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Η εμφξπμε γλψζεσο απφ δεδνκέλα (Data mining) ή

άιισο, ε αλαθάιπςε γλψζεσο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ

(Knowledge Discovery in Databases- KDD)

πεξηιακβάλεη:

• Αλαθάιπςε – ζπγθνκηδή πιεξνθνξηψλ,

• Δμεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ,

• Με επηβιεπφκελε αλαγλψξηζε πξνηχπνπ.
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Data mining ζεκαίλεη ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ, γηα ηελ

εμαγσγή πιεξνθνξηψλ θαη πξνηχπσλ, πνπ παξάγνληαη

κε ηε δηαδηθαζία KDD (Knowledge Discovery in

Databases- KDD).

KDD ζεκαίλεη «Αλαθάιπςε γλψζεσο ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ.

Δίλαη ε ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία
αλαγλσξίζεσο εγθχξσλ, θαηλνηφκσλ, ελδερνκέλσο
ρξεζίκσλ θαη ελ ηέιεη θαηαλνεηψλ πξνηχπσλ, ζηα
δεδνκέλα».

(Frawley, Piatesky-Shapiro, Matheus, 1991).
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Γηαδηθαζία αλαθαιχςεσο γλψζεσο απφ βάζεηο 

δεδνκέλσλ –KDD.

Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα:

Αλάπηπμε & θαηαλφεζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε,

 Δπηινγή δεδνκέλσλ απφ πνιιαπιέο πεγέο,

 Καζαξηζκφο δεδνκέλσλ (Data cleaning),

 Δλνπνίεζε δεδνκέλσλ (Data integration),

Μεηαζρεκαηηζκφο δεδνκέλσλ (Data transformation),

Μείσζε δεδνκέλσλ (Data reduction).
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Η βαζηθή ξνή ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαιχςεσο 

γλψζεσο, απφ βάζεηο δεδνκέλσλ KDD.
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Οη «ξίδεο» ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ.
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Βαζηθέο εξγαζίεο εμφξπμεο γλψζεσο απφ δεδνκέλα.

• Καηεγνξηνπνίεζε (Classification),

• Παιηλδξφκεζε (Regression),

• Αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ (Time series analysis),

• Πξφβιεςε (Prediction),

• Σπζηαδνπνίεζε (Clustering),

• Παξνπζίαζε ζπλφςεσλ (Summarization),

• Καλφλεο ζπζρεηίζεσο (Association rules),

• Αλαθάιπςε αθνινπζηψλ (Sequence discovery).
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Βήκαηα δηαδηθαζίαο ζπζηαδνπνίεζεο.
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Καηεγνξίεο ησλ κεζφδσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ

γλψζεσο.

Ππόβλετη.

Έρεη σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνησλ
κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνλ θαη βαζίδνληαη –
επεξεάδνληαη απφ ηε
ζπκπεξηθνξά άιισλ
κεηαβιεηψλ.

Έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν
(predictive model),
ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηά
απνηειέζκαηα, πνπ έρεη βξεη
απφ άιια δεδνκέλα, επηρεηξεί
πξφβιεςε γηα ηηκέο άιισλ
δεδνκέλσλ.

Πεπιγπαθή. 

Αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα
κίαο πνιχπινθεο βάζεσο
δεδνκέλσλ κε θαηαλνεηφ θαη
αμηνπνηήζηκν ζηφρν.

Δηο φηη αθνξά ηελ εμφξπμε
γλψζεσο, ε πεξηγξαθή ηείλεη
λα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ
ηελ πξφβιεςε.

Αληηζέησο, εηο φηη αθνξά
ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο κεραληθήο
καζήζεσο, ε πξφβιεςε είλαη
ζεκαληηθφηεξε.
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Μνληέια εμφξπμεο δεδνκέλσλ.

Πποβλεπηικά μονηέλα Πεπιγπαθικά μονηέλα

 Καηεγνξηνπνίεζε

(Classification)

 Σπζηαδνπνίεζε

(Clustering)

 Παιηλδξφκεζε

(Regression)

 Παξνπζίαζε ζπλφςεσλ

(Summarization)

Αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ

(Time series analysis)

 Καλφλεο ζπζρεηίζεσο

(Association rules)

 Πξφβιεςε 

(Prediction)

Αλαθάιπςε αθνινπζηψλ

(Sequence discovery)
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Απαηηήζεηο εμφξπμεο δεδνκέλσλ.

• Φεηξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ.

• Απφδνζε θαη εμειημηκφηεηα ησλ αιγνξίζκσλ

εμφξπμεο δεδνκέλσλ.

• Φξεζηκφηεηα, βεβαηφηεηα θαη εθθξαζηηθφηεηα ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ.

• Γηαινγηθή αλαθάιπςε γλψζεσο ζηα

πνιπελλνηνινγηθά επίπεδα.

