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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των εργαλείων λογισμικού για το 

αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων. Θα εξεταστούν τα λογισμικά πακέτα R, 

Weka και Raridminer για τα οποία θα διεξαχθεί συγκριτική ανάλυση σε 

πρότυπα προβλήματα εξόρυξης δεδομένων από τα πεδία της ταξινόμησης, της 

ομαδοποίησης και της επεξεργασίας κειμένου. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to study / review software tools for data 

mining. RapidMiner, Weka and R software packages will be examined, and 

comparative analysis will be carried out on benchmark data mining problems in 

the fields of classification, clustering and text processing. 
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 
Η πληροφορία είναι ένας από τους πιο χρήσιμους πόρους των 

επιχειρήσεων διότι τους δίνει τη δυνατότητα της γνώσης και της πρόβλεψης. 

Από τα επιχειρησιακά δεδομένα που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων και στα 

πληροφοριακά συστήματα όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης και 

προγραμματισμού πόρων επιχείρησης (ή αλλιώς  Enterprise Resource Plan-

ning - ERP) συνήθως αξιοποιείτε από τις επιχειρήσεις ένα μόνο μέρος από τον 

μεγάλο όγκο πληροφορίας που δημιουργείται εκεί συνεχώς. Αυτό συμβαίνει 

επειδή δεν μπορεί να αντληθεί εύκολα η γνώση στις περιπτώσεις  που ο 

χρήστης δεν γνωρίζει τη δομή και τη σημασία των τιμών που εμφανίζονται στα 

δεδομένα ώστε να μπορούν να γίνουν στοχευμένες ερωτήσεις όπως γίνετε στη 

στατιστική. Η εξόρυξη γνώσης αποκαλύπτει αυτή την κρυμμένη γνώση καθώς 

με τη χρήση αλγορίθμων γίνετε ο εντοπισμός προτύπων και ο κανονισμός των 

δεδομένων, φτιάχνοντας έτσι μοντέλα προβλέψεων και συσχετίσεων που 

εξηγούν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους παράγοντες που παίζουν ρόλο 

για να επιτευχθούν οι στόχοι των επιχειρήσεων. 

1.2 Τι είναι η εξόρυξη δεδομένων 
Εξόρυξη δεδομένων η αλλιώς data mining ονομάζεται η σύνθετη 

διαδικασία εξαγωγής συγκεκριμένης, μη προφανής, άγνωστης μέχρι τώρα και 

δυνητικά ωφέλιμης γνώσης από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Για να επιτευχθεί 

αυτό γίνεται χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης, κατηγοριοποίησης καθώς και 

των αρχών της στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης 

και των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Εναλλακτικά, θεωρείται και ως η 

επιστήμη της εξόρυξης χρήσιμης πληροφορίας από σύνολα ή βάσεις 

δεδομένων μεγάλου μεγέθους. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο βοηθάει 

τον άνθρωπο μέσα από τη διαδικασία της εξερεύνησης και της ανάλυσης 

πολλών δεδομένων με αυτόματα ή ημιαυτόματα μέσα. Στη διαχείριση και τον 

προγραμματισμό των επιχειρηματικών πόρων (ERP) η εξόρυξη δεδομένων 

θεωρείται ως η στατιστική και λογική ανάλυση εκτεταμένων συνόλων από 

δεδομένα συναλλαγών και εργασιών για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων 
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μοτίβων ή τάσεων προκειμένου να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. Οι νέες 

πληροφορίες που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους 

τομείς όπως για παράδειγμα στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, στις 

προβλέψεις και στις εκτιμήσεις σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Γενικά έχουν χρησιμότητα σε τομείς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν μια 

επιχείρηση να αποκτήσει και να διατηρήσει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

1.3 Αίτια δημιουργίας της εξόρυξης δεδομένων  
Η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής 

παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων, σε αρχεία, 

βάσεις δεδομένων, το διαδίκτυο  και άλλα μέσα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

πλέον χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή και καταγράφουν το μεγαλύτερο 

πλήθος των πληροφοριών τους σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του όγκου αποθηκευμένων δεδομένων κάθε 3 

χρόνια. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάλυση και την ερμηνεία της 

σημαντικής πληροφορίας που υπάρχει στις αποθήκες δεδομένων (ή αλλιώς 

Data Warehouse - DW) των επιχειρήσεων.   

1.4 Βασικός στόχος  
Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι να εξαχθεί πληροφορία η οποία 

θα βοηθήσει να παρθούν κατάλληλες αποφάσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η 

ύπαρξη, η περιγραφή και η πρόβλεψη στα σύνολα δεδομένων. Σκοπός της 

πρόβλεψης είναι ο υπολογισμός της μελλοντικής αξίας ή συμπεριφοράς των 

μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν και εξαρτούνται από τη συμπεριφορά άλλων 

μεταβλητών. Σκοπός της περιγραφής είναι η ανακάλυψη προτύπων και η 

αναπαράσταση των δεδομένων μιας πολύπλοκης βάσης δεδομένων με 

κατανοητό και αξιοποιήσιμο τρόπο. Ανάλογα με τις εφαρμογές εξόρυξης 

διαφοροποιείται η σημαντικότητα αυτών των δυο. Η περιγραφή είναι πιο 

σημαντική από την πρόβλεψη όσων αφορά την εξόρυξη γνώσης, ενώ η 

πρόβλεψη είναι πιο σημαντική για την αναγνώριση προτύπων και την 

εφαρμογή μηχανικής μάθησης.  

1.5 Εφαρμογές 
Μία από τις χρήσιμες εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων είναι να θέτει 

τα δεδομένα των επιχειρήσεων σαν αρχικούς πόρους και χρησιμοποιώντας 
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προκαθορισμένους αλγόριθμους να ομαδοποιεί τις τεράστιες ποσότητες αυτών 

σύμφωνα με τα κριτήρια που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης ώστε να μπορεί να 

του είναι χρήσιμα για μελλοντικό μάρκετινγκ και την ανάπτυξη στρατηγικών 

προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα από τις εφαρμογές των τεχνικών 

εξόρυξης δεδομένων μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση να μετατρέψει τις χιλιάδες 

εγγραφές στις βάσεις δεδομένων των πελατών της σε κάποια συνεκτικού 

είδους εικόνα για τους πελάτες της. 

 Μερικοί ακόμα τομείς που υπάρχει εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων είναι:  

• Στις τηλεπικοινωνίες για τη  διάκριση τηλεπικοινωνιακών προτύπων 

καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων, στην καλύτερη χρήση 

των πόρων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

• Στην αναζήτηση προτύπων (η αλλιώς pattern recognition) σε 

διάφορα προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης 

• Στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της γενετικής και της ιατρικής 

έρευνας 

• Στην ανάλυση εικόνας 

• Στην αστρονομία  

• Και σε κάθε τομέα ο οποίος έχει σαν στόχο την αναζήτηση γνώσης 

1.6 Ιστορία και εξέλιξη 
Η χειροκίνητη εξαγωγή προτύπων από δεδομένα συμβαίνει εδώ και 

αιώνες. Οι πρώτες μέθοδοι για τον προσδιορισμό προτύπων ήταν αυτές της 

θεωρίας Bayes και της ανάλυσης της παλινδρόμησης. O πολλαπλασιασμός, η 

ευρεία διαθεσιμότητα και η εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστών έχουν αυξήσει 

τον όγκο των συγκεντρωμένων δεδομένων και τη ζήτηση για αποδοτικούς και 

αποτελεσματικούς χειρισμούς. Καθώς οι συλλογές δεδομένων αυξήθηκαν τόσο 

σε όγκο όσο και σε πολυπλοκότητα η χειρωνακτική ανάλυση των δεδομένων 

έχει αντικατασταθεί από την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων. Σε αυτό 

συνέβαλαν άλλες ανακαλύψεις της επιστήμης των υπολογιστών, όπως τα 

νευρωνικά δίκτυα, η συσταδοποίηση, οι γενετικοί αλγόριθμοι (1950), τα δέντρα 

απόφασης (1960) και η μηχανή υποστήριξη διανυσμάτων (1990).  

https://el.wikipedia.org/wiki/Νευρωνικό_δίκτυο
https://el.wikipedia.org/wiki/Γενετικοί_Αλγόριθμοι
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Η εξόρυξη δεδομένων είναι η διαδικασία εφαρμογής αυτών των μεθόδων 

στα δεδομένα με σκοπό την αποκάλυψη άγνωστων προτύπων σε μεγάλα 

σύνολα δεδομένων. Αυτό γεφυρώνει το χάσμα της εφαρμοσμένης στατιστικής 

και της τεχνητής νοημοσύνης (τα οποία συνήθως παρέχουν το μαθηματικό 

υπόβαθρο) με τη διαχείριση βάσης δεδομένων.  Οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι 

επιτρέπουν την αποτελεσματική αποθήκευση, κατάταξη και ανάκτηση των 

δεδομένων.  Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η εφαρμογή αυτών των μεθόδων 

σε  μεγάλα σύνολα δεδομένων. 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/Στατιστική
https://el.wikipedia.org/wiki/Τεχνητή_νοημοσύνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Βάση_δεδομένων


  

  Σελίδα - 13 - 

Κεφάλαιο 2: ΘΕΩΡΙΑ 
 

2.1 R 

 

2.1.1 Γενικές Πληροφορίες 
Η R δεν είναι απλά μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά και ένα 

περιβάλλον λογισμικού. Είναι ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται κυρίως 

για στατιστικούς υπολογισμούς, για την παραγωγή γραφικών απεικονίσεων και 

για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων κατά την εξόρυξη δεδομένων. 

 Αν και χρησιμοποιείται κυρίως στη στατιστική οι δημιουργοί της 

προτιμούν να το αποκαλούν εργαλείο για ανάλυση δεδομένων τονίζοντας ότι 

περιλαμβάνει μοντέρνες αλλά και παλιές στατιστικές μεθοδολογίες. Η 

υλοποίηση της R βασίστηκε στη γλώσσα προγραμματισμού S την οποία 

δημιούργησε ο John Chambers όσο βρισκόταν στα Bell Labs. Η R 

δημιουργήθηκε από τους Ross Ihaka και Robert Gentleman στο πανεπιστήμιο 

Auckland στη Νέα Ζηλανδία. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλής, και 

πλέον αναπτύσσεται από μια ομάδα ανθρώπων, γνωστή ως R Development 

Core Team. Είναι αρκετά παρόμοια με άλλα προγραμματιστικά πακέτα όπως 

η MATLAB (που δεν είναι ελεύθερο λογισμικό)  αλλά και πιο φιλική προς τον 

χρήστη από άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η C++ και η Fortran.  

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους έγινε τόσο δημοφιλής είναι η 

ευκολία στην εκμάθησή της, η συμβατότητά της με τα πιο διαδεδομένα 

λειτουργικά συστήματα (Linux, Mac OS και Windows) και το ότι διαθέτει έναν 

μεγάλο αριθμό έτοιμων πακέτων με καλογραμμένα εγχειρίδια χρήσης. 

Αναλυτικότερα το R είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας για 

στατιστικούς υπολογισμούς και γραφήματα και μας εφοδιάζει μεταξύ των άλλων 

με (α) αποτελεσματικό χειρισμό και αποθήκευση δεδομένων, (β) χειρισμό 

πινάκων πολλών διαστάσεων, (γ) μία απλή και αποτελεσματική γλώσσα 

προγραμματισμού, (δ) με διεπαφές με άλλες γλώσσες και δυνατότητες 

αποσφαλμάτωσης και (ε) με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας 
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γραφημάτων.  Είναι GNU (GNU's Not Unix) λογισμικό και διανέμεται δωρεάν. 

Λόγω του ότι όλοι έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της έχουν γίνει πολλές 

βελτιώσεις από τότε που δημιουργήθηκε. 

2.1.2 Ιστορική Αναδρομή 
• Το 1990 στο Πανεπιστήμιο του Auckland στη Νέα Ζηλανδία αρχίζει η 

ανάπτυξη της R 

• Το 1994 γίνεται η πρώτη έκδοση της R ως εισαγωγικό μάθημα 

στατιστικής 

• Το 1996 στη Βιέννη δημιουργείται αποθετήριο προγραμμάτων της R 

από τους χρήστες 

• Το 2000 δημιουργείται η σταθερή πρώτη έκδοση της R 1.0 

• Το 2009 σε άρθρο των New York Times τονίζεται ο αυξημένος αριθμός 

αναλυτών δεδομένων που δελεάζονται και προσφεύγουν στη χρήση των 

υπηρεσιών της R 

• Το 2015  πάνω από 6200 πακέτα λογισμικού είναι διαθέσιμα στο R  

2.1.3 Επιτυχίες 
• Bank of America 

• Ford 

• Google 

• Bing 

• Facebook 

• LinkedIn 

2.1.4 Χρήση  
Η γλώσσα  προγραμματισμού R είναι ευρέως γνωστή ανάμεσα στους 

αναλυτές δεδομένων για ανάπτυξη  στατιστικού λογισμικού και αναλύσεις 

δεδομένων. Η ευκολία χρήσης της και η επεκτασιμότητά της είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της δημοτικότητας της R τα τελευταία χρόνια. Εκτός 

της εξόρυξης δεδομένων παρέχει στατιστικές και γραφικές τεχνικές 

περιλαμβάνοντας γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα, δημιουργία κανόνων 

https://el.wikipedia.org/wiki/GNU
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συσχέτισης, κλασσικές στατιστικές δοκιμές, ανάλυση χρονοσειρών, εξόρυξη 

κειμένου, ομαδοποίηση καθώς και ταξινόμηση. 

2.1.5 Τεχνική Επισκόπηση 
Το R κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1994 . Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη 

έκδοση είναι η  R  3.6.1. Κατέχει γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU. Το R 

διαθέτει πλατφόρμα ανεξάρτητου λογισμικού δηλαδή μπορεί να εγκατασταθεί 

σε όλα τα ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (Linux, Mac OS και 

Windows). Η κύρια εφαρμογή της R είναι γραμμένη στις γλώσσες 

προγραμματισμού R, C και Fortran.  Μπορεί να πραγματοποιηθεί η δωρεάν 

λήψη του από την ιστοσελίδα www.r-project.org. Το Rstudio αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον προγραμματισμού και τεκμηρίωσης της γλώσσας 

R. 

2.1.6 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Το R είναι μία πλατφόρμα για την ανάπτυξη εργασιών σε επίπεδο 

ανάλυσης γραφικών και λογισμικού των αναλυτών δεδομένων καθώς και 

συγγενικών σε αυτών εργασιακών  κλάδων. Το R υποστηρίζει αρκετά πακέτα 

ανοικτού πηγαίου κώδικα στατιστικής. Διαθέτει επιπλέον δωρεάν διαθέσιμα 

πακέτα που παρέχουν μια ποικιλία τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, μηχανικής 

μάθησης και στατιστικής. Τέλος, επιτρέπει στους στατιστικολόγους να κάνουν 

λεπτομερείς και πολύπλοκες αναλύσεις χωρίς να έχουν γνώσεις υπολογιστικών 

συστημάτων. 

2.1.7 API (Εφαρμογή)  
Το R είναι ένα πρόγραμμα γραμμής εντολών. Οι χρήστες εισάγουν 

εντολές στο παράθυρο εντολών και κάθε φορά εκτελείται μία εντολή. Έχουν 

γίνει πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία μιας πιο γραφικής διεπαφής, 

δηλαδή τη μετατροπή από απλούς επεξεργαστές κώδικα προγραμματισμού 

που αλληλοεπιδρούν με την R σε πλήρως σχεδιασμένα GUI που 

παρουσιάζουν στους χρήστες παράθυρα εντολών και επιλογών. Το RStudio 

είναι ένας επεξεργαστής κώδικα που αλληλοεπιδρά με τη γλώσσα 

προγραμματισμού R. 

