουργία εισόδου/εξόδου από παραδείγματα, με τον ίδιο τρόπο 

που τα παιδιά μαθαίνουν ποια είναι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα απλά λέγοντας τους ποια από 

ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων είναι αγωνιστικά, και όχι δίνοντας τους μια ακριβή 

προδιαγραφή του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Η προσέγγιση της χρησιμοποίησης 

παραδειγμάτων για την κατασκευή ενός προγράμματος είναι γνωστή ως μεθοδολογία 

μάθησης (learning methodology), και στην ειδική περίπτωση που τα παραδείγματα είναι 

ζευγάρια εισόδου/εξόδου καλείται μάθηση με επίβλεψη (supervised learning). Τα 

παραδείγματα αναφέρονται ως δεδομένα εκπαίδευσης (training data). 

 

Τα ταιριάσματα εισόδου/εξόδου συνήθως φανερώνουν μια λειτουργική σχέση που 

απεικονίζει τα δεδομένα εισόδου σε έξοδο, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα όταν η έξοδος 

αλλοιώνεται από θόρυβο. Όταν υπάρχει μια υποκείμενη συνάρτηση από τα δεδομένα εισόδου 

στην έξοδο, αυτή αναφέρεται ως συνάρτηση στόχου (target function). Η προσέγγιση της 

συνάρτησης στόχου που μαθαίνεται ή δημιουργείται από τον αλγόριθμο μάθησης είναι 

γνωστή ως λύση (solution) του προβλήματος μάθησης. Στην περίπτωση της ταξινόμησης, 

αυτή η συνάρτηση αναφέρεται μερικές φορές ως συνάρτηση απόφασης (decision function). Η 

λύση επιλέγεται από ένα σύνολο υποψήφιων συναρτήσεων που απεικονίζουν το χώρο 

εισόδου στην περιοχή εξόδου. Συνήθως θα επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο ή μια 

κατηγορία από υποψήφιες συναρτήσεις γνωστές ως υποθέσεις (hypotheses) πριν ξεκινήσουμε 

να μάθουμε τη σωστή συνάρτηση. Παραδείγματος χάριν, τα αποκαλούμενα δέντρα απόφασης 

(decision trees) είναι υποθέσεις που δημιουργούνται κατασκευάζοντας ένα δυαδικό δέντρο με 

απλές συναρτήσεις απόφασης στους εσωτερικούς κόμβους και τιμές εξόδου στα φύλλα. Ως 

εκ τούτου, μπορούμε να δούμε την επιλογή από τον χώρο υποθέσεων (hypotheses space) ως 

ένα από τα βασικά συστατικά της μάθησης. Ο αλγόριθμος που παίρνει τα δεδομένα 

εκπαίδευσης ως είσοδο και επιλέγει μια υπόθεση από των χώρο υποθέσεων είναι το δεύτερο 

σημαντικό συστατικό και αναφέρεται ως αλγόριθμος μάθησης (learning algorithm). 

 

Στην περίπτωση της μάθησης να διακρίνει κάποιος τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, η έξοδος είναι 

ένα απλά ναι ή όχι, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως δυαδική τιμή εξόδου. Για το 

πρόβλημα της αναγνώρισης πρωτεϊνικών τύπων η τιμή της εξόδου θα είναι μία από ένα 

πεπερασμένο αριθμό κατηγοριών, ενώ οι τιμές εξόδου για την μοντελοποίηση μιας χημικής 

αντίδρασης μπορεί να είναι οι συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων ως πραγματικοί αριθμοί. 
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Ένα πρόβλημα μάθησης με δυαδική τιμή εξόδου αναφέρεται ως πρόβλημα δυαδικής 

ταξινόμησης (binary classification). Ένα πρόβλημα με ένα πεπερασμένο αριθμό από 

κατηγορίες αναφέρεται ως πρόβλημα ταξινόμησης πολλαπλών κατηγοριών (multi-class 

classification). Ένα πρόβλημα με πραγματικούς αριθμούς ως έξοδο αναφέρεται ως 

παλινδρόμηση (regression). 

 

Υπάρχουν άλλοι τύποι μάθησης που δεν θα εξεταστούν σε αυτήν την εργασία. Για 

παράδειγμα η μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) εξετάζει την περίπτωση όπου 

δεν υπάρχει κάποια τιμή εξόδου και ο στόχος της μάθησης είναι να κατανοηθεί η διαδικασία 

που παρήγαγε τα δεδομένα, Αυτός ο τύπος μάθησης περιλαμβάνει την εκτίμηση παραμέτρων, 

την ομαδοποίηση, κ.α.. Υπάρχουν επίσης μοντέλα μάθησης που εξετάζουν πιο σύνθετες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του περιβάλλοντος τους. Ίσως η 

απλούστερη περίπτωση είναι όταν ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ρωτήσει το περιβάλλον για 

την έξοδο που συνδέεται με μια συγκεκριμένη είσοδο. Η μελέτη για το πώς αυτό έχει 

επιπτώσεις στη δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να μάθει είναι γνωστή ως μάθηση 

ερωτήσεων (query learning). Περαιτέρω πολυπλοκότητες στην αλληλεπίδραση εξετάζονται 

στην μάθηση με ενίσχυση (reinforcement learning), όπου ο εκπαιδευόμενος έχει μια σειρά 

από ενέργειες στην διάθεση του που μπορεί να πάρει για να προσπαθήσει να κινηθεί προς 

καταστάσεις όπου αναμένει υψηλές ανταμοιβές. Η μεθοδολογία μάθησης μπορεί να παίξει 

ρόλο στην μάθηση με ενίσχυση αν μεταχειριστούμε τη βέλτιστη ενέργεια ως έξοδο μιας 

συνάρτησης της τρέχουσας κατάστασης του εκπαιδευόμενου. Υπάρχουν, εντούτοις, 

σημαντικές περιπλοκές, αφού η ποιότητα της εξόδου μπορεί να αξιολογηθεί μόνο έμμεσα 

όταν εμφανιστούν οι συνέπειες μιας ενέργειας. 

 

Άλλοι τύποι μάθησης καθορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα εκπαίδευσης 

παράγονται αλλά και από το πώς παρουσιάζονται στον εκπαιδευόμενο. Παραδείγματος χάριν, 

υπάρχει μια διάκριση που γίνεται μεταξύ της batch μάθησης στην οποία όλα τα δεδομένα 

δίνονται στον εκπαιδευόμενο στην έναρξη της μάθησης, και της on-line μάθησης στην οποία 

ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ένα παράδειγμα τη φορά, και δίνει την εκτίμηση της εξόδου, πριν 

να λάβει τη σωστή της τιμή. Στην on-line μάθηση ο εκπαιδευόμενος ενημερώνει την 

τρέχουσα υπόθεσή του βάση του νέου παραδείγματος και η ποιότητα της μάθησης 

αξιολογείται από το συνολικό αριθμό λαθών που γίνονται κατά τη διάρκεια της μάθησης. 
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2.2 Μηχανική Μάθηση 

Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) έχει ως αντικείμενο την κατασκευή 

προγραμμάτων, ικανών να βελτιώνονται αυτόματα με την εμπειρία που αποκτούν κατά την 

εκτέλεση τους. Χρησιμοποιεί έννοιες από διάφορα επιστημονικά πεδία και κυρίως από τη 

στατιστική, την τεχνητή νοημοσύνη και τη θεωρία πληροφορίας. Ο όρος μάθηση 

χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια ότι ένα πρόγραμμα μαθαίνει από την υπάρχουσα εμπειρία 

Ε σε σχέση με κάποια εργασία Τ που πρέπει να επιτελέσει και με κάποιο μέτρο απόδοσης Ρ, 

όταν η απόδοσή του στην εργασία Τ, όπως μετριέται από το Ρ, βελτιώνεται από την εμπειρία 

Ε [Mit97]. Για παράδειγμα, η εργασία ενός προγράμματος μπορεί να είναι η οπτική 

αναγνώριση χειρόγραφων λέξεων. Σε αυτή την περίπτωση, ως μέτρο αξιολόγησης μπορεί να 

θεωρηθεί το ποσοστό των λέξεων που αναγνωρίστηκαν σωστά από ένα σύνολο δοκιμής και η 

εμπειρία θα είναι ένα σύνολο με χειρόγραφες λέξεις που είναι χαρακτηρισμένες εκ των 

προτέρων. Αυτό το σύνολο δεδομένων αξιοποιείται στην εκπαίδευση του προγράμματος. 

 

Βασική αρχή λειτουργίας ενός αλγορίθμου μηχανική μάθησης είναι η προσπάθεια εξαγωγής 

γενικευμένων κανόνων, ικανών να αντιμετωπίσουν το προς επίλυση πρόβλημα από ένα 

περιορισμένο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, προσέγγιση δηλαδή της συνάρτησης (έννοιας) 

στόχου από το σύνολο των πιθανών λύσεων, τις υποθέσεις. Όμως, η μόνη διαθέσιμη 

πληροφορία που υπάρχει είναι το πεπερασμένο δείγμα εκπαίδευσης. Συνεπώς, πρόκειται για 

μία διαδικασία επαγωγικού συλλογισμού (inductive reasoning), δηλαδή συμπερασμού μίας 

γενικότερης έννοιας από την ειδικότερη έννοια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δείγμα. 

Επομένως, το μόνο που είναι εγγυημένο είναι ότι η προσέγγιση της συνάρτησης στόχου είναι 

ακριβής για τα δεδομένα εκπαίδευσης, ενώ για όλα τα άλλα στιγμιότυπα μπορούμε μόνο να 

το υποθέσουμε. Σε αυτό το ζήτημα αναφέρεται η θεμελιώδης παραδοχή της επαγωγικής 

μάθησης: 

 

Αξίωμα: Οποιαδήποτε υπόθεση έχει βρεθεί να προσεγγίζει καλά την συνάρτηση στόχου σε 

ένα επαρκώς μεγάλο σύνολο παραδειγμάτων εκπαίδευσης, θα την προσεγγίζει καλά και σε 

άγνωστα στιγμιότυπα. 

 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν είναι επαρκή. Έχει δειχθεί ότι, για να μπορέσει 

ένας αλγόριθμος μάθησης να κατατάξει άγνωστα στιγμιότυπα με κάποια λογική βάση, πρέπει 

να έχουν γίνει εκ των προτέρων κάποιες παραδοχές ως προς τη φύση της συνάρτησης στόχου. 

Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο χώρος των υποθέσεων στον οποίο αναζητείται η 

συνάρτηση στόχου και δίνεται μια λογική κατεύθυνση στη απαραίτητη γενίκευση πέρα από 
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τα παραδείγματα εκπαίδευσης, έτσι ώστε να συναχθεί η συνάρτηση στόχου. Οι παραδοχές 

αυτές είναι γενικά διαφορετικές για κάθε αλγόριθμο μάθησης και δεν είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουμε αν όντως ισχύουν. Το σύνολο των παραδοχών-ισχυρισμών για κάποιον 

αλγόριθμο που αυτός ακολουθεί για να πλοηγηθεί στο χώρο υποθέσεων, καλείται επαγωγική 

προδιάθεση (inductive bias) του αλγορίθμου. Πιο τυπικά, η επαγωγική προδιάθεση ενός 

αλγορίθμου L  είναι οποιοδήποτε ελάχιστο σύνολο παραδοχών B , τέτοιο ώστε για κάθε 

συνάρτηση στόχο C  και αντίστοιχα παραδείγματα εκπαίδευσης CD , η δυαδική τιμή 

κατάταξης που ανατίθεται σε κάθε στιγμιότυπο ix , ( ),i CL x D , να συνεπάγεται λογικά από 

τα B , CD  και ix : 

 ( ) ( ),i C i i Cx B D x L x D∀ ∧ ∧ →⎡ ⎤⎣ ⎦  (2.1) 

 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ισοδυναμία μιας διαδικασίας επαγωγικής μάθησης με μία 

παραγωγική (deductive) διαδικασία, δηλαδή με μια διαδικασία που με τυπικά ορθό τρόπο 

συμπεραίνει ειδικότερες έννοιες από γενικότερες. 

2.3 Ταξινόμηση 

Το πρόβλημα της ταξινόμησης (classification) συνιστάται στην εκμάθηση μιας συνάρτησης 

στόχου ικανής να αντιστοιχεί άγνωστα αντικείμενα σε προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών. 

Στόχος της διαδικασίας μάθησης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της μη 

παρατηρούμενης ιδιότητας που είναι το διακριτικό (όνομα/τιμή) της κατηγορίας ενός 

αγνώστου αντικειμένου, βάσει των τιμών των χαρακτηριστικών που το προσδιορίζουν. 

Τυπικά παραδείγματα εφαρμογών ταξινόμησης αποτελούν η αυτόματη ταξινόμηση 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κατηγορίες που καθορίζονται από τον χρήστη, ο 

διαχωρισμός καλοηθών από κακοήθεις όγκους μέσω της παρατήρησης των αποτελεσμάτων 

ιατρικών εξετάσεων, κ.ά.. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος 

προϋποτίθεται η συγκέντρωση ενός αριθμού από αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία 

παραδείγματα (στιγμιότυπα του προβλήματος), τα οποία έχουν ταξινομηθεί από τον 

άνθρωπο-εκπαιδευτή. Στην συνέχεια, τα εν λόγω στιγμιότυπα (σώμα δεδομένων 

εκπαίδευσης) δίνονται σε έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, ο οποίος, κατόπιν της 

παρατήρησης των χαρακτηριστικών τους, παράγει ως έξοδο ένα εκτιμώμενο μοντέλο, ικανό 

να αντιστοιχίζει άγνωστα στιγμιότυπα στις προδιαγεγραμμένες κατηγορίες. Το τελικό προϊόν 

της εκπαίδευσης καλείται ταξινομητής (classifier). 
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2.3.1 Διανυσματική αναπαράσταση 

Για να είναι σε θέση ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης να χειρισθεί τα δεδομένα που δίνονται 

ως είσοδος, απαιτείται ο μετασχηματισμός τους σε μια μορφή που να τον διευκολύνει στο 

έργο του. Μια από τις δημοφιλέστερες μορφές αναπαράστασης είναι η διανυσματική. Κάθε 

παράδειγμα εκπαίδευσης αναπαριστάται ως ένα διάνυσμα l χαρακτηριστικών 

(attributes/features), μετρήσιμων δηλαδή ποσοτήτων που έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε ο αλγόριθμος να εκμαιεύσει από τις τιμές τους τη γνώση που χρειάζεται για την 

εκμάθηση της συνάρτησης στόχου. Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που κωδικοποιεί 

ένα χαρακτηριστικό, αυτό μπορεί να είναι συνεχές (continuous) – π.χ. ένας πραγματικός 

αριθμός – ή ονομαστικό (nominal) – ένα σύνολο διακριτών τιμών. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

δεδομένα του προβλήματος απεικονίζονται σε έναν χώρο l διαστάσεων, το χώρο των 

στιγμιότυπων (instance space), με κάθε στιγμιότυπο (ήτοι διάνυσμα l χαρακτηριστικών) να 

αποτελεί ένα σημείο του χώρου. Στην περίπτωση του προβλήματος της ταξινόμησης, η κλάση 

που συνοδεύει τα στιγμιότυπα εκπαίδευσης κωδικοποιείται κι αυτή ως ονομαστικό 

χαρακτηριστικό. 

 

Στην περίπτωση που τα παραδείγματα είναι κείμενα, αυτά αναπαρίστανται ως σύνολα λέξεων 

(Bag of Words), δηλαδή διανύσματα αριθμητικών χαρακτηριστικών. Καθένα από αυτά 

αριθμεί το πλήθος των εμφανίσεων στο εκάστοτε κείμενο, της λέξης που αντιστοιχεί στη 

θέση του χαρακτηριστικού μέσα στο διάνυσμα. Το σύνολο όλων των λέξεων που 

εμφανίζονται στα κείμενα ονομάζεται λεξικό και συμβολίζεται με V = {w1,…,w|V|}. 

2.4 Μάθηση με πλήρη επίβλεψη 

Η διαδικασία της μάθησης υπό πλήρη επίβλεψη στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου, 

ικανό να προβλέπει κάποιες μη παρατηρούμενες ιδιότητες σε άγνωστα αντικείμενα, 

χρησιμοποιώντας στο σώμα δεδομένων εκπαίδευσης παραδείγματα που έχουν αυτές τις 

ιδιότητες γνωστές. Ως παραδείγματα αυτής της κατηγορίας μάθησης θα μπορούσαμε να 

επικαλεστούμε την εκτίμηση του βάρους ενός ανθρώπου δεδομένου του ύψους και άλλων 

χαρακτηριστικών του, ή του θέματος ενός κειμένου βάσει των συμβολοσειρών (λέξεων, 

αριθμών και σημείων στίξης) που το απαρτίζουν. 

 

Μια διαφορετική από την προηγούμενη προσέγγιση είναι η μάθηση χωρίς επίβλεψη, στην 

οποία τα παραδείγματα του σώματος δεδομένων εκπαίδευσης δεν έχουν γνωστή την τιμή της 

ιδιότητας που θέλουμε να προβλέψουμε, οπότε ο «μαθητής» αφήνεται ελεύθερος. Από τις 

σημαντικότερες υποπεριοχές της μάθησης χωρίς επίβλεψη, ξεχωρίζουν η ομαδοποίηση 
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(clustering), και η εκτίμηση παραμέτρων (parameter estimation). Η ομαδοποίηση συνιστάται 

στην ανακάλυψη ομάδων από αντικείμενα που παρουσιάζουν μεταξύ τους κοινά 

χαρακτηριστικά [DHS01]. Οι κατηγορίες στην περίπτωση αυτή δεν είναι γνωστές εκ των 

προτέρων (δεν δίνονται δηλαδή από τον χρήστη) αλλά προκύπτουν δυναμικά κατά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου ομαδοποίησης. Στην εκτίμηση παραμέτρων κατασκευάζουμε ένα 

στατιστικό μοντέλο του κόσμου του προς αντιμετώπιση προβλήματος, που διαθέτει ένα 

σύνολο παραμέτρων, τις τιμές των οποίων επιθυμούμε να προσδιορίσουμε. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούμε έναν αλγόριθμο μάθησης που εκπαιδεύεται σε αντιπροσωπευτικά 

δεδομένα του κόσμου μας, προκειμένου να προσεγγίσει τις ζητούμενες παραμέτρους [TK99]. 

2.4.1 Μάθηση από ταξινομημένα παραδείγματα πολλών κλάσεων 

Όπως είδαμε, τα παραδείγματα του σώματος δεδομένων εκπαίδευσης πρέπει όλα να έχουν 

γνωστή την τιμή της ιδιότητας. Για το πρόβλημα της ταξινόμησης αυτό σημαίνει να είναι 

ταξινομημένα, να γνωρίζουμε δηλαδή σε ποια κλάση ανήκουν. Οι πιο αντιπροσωπευτικοί 

αλγόριθμοι της κατηγορίας είναι ο αφελής ταξινομητής bayes (Naive Bayes) και οι μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines – SVM) που θα αναλυθούν στο 

κεφάλαιο 3. 

 

Η κατασκευή ενός αντιπροσωπευτικού σώματος εκπαίδευσης, παρ’ όλης ωστόσο της 

κρισιμότητας της, αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία. Συχνά, οι πηγές άντλησης ποιοτικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο 

είναι περιορισμένες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης τους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι το κόστος απόκτησης των δεδομένων. Σε 

ορισμένα πεδία, όπως αυτό της μοντελοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών, ένα παράδειγμα 

εκπαίδευσης μπορεί να χρειασθεί αρκετές μέρες για να παραχθεί, και μάλιστα με διόλου 

ευκαταφρόνητο κόστος. Σε άλλα πεδία, όπου το κόστος απόκτησης των δεδομένων είναι 

ουσιαστικά μηδαμινό (π.χ. φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας), απαιτείται από τον 

άνθρωπο να αφιερώσει αρκετές ώρες για την αρχική ταξινόμηση των δεδομένων 

εκπαίδευσης. 

 

Στα ταξινομημένα παραδείγματα πολλές φορές υπάρχει θόρυβος με τη μορφή παραδειγμάτων 

που περιέχουν ελλιπείς ή εσφαλμένες τιμές στα χαρακτηριστικά τους. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο για την ικανότητα γενίκευσης του επαγόμενου μοντέλου, 

καθιστώντας αναγκαία τη χρήση μεθόδων «καθαρισμού» του σώματος εκπαίδευσης, για τον 

περιορισμό των όποιων πιθανών επιπτώσεων. Επιπλέων, σημαντικό είναι και το πρόβλημα 

των άσχετων δεδομένων (outliers). Πρόκειται για δεδομένα που δεν πρόσκεινται ούτε των 
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θετικών ούτε και των αρνητικών παραδειγμάτων του προβλήματος, με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατόν από αυτά να εξαχθούν ουσιώδη συμπεράσματα για το υποσύνολο των 

περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν, σε σχέση με τις περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν 

άμεσα. Αρκετοί ταξινομητές αποπροσανατολίζονται από την παρουσία τέτοιων 

παραδειγμάτων, καταλήγοντας στην εκμάθηση ασήμαντων λεπτομερειών των δεδομένων 

αυτών. Το φαινόμενο αυτό γνωστό και ως φαινόμενο του υπερταιριάσματος (overfitting 

effect) [Mit97], πλήττει την ικανότητα γενίκευσης των επαγόμενων μοντέλων, και κατά 

συνέπεια την αποτελεσματικά τους κατά την αντιμετώπιση αγνώστων παραδειγμάτων. 

2.4.2 Μάθηση από θετικά παραδείγματα 

Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης n κλάσεων, ως θετικά παραδείγματα μιας κλάσης c 

θεωρούνται εκείνα που ανήκουν στην κλάση αυτή, με όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα του 

σώματος εκπαίδευσης να λογίζονται ως αρνητικά της κλάσης c. Όταν οι κλάσεις στις οποίες 

θέλουμε να διαχωρίσουμε τα άγνωστα παραδείγματα είναι δύο, θετικά θεωρούνται τα 

παραδείγματα που ανήκουν σε μια από αυτές και αρνητικά αυτά που ανήκουν στην άλλη. 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω της επίπονης και χρονοβόρας διαδικασίας της κατασκευής του 

σώματος εκπαίδευσης, διαθέτουμε μόνο θετικά παραδείγματα, παραδείγματα δηλαδή μόνο 

από την κατηγορία που μας ενδιαφέρει. Η συλλογή αρνητικών παραδειγμάτων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, γιατί πρώτον τα αρνητικά παραδείγματα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ομοιόμορφα 

ολόκληρο τον κόσμο εκτός όσων ανήκουν στην θετική κλάση, και δεύτερον υπάρχει ο 

κίνδυνος τα αρνητικά να είναι προκατειλημμένα λόγω ανθρώπινης ακούσιας προκατάληψης, 

κάτι που μπορεί να βλάψει την ακρίβεια στην ταξινόμηση. 

