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Η µηχανική µάθηση (machine learning) είναι ένας από τους παλαιότερους ερευνητι-
κούς τοµείς της ΤΝ αν και ο όρος "Μηχανική Μάθηση" εισήχθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980. Για πολλούς µάλιστα ταυτίζεται µε την ΤΝ καθώς η δυνατότητα 
µάθησης πρέπει να αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό µιας "οντότητας" που 
θέλει να καλείται νοήµων, µε την ευρύτερη έννοια του όρου.  
 Ως ερευνητικός τοµέας, η µηχανική µάθηση έχει ασχοληθεί µε πλήθος επί µέρους 
προβληµάτων και έχει προτείνει διάφορες µεθόδους επίλυσης. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται στις στρατηγικές µάθησης, στον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης, στην 
ύπαρξη ή όχι αρχικής γνώσης καθώς και δεδοµένων για την εκπαίδευση του συστή-
µατος, κτλ. Η κατασκευή βέβαια µιας µηχανής µε γενικευµένη δυνατότητα µάθησης 
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αποτελεί για την ώρα ουτοπία. Αυτό που έχει γίνει όµως ξεκάθαρο είναι ότι η αποτε-
λεσµατικότητα ενός τέτοιου συστήµατος εξαρτάται άµεσα από την ποσότητα αλλά 
και την ποιότητα της αρχικής γνώσης µε την οποία έχει εφοδιαστεί. Αυτό µε τη σειρά 
του οδηγεί στη διαπίστωση ότι χωρίς καλή κατανόηση του τι είναι αυτό που απαιτεί-
ται να "µάθει" το σύστηµα, η διαδικασία της µάθησης γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. 
 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί µε επιτυχία πολλές εφαρµογές της µηχα-
νικής µάθησης, όπως προγράµµατα που µαθαίνουν να εντοπίζουν χρήση κλεµµένων 
πιστωτικών καρτών, συστήµατα διήθησης πληροφοριών που µαθαίνουν τις προτιµή-
σεις των χρηστών και αυτόνοµα οχήµατα που µαθαίνουν να κινούνται σε δηµόσιους 
δρόµους. Η λεπτοµερής κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αλγορίθµων επεξεργασί-
ας πληροφοριών για µηχανική µάθηση µπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση 
των δυνατοτήτων και µειονεκτηµάτων της ανθρώπινης µάθησης.  
 Στο µέρος αυτό παρατίθενται οι σηµαντικότερες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυ-
χθεί στο πλαίσιο της µηχανικής µάθησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα νευρωνικά 
δίκτυα (neural nets) τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη πρακτική εφαρµογή. Επίσης, 
γίνεται αναφορά και στην ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις δεδοµένων (knowledge dis-
covery in databases, KDD) που αποτελεί µια εφαρµογή της µηχανικής µάθησης. 
 
 