• Δμφξπμε γλψζεσο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο

δεδνκέλσλ.
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Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ.
Χπόνορ Πεπιοσή ςνειζθοπά

Τέιε 1700 Σηαηηζηηθή Θεψξεκα πηζαλνηήησλ ηνπ Bayes

Αξρέο 1900 ΤΝ Αλάιπζε κε παιηλδξφκεζε

Αξρέο 1920 Σηαηηζηηθή Δθηίκεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο

Αξρέο 1940 ΤΝ Νεπξσληθά δίθηπα

Αξρέο 1950 Πιεζηέζηεξνο γείηνλαο, Απιφο ζχλδεζκνο

Τέιε 1950 ΤΝ Perception

Σηαηηζηηθή Δπαλαδεηγκαηνιεςία, κείσζε κεξνιεςίαο, εθηηκήηξηα Jackknife

Αξρέο 1960 TN Έλαξμε κεραληθήο καζήζεσο

ΒΓ Μαδηθέο αλαθνξέο

Μέζα 1960 Σηαηηζηηθή Γξακκηθά κνληέια θαηεγνξηνπνηήζεσο, Δμεξεπλεηηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ (EDA)

ΑΠ Μέηξα νκνηφηεηαο, Σπζηαδνπνίεζε

Τέιε 1960 ΒΓ Σρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ

Αξρέο 1970 ΑΠ Έμππλα ζπζηήκαηα Αλαθηήζεσο Πιεξνθνξηψλ

Μέζα 1970 ΤΝ Γελεηηθνί αιγφξηζκνη

Τέιε 1970 Σηαηηζηηθή Σπζηαδνπνίεζε K-means, Δθηίκεζε κε κε πιήξε δεδνκέλα (ΔΜ 

αιγφξηζκνο)

Αξρέο 1980 ΤΝ Απηφ-νξγαλσκέλα δίθηπα Kohonen

Μέζα 1980 ΤΝ Αιγφξηζκνη δέληξσλ απνθάζεσλ

Αξρέο 1990 ΒΓ Αιγφξηζκνη θαλφλσλ ζπζρεηίζεσο, Παγθφζκηνο ηζηφο, κεραλέο 

αλαδεηήζεσο

1990 ΒΓ Απνζήθεο δεδνκέλσλ, άκεζε αλαιπηηθή επεμεξγαζία (OLAP) 12



Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε 

ηεο εμφξπμεο γλψζεσο απφ δεδνκέλα.

Αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε.

 Υπεξπξνζαξκνγή (over–fitting).

 Αθξαίεο ηηκέο (outliers).

 Δξκελεία απνηειεζκάησλ.

 Οπηηθνπνίεζε απνηειεζκάησλ.

 Μεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ.

 Υςειέο δηαζηάζεηο.  Γεδνκέλα πνιπκέζσλ.

 Διιηπή δεδνκέλα.  Άζρεηα δεδνκέλα.

 Γεδνκέλα κε ζφξπβν.  Γεδνκέλα πνπ αιιάδνπλ.
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Δμφξπμε γλψζεσο απφ ηε ζθνπηά ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη εμέηαζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ
εθαξκνγψλ θαη ηερληθψλ εμφξπμεο γλψζεσο απφ
δεδνκέλα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παξαθάησ
ζέκαηα:  Κιηκάθσζε,  Πξαγκαηηθά δεδνκέλα,

 Δλεκέξσζε,  Δπρξεζηία.

Η SQL είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε θαη έρεη γίλεη
βηνκεραληθφ πξφηππν γιψζζαο, πνπ πινπνηείηαη
απφ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο Σπζηεκάησλ
Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ-ΣΓΜΒ
(Database Management Systems - DBMS).
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Καηεγνξηνπνίεζε (Classification).

Φαξαθηεξίδεηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο

ηερληθέο εμφξπμεο γλψζεσο θαη απνζθνπεί ζηελ

αλάζεζε ελφο ζηνηρείνπ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν

ζχλνιν θαηεγνξηψλ (classes).

Δθαξκφδεηαη ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε, ζηελ

έγθξηζε δαλείσλ, ζηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ ζε

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαη ζηελ

θαηεγνξηνπνίεζε ηάζεσλ ζηελ νηθνλνκία.
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1ν βήκα δηαδηθαζίαο

θαηεγνξηνπνηήζεσο

δεδνκέλσλ.

Εκμάθηζη 
(learning).  

Έλαο αιγφξηζκνο,
αλαιχεη ηα (training
data) δεδνκέλα
εθπαηδεχζεσο,
πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζθεπάζνπλ ελ
ζπλερεία ην κνληέιν
(model) ην νπνίν
είλαη γλσζηφ σο
θαηεγνξηνπνηεηήο
(classifier).
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2ν βήκα δηαδηθαζίαο

θαηεγνξηνπνηήζεσο

δεδνκέλσλ.