 

Έτσι έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι που επιδιώκουν την επίλυση του προβλήματος της 

ταξινόμησης αντικειμένων δύο κλάσεων, κάνοντας χρήση παραδειγμάτων μόνο από τη μια εξ 

αυτών. Το εν λόγω πρόβλημα αποδεικνύεται κατά πολύ δυσκολότερο από αυτό της κοινής 

ταξινόμησης, καθώς ο αλγόριθμος Περιγραφής Έννοιας ή Αναγνώρισης όπως έχει 

επικρατήσει να αποκαλείται, έχει στη διάθεσή του πληροφορία μόνο για μια κλάση, την 

κλάση-στόχο, ενώ για τα γνωρίσματα των παραδειγμάτων που δεν ανήκουν σ' αυτή την 

κλάση έχει πλήρη άγνοια. Το όριο μεταξύ των δύο κλάσεων πρέπει να προσδιορισθεί μόνο 

από τα παραδείγματα της κλάσης-στόχου, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερα άγνωστα αντικείμενα που ανήκουν σ' αυτή, ενώ 

ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποδοχής αρνητικών / άσχετων αντικειμένων. 
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Οι μέθοδοι αυτής της περιοχής αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ταξινόμησης από μια οπτική 

γωνία κάπως διαφορετική από εκείνη των «παραδοσιακών» μεθόδων ταξινόμησης δύο 

κλάσεων, που διαισθητικά έρχεται πιο κοντά στην κοινή λογική. Ενώ οι συνήθεις 

ταξινομητές χρειάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και από τις δύο κλάσεις για την 

εκμάθηση της συνάρτησης-στόχου, οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας εκμεταλλεύονται 

πληροφορία μόνο από τα παραδείγματα της «κλάσης-στόχου». Όσα αντικείμενα του κόσμου 

μας παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τα παραδείγματα εκπαίδευσης γίνονται 

αποδεκτά ως θετικά. Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο απορρίπτεται ως άσχετο με το πρόβλημα 

(outlier). Όπως υποδηλώνει ο όρος «Περιγραφή Έννοιας», στόχος μας πλέον δεν είναι ο 

διαχωρισμός αγνώστων αντικειμένων σε δύο (ή περισσότερες στη γενική περίπτωση) ομάδες, 

αλλά η κατασκευή ενός μοντέλου που να αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

άγνωστης έννοιας που αποτυπώνονται στα δεδομένα του υπό εξέταση προβλήματος. Αυτή 

ακριβώς η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο μεθοδολογιών, προσδίδει στην περιγραφή έννοιας 

την αυτονομία της στους κόλπους της μάθησης με επίβλεψη. Στη βιβλιογραφία μάλιστα 

συναντάται με μια ποικιλία ονομασιών. Μερικές από αυτές είναι: η Ταξινόμηση Μιας Κλάσης 

(One-Class Classification), ο Εντοπισμός Άσχετων Αντικειμένων (Outlier Detection), ο 

Εντοπισμός Καινοτομιών (Novelty Detection) και η Εννοιολογική Μάθηση (Concept 

Learning) [TD00]. 

 

Ποιές οι επιπτώσεις όμως της απουσίας αρνητικών παραδειγμάτων από το σώμα 

εκπαίδευσης; Για να απαντήσουμε σ' αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναλογιστούμε τη 

βαρύτητα των αρνητικών παραδειγμάτων στο χώρο της ταξινόμησης σε δύο κλάσεις. 

Υιοθετώντας τη γεωμετρική θεώρηση της αναπαράστασης των αντικειμένων που θέλουμε να 

διαχωρίσουμε ως διανύσματα n χαρακτηριστικών και κατ' επέκταση ως σημείων στο χώρο n 

διαστάσεων που συστήνουν τα χαρακτηριστικά, στόχος μας αποτελεί η προσέγγιση μιας 

επιφάνειας που διαχωρίζει ακριβέστερα τα σημεία των δύο κατηγοριών. Όταν διαθέτουμε 

σημεία και από τις δύο κατηγορίες, η επιφάνεια διάκρισης υποστηρίζεται και από τις δύο 

πλευρές. Μάλιστα, όσο πιο πολύ μοιάζουν τα αρνητικά παραδείγματα στα θετικά που 

διαθέτουμε (όσο πιο κοντά δηλαδή βρίσκονται τα σημεία των δύο κατηγοριών μεταξύ τους), 

τόσο ακριβέστερη είναι η προσέγγιση της επιφάνειας διάκρισης που αναζητείται. Αυτή 

ακριβώς την ιδέα εκμεταλλεύονται και τα SVMs, που αναζητούν ένα μικρό υποσύνολο των 

διανυσμάτων εκείνων και από τις δύο κλάσεις που συνορεύουν μεταξύ τους, των 

διανυσμάτων υποστήριξης (βλ. Ενότητα 3.2). Ελλείψει τέτοιων «ποιοτικών» αρνητικών 

παραδειγμάτων, η υποστήριξη που παρέχεται από τη μια πλευρά του χώρου είναι ιδιαίτερα 

χαλαρή, με αποτέλεσμα η προσεγγιζόμενη επιφάνεια διάκρισης να μην περιβάλλει τόσο 

«σφιχτά» όσο θα έπρεπε την κλάση των θετικών παραδειγμάτων. 
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Στην περίπτωση της περιγραφής έννοιας, η παντελής απουσία αρνητικών παραδειγμάτων 

επιτείνει την παραπάνω δυσκολία ακόμα περισσότερο (βλ. Σχήμα 2.1). Προβληματική 

καθίσταται πλέον και η επιλογή των χαρακτηριστικών για την αναπαράσταση των 

στιγμιότυπων, προκειμένου να επιτευχθεί ο αποτελεσματικότερος διαχωρισμός τους σε 

παραδείγματα σχετικά και μη. Καθώς οι περισσότεροι αλγόριθμοι ταξινόμησης δύο κλάσεων 

υποθέτουν ισοζυγισμένη εκπροσώπηση από παραδείγματα και των δύο κλάσεων, δεν 

αποδίδουν στα προβλήματα περιγραφής έννοιας. 

 

 

Σχήμα 2.1: Πρόβλημα ταξινόμησης δύο κλάσεων με χρήση (a) αντιπροσωπευτικών θετικών και 

αρνητικών παραδειγμάτων, (b) θετικών και μη αντιπροσωπευτικών αρνητικών παραδειγμάτων, 

(c) μόνο θετικών παραδειγμάτων. Από το σχήμα φαίνεται η δυσκολία προσδιορισμού της 

επιφάνειας διάκρισης, εξ αιτίας της έλλειψης υποστήριξης από παραδείγματα της δεύτερης 

κλάσης. Σημαντικό χαρακτηριστικό για την περιγραφή έννοιας είναι ότι η επιφάνεια διάκρισης 

είναι κλειστή (κλειστή καμπύλη γραμμή για το παράδειγμά μας, υπερσφαίρα στη γενική 

περίπτωση των n διαστάσεων). 

 

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς αλγορίθμους αυτής της κατηγορίας είναι ο SVM μιας 

κλάσης (one-class SVM) [SPS+99]. Ενώ ο παραδοσιακός SVM (βλ. Ενότητα 3.2) ως 

αλγόριθμος δύο κλάσεων, χρειάζεται και θετικά και αρνητικά παραδείγματα εκπαίδευσης, ο 

SVM μιας κλάσης από τον Scholkopf χρειάζεται μόνο θετικά παραδείγματα. Πρώτα 

μετασχηματίζει τον χώρο των χαρακτηριστικών με κάποιον πυρήνα και ύστερα θεωρεί την 

αρχή 0 ως το μόνο αρνητικό παράδειγμα, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι 

συνήθεις τεχνικές των SVM (βλ. Σχήμα 2.2). Σε αρκετά πειράματα ([CZH01], [MY01], 

[TD01]), ενώ βρέθηκε ότι ο αλγόριθμος αποδίδει μετριοπαθώς, μειονεκτεί από τα μοντέλα 

μάθησης που χρησιμοποιούν παραδείγματα και από τις κλάσεις. Λόγω έλλειψης πληροφορίας 

σχετικά με την κατανομή αρνητικών παραδειγμάτων, ο αλγόριθμος αυτός χρειάζεται πολύ 

περισσότερα θετικά παραδείγματα εκπαίδευσης για να δημιουργήσει μια ακριβής 

διαχωριστική επιφάνεια. Η απόδοσης τους επίσης εξαρτάται από τις παραμέτρους που δίνει ο 
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χρήστης και που καθορίζουν πόσο αυστηρά η διαχωριστική επιφάνεια θα ταιριάζει γύρω από 

τα δεδομένα. 

 

 

Σχήμα 2.2: [MY01] SVM μιας κλάσης, η αρχή 0 είναι το μόνο αρχικό μέλος της αρνητικής 

κλάσης. 

2.5 Μάθηση με μερική επίβλεψη 

Το κύριο μειονέκτημα των κλασικών μεθόδων μάθησης με πλήρη επίβλεψη είναι ότι 

χρειάζονται ένα μεγάλο αριθμό ταξινομημένων παραδειγμάτων εκπαίδευσης για να 

κατασκευάσουν ένα μοντέλο πρόβλεψης με ικανοποιητική ακρίβεια. Αυτή η ταξινόμηση του 

σώματος εκπαίδευσης γίνεται συνήθως χειροκίνητα από τον εκπαιδευτή, που αποτελεί μια 

επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της μάθησης με μερική επίβλεψη είναι η χρήση στην διαδικασία της 

εκπαίδευσης προταξινομημένων μαζί με μη ταξινομημένα από τον εκπαιδευτή παραδείγματα, 

για την παραγωγή του τελικού μοντέλου. Χρησιμοποιεί άγνωστα παραδείγματα, 

δειγματοληπτημένα από την κατανομή που ακολουθούν τα παραδείγματα στον πραγματικό 

κόσμο, με στόχο την ενίσχυση του αποτελέσματος της μαθησιακής διαδικασίας, 

χρησιμοποιώντας όσα λιγότερα προταξινομημένα από τον άνθρωπο δεδομένα είναι δυνατόν. 

 

Μια ειδική περίπτωση μάθησης με μερική επίβλεψη είναι η ενεργός μάθηση (active learning), 

η οποία όμως δεν εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Σ’ αυτήν, ο εκπαιδευτής συμμετέχει 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης, με επαύξηση του σώματος εκπαίδευσης με 

άγνωστα παραδείγματα, που ο ίδιος επισημειώνει, και με τη συμβολή του αλγορίθμου να 

περιορίζεται στην υπόδειξη προς τον εκπαιδευτή των παραδειγμάτων που θεωρεί ως τα πλέον 

ωφέλιμα. 

2.5.1 Μη ταξινομημένα παραδείγματα 

Πώς όμως είναι δυνατόν τα μη ταξινομημένα δεδομένα από μόνα τους να συμβάλουν στην 

κατασκευή ακριβέστερων μοντέλων ταξινόμησης; Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται να είναι 

σε θέση να ωφελήσουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη συνδυασμένη πιθανότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των 

στιγμιότυπων. Ας θεωρήσουμε ένα πρόβλημα ταξινόμησης: την αναγνώριση άρθρων του 

UseNet με συγκεκριμένη θεματολογία – π.χ. άρθρα και συζητήσεις από το χώρο της 

κλασσικής μουσικής. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από τα ταξινομημένα παραδείγματα που 

δίνουμε στον αλγόριθμο μάθησης, είναι δυνατόν να εξαχθεί πως κείμενα που περιέχουν τη 

λέξη «όπερα» ανήκουν συνήθως στην επιθυμητή κλάση κειμένων (θετικά παραδείγματα). 

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω για την ταξινόμηση ενός μεγάλου αριθμού αγνώστων 

άρθρων του UseNet που έχουμε στη διάθεσή μας, παρατηρούμε πως πολλά από εκείνα που ο 

ταξινομητής πιστεύει πως είναι θετικά περιέχουν τη λέξη «τενόρος». Αυτή ακριβώς η 

συνεμφάνιση των λέξεων «όπερα» και «τενόρος» σε ένα μεγάλο αριθμό αγνώστων 

παραδειγμάτων, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατασκευή ακριβέστερων 

ταξινομητών που θεωρούν και τις δύο παραπάνω λέξεις ως ενδεικτικές για την κατηγορία των 

θετικών παραδειγμάτων που αναζητούμε. Με το απλοϊκό αυτό παράδειγμα αναδεικνύεται η 

δύναμη των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

μεθόδων μάθησης με επίβλεψη. 

 

Ως ένα πιο φορμαλιστικό παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα πρόβλημα ταξινόμησης σε δυο 

κλάσεις, τα στιγμιότυπα των οποίων ακολουθούν δύο διαφορετικές κανονικές κατανομές. 

Χάριν απλότητας, θεωρούμε επίσης ότι ο χώρος του προβλήματος είναι μιας διάστασης (τα 

στιγμιότυπα δηλ. μοντελοποιούνται με μόλις ένα αριθμητικό χαρακτηριστικό). Το Σχήμα 2.3 

αναπαριστά τον κατά Bayes βέλτιστο ταξινομητή, ο οποίος αναθέτει ένα άγνωστο 

στιγμιότυπο σε μια από τις δύο κλάσεις, ανάλογα με το αν η τιμή του μοναδικού 

χαρακτηριστικού του στιγμιότυπου υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου d (η επιφάνεια διάκρισης 

αντιστοιχεί στην ευθεία x = d) (Ας σημειωθεί ότι ο όρος «επιφάνεια» χρησιμοποιείται 

καταχρηστικά, καθώς όταν έχουμε ένα μόνο χαρακτηριστικό μπορούμε να μιλάμε για 

«σημείο διάκρισης». Παρ' όλα αυτά κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθηθεί η καθιερωμένη 

ορολογία.) [TK99]. 
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Σχήμα 2.3: Πρόβλημα ταξινόμησης δύο κλάσεων με χρήση δύο κανονικών κατανομών 

[NMTM00]. 

 

Το πρόβλημα είναι έτσι κατασκευασμένο που να επιτρέπει τον υπολογισμό των παραμέτρων 

των κατανομών που ακολουθούν τα στιγμιότυπα (μέση τιμή και διασπορά), και κατ' 

επέκταση την επιφάνεια διάκρισης, ακόμα κι όταν δεν διαθέτουμε κανένα προταξινομημένο 

στιγμιότυπο, απλά και μόνο από την παρατήρηση αρκετών αγνώστων παραδειγμάτων και την 

υπόθεση ότι ακολουθούν μια από τις δύο κανονικές κατανομές [MK88]. Αυτό που δεν μας 

επιτρέπεται είναι η εξακρίβωση του ποια κατανομή αντιστοιχεί σε ποια κλάση. Για το σκοπό 

αυτό απαιτείται ένας περιορισμένος αριθμός ταξινομημένων από τον άνθρωπο 

παραδειγμάτων. Αποδεικνύεται θεωρητικά πως το πρόβλημα αυτό συγκλίνει εκθετικά 

γρήγορα προς το βέλτιστο ταξινομητή Bayes, συναρτήσει των ταξινομημένων 

παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται [CC95]. 

2.5.2 Μάθηση από ταξινομημένα και μη ταξινομημένα παραδείγματα 

Οι σημαντικότερες έρευνες στην περιοχή μάθησης από ένα μικρό αριθμό ταξινομημένων 

θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων μαζί με ένα μεγάλο αριθμό από μη ταξινομημένα 

παραδείγματα, περιλαμβάνουν: την χρησιμοποίηση του Naive Bayes και του EM αλγορίθμου 

(Nigam et al, 1998), τις πολλαπλές ανεξάρτητες όψεις στα δεδομένα και την εκτέλεση του 
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αλγορίθμου co-training (Blum & Mitchell, 1998), και την χρησιμοποίηση του αλγορίθμου 

transductive SVM (Joachims, 1999). 

2.5.2.1 Αλγόριθμος μεγιστοποίησης προσδοκίας 

Εντός των κόλπων της κοινότητας της στατιστικής, το πρόβλημα της εκμάθησης μοντέλων 

παραγωγής (generative models) από ταξινομημένα και μη δεδομένα συγκέντρωσε από νωρίς 

το ενδιαφέρον των ερευνητών [HR68]. Ένα μοντέλο μάθησης θεωρείται μοντέλο παραγωγής 

όταν τα παραδείγματα με τα οποία είναι συνεπές, με μεγάλη πιθανότητα ενδέχεται να έχουν 

παραχθεί από αυτό. Για παράδειγμα, ο βέλτιστος ταξινομητής στο Σχήμα 2.3 αποτελεί ένα 

μοντέλο παραγωγής, καθώς εφόσον γνωρίζουμε τις τιμές των παραμέτρων του (το μέσο όρο 

και τη διασπορά των δύο κανονικών κατανομών), είμαστε σε θέση να παράγουμε με μεγάλη 

πιθανότητα στιγμιότυπα που είναι συνεπή με αυτό. Σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση 

μοντέλων παραγωγής από ταξινομημένα και μη δεδομένα παίζει ο αλγόριθμος 

μεγιστοποίησης της προσδοκίας EM. Η βασική ιδέα που προτείνει ο εν λόγω αλγόριθμος 

συνίσταται στην επαναληπτική προσέγγιση ενός μοντέλου παραγωγής που κατά πάσα 

πιθανότητα χρησιμοποιήθηκε για τη γένεση των παραδειγμάτων που τίθενται στη διάθεσή 

μας (ταξινομημένα και μη). 

 

Ο αλγόριθμος EM συνέτεινε στην εξαγωγή πολύ σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών 

αποτελεσμάτων. Από τη μεριά των θεωρητικών προσπαθειών, μεγάλο μέρος δαπανήθηκε 

στον προσδιορισμό του πλήθους των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων που αξίζουν όσο ένα 

ταξινομημένο [RV95]. Ένα από τα πλέον γνωστά θεωρητικά αποτελέσματα συνοψίζεται ως 

ακολούθως: Βάσει ορισμένων υποθέσεων, 

• εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας άπειρο αριθμό από μη ταξινομημένα παραδείγματα, 

τα ταξινομημένα παραδείγματα που διατίθενται ελαττώνουν το σφάλμα ταξινόμησης 

εκθετικά γρήγορα 

• αν διατίθεται πεπερασμένος αριθμός από μη ταξινομημένα παραδείγματα, τα 

ταξινομημένα είναι εκθετικά πιο πλούσια σε πληροφοριακό περιεχόμενο απ' ότι τα 

πρώτα [CC95]. 

 

Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, ο αλγόριθμος EM με χρήση ταξινομημένων και μη 

παραδειγμάτων βρήκε εφαρμογή σε μια ποικιλία πεδίων, όπως αυτά της αναγνώρισης 

προσώπων [Bal98] και της ταξινόμησης κειμένου [NMTM00] και συνδυάστηκε με αρκετούς 

αλγορίθμους μάθησης, όπως ο Naive Bayes και τα δένδρα εξάρτησης. 
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Στα πλαίσια της εργασίας των Nigam et al [NMTM00], παρατίθεται ο βασικός αλγόριθμος 

της προσέγγισής τους, που περιλαμβάνει τη χρήση του EM για την εκμάθηση των 

παραμέτρων ενός συνόλου n μοντέλων παραγωγής από ταξινομημένα και μη κείμενα (ήτοι 

ενός ταξινομητή n κλάσεων). Ο αλγόριθμος, που σκιαγραφείται στο παρακάτω σχήμα, 

περιλαμβάνει την επαναληπτική εκτέλεση δύο βημάτων. Στο πρώτο εξ αυτών, τα άγνωστα 

παραδείγματα ταξινομούνται από τα τρέχοντα μοντέλα παραγωγής και για κάθε παράδειγμα 

εξάγεται ένας βαθμός εμπιστοσύνης για κάθε κλάση (που αντιστοιχεί στην πιθανότητα το 

παράδειγμα να ανήκει στη δεδομένη κλάση ή όχι). Στο δεύτερο βήμα, οι παράμετροι των 

μοντέλων παραγωγής επανεκτιμούνται (δηλ. ο ταξινομητής επανεκπαιδεύεται), 

χρησιμοποιώντας τους βαθμούς εμπιστοσύνης κάθε παραδείγματος από το προηγούμενο 

βήμα. 

 

Βασικός αλγόριθμος EM [NMTM00] 

Είσοδος: το αρχικό σύνολο ταξινομημένων παραδειγμάτων Dl, τα μη ταξινομημένα 

παραδείγματα Du. 

Έξοδος: ο ταξινομητής Τ' που εκτιμά την κλάση αγνώστων παραδειγμάτων. 

Εκπαίδευσε τον αρχικό ταξινομητή Τ με τα προταξινομημένα παραδείγματα του συνόλου Dl. 

Όσο οι παράμετροι του ταξινομητή βελτιώνονται: 

• Βήμα-Ε: Εκτίμησε για κάθε μη ταξινομημένο παράδειγμα την πιθανότητα να ανήκει 

σε κάθε μια από τις κλάσεις του προβλήματος, χρησιμοποιώντας το τρέχοντα 

ταξινομητή Τ. 

• Βήμα-Μ: Επανεκπαίδευσε τον ταξινομητή Τ, λαμβάνοντας υπ' όψη τις πιθανότητες 

του βήματος-Ε για κάθε μη ταξινομημένο παράδειγμα. 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι προσεγγίσεις μάθησης με μερική επίβλεψη που βασίζονται 

στον EM δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο όταν οι υποθέσεις που έχουμε κάνει για 

τις κατανομές που ακολουθούν τα δεδομένα του μοντέλου παραγωγής είναι συνεπείς με 

αυτές στον πραγματικό κόσμο. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως αν η παραπάνω προϋπόθεση 

δεν ισχύει, τα μη ταξινομημένα δεδομένα ενδέχεται να βλάψουν την απόδοση του τελικού 

ταξινομητή [CC02]. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν δηλαδή το μοντέλο παραγωγής δεν είναι 

κατάλληλο, έχει προταθεί ο αλγόριθμος M-EM [NMTM00] που χρησιμοποιεί πολλαπλές 

υποκατηγορίες για κάθε κλάση, το πλήθος των οποίων καθορίζεται από διασταυρωμένη 

επικύρωση πάνω στο σώμα εκπαίδευσης. Ένας άλλος αλγόριθμος που αποδίδει πολύ 
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καλύτερα από τον M-EM είναι ο Partitioned-EM [CLWL04] που χρησιμοποίει ιεραρχική 

ομαδοποίηση. 

