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ΠΡΟΛΟΓΟ
H εξγαζία απηή πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ
πξνγξάκκαηνο, «Μ.Γ.Δ: Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών», ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ
Η/Υ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ δηαπξαγκαηεύεηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
ηεο απηόκαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κελπκάησλ ει. αιιεινγξαθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα
δεκηνπξγήζεθε κηα εθαξκνγή εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθώλ από βάζεηο Γεδνκέλσλ ει.
κελπκάησλ, θαη κηα ελζσκάησζε ηνπ παξαγόκελνπ θίιηξνπ ζε έλα πξόγξακκα
δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο ηειηθνύ ρξήζηε, κε ζθνπό ηελ επηζήκαλζε ησλ ει.
κελπκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά spam. Τν ζύλνιν ησλ πξνζπαζεηώλ
επηθεληξώζεθε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο δηαθόξσλ ηερληθώλ ηεο Μεραληθήο
Μάζεζεο. Γηα ην ζθνπό απηό ζπγθξίζεθαλ νη εμήο αιγόξηζκνη ηαμηλόµεζεο: νη
Naive Bayes θαη AdaBoost-Naive Bayes, ν C4.5 (J48), νη Μεραλέο ∆ηαλπζµάησλ
Υπνζηήξημεο (SVMs), Decision-Stump & AdaBoost, KStar, Random Forest θαη ηα
Νεπξσληθά Γίθηπα (RBF, Multilayer Perceptron). Γηεξεπλήζεθε επίζεο ε επίδξαζε ηεο
δηάζηαζεο ησλ εμαγνκέλσλ παξαµέηξσλ, ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζώµαηνο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο κεζόδνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. O θώδηθαο ησλ εθαξκνγώλ θαζώο
θαη νη ρξεζηκνπνηνύκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ δηαηίζεληαη ζε CD ελώ ην πεξηβάιινλ
πινπνίεζεο είλαη WEKA θαη JAVA.
Αλαιπηηθόηεξα,
ζηα παξαθάησ ζεµεία:

νη

ζηόρνη

πνπ επηρεηξείηαη λα πξαγκαησζνύλ, ζπλνςίδνληαη

Σπλνπηηθή παξνπζίαζε, ηεο πνξείαο ηεο Απηόµαηεο Καηεγνξηνπνίεζεο Κεηµέλνπ, ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο (Μ.Μ) θαη ηεο εθαξκνγήο
απηώλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα.
Αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιγνξίζκσλ Μεραληθήο Μάζεζεο
πνπ έρνπλ ζην παξειζόλ δηαθξηζεί γηα ηηο επηδόζεηο ηνπο ζε
άιιεο εθαξκνγέο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ, θαη αλάδεημε ηνπ
θαιύηεξνπ αιγνξίζκνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεµα ηαμηλόµεζεο.
Βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζήο ηνπο µέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ηεο
επίδξαζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαµέηξσλ, ηνπ ηξόπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζώµαηνο εθπαίδεπζεο,
θαζώο θαη ηεο ρξήζεο κεζόδσλ επηινγήο ραξαθηεξηζηηθώλ.
Αλάπηπμε ελόο θίιηξνπ spam µελπµάησλ, ην νπνίν εμαηνκηθεύεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ µε βάζε ην ειεθηξνληθό γξακκαηνθηβώηην ηνπ
ρξήζηε θαη ελζσκάησζε απηνύ ζε πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ει.
αιιεινγξαθίαο.
Απνηίµεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θίιηξνπ.
Η εξγαζία είλαη νξγαλσκέλε σο εμήο:
Σην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη βαζηθέο γλώζεηο γηα ει. αιιεινγξαθία θαη ηα
εκπιεθόκελα πξσηόθνιια θαη όξνπο. Η γλώζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο ην νπνίν ελζσκαηώλεη
ην θίιηξν πνπ αλαπηύρζεθε. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ
απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ θαη αλαθέξνληαη νη
θαηεγνξίεο θαη νη ηειεπηαίεο παξαηεξνύκελεο ηάζεηο. Τέινο γίλεηαη κηα εθηελήο
αλαθνξά ησλ θπξηόηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ απηόθιεησλ ει.
κελπκάησλ.
Σην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα επηζηεκνληθά πεδία από ηα νπνία
αληιήζεθε πιηθό γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αλαιπηηθόηεξα, ην
πξώην κέξνο απνηειεί µηα εηζαγσγή ζηε θύζε θαη ζηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ηεο
Απηόµαηεο Καηεγνξηνπνίεζεο Κεηµέλνπ, ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη µε ηελ παξάζεζε ελόο
ζπλόινπ εθαξκνγώλ πνπ επηιύνπλ πξαθηηθά πξνβιήµαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ.

Σην δεύηεξν κέξνο θαιύπηνληαη ζέµαηα πνπ άπηνληαη ηεο πεξηνρήο ηεο Μεραληθήο
Μάζεζεο. Παξέρνληαη νξηζµνί ησλ βαζηθόηεξσλ ελλνηώλ ηεο, παξνπζηάδνληαη ελ
ζπληνµία νη ζεµαληηθόηεξεο νηθνγέλεηεο αιγνξίζκσλ κάζεζεο θαη αλαπηύζζνληαη νη
αιγόξηζκνη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξαµάησλ ηεο
εξγαζίαο απηήο (Ταμηλνκεηέο Bayes, Γέλδξα Απόθαζεο, Νεπξσληθά Γίθηπα θαη
Μεραλέο ∆ηαλπζµάησλ Υπνζηήξημεο – SVMs).
Σην Κεθάιαην 3 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηξείο Βάζεηο κε ειεθηξνληθά κελύκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη απνηίκεζε ηνπ θίιηξνπ θαη εηδηθόηεξα
γίλεηαη εθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ ζσκάησλ κελπκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
απηώλ.
Σην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ε εμαγσγή ηεο γλώζεο από ηηο
ρξεζηκνπνηνύκελεο Βάζεηο δεδνκέλσλ ει αιιεινγξαθίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηαμηλνκεηή ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σην πξώην κέξνο
ρξεζηκνπνηείηαη ε Βάζε Ling-Spam γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαμηλνκεηώλ Μ. Μ. θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ ρξεζηκνπνηνύληαη απεπζείαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηηθνύ
ζπζηήκαηνο κε ηελ ρξήζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Enron. Γίλεηαη επίζεο ε παξνπζίαζε
ηνπ Email Client πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη θάλεη ρξήζε ηνπ θίιηξνπ αλεπηζύκεηεο
αιιεινγξαθίαο, ελώ παξαηίζεηαη θαη ε “offline” απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Βάζε
δεδνκέλσλ SpamAssasin.
Οινθιεξώλνληαο ηελ εξγαζία απηή θαη καδί θαη ηελ θνίηεζή κνπ ζην
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα (Μ.Γ.Δ) ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα
Καζεγεηή θ. Ι. Φαηδειπγεξνύδε, ηνλ Καζεγεηή θ. Π. Πηληέια θαη ηνλ Γηδάθηνξα θ. Σ.
Κσηζηαληή γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηηο εύζηνρεο
παξαηεξήζεηο, ρσξίο ηηο νπνίεο ζα ήηαλ αδύλαηε ε επηηπρήο νινθιήξσζε απηήο ηεο
εξγαζίαο.

Ανσυαντής τ. Διονύσιος
ΠΑΣΡΑ, Απρίλιος 2008
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ΒΑΙΚΓ ΓΝΝΟΙΓ – ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ
ΓΙΑΓΩΓΗ
ην παξόλ θεθάιαην θαη ζην πξώην κέξνο παξνπζηάδνληαη βαζηθέο γλώζεηο
γηα ει. αιιεινγξαθία θαη ηα εκπιεθόκελα πξσηόθνιια θαη όξνπο. Γίλεηαη επίζεο
αλαθνξά γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο θαη νη παξαηεξνύκελεο ηάζεηο ησλ
απηόθιεησλ κελπκάησλ.
ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξεο πξνζεγγίζεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά.

1.1

ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΔΡΟΜΓΙΟ

Σν Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (Δmail) είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία επηηξέπεη ηελ
απνζηνιή θαη ιήςε ει. κελπκάησλ πάλσ από δηθηπαθέο δεύμεηο. To πξσηόθνιιν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζήκεξα είλαη ην SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
[1], ην νπνίν πξνηάζεθε ην 1982. Από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα
πξσηόθνιια POP (Post Office Protocol) [2] θαη IMAP (Internet Message Access
Protocol) [3] ηα νπνία θαη πξνηάζεθαλ ην 1984, θαη 1996 αληίζηνηρα.

1.2

ΑΤΣΟΚΛΗΣΑ MHNYMATA

Ωο απηόθιεην κήλπκα (spam) νξίδεηαη ην ειεθηξνληθό κήλπκα, θπξίσο
εκπνξηθνύ ή δηαθεκηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη καδηθά ζε
παξαιήπηεο, νη νπνίνη δελ ην έρνπλ δεηήζεη. Δθηηκάηαη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ απνζηέιιεηαη ζηνπο ρξήζηεο ζήκεξα είλαη ηύπνπ
spam. Ζ εηθόλα 1.1 παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απηόθιεησλ
κελπκάησλ.

Εικόνα 1.1 Διάθοπερ καηηγοπίερ spam μηνςμάηων
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Ο ρξήζηεο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απνζηνιήο ησλ απηόθιεησλ
ει. κελπκάησλ νλνκάδεηαη spammer.
Σξία θιαζζηθά παξαδείγκαηα απηόθιεησλ κελπκάησλ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο
1.2, 1.3, θαη 1.4 πνπ αθνινπζνύλ :

Εικόνα 1.2 Παπάδειγμα spam μηνύμαηορ με επιζςναπηόμενη εικόνα, ηο οποίο
διαθημίζει πανεπιζηημιακά διπλώμαηα

Εικόνα 1.3 Παπάδειγμα spam μηνύμαηορ, ηο οποίο διαθημίζει δάνεια
-2-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εικόνα 1.4 Παπάδειγμα spam μηνύμαηορ – απάηη

1.3

ΑΤΣΟΚΛΗΣΑ MHNYMATA ΓΞΑΠΑΣΗΗ

Σα κελύκαηα εμαπάηεζεο (phising) είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία spam ει.
αιιεινγξαθίαο. θνπόο είλαη ε εμαπάηεζε ησλ απνζηνιέσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε
ππνθινπή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ινγαξηαζκώλ θηι. Έλα άηνκν πνπ εκπιέθεηαη ζε
ηέηνηεο ελέξγεηεο θαιείηαη Phisher.

Εικόνα 1.5 Παπάδειγμα spam μηνύμαηορ για οικ. εξαπάηηζη ηο οποίο θέπεηαι αν έσει
αποζηαλεί από Τπάπεζα
-3-
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Εικόνα 1.6 Παπάδειγμα spam μηνύμαηορ για οικ. εξαπάηηζη, ηο οποίο θέπεηαι να
έσει αποζηαλεί από ηο eBay. Αξίζει να παπαηηπηθεί ζηο κάηω μέπορ η
ανακαηεύθςνζη ζηο http://awcgldln.com και όσι ζηο http://www.ebay.com

1.4

ΓΜΑΙL AGENTS

ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη βαζηθά ζηνηρεία από Internet
Email Agents (IEA).

1.4.1

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΓΜΑΙL

Κηα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) είλαη έλα αιθαξηζκεηηθό
ηεο κνξθήο: username@host.domain.
O Ray Tomlinson [4] πξσηνεηζήγαγε ηελ ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ @ γηα ηνλ
ρσξηζκό ηνπ νλόκαηνο (username) από ηνλ ππνινγηζηή (hostname) ην 1971.

1.4.2

MAIL USER AGENT (MUA)

Έλαο Mail User Agent (MUA), ζπλεζέζηεξα απνθαινύκελνο Email Client, είλαη
κηα εθαξκνγή γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ. ηελ πην απιή κνξθή ηνπ
εθηειείηαη ζηε πιεπξά ηνπ ρξήζηε, ελώ ππάξρνπλ θαη Email Clients πνπ είλαη webbased.
Παξαδείγκαηα Email Clients είλαη: Eudora, Kmail, Outlook
Thunderbird, SquirrelMail, AIM, Yahoo!Mail, Lycos, Gmail, θαη Hotmail.

1.4.3

Express,

MAIL TRANSFER AGENT (MTA)

Έλαο Mail Transfer Agent (MTA) έρεη σο απνζηνιή ηελ παξάδνζε ησλ ει.
κελπκάησλ απν ηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ άιινλ.
Παξαδείγκαηα MTAs είλαη νη : Sendmail, Postﬁx, Exim, Qmail, MS Exchange
Server.

1.4.4

MAIL DELIVERY AGENT (MDA)

Έλαο Mail Delivery Agent (MDA) έρεη σο απνζηνιή ηελ παξάδνζε ησλ
εηζεξρόκελσλ ει. κελπκάησλ ζηηο ει. ζπξίδεο ησλ ρξεζηώλ. Παξαδείγκαηα MDAs
είλαη: Procmail, MailDrop.
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ΡΟΗ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜHΝYΜΑΣΩΝ

ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο
κεηαμύ ηεο απνζηνιέαο Alice θαη ηνπ παξαιήπηε Bob πάλσ απν ην Γηαδίθηπν,
ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηνλ από ηνπο MUAs πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Ζ επηθνηλσλία
κεηαμύ ηνπ Bob θαη ηεο Alice απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 1.7.

Εικόνα 1.7 Παπάδειγμα επικοινωνίαρ με ηλεκηπονικό μήνςμα μεηαξύ ηος παπαλήπηη Bob
και ηηρ αποζηολέαρ Alice πάνω από ηο Διαδίκηςο (Internet)
Βήκαηα – Σηάδηα
1.

Ο Απνζηνιέαο ζπλζέηεη ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα απνζηείιεη θαη ν MUA
κεηαθέξεη ην κήλπκα ζηνλ ηνπηθό ΚΣΑ.
O MUA κεηαθέξεη ην κήλπκα πάλσ από ην δηαδίθηπν ζε θαηάιιειε
κνξθή
(Internet
Message
Format
[5])
ζην
ηνπηθό
MTA
ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν SMTP. (ην παξάδεηγκα ν ηνπηθόο
MTA είλαη o smtp.a.org).

2.

Ο απνζηνιέαο ΚΣΑ πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε γηα Mail Exchanger
Records (MX) ηνπ Domain ηνπ παξαιήπηε δηακέζνπ ηνπ DNS.
Ο απνζηνιέαο ΚΣΑ smtp.a.org βξίζθεη ην Domain ηνπ παξαιήπηε από
ηελ κνξθή ηεο ει. δηεύζπλζεο ηνπ παξαιήπηε. Δπεηδή ζηελ
πεξίπησζή καο ε ει. δηεύζπλζε είλαη ηεο κνξθήο b.org, ν ΚΣΑ
πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε γηα ηα Mail Exchanger Records (MX) ηνπ
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Domain b.org ρξεζηκνπνηώληαο ην DNS (The Domain Naming
Convention for Internet User Applications [6]). Σα ΚΥ Records ηνπ
DNS γηα έλα ζπγθεθξηκέλν Domain πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
Mail Exchange Servers (MTAs) πνπ ην εμππεξεηνύλ. ην παξάδεηγκά
καο ν DNS Server γηα ην Domain b.org είλαη ν ns.b.org. Ο DNS Server
ns.b.org «απαληά» ζηηο αλαδεηήζεηο από ηνλ ΚΣΑ απνζηνιήο
smtp.a.org κε ΚΥ Records ζηα νπνία πεξηέρεηαη ε ιίζηα κε ηνπο Mail
Exchange Servers γηα ην Domain b.org. πλήζσο ηα Domains έρνπλ
πνιιαπινύο Mail Exchange Servers. Σα MX Records έρνπλ έλαλ
αξηζκό πξνηεξαηόηεηαο ν νπνίνο δειώλεη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία νη
Mail Servers ζα κπνξνύλ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ
κελπκάησλ. Σν ΚΥ Record κε ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό έρνπλ ηελ
κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα.
3.

SMTP ζύλδεζε κεηαμύ Απνζηνιέα/Πξνσζεηή MTA θαη Παξαιήπηε
ΚΣΑ.
Ο απνζηνιέαο/πξνσζεηήο ΚΣΑ smtp.a.org ρξεζηκνπνηεί SMTP γηα ηελ
απνζηνιή ηνπ ει. κελύκαηνο ζηνλ MTA ηνπ παξαιήπηε (mx.b.org). O
παξαιήπηεο ΚΣΑ παξαδίδεη ην ει. κήλπκα ζηνλ ηειηθό απνδέθηε (ει.
ζπξίδα Bob) ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ MDA.

4.

Παξαιαβή Ζι. Κελύκαηνο κε ηελ ρξήζε MUA.
Υξεζηκνπνηώληαο ν Bob ηνλ MUA ηνπ παξαιακβάλεη ηα ει. κελύκαηά
ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην POP3 [1] ή ην πξσηόθνιιν IMAP [7].
Δλαιιαθηηθά κπνξεί ν παξαιήπηεο λα θάλεη ρξήζε Web Email Clients.

1.5

ΦΤΗ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ

Σα ειεθηξνληθά κελύκαηα σο ζηνηρείν ηεο ηάμεο ησλ ειεθηξνληθώλ
ηεθκεξίσλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εκη-δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Αλ ην
ειεθηξνληθό κήλπκα ζεσξεζεί σο ζύλνιν πεδίσλ, ε θαηάηαμε ηνπ ζηα εκη-δνκεκέλα
νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πεξηιακβάλεη πεδία εηζαγσγήο πξνθαζνξηζκέλσλ
δεδνκέλσλ αιιά θαη πεδία ησλ νπνίσλ ν ηύπνο ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη γλσζηόο ε
πξνζδηνξηζκέλνο.
Έλα ειεθηξνληθό κήλπκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ηνλ
header, ην θπξίσο ζώκα θαη πηζαλά έλα ε πεξηζζόηεξα ζπλεκκέλα έγγξαθα.
ύκθσλα κε ηνλ Klimt Β. [18] θάζε ειεθηξνληθό κήλπκα πεξηιακβάλεη έλα κε
δνκεκέλν θείκελν, θαηεγνξεκαηηθό θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Ο header πεξηιακβάλεη
πεδία, όπσο ε “εκεξνκελία\date”, o “απνζηνιέαο\from”, ν “παξαιήπηεο\to” ε “ιίζηα
θνηλν-πνίεζεο\cc” θαη ην “ζέκα\subject”. ύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
Klimt Β. ην πεδίν “εκεξνκελία” εληάζζεηαη ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ην πεδίν
“ζέκα” θαη ην “ζώκα” ηνπ κελύκαηνο εληάζζνληαη ζην κε δνκεκέλν θείκελν, ελώ ηα
πεδία “απνζηνιέαο” θαη “παξαιήπηεο” αλήθνπλ ζην θαηεγνξεκαηηθό θείκελν.

1.5.1

ΔΟΜΗ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜHΝYΜΑΣΩΝ

Ζ Γνκή ησλ ει. κελπκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα RFC 822 (Standard for the
Format of ARPA Internet Text Messages [8]) θαη RFC 2822 (Internet Message
Format [5]. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
1.

Δπηθεθαιίδεο (Headers)
Οη επηθεθαιίδεο είλαη έλα ζύλνιν δεπγαξηώλ από πεδία/ηηκέο.
Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνζηνιέα, ηνλ παξαιήπηε ηνπ
κελύκαηνο θαζώο θαη ην ίδην ην κήλπκα. Θάζε επηθεθαιίδα
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πεξηιακβάλεη έλα όλνκα θαη κηα ηηκή θαη μεθηλά από ηνλ πξώην
ραξαθηήξα ηεο γξακκήο αθνινπζνύκελε από έλα ζύκβνιν «:», θαη
ηελ ηηκή. Σα νλόκαηα ησλ επηθεθαιίδσλ πεξηνξίδνληαη ζε 7-bit ASCII
ραξαθηήξεο. Οη κε ΑSCII ραξαθηήξεο αλαπαξίζηαληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θσδηθνπνίεζεο MIME (Multipurpose Inetrent Mail
Extensisons Multipurpose Internet Message Header Extensions
forNon-ASCII Text [9]). Σα πεδία From, To, Subject, Date είλαη
ππνρξεσηηθά.
ηνλ Πίλαθα 1.1 παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεσηηθέο επηθεθαιίδεο, θαζώο
επίζεο θαη κεξηθέο άιιεο ζύλεζεο επηθεθαιίδεο πνπ ζπλαληώληαη ζηα
ει. κελύκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ν ηξόπνο
ζπκπιήξσζεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ απνζηνιέα, θαη
ζπλεπώο είλαη δπλαηόλ λα ζπκπιεξσζνύλ θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ.
2.

ώκα (Body)
Σν ζώκα ηνπ ει. κελύκαηνο πεξηέρεη ην θαζ’ εαπηό κήλπκα. Σν ζώκα
θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηέρεη ραξαθηήξεο εθηόο US-ASCII παξίζηαληαη κε
ηελ βνήζεηα ηεο MIME θσδηθνπνίεζεο.

Δπηθεθαιίδα

Τηκή

From (Απνζηνιέαο)
To (Παξαιήπηεο)
Subject (Θέκα)
Date (Ηκεξνκελία)
CC (Κνηλνπνίεζε)
BCC (Κξπθή Κνηλνπνίεζε)
Received (Παξαιαβή)
Content-Type (Τύπνο
Πεξηερνκέλνπ)

Πεξηέρεη ηελ ει. δηεύζπλζε θαη ελαιιαθηηθά ην
όλνκα ηνπ απνζηνιέα
Πεξηέρεη ηελ ει. δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαη
ελαιιαθηηθά ηα νλόκαηα απηώλ
Σν ζέκα ηνπ κελύκαηνο
Σνπηθή ώξα θαη εκεξνκελία απνζηνιήο
Ζι. δηεπζύλζεηο θνηλνπνίεζεο
Ζι. δηεπζύλζεηο θξπθήο θνηλνπνίεζεο
Αιπζίδα
παξαιαβήο
από
Δμππεξεηεηέο
πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ει.
κελύκαηνο
Πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ηύπν ηνπ
κελύκαηνο

Πίνακας 1.1 Επικεθαλίδερ και ηιμέρ αςηών για ηην δομή ηος ηλ. μηνύμαηορ ζύμθωνα με ηο
ππόηςπο Internet Mail Format

1.6

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ SMTP

Σν πξσηόθνιιν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) είλαη ην ζύλεζεο
πξσηόθνιιν γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ει. ηαρπδξνκείνπ. ηελ ζπλέρεηα ζα
δώζνπκε ηππηθά ζηνηρεία ηνπ πξσηνθόιινπ θαζώο επίζεο θαη κηα ηππηθή αιιεινπρία
κελπκάησλ SMTP.

1.6.1

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ SMTP

Σν SMTP είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ει. αιιεινγξαθίαο κε
αμηόπηζην θαη απνδνηηθό ηξόπν (πρ κε ηελ ρξήζε TCP). Πξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηαθνξά
ελόο ει. κελύκαηνο ν SMTP Client (απνθαινύκελνο θαη ζαλ SMTP απνζηνιέαο ζην
RFC 821) εγθαζηζηά έλα ακθίδξνκν θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνλ SMTP Server ζηελ
πόξηα 25 (απνθαινύκελνο θαη ζαλ SMTP παξαιήπηεο ζην RFC 821). Ο SMTP Client
είλαη επσκηζκέλνο κε ηελ επζύλε ηεο παξάδνζεο ει. κελπκάησλ ζε έλαλ ε
πεξηζζόηεξνπο SMTP Servers νη νπνίνη ζηελ ζπλέρεηα ζα απνηειέζνπλ ηνπο SMTP
Clients πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ κεηάδνζε ηνπ ει. κελύκαηνο. Ζ επζύλε ηνπ
SMTP Server βξίζθεηαη ζηελ αλαθνξά πξνβιήκαηνο παξάδνζεο ηνπ κελύκαηνο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην κήλπκα δελ κπνξεί λα παξαδνζεί. Σν SMTP κνληέιν απεηθνλίδεηαη
ζηελ Δηθόλα 1.10.
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Εικόνα 1.10 Μονηέλο SMTP καηά RFC 821

1.6.2

ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΗΛ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΑΚΓΛΛΟΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟ

Σν SMTP κεηαθέξεη έλα αληηθείκελν (Mail Object) θάζε θνξά. To αληηθείκελν
απηό πεξηέρεη έλαλ envelope θαη έλα content όπσο πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
Ο Φάθεινο (Envelope) απνηειείηαη από ηελ δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα (ε
δηεύζπλζε ζηελ νπνία ζα απνζηαινύλ αλαθνξέο ιαζώλ), κία ε πεξηζζόηεξεο
δηεπζύλζεηο, θαη ηπρόλ πξναηξεηηθά επεθηάζεηο ηνπ πξσηνθόιινπ.
Σν SMTP πεξηερόκελν (Content) απνηειείηαη απν δύν κέξε, ηηο επηθεθαιίδεο
θαη ην θπξίσο ζώκα. Οη επηθεθαιίδεο είλαη έλα ζύλνιν από δεπγάξηα πεδίσλ/ηηκώλ
ζύκθσλα κε ην RFC 2822 [5], ελώ ην θπξίσο ζώκα δνκείηαη ζύκθσλα κε ην MIME
[9].

1.6.3

ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ

ην SMTP ε κεηαθνξά ηνπ ει. κελύκαηνο κπνξεί λα ζπκβεί κε κία θαη κόλε
ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ SMTP απνζηνιέα θαη ηνπ ηειηθνύ SMTP απνδέθηε, ή όπσο
ζπκβαίλεη ζπλήζσο λα ρξεηαζηνύλ αξθεηέο αλαπεδήζεηο (hops) κεηαμύ ελδηάκεζσλ
θόκβσλ κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε. Σν πην πάλσ ππνλλνεί όηη ν SMTP Server κπνξεί
λα είλαη:
1.

Ο ηειηθόο απνδέθηεο

2.

Δλδηάκεζνο θόκβνο (Intermediate Relay). Ο SMTP Server πξνζζέηεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδξνκή ηνπ κελύκαηνο θαη πξνσζεί ην
κήλπκα ζηνλ επόκελν SMTP Server ελεξγώληαο ζαλ SMTP Client.

3.

Διεγθηήο Πύιεο (Gateway) Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην άιιν
πξσηόθνιιν γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ ει. κελύκαηνο από ην
SMTP.

1.6.4

SMTP ΓΝΣΟΛΓ

Οη SMTP εληνιέο είλαη απιά αιθαξηζκεηηθά πνπ ηεξκαηίδνληαη από ηνλ
ραξαθηήξα θελνύ (<SP>) εάλ αθνινπζνύλ παξάκεηξνη ή από ηνλ ραξαθηήξα λέαο
γξακκήο (<CRLF>). Κηα ηππηθή δηαδηθαζία SMTP πεξηιακβάλεη ζπλήζσο θάπνηεο από
ηηο παξαθάησ εληνιέο:
1.

Extended HELOO (EHLO) ή HELLO (HELLO). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλαγλώξηζε ηνπ SMTP Server.
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2.

MAIL (MAIL). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλδηαιιαγήο
κεηαμύ SMTP Client θαη SMTP Server.

3.

RECIPIENT (RCPT). Υξεζηκνπνηείηαη
κεκνλσκέλνπ παξαιήπηε.

4.

DATA (DATA). Πξνθαιεί ηελ επηθόιιεζε δεδνκέλσλ ζην ηέινο ηνπ
Mail Buffer.

5.

RESET (RSET). Πξνθαιεί ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ηξέρνπζαο ζπλδηαιιαγήο.

6.
7.

VERIFY (VRFY). Εεηά ηελ επηβεβαίσζε όηη ε παξάκεηξνο αλαγλσξίδεη
ηελ ύπαξμε ρξήζηε ε ζπξίδαο.
EXPAND (EXPN). Εεηά από ηνλ παξαιήπηε ηελ επηβεβαίσζε όηη ε
παξάκεηξνο αληηζηνηρεί ζε Mailing List, θαη άλ ηζρύεη ηνλ θάηνρν ηεο
ιίζηαο.

8.

HELP (HELP). Πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ησλ δηαζέζηκσλ δηαηαγώλ.

9.

NOOP (NOOP). Πξνθαιεί ηελ απνζηνιή ΟΘ από ηνλ παξαιήπηε.

γηα

ηελ

αλαγλώξηζε

ελόο

10. QUIT (QUIT). Πξνθαιεί ηελ έμνδν αθνύ ν παξαιήπηεο ζηείιεη OK.
Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ζεηξά θαη ηελ ρξήζε ησλ πην πάλσ εληνιώλ.

1.6.5

SMTP ΓΝΣΟΛΓ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΓΣΡΟΙ

Όπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν κηα ηππηθή SMTP
ζπλδηαιιαγή εκπεξηέρεη ηελ αληαιιαγή πνιιαπιώλ Data Objects θαη απηά ηα Data
Objects κεηαθέξνληαη ζαλ νξίζκαηα-παξάκεηξνη ζε δηαθνξεηηθέο εληνιέο. Οη εληνιέο
θαη νη παξάκεηξνη θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.2
Δπηθεθαιίδα

Τηκή

Mail From :

<reverse-path> [SP <mail-parameters>] <CRLF>

RCPT To :

<forward-path> [SP <rcpt-parameters>] <CRLF>
DATA <CRLF>

DATA :

Εικόνα 1.11 SMTP ενηολέρ και παπάμεηποι

1.6.6.

SMTP ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΣΗΗ

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ SMTP ζπλδηαιιαγώλ, νη SMTP απαληήζεηο δηαηεξνύλ
έλαλ ζπγρξνληζκό κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ request-actions. Οη θσδηθνί ησλ SMTP
απαληήζεσλ είλαη ηξηςήθηνη θσδηθνί. Κεξηθνί από ηνπο θσδηθνύο απεηθνλίδνληαη ζηoλ
Πίλαθα 1.3
Reply Code

Σεκαζία

220

<domain> service ready

221
250

<domain> service closing transmission channel
Request mail action okay, completed

354

Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>

550

Request action not taken mailbox unavailable

Εικόνα 1.12 SMTP λίζηα με μεπικούρ κωδικούρ απάνηηζηρ
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ΤΝΔΙΑΛΛΑΓΓ SMTP

ηoλ Πίλαθα 1.4 παξαζέηνπκε έλα θιαζζηθό παξάδεηγκα SMTP ζπλδηαιιαγήο
κεηαμύ ησλ sending-machine.net θαη receiving-machine.org ζην νπνίν θαίλνληαη νη
ρξήζεηο ησλ HELO, MAIL FROM, DATA, QUIT. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ελώ ζηνλ
Envelope Sender είλαη ν snd@sending-machine.net ε ει. δηεύζπλζε ζην From είλαη
thomαs@sending-machine.net. (Πίλαθαο 1.5)
Απνζηνιέαο

Παξαιήπηεο
220 receiving-machine.com
Simple Mail Transfer
Service
Ready

HELO sending-machine.net
250 receiving-machine.org
MAIL FROM:< snd@sending −
machine.net >

Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
250 OK (Sender OK)

RCPT TO:< rpt@receiving −
machine.org >
250 OK (Recipient OK)
DATA
354 Start mail input;
end with <CRLF>.<CRLF>
From:thomas@sendingmachine.net
To: shalen@receivingmachine.org
Subject: Hi
Hi,
How are you?
Thomas.
.
250 OK (Message Accepted)
QUIT
221 receiving-machine.org
Service closing
Transmission Channel

Πίνακας 1.4 SMTP mail ζςνδιαλλαγή μεηαξύ ηων sending-machine.net και receiving-machine.org
Return-Path:< snd@sending − machine.org >
other headers
From:thomas@sending-machine.net
To: shalen@receiving-machine.com
Subject: Hi
Hi,
How are you?
Thomas.
.

Πίνακας 1.5 Διαθοπά μεηαξύ Envelope Sender και From Address

1.7

ANAΜΓΣΑΔOΗ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ

Έλαο Open Relay Mail Server είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ει. αιιεινγξαθίαο ν
νπνίνο είλαη κε ηέηνην ηξόπν ξπζκηζκέλνο ώζηε θάζε ρξήζηεο, απ’ όπνπ θαη αλ
βξίζθεηαη (όρη κόλν νη ηνπηθνί ρξήζηεο) λα κπνξεί λα απνζηέιιεη/πξνσζεί/
αλακεηαδίδεη ει. κελύκαηα δηακέζνπ απηνύ. Οη Spammers εθκεηαιιεύνληαη ηέηνηεο
αηέιεηεο ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνζηνιή καδηθώλ κελπκάησλ. Πάξα πνιιά από ηα
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ει. κελύκαηα πνπ δερόκαζηε αλακεηαδίδνληαη (relay), θαη ζπλεπώο πνιινί MTA
είλαη ξπζκηζκέλνη ώζηε λα απνξξίπηνπλ εηζεξρόκελε αιιεινγξαθία θαη ζπλδέζεηο
από Open Mail Relays.