Καηηγοπιοποίηζη 

(Classification)

Γίλεηαη ρξήζε
δνθηκαζηηθψλ κνληέισλ
(test data) πξνθεηκέλνπ
λα ππνινγηζζεί ε
αθξίβεηα (accuracy) ηνπ
κνληέινπ, ε νπνία
νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ
ησλ δεηγκάησλ δνθηκήο
(training samples) πνπ
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ
ζσζηά, απφ ην ππφ
εθπαίδεπζε κνληέιν, ζε
έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν
δνθηκψλ επαθήο.
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζηε ζηαηηζηηθή.

Σηελ παιηλδξφκεζε
(regression) γίλεηαη
πξνζπάζεηα εθηηκήζεσο
κίαο ηηκήο εμφδνπ, κε
βάζε κία ηηκή εηζφδνπ.

Η παιηλδξφκεζε,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ρξεζηκνπνηεί δχν
δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, ηε διαίπεζη
θαη ηελ ππόβλετη.

Η Bayesian
θαηεγνξηνπνίεζε
βαζίδεηαη ζηνλ θαλφλα
Bayes γηα ηελ ππφ
ζπλζήθε πηζαλφηεηα, ζηνλ
νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε
κεξνιεςία (bias) κίαο
εθηηκήηξηαο είλαη ε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο
αλακελφκελεο ηηκήο ηεο
εθηηκήηξηαο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο ηηκήο.
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζηελ απφζηαζε.

Απλήρ πποζεγγίζευρ πνπ

παξνπζηάδεη κία απιή

πξνζέγγηζε βαζηδφκελε

ζηελ απφζηαζε,

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη

θάζε θαηεγνξία

αλαπαξίζηαηαη απφ ην

θέληξν ηεο ή απφ ην

θέληξν βάξνπο ηεο.
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζηελ απφζηαζε.

Κ πληζιέζηεπορ

γείηοναρ (K Nearest

Neighbors – KNN) πνπ

ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε

κέηξσλ βαζηζκέλσλ ζηελ

απφζηαζε δηφηη φηαλ

πξφθεηηαη λα

θαηεγνξηνπνηεζεί έλα

θαηλνχξγην ζηνηρείν, πξέπεη

λα θαζνξηζζεί ε απφζηαζε

ηνπ απφ θάζε ζηνηρείν ηνπ

ζπλφινπ εθπαηδεχζεσο.
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζε δέληξα 

απνθάζεσο.

Οη πεξηζζφηεξνη αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα:

 επηινγήο ησλ γλσξηζκάησλ δηαζπάζεσο,

 δηαηάμεσο ησλ γλσξηζκάησλ δηαζπάζεσο,

 δηαζπάζεσο,  δνκήο ηνπ δέληξνπ,

 θξηηεξίσλ ηεξκαηηζκνχ,  θιαδέκαηνο (pruning),

 δεδνκέλσλ εθπαηδεχζεσο.

Αιγφξηζκνη:  ID3,  SLIQ,  C4.5,  C5.0,  SPRINT

θαη  CART.
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζε λεπξσληθά δίθηπα 

(Neural Networks –ΝΝ)

Τα ΝΝ απνηεινχληαη απφ «λεπξψλεο» κε βάζε
ηε λεπξσληθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ.

Δπεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία, έλα θάζε θνξά θαη
«καζαίλνπλ» ζπγθξίλνληαο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπο γηα κία εγγξαθή, κε ηε γλσζηή πξαγκαηηθή
θαηεγνξηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο.

Τα ιάζε επαλαηξνθνδνηνχληαη ζην δίθηπν θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ
αιγνξίζκνπ, ηε δεχηεξε θνξά, ζε κία δηαδηθαζία
πνπ ζπλερίδεηαη επαλαιεπηηθά.
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Νεπξσληθά δίθηπα perceptron.

Τν απινχζηεξν ΝΝ θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα

θαηεγνξηνπνίεζε ζε δχν

θαηεγνξίεο.

Έλαο perceptron είλαη

έλαο λεπξψλαο κε

πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη

κία έμνδν.
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Γίθηπα ζπλαξηήζεσο αθηηληθήο βάζεσο 

(Radial basis function -RBF).

Σπλήζσο έρνπλ

έλα ΝΝ κε ηξία

ζηξψκαηα.

Έρνπλ ην ζρήκα

ηεο ζπλαξηήζεσο

Gauss.
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Σχγθξηζε βαζηθψλ κεζφδσλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσο.

Γέληξα 

απνθάζεσο

Νεπξσληθά 

δίθηπα

Bayesian 

κέζνδνη

Φξφλνο εθπαηδεχζεσο
Μηθξφο Μεγάινο Μεγάινο

Φξφλνο εθηειέζεσο
Μηθξφο Μηθξφο Μηθξφο

Αλνρή ζην ζφξπβν
Μηθξή Καιή Καιή

Φξήζε πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεσο
Όρη Όρη Ναη

Αθξίβεηα
Μέηξηα Καιή Καιή

Καηαλνεζηκφηεηα
Καιή Μηθξή Καιή
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Σπζηαδνπνίεζε (clustering).

