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Περίληψη 
 
 
Η πρόοδος της τεχνολογίας µε τη συνεχή αύξηση των υπολογιστικών δυνατοτήτων 

και των χώρων αποθήκευσης, η διείσδυση του Internet στην καθηµερινή µας ζωή, η 

αυτοµατοποίηση  πολλών εργασιών και αρκετοί άλλοι παράγοντες έχουν οδηγήσει σε 

µια θεαµατική αύξηση της διακινούµενης πληροφορίας και δεδοµένων. Τίθεται 

λοιπόν το ερώτηµα: πώς θα διαχωρίσουµε τη χρήσιµη από την άχρηστη πληροφορία; 

Τη λύση έρχεται να δώσει η Εξόρυξη ∆εδοµένων, αντικείµενο της οποίας είναι ο 

προσδιορισµός προτύπων µέσα από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων. Επιπλέον, πολλές 

φορές οι πληροφορίες αυτές είναι φυσικά και γεωγραφικά, αποθηκευµένες σε πολλά 

διαφορετικά µέρη όπως για παράδειγµα τα δεδοµένα ενός πολυκαταστήµατος.  

 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει είναι αυτό της ασφαλούς διακίνησης αλλά και 

αποθήκευσης των πληροφοριών. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να έχει οποιοδήποτε 

άτοµο πρόσβαση στη βάση δεδοµένων µίας τράπεζας. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη 

δηµιουργίας αποτελεσµατικών αλγορίθµων που θα µπορούν να χειριστούν 

αποτελεσµατικά τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

απώλειας ή υποκλοπής τους. Αυτό αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσας µελέτης.  

 

Συγκεκριµένα, θεωρώντας ότι οι πληροφορίες εξάγονται µε τη µορφή κανόνων 

συσχέτισης, θα βασιστούµε σε ήδη υπάρχοντες αλγορίθµους απόκρυψης τους οποίους 

θα επιχειρήσουµε να τροποποιήσουµε και να συνδυάσουµε ώστε να λειτουργήσουν 

σε κατανεµηµένο περιβάλλον. Σκοπός µας είναι να διαπιστώσουµε αν κάτι τέτοιο 

είναι αποτελεσµατικό και να προτείνουµε τρόπους βελτίωσης τους. Αναλυτικότερα, 

θα εξεταστούν θέµατα όπως οι συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνουν τα πειράµατα, ο 

τρόπος απόκρυψης των επιλεγµένων κανόνων συσχέτισης, τα ποσοστά απωλειών 

υπαρχόντων κανόνων συσχέτισης αλλά και δηµιουργίας νέων και η αξιολόγηση των 

αλγορίθµων ώστε να διαπιστωθεί ποιος οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

 - 4 -



Συνεισφορές της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 
 
 

Η παρούσα µελέτη στηρίχθηκε στην ιδέα που περιγράφεται στο [41]. Η συγκεκριµένη 

δηµοσίευση µελετά το πρόβληµα της αποτελεσµατικής απόκρυψης σηµαντικών 

δεδοµένων που εκφράζονται µε τη µορφή κανόνων συσχέτισης προτείνοντας τρεις 

αλγορίθµους οι οποίοι αποτελούν τη βάση του συστήµατος που προτείνεται. Για την 

Εξόρυξη των κανόνων συσχέτισης χρησιµοποιήσαµε δύο γνωστούς αλγορίθµους της 

βιβλιογραφίας: τον  Apriori [5] και τον Fast Distributed Mining[13] για εξόρυξη από 

µία κεντρική βάση δεδοµένων και από κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων που 

επικοινωνούν µέσω δικτύου αντίστοιχα. 

 

Οι σηµαντικότερες συνεισφορές της παρούσας µελέτης συνοψίζονται στα εξής: 

• Παρατηρήθηκε ότι είναι σχετικά εύκολο για κάποιον έµπειρο κακόβουλο 

χρήστη να καταφέρει, να επαναφέρει τα δεδοµένα που προκύπτουν από την 

εφαρµογή ενός από τους τρεις αλγορίθµους στην αρχική τους κατάσταση και 

κατ’ επέκταση να ανιχνεύσει τους «σηµαντικούς» κανόνες συσχέτισης. Γι’ 

αυτό το λόγο προτείνεται η εφαρµογή συνδυασµών των συγκεκριµένων 

αλγορίθµων. 

 

• Στους προτεινόµενους αλγορίθµους υπάρχει µία παράµετρος που αποκαλείται 

Όριο Ασφάλειας, η οποία επηρεάζει το πλήθος των εγγραφών – συναλλαγών 

που θα υποστούν τροποποιήσεις γεγονός που επηρεάζει µε τη σειρά του το 

ποσοστό των κανόνων συσχέτισης που χάνονται καθώς και της ύπαρξης νέων 

κανόνων που δεν προϋπήρχαν. Προτείνονται, λοιπόν δύο αλγόριθµοι οι οποίοι 

ψάχνουν και εντοπίζουν την ελάχιστη τιµή αυτής της παραµέτρου ώστε να 

διατηρούνται τα προαναφερόµενα ποσοστά στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. 

 

• Τέλος, προτείνεται ένας αλγόριθµος για την επανασύσταση των κανόνων 

συσχέτισης µετά την εφαρµογή κάποιας µεθόδου απόκρυψης µειώνοντας 

περαιτέρω τα ποσοστά των απωλειών υπαρχόντων αλλά και της δηµιουργίας 

νέων κανόνων συσχέτισης. 
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1. Εισαγωγή 
 
 

 Εξόρυξη Γνώσης15(*) εµφανίστηκε στο προσκήνιο ως ένα σηµαντικό 

εργαλείο στενά συνδεδεµένο µε την έννοια της ασφάλειας. Συνδεδεµένη 

µε έννοιες όπως η  ανίχνευση κάποιας απάτης, η αποτίµηση κινδύνων, η 

Εξόρυξη Γνώσης περιλαµβάνει τη χρήση διαφόρων εργαλείων ανάλυσης δεδοµένων 

προκειµένου να ανακαλυφθούν άγνωστα, έγκυρα πρότυπα και σχέσεις µέσα από 

µεγάλα σύνολα δεδοµένων όπως στατιστικά µοντέλα, µαθηµατικούς αλγορίθµους και 

µεθόδους µηχανικής µάθησης43 (αλγόριθµοι που µπορούν να βελτιώσουν την 

απόδοση τους αυτόµατα µέσα από την εµπειρία όπως νευρωνικά δίκτυα46 ή δέντρα 

απόφασης).  

Η 

 

Οι διάφορες εφαρµογές Εξόρυξης Γνώσης µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια µεγάλη 

ποικιλία παραµέτρων για να εξετάσουν τα διάφορα δεδοµένα όπως συσχετίσεις 

(πρότυπα όπου κάποιο γεγονός συνδέεται αλληλένδητα  µε κάποιο άλλο όπως για 

παράδειγµα η αγορά µιας πένας συνεπάγεται την αγορά χαρτιού), ακολουθιακή 

ανάλυση61 ή ανάλυση µονοπατιού49 (πρότυπα όπου ένα γεγονός οδηγεί σε κάποιο 

άλλο όπως η γέννηση ενός παιδιού και η αγορά παιδικών τροφών), κατηγοριοποίηση7 

(προσδιορισµός νέων προτύπων), συσταδοποίηση 9  (εύρεση και οµαδοποίηση 

προηγουµένως άγνωστων µεταξύ τους γεγονότων όπως γεωγραφικές περιοχές και 

εµπορικές προτιµήσεις) και πρόγνωση23 (ανακαλύπτοντας πρότυπα µέσω των οποίων 

κάποιος µπορεί να κάνει προβλέψεις για µελλοντικές δραστηριότητες όπως η 

πρόβλεψη ότι ένα άτοµο το οποίο πηγαίνει σε έναν αθλητικό σύλλογο ενδεχοµένως  

 
(*) Οι αριθµοί που υπάρχουν ως δείκτες σε κάποιες λέξεις παραπέµπουν στο παράρτηµα δίνοντας την 
αντίστοιχη ερµηνεία στα αγγλικά 
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να γυµνάζεται). 

 

Η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας έχει συµβάλλει στην σταδιακή αύξηση του 

ενδιαφέροντος σχετικά µε  την Εξόρυξη Γνώσης. Μερικές από τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει τα τελευταία χρόνια περιλαµβάνουν την αύξηση των δικτύων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών που µπορεί να συνδέουν βάσεις δεδοµένων, την ανάπτυξη ευριστικών 

τεχνικών31 όπως νευρωνικά δίκτυα και εξειδικευµένοι αλγόριθµοι, τη διάδοση του 

µοντέλου πελάτη/εξυπηρετητή επιτρέποντας στους χρήστες την πρόσβαση σε 

κεντρικές βάσεις δεδοµένων µέσα από έναν απλό σταθµό εργασίας και την 

αυξανόµενη ικανότητα συνδυασµού δεδοµένων προερχόµενα από διαφορετικές πηγές. 

Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόµενη ροή πληροφοριών και τα µειωµένα κόστη 

αποθήκευσης έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Από έρευνες έχει προκύψει ότι η 

ποσότητα της διακινούµενης πληροφορίας διπλασιάζεται κάθε χρόνο ενώ το κόστος 

αποθήκευσης δεδοµένων έχει µειωθεί από µερικά ευρώ ανά Megabyte σε λίγα λεπτά.  

 

1.1 Περιορισµοί της Εξόρυξης Γνώσης 
 
Ενώ οι εφαρµογές της Εξόρυξης Γνώσης αποτελούν ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, δεν 

είναι αυτο-ελεγχόµενες. Απαιτούν άτοµα πλήρως εξειδικευµένα που να µπορούν να 

παρακολουθούν την πορεία της ανάλυσης και να ερµηνεύουν τα τελικά 

αποτελέσµατα. 

 

Αν και η Εξόρυξη Γνώσης µπορεί να βοηθήσει αποκαλύπτοντας πρότυπα και σχέσεις, 

εντούτοις δεν παρέχει στο χρήστη επεξηγήσεις για τις τιµές και τη σηµασία αυτών 

των προτύπων. Αντίθετα, πρέπει να γίνουν από τον ίδιο τον χρήστη. Επιπλέον, η 

αποτελεσµατικότητα τους σχετίζεται µε το κατά πόσο έχουν συγκριθεί µε 

καταστάσεις του «πραγµατικού κόσµου». Για παράδειγµα, για την αποτίµηση της 

λειτουργικότητας µιας εφαρµογής Εξόρυξης Γνώσης που σχεδιάστηκε για τον 

εντοπισµό ύποπτων ατόµων για τροµοκρατία, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει το 

µοντέλο χρησιµοποιώντας δεδοµένα που περιλαµβάνουν πληροφορίες για γνωστούς 

τροµοκράτες.  

 

Έναν άλλο περιορισµό αποτελεί το γεγονός, ότι ενώ µπορεί να συνδέσει 

συµπεριφορές και χαρακτηριστικά, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι σε θέση να 
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προσδιορίσει την αιτία µιας κατάστασης. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή µπορεί να 

προσδιορίσει ότι ένα πρότυπο συµπεριφοράς, όπως η κλίση για αγορά αεροπορικών 

εισιτηρίων λίγο πριν την αναχώρηση της πτήσης, αναφέρεται σε χαρακτηριστικά 

όπως το εισόδηµα, το επίπεδο εκπαίδευσης και τη χρήση του παγκόσµιου ιστού. Αυτό 

δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι η αγορά του εισιτηρίου συνδέεται  απαραίτητα µε κάποιο 

από αυτά τα χαρακτηριστικά. Στην πραγµατικότητα, η συµπεριφορά ενός τέτοιου 

ατόµου µπορεί να επηρεάζεται από κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά όπως η έλλειψη 

χρόνου εξαιτίας της φύσης της εργασίας του. 

 

1.2 Χρήσεις της Εξόρυξης Γνώσης 
 
Η Εξόρυξη Γνώσης χρησιµοποιείται σε µία ευρεία γκάµα τοµέων και 

δραστηριοτήτων. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες παρασκευής φαρµάκων 

και λιανικών πωλήσεων χρησιµοποιούν την Εξόρυξη Γνώσης προκειµένου να 

µειώσουν το κόστος, να προάγουν την έρευνα και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Για 

παράδειγµα, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι τράπεζες χρησιµοποιούν διάφορα 

εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης για την ανίχνευση απειλών και την αποτίµηση κινδύνων 

(π.χ. αναλήψεις µεγάλων χρηµατικών ποσών µέσω καρτών ανάληψης). Συλλέγοντας 

πληροφορίες σχετικές µε τη συµπεριφορά των πελατών, οι εταιρίες µπορούν να 

αναπτύξουν µοντέλα που να µπορούν να προβλέπουν εάν ένας πελάτης διεκπεραιώνει 

εγκαίρως τις οικονοµικές του υποχρεώσεις ή αν ο ισχυρισµός για κάποιο ατύχηµα 

είναι ύποπτος και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Η ιατρική κοινότητα 

χρησιµοποιεί την Εξόρυξη Γνώσης για την πρόβλεψη της αποτελεσµατικότητας ενός 

νέου φαρµάκου ή κάποιας νέας ιατρικής µεθόδου όπως και οι φαρµακευτικές εταιρίες  

για την παρασκευή νέων χηµικών µειγµάτων προκειµένου να ανακαλύψουν νέες 

θεραπείες για διάφορες ασθένειες. Οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου 

χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που  συλλέγουν µέσω διαφόρων προγραµµάτων π.χ. 