1.8

ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ ΑΤΣΟΚΛΗΣΩΝ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜHΝYΜΑΣΩΝ

Ιόγσ ηεο θύζεο ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ θαη ησλ ζπλερώλ
κεηαιιάμεσλ απηώλ έρνπλ θαηά θαηξνύο γίλεη πξνζπάζεηεο δηαρσξηζκνύ ζε
θαηεγνξίεο. Οη θύξηεο θαηεγνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από πιεζώξα αλαιύζεσλ (πρ
FTC DivisionMarketing Analysis, “False Claims in Spam”) [10] ησλ spam ει.
κελπκάησλ δίλνπλ ηηο θαηεγνξίεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.6, θαη Δηθόλα
1.11.
Τύπνο
Δπελδύζεηο/Δπθαηξίεο
Απαζρόιεζεο
Πνξλνγξαθηθά
Φξεκαηννηθνλνκηθά
Πξντόληα / Υπεξεζίεο
Υπνινγηζηέο/ Γηαδίθηπν
Αλαςπρή / Ταμίδηα
Δθπαίδεπζε
Άιια

Πίνακας 1.6 Καηηγοπίερ αςηόκληηων ηλ. μηνςμάηων

Εικόνα 1.10 Καηηγοπίερ αςηόκληηων ηλ. μηνςμάηων και ποζοζηιαία καηανομή αςηών
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1.9

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΓΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Γ ΑΤΣΟΚΛΗΣΑ
ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜHΝYΜΑΣΑ

Σα απηόθιεηα ει. κελύκαηα ραξαθηεξίδνληαη από ηξνπνπνηεκέλε πιεξνθνξία. Σα πεδία “Subject” θαη “From” ζπρλά ηξνπνπνηνύληαη θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ
λα πεηύρνπλ απόθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο πξνέιεπζεο αιιά θαη λα μεπεξάζνπλ ηα
δηαθόξσλ εηδώλ θίιηξα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ πνξεία ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή
παξάδνζε απηώλ. ηνπο Πίλαθεο 1.7 - 1.8 απεηθνλίδνληαη νη ζπρλόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεδίσλ “Subejct” θαη “From”.
Τύπνο Τξνπνπνίεζεο ζην
From

Πεξηγξαθή

Κελό
Ζ ηαπηόηεηα ηνπ απνζηνιέα έρεη αθαηξεζεί
Δπαγγεικαηηθό
Σν όλνκα ηνπ απνζηνιέα δεηθλύεη επαγγεικαηηθή
ζρέζε κεηαμύ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε
Πξνζσπηθό
Σν όλνκα ηνπ απνζηνιέα δεηθλύεη πξνζσπηθή
ζρέζε κεηαμύ ηνπ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, πρ
κε ηελ ρξήζε ηνπ κηθξνύ νλόκαηνο ηνπ
παξαιήπηε
Φξήζε Γηεπζ. Παξαιήπηε
Ζ δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα έρεη αληηθαηαζηαζεί
κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε
Μεηαζρεκαηηζκέλν κε άιιν
ηξόπν
Υξήζε ζπλδπαζκέλσλ ηερληθώλ

Πίνακας 1.7 Τποποποιημένη πληποθοπία ζηο πεδίο FROM ζε ένα ζύνολο 1000
αςηόκληηων μηνςμάηων ([10])
Κεξηθά ζηνηρεία γηα ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ηερληθέο δίλνληαη παξαθάησ :
Υξήζε Γηεύζπλζεο Παξαιήπηε
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απνηειεί απόδεημε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ έρεη
επέιζεη ζηελ θνηλόηεηα ησλ spammers, αλαθνξηθά µε ηα µέηξα πεξηνξηζµνύ ηεο
δξάζεο ηνπο πνπ ιαµβάλνληαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ ρξήζε ηεο
δηεύζπλζεο ηνπ παξαιήπηε ζην πεδίν From ηεο επηθεθαιίδαο ηνπ µελύµαηνο, ε
νπνία µε απόιπηε ζρεδόλ βεβαηόηεηα πεξηιακβάλεηαη ζην Βηβιίν Γηεπζύλζεσλ,
εμαζθαιίδεη ηελ εμνπδεηέξσζε όρη µόλν ηνπ ππό εμέηαζε θίιηξνπ αιιά θαη ελόο
µεγάινπ αξηζµνύ εµπνξηθώλ ζπζηεµάησλ πνπ βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζηε
δηαηήξεζε Ιηζηώλ από δηεπζύλζεηο. Οη ζύγρξνλεο πινπνηήζεηο ηνπ πξσηνθόιινπ
SMTP επηρεηξνύλ λα θαηαπνιεµήζνπλ ην αλαθεξόµελν πξόβιεµα, εθαξµόδνληαο
απζηεξνύο ειέγρνπο γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηα πξνο απνζηνιή µελύµαηα όλησο
πξνέξρνληαη από ην δίθηπν από ην νπνίν ηζρπξίδνληαη νη απνζηνιείο ηνπο. Ζ ύπαξμε
σζηόζν αξθεηώλ εμππεξεηεηώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ νη νπνίνη δε ζπµµνξθώλνληαη µε ηηο πξναλαθεξζείζεο πνιηηηθέο αζθαιείαο, επηηξέπνπλ ηε δηαηώληζε ηνπ
πξνβιήµαηνο απηνύ.
Τύπνο Τξνπνπνίεζεο ζην
Subject
Κελό

Πεξηγξαθή

Γελ ππάξρεη Θέκα
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Δπαγγεικαηηθό
Σν ζέκα δεηθλύεη επαγγεικαηηθή ζρέζε κεηαμύ
απνζηνιέα θαη παξαιήπηε
Πξνζσπηθό
Σν ζέκα δεηθλύεη πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ
απνζηνιέα θαη παξαιήπηε
Με ζρεηηδόκελν κε ην
πεξηερόκελν
Σν πεξηερόκελν δελ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηνπ
κελύκαηνο
RE:
Απάληεζε ζε πξνεγνύκελν ει. κήλπκα
Άιιν
Γηάθνξεο άιιεο ηξνπνπνηήζεηο
ζπλδπαζκέλσλ ηερληθώλ

κε

ρξήζε

Πίνακας 1.8 Τποποποιημένη πληποθοπία ζηο πεδίο SUBJECT ζε ένα ζύνολο
1000 αςηόκληηων μηνςμάηων ([10])
Κεξηθά ζηνηρεία γηα ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ηερληθέο δίλνληαη παξαθάησ :
Θελό πεξηερόκελν
Δίλαη ζπλήζσο µελύµαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα ζπλεµµέλα
αξρεία, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο µνιπζµέλα από ίν, ηα νπνία ειιείςεη ζώµαηνο, θαζώο
θαη ιόγσ ηνπ παξαπιαλεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεδίνπ ηνπ ζέµαηνο ζηελ
επηθεθαιίδα ηνπο παξεξκελεύνληαη ζπλήζσο σο ζεκηηά.
Δπαγγεικαηηθό - Πξνζσπηθό
Έλα από ηα αγαπεµέλα ζέµαηα ησλ spammers απνηειεί ε δηαθήµηζε
αλύπαξθησλ λεντδξπζεηζώλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαδεηνύλ ρξεκαηνδόηεο. Ο ζπλήζεο
ηξόπνο πξνζέιθπζεο ησλ αλππνςίαζησλ επελδπηώλ ζπλίζηαηαη ζηε απνζηνιή
επίζεµσλ µκαθξνζθειώλ επηζηνιώλ, νη νπνίεο αξθεηέο θνξέο απεπζύλνληαη πξνζσπηθά ζηνλ παξαιήπηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην επώλπµό ηνπ ζε δηάθνξα ζεµεία ηνπο. Σν
ίδην ζπκβαίλεη θαη κε παξαιιαγή ηνπ παξαπάλσ κε ηελ ελζσκάησζε πξνζσπηθώλ
πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη από δηάθνξεο πεγέο.
Κε ζρεηηδόκελν ή πξνζεθηηθά επηιεγκέλν πεξηερόκελν
Σα µελύµαηα απηά αλαθέξνληαη ζε ζέµαηα πνπ άπηνληαη πξνζσπηθνύ
ελδηαθέξνληνο πξνεξρόµελα πξνθαλώο από ζρεηηθά sites ζηα νπνία ν παξαιήπηεο
είρε δώζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε, ή αθόµα θαη από απνζηνιείο πνπ
γλώξηδαλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, µέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην δηαδίθηπν.
RE
Σα κελύκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ην παξαπάλσ σο ζέκα πξνθεηκέλνπ λα
παξαθάκςνπλ ηπρόλ θίιηξα. Πξόθεηηαη γηα ζπλήζε πιελ όκσο παιαηά κέζνδν ησλ
spammers.

1.10 TAΓΙ ΑΤΣΟΚΛΗΣΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ
Ζ νκάδα Αζθαιείαο ηεο MSN δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο πνπ
νη spammers εκθαλίδνπλ [11]. Ζ αλάιπζή ηνπο επηβεβαηώλεη ηελ ρξήζε
ηερλαζκάησλ όπσο, word obscuring, url obscuring, domain spooﬁng, token breaking
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θαη character encoding. Ζ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ρξνληθώλ
δηαζηεκάησλ ην έηνο 2003 θαη 2004 ζε έλα δείγκα 1000 απηόθιεησλ κελπκάησλ
απεηθνλίδεηαη κε ζπλνπηηθό ηξόπν ζηνπο Πίλαθεο 1.9, 1.10 θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο
γηα ηηο ηάζεηο ησλ απηόθιεησλ κελπκάησλ.
Product

2003 Spam (%)

2004 Spam (%)

17

34

Insurance

1

4

Rx/Herbal

8

10

12

13

Travel/
Casino

2

3

Scams

8

6

Newsletters

9

6

Other Spam

13

8

13

7

20

10

Porn/Sex
Non Graphic

Financial

Porn/Sex
Graphic
Dubious
Products

Description
enhancers with sexual
connotation, links to porn
health, dental, life,
homeauto insurance
cheap drugs or
herbal supplements
reﬁnancing, get out - of debt, ﬁnancial advice
selling airlines tickets, hotel
reservations, rental car
Internet casino and
other gaming sites
get rich quick, Phisher
scams etc
any newsletter that
is not selling something
everything else
that appears to be spam
anything that contains
pornographic images
pirated software
diplomas etc.

Πίνακας 1.9 Τάζειρ ανά καηηγοπία αςηόκληηων μηνςμάηων ηα έηη 2003-2004 για
ηο corpus μελέηηρ [11]

Product

2003 Spam (%)

2004 Spam (%)

Word
Obscuring

0

20

URL
Spamming

4

10

41

50

7

15

5

11

Text
Chaff

52

56

URL
Obscuring

22

17

Character
Encoding

5

0

Domain
Spooﬁng
Token
Breaking
MIME
Attacks

Description
misspelling words,
Inserting words in images
etc.
adding URLs to
non-spam sites (ex:
msn.com)
using an invalid or
fake domain in the from line
breaking words with
punctuation, space etc.
inserting non-spam content
in one body part and
spam content in another
random strings of
characters, random series or
words, or unrelated
sentences
encoding a URL in
in hex, hiding the
URL with an @ sign etc.
pharmacy renders
into pharmacy

Πίνακας 1.10 Τεσνάζμαηα ανά καηηγοπία αςηόκληηων μηνςμάηων ηα έηη 2003-2004 για ηο corpus
μελέηηρ [11]
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1.11 ΠΡΟΓΓΓΙΓΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ
ηηο επόκελεο ελόηεηεο πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο θαηαπνιέκεζεο ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ θαη δίλνληαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά
θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ κεζόδσλ απηώλ. H ζεηξά
παξνπζίαζεο είλαη κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπο εηζαγσγή/εθαξκνγή ζην
πξόβιεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεπηζύκεηεο ει. αιιεινγξαθίαο.

1.11.1

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΜΓ ΥΡΗΗ ΣΓΥΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΗ

Από ηηο πξώηεο πινπνηήζεηο ζπζηεµάησλ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θηιηξαξίζµαηνο µελπµάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ πεξηνρή απηή απνηειεί ην
πξόγξαµµα µάζεζεο RIPPER [12], [13], µε θύξην αληηθείµελό ηνπ ηελ απηόµαηε
εμαγσγή θαλόλσλ µε ιέμεηο θιεηδηά από ην ζώµα ή από ην ζέµα ελόο µελύµαηνο.
Δθόζνλ όιεο νη ιέμεηο ηνπ ζώµαηνο ελόο θαλόλα εληνπηζηνύλ ζην ππό εμέηαζε
µήλπµα, ηόηε ε απόθαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ζπµπεξάζµαηνο ηίζεηαη ζε ηζρύ.
Παξόµνηα δξαζηεξηόηεηα αλέπηπμαλ θαη νη Nottelmann θαη Fuhr [14], µε ηελ
πινπνίεζε ηεο µεραλήο ζπµπεξαζµνύ HySpirit. Ζ πξνζέγγηζε πνπ δηεξεύλεζαλ –
επέθηαζε ηεο πξνεγνύκελεο – ζπλίζηαηαη ζηελ εθµάζεζε πηζαλνηηθώλ θαλόλσλ
Datalog, ζηελ απηόµαηε δειαδή εμαγσγή πξνηάζεσλ Horn θαηεγνξεµαηηθήο
ινγηθήο. Παξάιιεια ε µεραλή πηνζεηεί έλα ζύζηεµα απνηίµεζεο ηεο ηζρύνο ησλ
θαλόλσλ, µε ηελ αλάζεζε βαξώλ ηόζν ζην ζώµα όζν θαη ζην ζπµπέξαζµά ηνπο, πνπ
ππνινγίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο.
Άιιεο πινπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε Bayesian ηαμηλνκεηώλ πνπ
δξνπλ σο απηόλνµα θίιηξα (π.ρ. SpamCop, Pantel and Lin [15]), είηε σο
αξζξώµαηα ππαξρόλησλ εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (π.ρ.
ην θίιηξν iFile (Rennie [16]) πνπ είλαη γξαµµέλν γηα ηνλ EXMH mail client),
µάζεζεο βαζηζµέλεο ζε ζηηγκηόηππα (π.ρ. ην ζύζηεµα θαηεγνξηνπνίεζεο µελπµάησλ
ηνπ Mock [2001] γηα ην Microsoft OutlookTM), λεπξσληθώλ δηθηύσλ θαη perceptrons
(π.ρ. Re:Agent, (Boone [17]), θ.α.

1.11.2

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΜΓ ΒΑΗ ΛΙΣΓ

Κηα δεκνθηιήο πξνζέγγηζε είλαη θαη εθείλε ηεο ρξήζεο εθηεηακέλσλ ιηζηώλ
µε ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο γλσζηώλ spammers ζηελ απινύζηεξή ηνπο µνξθή, ή
αθόµα θαη DNS-based IP δηεπζύλζεηο γλσζηώλ ζπµµνξηώλ spammers, δηθηπαθώλ
ππεξεζηώλ µαδηθήο απνζηνιήο µελπµάησλ (spam-for-hire sites), πξαθηόξσλ
µεηαθνξάο ηαρπδξνκείνπ (MTAs) θαη αλακεηαδνηώλ (mail relays) πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηα ζπκθέξνληα ή έρνπλ πέζεη ζύµαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
νµάδσλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο µεραληζµνύο ειέγρνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ Καύξσλ
Ιηζηώλ, νη πην απιντθέο πινπνηήζεηο αξθνύληαη ζηε δηαζηαύξσζε ηνπ πεδίνπ ηνπ
απνζηνιέα ηνπ µελύµαηνο µε ηηο δηεπζύλζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ιίζηεο, ελώ άιιεο
ειέγρνπλ γηα ύπνπηεο ΗΡ δηεπζύλζεηο θαηά µήθνο νιόθιεξεο ηεο δηαδξνµήο ησλ
δηαθνµηζηώλ πνπ αθνινύζεζε ην µήλπµα γηα λα θζάζεη ζηνλ πξννξηζµό ηνπ, πξνο
αλαδήηεζε µε αζθαιώλ mail relays.
H βησζηµόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο µεζόδνπ θηιηξαξίζµαηνο βαζίδεηαη ζε
µεγάιν βαζµό ζηελ νπζηαζηηθή ζπµβνιή θάπνησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ νµάδσλ
ρξεζηώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δεµηνπξγία ησλ ιηζηώλ
απηώλ από ηα spam µελύµαηα πνπ ιαµβάλνπλ, θαζώο θαη ζηελ ύπαξμε spam
«παγίδσλ» (Spam Traps), ειεθηξνληθώλ δειαδή δηεπζύλζεσλ, πνπ ηνπνζεηνύληαη
από θνξείο αλάπηπμεο anti-spam θίιηξσλ θαη από µε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζµνύο
ζε δηάθνξα ζηξαηεγηθά ζεµεία ζην δηαδίθηπν, µε µνλαδηθό ζθνπό λα απνηεινύλ
πόιν έιμεο spam µελπµάησλ. Αλαθνξηθά δε µε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο, απηή
εμαξηάηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηελ εγθπξόηεηα ησλ δηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ
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ζπιιερζεί, ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν απνδεηθλύεηαη πνιύ δύζθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ
πξάμε. Ο ιόγνο έγθεηηαη ηόζν ζηελ πάγηα ηαθηηθή ησλ spammers λα ρξεζηκνπνηνύλ
βξαρύβηεο ή πιαζµαηηθέο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο, παξαπνηώληαο ηηο επηθεθαιίδεο
ησλ µελπµάησλ πνπ απνζηέιινπλ, όζν θαη ζηε ζπρλή αιιαγή ησλ δηαθνµηζηώλ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, πξνζπαζώληαο λα θαιύςνπλ θαηά
ην δπλαηόλ ηα ίρλε ηνπο, µε απνηέιεζµα ζε πνιύ ζύληνµν ρξνληθό δηάζηεµα νη
ιίζηεο λα πεξηέρνπλ παξσρεκέλεο πιεξνθνξίεο. Πξνο αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήµαηνο απηνύ, νη ρξήζηεο ηέηνησλ ζπζηεµάησλ απαηηείηαη λα αλαλεώλνπλ ηαθηηθά ηηο
Καύξεο Ιίζηεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο µε ελεκεξώζεηο πνπ παξέρνληαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά, θάπνηα από απηά ηα ζπζηήµαηα, πξνθεηκέλνπ λα
απαιιάμνπλ ην ρξήζηε από ηε δηαδηθαζία ησλ δηαξθώλ ελεκεξώζεσλ, δελ δηαηεξνύλ
ηνπηθά αληίγξαθα ησλ ιηζηώλ αιιά θαηά ην θηιηξάξηζµα θάζε εηζεξρόκελνπ
µελύµαηνο ζπλδένληαη µε on-line βάζεηο δεδνµέλσλ ζηηο νπνίεο θπιάζζνληαη όιεο νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (βι. ζην δηαδίθηπν SpamHaus http://www.spamhaus
.org/, ORDB -http://www.ordb.org, mail-abuse -http://www.mailabuse.org).
Λα αλαθέξνπµε ηέινο όηη, εμ αηηίαο ηεο απιόηεηαο θαη ηεο ηαρύηεηαο ε νπνία
ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ελόο αγλώζηνπ µελύµαηνο, ε ελ
ιόγσ ηερληθή ζπλαληάηαη ζε µηα µεγάιε πνηθηιία ζπζηεµάησλ πνπ θηιηξάξνπλ spam
µελύµαηα ηόζν ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηνύµελνπ όζν θαη ηνπ εμππεξεηεηή
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ, θαζώο θαη ζε γεληθόηεξεο θαηεγνξίεο εθαξµνγώλ
πξνζηαζίαο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεµάησλ όπσο firewalls, αληηβηνηηθά (π.ρ.
MailScanner – http://www.sng.ecs.solton.ac.uk/mailscanner), ή αθόµα θαη ζε SMTP
δηαθνµηζηέο (π.ρ. sendmail – http://www.sendmail.org).

1.11.3

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΜΓ ΒΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΓ

Δμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ηερληθή ησλ ππνγξαθώλ, θαζώο έρεη
θνηλά ζηνηρεία µε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Κεραληθήο, αιιά βαζίδεηαη θπξίσο ζε ηερληθέο
αλίρλεπζεο ηώλ. Ο βαζηθόο µεραληζµόο αλαγλώξηζεο µε αηηεζείζαο αιιεινγξαθίαο,
ζε αληίζεζε µε ηελ πξνεγνύµελε µέζνδν επηθεληξώλεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ
πεξηερνµέλνπ ησλ εηζεξρόµελσλ µελπµάησλ, µέζσ µηαο βάζεο ζηαηηζηηθώλ θαη
ηπραίσλ ππνγξαθώλ πνπ εληνπίδνπλ απνδνηηθά δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηµήµαηα
spam µελπµάησλ.
Έλαο από ηνπο ζεµαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ζπζηεµάησλ είλαη ην Vipul’s Razor (http://razor.sourceforge.net), έλα θαηαλεµεµέλν
δίθηπν αλίρλεπζεο spam πεξηερνµέλνπ, ην νπνίν δηαζέηεη πξνο ηα ζπλεξγαδόµελα µε
απηό θίιηξα έλαλ θαηάινγν µε ραξαθηεξηζηηθά γλσζηώλ spam µελπµάησλ, πνπ
ελεµεξώλεηαη ηαθηηθά µε ηε ζπµβνιή ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ
ζπζηήµαηνο αθνινπζεί ην µνληέιν εμππεξεηνύµελνπ – εμππεξεηεηή. Αλαιπηηθόηεξα,
ε θαηεγνξηνπνίεζε ελόο αγλώζηνπ µελύµαηνο επηηπγράλεηαη µέζσ ηεο εθηέιεζεο
µηαο µηθξήο εθαξµνγήο (ηνπ εμππεξεηνύµελνπ), ε νπνία αλαιαµβάλεη λα ζπλδεζεί
µε θάπνηνλ από ηνπο δηαζέζηµνπο ζην δίθηπν εμππεξεηεηέο Razor θαη λα ηνλ
ηξνθνδνηήζεη µε έλα ζύλνιν από ππνγξαθέο πνπ εμήρζεζαλ από ην πεξηερόµελν
ηνπ µελύµαηνο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Ο εμππεξεηεηήο απνθαίλεηαη γηα ην είδνο
ηνπ µελύµαηνο θαη ελεµεξώλεη ζρεηηθά ηνλ εμππεξεηνύµελν, ν νπνίνο επηζηξέθεη ην
απνηέιεζµα ζην θαιόλ πξόγξαµµα.
Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήµαηνο αλαγλώξηζεο βαζίδεηαη ζηε δεµηνπξγία
ππνγξαθώλ γηα θάζε ηύπν spam πεξηερνµέλνπ, πινπνηώληαο έλα ζύλνιν από
αιγνξίζµνπο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο επηδηώθεη ηελ αληηµεηώπηζε ελόο
δηαθνξεηηθνύ πξνβιήµαηνο ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ. Ωο παξάδεηγµα, ζα
µπνξνύζαµε λα αλαθέξνπµε ηνλ αιγόξηζµν παξαγσγήο αζαθώλ (fuzzy) ππνγξαθώλ
Nilsimsa, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά µνληέια ηεο εµθάληζεο αθνινπζηώλ
όξσλ (n-grams) ζε έλα ηµήµα θεηµέλνπ, όληαο αλζεθηηθόο ζε µηθξέο παξαιιαγέο
αλάµεζα ζηηο ζπγθξηλόµελεο αθνινπζίεο. Έλα άιιν παξάδεηγµα είλαη ν αιγόξηζµνο
Δθήµεξσλ Τπνγξαθώλ, ν νπνίνο δεµηνπξγεί βξαρύβηεο ππνγξαθέο από ηπραία
επηιεγµέλα ηµήµαηα ελόο spam µελύµαηνο. Κε ηνλ ηξόπν απηό, ην ζρήµα
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θαηαθεξµαηηζµνύ πνπ πινπνηείηαη θαζίζηαηαη «θηλνύµελνο ζηόρνο» γηα ηνπο
spammers, νη νπνίνη δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ην εθµεηαιιεπηνύλ, αγλνώληαο ην
ηµήµα ηνπ µελύµαηνο πνπ πξόθεηηαη ηειηθά λα ρξεζηµνπνηεζεί.

1.11.4

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΜΓ ΤΝΔΙΑΜΟ ΣΓΥΝΙΚΩΝ

ηηο ελόηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ αλαθέξαµε έλα ζύλνιν από ηηο
ζεµαληηθόηεξεο ηερληθέο πνπ πηνζεηνύληαη ζην ρώξν ηνπ θηιηξαξίζµαηνο µε
αηηεζείζαο αιιεινγξαθίαο, θαζώο θαη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο πξνζπάζεηεο
αμηνπνίεζήο ηνπο ζε νινθιεξσµέλα ζπζηήµαηα πνπ εθµεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Έρνληαο σζηόζν σο απώηεξν ζηόρν ηε µεγηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο
αλαγλώξηζεο ησλ spam µελπµάησλ µε ηελ παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηεο
πηζαλόηεηαο εζθαιµέλεο ηαμηλόµεζεο ησλ ζεµηηώλ, πνιύ ζύληνµα ην ελδηαθέξνλ
ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη ηεο βηνµεραλίαο ησλ αλσηέξσ ζπζηεµάησλ
ζηξάθεθε ζηελ αλαδήηεζε µηαο πξνζέγγηζεο πνπ ζα ζπγθέληξσλε ηα επηζπµεηά
απηά ραξαθηεξηζηηθά, όληαο ηαπηόρξνλα απαιιαγµέλε από ηα µεηνλεθηήµαηα ησλ
ππαξρνπζώλ µεζνδνινγηώλ. Ζ ιύζε δόζεθε µέζσ ηνπ ζπλδπαζµνύ δύν ή
πεξηζζόηεξσλ εμ απηώλ, αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε, επηηπγράλνληαο ηελ
αιιεινζπµπιήξσζή ηνπο, θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζπλνιηθή αύμεζε ηεο απνηειεζµαηηθόηεηάο ηνπο.
Ζ πξώηε θαηεγνξία θίιηξσλ πνπ ζηξάθεθε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή,
πξνέθπςε από ηνλ ζπλδπαζµό ησλ πην απιώλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ρώξνπ, ηεο
αλαγλώξηζεο δειαδή spam µελπµάησλ µέζσ θαλόλσλ θαη µέζσ ηεο ρξεζηµνπνίεζεο
Καύξσλ Ιηζηώλ. Σα ζπγθεθξηµέλα ζπζηήµαηα εθηεινύληαη σο απηόλνµεο εθαξµνγέο
ζηελ πιεπξά είηε ηνπ εμππεξεηνύµελνπ είηε θαη ηνπ εμππεξεηεηή ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνµείνπ, ελώ δελ είλαη ζπάληεο θαη νη πεξηπηώζεηο ηεο πιήξνπο ελζσµάησζήο
ηνπο ζηα ζπζηήµαηα απηά, όπσο γηα παξάδεηγµα ζπµβαίλεη µε ηε δεµνθηιή
εθαξµνγή δηαρείξηζεο µελπµάησλ Microsoft Outlook™. Πην εθιεπηπζµέλεο
πινπνηήζεηο, πνπ εθηεινύληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζε ιεηηνπξγηθό
ζύζηεµα Microsoft WindowsTM θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ απηόµαηε ελεµέξσζε ησλ
µεραληζµώλ αλαγλώξηζεο spam, θαη’ αληηζηνηρία µε ηα γλσζηά παθέηα πξνζηαζίαο
από ηνύο, είλαη ηα SpamKiller (http://www.mcafee.com/myapps/msk/default.asp)
θαη JunkSpy (http://www.junkspy.com) ηα νπνία παξεµβάιινληαη µεηαμύ ησλ
πξνγξαµµάησλ δηαρείξηζεο θαη ησλ εμππεξεηεηώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ ζαλ
proxy servers, µε ζθνπό ηελ αλαραίηηζε θαη ην θηιηξάξηζµα ηεο εηζεξρόµελεο
αιιεινγξαθίαο.
ηα
αλσηέξσ
ζπζηήµαηα
εληάζζνληαη
θαη
ηα
SpamBouncer
(http://www.spambouncer.org) θαη JunkFilter (http://junkfilter.zer0.org). Πξόθεηηαη
γηα ζύλνια νδεγηώλ – ζπληαγώλ όπσο έρεη επηθξαηήζεη λα απνθαινύληαη – ηνπ
δηαρεηξηζηή αιιεινγξαθίαο procmail, ηα νπνία δηαθξίλνληαη γηα ηελ µεγάιε πνηθηιία
ησλ επξηζηηθώλ θαλόλσλ πνπ ελζσµαηώλνπλ. Οη θαλόλεο απηνί αλέξρνληαη ζε
εθαηνληάδεο θαη επηδηώθνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή µνληεινπνίεζε όισλ ησλ
ππνθαηεγνξηώλ ησλ spam µελπµάησλ, βάζεη ηεο δνµήο ησλ επηθεθαιίδσλ θαη ηνπ
πεξηερνµέλνπ ηνπο. Παξάιιεια, σο µέηξν επαύμεζεο ηεο απνηειεζµαηηθόηεηάο ηνπο
ρξεζηµνπνηνύληαη ζηαηηθέο ιίζηεο δηεπζύλζεσλ spammers θαη ππεξεζηώλ δηαθίλεζεο
µελπµάησλ αληίζηνηρνπ πεξηερνµέλνπ. Ωζηόζν, ε αλάγθε ελεµέξσζεο θαη ησλ δύν
µεραληζµώλ από ην ρξήζηε θαη ε εμνηθείσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
procmail, θέξνπλ ζεµαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ επρξεζηία ηνπο.
Κηα πην εμειηγµέλε πξνζέγγηζε ρξήζεο ησλ παξαπάλσ µεζόδσλ πινπνηείηαη
από ην ζύζηεµα θηιηξαξίζµαηνο BrightMail (http://www.brightmail.com), ην νπνίν
απεπζύλεηαη ζε νξγαληζµνύο παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ, ISPs,
εηαηξηθά δίθηπα, θ.α. Ο µεραληζµόο ηαμηλόµεζεο, ν νπνίνο εθηειείηαη ζηνλ εθάζηνηε
εμππεξέηε SMTP, επηρεηξεί ηελ απνηειεζµαηηθή αλαγλώξηζε ησλ spam, ζηεξηδόµελνο
ζε έλα ζύλνιν επξηζηηθώλ θαλόλσλ πνπ αλαλεώλνληαη ζπλερώο από εμεηδηθεπµέλν
πξνζσπηθό ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Ζ όιε δηαδηθαζία δηεπθνιύλεηαη από ηε
ιεηηνπξγία ελόο µεγάινπ αξηζµνύ δηεπζύλζεσλ «παγίδσλ» πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί
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ζε ζηξαηεγηθά ζεµεία ηνπ δηαδηθηύνπ, µέζσ ησλ νπνίσλ ηα ιεθζέληα µελύµαηα
αμηνινγνύληαη, πξνθεηµέλνπ λα αλαγλσξηζζνύλ εθείλα ηα spam πνπ δελ θαιύπηνληαη
από ηνπο ππάξρνληεο θαλόλεο θαη λα επηηξαπεί ζηε ζπλέρεηα ε πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ηνπο. Κέζσ ηεο παξαπάλσ νξγάλσζεο, ν εθάζηνηε πξάθηνξαο
BrightMail ελεµεξώλεη ηε βάζε ηνπ µε λένπο θαλόλεο θηιηξαξίζµαηνο, ηε ζηηγµή ηεο
δεµηνπξγίαο ηνπο ζηνπο θεληξηθνύο εμππεξεηεηέο ηνπ ζπζηήµαηνο. Δπίζεο,
ππνζηεξίδεηαη ε απνµόλσζε ησλ spam ζε µηα ζπγθεθξηµέλε πεξηνρή, απνθεύγνληαο
ηε µαδηθή απνζηνιή ηνπο ζηνπο ινγαξηαζµνύο ησλ ρξεζηώλ ηνπ εμππεξεηεηή
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ ηνλ νπνίν πξνζηαηεύεη, δίλνληαο παξάιιεια ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ ην πεξηερόµελν ησλ απνξξηθζέλησλ
µελπµάησλ.
Οινθιεξώλνπµε απηή ηελ ελόηεηα µε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζέγγηζεο πνπ
πινπνηείηαη από ην ζύζηεµα SpamAssassin (http://spamassassin.taint.org).
Πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεµα θηιηξαξίζµαηνο spam µελπµάησλ πνπ εθηειείηαη ζηνλ
εμππεξέηε SMTP θαη ελζσµαηώλεη όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο, µε ζθνπό ηε
µεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζήο ηνπ. Αλαιπηηθόηεξα, ππνζηεξίδεη:
•

µεραληζµνύο γηα ηελ αλάιπζε ησλ επηθεθαιίδσλ ησλ µελπµάησλ, πξνο εληνπηζµό παξαπνηεµέλσλ πεδίσλ ή πξνζπαζεηώλ
θάιπςεο ηεο πξαγµαηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ απνζηνιέσλ, πνπ
ζπλαληώληαη ζπρλά ζε spam µελύµαηα.

•

µεραληζµνύο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ησλ µελπµάησλ, µε ηε βνήζεηα επξηζηηθώλ θαλόλσλ θαη ηεο ρξήζεο γελεηηθώλ αιγνξίζµσλ µάζεζεο.

•

µαύξεο ιίζηεο, πνπ παξέρνληαη ζην ζύζηεµα ηόζν ζηαηηθά, ππό
µνξθή αξρείσλ, όζν θαη δπλαµηθά, µέζσ ηεο ρξήζεο on-line
βάζεσλ δεδνµέλσλ, όπσο νη mail-abuse.org θαη ε ordb.org.

•

ζπλεξγαζία µε ην δίθηπν Vipul’s Razor, επηηξέπνληαο ηελ απ’
επζείαο πξνώζεζε λέσλ spam µελπµάησλ πξνο απηό.

Γηα ηελ απνδνηηθόηεξε αμηνπνίεζε όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηερληθώλ, ην
ζύζηεµα αλαζέηεη έλα βαζµό εµπηζηνζύλεο ζε θάζε έλαλ από ηνπο επηµέξνπο
ειέγρνπο. Ο ηειεπηαίνο µπνξεί λα είλαη ζεηηθόο ή αξλεηηθόο αλάινγα µε ην είδνο ησλ
µελπµάησλ πνπ ζπλεζέζηεξα επαιεζεύεη ηνλ έιεγρν (spam ή ζεµηηά αληίζηνηρα). Σν
άζξνηζµα ησλ βαζµώλ όισλ ησλ επηηπρόλησλ ειέγρσλ θαζνξίδεη ελ ηέιεη ηελ
απόθαζε ηνπ ζπζηήµαηνο. Δθόζνλ έλα µήλπµα θξηζεί σο spam, ραξαθηεξίδεηαη
αλάινγα, ελώ ζε θάζε πεξίπησζε, ζην ηέινο ηνπ επηζπλάπηεηαη µηα ζύληνµε
αηηηνιόγεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξαµεηξνπνίεζε ηεο
µνλάδαο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ζπζηήµαηνο από ην ρξήζηε, µε ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ βαζµώλ εµπηζηνζύλεο.
ηα ζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ε επεθηαζηµόηεηά ηνπ,
θαζώο επηηξέπεη ηε ζπγγξαθή λέσλ θαλόλσλ, ηελ πινπνίεζε λέσλ ειέγρσλ ή
µνλάδσλ, θαη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήµαηνο βαζµνιόγεζεο από ην ρξήζηε.
Σέινο, απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα επέιηθην εμ αηηίαο ηεο δπλαηόηεηαο ελζσµάησζεο πνπ
πξνζθέξεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζε έλα επξύηαην θάζµα εθαξµνγώλ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνµείνπ, όπσο ην Procmail, ην Mail::Audit, ην qmail, ην Postfix, θ.α.,
θαζηζηώληαο ην ηελ πιένλ νινθιεξσµέλε πξόηαζε ζην ρώξν ηεο αλαγλώξηζεο spam
αιιεινγξαθίαο.