Δίλαη κία απφ ηηο πιένλ ρξήζηκεο δηεξγαζίεο ηεο
δηαδηθαζίαο εμφξπμεο γλψζεσο γηα ηελ αλαθάιπςε
ζπζηάδσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαηαλνκψλ ή πξνηχπσλ
πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ππφ κειέηε δεδνκέλα.

Δθαξκφδεηαη:

 ζηε κε επνπηεπφκελε κάζεζε (unsupervised learning),

 ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ,

 ζηελ αξηζκεηηθή ηαμηλνκία (numerical taxonomy),

 ζηε βηνινγία,

 ζηελ νηθνινγία,

 ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη

 ζηε ζεσξία γξάθσλ.
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Ιεπαπσικοί αλγόπιθμοι.

Γεκηνπξγνχλ ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα ζχλνια

ζπζηάδσλ.

Γηαθξίλνληαη, ζχκθσλα

κε ηε κέζνδν πνπ παξάγνπλ

ζπζηάδεο, ζε

ζςζυπεςηικούρ ηεξαξρηθνχο

(Agglomerative) θαη ζε

διαιπεηικούρ ηεξαξρηθνχο

(Divisive).

Διαμεπιζηικοί αλγόπιθμοι 

(Partitional algorithms).

Οη ζπζηάδεο

δεκηνπξγνχληαη ζε έλα

βήκα.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ

πξνηεηλνκέλσλ ιχζεσλ

ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα

πνηφηεηνο (κεηξηθέο,

ζπλαξηήζεηο θξηηεξίσλ).

Π.ρ. αιγφξηζκνο Κ–means.
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Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

αιγνξίζκνπ Κ–means.

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Απιφο Γε δνπιεχεη κε κε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα

Καηαλνεηφο Με ληεηεξκηληζηηθφο

Ταρχηεηα ζπγθιίζεσο Πξέπεη λα νξηζζεί ν αξηζκφο 

ησλ clusters

Τα αληηθείκελα 

αλαηίζεηαη απηφκαηα 

ζε θάπνην cluster

Όια ηα αληηθείκελα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα αλήθνπλ ζε 

θάπνην cluster 
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Παξαιιαγέο ηνπ αιγνξίζκνπ Κ–means.

• Ο αιγφξηζκνο ISODATA,

• Ο αιγφξηζκνο fuzzy C-means,

• Ο αιγφξηζκνο SAS PROC FACTULUS.
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Μεραληθή κάζεζε (Machine learning).

• Απνηειεί πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο.

• Αλήθεη ζην ρψξν ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο.

• Οξηζκφο ηεο (Arthur Samuel, 1950) «Σο πεδίο

μελέηηρ πος δίνει ζηοςρ ςπολογιζηέρ ηην

ικανόηηηα να μαθαίνοςν συπίρ να έσοςν

ππογπαμμαηιζηεί για αςηό».

• Οξηζκφο ηεο (Mitchell, 1997) «Έλα πξφγξακκα

ππνινγηζηή καζαίλεη απφ ηελ εκπεηξία Ε, ζε ζρέζε

κε κία θαηεγνξία εξγαζηψλ Σ θαη κε κία κεηξηθή

απφδνζε Ρ, αλ ε απφδνζε ηνπ ζε εξγαζίεο ηεο Σ,

φπσο κεηξνχληαη απφ ηελ Ρ, βειηηψλνληαη κε ηελ Ε».
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Παξαδείγκαηα ρξήζεσο ηεο κεραληθήο

κάζεζεο ζήκεξα.

• Φίιηξα spam.

• Μεραλέο αλαδήηεζεο.

• Οπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ

(OCR).

• Δπεμεξγαζία εηθφλαο (computer vision).

• Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (Natural

language processing).
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Αιγφξηζκνη.

Σηε κεραληθή κάζεζε, αλάινγα κε ην

πξφβιεκα θαη ηελ ηερληθή, ρξεζηκνπνηνχληαη:

• Γέληξα απνθάζεσλ.

• Τερλεηά λεπξσληθά δίθηπα.

• Λνγηζηηθή παιηλδξφκεζε.

• Πιεζηέζηεξνο γείηνλαο.

• Naïve Bayes.

• Support Vector Machines.
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Γέληξν απνθάζεσο (Decision tree).
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Οη αιγφξηζκνη κεραληθήο καζήζεσο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:

Επιβλεπόμενη μάθηζη

(supervised learning). 

Ο αιγφξηζκνο

θαηαζθεπάδεη κία

ζπλάξηεζε πνπ

απεηθνλίδεη δεδνκέλεο

εηζφδνπο, ζε γλσζηέο

επηζπκεηέο εμφδνπο

(ζχλνιν εθπαίδεπζεο).