2.1.8 Οπτικοποίηση  
Τα διαγράμματα και γραφήματα στο R, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων για την αναπαράσταση πολύπλοκων 

http://www.r-project.org/


  

  Σελίδα - 16 - 

δεδομένων σε απλούστερες μορφές. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους 

που οι αναλυτές στρέφονται στο R είναι το ισχυρό γραφικό του περιβάλλον. 

Αυτό περιλαμβάνει σχέδια πυκνότητας (ιστογράμματα και σχέδια πυκνότητας 

πυρήνα), διαγράμματα με κουκίδες, γραφήματα με μπάρες, γραμμές, πλαίσια 

καθώς και διαγράμματα διασποράς. 

2.1.9 Ικανότητα Στατιστικών Αναλύσεων 
Το εργαλείο εξόρυξης δεδομένων R παρέχει αρκετές δυνατότητες για 

διαχείριση δεδομένων και στατιστικών μοντέλων που χρειάζονται σε μεγάλη 

συχνότητα οι αναλυτές. Το R περιλαμβάνει κώδικα για την απόκτηση 

στατιστικών, υπολογισμών συχνοτήτων, συσχετισμών, πολλαπλές γραμμικές 

παλινδρομήσεις, αναλύσεις διαφορών και στατιστικά βασισμένα σε 

δειγματοληψίες. 

2.1.10 Ταξινόμηση 
Η R μας παρέχει αρκετές δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε 

ταξινόμηση των δεδομένων μας. Ορισμένες από τις κυριότερες μεθόδους 

ταξινόμησης που περιλαμβάνονται είναι τα μπαϋεσιανά δίκτυα, οι μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης, η λογιστική παλινδρόμηση και τα νευρωνικά δίκτυα. 

2.1.11 Ομαδοποίηση 
Η R παρέχει αρκετές δυνατότητες και ευκαιρίες στον χρήστη για την 

ομαδοποίηση των δεδομένων που επιθυμεί. Διαθέτει πολλές μεθόδους για την  

εύρεση συνόλων από αντικείμενα έτσι ώστε τα αντικείμενα ενός συνόλου να 

είναι περισσότερο όμοια. Ανάμεσα στους αλγορίθμους που διατίθενται 

περιλαμβάνονται ο K-means, η συσσωρευτική ιεραρχική ανάλυση συστάδων 

(hierarchical agglomerative clustering) και o DBSCAN (Density-Based Spatial 

Clustering of Applications with Noise). 

2.1.12 Κανόνες Συσχέτισης 
Η R δίνει στους χρήστες της τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία 

από τις πιο διαδεδομένες εργασίες της εξόρυξης δεδομένων που είναι η 

εξόρυξη συχνών στοιχειοσυνόλων και κανόνων συσχέτισης. Επιπλέον 

περιλαμβάνονται ορισμένοι αλγόριθμοι κανόνων συσχετίσεων μεταξύ των 

οποίων και ο αλγόριθμος Apriori. 
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2.1.13 Επεξεργασία Κειμένου 
H R είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κάποιος για να προβεί σε εξόρυξη και επεξεργασία κειμένου. Υπάρχει μια 

τεράστια συλλογή πακέτων και  εργαλείων αφιερωμένη στην επεξεργασία και 

ανάλυση κειμένου. Αυτά επεκτείνονται από λειτουργίες χαμηλού επιπέδου 

string έως προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης κειμένου όπως η γραμμική 

ανάλυση διακρίσεων (ή αλλιώς Latent Dirichlet Allocation - LDA). Τέλος 

υπάρχει και η δυνατότητα εξόρυξης κειμένου από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

2.1.14 Πλεονεκτήματα 
• Παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για υπολογιστική στατιστική και 

δημιουργία γραφημάτων 

• Μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκών και δυνατότητα στους χρήστες να 

κατασκευάσουν τις δικές τους 

• Πολύ καλή τεκμηρίωση λογισμικού 

• Λυτή και απλή παρουσίαση δεδομένων 

• Μεγάλη ποικιλία γραφημάτων 

2.1.15 Μειονεκτήματα 
• Απαραίτητη η εξοικείωση με γλώσσες πινάκων 

• Αδυναμία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων 

• Μικρή υποστήριξη για δυναμικά ή 3D γραφικά 

• Καταναλώνει πολύ μνήμη 
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2.2 WEKA 
 

 

 

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες 
Το WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) είναι μία 

περιεκτική οικογένεια βιβλιοθηκών Java που υλοποιεί πολλούς σύγχρονους 

αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και εξόρυξης δεδομένων η οποία 

αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Το όνομα 

που σχηματίζεται από το ακρωνύμιο του λογισμικού  αντιστοιχεί στο όνομα ενός 

πτηνού που ζει αποκλειστικά στη Νέα Ζηλανδία και το οποίο αποτελεί το σήμα 

κατατεθέν του. Είναι ένα δωρεάν λογισμικό και διατίθεται με άδεια χρήσης GPL 

(General Public License). Συνοδεύεται από ένα κείμενο πάνω στην εξόρυξη 

δεδομένων το οποίο εξηγεί και τεκμηριώνει πλήρως όλους τους αλγόριθμους 

που περιέχει.  

Οι εφαρμογές που γράφονται με το WEKA μπορούν να εκτελεστούν σε 

οποιοδήποτε σύστημα με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Αυτό επιτρέπει 

στους χρήστες να εφαρμόσουν τεχνικές μηχανικής εκμάθησης στα δεδομένα 

τους ανεξαρτήτως του συστήματος που χρησιμοποιούν. Παρέχονται εργαλεία 

για προ επεξεργασία δεδομένων, τροφοδότηση τους σε ποικίλα σχήματα 

εκμάθησης, ανάλυσης των ταξινομητών που προκύπτουν καθώς και της 

αποδοτικότητας τους.  

Μία σημαντική πηγή για την περιήγηση στο WEKA είναι η σε σύνδεση 

με το διαδίκτυο (online) τεκμηρίωση του η οποία παράγεται αυτόματα από την 

πηγή. Οι πρωταρχικοί μέθοδοι μάθησης στο WEKA είναι οι ταξινομητές που 

εξάγουν ένα σύνολο κανόνων ή ένα δέντρο απόφασης που μοντελοποιεί τα 

δεδομένα.  

Το WEKA επίσης συμπεριλαμβάνει αλγόριθμους για κανόνες 

συσχέτισης και συσταδοποίηση δεδομένων. Όλες οι υλοποιήσεις έχουν μία 

ομοιόμορφη διεπιφάνεια γραμμής εντολών. Ένα κοινό υπό πρόγραμμα 

αξιολόγησης εκτιμά τη σχετική απόδοση αρκετών αλγορίθμων εκμάθησης όσον 
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αφορά συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων. Τα φίλτρα / εργαλεία για προ 

επεξεργασία δεδομένων είναι ένας άλλος σημαντικός πόρος. Ομοίως με τα 

σχήματα εκμάθησης, τα φίλτρα έχουν μία τυποποιημένη διεπιφάνεια γραμμής 

εντολών με ένα σύνολο απλών επιλογών γραμμής εντολών.  

Το λογισμικό είναι γραμμένο εξολοκλήρου σε Java για να διευκολύνει τη 

διαθεσιμότητα των εργαλείων εξόρυξης δεδομένων ανεξαρτήτως του 

χρησιμοποιούμενου συστήματος. Με μια λέξη, το σύστημα είναι μια οικογένεια 

πακέτων ανάπτυξης Java με το καθένα από αυτά να είναι τεκμηριωμένο ώστε 

να παρέχει στους υπεύθυνους ανάπτυξης δυνατότητες τελευταίας τεχνολογίας. 

2.2.2 Ιστορική Αναδρομή 
• Το 1993 το Πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία αρχίζει την 

ανάπτυξη της αρχικής έκδοσης του WΕΚΑ (ένα μείγμα από TCL/TK, C 

και Make αρχεία) 

• Το 1997 αποφασίζεται η ανάπτυξη του WEKA από την αρχή με χρήση 

Java συμπεριλαμβάνοντας υλοποιήσεις αλγορίθμων μοντελοποίησης 

• Το 2005 το WEKA παραλαμβάνει το βραβείο SIGKDD (Special Interest 

Group on Knowledge Discovery and Data Mining) 

• Το 2006 η εταιρεία Pentaho αποκτά την αποκλειστική άδεια χρήσης του 

WEKA for Business Intelligence (ΒΙ) . Δημιουργείται έτσι το συστατικό 

εξόρυξης δεδομένων και προβλεπτικής ανάλυσης του πακέτου 

επιχειρησιακής ευφυΐας (ΒΙ) της Pentaho. 

2.2.3 Επιτυχίες 
O ηλεκτρονικός κατάλογος του WEKA περιλαμβάνει πάνω από 1100 

ακόλουθους σε 50 χώρες ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και 

μεγάλες εταιρίες όπως η Rechtsportal. 

2.2.4 Xρήση 
Το WEKA είναι ένα πλήρως λειτουργικό λογισμικό πακέτο εξόρυξης 

δεδομένων που παρέχει υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα στους χρήστες του. 

Το WEKA υποστηρίζει πολλές βασικές εργασίες εξόρυξης δεδομένων όπως η 

προ επεξεργασία δεδομένων, ταξινόμηση, ομαδοποίηση, οπτικοποίηση, 

παλινδρόμηση καθώς και η δυνατότητα επιλογής χαρακτηριστικών στοιχείων. 
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Το WEKA είναι το προτεινόμενο εργαλείο για εύρεση κανόνων συσχέτισης 

καθώς είναι αρκετά ισχυρό για περιπτώσεις μηχανικής μάθησης. 

2.2.5 Τεχνική Επισκόπηση 
Το WEKA κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1997. Η πιο πρόσφατη 

διαθέσιμη έκδοσή του είναι η WEKA 3.8. Κατέχει  γενική άδεια δημόσιας χρήσης 

GPL (General Public License) η οποία επιτρέπει στους χρήστες να 

χρησιμοποιούν αλλά και να τροποποιούν ελεύθερα το λογισμικό. Το WEKA 

διαθέτει πλατφόρμα ανεξάρτητου λογισμικού για όλα τα ευρέως διαδεδομένα 

λειτουργικά συστήματα και υποστηρίζεται από τη γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα (ή αλλιώς open source). Αυτό σημαίνει 

ότι ο πηγαίος κώδικας είναι δημοσίως διαθέσιμος. Χρήστες με 

προγραμματιστικές γνώσεις μπορούν να τροποποιούν και να εξελίσσουν τους 

αλγορίθμους.  

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η δωρεάν λήψη του από την ιστοσελίδα 

www.cs.waikato.ac.nz. Προσφέρονται διαφορετικές επιλογές για τα λειτουργικά 

συστήματα Windows, Mac OS X και Linux. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα 

αναζήτησης τεκμηρίωσης σχετικά με το λογισμικό. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει 

το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού, οδηγίες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, οδηγίες για σύνδεση με 

γλώσσες προγραμματισμού όπως η MATLAB και η R, παρουσιάσεις, 

ηλεκτρονικά σεμινάρια, καθώς και πολλά άλλα. 

2.2.6 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Το WEKA είναι ένα λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα εξόρυξης 

δεδομένων βασισμένο σε Java που αποτελείται από μια συλλογή αλγορίθμων 

εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Το WEKA συμπεριλαμβάνει 

αλγορίθμους προ επεξεργασίας δεδομένων, ομαδοποίησης, ταξινόμησης και 

κανόνων-συσχετίσεων.  

Το WEKA παρέχει τρεις γραφικές διεπαφές. Η πρώτη ονομάζεται 

«Explorer» και είναι η πιο δημοφιλής διεπαφή. Ο χρήσης μπορεί να εκτελέσει 

όλες τις κύριες εργασίες εξόρυξης δεδομένων, όπως κατηγοριοποίηση, 

παλινδρόμηση, ανάλυση συστάδων, ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης, προ 

επεξεργασία των δεδομένων και οπτικοποίηση. Η δεύτερη διεπαφή ονομάζεται 

http://www.cs.waikato.ac.nz/
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«Experiment» και είναι ένα περιβάλλον για διεξαγωγή πειραμάτων όπου 

αξιολογούνται μέθοδοι κατηγοριοποίησης και παλινδρόμησης. Διευκολύνει τη 

σύγκριση της επίδοσης διαφορετικών μοντέλων και παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα σε μορφή πίνακα. Το «Knowledge Flow» είναι ένα περιβάλλον 

που επιτρέπει τη διεξαγωγή των ιδίων εργασιών με το «Explorer»  διαθέτει 

όμως διαφορετική διεπαφή. Στο περιβάλλον αυτό χρησιμοποιούνται compo-

nents τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με γραφικό τρόπο  ο οποίος ορίζει τη 

ροή εργασίας. Υπάρχουν συνιστώσες (components) για τη φόρτωση των 

δεδομένων, την προ επεξεργασία τους, τη δημιουργία και εκπαίδευση 

μοντέλων, την οπτικοποίηση κλπ. Τέλος στη διεπαφή «Simple CLI» μπορεί να 

γίνει η απευθείας εκτέλεση εντολών του WEKA από περιβάλλον γραμμής 

εντολών. 

2.2.7 API (Εφαρμογή) 
Το λογισμικό διαθέτει διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (ή αλλιώς  Appli-

cation Programming Interface - API) καθώς και μια μεγάλη λίστα πρόσθετων 

πακέτων για διάφορες εργασίες μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων. 

Διαθέτει γραφικό περιβάλλον εργασίας. Το γραφικό περιβάλλον του WEKA 

επιτρέπει τη χρήση του λογισμικού από τελικούς χρήστες, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν γνώσεις προγραμματισμού. Το λογισμικό περιλαμβάνει τη 

δυνατότητα να αποδώσει πάνω από 100 διαφορετικούς τύπους μεθόδων 

εξόρυξης δεδομένων όπως μπαϋεσιανοί μέθοδοι και στατιστικές αναλύσεις. 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο για τους χρήστες η δυνατότητα να προμηθευτούν ένα 

σημαντικό αριθμό συνόλων δεδομένων τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για εξάσκηση. 

2.2.8 Οπτικοποίηση 
Ενώ η εφαρμογή του WEKA υποστηρίζεται ισχυρά από μία μεγάλη 

ποικιλία μεθόδων εξόρυξης δεδομένων και συστημάτων βάσεων δεδομένων 

μία από τις μεγάλες αδυναμίες του λογισμικού είναι η οπτικοποίηση. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι το λογισμικό παρέχει οπτικοποίηση δεδομένων, 

αποτελεσμάτων και διεργασιών αλλά η υποστήριξη που προσδίδει είναι 

περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η οπτικοποίηση των δεδομένων, 

αποτελεσμάτων και διεργασιών δεν είναι τόσο σύνθετη  ή τόσο λεπτομερής όσο 

άλλων πακέτων λογισμικού. Παρόλα αυτά, η οπτικοποίηση που παρέχεται είναι 
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σίγουρα επαρκής για να καθιστά δυνατή την απεικόνιση των δεδομένων πάνω 

στα οποία η ανάλυση έχει εκτελεστεί καθώς και των αποτελεσμάτων της.  