µαγνητική κάρτα σούπερ µάρκετ, παράπονα και αγωγές πελατών, για την αποτίµηση 

της αποτελεσµατικότητας της προώθησης ενός προϊόντος και της τοποθέτησης σε 

συγκεκριµένο ράφι, της προσφοράς εκπτωτικών κουπονιών και της παράλληλης 

αγοράς προϊόντων. Τέλος, εταιρίες όπως παροχείς τηλεπικοινωνιακών ή µουσικών 

υπηρεσιών µπορούν να χρησιµοποιήσουν την Εξόρυξη Γνώσης προκειµένου να 

αποτιµήσουν ποιοι πελάτες τους είναι πιθανό να παραµείνουν συνδροµητές τους και 

ποιοι θα απευθυνθούν σε ανταγωνιστές τους. 
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Αναφορικά µε το δηµόσιο τοµέα, οι διάφορες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης ενώ 

χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για την ανίχνευση απειλών, στις µέρες µας 

χρησιµοποιούνται και για άλλους σκοπούς όπως για τη παρακολούθηση και βελτίωση 

της απόδοσης προγραµµάτων. Η Εξόρυξη Γνώσης ήταν αυτή που βοήθησε το 2000 

την οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. να ανακτήσει εκατοµµύρια δολάρια που 

προοριζόταν για τη µισθοδοσία του προσωπικού ιατρικής φροντίδας ηλικιωµένων 

[10]. Οι Αστυνοµικές Υπηρεσίες χρησιµοποιούν την Εξόρυξη Γνώσης για να 

διαµορφώσουν πρότυπα εγκληµατιών βοηθώντας στην πρόληψη και την εξιχνίαση 

εγκληµατικών ενεργειών. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί η υπηρεσία πολιτικής 

αεροπορίας που χρησιµοποιεί την Εξόρυξη Γνώσης προκειµένου να επανεξετάσει τα 

δεδοµένα που σχετίζονται µε τα αεροπορικά ατυχήµατα ώστε να ανακαλύψει τυχόν 

ελλείψεις και τρόπους αντιµετώπισης τους µε σκοπό πάντοτε τη βελτίωση της 

ασφάλειας των πτήσεων. 

 

Πρόσφατα, η Εξόρυξη Γνώσης έχει συνδεθεί στενά µε τον τοµέα της εθνικής 

ασφάλειας. Πολλοί παρατηρητές έχουν προτείνει ότι η Εξόρυξη Γνώσης θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί  για τον προσδιορισµό τροµοκρατικών ενεργειών όπως µεταφορές 

χρηµάτων ή υποκλοπές επικοινωνιών καθώς και για τον εντοπισµό και την 

παρακολούθηση των τροµοκρατών µέσω ταξιδιωτικών ή µεταναστευτικών εγγραφών. 

∆ύο παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων αποτελούν το Terrorism Information 

Awareness (TIA) [54] χρηµατοδοτούµενο από το Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) [55] και το Computer-Assisted Passenger Prescreening 

System II (CAPPS II)  [56] που υλοποιείται από το Transportation Security 

Administration (TSA) [57] και αντικαταστάθηκε από το Secure Flight. 

 

Το υπόλοιπο της παρούσας µελέτης είναι οργανωµένο ως εξής: το κεφάλαιο 2 

αναφέρεται στην Εξόρυξη Γνώσης από κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. 

Συγκεκριµένα, παρατίθενται τα πλεονεκτήµατα της κατανεµηµένης Εξόρυξης 

Γνώσης και κάποια επιµέρους ζητήµατα. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι βασικοί 

ορισµοί των εννοιών της Εξόρυξης Γνώσης. Το κεφάλαιο 4 παραθέτει τη 

βιβλιογραφική έρευνα που έχει γίνει στο χώρο της Εξόρυξης Γνώσης σχετικά µε το 

θέµα της ασφάλειας. Το κεφάλαιο 5 περιγράφει το πρόβληµα, που θα µελετηθεί στην 

παρούσα µελέτη καθώς και τους αλγορίθµους Εξόρυξης Γνώσης που έχουν προταθεί 
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τόσο για ένα κατανεµηµένο περιβάλλον όσο και για µία απλή κεντρική βάση 

δεδοµένων. Το κεφάλαιο 6 περιγράφει τις τεχνικές απόκρυψης των ευαίσθητων 

κανόνων συσχέτισης, τους αλγορίθµους υπολογισµού του Ορίου Ασφαλείας και τη 

µέθοδο ανάκτησης των κανόνων συσχέτισης. Το κεφάλαιο 7 περιλαµβάνει τα 

πειράµατα για την αξιολόγηση του προτεινόµενου συστήµατος. Το κεφάλαιο 8 

παραθέτει τα βασικά συµπεράσµατα που συνάγονται από τα πειράµατα. Το κεφάλαιο 

9 περιγράφει τους άξονες της µελλοντικής έρευνας. Τέλος, υπάρχει ένα παράρτηµα 

όπου γίνεται αντιστοίχιση της ελληνικής ορολογίας σε αγγλική, ερµηνεία των 

συµβόλων που χρησιµοποιούνται, τα ονόµατα των αλγορίθµων, οι πίνακες µε τις 

µετρήσεις και η περιγραφή των περιεχοµένων του συνοδευτικού CD.  
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2. Εξόρυξη Γνώσης από 
Κατανεµηµένες Βάσεις ∆εδοµένων 
 
 

ι έννοιες της Κατανεµηµένης και της Παράλληλης Εξόρυξης Γνώσης 

αναφέρονται µαζί σε πολλούς τίτλους της βιβλιογραφίας. Ενώ και οι δύο 

προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοση των παραδοσιακών συστηµάτων 

Εξόρυξης Γνώσης, υποθέτουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές και ακολουθούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη περίπτωση οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 

που πιθανώς να βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, επικοινωνούν 

µέσα από την ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω δικτύου. Αντίθετα, στη δεύτερη 

περίπτωση υπάρχουν πολλοί επεξεργαστές οι οποίοι µοιράζονται την ίδια µνήµη ή 

και τον ίδιο δίσκο. Αυτή η διαφορά επιδρά στη σχεδίαση των αλγορίθµων, στο 

κόστος και στην απόδοση των προτεινόµενων µοντέλων. 

Ο 

 

2.1 Πλεονεκτήµατα της Κατανεµηµένης Εξόρυξης 
Γνώσης 
 
Μέχρι πρόσφατα, η έρευνα στην Εξόρυξη Γνώσης θεωρούσε µόνο κεντρικές βάσεις 

δεδοµένων όπου τα δεδοµένα αποθηκεύονταν σε ένα µόνο µέρος63. Ωστόσο, αυτές οι 

τεχνικές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον. Οι 

παρακάτω λόγοι έχουν καταστήσει την Κατανεµηµένη Εξόρυξη Γνώσης αρκετά 

ενδιαφέρουσα: 
 

• Κατανεµηµένα ∆εδοµένα: Σε κάποιες εφαρµογές τα δεδοµένα είναι 

κατανεµηµένα αλλά πρέπει να αποκτήσουµε συνολική γνώση κάποιων 
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στοιχείων. Για παράδειγµα, κάθε υποκατάστηµα µιας πολυεθνικής εταιρίας 

χειρίζεται τοπικά τα δικά του δεδοµένα αλλά η κεντρική διεύθυνση θα πρέπει 

να αναλύσει τα δεδοµένα όλων των υποκαταστηµάτων προκειµένου να 

διαµορφώσει µια γενική στρατηγική.  

 

Η άµεση λύση είναι να µεταφερθούν τα δεδοµένα σε µία κεντρική βάση 

δεδοµένων5. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι αρκετά χρονοβόρο και δαπανηρό. 

Επιπλέον, µερικές φορές είναι αδύνατη η µεταφορά τους για λόγους 

ασφάλειας. 

  

• Απόδοση και κλιµάκωση: Η Κατανεµηµένη Εξόρυξη Γνώσης µπορεί  να είναι 

απαραίτητη και στην περίπτωση που έχουµε µία µόνο βάση δεδοµένων. Ένα 

τέτοιο σενάριο µπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που η ποσότητα των 

δεδοµένων είναι πολύ µεγάλη και η επεξεργασία τους δεν µπορεί να γίνει σε 

ένα µόνο µέρος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σταλεί ένα τµήµα των 

δεδοµένων σε άλλα µέρη.  

 

Ακόµη και αν ένα µέρος είναι σε θέση να επεξεργαστεί το σύνολο των 

δεδοµένων16 ενδεχοµένως να αξίζει τον κόπο η µεταφορά ενός τµήµατος ή 

ολόκληρης της ποσότητας των δεδοµένων στα άλλα µέρη. Κάθε µέρος µπορεί 

να λαµβάνει και να επεξεργάζεται ένα τµήµα των δεδοµένων (κατανοµή 

δεδοµένων14) ή να πραγµατοποιεί ένα κοµµάτι της διαδικασίας (κατανοµή 

εργασιών69) σε πανοµοιότυπα σύνολα δεδοµένων. Με άλλα λόγια, τα 

αποτελέσµατα από όλα τα µέρη συνδυάζονται µεταξύ τους καθιστώντας την 

όλη διαδικασία πιο γρήγορη, καθώς υπάρχει µείωση του χρόνου επεξεργασίας 

εξαιτίας της κατανοµής των δεδοµένων. 

 

Οι Κατανεµηµένες τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης είναι κλιµακωτές. Μία τεχνική 

Εξόρυξης Γνώσης είναι κλιµακωτή, όταν η απόδοση της δεν µειώνεται µε την 

αύξηση του µεγέθους του συνόλου δεδοµένων. Σε ένα κατανεµηµένο 

περιβάλλον, ο αριθµός των µερών που περιλαµβάνονται σε µία 

δραστηριότητα µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε το µέγεθος του συνόλου 

δεδοµένων. Η συνολική απόδοση ενός τέτοιου συστήµατος παραµένει 

σταθερή. 
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Φυσικά, η Κατανεµηµένη Εξόρυξη Γνώσης έχει και κόστος το οποίο είναι πολύ 

µεγαλύτερο εν συγκρίσει µε αυτό της Εξόρυξης Γνώσης από µια κεντρική βάση 

δεδοµένων.  

 

2.2 Επιµέρους ζητήµατα 
 
Η κατασκευή ενός συστήµατος που θα έχει ως στόχο την Εξόρυξη Γνώσης από 

κατανεµηµένα σύνολα δεδοµένων δεν είναι απλή υπόθεση. Μερικά από τα ζητήµατα 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν αναλύονται παρακάτω: 
 

• Οµοιογενή – Ετερογενή ∆εδοµένα32,30: Οι περισσότερες µελέτες υποθέτουν ότι 

οι τοπικές βάσεις δεδοµένων είναι οµοιογενείς δηλαδή βρίσκονται στην ίδια 

πλατφόρµα, ελέγχονται από ίδιο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων – DBMS19 µε 

το ίδιο σχήµα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν το ίδιο domain. Αν 

αντίθετα είναι ετερογενείς, τα συστήµατα Εξόρυξης Γνώσης θα πρέπει να 

προσαρµοστούν, ώστε να δουλεύουν σε τοπικές βάσεις δεδοµένων. Επιπλέον, 

τα τοπικά σχήµατα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα καθολικό σχήµα, 

διαφορετικά, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο να ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα.  

 

• Κατάτµηση ∆εδοµένων24: Ένας τοπικός πίνακας σε µία τοπική βάση 

δεδοµένων µπορεί να αποτελεί κοµµάτι ενός καθολικού πίνακα. Η κατάτµηση 

µπορεί να είναι κατακόρυφη ή οριζόντια. Στην οριζόντια κατάτµηση, κάθε 

τεµάχιο είναι υποσύνολο από πλειάδες72 στον καθολικό πίνακα και τα τεµάχια 

διαµοιράζονται το ίδιο σχήµα. Στην κατακόρυφη κατάτµηση, κάθε τεµάχιο 

έχει ένα υποσύνολο από χαρακτηριστικά του καθολικού πίνακα. Ένας 

συνδυασµός των δύο µεθόδων είναι επίσης δυνατός σε µία βάση δεδοµένων 

όπου κάποιοι πίνακες είναι κατακόρυφα κατατµηµένοι και κάποιοι άλλοι 

οριζόντια.  

 

• Ανταλλαγή ∆εδοµένων55: Μερικά ή όλα τα δεδοµένα στην τοπική βάση 

δεδοµένων πρέπει να µεταδοθούν στα άλλα µέρη. Η ανταλλαγή βελτιώνει τη 

διαθεσιµότητα των δεδοµένων αλλά κάνει δυσκολότερη τη διατήρηση της 

συνοχής τους. Κανονικά η ανταλλαγή των δεδοµένων δεν γίνεται στα πλαίσια 
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της Εξόρυξης Γνώσης αλλά είναι µια απόφαση που σχετίζεται µε τις 

υπολογιστικές δυνατότητες. Μπορούµε, ωστόσο, να ανταλλάξουµε δεδοµένα 

στα πλαίσια της Εξόρυξης Γνώσης. Σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα 

πρέπει να αποφασίσει ποια δεδοµένα ή µέρος αυτών θα αποστείλει.  