2.5.2.2 Αλγόριθμος co-training 

Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία αλγορίθμων μάθησης με μερική επίβλεψη, η κεντρική 

ιδέα γύρω από την οποία περιστρέφονται όλες οι προταθείσες μέθοδοι θέλει τη δημιουργία 

μιας επιτροπής μοντέλων, με χρήση ταξινομημένων και μη παραδειγμάτων, τα οποία 

εκπαιδεύονται σε ξεχωριστά υποσύνολα του χώρου χαρακτηριστικών του προβλήματος. Η 

μεθοδολογία καλείται «Co-Training» και περιγράφεται αναλυτικά στο [BM98]. Στο ίδιο 

άρθρο αποδεικνύεται πως εφόσον τα υποσύνολα των χαρακτηριστικών είναι ανεξάρτητα 

μεταξύ τους, η μέθοδος εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα απ' ότι η χρησιμοποίηση του ιδίου 

ταξινομητή στο σύνολο των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται ικανός αριθμός 

μη ταξινομημένων στιγμιότυπων. Ο βασικός αλγόριθμος Co-Training παρατίθεται στο 

παρακάτω σχήμα: 

 

Βασικό σχήμα του αλγορίθμου Co-Training [BM98] 

Είσοδος: το αρχικό σύνολο ταξινομημένων παραδειγμάτων Dl, τα μη ταξινομημένα 

παραδείγματα Du, τα ξένα υποσύνολα των χαρακτηριστικών F1 και F2. 

Έξοδος: ο ταξινομητής Τ' που εκτιμά την κλάση αγνώστων παραδειγμάτων. 

1. Κατασκεύασε ένα σύνολο μη ταξινομημένων παραδειγμάτων D'u με τυχαία επιλογή από το 

Du. 

Επανέλαβε k φορές:  

2. Εκπαίδευσε τον ταξινομητή Τ1 επί του συνόλου Dl χρησιμοποιώντας το υποσύνολο F1. 

3. Εκπαίδευσε τον ταξινομητή Τ2 επί του συνόλου Dl χρησιμοποιώντας το υποσύνολο F2. 

4. Ταξινόμησε τα παραδείγματα του D'u με τον Τ1 και επέλεξε τυχαία p θετικά και n 

αρνητικά. 

5. Ταξινόμησε τα παραδείγματα του D'u με τον Τ2 και επέλεξε τυχαία p θετικά και n 

αρνητικά. 

6. Ανανέωσε το Dl με τα νέα ταξινομημένα παραδείγματα. 

7. Ανανέωσε το D'u με τυχαία επιλογή 2p + 2n παραδειγμάτων από το Du. 

 

Αν και το Co-Training, τόσο διαισθητικά όσο και θεωρητικά / πειραματικά φαίνεται να 

πλεονεκτεί έναντι της μάθησης μοναδικής όψης, εξ αιτίας της σφαιρικότερης αντιμετώπισης 

με την οποία προσεγγίζει τα προβλήματα ταξινόμησης, σε αρκετές πρακτικές εφαρμογές είναι 
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αρκετά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Ο λόγος έγκειται στο ότι τις περισσότερες φορές είναι 

αρκετά δύσκολο να καταλήξουμε σε μια διαμέριση του χώρου των χαρακτηριστικών σε δύο 

ξένα μεταξύ τους σύνολα, καθένα εκ των οποίων να επαρκεί για την εκμάθηση της έννοιας 

στόχου. Επιπλέον δυσκολία αποτελούν οι εξαρτήσεις των χαρακτηριστικών μεταξύ των 

συνόλων, που τυπικά απαγορεύουν την χρήση του πλαισίου του Co-Training. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά υποσχόμενες προσπάθειες που επιχειρούν σε κάποιο βαθμό 

την αναίρεση της παραπάνω υπόθεσης ανεξαρτησίας. Μια από τις σημαντικότερες αποτελεί η 

προσέγγιση που ακολουθείται στο [NG00]. Οι συγγραφείς προτείνουν το συνδυασμό του Co-

Training με τον αλγόριθμο EM, τον “CO-EM”, ο οποίος θεωρείται μέχρι σήμερα ως η 

υλοποίηση που πλησιάζει περισσότερο το θεωρητικό πλαίσιο του Co-Training που πρότειναν 

οι δημιουργοί του. Επιπλέον, στο [NG00] διατυπώνεται – και επιβεβαιώνεται πειραματικά – ο 

ισχυρισμός ότι, για την περίπτωση της ταξινόμησης κειμένου, η μοντελοποίηση των κειμένων 

ως «σύνολα λέξεων» (“bag-of-words” approach) επιτρέπει το διαχωρισμό των 

χαρακτηριστικών σε δύο τυχαία σύνολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχήμα του 

Co-Training, χωρίς η αλληλεξάρτησή τους να επηρεάζει δραστικά το αποτέλεσμα της 

εκπαίδευσης. 

2.5.2.3 Αλγόριθμοι περιορισμένης εμβέλειας 

H προσέγγιση της μάθησης περιορισμένης εμβέλειας συναντάται κατά κύριο λόγο στο χώρο 

των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης SVMs) και ως εκ τούτου έχει επικρατήσει να 

ονομάζονται Transductive Support Vector Machines – TSVMs [Joa99]. Στόχος των TSVMs 

είναι η κατασκευή ταξινομητών που είναι όσο πιο ακριβείς γίνεται σε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο στιγμιότυπων ελέγχου. Ο στόχος αυτός ταυτίζεται με εκείνον της μάθησης με 

επίβλεψη, με τη διαφορά ότι η τελευταία επιδιώκει την επαγωγική κατασκευή του μοντέλου 

με το μικρότερο σφάλμα στο σύνολο των στιγμιότυπων. Έτσι, τα μοντέλα που παράγονται 

από τους αλγορίθμους αυτού του είδους προορίζονται για συγκεκριμένο πρόβλημα και για 

συγκεκριμένο σύνολο αγνώστων στιγμιότυπων. 

 

Η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα έρχεται να δώσει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα, αν και 

αντικρουόμενα μεταξύ τους, αποτελέσματα. Παρ' ότι έχει θεωρητικά και πειραματικά 

αποδειχθεί ότι τα TSVMs δεν συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγή 

ακριβέστερων ταξινομητών [ZO00], έχουν παρουσιασθεί κατά καιρούς εργασίες που 

αποδεικνύουν ότι τα TSVMs μπορούν να εγγυηθούν τη μείωση της ανάγκης για 

ταξινομημένα παραδείγματα σ' ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. [Joa99]. 
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2.5.3 Μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα 

Σε ορισμένα προβλήματα ταξινόμησης είναι σύνηθες να έχουμε στην διάθεση μας θετικά και 

μη ταξινομημένα παραδείγματα, ενώ να μην μπορούμε να αποκομίσουμε αρνητικά 

παραδείγματα χωρίς να πληρώσουμε κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Π.χ. αν θέλουμε να 

εκπαιδεύσουμε έναν ταξινομητή για τις προτιμήσεις σε ιστοσελίδες ενός χρήστη, οι 

αγαπημένες ιστοσελίδες (bookmarks) του χρήστη μπορούν να θεωρηθούν ως θετικά 

παραδείγματα, ενώ ως άγνωστα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε τυχαίες ιστοσελίδες 

από το διαδίκτυο. Στο μάρκετινγκ επίσης, είναι επιθυμητό να έχουμε έναν ταξινομητή που να 

μπορεί να αναγνωρίζει μελλοντικούς πελάτες από το προφίλ τους. Οι πελάτες στην τρέχουσα 

λίστα πελατών της εταιρείας μπορεί να θεωρηθούν ως θετικά παραδείγματα, ενώ νέες βάσεις 

δεδομένων από άγνωστα παραδείγματα μπορούν να αγοραστούν με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, 

συγκρινόμενο με το κόστος απόκτησης αρνητικών παραδειγμάτων. 

2.5.3.1 Naive Bayes Positive 

Έχει αποδειχθεί θεωρητικά [DDGL99], [LDG00] πως κάθε πρόβλημα ταξινόμησης που είναι 

συμβατό με το μοντέλο στατιστικών επερωτήσεων (Statistical Query Theory [Kea93]) είναι 

συμβατό και με θετικές στατιστικές επερωτήσεις (δηλαδή προσεγγίσεις πιθανοτήτων βάσει 

θετικών και μόνο στιγμιότυπων εκπαίδευσης) και στατιστικές επερωτήσεις στιγμιότυπων 

(προσεγγίσεις πιθανοτήτων επί του συνόλου των στιγμιότυπων του προβλήματος), υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει εξωτερικά καθοριστεί η κατώτερη τιμή της εκ των προτέρων 

πιθανότητας της θετικής κλάσης. Στην πρόταση αυτή βασίζουν την ύπαρξή τους οι 

αλγόριθμοι PNB [DGT02] (βλ. Ενότητα 3.1.4) και PNNB [DG+03], με τον δεύτερο να είναι 

παραλλαγή του πρώτου και που αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί στο επαναληπτικό 

σχήμα που ορίζει ο βασικός αλγόριθμος co-training (βλ. Ενότητα 2.5.2.2) λαμβάνοντας 

υπόψη και τα αρνητικά παραδείγματα που ο αλγόριθμος σταδιακά αποκτά πρόσβαση. Ο 

αλγόριθμος PNB στηρίζεται στο πολυωνυμικό μοντέλο του αλγορίθμου Naive Bayes (βλ. 

Ενότητα 3.1.2) και είναι κατάλληλος μόνο για το πρόβλημα της ταξινόμησης κειμένων. Για 

την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ταξινόμησης, υλοποιήσαμε ένα νέο αλγόριθμο, 

τον Naive Bayes Positive, που στηρίζεται στην ίδια λογική και που θα παρουσιάσουμε 

αναλυτικά στην Ενότητα 3.1.3. 

 

Το κύριο πρόβλημα, για το οποίο έχει κατηγορηθεί από πολλούς ερευνητές, του αλγορίθμου 

PNB, οπότε και του νέου Naive Bayes Positive που υλοποιήσαμε, είναι ότι απαιτεί από τον 

χρήστη να δίνει ως είσοδο την εκ των προτέρων πιθανότητα της θετικής κλάσης, κάτι που 

είναι δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις να γίνεται. Στα πλαίσια της εργασίας, υλοποιήσαμε 
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κάποιες μεθόδους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος (βλ Ενότητα 3.1.5) με πάρα πολύ 

καλά αποτελέσματα (βλ. Ενότητα 4.2.2). 

2.5.3.2 Αλγόριθμοι 2 βημάτων 

Πρόσφατα, προτάθηκαν στη λογοτεχνία κάποιες τεχνικές βασισμένες στην ίδια ιδέα, η οποία 

χτίζει έναν ταξινομητή σε δύο βήματα. Κάθε υπάρχουσα τεχνική χρησιμοποιεί μια 

διαφορετική μέθοδο για κάθε βήμα. Τα βήματα αυτά είναι: 

• Βήμα 1: Αναγνώρισε ένα σύνολο παραδειγμάτων από τα μη ταξινομημένα τα οποία 

με μεγάλη πιθανότητα μπορούν να χαρακτηριστούν αρνητικά (reliable negative). 

o Ο S-EM [LLYL02] χρησιμοποιεί μια τεχνική κατασκόπων. 

o Ο PEBL [YHC02] χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο 1-DNF. 

o Ο Roc-SVM [LL03] χρησιμοποίει τον αλγόριθμο Rocchio [Roc71]. 

• Βήμα 2: Χτίσε μια ακολουθία ταξινομητών εφαρμόζοντας επαναληπτικά έναν 

αλγόριθμο ταξινόμησης και επέλεξε ένα καλό ταξινομητή από αυτούς. 

o Ο S-EM χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο μεγιστοποίησης προσδοκίας 

(Expectation Maximization – EM), με ένα μηχανισμό για την επιλογή του 

ταξινομητή βασισμένο στα σφάλματα. 

o Ο PEBL χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο SVM και επιστρέφει τον τελευταίο 

ταξινομητή στην σύγκλιση, δεν έχουμε δηλαδή επιλογή. 

o Ο Roc-SVM χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο SVM με μια ευριστική μέθοδο για 

την επιλογή του τελικού ταξινομητή. 

 

Στον αλγόριθμο S-EM, στο πρώτο βήμα παίρνουμε κάποιο ποσοστό παραδειγμάτων από το 

σύνολο των θετικών και τα βάζουμε στο σύνολο των μη ταξινομημένων ώστε να ενεργήσουν 

σαν κατάσκοποι και θεωρώντας ότι όλα τα άγνωστα είναι αρνητικά τρέχουμε έναν αλγόριθμο 

ταξινόμησης. Γνωρίζοντας την συμπεριφορά των πραγματικών θετικών παραδειγμάτων στο 

σύνολο των μη ταξινομημένων μέσω των παραπάνω κατασκόπων, μπορούμε να εξάγουμε με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τα παραδείγματα που με μεγάλη πιθανότητα μπορούν να 

χαρακτηριστούν αρνητικά. Στο δεύτερο βήμα χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο 

μεγιστοποίησης της προσδοκίας μαζί με το μοντέλο του Naive Bayes. Εκτελούμε 

επαναληπτικά τον EM κρατώντας την κλάση των θετικών σταθερή αλλά αφήνοντας τις 

ετικέτες των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων να αλλάξουν. 

 

Στον αλγόριθμο PEBL, στο πρώτο βήμα επιλέγουμε από τα μη ταξινομημένα παραδείγματα 

εκείνα που δεν περιέχουν κάποιο χαρακτηριστικό της θετικής κλάσης με χρήση της μεθόδου 

1-DNF: Βρες το σύνολο των λέξεων W που εμφανίζεται στα θετικά παραδείγματα πιο συχνά 
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από ότι στα μη ταξινομημένα και απόσπασε εκείνα τα παραδείγματα από τα μη ταξινομημένα 

που δεν περιέχουν κάποια λέξη του W, οπότε αυτά θα είναι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα 

αρνητικά. Στο δεύτερο βήμα, ο PEBL εκπαιδεύει ένα ταξινομητή SVM από τα θετικά και τα 

«πολύ πιθανά» αρνητικά, ο οποίος ταξινομεί τα άγνωστα παραδείγματα. Αυτό οδηγεί στην 

δημιουργία ενός νέο συνόλου αρνητικών παραδειγμάτων το οποίο χρησιμοποιείται ξανά για 

την εκπαίδευση νέου SVM μαζί με το σύνολο των θετικών παραδειγμάτων. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται ώσπου να μην μπορούμε να βρούμε άλλα αρνητικά από τα άγνωστα 

παραδείγματα. 

 

Ο αλγόριθμος Roc-SVM χρησιμοποίει τον αλγόριθμο Rocchio καθώς και μεθόδους 

ομαδοποίησης για την εύρεση του αρχικού συνόλου των αρνητικών παραδειγμάτων στο 

πρώτο βήμα. Στο δεύτερο βήμα εκτελεί επαναληπτικά τον αλγόριθμο SVM όπως και ο PEBL 

με την διαφορά ότι εδώ υπάρχει μια ευριστική μέθοδος ικανή να επιλέξει το καλύτερο 

ταξινομητή από αυτούς που δημιουργούνται κατά τις επαναλήψεις. 

 

Στο [LDL+03] παρουσιάζεται ακόμα μια μέθοδος για το κάθε βήμα, Naive Bayes για το 

πρώτο βήμα, μη επαναληπτικός SVM για το δεύτερο. Στην ίδια δημοσίευση παρουσιάζεται 

και μια πειραματική αξιολόγηση όλων των 16 διαφορετικών πιθανών συνδυασμών των 

μεθόδων για το πρώτο και δεύτερο βήμα. 

 

Τα δύο βήματα μαζί σχηματίζουν μια επαναληπτική στρατηγική να αυξήσουν τον αριθμό των 

μη ταξινομημένων παραδειγμάτων που θα ταξινομηθούν ως αρνητικά, ενώ ταυτόχρονα να 

διατηρήσουν τα θετικά σωστά ταξινομημένα. Το τελευταίο έχει αποδειχθεί [LLYL02] ότι 

είναι ισοδύναμο με το να οδηγηθούμε σε καλό ταξινομητή. 

2.5.3.3 Biased-SVM 

Ο αλγόριθμος Biased-SVM [LLYL02] θεωρεί όλα τα μη ταξινομημένα ως αρνητικά και 

εκτελεί τον αλγόριθμο SVM επιτρέποντας περισσότερα λάθη στα αρνητικά παραδείγματα, 

από ότι στα θετικά, αφού στα πρώτα θα υπάρχουν και θετικά. Παρουσιάζεται αναλυτικά στην 

Ενότητα 3.3. 

2.6 Μάθηση από μη ισοζυγισμένα σώματα δεδομένων 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε σοβαρά να απασχολεί την ερευνητική κοινότητα η μάθηση από 

«μη ισοζυγισμένα» σώματα δεδομένων (The Imbalanced Datasets problem). Το βασικό 

χαρακτηριστικό του νέου αυτού πεδίου συνίσταται στη δυσκολία συγκέντρωσης αρκετών 
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δεδομένων για κάποιες από τις n κλάσεις που επιδιώκουμε να μάθουμε, με αποτέλεσμα οι 

τελευταίες να μην αντιπροσωπεύονται επαρκώς στο σώμα εκπαίδευσης. Η δυσκολία αυτή 

μπορεί να οφείλεται τόσο στην ασυμμετρία της συχνότητας εμφάνισης των παραδειγμάτων 

που ενδογενώς παρουσιάζουν συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, όσο και σε εξωγενείς 

παράγοντες που εμποδίζουν τη συλλογή δεδομένων συγκεκριμένων κλάσεων (π.χ. 

οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι, ανάγκη διασφάλισης του προσωπικού απορρήτου, κ.α.). 

Κατ' αναλογία με τον πραγματικό κόσμο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα σπάνια 

παραδείγματα είναι και εκείνα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον σε ένα πρόβλημα μάθησης, αν 

και δεν παύουν να υπάρχουν εξαιρέσεις. Ως δυσμενές αποτέλεσμα, οι περισσότεροι 

αλγόριθμοι αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν, και κατ' επέκταση να αξιοποιήσουν πληροφορία 

από τα σπάνια αυτά αντικείμενα. Παρ' ότι αυτό δεν έχει επίπτωση στην συνολική ακρίβεια 

των επαγόμενων μοντέλων, η απόδοσή τους στις μειοψηφούσες κατηγορίες στιγμιότυπων 

είναι πολύ άσχημη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων αποτελούν η 

αναγνώριση παράνομων συναλλαγών πιστωτικών καρτών [CS01], η πρόβλεψη βλαβών 

τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων [WH98] και η αναγνώριση πετρελαιοκηλίδων από 

δορυφορικές φωτογραφίες [KHM98]. 

 

Στη βιβλιογραφία προσδιορίζονται δύο μεγάλες κατηγορίες έλλειψης ισοζυγίου σε ένα σώμα 

εκπαίδευσης. Η πρώτη, η οποία κατά κύριο λόγο σχετίζεται με προβλήματα ταξινόμησης, 

αναφέρεται στη δυσανάλογη εκπροσώπηση από παραδείγματα μιας κλάσης σε σχέση με τις 

υπόλοιπες, και συναντάται με τον όρο της «Έλλειψης Ισοζυγίου Κλάσεων» (Class Imbalance). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά σπάνιες περιπτώσεις στιγμιότυπων, που αντιστοιχούν σε 

σημαντικά –αλλά ολιγομελή – σύνολα παραδειγμάτων. Η σπανιότητα αυτή οφείλεται στην 

κατανομή που ακολουθούν τα δεδομένα στον πραγματικό κόσμο, και έτσι συναντάται σε 

όλων των ειδών τα προβλήματα μάθησης (με ή χωρίς επίβλεψη). Ως αποτέλεσμα, σημαντικές 

ομάδες στιγμιότυπων του κόσμου μας δεν εκπροσωπούνται επαρκώς (ή καθόλου) στο σώμα 

εκπαίδευσης. Σαν παράδειγμα, θεωρώντας το πρόβλημα της διάγνωσης καρκίνου από 

αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων, μια σπάνια περίπτωση θα μπορούσε να αναφέρεται 

στις ενδείξεις εκείνες που πιστοποιούν την εμφάνιση μιας ασυνήθιστης μορφής καρκίνου. 

Εφόσον χαρακτηριστικά παραδείγματα της περίπτωσης αυτής δε συμπεριληφθούν στο σώμα 

εκπαίδευσης, ο ταξινομητής δε θα είναι σε θέση να τη διαγνώσει. Το φαινόμενο της 

υποεκπροσώπησης των σπάνιων περιπτώσεων επισήμως χαρακτηρίζεται ως «Έλλειψη 

Ισοζυγίου Εντός των Κλάσεων» (Within-Class Imbalance). 