Επιπλέον επεκτάσεις είναι διαθέσιμες που μπορούν να αυξήσουν τη 

λειτουργικότητα της οπτικοποίησης στο λογισμικό. Μια τέτοια σημαντική 

επέκταση είναι η δυνατότητα του WEKA να αλληλοεπιδρά με το στατιστικό 

πακέτο R, έτσι ώστε να αυξήσει τη λειτουργία των στατιστικών του αναλύσεων 

αλλά και την οπτικοποίηση των στατιστικών αναλύσεων και αποτελεσμάτων. 

2.2.9 Ικανότητα Στατιστικών Αναλύσεων 
Το WEKA είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση αρκετών στατιστικών 

αναλύσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί μία πιο περιγραφική και 

συμπερασματική στατιστική ανάλυση το λογισμικό καθιστά δυνατή την 

ανάλυση συστάδων (ομαδοποίηση). Το WEKA έχει τη δυνατότητα να 

αλληλοεπιδρά απευθείας με το στατιστικό πακέτο R. Αυτό κάνει πιθανή την 

αύξηση των στατιστικών λειτουργιών και ικανοτήτων του λογισμικού καθώς 

δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το 

R να χρησιμοποιούν και τις δύο εφαρμογές για να εκτελέσουν λειτουργίες 

εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

2.2.10 Ταξινόμηση 
Το WEKA προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων για ταξινόμηση. Οι 

σχετικές εργασίες μπορούν να εκτελεστούν στην καρτέλα «Classify». Ο 

χρήστης αρχικά ορίζει τη μέθοδο ταξινόμησης που θα εφαρμόσει. Η εργασία 

αυτή γίνεται επιλέγοντας το κουμπί «Choose» στο πεδίο «Classifier». Τo WEKA 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεθόδων ταξινόμησης. Οι μέθοδοι είναι 

ομαδοποιημένες σε κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε μορφή δένδρου. 

Ορισμένες από τις κυριότερες μεθόδους ταξινόμησης που περιλαμβάνονται 

είναι τα μπαϋεσιανά δίκτυα, οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, η λογιστική 

παλινδρόμηση, τα νευρωνικά δίκτυα τύπου Multilayer Perceptron (MLP) και τα 

δένδρα αποφάσεων C4.5. 

2.2.11 Ομαδοποίηση 
Το WEKA παρέχει εργαλεία για ομαδοποίηση. Οι εργασίες 

ομαδοποίησης η  ανάλυσης συστάδων εκτελούνται στην καρτέλα «Cluster». 

Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει μέθοδο ομαδοποίησης  επιλέγοντας το κουμπί 
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«Choose» του πεδίου «Clusterer». Το WEKA περιλαμβάνει αρκετές μεθόδους 

ομαδοποίησης αν και αισθητά λιγότερες από τις διαθέσιμες μεθόδους 

κατηγοριοποίησης. Ανάμεσα στους αλγορίθμους που διατίθενται 

περιλαμβάνονται ο K-means, η Συσσωρευτική Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων, 

η Expected Maximization (EM) και o DBSCAΝ. 

2.2.12 Κανόνες Συσχέτισης 
Το WEKA περιλαμβάνει αλγορίθμους για την εξόρυξη κανόνων 

συσχέτισης. Ο χρήστης μπορεί να βρει τους σχετικούς αλγορίθμους στην 

καρτέλα  «Associate». Περιλαμβάνονται ορισμένοι αλγόριθμοι μεταξύ των 

οποίων και ο αλγόριθμος Apriori. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διακριτά. Με την 

εφαρμογή του αλγόριθμου Apriori μπορούν να βρεθούν κανόνες οι οποίοι 

υπερβαίνουν τις ελάχιστες τιμές υποστήριξης και εμπιστοσύνης. 

2.2.13 Επεξεργασία κειμένου 
Το WEKA δεν ενδείκνυται για εξόρυξη κειμένου. Είναι σχετικά αδύναμο 

στη συλλογή δεδομένων με μορφή κειμένου από βάσεις δεδομένων που δεν 

διαθέτουν Java Database Connectivity ενώ συναντά δυσκολίες και στη 

συναισθηματική ανάλυση κειμένων. Παρόλα αυτά, διαθέτει αρκετούς 

αλγορίθμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη προκειμένου 

να προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση κειμένου (text classification). 

2.2.14 Πλεονεκτήματα 
• Ιδανικό για την ανάπτυξη εργασιών μηχανικής μάθησης. 

• Ικανότητα να διαβάζει αρχεία μορφών ARFF, CSV, C4.5, binary 

• Επεκτασιμότητα καθώς μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα πακέτα Java 

• Εύκολο στη χρήση  

• Δεν είναι απαραίτητες γνώσεις προγραμματισμού 

• Διαθέτει μεγάλο πλήθος αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

2.2.15 Μειονεκτήματα 
• Η έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς τεκμηρίωσης λογισμικού 

• Χείριστη συνδεσιμότητα που έχει με τα αρχεία Microsoft Excel και τις μη 

υποστηριζόμενες από Java βάσεις δεδομένων 
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• Υποφέρει από το “Kitchen Sink Syndrome” όπου το σύστημα δέχεται 

αναβαθμίσεις συνεχώς 

• Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά σύνολα δεδομένων 

• Δεν έχει δυνατότητα για αυτόματη βελτιστοποίηση παραμέτρων  σε 

μεθόδους στατιστικής και μηχανικής μάθησης 

• Η ανάγνωση CVS αρχείων δεν είναι τόσο καλή όσο άλλως εργαλείων 

(βλέπε RapidMiner) 

• Δεν είναι βολικό για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data – 

BD) 

• Κακή αλληλεπίδραση με άλλα λογισμικά 
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2.3 RapidMiner 

 

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες 
Το RapidMiner είναι μία πολύ ισχυρή γραφική διεπαφή χρήστη για το 

σχεδιασμό διαδικασιών ανάλυσης. Το RapidMiner είναι μία από τις πιο 

διαδεδομένες και πλέον χρησιμοποιούμενες παγκοσμίως ανοικτού πηγαίου 

κώδικα λύση εξόρυξης δεδομένων.  

Tο RapidMiner απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε 

πανεπιστήμια και ερευνητές από διαφορετικές ειδικότητες και κλάδους. Αυτό 

περιλαμβάνει επιστήμονες πληροφορικής, στατιστικολόγους και μαθηματικούς 

από τη μία πλευρά, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις τεχνικές εξόρυξης 

δεδομένων,  μηχανικής μάθησης, ανάλυσης προγνωστικών και στατιστικές 

μεθόδους. Το RapidMiner καθιστά δυνατό και εύκολο να εφαρμοστούν νέες 

μέθοδοι και προσεγγίσεις ανάλυσης και να τις συγκρίνει με άλλες.  

Από την άλλη πλευρά  το RapidMiner χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς 

πρακτικών εφαρμογών, όπως στη φυσική, στη μηχανολογία, στην ιατρική, στη 

χημεία, στη γλωσσολογία και στις κοινωνικές επιστήμες. Πολλοί κλάδοι της 

επιστήμης βασίζονται στα δεδομένα σήμερα και απαιτούν ευέλικτα εργαλεία 

ανάλυσης. Το RapidMiner μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα τέτοιο εργαλείο, 

δεδομένου ότι παρέχει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων από απλές στατιστικές 

αξιολογήσεις όπως ανάλυση συσχέτισης με τις διαδικασίες παλινδρόμησης, 

κατηγοριοποίησης και συσταδοποίησης, καθώς και μείωση διάστασης και 

βελτιστοποίηση παραμέτρου. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για διάφορα πεδία εφαρμογής όπως κειμένου,  ήχου και ανάλυση χρονοσειρών. 

Όλες αυτές οι αναλύσεις μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως και τα 

αποτελέσματά τους οπτικοποιούνται με διάφορους τρόπους.  

Το RapidMiner Studio περιλαμβάνει συνολικά περισσότερες από 1500 

λειτουργίες για όλες τις εργασίες τύπου επαγγελματικής ανάλυσης δεδομένων, 

από διαχωρισμό δεδομένων μέχρι και αναλύσεις βασισμένες σε καταναλωτικές 

συνήθειες και διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να διαχειριστεί 
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τα δεδομένα. Ακόμα, διαθέτει μεθόδους εξόρυξης από κείμενο, από το 

διαδίκτυο, ανάλυση συναισθημάτων καθώς επίσης και ανάλυση και πρόβλεψη 

χρονοσειρών (τα περισσότερα από αυτά διατίθενται ως επεκτάσεις της 

πλατφόρμας). Η γλώσσα προγραμματισμού που  βάσει της οποίας λειτουργεί 

το συγκεκριμένο λογισμικό είναι η Java. 

2.3.2 Ιστορική Αναδρομή 
• Το 2001 ξεκινάει η ανάπτυξη του YALE (Yet Another Learning Environ-

ment) από τους Ralf Klinkenberg, Ingo Mierswa, και Simon Fischer στο 

Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του 

Ντόρτμουντ 

• Το 2006 η ανάπτυξη του YALE συνεχίστηκε από την εταιρία Rapid-I, η 

οποία ιδρύθηκε από τους Ralf Klinkenberg και Ingo Mierswa το ίδιο έτος 

• Το 2007 το λογισμικό YALE αλλάζει ονομασία σε RapidMiner 

• Το 2013 η εταιρία Rapid-I αλλάζει και αυτή το όνομά της σε RapidMiner 

• Το 2019 η εταιρία ερευνών Gartner κατέταξε το RapidMiner πρώτο για 

έκτη συνεχόμενη χρονιά (βλέπε Gartner’s 2019 Magic Quadrant for Data 

Science and Machine Learning Platforms) 

2.3.3 Επιτυχίες 
• Cisco 

• PayPal 

• eBay 

• Volkswagen 

• Intel 

• Samsung 

2.3.4 Χρήση 
Το RapidMiner είναι μία πολύ ισχυρή γραφική διεπαφή για τον 

σχεδιασμό διαδικασιών ανάλυσης. Το RapidMiner υποστηρίζει πολλές βασικές 

εργασίες και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, μηχανικής μάθησης, ανάλυση 

προγνωστικών και στατιστικές μεθόδους. Το RapidMiner μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί ως ένα τέτοιο εργαλείο δεδομένου ότι παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

μεθόδων από απλές στατιστικές αξιολογήσεις όπως ανάλυση συσχετίσεων με 

τις διαδικασίες παλινδρόμησης, κατηγοριοποίησης και συσταδοποίησης καθώς 

και μείωση διαστάσεων  και βελτιστοποίησης παραμέτρων. Αυτές οι μέθοδοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα πεδία εφαρμογής όπως κειμένου, 

ήχου και ανάλυση χρονοσειρών. 

2.3.5 Τεχνική Επισκόπηση 
Το RapidMiner κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2001. Η πιο πρόσφατη 

διαθέσιμη έκδοση είναι η RapidMiner 9.4. Κατέχει γενική άδεια δημόσιας 

χρήσης Affero GNU η οποία επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν αλλά 

και να τροποποιούν ελεύθερα το λογισμικό. Το RapidMiner διαθέτει πλατφόρμα 

ανεξάρτητου λογισμικού για όλα τα ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά 

συστήματα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί η δωρεάν λήψη του από την 

ιστοσελίδα www.rapidminer.com. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης 

τεκμηρίωσης σχετικά με το λογισμικό, τεχνική υποστήριξη αρκετών τύπων 

αρχείων συμπεριλαμβανομένων των ARFF, C4.5, CSV, BibTeX, dBase και 

απευθείας ανάγνωση δεδομένων από βάσεις δεδομένων. Η τεκμηρίωση 

περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού, οδηγίες για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

2.3.6 Γενικά Χαρακτηριστικά 
Το RapidMiner είναι ένα περιβάλλον για μηχανική μάθηση και διεργασίες 

εξόρυξης δεδομένων. Αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση για τον σχεδιασμό 

ακόμα και πολύ περίπλοκων προβλημάτων. Το RapidΜiner χρησιμοποιεί XML 

προκειμένου να περιγράψει τους τελεστές δέντρων που διαμορφώνουν τη 

διαδικασία ανακάλυψης γνώσης. Διαθέτει ευέλικτους τελεστές για την εισαγωγή 

και εξαγωγή αρχείων σε διάφορες μορφές. Το RapidMiner έχει περισσότερα 

από 100 συστήματα μάθησης για αναλύσεις παλινδρομήσεων,  ομαδοποίησης, 

επεξεργασίας κειμένου και ταξινόμησης. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει 

περισσότερες από 22 διαφορετικές μορφές αρχείων ενώ χαρακτηρίζεται από 

ισχυρή δια συνδεσιμότητα και λειτουργικότητα. Διαθέτει πολλούς αλγορίθμους 

μάθησης από άλλα εργαλεία (βλέπε WEKA), συμπαγή και ολοκληρωμένα 

πακέτα καθώς και τη δυνατότητα να μπορεί να διαβάζει αρχεία και δεδομένα 

από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. 

http://www.rapidminer.com/
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2.3.7 API (Εφαρμογή) 
Η λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι αρκετά ισχυρή καθώς επιτρέπει 

στους χρήστες να αποκτήσουν διεπαφή με άλλες εφαρμογές και λειτουργίες. H 

εφαρμογή του RapidMiner διαθέτει πλήρη πακέτα υποστήριξης που δίνουν τη 

δυνατότητα στον χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε μία ευρύτερη ποικιλία 

λειτουργιών. Το RapidMiner Studio παρέχει γραφικό περιβάλλον διεπαφής 

χρήστη (Graphic User Interface - GUI) για σχεδίαση και εκτέλεση αναλυτικών 

ροών εργασίας οι οποίες καλούνται «Processes» και αποτελούνται από 

πολλαπλούς «Operators». Η χρήση των «Operators» για την επεξεργασία των 

δεδομένων καθιστά τη γραφή κώδικα μη απαραίτητη.  

2.3.8 Οπτικοποίηση 
Το  λογισμικό του RapidMiner παρέχει υψηλού επιπέδου υποστήριξη για 

την οπτικοποίηση δεδομένων και αναλύσεων. Καθιστά δυνατή εντός του 

λογισμικού τη δημιουργία λεπτομερών αποτελεσμάτων αναλύσεων 

δεδομένων. Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και των πληροφοριών έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά χρώματα. Το 

RapidMiner επιτρέπει στους χρήστες με  υψηλές γνώσεις  προγραμματισμού 

να έχουν περισσότερες  επιλογές  για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

τους. Παρόλα αυτά χωρίς τουλάχιστον κάποιες βασικές γνώσεις 

προγραμματισμού μοιάζει ανέφικτη η δυνατότητα οπτικοποίησης στη μέγιστη 

κλίμακα. Επίσης περιλαμβάνει τελεστές για δημιουργία δισδιάστατων (2D) και 

τρισδιάστατων (3D) γραφημάτων των δεδομένων που σχετίζονται με μοντέλα 

εκμάθησης και άλλα διαδικαστικά αποτελέσματα. 

2.3.9 Ικανότητα Στατιστικής Αναλύσεων 
Το RapidMiner προσφέρει μία μεγάλη πληθώρα από στατιστικές δοκιμές 

και αναλύσεις που μπορούν να εκτελεστούν. Παρόλα αυτά και συγκριτικά με 

άλλα πακέτα εξόρυξης δεδομένων οι στατιστικές λειτουργίες, όπως και οι 

περισσότερες λειτουργίες του συγκεκριμένου λογισμικού, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πιο εύκολα από χρήστες με προχωρημένες 

προγραμματιστικές δεξιότητες. Για κάποιο χρήστη με ελάχιστες γνώσεις 

προγραμματισμού η λειτουργικότητα του RapidMiner  θα του φαίνεται αρκετά 

δύσκολη. 
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2.3.10 Ταξινόμηση 
Το RapidMiner διαθέτει ένα τεράστιο αριθμό σχημάτων εκμάθησης για 

έργα κατηγοριοποίησης συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων εκμάθησης 

εδραίων διανυσμάτων (Support Vector Machine – SVM), δέντρων απόφασης , 

εκμάθησης κανόνων, προβλέψεων, οκνηρής εκμάθησης, μπαϋεσιανής 

εκμάθησης και λογικής. 