Μη επιβλεπόμενη 

μάθηζη

(unsupervised learning).

Ο αιγφξηζκνο

θαηαζθεπάδεη έλα κνληέιν

γηα θάπνην ζχλνιν

εηζφδσλ ρσξίο λα γλσξίδεη

επηζπκεηέο εμφδνπο γηα ην

ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο.
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Σπζηαδνπνίεζε ζε κεγάιεο βάζεηο

δεδνκέλσλ.

• Αιγφξηζκνο Cure,

• Αιγφξηζκνο BIRCH (Balanced Iterative

Reducing and Clustering using Hierarchies).

35



Σπζηαδνπνίεζε βαζηζκέλε ζηελ

ππθλφηεηα.

• Αιγφξηζκνο DBSCAN, (Density Based Spatial

Clustering of Applications with Noise).

• Αιγφξηζκνο DENCLUE (DENsity based

CLUstEring).
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Αιγφξηζκνη βαζηζκέλνη ζε πιέγκα 

(Grid based algorithms).

• Αιγφξηζκνο STING (Statistical INformation

Grid based),

• Αιγφξηζκνο Wave cluster.
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Λνγηζκηθά εμφξπμεο δεδνκέλσλ.

Clementine,

R,

SAS,

Orange,

Rapid Miner,

WEKA,

Tanagra,

Rattle,

Carrot2

XL-MINER. 
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1ν Παξάδεηγκα ρξήζεσο ηεο κεραληθήο

κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή.

• Έξεπλα, ζε 100 αζζελείο, κε
αιγνξίζκνπο γηα διάγνυζη άζθμαηορ
κε expert systems (Prasad et all, 2011).

• Αιγφξηζκνη ID3, C4.5, BN (Bayesian
Networks), AMNN (Auto-associative
memory neutral networks).

• Τα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα λεπξσληθά
δίθηπα απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηηο
ππφινηπεο κεζφδνπο.
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2ν Παξάδεηγκα ρξήζεσο ηεο κεραληθήο

κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή.

• Έξεπλα ζε 1.226 παιδιά γηα εκθάληζε

άζζκαηνο, 5 έηε κεηά απφ ηαηξηθή

επίζθεςε γηα βήρα ή ζθχξηγκα

(Pescatore et al, 2014).

• Μέζνδνο πξφβιεςεο logistic

regression.

• AUC score ηνπ εξγαιείνπ=0,74.

40



3ν Παξάδεηγκα ρξήζεσο ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή.

• Έξεπλα ζε 161 παηδηά απφ 5 λνζνθνκεία κε
νκαδνπνίεζε (clustering) 12 κεηαβιεηψλ (δηάξθεηα
άζζκαηνο, αξηζκφο θαξκάθσλ, θαηψθιη
πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο) γηα ην πξφγξακκα SARP
(Severe Asthma Research Program).

• Μέζνδνο νκαδνπνίεζεο: agglomerative
hierarchical clustering. Κάζε παξαηήξεζε μεθηλά
ζε δηθφ ηεο cluster θαη ζηαδηαθά δεπγάξηα απφ
clusters ζπγρσλεχνληαη φζν αλεβαίλνκε ζηελ
ηεξαξρία.

• Τα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο έδεημαλ 4
clusters.
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4ν Παξάδεηγκα ρξήζεσο ηεο κεραληθήο 

κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή.

• Σχγθξηζε γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ
κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα πξφβιεςε
άζζκαηνο & εθδέκαηνο ζε 554 ελειίθνπο
(Prosperi et al, 2014).

• Τα κε γξακκηθά κνληέια εκθαλίδνπλ
θαιχηεξε επαηζζεζία (απφ άιιεο κεζφδνπο)
γηα ην άζζκα θαη ην ζθχξηγκα θαη ιηγφηεξν
γηα ην έθδεκα.

• Αιγφξηζκνο κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε:
Random forest.
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5ν Παξάδεηγκα ρξήζεσο ηεο 

κεραληθήο κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή.

• (Bell et al, 2010) 19.450 παηδηά (0-18

εηψλ), ζε 12 ηαηξηθά θέληξα, επί 1 έηνο,

κε θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο

(θαηαγσγή, ηχπν αζθάιηζεο), έδεημε

αχμεζε ζπληαγνγξαθήζεσλ :
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Πεξηνρέο Ήπηα πεξηζηαηηθά Σπηξνκέηξεζε

Αζηηθέο + 6% + 3%

Πξνάζηηεο +14% + 6%



Βηνπιεξνθνξηθή
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Πξσηετληθή αλάιπζε.

Μέξνο κειέηεο ηεο βηνπιεξνθνξηθήο είλαη:

• Η πξφγλσζε ηεο πξσηετληθήο δνκήο.