 

Για ποιούς λόγους όμως, πέραν από τους απολύτως προφανείς, οι συνήθεις αλγόριθμοι 

μάθησης δεν αποδίδουν όταν εκπαιδεύονται σε μη ισοζυγισμένα σώματα; Οι αιτίες πρέπει να 
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αναζητηθούν στις υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται οι αλγόριθμοι μάθησης, πολλές από 

τις οποίες δεν ικανοποιούνται παρουσία σπανίων παραδειγμάτων ή σπανίων κλάσεων. Θα 

σταθούμε στην υιοθέτηση μη αποδεκτής επαγωγικής προδιάθεσης (inductive bias). Εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας του προβλήματος της μάθησης, χωρίς κάποιας μορφής προδιάθεση 

(δηλαδή ένα σύνολο κριτηρίων που να ευνοούν συγκεκριμένες υποθέσεις εις βάρος άλλων) 

δεν μπορούν να λάβουν χώρα «επαγωγικά βήματα» γενίκευσης, με αποτέλεσμα να μην 

υφίσταται η έννοια της μάθησης. Προς αποφυγή του φαινομένου του υπερταιριάσματος για 

παράδειγμα, πολλοί αλγόριθμοι τείνουν να προτιμούν την ικανοποίηση των πλέον γενικών 

υποθέσεων εις βάρος των ειδικότερων (προδιάθεση μέγιστης γενίκευσης [HAP89]), 

αδυνατώντας έτσι να καλύψουν σπάνιες περιπτώσεις δεδομένων ή σπάνιες κλάσεις. Αλλά και 

η προδιάθεση κατά την εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης (search bias) φέρει μέρος της 

ευθύνης [Wei04]. Σημαντική κρίνεται δε και η επίδραση της συνιστώσας του θορύβου, 

ιδιαίτερα στα προβλήματα ταξινόμησης, καθώς αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο για τον 

αλγόριθμο μάθησης να μπορέσει επιτυχώς να διαχωρίσει το θόρυβο από τα δεδομένα που 

ανήκουν σε σπάνιες κλάσεις. 

 

Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν 

στην κατασκευή ποιοτικών σωμάτων εκπαίδευσης και μάθησης από μη ισοζυγισμένα 

σώματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύπαρξη μεθόδων που εστιάζουν στο επίπεδο των 

δεδομένων (τυχαία / κατευθυνόμενη υπερδειγματοληψία των σπανίων παραδειγμάτων, 

αντίστοιχα υποδειγματοληψία των παραδειγμάτων της πλειοψηφούσας κλάσης, 

υπερδειγματοληψία με παραγωγή νέων στιγμιότυπων), ή στο επίπεδο των αλγορίθμων 

(μάθηση βασισμένη σε κόστη, επαγωγική κατασκευή μοντέλων προώθησης – boosting, 

ρύθμιση του κατωφλίου απόφασης, κ.α.) [CJK03], [Jap00]. 

2.7 Μέτρα αξιολόγησης 

2.7.1 Πίνακας σύγχυσης 

 Positive Class Negative Class 

Classified as Positive TP FP (εΙΙ) 

Classified as Negative FN (εΙ) TN 

Πίνακας 2.1: Πίνακας σύγχυσης ενός προβλήματος ταξινόμησης δύο κλάσεων. 

 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2.1) εμφανίζεται ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) που 

αναπαριστά τις τέσσερις δυνατές εκβάσεις μιας προσπάθειας δυαδικής ταξινόμησης. Στην 



 

  27

κύρια διαγώνιο του πίνακα οι συμβολισμοί TP (True Positive) και TN (True Negative) 

αντιστοιχούν στις περιπτώσεις ορθής ταξινόμησης ενός θετικού παραδείγματος στην κλάση 

των θετικών και ενός αρνητικού στην κλάση των αρνητικών. Οι άλλες δύο περιπτώσεις 

αναφέρονται σε εσφαλμένες ταξινομήσεις, που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συνολικού 

σφάλματος του ταξινομητή. Η περίπτωση FN (False Negative), που αντιστοιχεί στην 

εσφαλμένη ταξινόμηση ενός θετικού παραδείγματος ως αρνητικό, αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ως Σφάλμα Τύπου Ι (Error Type I ή εΙ). Η αντίθετη περίπτωση FP (False 

Positive) αποτελεί το Σφάλμα Τύπου ΙΙ – εΙΙ. Ας σημειωθεί επίσης ότι το άθροισμα TP + FN 

ισούται με το σύνολο των θετικών παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο 

του ταξινομητή, και κατ' επέκταση το FP + TN με το πλήθος των αρνητικών που είτε 

ταξινομήθηκαν σωστά ή εσφαλμένα. 

2.7.2 Ακρίβεια 

Ως ακρίβεια (accuracy) ορίζουμε την αναλογία όλων των προβλέψεων που ήταν σωστές: 

 

 
#σωστών προβλέψεων

#προβλέψεων
accuracy =  (2.2) 

 

Για ένα πρόβλημα ταξινόμησης δύο κλάσεων, η ποσότητα εκφράζεται με την βοήθεια του 

πλήθους των σωστών και εσφαλμένων ταξινομήσεων ενός συστήματος ως εξής: 

 

 
TP TNaccuracy

TP TN FP FN
+

=
+ + +

 (2.3) 

2.7.3 Ορθότητα 

Ως ορθότητα (precision – degree of soundness) ορίζουμε τη δεσμευμένη πιθανότητα αν 

ταυτίζεται η κλάση που προβλέπει ένας ταξινομητής για ένα στιγμιότυπο με την πραγματική 

του κλάση: 

 

 
#σωστών προβλέψεων κλάσης c

#προβλέψεων κλάσης ccprecision =  (2.4) 

 

Για ένα πρόβλημα ταξινόμησης δύο κλάσεων έχουμε: 
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 P
TPprecision

TP FP
=

+
, N

TNprecision
TN FN

=
+

 (2.5) 

2.7.4 Ανάκληση 

Ως ανάκληση (recall – degree of completeness) ορίζουμε τη δεσμευμένη πιθανότητα αν ένα 

στιγμιότυπο ανήκει σε μια κλάση, έστω c, αυτή να αναγνωριστεί σωστά από τον ταξινομητή: 

 

 
#σωστών προβλέψεων κλάσης c

#δεδομένων κλάσης ccrecall =  (2.6) 

 

Για ένα πρόβλημα ταξινόμησης δύο κλάσεων έχουμε: 

 

 P
TPrecall

TP FN
=

+
, N

TNrecall
TN FP

=
+

 (2.7) 

2.7.5 Μέτρο F 

Στην πράξη οι δύο παραπάνω μετρικές δεν μπορούν να εκτιμηθούν χωριστά, καθώς παρέχουν 

μια αλληλοσυμπληρούμενη εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός ταξινομητή. Ένα μέτρο 

που τα συνδυάζει είναι η συνάρτηση F (F–score), που ορίζεται ως: 

 

 
2 c c

c
c c

precision recallF
precision recall
⋅ ⋅

=
+

 (2.8) 

2.7.6 Εκτίμηση του μέτρου F 

Στα προβλήματα μάθησης όπου δεν υπάρχουν αρνητικά παραδείγματα, παρά μόνο θετικά και 

μη ταξινομημένα παραδείγματα, δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ή τουλάχιστον να 

προσεγγίσουμε την συνάρτηση F. Οι συγγραφείς του [LeL03] πρότειναν στην εν λόγω 

δημοσίευση την χρήση μιας άλλη συνάρτησης που μπορεί να εκτιμηθεί από θετικά και μη 

ταξινομημένα παραδείγματα και παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με την συνάρτηση F, 

παίρνει δηλαδή μεγάλη τιμή όταν η ορθότητα και η ανάκληση είναι υψηλές, ενώ μικρή τιμή 

όταν μία από τις δύο είναι μικρή. Η συνάρτηση αυτή, αν και δεν προσεγγίζει την F, δεν 

παίρνει καν τιμές μεταξύ 0 και 1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύγκριση μοντέλων ή 

επιλογή παραμέτρων σε ένα σώμα επικύρωσης (validation set) που αποτελείται από θετικά 

και μη ταξινομημένα παραδείγματα. 
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Η συνάρτηση F είδαμε ότι δίνεται από τον τύπο: 
2 p rF
p r
⋅ ⋅

=
+

 

Έστω X  η τυχαία μεταβλητή που αναπαριστά το διάνυσμα εισόδου, Y  η πραγματική του 

κλάση και ( )f X  η πρόβλεψη του ταξινομητή. Τότε έχουμε: 

Ορθότητα: ( )Pr 1| 1p Y f X= = =⎡ ⎤⎣ ⎦  

Ανάκληση: ( )Pr 1| 1r f X Y= = =⎡ ⎤⎣ ⎦  

 

Η συνάρτηση που προτείνεται είναι η:  

 
[ ]Pr 1
p r
Y
⋅
=

 (2.9) 

 

που είναι ανάλογη με το τετράγωνο του γεωμετρικού μέσου της ορθότητας και της 

ανάκλησης. Αυτή με τις ακόλουθες πράξεις μετατρέπεται σε: 

 

[ ]
( )

[ ]
( ) ( ){ }

( ) [ ]
Pr 1 Pr 1| 1Pr 1| 1

Pr 1 Pr 1 Pr 1 Pr 1

f X Y f X rY f X rp r
Y Y f X Y

= ⋅ = = ⋅⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = ⋅⎡ ⎤⋅ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦= = =
= = = ⋅ =⎡ ⎤⎣ ⎦

 

 
[ ] ( ){ }

( ) [ ] ( )
2Pr 1 Pr 1| 1

Pr 1 Pr 1 Pr 1

Y f X Y r r
f X Y f X

= ⋅ = = ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦= =
= ⋅ = =⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (2.10) 

 

Όπου η ανάκληση ( )Pr 1| 1r f X Y= = =⎡ ⎤⎣ ⎦  μπορεί να υπολογιστεί από την επίδοση του 

ταξινομητή πάνω στα θετικά παραδείγματα του σώματος επικύρωσης, και η ( )Pr 1f X =⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

η πιθανότητα ένα παράδειγμα να ταξινομηθεί ως θετικό, μπορεί να υπολογιστεί από το σώμα 

επικύρωσης. 

2.7.7 Εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ROC 

Η καμπύλη ROC (Receiver Operating Characteristic) είναι η γραφική παράσταση του 

ρυθμού των σωστών ταξινομήσεων των θετικών παραδειγμάτων (true positive rate ή recall), 

( )Pr | 1f X Yθ> =⎡ ⎤⎣ ⎦ , ως προς το ρυθμό των εσφαλμένων ταξινομήσεων των θετικών 
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παραδειγμάτων (false positive rate), ( )Pr | 1f X Yθ> = −⎡ ⎤⎣ ⎦ , καθώς μεταβάλλουμε το 

κατώφλι απόφασης θ . Η καμπύλη ROC αποτελεί ένα δισδιάστατο μέτρο αξιολόγησης ενός 

ταξινομητή, ενώ ένα άλλο μέτρο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το εμβαδό 

κάτω από την καμπύλη (area under curve – AUC). Όταν το εμβαδό είναι ίσο με 1 τότε ο 

ταξινομητής επιτυγχάνει τέλεια ακρίβεια, αν το κατώφλι απόφασης επιλεχθεί σωστά, ενώ 

ένας ταξινομητής που ταξινομεί τα δεδομένα τυχαία έχει AUC ίσο με 0,5. 
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3  

Αλγόριθμοι 

Έχοντας ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται οι διάφορες 

προσεγγίσεις των περιοχών της μάθησης με πλήρη ή μερική επίβλεψη, στο παρόν κεφάλαιο 

θα εστιάσουμε στην παρουσίαση ορισμένων αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων από τις 

παραπάνω περιοχές που υλοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας. 

3.1 Bayes αλγόριθμοι 

Από τους σημαντικότερους στόχους της πιθανοθεωρητικής προσέγγισης στη μάθηση είναι η 

εύρεση της πιο πιθανής υπόθεσης του χώρου υποθέσεων H, δεδομένου ενός σώματος 

εκπαίδευσης D και της όποιας γνώσης ενδεχομένως διαθέτουμε για τις πιθανότητες των 

διαφόρων υποθέσεων h∈H. Η πιθανότητα ισχύος μιας υπόθεσης h δεδομένου ενός συνόλου 

στιγμιότυπων D δίδεται από νόμο του Bayes: 

 

 
Pr( ) Pr( | )Pr( | )

Pr( )
h D hh D

D
=  (3.1) 

όπου: 

• Pr( )h : ή εκ των προτέρων πιθανότητα ισχύος της h, χωρίς να προηγηθεί 

παρατήρηση των δεδομένων του D. 
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• Pr( | )D h : η δεσμευμένη πιθανότητα που εκφράζει το ενδεχόμενο παρατήρησης των 

δεδομένων του D, ισχυούσης της h (πιθανοφάνεια –likelihood). 

• Pr( )D : η εκ των προτέρων πιθανότητα παρατήρησης των δεδομένων του D. Ο 

συγκεκριμένος όρος απλοποιείται και δε συμμετέχει στους υπολογισμούς. 

• Pr( | )h D : η ζητούμενη εκ των υστέρων πιθανότητα ισχύος της h δεδομένης της 

παρατήρησης των δεδομένων του D. 

 

Η αναζήτηση επομένως της πιο πιθανής υπόθεσης h δεδομένου του D ανάγεται στην εύρεση 

της υπόθεσης εκείνης με τη μεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθανότητα (maximum a-posteriori 

ή MAP hypothesis). Ορίζουμε την υπόθεση αυτή ως: 

 

{ } { }Pr( ) Pr( | )arg max Pr( | ) arg max arg max Pr( ) Pr( | )
Pr( )MAP

h H h H h H

h D hh h D h D h
D∈ ∈ ∈

⎧ ⎫
= = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

 

Ο παραπάνω αλγόριθμος συναντάται στη βιβλιογραφία με το όνομα Βέλτιστος Ταξινομητής 

Bayes, καθώς αποδεικνύεται θεωρητικά [TK99] πως είναι σε θέση να υποδείξει το άνω 

φράγμα των επιδόσεων ενός συστήματος ταξινόμησης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 

 

Για το πρόβλημα της ταξινόμησης, χρησιμοποιώντας διανυσματική αναπαράσταση των 

δεδομένων, έστω: 

• C: τυχαία μεταβλητή που δείχνει την κλάση ενός στιγμιότυπου. 

• X: διάνυσμα τυχαίων μεταβλητών που δείχνει τις τιμές των παρατηρούμενων 

χαρακτηριστικών. 

• c: μια συγκεκριμένη ετικέτα κλάσης. 

• x: ένα συγκεκριμένο παρατηρούμενο διάνυσμα. 

 

Έχοντας ένα στιγμιότυπο δοκιμής x για ταξινόμηση, χρησιμοποιούμε το νόμο του Bayes για 

να υπολογίσουμε την εκ των υστέρων πιθανότητα για κάθε κλάση δεδομένου του 

διανύσματος x, και επιλέγουμε την μεγαλύτερη από αυτές: 

 

( ){ } ( ) ( )
( )

|
arg max | arg max

c c

p C c p C c
p C c

p∀ ∀

⎧ ⎫= = =⎪ ⎪= = = =⎨ ⎬=⎪ ⎪⎩ ⎭

X x
X x

X x
 

( ) ( ){ }arg max |
c

p C c p C c
∀

= = = =X x  
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Εδώ =X x  αναπαριστά το γεγονός 1 1 2 2 ... k kX x X x X x= ∧ = ∧ =  οπότε: 

 

 ( ){ } ( ) ( ){ }arg max | arg max |i i
ic c

p C c p C c p X x C c
∀ ∀

= = = = = =X x ∩  (3.2) 

 

Όπου οι πιθανότητες στο δεξί μέλος της ισότητας (3.2) εκτιμούνται από τα ταξινομημένα 

στιγμιότυπα του σώματος εκπαίδευσης. 

3.1.1 Naive Bayes 

Ο Naive Bayes ταξινομητής προσφέρει μια απλή πιθανοθεωρητική προσέγγιση στα 

προβλήματα μάθησης με επίβλεψη, όπου στόχος μας είναι να προβλέψουμε επακριβώς την 

κατηγορία-κλάση των στιγμιότυπων δοκιμής χρησιμοποιώντας ταξινομημένα στιγμιότυπα 

εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν την πληροφορία της κλάσης που ανήκουν. Βασίζεται σε δυο 

σημαντικές εκλαϊκευτικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, υποθέτει ότι κάθε χαρακτηριστικό των 

στιγμιότυπων είναι στοχαστικά ανεξάρτητα των υπολοίπων, δεδομένης της κλάσης και ότι 

δεν υπάρχουν άλλα κρυφά χαρακτηριστικά που να επηρεάζουν την διαδικασία της 

πρόβλεψης. Έτσι η πιθανότητα της σχέσης (3.2) μετατρέπεται σε γινόμενο πιθανοτήτων. 

Οπότε: 

 

 ( ){ } ( ) ( )arg max | arg max |i i
c c i

p C c p C c p X x C c
∀ ∀

⎧ ⎫
= = = = = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
∏X x  (3.3) 

 

Ο παράγοντας ( )p C c=  υπολογίζεται βάσει της συχνότητας εμφάνισης της κλάσης c  στα 

στιγμιότυπα του σώματος εκπαίδευσης. Οι δεσμευμένες πιθανότητες ( )|i ip X x C c= =  

υπολογίζονται ανάλογα με το αν το χαρακτηριστικό iX  είναι διακριτό ή συνεχές. Για τα 

διακριτά χαρακτηριστικά των διανυσμάτων, εκείνα δηλαδή που παίρνουν διακριτές τιμές, η 

πιθανότητα αυτή είναι ένας πραγματικός αριθμός μεταξύ 0 και 1 που αντιπροσωπεύει την 

πιθανότητα το εκάστοτε χαρακτηριστικό iX  να πάρει την τιμή ix  δεδομένης της κλάσης c . 

Για τα συνεχή χαρακτηριστικά, θεωρούμε ότι οι τιμές ακολουθούν μια πιθανοτική κατανομή 

(ξεχωριστή για κάθε χαρακτηριστικό), η οποία προσεγγίζεται από τα διανύσματα 

εκπαίδευσης. Η συνήθης θεώρηση είναι οι τιμές των χαρακτηριστικών να είναι κανονικά 

κατανεμημένες. Οπότε για συνεχή χαρακτηριστικά έχουμε: 
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( ) , ,| ( ; , )i i i i c i cp X x C c g x μ σ= = =  

 

Όπου 
( )2

221( ; , )
2

x

g x e
μ
σμ σ

πσ

−
−

=  η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μια κανονικής 

(Gaussian) κατανομής. 

 

Το παραπάνω μοντέλο μας αφήνει ένα μικρό αριθμό παραμέτρων που θα εκτιμηθούν από το 

σώμα εκπαίδευσης. Για κάθε κλάση και διακριτό χαρακτηριστικό, χρειάζεται να εκτιμήσουμε 

την πιθανότητα το χαρακτηριστικό να πάρει κάθε τιμή από τις δυνατές διακριτές τιμές του, 

δεδομένης της κλάσης. Για κάθε κλάση και συνεχές χαρακτηριστικό, χρειάζεται να 

εκτιμήσουμε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της κατανομής που ακολουθούν οι τιμές 

του χαρακτηριστικού, δεδομένης της κλάσης. Για να αποσαφηνίσουμε την διαδικασία 

εκτίμησης, ας θεωρήσουμε το παρακάτω απλό παράδειγμα. 

 

Έστω ότι έχουμε δύο κλάσεις (+ και -), ένα διακριτό χαρακτηριστικό Χ1 που παίρνει τις τιμές 

a και b, και ένα συνεχές χαρακτηριστικό X2. Δοθέντος του σώματος εκπαίδευσης: {(+,a,1), 

(+b,1.2), (+,a,3.0), (-,b,4.4), (-,b,4.5)}, o ταξινομητής Naive Bayes αποκτά τις παρακάτω 

εκτιμήσεις των πιθανοτήτων: 

 

1

1

2

( ) 3 / 5
( | ) 2 / 3
( | ) 1/ 3
( | ) ( ;1.73,1.21)

p C
p X a C
p X b C
p X x C g x

= + =
= = + =
= = + =
= = + =

 

 

για την θετική κλάση και ανάλογες εκτιμήσεις για την αρνητική. Έτσι ο ταξινομητής είναι σε 

θέση να υπολογίσει τις πιθανότητες ( )|p C = + =X x  και ( )|p C = − =X x  για ένα 

άγνωστο στιγμιότυπο x και να το ταξινομήσει στην κλάση που έχει την μεγαλύτερη εκ των 

υστέρων πιθανότητα. 

 

Flexible Naive Bayes 

Μια επέκταση του αφελούς ταξινομητή Bayes που προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

άγνωστη κατανομή που ακολουθούν οι τιμές των συνεχών χαρακτηριστικών ενός 
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προβλήματος αποτελεί ο Ευέλικτος Ταξινομητής Bayes (Flexible Naive Bayes) [JL95]. 

Βασική ιδέα που διέπει τον αλγόριθμο είναι η προσέγγιση της πυκνότητας πιθανότητας των 

κατανομών αυτών μέσω συναρτήσεων κανονικών πυρήνων (Gaussian Kernels). 

 

Ενώ στον Naive Bayes για το συνεχές χαρακτηριστικό iX  έχουμε: 

( ) , ,| ( ; , )i i i i c i cp X x C c g x μ σ= = = , ένα δηλαδή κανονικό πυρήνα με μέση τιμή και τυπική 

απόκλιση που υπολογίζεται από όλες τις τιμές του χαρακτηριστικού iX  στο σύνολο των 

στιγμιότυπων εκπαίδευσης που ανήκουν στην κλάση c , εδώ έχουμε πολλούς κανονικούς 

πυρήνες, ένα για κάθε τιμή του συνεχούς χαρακτηριστικού iX  που συναντάται στο σύνολο 

των στιγμιότυπων εκπαίδευσης που ανήκουν στην κλάση c , με μέση τιμή την τιμή αυτή του 

χαρακτηριστικού: 

( ) 1| ( ; , )i i i j c
jc

p X x C c g x
n

μ σ= = = ∑ , ( )j i j
xμ = , 

1
c

cn
σ =  

όπου cn  είναι το πλήθος των στιγμιότυπων εκπαίδευσης που ανήκουν στην κλάση c  και το j 

διατρέχει αυτά τα στιγμιότυπα. 

 

Αποδεικνύεται ότι η χρήση του Flexible Naive Bayes πλεονεκτεί εκείνης του Naive Bayes, 

στην περίπτωση που η κατανομή των συνεχών τιμών του χώρου ενός προβλήματος δεν 

προσεγγίζεται από την κανονική κατανομή. Το μειονέκτημά του έγκειται στο υψηλό κόστος 

τόσο σε υπολογιστική όσο και σε χωρική πολυπλοκότητα κατά την ταξινόμηση ενός 

αγνώστου στιγμιότυπου. 

 

Δυαδικός ταξινομητής Naive Bayes 

 

Έστω σώμα εκπαίδευσης D: θετικά παραδείγματα PD και αρνητικά παραδείγματα ND. 