2.3.11 Ομαδοποίηση 
Αρκετοί αλγόριθμοι  για ομαδοποίηση περιλαμβάνονται στο RapidMiner. 

Το RapidMiner διαθέτει πολλές λειτουργίες, τελεστές και μεθόδους για την  

εύρεση συνόλων από αντικείμενα έτσι ώστε τα αντικείμενα ενός συνόλου να 

είναι περισσότερο όμοια. Επιπλέον επιτρέπει τη δημιουργία και ανάλυση 

συστάδων. 

2.3.12 Κανόνες Συσχέτισης 
Το RapidMiner διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία αλγορίθμων για την εύρεση 

κανόνων συσχετίσεων. Επομένως με το RapidMiner μπορούμε να 

εκπληρώσουμε στόχους όπως την ανακάλυψη κρυμμένων συσχετίσεων 

μεταξύ δεδομένων. Περιλαμβάνει  τον αλγόριθμο Apriori που είναι ο κλασσικός 

αλγόριθμος εξόρυξης κανόνων συσχέτισης καθώς και ένα εναλλακτικό 

αλγόριθμο που ονομάζεται FP-Ανάπτυξη (FP-growth). 

2.3.13 Επεξεργασία Κειμένου 
Το RapidMiner είναι ένα εργαλείο που προτείνεται για την επεξεργασία 

αλλά και την εξόρυξη κειμένων. Με τη χρήση του RapidMiner μπορούμε να 

κάνουμε εξόρυξη δεδομένων με μορφή κειμένου από το διαδίκτυο καθώς και 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα διαθέτει τεχνικές και 

επεκτάσεις για την επεξεργασία κειμένου σε επίπεδο συναισθημάτων, δηλαδή 

ανάλυση και εξόρυξη συναισθήματος καθώς και εξόρυξη γνώμης. Τέλος με το 

RapidMiner υπάρχει δυνατότητα οπτικοποίησης αποτελεσμάτων και μοντέλων 

σε μορφή κειμένου.  

2.3.14 Πλεονεκτήματα 
• Το RapidMiner παρέχει υποστήριξη για τους περισσότερους τύπους 

βάσεων δεδομένων 
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• Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πληροφορίες από μια πληθώρα 

βάσεων δεδομένων για ανάλυση και μελέτη 

• Αποτελεί την καλύτερη λύση σε επίπεδο επιχειρήσεων και βιομηχανίας 

για αναλυτικά μοντέλα προβλέψεων και στατιστικής πληροφορικής 

• Είναι ευέλικτο  

• Έχει μεγάλο αριθμό αλγορίθμων και επεκτάσεων 

• Είναι πολύ εύκολο στις διαδικασίες αποσφαλμάτωσης 

2.3.15 Μειονεκτήματα 
• Το RapidMiner είναι ένα λογισμικό πακέτο εξόρυξης δεδομένων που 

ταιριάζει σε εκείνους που συνηθίζουν να εργάζονται με αρχεία βάσεων 

• Η χρήση του ενδείκνυται μόνο σε ακαδημαϊκό, βιομηχανικό και 

επιχειρηματικό επίπεδο 

• Απαιτεί την ικανότητα διαχείρισης SQL δηλώσεων και αρχείων 

• Περιορισμένες δυνατότητες για διαχωρισμό του συνόλου δεδομένων σε 

δεδομένα εκπαίδευσης (training dataset) και δεδομένα δοκιμών (testing 

dataset) 
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Κεφάλαιο 3: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Η ταξινόμηση (classification) είναι μια τεχνική της εξόρυξης δεδομένων, 

κατά την οποία ένα στοιχείο ανατίθεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο 

κατηγοριών. Ο όρος ταξινόμηση συναντάται στη βιβλιογραφία και ως 

κατηγοριοποίηση. Γενικότερα ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάπτυξη 

ενός μοντέλου το οποίο αργότερα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

ταξινόμηση μελλοντικών δεδομένων.  

Μία μέθοδος ταξινόμησης είναι τα δέντρα απόφασης. Τα δέντρα 

απόφασης χρησιμοποιούνται ευρέως για τη ταξινόμηση και πρόβλεψη 

δεδομένων. Ένα δέντρο απόφασης κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα σύνολο 

εκπαίδευσης προ ταξινομημένων δεδομένων. Κάθε εσωτερικός κόμβος 

προσδιορίζει τον έλεγχο των γνωρισμάτων και κάθε κλαδί που συνδέει τους 

εσωτερικούς κόμβους με τους απογόνους αντιστοιχεί σε μία πιθανή τιμή για το 

γνώρισμα. 
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3.1 Ταξινόμηση με R 
Εκτελούμε την εφαρμογή RStudio. Στο αριστερό κομμάτι της οθόνης  

βρίσκεται η καρτέλα «Console» (κονσόλα). Σε αυτό το σημείο ο χρήστης 

πληκτρολογεί το κομμάτι του κώδικα που εκείνος επιθυμεί να εκτελεστεί. 

 

Στο δεξί άνω μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Environment» 

(περιβάλλον). Σε αυτό το σημείο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει τα 

δικά του σύνολα δεδομένων (import dataset). Στο ίδιο σημείο εμφανίζονται οι 

μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούμε μέσω του κώδικα 

προγραμματισμού που εκτελούμε.  

Τέλος κάτω δεξιά μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Plot» 

(διάγραμμα) στο οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οπτικοποίησης των 

δεδομένων μας. 
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Το RStudio δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου 

δέσμης εντολών (script) προκειμένου να αποθηκεύσει τον κώδικά του για 

μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που ανοίξουμε ένα αρχείο δέσμης εντολών 

αυτό θα εμφανιστεί στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης μετακινώντας την 

κονσόλα προγραμματισμού «Console» στο αριστερό κάτω μέρος. Μπορούμε 

να ανοίξουμε ένα νέο αρχείο δέσμης εντολών επιλέγοντας το εικονίδιο που είναι 

ακριβώς κάτω από το «File» και στη συνέχεια επιλέγοντας «R Script». 

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το αρχείο 

μορφής MS Excel με την ονομασία titanic.xlsx. Για να είναι δυνατή η ανάγνωση 

αρχείων μορφής MS Excel είναι απαραίτητο ο χρήστης να εγκαταστήσει την  

επιπρόσθετη βιβλιοθήκη της R η οποία ονομάζεται «readxl».  

Το σύνολο δεδομένων που εμπεριέχεται στο αρχείο titanic.xlsx 

περιλαμβάνει μία αναλυτική λίστα με πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες του 

Ε/Γ Τιτανικού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

• Ηλικία 

• Φύλο  

• Πλήθος αδερφιών ή συζύγων στο πλοίο 
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• Πλήθος γονιών ή τέκνων στο πλοίο 

• Σε ποια κατηγορία επιβατών ανήκαν 

• Τιμή εισιτηρίου  

• καθώς και το αν επιβίωσαν ή όχι 

Σκοπός του παραδείγματος είναι με τη βοήθεια της R να 

δημιουργήσουμε ένα δέντρο απόφασης με το οποίο θα μας παρουσιάζονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιβίωσαν καθώς και εκείνων που  

δεν τα κατάφεραν.   

Εκτελούμε μία προς μία τις εντολές του αρχείου δέσμης εντολών στην 

κονσόλα προγραμματισμού.  
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Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών  παρατηρούμε ότι στην 

καρτέλα «Environment» εμφανίζονται όλες οι μεταβλητές στις οποίες έχουμε 

προσθέσει τιμές καθώς και ότι στην καρτέλα «Plot» έχει εμφανιστεί το δέντρο 

αποφάσεων. 
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Το Rstudio δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μεγεθύνει το γράφημα 

της καρτέλας «Plot». Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας το κομβίο «Ζoom». 
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3.2 Ταξινόμηση με WΕΚΑ 
Εκτελούμε την εφαρμογή του WΕΚΑ και στη συνέχεια επιλέγουμε την 

εφαρμογή «Explorer» καθώς αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα 
εργαστούμε. 

 

 
 

Αμέσως ο χρήστης οδηγείτε στην καρτέλα «Preprocess» στην οποία 

πραγματοποιείται η προ επεξεργασία των δεδομένων. Στο γραφικό περιβάλλον 

του «Explorer» επιλέγουμε το κομβίο «Open file...» για να επιλέξουμε το 

σύνολο δεδομένων πάνω στο οποίο θα εργαστούμε.  
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Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το αρχείο 

μορφής MS Excel με την ονομασία titanic.xlsx. Για να είναι δυνατή η ανάγνωση 

αρχείων μορφής MS Excel είναι απαραίτητο ο χρήστης να εγκαταστήσει το 

επιπρόσθετο πακέτο «WekaExcel». Για την εγκατάσταση ενός πακέτου ο 

χρήστης επιλέγει «Τools»  στη διεπαφή «Weka GUI Chooser» και στη συνέχεια 

επιλέγει το «Package Manager». Στο σημείο αυτό επιλέγει το πακέτο το οποίο 

επιθυμεί να εγκαταστήσει και προχωράει στην εγκατάσταση του.  

Το σύνολο δεδομένων που εμπεριέχεται στο αρχείο titanic.xlsx 

περιλαμβάνει μία αναλυτική λίστα με πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες του 

Ε/Γ Τιτανικού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

• Ηλικία 

• Φύλο  

• Πλήθος αδερφιών ή συζύγων στο πλοίο 

• Πλήθος γονιών ή τέκνων στο πλοίο 
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• Σε ποια κατηγορία επιβατών ανήκαν 

• Τιμή εισιτηρίου  

• καθώς και το αν επιβίωσαν ή όχι 

 

Σκοπός του παραδείγματος είναι με τη βοήθεια του WEKA να 

δημιουργήσουμε ένα δέντρο απόφασης με το οποίο θα μας παρουσιάζονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιβίωσαν καθώς και εκείνων που  

δεν τα κατάφεραν.   

 

Μόλις εισάγουμε το αρχείο με το σύνολο δεδομένων παρατηρούμε ότι 

στην καρτέλα «Attributes» έχουν εμφανιστεί όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

συνόλου δεδομένων. 
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Στη συνέχεια επιλέγουμε το κομβίο «Εdit...» και με το αριστερό πλήκτρο 

του ποντικιού πάνω στο στοιχείο «Survived» και επιλέγουμε το «Attribute As 

Class». Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης δηλώνει ότι επιθυμεί η ταξινόμηση να 

γίνει με βάση το στοιχείο «Survived». 
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Στη συνέχεια επιλέγουμε την καρτέλα «Classify». Στο σημείο αυτό  

ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που αφορούν τη ταξινόμηση του συνόλου 

δεδομένων.  Αρχικά επιλέγουμε τον κατηγοριοποιητή που επιθυμούμε. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγουμε για κατηγοριοποιητή το δέντρο 

απόφασης «J48». Στο πεδίο «Test options» επιλέγουμε το «Use training set» 

και στη συνέχεια επιλέγουμε το κομβίο «Start». 

 

Στο πεδίο «Classifier output» εμφανίζονται τα δεδομένα εξαγωγής. Στο 

συγκεκριμένο πεδίο δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσει ο χρήστης το 

ποσοστό των δεδομένων που ταξινομήθηκαν σωστά. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα το ποσοστό των σωστών προβλέψεων ανέρχεται στο 82,3%. 

Τέλος, στο πεδίο «Result List» με τη χρήση του  δεξιού πλήκτρου του 

ποντικιού γίνεται η επιλογή του στοιχείου «Visualization». Στο σημείο αυτό 

αναδύεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζεται το δέντρο ταξινόμησης 

του συνόλου δεδομένων που επιλέξαμε. 
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3.3 Ταξινόμηση με RapidMiner 
Εκτελούμε την εφαρμογή του RapidMiner. Στο άνω δεξί μέρος της 

διεπαφής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο «Design» (σχεδίαση), το 

«Results» (αποτελέσματα), το «Turbo Prep», το «Auto Model» και το 

«Deployments».  Άνω αριστερά βρίσκεται η καρτέλα «Repository» στην οποία 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και διεργασιών. 

Ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι «Operators» (τελεστής) οι οποίοι  είναι 

ταξινομημένοι σε 7 κατηγορίες οι οποίες διαθέτουν και τους αντίστοιχους 

φακέλους: «Data Access» (πρόσβαση σε δεδομένα), «Blending» 

(μετασχηματισμός δεδομένων), «Cleansing» (καθαρισμός δεδομένων), 

«Modeling» (μοντελοποίηση), «Scoring» (αξιολόγηση), «Validation» 

(επικύρωση), «Utility» (χρησιμότητα). Τέλος, η κατηγορία των «Extensions» (τα 

οποία είναι προσβάσιμα μέσω του RapidMiner Marketplace). 

 

Μέσα στον κάθε φάκελο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και 

να επιλέξει κάθε φορά τον κατάλληλο τελεστή και να τον σύρει στο κέντρο της  

επιφάνειας σχεδιασμού με μεταφορά και απόθεση (Drag and Drop). Κάθε 

τελεστής εκτελεί μία μόνο εργασία και η έξοδος του (output) αποτελεί την είσοδο  

(input) για τον επόμενο.  Στο κέντρο της διεπαφής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να σχεδιάσει τη διαδικασία ενώ στο κάτω μέρος η διεπαφή προτείνει πιθανούς 
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τελεστές. Κάτω αριστερά γίνεται η παραμετροποίηση για κάθε επιλεγμένο 

τελεστή. Τέλος, για να εκτελέσουμε τη διαδικασία «Process» επιλέγουμε το 

κομβίο «Play».  

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνετε με στατιστική απόδοση, με δένδρο απόφασης 

καθώς και με  πολλούς άλλους τρόπους. Το RapidMiner επιλέγει αυτόματα τη 

λειτουργία εμφάνισης αποτελεσμάτων «Results Mode».  

Στο παράδειγμα  θα χρησιμοποιήσουμε το έτοιμο σύνολο δεδομένων  

του RapidMiner το titanic. Aυτό περιλαμβάνει μία αναλυτική λίστα με 

πληροφορίες που αφορούν τους επιβάτες του Ε/Γ Τιτανικού. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

• Ηλικία 

• Φύλο  

• Πλήθος αδερφιών ή συζύγων στο πλοίο  

• Πλήθος γονιών ή τέκνων στο πλοίο  

• Σε ποια κατηγορία επιβατών ανήκαν  

• Τιμή εισιτηρίου  

• Αν ήταν κάτοχοι καμπίνας 

• Ονοματεπώνυμο, 

• Αν ανέβηκαν σε σωσίβια λέμβο  

• Το λιμάνι επιβίβασης  

• Αριθμό εισιτηρίου  

• Καθώς και το αν επιβίωσαν ή όχι  

Σκοπός του παραδείγματος είναι με τη βοήθεια του RapidMiner να 

δημιουργήσουμε ένα δέντρο απόφασης με το οποίο θα παρουσιάζονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιβίωσαν καθώς και εκείνων που 

δεν τα κατάφεραν. 
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Ξεκινάμε με την αναζήτηση του τελεστή «Retrieve». Η χρήση του 

εξυπηρετεί τη συλλογή των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας στο 

RapidMiner. Στην καρτέλα «Parameters» ορίζουμε τη διαδρομή (path) στην 

οποία είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν.  