1.11.5

ΥΡΗΗ DEAS

Από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο αληηµεηώπηζεο ηνπ θαηλνµέλνπ ησλ
spam µελπµάησλ απνηειεί ε ρξήζε Πιαζµαηηθώλ Ζιεθηξνληθώλ ∆ηεπζύλζεσλ
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(Disposable E-mail Addresses – DEAs). Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηεο πην πάλσ πξνζέγγηζεο
έγθεηηαη ζην όηη δελ επηδηώθεη ηελ αλαγλώξηζε θαη θαηά επέθηαζε ην θηιηξάξηζµα
ησλ spam από ην γξαµµαηνθηβώηην ηνπ ρξήζηε, αιιά αληίζεηα απνζθνπεί ζηνλ
έµµεζν πεξηνξηζµό ηνπο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ ηειεπηαίν λα ειέγμεη ηνλ ηξόπν
µε ηνλ νπνίν ρξεζηµνπνηείηαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε από όζνπο ηε γλσξίδνπλ.
Αλαιπηηθόηεξα, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο βαζίδεηαη ζηε
δεµηνπξγία μερσξηζηώλ ινγαξηαζµώλ ελόο ρξήζηε γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο e-mail
(π.ρ. έλαλ γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επαθέο ηνλ νπνίν θξνληίδεη λα µε δεµνζηεύζεη ζην
δίθηπν, έλαλ γηα ηηο επαγγειµαηηθέο ηνπ επαθέο, έλαλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ µε online θαηαζηήµαηα θαη άιιεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο, ιίζηεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ,
θηι.). Σν πξόβιεµα ηεο ζπγθεθξηµέλεο µεζόδνπ εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε ειέγρνπ
θαη δηαρείξηζεο πνιιαπιώλ ινγαξηαζµώλ, ην νπνίν επηηείλεηαη όηαλ θάπνηνο από
ηνπο πιένλ επάισηνπο αξρίζεη λα δέρεηαη έλαλ µεγάιν αξηζµό spam µελπµάησλ,
νδεγώληαο αλαπόθεπθηα ζηελ θαηάξγεζή ηνπ.
Σε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήµαηνο ππόζρεηαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ παξνρήο
πιαζµαηηθώλ δηεπζύλζεσλ. Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνπλ έλα µεγάιν αξηζµό
ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ ζε θάζε ρξήζηε ηνπο, νη νπνίεο δελ αληηζηνηρνύλ ζε
ηζάξηζµνπο ινγαξηαζµνύο e-mail, αιιά ρξεζηµνπνηνύληαη µόλν γηα ηελ
αλαθαηεύζπλζε ησλ µελπµάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζε απηέο ζηελ πξαγµαηηθή
δηεύζπλζε ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Κέζσ ηνπ ελ ιόγσ µεραληζµνύ, θάζε θνξά πνπ
θάπνηνο επηζπµεί λα επηθνηλσλήζεη µε έλαλ θνξέα πνπ δελ εµπηζηεύεηαη, δελ ηνπ
απνθαιύπηεη ηελ πξαγµαηηθή ηνπ δηεύζπλζε, αιιά ρξεζηµνπνηεί µηα πιαζµαηηθή.
Θάζε µήλπµα πνπ πξνέξρεηαη από µηα ηέηνηα δηεύζπλζε, εζσθιείεη ζηελ επηθεθαιίδα
ηνπ έλα επηπιένλ πεδίν πνπ πιεξνθνξεί ηνλ παξαιήπηε ηνπ δηαµέζνπ πνηαο
πιαζµαηηθήο δηεύζπλζεο έθζαζε ζε απηόλ. Ο ρξήζηεο έρεη έηζη ηελ επθαηξία λα
πξνρσξήζεη ζε πξνζσξηλό ή µόληµν ηεξµαηηζµό ηεο ηζρύνο ηεο πιαζµαηηθήο
δηεύζπλζεο, εθόζνλ αξρίζεη λα ιαµβάλεη µέζσ απηήο µε αηηεζείζα αιιεινγξαθία.
Δπηπιένλ, ηα πεξηερόµελα ηνπ ζπµπιεξσµαηηθνύ πεδίνπ πνιιέο θνξέο
επαλαιαµβάλνληαη θαη ζην ζώµα ή ζην ζέµα ηνπ µελύµαηνο εθόζνλ ν παξνρέαο ηεο
ππεξεζίαο ην ππνζηεξίδεη. Σν πεδίν απηό απνηειεί ζε νξηζµέλεο πεξηπηώζεηο ηε
µνλαδηθή πεγή πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά µε ηελ πξνέιεπζε ησλ spam µελπµάησλ
πνπ ιαµβάλνληαη µέζσ ηεο ζρεηηθήο δηεύζπλζεο. Κε απηό ηνλ ηξόπν µπνξεί θαλείο
λα αλαθαιύςεη ηνλ θνξέα από ηνλ νπνίν ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε δηέξξεπζε ζε
ηξίηνπο.
Ζ ηερληθή απηή σζηόζν δε ζηεξείηαη µεηνλεθηεµάησλ. Ζ θαηαθπγή ζε DEAs
δελ απαιιάζζεη ην ρξήζηε ηνπο από ηε ιήςε αλεπηζύµεηεο αιιεινγξαθίαο, αιιά
βνεζά ζηνλ πεξηνξηζµό ηεο. Αξθεί έλα µόλν ιάζνο ηνπ ρξήζηε, πνπ µεηαθξάδεηαη ζε
απνθάιπςε ηεο πξαγµαηηθήο ηνπ δηεύζπλζεο, γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο µεζόδνπ.
Δίλαη µάιηζηα πηζαλό ην «ιάζνο» ζην νπνίν αλαθεξόµαζηε λα έρεη γίλεη πξηλ αθόµα ν
ρξήζηεο ζηξαθεί ζηε ρξήζε µηαο ππεξεζίαο DEA, µε απνηέιεζµα ε πξαγµαηηθή ηνπ
δηεύζπλζε, ηελ νπνία γηα πνιινύο ιόγνπο δελ µπνξεί λα θαηαξγήζεη, λα δηαδίδεηαη
ζηελ νινέλα απμαλόµελε θνηλόηεηα ησλ spammers µε ηαρύηαηνπο ξπζµνύο.
Δπίζεο, ε εμάξηεζε ηνπ ρξήζηε από µηα δηθηπαθή ππεξεζία δύλαηαη λα
απνδεηρζεί πξνβιεµαηηθή, θαζώο ηίζεληαη ηόζν ζέµαηα εµπηζηνζύλεο αλαθνξηθά µε
ηνλ ηξόπν µε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηµνπνηεζεί ε πξαγµαηηθή ηνπ δηεύζπλζε, αιιά θαη
αζθάιεηαο. Ο παξνρέαο ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα µπνξεί λα πείζεη γηα ηελ
ηθαλόηεηά ηνπ λα πξνζηαηεύεη µε θάζε ηξόπν ην απόξξεην ησλ πξνζσπηθώλ
ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ από θάπνηα επίζεζε ηξίησλ ζην ζύζηεµά ηνπ, ή από ηελ
θαθόβνπιε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο από ηνλ ίδην ή από ζπλεξγαδόµελνπο µε απηόλ
θνξείο. ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε, δελ µπνξεί λα απνθιεηζζεί ην ελδερόµελν
ιεηηνπξγίαο µηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο γηα έλα ζύληνµν ρξνληθό δηάζηεµα, µε απώηεξν
ζηόρν ηε ζπιινγή έγθπξσλ ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε
δηαθεµηζηηθνύ πιηθνύ. Σέινο, αξθεηέο από ηηο ππό εμέηαζε ππεξεζίεο απαηηνύλ ηελ
θαηαβνιή ζπλδξνµήο, ην θόζηνο ηεο νπνίαο απμάλεηαη πξνθεηµέλνπ λα άξνπλ
πεξηνξηζµνύο δηαθόξσλ ηύπσλ, πνπ εληνπίδνληαη ζην πιήζνο ησλ DEAs πνπ
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µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα, ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, ζην µέγεζνο
ησλ δηαθηλνύµελσλ µελπµάησλ, θ.α. Υαξαθηεξηζηηθνί εθπξόζσπνη ησλ ζπζηεµάησλ
απηώλ είλαη νη:
•

Spamex (http://www.spamex.com )

•

Emailias (http://www.emailias.com)

•

SneakeMail (http://www.sneakemail.com), θ.α.

1.12 ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ
ην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ει. αιιεινγξαθία, ελώ παξαηέζεθαλ ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά
ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ. Αλαθέξζεθαλ επίζεο νη θαηεγνξίεο θαη νη
ηειεπηαίεο παξαηεξνύκελεο ηάζεηο απηώλ. Σέινο έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ησλ
θπξηόηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ απηόθιεησλ ει. κελπκάησλ
πξνθεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε πεξί ηνπ δηαζέζηκνπ
«νπινζηαζίνπ» γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλόο όηη ζε
πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα γίλεηαη ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ ηερληθώλ θαλεξώλεη θαη ηελ
δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθνύ καο ζπζηήκαηνο επηιέρζεθαλ νη κέζνδνη ηεο Κ.
Κάζεζεο επεηδή κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζην ηειηθό ρξήζηε ρσξίο ηελ εμάξηεζε
από παξόρνπο ππεξεζηώλ. Έλαο άιινο ιόγνο είλαη όηη νη Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από κεζόδνπο Κ.Κ.
ην επόκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ηαμηλνκεηώλ ει. κελπκάησλ θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηκέλνπ. Γίλνληαη επίζεο νη κεηξηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ
απνηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο.
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ΘΓΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
ΓΙΑΓΩΓΗ
Σην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα επηζηεκνληθά πεδία απφ ηα
νπνία αληιήζεθε πιηθφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην µέξνο απνηειεί µηα εηζαγσγή ζηε θχζε θαη ζηηο βαζηθφηεξεο
έλλνηεο ηεο Απηφµαηεο Καηεγνξηνπνίεζεο Κεηµέλνπ, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη µε ηελ
παξάζεζε ελφο ζπλφινπ εθαξκνγψλ πνπ επηιχνπλ πξαθηηθά πξνβιήµαηα θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ.
Σην δεχηεξν µέξνο θαιχπηνληαη ζέµαηα πνπ άπηνληαη ηεο πεξηνρήο ηεο
Μεραληθήο Μάζεζεο. Παξέρνληαη νξηζµνί ησλ βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ ηεο, παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνµία νη ζεµαληηθφηεξεο νηθνγέλεηεο αιγνξίζκσλ µάζεζεο θαη αλαπηχζζνληαη νη αιγφξηζκνη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξαµάησλ
ηεο εξγαζίαο απηήο (Ταμηλνκεηέο Bayes, Γέλδξα Απφθαζεο, Νεπξσληθά Γίθηπα θαη
Μεραλέο ∆ηαλπζµάησλ Υπνζηήξημεο – SVMs).

2.1

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΓΙΜΓΝΟΤ

Η ζχγθιηζε ησλ ξαγδαία αλαπηπζζφκελσλ επηζηεµψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, δηεπθφιπλε θαζνξηζηηθά ηελ δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο,
αλαδεηθλχνληάο ηε σο θηλεηήξηα δχλαµε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Καζψο φµσο ν
φγθνο ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο απμάλεηαη µε γνξγνχο ξπζµνχο, ε
ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ, ηθαλψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή
ηεο, ζεσξείηαη πιένλ επηβεβιεκέλε. Έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ν νπνίνο επηρεηξεί λα
αληηκεησπίζεη ην ελ ιφγσ πξφβιεµα, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε
ζηελ πιεζψξα ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνληαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή,
είλαη εθείλνο ηεο Απηφµαηεο Καηεγνξηνπνίεζεο Κεηµέλνπ – A.K.K. (Automated Text
Categorization), δειαδή ηεο απηφµαηεο αλάζεζεο θεηµέλσλ, γξαµµέλσλ ζε θπζηθή
γιψζζα, ζε έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Οη πξψηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θεηµέλνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ
θαηαζθεπή θαλφλσλ απφ επηζηήµνλεο ηεο ηερλνινγίαο γλψζεσλ θαη απφ
επαγγεικαηίεο, εμεηδηθεπκέλνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ππφ θαηεγνξηνπνίεζε
θεηµέλσλ. Με ηελ πξφνδν πνπ ζεµεηψζεθε σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην
επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο, ην θέληξν βάξνπο ηεο Α.Κ.Κ. άξρηζε λα
µκεηαηνπίδεηαη πξνο ηελ θαηαζθεπή ηαμηλνκεηψλ, ηθαλψλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ
ειεθηξνληθά θείµελα απηφµαηα, µέζσ ηεο εθµάζεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
θαηεγνξηψλ απηψλ, απφ έλα ήδε ηαμηλνκεκέλν ζψµα θεηµέλσλ. Η λέα απηή
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήµαηνο πξνζέθεξε ζηελ Α.Κ.Κ. ζπγθξίζηµε αθξίβεηα µε εθείλε
πνπ επηηχγραλαλ νη θαλφλεο ησλ επηζηεµφλσλ ηεο ηερλνινγίαο γλψζεσλ, αλεμαξηεζία
απφ ηε ζεµαηνινγία ησλ ππφ θαηεγνξηνπνίεζε θεηµέλσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο
αλζξψπηλεο παξέµβαζεο ζηελ φιε δηαδηθαζία.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, σο Α.Κ.Κ. νξίδνπµε ηε δηαδηθαζία ηεο
απηφµαηεο αλάζεζεο θεηµέλσλ, γξαµµέλσλ ζε θπζηθή γιψζζα, ζε έλα ζχλνιν
πξνθαζνξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ, βάζεη ηνπ ζην πεξηερνµέλνπ ηνπο. Έλαο πην ηππηθφο
νξηζµφο απνδίδεη ζηνλ φξν ηεο Α.Κ.Κ. ηελ αλάζεζε ησλ ηηµψλ 0 ή 1 ζε θάζε πεδίν aij
ηνπ πίλαθα 2.1 απφθαζεο πνπ αθνινπζεί.
Όπνπ C = {c1, c2, …, cm} έλα ζχλνιν m πξνθαζνξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη D = {d1,
d2, …, dn} ην ζχλνιν ησλ πξνο θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ. Οη δε ηηµέο ησλ πεδίσλ
aij απνηεινχλ ζηνηρεηψδεηο απνθάζεηο θαηεγνξηνπνίεζεο. Αλ ην πεδίν aij θέξεη ηελ
ηηµή 1, ηφηε ην θείµελν dj ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ci, ελψ αλ θέξεη ηελ
ηηµή 0 φηη δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ci.
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Οπζηαζηηθά, επηδηψθεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο άγλσζηεο ζπλάξηεζεο f : D ×C
{0,1}, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ νξζή αληηζηνηρία ησλ θαηεγνξηψλ (C) µε ηα
δηαζέζηµα έγγξαθα (D), µε ηε ζπλάξηεζε f': D ×C {0,1}, ε νπνία θαιείηαη
ηαμηλνκεηήο, ή µνληέιν ή ππφζεζε.

Εικόνα 2.1 Πίνακαρ Απόθαζηρ Καηηγοπιοποίηζηρ
Όηαλ αλαθεξφµαζηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ, ν
αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ππ’ φςε ηνπ ηα εμήο:
• Τα νλφµαηα πνπ πξνζδίδνληαη ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην δηαρσξηζµφ µεηαμχ ηνπο. Σε θαµία
πεξίπησζε δελ θέξνπλ θάπνην ελλνηνινγηθφ πεξηερφµελν ην νπνίν ζα
µπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφµεζεο.
• Η αληηζηνίρεζε ησλ θεηµέλσλ ζε θαηεγνξίεο δε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
µεηαδεδνµέλα (π.ρ. ζπγγξαθέαο, ηχπνο θεηµέλνπ, θιπ.) ηα νπνία
ελδερνκέλσο ηα ζπλνδεχνπλ, παξά µφλν ζην πεξηερφµελφ ηνπο. Η
απφθαζε δειαδή ηνπ ηαμηλνκεηή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη απζηεξά ζε
ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηµέλσλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα
εμαρζνχλ απφ ηα ηειεπηαία, θαη φρη ζε εμσγελή ραξαθηεξηζηηθά πνπ
µπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε απηά απφ εμσηεξηθέο πεγέο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε απφθαζε γηα ηελ θαηάηαμε ελφο
θεηµέλνπ ζε µηα θαηεγνξία δελ µπνξεί λα θαζνξηζηεί µνλνζήµαληα, εμ αηηίαο ηεο
πξναλαθεξζείζαο ζπζρέηηζήο ηεο µε ην πεξηερφµελφ ηνπ, ην νπνίν θέξεη έληνλα
ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα. ∆ελ είλαη άιισζηε ζπάληα ε πεξίπησζε ηεο δηαθσλίαο ζηελ
νπνία ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ δχν άλζξσπνη νη νπνίνη θιήζεθαλ λα αληηζηνηρίζνπλ
έλα θείµελν ζε µηα µφλν θαηεγνξία, ηδηαίηεξα φηαλ ην ζέµα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη
ζπγγελεχεη ελλνηνινγηθά µε έλα επξχ θάζµα θαηεγνξηψλ.
Οινθιεξψλνληαο ηε ζχληνµε απηή αλαθνξά ζηηο πιένλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο
ηεο A.K.K., θξίλεηαη ζθφπηµε ε ελ ηάρε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ µνξθψλ πνπ ε
δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο µπνξεί λα ιάβεη, ζε ζρέζε µε ηελ εθάζηνηε
εθαξκνγή.

2.1.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ Γ ΜΙΑ Ή ΠΓΡΙOΣΓΡΓ
ΚΑΣΗΓΟΡIΓ
Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζµνχο πνπ επηβάιιεηαη απφ νξηζκέλεο εθαξκνγέο
εληνπίδεηαη ζηνλ αξηζµφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζνχλ ζε έλα
θείµελν. Γηα παξάδεηγµα, µπνξεί λα ππάξρεη ε απαίηεζε θάζε θείµελν λα αληηζηνηρεζεί
ζε k αθξηβψο (ή ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο) θαηεγνξίεο απφ ην ζχλνιν C, ή αληίζηνηρα
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θάζε θαηεγνξία λα αληηζηνηρηζζεί ζε l αθξηβψο (ή ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα) θείµελα,
ζηελ πεξίπησζε πνπ µαο ελδηαθέξεη ε ηζνθαηαλνκή ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο.
Η ζεµαληηθφηεξε απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη εθείλε ηεο αληηζηνίρεζεο
αθξηβψο k θαηεγνξηψλ (ή ιηγφηεξσλ ή πεξηζζφηεξσλ) αλά θείµελν. Όηαλ ν αξηζµφο k
= 1, ηφηε θάλνπµε ιφγν γηα θαηεγνξηνπνίεζε µνλήο εηηθέηαο (single-label
categorization), ελψ φηαλ ηζρχεη φηη k > 1, γηα θαηεγνξηνπνίεζε πνιιαπιήο εηηθέηαο
(multi-label categorization), πεξίπησζε εηδηθφηεξε ηεο πξνεγνχµελεο, θαζψο
απνδεηθλχεηαη φηη αλάγεηαη ζε k δηαθνξεηηθά πξνβιήµαηα θαηεγνξηνπνίεζεο µνλήο
εηηθέηαο (k ≠ 1).

2.1.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜEΝΗ ΣΙ
ΚΑΣΗΓΟΡIΓ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟIΗΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΓΝΗ
ΣΟ ΚΓIΜΓΝΟ
Έλα αθφµε ζέµα πνπ ηίζεηαη, ην νπνίν µπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε ηφζν
ηεο εθαξκνγήο φζν θαη ηνπ αιγνξίζκνπ ηαμηλφµεζεο πνπ ζα επηιεγεί, είλαη ν ηξφπνο
µε ηνλ νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο απφθαζεο (βι. Δηθφλα 1.1): θαηά γξαµµέο ή
θαηά ζηήιεο.
Όηαλ ν πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη θαηά γξακκέο, αλαθεξφµαζηε ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε
πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηηο
θαηεγνξίεο
(Category-Pivoted
Categorization ή CPC), µέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ζχλνιν C = {c1, c2,
…, cm} ησλ θαηεγνξηψλ δελ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή, αιιά είλαη πηζαλφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα εµθαληζζεί µηα λέα θαηεγνξία cm+1. Οπζηαζηηθά
δηαηάζζνπµε ηα θείµελα-µέιε ηνπ ζπλφινπ D, θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηαιιειφηεηαο
γηα ηελ θαηεγνξία cm+1.
Δληειψο αληίζηνηρα, φηαλ ν πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη θαηά ζηήιεο, θάλνπµε
ιφγν γηα θαηεγνξηνπνίεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα θείµελα (Document-Pivoted
Categorization ή DPC). Απηή ε πξνζέγγηζε απαληάηαη ζπρλφηεξα ζηηο εθαξµνγέο
θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ζχλνιν D = {d1, d2, …, dn} ησλ
θεηµέλσλ είλαη απηφ πνπ δελ δηαηίζεηαη απφ ηελ αξρή. Σηελ πεξίπησζε απηή,
δηαηάζζνπµε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο θαηεγνξίεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά
θαηαιιειφηεηαο γηα ην άγλσζην θείµελν dn+1. Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο,
πηνζεηήζεθε ε πξναλαθεξζείζα πξνζέγγηζε, θαζψο ηα πξνο θαηεγνξηνπνίεζε
έγγξαθα (ελ πξνθεηµέλσ ηα µελχµαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) γίλνληαη
δηαζέζηµα ζηαδηαθά, ζε αληίζεζε µε ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ, ην νπνίν είλαη
γλσζηφ επζχο εμ αξρήο: C = {legitimate, spam}.

2.2
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΓΙΜΓΝΟΤ –
ΟΡΙΜΟΙ
Παξ’ φιν πνπ ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο Α.Κ.Κ. έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη
ηέζζεξηο δεθαεηίεο δσήο (απφ ην 1960), ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη έληνλν εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ, γεγνλφο πνπ µαξηπξεί µηα πιεζψξα εθαξκνγψλ, νη ζεµαληηθφηεξεο απφ
ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνµία παξαθάησ:
Απηφµαηε Δπξεηεξηνπνίεζε Σπζηεκάησλ Αλάθηεζεο Πιεξνθνξίαο
(Information Retrieval ή IR Systems): Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεµάησλ
αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, ε ρξήζε ηεο Α.Κ.Κ. ζπλίζηαηαη ζηε δεµηνπξγία
επξεηεξίσλ απφ θείµελα, µε βάζε έλα ειεγρφµελν ιεμηθφ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε θείµελν αλαηίζεληαη µηα ζεηξά απφ ιέμεηο ή
θξάζεηο θιεηδηά πνπ ελλνηνινγηθά ηαηξηάδνπλ µε ην πεξηερφµελφ ηνπ, θαη
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νη νπνίεο ζπζηήλνπλ ην πξναλαθεξζέλ ιεμηθφ. Υπφ ην παξαπάλσ πξίζµα,
νη ιέμεηο θαη νη θξάζεηο θιεηδηά ηνπ ιεμηθνχ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηεγνξίεο
ελφο ζπζηήκαηνο Α.Κ.Κ. Γηα πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα νινθιεξσκέλσλ
ζπζηεκάησλ απηήο ηεο πεξηνρήο αλαηξέμαηε ζηηο αλαθνξέο [23], [24]:
Απηφµαηε Παξαγσγή Μεηαδεδνµέλσλ: Η εθαξκνγή απηή, ε νπνία
ζρεηίδεηαη πνιχ µε ηελ πξνεγνχµελε, απνζθνπεί ζηε δεµηνπξγία
βηβιηνγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ
(µεηαδεδνµέλσλ),
φπσο
εµεξνµελία
ζπγγξαθήο, φλνµα ζπγγξαθέα, ηχπνο θεηµέλνπ, θ.α. ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Καζψο πνιιά απφ ηα
ζηνηρεία απηά έρνπλ ζεµαηηθφ πεξηερφµελν, ε εθαξκνγή ζα µπνξνχζε λα
αληηκεησπηζηεί σο εηδηθή πεξίπησζε ηεο απηφµαηεο επξεηεξηνπνίεζεο
θεηµέλσλ, νδεγνχκελεο απφ έλα θαηεπζπλφµελν ιεμηθφ (ηα ζεµαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ), ε νπνία παξνπζηάζηεθε
πξνεγνπκέλσο.
Παξάδεηγµα
απνηειεί
ην
ζχζηεµα
KLARITY
(http://www.topic.com.au/products/clarity.html).
Οξγάλσζε Δγγξάθσλ: Η εθαξκνγή απηή αλαθέξεηαη ζηελ απηφµαηε
θαηάηαμε εγγξάθσλ πνπ ιαµβάλνληαη / δεκηνπξγνχληαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν, ζε θαηεγνξίεο, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο, φπσο γηα
παξάδεηγµα
ε απηφµαηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδήζεσλ πνπ
θαηαθζάλνπλ ζηα γξαθεία θάπνηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ ζε
ζεµαηηθέο πεξηνρέο (π.ρ. Πνιηηηζηηθά λέα, ∆ηεζλή, θιπ.).
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ επεμεξγαζία θπζηθήο
γιψζζαο: Σηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη νη επηµέξνπο εθαξκνγέο ηεο
ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ιέμεσλ (Word Sense Disambiguation –
WSD), ηεο εχξεζεο δειαδή ηνπ λνεµαηηθνχ πεξηερνµέλνπ µηαο ιέμεο ζε
έλα θείµελν [25], [26] ηνπ νξζνγξάθνπ βαζηζκέλνπ ζηα ζπκθξαδφκελα
(context-sensitive spelling correction), ηεο αλαγλψξηζεο µέξνπο ηνπ
ιφγνπ (part of speech tagging), θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο επηινγήο
ιέμεο (word choice selection) πνπ ζπλαληάηαη ζηε µεραληθή µεηάθξαζε.
Καηεγνξηνπνίεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ: Τα απνηειέζµαηα ηεο εθαξκνγήο
απηήο απαληψληαη ζπρλά ζε δηάθνξεο µεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν
(π.ρ. Yahoo!, INFOSEEK, θ.α.). Πξφθεηηαη γηα ηεξαξρηθνχο θαηαιφγνπο νη
νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηζηνζειίδεο ή αθφµα θαη νιφθιεξνπο δηθηπαθνχο
ηφπνπο µε ζρεηηθή ζεµαηνινγία, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πεξηήγεζε ησλ
ρξεζηψλ ζε απηέο, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.
∆εµνζηεχζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη µε ηελ εθαξµνγή απηή είλαη νη [27],
[28].
Καηεγνξηνπνίεζε νµηιίαο: Δθαξκνγή ε νπνία θάλεη παξάιιειε ρξήζε ηεο
αλαγλψξηζεο νµηιίαο µε ηελ Α.Κ.Κ [29].
Καηεγνξηνπνίεζε
εγγξάθσλ
πνιπµέζσλ:
Δθαξµνγή
ε
νπνία
επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ µε βάζε ηνπο
ππφηηηινπο ή ηηο ιεδάληεο πνπ ζπλνδεχνπλ έλα multimedia έγγξαθν
(π.ρ. θσηνγξαθία, video clip, θ.α.) [30].
Αλαγλψξηζε ηνπ ζπγγξαθέα θεηµέλσλ αµθηζβεηνχµελεο ή άγλσζηεο
πξνέιεπζεο [31].
Φηιηξάξηζµα Δγγξάθσλ: Μηα απφ ηηο ζεµαληηθφηεξεο εθαξµνγέο ηεο
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Α.Κ.Κ., ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη
ην θηιηξάξηζµα εγγξάθσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηαμηλφµεζεο µηαο
ζπιινγήο εγγξάθσλ πνπ ηξνθνδνηείηαη δπλαµηθά ζην ζχζηεµα απφ
θάπνηα πεγή πιεξνθνξίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ
ιεγφµελν θαηαλαισηή ηεο πιεξνθνξίαο. Τέηνηα ζπζηήµαηα µπνξνχλ λα
εγθαηαζηαζνχλ ηφζν ζην άθξν ηνπ θαηαλαισηή, θηιηξάξνληαο ηα
θείµελα πνπ απεπζχλνληαη ζ’ απηφλ, φζν θαη ζην άθξν ηεο πεγήο,
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε δεµηνπξγία ελφο πξνθίι γηα θάζε
θαηαλαισηή ηνπ ζπζηήµαηνο, ην νπνίν ζα θαζνδεγεί ην ζχζηεµα
ηαμηλφµεζεο αλάινγα µε ηηο πξνηηµήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ωο παξάδεηγµα
µηαο ηέηνηαο εθαξµνγήο, ζα µπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα ζχζηεµα
θηιηξαξίζµαηνο δηαθεµηζηηθήο αιιεινγξαθίαο, εγθαηεζηεκέλν ζην mail
server (πεγή) θαη ηθαλφ λα δηαθξίλεη θαη λα ραξαθηεξίδεη απηφµαηα ηα
δηαθεµηζηηθά µελχµαηα πνπ απεπζχλνληαη µαδηθά ζηνπο ρξήζηεο πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ απηφλ (θαηαλαισηέο).

2.3

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ

Μηα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Τερλεηήο Ννεµνζχλεο πνπ ελέπλεπζε δσεξφ
ελδηαθέξνλ ζηνπο επηζηήµνλεο ηνπ θιάδνπ -θαη φρη µφλν -απ’ αξρήο ηεο ζεµειίσζήο
ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ εθείλε ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο (Machine Learning).
Αληηθείµελφ ηεο απνηειεί ε θαηαζθεπή πξνγξαµµάησλ, ηθαλψλ λα πξνζαξµφδνπλ
απηφµαηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο µε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζή ηνπο, µέζσ ηεο
εµπεηξίαο πνπ απνθηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. ∆ελ ζα µπνξνχζε βέβαηα λα
δηαηππσζεί ν ηζρπξηζµφο φηη ε επηζηήµε έρεη θζάζεη ζε ζεµείν λα εξµελεχζεη ηε
δηαδηθαζία µάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ, πφζν µάιινλ λα ηελ απνηππψζεη ζε πξφγξαµµα
εθηειέζηµν απφ ππνινγηζηή. Απηφ πνπ έρεη επηηεπρζεί φµσο είλαη ε δεµηνπξγία
αιγνξίζκσλ νη νπνίνη µπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή επθπψλ
ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνµέλα εθπαίδεπζεο. Τν γεγνλφο απηφ µαξηπξεί µηα
πιεζψξα επηζηεκνληθψλ αιιά θαη εµπνξηθψλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα, επσθεινχκελνη απφ ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ αιγνξίζκσλ.
Ωο παξαδείγκαηα ζα µπνξνχζαµε λα αλαθέξνπµε ηε ζπµβνιή ηεο Μ.Μ. ζηνλ
θιάδν ηεο Απηφµαηεο Καηεγνξηνπνίεζεο Κεηµέλνπ πνπ ήδε εμεηάζαµε, ζηνλ θιάδν ηεο
Δμφξπμεο Γλψζεο απφ ∆εδνµέλα (Knowledge Discovery from Data), φπνπ επηρεηξείηαη
ε αλάιπζε δεδνµέλσλ µε ζηφρν ηελ εμαγσγή ελδηαθεξνπζψλ ζπζρεηίζεσλ, ζηελ
Αλαγλψξηζε Οµηιίαο (Speech Recognition), αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πξνγξαµµάησλ
ηθαλψλ λα παίδνπλ παηρλίδηα φπσο ηάβιη ζε βαζµφ ζπγθξίζηµν µε εθείλν παγθφζκησλ
πξσηαζιεηψλ, λα νδεγνχλ νρήµαηα ζε θεληξηθέο ιεσθφξνπο θαη λα ηαμηλνµνχλ
άγλσζηα νπξάληα ζψµαηα. Μάιηζηα, ε αλάπηπμε αιγνξίζκσλ Μ.Μ. έρεη βνεζήζεη
ζεµαληηθά ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ µνληέισλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο µάζεζεο ζηνλ
άλζξσπν θαη ζηα δψα.
Σθνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη µηα ζχληνµε παξνπζίαζε ησλ ζεκειησδψλ
ελλνηψλ ηεο Μ.Μ., ησλ νηθνγελεηψλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη πην γλσζηέο µέζνδνη
Μ.Μ., αιιά θαη ησλ αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
εξγαζίαο απηήο.

2.4

ΒΑΙΚΓ ΓΝΝΟΙΓ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ

Δπηρεηξψληαο ηε δηαηχπσζε ελφο πην ηππηθνχ νξηζµνχ απφ απηνχ πνπ
πξνεγήζεθε, ζα µπνξνχζαµε λα πνχµε πσο:
“Έλα πξόγξαµµα µαζαίλεη από ηελ εµπεηξία Ε πνπ απνθηά θαηά ηελ
εθηέιεζε ελόο ζπλόινπ δηεξγαζηώλ ∆, εθόζνλ ε απόδνζή ηνπ Α
βειηηώλεηαη µε ηελ αμηνπνίεζε ηεο εµπεηξίαο Ε. [32]”
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Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζµφ θαζίζηαηαη ζαθέο πσο γηα λα νξίζνπµε ηππηθά έλα
πξφβιεµα µάζεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπµε: ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ
ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ, ην µέηξν ηεο απφδνζεο πνπ επηδηψθνπµε λα απμήζνπµε,
θαζψο θαη ην είδνο ηεο εµπεηξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αχμεζε απηή. Γηα λα γίλεη ν
νξηζµφο απηφο πην θαηαλνεηφο, παξαζέηνπµε σο παξάδεηγµα ηε µνληεινπνίεζε ηνπ
πξνβιήµαηνο ηεο αλαγλψξηζεο µε αηηεζέλησλ µελπµάησλ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (spam), µε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχµε εθηελψο ζηε ζπλέρεηα:
Δπηηεινχµελε ∆ηεξγαζία ∆: Αλαγλψξηζε ησλ spam µελπµάησλ απφ ην
γξακκαηνθηβψηην ελφο ρξήζηε θαη δηαρσξηζµφο ηνπο απφ ηα πξνζσπηθά
ηνπ µελχµαηα (ζεµηηά - legitimate).
Μέηξν Απφδνζεο Α: Τν πνζνζηφ ησλ µελπµάησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη
ζσζηά.
Δµπεηξία Δ: Έλα ζψµα µελπµάησλ πνπ έρεη ήδε ηαμηλνκεζεί.
Τν πξψην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο ελφο ζπζηήκαηνο Μ.Μ. ζπλίζηαηαη ζηνλ
πξνζδηνξηζµφ ηεο γλψζεο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Θα πξέπεη
λα ζεµεησζεί πσο νη φπνηεο επηινγέο αθνινπζεζνχλ, ζα έρνπλ άµεζε επίδξαζε ζηελ
απφδνζε ηνπ ζπζηήµαηνο. Μηα απφ ηηο ζεµαληηθφηεξεο επηινγέο πνπ µπνξνχλ λα
γίλνπλ σο πξνο ην είδνο ηεο παξερφµελεο γλψζεο είλαη ην θαηά πφζν πξνζθέξεη ε
ηειεπηαία ζην ζχζηεµα Μ.Μ. άµεζε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ ππφ εθµάζεζε έλλνηα
(concept), ε έµµεζε, αλαγθάδνληάο ην λα πξνβεί ην ίδην ζηελ αλαθάιπςή ηεο, εθ ηνπ
απνηειέζµαηνο ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ηδηαίηεξε ζεµαζία ζηελ πνηφηεηα
ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο απνδίδεηαη ζηελ θαηαλνµή ησλ παξαδεηγµάησλ απφ ηα
νπνία ζα αληιεζεί ε γλψζε απφ ην ζχζηεµα Μ.Μ., θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη φµνηα µε
ηελ αληίζηνηρε θαηαλνµή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν
ηεο απφδνζεο, αθφµα δε πεξηζζφηεξν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Μηα απφ ηηο πιένλ ζπλήζεηο µνξθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ παξαδεηγµάησλ είλαη
ε δηαλπζµαηηθή: Κάζε παξάδεηγµα εθπαίδεπζεο, ή ζηηγµηφηππν (instance) φπσο έρεη
επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη θπξίσο ζηα πξνβιήµαηα ηαμηλφµεζεο, απνηειείηαη απφ έλα
ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ (attributes ή features), µεηξήζηµσλ δειαδή πνζνηήησλ πνπ
έρνπλ επηιεγεί µε ηέηνην ηξφπν απφ ηα δεδνµέλα εθπαίδεπζεο, ψζηε ην ζχζηεµα Μ.Μ.
λα µπνξέζεη λα εθµαηεχζεη απφ ηηο ηηµέο ηνπο ηε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη. Αλάινγα µε ην
είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θσδηθνπνηεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ, απηφ µπνξεί λα είλαη
ζπλερέο (continuous) – π.ρ. έλαο πξαγµαηηθφο ή αθέξαηνο αξηζµφο, ή νλνµαζηηθφ
(nominal), ην νπνίν ιαµβάλεη έλα πξνθαζνξηζµέλν ζχλνιν δηαθξηηψλ ηηµψλ,
αξηζµεηηθψλ ή ζπµβνιηθψλ – π.ρ. νη ηηµέο ‘legitimate’ θαη ‘spam’ γηα ην
ραξαθηεξηζηηθφ ‘Δίδνο Μελχµαηνο’, ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξµνγήο πνπ
πξαγµαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έρνληαο επηιέμεη l
ραξαθηεξηζηηθά, απεηθνλίδνπµε ην ρψξν ηνπ πξνβιήµαηνο µαο ζε έλαλ 1-δηάζηαην
ρψξν, ην ρψξν ησλ ζηηγκηφηππσλ (instance space), αληηζηνηρψληαο θάζε ζηηγµηφηππν
εθπαίδεπζεο ζε έλα δηάλπζµα 1 δηαζηάζεσλ.
Δπφµελν ζηάδην ζηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήµαηνο απνηειεί ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν
ζα δηαρεηξηζηεί ην ηειεπηαίν ηε γλψζε πνπ απνθνµίδεη θαηά ηελ εθπαίδεπζε, µε ζθνπφ
ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Υηνζεηψληαο ην µνληέιν ηεο δηαλπζκαηηθήο
αλαπαξάζηαζεο, αλαδεηνχµε νπζηαζηηθά µηα ζπλάξηεζε f’ ε νπνία πξνζεγγίδεη φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν µηα ηδαληθή ζπλάξηεζε µε ηελ νπνία δχλαηαη λα µνληεινπνηεζεί
ην πξφβιεµα, ηε ζπλάξηεζε ζηφρν (target function) f. Οη δχν ζπλαξηήζεηο έρνπλ
ειεχζεξε µεηαβιεηή έλα ηπραίν δηάλπζµα x, πεδίν νξηζµνχ ην ρψξν ησλ
ζηηγκηφηππσλ θαη ζχλνιν ηηµψλ ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Έηζη, ε επίιπζε ελφο πξνβιήµαηνο Μ.Μ. αλάγεηαη ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήµαηνο
πξνζέγγηζεο ησλ ηηµψλ µηαο ζπλάξηεζεο (function approximation).
Σπλνπηηθά, ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο ζρεδίαζεο ελφο ζπζηήκαηνο Μ.Μ. θαίλνληαη
ζηελ Δηθφλα 2.2. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, απεηθνλίδεηαη θαη ην ζηάδην ηεο Δπηινγήο
Φαξαθηεξηζηηθψλ (Attribute Selection), ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζε
επφκελν θεθάιαην.