 

Ο Naive Bayes ταξινομητής ταξινομεί ένα άγνωστο στιγμιότυπο x ως μέλος της κλάσης: 

{ }
( ){ }

{ }
( ) ( )

, ,
arg max | arg max |i i
c pos neg c pos neg i

p C c p C c p X x C c
∈ ∈

⎧ ⎫
= = = = = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
∏X x  

 

Όπου οι εκτιμήσεις των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των κλάσεων υπολογίζονται από: 
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( ) PD
p C pos

PD ND
= =

+
, ( ) ND

p C neg
PD ND

= =
+

 

 

Και οι εκτιμήσεις των πιθανοφάνειων των χαρακτηριστικών υπολογίζονται: 

 

Για διακριτά χαρακτηριστικά: 

( ) ( )# ,
| i

i i

x PD
p X x C pos

PD
= = = , ( ) ( )# ,

| i
i i

x ND
p X x C neg

ND
= = =  

 

Για συνεχή χαρακτηριστικά και χρήση Gaussian κατανομής: 

( ) , ,| ( ; , )i i i i c i cp X x C c g x μ σ= = =  

 

Για συνεχή χαρακτηριστικά και χρήση Gaussian kernels (Flexible Bayes): 

( ) ( )1 1| ; ,i i i i j
jc c

p X x C c g x x
n n

⎛ ⎞
= = = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

 

 

3.1.2 Naive Bayes Multinomial 

Ο Naive Bayes Multinomial ταξινομητής είναι από τους πιο δημοφιλείς στο πρόβλημα της 

ταξινόμησης κειμένου. Έχει δειχθεί ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά στην πράξη από πολλούς 

ερευνητές [MN98]. 

 

Για να ταξινομήσουμε ένα κείμενο d επιλέγουμε την κλάση c με την μεγαλύτερη εκ των 

υστέρων πιθανότητα. Από το νόμο τους bayes έχουμε: 

 

 ( ){ } ( ) ( )
( ) ( ) ( ){ }|

arg max | arg max arg max |j j
j j j

j j j

p c p d c
p c d p c p d c

p d

⎧ ⎫⎪ ⎪= =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 (3.4) 

 



 

  37

όπου παραλείψαμε τον όρο ( )p d  αφού δεν εξαρτάται από την κλάση. Οι εκ των προτέρων 

πιθανότητες ( )jp c  εκτιμώνται από το σώμα εκπαίδευσης και υπολογίζονται ως το πηλίκο 

του πλήθους των κειμένων που ανήκουν στην κλάση jc  προς το συνολικό πλήθος των 

κειμένων εκπαίδευσης. Η κατανομή των κειμένων σε κάθε κλάση, ( )| jp d c , δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί απευθείας. Αντιθέτως, υποθέτουμε ότι τα κείμενα συντάσσονται από μικρότερες 

μονάδες, συνήθως λέξεις. Για να γίνει πιο εύκολη η εκτίμηση των παραμέτρων κάνουμε και 

εδώ μια παρόμοια υπόθεση με τον Naive Bayes, ότι οι λέξεις είναι κατανεμημένες 

ανεξάρτητα. 

 

Θεωρώντας το πολυωνυμικό μοντέλο, ένα κείμενο d  μοντελοποιείται ως το αποτέλεσμα d  

ανεξάρτητων πειραμάτων σε μια τυχαία μεταβλητή W  που παίρνει τιμές tw V∈  με 

πιθανότητες ( )|t jp w c  και ( )1
| 1V

t jt
p w c

=
=∑ . Κάθε πείραμα με αποτέλεσμα tw  αποφέρει 

μια ανεξάρτητη εμφάνιση του tw  στο d . Επομένως το κείμενο αναπαρίστανται ως διάνυσμα 

(αναπαράσταση ως σύνολο λέξεων – bag of words, βλ. Ενότητα 2.3.1) από πλήθη λέξεων 

1...t t V
d x

=
=  όπου tx  είναι ο αριθμός των πειραμάτων με αποτέλεσμα tw , δηλαδή το 

πλήθος εμφάνισης της λέξης tw  στο κείμενο d . Η πιθανότητα του d  δίνεται από την 

πολυωνυμική κατανομή: 

 

 ( ) ( ) ( )
1

|
| !

!

tx
V

t j
j

t t

p w c
p d c p d d

x=

= ∏  (3.5) 

 

Εδώ υποθέτουμε ότι το μήκος του κειμένου είναι ανεξάρτητο της κλάσης. 

 

Οι παράμετροι ( )|t jp w c  εκτιμώνται από τις εμφανίσεις του tw  σε όλα τα κείμενα από το 

σώμα εκπαίδευσης που ανήκουν στην κλάση jc , χρησιμοποιώντας κανονικοποίηση Laplace 

(Laplace smoothing) [Mit97]: 

 

( ) 1
| jt

t j
j

N
p w c

V N
+

=
+
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όπου jtN  είναι το πλήθος των εμφανίσεων της λέξης tw  στα ταξινομημένα κείμενα του 

σώματος εκπαίδευσης που ανήκουν στην κλάση jc  και jN  είναι το συνολικό πλήθος όλων 

των λέξεων στα κείμενα που ανήκουν στην κλάση jc . 

 

Δυαδικός ταξινομητής Naive Bayes Multinomial 

 

Έστω σώμα εκπαίδευσης D: θετικά παραδείγματα PD και αρνητικά παραδείγματα ND. 

 

Ο Naive Bayes Multinomial ταξινομητής ταξινομεί ένα άγνωστο κείμενο 
1...t t V

d x
=

=  ως 

μέλος της κλάσης: 

( ){ } ( ) ( ) ( )
1

|
arg max | arg max !

!

tx
V

t j
j j

j j t t

p w c
p c d p c p d d

x=

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∏  

 

Όπου οι εκτιμήσεις των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των κλάσεων υπολογίζονται από: 

 

( )0

PD
p c pos

PD ND
≡ =

+
, ( )1

ND
p c neg

PD ND
≡ =

+
 

 

Και οι εκτιμήσεις των πιθανοφάνειων των λέξεων wt υπολογίζονται από: 

 

( ) ( )
( )

1 # ,
|

#
t

t

w PD
p w pos

V PD
+

=
+

, ( ) ( )
( )

1 # ,
|

#
t

t

w ND
p w neg

V ND
+

=
+

 

 

όπου το ( )# ,tw X  αντιστοιχεί στο πλήθος των εμφανίσεων της λέξης tw  στο σύνολο X  και 

( )# X  το συνολικό πλήθος των λέξεων που εμφανίζονται στο σύνολο X . 
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3.1.3 Naive Bayes Positive 

Ο Naive Bayes Positive ταξινομητής προσφέρει μια απλή πιθανοθεωρητική προσέγγιση στα 

προβλήματα μάθησης με μερική επίβλεψη, όπου στόχος μας είναι να προβλέψουμε 

επακριβώς την κατηγορία-κλάση των στιγμιότυπων δοκιμής χρησιμοποιώντας ταξινομημένα 

στιγμιότυπα εκπαίδευσης μόνο από την θετική κλάση, καθώς και αρκετό πλήθος από μη 

ταξινομημένα παραδείγματα. 

 

Βασίζεται στον ταξινομητή Naive Bayes που ήδη παρουσιάσαμε. Από τον τύπο (3.3) οι 

πιθανότητες που πρέπει με κάποιο τρόπο να υπολογίσουμε, χρησιμοποιώντας μόνο τα θετικά 

και μη ταξινομημένα παραδείγματα που έχουμε στην διάθεση μας, είναι οι εκ των προτέρων 

πιθανότητες παρατήρησης θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων ( ( )p C pos=  και 

( )p C neg=  αντίστοιχα), καθώς και οι εκ των προτέρων πιθανότητες εμφάνισης κάθε 

χαρακτηριστικού στον κόσμο μας, για κάθε κλάση (ήτοι ( )|i ip X x C pos= =  και 

( )|i ip X x C neg= = ). Λόγω της έλλειψης αρνητικών παραδειγμάτων ο προσδιορισμός της 

( )p C pos=  είναι αδύνατος, οπότε πρέπει να δίνεται από τον χρήστη μια προσέγγιση της, 

έστω ˆ ( )p pos . Η ( )p C neg=  υπολογίζεται τώρα από: ( ) ˆ1 ( )p C neg p pos= = − . 

 

Όσον αφορά τις πιθανοφάνειες των χαρακτηριστικών δεδομένης της θετικής κλάσης, η 

( )|i ip X x C pos= =  εκτιμάται ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Naive Bayes, για τα 

διάφορα είδη των χαρακτηριστικών. Για την εκτίμηση της ( )|i ip X x C neg= =  

χρησιμοποιούμε το νόμο της ολικής πιθανότητας: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )| |i i i i i ip X x p X x C pos p C pos p X x C neg p C neg= = = = = + = = = ⇒  

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

|
|

1
i i i i

i i

p X x p X x C pos p C pos
p X x C neg

p C pos
= − = = =

= = =
− =

 (3.6) 

 

όπου όλα είναι γνωστά εκτός από την εκ των προτέρων πιθανότητα εμφάνισης του 

χαρακτηριστικού iX , ( )i ip X x= , η οποία προσεγγίζεται υποθέτοντας ότι το σύνολο UD 

των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων ακολουθεί την κατανομή των παραδειγμάτων του 

πραγματικού κόσμου. 
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Η προσέγγιση της ( )|i ip X x C neg= =  από τον τύπο (3.6) ενέχει τον κίνδυνο να είναι 

αρνητική. Επομένως, χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τις αρνητικές τιμές με 0 και να 

κανονικοποιήσουμε τις προσεγγίσεις μας ώστε όλες να έχουν άθροισμα 1. Για τα διακριτά 

χαρακτηριστικά αυτό είναι απλή υπόθεση, αφού το πεδίο ορισμού του χαρακτηριστικού 

παίρνει διακριτές τιμές, καθιστώντας δυνατό να τις υπολογίσουμε όλες ώστε να τις 

κανονικοποήσουμε. Για τα συνεχή όμως χαρακτηριστικά δημιουργούμε μια νέα κατανομή 

(κανονική κατανομή ή άθροισμα Gaussian πυρήνων). 

 

Δυαδικός ταξινομητής Naive Bayes Positive 

 

Έστω σώμα εκπαίδευσης δεδομένων με μόνο θετικά παραδείγματα PD, και σώμα μη 

ταξινομημένων δεδομένων UD. Επίσης, έστω ˆ ( )p pos  η εκτίμηση της εκ των προτέρων 

πιθανότητας της θετικής κλάσης. 

 

Ο Naive Bayes Positive ταξινομητής ταξινομεί ένα άγνωστο στιγμιότυπο x ως μέλος της 

κλάσης: 

{ }
( ){ }

{ }
( ) ( )

, ,
arg max | arg max |i i
c pos neg c pos neg i

p C c p C c p X x C c
∈ ∈

⎧ ⎫
= = = = = =⎨ ⎬

⎩ ⎭
∏X x  

 

Όπου η εκτιμήσεις των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των κλάσεων υπολογίζονται από: 

 

( ) ˆ ( )p C pos p pos= = , ( ) ˆ1 ( )p C neg p pos= = −  

 

Και οι εκτιμήσεις των πιθανοφάνειων των χαρακτηριστικών υπολογίζονται: 

 

Για διακριτά χαρακτηριστικά: 

( ) ( )# ,
| i

i i

x PD
p X x C pos

PD
= = =  

( ) ( )# ,i
i i

x UD
p X x

UD
= =  
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Για συνεχή χαρακτηριστικά και χρήση Gaussian κατανομής: 

( ) , ,| ( ; , )i i i i c i cp X x C pos g x μ σ= = =  

( ) ( ; , )i i i i ip X x g x μ σ= =  

 

Για συνεχή χαρακτηριστικά και χρήση Gaussian kernels (Flexible Bayes): 

( ) ( )1 1| ; ,i i i i j
j

p X x C pos g x x
PD PD

⎛ ⎞
⎜ ⎟= = =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

( ) ( )1 1; ,i i i i j
j

p X x g x x
UD UD

⎛ ⎞
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

|
|

1
i i i i

i i

p X x p X x C pos p C pos
p X x C neg

p C pos
= − = = =

= = =
− =

 

 

η οποία κανονικοποιείται ώστε: 

( ) ( ){ }| max | ;0i i i ip X x C neg p X x C neg= = = = =  και 

( )| 1i
x

p X x C neg
∀

= = =∑ , όπου το x  παίρνει τιμές από το πεδίο ορισμού του iX  

 

 

3.1.4 Naive Bayes Multinomial Positive 

Ο αλγόριθμος Naive Bayes Multinomial Positive αποτελεί έναν πιθανοτικό ταξινομητή 

κειμένου που στηρίζεται στον ταξινομητή Naive Bayes Multinomial που παρουσιάσαμε 

προηγουμένως. Όντας αλγόριθμος με μερική επίβλεψη, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

σώματος από θετικά παραδείγματα, έστω PD, και ενός από μη ταξινομημένα, έστω UD. 

 

Σύμφωνα με τους τύπους (3.4) και (3.5) οι πιθανότητες που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 

υπολογίσουμε, μόνο από τα θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα που έχουμε στην 

διάθεση μας, είναι οι εκ των προτέρων πιθανότητες παρατήρησης θετικών και αρνητικών 
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παραδειγμάτων ( ( )p pos  και ( )p neg  αντίστοιχα), καθώς και οι εκ των προτέρων 

πιθανότητες εμφάνισης κάθε χαρακτηριστικού στον κόσμο μας, για κάθε κλάση (ήτοι 

( )|tp w pos  και ( )|tp w neg ). Ελλείψει ωστόσο αρνητικών παραδειγμάτων, ο 

προσδιορισμός του ποσοστού των θετικών και αντίστοιχα των αρνητικών στον κόσμο μας δεν 

είναι δυνατός. Ως εκ τούτου, επιτάσσεται μια προσέγγιση της ( )p pos , έστω ( )p̂ pos , να 

δίνεται από τον χρήστη. Οπότε έχουμε: ( ) ( )ˆ1p neg p pos= − . 

 

Όσον αφορά τις πιθανοφάνειες των λέξεων δεδομένης της θετικής κλάσης, η ( )|tp w pos  

εκτιμάται ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Naive Bayes Multinomial, ισχύει δηλαδή 

ότι: 

 ( ) ( )
( )

1 # ,
|

#
t

t

w PD
p w pos

V PD
+

=
+

 (3.7) 

 

Ο ακριβής υπολογισμός ωστόσο της πιθανότητας ( )|tp w neg , ελλείψει και πάλι γνωστών 

αρνητικών παραδειγμάτων καθίσταται προβληματικός. Για το σκοπό αυτό προσεγγίζεται, με 

τη βοήθεια της πιθανοτήτων ( )|tp w pos  και ( )tp w . Από το νόμο της ολικής πιθανότητας 

έχουμε: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )| |t t tp w p w pos pr pos p w neg pr neg= ⋅ + ⋅ ⇒  

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

|
|

1
t t

t

p w p w pos pr pos
p w neg

pr pos
− ⋅

=
−

 (3.8) 

 

όπου ( )pr pos  και ( )pr neg  είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθεί από το μοντέλο μας μια 

λέξη σε ένα θετικό ή αρνητικό κείμενο αντίστοιχα, και είναι διαφορετικές από τις 

πιθανότητες ( )p pos  και ( )p neg  που αντιστοιχούν στις πιθανότητες δημιουργίας θετικού ή 

αρνητικού κειμένου. 

 

Από την σχέση (3.8), όλα είναι γνωστά, εκτός από την εκ των προτέρων πιθανότητα 

εμφάνισης της λέξης tw , ( )tp w  και την εκ των προτέρων πιθανότητα ( )pr pos . 
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Ο προσδιορισμός της ( )tp w  από τα θετικά παραδείγματα και μόνο δεν είναι δυνατός. Ως εκ 

τούτου, υποθέτοντας ότι το σύνολο UD των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων ακολουθεί 

την κατανομή των παραδειγμάτων του πραγματικού κόσμου, μπορούμε χωρίς βλάβη της 

γενικότητας να καταλήξουμε στην προσέγγιση: 

 

 ( ) ( )
( )

# ,
ˆ

#
t

t

w UD
p w

UD
=  (3.9) 

 

Για τον προσδιορισμό της ( )pr pos  μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα μήκη των κειμένων 

είναι ανεξάρτητα από την κλάση, οπότε θετικά και αρνητικά κείμενα έχουν τον ίδιο μέσο όρο 

μήκους. Ισχύει επομένως: 

 ( ) ( )ˆ ˆpr pos p pos=  (3.10) 

 

Μια καλύτερη όμως προσέγγιση είναι η ακόλουθη: 

 

Στην περίπτωση που D PD ND= ∪  έχουμε: 

 

( ) ( )
( )

( )
( )

# #
ˆ

# #
PD DPD PD

pr pos
D PD D D

= = ⋅ ⋅  

 

Στην περίπτωση μας που έχουμε σύνολο θετικών κειμένων PD  και μη ταξινομημένων UD , 

ο πρώτος όρος της προηγούμενης εξίσωσης μπορεί να υπολογιστεί από το σύνολο PD , ο 

δεύτερος όρος αντιστοιχεί στην ( )p̂ pos  και ο τρίτος όρος, θεωρώντας ότι τα μη 

ταξινομημένα παραδείγματα ακολουθούν την κατανομή των παραδειγμάτων του 

πραγματικού κόσμου, μπορεί να προσεγγιστεί από το σύνολο UD . Τα παραπάνω οδηγούν 

στην προσέγγιση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
#

ˆ ˆ
#

UDPD
pr pos p pos

PD UD
= ⋅ ⋅  
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Όταν τα σύνολα PD  και UD  είναι σχετικά μικρά, επειδή είναι πιθανόν η παραπάνω 

προσέγγιση να είναι μεγαλύτερη από 1, χρειάζεται να περιορίσουμε την προσέγγιση μας: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )ˆ# 1

ˆ ˆmin ;
# 2

UDPD p pos
pr pos p pos

PD UD
⎧ ⎫+⎪ ⎪= ⋅ ⋅⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 (3.11) 

 

Καθίσταται τώρα δυνατός ο υπολογισμός της ( )|tp w neg  από τους τύπους (3.8) και (3.9): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )

ˆ# , | #
ˆ |

ˆ1 #
t t

t

w UD p w pos pr pos UD
p w neg

pr pos UD
− ⋅ ⋅

=
− ⋅

 

 

Η παραπάνω όμως προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο να είναι αρνητική. Επομένως, 

αντικαθιστούμε τις αρνητικές τιμές με 0 και κανονικοποιούμε τις προσεγγίσεις μας ώστε όλες 

να έχουν άθροισμα 1. Έστω Z  ο παράγοντας κανονικοποίησης που ορίζεται ως: 

 

( )
( )ˆ| | 0

ˆ |
t t

t
w V p w neg

Z p w neg
∈ >

= ∑  

 

Χρησιμοποιώντας κανονικοποίηση Laplace έχουμε: 

 

( )
( ) ( ) ( ) ( ){ }

( )( ) ( )

1ˆ1 max # , | # ;0
ˆ |

ˆ1 #

t t

t

w UD p w pos pr pos UD
Zp w neg

V pr pos UD

+ − ⋅ ⋅ ⋅
=

+ − ⋅
 

 

όπου η ( )|tp w pos  υπολογίζεται από την (3.7) και η ( )p̂r pos  από την (3.10) ή την (3.11). 

 

Δυαδικός ταξινομητής Naive Bayes Multinomial Positive 

 

Έστω σώμα εκπαίδευσης δεδομένων με μόνο θετικά παραδείγματα PD, και σώμα μη 

ταξινομημένων δεδομένων UD. Επίσης, έστω ˆ ( )p pos  η εκτίμηση της εκ των προτέρων 

πιθανότητας της θετικής κλάσης. 
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Ο Naive Bayes Multinomial Positive ταξινομητής ταξινομεί ένα άγνωστο κείμενο 

1...t t V
d x

=
=  ως μέλος της κλάσης: 

( ){ } ( ) ( ) ( )
1

|
arg max | arg max !

!

tx
V

t j
j j

j j t t

p w c
p c d p c p d d

x=

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∏  

 

Όπου οι εκτιμήσεις των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των κλάσεων υπολογίζονται από: 

 

( )0 ˆ ( )p c pos p pos≡ = , ( )1 ˆ1 ( )p c neg p pos≡ = −  

 

Και οι εκτιμήσεις των πιθανοφάνειων των λέξεων wt υπολογίζονται από: 

 

( ) ( )
( )

1 # ,
|

#
t

t

w PD
p w pos

V PD
+

=
+

, 

( )
( ) ( ) ( ) ( ){ }

( )( ) ( )

1ˆ1 max # , | # ;0
ˆ |

ˆ1 #

t t

t

w UD p w pos pr pos UD
Zp w neg

V pr pos UD

+ − ⋅ ⋅ ⋅
=

+ − ⋅
 

 

με ( )
( )ˆ| | 0

ˆ |
t t

t
w V p w neg

Z p w neg
∈ >

= ∑  

 

και 

 

( ) ( )ˆ ˆpr pos p pos=  ή ( ) ( ) ( ) ( )
( )ˆ# 1

ˆ ˆmin ;
# 2

UDPD p pos
pr pos p pos

PD UD
⎧ ⎫+⎪ ⎪= ⋅ ⋅⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 

Το ( )# ,tw X  αντιστοιχεί στο πλήθος των εμφανίσεων της λέξης tw  στο σύνολο X  και 

( )# X  το συνολικό πλήθος των λέξεων που εμφανίζονται στο σύνολο X . 
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Ο παραπάνω αλγόριθμος για { }0,1tx ∈  στην σχέση (3.5) αποτελεί τον αλγόριθμο PNB που 

παρουσιάζεται στο [DGT02]. Αξίζει να επισημανθεί μια παρατήρηση των συγγραφέων της εν 

λόγω δημοσίευσης για το ενδεικτικό πλήθος μη ταξινομημένων παραδειγμάτων που δίνεται 

στον αλγόριθμο. Αν και δεν παρατίθεται κάποια θεωρητική απόδειξη ή εξήγηση, τουλάχιστον 

πειραματικά αποδεικνύεται ότι το μέγεθος του συνόλου των μη ταξινομημένων 

παραδειγμάτων επηρεάζει άμεσα την απόδοση του αλγορίθμου. Μια συμβιβαστική λύση που 

προτείνεται στην εν λόγω δημοσίευση – και ακολουθείται και στην παρούσα εργασία ώστε να 

εξασφαλιστεί πως τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων θα είναι συγκρίσιμα – 

είναι η τυχαία επιλογή τόσων μη ταξινομημένων παραδειγμάτων όσων καθορίζονται από τον 

τύπο: 

 
( )ˆ
PD

p pos
 (3.12) 

 

3.1.5 Η εκ των προτέρων πιθανότητα της θετικής κλάσης στους Bayes Positive 

αλγορίθμους 

Οι αλγόριθμοι Naive Bayes Positive και Naive Bayes Multinomial Positive που 

αναπτύχθηκαν προηγουμένως, απαιτούν από τον χρήστη να δίνει μια εκτίμηση της εκ των 

προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης, η οποία σε αρκετά προβλήματα μπορεί να μην 

είναι γνωστή. Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύχθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, ώστε 

να μην είναι ανάγκη η πιθανότητα ˆ ( )p pos να δίνεται ως είσοδο στους Bayes αλγόριθμους 

που μαθαίνουν μόνο από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα. 