 

• Κόστος Μετάδοσης: Στη διαδικασία της Εξόρυξη Γνώσης, από µία απλή βάση 

δεδοµένων, κύριο µέτρο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 

αντίστοιχου αλγορίθµου αποτελεί ο χρόνος Εισόδου/Εξόδου36 ή/και ο χρόνος 

επεξεργασίας της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Σε ένα κατανεµηµένο 

περιβάλλον αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι το κόστος µετάδοσης, το 

οποίο υπολογίζεται από το εύρος ζώνης3 του δικτύου και τον αριθµό των 

µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µέσω του δικτύου.  

 

• Ενοποίηση Αποτελεσµάτων37: Η ενοποίηση δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. 

Ένα µεγάλο στοιχειοσύνολο σε ένα τοπικό µέρος ενδεχοµένως να µην είναι 

καθολικώς µεγάλο. ∆εδοµένου, ότι η επιτυχία της Κατανεµηµένης Εξόρυξης 

Γνώσης συνίσταται στην εύρεση καθολικών προτύπων, τα πρότυπα και οι 

ιδιότητες τους θα πρέπει να επιλέγονται από όλα τα µέρη. 

 

• Ασύµµετρα ∆εδοµένα17: Οι στατιστικές κατανοµές δεδοµένων, όπως οι τιµές 

των χαρακτηριστικών είναι συνήθως διαφορετικές µεταξύ των τοπικών 

βάσεων δεδοµένων. Ένα τοπικό µοντέλο που αποκτάται, µέσω Εξόρυξης από 

µία τοπική βάση δεδοµένων, αναπόφευκτα επηρεάζεται από µία τέτοια 

κατανοµή. Μια τέτοια ασυµµετρία δεδοµένων έχει ως αποτέλεσµα, τα τοπικά 

µοντέλα να είναι ανακριβή και µερικές φορές χωρίς καµία ουσία. Για 

παράδειγµα, ένας κατηγοριοποιητής που εκπαιδεύεται από µια τοπική βάση 

δεδοµένων, η οποία έχει ελάχιστα ή καθόλου στιγµιότυπα της κλάσης, δεν θα 

είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει ένα µελλοντικό στιγµιότυπο αυτής της 

κλάσης. 

 

Όλα τα επιµέρους ζητήµατα που προαναφέρθηκαν δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

Για παράδειγµα, η κατακόρυφη κατάτµηση ενός καθολικού πίνακα θα µετατρέψει τα 

δεδοµένα των τοπικών βάσεων δεδοµένων σε ετερογενή. Η οριζόντια κατάτµηση των 
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δεδοµένων, ενδεχοµένως να προκαλέσει ασυµµετρία στα δεδοµένα, αν δεν γίνει 

προσεχτικά.  

 

Υπάρχουν και αρκετά άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία της 

κατανεµηµένης Εξόρυξης Γνώσης όπως η ασφάλεια, η αυτονοµία των τοπικών 

βάσεων δεδοµένων, η τοπολογία του δικτύου και το σχήµα µεταφοράς. 
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3. Ορισµοί – Υπόβαθρο 
 
 

στω ότι έχουµε το σύνολο }in,...,{iI 1=  όπου i1,…,in ονοµάζονται 

στοιχεία37 και µια βάση δεδοµένων18 Β∆ από συναλλαγές71, όπου κάθε 

συναλλαγή Τ είναι ένα στοιχειοσύνολο38 τέτοιο ώστε I . Ένα κ-

στοιχειοσύνολο αποτελείται από κ στοιχεία. Μία συναλλαγή Τ υποστηρίζει ένα 

σύνολο Χ από στοιχεία στο Ι αν T . ∆ηλαδή η υποστήριξη

T ⊆

X ⊆ 66 του Χ είναι το 

ποσοστό των συναλλαγών που περιέχουν το Χ.  

 Έ
 

Ένας κανόνας συσχέτισης1 έχει τη µορφή , όπου και Ø. 

Λέµε ότι ο κανόνας  έχει εµπιστοσύνη

YX ⇒  IY I,X ⊂⊂ =∩ΥΧ

YX ⇒ 11 c% αν c
X

100YX
=

×∪
, όπου |Α| 

είναι ο αριθµός των εµφανίσεων του συνόλου των στοιχείων του στοιχειοσυνόλου Α 

στις συναλλαγές της βάσης δεδοµένων Β∆. Λέµε ότι ο κανόνας  έχει 

υποστήριξη s% αν 

YX ⇒

s
N

100YX
=

×∪
, όπου Ν είναι ο αριθµός των συναλλαγών στη 

βάση δεδοµένων Β∆. Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η υποστήριξη αποτελεί ένα 

µέτρο της συχνότητας εµφάνισης ενός κανόνα συσχέτισης, ενώ η εµπιστοσύνη 

αποτελεί ένα µέτρο, που µας δείχνει τη σχέση µεταξύ των συνόλων των στοιχείων.  

 

Ένας κανόνας συσχέτισης r αντιστοιχεί σε ένα στοιχειοσύνολο, που αποτελεί την 

ένωση των στοιχείων που βρίσκονται στο αριστερό (lr) και στο δεξί (rr) άκρο του 

κανόνα. Ορίζουµε το στοιχειοσύνολο που αντιστοιχεί στον κανόνα r σαν Σr και 

αναφερόµαστε σε αυτό µε τον όρο παραγόµενο στοιχειοσύνολο του r. Θα πρέπει να 
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σηµειωθεί, ότι 2 διαφορετικοί κανόνες µπορούν, να έχουν το ίδιο παραγόµενο 

στοιχειοσύνολο. 

 

Επειδή ο αριθµός των στοιχειοσυνόλων και των κανόνων συσχέτισης αυξάνεται 

εκθετικά σε σχέση µε τον αριθµό των στοιχείων στη βάση δεδοµένων, διατηρούµε 

µόνο τους κανόνες των οποίων οι τιµές της υποστήριξης και της εµπιστοσύνης είναι 

µεγαλύτερες από τις προσδιοριζόµενες από τον χρήστη κατώτατες τιµές: ΕΤΥ 

(Ελάχιστη Τιµή Υποστήριξης) και ΕΤΕ (Ελάχιστη Τιµή Εµπιστοσύνης).  

 

∆οθέντος  του συνόλου Ι={i1,i2,…,in}, µία συναλλαγή Τ µπορεί να αναπαρασταθεί ως 

ένα δυαδικό διάνυσµα (t1,t2,...,tn) όπου 1=jt  αν και µόνο αν Tt j ∈ , διαφορετικά 

. Για παράδειγµα, έστω ότι διαθέτουµε το σύνολο Ι={A1,A2,A3,A4} από 

στοιχεία και τη συναλλαγή Τ={Α1,Α3} η οποία θα αναπαρασταθεί ως εξής: Τ=[1010].  
0=jt

Με βάση αυτόν τον τρόπο αναπαράστασης, µία συναλλαγή Τ υποστηρίζει ένα 

στοιχειοσύνολο Α  αν ισχύει η σχέση )( TA ⊆ ATA =∩ . 

 

Μία συναλλαγή Τ υποστηρίζει πλήρως26 ένα στοιχειοσύνολο Σ αν όλα τα στοιχεία του 

Σ έχουν την τιµή 1. Μία συναλλαγή Τ υποστηρίζει µερικώς48 ένα στοιχειοσύνολο Σ αν 

υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο του Σ που δεν έχει την τιµή 1. Για παράδειγµα, 

έστω ότι διαθέτουµε όπως και προηγουµένως το σύνολο Ι={A1,A2,A3,Α4}, το 

στοιχειοσύνολο Σ={Α1,Α2,Α3}=[1110] και τις συναλλαγές Τ1={Α1,Α3}=[1010] και 

Τ2={Α1,Α2,Α3}=[1110]. Λέµε λοιπόν ότι η συναλλαγή Τ1 υποστηρίζει µερικώς το 

στοιχειοσύνολο Σ και η συναλλαγή Τ2 υποστηρίζει πλήρως το στοιχειοσύνολο Σ. 

 

Ένας κανόνας συσχέτισης ονοµάζεται ισχυρός64 αν η εµπιστοσύνη του είναι 

µεγαλύτερη από την ΕΤΕ. Ένα στοιχειοσύνολο ονοµάζεται µεγάλο41 αν η υποστήριξη 

του είναι µεγαλύτερη από την ΕΤΥ και συµβολίζουµε µε L το σύνολο των µεγάλων 

στοιχειοσυνόλων και µε LH  L το σύνολο των µεγάλων στοιχειοσυνόλων της βάσης 

δεδοµένων που θέλουµε να κρύψουµε. Θα  πρέπει να σηµειώσουµε ότι το L

⊆

H είναι το 

σύνολο των παραγόµενων στοιχειοσυνόλων των κανόνων του συνόλου RH. 

Ονοµάζουµε TZ το σύνολο των συναλλαγών που υποστηρίζουν το στοιχειοσύνολο Ζ. 

Χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό Tr για να ορίσουµε το σύνολο των συναλλαγών που 

υποστηρίζουν πλήρως το παραγόµενο στοιχειοσύνολο του κανόνα r.  
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Εκτός των τιµών ‘0’ και ‘1’ εισάγουµε και την τιµή ‘?’ η οποία χρησιµοποιείται για 

την απόκρυψη της τιµής που περιέχεται στη θέση αυτή. Εξαιτίας της ύπαρξης του 

συµβόλου ‘?’ οι ορισµοί για την υποστήριξη και την εµπιστοσύνη διαφοροποιούνται. 

∆εν έχουµε πλέον µία µοναδική τιµή αλλά ένα διάστηµα τιµών.  

 

Το διάστηµα υποστήριξης67 για ένα στοιχειοσύνολο Α αναπαρίσταται ως 

[Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α),Μέγιστη_Υποστήριξη(Α)] όπου η πραγµατική 

υποστήριξη του στοιχειοσυνόλου Α βρίσκεται µεταξύ των τιµών 

Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α) και Μέγιστη_Υποστήριξη(Α). Η 

Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α) αντιστοιχεί στην υποστήριξη που υπολογίζεται στη Β∆ αν 

όλα τα ‘?’ αντικατασταθούν µε ‘0’ και η Μέγιστη_Υποστήριξη(Α) αντιστοιχεί στην 

υποστήριξη που υπολογίζεται αν όλα τα ‘?’ αντικατασταθούν µε ‘1’ αντίστοιχα. 

 

Το διάστηµα εµπιστοσύνης11 για έναν κανόνα συσχέτιση αναπαρίσταται ως 

[Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη( ),Μέγιστη_Εµπιστοσύνη( )] όπου η 

πραγµατική εµπιστοσύνη του κανόνα βρίσκεται µεταξύ των τιµών 

Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη( ) και Μέγιστη_Εµπιστοσύνη( ). ∆οθέντων 

των ελάχιστων και µέγιστων τιµών υποστήριξης για τα στοιχειοσύνολα ΑΒ και Α η 

ελάχιστη τιµή εµπιστοσύνης για τον κανόνα είναι: 

BA ⇒

BA ⇒ BA ⇒

BA ⇒

BA ⇒ BA ⇒

BA ⇒

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ
ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_ΥB)( AµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε 100×

=⇒ (1) 

και η µέγιστη τιµή εµπιστοσύνης

Α)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ
Β)οστήριξη(ΑΜέγιστη_ΥπΒ)Απιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ 100×

=⇒  (2) 

 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως όταν δεν υπάρχουν άγνωστες τιµές73 (?) τότε 

Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη( )=Μέγιστη_Εµπιστοσύνη( ) και BA ⇒ BA ⇒

Ελάχιστη_Υποστήριξη(ΑΒ)=Μέγιστη_Υποστήριξη(ΑΒ). 

 

Ας δούµε τα παραπάνω µε ένα παράδειγµα. Έχουµε τη βάση δεδοµένων του πίνακα 1 

και τη βάση δεδοµένων του πίνακα 2 που περιέχει και άγνωστες τιµές. 
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Α1 Α2 Α3 Α4 
1 1 1 0 
1 0 1 0 
0 0 1 1 
0 0 1 0 
1 0 1 1 

 
Πίνακας 1: βάση δεδοµένων µε 0 και 1 

Α1 Α2 Α3 Α4 
? 1 1 1 
1 0 1 0 
0 0 ? 1 
0 0 1 ? 
? 0 1 1 

 
Πίνακας 2: βάση δεδοµένων µε 0, 1 και ? 

 

Θα υπολογίσουµε την εµπιστοσύνη του κανόνα από τη βάση δεδοµένων του 

πίνακα 1 και του πίνακα 2 (µε άγνωστες τιµές) αντίστοιχα. Καθώς ο πίνακας 1 δεν 

περιέχει άγνωστες τιµές η εµπιστοσύνη του κανόνα υπολογίζεται από τη 

σχέση

13 AA ⇒

13 AA ⇒

)(ΑΥποστήριξη
)Α(ΑΥποστήριξη)Aη(AΕµπιστοσύν

3
3113 =⇒   

όπου %)Α(ΑΥποστήριξη 60
5
331 == και %)(ΑΥποστήριξη 100

5
53 ==  οπότε 

%)Αη(ΑΕµπιστοσύν 60
100
6013 ==⇒ . Αντίθετα ο πίνακας 2 περιέχει άγνωστες τιµές, 

οπότε θα έχουµε το διάστηµα εµπιστοσύνης [Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη , 

Μέγιστη_Εµπιστοσύνη ] όπου  

)13( AA ⇒

)13( AA ⇒

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ
)ΑΑποστήριξη(Ελάχιστη_Υ)Α(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε

3
3113 =⇒  και 

)Αποστήριξη(Ελάχιστη_Υ
)Αοστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ)ΑΑπιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ

3
3113 =⇒  

Υπολογίζουµε τα διαστήµατα υποστήριξης  

[Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α3),Μέγιστη_Υποστήριξη(Α3)] και 

[Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α1Α3),Μέγιστη_Υποστήριξη(Α1Α3)]. Θα έχουµε λοιπόν 

%)Αποστήριξη(Ελάχιστη_Υ 80
5
43 ==  και %)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ 100

5
53 ==  

%)ΑΑποστήριξη(Ελάχιστη_Υ 20
5
131 == και %)Αοστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ 60

5
331 ==  

Συνεπώς θα έχουµε %)Α(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε 20
5

5
5

1
13 ==⇒  και 

%)ΑΑπιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ 75
5

4
5

3
13 ==⇒ . 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εµπιστοσύνη που προέκυψε για την πρώτη βάση 

δεδοµένων (60%) είναι µεταξύ του ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης [20%,70%] της 

δεύτερης βάσης δεδοµένων. 