• Η νπηηθνπνίεζε ηεο πξσηετληθήο δνκήο.

• Η πξφβιεςε ηεο αιιειεπηδξάζεσο

κεηαμχ ησλ πξσηετλψλ.
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Φπινγελεηηθή αλάιπζε.

• Μειεηά ηελ εμέιημε ηεο
ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζε
νκάδεο νξγαληζκψλ.

• Γίλεηαη ρξήζε
δελδξνγξακκάησλ.

• Με ρξήζε ππνινγηζηψλ
κπνξεί λα
απνθξππηνγξαθεζεί ν
ξπζκφο εμέιημεο ησλ
γνληδίσλ θαη νη αιιαγέο
ζην DNA.
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Μνξηαθή κνληεινπνίεζε.

Φξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ δηζδηάζηαηε (2D)
& ηελ ηξηζδηάζηαηε
(3D) απεηθφληζε
κνξίσλ (κεκνλσκέλσλ
ή καθξνκνξίσλ φπσο
ην DNA) γηα κειέηε
ηεο δνκήο & ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο.

Η δηπιή έιηθα ηνπ DNA.
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Βηνινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (ζπιινγέο ζηνηρείσλ κε

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα).

• NCBI GenBank (U.S. National Institute of Health).

• EMBL-Bank (European Molecular Biology
Laboratory).

• DDBJ (DNA Data Bank of Japan).

• Swiss Prot (Swiss Bioinformatics Institute).

• PIR-PSD (Protein Information Resource- Protein
Sequence Database).

• TR-EMBL (Tradional of EMBL).

• GOLD (Genome On Line Database).

• NCBI (National Center of Biotechnology Information).
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Δξγαιεία βηνπιεξνθνξηθήο.

• Ο αιγφξηζκνο BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool). Σπγθξίλεη κία πξσηετληθή ή
λνπθιενηηδηθή αιιεινπρία, κε θάζε αιιεινπρία
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.

• Ο αιγφξηζκνο FASTA. Οκνίσο, αιιά κε πνιχ
κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο.

• Τν Clustal (κε κνξθέο W πνπ πεξηέρεη κία
δηεπαθή γξακκήο εληνιψλ ή X πνπ δηαζέηεη
γξαθηθφ πεξηβάιινλ) είλαη εξγαιείν πνιιαπιήο
ζηνίρηζεο βηνινγηθψλ αθνινπζηψλ (πάλσ απφ
100).
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Ιαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (ΤΝ).

• Οη πξψηεο εθαξκνγέο ΤΝ ζηελ ηαηξηθή εζηίαδαλ ζηε

δεκηνπξγία δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ ηθαλψλ λα πξνζθέξνπλ

δηαγλψζεηο θαιχηεξεο απφ απηέο ελφο εηδηθνχ.

• Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ηνκέαο, ε

«Σεσνηηή νοημοζύνη ζηην ιαηπική (Artificial intelligence

in medicine - AIM)». Φξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν ζηηο

δηαγλψζεηο ξνπηίλαο θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπληαγνγξάθεζε

θαξκάθσλ, ζε θιηληθά εξγαζηήξηα, ζηελ θιηληθή

παξαθνινχζεζε θαη ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο.

• Τα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, ρξήζεσο ζπκβνιηθψλ κνληέισλ

πξνζεγγίζεσο ησλ αζζελεηψλ φζν θαη ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ,

πεξηγξάθνληαη σο κλινικά ζςζηήμαηα ςποζηηπίξευρ

αποθάζευν (Clinical decision support systems - CDSSs).
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Σηελ ηαηξηθή, ε ΤΝ εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ:

• έρνληαο ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, εηδνπνηνχλ ηνλ ηαηξφ

αλ αληρλεπζνχλ θάπνηα κνηίβα ζε θιηληθά δεδνκέλα πνπ

ππνδεηθλχνπλ αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο

(π.ρ. εκθάληζε αληελδείμεσλ) ζε κία ζεξαπεία,

• αλαιχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη

γλψζεσλ, βνεζνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο

πγείαο, θάλνληαο ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ

έρνπλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν

ιακβάλνπλ, πξνηείλνληαο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ κνηίβσλ

πνπ έσο ηφηε ζεσξνχληαλ αζπζρέηηζηα.
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Τν DXplain βνεζά ζηε
δηαδηθαζία δηαγλψζεσο,
ιακβάλνληαο υρ είζοδο
έλα ζχλνιν θιηληθψλ
επξεκάησλ (φπσο
ζπκπηψκαηα θαη
εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα)

θαη πξνζθέξνληαο υρ
έξοδο κία ηεξαξρεκέλε
ιίζηα πηζαλψλ
δηαγλψζεσλ, καδί κε
αηηηνιφγεζε γηα θάζε
δηαθνξεηηθή δηάγλσζε.