 

Έστω PD το σύνολο των θετικών ταξινομημένων παραδειγμάτων και UD το σύνολο των μη 

ταξινομημένων. Μια πρώτη όχι και τόσο καλή προσέγγιση είναι να θεωρήσουμε ότι όλα τα 

άγνωστα παραδείγματα είναι αρνητικά. Οπότε: 

 ˆ ( )
PD

p pos
PD UD

=
+

 (3.13) 

 

Επειδή όμως θα υπάρχουν και θετικά παραδείγματα στα μη ταξινομημένα UD, μια καλύτερη 

προσέγγιση της ˆ ( )p pos  θα ήταν να προσθέταμε στον αριθμητή του παραπάνω κλάσματος 

το πλήθος των θετικών αυτών παραδειγμάτων. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω απλή 

υπόθεση, ότι δηλαδή όλα τα άγνωστα είναι αρνητικά, κατασκευάζουμε έναν πρώτο 

ταξινομητή που θα ταξινομήσει τα άγνωστα παραδείγματα. Το πλήθος των θετικών 
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παραδειγμάτων που θα βρεθεί προστίθεται στον αριθμητή του παραπάνω κλάσματος, 

υπολογίζεται μια καινούρια προσέγγιση της ˆ ( )p pos  και κατασκευάζεται καινούριος 

ταξινομητής που θα ταξινομήσει τα άγνωστα παραδείγματα εκ νέου. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται ώσπου η ˆ ( )p pos  να συγκλίνει, να παραμείνει ίδια σε 2 διαδοχικά βήματα. 

 

 
( )most_probable_positive_from

ˆ ( )
PD UD

p pos
PD UD

+
=

+
 (3.14) 

 

Μια άλλη λύση είναι να δοκιμαστούν διάφορες τιμές της ˆ ( )p pos  και να επιλεγεί εκείνη που 

οδηγεί στην καλύτερη απόδοση του αλγορίθμου πάνω σε ένα ανεξάρτητο σύνολο 

στιγμιότυπων (validation set). Ελλείψει ωστόσο αρνητικών παραδειγμάτων η απόδοση αυτή 

μπορεί μόνο να εκτιμηθεί κάνοντας π.χ. χρήση της εκτίμησης του F measure (βλ. Ενότητα 

2.7.6). 

 

Οι παραπάνω λύσεις εξετάζονται πειραματικά στην ενότητα 4.2.2. 

3.2 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) 

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (support vector machines – SVM) [Vap98], [SBS98] 

έχουν αρκετές αξιοπρόσεκτες ιδιότητες που άλλοι αλγόριθμοι μάθησης δεν έχουν, όπως η 

μεγιστοποίηση του περιθωρίου (maximization of margin) και ο μη γραμμικός μετασχηματισμός 

του χώρου εισόδου (input space) στο χώρο των χαρακτηριστικών (feature space) 

χρησιμοποιώντας μεθόδους πυρήνων (kernel methods). Ένας γραμμικός SVM είναι ένα 

υπερεπίπεδο (hyperplane) που διαχωρίζει ένα σύνολο θετικών παραδειγμάτων από ένα 

σύνολο αρνητικών, μεγιστοποιώντας το περιθώριο στο χώρο των χαρακτηριστικών, την 

απόσταση δηλαδή του υπερεπιπέδου από τα πλησιέστερα θετικά ή αρνητικά παραδείγματα. 

Τα παραδείγματα αυτά που βρίσκονται πάνω στο περιθώριο καλούνται διανύσματα 

υποστήριξης. Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται ένα παράδειγμα ενός απλού δισδιάστατου 

προβλήματος που είναι γραμμικά διαχωρίσιμο. Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε μια 

διάσταση στο χώρο των χαρακτηριστικών. Η απόσταση ενός σημείου δεδομένου από το 

υπερεπίπεδο καθορίζεται από την «ισχύ» κάθε χαρακτηριστικού του δεδομένου. Για 

παράδειγμα, έστω ένα θετικό παράδειγμα με πολλά ισχυρά χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με 

την θετική κλάση, τότε η θέση του σημείου στο χώρο χαρακτηριστικών θα είναι μακριά από 

το υπερεπίπεδο, στην θετική μεριά. Όμοια, ένα ισχυρό αρνητικό παράδειγμα θα βρίσκεται 

μακριά από το υπερεπίπεδο, στην αρνητική μεριά. Για τα προβλήματα που δεν είναι 
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γραμμικά διαχωρίσιμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι πυρήνων που 

μετασχηματίζουν ένα μη γραμμικό χώρο εισόδου σε ένα γραμμικό χώρο χαρακτηριστικών 

(βλ. Σχήμα 3.2). Επίσης, στις περιπτώσεις όπου τα σημεία δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμα, ο 

αλγόριθμος SVM έχει μια παράμετρο, C, η οποία επηρεάζει το πλήθος των δεδομένων 

εκπαίδευσης που θα βρίσκονται στη λάθος μεριά του υπερεπιπέδου. 

 

 

Σχήμα 3.1: Δυαδική ταξινόμηση των κύκλων και των διαμαντιών [SBS98]. Το βέλτιστο 

υπερεπίπεδο είναι ορθογώνιο στην πιο σύντομη γραμμή που ενώνει τα κυρτά όρια των δύο 

κλάσεων (διακεκομμένες γραμμές) και την κόβει στη μέση μεταξύ των δύο κλάσεων. Το 

πρόβλημα όντας διαχωρίσιμο, υπάρχει ένα διάνυσμα βάρους w  και ένα κατώτατο όριο b  τέτοια 

ώστε: ( )( ) 0i iy b⋅ ⋅ + >w x ( )1,...,i l= . Αλλάζοντας τα w  και b έτσι ώστε τα πιο κοντινά 

σημεία στο υπερεπίπεδο να ικανοποιούν την σχέση ( ) 1i b⋅ + =w x , λαμβάνουμε μια κανονική 

μορφή ( ),bw  του υπερεπιπέδου που ικανοποιεί την ( )( ) 1i iy b⋅ ⋅ + ≥w x . Σημειώστε ότι σε 

αυτήν την περίπτωση, το περιθώριο, που μετριέται κάθετα στο υπερεπίπεδο ισούται με 2 / w . 

Αυτό μπορούμε νε το δούμε θεωρώντας δύο σημεία 1 2,x x  σε αντίθετες μεριές του περιθωρίου, 

δηλαδή ( )1 1b⋅ + =w x , ( )2 1b⋅ + = −w x  και προβάλλοντας τα πάνω στο κανονικό διάνυσμα 

του υπερεπιπέδου /w w  
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Σχήμα 3.2: Η ιδέα των SVM [SBS98]: μη γραμμικός μετασχηματισμός των δεδομένων 

εκπαίδευσης σε ένα χώρο χαρακτηριστικών μεγαλύτερης διάστασης με χρήση του πυρήνα Φ, και 

κατασκευή του διαχωριστικού υπερεπιπέδου εκεί. 

 

Οι πιο συνηθισμένοι μέθοδοι πυρήνων για το μετασχηματισμό του χώρου είναι οι: 

Polynomial kernel (homogeneous): ( ) ( ), dk x y x y= ⋅  

Polynomial kernel (inhomogeneous): ( ) ( ), 1 dk x y x y= ⋅ +  

Radial basis function (RBF) kernels: ( ) ( ), exp
d

k x y x yγ= − −  

Sigmoid kernel: ( ) ( ), tanhk x y x yκ θ= ⋅ +  

 

Παρουσιάζοντας μαθηματικά τα παραπάνω έχουμε: 

 

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (support vector machines – SVM) είναι γραμμικές 

συναρτήσεις της μορφής ( ) Tf b= +x w x , όπου Tw x  είναι το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ 

του διανύσματος βάρους w  και του διανύσματος εισόδου x . Χρησιμοποιείται ως 

ταξινομητής θέτοντας την κλάση σε 1 αν ( ) 0f >x  και σε –1 διαφορετικά. Η κύρια ιδέα 

είναι να επιλέξουμε ένα υπερεπίπεδο που να διαχωρίζει τα θετικά και αρνητικά 

παραδείγματα, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα το περιθώριο, την απόσταση δηλαδή του 

υπερεπιπέδου από τα πλησιέστερα από αυτά παραδείγματα στο χώρο των χαρακτηριστικών. 

 

Έστω ένα σύνολο από ταξινομημένα παραδείγματα εκπαίδευσης: 
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( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2, , , ,..., ,n ny y yx x x , όπου ix  είναι ένα διάνυσμα εισόδου και iy  είναι η κλάση 

του, { }1, 1iy ∈ − . Το πρόβλημα εύρεσης του υπερεπιπέδου μπορεί να εκφραστεί ως το 

παρακάτω πρόβλημα βελτιστοποίησης: 

 

Ελαχιστοποίησε: 1
2

Tw w  

Υπό τον όρο: ( ) 1T
i iy b+ ≥w x , 1, 2,...,i n=

 

Για τις περιπτώσεις που μπορεί να μην υπάρχει κάποιο υπερεπίπεδο που να διαχωρίζει τα 

θετικά και τα αρνητικά παραδείγματα, π.χ. λόγω «θορύβου» (λάθος ταξινομημένα 

παραδείγματα στο σώμα εκπαίδευσης), έχει προταθεί [GBV93] ο αλγόριθμος SVM με χρήση 

του εξασθενημένου περιθωρίου (soft margin), που διατυπώνεται ως εξής: 

 

Ελαχιστοποίησε: 

1

1
2

n
T

i
i

C ξ
=

+ ∑w w  

Υπό τον όρο: ( ) 1T
i i iy b ξ+ ≥ −w x , 1, 2,...,i n=

 

Όπου 0C ≥  είναι μια παράμετρος που ελέγχει το πλήθος των λαθών που επιτρέπεται στα 

δεδομένα εκπαίδευσης. 

3.3 Biased-SVM 

Ο αλγόριθμος Biased-SVM [LDL+03] είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με μερική επίβλεψη 

που χρησιμοποιεί θετικά ταξινομημένα παραδείγματα μαζί με μη ταξινομημένα. Θεωρεί όλα 

τα μη ταξινομημένα ως αρνητικά και εκτελεί τον αλγόριθμο SVM επιτρέποντας λάθη στα 

αρνητικά παραδείγματα, αφού σε αυτά θα υπάρχουν και θετικά. 

 

Έστω ένα σύνολο από παραδείγματα: 

( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2, , , ,..., ,n ny y yx x x , όπου ix  είναι ένα διάνυσμα εισόδου και iy  είναι η κλάση 

του, { }1, 1iy ∈ − . Υποθέτουμε ότι τα πρώτα 1k −  παραδείγματα είναι θετικά ( 1iy = ), ενώ 

τα υπόλοιπα είναι τα άγνωστα παραδείγματα τα οποία τα έχουμε βαπτίσει αρνητικά 

( 1iy = − ). Έχει δειχθεί [LLYL02] ότι ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των μη ταξινομημένων 
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παραδειγμάτων που ταξινομούνται ως θετικά, και ταυτόχρονα περιορίζοντας τα θετικά 

παραδείγματα να ταξινομηθούν σωστά, οδηγούμαστε σε έναν καλό ταξινομητή. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει θόρυβος στα θετικά παραδείγματα του σώματος εκπαίδευσης 

μας, έχουμε: 

 

Ελαχιστοποίησε: 1
2

n
T

i
i k

C ξ
=

+ ∑w w  

Υπό τον όρο: ( )1 1T
i b+ ≥w x , 1, 2,..., 1i k= −  

( )1 1T
i ib ξ− + ≥ −w x , , 1,...,i k k n= +

0iξ ≥ , , 1,...,i k k n= +  

 

Στην περίπτωση που επιτρέπουμε να υπάρχει θόρυβος (ή λάθη) και στα θετικά παραδείγματα, 

έχουμε την ακόλουθη έκδοση με εξασθενημένο περιθώριο του Biased-SVM, που 

χρησιμοποίει δύο παραμέτρους C+  και C−  για να δώσει διαφορετικό βάρος στα θετικά και 

αρνητικά λάθη. 

 

Ελαχιστοποίησε: 1

1

1
2

k n
T

i i
i i k

C Cξ ξ
−

+ −
= =

+ +∑ ∑w w  

Υπό τον όρο: ( ) 1T
i i iy b ξ+ ≥ −w x , 1, 2,...,i n=

0iξ ≥ , 1, 2,...,i n=  

 

Μπορούμε να μεταβάλλουμε τα C+  και C−  για να επιτύχουμε το στόχο μας. Διαισθητικά, 

δίνουμε μια μεγάλη τιμή για το C+  και μια μικρή τιμή για το C− , επειδή τα μη ταξινομημένα 

παραδείγματα, που έχουν θεωρηθεί ως αρνητικά, περιέχουν θετικά παραδείγματα. Ας 

σημειωθεί ότι η ασύμμετρη αυτή διατύπωση του κόστους έχει χρησιμοποιηθεί για την 

επίλυση μη ισοζυγισμένων προβλημάτων [MBJ99], η χρήση του όμως εδώ βασίζεται σε 

διαφορετικό κίνητρο. 

 

Για να βρούμε τις βέλτιστες τιμές των C+  και C− , χρησιμοποιούμε ένα ανεξάρτητο σύνολο 

στιγμιότυπων (validation set) από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα, στο οποίο 
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εκτιμάται η απόδοση του αλγορίθμου με χρήση της εκτίμησης του F measure (βλ. Ενότητα 

2.7.6). 
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4  

Πειραματική αξιολόγηση 

Έχοντας αναπτύξει στα κεφάλαια που προηγήθηκαν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

τοποθετείται η εργασία, και έχοντας περιγράψει μαθηματικά τους αλγόριθμους που 

υλοποιήσαμε, σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας σειράς 

πειραμάτων που αξιολογούν τους αλγορίθμους μάθησης με μερική επίβλεψη από θετικά και 

μη ταξινομημένα παραδείγματα. Αυτοί οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε μη ισοζυγισμένα 

σώματα δεδομένων που περιγράφονται κυρίως από αριθμητικά χαρακτηριστικά. Στα 

πειράματα συμμετέχουν οι αλγόριθμοι Naive Bayes Positive (NBP), Naive Bayes 

Multinomial Positive (NBMP), και Biased-SVM που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 3.1.3, 

3.1.4, και 3.3 αντίστοιχα, και συγκρίνονται με τα «ξαδέλφια» τους από το χώρο της μάθησης 

με επίβλεψη: Naive Bayes (NB), Naive Bayes Multinomial (NBM), και SVM που 

παρουσιάστηκαν στις ενότητες 3.1.1, 3.1.2, και 3.2 αντίστοιχα. Επίσης, θα παρουσιάσουμε 

έναν αλγόριθμο που αναπτύξαμε στα πλαίσια του διαγωνισμού ECML-PKDD 2006 

στηριζόμενοι σε αλγορίθμους μάθησης με μερική επίβλεψη από θετικά και μη ταξινομημένα 

παραδείγματα. 

4.1 Πειραματικό πλαίσιο 

Η υλοποίηση των αλγορίθμων στηρίχθηκε στην προγραμματιστική υποδομή (API) που 

προσφέρεται στην τελευταία έκδοση της βιβλιοθήκης μηχανικής μάθησης WEKA (3.4.7) 

[WF05], η οποία αναπτύχθηκε στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του 
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Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συλλογή αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης που περιλαμβάνει όλες τις δημοφιλείς μεθόδους ταξινόμησης, μάθησης 

χωρίς επίβλεψη, σχήματα γραμμικής πρόβλεψης και μετα-μάθησης, καθώς και εργαλεία 

προεπεξεργασίας σωμάτων δεδομένων, όπως μέθοδοι διακριτοποίησης, φιλτραρίσματος και 

επιλογής χαρακτηριστικών. Από τη βιβλιοθήκη αυτή χρησιμοποιήσαμε τους ταξινομητές 

Naive Bayes, και Naive Bayes Multinomial. Χρησιμοποιήσαμε επίσης την βιβλιοθήκη 

LibSVM [CL01] για τον αλγόριθμο SVM. Για την ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης LibSVM 

στο περιβάλλον του WEKA χρησιμοποιήσαμε την διεπαφή WLSVM [MH05]. Με στόχο την 

υποστήριξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, το λογισμικό 

υλοποιήθηκε σε Java και διατίθεται υπό μορφή βιβλιοθήκης, μαζί με τον πηγαίο κώδικά του, 

καθιστώντας δυνατή τη χρήση επιμέρους τμημάτων του για την κατασκευή πολυπλοκότερων 

εφαρμογών. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αρμονική ενσωμάτωση των 

αναπτυχθέντων αλγορίθμων στο περιβάλλον του WEKA, επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη 

εκτέλεσή τους μέσα από την ίδια τη διεπαφή της βιβλιοθήκης. 

 

Η απόδοση των αλγορίθμων μελετήθηκε σε αρκετές διαφορετικές εφαρμογές ταξινόμησης 

δεδομένων τα οποία χαρακτηρίζονται από έλλειψη ισοζυγίου κλάσεων. Η πρώτη ανήκει στην 

περιοχή της ταξινόμησης κειμένου και ασχολείται με το πρόβλημα του φιλτραρίσματος μη 

αιτηθείσας ηλεκτρονικής εμπορικής αλληλογραφίας (SPAM μηνυμάτων). Το σώμα TPM 

αποτελείται από 160 SPAM και 990 θεμιτά μηνύματα, όλα αγγλικά, τα οποία έχουν υποστεί 

λημματοποίηση (lemmatization), αφαίρεση μη λειτουργικών λέξεων (stop-words removal) 

και διατίθενται σε μη κωδικοποιημένη μορφή (απλό κείμενο), χωρίς διπλότυπα και 

επικεφαλίδες. Τα SPAM μηνύματα του σώματος TPM επιλέχθηκαν τυχαία από το PU11 

[AKCS00], σώμα το οποίο περιέχει μηνύματα από την ηλεκτρονική θυρίδα ενός χρήστη. Τα 

θεμιτά του σώματος TPM προέρχονται από το newsgroup talk.politics.misc που περιλαμβάνει 

συζητήσεις σχετικές με τη διεθνή πολιτική επικαιρότητα. Προέρχεται από το γνωστό σώμα 

δεδομένων “20 newsgroups”2. Τα κείμενα μοντελοποιήθηκαν ως σύνολα λέξεων (βλ. 

Ενότητα 2.3.1) 600 χαρακτηριστικών. Η μείωση της διαστασιμότητας του χώρου των 

χαρακτηριστικών κρίθηκε αναγκαία για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των πειραμάτων, αλλά 

και για τη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων μάθησης στην προσπάθεια περιορισμού 

του φαινομένου του υπερταιριάσματος (overfitting effect), το οποίο ευνοείται όταν η 

                                                      
1Το σώμα PU1 διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση: 

http://www.iit.demokritos.gr/skel/i-config/downloads/ 
2 Το σώμα 20 newsgroups διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση: 

http://kdd.ics.uci.edu/databases/20newsgroups/20newsgroups.data.html 
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διάσταση του προβλήματος είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από το πλήθος των παραδειγμάτων 

εκπαίδευσης. Για την επιλογή των 600 χαρακτηριστικών που επιδεικνύουν μέγιστη 

διαχωριστική ικανότητα στα στιγμιότυπα των δύο κλάσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

Πληροφοριακού Κέρδους (Information Gain), μια μετρική που υπολογίζει τη μείωση της 

εντροπίας των συνόλων στα οποία διαχωρίζονται τα παραδείγματα εκπαίδευσης ενός 

σώματος, βάσει των τιμών που μπορεί να πάρει ένα χαρακτηριστικό. Επίσης, βάση του TPM 

δημιουργήθηκαν ακόμα 2 σώματα εκπαίδευσης δεδομένων, τα TPM.bin.num και 

TPM.bin.nom, όπου έχουμε απαλείψει τις συχνότητες εμφάνισης των λέξεων, αφού έχει 

βρεθεί ότι έτσι οδηγούμαστε σε ταξινομητές με μεγαλύτερη ακρίβεια [Sch04]. Τα 

χαρακτηριστικά μετατράπηκαν σε δυαδικά, οπότε τώρα δεν έχουμε πληροφορία για το πόσες 

φορές εμφανίζεται κάθε λέξη στο κείμενο, αλλά μόνο αν εμφανίζεται ή όχι. Στο πρώτο σώμα 

αναπαρίσταται ως αριθμητική (numeric) τιμή 0 ή 1, ενώ στο δεύτερο ως διακριτή (nominal) 

ναι ή όχι. 

 

Η δεύτερη εφαρμογή ταξινόμησης προέρχεται από τον σχεδιασμό φαρμάκων, τα οποία είναι 

μικρά οργανικά μόρια που επιτυγχάνουν την επιθυμητή δραστηριότητά τους με τη δέσμευση 

τους σε μια περιοχή στόχου στον υποδοχέα. Το σώμα δεδομένων Thrombin3 που 

χρησιμοποιήθηκε, αποτελείται από 42 ενώσεις ενεργές στην δέσμευση της θρομβίνης, και 

από 1867 μη ενεργές. Κάθε ένωση περιγράφεται από ένα διάνυσμα 139351 δυαδικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία περιγράφουν τις τρισδιάστατες ιδιότητες του μορίου. Λόγω της 

τεράστιας διαστασιμότητας του χώρου των χαρακτηριστικών είναι αναγκαία και εδώ η 

μείωση της. Χρησιμοποιώντας πάλι την μέθοδο του πληροφοριακού κέρδους επιλέξαμε 222 

χαρακτηριστικά [CHH+02]. Όπως και πριν τα δυαδικά αυτά χαρακτηριστικά αναπαρίστανται 

με δυο δυνατούς τρόπους, ως αριθμητικά-συνεχή ή ως διακριτά χαρακτηριστικά. 