 

Από το παραπάνω παράδειγµα προκύπτουν δύο σηµαντικές διαπιστώσεις:  

• οστήριξηΜέγιστη_ΥπΥποστήριξηΠραγµατικήποστήριξηΕλάχιστη_Υ ≤≤  

• πιστοσύνηΜέγιστη_ΕµηΕµπιστοσύνΠραγµατικήµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε ≤≤  

 

Οι τιµές που υπολογίζονται µε βάση τους ορισµούς της ελάχιστης και µέγιστης 

εµπιστοσύνης, που παρατέθηκαν παραπάνω, δεν οδηγούν σε σωστά αποτελέσµατα 

στην περίπτωση που υπάρχει εξάρτηση µεταξύ του αριθµητή και του παρανοµαστή. 

Έστω, ότι θέλουµε να υπολογίσουµε την ελάχιστη εµπιστοσύνη. Αν 

αντικαταστήσουµε το στοιχείο Α µε ‘?’ σε µια συγκεκριµένη συναλλαγή τότε δεν 

µπορούµε να τοποθετήσουµε ‘1’ στο στοιχείο Α προκειµένου να υπολογίσουµε την 

και ταυτόχρονα να τοποθετήσουµε ‘0’ στο ίδιο στοιχείο, 

ώστε να υπολογίσουµε την . Συνεπώς, η εξάρτηση µεταξύ 

του αριθµητή και του παρανοµαστή πρέπει να ληφθεί υπόψιν στον υπολογισµό της 

ελάχιστης εµπιστοσύνης. Η σχέση η οποία υπολογίζει ακριβώς την ελάχιστη 

εµπιστοσύνη του κανόνα είναι η εξής: 

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ

ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ

BA⇒

??? ΒΑΒ'ΑΑ
ΒΑ

Β)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε
∪+∪+

=⇒
U

   (3) 

όπου Β∪Α  αντιστοιχεί στο πλήθος των συναλλαγών όπου Α=1 και Β=1, '? Β∪Α  

αντιστοιχεί στο πλήθος των συναλλαγών όπου Α=? Και Β=0 κ.ο.κ. Όταν ο κανόνας 

έχει περισσότερα από δύο στοιχεία είναι δηλαδή της µορφής  ο 

προηγούµενος ορισµός επεκτείνεται ως εξής 

nn rrrlll ...... 2121 ⇒

∑ ∪+

∪
=⇒

)'...rr(r)...ll(l...lll
...rrr...lll

)...rrr...ll(lµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε
n

?
nn

nn
nn

21
1

2121

2121
2121  (4) 

όπου ο αριθµητής αντιστοιχεί στο πλήθος των συναλλαγών που υποστηρίζουν το 

παραγόµενο στοιχειοσύνολο του κανόνα και ο παρανοµαστής 

αντιστοιχεί στο άθροισµα του πλήθους των συναλλαγών που υποστηρίζουν το 

στοιχειοσύνολο µε το πλήθος των συναλλαγών που υποστηρίζουν το αριστερό 

nn ...rrr...lll 2121 ∪

n...lll 21
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στοιχειοσύνολο του κανόνα και δεν υποστηρίζουν το δεξί στοιχειοσύνολο. Συνοπτικά, 

ο όρος  ορίζει ότι όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι είτε ? είτε 1 και ο 

όρος  ορίζει ότι τουλάχιστον ένα στοιχείο του  πρέπει να είναι 0.  

?1
21 )( n...lll n...lll 21

)'...rr(r n21 n...rrr 21

 

Παρόµοια, προκύπτει, ότι η µέγιστη εµπιστοσύνη του κανόνα δίνεται από τον 

τύπο 

BA⇒

???

????

ΒΑΒΑΑ

ΒΑΒΑΒΑΒΑ
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Ας δούµε τους προαναφερόµενους ορισµούς µε ένα παράδειγµα. Θεωρούµε και πάλι 

τη βάση δεδοµένων του πίνακα 2 και τον κανόνα . Από τη σχέση (3) θα 

έχουµε 
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Παρατηρούµε ότι οι τιµές που προκύπτουν είναι ίδιες µε αυτές που προέκυψαν από 

τις σχέσεις (1) και (2).  

 

Οι προαναφερόµενοι ορισµοί ισχύουν για µία κεντρική βάση δεδοµένων. Στην 

περίπτωση που διαθέτουµε περισσότερες βάσεις δεδοµένων που επικοινωνούν µεταξύ 

τους θα πρέπει να εισάγουµε κάποιους επιπλέον όρους. Έστω, λοιπόν, ότι διαθέτουµε 

µία βάση δεδοµένων Β∆ και Β∆i οι διαµερίσεις αυτής, µεγέθους Μ και Μi αντίστοιχα. 

Ορίζουµε τα µεγέθη X.Υποστήριξη και X.Υποστήριξη(i) ως την υποστήριξη του 

στοιχειοσυνόλου Χ στις βάσεις Β∆ και Β∆i αποκαλώντας τες καθολική και τοπική 

υποστήριξη αντίστοιχα. Το στοιχειοσύνολο Χ είναι καθολικώς µεγάλο αν 

Μ⋅≥ sξηΧ.Υποστήρι , όπου s η υποστήριξη του στοιχειοσυνόλου X. Το 

στοιχειοσύνολο Χ είναι τοπικά µεγάλο αν is Μ⋅≥(i)ξηΧ.Υποστήρι . Συµβολίζουµε µε 

ΚΜ το σύνολο των καθολικά µεγάλων στοιχειοσυνόλων στη βάση Β∆ και µε ΚΜ(κ) 

το σύνολο των καθολικά µεγάλων κ-στοιχειοσυνόλων. Αν ένα στοιχειοσύνολο είναι 

ταυτόχρονα καθολικά και τοπικά µεγάλο τότε αποκαλείται κτ-µεγάλο. Ορίζουµε 
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ΚΤΜi  το σύνολο των κτ-µεγάλων στοιχειοσυνόλων στη βάση Β∆i, ΚΤΜi(k) το 

σύνολο των κτ-µεγάλων κ-στοιχειοσυνόλων στη βάση Β∆i, ΥΣ(k) το σύνολο των 

υποψήφιων στοιχειοσυνόλων που προκύπτουν από το σύνολο ΚΜ(k-1) και ΥΣi(k) το 

σύνολο των υποψήφιων στοιχειοσυνόλων που προκύπτουν από το σύνολο ΚΤΜi(k-1).  

Επίσης, µε το συµβολισµό ΤΜi(k) δηλώνουµε το σύνολο των τοπικά µεγάλων κ-

στοιχειοσυνόλων στο σύνολο ΥΣi(k). 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι µια βάση βεδοµένων µπορεί να είναι δοµηµένη 

µε 2 τρόπους όπως φαίνεται στην εικόνα 1: 

• Οριζόντιο σχήµα33, όπου κάθε συναλλαγή σχετίζεται µε έναν κωδικό (TID) 

και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή 

• Κατακόρυφο σχήµα74, όπου κάθε στοιχείο σχετίζεται µε µια λίστα όλων των 

κωδικών (TID) των συναλλαγών που περιλαµβάνουν αυτό το στοιχείο.  

 

 
Εικόνα 1: Οριζόντιο – Κατακόρυφο σχήµα 
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4. Βιβλιογραφική Έρευνα 
 
 

ο πρόβληµα της Προστασίας Γνώσης στον τοµέα της Εξόρυξης ∆εδοµένων 

έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές. Έχουν προταθεί, λοιπόν, αρκετές 

τεχνικές για την προστασία των δεδοµένων από κακόβουλες επιθέσεις, οι 

οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

Τ 
• Ευριστικές τεχνικές 

• Κρυπτογραφικές τεχνικές 

• Τεχνικές ανακατασκευής των διαταραγµένων δεδοµένων 

 

4.1 Ευριστικές Τεχνικές 
 
Βασίζονται στην υπόθεση ότι η τροποποίηση ή η απόκρυψη των επιλεγόµενων 

δεδοµένων ανάγονται σε ένα NP-πρόβληµα. ∆ιακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 

• ∆ιατάραξη50 κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη στη σύγχυση13 των 

κανόνων συσχέτισης 

• Μπλοκάρισµα4 κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη στη σύγχυση των 

κανόνων συσχέτισης  

• Μπλοκάρισµα κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη στη σύγχυση των 

κανόνων κατηγοριοποίησης. 
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4.1.1 ∆ιατάραξη κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη 
στη σύγχυση των κανόνων συσχέτισης 
 
Μία στοιχειοθετηµένη απόδειξη ότι η βέλτιστη απόκρυψη ευαίσθητων µεγάλων 

στοιχειοσυνόλων ανάγεται σε NP-πρόβληµα παρουσιάζεται στο [6]. Τα στοιχεία 

αναπαρίστανται µε ‘0’ και ‘1’ όπου όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ‘1’ δηλώνει 

την παρουσία στοιχείου και το ‘0’ την απουσία στοιχείου. Η µέθοδος προτείνει την 

αντικατάσταση των ‘1’ µε ‘0’ έτσι ώστε να µειωθεί η υποστήριξη των ευαίσθητων 

κανόνων συσχέτισης κάτω από την ελάχιστη προσδιοριζόµενη από το χρήστη τιµή 

υποστήριξης ΕΤΥ. 

 

Επέκταση της προαναφερθείσας µελέτης αποτελούν τα [16] και [48] όπου η 

απόκρυψη των ευαίσθητων µεγάλων στοιχειοσυνόλων επεκτείνεται στην απόκρυψη 

των ευαίσθητων κανόνων συσχέτισης. Παρουσιάζονται 2 διαφορετικές προσεγγίσεις: 

• Μείωση της εµπιστοσύνης του κανόνα συσχέτισης, είτε αυξάνοντας την 

υποστήριξη του µέσω των συναλλαγών που υποστηρίζουν µερικώς το 

αριστερό µέρος του κανόνα, είτε µειώνοντας την υποστήριξη του µέσω των 

συναλλαγών που υποστηρίζουν και τα δύο µέρη του κανόνα. 

• Μείωση της υποστήριξης του κανόνα µειώνοντας την υποστήριξη είτε του 

αριστερού είτε του δεξιού µέρους µέσω συναλλαγών που υποστηρίζουν 

πλήρως τον κανόνα. 

 

Βάση για τη µελέτη στο [32] αποτέλεσε το [16] στοχεύοντας στη διατήρηση µιας 

ισορροπίας ανάµεσα στην ασφάλεια και στην αποκάλυψη πληροφορίας 

προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις από την απόκρυψη στοιχείων στις 

συναλλαγές και τις έµµεσες απώλειες62 (εµφάνιση νέων κανόνων και απόκρυψη 

υπαρχόντων επιπλέον των ευαίσθητων κανόνων) σε κανόνες συσχέτισης. 

 

Οι αλγόριθµοι που υλοποιούνται στο [36] χρησιµοποιούν ως είσοδο µία δυαδική 

βάση δεδοµένων και εντοπίζουν όλους τους κανόνες συσχέτισης. Στη συνέχεια, 

κρύβουν ένα υποσύνολο αυτών των κανόνων που θεωρούνται ευαίσθητοι από τον 

χρήστη, αντιστρέφοντας κάποιες από τις δυαδικές τιµές (π.χ. αντικαθιστούν τα ‘1’ µε 

‘0’). Η διαδικασία απόκρυψης µπορεί, να επηρεάσει το σύνολο των κανόνων, που 

µπορούν να εξαχθούν από τη βάση δεδοµένων, είτε κρύβοντας κανόνες που δεν είναι 
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ευαίσθητοι («απολεσθέντες κανόνες»), είτε εισάγοντας κανόνες που δεν 

υποστηρίζονται από την αρχική βάση δεδοµένων («κανόνες φαντάσµατα»). 

 

4.1.2 Μπλοκάρισµα κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη 
στη σύγχυση των κανόνων συσχέτισης  
 
Μία από τις πιο σηµαντικές τεχνικές τροποποίησης δεδοµένων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη σύγχυση των κανόνων συσχέτισης είναι το µπλοκάρισµα των 

δεδοµένων [11] όπου έχουµε αντικατάσταση κάποιων στοιχείων µε ‘?’.  

 

Η προαναφερθείσα προσέγγιση ακολουθείται στα [40] και [41] . Η εισαγωγή του ‘?’ 