Με ρξήζε αλαγλσξίζεσο
απιψλ εηθφλσλ
(ακηινογπαθίερ) ή
πεξίπινθσλ εηθφλσλ
(αγγειογπαθίερ, αξονικέρ
& μαγνηηικέρ
ηομογπαθίερ) θαη ηελ
εξκελεία ηνπο απφ έλα
ζχζηεκα, κπνξνχλ λα
ζεκαηνδνηεζνχλ νη
εηθφλεο, πνπ πηζαλψο
απνθιίλνπλ απφ ην
θπζηνινγηθφ, πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη παξαπνκπή ζε
εηδηθφ γηα πεξαηηέξσ
εμέηαζε.
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Σπζηήκαηα ππνζηεξίμεσο
απνθάζεσλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
κνλάδεο βξαρείαο
λνζειείαο γηα ηελ απηφκαηε
ιεηηνπξγία ησλ ηαηξηθψλ
ζπζθεπψλ.

Τν SmartCare/ PS είλαη
ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε
θαλφλεο γηα δηαρείξηζε
κεραληθήο ππνζηεξίμεσο
αλαπλνήο, ζηηο κνλάδεο
εληαηηθήο ζεξαπείαο.

Σηα θιηληθά εξγαζηήξηα,
ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα
αλαιχνπλ αλαθνξέο απφ
δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπλ, ηα
εξκελεχνπλ θαη εμάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα.

Τν Germ Watcher
ειέγρεη γηα λνζνθνκεηαθέο
ινηκψμεηο, παξαθνινπζψληαο
δεδνκέλα κηθξνβηνινγηθψλ
θαιιηεξγεηψλ (απφ ην
εξγαζηεξηαθφ ζχζηεκα ηνπ
λνζνθνκείνπ) θαη ειέγρνληαο
κία βάζε θαλφλσλ (πνπ
πεξηέρεη ζπλδπαζκφ εζληθψλ
θξηηεξίσλ θαη κνιχλζεσλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
λνζνθνκείνπ).
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Σηνλ ηνκέα ηεο
ηαηξηθήο έξεπλαο, κε
σπήζη ζςζηημάηυν ΣΝ
είλαη δπλαηφ λα
ζρεδηαζζεί απηφκαην
κνληέιν παζνθπζηνινγίαο
πνπ λα πεξηγξάθεη ηηο
ζπζρεηίζεηο δηαθνξεηηθψλ
κεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο
δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο
εκθαλήο θάπνηα θνηλή
θαηεγνξηνπνίεζε.

Σηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο
θαξκάθσλ, ηα ζπζηήκαηα ΤΝ
βνεζνχλ, ιακβάλνληαο έλα ε
πεξηζζφηεξα θάξκαθα πνπ
παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε
δξάζε θαη κε βάζε ηελ
πεξηγξαθή ηεο ρεκηθήο ηνπο
δνκήο, εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα
γηα ην πνηα ρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά είλαη
απαξαίηεηα γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε, νπφηε
είλαη εχθνιν γηα ηνπο εηδηθνχο
λα ζπλζέζνπλ κία λέα έλσζε,
κε ηα επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά, κεηψλνληαο
ην ρξφλν παξαζθεπήο
αλάινγσλ θαξκάθσλ.
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Απηφκαηε δηάγλσζε επηιεςίαο κε ρξήζε

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ΗΔΓ).
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Η επηιεςία, απνηειεί ηε ζπρλφηεξε δηαηαξαρή ηνπ
αλζξσπίλνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, δπζθνιεχεη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ παζρφλησλ, ηνπο θζείξεη ςπρνινγηθά
θαη ε επαηζζεζία ηνπ ΗΔΓ ξνπηίλαο, πνπ δηαξθεί 20΄-30΄,
ζηελ αλίρλεπζε ηεο είλαη 25%-55%.

Γηα ηε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ΗΔΓ ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά:
Weka (Waikato environment for knowledge analysis),

 Naive Bayes,

 K θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ (Nearest neighbor),

 δένηπα αποθάζευν (Decision trees),

 ηςσαίο δάζορ (random forest),

 πολςεπίπεδο (multiplayer) perceptron θαη

Matlab (Matrix laboratory).



Πάλσ θπζηνινγηθφ ΗΔΓ θαη θάησ επηιεπηηθφ ΗΔΓ.
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Φξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΦΑΠ).

• Δκθαλίδεηαη ζε 330.000.000 αζζελείο

παγθνζκίσο, πξνθαιψληαο πεξίπνπ 3.000.000

ζαλάηνπο.

• Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εξγαιεία γηα ηελ

έγθαηξε πξφβιεςε θαη δηάγλσζε ηεο.

• Η απιή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεξαζκέλσλ

δεθαεηηψλ δελ επαξθεί ζηελ επνρή πνπ φια

είλαη κεηξήζηκα κε απμαλφκελε ζπζζψξεπζε

δεδνκέλσλ (big data).
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Σαθραξψδεο δηαβήηεο & ηερλεηή λνεκνζχλε (ΤΝ).