 

Η τρίτη εφαρμογή ταξινόμησης προέρχεται από την περιοχή της βιοπληροφορικής. Στόχος 

της είναι η ανακάλυψη συστάδων μικροασβεστοποίησης (micro-clacifications) από 

μαμμογράμματα (mammograms), εξειδικευμένα είδη ακτινογραφιών που αποτελούν σήμερα 

σημαντικό παράγοντα της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Το σώμα 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε (MAMMOGRAPHY [WDB+93]) αποτελείται από 260 

θετικά και 10923 αρνητικά παραδείγματα που αναπαρίστανται ως διανύσματα έξι συνεχών 

                                                      
3 Το σώμα Thrombin από το DuPont Pharmaceuticals Research Laboratories, 

χρησιμοποιήθηκε στο KDD Cup 2001 και είναι διαθέσιμο δωρεάν στη διεύθυνση: 

http://www.cs.wisc.edu/~dpage/kddcup2001/ 
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χαρακτηριστικών (πραγματικοί αριθμοί). Μετά την απομάκρυνση των διπλοτύπων απέμειναν 

253 θετικά και 7595 αρνητικά παραδείγματα. 

 

Η τέταρτη εφαρμογή ταξινόμησης προέρχεται από την περιοχή της αναγνώρισης εικόνων. 

Για το σώμα δεδομένων Satimage [NHBM98], στόχος είναι η ταξινόμηση του κεντρικού 

εικονοστοιχείου από περιοχές 3x3 εικονοστοιχείων σε φωτογραφίες δορυφόρου, βάση των 

φασματικών τιμών των εικονοστοιχείων. Κάθε παράδειγμα του σώματος Satimage 

περιγράφεται από 36 χαρακτηριστικά, 4 φασματικές ζώνες επί τα 9 γειτονικά εικονοστοιχεία, 

τα οποία παίρνουν ακέραιες τιμές μεταξύ 0 και 255. Αρχικά υπάρχουν 6 κλάσεις και αφού 

διαλέξουμε αυτήν με το μικρότερο πλήθος στιγμιότυπων, την 4η, να αποτελέσει την θετική 

κλάση, έχουμε 626 θετικά και 5809 αρνητικά παραδείγματα. 

 

Η πέμπτη εφαρμογή ταξινόμησης προέρχεται από την περιοχή αναγνώρισης φωνής. 

Ασχολείται με την ταξινόμηση των «ακουστικών» φωνηέντων της αγγλικής γλώσσας σε 11 

δυνατές κατηγορίες. Το σώμα δεδομένων Vowel [NHBM98] αποτελείται από στιγμιότυπα 

ηχητικών δειγμάτων αυτών των φωνηέντων, από διάφορους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, 

κάθε ένα από τα οποία έχει επεξεργαστεί ψηφιακά και έχει αναπαρασταθεί σε 10 συνεχή 

χαρακτηριστικά (πραγματικοί αριθμοί). Επιλέγοντας την 1η κατηγορία ως θετική κλάση 

έχουμε 90 θετικά και 900 αρνητικά παραδείγματα. 

 

Η έκτη και η έβδομη εφαρμογή ταξινόμησης προέρχεται από την περιοχή της ιατρικής 

διάγνωσης. Ασχολιόμαστε με την ασθένεια του υποθυρεοειδισμού έχοντας ως σώμα 

δεδομένων το Hypothyroid [NHBM98]. Τα στιγμιότυπα του σώματος είναι άνθρωποι που 

έχουν μοντελοποιηθεί από διάφορα διακριτά και συνεχή χαρακτηριστικά. Επιλέγουμε ως 

θετική την κλάση «πρωτοβάθμιος υποθυρεοειδισμός» που έχει το μικρότερο πλήθος 

στιγμιότυπων, οπότε έχουμε 95 θετικά και 3677 αρνητικά παραδείγματα. Χρησιμοποιούμε 

επίσης το σώμα δεδομένων Sick [NHBM98] που έχει τα ίδια δεδομένα με το προηγούμενο. 

Εδώ όμως είναι ταξινομημένα σε δυο κλάσεις, άρρωστος ή όχι, κατηγορίες που δεν έχουν 

σχέση με την ασθένεια του υποθυρεοειδισμού και έχουμε 231 θετικά και 3541 αρνητικά 

παραδείγματα. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των σωμάτων εκπαίδευσης απεικονίζονται στους παρακάτω 

πίνακες (Πίνακας 4.1 και Πίνακας 4.2). 
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 Στιγμιότυπα 

Σώμα Θετικά Αρνητικά Σύνολο Ποσοστό θετικών 

TPM 160 990 1150 13,91% 

TPM.bin.num 160 990 1150 13,91% 

TPM.bin.nom 160 990 1150 13,91% 

Thrombin.222.num 42 1867 1909 2,20% 

Thrombin.222.nom 42 1867 1909 2,20% 

Mammo 253 7595 7848 3,22% 

Satimage.class4 626 5809 6435 9,73% 

Vowel.class1 90 900 990 9,09% 

Hypothyroid.class3 95 3677 3772 2,52% 

Sick.class2 231 3541 3772 6,12% 

Πίνακας 4.1: Σύσταση των σωμάτων εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διενέργεια 

των πειραμάτων. 

 

 Χαρακτηριστικά 

Σώμα Διακριτά Συνεχή ( R∈ ) Συνεχή ( Z∈ ) Σύνολο 

TPM 0 0 606 606 

TPM.bin.num 0 0 606 606 

TPM.bin.nom 606 0 0 606 

Thrombin.222.num 0 0 222 222 

Thrombin.222.nom 222 0 0 222 

Mammo 0 6 0 6 

Satimage.class4 0 0 36 36 

Vowel.class1 2 10 0 12 

Hypothyroid.class3 22 6 1 29 

Sick.class2 22 6 1 29 

Πίνακας 4.2: Σύσταση των χαρακτηριστικών των σωμάτων εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν. 



 

  58 

4.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω τεχνική. Κάθε σώμα διαιρέθηκε τυχαία 

σε δυο μέρη, διατηρώντας την αναλογία θετικών προς αρνητικών στιγμιότυπων που 

εμφανιζόταν στο αρχικό σώμα. Το πρώτο μέρος, με 50% από τα αρχικά δεδομένα, αποτελεί 

το σώμα εκπαίδευσης D, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί το σώμα μη ταξινομημένων δεδομένων 

UD. Το σύνολο D αποτελείται από δύο σύνολα, το PD με τα θετικά παραδείγματα και το ND 

με τα αρνητικά. Οι αλγόριθμοι NBP, NBMP και Biased-SVM, όντας αλγόριθμοι που 

μαθαίνουν από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα, εκπαιδεύονται από τα σύνολα PD 

και UD, ενώ οι αντίστοιχοι κλασικοί αλγόριθμοι NB, NBM και SVM εκπαιδεύονται 1) από 

τα PD και ND και 2) μόνο από το PD. Όλοι οι παραπάνω αλγόριθμοι δημιουργούν έναν 

ταξινομητή που δοκιμάζεται στο σύνολο UD όπου υπολογίζεται η επίδοση τους με χρήση του 

μέτρου F. Η παραπάνω τεχνική επαναλήφθηκε 50 φορές για να περιοριστούν οι στατιστικές 

διακυμάνσεις των μετρούμενων μεγεθών. 

4.2.1 Σύγκριση μάθησης από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα έναντι 

παραδοσιακής μάθησης 

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.4 έως Πίνακας 4.7) παρουσιάζεται η μέση τιμή και η 

τυπική απόκλιση (αριθμός μέσα στις παρενθέσεις) των 50 μετρήσεων του μέτρου F, για κάθε 

σώμα δεδομένων και για κάθε αλγόριθμο. Το “-po” (positive only) αντιστοιχεί σε εκπαίδευση 

των κλασικών αλγορίθμων NB, NBM και SVM μόνο από το PD. Το “-K” αντιστοιχεί στην 

χρήση κανονικών πυρήνων (Gaussian Kernels) για τις κατανομές που ακολουθούν τα συνεχή 

χαρακτηριστικά (Flexible Naive Bayes). Το “-m 0” για τους αλγόριθμους NBP και NBMP 

σημαίνει ότι η εκτίμηση της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης, ˆ ( )p pos , 

δόθηκε να είναι ίση με το ποσοστό των θετικών παραδειγμάτων που συμμετέχουν συνολικά 

σε κάθε σώμα (Πίνακας 4.1). Παρουσιάζουμε επίσης και τις επιδόσεις του αλγορίθμου One-

Class SVM, ενός από τους πιο αντιπροσωπευτικούς αλγόριθμους για μάθηση μόνο από 

θετικά παραδείγματα (χωρίς τη χρήση μη ταξινομημένων), χρησιμοποιώντας για τις 

παραμέτρους του τις default τιμές. Για τον SVM αλγόριθμο ακολουθήσαμε την μεθοδολογία 

που περιγράφεται στο [HCL03]: τροποποιήσαμε τις τιμές των χαρακτηριστικών ώστε να είναι 

στο διάστημα [0,1], χρησιμοποιήσαμε Radial basis function (RBF) kernels, και οι βέλτιστες 

τιμές (Πίνακας 4.3) των παραμέτρων C και γ βρέθηκαν με διασταυρωμένη επικύρωση (cross 

validation), ψάχνοντας για την παράμετρο C σε δυνάμεις του 2 στο διάστημα [-5,15] με βήμα 

1, ενώ για την παράμετρο γ ψάχνοντας σε δυνάμεις του 2 στο διάστημα [-15,3] με βήμα 1. 
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 Παράμετροι SVM 

Σώμα C γ 

TPM 2048 0,00048828125

TPM.bin.num 4 0,00048828125

TPM.bin.nom - - 

Thrombin.222.num 4 0,00390625 

Thrombin.222.nom - - 

Mammo 32768 0,5 

Satimage.class4 4 2 

Vowel.class1 2 0,5 

Hypothyroid.class3 2048 0,015625 

Sick.class2 2048 2 

Πίνακας 4.3: Παράμετροι C και γ που χρησιμοποιήθηκαν στους αλγόριθμους SVM και Biased-

SVM (C+=C). 

 

Σώμα NB NB -po NBP -m 0 

TPM - - - 

TPM.bin.num - - - 

TPM.bin.nom 0,978 (0,018) 0,252 (0,016) 0,938 (0,045) 

thrombin.222.num 0,492 (0,045) 0,486 (0,048) 0,493 (0,061) 

thrombin.222.nom 0,529 (0,054) 0,077 (0,101) 0,514 (0,054) 

mammo 0,468 (0,024) 0,063 (0,004) 0,546 (0,034) 

satimage.class4 0,488 (0,013) 0,177 (0,006) 0,491 (0,009) 

vowel.class1 0,716 (0,058) 0,166 (0,016) 0,746 (0,076) 

hypothyroid.class3 0,801 (0,037) 0,050 (0,005) 0,770 (0,032) 

sick.class2 0,551 (0,038) 0,117 (0,006) 0,558 (0,033) 

Πίνακας 4.4: NB (Naive Bayes) vs. NBP (Naive Bayes Positive). 

 

Σώμα NB -K NB-K -po NBP-K -m 0 

TPM - - - 

TPM.bin.num - - - 
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TPM.bin.nom - - - 

thrombin.222.num 0,521 (0,058) 0,463 (0,041) 0,548 (0,046) 

thrombin.222.nom - - - 

mammo 0,591 (0,034) 0,062 (0,004) 0,552 (0,041) 

satimage.class4 0,518 (0,011) 0,177 (0,007) 0,532 (0,013) 

vowel.class1 0,815 (0,055) 0,169 (0,013) 0,740 (0,087) 

hypothyroid.class3 0,832 (0,034) 0,049 (0,005) 0,827 (0,033) 

sick.class2 0,665 (0,029) 0,113 (0,007) 0,654 (0,029) 

Πίνακας 4.5: ΝΒ-K (Naive Bayes με Gaussian Kernels – Flexible Naive Bayes) vs. NBP-K (Naive 

Bayes Positive με Gaussian Kernels). 

 

Σώμα NBM NBM -po NBMP -m 0 

TPM 0,946 (0,016) 0,500 (0,056) 0,938 (0,024) 

TPM.bin.num 0,996 (0,004) 0,463 (0,024) 0,995 (0,004) 

TPM.bin.nom - - - 

thrombin.222.num 0,660 (0,060) 0,031 (0,006) 0,614 (0,079) 

thrombin.222.nom - - - 

Mammo - - - 

satimage.class4 - - - 

Vowel.class1 - - - 

hypothyroid.class3 - - - 

sick.class2 - - - 

Πίνακας 4.6: NBM (Naive Bayes Multinomial) vs. NBMP (Naive Bayes Multinomial Positive). 

 

Σώμα SVM SVM -po OneClassSVM Biased-SVM 

TPM 0,914 (0,038) 0,241 (0,012) 0,147 (0,020) 0,308 (0,086) 

TPM.bin.num 0,919 (0,043) 0,245 (0,013) 0,148 (0,022) 0,969 (0,028) 

TPM.bin.nom - - - - 

thrombin.222.num 0,513 (0,099) 0,042 (0,007) 0,230 (0,222) 0,550 (0,097) 

thrombin.222.nom - - - - 

Mammo 0,635 (0,039) 0,063 (0,004) 0,038 (0,004) 0,632 (0,029) 
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satimage.class4 0,620 (0,021) 0,178 (0,006) 0,096 (0,007) 0,655 (0,021) 

vowel.class1 0,785 (0,094) 0,166 (0,015) 0,116 (0,020) 0,848 (0,095) 

hypothyroid.class3 0,790 (0,044) 0,049 (0,005) 0,028 (0,005) 0,643 (0,076) 

sick.class2 0,659 (0,037) 0,116 (0,006) 0,067 (0,007) 0,475 (0,069) 

Πίνακας 4.7: SVM vs. Biased-SVM. 
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Από τους παραπάνω πίνακες και διαγράμματα παρατηρούμε ότι η απόδοση των μεθόδων 

μερικής μάθησης από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα, ειδικά των Bayes Positive 

αλγορίθμων, είναι πάρα πολύ καλή, ισάξια με την αντίστοιχη των κλασικών μεθόδων 

πλήρους μάθησης από θετικά και αρνητικά παραδείγματα, και σε ορισμένες περιπτώσεις 

καλύτερη. Ας σημειωθεί ότι τα ταξινομημένα παραδείγματα στην περίπτωση της μερικής 

μάθησης είναι κατά πολύ λιγότερα, πχ στο σώμα mammo ο αλγόριθμος NB-K εκπαιδεύτηκε 

σε 3924 ταξινομημένα παραδείγματα (127 θετικά και 3797 αρνητικά), ενώ ο NBP-K 

εκπαιδεύτηκε σε μόλις 127 ταξινομημένα παραδείγματα (όλα θετικά). Αν εκπαιδεύσουμε και 

τον NB-K σε 127 ταξινομημένα παραδείγματα (5 θετικά και 122 αρνητικά), τότε η μέση τιμή 

(και τυπική απόκλιση) του μέτρου F από 50 μετρήσεις είναι 0,397 (0,175), αρκετά 

χαμηλότερη από την τιμή 0,552 (0,041) που παίρνουμε από τον NBP-K. Επίσης, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζεται όταν οι κλασικοί αλγόριθμοι μάθησης εκπαιδεύονται μόνο από 

θετικά παραδείγματα (“-po”), οπότε και η απόδοση τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, αφού 

ελλείψει αρνητικών παραδειγμάτων δεν μπορούν να κατασκευάσουν το όριο μεταξύ των δύο 

κλάσεων. Ο αλγόριθμος περιγραφής έννοιας, One-Class SVM, που έχει θεωρητικά την 

δυνατότητα να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ελλείψει αρνητικών παραδειγμάτων, στια 

συγκεκριμένα σώματα δεδομένων όπου σε όλα έχουμε έλλειψη ισοζυγίου κλάσεων και ο 

αριθμός των θετικών παραδειγμάτων είναι περιορισμένος, δεν καταφέρνει να κατασκευάσει 

την διαχωριστική επιφάνεια των δύο κλάσεων και παρουσιάζει επομένως πολύ χαμηλή 
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απόδοση. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι μερικής μάθησης, NBP, NBMP, και Biased-SVM που 

κάνουν χρήση των μη ταξινομημένων παραδειγμάτων παράλληλα με τον περιορισμένο 

πλήθος των θετικών, δίνουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μόνο ο Biased-SVM δεν 

παρουσιάζει σταθερή απόδοση σε όλες τις περιπτώσεις συγκρινόμενος με τον απλό SVM, 

ενώ σε κάποια σώματα δεδομένων έχει ισάξια απόδοση, σε άλλα έχει υψηλότερη και σε άλλα 

χαμηλότερη. 

 

Συγκρίνοντας τώρα τους αλγόριθμους: NB, NB-K, NBM, και SVM μεταξύ τους, 

παρατηρούμε ότι στο πρώτο σώμα δεδομένων, στο TPM, υπερισχύει ο NBM γεγονός 

αναμενόμενο, αφού είναι γνωστό ότι το πολυωνυμικό μοντέλο παρουσιάζει πολύ καλά 

αποτελέσματα σε προβλήματα ταξινόμησης κειμένου και ειδικά όταν απαλείψουμε την 

συχνότητα εμφάνισης των λέξεων. Το ίδιο και στο δεύτερο σώμα δεδομένων, το Thrombin, ο 

αλγόριθμος NBM είναι αυτός που υπερισχύει.. Επίσης, παρατηρούμε ότι σε όλα τα σώματα 

δεδομένων ο NB-K παρουσιάζει καθολική υπεροχή έναντι του NB, επιβεβαιώνεται δηλαδή 

και πειραματικά ότι οι κανονικοί πυρήνες (Gaussian Kernels) προσεγγίζουν καλύτερα τις 

κατανομές που ακολουθούν οι τιμές των συνεχών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με την 

κανονική κατανομή. Τέλος, ο SVM παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον NB-K 

μόνο σε δύο σώματα δεδομένων, mammo και satimage, ενώ στα υπόλοιπα εμφανίζεται 

σχεδόν ισάξιος του. Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουμε αν συγκρίνουμε τους αντίστοιχους 

αλγόριθμους μερικής μάθησης από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα (NBP, NBP-K, 

NBMP, και Biased-SVM) μεταξύ τους. Σε όλες τις περιπτώσεις ο NBP-K υπερτερεί του 

NBP. Σε δύο σώματα δεδομένων, TPM και Thrombin, νικητής είναι ο NBMP. Στα mammo, 

satimage και vowel ο Biased-SVM εμφανίζει τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ στα 

hypothyroid και sick ο NBP-K. 

 

Συμπερασματικά έχουμε ότι στα προβλήματα μάθησης από θετικά και μη ταξινομημένα 

παραδείγματα καλύτερη επιλογή αποτελεί ο αλγόριθμος Naive Bayes Positive με χρήση 

Gaussian Kernels (NBP-K), εκτός αν το πρόβλημα περιγράφεται καλύτερα από το 

πολυωνυμικό μοντέλο παραγωγής, οπότε καλύτερη επιλογή αποτελεί ο Naive Bayes 

Multinomial Positive (NBMP). Ο Biased-SVM αν και εμφανίζει καλύτερη απόδοση σε τρία 

από τα επτά σώματα δεδομένων των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν, δεν αποτελεί και 

τόσο καλή επιλογή, επειδή έχει αυξημένο κόστος σε υπολογιστικό χρόνο και εξαρτάται κατά 

πολύ από την επιλογή των παραμέτρων του (C+, C-, και γ αν χρησιμοποιούμε RBF kernels). 

για τις οποίες δεν έχουμε κάποια γνώση από πριν και η μόνη λύση για τον προσδιορισμό τους 

είναι οι δοκιμές διάφορων τιμών τους. Αντίθετα, οι Bayes Positive αλγόριθμοι εξαρτώνται 

μόνο από μια παράμετρο ( ˆ ( )p pos ), για την οποία είτε μπορούμε να γνωρίζουμε μια 
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εκτίμηση της από πριν (αναμενόμενη αναλογία των θετικών), είτε να χρησιμοποιήσουμε 

κάποια από τις μεθόδους που υλοποιήσαμε και που μελετούνται πειραματικά στην επόμενη 

ενότητα. 

4.2.2 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού της εκ των προτέρων πιθανότητας της 

θετικής κλάσης στους Bayes Positive αλγορίθμους 

Για τους Bayes Positive αλγορίθμους (NBP και NBMP) υλοποιήσαμε κάποιες μεθόδους, 

ώστε να μην χρειάζεται να δίνεται ως είσοδος η εκτίμηση της εκ των προτέρων πιθανότητας 

της θετικής κλάσης, ˆ ( )p pos , (βλ. Ενότητα 3.1.5), τα αποτελέσματα των οποίων 

παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 4.8 έως Πίνακας 4.10). Με “-m 1” η 

ˆ ( )p pos  υπολογίζεται από τον τύπο (3.13), θεωρώντας δηλαδή ότι όλα τα άγνωστα είναι 

αρνητικά. Με “-m 2” η ˆ ( )p pos  υπολογίζεται από τον τύπο (3.14) και την σχετική 

διαδικασία όπου προσπαθούμε επαναληπτικά να εντοπίσουμε τα πιο πιθανά θετικά 

παραδείγματα από τα άγνωστα. Με “-m 3” δοκιμάζονται διάφορες τιμές της ˆ ( )p pos  με 

βήμα 0,002 και επιλέγεται εκείνη που οδηγεί στην υψηλότερη τιμή της εκτίμησης του μέτρου 

F (βλ. Ενότητα 2.7.6) πάνω στο σύνολο D που αποτελεί το σύνολο επικύρωσης (validation 

set). Με “-m 4” έχουμε συνδυασμό των δύο προηγούμενων μεθόδων, υπολογίζεται δηλαδή η 

εκτίμηση του μέτρου F για κάθε ˆ ( )p pos  που προκύπτει σε κάθε βήμα της δεύτερης μεθόδου 

και επιλέγεται όχι η τελευταία αλλά αυτή που οδηγεί σε υψηλότερη τιμή. 