Εικόνα 2.2 Διαδικαζία ζσεδιαζμού ενόρ ζςζηήμαηορ Μ.Μ.
Αλάινγα µε ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ παξέρεηαη γηα εθπαίδεπζε, δηαηξνχµε ην
πεδίν ηεο µεραληθήο µάζεζεο ζε δχν µεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηε µάζεζε µε επίβιεςε
(supervised learning) [42],[43], ε νπνία έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή µε ηε µάζεζε ρσξίο
επίβιεςε (unsupervised learning). Σηελ πξψηε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο
«θαζνδεγείηαη» απφ ηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ππνδεηθλχνπλ
ζηνλ αιγφξηζκν µάζεζεο ηελ ηηµή ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ πνπ επηδηψθεη λα
πξνζεγγίζεη. Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ιεγφµελα πξνβιήµαηα ηαμηλφµεζεο
(classification learning), ζηα νπνία ην απνηέιεζµα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο θαη ε ηηµή ηνπ γηα θάζε ζηηγκηφηππν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα δεδνµέλα εθπαίδεπζεο. Έλα παξάδεηγµα πξνβιεκάησλ
ηαμηλφµεζεο είλαη θαη απηφ πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο µάζεζεο ρσξίο επίβιεςε, ν αιγφξηζµνο θαιείηαη
λα αλαθαιχςεη δνµηθνχο ζρεµαηηζµνχο ζηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο, βάζεη θξηηεξίσλ
ηα νπνία δελ ηνπ παξέρνληαη άµεζα. Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζε
απηήλ ηελ πεξηνρή είλαη: ε νµαδνπνίεζε νληνηήησλ (clustering), φπνπ επηρεηξείηαη
νµαδνπνίεζε ησλ ζηηγκηφηππσλ ζε θιάζεηο ηηο νπνίεο ζα ζπκπεξάλεη ν αιγφξηζκνο,
ζηεξηδφκελνο ζηελ νµνηφηεηα ησλ µειψλ θάζε νµάδαο, ε αξηζµεηηθή πξφβιεςε
(numeric prediction), θαηά ηελ νπνία δελ αλαδεηείηαη ε θαηεγνξία ελφο ζηηγκηφηππνπ
αιιά µηα αξηζµεηηθή πνζφηεηα, θαη ε απνθάιπςε ζπζρεηίζεσλ (association
discovery), αληηθείκελν ηεο νπνίαο απνηειεί ε αλαδήηεζε ελδηαθεξνπζψλ δνµψλ ζηα
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ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο µέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο πξφβιεςεο ηεο ηηµήο πεξηζζφηεξσλ
ηνπ ελφο ραξαθηεξηζηηθψλ.
Οινθιεξψλνληαο ηε ζχληνµε απηή αλαθνξά ζηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο
Μ.Μ., θξίλεηαη ζθφπηµε ε παξνπζίαζε ελφο ζπλφινπ παξαγφλησλ θαζνξηζηηθήο
ζεµαζίαο γηα ηε ζρεδίαζε ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Μ.Μ. Απφ ηνπο πιένλ
ζεµαληηθνχο ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα γελίθεπζεο (generalization ability) πνπ
ραξαθηεξίδεη έλα ηέηνην ζχζηεµα, ε ηθαλφηεηά ηνπ δειαδή λα ρξεζηκνπνηεί ηελ
εµπεηξία πνπ απέθηεζε απφ ηα ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο φζν ην δπλαηφλ
απνηειεζκαηηθφηεξα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ άγλσζησλ ζηηγκηφηππσλ ειέγρνπ. Δλ γέλεη,
ηζρχεη φηη, εθφζνλ ε ππφζεζε ζηελ νπνία θαηέιεμε ην ζχζηεµα µεηά ηελ εθπαίδεπζή
ηνπ (ε αλαπαξάζηαζε δειαδή ηεο εµπεηξίαο πνπ απέθηεζε) είλαη ζπλεπήο (consistent)
µε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο, ηφηε ζα είλαη ζε µεγάιν βαζµφ
ζπλεπήο θαη µε ηα άγλσζηα ζηηγκηφηππα πνπ ζα θιεζεί λα δηαρεηξηζζεί θαηά ηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ (ζηηγκηφηππα ειέγρνπ). Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε
πξνζνρή σζηφζν ζην λα µελ παξεξκελεπηεί ε παξαπάλσ πξφηαζε, θαζψο ε
πεξίπησζε µηαο ππφζεζεο ε νπνία είλαη απφιπηα ζπλεπήο µε ηελ πιεηνςεθία ησλ
ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο εθµάζεζεο ησλ πιένλ αζήµαλησλ
ιεπηνκεξεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ ζ’ απηά, µε απνηέιεζµα ε απφδνζε
ηνπ ζπζηήµαηνο λα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ραµειή ζηα µε παξαηεξεζέληα
ζηηγκηφηππα. Τν παξαπάλσ θαηλφµελν είλαη γλσζηφ σο θαηλφµελν ηεο
ππεξπξνζαξµνγήο (overfitting). Δπηρεηξψληαο έλαλ πην ηππηθφ νξηζµφ ηνπ
θαηλνµέλνπ, ζα ιέµε πσο:
“Μηα ππόζεζε h ππεξπξνζαξκόδεηαη (overfits) ηωλ δεδνµέλωλ
εθπαίδεπζεο όηαλ ππάξρεη µηα δηαθνξεηηθή ππόζεζε h’ ηέηνηα ώζηε,
ε h λα παξνπζηάδεη µηθξόηεξν ζθάιµα από ηελ h’ επί ηωλ
δεδνµέλωλ εθπαίδεπζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ε h’ λα παξνπζηάδεη
µηθξόηεξν ζθάιµα από ηελ h επί νιόθιεξεο ηεο θαηαλνµήο ηωλ
δεδνµέλωλ (εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ).”
Μπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλφηεηα
γελίθεπζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ
πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εµπεηξίαο ζηνλ αιγφξηζκν µάζεζεο (ζψµα εθπαίδεπζεο)
θαη ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη µε ην µεραληζµφ αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο
(αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο ππφζεζεο).
Καζνξηζηηθή ζεµαζία ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο θέξεη ε νξζή
επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ζα ζπζηήζνπλ ην ρψξν ηνπ πξνβιήµαηνο,
θαζψο µέζσ απηψλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήµαηνο. Σηελ πεξίπησζε γηα παξάδεηγµα ελφο
ζπζηήµαηνο ηαμηλφµεζεο εγγξάθσλ, ν ζρεδηαζηήο επηδηψθεη ηελ επηινγή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ µπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ην δηαρσξηζµφ ηνπ ρψξνπ ηνπ
πξνβιήµαηνο ζε φζν ην δπλαηφλ πην απνµαθξπζµέλεο µεηαμχ ηνπο πεξηνρέο, θάζε µηα
εθ ησλ νπνίσλ λα απνηειείηαη απφ ζηηγµηφηππα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Δπίζεο,
απαξαίηεηε ζεσξείηαη, φπσο ήδε αλαθέξαµε, ενµνηφηεηα ηεο θαηαλνµήο ησλ
ζηηγµηνηχπσλ εθπαίδεπζεο µε ηελ θαηαλνµή ησλ ζηηγµηνηχπσλ πνπ ζα ζπλαληήζεη ην
ζχζηεµα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο παξάγνληαο απηφο σζηφζν
ζρεηίδεηαη άµεζα µε ην µέγεζνο ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηειεί έλα
πεξηνξηζµέλν δείγµα ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήµαηνο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζηελ νξζφηεηα ησλ δεδνµέλσλ
πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο δελ είλαη ζπάληα ε πεξίπησζε
παξείζθξεζεο ζθαιµάησλ ζηηο ηηµέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάπνησλ ζηηγµηνηχπσλ. Τν
θαηλφµελν απηφ νλνµάδεηαη ζφξπβνο (noise) θαη ζπλαληάηαη θαηά ηε ζπιινγή
δεδνµέλσλ απφ πεηξαµαηηθέο µεηξήζεηο, αιιά θαη γεληθφηεξα, φπνπ επεµβαίλεη ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηε δεµηνπξγία δεδνµέλσλ εθπαίδεπζεο. Όπσο είλαη
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αλαµελφµελν, ε εθηεηαµέλε παξνπζία ζνξχβνπ νδεγεί ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζµφ ηνπ
αιγνξίζµνπ µάζεζεο θαη ζηελ επηινγή µηαο ππνβέιηηζηεο ππφζεζεο, ειάρηζηα
ζπλεπνχο µε ηα δεδνµέλα ειέγρνπ. Απηφ σζηφζν δε ζπµβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ παξνπζηάδεηαη ζφξπβνο ηεο ηδίαο µνξθήο θαη ζηα δεδνµέλα αμηνιφγεζεο, νπφηε
ρξεηάδεηαη λα µνληεινπνηεζεί θαη απηφο, θαζψο αλάγεηαη πιένλ ζε «ραξαθηεξηζηηθφ»
ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ πξνβιήµαηνο µάζεζεο. Παξφµνην θαηλφµελν είλαη θαη απηφ ηεο
απνπζίαο ηηµψλ (missing values), πεξηπηψζεσλ δειαδή φπνπ νη ηηµέο νξηζµέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ δελ αλαθέξνληαη γηα θάπνηα απφ ηα ζηηγµηφηππα.
Όζνλ αθνξά ηέινο ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ππνβνεζνχλ ην µεραληζµφ
πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ, ζπλνςίδνληαη ζηελ Αξρή
ηεο Διάρηζηεο Πεξηγξαθήο (Minimum Description Length Principle ή MDL), ζχµθσλα
µε ηελ νπνία:
“Η θαιύηεξε ζεωξία πνπ είλαη δπλαηόλ λα εμαρζεί από έλα ζώµα
δεδνµέλωλ είλαη ε µηθξόηεξε δπλαηή, ε νπνία απαηηεί ζπλάµα ηε
µηθξόηεξε πνζόηεηα πιεξνθνξίαο πνπ µνληεινπνηεί ηηο εμαηξέζεηο
πνπ είλαη ζρεηηθέο µε ηε ζεωξία απηή”
Η παξαπάλσ αξρή, γλσζηή θαη σο «ην μπξάθη ηνπ Occam» (Occam’s Razor),
ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά πσο νη απινχζηεξεο ζεσξίεο είλαη πξνηηµφηεξεο απφ ηηο πην
πεξίπινθεο. Σηελ πεξίπησζε ηεο Μ.Μ., είλαη άµεζα ζπλπθαζµέλε µε ηελ ηθαλφηεηα
ηεο γελίθεπζεο πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη µηα εμαγφµελε ππφζεζε, θαζψο έρεη
παξαηεξεζεί φηη πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη επηξξεπείο ζηνλ θίλδπλν ηνπ ππεξηαηξηάζµαηνο ηείλνπλ λα παξάγνπλ ηδηαίηεξα πνιχπινθεο ππνζέζεηο, ππνβαζµίδνληαο έηζη ηελ
απφδνζε ηνπ ζπζηήµαηνο.

2.5

TEXNIKE ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ

Καζψο ε πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ είλαη δηαζέζηµε (θπξίσο ζην
δηαδίθηπν θαη ζηα εηαηξηθά Intranet, αιιά θαη φρη µφλν) ζπλερίδεη λα απμάλεη, ππάξρεη
µία απμαλφµελε αλάγθε γηα εξγαιεία πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα βξίζθνπλ
επθνιφηεξα, λα θηιηξάξνπλ θαιχηεξα θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηέηνηεο πεγέο
πιεξνθνξηψλ. Η θαηεγνξηνπνίεζε, επηρεηξεί λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεµα θαη
αλαιαµβάλεη ηελ αλάζεζε ζε µία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο µε βάζε ην πεξηερφµελν.
Οη ηερληθέο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, απνηεινχλ ζεµαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζε πνιιά
ζέµαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο, φπσο :
Καηεγνξηνπνίεζε emails ζε πξαγµαηηθνχ ρξφλν.
Καηεγνξηνπνίεζε αξρείσλ ζε ηεξαξρίεο θαθέισλ.
Αλαγλψξηζε ζεµάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο
θεηµέλσλ ζπγθεθξηµέλεο ζεµαηνινγίαο.
∆νµεµέλε έξεπλα θαη/ή ε έξεπλα γηα πιεξνθνξία
Δχξεζε εγγξάθσλ πνπ ηαηξηάδνπλ µε ηα ελδηαθέξνληα ζπγθεθξηµέλσλ ρξεζηψλ.
Μέρξη ηψξα, φζνη επηζπµνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζµαηα ησλ
δηαδηθαζηψλ θαηεγνξηνπνίεζεο, ζπµβνπιεχνληαλ εθπαηδεπµέλνπο επαγγειµαηίεο.
Όµσο, ιφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη πνιχ απαηηεηηθή φζνλ
αθνξά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο θαη πνιχ αθξηβή ζε θφζηνο, πεξηνξίδεηαη ζεµαληηθά ε
εθαξµνγή ηεο. Σπµπεξαζµαηηθά, ππάξρεη έλα απμαλφµελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πνπ ζα αθνξνχλ δηαδηθαζίεο απηφµαηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
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θεηµέλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη εθαξµνζηεί
έλαο µεγάινο αξηζµφο απφ ηερληθέο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφµεζεο (Statistical Classification)
θαη µεραληθήο µάζεζεο (Machine Learning), πνπ πεξηιαµβάλεη ηηο:
Παιηλδξνµηθά µνληέια (Regression Models)
Ταμηλνµεηέο
Classifiers)

ηνπ

πιεζηέζηεξνπ

γείηνλα

(Nearest

Neighbour

Γέληξα απνθάζεσλ (Decision Trees)
Bayesian (Bayesian Classifiers)
Ταμηλνµεηέο
Support Vector Machines
Αιγνξίζµνπο µάζεζεο θαλφλσλ (Rule Learning Algorithms)
Δπαγσγή θαλφλσλ (Rule Induction)
Καηαιιειφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (Relevance Feedback)
Χεθηδφµελε ηαμηλφµεζε (Voted Classification)
Τερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (Artificial Neural Networks)
Όιεο απηέο νη ζηαηηζηηθέο µέζνδνη πηνζεηνχλ ην παξάδεηγµα ηεο µάζεζεο ππφ
επίβιεςε (Supervised Learning). Η δηαδηθαζία ηεο µάζεζεο ππφ επίβιεςε,
δηαρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο. Τε θάζε ηεο µάζεζεο θαη ηε θάζε ησλ δνθηµψλ.
Όµσο, ε πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ππφ επίβιεςε, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
µίαο µεγάιεο χιεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία έρνπλ πξνζηεζεί εηηθέηεο ζηα µέξε πνπ
ηελ απνηεινχλ. Σε ζπγθεθξηµέλα πεδία εθαξµνγψλ, ηέηνηα χιε ίζσο λα µελ είλαη
δηαζέζηµε γηα επεμεξγαζία. Γηα παξάδεηγµα, ζε εθαξµνγέο θηιηξαξίζµαηνο
πιεξνθνξηψλ ιίγνη ρξήζηεο έρνπλ ηελ ππνµνλή λα ζπµπιεξψζνπλ έλα µεγάιν αξηζµφ
εγγξάθσλ, πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαηεγνξηνπνηεηή. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο είλαη πξφζπµνη λα θαζνξίζνπλ ξεηά, ηη
αθξηβψο γλψζε ζέινπλ λα απνθηήζνπλ. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη επηζπµεηφ λα
έρνπµε ηελ επειημία ηεο δεµηνπξγίαο ελφο θαηεγνξηνπνηεηή θεηµέλσλ απφ
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγµαηα εγγξάθσλ, πέξα απφ ηελ γλψζε θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ
ζα αλαθηεζεί απεπζείαο απφ ηνπο ρξήζηεο.
Πεηξαµαηηθέο µειέηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ ζε πνιιαπιέο βάζεηο
δεδνµέλσλ, έρνπλ δείμεη φηη ε αξρηθνπνίεζε ηέηνησλ πβξηδηθψλ ζπζηεµάησλ µάζεζεο
µε γλψζε πνπ έρεη πξνθχςεη απφ πξνεγνχµελεο εθαξµνγέο, βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα
πξφβιεςεο γλψζεο θαη έρεη σο απνηέιεζµα βειηησµέλε πνηφηεηα µάζεζεο, πάληνηε
ζε ζρέζε µε ηνλ απαηηνχµελν ρξφλν µάζεζεο θαη ηνπ µεγέζνπο ησλ
θαηεγνξηνπνηεηψλ. Δπηπιένλ, πεηξαµαηηθά απνηειέζµαηα πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηελ
εθαξµνγή ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε, γηα ηε
δεµηνπξγία έμππλσλ πξαθηφξσλ γηα ηαμηλφµεζε ζειίδσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, δίλνπλ ην
έλαπζµα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
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2.5.1 BAYES
Ο θαηεγνξηνπνηεηήο Bayes ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα εθηηµεζεί ε πηζαλφηεηα θάζε
θαηεγνξίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, λα πεξηέρεη ζπγθεθξηµέλα
δεδνκέλα. ∆εµηνπξγείηαη µε ηε ρξήζε δεδνµέλσλ εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο ηα
δηαλχζµαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο επεμεξγαζίαο. Πεηξάµαηα πνπ έρνπλ
πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε ρξήζε πνηθίισλ δεδνκέλσλ θεηµέλνπ, δείρλνπλ φηη ν
θαηεγνξηνπνηεηήο Bayes είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζµαηηθφο γηα πνιιέο δηαδηθαζίεο
θαηεγνξηνπνίεζεο.
Ωο βαζηθφηεξα
αλαθέξνπµε:

πιενλεθηήµαηα

ηεο

πξνζέγγηζεο

απηήο

µπνξνχµε

λα

Τε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη
ν αιγφξηζµνο µάζεζεο, µέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ελφο βαζµνχ
εµπηζηνζχλεο
Η επξσζηία πνπ επηδεηθλχεη αλαθνξηθά µε ην ζφξπβν πνπ ελδέρεηαη
λα παξνπζηαζηεί ζηα δεδνµέλα πνπ απαξηίδνπλ ην ρψξν ηνπ
πξνβιήµαηνο.
Η αλνρή ζηελ απνπζία ηηµψλ (missing
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο.

values),

ζε

θάπνηα

Τε ζπµβνιή ηεο ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάιπζε αιγνξίζµσλ
µάζεζεο νη νπνίνη δε ρεηξίδνληαη απ’ επζείαο πηζαλφηεηεο. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα ηεο ηδηφηεηαο απηήο απνηειεί ε µειέηε
ηεο επαγσγηθήο πξνδηάζεζεο (inductive bias) ελφο αιγνξίζµνπ, ηνπ
ζπλφινπ ησλ ππνζέζεσλ δειαδή ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
αιγφξηζµνο, ψζηε λα παξάγεη έλα µνληέιν ηθαλφ λα γεληθεχεη ηηο
ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμε θαηά ην ρεηξηζµφ άγλσζησλ
ζηηγµηνηχπσλ.
Τελ παξνρή ελφο µέηξνπ ζχγθξηζεο έλαληη άιισλ µεζφδσλ Μ.Μ.,
θαζψο νη αιγφξηζµνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο εγγπψληαη ηε βέιηηζηε
επίιπζε ελφο πξνβιήµαηνο, δεδνµέλνπ ελφο ζπλφινπ ππνζέζεσλ
πνπ απινπνηνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ µνληέινπ. Οη απινπζηεπηηθέο
απηέο ππνζέζεηο ζπληζηνχλ ηνλ Αθειή Αιγφξηζµν Bayes (Naive
Bayes) θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ.
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πηζαλνζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο
ζηε Μ.Μ. είλαη ε εχξεζε ηεο πην πηζαλήο ππφζεζεο απφ έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ H,
δεδνκέλνπ ελφο ζψκαηνο εθπαίδεπζεο D, αιιά θαη ηεο φπνηαο γλψζεο πνπ ηπρφλ εθ
ησλ πξνηέξσλ δηαζέηνπκε γηα ηηο πηζαλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ππνζέζεσλ h
H. Γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ απηψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία ηεο
Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζεψξεκα ηνπ Bayes, ζχκθσλα κε ην
νπνίν: ε πηζαλφηεηα λα ηζρχεη κηα ππφζεζε h
H δεδνκέλνπ ελφο ζψκαηνο
εθπαίδεπζεο D, εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:

(2.1)
φπνπ :
Pr(h): ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή πηζαλφηεηα πνπ εθθξάδεη ηελ
ηζρχ ηεο ππφζεζεο h, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί παξαηήξεζε ησλ
-35-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

δεδνκέλσλ ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο D. Η πηζαλφηεηα απηή
νλνκάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα ηεο h (a-priori
probability).
Pr(D|h): ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα πνπ εθθξάδεη ην ελδερφκελν
παξαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο D, απνδερφκελεο ηεο
ηζρχνο ηεο ππφζεζεο h. Η πηζαλφηεηα απηή, ε νπνία ζπρλά
νλνκάδεηαη πηζαλνθάλεηα (likelihood) ησλ δεδνκέλσλ D ππφ ηελ
ηζρχ ηεο ππφζεζεο h, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί - ή πην ζσζηά
λα πξνζεγγηζηεί - απφ ηε γλψζε πνπ δηαζέηνπκε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Πεξηζζφηεξα γη’ απηφ ζα αλαθέξνπκε
ζηελ παξνπζίαζε ηνπ αιγφξηζκνπ Naive Bayes.
Pr(D): ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή πηζαλφηεηα παξαηήξεζεο ησλ
δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο D. Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν φξνο
απηφο απινπνηείηαη θαη δε ζπκκεηέρεη ζηνπο ππνινγηζκνχο.
Pr(h|D): ε δεηνχκελε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα (a-posteriori
probability) πνπ εθθξάδεη ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο h, δεδνκέλνπ ηνπ
ζψκαηνο εθπαίδεπζεο D.
Η αλαδήηεζή καο επνκέλσο γηα ηελ πην πηζαλή ππφζεζε h
δεδνκέλνπ ηνπ D, γλσζηή θαη σο κέγηζηε εθ ησλ πζηέξσλ ππφζεζε
(maximum a-posteriori ή MAP hypothesis), αλάγεηαη ζηελ εχξεζε
ηεο ππφζεζεο εθείλεο κε ηε κεγαιχηεξε εθ ησλ πζηέξσλ
πηζαλφηεηα.
Οξίδνπκε επνκέλσο ηε MAP ππφζεζε σο:
(2.2)

Όπσο πξναλαθέξακε, ν φξνο Pr(D) κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ηνπο
ππνινγηζκνχο, θαζψο απνηειεί κηα ζηαζεξή ζεηηθή πνζφηεηα, αλεμάξηεηε ηεο
ππφζεζεο h. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη ππνζέζεηο ηνπ ρψξνπ ππνζέζεσλ H
είλαη ηζνπίζαλεο, ε ζρέζε (2.2) απινπνηείηαη πεξαηηέξσ, δίλνληαο:

Pr(D|h)

(2.3)

Σηελ εηδηθή απηή πεξίπησζε, παξαηεξνχκε πσο ε κέγηζηε εθ ησλ πζηέξσλ
ππφζεζε κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα Pr(D|h), δειαδή ηελ πηζαλνθάλεηα ησλ
ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο δεδνκέλεο ηεο ππφζεζεο h. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ηειεπηαία
έρεη επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη ππφζεζε κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (Maximum
Likelihood ή ML hypothesis).
Δηδηθφηεξα ζηα πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο, απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη
πεξηζζφηεξν απφ ηελ εχξεζε ηεο πην πηζαλήο εθ ησλ πζηέξσλ ππφζεζεο είλαη ε
πηζαλφηεξε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ ελφο κνληέινπ, θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ελφο
άγλσζηνπ ζηηγκηφηππνπ x ην νπνίν αλήθεη ζην ζψκα ησλ ζηηγκηφηππσλ ειέγρνπ, έζησ
V. Απνδεηθλχεηαη φηη ε πηζαλφηεηα λα είλαη ε c C ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ,
δεδνκέλσλ ησλ παξαηεξεζέλησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο, ππνινγίδεηαη αλ
ιάβνπκε ππ’ φςε καο ηηο πξνβιέςεηο φισλ ησλ ππνζέζεσλ, δπγηζκέλεο κε ηηο εθ ησλ
πζηέξσλ πηζαλφηεηεο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Ιζρχεη δειαδή:
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(2.4)
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, νξίδνπκε σο Βέιηηζην Ταμηλνκεηή θαηά Bayes (Bayes
Optimal Classifier) θάζε ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ απνθαίλεηαη γηα ηελ ηηκή ηεο
ζπλάξηεζεο ζηφρνπ ελφο άγλσζηνπ ζηηγκηφηππνπ, κεγηζηνπνηψληαο ηελ ηηκή ηεο
παξάζηαζεο (2.4). Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη
ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ηαμηλφκεζεο θαηά βέιηηζην ηξφπν, ελ ζπγθξίζεη κε
νπνηνδήπνηε άιιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην ρψξν ππνζέζεσλ θαη δηαζέηεη ηελ ίδηα
γλψζε γηα ην πξνο επίιπζε πξφβιεκα.

2.5.2 NAIVE (ΑΦΓΛΗ) BAYES
Τν κνληέιν ηνπ βέιηηζηνπ θαηά Bayes ηαμηλνκεηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξ’ φηη είλαη ζε ζέζε λα καο ππνδείμεη έλα άλσ θξάγκα
ησλ επηδφζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε, θαζψο πξνυπνζέηεη ηνλ ππνινγηζκφ ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ πηζαλνηήησλ. Απηφο ν ππνινγηζκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζηελ πξάμε
κε εθηθηφο, φρη κφλν ιφγν ηνπ πιήζνπο ησλ ζπλαξηήζεσλ, αιιά θαη εμ αηηίαο ηνπ
κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ ζπρλά δηαζέηνπκε. Μηα πην πξαθηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγηζηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ Αθεινχο θαηά
Bayes Ταμηλνκεηή (Naive Bayes ή ΝΒ Classifier).
Πην ζπγθεθξηκέλα, αο ζεσξήζνπκε φηη επηδηψθνπκε λα επηιχζνπκε έλα
πξφβιεκα κάζεζεο, ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη ζην ρψξν ησλ l-δηαζηάζεσλ. Κάζε
ζηηγκηφηππν επνκέλσο ζα απνηειεί δηάλπζκα ηεο κνξθήο:
, φπνπ
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπζηήλνπλ ην ρψξν Α ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο,
δερφκαζηε πσο ε ζπλάξηεζε ζηφρνο f : A
C παίξλεη ηηκέο απφ έλα δηαθξηηφ ζχλνιν
ηηκψλ C. Σχκθσλα κε ηα φζα πξνεγήζεθαλ, θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ελφο άγλσζηνπ
ζηηγκηφηππνπ, ν ηαμηλνκεηήο ΝΒ ζα επηρεηξήζεη λα ην αλαζέζεη ζηελ πην πηζαλή θιάζε
cMAP C. Ιζρχεη δειαδή:

Η παξαπάλσ ζρέζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Bayes γξάθεηαη:

(2.5)
φπνπ απφ ην ζεψξεκα ηεο νιηθήο πηζαλφηεηαο, ε

αληηζηνηρεί

ζηελ:

θαη πνπ φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δε ιακβάλεη κέξνο ζηνπο
ππνινγηζκνχο. Ο παξάγνληαο
πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο
ηεο θιάζεο cj ζηα ζηηγκηφηππα ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο. Ψζηφζν, ν ππνινγηζκφο
φισλ ησλ δεζκεπκέλσλ πηζαλνηήησλ
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ
είλαη εθηθηφο, αθελφο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο (πνπ αληηζηνηρεί ζην πιήζνο
φισλ ησλ δπλαηψλ δηαλπζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε θάζε
έγθπξεο ηηκήο ζηα l ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην απαξηίδνπλ, πνιιαπιαζηαζκέλνπ επί ηελ
πιεζηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ C), αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηνπ
ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε φισλ ζηηγκηφηππσλ πνπ
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ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαγθαδφκαζηε λα ππνζέζνπκε φηη
θάζε ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζηνραζηηθά αλεμάξηεην απφ νπνηνδήπνηε άιιν, δεδνκέλεο
ηεο θιάζεο cj
C. Απηή ε ππφζεζε καο επηηξέπεη λα εθθξάζνπκε ηελ ππφ
δηεξεχλεζε πηζαλφηεηα σο γηλφκελν πηζαλνηήησλ θαη λα μαλαγξάςνπκε ηε ζρέζε
(2.5) σο αθνινχζσο:
(2.6)
φπνπ ε πηζαλφηεηα
κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ην πειίθν ηνπ πιήζνπο
ησλ ζηηγκηνηχπσλ εθπαίδεπζεο ηεο θιάζεο cj πνπ θέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή γηα ην
δεδνκέλν ραξαθηεξηζηηθφ αi, έζησ nc(ai = a), πξνο ην πιήζνο ησλ ζηηγκηνηχπσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ cj, έζησ nc. Παξ’ φιε ηελ απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ πνπ καο
εμαζθαιίδεη ε ππφζεζε ηεο ζηνραζηηθήο αλεμαξηεζίαο, δελ αληηκεησπίδεη ην
πξφβιεκα ηεο απνπζίαο θάπνησλ έγθπξσλ ηηκψλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ απφ ηα
ζηηγκηφηππα εθπαίδεπζεο κίαο θιάζεο.
Απηφ ην ελδερφκελν νδεγεί ζην κεδεληζκφ ηεο αληίζηνηρεο δεζκεπκέλεο
πηζαλφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε νιφθιεξνπ ηνπ γηλνκέλνπ, θαζηζηψληαο έηζη ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ ηαμηλνκεηή κε αμηφπηζηεο. Η δπζθνιία απηή κπνξεί λα μεπεξαζηεί
σζηφζν, κε ηε ρξήζε ηνπ εθηηκεηή Laplace, ν νπνίνο νξίδεηαη σο αθνινχζσο:

(2.7)

Tα nc νξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ο φξνο p αληηζηνηρεί ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο πνπ επηδηψθνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη πνπ ειιείςεη
ζηνηρείσλ ελδεηθηηθψλ ηεο ηηκήο ηεο, ηε ζεσξνχκε ηζνπίζαλε κε ηηο δεζκεπκέλεο
πηζαλφηεηεο ησλ ππνινίπσλ ηηκψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ai δεδνκέλεο ηεο θιάζεο cj.
Τέινο, ε ζηαζεξά κ νλνκάδεηαη ηζνδχλακν κέγεζνο δείγκαηνο (equivalent sample
size) θαη αληηζηνηρεί ζηε βαξχηεηα πνπ δίδεηαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα p ζε
ζρέζε κε εθείλε πνπ εθ ησλ πζηέξσλ παξαηεξείηαη απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλνηήησλ
κέζσ ηνπ
εθηηκεηή Laplace είλαη εθηθηφο κφλν γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παίξλνπλ έλα κηθξφ
ζχλνιν απφ δηαθξηηέο ηηκέο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλερή,
ζεσξνχκε πσο νη ηηκέο ηνπο αθνινπζνχλ ζε θάζε θιάζε κηα πηζαλνηηθή θαηαλνκή, κε
απνηέιεζκα νη πηζαλφηεηεο
λα απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζπλαξηήζεηο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (probability density functions ή pdfs). Όηαλ δε
γλσξίδνπκε ηελ θαηαλνκή πνπ αθνινπζνχλ νη ηηκέο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ,
ζεσξνχκε, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, εμ νξηζκνχ ηελ θαλνληθή ή Gaussian
θαηαλνκή. Ψο κέζε ηηκή κi,cj θαη δηαζπνξά ζi,cj ηεο ιακβάλνπκε ηε κέζε ηηκή θαη ηε
δηαζπνξά αληίζηνηρα ησλ ηηκψλ ηνπ δεδνκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ai ζηα
παξαηεξεζέληα ζηηγκηφηππα ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε c.
Οη δχν απηέο παξάκεηξνη κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Δθηηκεηή
Μεγίζηεο Πηζαλνθάλεηαο8 (Maximum Likelihood Estimator). Βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο
απηήο, ε ζρέζε (2.6) κπνξεί λα γξαθεί:
(2.8)
Όπνπ

=

είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κηαο

βαζκσηήο ηπραίαο κεηαβιεηήο x πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
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2.5.3 ΣΑΞΙΝOΜΗΗ ΣΟΤ K ΠΛΗΙEΣΓΡΟΤ ΓΓΙΣΟΝΑ
Ο αιγφξηζκνο ηνπ k πιεζηέζηεξνπ γείηνλα (k Nearest Neighbour),
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε δηαλπζµάησλ αλαπαξάζηαζεο εγγξάθσλ,
βαζµνινγψληαο ηνπο «γείηνλεο» ηνπ εγγξάθνπ πνπ επεμεξγάδεηαη. Η βαζµνινγία ησλ
γεηηνληθψλ εγγξάθσλ, ππνινγίδεηαη αμηνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα ησλ εγγξάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Αμηνπνηνχληαη νη εηηθέηεο πνπ
ππνδεηθλχνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εγγξάθσλ θαη επεμεξγάδνληαη νη k πην φµνηνη
«γείηνλεο» ηνπ εγγξάθνπ ηεο επεμεξγαζίαο, γηα λα πξνβιεθζεί ε θαηεγνξία ηνπ
εγγξάθνπ πνπ επεμεξγάδεηαη. Σε θάζε µία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ γεηηνληθψλ
εγγξάθσλ, απνδίδνληαη ηηµέο βάξνπο µε βάζε ηελ νµνηφηεηα ηνπ εγγξάθνπ ηεο
επεμεξγαζίαο θαη ηνπ θάζε γείηνλα ηνπ. Οη ηηµέο νµνηφηεηαο µπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ
µε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγµα ε Δπθιείδεηα απφζηαζε θαη ην
ζπλεκίηνλν ηεο απφζηαζεο µεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα έγγξαθα
πνπ επεμεξγάδνληαη. Η ηερληθή ηνπ πιεζηέζηεξνπ γείηνλα, είλαη µία µέζνδνο µάζεζεο
ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη ηα έγγξαθα ηεο επεμεξγαζίαο, πνπ δελ
απαηηεί θάπνηα επηπιένλ θάζε εθπαίδεπζεο, πέξαλ απηήο πνπ πινπνηεί ν αιγφξηζκνο
ηεο.