 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον τελεστή «Select Attributes». Ο 

τελεστής αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς τα χαρακτηριστικά 

του συνόλου δεδομένων με τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε την 

επεξεργασία του συνόλου δεδομένων. Οι ρυθμίσεις του τελεστή «Select Attrib-

utes» προσαρμόζονται μέσω της καρτέλας «Parameters». Στην επιλογή 

«Attribute Filter type» επιλέγουμε «subset» και στη συνέχεια επιλέγουμε  το 

κομβίο «Select Attribute». Στο σημείο εκείνο εμφανίζεται ένα παράθυρο 

επιλογής στο οποίο ορίζονται ποια χαρακτηριστικά στοιχεία του συνόλου 

δεδομένων θα υποστούν επεξεργασία.   
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Συνεχίζουμε με τον τελεστή «Set Role». Ο τελεστής μας δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξουμε με βάση ποιο χαρακτηριστικό του συνόλου 

δεδομένων επιθυμούμε τη ταξινόμηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

επιθυμούμε η ταξινόμηση να γίνει με το χαρακτηριστικό «Survived», δηλαδή το 

αν επιβίωσε κάθε επιβάτης που διαθέτει ως τιμές «Yes» ή «No». Για αυτό τον 

λόγο στην καρτέλα «Parameters» στο κομβίο «Attributes Name» επιλέγουμε το 

χαρακτηριστικό «Survived», στο «target role» επιλέγουμε «Label» καθότι οι 

τιμές που έχει το χαρακτηριστικό «Survived» είναι «Yes» ή «No». 
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Ο τελεστής «Split Data» κάνει τον διαμοιρασμό των μέχρι τώρα 

επεξεργασμένων δεδομένων. Στην καρτέλα «Parameters», στην επιλογή 

«sampling type» επιλέγουμε «shuffled sampling». Στη συνέχεια στο πεδίο «Edit 

Enumeration» επιλέγουμε 2 εισόδους με τιμές 0.75 και 0.25 αντίστοιχα. Η  

επιλογή αυτή γίνετε για να ικανοποιηθεί η επιθυμία του χρήστη να 

διαμοιραστούν τα δεδομένα σε 2 νέους τελεστές.  Αυτοί είναι με αυτήν την 

επιλογή επειδή επιθυμούμε  split data σε 2 τελεστές. Οι τελεστές αυτοί είναι τo 

«Decision Tree» και το «Apply Model». 
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O τελεστής «Decision Tree» δημιουργεί το δέντρο αποφάσεων. Στην 

καρτέλα «Parameters» στην επιλογή «criterion» επιλέγουμε το  «gain ratio», 

στην επιλογή «maximal depth» επιλέγουμε «20», στην επιλογή «confidence» 

επιλέγουμε «0.25» και στην επιλογή «minimal_gain» επιλέγουμε «0.1». 
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O τελεστής «Apply Model» είναι ένας επιπλέον αλγόριθμος μηχανικής 

εκμάθησης που ταξινομεί τα επεξεργασμένα δεδομένα. 

 

Τέλος, με τον τελεστή «Performance» ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα 

εμφάνισης διάφορων δεικτών της ταξινόμησης όπως «specificity» (ευστοχία),  

«sensitivity» (ευαισθησία), «true negative», «false negative» κλπ. Eφόσον 

συνδέσουμε τους τελεστές μεταξύ τους επιλέγουμε το κομβίο «Play». 
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Στην επόμενη καρτέλα «Results» βλέπουμε τα αποτελέσματα του 

τελεστή «Decision Tree» δηλαδή του δέντρου αποφάσεων.  
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Στην επόμενη καρτέλα «ExampleSet», η οποία προκύπτει από τον 

τελεστή «Apply Model», εμφανίζονται οι προβλέψεις που έχει κάνει ο 

αλγόριθμος μηχανικής εκμάθησης που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος τελεστής. 

 

Επιπλέον στο «Example Set» ο χρήστης δύναται να βρει τα στατιστικά στοιχεία 

της επεξεργασίας των δεδομένων  από τον συγκεκριμένο τελεστή. 
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Στην καρτέλα «Performance» ο χρήστης δύναται να δει τους  δείκτες που 

είχαμε επιλέξει στις ρυθμίσεις. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέξαμε να δούμε 

το ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων μας. 
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Κεφάλαιο 4: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Ομαδοποίηση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα σύνολο από 

“αντικείμενα” διαχωρίζονται σε ένα σύνολο από λογικές ομάδες. Η καταχώρηση 

“αντικειμένων” σε ίδια ομάδα μεταφράζεται ως ομοιότητα των “αντικειμένων” 

αυτών και αντίστροφα (“αντικείμενα” που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες είναι 

ανόμοια). Η ομοιότητα ή μη μεταξύ των “αντικείμενων” ουσιαστικά εξαρτάται 

από το συγκεκριμένο πρόβλημα και τη μορφή των “αντικειμένων”. Στη 

βιβλιογραφία συναντάται ως και συσταδοποίηση. Ο αλγόριθμος K-means είναι 

ένας αλγόριθμος που ομαδοποιεί αντικείμενα βάσει των χαρακτηριστικών των 

K μεριδίων. Tα βασικά βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

• Επιλογή του αριθμού των ομάδων 

• Τυχαία δημιουργία K ομάδων και ορισμός των κεντροειδών των ομάδων 

• Μεταβίβαση του κάθε σημείου στο κερκοειδές της κοντινότερης ομάδας 

• Υπολογισμός των νέων κεντροειδών των ομάδων 

• Επανάληψη μέχρι να συγκλίνει ο αλγόριθμος σε κάποιο κριτήριο 
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4.1 Ομαδοποίηση με R 
Εκτελούμε την εφαρμογή RStudio. Στο αριστερό κομμάτι της οθόνης  

βρίσκεται η καρτέλα «Console» (κονσόλα). Σε αυτό το σημείο ο χρήστης 

πληκτρολογεί το κομμάτι του κώδικα που εκείνος επιθυμεί να εκτελεστεί. 

 

Στο δεξί άνω μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Environment» 

(περιβάλλον). Σε αυτό το σημείο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει τα 

δικά του σύνολα δεδομένων (import dataset). Στο ίδιο σημείο εμφανίζονται οι 

μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούμε μέσω του κώδικα 

προγραμματισμού που εκτελούμε.  

Τέλος κάτω δεξιά μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Plot» 

(διάγραμμα) στο οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οπτικοποίησης των 

δεδομένων μας. 
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Το RStudio μας δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου 

δέσμης εντολών (script) προκειμένου να αποθηκεύσει τον κώδικά του για 

μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που ανοίξουμε ένα αρχείο δέσμης εντολών 

αυτό θα εμφανιστεί στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης μετακινώντας την 

κονσόλα προγραμματισμού «Console» στο αριστερό κάτω μέρος. Μπορούμε 

να ανοίξουμε ένα νέο αρχείο δέσμης εντολών επιλέγοντας το εικονίδιο που είναι 

ακριβώς κάτω από το «File» και στη συνέχεια επιλέγοντας «R Script». 

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το έτοιμο 

σύνολο δεδομένων της R, το σύνολο δεδομένων iris. Το σύνολο δεδομένων 

αποτελείται από 50 δείγματα από καθένα από τα τρία είδη Iris (Iris setosa, Iris 

virginica και Iris versicolor) καθώς και ποιο είδος Iris είναι. Από κάθε δείγμα 

μετρήθηκαν τέσσερα χαρακτηριστικά:  

• το μήκος των σέπαλ σε εκατοστά 

• το πλάτος των σέπαλ σε εκατοστά 
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• το μήκος των πετάλων σε εκατοστά 

• το πλάτος των πετάλων σε εκατοστά 

 Σκοπός της άσκησης είναι  με βάση το συνδυασμό αυτών των 

τεσσάρων χαρακτηριστικών να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας σε 

συστάδες. 

 

Εκτελούμε μία προς μία τις εντολές του αρχείου δέσμης εντολών στην 

κονσόλα προγραμματισμού.  
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Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών  παρατηρούμε ότι στην 

καρτέλα «Environment» εμφανίζονται όλες οι μεταβλητές στις οποίες έχουμε 

προσθέσει τιμές καθώς και ότι στην καρτέλα «Plot» έχει εμφανιστεί η ανάλυση 

των συστάδων. 
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Το Rstudio δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μεγεθύνει το γράφημα 

της καρτέλας «Plot». Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας το κομβίο «Ζoom». 

 

 

Παρατηρούμε ότι η ομαδοποίηση έγινε με γνώμονα τις συστάδες. 

Έχουμε 3 χρώματα (κάθε χρώμα ισοδυναμεί σε ένα είδος Iris) και παρατηρούμε 

πώς η ομαδοποίηση αναδεικνύει ποιες μετρήσεις είναι πιο όμοιες μεταξύ τους 

ανάμεσα στους 3 διαφορετικούς τύπους Iris.  
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4.2 Ομαδοποίηση με WEKA 
Εκτελούμε την εφαρμογή του WEKA και στη συνέχεια επιλέγουμε την 

εφαρμογή «Explorer» καθώς αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα 

εργαστούμε. 

 
 

Αμέσως ο χρήστης οδηγείτε στην καρτέλα «Preprocess» στην οποία 

πραγματοποιείται η προ επεξεργασία των δεδομένων. Στο γραφικό περιβάλλον 

του «Explorer» επιλέγουμε το κομβίο «Open file...» για να επιλέξουμε το 

σύνολο δεδομένων πάνω στο οποίο θα εργαστούμε.  

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το έτοιμο 

σύνολο δεδομένων του WEKA το iris.arff. Το σύνολο δεδομένων αποτελείται 

από 50 δείγματα από καθένα από τα τρία είδη Iris (Iris setosa, Iris virginica και 

Iris versicolor) καθώς και ποιο είδος Iris είναι. Από κάθε δείγμα μετρήθηκαν 

τέσσερα χαρακτηριστικά: 

• το μήκος των σέπαλ σε εκατοστά 

• το πλάτος των σέπαλ σε εκατοστά 

• το μήκος των πετάλων σε εκατοστά 

• Tο πλάτος των πετάλων σε εκατοστά 
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 Σκοπός είναι  με βάση τον συνδυασμό αυτών των τεσσάρων 

χαρακτηριστικών να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας σε συστάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις εισάγουμε το αρχείο με το σύνολο δεδομένων παρατηρούμε ότι 

στην καρτέλα «Attributes» έχουν εμφανιστεί όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

συνόλου δεδομένων. 
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Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε την καρτέλα «Cluster». Σε αυτό το σημείο 

θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες για την ομαδοποίηση (συσταδοποίηση) του 

συνόλου δεδομένων. Αρχικά επιλέγουμε τον ομαδοποιητή που επιθυμούμε. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέγουμε ως ομαδοποιητή το 

«SimpleKMeans».  
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Στο στοιχείο δεξιά από το κομβίο «Choose» με το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού «show properties». Στο πεδίο που ανοίγει ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις που αφορούν τον επιλεγμένο 

ομαδοποιητή. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επιλέγουμε η ομαδοποίηση μας να 

εκτελεστεί  σε 3 συστάδες. Στο πεδίο «Cluster mode» επιλέγουμε το «Classes 

to cluster evaluation».  Για την εκτέλεση της ομαδοποίησης επιλέγουμε το 

κομβίο «Start».  

 

Στο πεδίο «Clusterer output» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

παρατήρησης  της ομαδοποίησης του συνόλου δεδομένων.  

Στο παράδειγμα μας παρατηρούμε την ομαδοποίηση των μετρήσεων 

κάθε Iris κατηγορίας. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι οι μετρήσεις του Iris setosa 

ομαδοποιήθηκαν όλες στη δεύτερη συστάδα. Από τις μετρήσεις του Iris versi-

color οι 47 ομαδοποιήθηκαν στην πρώτη συστάδα ενώ 3 στην τρίτη συστάδα. 

Τέλος από τις μετρήσεις του Iris virginica 14 μετρήσεις ομαδοποιήθηκαν στην 

πρώτη συστάδα ενώ 36 στην τρίτη. 
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Τέλος,  στην καρτέλα «Result List» επιλέγοντας με το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού πάνω στο στοιχείο επιλέγοντας το «Visualize cluster assignments». 

Τότε εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζεται  η ανάλυση 

συστάδων του συνόλου δεδομένων που επιλέξαμε. 

Στο παράδειγμα μας εμφανίζονται οι μετρήσεις που ανήκουν στη 

συστάδα της αντίστοιχης κλάσης Iris. Στην περίπτωση που μία μέτρηση 

ομαδοποιείται σε μία συστάδα άλλης κλάσης Iris τότε αποκτά μορφή 

τετραγώνου ενώ κρατάει το χρώμα της κλάσης Iris που ανήκει. 
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4.3 Ομαδοποίηση με RapidMiner 
Εκτελούμε την εφαρμογή του RapidMiner. Στο άνω δεξί μέρος της 

διεπαφής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο «Design» (σχεδίαση), το 

«Results» (αποτελέσματα), το «Turbo Prep», το «Auto Model» και το 

«Deployments».  Άνω αριστερά βρίσκεται η καρτέλα «Repository» στην οποία 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και διεργασιών. 

Ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι «Operators» (τελεστής) οι οποίοι  είναι 

ταξινομημένοι σε 7 κατηγορίες οι οποίες διαθέτουν και τους αντίστοιχους 

φακέλους: «Data Access» (πρόσβαση σε δεδομένα), «Blending» 

(μετασχηματισμός δεδομένων), «Cleansing» (καθαρισμός δεδομένων), 

«Modeling» (μοντελοποίηση), «Scoring» (αξιολόγηση), «Validation» 

(επικύρωση), «Utility» (χρησιμότητα). Τέλος, η κατηγορία των «Extensions» (τα 

οποία είναι προσβάσιμα μέσω του RapidMiner Marketplace). 

 

Μέσα στον κάθε φάκελο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και 

να επιλέξει κάθε φορά τον κατάλληλο τελεστή και να τον σύρει στο κέντρο της  

επιφάνειας σχεδιασμού με μεταφορά και απόθεση (Drag and Drop). Κάθε 

τελεστής εκτελεί μία μόνο εργασία και η έξοδος του (output) αποτελεί την είσοδο  

(input) για τον επόμενο.  Στo κέντρο της διεπαφής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να σχεδιάσει τη διαδικασία ενώ στο κάτω μέρος η διεπαφή προτείνει πιθανούς 
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τελεστές. Κάτω αριστερά γίνεται η παραμετροποίηση για κάθε επιλεγμένο 

τελεστή. Τέλος, για να εκτελέσουμε τη διαδικασία «Process» επιλέγουμε το 

κομβίο «Play».  

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνετε είτε με στατιστική απόδοση, με δένδρο απόφασης 

καθώς και με  πολλούς άλλους τρόπους. Το RapidMiner επιλέγει αυτόματα τη 

λειτουργία εμφάνισης αποτελεσμάτων «Results Mode».  

Για το παράδειγμα της ομαδοποίησης στο RapidMiner θα 

χρησιμοποιήσουμε το έτοιμο σύνολο δεδομένων του Ιris. Το σύνολο 

δεδομένων αποτελείται από 50 δείγματα από καθένα από τα τρία είδη Iris (Iris 

setosa, Iris virginica και Iris versicolor) καθώς και ποιο είδος Iris είναι. Από κάθε 

δείγμα μετρήθηκαν τέσσερα χαρακτηριστικά: 

• το μήκος των σέπαλ σε εκατοστά 

• το πλάτος των σέπαλ σε εκατοστά 

• το μήκος των πετάλων σε εκατοστά 

• Tο πλάτος των πετάλων σε εκατοστά 

 Σκοπός είναι  με βάση τον συνδυασμό αυτών των τεσσάρων 

χαρακτηριστικών να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας σε συστάδες. 