 

Σώμα NBP -m 0 NBP -m 1 NBP -m 2 NBP -m 3 NBP -m 4 

TPM - - - - - 

TPM.bin.num - - - - - 

TPM.bin.nom 0,938 (0,045)0,948 (0,071)0,861 (0,210)0,980 (0,029) 0,939 (0,051) 

thrombin.222.num 0,493 (0,061)0,498 (0,056)0,489 (0,059)0,501 (0,059) 0,512 (0,050) 

thrombin.222.nom 0,514 (0,054)0,491 (0,073)0,221 (0,038)0,520 (0,053) 0,495 (0,066) 

mammo 0,546 (0,034)0,547 (0,030)0,493 (0,035)0,546 (0,028) 0,539 (0,031) 

satimage.class4 0,491 (0,009)0,494 (0,014)0,474 (0,014)0,517 (0,013) 0,491 (0,012) 

vowel.class1 0,746 (0,076)0,736 (0,067)0,670 (0,049)0,753 (0,072) 0,756 (0,054) 

hypothyroid.class3 0,770 (0,032)0,773 (0,041)0,782 (0,045)0,802 (0,036) 0,770 (0,040) 

sick.class2 0,558 (0,033)0,572 (0,037)0,438 (0,073)0,599 (0,040) 0,555 (0,043) 

Πίνακας 4.8: Διαφορετικές εκτιμήσεις της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης για 

τον NBP. 
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Σώμα NBP-K -m 0 NBP-K -m 1 NBP-K -m 2 NBP-K -m 3 NBP-K -m 4 

TPM - - - - - 

TPM.bin.num - - - - - 

TPM.bin.nom - - - - - 

thrombin.222.num 0,548 (0,046)0,533 (0,055)0,531 (0,061)0,542 (0,053) 0,543 (0,054) 

thrombin.222.nom - - - - - 

mammo 0,552 (0,041)0,535 (0,043)0,583 (0,037)0,565 (0,032) 0,565 (0,040) 

satimage.class4 0,532 (0,013)0,531 (0,012)0,505 (0,014)0,546 (0,015) 0,527 (0,013) 

vowel.class1 0,740 (0,087)0,737 (0,085)0,761 (0,082)0,757 (0,103) 0,762 (0,065) 

hypothyroid.class3 0,827 (0,033)0,823 (0,035)0,808 (0,033)0,804 (0,038) 0,816 (0,032) 

sick.class2 0,654 (0,029)0,659 (0,030)0,555 (0,110)0,650 (0,027) 0,645 (0,032) 

Πίνακας 4.9: Διαφορετικές εκτιμήσεις της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης για 

τον NBP-K. 

 

Σώμα NBMP -m 0 NBMP -m 1 NBMP -m 2 NBMP -m 3 NBMP -m 4 

TPM 0,938 (0,024)0,941 (0,026)0,878 (0,043)0,941 (0,024) 0,941 (0,023) 

TPM.bin.num 0,995 (0,004)0,996 (0,005)0,986 (0,008)0,994 (0,006) 0,995 (0,006) 

TPM.bin.nom - - - - - 

thrombin.222.num 0,614 (0,079)0,596 (0,074)0,618 (0,093)0,586 (0,096) 0,592 (0,095) 

thrombin.222.nom - - - - - 

mammo - - - - - 

satimage.class4 - - - - - 

vowel.class1 - - - - - 

hypothyroid.class3 - - - - - 

sick.class2 - - - - - 

Πίνακας 4.10: Διαφορετικές εκτιμήσεις της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης 

για τον NBMP. 
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Συγκρίνοντας τις μεθόδους που υλοποιήσαμε με την περίπτωση “-m 0” όπου η ˆ ( )p pos  

δίνεται ως είσοδος από τον χρήστη, παρατηρούμε από τους παραπάνω πίνακες και 

διαγράμματα ότι παρουσιάζουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η πρώτη μέθοδος, που 

θεωρεί όλα τα άγνωστα ως αρνητικά, στα συγκεκριμένα σώματα δεδομένων όπου υπάρχει 

έλλειψη ισοζυγίου δίνει καλά αποτελέσματα, αφού τα θετικά στα άγνωστα είναι πολύ λίγα. Η 

δεύτερη μέθοδος, της επαναληπτική διαδικασίας προσδιορισμού των θετικών στα άγνωστα, 

παρατηρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζει και τόσο καλά αποτελέσματα, 

αφού δεν έχει καταφέρει να επιτύχει σύγκλιση. Η τρίτη μέθοδος, της δοκιμής διάφορων τιμών 

και επιλογή της βέλτιστης από αυτές σύμφωνα με την εκτίμηση του μέτρου F, εμφανίζει και 

τα καλύτερα αποτελέσματα. Υστερεί όμως στο γεγονός ότι χρειάζεται να δοκιμαστούν 

πολλές τιμές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένο κόστος σε υπολογιστικό χρόνο. Εδώ 

έρχεται και η βελτίωση της, η τέταρτη μέθοδος, όπου δοκιμάζονται μόνο οι τιμές που 

προκύπτουν από το κάθε βήμα της επαναληπτικής διαδικασίας της δεύτερης μεθόδου. 

 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ακόμα και αν η εκτίμηση της εκ των προτέρων 

πιθανότητας της θετικής κλάσης, ˆ ( )p pos , δεν είναι γνωστή, οι μέθοδοι που υλοποιήσαμε 

για τον υπολογισμό της, δίνουν ισάξια και σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα. 
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4.3 ECML-PKDD 2006 Discovery Challenge 

Ο διαγωνισμός “ECML-PKDD 2006 Discovery Challenge4” είχε ως θέμα το εξατομικευμένο 

φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Το φιλτράρισμα θέλουμε να γίνεται από τους 

φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε χρήστη χωριστά. Η 

εκπαίδευση τέτοιων φίλτρων δεν μπορεί να στηριχθεί σε ταξινομημένα μηνύματα από τους 

μεμονωμένους χρήστες, αλλά σε δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως μηνύματα newsgroup ή 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθησαν με χρήση των «spam παγίδων» 

(δημοσιευμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οπτικά αόρατες στους ανθρώπους, 

που όμως αναγνωρίζονται και συλλέγονται από εργαλεία των κακόβουλων χρηστών). 

Έχοντας στην διάθεση μας ένα σώμα εκπαίδευσης δημιουργημένο με την προαναφερθείσα 

διαδικασία (50% spam και 50% non-spam), αλλά και τα μη ταξινομημένα ηλεκτρονικά 

γραμματοκιβώτια του κάθε χρήστη, στόχος είναι η κατασκευή ταξινομητών για κάθε ένα 

χρήστη χωριστά που να ταξινομεί τα μηνύματα του σε ανεπιθύμητα ή μη. Για τον διαγωνισμό 

υπήρχαν δύο αποστολές, Α και Β. Στην αποστολή Α έχουμε διαθέσιμα αρκετά ταξινομημένα 

μηνύματα και αρκετά άγνωστα μηνύματα για κάθε χρήστη, ενώ στην αποστολή Β έχουμε 

πολύ λιγότερα μηνύματα αλλά περισσότερους χρήστες. 

 

 Αποστολή Α Αποστολή Β 

Ταξινομημένα μηνύματα 4000 100 

Μηνύματα σε κάθε γραμματοκιβώτιο 2500 400 

Γραμματοκιβώτια 3 15 

Πίνακας 4.11: Αριθμός μηνυμάτων και γραμματοκιβωτίων για κάθε αποστολή. 

 

Για τον παραπάνω διαγωνισμό υλοποιήσαμε τον παρακάτω αλγόριθμο: 

 

Αλγόριθμος TPN2 

Είσοδος: 

• Σύνολο ταξινομημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, T 

• Γραμματοκιβώτιο προς ταξινόμηση, Ei 

                                                      
417th European Conference on Machine Learning (ECML) and 10th European Conference on 

Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD) Discovery Challenge 

http://www.ecmlpkdd2006.org/challenge.html 



 

  73

• Μη ταξινομημένα γραμματοκιβώτια, E1, …, En 

• Βάρος, w 

• Εκ των προτέρων πιθανότητα θετικής κλάσης, p 

Έξοδος: 

• Ταξινομητής 

Αλγόριθμος: 

j i
j i

E : E w E
≠

= + ⋅∑ ; // (1) 

NBM := construct_NBM (T); // (2) 

POS := NBM.classify(E); // (3) 

do { 

 POS_OLD := POS; 

 U := E – POS; // (4) 

 
E p POS

P(1) :  
U

⋅ −
= ; // (5) 

 NBMP := construct_ NBMP(POS, U, P(1)); // (6) 

 POS := NBMP.classify(E); // (7) 

} while (POS ≠ POS_OLD); 

U := E – POS; 

PEBL := construct_PEBL(POS, U); // (8) 

return PEBL; 

Αιτιολόγηση: 

Το σύνολο E είναι η ένωση όλων των μη ταξινομημένων γραμματοκιβωτίων, όπου το 

γραμματοκιβώτιο προς ταξινόμηση Ei προστίθεται w φορές (1). Κατασκευάζεται ταξινομητής 

Naive Bayes Multinomial (NBM, βλ. Ενότητα 3.1.2) από το σύνολο T (2), ο οποίος 

χρησιμοποιείται για να εξάγει από το σύνολο E τα μηνύματα που είναι πολύ πιθανόν να είναι 

ανεπιθύμητα (πιθανότητα μεγαλύτερη από 0,99) και που θα αποτελέσουν το σύνολο POS (3). 

Ύστερα κατασκευάζεται ένας ταξινομητής Naive Bayes Multinomial Positive (NBMP, βλ. 

Ενότητα 3.1.4) από το σύνολο των θετικών μηνυμάτων: POS, τα εναπομείναντα άγνωστα 

μηνύματα του Ε: σύνολο U (4) και την εκτίμηση της εκ των προτέρων πιθανότητας θετικής 

κλάσης: P(1) (5). O ταξινομητής NBMP ταξινομεί το σύνολο E (7) και εξάγει τα θετικά 

μηνύματα, σύνολο POS που θα αποτελέσει την είσοδο για ένα νέο ταξινομητή NBMP. Η 

παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται ώσπου να μην υπάρξει αλλαγή στο σύνολο POS. Στο 
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τέλος κατασκευάζεται ένας ταξινομητής Positive Example Based Learning (PEBL, βλ. 

Ενότητα 2.5.3.2) από τα σύνολο POS και U (8). 

 

 

Τα μηνύματα-κείμενα έχουν αναπαρασταθεί ως σύνολα λέξεων (βλ. Ενότητα 2.3.1). 

Επιλέξαμε να απαλείψουμε τις συχνότητες εμφάνισης των λέξεων, αφού έχει βρεθεί ότι έτσι 

οδηγούμαστε σε ταξινομητές με μεγαλύτερη ακρίβεια [Sch04]. Επειδή το ταξινομημένο 

σώμα εκπαίδευσης T δεν βασίζεται σε προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

χρηστών αλλά σε δημόσια μηνύματα από newsgroup, αυτό δεν ακολουθεί την ίδια κατανομή 

με τα γραμματοκιβώτια E. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο η κατασκευή του ταξινομητή για 

κάποιον χρήστη να στηριχθεί κυρίως στα μη ταξινομημένα μηνύματα του ίδιου καθώς και 

των υπολοίπων χρηστών, και όχι στο σύνολο T. Το σύνολο T χρησιμοποιείται μόνο για να 

μπορέσουμε να αρχικοποιήσουμε το σύνολο POS, το σύνολο θετικών (SPAM) μηνυμάτων 

από τα γραμματοκιβώτια όλων των χρηστών, το οποίο προσπαθούμε να το επαυξήσουμε 

εκτελώντας διαδοχικά τον αλγόριθμο NBMP. Αυτή η επιλογή της μάθησης με μερική 

επίβλεψη από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα έγινε εξαιτίας της σχετικής 

ομοιομορφίας της θετικής κλάσης έναντι της αρνητικής για το συγκεκριμένο πρόβλημα, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρνητικά παραδείγματα που εσφαλμένα ταξινομούνται ως 

θετικά. Εκτελώντας επαναληπτικά τον NBMP στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερα θετικά-ανεπιθύμητα μηνύματα. Τα υπόλοιπα προσπαθούμε να τα 

αναγνωρίσουμε με την χρήση του PEBL. Στον παραπάνω αλγόριθμο η εκ των προτέρων 

πιθανότητα θετικής κλάσης τέθηκε ίση με 0,5 ενώ το βάρος w τέθηκε ίσο με την μικρότερη 

τιμή, από 1 έως 25, που οδηγεί στο μεγαλύτερο αριθμό των θετικών αναγνωρισμένων 

μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιο του συγκεκριμένου χρήστη ακριβώς πριν εκτελέσουμε 

τον PEBL. 

 

Οι ταξινομητές που κατασκευάσαμε με τον αλγόριθμο TPN2 για το γραμματοκιβώτιο κάθε 

χρήστη αξιολογήθηκαν με χρήση του μέτρου του εμβαδού κάτω από την καμπύλη ROC 

(Area under curve – AUC) (βλ. Ενότητα 2.7.7). Υπολογίζοντας το μέσο όρο από όλα τα 

γραμματοκιβώτια για κάθε αποστολή έχουμε για την αποστολή Α: AUC = 0,936457 ενώ για 

την Β: AUC = 0,918251, επιδόσεις που μας οδήγησαν στην δεύτερη θέση και στις δύο 

αποστολές του διαγωνισμού “ECML-PKDD 2006 Discovery Challenge”. 

 

Στους ακόλουθες πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου TPN2 για κάθε 

γραμματοκιβώτιο κάθε αποστολής. 
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Ei w |POS| of Ei before PEBL AUC 

eval_00 8 852 0,902927

eval_01 6 963 0,930054

eval_02 12 997 0,976392

Μέσος όρος: 0,936458

Πίνακας 4.12: Αποτελέσματα αποστολής Α. 

 

Ei W |POS| of Ei before PEBL AUC 

eval_00 1 165 0,974325

eval_01 1 166 0,962162

eval_02 1 157 0,972350

eval_03 1 198 0,993850

eval_04 22 129 0,898525

eval_05 1 112 0,774825

eval_06 1 107 0,816575

eval_07 1 175 0,981150

eval_08 1 180 0,981850

eval_09 1 175 0,968150

eval_10 1 145 0,928400

eval_11 1 138 0,912550

eval_12 1 182 0,975200

eval_13 1 35 0,742875

eval_14 1 124 0,890988

Μέσος όρος: 0,918251

Πίνακας 4.13: Αποτελέσματα αποστολής Β. 
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5  

Επίλογος 

Στην πρώτη ενότητα συνοψίζεται η εργασία που έγινε και εκτίθενται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν. Στη δεύτερη ενότητα δίνονται κάποιες μελλοντικές κατευθύνσεις. 

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Κύριο αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, 

στο πρόβλημα της ταξινόμησης δύο κλάσεων, όταν ο εκπαιδευτής δεν είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει αντιπροσωπευτικά προ-ταξινομημένα παραδείγματα και από τις δύο κλάσεις. 

 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν οι βασικότερες έννοιες των υποπεριοχών της μηχανικής 

μάθησης από τις οποίες αντλήθηκε υλικό για την εκπόνηση της εργασίας, ήτοι της μάθησης 

με πλήρη επίβλεψη (supervised learning), της μάθησης με μερική επίβλεψη (semi-supervised 

learning), της περιγραφής έννοιας (data description) και της μάθησης από θετικά και μη 

ταξινομημένα παραδείγματα (learning from positive and unlabeled data). Οι αλγόριθμοι της 

μάθησης με μερική επίβλεψη κατασκευάζουν αποδοτικούς ταξινομητές, όταν από τον 

εκπαιδευτή τους παραχωρείται ένα σχετικά μικρό σώμα προ-ταξινομημένων δεδομένων, μαζί 

με ένα μεγαλύτερο σύνολο από άγνωστα (μη ταξινομημένα) στιγμιότυπα που αντλήθηκαν 

από τον πραγματικό κόσμο. Οι εν λόγω αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τα μη ταξινομημένα 

δεδομένα για την παραγωγή στατιστικών εξαρτήσεων επί των χαρακτηριστικών του 

προβλήματος κατηγοριοποίησης (δηλαδή υποθέσεων), υποβοηθούμενοι από τα παρεχόμενα 
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δεδομένα εκπαίδευσης. Στόχος της περιγραφής έννοιας είναι η παραγωγή ταξινομητών που 

εκπαιδεύονται πάνω σε θετικά μόνο παραδείγματα της έννοιας που επιχειρούν να μάθουν, 

αποδεχόμενοι ένα μεγάλο ποσοστό των αγνώστων θετικών παραδειγμάτων και 

απορρίπτοντας ταυτόχρονα όσα (αρνητικά ή άσχετα) παραδείγματα δεν ταιριάζουν με την 

περιγραφή. Τέλος, συνδυάζοντας την μάθηση με μερική επίβλεψη και την περιγραφή έννοιας 

έχουμε την μάθηση από θετικά και μη ταξινομημένα παραδείγματα. 

 

Από την τελευταία αυτή περιοχή, παρουσιάστηκαν αναλυτικά αλγόριθμοι στο κεφάλαιο 3. 

Μελετήθηκε ο αλγόριθμος ταξινόμησης κειμένου, ο NBMP, που εκπορεύεται από το χώρο 

της μάθησης με μερική επίβλεψη και μαθαίνει από θετικά και μη ταξινομημένα 

παραδείγματα. Βασιζόμενοι σε αυτόν τον αλγόριθμο αναπτύξαμε έναν ταξινομητή γενικού 

σκοπού, τον NBP, ο οποίος εκπαιδεύεται με την βοήθεια θετικών και μη ταξινομημένων 

παραδειγμάτων, και είναι κατάλληλος για σώματα δεδομένων με διακριτά και συνεχή 

χαρακτηριστικά. Τέλος, μελετήθηκε ο αλγόριθμος Biased-SVM που στηρίζεται στον 

αλγόριθμο SVM με διαφορετικό όμως επιτρεπτό σφάλμα για τα παραδείγματα της θετικής 

και της αρνητικής κλάσης (ως αρνητικά θεωρούνται όλα τα άγνωστα). 

 

Η αποτελεσματικότητα των παραπάνω αλγορίθμων αξιολογήθηκε πειραματικά, πάνω σε επτά 

προβλήματα ταξινόμησης μη ισοζυγισμένων σωμάτων δεδομένων, εις βάρος της θετικής 

κλάσης, από διάφορους χώρους κυμαινόμενης δυσκολίας (φιλτράρισμα ανεπιθύμητης 

αλληλογραφίας, σχεδιασμό φαρμάκων, βιοπληροφορική, αναγνώριση εικόνων, αναγνώριση 

φωνής και ιατρική διάγνωση). Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς ανάλυσης των 

πειραματικών μετρήσεων που διεξήχθησαν παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4. Σύμφωνα με 

την τελευταία, ο ένας αλγόριθμος περιγραφής έννοιας που εξετάστηκε, ο One-Class SVM, 

παραλλαγή του ταξινομητή SVM που εκπαιδεύεται μόνο με θετικά παραδείγματα, 

παρουσιάζεται ευαίσθητος στην ποιότητα και το πλήθος των θετικών παραδειγμάτων που του 

διατίθεται για εκπαίδευση, αφήνοντας αρκετά περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζει μη ισοζυγισμένα σώματα δεδομένων. Από την άλλη, οι αλγόριθμοι NBP, 

NBMP, και Biased-SVM, που χρησιμοποιούν και μη ταξινομημένα παραδείγματα μαζί με τα 

θετικά, αναδεικνύονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους αντίστοιχους ταξινομητές 

δύο κλάσεων. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που αυτοί οι αλγόριθμοι εκπαιδευόμενοι σε ένα 

μικρό σύνολο ταξινομημένων θετικών στιγμιότυπων κατόρθωσαν να ξεπεράσουν σε ακρίβεια 

τους αντίστοιχους ταξινομητές δύο κλάσεων που παρήχθησαν πάνω σε ένα μεγαλύτερο σώμα 

εκπαίδευσης με δεδομένα και από τις δύο κλάσεις. 
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5.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής προέκυψαν κάποια θέματα που αξίζει να 

μελετηθούν στο μέλλον. Καταρχάς μπορεί να δοκιμαστεί το επαναληπτικό σχήμα που ορίζει 

ο βασικός αλγόριθμος Co-Training με τον Naive Bayes Positive αλγόριθμο, ώστε να 

χρησιμοποιούνται σταδιακά τα μη ταξινομημένα παραδείγματα ως ταξινομημένα. Επίσης, θα 

μπορούσε να μελετηθεί κατά πόσο μπορεί να μειωθούν με κάποιο ευριστικό τρόπο οι δοκιμές 

των παραμέτρων C+ και C- για τον Biased-SVM, αλλά και ˆ ( )p pos  για την τρίτη μέθοδο του 

υπολογισμού της εκτίμησης της εκ των προτέρων πιθανότητας της θετικής κλάσης στους 

NBP και NBMP. 

 

Επίσης, μια αξιόλογη ερευνητική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη μεθόδων, είτε από το χώρο 

της μάθησης με μερική επίβλεψη ή της περιγραφής έννοιας, που να επιτρέπουν την εξέλιξη 

ενός υπάρχοντος μοντέλου ταξινόμησης, μέσω σχημάτων επαυξητικής μάθησης (incremental 

learning). Τα αποτελέσματα τέτοιων μεθόδων θα αποδεικνύονταν ευεργετικά σε περιπτώσεις 

που η κατανομή των στιγμιότυπων του προβλήματος ταξινόμησης που συναντώνται στην 

πράξη άλλαζε με την πάροδο του χρόνου. Το εν λόγω πρόβλημα είναι σχετικό με εκείνο της 

μάθησης από μη ισοζυγισμένα δεδομένα, όταν η έλλειψη ισοζυγίου δεν αναφέρεται στο λόγο 

των στιγμιότυπων κάθε κλάσης, αλλά στην εμφάνιση σπανίων περιπτώσεων που 

υποεκπροσωπούνται εντός μιας κλάσης, με αποτέλεσμα να εκλαμβάνονται συχνά ως 

θόρυβος. Η χρονική εξέλιξη της κατανομής των στιγμιότυπων ενός προβλήματος επιδεικνύει 

παρόμοια συμπεριφορά, η οποία θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μοντελοποιηθεί σε ένα 

σύστημα ταξινόμησης. 
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