2.5.4 ∆EΝΣΡΑ ΑΠΟΦAΓΩΝ
Μηα επίζεο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο Μ.Μ. είλαη θαη εθείλε πνπ
βαζίδεηαη ζε δέλδξα απφθαζεο, θαηά ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε κηαο
άγλσζηεο δηαθξηηήο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ, αθνινπζψληαο ηελ ηερληθή ηνπ «δηαίξεη θαη
βαζίιεπε» (Divide and Conquer). Ο ρψξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηαηκήηαη ζε πεξηνρέο
απφ ζηηγκηφηππα πνπ θέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή σο πξνο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, κηα
δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη αλαδξνκηθά, αλαπαξηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην
παξαγφκελν κνληέιν σο δέλδξν απφθαζεο.
Οη εζσηεξηθνί θφκβνη ελφο ηέηνηνπ δέλδξνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζχγθξηζε ηεο
ηηκήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ θάπνηνπ ζηηγκηφηππνπ κε κηα ζηαζεξά. Τα θχιια ηνπ
δέληξνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ απφθαζε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ελ
ιφγσ ζηηγκηφηππνπ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηεο θιάζεο ζηελ νπνία απηφ
αλήθεη, ελφο ζπλφινπ θιάζεσλ, ή αθφκα θαη κηαο πηζαλνηηθήο θαηαλνκήο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ θιάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί. Βάζεη ηεο παξαπάλσ
αλαπαξάζηαζεο, έλα άγλσζην ζηηγκηφηππν αθνινπζεί ηε δηαδξνκή απφ ηε ξίδα πξνο
θάπνην θχιιν ηνπ δέλδξνπ, θαζνδεγνχκελν απφ ην απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ πνπ
δηεμάγνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θφκβνπο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε.
Καη’ νπζίαλ, έλα δέλδξν απφθαζεο αλαπαξηζηά κηα δηάδεπμε ζπδεπγκέλσλ
πεξηνξηζκψλ επί ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ απφθαζεο. Η δηαδξνκή απφ ηε ξίδα πξνο
θάπνην θχιιν αληηζηνηρεί ζε ζχδεπμε πεξηνξηζκψλ ζηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ελφο ζηηγκηφηππνπ πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα γηα ηελ απφδνζε ηεο
απφθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θχιιν.
Η πξνζέγγηζε ησλ δέληξσλ απνθάζεσλ (Decision Trees), επεμεξγάδεηαη ην
δηάλπζµα πνπ αλαπαξηζηά ην έγγξαθν ηεο επεμεξγαζίαο, γηα λα θαζνξίζεη ζε πνηα
θαηεγνξία ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ην έγγξαθν. Τα δέληξα απνθάζεσλ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ επεμεξγαζία ελφο ζπλφινπ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο θαη µία απφ ηηο πην
δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο γηα απηήλ ηελ επεμεξγαζία είλαη ν αιγφξηζκνο CART.
Ο αιγφξηζκνο CART δεκηνπξγεί έλα δπαδηθφ δέληξν απνθάζεσλ,
δηαµνηξάδνληαο ηα δηαλχζµαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα έγγξαθα ηεο εθπαίδεπζεο, ζε
θάζε θφµβν ηνπ δέληξνπ. Η δηαµνίξαζε ησλ δηαλπζκάησλ, γίλεηαη ζχµθσλα µε µία
ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη έλα δηάλπζµα ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα µφλν ζηνηρείν.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα βξεζεί ε ζπλάξηεζε πνπ επηηειεί ηνλ θαιχηεξν δηαµνηξαζµφ ησλ
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εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγµα, απηή πνπ δηαρσξίδεη ην ζχλνιν ησλ
εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φζν ην δπλαηφ πην νµνηνγελή ππνζχλνια. Απηφ
ζεµαίλεη φηη ν θαιχηεξνο δηαµνηξαζµφο ησλ δηαλπζµάησλ εθπαίδεπζεο, είλαη απηφο
πνπ µεηψλεη ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ.
Γηα λα επηιεγεί ν θαιχηεξνο δηαµνηξαζηήο ησλ εγγξάθσλ ζε θάζε θφµβν ηνπ
δέληξνπ, ζα πξέπεη λα µειεηεζεί θάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηαλχζµαηνο ηνπ
εγγξάθνπ ηεο επεμεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα επηηειεζηεί µία δηαδηθαζία δπαδηθήο
έξεπλαο, γηα λα θαζνξίζεη πνηα είλαη ε θαιχηεξε ηηµή δηαµνηξαζµνχ ησλ εγγξάθσλ
ηεο εθπαίδεπζεο. Ωο µέηξν µέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη
ην πνζνζηφ µείσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Η ηηµή πνπ µεηψλεη
θαηά µεγαιχηεξν πνζνζηφ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο, επηιέγεηαη σο ε
θαιχηεξε. Αθνχ βξεζεί ε θαιχηεξε ηηµή δηακνηξαζκνχ, ηφηε ζπγθξίλεηαη ην µεησµέλν
ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνέθπςε µε απηή ηε ηηµή, µε ην
µεησµέλν ζχλνιν εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξέρνληα θαιχηεξν
δηαµνηξαζηή. Η ηηµή πνπ δεκηνπξγεί ηε µεγαιχηεξε µείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εγγξάθσλ ηεο εθπαίδεπζεο, επηιέγεηαη σο ν δηαµνηξαζηήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
θφµβν.
Η φιε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηεο
εθπαίδεπζεο λα µελ µπνξεί λα δηακνηξαζηεί πεξαηηέξσ. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δεµηνπξγίαο ηνπ δπαδηθνχ δέληξνπ, θάζε έγγξαθν ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζα
έρεη αλαηεζεί ζε µεξηθά απφ ηα θχιια ηνπ πιήξσο δέληξνπ απνθάζεσλ. Οη θφµβνη
πνπ βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν ζεµείν ηνπ δέληξνπ, δειψλνληαη σο θφµβνη θχιια.
Τψξα ζε θάζε θχιιν ηνπ δέληξνπ, µπνξεί λα αλαηεζεί µία θαηεγνξία. Παξ’ φια απηά,
απηφ δελ ζεµαίλεη φηη ηα έγγξαθα ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη παξφµνηα
µε θάπνην θχιιν, ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Η ηηµή ηνπ ιάζνπο γηα θάζε
θχιιν ηνπ δέληξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα ιάζνπο
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ πνπ είλαη παξφµνηα µε απηφ ην θχιιν. Η ηηµή ηνπ
ιάζνπο γηα φιν ην δέληξν, ζα είλαη ίζε µε ην άζξνηζµα ησλ ηηµψλ ιάζνπο φισλ ησλ
θχιισλ.
Αθφµε θαη αλ ην πιήξεο δέληξν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πξνεγνχµελε
δηαδηθαζία ειαρηζηνπνηεί ηελ ηηµή ηνπ ιάζνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνµέλα ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηίµεζε, πηζαλφλ δελ ζα απνδίδεη άξηζηα γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε λέσλ ζπλφισλ δεδνµέλσλ. Απηφ ζπµβαίλεη γηαηί ην δέληξν πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί, ζρεηίδεηαη ζηελά µε ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο. Γηα λα έρνπµε ζσζηέο
αλαζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ζηηο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα εθαξµφζνπµε ηελ απνθνπή
(Prunning) ζην δέληξν.
Ο ζηφρνο ηεο απνθνπήο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ θιαδηψλ ηνπ δέληξνπ, πνπ
δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζσζηήο θαηεγνξίαο θάζε εγγξάθνπ ηεο
επεμεξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε θάζε θχιιν ηνπ δέληξνπ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί
µία ηηµή βάξνπο. Τα θχιια ηνπ δέληξνπ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηηµή βάξνπο, δεκηνπξγνχλ
δέληξα πνπ απνηεινχληαη µφλν απφ ηα θχιια απηά. Τν ηειηθφ βήµα είλαη ε επηινγή
ηνπ δέληξνπ µεφµνηα θχιια, πνπ θαηεγνξηνπνηεί θαιχηεξα ηα λέα δεδνµέλα ηεο
επεμεξγαζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλα άιιν λέν ζχλνιν εθπαίδεπζεο.
Καζέλα απφ ηα ππνςήθηα δέληξα, θαηεγνξηνπνηεί ηα δηαλχζµαηα ησλ εγγξάθσλ ηνπ
λένπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Τν δέληξν πνπ επηηέιεζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, µε ηελ
µηθξφηεξε νιηθή ηηµή ιάζνπο επηιέγεηαη σο ην πην θαηάιιειν.
∆χν άιινη γλσζηνί αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δέληξα ησλ
απνθάζεσλ, είλαη ν C4.5 θαη ν CHAID. Ο αιγφξηζκνο C4.5 δηαθέξεη απφ ηνλ
αιγφξηζκν CART ζην γεγνλφο φηη δεκηνπξγεί δέληξα απνθάζεσλ µε δηαθνξεηηθφ
πιήζνο θιαδηψλ αλά θφµβν. Έλα άιιν ζεµείν πνπ ν C4.5 δηαθέξεη απφ ηνλ CART,
είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο απνθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σηα ζεηηθά ζεµεία ηεο µεζφδνπ απηήο ζπγθαηαιέγνληαη:
Η επξσζηία πνπ επηδεηθλχεη αλαθνξηθά κε ην ζφξπβν πνπ ελδέρεηαη
λα παξνπζηαζηεί ζηα δεδνκέλα πνπ απαξηίδνπλ ην ρψξν ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Η αλνρή ζηελ απνπζία
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο.

ηηκψλ

(missing

values),

ζε

θάπνηα

Η ρξήζε αθφκα θαη ζπλερψλ (κε δηαθξηηψλ) ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε
πξνζέγγηζε
κε
δηαθξηηψλ
ζπλαξηήζεσλ
ζηφρνπ,
κέζσ
εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαθξηηνπνίεζή
ηνπο (discretization), ηε δηαδηθαζία δειαδή ηεο κεηαηξνπήο
ζπλερψλ αξηζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε νλνκαζηηθά.
Η δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ παξαγφκελνπ κνληέινπ απφ δέλδξν
απφθαζεο ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ ζπκπεξαζκνχ (if – then rules),
πξνο δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζήο ηνπ.

2.5.4.1

ΑΛΓOΡΙΘΜΟ C4.5 (J48)

Μεηαμχ ησλ αιγνξίζκσλ Μ.Μ. εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη αιγφξηζκνη
επαγσγηθήο θαηαζθεπήο δέλδξσλ απφθαζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο παξαζηαηηθήο κνξθήο
ησλ κνληέισλ πνπ παξάγνπλ, ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα απνδνζεί κε θάπνην
δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα γίλεη θαηαλνεηή. Σεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη απηήο ηεο
θαηεγνξίαο είλαη ν ID3 [33] θαη νη δηάδνρνί ηνπ C4.5 [34] θαη C5.0. Σηελ παξνχζα
ελφηεηα, ζα αλαπηχμνπκε ηνλ αιγφξηζκν C4.5, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην
πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαη ζα αλαθεξζνχκε πεξηιεπηηθά ζε θάπνηεο
επεθηάζεηο ηνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ γλσζηά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ρψξν
απηφ.
Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαηξέμεη θαλείο έλα
δέλδξν απφθαζεο γηα λα ηαμηλνκήζεη έλα άγλσζην ζηηγκηφηππν. Δδψ ζα
παξνπζηάζνπκε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν C4.5 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ
απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο, ε νπνία κπνξεί αλαδξνκηθά λα
εθθξαζηεί σο εμήο: Αξρηθά επηιέγεηαη ην θαιχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ξίδα ηνπ δέλδξνπ. Γηα θάζε δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ δεκηνπξγείηαη
έλαο απφγνλνο ηνπ θφκβνπ – ξίδαο, ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνχληαη φια ηα ζηηγκηφηππα
ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
απηνχ. Η φιε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αλαδξνκηθά, γηα θάζε απφγνλν ηνπ αξρηθνχ
θφκβνπ, πεξηνξίδνληαο ην εμεηαδφκελν ππνζχλνιν εθπαίδεπζεο ζηα ζηηγκηφηππα πνπ
έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζε απηφ ηνλ θφκβν. Ο ηεξκαηηζκφο ηεο επέξρεηαη κε ηελ
εθπιήξσζεο κηαο εθ ησλ δχν ζπλζεθψλ:
Όια ηα ζηηγκηφηππα ηνπ ηξέρνληνο θφκβνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα
θιάζε, ή
Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.
Ιδηάδνπζα βαξχηεηα ζηελ θαηαζθεπή ελφο δέλδξνπ απφθαζεο, θαη θαη’
επέθηαζε ζηε κεηέπεηηα απφδνζή ηνπ, θέξεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε θφκβν, κε ζθνπφ λα καο
εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε
πεξηνρέο. Τν κέηξν εθείλν πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θάζε θφκβν νλνκάδεηαη Πιεξνθνξηαθφ Κέξδνο (Information Gain
– IG). Πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπκε ην πιεξνθνξηαθφ θέξδνο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο
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λα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζε έλα κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεσξία Πιεξνθνξίαο, ηελ Δληξνπία (Entropy), ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ
«θαζαξφηεηα» ζε πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ελφο ζψκαηνο ζηηγκηφηππσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αο ζεσξήζνπκε έλα ηπραίν ζψκα ζηηγκηφηππσλ S ηνπ πξνβιήκαηνο,
θαζψο θαη κηα ζπλάξηεζε ζηφρνπ f κε πεδίν νξηζκνχ ην δηαλπζκαηηθφ ρψξν πνπ
νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζχλνιν ηηκψλ έλα ζχλνιν θιάζεσλ
C, κε πιεζηθφηεηα |C| = c > 1. Οξίδνπκε σο εληξνπία ηνπ ζψκαηνο S ηε κέζε
πνζφηεηα πιεξνθνξίαο αλά θιάζε, ε νπνία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
(2.9)
φπνπ pi ην πιήζνο ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ S πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε i πξνο ηελ
πιεζηθφηεηα ηνπ S. Η εληξνπία εθθξάδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ bits πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο θιάζεο ζηελ νπνία ηαμηλνκείηαη έλα ηπραίν ζηηγκηφηππν ηνπ S.
Έρνληαο νξίζεη ην κέηξν ηεο εληξνπίαο ζηα πιαίζηα ελφο πξνβιήκαηνο
θαηεγνξηνπνίεζεο, ην Κέξδνο Πιεξνθνξίαο αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ηεο εληξνπίαο σο
απνηέιεζκα ηεο ππνδηαίξεζεο ελφο ζψκαηνο ζηηγκηφηππσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, έζησ Α. Δπηρεηξψληαο έλα πην ηππηθφ νξηζκφ, ζα
ιέγακε πσο ην Κέξδνο Πιεξνθνξίαο, IG(S, A) ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ Α ζε ζρέζε κε
έλα ζψκα ζηηγκηφηππσλ ηνπ πξνβιήκαηνο S απνηειεί ηε ζρεηηθή κείσζε ηνπ πιήζνπο
ησλ bits πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ
ελφο ηπραίνπ ζηηγκηφηππνπ ηνπ S, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηηκή ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ A. Δθθξάδεηαη δε απφ ηε ζρέζε:

(2.10)
φπνπ Values(A), ην ζχλνιν ηηκψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ A θαη Sv ην ππνζχλνιν
ηνπ S κε ζηηγκηφηππα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ A ηζνχληαη κε v. Οη
ηδηφηεηεο ηνπ IG ην θαζηζηνχλ εθ πξψηεο φςεσο ηδαληθφ σο κέηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ εθείλνπ πνπ δηαρσξίδεη ην ρψξν ησλ ζηηγκηφηππσλ θαηά βέιηηζην
ηξφπν, ζε θάζε εζσηεξηθφ θφκβν ηνπ δέλδξνπ. Σηελ πξάμε φκσο ην IG έρεη
πξνδηάζεζε λα επηιέγεη ραξαθηεξηζηηθά κε κεγάιν ζχλνιν ηηκψλ, ζε ζρέζε κε άιια
πνπ ιακβάλνπλ ιηγφηεξεο ηηκέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπκε ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεη
ε επηινγή ελφο ηέηνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, αο ζεσξήζνπκε έλα πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο,
ηα ζηηγκηφηππα ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη κνλαδηθά απφ ηελ ηηκή ελφο
ραξαθηεξηζηηθνχ, έζησ ηνπ ID.
Καηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζα έρεη
ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ IG, θαζψο ζα δηαρσξίζεη ην ζψκα εθπαίδεπζεο ζε ηζάξηζκα
ησλ ζηηγκηφηππσλ ηνπ κνλνζχλνια, κε ηελ εληξνπία θαζελφο απφ απηά λα ηζνχηαη κε
κεδέλ. Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ε παξαγσγή ελφο ηέηνηνπ δέλδξνπ (βάζνο 1
θαη παξάγνληα δηαθιάδσζεο ηζάξηζκν ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο), δελ εμππεξεηεί
θαλέλα ζθνπφ, θαζψο ην ηειεπηαίν ζηεξείηαη ηεο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηαο γελίθεπζεο
πνπ ζα ηνπ επέηξεπε ηελ νξζή ηαμηλφκεζε ελφο άγλσζηνπ ζηηγκηφηππνπ. Τελ
αδπλακία απηή ηνπ IG έξρεηαη λα θαιχςεη ν Λφγνο ηνπ Κέξδνπο Πιεξνθνξίαο
(Information Gain Ratio – GR) [33], [34], ν νπνίνο πηνζεηεί ην κέηξν ηεο
Πιεξνθνξίαο Γηαρσξηζκνχ (Split Information - SI), κε ζθνπφ λα απνζαξξχλεη ηελ
επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξαπιαλνχλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ θέξδνπο πιεξνθνξίαο
ηνπο, ηείλνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ δέλδξα κε κεγάιν παξάγνληα δηαθιάδσζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην κέηξν ηεο Πιεξνθνξίαο Γηαρσξηζκνχ νπζηαζηηθά απνηειεί έλδεημε
ηεο επξχηεηαο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο S
πνπ επηηπγράλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ Α. Τν κέηξν απηφ αληηζηνηρεί ζηελ εληξνπία ηνπ
S, αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ A θαη εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:
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(2.11)
φπνπ Si ηα ππνζχλνια ηνπ S πνπ θέξνπλ ηελ ηηκή i γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ A.
Βάζεη απηνχ, ν Λφγνο ηνπ Κέξδνπο Πιεξνθνξίαο νξίδεηαη σο εμήο:
(2.12)
Τν κέηξν ηνπ Λφγνπ ηνπ Κέξδνπο Πιεξνθνξίαο εγγπάηαη απνηειεζκαηηθή
δηακέξηζε ηνπ ρψξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεζηθφηεηα ησλ ππνζχλνισλ Si
δηαθέξεη κεηαμχ ηνπο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ηηκή ηνπ SI γίλεηαη πνιχ κηθξή κε
απνηέιεζκα ην GR λα θαζίζηαηαη απξνζδηφξηζην ή πνιχ κεγάιν. Μηα επξηζηηθή
κέζνδνο πνπ κεηξηάδεη ηελ παξελέξγεηα απηή, ππνινγίδεη ην GR ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
εθείλσλ πνπ ε ηηκή ηνπ IG είλαη κεγαιχηεξε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ κέηξνπ απηνχ φισλ
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Η κνληεινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ σο ηψξα αλαπηχμακε, πξνυπνζέηεη ηε
ρξήζε δηαθξηηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο αιγφξηζκνο C4.5 σζηφζν θαη νη δηάθνξεο
επεθηάζεηο ηνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ θαη ζπλερή ραξαθηεξηζηηθά,
εθαξκφδνληαο ζηελ αξρή θάζε αλαδξνκηθνχ βήκαηνο κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο
ζε έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ ινγηθψλ (Boolean) ραξαθηεξηζηηθψλ, γλσζηή σο
Γηαθξηηνπνίεζε (Discretization). Η δηαδηθαζία απηή μεθηλά κε ηελ δηάηαμε ησλ
ζηηγκηφηππσλ ηνπ ππνζπλφινπ ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ηξέρνλ βήκα θαηά αχμνπζα ζεηξά, βάζεη ηεο ηηκήο πνπ θέξνπλ
γηα έλα ζπλερέο ραξαθηεξηζηηθφ Αi. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληνπίδνληαη φια ηα δηαδνρηθά
ζηηγκηφηππα
ηα νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή κεηαμχ ηνπο θιάζε. Η ηηκή ηνπ
Αi ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά ζηηγκηφηππν θάζε ηέηνηνπ δεχγνπο αλαηίζεηαη ζε έλα
θαηψθιη (threshold), ti,j, κε βάζε ην νπνίν νξίδεηαη έλα ινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ Αi,j’.
Τν λέν ραξαθηεξηζηηθφ παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ ε ηηκή ηνπ αξρηθνχ Αi ππεξβαίλεη ηελ
ηηκή ηνπ θαησθιίνπ ti,j, δηαθνξεηηθά ε ηηκή ηνπ είλαη 0. Έηζη ην ραξαθηεξηζηηθφ Αi
αληηθαζίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν ινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
….
κε αληίζηνηρα
θαηψθιηα. Δλ ζπλερεία, ν αιγφξηζκνο εμειίζζεηαη φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο,
αλαδεηψληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ Αi,j’ κε ην κεγαιχηεξν GR γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ
εζσηεξηθνχ θφκβνπ θαη ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο.
Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ C4.5, θξίλεηαη ζθφπηκε ε
ζχληνκε αλαθνξά καο ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ππεξηαηξηάζκαηνο ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Σηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, ην ελ ιφγσ θαηλφκελν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην βάζνο αλάπηπμεο ηνπ
δέλδξνπ. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν C4.5 νλνκάδεηαη Κιάδεκα (pruning) θαη
ζπλίζηαηαη ζην «θιάδεκα» ηνπ δέλδξνπ, αθνχ απηφ έρεη θζάζεη ζηελ πιήξε αλάπηπμή
ηνπ. Γχν απφ ηνπο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο γηα θιάδεκα είλαη απηέο
ηεο Αληηθαηάζηαζεο Υπνδέλδξνπ (Subtree Replacement) θαη ηεο Αλχςσζεο
Υπνδέλδξνπ (Subtree Raising). Σε θάζε θφκβν ηνπ δέλδξνπ, ν αιγφξηζκνο θαιείηαη λα
απνθαζίζεη αλ ζα αθήζεη ην ππνδέλδξν πνπ μεθηλά απ’ απηφλ σο έρεη, αλ ζα ην
αληηθαηαζηήζεη κε έλαλ θφκβν θχιιν (Αληηθαηάζηαζε Υπνδέλδξνπ) ή αλ ζα ηνλ
αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην απφ ηνπο άκεζνπο απνγφλνπο ηνπ, αλαδηαηάζζνληαο ηα
ζηηγκηφηππα ηνπ αξρηθνχ ππνδέλδξνπ ζην λέν πνπ κφιηο δεκηνπξγήζεθε (Αλχςσζε
Υπνδέλδξνπ).
Σε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλακελφκελνπ ζθάικαηνο
ηαμηλφκεζεο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη θάζε κηα εθ ησλ ηξηψλ απνθάζεσλ. Μηα
ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Κιάδεκα Μεησκέλνπ Σθάικαηνο
(Reduced Error Pruning), πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ελφο κέξνπο ηνπ ζψκαηνο
εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ, κε ην ηίκεκα
βέβαηα ην δέλδξν πνπ ζα αλαπηπρζεί λα βαζίδεηαη ζε ιηγφηεξα δεδνκέλα
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εθπαίδεπζεο, ελψ άιιεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θάλνπλ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ
κεζφδσλ.

2.5.5 ΝΓΤΡΩΝΙΚA ΔIΚΣΤΑ
Τα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (Τ.Ν.Γ) επδηψθνπλ λα αληηγξάςνπλ θαη λα
κνληεινπνηήζνπλ καζεκαηηθά ηελ ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ βηνινγηθψλ
λεπξσληθψλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ κάζεζε θαη ηελ απνηχπσζε ηεο γλψζεο, φπσο
ζπκβαίλεηο ηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο. Η κάζεζε ζηα Τ.Ν.Γ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ ηεο κίκεζεο, ή αιιηψο κέζσ επηβιεπφκελεο κάζεζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηα
Τ.Ν.Γ είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη κηα δηαδηθαζία «δηαδαρήο».
Σηα ζεηηθά ζεµεία ηεο µεζφδνπ απηήο ζπγθαηαιέγνληαη:
γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζεγγίδνπλ ηφζν δηαθξηηέο φζν θαη
ζπλερείο, πξαγκαηηθέο, αθφµα θαη δηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο ζηφρνπ, γηα
ηελ επξσζηία ηνπο φζνλ αθνξά ηελ παξείζθξεζε ζνξχβνπ ζηα δεδνµέλα
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ ηαρχηεηά ηνπο θαηά ηελ ηαμηλφµεζε
άγλσζησλ
ζηηγκηφηππσλ. Απαηηνχλ σζηφζν µεγάινπο ρξφλνπο
εθπαίδεπζεο, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην εμαγφµελν µνληέιν δελ
παξέρεηαη ζε θαηαιεπηή µνξθή.
Οη ηδηφηεηεο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ καο επηηξέπνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αξθεηφο ζφξπβνο ζηα δεδνκέλα. Τέηνηεο πεξηπηψζεηο
είλαη ηα δεδνκέλα αηζζεηήξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα κηθξφθσλα θαη νη θάκεξεο είλαη
δχν πξνθαλή παξαδείγκαηα ηέηνησλ αηζζεηήξσλ. Δπηπιένλ ηα λεπξσληθά δίθηπα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζχλζεηα ή θαη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά,
φπσο δηαλχζκαηα δηαθξηηψλ θαη πξαγκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή αθφκα θαη δηάλπζκα
ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ. Τέινο ν ηαμηλνκεηήο πνπ δίλνπλ κε ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη ηηκή γηα ηελ θιάζε ηνπ ζηηγκηφηππνπ πνπ ζέινπκε λα
εθηηκεζεί κε κηθξφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο.
Γπζηπρψο φκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα αλ απνθαζίζνπκε λα
εθπαηδεχζνπκε λεπξσληθά δίθηπα. Τν θπξηφηεξν είλαη πσο ελ γέλεη ηα ηερλεηά
λεπξσληθά δίθηπα ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ άιιεο κεζφδνπο γηα ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο. Τέινο ν ηαμηλνκεηήο πνπ δίλνπλ ζπρλά είλαη απφ δπζλφεηνο έσο
αθαηαλφεηνο γηα ηνλ άλζξσπν. Θα πξέπεη ινηπφλ λα καο ελδηαθέξεη θπξίσο ε ζσζηή
ηαμηλφκεζε θαη φρη ε αλαγλσζηκφηεηα θαη θαηαλφεζε απηήο.

2.5.5.1

ΝΓΤΡΩΝΑ (ΡERCEPTRON)

Μηα ζεκαληηθή κνλάδα απφ ηελ νπνία απνηεινχληαη ηα ηερλεηά λεπξσληθά
δίθηπα θαιείηαη λεπξψλαο (perceptron). Έρεη ζαλ είζνδν έλα δηάλπζκα πξαγκαηηθψλ
ηηκψλ θαη ζρεκαηίδεη έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ηηκψλ. Έπεηηα παίξλεη ηηκή
1 αλ ν ζπλδπαζκφο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο απφ θάπνην φξην θαη -1 ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε. Αλ

x1 ,..., xn

o x1 ,..., xn

είλαη ν λεπξψλαο πνπ έρεη ζαλ είζνδν ην δηάλπζκα

ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε :

o x1 ,..., xn

1 αν w0

w1 x1 w2 x2 ... wn xn

0

1 ζε κάθε άλλη πεπίπηωζη
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φπνπ νη ηηκέο

wi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

θαινχληαη βάξε θαη νξίδνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη θάζε

xi

είζνδνο
ζηε δηακφξθσζε ηνπ γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ. Γηα ζπληνκία γξάθνπκε ηνλ
λεπξψλα ζαλ ηνλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ηεο παξαπάλσ θιαδηθήο ζπλάξηεζεο ή αθφκα


o x

 
sgn w x

πην απιά
φπνπ sgn ε ζπλάξηεζε πξφζεκνπ. Έλα βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λεπξψλσλ είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη γηα ηελ
εθκάζεζε ινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ.

2.5.5.2

ΙΓΜΟΓΙΔΗ

Τν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ perceptron είλαη ε θιαδηθή ζπλάξηεζε πνπ ηα
ραξαθηεξίδεη. Γελ είλαη δηαθνξίζηκε θαη απηφ, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα, δελ
εμππεξεηεί ζηελ θαηαζθεπή αιγνξίζκσλ γηα ηέηνηα δίθηπα. Έλαο δηαθνξεηηθφο
λεπξψλαο πνπ φκσο έρεη δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε είλαη ην sigmoid unit. Η ζπλάξηεζε

 
w x

o

y

1
1 e

y

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη είλαη ε
φπνπ
. Η ζ θαιείηαη
ζπλάξηεζε sigmoid ή ζηγκνεηδήο ή ζπκβνιηθή ινγηθή ζπλάξηεζε. Η ζπλάξηεζε απηή
δελ έρεη κφλν ην πιενλέθηεκα ηεο δηαθνξηζηκφηεηαο αιιά θαη ην φηη ε παξάγσγφο ηεο
είλαη εχθνια ππνινγίζηκε:

d

y
dy

y 1

y

y

ky

Αληί γηα ηνλ φξν e
πνιιέο θνξέο παίξλνπκε ηνλ φξν e
φπνπ κηα ζεηηθή
ζηαζεξά πνπ εθθξάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλάξηεζεο. Μηα άιιε παξαιιαγή ζέιεη
λα παίξλνπκε ζαλ ζπλάξηεζε sigmoid ηελ ζπλάξηεζε tanh .

2.5.5.3

ΚΑΣΑΚΓΤΗ ΓΝΟ ΝΓΤΡΩΝΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Όηαλ πξφθεηηαη εθπαηδεπηεί έλα λεπξσληθφ δίθηπν πξέπεη πξψηα λα κεηαηξαπεί
έλα πξφβιεκα ζε κηα κνξθή πνπ εμππεξεηεί ηα λεπξσληθά δίθηπα. Αλ ην ζηηγκηφηππν
είλαη έλα δηάλπζκα πξαγκαηηθψλ (ελ γέλεη) αξηζκψλ, ηφηε δελ ππάξρεη θάπνην
πξφβιεκα. Όκσο κηα ζπρλή εθαξκνγή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε αλαγλψξηζε
ελφο πξνζψπνπ κέζα ζε κηα θσηνγξαθία θαη ε ηαπηνπνίεζή ηνπ. Σε απηή ηελ
πεξίπησζε είλαη πξνθαλέο πσο δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ζηηγκηφηππαθσηνγξαθίεο απηνχζηα. Φσξίδνπκε ηελ εηθφλα ζε εηθνλνζηνηρεία αλάινγα κε ηελ
δπλαηφηεηα επθξίλεηαο αιιά θπξίσο κε ην πφζν ζεσξνχκε φηη ε επθξίλεηα λα
επεξεάζεη ή φρη ην απνηέιεζκα. Αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπ θάζε εηθνλνζηνηρείνπ ηνπ
αλαζέηνπκε κηα ηηκή.
Έλα λεπξσληθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα. Τν πξψην, νη κνλάδεο
εηζφδνπ, είλαη νη αηζζεηήξεο, νη κνλάδεο πνπ «δηαβάδνπλ» ηηο ηηκέο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ζηηγκηφηππνπ. Οη ηηκέο πνπ δψζακε ζηα πξναλαθεξζέληα
εηθνλνζηνηρεία είλαη νη ηηκέο πνπ δηαβάδνπλ νη κνλάδεο εηζφδνπ. Μηα κνλάδα εηζφδνπ
αληηζηνηρεί ζε θάζε εηθνλνζηνηρείν. Τν ζχλνιν ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ εθθξάδεηαη απφ
ην δηάλπζκα

x1 ,..., xn

.

Τν δεχηεξν επίπεδν είλαη νη ιεγφκελεο θξπκκέλεο κνλάδεο. Δδψ βξίζθεηαη ν
ππξήλαο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ: έλα πιέγκα απφ λεπξψλεο. Σπλήζσο είλαη
παξάιιεια ηνπνζεηεκέλνη, αιιά κπνξεί λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε πεξηζζφηεξα
επίπεδα. Σπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαπάλσ απφ ηξία επίπεδα θαζψο έρεη
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παξαηεξεζεί φηη κέρξη ηξεηο κνλάδεο απνδίδνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ελψ ε ρξήζε
παξαπάλσ επηπέδσλ απμάλεη θαηά πνιχ ην ρξφλν εθπαίδεπζεο ρσξίο σζηφζν λα
ζπλνδεχεηαη απφ κηα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. Η εθπαίδεπζε 3
θξπκκέλσλ κνλάδσλ ζε έλα πείξακα δηήξθεζε 5 ιεπηά ελψ ζην ίδην πείξακα θαη ζηνλ
ίδην ππνινγηζηή ε εθπαίδεπζε 30 θξπκκέλσλ κνλάδσλ δηήξθεζε πεξίπνπ 1 ψξα, ελψ
απμήζεθε ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά κφιηο 1-2%.
Τν ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν απνηεινχλ νη κνλάδεο εμφδνπ. Γελ είλαη ηίπνηα
παξαπάλσ απφ κνλάδεο πνπ κεηαθξάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ ησλ
θξπκκέλσλ κνλάδσλ ζε κηα εθκεηαιιεχζηκε κνξθή. Σην πείξακα ηνπ ALVINN πνπ
αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ε έμνδνο ήηαλ έλα δηάλπζκα πνπ εμέθξαδε ηελ ηαρχηεηα
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην φρεκα θαζψο θαη ηε γσλία ηνπ ηηκνληνχ.
Τα επίπεδα ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ: εηζφδνπ, θάζε επίπεδν θξπκκέλσλ
κνλάδσλ μερσξηζηά θαη ην επίπεδν εμφδνπ. Σηελ ζπλήζε κνξθή λεπξσληθνχ δηθηχνπ
θάζε έλα απφ απηά ηα επίπεδα ζρεκαηίδεη κε θάζε γεηηνληθφ ηνπ έλα πιήξεο γξάθεκα.
Η θπζηθή ζεκαζία απηψλ ησλ ελψζεσλ είλαη φηη θάζε κνλάδα έρεη ζαλ είζνδν – θαη
πξνθαλψο επεξεάδεηαη – απφ ηηο κνλάδεο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ ηεο θαη κε ηε
ζεηξά ηεο επεξεάδεη φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ. Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη
πάληα. Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κηα κνλάδα θάπνηνπ επηπέδνπ δελ επεξεάδεη
θάπνηα άιιε ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη δχν κνλάδεο δελ
ελψλνληαη ζην αληίζηνηρν γξάθεκα θαη πξνθαλψο δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο.
Πην πεξίπινθε είλαη πεξίπησζε ελφο επαλαιεπηηθνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ. Έζησ
φηη πξφθεηηαη λα εθπαηδεπηεί έλα δίθηπν ζην νπνίν θάπνηα κνλάδα δελ επεξεάδεηαη
κφλν απφ ηηο πξνεγνχκελεο κνλάδεο αιιά θαη απφ ηηκέο πνπ είραλ θάπνηεο κνλάδεο
ηνπ δηθηχνπ ζε θάπνηα πξνεγνχκελε επαλάιεςε. Αλ ζεσξεζνχλ νη αθκέο ηνπ
γξαθήκαηνο ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ σο δηαλχζκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ ξνή ηεο
πιεξνθνξίαο κέζα ζε έλα δίθηπν απφ ηε ζηηγκή πνπ ειήθζεζαλ θάπνηα δεδνκέλα ζηηο
κνλάδεο εηζφδνπ σο ηε ζηηγκή φπνπ ζα ππάξρεη κηα ηαμηλφκεζε δηαζέζηκε ζηηο
κνλάδεο εμφδνπ. Τφηε έλα ζπλεζηζκέλν λεπξσληθφ δίθηπν δελ παξνπζηάδεη θχθινπο.
Όκσο έλα επαλαιεπηηθφ λεπξσληθφ δίθηπν παξνπζηάδεη θχθινπο. Αλ ην δίθηπν απηφ
δελ ρξεζηκνπνηεί παξά κφλν πεπεξαζκέλνπ πιήζνπο ηηκέο πξνεγνχκελσλ
ππνινγηζκψλ κνλάδσλ, ηφηε κπνξεί λα παξαθακθζεί απηή ηελ «αλσκαιία» θαη λα
αληηκεησπίζνπκε ην δίθηπν σο έλα πην ζχλζεην δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ ην πξνο
εθπαίδεπζε λεπξσληθφ δίθηπν ηφζεο θνξέο φζεο θαη επαλαιήςεηο πνπ κεζνιάβεζαλ
απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξραηφηεξεο ηηκήο πνπ ρξεηάδεηαη ην δίθηπν κέρξη θαη ηε
ζηηγκή πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη. Απηή ε ηερληθή επηηξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην
δίθηπν ν θπξηφηεξνο αιγφξηζκνο εθπαίδεπζεο ησλ ζπλήζσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ
είλαη ν BackPropagation.

