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Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων
 Σύνθετη διαδικασία για τον προσδιορισµό έγκυρων, νέων, χρήσιµων και κατανοητών
σχέσεων-προτύπων σε δεδοµένα (Knowledge Discovery in Databases - KDD).
 Αποτελεί µια σηµαντική εφαρµογή σε πραγµατικές συνθήκες και σε µεγάλη κλίµακα
των ερευνητικών αποτελεσµάτων της Στατιστικής, των Βάσεων ∆εδοµένων (Β∆) και
της Μηχανικής Μάθησης.
 Είναι µια ολοκληρωµένη διαδικασία που περιλαµβάνει:
 την επεξεργασία των δεδοµένων
 την εφαρµογή των αλγορίθµων ανακάλυψης γνώσης και τέλος
 την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
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Παραδείγµατα Εφαρµογής
 Εταιρία κινητής τηλεφωνίας θέλει να προβλέψει ποιοι από τους συνδροµητές της δε
θα ανανεώσουν τη συνδροµή τους, ώστε ενδεχοµένως να τους κάνει κάποια
περισσότερο ελκυστική προσφορά.
 Ανακάλυψη συσχετίσεων µεταξύ ασθενειών και άλλων χαρακτηριστικών (π.χ. τόπο
διαµονής, διατροφικές συνήθειες, παλαιότερες ασθένειες) που µπορούν να
οδηγήσουν σε ιατρική πρόοδο.
 Ασφαλιστική εταιρία θέλει να µελετήσει το ιστορικό των πελατών της ώστε να
σχεδιάσει περισσότερο ελκυστικά προϊόντα (ασφαλιστικά πακέτα).
 Τράπεζα θέλει να µπορεί να εντοπίσει κακόβουλη χρήση πιστωτικών καρτών.
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Τα Στάδια της Ανακάλυψης Γνώσης (1/3)

ή
Μοντέλα
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Τα Στάδια της Ανακάλυψης Γνώσης (2/3)
1. Επιλογή ∆εδοµένων
 ∆ηµιουργείται το σύνολο δεδοµένων στο οποίο θα εφαρµοστεί η αναζήτηση (training data

set selection) µε επιλογή στοιχείων (πινάκων, πεδίων) από σχεσιακές βάσεις δεδοµένων
εταιρειών.

2. Προεπεξεργασία (preprocessing) ∆εδοµένων
 Αντιµετωπίζονται περιπτώσεις ελλιπών δεδοµένων (π.χ. άδεια πεδία), πεδίων µε τιµές που

ουσιαστικά τα καθιστούν κενά, (π.χ. Οδός = Άγνωστο), πεδίων µε τιµές που υπονοούν
(κατά σύµβαση) κάτι άλλο (π.χ. καταχώριση της ηµεροµηνίας "1/1/1900" σε πεδίο
ηµεροµηνίας που απαιτούσε τιµή αλλά αυτή δεν ήταν διαθέσιµη), κλπ.
 Ονοµάζεται και στάδιο καθαρισµού των δεδοµένων (data cleaning).

3. Μετασχηµατισµός ∆εδοµένων (transformation)
 Τα δεδοµένα µετασχηµατίζονται ώστε να διευκολύνουν την ανακάλυψη γνώσης.
 Τέτοιοι µετασχηµατισµοί µπορεί να περιλαµβάνουν για παράδειγµα:
• τη µείωση του αριθµού των υπό εξέταση χαρακτηριστικών (dimensionality reduction) µε
επιλογή ορισµένων εξ' αυτών (feature selection ή attribute selection),
• την οµοιόµορφη κωδικοποίηση της ποιοτικά ίδιας πληροφορίας (π.χ. ενοποίηση ενός πεδίου µε
τίτλο salary σε έναν πίνακα µε το πεδίο payment σε κάποιον άλλο πίνακα),
• τη µετατροπή συνεχόµενων αριθµητικών τιµών σε διακριτές τιµές, (διακριτοποίηση),
• κλπ.
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Τα Στάδια της Ανακάλυψης Γνώσης (3/3)
4. Επιλογή Αλγορίθµου και Εφαρµογή του
 Καθορίζεται τι είδους γνώση θα αναζητηθεί, κάτι που έµµεσα προσδιορίζει και την

κατηγορία αλγορίθµου που θα χρησιµοποιηθεί.
 Τα παράγωγα της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης µπορεί να είναι:
•
•

πρότυπα πληροφόρησης - informative patterns (µάθηση χωρίς επίβλεψη)
µοντέλα πρόβλεψης - predictive models (µάθηση µε επίβλεψη).
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές φορές γίνεται ισοδύναµη χρήση των όρων σχέσεις-προτύπα-µοντέλα.
 Είναι ένα καθαρά υπολογιστικό στάδιο, στο οποίο γίνεται η ουσιαστική αναζήτηση της

γνώσης στα δεδοµένα. Περιγράφεται και µε τον όρο εξόρυξη σε δεδοµένα (data mining)
 Καταχρηστικά ο όρος έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται για να περιγράψει ολόκληρη
τη διαδικασία ανακάλυψης γνώσης.