στη βάση δεδοµένων επιφέρει κάποιες αλλαγές στους ορισµούς της υποστήριξης και 

της εµπιστοσύνης ενός κανόνα συσχέτισης. Εισάγονται οι έννοιες του ∆ιαστήµατος 

Υποστήριξης και ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης. Καθώς, η υποστήριξη ή/και η 

εµπιστοσύνη του ευαίσθητου κανόνα γίνεται µικρότερη από το µέσο αυτών των 

διαστηµάτων, εξασφαλίζεται η µη παραβίαση της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων. 

Για να έχουµε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα θα πρέπει να γίνεται εισαγωγή των 

‘?’ τόσο στη θέση των ‘0’ όσο και στη θέση των ‘1’. 

 

Στο [37] παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθµος ο οποίος 

• Μειώνει την ελάχιστη εµπιστοσύνη των ευαίσθητων κανόνων κάτω από την 

προσδιορισµένη από τον χρήστη ελάχιστη τιµή εµπιστοσύνης ΕΤΕ. 

• ∆εν µειώνει την ελάχιστη εµπιστοσύνη των µη-ευαίσθητων κανόνων 

• Αυξάνει την µέγιστη εµπιστοσύνη των κανόνων αρνητικού ορίου45 µε σκοπό 

τη δηµιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων κανόνων που δεν προϋπήρχαν. 

 

4.1.3 Μπλοκάρισµα κεντροποιηµένων δεδοµένων βασισµένη 
στη σύγχυση των κανόνων κατηγοριοποίησης 
 
Στο [12] παρουσιάζεται ένα νέο περιβάλλον εργασίας25 που συνδυάζει ανάλυση των 

κανόνων κατηγοριοποίησης και φειδωλή υποβάθµιση47. Ο όρος φειδωλή υποβάθµιση 

συνδέεται µε την τυποποίηση του φαινοµένου της µεταφοράς πληροφορίας από ένα 

ασφαλές ιδιωτικό περιβάλλον (αναφέρεται ως ‘High’) σε ένα κοινόχρηστο 

περιβάλλον (αναφέρεται ως ‘Low’) µέσω των καναλιών εξαγωγής συµπερασµάτων35. 
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Στόχος της µελέτης είναι να διαπιστωθεί, αν η απώλεια της πληροφορίας εξαιτίας της 

υποβάθµισης, αντισταθµίζεται από επιπλέον αύξηση της εµπιστευτικότητας. 

 

Στο [26] οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα εργαλείο λογισµικού (Rational Down 

Grader) που βασίζεται στην ιδέα της φειδωλής υποβάθµισης που αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο. Ο αλγόριθµος εντοπίζει ποιοι από τους κανόνες που 

προκύπτουν από το δέντρο απόφασης,20 είναι απαραίτητοι για την κατηγοριοποίηση 

των ιδιωτικών δεδοµένων. ∆εδοµένα που δεν υποστηρίζουν τους κανόνες που 

βρίσκονται κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από την υποβάθµιση. Από τα 

δεδοµένα που παραµένουν ο αλγόριθµος θα πρέπει να αποφασίσει ποιες τιµές θα 

µετατραπούν σε ελλιπείς. 

 

4.2 Κρυπτογραφικές τεχνικές 
 
Έχουν υλοποιηθεί αρκετές κρυπτογραφικές τεχνικές προκειµένου να υφίστανται όλες 

εκείνες οι απαραίτητες προδιαγραφές που απαιτούνται για την προστασία των 

δεδοµένων. Το πρόβληµα αυτό, που αποκαλείται Ασφαλής Πολυµερής 

Υπολογισµός57 (ΑΠΥ), παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο [51] και αναλύθηκε 

περαιτέρω στο [21] και ορίζεται ως εξής: δύο η περισσότερα µέρη επιθυµούν να 

µεταφέρουν πληροφορίες, έτσι ώστε στο τέλος κάθε τµήµα να µην γνωρίζει τίποτα 

περισσότερο παρά µόνο τις δικές του πληροφορίες. 
 

Στο [17] προτείνεται ένα περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει τον συστηµατικό 

µετασχηµατισµό υπολογισµών µεταξύ διαφόρων µερών σε Ασφαλείς Πολυµερής 

Υπολογισµούς. Περιγράφονται διάφορες τεχνικές που περιλαµβάνουν 

κατηγοριοποίηση δεδοµένων, συσταδοποίηση δεδοµένων, γενίκευση δεδοµένων27, 

εξόρυξη κανόνων συσχέτισης2, παρουσίαση συνόψεων65 δεδοµένων και 

χαρακτηρισµό6 δεδοµένων. 

 

Στο [15] προτείνονται διάφορες τεχνικές, που µπορούν να εξασφαλίσουν την 

προστασία των δεδοµένων κατά τη διαδικασία εξόρυξης δεδοµένων όπως το 

Ασφαλές Άθροισµα (Secure Sum), η Ασφαλής Ένωση Συνόλων (Secure Set Union), 

το Ασφαλές Μέγεθος  της Τοµής των Συνόλων (Secure Size of Set Intersection) και 

το Εσωτερικό Γινόµενο ∆ιανυσµάτων (Scalar Product).   
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4.2.1 Ασφαλής Εξόρυξη Κανόνων Συσχέτισης από 
κατακόρυφα κατανεµηµένα δεδοµένα 
 
Η εξαγωγή ασφαλών κανόνων συσχέτισης από κατακόρυφα κατανεµηµένα δεδοµένα 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εύρεσης της υποστήριξης των στοιχειοσυνόλων, 

σηµαντικό στοιχείο για τον ασφαλή υπολογισµό των οποίων αποτελεί το εσωτερικό 

γινόµενο των διανυσµάτων που αναπαριστούν τα υπο-στοιχειοσύνολα στις διάφορες 

βάσεις δεδοµένων. Αν το εσωτερικό γινόµενο µπορεί να υπολογιστεί, τότε µπορεί να 

υπολογιστεί µε ασφάλεια και η υποστήριξη των στοιχειοσυνόλων. Ο αλγόριθµος που 

υπολογίζει το εσωτερικό γινόµενο περιγράφεται στο [47]. Η ασφάλεια στον 

υπολογισµό του εσωτερικού γινοµένου εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι κανένα από 

τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να λύσει περισσότερες από k εξισώσεις µε 

περισσότερους από k αγνώστους [24]. Ένας άλλος τρόπος για τον υπολογισµό των 

υποστηρίξεων είναι µέσω του Ασφαλούς Μεγέθους  της Τοµής των Συνόλων [15]. 
 

Μια διαφορετική προσέγγιση ακολουθείται στο [19] όπου χρησιµοποιείται η έννοια 

της δεσµευµένης πιθανότητας [ ]αβP  όπου α,β είναι 2 οποιαδήποτε χαρακτηριστικά 

και ο κανόνας του Baye’s σε συνδυασµό µε τους νόµους de Morgan, προκειµένου να 

προσδιοριστούν τα στατιστικά για οποιαδήποτε λογική συνάρτηση των τιµών των 

χαρακτηριστικών. 

 

4.2.2 Ασφαλής Εξόρυξη Κανόνων Συσχέτισης από οριζόντια 
κατανεµηµένα δεδοµένα 
 
Στο [25] οι συγγραφείς προτείνουν 2 διαφορετικά πρωτόκολλα: ασφαλή ένωση των 

τοπικά µεγάλων42 στοιχειοσυνόλων και έλεγχο της ελάχιστης τιµής υποστήριξης 

χωρίς την αποκάλυψη της τιµής της υποστήριξης. Το πρώτο πρωτόκολλο 

χρησιµοποιεί κρυπτογραφία για την κρυπτογράφηση των τιµών των τοπικών 

υποστηρίξεων εξασφαλίζοντας, ότι δεν αποκαλύπτεται η πηγή προέλευσης κάθε 

στοιχειοσυνόλου. Αποκαλύπτει ωστόσο τον αριθµό των στοιχειοσυνόλων που έχουν 

κοινή υποστήριξη. Το δεύτερο πρωτόκολλο προσθέτει έναν τυχαίο αριθµό σε κάθε 

υποστήριξη και οι τιµές που προκύπτουν, στέλνονται στη δεύτερη βάση δεδοµένων, η 

οποία δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα σχετικά µε το µέγεθος της πρώτης βάσης ή τις 

υποστηρίξεις. Η δεύτερη βάση προσθέτει ξανά έναν τυχαίο αριθµό και τα 
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αποτελέσµατα στέλνονται στην τρίτη βάση δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαµβάνεται µέχρι την τελευταία βάση δεδοµένων. Επιπλέον, το πρωτόκολλο 

ανακαλύπτει µόνο τα στοιχειοσύνολα που είναι καθολικά µεγάλα29 και όχι την 

πραγµατική υποστήριξη κάθε στοιχειοσυνόλου.  
 

Μία άλλη µελέτη έχει γίνει στο [7] όπου εντοπίζεται η ακριβής τιµή της υποστήριξης 

κάθε καθολικά µεγάλου στοιχειοσυνόλου χωρίς την αποκάλυψη των τιµών των 

υποστηρίξεων των υποψήφιων στοιχειοσυνόλων που προέρχονται από διαφορετικά 

µέρη. Η προτεινόµενη τεχνική έχει το πλεονέκτηµα, ότι ελαχιστοποιεί το πρόβληµα 

της συνωµοσίας χωρίς την αύξηση του συνολικού κόστους µετάδοσης. Επιπλέον, 

εξαλείφει το πρόβληµα της ανακατασκευής το οποίο αυξάνεται όταν µεταβάλλουµε 

τις συναλλαγές χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές τυχαιοποίησης54. Ο αλγόριθµος 

αποτελείται από 3 φάσεις: την εύρεση του συνολικού αριθµού όλων των συναλλαγών, 

την εύρεση των καθολικών υποστηρίξεων για τα κ-στοιχειοσύνολα και την παραγωγή 

των καθολικών κανόνων συσχέτισης. 

 

Στο [49] παρουσιάζεται µια αποτελεσµατική προσέγγιση για την εξόρυξη µεγάλων 

στοιχειοσυνόλων από οριζόντια κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Αντί για το 

διαµοιρασµό πιθανώς ασφαλών ευαίσθητων δεδοµένων, επιλέγουν να διαµοιράσουν 

ένα µικρό µόνο τµήµα κάθε τοπικού µοντέλου και τα οποία τµήµατα 

χρησιµοποιούνται για να κατασκευάσουν το καθολικό µοντέλο των µεγάλων 

στοιχειοσυνόλων. Αυτή η επιλογή καθιστά τη συγκεκριµένη προσέγγιση πολύ 

αποτελεσµατική αναφορικά µε το κόστος µετάδοσης10 καθιστώντας την ιδανική 

επιλογή για εξόρυξη από γεωγραφικά κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Ανέπτυξαν 

επίσης έναν µηχανισµό µετάδοσης για να εξασφαλίσουν ασφάλεια µεταξύ των µερών 

που συµµετέχουν στη όλη διαδικασία. Απέδειξαν τέλος ότι το καθολικό µοντέλο που 

παράγεται από αυτή την προσέγγιση είναι απόλυτα ακριβές µέσω µιας σειράς 

πειραµάτων κάτω από διάφορες συνθήκες. 
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4.2.3 Ασφαλής επαγωγή34 κανόνων µέσω δέντρου απόφασης 
από κατακόρυφα κατανεµηµένα δεδοµένα 
 
Η µελέτη που έγινε στο [18] ερευνά τη διαδικασία κατασκευής του δέντρου 

απόφασης ενός κατηγοριοποιητή8 για µια βάση δεδοµένων κατακόρυφα 

κατανεµηµένη. Το πρωτόκολλο που παρουσιάζεται βασίζεται στο εσωτερικό 

γινόµενο διανυσµάτων χρησιµοποιώντας έναν εξυπηρετητή δικτύου µιας τρίτης 

ανεξάρτητης πηγής. 
 

4.2.4 Ασφαλής επαγωγή κανόνων µέσω δέντρου απόφασης 
από οριζόντια κατανεµηµένα δεδοµένα 
 
Η µελέτη στο [29] προτείνει µία λύση στο πρόβληµα της προστασίας γνώσης κατά 

την κατηγοριοποίηση χρησιµοποιώντας µια ασφαλή µέθοδο πολυµερούς 

υπολογισµού. Συγκεκριµένα οι συγγραφείς βασίζονται στον ID3 αλγόριθµο που 

χρησιµοποιείται για την επαγωγή κανόνων συσχέτισης από ένα δέντρο απόφασης. Ο 

ID3 επιλέγει το «καλύτερο» χαρακτηριστικό συγκρίνοντας τις εντροπίες. Όταν οι 

τιµές των εντροπιών διαφορετικών χαρακτηριστικών συγκλίνουν µεταξύ τους, 

προσδοκάται, ότι τα αποτελέσµατα στο δέντρο που προκύπτει, επιλέγοντας κάποιο 

από αυτά τα χαρακτηριστικά, θα έχει σχεδόν την ίδια ικανότητα πρόβλεψης. Ένα 

ζεύγος χαρακτηριστικών έχει δ-ισοδύναµο κέρδος αν η διαφορά µεταξύ των δύο 

κερδών είναι µικρότερη από δ. Ορίζοντας ως ID3 το σύνολο όλων των πιθανών 

δέντρων που παράγονται εφαρµόζοντας τον ID3 και επιλέγοντας κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά στην περίπτωση που είναι δ-ισοδύναµα, προτείνεται από τους 

συγγραφείς ένα πρωτόκολλο για ασφαλούς υπολογισµούς που ονοµάζεται ID3δ.  
 