2.5.5.4

ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΝΓΤΡΩΝΩΝ

Η βάζε ηεο εθπαίδεπζεο ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ μεθηλά ηελ εθπαίδεπζε ελφο
perceptron. Έλαο απιφο ηξφπνο γηα ηελ εθρψξεζε ζηα βάξε ησλ perceptron ηπραίεο
ηηκέο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ δηαξθή εθαξκνγή ησλ ζηηγκηφηππσλ κεηαβάιινληαη νη
εθηηκήζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ βαξψλ ψζηε απηά λα δίλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή
πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ. Ο αιγφξηζκνο πνπ
εθαξκφδεηαη θαη απνηειεί βάζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ βαξψλ είλαη ν perceptron

w

w

w όπος w

t o x

i
i
i
i
training rule θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: i
θαη t είλαη
ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα (εθφζνλ ηα ζηνηρεία ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, νη ηηκέο
απηέο είλαη γλσζηέο) θαη ν είλαη ε πξνζεγγηζηηθή ηηκή πνπ δίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν
βήκα ν perceptron. Τν ε είλαη κηα ζεηηθή ζηαζεξά πνπ θαιείηαη βαζκφο κάζεζεο. Ο
ξφινο απηήο ηεο ζηαζεξάο είλαη λα ειέγρεη ην ξπζκφ πνπ κεηαβάιινληαη ηα βάξε.
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2.5.5.5
ΣΑΔΙΑΚΗ ΠΡΟΓΓΓΙΗ (GRADIENT DESCENT)
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑ ΔΓΛΣΑ (DELTA RULE)
Ο θαλφλαο πνπ πξναλαθέξζεθε έρεη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: ελψ απνδίδεη
πνιχ θαιά ζε δεδνκέλα φπνπ ν ρψξνο ππνζέζεσλ είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκνο, δελ
ζπγθιίλεη απαξαίηεηα φηαλ ν ρψξνο δελ είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκνο. Σε απηή ηελ
πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαλφλαο, ηνλ delta rule, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ
ζηαδηαθή πξνζέγγηζε (gradient descent).
Καη’ αξράο ην ζθάικα ζηελ πεξίπησζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ νξίδεηαη σο
αθνινχζσο. Τν ζθάικα – αλ θαη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηχπνη – νξίδεηαη ζπλήζσο σο
ην κηζφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ηεο δηαθνξάο ηεο πξαγκαηηθήο απφ ηελ
πξνζεγγηζηηθή ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ζηηγκηφηππσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο.
Γίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε :


E w

1
2d

td od

2

D

Η ζπλάξηεζε ηνπ ζθάικαηνο είλαη κηα επηθάλεηα ζηνλ n-δηάζηαην ρψξν (φπνπ
n ην πιήζνο ησλ βαξψλ). Σθνπφο ελφο αιγνξίζκνπ είλαη πξνθαλψο λα βξεη ην

w ,..., w

1
n
ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο απηήο. Να βξεη δειαδή ην δηάλπζκα
γηα ην νπνίν
ν perceptron δίλεη ηηκέο πνπ απέρνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. Ο
θάζε αιγφξηζκνο μεθηλάεη απφ έλα ηπραίν ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο θαη πξνζπαζεί λα
εληνπίζεη ην ειάρηζην απηήο.

Ο αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα θηλεζεί πάλσ ζηελ επηθάλεηα Δ (ε επηθάλεηα ηεο
ζπλάξηεζεο ηνπ ζθάικαηνο) νπφηε ην δηάλπζκα ηεο θίλεζεο είλαη ε παξάγσγνο ηεο Δ
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Ο γεληθφο ηχπνο απηήο είλαη :


E w

E E
E
,
,...,
w0 w1
wn

θαη ζπγθεθξηκέλα δίλεη ην δηάλπζκα πνπ δίλεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο Δ.
Άξα ν θαλφλαο delta κπνξεί λα μαλαγξάθεη σο εμήο:


w


w



w όπος w


E w

κε ην ε λα έρεη παξφκνηα ζεκαζία κε απηήλ πνπ είρε ζηνλ perceptron rule.


E w

Γηα θάζε ζπληζηψζα ηνπ δηαλχζκαηνο

wi

wi

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξνπνπνίεζε

E
wi

wi όπος wi

θαη θαηά ζπλέπεηα :

E
wi

1
wi 2 d

td

od

1
2d

2

D

td
d D

D

od

wi
wi

td
td

od

2

1
2 td
2d D

od

wi

td

od

 
w xd
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θαη ηειηθά δίλεηαη ν ηχπνο :

E
wi

td

od

xid

d D

x

x

φπνπ i ε ηηκή ηεο i κνλάδαο εηζφδνπ ηνπ λεπξψλα θαη id ε ηηκή απηήο ηεο
εηζφδνπ γηα θάπνην d ζηηγκηφηππν ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο παίξλνληαο ζαλ θαλφλα
ηξνπνπνίεζεο ησλ βαξψλ ησλ

wi

td od xid
d D

.

Η ηειεπηαία ζρέζε δίλεη έλα πνιχ πην απιφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ


E w

.

Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ ππνινγηζκνχ είλαη πσο απαηηεί ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζθάικαηνο ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ γηα εθπαίδεπζε
ζηηγκηφηππσλ. Μπνξεί λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα κε ηνλ νξηζκφ ελφο
θαηλνχξγηνπ ζθάικαηνο, ην ζθάικα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν


Ed w

1
td
2

od

2

Καηά ζπλέπεηα ν αιγφξηζκνο επηθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ βαξψλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζηηγκηφηππνπ. Ο έιεγρνο ηνπ ζθάικαηνο γηα θάζε ζηηγκηφηππν βνεζάεη ζηελ απνθπγή
ηνπ εγθισβηζκνχ ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θάπνην ηνπηθφ
ειάρηζην. Η επηθάλεηα Δ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα ηνπηθά ειάρηζηα. Αλ
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζθάικα ζε φιν ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο είλαη πην πηζαλφ ν
αιγφξηζκνο λα «παγηδεπηεί» ζε έλα ηέηνην ηνπηθφ ειάρηζην, λα ην αλαγλσξίζεη σο ην
αλαδεηνχκελν νιηθφ ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο θαη λα αλαισζεί ζηνλ αθξηβή εληνπηζκφ

E

d δελ απαιείθεηαη ν θίλδπλνο απηφο απιά
ηνπ. Με ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο
κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί θάηη ηέηνην θαη επηπιένλ πεξηνξίδεηαη ην
απαηηνχκελν ππνινγηζηηθφ θφζηνο γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ βαξψλ.

2.5.5.6

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ BACKPROPAGATION

Ο αιγφξηζκνο Backpropagation ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαλφλα gradient descent
αιιά κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Σηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δφζεθαλ νη θαλφλεο
εθπαίδεπζεο ελφο κφλν λεπξψλα. Ο αιγφξηζκνο Backpropagation φκσο εθπαηδεχεη έλα
νιφθιεξν δίθηπν θαη φρη έλα λεπξψλα κφλν. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα
μαλανξηζηεί ην ζθάικα ζαλ :


E w

1
2d

tkd

okd

2

D k outputs

Παξφιν πνπ ε επηθάλεηα Δ ηνπ ζθάικαηνο πνπ κφιηο νξίζηεθε έρεη πνιιά
ηνπηθά ειάρηζηα θαη ν αιγφξηζκνο Backpropagation δελ ζπγθιίλεη απαξαίηεηα ζην
νιηθφ ειάρηζην, έρεη παξαηεξεζεί πσο απνδίδεη πάξα πνιχ θαιά ζηελ πξάμε.
Πξηλ αλαιπζεί ν αιγφξηζκνο
εηζαρζνχλ θάπνηνη ζπκβνιηζκνί:

Backpropagation

θξίλεηαη

απαξαίηεην

λα
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x ji

ε i-νζηή κνλάδα εηζφδνπ ηνπ j λεπξψλα

w ji

ην βάξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα κνλάδα εηζφδνπ

net j

i

w ji x ji

oj

ε πξνζεγγηζηηθή ηηκή ηεο κνλάδαο j

tj

ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κνλάδαο j
ε ζπλάξηεζε sigmoid

outputs ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ

Downstream j

ην ζχλνιν ησλ λεπξψλσλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηνλ

λεπξψλα j
Ο θαλφλα ηξνπνπνίεζεο ησλ βαξψλ ζηνλ νπνίν δφζεθε λσξίηεξα είλαη :

Ed
w ji

w ji

Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ ηηκή

w ji

κέζσ ηνπ δηθηχνπ, κέζσ ηεο

Ed
w ji

net

j
ηηκήο
. Άξα ν φξνο
κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα
παξαγψγεζεο ηεο αιπζίδαο ζαλ :

Ed
w ji

Ed net j
net j w ji

Ed
x ji
net j

Τν πξφβιεκά ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ βαξψλ έρεη αλαρζεί ζηελ

εχξεζε ηεο ηηκήο

Ed
net j

ην φπνην ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο.

2.5.5.7

ΚΡΤΜΜΓΝΓ ΜΟΝΑΔΓ

Σηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε φηη ε
κνλάδα

w ji

επεξεάδεηαη αιιά ηαπηφρξνλα επεξεάδεη θαη απηή θάπνηεο κνλάδεο ηνπ

δηθηχνπ. Ο λεπξψλαο
ζχλνιν

Downstream j

w ji

επεξεάδεη ινηπφλ κφλν ηνπο λεπξψλεο πνπ αλήθνπλ ζην

. Άξα :
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Ed
net j

k Downstream j

k

wkj

k Downstream j

k
k Downstream j

oj
net j

k

netk
net j

k
k Downstream j

wkj o j 1 o j

k

wkj και καηά ζςνέπεια w ji

k Downstream

2.5.5.8

netk o j
o j net j

k Downstream j

oj 1 oj

j

ή θαιχηεξα

Ed netk
netk net j

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

j

x ji

.

ΜΟΝΑΔΓ ΓΞΟΔΟΤ

Μηα κνλάδα εμφδνπ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο κνλάδεο ηνπ
δηθηχνπ. Μπνξεί φκσο λα επεξεάζεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ δηθηχνπ κε ηελ ηηκή

net j

.

Άξα :

Ed o j
o j net j

Ed
net j
επίζεο

Ed
net j

1
oj 2 k

tk

ok

2

outputs

Όκσο ην άζξνηζκα ζα είλαη 0 γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ k εθηφο k = j. Γη’ απηφ ζα

ππνινγηζηεί ην

Ed
net j

κφλν γηα k=j:

Ed
net j

1
t j oj
oj 2

2

1
2 t j oj
2

t j oj
oj

t j oj

oj
net

j
Δπηπιένλ ε παξάγσγνο
δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ παξάγσγν ηεο
ζηγκνεηδήο ζπλάξηεζεο θαη δίλεηαη απφ ηελ έθθξαζε :

net j

oj
net j

net j

oj 1 oj
.

Άξα ηειηθά ηζρχεη ε ζρέζε :

Ed
net j

t j oj oj 1 oj

θαη θαηά ζπλέπεηα

w ji

Ed
w ji

tj

o j o j 1 o j x ji .
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2.5.6 MHXANE ΔΙΑΝΤΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣHΡΙΞΗ (SVM)
Θα νινθιεξψζνπκε ηελ παξνπζίαζε ησλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηηο Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Υπνζηήξημεο
(Support Vector Machines ή SVMs), έλα είδνο ζπγθεξαζκνχ γξακκηθψλ κνληέισλ9
θαη κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε ζηηγκηφηππα. Σηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ είλαη ε
επηινγή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο απφ θάζε θιάζε, ησλ
δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support vectors), πνπ ζπλνξεχνπλ ζην ρψξν ηνπ
πξνβιήκαηνο κε ζηηγκηφηππα άιισλ θιάζεσλ. Τα επηιεγκέλα ζηηγκηφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο δηάθξηζεο (discriminant
function), ηθαλήο λα ηα δηαρσξίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.
Τα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αιγφξηζκν απηφ απνηεινχλ
ζήκεξα κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο
θεηκέλνπ, ιφγσ ηεο επξσζηίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο πνπ
επηδεηθλχνπλ, αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα παξάγνπλ κε γξακκηθέο επηθάλεηεο
απφθαζεο, θαζηζηψληαο έηζη ππνινγηζηηθά εθηθηή ηελ επίιπζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ
γξακκηθά κνληέια. Δλ ζπλερεία ζα αλαπηχμνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ησλ
SVMs, ζηελ απιή πεξίπησζε ελφο πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο δχν γξακκηθά
δηαρσξίζηκσλ θιάζεσλ.
Υηνζεηψληαο γηα κηα αθφκε θνξά ην κνληέιν ηεο δηαλπζκαηηθήο
αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ελφο πξνβιήκαηνο, ζεσξνχκε έλα ζχλνιν n δηαλπζκάησλ
εθπαίδεπζεο, δηάζηαζεο l+1, έζησ
, φπνπ =
, κε ηα
λα απνηεινχλ ηα l ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ S θαη κε
ηελ
θιάζε ζηελ νπνία ην i-νζηφ ζηηγκηφηππν αλήθεη. Λφγσ ηεο γξακκηθήο
δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θιάζεσλ πνπ ππνζέζακε, κπνξνχκε λα βξνχκε έλα
ππεξεπίπεδν Π ην νπνίν λα δηαρσξίδεη θαηά βέιηηζην ηξφπν ηα δηαλχζκαηα
εθπαίδεπζεο, κε εμίζσζε
,
φπνπ ην θαλνληθφ δηάλπζκα ηνπ Π, • ην εζσηεξηθφ γηλφκελν δπν δηαλπζκάησλ θαη
ε θαηαθφξπθε απφζηαζε ηεο αξρήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ απφ ην Π.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γηα ην ηπραίν δηάλπζκα εθπαίδεπζεο
αθφινπζεο ζρέζεηο:

ζα ηζρχνπλ νη

(3.13)
(3.14)
νη νπνίεο εθθξάδνληαη ηζνδχλακα σο εμήο:

Αο εζηηάζνπκε πιένλ ηελ πξνζνρή καο ζηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο πνπ
ηθαλνπνηνχλ ηελ ηζφηεηα ηεο ζρέζεο (2.13): Αλ ηα ζεσξήζνπκε ζαλ ζεκεία ηνπ lδηάζηαηνπ ρψξνπ S, απηά ζα βξίζθνληαη ζην ππεξεπίπεδν Π1:
κε
ην
θαλνληθφ ηνπ δηάλπζκα θαη κε
ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε ηεο αξρήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ απφ ην Π1. Οκνίσο, ηα ζεκεία ηνπ S πνπ ηθαλνπνηνχλ
ηελ ηζφηεηα ηεο (2.14) ζα βξίζθνληαη ζην ππεξεπίπεδν Π2:
, κε
ην
θαλνληθφ ηνπ δηάλπζκα ηνπ θαη κε
ηελ θαηαθφξπθε απφζηαζε ηεο αξρήο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ απφ ην Π2. Τα πξναλαθεξζέληα δηαλχζκαηα
εθπαίδεπζεο θαινχληαη δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο (support vectors), ελψ ε απφζηαζε
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κεηαμχ ησλ δχν ππεξεπηπέδσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ, ίζε κε

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ην

ειαρηζηνπνηεζεί. Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ
εμεηάδνπκε, ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηα Π1 θαη Π2, θαη πνπ νλνκάδεηαη
πεξηζψξην (margin), δελ αληηζηνηρίδεηαη θαλέλα δηάλπζκα εθπαίδεπζεο.
Απνδεηθλχεηαη φηη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο λφξκαο ηνπ δηαλχζκαηνο
επηηεπρζεί κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο:

κπνξεί λα

φπνπ
έλα δηάλπζκα εθπαίδεπζεο, θαη
έλα δηάλπζκα πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange,
κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζεηηθά, ≥ 0. Έλα δηάλπζκα
θαιείηαη δηάλπζκα ππνζηήξημεο
φηαλ ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο
είλαη απζηεξά κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο. Έρνληαο
ππνινγίζεη ηα δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αιγνξίζκνπ, έζησ r
ζηνλ αξηζκφ, ε ηαμηλφκεζε ελφο αγλψζηνπ ζηηγκηνηχπνπ
ζπλίζηαηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο:

Δάλ ε ππφζεζε ηεο γξακκηθήο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θιάζεσλ δελ ηζρχεη,
αλαγθαδφκαζηε λα ραιαξψζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζρέζεσλ (2.13) θαη (2.14),
επηηξέπνληαο ζε θάπνηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ
ππεξεπηπέδσλ Π1 θαη Π2. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πνζφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα
ειαρηζηνπνηεζεί είλαη ε:

ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη:

Η παξάκεηξνο
επηηξέπεη ζην αληίζηνηρν δηάλπζκα εθπαίδεπζεο λα βξεζεί
ζηελ πεξηνρή ηνπ πεξηζσξίνπ εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο, ελψ ε
παξάκεηξνο c, ε νπνία πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην ρξήζηε, εθθξάδεη ηελ
απζηεξφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα επηδείμεη ν αιγφξηζκνο ζηελ αλνρή ζηηγκηφηππσλ ζην
πεξηζψξην, θαηά ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ππεξεπηπέδνπ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ γξακκηθά δηαρσξίζηκσλ θιάζεσλ, κπνξνχκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε
, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ
αληί ηνπ
≥ 0, έλα πξφβιεκα ην νπνίν
ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πξφβιεκα ηεηξαγσληθήο βειηηζηνπνίεζεο κε
πεξηνξηζκνχο (constrained quadratic optimization problem), επηιχζηκν κέζσ
γεληθεπκέλσλ ηεηξαγσληθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ηερληθψλ ή αθφκα θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ πεξηνρή ησλ SVMs [35].
Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θέξεη ε
επηινγή ηεο παξακέηξνπ c, θαζψο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο, ηφζν πην απζηεξφ
είλαη ην επαγφκελν κνληέιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ππεξεπηπέδνπ ηθαλνχ λα
δηαρσξίζεη ζσζηά Μεγάιεο ηηκέο ηνπ c επνκέλσο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ εκθάληζε, ζε
ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ, ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ππεξηαηξηάζκαηνο (overfitting), ηδηαίηεξα
φηαλ ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ είλαη κεγάιε θαη ηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο
απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. Τν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη πσο έξρεηαη ζε αληίζεζε
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ηφζν κε ηε γξακκηθφηεηα ηνπ κνληέινπ, φζν θαη κε ηε θχζε ηνπ αιγνξίζκνπ, θαζψο
ην θαηλφκελν ηνπ ππεξηαηξηάζκαηνο κπνξεί λα παξαηεξεζεί κφλν αλ πξνζηεζνχλ ή
αθαηξεζνχλ ζην κνληέιν δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο, κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ην
ππεξεπίπεδν κέγηζηνπ πεξηζσξίνπ. Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην
πξναλαθεξζέλ ελδερφκελν ζεσξείηαη ζρεηηθά ζπάλην λα παξαηεξεζεί ζε έλαλ
ηαμηλνκεηή SVM, αθνχ ηα δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ησλ δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο, φρη φκσο θαη εληειψο απίζαλν.
Αο ζεσξήζνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε δχν γξακκηθά δηαρσξίζηκσλ
θιάζεσλ, κε ηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο λα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζην ρψξν
ησλ δχν δηαζηάζεσλ (Σρήκα 2.3), θαη ηηο θιάζεηο λα απέρνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο. Σηελ
θάπσο εμεδεηεκέλε απηή πεξίπησζε, παξαηεξνχκε φηη φια ηα δηαλχζκαηα
εθπαίδεπζεο απνηεινχλ δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο, κε απνηέιεζκα ην ππεξεπίπεδν
κέγηζηνπ πεξηζσξίνπ λα είλαη κηα νξηδφληηα γξακκή ζην κέζν ηνπ ρψξνπ πνπ νξίδνπλ
νη δχν θιάζεηο θαη κάιηζηα αλεμάξηεηε ηεο ηηκήο ηνπ c (Δηθφλα 2.3, αξηζηεξά). Αλ
σζηφζν ππεηζέιζεη ζφξπβνο ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο (Δηθφλα 2.3, δεμηά), ην
επαγφκελν κνληέιν ελδέρεηαη λα αιιάμεη δξακαηηθά. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε
πξνζζήθε ηεζζάξσλ αθφκα δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο ζην κέζν ηνπ ρψξνπ δελ
επηθέξεη θακία νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιγνξίζκνπ, αλ επηιεγεί
κηθξή ηηκή γηα ην c, θαζψο ηνλ θάλεη αλεθηηθφ ζε κηθξφ αξηζκφ ζθαικάησλ
εθπαίδεπζεο. Μεγάιε ηηκή ηνπ c σζηφζν ζα σζήζεη ηνλ αιγφξηζκν λα ηαμηλνκήζεη φζν
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο ζσζηά, νδεγψληαο ζην δηαγψλην
δηαρσξηζκφ ηνπ επηπέδνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, πνπ απέρεη πνιχ απφ ηνλ
επηζπκεηφ.

Εικόνα 2.3 Παπάδειγμα εμθάνιζηρ ηος θαινομένος ηος ςπεπηαιπιάζμαηορ ζηοςρ ηαξινομηηέρ
SVM.
Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ησλ SVMs είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη πνιχ
κεγάινπο ρψξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζηζηψληαο ην ζηάδην ηεο επηινγήο
ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζπλήζσο πξνεγείηαη απηνχ ηεο εθπαίδεπζεο, πεξηηηφ. Δπίζεο,
αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αλεθηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ φζνλ αθνξά ζην πιήζνο ησλ
ζηηγκηφηππσλ εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ δχν θιάζεσλ,
θαζψο ηα SVMs δελ επηδηψθνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζθάικα ησλ δεδνκέλσλ
εθπαίδεπζεο, αιιά λα ηα δηαρσξίζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε έλα ρψξν κεγάιεο
δηάζηαζεο. Όζνλ αθνξά ηέινο ζηνπο ρξφλνπο εθπαίδεπζεο θαη ειέγρνπ ηνπ
αιγνξίζκνπ, απηνί απνδεηθλχνληαη θάπσο απμεκέλνη, ηδηαίηεξα φηαλ ε δηάζηαζε ηνπ
ρψξνπ είλαη κεγάιε, ή φηαλ ε ζπλάξηεζε δηάθξηζεο δελ είλαη γξακκηθή.

2.6

ΜEΣΑ-ΜAΘΗΗ (META-LEARNING)

H απνδνηηθφηεηα ελφο κνληέινπ πνπ παξάγεηαη απφ αιγφξηζκνπο κάζεζεο
θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο, φζν θαη
απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αιγνξίζκνπ κάζεζεο, παξάγνληεο νη
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νπνίνη είλαη θαηά γεληθή νκνινγία δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζνχλ. Μηα ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ελφο ζπζηήκαηνο Μ.Μ.,
επηζηξαηεχνληαο ηελ «εκπεηξία» πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κνληέισλ – «εηδηθψλ»
(experts), απφ ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ε ηειηθή απφθαζή,
αλαθνξηθά κε έλα άγλσζην ζηηγκηφηππν ηνπ πξνβιήκαηνο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία
νη δηαθνξεηηθνί ηαμηλνκεηέο πξνθχπηνπλ απφ εθπαίδεπζε ελφο αιγνξίζκνπ ζε
δηαθνξεηηθά ππνζχλνια ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Απηή ε θαηεγνξία κεζφδσλ
εθκεηαιιεχεηαη ηελ αζηάζεηα πνπ παξνπζηάδνπλ δηάθνξνη αιγφξηζκνη µάζεζεο, ηελ
ππεξεπαηζζεζία δειαδή πνπ επηδεηθλχνπλ ζηηο µηθξέο µεηαβνιέο ησλ δεδνµέλσλ ηεο
εηζφδνπ.
Σθνπφο
είλαη
ε
δηαδνρηθή
δεµηνπξγία
µνληέισλ
ηθαλψλ
λα
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην θάζε έλα απνδίδεη ηα µέγηζηα ζε έλα
ππνζχλνιν ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο ην νπνίν ηα ππφινηπα δελ µπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ
απνηειεζµαηηθά. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε κέζνδνο δνπιεχεη
ηδηαίηεξα θαιά γηα αζηαζείο αιγνξίζκνπο κάζεζεο – αιγνξίζκνπο νη νπνίνη παξάγνπλ
ηαμηλνκεηέο αξθεηά δηαθνξεηηθνχο κε κηθξέο αιιαγέο ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Τα
δέληξα απφθαζεο θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα είλαη παξαδείγκαηα αζηαζψλ αιγνξίζκσλ,
ελψ αληίζεηα ν k-NN θαη ν απιφο Bayes ηαμηλνκεηήο (ΝΒ) είλαη γεληθά πνιχ ζηαζεξνί.
Σηελ πεξηνρή απηή ηεο Μ.Μ, ε νπνία νλνκάδεηαη Μέηα-Μάζεζε (Meta-Learning),
ζπγθαηαιέγνληαη νη αθφινπζεο κεζνδνινγίεο ζπλδπαζκνχ κνληέισλ:
•
Bagging [39]: Η πην απιή κέζνδνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ιέγεηαη ζάθηαζκα (bagging ή Bootstrap AGGregation). Η µέζνδνο απηή
ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ελφο αξηζµνχ µνληέισλ (ππν-ηαμηλνκεηψλ),
πξνεξρφµελσλ απφ έλαλ θνηλφ αιγφξηζκν µάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο
φµσο δηαθνξεηηθή δηαµέξηζε ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο (επηινγή κε
επαλαηνπνζέηεζε) γηα θάζε έλα εμ απηψλ. Η ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε
ηεο κεζφδνπ παξαηίζεηαη ζηελ Δηθφλα 2.4. Γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο
απφθαζεο αθνινπζείηαη ζπλήζσο ε πιεηνςεθηθή ινγηθή. Η ηειηθή
απφθαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ζπµπίπηεη µε ηελ απφθαζε ηεο
πιεηνςεθίαο. Παξφκνηα
ηερληθή
δαλεηζκέλε
απφ
ηελ
ηερληθή
ζηαηηζηηθήο επηθχξσζεο είλαη ε επηηξνπή δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο
(cross-validated committees), φπνπ ηα ππνζχλνια ησλ δεδνκέλσλ ζηα
νπνία εθπαηδεχνληαη νη ηαμηλνκεηέο θαζνξίδνληαη απφ ηε γλσζηή
κέζνδν δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο [37].
Boosting [38], [39]: Παξφκνηα δηαδηθαζία κε ηελ πξνεγνχκελε
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πξνψζεζεο (Boosting), κε ηε
δηαθνξά φηη ηα κνληέια πνπ ζπζηήλνπλ ηελ επηηξνπή ησλ εηδηθψλ
παξάγνληαη δηαδνρηθά, πξνθεηκέλνπ θάζε θαηλνχξην κνληέιν λα
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ απφδνζε ησλ πξνεγνπκέλσλ ηνπ,
επηδηψθνληαο λα απνθχγεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο πνπ ελδερνκέλσο
πξνεγήζεθαλ. Δλ ζπλέρεηα, ζα αλαπηχμνπµε ελ ζπληνµία ηνλ αιγφξηζκν
AdaBoost.M1 ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε µηαο νιφθιεξεο νηθνγέλεηαο
αιγνξίζκσλ πξνψζεζεο. Ο αιγφξηζκνο αλαζέηεη ζηα ζηηγκηφηππα
εθπαίδεπζεο έλα βάξνο, ελδεηθηηθφ ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ην
ππφ εθµάζεζε ηξέρνλ µνληέιν ζηελ ηαμηλφµεζή ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε
ηεο βαξχηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζε απηφ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ
επφµελνπ µνληέινπ, πξνθεηµέλνπ λα αλαγλσξηζζεί ζσζηά.
Αξρηθά ινηπφλ, φια ηα ζηηγµηφηππα εθπαίδεπζεο θέξνπλ ην ίδην
βάξνο w = 1/Ν, φπνπ Ν ε πιεζηθφηεηα ηνπ ζψµαηνο εθπαίδεπζεο. Δλ
ζπλερεία, ην πξψην µνληέιν εθπαηδεχεηαη θαη ε απφδνζή
ηνπ
αμηνινγείηαη, ππνινγίδνληαο ην δπγηζµέλν ζθάιµα ηνπ e1 επί ηνπ
ζψµαηνο εθπαίδεπζεο σο ην άζξνηζµα ησλ βαξψλ ησλ εζθαιµέλσο
ηαμηλνµεζέλησλ ζηηγκηφηππσλ πξνο ην ζπλνιηθφ άζξνηζµα ησλ βαξψλ.
Παξάιιεια,
ηα
βάξε
ησλ
ζηηγκηφηππσλ
πνπ ηαμηλνκήζεθαλ
ιαλζαζκέλα
πνιιαπιαζηάδνληαη µε
ηνλ
παξάγνληα e/(1-e)
θαη
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αθνινπζεί θαλνληθνπνίεζε φισλ ησλ βαξψλ, ψζηε λα αζξνίδνπλ ζηε
µνλάδα.
Απνηέιεζµα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο απνηειεί ε αχμεζε ηνπ
βάξνπο ησλ ιαλζαζκέλα ηαμηλνµεζέλησλ ζηηγκηφηππσλ θαη ε αληίζηνηρε
µείσζε ηνπ βάξνπο εθείλσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά. Απηή ε αθνινπζία
βεµάησλ επαλαιαµβάλεηαη
έσο ηεο δεµηνπξγίαο ελφο θαζνξηζµέλνπ
αξηζµνχ µνληέισλ, έζησ b. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθάιµα ηνπ
ηξέρνληνο µνληέινπ μεπεξάζεη ηελ ηηµή 0.5 ή εμηζσζεί µε ην µεδέλ,
ηφηε ν αιγφξηζµνο ηεξµαηίδεη θαη ην µνληέιν απηφ δε ιαµβάλεηαη ππ’ φςε.
Καηά ηελ ηαμηλφµεζε ελφο άγλσζηνπ ζηηγµηνηχπνπ, θάζε έλα απφ ηα
παξαγφµελα µνληέια πξνβαίλεη ζηελ εθηίµεζή ηνπ, ε νπνία σζηφζν
ζπµµεηέρεη µε
δηαθνξεηηθή
βαξχηεηα
ζηελ ηειηθή απφθαζε. Πην
ζπγθεθξηµέλα, ζε θάζε µνληέιν αλαηίζεηαη έλαο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο
αλάινγα κε ην ζθάικα ηνπ κνληέινπ. Απηφο ν ζπληειεζηήο
πνιιαπιαζηάδεηαη µε ηελ εθηίµεζε ηνπ µνληέινπ ψζηε λα αλαδεηρζεί ε
ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο.
Έλα αμηνζεµείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αιγνξίζµνπ ηεο πξνψζεζεο
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε ελφο αξθεηά µεγάινπ αξηζµνχ
επαλαιήςεψλ ηνπ δείρλεη λα απνθέξεη επεξγεηηθά απνηειέζµαηα, αθφµα
θαη φηαλ ην ζπλνιηθφ ζθάιµα ηνπ ηειηθνχ µνληέινπ επί ησλ
δεδνµέλσλ εθπαίδεπζεο έρεη πξν πνιινχ ειαρηζηνπνηεζεί.

Εικόνα 2.4 Η γπαθική αναπαπάζηαζη ηος ζακοςλιάζμαηορ (bagging)
Stacking: Η κέζνδνο ηεο Σπζζσξεπκέλεο Γελίθεπζεο (Stacked
Generalization ή Stacking) θάλεη ρξήζε ελφο ζπλφινπ κνληέισλ πνπ, ζε
αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο ηψξα, πξνέξρνληαη
απφ δηαθνξεηηθνχο αιγνξίζκνπο κάζεζεο. Δπίζεο, ε ιήςε ηεο ηειηθήο
απφθαζεο δελ πξνυπνζέηεη πιένλ ηελ πηνζέηεζε ηεο απφθαζεο ηεο
πιεηνςεθίαο ή ηε δπγηζκέλε εθηίκεζε ησλ επηκέξνπο απνθάζεσλ, αιιά
θάλεη ρξήζε ελφο κνληέινπ – πξνέδξνπ, ην νπνίν καζαίλεη πνην απφ ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επίιπζε ελφο λένπ πξνβιήκαηνο κάζεζεο, κε
δεδνκέλα ηηο απνθάζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο (πνπ νλνκάδνληαη
κνληέια κεδεληθνχ επηπέδνπ – level 0 inducers), θαζψο θαη ηελ
-55-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζηφρνπ, γηα ηα ζηηγκηφηππα ελφο
ππνζπλφινπ ηνπ ζψκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ δε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ κνληέισλ απηψλ. Τν κνληέιν
πνπ παξάγεηαη θαηά ην δεχηεξν απηφ ζηάδην, ην νπνίν εθηειεί ρξέε
πξνέδξνπ, νλνκάδεηαη κνληέιν πξψηνπ επηπέδνπ (level 1 inducer).
Κσδηθνπνίεζε Γηφξζσζεο Λαζψλ Δμφδνπ (Error-Correcting Output
Codes): Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ησλ αιγνξίζκσλ Μ.Μ. ζηελ πεξίπησζε πξνβιεκάησλ πνιιψλ θιάζεσλ.
Έλα πξφβιεκα λ θιάζεσλ απνζπληίζεηαη ζε έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ
ηζάξηζκσλ πξνβιεκάησλ δχν θιάζεσλ, γηα θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ
εθπαηδεχεηαη έλαο αιγφξηζκνο κάζεζεο. Δπίζεο, νη θιάζεηο ηνπ αξρηθνχ
πξνβιήκαηνο θσδηθνπνηνχληαη ζε αθνινπζίεο δπαδηθψλ ςεθίσλ. Καηά ηελ
ηαμηλφκεζε ελφο άγλσζηνπ ζηηγκηνηχπνπ απνθαίλνληαη φια ηα κνληέια,
βγάδνληαο σο έμνδν 0 ή 1 αλάινγα κε ην εάλ αλήθεη ή φρη ζηελ θιάζε πνπ
έρνπλ κάζεη. Έηζη, ζρεκαηίδεηαη κηα αθνινπζία δπαδηθψλ ςεθίσλ γηα ην
πξνο ηαμηλφκεζε ζηηγκηφηππν, ην νπνίν ηειηθά αλαηίζεηαη ζηελ θιάζε
εθείλε πνπ ε δπαδηθή ηεο αλαπαξάζηαζε έρεη ηε κηθξφηεξε απφζηαζε κε
ηελ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε πνπ ηνπ αληηζηνηρήζεθε.