5. Ερµηνεία (interpretation) – Αξιολόγηση (evaluation)
 Γίνεται ερµηνεία και αξιολόγηση των ευρεθέντων προτύπων, πιθανώς µε υποβοήθηση

γραφικών απεικονίσεων των προτύπων ή/και των δεδοµένων που περιγράφονται από το
πρότυπο (pattern/data visualization).
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Προβλήµατα στην Ανακάλυψη Γνώσης (1/2)
 Τα συστήµατα ανακάλυψης γνώσης, βασίζονται στην παροχή δεδοµένων εισόδου
από βάσεις δεδοµένων οι οποίες τείνουν να είναι δυναµικές, µεγάλου µεγέθους,
ελλιπείς και να περιέχουν εσφαλµένα δεδοµένα.
 Επιπλέον προβλήµατα προκύπτουν από το πόσο σχετική και επαρκής είναι η
αποθηκευµένη πληροφορία.
 Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που υπεισέρχονται στην ανακάλυψη γνώσης σε
βάσεις δεδοµένων είναι:
 1. Ακατάλληλα δεδοµένα
 Οι βάσεις δεδοµένων δεν είναι πάντοτε σχεδιασµένες για ανακάλυψη γνώσης και συχνά οι

ιδιότητες και τα πεδία που θα απλοποιούσαν τη διαδικασία αναζήτησης όχι µόνο λείπουν
αλλά και δεν είναι δυνατόν να συλλεχθούν από το χρήστη.

 2. Ελλιπή δεδοµένα
 Πολλές φορές η τιµή κάποιων πεδίων απουσιάζει (ελλιπή δεδοµένα – missing data).
 Για παράδειγµα, κάποιο µέγεθος µπορεί να µη µετρήθηκε, κάποια ερώτηση να µην

απαντήθηκε, κάποια καταχωρηµένη τιµή να διαγράφηκε, κτλ.
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Προβλήµατα στην Ανακάλυψη Γνώσης (2/2)
 3. Θόρυβος
 Τα λάθη στις τιµές των πεδίων είναι γνωστά ως θόρυβος (noise - noisy data) και είναι

σηµαντικό να αποβάλλεται, γιατί επηρεάζει τη συνολική ακρίβεια της παραγόµενης
γνώσης.

 4. Αραιά ∆εδοµένα
 Στην αναζήτηση γνώσης σε βάσεις δεδοµένων, ο χώρος αναζήτησης ορίζεται από το

δυναµοσύνολο των συνόλων στα οποία ορίζονται τα πεδία.
 Υπάρχουν περιπτώσεις που για διάφορους λόγους, τα διαθέσιµα δεδοµένα καλύπτουν
µικρό ποσοστό του χώρου αναζήτησης (αραιά δεδοµένα – sparse data), µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται προβλήµατα στην αναζήτηση γνώσης.

 5. Μέγεθος Βάσης ∆εδοµένων
 Ο µεγάλος αριθµός εγγραφών στη Β∆ κάνει χρονοβόρα την εκτέλεση του αλγορίθµου για

την ανακάλυψη της γνώσης και τον έλεγχο της ποιότητας της γνώσης που προκύπτει.

 6. ∆είγµατα
 Η χρήση δείγµατος είναι σχεδόν πάντα επιβεβληµένη. Η λήψη ενός δείγµατος απαιτεί

µεγάλη προσοχή και εφαρµογή στατιστικών τεχνικών, ώστε να αντιπροσωπεύει
ικανοποιητικά την αρχική βάση.

 7. Πρόσφατα ∆εδοµένα
 Κατά πόσο µπορεί να θεωρηθεί ότι οι κανόνες που κάποτε παρήχθησαν ανταποκρίνονται

στην πλέον ενηµερωµένη και πρόσφατη έκδοση της βάσης δεδοµένων;
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