4.3 Τεχνικές ανακατασκευής των διαταραγµένων 
δεδοµένων 
 
Έχουν υλοποιηθεί αρκετές τεχνικές σχετικά µε την προστασία γνώσης 

διαταράσσοντας τα δεδοµένα και ανακατασκευάζοντας τα µε τέτοιο τρόπο που να 

είναι ασφαλής η µεταφορά-κοινοποίηση τους ενώ την ίδια στιγµή τα αποτελέσµατα 

των αλγόριθµων Εξόρυξης Γνώσης στα διαταραγµένα δεδοµένα να είναι παρόµοια µε 
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αυτά από την εφαρµογή στα αρχικά δεδοµένα. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.3.1 Τεχνικές ανακατασκευής για αριθµητικά δεδοµένα  
 
Η µελέτη που παρουσιάζεται στο [2] παρουσιάζει το πρόβληµα της κατασκευής ενός 

δέντρου απόφασης από δεδοµένα εκπαίδευσης70 στα οποία οι τιµές των εγγραφών 

έχουν διαταραχθεί. Καθώς δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισµός των αρχικών 

τιµών, προτείνεται από τους συγγραφείς µια διαδικασία ανακατασκευής που θα 

µπορεί, αποτελεσµατικά, να εκτιµήσει τις αρχικές τιµές. Είναι σε θέση να 

κατασκευάσουν κατηγοριοποιητές των οποίων η ακρίβεια είναι συγκρίσιµη µε αυτή 

των κατηγοριοποιητών, που δηµιουργούνται από τα πραγµατικά δεδοµένα. Για την 

ανακατασκευή των αρχικών τιµών ακολουθείται Bayesian προσέγγιση και 

προτείνονται τρεις αλγόριθµοι για την κατασκευή αποτελεσµατικών ως προς την 

ακρίβεια δέντρων απόφασης. 
 

Στο [1] προτείνεται  µια βελτίωση της Bayesian διαδικασίας που αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο χρησιµοποιώντας τον Expectation Maximization (ΕΜ) 

αλγόριθµο για την ανακατασκευή. Συγκεκριµένα οι συγγραφείς απέδειξαν ότι, όταν 

µια µεγάλη ποσότητα από δεδοµένα είναι διαθέσιµη, ο ΕΜ αλγόριθµος οδηγεί σε 

καλύτερα αποτελέσµατα ως προς την ανακατασκευή των αρχικών δεδοµένων και ότι 

οι υπολογισµοί στο [2] δεν δίνουν καλά αποτελέσµατα, όταν η επιπλέον γνώση που 

αποκτά το σύστηµα από τα συνολικά ανακατασκευασµένα δεδοµένα περιλαµβάνεται 

στη διατύπωση του προβλήµατος. 

 

4.3.2 Τεχνικές ανακατασκευής για δυαδικά και 
κατηγοριοποιηµένα δεδοµένα 
 
Στο [38] παρουσιάζεται ένα σχήµα58, βασιζόµενο σε µια πιθανοτική παραµόρφωση21 

των δεδοµένων εισόδου χρησιµοποιώντας τυχαίους αριθµούς που παράγονται από µία 

προκαθορισµένη συνάρτηση κατανοµής, που εξασφαλίζει συνεχώς έναν υψηλό 

βαθµό ασφάλειας και ακρίβειας όσον αφορά τα αποτελέσµατα της εξόρυξης. Η 

αξιολόγηση του µοντέλου γίνεται κάνοντας πειράµατα µε πραγµατικές και τεχνητές68 

βάσεις δεδοµένων. 
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Στο [20] γίνεται αναφορά σε ένα περιβάλλον εργασίας εξαγωγής κανόνων συσχέτισης 

από κατηγοριοποιηµένα στοιχεία όπου τα δεδοµένα είναι τυχαία διατεταγµένα. Ενώ 

είναι εφικτή η ανάκτηση κανόνων συσχέτισης και η επαρκής προστασία τους 

χρησιµοποιώντας «απλές» τεχνικές τυχαιοποίησης, οι κανόνες που «γεννιούνται» 

ενδεχοµένως να εµπεριέχουν κενά όσον αφορά την ασφάλεια. Οι συγγραφείς 

αναλύουν αυτά τα κενά ασφάλειας51 και προτείνουν µια σειρά τεχνικών 

τυχαιοποίησης, που είναι πιο αποτελεσµατικές σε σχέση µε τις «απλές» τεχνικές. 

Παρέχουν µία µέθοδο για τον αµερόληπτο υπολογισµό της υποστήριξης που µας 

επιτρέπει να ανακτήσουµε τις υποστηρίξεις των στοιχειοσυνόλων από τις 

κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και περιγράφουν τον τρόπο για την ενσωµάτωση 

αυτής της µεθόδου στους αλγόριθµους εξόρυξης. 
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5. Προστασία Γνώσης από 
Κατανεµηµένους Αλγόριθµους 
Εξόρυξης ∆εδοµένων 
 
 

πως αναφέρθηκε, η  Εξόρυξη Γνώσης είναι µία διαδικασία που αναλύει 

ογκώδη ψηφιακά δεδοµένα µε σκοπό την ανακάλυψη κρυµµένων αλλά 

χρήσιµων προτύπων. Ωστόσο, η ανακάλυψη τέτοιου είδους προτύπων 

ενδεχοµένως να έχει στατιστική σηµασία και να αποκαλύπτει κάποια ευαίσθητη 

πληροφορία. Φυσικό είναι, λοιπόν, η ασφάλεια να κατέχει κυρίαρχη θέση στις 

προσπάθειες της ερευνητικής κοινότητας. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται ένα 

σύστηµα, το οποίο παράγει κανόνες συσχέτισης, χωρίς να αποκαλύπτει σηµαντικές 

πληροφορίες επιτυγχάνοντας ένα ικανοποιητικό βαθµό ακρίβειας των αποτελεσµάτων.   

 Ό
 

5.1 Περιγραφή προβλήµατος 
 
Έστω, ότι έχουµε ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων που επικοινωνούν µεταξύ τους 

µέσω δικτύου και ενδεχοµένως να βρίσκονται στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς 

γεωγραφικούς χώρους. Υποθέτουµε, ότι στις βάσεις αυτές υπάρχουν κάποια 

ευαίσθητα δεδοµένα, µερικά εκ’ των οποίων για διάφορους λόγους, θα πρέπει να 

είναι γνωστά µόνο στη βάση στην οποία ανήκουν. Η διαχείριση των δεδοµένων και η 

εξαγωγή συµπερασµάτων γίνονται µέσω εργαλείων Εξόρυξης Γνώσης όπως φαίνεται  

στην εικόνα 2. 
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…. Β∆n

Αλγόριθµος 
Εξόρυξη
Γνώσης

Β∆1 Β∆2

Αλγόριθµος 
Εξόρυξη
Γνώσης

Αλγόριθµος 
Εξόρυξη
Γνώσης

Συµπεράσµατα ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα
 

Εικόνα 2: Σύστηµα βάσεων δεδοµένων 

 

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας µπορούν να εκφράζονται µε διάφορους 

τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι οι κανόνες συσχέτισης. Όπως αναφέρθηκε και 

στην εισαγωγή του κεφαλαίου κάποια από τα συµπεράσµατα που συνάγονται µπορεί 

να είναι πολύ σηµαντικά. Για παράδειγµα, είναι ευνόητο ότι σε διαφορετικές 

πληροφορίες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση ο διευθυντής µιας εταιρίας και ένας 

απλός υπάλληλος. Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι έχουµε τον κανόνα συσχέτισης µε 

βάση τον οποίο προκύπτει ότι το 70% των πελατών της επιχείρησης αγοράζοντας το 

προϊόν Α θα αγοράσει και το προϊόν Β. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η 

πληροφορία αυτή είναι  ιδιαίτερα σηµαντική για την εταιρία και θα πρέπει να είναι 

γνωστή µόνο στα άτοµα που πρέπει.  

 

Οι κανόνες συσχέτισης που επιθυµούµε να αποκρύψουµε ονοµάζονται ευαίσθητοι 

κανόνες59 και αναπαριστούµε το σύνολο τους ως RH όπου  του συνόλου των 

κανόνων που εξάγονται από τη βάση δεδοµένων. 

RRH ⊂

 

Έστω, λοιπόν ότι διαθέτουµε n βάσεις δεδοµένων Β∆1, Β∆2,...,Β∆n όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3, που έχουν δοµηθεί µε βάση το οριζόντιο σχήµα. Θα πρέπει να 

εφαρµόσουµε έναν κατανεµηµένο αλγόριθµο Εξόρυξης Γνώσης επιλέγοντας τις 

κατάλληλες τιµές κατωφλίου για την υποστήριξη και την εµπιστοσύνη. Μετά την 

εφαρµογή του συγκεκριµένου αλγορίθµου προκύπτει το σύνολο ΚΚΣ µε τους 

καθολικούς κανόνες συσχέτισης που ικανοποιούν τις προαναφερθείσες ελάχιστες 

τιµές υποστήριξης και εµπιστοσύνης. 
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Εικόνα 3: Εφαρµογή Κατανεµηµένου Αλγόριθµου Εξόρυξης Γνώσης 

 

Σκοπός µας είναι, µετά την απόκρυψη των επιλεγόµενων κανόνων συσχέτισης στις 

επιµέρους βάσεις δεδοµένων, το σύνολο 'ΚΚΣ , που θα προκύψει εφαρµόζοντας και 

πάλι τον ίδιο κατανεµηµένο αλγόριθµο, να περιέχει όλους τους κανόνες που είχε το 

σύνολο ΚΚΣ εκτός από εκείνους που περιλαµβάνονται στην ένωση των συνόλων 

 που περιέχουν τους προς απόκρυψη κανόνες 

συσχέτισης. Είναι πολύ πιθανό να µην ισχύει κάτι τέτοιο αλλά να προκύπτει ένα νέο 

σύνολο κανόνων που αποκαλούµε «έµµεσες απώλειες» και στο οποίο εκτός από τους 

κανόνες που υπήρχαν πριν από τη διαδικασία απόκρυψης συµπεριλαµβάνονται 

κάποιοι νέοι κανόνες («κανόνες φαντάσµατα») ενώ κάποιοι άλλοι χάνονται 

(«απολεσθέντες κανόνες»).  

nΕEΚ...ΕEΚΕEΚΕEΚ ∪∪∪= 21

 

Συνοπτικά, η διαδικασία περιλαµβάνει τα εξής: Επιλέγουµε την ή τις βάσεις 

δεδοµένων στην οποία/ες ενδιαφερόµαστε να αποκρύψουµε κάποιους ευαίσθητους 

κανόνες συσχέτισης και εφαρµόζουµε τοπικά έναν απλό αλγόριθµο Εξόρυξης 

Γνώσης προκειµένου να αποκτήσουµε όλους τους δυνατούς κανόνες που ικανοποιούν 

τις προδιαγραφές που έχουµε ορίσει. Από τα προκύπτοντα σύνολα ΤΚΣi επιλέγουµε 

τους προς απόκρυψη κανόνες συσχέτισης οπότε προκύπτουν τα σύνολα ΕΕΚi. Στη 

συνέχεια πρέπει να γίνει επιλογή κάποιου αλγορίθµου απόκρυψης ώστε να επιτευχθεί 

ο στόχος µας. Τέλος στις µετασχηµατισµένες βάσεις δεδοµένων Β∆i που προκύπτουν, 

εφαρµόζουµε και πάλι τον κατανεµηµένο αλγόριθµο Εξόρυξης, προκειµένου να 

πάρουµε το σύνολο 'ΚΚΣ που όπως προαναφέρθηκε δεν θα πρέπει να περιέχει τους 
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κανόνες που περιέχονται στα σύνολα ΕΕΚi, δηλαδή ΕΕΚ−ΚΚΣ=ΚΚΣ ' . Η 

περιγραφείσα διαδικασία αναπαρίσταται στην εικόνα 4. 

 
Εικόνα 4: Περιγραφή του συστήµατος 

 

5.2 Βασικοί Αλγόριθµοι Εξόρυξης Γνώσης 
 
Στο εδάφιο αυτό θα αναφέρουµε τους βασικούς αλγόριθµους Εξόρυξης Γνώσης για 

µία κεντρική βάση δεδοµένων αλλά και για ένα κατανεµηµένο σύστηµα. 