• Φαξαθηεξίδεηαη κάζηηγα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.

• Τν εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ δηαγλσζκέλνπ

δηαβήηε ζηηο ΗΠΑ αλέξρνληαλ ην 2012 ζε $ 245

δηζεθαηνκκχξηα, απμεκέλν θαηά 41% ζε ζρέζε κε ην

2007 νπφηαλ είρε θηάζεη ζηα $175 δηζεθαηνκκχξηα.

• Μπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα αίηηα

πνπ ηνλ πξνθαινχλ θαη ε πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο

εκθαλίζεσο ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε απλούρ

ζηαηιζηικούρ αλγοπίθμοςρ ή γηα λα είλαη

αθξηβέζηεξε με σπήζη μεθόδυν ΣΝ.
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Αλίρλεπζε θαξδηνπαζεηψλ κέζσ ερεηηθψλ

ζεκάησλ θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο.

• Πνιιά ζπκπηψκαηα ζρεηηδφκελα κε θαξδηαθέο
βιάβεο (πφλνο ζην ζηήζνο, ππξεηφο), θαζψο θαη
πνιιά επξήκαηα (θχζεκα, θιαγγέο, επηπξφζζεηνη
ήρνη) παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εμεηάζεσλ.

• Οη επηζηήκνλεο, αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ησλ
θαξδηαθψλ ζεκάησλ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ
πξνζπάζεηα αμηνινγήζεσο ηνπο, κέζα απφ
πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνκείο φπσο
ε επεξεπγαζία ζήμαηορ, ε επεξεπγαζία &
αναγνώπιζη θυνήρ, ε ζηαηιζηική μονηελοποίηζη,
πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ έλαλ αθξηβή θαη
πνιπζρηδή ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην ηαηξηθφ έξγν.
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Ταμηλφκεζε θαξθηληθψλ φγθσλ εγθεθάινπ κε 

ρξήζε κεζφδσλ κεραληθήο καζήζεσο.

Η δεκηνπξγία ελφο αςηόμαηος επγαλείος, ην νπνίν βνεζά

ζηελ εθηίκεζε ησλ θαξθηληθψλ φγθσλ εγθεθάινπ, θαζνξίδνληαο

ην βαζκφ θαθνήζεηαο ησλ γινησκάησλ θαη δηαρσξίδνληαο ηνπο

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαξθηληθψλ ηζηψλ (π.ρ. πξσηεχνληεο–

δεπηεξεχνληεο θαξθηληθνί φγθνη), κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα:

 ηελ παξνρή πην αμηφπηζηνπ δηαρσξηζκνχ, θπξίσο φηαλ νη

θαξθηληθνί ηζηνί είλαη εηεξνγελείο θαη επνκέλσο δελ είλαη εχθνιν

λα παξζνχλ δείγκαηα κέζσ βηνςίαο κε ρξήζε βειφλαο

 λα απνθεπρζνχλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηδίσο ζε

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα θαηά είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα ππέξ

 κία γξεγνξφηεξε δηάγλσζε θαζψο ε εμαγσγή ησλ ηζηνινγηθψλ

απνηειεζκάησλ είλαη κία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.
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Αζηνρίεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

(πιηθφ -hardware ή ινγηζκηθφ-software). 

• Η αλάγθε αληηκεησπίζεσο αδπλακηψλ ινγηζκηθνχ
είλαη επηηαθηηθφηεξε ζηηο εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθαηνκκχξηα αζζελείο,
γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ,
επηιεςίαο, δηαβήηε, παρπζαξθίαο, θαηάζιηςεο.

• Έλα πξφβιεκα ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδεηαη
δπζθνιφηεξα απφ έλα πξφβιεκα πιηθνχ.

• Δίλαη δχζθνινο ν εληνπηζκφο θαη ε επηδηφξζσζε
ζθαικάησλ κε ηφζεο πνιιέο θαη πεξίπινθεο
ιεηηνπξγίεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζην
ζάλαην φπσο ζπλέβε γηα 212 απφ ηνπο 450.000
αζζελείο, παγθνζκίσο, ηελ πεξίνδν 1997-2003 κε
εκθπηεπκέλεο θαξδηαθέο ζπζθεπέο.
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε ζπρλή ρξήζε

αθξσλπκίσλ θαη ζπληνκνγξαθηψλ.

Η ζπληνκνγξαθία RA κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζε:

• Right Atrium (δεμηά θνηιία),

• Refractory Anemia (αλζεθηηθή αλαηκία),

• Renal Artery (λεθξηθή αξηεξία),

• Rheumatoid Arthritis (ξεπκαηνεηδήο 
αξζξίηηδα).

62



Σαο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο.
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