Ξεκινάμε με την αναζήτηση του τελεστή «Retrieve». Η χρήση του 

εξυπηρετεί τη συλλογή των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας στο 

RapidMiner. Στην καρτέλα «Parameters» ορίζουμε την διαδρομή (path) στην 

οποία είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον τελεστή «Normalize». Ο τελεστής 

αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιηθούν οι μετρήσεις ώστε αυτές να 

βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον μετασχηματισμό «Ζ».  
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Συνεχίζουμε  με τον τελεστή «Clustering». Ο τελεστής εκτελεί 

συσταδοποίηση των δεδομένων μας με χρήση του αλγόριθμου Κ-means. Στην 

καρτέλα «Parameters» και συγκεκριμένα στο πεδίο «k» ορίζουμε το πλήθος 

των συστάδων στις οποίες ο χρήστης επιθυμεί τα δεδομένα να ομαδοποιηθούν. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε «3» συστάδες.  
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Τέλος με τον τελεστή «Performance» ο χρήστης ορίζει  τις εκτιμήσεις 

αποστάσεων των κεντροειδών μεθόδων συσταδοποίησης.  

 

Εφόσον συνδέσουμε τους τελεστές μεταξύ τους επιλέγουμε το κομβίο 

«Play». Αμέσως μεταφερόμαστε στην καρτέλα «Results». Στην καρτέλα 

«Example Set»  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τις μετρήσεις 

καθώς και σε ποια ομάδα τοποθετήθηκε η κάθε μια. Τέλος, διατίθενται  

στατιστικά που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων. 
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Επίσης στην καρτέλα «Example Set» ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

προχωρήσει στην οπτικοποίηση των δεδομένων. Στο παράδειγμα 

παρατηρούμε ότι έχουμε στον άξονα x τις συστάδες (3 τιμές) και στον άξονα y 
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ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει όποιο στοιχείο της μέτρησης επιθυμεί. 

Στο παράδειγμα έχουν επιλεγεί οι τιμές a1 και a2.  

 

Στον τελεστή «Cluster Μodel» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

παρατηρήσει το πλήθος των  συστάδων που δημιουργήθηκαν και το πλήθος 

που περιέχει η κάθε  μία.  
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Tέλος στην καρτέλα «Performance» μπορούμε να δούμε το μέσο όρο 

των αποστάσεων των κεντροειδών γενικά αλλά και ειδικότερα ανά συστάδα. 
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Κεφάλαιο 5:  ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
Η ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης είναι μία από τις βασικότερες 

εργασίες εξόρυξης δεδομένων. Αντικείμενο της είναι η ανακάλυψη και 

διατύπωση σχέσεων οι οποίες υπάρχουν στα δεδομένα. Η ανάλυση 

συσχέτισης (association analysis) έχει σαν βασικό της στόχο την ανακάλυψη 

κρυμμένων συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών μιας βάσης δεδομένων. 

Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από τη συχνή ταυτόχρονη εμφάνιση τιμών 

δεδομένων.  

Το βασικό πεδίο εφαρμογής είναι η ανάλυση του καλαθιού αγορών η 

οποία μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μέσα από την 

ταυτόχρονη πώληση προϊόντων. Η εύρεση συχνών στοιχειοσυνόλων είναι ένα 

ενδιαφέρον πρόβλημα. Ο αλγόριθμος Apriori είναι ο πρώτος αλγόριθμος 

εξόρυξης κανόνων συσχέτισης που πρωτοπόρησε στη χρήση κλαδέματος 

βάση υποστήριξης ώστε να ελέγχεται συστηματικά η εκθετική αύξηση των 

υποψήφιων στοιχειοσυνόλων.  

Επιπλέον, υπάρχει και ένας εναλλακτικός αλγόριθμος που ονομάζεται 

FP-Ανάπτυξη (FP-growth), ο οποίος ακολουθεί μια ριζικά διαφορετική 

προσέγγιση για την ανακάλυψη των συχνών στοιχειοσυνόλων. Ο αλγόριθμος 

FP-Ανάπτυξη δεν υποστηρίζει το παράδειγμα της παραγωγής και ελέγχου του 

αλγορίθμου Apriori. Αντίθετα κωδικοποιεί τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μια 

συμπαγή δομή δεδομένων που ονομάζεται FP-δέντρο (FP-tree). 
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5.1 Κανόνες Συσχέτισης με R 
Εκτελούμε την εφαρμογή RStudio. Στο αριστερό κομμάτι της οθόνης  

βρίσκεται το «Console» (κονσόλα). Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πληκτρολογεί 

το κομμάτι του κώδικα που εκείνος επιθυμεί να εκτελεστεί. 

 

Στο δεξί άνω μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Environment» 

(περιβάλλον). Σε αυτό το σημείο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει τα 

δικά του σύνολα δεδομένων (import dataset). Στο ίδιο σημείο εμφανίζονται οι 

μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούμε μέσω του κώδικα 

προγραμματισμού που εκτελούμε.  

Τέλος κάτω δεξιά μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Plot» 

(διάγραμμα) στο οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δημιουργίας 

κανόνων συσχέτισης  των δεδομένων. 
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Το RStudio μας δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου 

δέσμης εντολών (script) προκειμένου να αποθηκεύσει τον κώδικά του για 

μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που ανοίξουμε ένα αρχείο δέσμης εντολών 

αυτό θα εμφανιστεί στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης μετακινώντας την 

κονσόλα προγραμματισμού «Console» στο αριστερό κάτω μέρος. Μπορούμε 

να ανοίξουμε ένα νέο αρχείο δέσμης εντολών επιλέγοντας το εικονίδιο που είναι 

ακριβώς κάτω από το «File» και στη συνέχεια επιλέγοντας «R Script». 

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το έτοιμο 

σύνολο δεδομένων της R Groceries. Tο Groceries περιλαμβάνει δεδομένα 

αγορών ενός μήνα που συνέβησαν σε πραγματικό χρόνο σε μία αγορά. Το 

σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 9.835 αγορές και τα αντικείμενα έχουν 

διαχωριστεί σε 169 κατηγορίες. 
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Εκτελούμε μία προς μία τις εντολές του αρχείου δέσμης εντολών στην 

κονσόλα προγραμματισμού.  

 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών  παρατηρούμε ότι στην καρτέλα 

«Plot» έχουν εμφανιστεί οι κανόνες συσχέτισης των δεδομένων μας. Στο 

παράδειγμα παρατηρούμε ότι έχουν μετρηθεί 20 περιπτώσεις στις οποίες οι 
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καταναλωτές που αγόρασαν butter (βούτυρο) και hard cheese (σκληρό τυρί) 

αγόρασαν επίσης whipped/sour cream (σαντιγί - κρέμα γάλακτος).  

 

H παράμετρος «support» (υποστήριξη) καθορίζει πόσο συχνά είναι 

εφαρμόσιμος ο κανόνας σε ένα σύνολο δεδομένων ενώ η παράμετρος 

«confidence» (εμπιστοσύνη) καθορίζει πόσο συχνά τα αντικείμενα στο 

υποσύνολο Υ εμφανίζονται σε συναλλαγές που περιέχουν το Χ.   
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5.2 Κανόνες Συσχέτισης με WΕΚΑ 
Εκτελούμε την εφαρμογή του WEKA και στη συνέχεια επιλέγουμε την 

εφαρμογή «Explorer» καθώς αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα 

εργαστούμε. 

 

Αμέσως ο χρήστης οδηγείτε στην καρτέλα «Preprocess» στην οποίο 

πραγματοποιείται η προ επεξεργασία των δεδομένων. Στο γραφικό περιβάλλον 

του «Explorer» επιλέγουμε το κομβίο «Open file...» για να επιλέξουμε το 

σύνολο δεδομένων πάνω στο οποίο θα εργαστούμε.  

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε το έτοιμο 

σύνολο δεδομένων του WEKA το contact-lenses.arff. Το σύνολο των 

δεδομένων μας αποτελείται από: 

• Ηλικία ατόμου 

• Συνταγογράφηση γυαλιών για τους οφθαλμούς (μυωπίας, 

πρεσβυωπίας) 

• Ύπαρξη στιγματισμού 

• Ρυθμός παραγωγής δακρύων 

• Είδος φακών επαφής αν υπάρχουν 
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Σκοπός του παραδείγματος είναι  να ανακαλύψουμε τους κανόνες με βάση τους 

οποίους συσχετίζονται τα δεδομένα μας.  

  

 Μόλις εισάγουμε το αρχείο με το σύνολο δεδομένων παρατηρούμε ότι 

στην καρτέλα «Attributes» έχουν εμφανιστεί όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

συνόλου δεδομένων.  

 



  

  Σελίδα - 79 - 

 Σε αυτό το σημείο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τη μέθοδο 

εύρεσης κανόνων συσχέτισης του συνόλου δεδομένων επιλέγοντας τον 

επιθυμητό συσχετιστή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί ο  

αλγόριθμος «Apriori».  

 

Στο στοιχείο δεξιά από το κομβίο «Choose» με το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού επιλέγουμε «show properties». Στο πεδίο που ανοίγει ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις που αφορούν τον επιλεγμένο 

συσχετιστή. Για την εκτέλεση της εύρεσης κανόνων συσχέτισης επιλέγουμε το 

κομβίο «Start». 

Στο πεδίο «Associator output» εμφανίζονται τα δεδομένα εξαγωγής. Στη 

συγκεκριμένη καρτέλα δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσει ο χρήστης ποιοι 

κανόνες δημιουργήθηκαν ύστερα από τους συσχετισμούς των δεδομένων μας.  

Στο παράδειγμα μας παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκαν 10 κανόνες. 

Προχωρώντας στην ανάλυση του πρώτου κανόνα συσχέτισης παρατηρούμε ότι 

ανιχνεύθηκαν 12 περιπτώσεις συσχέτισης του ρυθμού παραγωγής δακρύων με 

τη χρήση φακών επαφής. Σε αυτές τις 12 περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι όσα 

άτομα είχαν μειωμένη παραγωγή δακρύων δεν έκαναν χρήση φακών επαφής. 

Επομένως με αυτές τις πληροφορίες δημιουργήθηκε ο πρώτος κανόνας 
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συσχέτισης του παραδείγματός.  Η ισχύς δε του κανόνα συσχέτισης ορίζεται με 

βάση την υποστήριξη (support) και την εμπιστοσύνη (confidence). Η 

υποστήριξη ορίζεται με βάση τη συχνότητα με την οποία είναι εφαρμόσιμος ο 

κανόνας σε ένα σύνολο δεδομένων  ενώ η εμπιστοσύνη ορίζεται με βάση τη 

συχνότητα που συναντάμε και καθορίζει το πόσο συχνά τα αντικείμενα στο 

υποσύνολο Υ εμφανίζονται σε συναλλαγές που περιέχουν τα  αντικείμενα στο 

υποσύνολο Χ. 
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5.3 Κανόνες Συσχέτισης με RapidMiner 
Εκτελούμε την εφαρμογή του RapidMiner. Στο άνω δεξί μέρος της 

διεπαφής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο «Design» (σχεδίαση), το 

«Results» (αποτελέσματα), το «Turbo Prep», το «Auto Model» και το 

«Deployments».  Άνω αριστερά βρίσκεται  η καρτέλα «Repository» στην οποία 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και διεργασιών. 

Ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι «Operators» (τελεστής) οι οποίοι  είναι 

ταξινομημένοι σε 7 κατηγορίες οι οποίες διαθέτουν και τους αντίστοιχους 

φακέλους: «Data Access» (πρόσβαση σε δεδομένα), «Blending» 

(μετασχηματισμός δεδομένων), «Cleansing» (καθαρισμός δεδομένων), 

«Modeling» (μοντελοποίηση), «Scoring» (αξιολόγηση), «Validation» 

(επικύρωση), «Utility» (χρησιμότητα). Τέλος, η κατηγορία των «Extensions» (τα 

οποία είναι προσβάσιμα μέσω του RapidMiner Marketplace). 

 

Μέσα στον κάθε φάκελο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και 

να επιλέξει κάθε φορά τον κατάλληλο τελεστή και να τον σύρει στο κέντρο της  

επιφάνειας σχεδιασμού με μεταφορά και απόθεση (Drag and Drop). Κάθε 

τελεστής εκτελεί μία μόνο εργασία και η έξοδος του (output) αποτελεί την είσοδο  

(input) για τον επόμενο.  Στo κέντρο της διεπαφής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να σχεδιάσει τη διαδικασία ενώ στο κάτω μέρος η διεπαφή προτείνει πιθανούς 
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τελεστές. Κάτω αριστερά γίνεται η παραμετροποίηση για κάθε επιλεγμένο 

τελεστή. Τέλος, για να εκτελέσουμε τη διαδικασία «Process» επιλέγουμε το 

κομβίο «Play».  

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνετε είτε με στατιστική απόδοση, με δένδρο απόφασης 

καθώς και με  πολλούς άλλους τρόπους. Το RapidMiner επιλέγει αυτόματα τη 

λειτουργία εμφάνισης αποτελεσμάτων «Results Mode».  

Για το παράδειγμα των κανόνων συσχέτισης στο RapidMiner θα 

χρησιμοποιήσουμε το έτοιμο σύνολο δεδομένων Market Basket. Το Market 

Basket είναι ουσιαστικά μία λίστα από 2.328 αγορές καταναλωτών. Τα 

δεδομένα που εμπεριέχονται στο σύνολο δεδομένων είναι:  

• Tο id του καταναλωτή 

• Tο id του προϊόντος που αγόρασε 

• H τιμή των προϊόντων 

• Οι παραγγελίες  

• Λογαριασμοί αγοράς 

• Ποσότητα που αγόρασε 

Σκοπός του παραδείγματος είναι να βρούμε τους συσχετισμούς μεταξύ 

των δεδομένων δηλαδή τους συσχετισμούς μεταξύ των προϊόντων.  

Ξεκινάμε με την αναζήτηση του τελεστή «Load Transactions» . Η χρήση 

του εξυπηρετεί τη συλλογή των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας στο 

RapidMiner. Στην καρτέλα «Parameters» ορίζουμε τη διαδρομή (path) στην 

οποία είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν. Ο τελεστής 

«Aggregate» ενσωματώνει και εκτελεί κάποιους βασικoύς αλγόριθμους της 

SQL όπως για παράδειγμα η sum, count, min, max, average κλπ. 

 Στην καρτέλα «Parameters» και συγκεκριμένα στο πεδίο «aggregation 

attributes» επιλέγοντας το κομβίο «edit list» αναδύεται ένα νέο παράθυρο στο 

οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει κάποιες επιπλέον παραμέτρους. 

Συγκεκριμένα στο πεδίο «aggregation attributes» επιλέγει τα πεδία δεδομένων 
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για τα οποία επιθυμεί να βρει τους συσχετισμούς. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα ορίζουμε την επιθυμία να ιχνηλατήσουμε τους συσχετισμούς του 

προϊόντος Product1. Στη διπλανή στήλη και στο πεδίο «aggregate function» 

επιλέγουμε τον αλγόριθμο που επιθυμούμε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

επιλέξαμε τον αλγόριθμο concat (συσχέτιση) και συνεχίζουμε επιλέγοντας το 

κομβίο «Add Entry».  