2.7

ΜEΣΡΑ YΓΚΡΙΗ

Έλα ζεµαληηθφ ζέµα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θεηµέλνπ είλαη ην πσο ζα
µεηξήζνπµε ηελ απφδνζε ησλ θαηεγνξηνπνηεηψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη. Έρνπλ
ρξεζηµνπνηεζεί πνιιέο µνλάδεο µέηξεζεο, θάζε µία απφ ηηο νπνίεο έρεη ζρεδηαζηεί γηα
λα απνηηµήζεη ηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ελφο νινθιεξσµέλνπ ζπζηήµαηνο.
Μία θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ ζε θαηεγνξίεο
πνιιαπιψλ ζεµάησλ, είλαη λα δηαζπάζνπµε ην φιν πξφβιεµα ζε µηθξφηεξα δπαδηθά
πξνβιήµαηα θαηεγνξηνπνίεζεο. Γηα θάζε θαηεγνξία θαη γηα θάζε έγγξαθν, ζα πξέπεη
λα θαζνξηζηεί αλ ην ζπγθεθξηµέλν έγγξαθν αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία ή
φρη. Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απνηίµεζεο ηεο απφδνζεο ησλ θαηεγνξηνπνηεηψλ,
ελδηαθέξνλ έρνπλ ηέζζεξηο ηηµέο πνπ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα θάζε θαηεγνξία:
Τν πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία
Τν πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζε απηή ηελ
θαηεγνξία
Τν πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα απνξξίθζεθαλ απφ απηή ηελ
θαηεγνξία
Τν πιήζνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά απνξξίθζεθαλ απφ απηή ηελ
θαηεγνξία
Απφ απηέο ηηο ηηµέο, θαζνξίδνληαη νξηζµέλα θξηηήξηα µέηξεζεο ηεο απφδνζεο
ησλ θαηεγνξηνπνηεηψλ πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα:
Recall: πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εγγξάθσλ πνπ
ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, µε ην άζξνηζµα ησλ
εγγξάθσλ πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία θαη ησλ
εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα απνξξίθζεζαλ απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε
θαηεγνξία.
Precision: πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εγγξάθσλ πνπ
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ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, µε ην άζξνηζµα ησλ
εγγξάθσλ πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία θαη ησλ
εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία.
Fallout: πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εγγξάθσλ πνπ
ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, µε ην άζξνηζµα
ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε
θαηεγνξία θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά απνξξίθζεζαλ απφ ηελ
ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία.
Accuracy: πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζµαηνο ησλ εγγξάθσλ
πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία θαη ησλ εγγξάθσλ
πνπ ζσζηά απνξξίθζεζαλ απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, µε ην
άζξνηζµα ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε
θαηεγνξία, ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ
ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα απνξξίθζεζαλ
απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά
απνξξίθζεζαλ απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία.
Error: Η ηηµή ηνπ µέηξνπ απηνχ, πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ
αζξνίζµαηνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ
ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα
απνξξίθζεζαλ απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, µε ην άζξνηζµα ησλ
εγγξάθσλ πνπ ζσζηά αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, ησλ
εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα αλαηέζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία,
ησλ εγγξάθσλ πνπ ιαλζαζµέλα απνξξίθζεζαλ απφ ηελ ζπγθεθξηµέλε
θαηεγνξία θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ζσζηά απνξξίθζεζαλ απφ ηελ
ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία.
Γηα ηελ απνηίµεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαηεγνξηνπνηεηψλ δηα µέζνπ ησλ
θαηεγνξηψλ, ρξεζηµνπνηνχληαη δχν ζπµβαηηθέο µέζνδνη, ε Macro-Averaging θαη ε
Micro-Averaging. Η απφδνζε Macro-Averaged αξρηθά θαζνξίδεηαη ππνινγίδνληαο ηηο
µνλάδεο µέηξεζεο ηεο απφδνζεο αλά θαηεγνξία. Σηελ ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ν µέζνο
φξνο απηψλ ησλ µνλάδσλ µέηξεζεο, γηα λα ππνινγηζηεί ηειηθά ν ζπλνιηθφο µέζνο
φξνο ησλ µνλάδσλ µέηξεζεο ηεο απφδνζεο. Η απφδνζε Micro-Averaged αξρηθά
θαζνξίδεηαη µε ηνλ ππνινγηζµφ ησλ ζπλφισλ ησλ ηεζζάξσλ ηηµψλ γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο. Σηελ ζπλέρεηα, αμηνπνηνχληαη ηα ζχλνια ησλ ηεζζάξσλ ηηµψλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ, γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ηειηθέο µνλάδεο µέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ
θαηεγνξηνπνηεηψλ. Μία ζεµαληηθή δηαθνξά ησλ Macro-Averaging θαη Micro-Averaging,
είλαη φηη ην Micro-Averaging απνδίδεη ηζνδχλαµεο ηηµέο βάξνπο ζε θάζε έγγξαθν ηεο
επεμεξγαζίαο, ελψ ην Macro-Averaging απνδίδεη ηζνδχλαµεο ηηµέο βάξνπο, ζε θάζε
θαηεγνξία εγγξάθσλ.
Έλαο θαηεγνξηνπνηεηήο εγγξάθσλ, επηρεηξεί λα µεγηζηνπνηήζεη ηηο ηηµέο ηεο
αλάθιεζεο (Recall) θαη ηεο αθξίβεηαο (Precision). Όµσο γηα λα αλαθηεζεί πςειή ηηµή
αλάθιεζεο, ε ηηµή ηεο αθξίβεηαο ζα πξέπεη λα είλαη µηθξή θαη αληηζηξφθσο. Δάλ νη
ηηµέο ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο αθξίβεηαο πξνζαξµνζηνχλ ζε µία ηζνδχλαµε ηηµή ψζηε
απηέο λα είλαη αμηνπνίεζηµεο, ηφηε απηή ε ηηµή νλνµάδεηαη ζεµείν εμηζνξξφπεζεο ηνπ
ζπζηήµαηνο (Break-Even Point). Τν ζεµείν εμηζνξξφπεζεο ρξεζηµνπνηείηαη πνιχ ζπρλά
γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνηίµεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ.
Έλα άιιν θξηηήξην απνηίµεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αθξίβεηα
είλαη ην F-measure. Οξηζµέλεο δηαδηθαζίεο θαηεγνξηνπνίεζεο θεηµέλνπ, αλαζέηνπλ
έγγξαθα ζε θαηεγνξίεο ρξεζηµνπνηψληαο φξηα ζηηο πηζαλφηεηεο αλάζεζεο
ζπγθεθξηµέλσλ εγγξάθσλ ζε ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγµα, ν
ηαμηλνµεηήο Bayes ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα ελφο εγγξάθνπ λα αλήθεη ζε
ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία, θαη ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί ην πφζν µεγάιε ζα είλαη απηή
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ε πηζαλφηεηα (θαηψθιη) γηα λα αλαηεζεί ην ζπγθεθξηµέλν έγγξαθν ζηελ ζπγθεθξηµέλε
θαηεγνξία. Με ηελ πξνζαξµνγή απηνχ ηνπ θαησθιηνχ, µπνξεί λα επηηεπρζνχλ
δηαθνξεηηθά επίπεδα ησλ ηηµψλ ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο αθξίβεηαο. Οη ηηµέο πνπ
µπνξνχλ λα απνθηεζνχλ µε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηηµψλ θαησθιίνπ, ζπλδπάδνληαη
ρξεζηµνπνηψληαο ηελ παξεµβνιή (Interpolation).

2.8

ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ

Σην θεθάιαην απηφ δφζεθαλ κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνη νη νπνίνη
ζπλαληψληαη ζηνλ ρψξν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζσκάησλ θεηκέλσλ θαη ηεο Μεραληθήο
Μάζεζεο. Οη γλψζεηο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο
θηιηξαξίζκαηνο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη κηα ιεπηνκεξείο αλαθνξά ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο Βάζεηο ει. κελπκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ δνκή θαη ηελ ζχζηαζε
απηψλ.
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ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛ.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΒΑΓΙ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΗΛ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑΓΩΓΗ
Σην θεθάιαην απηό γίλεη αλαθνξά ζηηο ηξείο Βάζεηο κε ειεθηξνληθά κελύκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ θηιηξαξίζκαηνο
ει. αιιεινγξαθίαο. Δηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ε ζύζηαζε ηωλ ζωκάηωλ κελπκάηωλ ηα
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ε πεγή πξνέιεπζεο απηώλ.

3.1

BΑΓΙ ΔΓΔΟΜΓΩΝ ΜΓ ΑΝΓΠΙΘΤΜΗΣΗ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηωλ ηαμηλνκεηώλ πνπ ζα επηηεινύλ ην έξγν ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο ηωλ ειεθηξνληθώλ κελπκάηωλ ρξεζηκνπνηήζακε ηξείο αξθεηά
δηαδεδνκέλεο βάζεηο κε αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία.

3.1.1

BΑΗ ΔΓΔΟΜΓNΩΝ LING-SPAM

Η Βάζε δεδνκέλωλ Ling-Spam είλαη δηαζέζηκε ζην Internet γηα πεηξάκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ απηόκαηε ηαπηνπνίεζε ει. κελπκάηωλ ωο spam από ηελ δηεύζπλζε :
http://www.aueb.gr/users/ion/data/lingspam_public.tar.gz. Πεξηιακβάλεη 2893 ει.
κελύκαηα από ηα νπνία 2412 είλαη θαλνληθά ει. κελύκαηα θαη 481 είλαη spam.
Τα θαλνληθά ει. κελύκαηα πξνέξρνληαη από γιωζζνινγηθά forums ελώ ε
ηαμηλόκεζε ηωλ spam κελπκάηωλ έρεη γίλεη ρεηξωλαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
κεγαιύηεξε αθξίβεηα. Τν corpus Ling-Spam είλαη ρξήζηκν πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε
απόδνζε ηαμηλνκεηώλ ει. κελπκάηωλ, όκωο παξνπζηάδεη 3 κεηνλεθηήκαηα πξνθεηκέλνπ
λα ραξαθηεξηζηεί «αληηπξνζωπεπηηθό κέζν» παξάδεηγκα βάζεο ει. αιιεινγξαθίαο:
Πξώηνλ, ε πξνέιεπζε ηεο Βάζεο (γιωζζνινγηθά forums) θαη ε ρξεζηκνπνίεζε όρη ηόζν θνηλόηππωλ ιέμεωλ, νδεγεί ζηελ εκθάληζε κελπκάηωλ πνπ
δελ είλαη αληηπξνζωπεπηηθά δείγκαηα ζπλήζωλ ει. κελπκάηωλ. Κιαζζηθό
παξάδεηγκα απνηειεί ιέμε “linguistic” ε νπνία δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε ει.
κελύκαηα.
Η ειηθία ηεο Βάζεο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη κπνξεί λα κελ αληηθαηξνπηξίδεη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηωλ απηόθιεηωλ ει. κελπκάηωλ
Τέινο, ε Βάζε Ling-Spam δελ πεξηιακβάλεη νιόθιεξν ην ει. κήλπκα, παξά
κόλν ην “Θέκα” θαη ην θπξίωο “Σώκα” ηνπ κελύκαηνο. Σαλ ζπλέπεηα ηνπ
ηειεπηαίνπ γεγνλόηνο, όγθνο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνο ζηνλ
εληνπηζκό πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ γηα ην ραξαθηεξηζκό legitimate/spam,
όπωο πρ STMP επηθεθαιίδεο, δελ ππάξρνπλ.
Δλ θαηαθιείδη ε Βάζε δεδνκέλωλ Ling-Spam ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο ηωλ αιγνξίζκωλ ηαμηλόκεζεο ηωλ ει. κελπκάηωλ ζε θαλνληθά
θαη απηόθιεηα ει. κελύκαηα, θαζώο επίζεο θαη γηα λα εθηηκεζεί ε δηαδηθαζία εμαγωγήο
ηωλ παξακέηξωλ.

3.1.2

BΑΗ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ ENRON

Η Βάζε δεδνκέλωλ αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο Enron παξέρεη πξαγκαηηθά
δεδνκέλα ηα νπνία είλαη παξόκνηα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιακβάλεη ην ζύζηεκα
Echelon θαη ηα νπνία θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ από έλα αξθεηά
κεγάιν ζύλνιν ζπκκεηερόληωλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζε θιεηζηέο νκάδεο. Δπηπιένλ, νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ Βάζε δεδνκέλωλ Enron εκπιέθνληαη ζε θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο,
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θαη έηζη όπωο θαη ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιακβάλεη ην Echelon εκπεξηέρνπλ έλα πιήζνο
από αζπλήζηζηεο επηθνηλωλίεο πνπ μεθεύγνπλ από ηελ ζπλήζε θαζεκεξηλή επηθνηλωλία. Σπλεπώο ε θαηαλόεζε ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηωλ δνκώλ ηωλ ειεθηξνληθώλ
κελπκάηωλ κπνξεί λα παξάζρεη ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο
απν “έκπεηξα” ζπζηήκαηα.
Η ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζεωξείηαη όηη βξίζθεηαη ζην κέζν κεηαμύ ηνπ
γξαπηνύ ιόγνπ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπληαθηηθό, θαλόλεο θαη αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε
δνκή, θαη ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλεο ιέμεηο θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ όπνπ
ραξαθηεξίδεηαη από ηκήκαηα θξάζεωλ θαη επηινγή κε ηππηθώλ ιέμεωλ. Σην παξειζόλ
ηδηαίηεξε πξνζνρή είρε δνζεί ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζε δύν θπξίωο ζέκαηα:
ηελ αλίρλεπζε αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο (Spam) θαη ηεο ηαμηλόκεζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε βάζε ην ζέκα.
Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζεη ηωλ ειεθηξνληθώλ κελπκάηωλ (Enron corpus),
δόζεθε ζηελ δεκνζηόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο νηθ. αηαζζαιίεο ηεο
εηαηξείαο Enron. Η αξρηθή βάζε πεξηιακβάλεη 619446 ει. κελύκαηα από 158 ρξήζηεο.
Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο βάζεο από δηπιόηππα ει. κελύκαηα, κηαο θαη ηα ει.
κελύκαηα ππήξραλ ζε πεξηζζόηεξνπο από 1 ρξήζηεο, ν αξηζκόο πεξηνξίζηεθε ζε
200399, δίλνληαο πεξίπνπ 757 κελύκαηα αλά ρξήζηε θαηά κέζν όξν.

Εικόνα 2.1 Απεικόνιση χαρακτηριστικών Βάσης Enron
Από ηελ πην πάλω γξαθηθή απεηθόληζε θαίλεηαη όηη ε θαηαλνκή ηωλ ει.
κελπκάηωλ είλαη εθζεηηθή, κε έλα πνιύ κηθξό αξηζκό ρξεζηώλ λα έρεη έλα πνιύ
κεγάιν αξηζκό ει. κελπκάηωλ. Δπίζεο θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηωλ θαθέιωλ θαη ηωλ ει.
κελπκάηωλ θάζε ρξήζηε.
Η Βάζε Enron είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : http://www.aueb.gr
/users/ion/data/enron-spam/, θαη βξίζθεηαη ζε δύν κνξθέο raw (αξρηθά δεδνκέλα ρωξίο
θακία επεμεξγαζία), θαη preprocessed (απνκάθξπλζε δηπινηύπωλ ει. κελπκάηωλ,
επηθεθαιίδωλ θιπ).
Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Βάζε Γεδνκέλωλ Enron κπνξεί θαλείο λα
βξεη ζηηο αλαθνξέο [19], [20], όπνπ γίλεηαη κηα ελδειερήο αλάιπζε ηεο Βάζεο
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηερληθέο SVD, SDD. Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζπζρεηίδνπλ απνζηνιείο, επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο απηώλ, ιέμεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά
ηωλ κελπκάηωλ.
Η Βάζε δεδνκέλωλ Enron ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο Φηιηξαξίζκαηνο ηεο ει. αιιεινγξαθίαο, ην νπνίν θαη ζα
παξνπζηαζηεί ζε επόκελε ελόηεηα.
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3.1.3

ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΗΛ.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

BΑΗ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ SPAMASSASIN

H Βάζε SpamAssasin είλαη δηαζέζηκε από http://spamassassin.apache.org
/publiccorpus. Δίλαη ρωξηζκέλε ζηα εμήο κέξε :
Ηι. κελύκαηα spam : 1001 ει. κελύκαηα spam από δηάθνξεο πεγέο.
Ηι. κελύκαηα easy_ham : 5051 legitimate ει. κελύκαηα ηα νπνία
ραξαθηεξίδνληαη ωο εύθνια θαηεγνξηνπνηήζηκα ζηελ θαηεγνξία legitimate
κηάο θαη δελ πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά spam κελπκάηωλ.
Ηι. κελύκαηα hard_ham : 500 legitimate ει. κελύκαηα
παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξόκνηα κε spam κελύκαηα.

ηα

νπνία

Ηι. κελύκαηα easy_ham_2 : 1400 legitimate ει. κελύκαηα.
Ηι. κελύκαηα spam_2 : 1397 spam ει. κελύκαηα.
Σύλνιν κελπκάηωλ 9349, ε αλαινγία ηωλ spam Μελπκάηωλ θπκαίλεηαη ζην
35%.
Η βάζε spamAssasin ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
ζα πινπνηεζεί ζηελ παξνύζα εξγαζία ζε “offline” θαηάζηαζε.

3.2

ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ

Σην θεθάιαην απηό δόζεθε ε αλάιπζε ηωλ Βάζεωλ Γεδνκέλωλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμαγωγή ηωλ παξακέηξωλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ νη
ηαμηλνκεηέο. Η Βάζε Γεδνκέλωλ Ling-Spam ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κειέηε ηεο
απόδνζεο ηωλ ηαμηλνκεηώλ (δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο) θαη ηελ αμηνιόγεζε
ηωλ παξακέηξωλ ελώ ε Βάζε Γεδνκέλωλ Enron Θα ρξεζηκνπνηεζεί εθ’ ηωλ πζηέξωλ,
κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ιεθζνύλ από ηελ Βάζε Ling-Spam, γηα ηελ δεκηνπξγία
ηνπ Σπζηήκαηνο Φηιηξαξίζκαηνο ηεο Αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο. Τέινο ε βάζε ηνπ
SpamAssasin ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ “offline” απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σην επόκελν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία εμαγωγήο παξακέηξωλ από
ηηο Βάζεηο ει. αιιεινγξαθίαο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θηιηξαξίζκαηνο.
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ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

ΟΡΟΠΕΙΑ ΦΖΘΠΞΑΞΖΟΙΑΠΜΟ ΕΘ. ΑΘΘΕΘΜΓΞΑΦΖΑΟ
ΓΖΟΑΓΩΓΕ
Σην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ε εμαγσγή ηεο γλώζεο από ηηο
ρξεζηκνπνηνύκελεο Βάζεηο δεδνκέλσλ ει αιιεινγξαθίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηαμηλνκεηή ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σηελ ζπλέρεηα
πεξηγξάθεηαη ε ζύλδεζε ηνπ θίιηξνπ ηαμηλόκεζεο θαη ε ελζσκάησζε απηνύ ζην
πξόγξακκα δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε.

4.1

ΟΡΟΠΕΙΑ ΦΖΘΠΞΑΞΖΟΙΑΠΜΟ ΕΘ. ΑΘΘΕΘΜΓΞΑΦΖΑΟ

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θηιηξαξίζκαηνο ει.
αιιεινγξαθίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ε εμαγσγή ηεο γλώζεο από ηηο Βάζεηο δεδνκέλσλ
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαζθεπαζηνύλ νη ηαμηλνκεηέο απόθαζεο.
Ζ απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κπνξεί λα
ραξαθηεξίδεηαη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ελώ ε επαηζζεζία πνπ ζα επηδεηθλύεη λα είλαη
βαζηζκέλε ζην γεγνλόο όηη ν ραξαθηεξηζκόο ελόο θαλνληθνύ (legitimate) ει.
κελύκαηνο σο απηόθιεηνπ (spam) είλαη γεληθά βαξύλνπζαο ζεκαζίαο απν όηη ην
αληίζηξνθν.

4.2

AΞΖΠΓΗΠΜΚΖΗΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ

Σηελ παξαθάησ Δηθόλα 4.1 παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ Σπζηήκαηνο.

Εικόνα 4.1 Απσιηεκηονική Σςζηήμαηορ
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη ππόςε νη απνδόζεηο ησλ
αιγνξίζκσλ Κ.Κ, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο ελόηεηεο ησλ πεηξακάησλ θαη ζηελ
ζπλέρεηα επηιέγνληαη νη δύν θαιύηεξνη. Ζ ζπλδπαζκέλε απόθξηζε ησλ δύν αιγνξίζκσλ
Κ.Κ απνθαίλεηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ει. κελύκαηνο σο legitmate ε spam, όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 4.2 Ο ζπλδπαζκόο ησλ απνθξίζεσλ βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη
γεληθά δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε false
positives.
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Εικόνα 4.2 Σςνδςαζμένη απόκπιζη ηαξινομηηών.
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ αιγνξίζκσλ Κ.Κ ζηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο Βάζεηο ει.
αιιεινγξαθίαο, όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηα πεηξάκαηα, αθνινπζείηαη ε παξαθάησ
δηαδηθαζία (Δηθόλα 4.3)

Εικόνα 4.3 Γιαδικαζία αποηίμηζηρ αλγοπίθμων
Ζ δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο θαη ηεο επηινγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ηηο
Βάζεηο ει. κελπκάησλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ επόκελε ελόηεηα.
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4.3

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

ΓΛΑΓΩΓΕ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΩΚ

Πξνεηκέλνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο Κ.Κ ηθαλνύ λα δηαρσξίδεη
ηελ ει. αιιεινγξαθία ζε δύν θιάζεηο (legitimate / spam) ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί
κηα δηαδηθαζία, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθόλα 4.4.

Εικόνα 4.4 Δξαγωγή Χαπακηηπιζηικών από ηιρ Βάζειρ Γεδομένων ηλ. αλληλογπαθίαρ
Ζ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ηηο 3 Βάζεηο ει. αιιεινγξαθίαο (LingSpam, Enron, SpamAssasin) πεξηγξάθεηαη ζηηο επόκελεο ελόηεηεο.

4.3.1

ΓΝΖΘΜΓΕ ΒΑΟΓΩΚ ΔΓΔΜΙΓΚΩΚ

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 3 νη ρξεζηκνπνηνύκελεο Βάζεηο
Γεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ
δνκή, ηελ πξνέιεπζε, θαη ηελ ζύζηαζε. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ πεξηέρνπλ ει.
κελύκαηα αιιεινγξαθίαο ζηελ αγγιηθή, ζπλεπώο ην ηειηθό ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο
δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ει. αιιεινγξαθία άιιεο γιώζζαο (πρ. ειιεληθήο).
Βάζε Γεδνκέλσλ κε ει. κελύκαηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε. Οη
ρξεζηκνπνηεζείζεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε ζρεηηθή Βηβιηνγξαθία
πξνθεηκέλνπ γηα ζύγθξηζε απνηειεζκάησλ.

4.3.2

ΝΞΜΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑ

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρξήζε ησλ Βάζεσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ηερληθή
απνκάθξπλζεο δηπιόηππσλ ει. κελπκάησλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία θξίλεηαη
απαξαίηεηε θπξίσο ιόγσ ηεο πξνζέγγηζεο θαηαζθεπήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ δηαλύζκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίδεηαη
ζην γεγνλόο όηη έλα ει. κήλπκα παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε δνκή (όπσο επηβάιιεηαη κε
ηελ ρξήζε ησλ επηθεθαιίδσλ). Αθαηξέζεθαλ επίζεο ηα ηκήκαηα από ην θπξίσο ζώκα
ηνπ ει. κήλπκα πνπ παξέπεκπαλ ζε απάληεζε πξνεγνύκελνπ κελύκαηνο, πρ
ρξεζηκνπνίεζε ζπκβόισλ „>‟, ιέμεσλ „Sender wrote‟,‟ - - - - - original message - - - „, θιπ. Έγηλε επίζεο αθαίξεζε ησλ επηθεθαιίδσλ όπνπ ήηαλ ελζσκαησκέλεο ζηα ει.
κελύκαηα, όπσο Subject, Sender, To, From, Cc, Importance, θιπ.
Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο επεμεξγαζίαο ει. κελπκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηελ
παξαθάησ Δηθόλα 4.5
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εικόνα 4.5 Δπεξεπγαζία ηλ. μηνςμάηων

4.3.3

ΓΛΑΓΩΓΕ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΩΚ

Σηελ εθαξκνγή ηεο εμαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ηηο Βάζεηο
Γεδνκέλσλ ειήθζεζαλ ππόςε παξάγνληεο όπσο ξίδεο πξνέιεπζεο (word stemming)
ιέμεσλ θαζώο θαη απνθιεηζκόο ιέμεσλ (stop terms)

4.3.3.1

ΑΝΜΙΑΗΞΡΚΟΕ ΞΖΔΩΚ ΝΞΜΓΘΓΡΟΕΟ

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξηδώλ πξνέιεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο
Porter [36].
Ζ αθαίξεζε ησλ επηζεκάησλ κε απηόκαην ηξόπν είλαη κηα δηαδηθαζία πνιύ
ρξήζηκε ζηνλ ηνκέα ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο. Σπρλά ε απόδνζε ελόο ζπζηήκαηνο
βειηηώλεηαη αλ εθαξκνζηεί νκαδνπνίεζε όξσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ιέμεηο
connect-connected-connecting-connection-connections ζηελ ιέμε connect. H ζπλεζέζηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε αθαίξεζε επηζεκάησλ ηνπ ηύπνπ –ED,-ING, -ION, -IONS,
θιπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνκάθξπλζεο ησλ επηζεκάησλ κεηώλεη ην κέγεζνο θαη ηελ
πνιππινθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζην ζύζηεκα.
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Ο αιγόξηζκνο είλαη δνκεκέλνο έηζη ώζηε λα κελ αθαηξεί έλα επίζεκα όηαλ ην
stem είλαη πάξα πνιύ κηθξό. Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε πξνθαιεί ηελ κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ ιέμεσλ ηνπ corpus θαηά ην έλα ηξίην πεξίπνπ.

4.3.3.2

ΑΝΜΙΑΗΞΡΚΟΕ ΘΓΛΓΩΚ

Από παξόκνηεο πξνζεγγίζεηο ζε πξνβιήκαηα δηήζεζεο ει. αιιεινγξαθίαο
παξαηεξήζακε ηελ ρξήζε ιηζηώλ θνηλόηππσλ όξσλ/ιέμεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
κείσζε ηεο δηαζηαηηθόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη
απηέο νη ιίζηεο δελ έρνπλ κεγάιε ζπκβνιή ζηελ επηηπρή δηάθξηζε κεηαμύ θαλνληθώλ
θαη απηόθιεησλ πεηξακάησλ. Οη ιίζηεο κε ηηο θνηλόηππεο ιέμεηο πεξηιακβάλνπλ ιέμεηο
όπσο:
is, a, of, the, an, and, or, while, at
Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ κηθξή ζπκβνιή απηώλ ησλ όξσλ
ζην ηειηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

4.3.3.3

ΓΝΖΘΜΓΕ ΝΑΞΑΙΓΠΞΩΚ (MUTUAL INFORMATION)

Κεηά ηελ δηαδηθαζία δηαβάζκαηνο όισλ ησλ ει. κελπκάησλ θαη ηεο εθαξκνγήο
ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο απνκάθξπλζεο ξηδώλ πξνέιεπζεο θαη απνκάθξπλζεο ιέμεσλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, ιακβάλεη ρώξα ε δηαδηθαζία εμαγσγήο
ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ (features). O ζηόρνο ηεο επηινγήο παξακέηξσλ είλαη ε
εμόξπμε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε ηνλ θαιύηεξν θαη
απνδνηηθόηεξν ηξόπν ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δύν θαηεγνξηώλ legitimate/spam ει.
κελπκάησλ.
Τν θίλεηξν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο ειάηησζεο ηεο
δηαζηαηηθόηεηαο θαη πνιππινθόηεηαο ηνπο πξνβιήκαηνο. Έηζη αλ ππνζέζνπκε όηη
έρνπκε Κ ηνλ αξηζκό ει. κελύκαηα θαη Λ ραξαθηεξηζηηθά, ν αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο
απηώλ ζα παξνπζηάδεη πνιππινθόηεηα Ο(Κ*Λ). Έαλ ζεσξήζνπκε επηπιένλ όηη γηα θάζε
κήλπκα πεξηνξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε c (ζηαζεξό αξηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ αλά κήλπκα), ηόηε ε πνιππινθόηεηα γίλεηαη Ο(c*M)=c*O(M)=O(M).
Ζ αμία ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ κπνξεί λα κεηξεζεί κε πνηθίινπο ηξόπνπο. Κία από
ηηο πην θνηλέο θαη δηαδεδνκέλεο κεζόδνπο είλαη ν ππνινγηζκόο ηεο εληξνπίαο, ή ην
Information Gain. Θαηά ηελ εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζηεθε ην MI (Mutual
Information) γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην
πςειόηεξν ΚΗ επηιέρζεθαλ γηα ηελ ζύζηαζε ηνπ δηαλύζκαηνο ραξαθηεξηζηηθώλ
γλσξηζκάησλ. Τν Mutual Information κεηξά ην πνζό ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ην feature1
πεξηέρεη γηα ην feature2. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ην feature1 κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί
σο κηα ιέμε ζην κήλπκα, θαη ην feature2 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εηηθέηα θιάζεο ηνπ
ει. κελύκαηνο (legitimate/spam). Πην θάησ δίδεηαη κε ζπλνπηηθό ηξόπν θαη κε ηελ
κνξθή δηαδνρηθώλ βεκάησλ ε εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ:
Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα εμαγσγήο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ
Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ πξνεπεμεξγαζίαο: Απαινηθή δηπιόηππσλ κελπκάησλ.
Δθαξκνγή Word Stemming, stop terms
Γηα θάζε ει. κήλπκα κεηά ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απνζήθεπζε ησλ Λ
ραξαθηεξηζηηθώλ (ιέμεσλ) :

Γηα θάζε ει κήλπκα i δεκηνπξγία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ Boolean δηαλύζκαηνο V :
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feature fj.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

, όπνπ ε ηηκή vj = true ζεκαίλεη όηη ην κήλπκα i πεξηέρεη ην

Υπνινγηζκόο ηνπ ΚΗ γηα θάζε fm :
MI(fm ,C) = Σ P(fm=x,C=c} * log P(fm=x,C=c)/((P(fm=x)*P(C=c))
όπνπ C είλαη ε θιάζε ηνπ ει. κελύκαηνο ( spam / legitimate) θαη ην άζξνηζκα Σ
είλαη γηα : x € {true, false}, θαη c € {spam, legitimate}.
Κόιηο ππνινγηζηεί ην MI γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα, ιακβάλνπκε ηα
θνξπθαία πξνο ην MI,
Φ features, όπνπ Φ είλαη ν αξηζκόο ησλ γλσξηζκάησλ.
Απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία δηαλπζκάησλ από features
features vectors). Τα δηαλύζκαηα απηά F έρνπλ ηελ κνξθή
, όπνπ ην
ραξαθηεξηζηηθό f1 αληηζηνηρεί ην ραξαθηεξηζηηθό κε ην κέγηζην ΚΗ, θαη fx είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθό κε ηελ Φ-νζηή κεγαιύηεξε ηηκή MI. Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνύ ηεο
δηάζηαζεο ηνπ F είλαη δηαδηθαζία πεηξακαηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ.

4.4

ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ WEKA

Ζ εθαξκνγή WEKA είλαη έλα εξγαιείν εμόξπμεο γλώζεο ην νπνίν είλαη
πινπνηεκέλν ζε JAVA, από ην Παλεπηζηήκην Waikato ηεο Λέαο Εειαλδίαο. Τν WEKA
πεξηέρεη δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πεδίν ηεο εμόξπμεο γλώζεο θαη ηεο Κεραληθήο Κάζεζεο. Οη αιγόξηζκνη απηνί
κπνξνύλ είηε λα θιεζνύλ απ‟ επζείαο είηε λα θιεζνύλ κέζα από πξόγξακκα ζε JAVA.
Δπίζεο πεξηέρεη εξγαιεία γηα πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηαμηλόκεζε, νινθιήξσζε,
θαλόλσλ ζπζρέηηζεο θαζώο θαη γξαθηθή παξάζηαζε απηώλ. Δίλαη ην ηδαληθό
πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε λέσλ κεραληζκώλ κάζεζεο θαη ε αλάπηπμε απηνύ είλαη
ηύπνπ αλνηθηνύ θώδηθα θάησ από ην πιαίζην GNU θαη κπνξεί λα βξεζεί:
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka. Ζ ρξεζηκνπνηνύκελε έθδνζε ηνπ Weka ήηαλ ε
3.5.7.
Τν WEKA παξέρεη ηα εμήο:
Γπλαηόηεηα πξνεπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Γεκηνπξγία κνληέισλ αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε κεζνδνινγίαο
Κ.Κ
Αμηνιόγεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Γξαθηθή απεηθόληζε δεδνκέλσλ/απνηειεζκάησλ
Σηελ παξνύζα εξγαζία ην WEKA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα εμήο δύν πξνβιήκαηα: ην πξώην
πξόβιεκα ήηαλ ε ηαμηλόκεζε ησλ πξνηύπσλ (ει.
κελύκαηα) ζηηο δύν θαηεγνξίεο (legitimate/spam ει.
κελύκαηα) κε ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ Κ.Κ, θαη ην
δεύηεξν πξόβιεκα ήηαλ ε κέηξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο
θάζε παξακέηξνπ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ δηαλύζκαηνο
ζηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηόο από
ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλόµεζεο, πεξηιαµβάλεη δηάθνξα ζρήµαηα αξηζµεηηθήο πξόβιεςεο
Εικόνα 4.6 Eθαπμογή WEKA
(π.ρ. µνληέια γξαµµηθήο παιηλδξόκεζεο, µνληέια
µάζεζεο βαζηζκέλα ζε ζηηγκηόηππα, θ.α.), ζρήµαηα
Κεηα-Κάζεζεο (π.ρ. Bagging, Boosting, Stacking, θ.α.), µεζόδνπο νµαδνπνίεζεο
(clustering), θαζώο θαη µηα πιεζώξα εξγαιείσλ γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ζσµάησλ
δεδνµέλσλ, όπσο µεζόδνπο δηαθξηηνπνίεζεο θαη θηιηξαξίζµαηνο, αιιά θαη γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ παξαγόκελσλ µνληέισλ.
-71-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Σην πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο γηα θάζε κία βάζε Γεδνκέλσλ κεηξήζακε ηελ
ηθαλόηεηα δηαρσξηζκνύ ησλ πξνηύπσλ ζε θαηεγνξίεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην πόζν ε
πξνγελέζηεξε εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ δύλαηαη λα παξάγεη δηαλύζκαηα δηαζηαηηθόηεηαο θαη δπλακηθήο ηέηνηαο ώζηε θάζε θαηεγνξία λα πεξηγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθά.
Σην δεύηεξν πξόβιεκα κεηξήζακε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ παξακέηξσλ θαη ην
πόζν κηα πηζαλή αλαδηάηαμε ησλ παξακέηξσλ ή ειάηησζε ηεο δηάζηαζεο ζα κπνξνύζε
λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο απόδνζεο ζε ζπλδπαζκό κε κείσζε ηνπ ππνινγηζηηθνύ
θόξηνπ. Κεξηθέο εηθόλεο από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη
ζηελ Δηθόλα 4.7

Εικόνα 4.7 WEKA Interface για επεξεπγαζία δεδομένων, ηαξινόμηζη, δημιοςπγία ζςζηάδων,
κανόνων ζςζσέηιζηρ, απεικόνιζη δεδομένων και καηαζκεςή Νεςπωνικών Γικηύων.
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4.4.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΜΙΕ ΑRFF AΞXEIOY

Τν πεξηβάιινλ WEKA δηαρεηξίδεηαη αξρεία ARFF (Attribute Relation File
Format). Τν αξρείν arff δελ είλαη ηίπνηα άιιν από έλα απιό αξρείν θεηκέλνπ
ραξαθηήξσλ ASCII ζην νπνίν ηα δεδνκέλα (instances) πεξηγξάθνληαη από κηα ζεηξά
ραξαθηεξηζηηθώλ (attributes). Έλα ηππηθό παξάδεηγκα θαίλεηαη πην θάησ (Δηθόλα 4.8)

Εικόνα 4.8 Παπάδειγμα δομήρ απσείος .arff
Οη γξακκέο νη νπνίεο μεθηλάλε κε % είλαη ζρόιηα θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε. Ζ
πξώηε νπζηαζηηθά γξακκή ηνπ αξρείνπ ζεσξείηαη ε γξακκή @relation. Κεηά ηελ
γξακκή απηή μεθηλά ε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ :
Atrributes: @attribute <attribute-name> <datatype>
Όπνπ <attribute-name> είλαη ην όλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ θαη ην νπνίν
ππνρξεσηηθά μεθηλά κε γξάκκα. Τν όξηζκα <datatype> θαζνξίδεη ην ηύπν ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ. Υπάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθνί ηύπνη δεδνκέλσλ ζην WEKA :
Αξηζκεηηθά δεδνκέλα (numeric)
Θαηεγνξεκαηηθά δεδνκέλα (nominal)
Αιθαξηζκεηηθά (string)
Ζκεξνκελίεο (date)
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Κεηά ηελ δήισζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ μεθηλά ε δήισζε ησλ δεδνκέλσλ κεηά
ηελ γξακκή @data. Σηε παξαθάησ Δηθόλα 4.9 παξνπζηάδεηαη ην αξρείν εμαγσγήο
παξακέηξσλ γηα ηελ Βάζε Enron (ραξαθηεξηζηηθό δηάλπζκα γλσξηζκάησλ κνξθήο
Boolean Vector).