 

5.2.1 Εξόρυξη Κανόνων Συσχέτισης για µία Κεντρική Βάση 
∆εδοµένων 
 
Έχουν υλοποιηθεί αρκετοί αλγόριθµοι Εξόρυξης Κανόνων Συσχέτισης. Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι AIS [4], SETM [23], Apriori, Apriori-TID και  

Apriori-Hybrid [5], Off-line Candidate Determination (OCD) [30], Partitioning [39], 

Sampling [46], Dynamic Itemset Counting (DIC) [9], Continuous Association Rule 

Mining Algorithm (CARMA) [22], Dynamic Hasing and Pruning (DHP) [35], 

Sequential Efficient Association Rule (SEAR), Sequential Partitioning with TID 

(SPTID), SPEAR και  SPINC [31], Eclat, MaxEclat, Clique και MaxClique [52]. 
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5.2.1.1 Apriori 
 
Στην παρούσα υλοποίηση επιλέχτηκε ο Apriori. Ο αλγόριθµος µπορεί να συνοψιστεί 

σε 2 βήµατα: 
• Εύρεση των µεγάλων στοιχειοσυνόλων 

• Παραγωγή των ισχυρών κανόνων συσχέτισης από τα µεγάλα στοιχειοσύνολα 

 

Αρχικά παράγεται το σύνολο των 1-στοιχειοσυνόλων C1 από το οποίο παράγεται το 

σύνολο L1 που περιέχει τα στοιχειοσύνολα που έχουν υποστήριξη µεγαλύτερη από 

την ΕΤΥ. Τα στοιχεία του L1 συνδυάζονται για να µας δώσουν το σύνολο C2. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται επαναληπτικά µέχρι το Lk-1 != Ø δηλαδή κάθε φορά από 

το σύνολο Lk-1 κατασκευάζουµε το σύνολο Ck. Στο τέλος κατασκευάζουµε το σύνολο 

L όπου L= L∪ i . Στη συνέχεια από τα στοιχειοσύνολα του συνόλου L βρίσκουµε τους 

κανόνες συσχέτισης ως εξής: Για κάθε µεγάλο στοιχειοσύνολο Σ προσδιορίζουµε όλα 

τα δυνατά υποσύνολα του. Για κάθε υποσύνολο s του Σ δηµιουργούµε έναν κανόνα 

και υπολογίζουµε την εµπιστοσύνη του, sls −⇒
(s)Υποστήριξη
(ΣΥποστήριξηη(r)Εµπιστοσύν )

= . 

Αν είναι µεγαλύτερη από την ΕΤΕ τότε ο κανόνας είναι ισχυρός. Η περιγραφή του 

αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 5α. 

 

1. L1 = {µεγάλα 1-στοιχειοσύνολα} 
2. Για ( k = 2; Lk-1 ≠ Ø; k++) κάνε επαναληπτικά 
3.  Ck = Apriori-gen (Lk-1); //νέα υποψήφια στοιχειοσύνολα 
4.  Για όλες τις συναλλαγές Β∆∈t  κάνε επαναληπτικά 
5.   Ct = υποσύνολο (Ck, t); //υποψήφια στοιχειοσύνολα που   
                                                                  περιλαµβάνονται στην t 
6.   Για όλα τα υποψήφια στοιχειοσύνολα tCc∈  κάνε 
7.    c.count++; 
8.  Τέλος 
9.  Lk = { | c.count >= ΕΤΥ} kCc∈
10. Τέλος 
11. L = L∪ k; 

 
                                              Εικόνα 5α: Περιγραφή Apriori 
 
Η συνάρτηση Apriori-gen αποτελείται από 2 βήµατα: το βήµα συνένωσης40 και το 

βήµα αποκοπής53. Κατά τη διάρκεια του βήµατος της συνένωσης παράγεται το 

σύνολο Ck των υποψήφιων k-στοιχειοσυνόλων συνενώνοντας το Lk-1 µε τον εαυτό 
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του ως εξής: ∆ύο στοιχειοσύνολα Σi και Σj του συνόλου Lk-1 συνενώνονται αν τα 

πρώτα (k-2) στοιχεία τους είναι ίδια π.χ. έστω ότι έχουµε το σύνολο L2 = { {A1,A2}, 

{A1,A3} } από το οποίο παίρνουµε το υποψήφιο 3-στοιχειοσύνολο {Α1,Α2,Α3}. Το 

βήµα συνένωσης περιγράφεται στην εικόνα 5β. 

 

1. Για κάθε ζεύγος στοιχειοσυνόλων p και q, 1−∈ kLp , 1−∈ kLq  κάνε επαναληπτικά 
2.  Αν (p.στοιχείο1 = q.στοιχείο1 και p.στοιχείο2 = q.στοιχείο2 και...και 
                   p.στοιχείοκ-2=q.στοιχείοκ-2 και p.στοιχείοκ-1 < q.στοιχείοκ-1) κάνε 
3.  temp = qp ∪ ; 
4.  Εισήγαγε το temp στο σύνολο Ck; 
5. Τέλος 
6. Τέλος 
 

Εικόνα 5β: Βήµα Συνένωσης της Apriori-gen 
 

Το βήµα αποκοπής χρησιµεύει στη µείωση των υποψήφιων στοιχειοσυνόλων. 

Στηρίζεται στην Apriori ιδιότητα σύµφωνα µε την οποία, αν ένα στοιχειοσύνολο δεν 

είναι µεγάλο κανένα από τα υπερσύνολά του δεν θα είναι µεγάλο. Η διαδικασία 

αποκοπής περιγράφεται στην εικόνα 5γ. 

 
1.Για όλα τα στοιχειοσύνολα kCc∈ κάνε 
2. Για όλα τα (k-1) υποσύνολα s του c κάνε 
3.  Αν ( 1−∉ kLs ) 
4.   Σβήσε το c από το Ck

 
Εικόνα 5γ: Βήµα Αποκοπής της Apriori-gen 

 
Ας δούµε τον αλγόριθµο µε ένα παράδειγµα. Έστω ότι έχουµε τη βάση δεδοµένων 

που φαίνεται στον πίνακα 3α µε ΕΤΥ = 40% και ΕΤΕ = 60% 

 
Τ1 Α1Α2 
Τ2 Α1Α2Α3 
Τ3 Α1 
Τ4 Α2Α3 
Τ5 Α1Α3 
Τ6 Α1Α2Α3 

 

Πίνακας 3α: Παράδειγµα Apriori 

 

Στον πίνακα 3β φαίνονται τα µεγάλα στοιχειοσύνολα και στον πίνακα 3γ οι ισχυροί 

κανόνες συσχέτισης. 
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Μεγάλα 
Στοιχειοσύνολο Υποστήριξη

Α1 83,3% 
Α2 66,6% 
Α3 66,6% 

Α1Α2 50% 
Α1Α3 50% 
Α2Α3 50% 

 
Πίνακας 3β: Μεγάλα Στοιχειοσύνολα 

Ισχυροί 
Κανόνες Υποστήριξη Εµπιστοσύνη

Α2 Α1⇒ 50% 75% 
Α3 Α1⇒ 50% 75% 
Α2 Α3⇒ 50% 75% 
Α3 Α2⇒ 50% 75% 

 
Πίνακας 3γ: Ισχυροί κανόνες Συσχέτισης 

 
5.2.2 Αλγόριθµοι Εξόρυξης Κανόνων Συσχέτισης για ένα 
Κατανεµηµένο Σύστηµα Βάσεων ∆εδοµένων 
 
Έχουν υλοποιηθεί αρκετοί κατανεµηµένοι αλγόριθµοι Εξόρυξης κανόνων συσχέτισης. 

Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής: Fast Distributed Algorithm (FDM) [13], 

Distributed Data Mining (DMA) [14], Mining of N common Association rules 

(MNA) [27], Count Distribution (CD) και Data Distribution (DD) [3] , Distributed 

Decision Miner (DDM), Preemptive Distributed Decision Miner, Distributed Dual 

Decision Miner και Distributed Decision Confidence Miner [42], D-Sampling,  A 

Modified Distributed Decision Miner (MDDM) και  M-Max [43], ParDCI [33], 

Majority Rule [50], Private Majority Rule [44], PARECLAT και PARMAXECLAT 

[53], ZIGZAG [34], Optimized Distributed Association Rule Mining Algorithm 

(ODAM) [8], Approximate Partition (AP) [45] και Distributed Higher-Order 

Association Rule Miner (DiHO) [28]. 
 

5.2.2.1 Fast Distributed Algorithm (FDM) 
 
Στο σύστηµα που υλοποιήθηκε, από τους προαναφερθέντες αλγορίθµους επιλέχθηκε 

ο FDM ο οποίος βασίζεται στον Count Distribution και προτείνει νέες τεχνικές 

προκειµένου να µειώσει το πλήθος των υποψήφιων στοιχειοσυνόλων γεγονός που 

οδηγεί στη µείωση του κόστους µετάδοσης. Επίσης, χρησιµοποιείται για οριζόντια 

κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Ο αλγόριθµος συντίθεται από 4 επαναληπτικά 

βήµατα που είναι τα εξής: 
1. Παραγωγή των υποψήφιων συνόλων: Παραγωγή των υποψήφιων συνόλων 

ΥΣ_ΚΤΜi(k) µε βάση τα κτ-µεγάλα στοιχειοσύνολα (ΚΤΜi(k-1)) που 

προέκυψαν στη βάση Β∆i κατά την (k-1) επανάληψη. 
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2. Τοπικό ψαλίδισµα: Για κάθε στοιχειοσύνολο )(_ kiX ΚΤΜΥΣ∈ ελέγχει τη 

βάση Β∆i για να υπολογίσει τα X.Υποστήριξη(i). Αν το Χ δεν είναι τοπικά 

µεγάλο τότε αποκλείεται από το σύνολο ΤΜi(k). 

 

3. Ανταλλαγή των υποστηρίξεων: Αποστολή των στοιχειοσυνόλων που 

βρίσκονται στο σύνολο ΤΜi(k) στις άλλες βάσεις, υπολογισµός των 

καθολικών υποστηρίξεων και εύρεση των κτ-µεγάλων κ-στοιχειοσυνόλων 

στη βάση Β∆i. 

 

4. Αποστολή των αποτελεσµάτων: Αποστολή των κτ-µεγάλων κ-

στοιχειοσυνόλων στις υπόλοιπες βάσεις. 

 

Ας δούµε τον αλγόριθµο µε ένα παράδειγµα. Έστω ότι έχουµε 3 βάσεις δεδοµένων 

Β∆1, Β∆2 και Β∆3 µε 30 συναλλαγές έκαστη και ΕΤΥ = 20%. Υποθέτουµε ότι κατά 

την πρώτη επανάληψη έχει βρεθεί το σύνολο ΚΜ(1)={Α1,Α2,Α3,Α4,Α5} όπου τα 

στοιχεία Α1,Α2,Α3 είναι τοπικά µεγάλα στη βάση Β∆1, τα στοιχεία Α1,Α4,Α5 στη 

βάση Β∆2 και τα στοιχεία Α2,Α4,Α5 στη βάση Β∆3 αντίστοιχα δηλαδή  

• ΤΜ1(1)={A1,A2,A3} 

• ΤΜ2(1)={A1,A4,A5} 

• ΤΜ3(1)={A2,A4,A5} 

 

∆εδοµένου πως όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι τοπικά και καθολικά µεγάλα θα είναι 

και κτ-µεγάλα, οπότε 

• ΚΤΜ1(1)={Α1,Α2,Α3} 

• ΚΤΜ2(1)={Α1,Α4,Α5} 

• ΚΤΜ3(1)={Α2,Α4,Α5} 

 

Από την εφαρµογή της συνάρτησης Apriori-gen στα σύνολα ΚΤΜi(1) προέκυψαν τα 

εξής σύνολα ΥΣ_ΚΤΜi(2): 

• ΥΣ_ΚΤΜ1(2)={Α1Α2,Α1Α3,Α2Α3} 

• ΥΣ_ΚΤΜ2(2)={Α1Α4,Α1Α5,Α4Α5} 

• ΥΣ_ΚΤΜ3(2)={Α2Α4,Α2Α5,Α4Α5} 
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Στη συνέχεια περνάµε στο βήµα 2 όπου υπολογίζεται η τοπική υποστήριξη κάθε 

στοιχειοσυνόλου και οι οποίες απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα 4 

 

Χ.Υποστήριξη1 Χ.Υποστήριξη2 Χ.Υποστήριξη3
Α1Α2 5 Α1Α4 2 Α2Α4 13 
Α1Α3 11 Α1Α5 4 Α2Α5 6 
Α2Α3 10 Α4Α5 12 Α4Α5 10 

 

Πίνακας 4: Παράδειγµα του Fast Distributed Mining Algorithm 

 

Για να ανήκει ένα στοιχειοσύνολο στο σύνολο των τοπικά µεγάλων στοιχειοσυνόλων 

θα πρέπει Χ.Υποστήριξηi ≥ ETY*Β∆i ≥ 0.2*50 ≥ 10. Συνεπώς προκύπτουν τα εξής 

ΤΜi(2) 

• TM1(2)={A1A3,A2A3} 

• TM2(2)={A4A5 } 

• TM3(2)={A2A4,A4A5} 

 

Ακολουθεί το βήµα 3 κατά το οποίο τα στοιχειοσύνολα των συνόλων ΤΜi(2) 

αποστέλλονται σε όλες τις βάσεις δεδοµένων και υπολογίζονται τα κτ-µεγάλα 

στοιχειοσύνολα. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα τοπικά µεγάλα στοιχειοσύνολα σε 

συνδυασµό µε την τοπική υποστήριξη κάθε βάσης 

 

Τοπικά 
Μεγάλα 

Στοιχειοσύνολα 

Αποστολή 
Από Χ.Υποστήριξη1 Χ.Υποστήριξη2 Χ.Υποστήριξη3 Χ.Υποστήριξη

Α1Α3 Β∆1 11 15 10 36 
Α2Α3 Β∆1 10 6 6 22 
Α4Α5 Β∆2,Β∆3 4 8 13 25 
Α2Α4 Β∆3 12 12 10 34 

 

Πίνακας 5: Παράδειγµα του Fast Distributed Mining Algorithm (συνέχεια) 

 

Για να ανήκει ένα στοιχειοσύνολο στο σύνολο των καθολικά µεγάλων 

στοιχειοσυνόλων θα πρέπει Χ.Υποστήριξη ≥ ETY*Β∆ ≥ 0.2*150 ≥ 30 οπότε 

συνάγονται τα παρακάτω ΚΤΜi(2) 

• KTM1(2)={A1A3} 

• KTM2(2)={Ø} 
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• KTM3(2)={A2A4} 

 

Μετά την αποστολή των κτ-µεγάλων στοιχειοσυνόλων όλες οι βάσεις επιστρέφουν τα 

καθολικά µεγάλα 2-στοιχειοσύνολα, δηλαδή ΚΤ(2)={Α1Α3,Α2Α4} 

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται επαναληπτικά έως ότου ΚΤ(k)={Ø} 
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6. Τεχνικές Απόκρυψης Κανόνων 
Συσχέτισης 
  
 

το κεφάλαιο αυτό θα παραθέσουµε τους βασικούς αλγορίθµους για την 

απόκρυψη των ευαίσθητων κανόνων συσχέτισης, θα µελετήσουµε την 

αποτελεσµατικότητα τους καθώς και µεθόδους για τη βελτίωση της. Τέλος, 

θα µελετήσουµε πως µπορούµε να ανακτήσουµε τους αρχικούς κανόνες συσχέτισης 

µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

Σ 
 

6.1 Στρατηγικές Απόκρυψης Κανόνων Συσχέτισης 
 
Με βάση τη µελέτη που έγινε στα [40] και [41] µπορούµε να αποκρύψουµε έναν 

κανόνα συσχέτισης µε δύο τρόπους: 
• Μειώνοντας την υποστήριξη του 

• Μειώνοντας την εµπιστοσύνη του 

µέχρι οι τιµές της υποστήριξης και της εµπιστοσύνης να γίνουν µικρότερες από τις 

προσδιοριζόµενες από τον χρήση τιµές ΕΤΥ και ΕΤΕ αντίστοιχα. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί τοποθετώντας ‘?’στη θέση των πραγµατικών τιµών. 