 

Ο τελεστής «Rename» χρησιμοποιείται για να μετονομάσει ο χρήστης τα 

δεδομένα τα οποία είχε επεξεργαστεί στον προηγούμενο τελεστή «Aggregate».  

Για τον σκοπό του παραδείγματος μετονομάζουμε το πεδίο «old name» με τιμή 

concat(Product1)  σε «new name» με τιμή Products. 



  

  Σελίδα - 84 - 

 

 

Στον τελεστή «Set Role» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με 

βάση ποιο χαρακτηριστικό του συνόλου δεδομένων επιθυμεί τη δημιουργία των 

κανόνων συσχέτισης. Στο παράδειγμα μας έχει επιλεγεί αυτό να γίνει με βάση 

το πεδίο Invoice έτσι ώστε να δημιουργηθούν κανόνες με βάση τους 

λογαριασμούς αγορών των καταναλωτών. Επομένως στην καρτέλα 

«Parameters» και στο πεδίο «attribute name» ορίζουμε την τιμή Invoice και στο 

πεδίο «target role» ορίζουμε την τιμή id.  
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Στο παράδειγμα μας προχωράμε ορίζοντας τον αλγόριθμο με τη χρήση του 

οποίου θα υλοποιηθούν οι κανόνες συσχέτισης. Ο αλγόριθμος που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι FP-Growth.  
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Ο τελεστής «Create Association Rules» χρησιμοποιείται για να οριστούν 

τα κριτήρια συσχέτισης. Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιείται confidence.  

 

 Εφόσον συνδέσουμε τους τελεστές μεταξύ τους επιλέγουμε το κομβίο «Play». 

Αμέσως μεταφερόμαστε στην καρτέλα «Results». Στην πρώτη καρτέλα 

αποτελεσμάτων «FrequentItemSet (FP-Growth)» εμφανίζεται η συχνότητα 

αγοράς ατομικών προϊόντων ή συνδυασμού αυτών. 

.  
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Στη δεύτερη καρτέλα «AssociationRules (Create Association Rules)» 

παρατηρούμε τους κανόνες συσχετίσεων. Η πρώτη στήλη («No») γνωστοποιεί 

το πλήθος των περιπτώσεων στις οποίες παρατηρήθηκε ο συγκεκριμένος 

κανόνας ενώ στη δεύτερη («Premises») και τρίτη στήλη («Conclusion») 

υποδεικνύεται ο κανόνας συσχέτισης. Στο παράδειγμα μας  ο πρώτος κανόνας  

υποδεικνύει ότι παρατηρήθηκαν 18 περιπτώσεις στις οποίες ο καταναλωτής 

που αγόρασε το Product 12 κατέληγε να αγοράσει και το Product 20.  
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  Σελίδα - 89 - 

Κεφάλαιο 6: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Η διαδικασία της επεξεργασίας κειμένων αποτελεί ίσως την πιο 

σημαντική διεργασία για ένα σύστημα εξόρυξης γνώσης - πληροφορίας. Η 

κατηγοριοποίηση κειμένου επιχειρεί να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα και 

αναλαμβάνει την ανάθεση εγγράφων ελεύθερου κειμένου σε μία ή 

περισσότερες κατηγορίες με βάση το περιεχόμενο τους. Οι τεχνικές της 

κατηγοριοποίησης κειμένων αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο σε 

πολλά θέματα διαχείρισης πληροφορίας.  

Μια δημοφιλής εργασία επεξεργασίας κειμένου είναι η λεγόμενη 

ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis). Η ανάλυση συναισθήματος 

χρησιμοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ή αλλιώς Natural 

Language Processing - NLP), στατιστικής και μηχανικής μάθησης για να 

αναγνωρίσει το συναισθηματικό περιεχόμενο ενός κειμένου και στη συνέχεια 

να αποφανθεί  εάν ο συντάκτης είναι αντικειμενικός ή υποκειμενικός καθώς και 

αν  είναι θετικά, ουδέτερα ή αρνητικά διακείμενος σε μια άποψη, ένα πρόσωπο, 

μια κατάσταση κλπ.  

Τo σύννεφο ετικετών (tag cloud) ή αλλιώς σύννεφο λέξεων ή αλλιώς 

στατιστικός κατάλογος στον οπτικό σχεδιασμό είναι η οπτική αναπαράσταση 

μεταδεδομένων των χρηστών ενός δικτυακού τόπου. Η στατιστική ανάλυση των 

λέξεων που περιέχει ένας ιστότοπος περιγράφεται με αλλαγές στο χρώμα ή το 

μέγεθος των γραμμάτων της λέξης . Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εύρεση 

μιας ετικέτας είτε αλφαβητικά είτε μέσω της δημοφιλίας της. 
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6.1 Επεξεργασία Κειμένου με R 
Εκτελούμε την εφαρμογή RStudio. Στο αριστερό κομμάτι της οθόνης  

βρίσκεται το «Console» (κονσόλα). Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πληκτρολογεί 

το κομμάτι του κώδικα που εκείνος επιθυμεί να εκτελεστεί. 

 

Στο δεξί άνω μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Environment» 

(περιβάλλον). Σε αυτό το σημείο έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να εισάγει τα 

δικά του σύνολα δεδομένων (import dataset). Στο ίδιο σημείο εμφανίζονται οι 

μεταβλητές και οι πίνακες που δημιουργούμε μέσω του κώδικα 

προγραμματισμού που εκτελούμε.  

Τέλος κάτω δεξιά μέρος της οθόνης βρίσκουμε την καρτέλα «Plot» 

(διάγραμμα) στο οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της οπτικοποίησης των 

δεδομένων μας. 
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Το RStudio δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείου 

δέσμης εντολών (script) προκειμένου να αποθηκεύσει τον κώδικά του για 

μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που ανοίξουμε ένα αρχείο δέσμης εντολών 

αυτό θα εμφανιστεί στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης μετακινώντας την 

κονσόλα προγραμματισμού «Console» στο αριστερό κάτω μέρος. Μπορούμε 

να ανοίξουμε ένα νέο αρχείο δέσμης εντολών επιλέγοντας το εικονίδιο που είναι 

ακριβώς κάτω από το «File» και στη συνέχεια επιλέγοντας «R Script». 

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα δημιουργήσουμε ένα 

αρχείο δέσμης εντολών το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα εξόρυξης σχολίων από 

την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και στη συνέχεια την 

επεξεργασία τους ώστε να σχηματιστεί ένα σύννεφο λέξεων.  

Για το παράδειγμα μας θα συλλέξουμε σχόλια του  πρώην πρόεδρου 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Barack Obama. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η δημιουργία μια διεπαφής (API) για το 

Twitter.  

Εκτελούμε μία προς μία τις εντολές του αρχείου δέσμης εντολών στην 

κονσόλα προγραμματισμού. 
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Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εντολών  παρατηρούμε ότι στην 

καρτέλα «Plot» έχει δημιουργηθεί το σύννεφο λέξεων. Όσο πιο συχνά 

χρησιμοποιούνται οι λέξεις στα σχόλια του twitter τόσο πιο μεγάλη και έντονη 

είναι η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στη γραφική παράσταση. Στο 

παράδειγμα μας παρατηρούμε ότι ο κ. Obama χρησιμοποιεί στο Twitter πιο 
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συχνά τη λέξη us σε σχέση με τη λέξη happy και τη λέξη back πιο συχνά από 

τη λέξη student.    
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6.2 Eπεξεργασία Κειμένου με WEKA 
Εκτελούμε την εφαρμογή του WEKA και στη συνέχεια επιλέγουμε την 

εφαρμογή «Explorer» καθώς αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα 

εργαστούμε. 

 

Αμέσως ο χρήστης οδηγείτε στην καρτέλα «Preprocess» στην οποία 

πραγματοποιείται η προ επεξεργασία των δεδομένων. Στο γραφικό περιβάλλον 

του «Explorer» επιλέγουμε το κομβίο «Open file...» για να επιλέξουμε το 

σύνολο δεδομένων πάνω στο οποίο θα εργαστούμε.  

Στο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε θα εισάγουμε σύνολο 

δεδομένων που εμείς δημιουργήσαμε το train.arff.  Το σύνολο των δεδομένων 

μας αποτελείται από 6  σχόλια εκ των οποίων: 

• 2 θετικά   

•  4 αρνητικά  

Σκοπός του παραδείγματος είναι η κατηγοριοποίηση των σχολίων με βάση του 

αν είναι θετικά η αρνητικά. 
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Μόλις εισάγουμε το αρχείο με το σύνολο δεδομένων παρατηρούμε ότι 

στην καρτέλα «Attributes» έχουν εμφανιστεί όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 

συνόλου δεδομένων.  

 

Στο πεδίο «Classify» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει τη μέθοδο 

ταξινόμησης του συνόλου δεδομένων επιλέγοντας τον επιθυμητό ταξινομητή. 
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί ο  ταξινομητής «ZeroR». 

Στην καρτέλα «Test options» επιλέγουμε «Use training set». Για την εκτέλεση 

της ταξινόμησης επιλέγουμε το κομβίο «Start». 

 

Στο πεδίο «Classifier output» εμφανίζονται τα δεδομένα εξαγωγής. 

Παρατηρούμε ότι εμφανίζει 6 αρνητικά σχόλια. Τα 4 αρνητικά σχόλια του 

παραδείγματος ταξινομήθηκαν ορθά ενώ τα 2 θετικά ταξινομήθηκαν λάθος ως 

αρνητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί το ποσοστό επιτυχίας της ταξινόμησης είναι 

66,6667% (4 μετρήσεις μόνο σωστές). 
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6.3 Επεξεργασία Κειμένου με RapidMiner 
Εκτελούμε την εφαρμογή του RapidMiner. Στο άνω δεξί μέρος της 

διεπαφής ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο «Design» (σχεδίαση), το 

«Results» (αποτελέσματα), το «Turbo Prep», το «Auto Model» και το 

«Deployments».  Άνω αριστερά βρίσκεται  η καρτέλα «Repository» στην οποία 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων και διεργασιών. 

Ακριβώς από κάτω βρίσκονται οι «Operators» (τελεστής) οι οποίοι  είναι 

ταξινομημένοι σε 7 κατηγορίες οι οποίες διαθέτουν και τους αντίστοιχους 

φακέλους: «Data Access» (πρόσβαση σε δεδομένα), «Blending» 

(μετασχηματισμός δεδομένων), «Cleansing» (καθαρισμός δεδομένων), 

«Modeling» (μοντελοποίηση), «Scoring» (αξιολόγηση), «Validation» 

(επικύρωση), «Utility» (χρησιμότητα). Τέλος, η κατηγορία των «Extensions» (τα 

οποία είναι προσβάσιμα μέσω του RapidMiner Marketplace). 

 

Μέσα στον κάθε φάκελο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και 

να επιλέξει κάθε φορά τον κατάλληλο τελεστή και να τον σύρει στο κέντρο της  

επιφάνειας σχεδιασμού με μεταφορά και απόθεση (Drag and Drop). Κάθε 

τελεστής εκτελεί μία μόνο εργασία και η έξοδος του (output) αποτελεί την είσοδο  

(input) για τον επόμενο.  Στo κέντρο της διεπαφής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να σχεδιάσει τη διαδικασία ενώ στο κάτω μέρος η διεπαφή προτείνει πιθανούς 



  

  Σελίδα - 99 - 

τελεστές. Κάτω αριστερά γίνεται η παραμετροποίηση για κάθε επιλεγμένο 

τελεστή. Τέλος, για να εκτελέσουμε τη διαδικασία «Process» επιλέγουμε το 

κομβίο «Play».  

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνετε είτε με στατιστική απόδοση, με δένδρο απόφασης 

καθώς και με  πολλούς άλλους τρόπους. Το RapidMiner επιλέγει αυτόματα τη 

λειτουργία εμφάνισης αποτελεσμάτων «Results Mode».  

Για το παράδειγμα επεξεργασίας κειμένου στο RapidMiner θα γίνει 

εξόρυξη κειμένου μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Twitter. 

Συγκεκριμένα μέσω του RapidMiner θα κάνουμε εξόρυξη και αποθήκευση 

σχολίων σε αρχείο MS Excel. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν για εξόρυξη 

συναισθημάτων. Ουσιαστικά θα συλλέξουμε tweets τα οποία θα περάσουν από 

συναισθηματική ανάλυση προκειμένου να μάθουμε αν αυτό το σχόλιο είναι  

υποκειμενικό ή αντικειμενικό καθώς επίσης και αν είναι θετικό, αρνητικό ή 

ουδέτερο. Για να είναι δυνατή η συναισθηματική ανάλυση μέσω είναι 

απαραίτητο ο χρήστης να εγκαταστήσει το  extension «Aylien» του RapidMiner. 

 

Μετά την εγκατάσταση του «Aylien» προχωράμε με την επιλογή του 

τελεστή «Search Twitter». Ο τελεστής αυτός δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 
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να δημιουργήσει συνδέσεις στο Twitter μέσω του RapidMiner. Στην καρτέλα 

«Parameters» ο χρήστης ορίζει τον αριθμό των σχολίων που θα συλλεγούν, τη  

γλώσσα  όπως και  το θέμα της αναζήτησης. 

 

Για τη διασύνδεση με το Twitter είναι απαραίτητο ένα λογαριασμός 

χρήστη στο Twitter. Μόλις επιλεγεί ο τελεστής «Search Τwitter» αναδύεται ένα 

νέο παράθυρο. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει «Add Connection» και 

πληκτρολογεί  την  επιθυμητή ονομασία της διασύνδεσης στο πεδίο 

«Connection».  Στο παράδειγμα μας η ονομασία της διασύνδεσης είναι Rap-

idSpy.  
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το «access token». Στο νέο παράθυρο 

που αναδύεται ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Request access token». Σε 

αυτό το σημείο και μέσω του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης 

μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα του  Twitter  και συνδεόμαστε με τα 

πιστοποιητικά του χρήστη Τwitter. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση ο χρήστης 

παραλαμβάνει το «access  token» το οποίο και πληκτρολογεί  στο κενό πεδίο 

«Copy Code» στο RapidMiner και επιλέγει το κομβίο «Complete». 
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Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το κομβίο «Save all changes» και 

συνεχίζει με τη ρύθμιση των υπόλοιπων επιλογών του τελεστή «Search Twit-

ter» της καρτέλας «Parameters». 
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Στην επιλογή «connection» ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα της που 

δημιούργησε σε προηγούμενο βήμα. Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιήθηκε η 

ονομασία RapidSpy.  Στην επιλογή «query» ο χρήστης ορίζει το αντικείμενο της 

αναζήτησης . Στο παράδειγμα μας  αναζητούνται σχόλια αναφορικά με το 

Brexit. Στην επιλογή «result type» ο χρήστης ορίζει το φίλτρο συλλογής 

σχολίων. Στο παράδειγμα μας επιλέγεται το  «recent or polular» (πρόσφατα ή 

δημοφιλή). Στην επιλογή «limit» ο χρήστης καθορίζει τον ανώτερο αριθμό των 

σχολίων που επιθυμεί να συλλεγούν. Στο παράδειγμά μας επιλέγεται το 100. 

Τέλος, στην επιλογή «language» ο χρήστης επιλέγει τη γλώσσα στην οποία 

πρέπει να είναι γραμμένα τα σχόλια που θα συλλεγούν. Στο παράδειγμά μας 

επιλέγεται το «en» (αγγλικά). 