Εικόνα 4.9 Παπάδειγμα δομήρ απσείος εξαγωγήρ παπαμέηπων για ηην Βάζη Enron

4.4.2

ΙΓΠΞΑ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ

Σε θάζε αιγόξηζκν πνπ ζα εθαξκόζνπκε ην WEKA καο δίλεη έλα πίλαθα, ν
νπνίνο νλνκάδεηαη Confusion Matrix. Ο πίλαθαο είλαη ηεο κνξθήο :
Examples
# Class Legitimate
# Class Spam

Legitimate
True Positive (tp)
False Positive (fp)

Spam
False Negative (fn)
True Negative (tn)

Τα παξαδείγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε Legitimate θαη ν αιγόξηζκνο ηα
ηαμηλνκεί ζηελ ίδηα θιάζε απνηεινύλ True Positive (tp), εηδάιισο είλαη False Negative
(fn). Όκνηα γηα ηελ θιάζε Spam έρνπκε αληίζηνηρα False Postive, θαη True Negative.
Κε ηελ ρξήζε ησλ πην πάλσ νξηζκώλ έρνπκε :
Precision :

είλαη ν αξηζκόο ησλ spam ει. κελπκάησλ πνπ

ηαμηλνκήζεθαλ σο spam.
Recall :

είλαη ν αξηζκόο ησλ spam ει. κελπκάησλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ

σο spam ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο Βάζεο ησλ spam ει. κελπκάησλ, θαη
αληίζηνηρα γηα ηα legitimate.
Fallout:

, θαη
-74-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Accuracy:
Error: 100%-Accuracy
Oη παξαπάλσ κεηξηθέο ππνινγίδνληαη ζηα πεηξάκαηα πνπ αθνινπζνύλ γηα θάζε
αιγόξηζκν Κ.Κ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
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4.5

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

EMAIL CLIENT

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηειηθή απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ θηιηξαξίζκαηνο ει. αιιεινγξαθίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα γίλεη ζύλδεζε ηεο
γλώζεο πνπ πξνθύπηεη από ην WEKA κε έλα πξόγξακκα δηαρείξηζεο ει.
αιιεινγξαθίαο. Ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ην WEKA έρεη δηεπαθή ζε JAVA αλαπηύμακε
έλα ηππηθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί κε
ην WEKA. Κεξηθέο ηππηθέο εηθόλεο ηνπ Email Client πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
εξγαζίαο θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο.
Τν πξόγξακκα δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ππνζηεξίδεη
ηελ ζύλδεζε ζε απνκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο ει. αιιεινγξαθίαο κε ηελ ρξήζε ησλ
πξσηνθόιισλ pop3, imap.
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Εικόνα 4.10 Ππόγπαμμα Email Client με ενζωμαηωμένο θίληπο αναγνώπιζηρ ανεπιθύμηηηρ
αλληλογπαθίαρ

Εικόνα 4.11 Γιάγπαμμα UML ηος ππογπάμμαηορ Email πος αναπηύσθηκε
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4.6

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

ΝΓΖΞΑΙΑΠΑ

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ιόγσ ησλ
δηαθνξώλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ αθνινπζήζακε ηελ αθόινπζε
πξνζέγγηζε. Σηε Βάζε Γεδνκέλσλ Ling-Spam εθηειέζακε εθηεηακκέλα πεηξάκαηα κε
όινπο ηνπο αιγνξίζκνπο ελδηαθέξνληνο θαη ηηο ηερληθέο εμαγσγήο παξακέηξσλ (πρ
κείσζε δηαζηαηηθόηεηαο, δηάλπζκα ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ιέμεσλ θηι.). Δπηιέμακε
ζηελ ζπλέρεηα ηνπο 3 θαιύηεξνπο αιγόξηζκνπο θαη ηερληθέο θαη ηηο κεηαθέξακε ζηελ
Βάζε δεδνκέλσλ Enron, από ηνπο νπνίνπο ζα επηιεγεί ν απνδνηηθόηεξνο γηα ην
ηειηθό ζύζηεκα. Ζ Βάζε SpamAssasin ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηειηθά γηα ηελ “offline”
εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δεδνκέλα ηα νπνία είλαη άγλσζηα ζε απηό. Ζ παξαπάλσ
δηαδηθαζία αλακέλνπκε λα καο δώζεη ην θάησ θαηώθιη απόδνζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Σε όια ηα πεηξάµαηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο ζηξσµαηνπνηεµέλεο
δηαζηαπξσκέλεο επηθύξσζεο δέθα ζεµείσλ (ten-fold stratified cross validation),
πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζηεί θαηά ην δπλαηόλ ε πξαγκαηηθή απόδνζε ησλ αιγνξίζµσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζώµα δηαηξέζεθε ηπραία ζε δέθα ίζα µέξε, ζε θαζέλα
εθ ησλ νπνίσλ ηα legitimate θαη ηα spam µελύµαηα ζπµµεηείραλ µε ηελ ίδηα
αλαινγία πνπ παξνπζίαδαλ αξρηθά. Θάζε πείξαµα επαλαιήθζεθε δέθα θνξέο, µε
δηαθνξεηηθό ηµήµα ηνπ ζώµαηνο γηα ηνλ έιεγρν θαη µε ηα ππόινηπα ελλέα λα
ζπζηήλνπλ ην ζύλνιν εθπαίδεπζεο. Τα ηειηθά απνηειέζµαηα πξνέθπςαλ από ην µέζν
όξν ησλ δέθα επηµέξνπο απνηειεζµάησλ. Κε ηνλ ηξόπν απηό, θάζε µήλπµα
ζπµµεηείρε αθξηβώο µηα θνξά ζην ζύλνιν ειέγρνπ θάζε πεηξάµαηνο θαη ελλέα θνξέο
ζην ζύλνιν εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεµεησζεί όηη ζε θάζε µηα από ηηο δέθα
εθηειέζεηο ησλ πεηξαµάησλ επηιέρζεθαλ ηα n πξώηα ραξαθηεξηζηηθά µε ην µεγαιύηεξν πιεξνθνξηαθό θέξδνο, ιαµβάλνληαο ππ‟ όςε ηα µελύµαηα πνπ ζπµµεηέρνπλ
ζην εθάζηνηε ζώµα εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ ζε θάζε πείξαµα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ µέγηζηε δηαρσξηζηηθή ηθαλόηεηα θαη σο
εθ ηνύηνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο.

4.6.1

ΝΓΖΞΑΙΑΠΑ ΒΑΟΕ LING-SPAM

Γηα ηε Βάζε Γεδνκέλσλ Ling-Spam, θαη αθνύ έγηλε ε εμαγσγή ησλ
παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηώληαο Γηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθώλ F κε δηάζηαζε 700x1,
500x1, θαη 250x1, πξνρσξήζακε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηαμηλνκεηώλ. Παξαθάησ
παξαζέηνπκε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε έλαλ απν ηνπο ηαμηλνκεηέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο
Κ.Κ WEKA.
Σπλνπηηθά ζηνηρεία Ling-Spam :

2893 ει. κελύκαηα
2412 Legitimate ει. κελύκαηα
481 Spam ει. κελύκαηα
Σύλνιν παξακέηξσλ : 65717
Γηάλπζκα F : 750x1, 500x1, 250x1
Τύπνο Γηαλύζκαηνο F: Boolean, Count

Γηα θάζε έλα πείξακα παξαζέηνπκε ην αληίζηνηρν Confusion Matrix θαη ηηο
κεηξηθέο πνηόηεηαο ηνπ ηαμηλνκεηή, ελώ γίλνληαη θαη ζπγθξηηηθά απόδνζεο κεηαμύ
ησλ δηαθνξεηηθώλ Τύπσλ δηαλπζκάησλ θαη δηάζηαζεο Γηαλπζκάησλ.
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MultiLayerPerceptron
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 300 -V 0 -S
0 -E 20 -H a
Confusion Matrixes
Vector F: 750
Legitimate
2403
13

Type: Boolean
Spam
9
468

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2390
22
76
405

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,63%
99,09%
99,46%
96,92%
2,70%
15,80%
99,24%
96,61%
0,76%
3,39%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
97,30%
84,20%
98,11%
94,85%
0,37%
0,91%
99,24%
96,61%
0,76%
3,39%

Average Precision
Accuracy
Error

98,79%
99,24%
0,76%

95,88%
96,61%
3,39%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2400
14

Type: Boolean
Spam
11
467

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2389
23
74
407

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,54%
99,05%
99,42%
97,00%
2,91%
15,38%
99,14%
96,65%
0,86%
3,35%
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Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Type: Boolean Type: Count
97,09%
84,62%
97,70%
94,65%
0,46%
0,95%
99,14%
96,65%
0,86%
3,35%

Average Precision
Accuracy
Error

98,97%
99,27%
0,73%

95,82%
96,65%
3,35%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2397
20

Type: Boolean
Spam
15
461

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2385
27
91
390

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,38%
98,88%
99,17%
96,32%
4,16%
18,92%
98,79%
95,92%
1,21%
4,08%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
95,84%
81,08%
96,85%
93,53%
0,62%
1,12%
98,79%
95,92%
1,21%
4,08%

Average Precision
Accuracy
Error

98,01%
98,79%
1,21%

94,92%
95,92%
4,08%
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Εικόνα 4.12 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο MultiLayerPerceptron
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RBF
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : RBFNetwork -B 2 -S 1 -R 1.0E-8 -M -1 -W 0.1
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2397
25

Type: Boolean
Spam
15
456

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2388
24
93
388

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,38%
99,00%
98,97%
96,25%
5,20%
19,33%
98,62%
95,96%
1,38%
4,04%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
94,80%
80,67%
96,82%
94,17%
0,62%
1,00%
98,62%
95,96%
1,38%
4,04%

Average Precision
Accuracy
Error

97,89%
98,62%
1,38%

95,21%
95,96%
4,04%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2398
35

Type: Boolean
Spam
14
446

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2392
20
59
422

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,42%
99,17%
98,56%
97,59%
7,28%
12,27%
98,31%
97,27%
1,69%
2,73%

Spam
Recall
Precision

Type: Boolean
Type: Count
92,72%
87,73%
96,96%
95,48%
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Fallout
Accuracy
Error

0,58%
98,31%
1,69%

0,83%
97,27%
2,73%

Average Precision
Accuracy
Error

97,76%
98,31%
1,69%

96,53%
97,27%
2,73%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2398
43

Type: Boolean
Spam
14
438

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2377
35
70
411

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,42%
98,55%
98,24%
97,14%
8,94%
14,55%
98,03%
96,37%
1,97%
3,63%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
91,06%
85,45%
96,90%
92,15%
0,58%
1,45%
98,03%
96,37%
1,97%
3,63%

Average Precision
Accuracy
Error

97,57%
98,03%
1,97%

94,65%
96,37%
3,63%
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ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Εικόνα 4.13 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο RBF
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Naïve Bayes
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : weka.classifiers.bayes.NaiveBayes
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2398
122

Type: Boolean
Spam
14
359

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2373
39
125
356

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,42%
98,38%
95,16%
95,00%
25,36%
25,99%
95,30%
94,33%
4,70%
5,67%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
74,64%
74,01%
96,25%
90,13%
0,58%
1,62%
95,30%
94,33%
4,70%
5,67%

Average Precision
Accuracy
Error

95,70%
95,30%
4,70%

92,56%
94,33%
5,67%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2395
114

Type: Boolean
Spam
17
367

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2374
38
130
351

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,30%
98,42%
95,46%
94,81%
23,70%
27,03%
95,47%
94,19%
4,53%
5,81%

Spam
Recall

Type: Boolean Type: Count
76,30%
72,97%
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Precision
Fallout
Accuracy
Error

95,57%
0,70%
95,47%
4,53%

90,23%
1,58%
94,19%
5,81%

Average Precision
Accuracy
Error

95,51%
95,47%
4,53%

92,52%
94,19%
5,81%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2392
108

Type: Boolean
Spam
20
373

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2375
37
150
331

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,17%
98,47%
95,68%
94,06%
22,45%
31,19%
95,58%
93,54%
4,42%
6,46%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
77,55%
68,81%
94,91%
89,95%
0,83%
1,53%
95,58%
93,54%
4,42%
6,46%

Average Precision
Accuracy
Error

95,30%
95,58%
4,42%

92,00%
93,54%
6,46%

-86-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εικόνα 4.14 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο Naïve-Bayes
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Naïve Bayes & AdaBoost
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : AdaBoostM1 -P 100 -S 1 -I 10 -W
weka.classifiers.bayes.NaiveBayes

Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2407
10

Type: Boolean
Spam
5
471

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2368
44
20
461

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
99,79%
99,59%
2,08%
99,48%
0,52%

Type: Count
98,18%
99,16%
4,16%
97,79%
2,21%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
97,92%
98,95%
0,21%
99,48%
0,52%

Type: Count
95,84%
91,29%
1,82%
97,79%
2,21%

Average Precision
Accuracy
Error

99,27%
99,48%
0,52%

95,22%
97,79%
2,21%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2403
9

Type: Boolean
Spam
9
472

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2348
64
26
455

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
99,63%
99,63%
1,87%
99,38%
0,62%

Type: Count
97,35%
98,90%
5,41%
96,89%
3,11%
-88-

ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
98,13%
98,13%
0,37%
99,38%
0,62%

Type: Count
94,59%
87,67%
2,65%
96,89%
3,11%

Average Precision
Accuracy
Error

98,88%
99,38%
0,62%

93,29%
96,89%
3,11%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2398
14

Type: Boolean
Spam
14
467

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2352
60
27
454

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,42%
97,51%
99,42%
98,87%
2,91%
5,61%
99,03%
96,99%
0,97%
3,01%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
97,09%
94,39%
97,09%
88,33%
0,58%
2,49%
99,03%
96,99%
0,97%
3,01%

Average Precision
Accuracy
Error

98,25%
99,03%
0,97%

93,60%
96,99%
3,01%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Εικόνα 4.15 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο Naïve-Bayes & AdaBoost
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Support Vector Machines (SMO)
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : SMO -C 1.0 -L 0.0010 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1
-K "weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel -C 250007 -E 1.0"
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2399
16

Type: Boolean
Spam
13
465

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2401
11
63
418

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,46%
99,54%
99,34%
97,44%
3,33%
13,10%
99,00%
97,44%
1,00%
2,56%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
96,67%
86,90%
97,28%
97,44%
0,54%
0,46%
99,00%
97,44%
1,00%
2,56%

Average Precision
Accuracy
Error

98,31%
99,00%
1,00%

97,44%
97,44%
2,56%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2397
23

Type: Boolean
Spam
15
458

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2405
7
84
397

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,38%
99,71%
99,05%
96,63%
4,78%
17,46%
98,69%
96,85%
1,31%
3,15%

Spam

Type: Boolean

Type: Count
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

95,22%
96,83%
0,62%
98,69%
1,31%

82,54%
98,27%
0,29%
96,85%
3,15%

Average Precision
Accuracy
Error

97,94%
98,69%
1,31%

97,45%
96,85%
3,15%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2401
23

Type: Boolean
Spam
11
458

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2400
12
99
382

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,54%
99,50%
99,05%
96,04%
4,78%
20,58%
98,82%
96,16%
1,18%
3,84%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
95,22%
79,42%
97,65%
96,95%
0,46%
0,50%
98,82%
96,16%
1,18%
3,84%

Average Precision
Accuracy
Error

98,35%
98,82%
1,18%

96,50%
96,16%
3,84%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εικόνα 4.16 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο SMO
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Decision Stump & AdaBoost
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : AdaBoostM1 -P 100 -S 1 -I 10 -W
weka.classifiers.trees.DecisionStump
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2369
93

Type: Boolean
Spam
43
388

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2386
26
132
349

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
98,22%
98,92%
96,22%
94,76%
19,33%
27,44%
95,30%
94,54%
4,70%
5,46%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
80,67%
72,56%
90,02%
93,07%
1,78%
1,08%
95,30%
94,54%
4,70%
5,46%

Average Precision
Accuracy
Error

93,12%
95,30%
4,70%

93,91%
94,54%
5,46%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2369
93

Type: Boolean
Spam
43
388

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2386
26
132
349

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
98,22%
98,92%
96,22%
94,76%
19,33%
27,44%
95,30%
94,54%
4,70%
5,46%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Type: Boolean Type: Count
80,67%
72,56%
90,02%
93,07%
1,78%
1,08%
95,30%
94,54%
4,70%
5,46%

Average Precision
Accuracy
Error

93,12%
95,30%
4,70%

93,91%
94,54%
5,46%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2369
93

Type: Boolean
Spam
43
388

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2386
26
148
333

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
98,22%
98,92%
96,22%
94,16%
19,33%
30,77%
95,30%
93,99%
4,70%
6,01%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
80,67%
69,23%
90,02%
92,76%
1,78%
1,08%
95,30%
93,99%
4,70%
6,01%

Average Precision
Accuracy
Error

93,12%
95,30%
4,70%

93,46%
93,99%
6,01%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Εικόνα 4.17 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο Stump & AdaBoost
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Decision Trees - J48 (C4.5)
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : J48 -C 0.25 -M 2
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2377
84

Type: Boolean
Spam
35
397

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2358
54
70
411

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
98,55%
97,76%
96,59%
97,12%
17,46%
14,55%
95,89%
95,71%
4,11%
4,29%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
82,54%
85,45%
91,90%
88,39%
1,45%
2,24%
95,89%
95,71%
4,11%
4,29%

Average Precision
Accuracy
Error

94,24%
95,89%
4,11%

92,75%
95,71%
4,29%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2386
84

Type: Boolean
Spam
26
397

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2362
50
61
420

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
98,92%
97,93%
96,60%
97,48%
17,46%
12,68%
96,20%
96,16%
3,80%
3,84%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Type: Boolean Type: Count
82,54%
87,32%
93,85%
89,36%
1,08%
2,07%
96,20%
96,16%
3,80%
3,84%

Average Precision
Accuracy
Error

95,23%
96,20%
3,80%

93,42%
96,16%
3,84%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2380
65

Type: Boolean
Spam
32
416

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2374
38
75
406

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
98,67%
98,42%
97,34%
96,94%
13,51%
15,59%
96,65%
96,09%
3,35%
3,91%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
86,49%
84,41%
92,86%
91,44%
1,33%
1,58%
96,65%
96,09%
3,35%
3,91%

Average Precision
Accuracy
Error

95,10%
96,65%
3,35%

94,19%
96,09%
3,91%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εικόνα 4.18 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο J48
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Decision Trees - Random Forest
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : RandomForest -I 10 -K 0 -S 1
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2411
53

Type: Boolean
Spam
1
428

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2409
3
47
434

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,96%
99,88%
97,85%
98,09%
11,02%
9,77%
98,13%
98,27%
1,87%
1,73%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
88,98%
90,23%
99,77%
99,31%
0,04%
0,12%
98,13%
98,27%
1,87%
1,73%

Average Precision
Accuracy
Error

98,81%
98,13%
1,87%

98,70%
98,27%
1,73%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2406
52

Type: Boolean
Spam
6
429

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2406
6
48
433

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,75%
99,75%
97,88%
98,04%
10,81%
9,98%
98,00%
98,13%
2,00%
1,87%

Spam
Recall

Type: Boolean Type: Count
89,19%
90,02%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Precision
Fallout
Accuracy
Error

98,62%
0,25%
98,00%
2,00%

98,63%
0,25%
98,13%
1,87%

Average Precision
Accuracy
Error

98,25%
98,00%
2,00%

98,34%
98,13%
1,87%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2407
44

Type: Boolean
Spam
5
437

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2406
6
32
449

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,79%
99,75%
98,20%
98,69%
9,15%
6,65%
98,31%
98,69%
1,69%
1,31%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
90,85%
93,35%
98,87%
98,68%
0,21%
0,25%
98,31%
98,69%
1,69%
1,31%

Average Precision
Accuracy
Error

98,54%
98,31%
1,69%

98,68%
98,69%
1,31%
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ΑΤΣOΜΑΣO ΦΙΛΣΡAΡΙΜΑ ΑΝΕΠΙΘYΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚH ΑΛΛΗΛΟΓ ΡΑΦIΑ ΜΕ ΥΡHΗ ΜΕΘOΔΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚH MAΘΗΗ

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Εικόνα 4.19 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο Random Forest
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

KStar
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : KStar -B 20 -M a
Confusion Matrix
Vector F: 750
Legitimate
2405
102

Type: Boolean
Spam
7
379

Vector F: 750
Type: Count
Legitimate
Spam
2405
7
128
353

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,71%
99,71%
95,93%
94,95%
21,21%
26,61%
96,23%
95,33%
3,77%
4,67%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
78,79%
73,39%
98,19%
98,06%
0,29%
0,29%
96,23%
95,33%
3,77%
4,67%

Average Precision
Accuracy
Error

97,06%
96,23%
3,77%

96,50%
95,33%
4,67%

Confusion Matrix
Vector F: 500
Legitimate
2404
98

Type: Boolean
Spam
8
383

Vector F: 500
Type: Count
Legitimate
Spam
2405
7
128
353

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean Type: Count
99,67%
99,71%
96,08%
94,95%
20,37%
26,61%
96,34%
95,33%
3,66%
4,67%

Spam
Recall

Type: Boolean Type: Count
79,63%
73,39%
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ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Precision
Fallout
Accuracy
Error

97,95%
0,33%
96,34%
3,66%

98,06%
0,29%
95,33%
4,67%

Average Precision
Accuracy
Error

97,02%
96,34%
3,66%

96,50%
95,33%
4,67%

Confusion Matrix
Vector F: 250
Legitimate
2405
97

Type: Boolean
Spam
7
384

Vector F: 250
Type: Count
Legitimate
Spam
2406
6
118
363

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
99,71%
99,75%
96,12%
95,32%
20,17%
24,53%
96,41%
95,71%
3,59%
4,29%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
Type: Count
79,83%
75,47%
98,21%
98,37%
0,29%
0,25%
96,41%
95,71%
3,59%
4,29%

Average Precision
Accuracy
Error

97,17%
96,41%
3,59%

96,85%
95,71%
4,29%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εικόνα 4.20 Σςγκπιηικά για Αλγόπιθμο K-Star
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4.6.2

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ ΓΖΑ ΒΑΟΕ LING-SPAM

Παξαηεξώληαο ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο
ηνπ δηαλύζκαηνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ βιέπνπκε όηη ε δηάζηαζε ηνπ F
δελ επηθέξεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ ηειηθή απόδνζε ηνπ ηαμηλνκεηή, αλεμαξηήηνπ
ηνπ αιγνξίζκνπ Κ.Κ. Τν γεγνλόο απηό ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ζηελ ηειηθή
θαηαζθεπή ηνπ θίιηξνπ αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο. Δίλαη θαλεξό όηη ην κέγεζνο
ηνπ δηαλύζκαηνο F επηδξά θαη ζηελ ηαρύηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαγσγήο
παξακέηξσλ.
Από ηα πεηξάκαηα βιέπνπκε όηη ε εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ κε ηελ ρξήζε
Boolean δνκήο arff (δει, αλ πεξηέρεη ε όρη ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε ην δηάλπζκα F) είλαη
ζπγθξηηηθά θαιύηεξε ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ ρξήζε δνκήο απαξίζκεζεο (δει,
απαξίζκεζε ησλ εκθαλίζεσλ ησλ ιέμεσλ ηνπ δηαλύζκαηνο F) γηα ην arff. Απηό
ζεκαίλεη επίζεο κηθξόηεξν ρξόλν θαηά ηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
γλσξηζκάησλ.
Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ επηιέγνπκε γηα ζπγθξηηηθή απεηθόληζε ηηο απνδόζεηο
ησλ ηαμηλνκεηώλ γηα ηύπν δηαλύζκαηνο F (Boolean) θαη δηάζηαζε 500. H επηινγή ηεο
δηάζηαζεο 500 γηα ην F γίλεηαη επεηδή ε επηπιένλ κείσζε ηεο δηάζηαζεο δεκηνπξγεί
πνιύ απζηεξoύο ηαμηλνκεηέο άκεζα ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνύκελε
Βάζε θαη ρσξίο ηζρπξή ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ από απηά
ηεο εθπαίδεπζεο.

Εικόνα 4.21 Αποδόζειρ αλγοπίθμων Μ.Μ για ηην Βάζη Ling-Spam με F: 500 (Boolean)
Από ηελ παξαπάλσ γξαθηθή ζπγθξηηηθή παξάζηαζε θαίλεηαη όηη νη αιγόξηζκνη
MultiLayer Perceptron, SMO, θαη Naïve Bayes & AdaBoost εκθαλίδνπλ ηηο θαιύηεξεο
επηδόζεηο. Ωζηόζν επεηδή ν ρξόλνο δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ ηνπ MultiLayer
Perceptron είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο επηιέγνπκε ηειηθά ηνπο ηαμηλνκεηέο SMO, θαη
Naïve Bayes & AdaBoost.
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4.6.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΝΓΖΞΑΙΑΠΑ ΒΑΟΕ ΓΚRΜΚ

Γηα ηε Βάζε Γεδνκέλσλ Enron, θαη αθνύ έγηλε ε εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ
ρξεζηκνπνηώληαο Γηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθώλ F κε δηάζηαζε 1050x1, πξνρσξήζακε
ζηελ ηειηθή ζύλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηαμηλνκεηώλ.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε έλαλ από ηνπο
2 ηαμηλνκεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε
ηνπ πεξηβάιινληνο Κ.Κ WEKA.
Σπλνπηηθά ζηνηρεία Enron :

33716 ει. κελύκαηα
16545 Legitimate ει. κελύκαηα
17171 Spam ει. κελύκαηα
Σύλνιν παξακέηξσλ : 159174
Γηάλπζκα F : 1050x1
Τύπνο Γηαλύζκαηνο F: Boolean

Ο αξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ δηαλύζκαηνο (1050) πξνέθπςε
από δηαδνρηθά πεηξάκαηα κε αξηζκό παξακέηξσλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό δηάλπζκα
2500, 1800, 1300 θαη 1050 αληίζηνηρα. Ζ επηινγή ηεο δηάζηαζεο 1050 γηα ην
ραξαθηεξηζηηθό δηάλπζκα έγηλε κε βάζε αλάιπζε ζπλεηζθνξάο παξακέηξσλ ζηελ
ηειηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Naïve Bayes & AdaBoost
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : AdaBoostM1 -P 100 -S 1 -I 10 -W
weka.classifiers.bayes.NaiveBayes
Tν κνληέιν γηα ηνλ Naïve Bayes & AdaBoost δεκηνπξγήζεθε ζε 413.65 sec
(Τππηθό ζύζηεκα INTEL 4 3.2GHz)
Confusion Matrixes
Vector F: 1050
Legitimate
16188
482

Type: Boolean
Spam
357
16689

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error
Average Precision
Accuracy
Error

Type: Boolean
97,84%
97,11%
2,81%
97,51%
2,49%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
97,19%
97,91%
2,16%
97,51%
2,49%

97,51%
97,51%
2,49%
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ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

Support Vector Machines (SMO)
Παξάκεηξνη γηα ην WEKA : SMO -C 1.0 -L 0.0010 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1
-K "weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel -C 250007 -E 1.0".
Τν κνληέιν γηα ην SMO δεκηνπξγήζεθε ζε 1402.74 sec.
(Τππηθό ζύζηεκα INTEL 4 3.2GHz)
Confusion Matrixes
Vector F: 1050
Legitimate
16143
180

Type: Boolean
Spam
402
16991

Μετρικές

Legitimate
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error
Average Precision
Accuracy
Error

Type: Boolean
97,57%
98,90%
1,05%
98,27%
1,73%

Spam
Recall
Precision
Fallout
Accuracy
Error

Type: Boolean
98,95%
97,69%
2,43%
98,27%
1,73%

98,29%
98,27%
1,73%

Εικόνα 4.22 Αποδόζειρ αλγοπίθμων Μ.Μ για ηην Βάζη Enron με F: 1050 (Boolean)
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4.6.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ ΓΖΑ ΒΑΟΕ ENRON

Παξαηεξώληαο ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 2 δηαθνξεηηθνύο αιγόξηζκνπο Κ.Κ παξαηεξνύκε όηη ε απόδνζε απηώλ θπκαίλεηαη από 97.51%-98.27%,
εκθαλίδνληαο παξόκνηα απνηειέζκαηα όπσο θαη ζηελ Βάζε Ling-Spam.
Δπεηδή ζέινπκε λα δώζνπκε βαξύηεηα ζηηο πεξηπηώζεηο επηζήκαλζεο legitimate
ει. κελπκάησλ σο spam δεκηνπξγνύκε κηα δηάηαμε δύν ηαμηλνκεηώλ ησλ νπνίσλ ε
έμνδνο ζπλδπάδεηαη κε AND. To ζθεπηηθό ζην νπνίν βαζίδεηαη ην παξαπάλσ είλαη όηη
νη ηαμηλνκεηέο ηείλνπλ λα θάλνπλ γεληθά δηαθνξεηηθά ιάζε θαη ζπλεπώο ε από
θνηλνύ επηζήκαλζε ησλ ει. κελπκάησλ σο legitimate ζα έρεη σο απνηέιεζκα
απόθξηζε ζπζηήκαηνο πεξηζζόηεξν απζηεξή ζηελ επηζήκαλζε legitmate ει.
κελπκάησλ σο spam. H απνηίκεζε ηνπ ηειηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Βάζε ει.
κελπκάησλ SpamAssasin ζα γίλεη κε ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε.

4.6.5

ΝΓΖΞΑΙΑΠΑ ΒΑΟΕ SPAMASSASIN

Γηα ηελ Βάζε SpamAssasin έρνπκε ηα εμήο ζπλνπηηθά ζηνηρεία : 9349 ει.
Κελύκαηα θαηαλεκεκέλα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Ζι.
Ζι.
Ζι.
Ζι.
Ζι.

κελύκαηα
κελύκαηα
κελύκαηα
κελύκαηα
κελύκαηα

spam : 1001 ει. κελύκαηα spam
easy_ham : 5051 legitimate
hard_ham : 500 legitimate
easy_ham_2 : 1400 legitimate
spam_2 : 1397 spam

Γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα εμεηάζνπκε ηελ “offiline”
απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δεδνκέλα ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ ηαμηλνκεηώλ.

Εικόνα 4.23 Απόδοζη ηελικού θίληπος για ηην Βάζη SpamAssasin
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4.7

ΤΣΗΜΑ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ
ΗΛ. ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ

ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ

Σηελ παξνύζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε έλα ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο αλεπηζύκεηεο ει. αιιεινγξαθίαο βαζηζκέλν ζε εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ ιέμεσλ από
Βάζεηο Γεδνκέλσλ ει. αιιεινγξαθίαο. Τν ζύζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ηνπνζεηείηαη ζην
πξόγξακκα δηαρείξηζεο ει. αιιεινγξαθίαο ηνπ ρξήζηε πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ
ζθνπό απηό. Τν ζύζηεκα είλαη αλεμάξηεην αξρηηεθηνληθήο κηαο θαη είλαη πινπνηεκέλν
ζε JAVA. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεσξνύκε όηη ε πξαγκαηηθή
ηνπ απόδνζε είλαη απηή πνπ εκθάληζε ζηελ Βάζε SpamAssasin, δει. ζε ει.
κελύκαηα πνπ είλαη ζεκαηηθά άγλσζηα ζην ζύζηεκα εθπαίδεπζεο.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξαγκαηηθήο
απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γίλνπλ νη εμήο επεθηάζεηο:
1. Βειηίσζε ηνπ αιγόξηζκνπ εμαγσγήο παξακέηξσλ, κε ρξήζε άιισλ κεηξηθώλ
γηα ην ραξαθηεξηζηηθό δηάλπζκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ηαμηλνκεηέο.
2. Δπέθηαζε ηεο µεζόδνπ θαη ηνλ ζπλδπαζµό κε ρξήζε Δλεξγνύο Κεραληθήο
Κάζεζεο, δει ζηελ δεµηνπξγία ελόο ζπζηήµαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί
ηελ δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο µε ηνλ ρξήζηε. Τν ζύζηεµα ζα µπνξεί
λα αλαθαιύπηεη πεξηπηώζεηο πνπ ην «πξνβιεκαηίδνπλ» θαη αθνύ ιάβεη ηελ
αλάινγε αλαηξνθνδόηεζε από ηνλ ρξήζηε ζα µπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ
δηαδηθαζία θαη λα βειηηώλεη ηελ αθξίβεηά ηνπ.
3. Φξήζε ηερληθώλ αλαγλώξηζεο εηθόλαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ αλεπηζύκεησλ ει. κελπκάησλ κε επηζπλαπηόκελεο εηθόλεο.
4. Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο παξακέηξσλ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζε
ιέμεηο θπζηθήο γιώζζαο αιιά λα δηαρεηξίδεηαη HTML επηθεθαιίδεο. Δπίζεο λα
κπνξεί ε δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο ησλ παξακέηξσλ λα δηαρεηξίδεηαη
javascripts (πνπ αιιάδνπλ ην πεξηερόκελν θαηά ηελ δηαδηθαζία
θνξηώκαηνο), ραξαθηήξεο πνπ αληηθαζηζηνύλ γξάκκαηα πρ 1->i, @->a, 0>o , θιπ.
5. Φξήζε ηαμηλνκεηώλ κε ιίζηεο ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ, γλσζηώλ
spammers ζηελ απινύζηεξή ηνπο µνξθή, ή αθόµα θαη DNS-based IP
δηεπζύλζεηο γλσζηώλ ζπµµνξηώλ spammers, δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ µαδηθήο
απνζηνιήο µελπµάησλ (spam-for-hire sites), πξαθηόξσλ µεηαθνξάο
ηαρπδξνµείνπ (MTAs) θαη αλαµεηαδνηώλ (mail relays) πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηα ζπµθέξνληα ή έρνπλ πέζεη ζύµαηα εθµεηάιιεπζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
νµάδσλ.
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