 

Στη συνέχεια επιλέγεται ο τελεστής «Write Excel» με τον οποίο ορίζουμε 

ότι ο χρήστης επιθυμεί τα δεδομένα που θα συλλεγούν να αποθηκευτούν σε 

ένα αρχείο MS Excel. H μόνη αναγκαία ρύθμιση είναι στην καρτέλα 

«Parameters» στο πεδίο «Excel file» να ορίσει ο χρήστης είναι το path δηλαδή 
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το σημείο του υπολογιστή που θέλουμε να αποθηκευτεί το παραγόμενο αρχείο. 

  

Εφόσον συνδέσουμε τους τελεστές μεταξύ τους επιλέγουμε το κομβίο 

«Play». Αμέσως μεταφερόμαστε στην καρτέλα «Results». Στην καρτέλα 

«Example Set (Search Twitter)»  ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

παρατηρήσει τα αποτελέσματα της εξόρυξης. Στα αποτελέσματα παρατηρούμε 

τον αριθμό των σχολίων, τα ονόματα των ατόμων που το Brexit, τον αριθμό 

των επαναπροωθήσεων (retweets) καθώς και τον μοναδικό αριθμό χρήστη  στο 

Twitter. 
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Ομοίως τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν και στο αρχείο 

Excel που δημιουργήθηκε μέσω του RapidMiner. 
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Σε συνέχεια της επίδειξης του RapidMiner θα απενεργοποιήσουμε τους 2 

τελεστές που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα και θα 

χρησιμοποιηθούν 3 νέοι. 

 

Ο πρώτος τελεστής είναι ο «Read Excel» ο οποίος μας δίνει τη 

δυνατότητα να διαβάζουμε σύνολα δεδομένων μέσω αρχείων MS Εxcel. Στην 

καρτέλα «Parameters» και στο πεδίο «Excel file» ο χρήστης ορίζει το path 

δηλαδή το σημείο του υπολογιστή που βρίσκεται το αρχείο Excel που 

επιθυμούμε. Για το παράδειγμα μας θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο MS Excel που 

παρήγαγε το RapidMiner στο πρώτο μέρος του παραδείγματος αυτής της 

ενότητας.  
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Ο δεύτερος τελεστής είναι ο «Analyze Sentiment» (είναι εδώ απαραίτητη 

η εγκατάσταση του extention «Aylien»). Στο δικό παράδειγμα ο τελεστής θα  

αναλύσει τα σχόλια και θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τη 

συναισθηματική φόρτιση των ατόμων που έγραψαν τα συγκεκριμένα σχόλια  

δηλαδή αν ήταν θετικά, ουδέτερα ή αρνητικά καθώς και αν τα σχόλια ήταν 

υποκειμενικά ή αντικειμενικά. Ο τελεστής «Analyze Sentiment»  απαιτεί τη 

διασύνδεση του RapidMiner και του extension «Aylien». Αυτό επιτυγχάνετε με 

τη δημιουργία  ενός λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα του Aylien έτσι ώστε 

να μας αποδοθεί το  application id και application key.  

Μόλις αυτά αποδοθούν ο χρήστης επιλέγει «Add Connection» και 

πληκτρολογεί  την  επιθυμητή ονομασία της διασύνδεσης στο πεδίο 

«Connection» και στα πεδία application id kai application key πληκτρολογεί τα 

στοιχεία που του αποδόθηκαν από το Aylien. 
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Ο τελευταίος τελεστής που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο «Write Excel» με 

τον οποίο ορίζουμε ότι ο χρήστης επιθυμεί τα δεδομένα που θα συλλεγούν να 

αποθηκευτούν σε ένα αρχείο MS Excel. H μόνη αναγκαία ρύθμιση είναι στην 

καρτέλα «Parameters» στο πεδίο «Excel file» να ορίσει ο χρήστης είναι το path 

δηλαδή το σημείο του υπολογιστή που θέλουμε να αποθηκευτεί το παραγόμενο 

αρχείο.  
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Εφόσον συνδέσουμε τους τελεστές μεταξύ τους επιλέγουμε το κομβίο 

«Play». Αμέσως μεταφερόμαστε στην καρτέλα «Results». Στην καρτέλα 

«Example Set (Read Excel)»  ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει 

τα αποτελέσματα της εξόρυξης. Παρατηρούμε παρόμοια αποτελέσματα με το 

πρώτο παράδειγμα αλλά και την προσθήκη 4 νέων στηλών. 

Η στήλη «Subjectivity» η οποία υποδηλώνει  την υποκειμενικότητα του 

σχολίου και του ατόμου που το έκανε. Η στήλη «Polarity» η οποία υποδηλώνει  

τη συναισθηματική φόρτιση του σχολίου δηλαδή αν είναι θετικό, αρνητικό η 

ουδέτερο. Τέλος, οι στήλες «Subjectivity Confidense» και «Polarity Confi-

dense» η οποίες είναι δείκτες της υποκειμενικότητας και της συναισθηματικής 

φόρτισης του σχολίου αντίστοιχα.   
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Στο παράδειγμα και συγκεκριμένα στην σειρά 18 των αποτελεσμάτων 

μας, ο χρήστης με το όνομα Frank O’Brien έκανε το εξής σχόλιο:  

«I'm pleased to be your voice for The Brexit Party in #TaffsWell, #Tonteg 

, #ChurchVillage,#LlantwitFardre».  

Όπως παρατηρούμε, η επεξεργασία συναισθημάτων έδειξε ότι ο χρήστης έκανε 

το σχόλιο κάτω από υποκειμενική σκοπιά ενώ ήταν ένα σχόλιο θετικό προς το 

Brexit. 

Ομοίως τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν και στο αρχείο 

Excel που δημιουργήθηκε μέσω του RapidMiner. 
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Κεφάλαιο 7: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ R WEKA RapidMiner 

Βασική χρήση Υπο/στική 

στατιστική 

Μηχανική 

μάθηση 

Εξόρυξη 

δεδομένων, 

ανάλυση 

προβλέψεων 

Συσταδοποίηση k-means Ναι Ναι Ναι 

Εξόρυξη κανόνων-συσχέτισης Ναι Ναι Ναι 

Γραμμική παλινδρόμηση Ναι Ναι Ναι 

Δέντρα αποφάσεων Ναι Ναι Ναι 

Ανάλυση χρονοσειρών Ναι Ναι Κάποιες 

Επεξεργασία κειμένου Ναι Ναι Ναι 

Εξόρυξη κειμένου Ναι Όχι Ναι 

Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων Όχι Όχι Ναι 

Οπτικοποίηση ροών εργασιών Όχι Ναι Ναι 

Ευκολία στη χρήση Δύσκολο Πολύ Εύκολο Εύκολο 

Ταχύτητα Γρήγορο Γρήγορο Απαιτεί 

μνήμη για να 

λειτουργήσει 

γρήγορα 

Χρήση μνήμης Πολύ  Λίγη Πολύ 

Επιλογές οπτικοποίησης Αρκετές Λίγες Πολλές 

Διεπαφή CLI GUI/CLI GUI 

Πλατφόρμα Windows, 

Mac OS, 

Linux 

Windows, 

Mac OS, 

Linux 

Windows, 

Mac OS, 

Linux 
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Γλώσσες που έχουν γραφτεί C, Fortran Java Java 

Γλώσσες που υποστηρίζουν R Java Java 

Υποστήριξη βαθιάς μάθησης Ναι Όχι Ναι 

Διαθεσιμότητα Ελεύθερο 

Λογισμικό 

Ελεύθερο 

Λογισμικό 

Ελεύθερο 

Λογισμικό 

Διαχωρισμός συνόλου δεδομένων 

σε training και test υποσύνολα 

Περιορισμέν

ες 

δυνατότητες 

Ναι Περιορισμένε

ς 

δυνατότητες 

Ρύθμιση παραμέτρων μεθόδων 

μηχανικής μάθησης/στατιστικής  

Ναι Ναι αλλά 

χωρίς 

αποθήκευση 

μοντέλου 

εργασίας 

Ναι 

Δυνατότητα σύνδεσης με το 

διαδίκτυο 

Ναι Όχι Ναι 

Εγκατάσταση επιπρόσθετων 

πακέτων 

Ναι Ναι Ναι 

Τεκμηρίωση λογισμικού Καλή Ελλιπής Καλή 

Έτοιμα σύνολα δεδομένων για 

εκπαίδευση και εκμάθηση 

Ναι Ναι Ναι 

Ευκολία εγκατάστασης Ναι Ναι Ναι 

Μέθοδοι αυτόματης επεξεργασίας 

δεδομένων 

Όχι Όχι Ναι 

Πρώτη έκδοση 1994 1993 2001 

Τιμή Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

Ομάδα Ανάπτυξης R Founda-

tion 

Πανεπιστήμιο 

του Waikato 

Rapid-I 
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Ιστοσελίδα www.r-pro-

ject.org 

www.cs.wai-

kato.ac.nz 

www.rapidminer.c

om 

Άδεια χρήσης GNU GPL Affero GNU 

 

 

 

  

file:///C:/Users/jgrigos/Desktop/Kostas/www.r-project.org
file:///C:/Users/jgrigos/Desktop/Kostas/www.r-project.org
http://www.cs.waikato.ac.nz/
http://www.cs.waikato.ac.nz/
http://www.rapidminer.com/
http://www.rapidminer.com/
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Κεφάλαιο 8: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η ιστοσελίδα www.kdnuggets.com είναι ένας από τους πιο γνωστούς 

δικτυακούς τόπους έρευνας και αρθρογραφίας για θέματα τεχνητής 

νοημοσύνης, μεγάλων δεδομένων, εξόρυξης δεδομένων, επιστήμης 

δεδομένων καθώς και μηχανικής μάθησης. Τις χρονιές 2017, 2018 και 2019 η 

ιστοσελίδα πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τη χρήση λογισμικών εξόρυξης 

δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα της έρευνας ήταν το εξής:  

“Ποιο λογισμικό ανάλυσης, εξόρυξης δεδομένων, επιστήμης δεδομένων 

ή μηχανικής μάθησης χρησιμοποιήσατε τους τελευταίους 12 μήνες για τη 

διεκπεραίωση ενός αληθινού έργου;”.  

Στις μετρήσεις συμπεριελήφθησαν  92 λογισμικά.  

Το RapidMiner κατατάχθηκε δεύτερο (2ο), το λογισμικό R τρίτο (3ο) ενώ 

το WEKA βρέθηκε στην εικοστή πέμπτη (25η) θέση της κατάταξης. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kdnuggets.com/
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Παράρτημα Α: ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WIN-
DOWS 
 

Α.1 Εγκατάσταση R 
H λήψη του RStudio μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα 

www.rstudio.com.  

 

Στην ιστοσελίδα επιλέγουμε «Download» και στη συνέχεια εμφανίζονται 

οι επιλογές για τη λήψη του RStudio. Επιλέγουμε την έκδοση «Free RStudio 

Desktop». 

 

Στη συνέχεια και ανάλογα με το λειτουργικό του υπολογιστή μας 

επιλέγουμε το αντίστοιχο κομβίο λήψης αρχείου ώστε να εκκινήσει η λήψη του 

του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης. Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε το 

λειτουργικό σύστημα Windows. 

https://www.rstudio.com/


  

  Σελίδα - 117 - 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου  το εκτελούμε και στη συνέχεια 

επιλέγουμε το κομβίο «Επόμενο». 

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να 

εγκαταστήσουμε το  RStudio και επιλέγουμε το κομβίο «Επόμενο». 

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας το κομβίο «Εγκατάσταση». 
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Στο σημείο αυτό ξεκινά η εγκατάσταση. 

 

Τελειώνουμε επιλέγοντας το κομβίο «Finish». 

 

Το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσουμε τη γλώσσα R. Ξεκινάμε με τη  λήψη 

της γλώσσας R η οποία είναι εφικτή  από την ιστοσελίδα cran.r-project.org. Στο 

πλαίσιο «Download and Install R» και για συγκεκριμένο παράδειγμα 

επιλέγουμε τον σύνδεσμο Download R for Windows . 

https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/bin/windows/
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Στη συνέχεια επιλέγουμε τον σύνδεσμο Ιnstall R for the first time.  

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας τον σύνδεσμο Download R 3.6.2 for Windows. 

  

Σε αυτό σημείο ξεκινά η λήψη του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης. 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου το εκτελούμε. Στη συνέχεια επιλέγουμε 

την επιθυμητή γλώσσα εγκατάστασης και επιλέγουμε το κομβίο «ΟΚ». 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-3.6.2-win.exe
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Συνεχίζουμε με την ανάγνωση των όρων χρήσης και επιλέγουμε το 

κομβίο «Next». 

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να 

εγκαταστήσουμε τη γλώσσα  και επιλέγουμε το κομβίο «Next». 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε τις επιθυμητές συνιστώσες και συνεχίζουμε 

επιλέγοντας το κομβίο «Next». 
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Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε «Νο» και στη συνέχεια επιλέγουμε 

το κομβίο «Next». 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε αν επιθυμούμε τη δημιουργία συντόμευσης 

καθώς και την επιθυμία καταχώρησης αρχείου και στη συνέχεια προχωράμε 

επιλέγοντας το κομβίο «Next». 

 

 Στο σημείο αυτό ξεκινά η εγκατάσταση. 
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Τελειώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας το κομβίο «Finish». 
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Α2. Εγκατάσταση WEKA 
H λήψη του WEKA μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα 

sourceforge.net/projects/weka. Eπιλέγουμε το κομβίο «Download» για την 

εκκίνηση λήψης του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης.  

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ανοίγουμε το εκτελέσιμο αρχείο και 

επιλέγουμε το κομβίο «Next». 

 

Συνεχίζουμε με την ανάγνωση των όρων χρήσης και επιλέγουμε το 

κομβίο «I Agree». 

 

 

https://sourceforge.net/projects/weka/
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Στη συνέχεια επιλέγουμε τις επιθυμητές συνιστώσες και συνεχίζουμε 

επιλέγοντας το κομβίο «Next». 

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας το φάκελο στον οποίο επιθυμούμε την 

εγκατάσταση του WEKA και στη συνέχεια επιλέγουμε το κομβίο «Next». 

 

Επιλέγουμε το κομβίο «Install» και σε αυτό το σημείο εκκινά η 

εγκατάσταση του WEKA. 

 

 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρχείων επιλέγουμε το κομβίο 

«Next». 
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Τελειώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας το κομβίο «Finish». 
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A.3. Εγκατάσταση RapidMiner 
H λήψη του RapidMiner Studio μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα 

rapidminer.com. Συμπληρώνουμε τα πεδία με τα αναγκαία στοιχεία και στη 

συνέχεια επιλέγουμε το κομβίο «Download» για την εκκίνηση λήψης του 

εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης.  

 

 

 Στη συνέχεια και ανάλογα με το λειτουργικό του υπολογιστή μας 

επιλέγουμε το αντίστοιχο κομβίο λήψης αρχείου ώστε να εκκινήσει η λήψη του 

του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης. Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε το 

λειτουργικό σύστημα Windows. Αμέσως ξεκινάει η λήψη του εκτελέσιμου 

αρχείου. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη ανοίγουμε το εκτελέσιμο αρχείο και 

επιλέγουμε το κομβίο «Next». 

https://rapidminer.com/get-started/
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Συνεχίζουμε με την ανάγνωση των όρων χρήσης και επιλέγουμε το 

κομβίο «I Agree». 

 

Συνεχίζουμε επιλέγοντας το φάκελο στον οποίο επιθυμούμε την 

εγκατάσταση του RapidMiner Studio και στη συνέχεια επιλέγουμε το κομβίο 

«Next». 

  

Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρχείων επιλέγουμε το κομβίο 

«Next». 
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Τελειώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας το κομβίο «Finish». 
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