 

Έστω ότι θέλουµε να κρύψουµε τον κανόνα . Μπορούµε να µειώσουµε την 

υποστήριξη του αν αντικαταστήσουµε το ‘1’ µε ‘?’ για όλα τα στοιχεία στο 

στοιχειοσύνολο ΑΒ. Το διάστηµα εµπιστοσύνης του κανόνα  είναι 

[Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη ,Μέγιστη_Εµπιστοσύνη ]. Σκοπός µας 

BA⇒

BA⇒

)( BA ⇒ )( BA ⇒
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είναι η τιµή της Ελάχιστης_Εµπιστοσύνης  να γίνει µικρότερη από την ΕΤΕ. 

Όπως αναφέρθηκε

)( BA ⇒

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ
ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_ΥΒ)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε 100×

=⇒   

 

Η µείωση της εµπιστοσύνης µπορεί να επιτευχθεί µε 2 τρόπους: 

• Μειώνοντας την Ελάχιστη_Υποστήριξη(ΑΒ) 

• Αυξάνοντας την Μέγιστη_Υποστήριξη(Α) 

 

Η Ελάχιστη_Υποστήριξη(ΑΒ) µπορεί να µειωθεί αντικαθιστώντας τους ‘1’ µε ‘?’ για 

όλα τα στοιχεία στο στοιχειοσύνολο Β ενώ η Μέγιστη_Υποστήριξη(Α) µπορεί να 

αυξηθεί αντικαθιστώντας τα ‘0’ µε ‘?’ για όλα τα στοιχεία στο στοιχειοσύνολο Α. 

 

6.1.1 Αλγόριθµοι Απόκρυψης Κανόνων Συσχέτισης 
 
Στηριζόµενοι στα διαστήµατα υποστήριξης και εµπιστοσύνης που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως έχουν αναπτυχθεί αλγόριθµοι µείωσης της Ελάχιστης_Υποστήριξης 

και της Ελάχιστης_Εµπιστοσύνης κάτω από τις προσδιοριζόµενες από το χρήστη 

ΕΤΥ και ΕΤΕ καθώς δίνεται ένα όριο ασφάλειας56 (ΟΑ). ∆οθέντος του κανόνα  

 στο τέλος της διαδικασίας θα ισχύει ένα από τα εξής:  )( BA ⇒

• ΟΑΕΤΥΒ)Αποστήριξη(Ελάχιστη_Υ −≤⇒ ή 

• ΟΑΕΤΕΒ)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε −≤⇒  

 

6.1.1.1 Αλγόριθµος Απόκρυψης Κανόνων Συσχέτισης Μειώνοντας 
την Υποστήριξη (Αλγόριθµος ΜΥ) 
 
Ο αλγόριθµος κρύβει τους ευαίσθητους κανόνες µειώνοντας την ελάχιστη 

υποστήριξη των παραγόµενων στοιχειοσυνόλων µέχρι η ελάχιστη υποστήριξη του 

κανόνα να γίνει µικρότερη από την παράσταση (ΕΤΥ-ΟΑ). Τα παραγόµενα 

στοιχειοσύνολα28 των κανόνων του Rh (σύνολο των ευαίσθητων κανόνων) 

αποθηκεύονται στο Lh (σύνολο των µεγάλων στοιχειοσυνόλων) και κρύβονται ένα 

προς ένα µειώνοντας την ελάχιστη υποστήριξη τους. Τα στοιχειοσύνολα στο Lh 

ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά µε βάση το µέγεθος τους και την ελάχιστη 

υποστήριξη τους. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχειοσύνολα µε το ίδιο 

µέγεθος τότε επιλέγεται για κρύψιµο εκείνο µε τη µεγαλύτερη ελάχιστη υποστήριξη. 
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Ο αλγόριθµος δουλεύει ως εξής: ας θεωρήσουµε ως Ζ το επόµενο προς απόκρυψη 

στοιχειοσύνολο. Ο αλγόριθµος κρύβει το Ζ µειώνοντας την υποστήριξη του. Πρώτα 

ταξινοµεί τα στοιχεία του Ζ σε φθίνουσα σειρά µε βάση την ελάχιστη υποστήριξη 

τους και ταξινοµεί τις συναλλαγές στο Τz (συναλλαγές που υποστηρίζουν το 

στοιχειοσύνολο Ζ) σε αύξουσα σειρά µε βάση το µέγεθός τους. Το µέγεθος µιας 

συναλλαγής προσδιορίζεται από τον αριθµό των στοιχείων που περιέχει. Σε κάθε 

βήµα επιλέγεται το στοιχείο  µε τη µεγαλύτερη ελάχιστη υποστήριξη και ένα 

‘?’ τοποθετείται για το στοιχείο j στη συναλλαγή µε το µικρότερο µέγεθος. Η 

περιγραφή του αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 6. 

Zj∈

 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ: το σύνολο L των µεγάλων στοιχειοσυνόλων, το σύνολο Lh των 
µεγάλων στοιχειοσυνόλων που θα κρυφτούν, η βάση δεδοµένων Β∆, ΕΤΥ και 
ΟΑ 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: Η βάση δεδοµένων Β∆ τροποποιηµένη µε τη διαγραφή των µεγάλων 
στοιχειοσυνόλων στο Lh
 
Αρχή 

1. Ταξινόµησε το L σε φθίνουσα σειρά µεγέθους και ελάχιστης 
υποστήριξης των µεγάλων στοιχειοσυνόλων 

Για κάθε στοιχειοσύνολο Ζ στο Lh { 
      2. Ταξινόµησε τις συναλλαγές στο ΤΖ σε αύξουσα σειρά µε βάση το 

µέγεθος των συναλλαγών 
              3. Αριθµός_Επαναλήψεων= Β∆×−− )( OAETYTz  
               Για κ=1 µέχρι Αριθµός_Επαναλήψεων κάνε { 
                  4. Τοποθέτησε ? στο στοιχείο µε τη µεγαλύτερη  ελάχιστη 

υποστήριξη στο στοιχειοσύνολο Ζ στην επόµενη συναλλαγή στο 
σύνολο ΤΖ 

                           5. Ενηµέρωση της υποστήριξης των επηρεαζόµενων 
στοιχειοσυνόλων 

                  6. Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων Β∆ 
               } 
        } 
Τέλος 

 
Εικόνα 6: Περιγραφή Αλγορίθµου ΜΥ 
 

Ας δούµε τον αλγόριθµο µε ένα παράδειγµα. Θεωρούµε την βάση δεδοµένων του 

πίνακα 6 µε ΕΤΥ = 15%, ΕΤΕ = 40% και ΟΑ = 5%  

 
 
 
 
 

 - 50 -



 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος
T1 1 1 1 0 3 
T2 1 0 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Πίνακας 6: Παράδειγµα βάσης δεδοµένων 

 

και ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να κρύψουµε τον κανόνα ο οποίος έχει 321 AAA ⇒

%)ΑΑ(ΑΥποστήριξη 20
5
1321 ==⇒  

και %
)Α(ΑΥποστήριξη

)ΑΑ(ΑΥποστήριξη)ΑΑη(ΑΕµπιστοσύν 50
5

2
5

1

21
321321 ===⇒ . 

Τότε Lh = { {A1A2}, {A3} } 

 

1ο πέρασµα: Ζ = { {Α1}, {Α2} } 

Υπολογίζουµε την υποστήριξη κάθε στοιχείου 

%)(ΑΥποστήριξη 60
5
31 ==  και %)(ΑΥποστήριξη 40

5
22 ==  

Τότε Ζ = { {Α1}, {Α2} }  

Επιλέγουµε το πρώτο στοιχείο του Ζ δηλαδή το {Α1} και 

ταξινοµούµε τις συναλλαγές που το περιέχουν σε αύξουσα σειρά 

TZ = { T1, T2, T4 }  TZ = { T2, T4, T1 } 

Στη θέση του Α1 κάθε µιας από τις παραπάνω συναλλαγές 

τοποθετούµε ‘?’ 

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για όλα τα στοιχειοσύνολα του Lh. Μετά 

τον τερµατισµό του αλγορίθµου προκύπτει η βάση δεδοµένων που φαίνεται στον 

πίνακα 7.
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 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος
T1 1 1 1 0 3 
T2 1 0 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Αρχική βάση δεδοµένων 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος 
T1 ? ? ? 0 3 
T2 ? 0 0 1 2 
T3 0 0 ? 1 2 
T4 ? ? 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Μετασχηµατισµένη βάση δεδοµένων 

 
Πίνακας 7: Παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου ΜΥ 

 

6.1.1.2 Αλγόριθµος Απόκρυψης Κανόνων Συσχέτισης Μειώνοντας 
την Ελάχιστη Υποστήριξη (Αλγόριθµος ΜΕ)
 
Ο αλγόριθµος κρύβει τους ευαίσθητους κανόνες µειώνοντας την υποστήριξη των 

παραγόµενων στοιχειοσυνόλων. Η διαφορά µε τον αλγόριθµο που παρουσιάστηκε 

στην ενότητα 6.1.1.1 είναι ότι επιλέγονται για απόκρυψη µόνο τα στοιχεία που 

βρίσκονται στο δεξί µέρος των κανόνων. Πρώτα παράγεται το σύνολο Tr των 

συναλλαγών που υποστηρίζουν πλήρως τον κανόνα r και υπολογίζεται ο αριθµός των 

στοιχείων που υποστηρίζονται από κάθε συναλλαγή. Στη συνέχεια το σύνολο Tr 

ταξινοµείται σε αύξουσα σειρά µε βάση το µέγεθος των συναλλαγών. Επιλέγεται η 

πρώτη συναλλαγή και τοποθετείται ‘?’ στο στοιχείο µε τη µεγαλύτερη υποστήριξη 

που βρίσκεται στο δεξί µέρος (rr) της συναλλαγής. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

µέχρι η ελάχιστη εµπιστοσύνη του κανόνα r να γίνει µικρότερη από (ΕΤΕ – ΟΑ). Η 

περιγραφή του αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 7. 
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ΕΙΣΟ∆ΟΣ: το σύνολο Rh των κανόνων που θα κρυφτούν, η βάση δεδοµένων 
Β∆, ΕΤΥ, ΕΤΕ και ΟΑ 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: Η βάση δεδοµένων Β∆ τροποποιηµένη ώστε οι κανόνες του 
συνόλου Rh να µην µπορούν να εξαχθούν 
 
Αρχή 
        Για κάθε κανόνα r στο Rh κάνε { 
              1. Tr = {t στην Β∆ | Τ υποστηρίζει πλήρων τον r} 
              2. Για κάθε t στο Tr µέτρησε τον αριθµό των στοιχείων στην t 
              3. Ταξινόµησε τις συναλλαγές στο Tr σε αύξουσα σειρά µε βάση τον 

αριθµό των υποστηριζόµενων στοιχείων 
               Επανέλαβε µέχρι (r)< µπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε ΟΑΕΤΕ − { 
                        4. Επέλεξε την πρώτη συναλλαγή rTt ∈  
                        5. Επέλεξε το στοιχείο j στο rr  µε τη µεγαλύτερη ελάχιστη 

υποστήριξη 
                        6. Τοποθέτησε ? στη θέση του j στην t 
                        7. Υπολόγισε της Ελάχιστης_Υποστήριξης(r)  
                        8. Υπολόγισε της Ελάχιστης_Εµπιστοσύνης(r) 
                        9. Υπολόγισε της Ελάχιστης Εµπιστοσύνης των επηρεαζόµενων 

κανόνων 
                        10. Αποµάκρυνε την t από το Τr 
                } 
                 11. Αποµάκρυνε τον κανόνα r από το Rh 
        } 
Τέλος 
 
Εικόνα 7: Περιγραφή Αλγορίθµου ΜΕ 
 

Ας δούµε τον αλγόριθµο µε ένα παράδειγµα. Θεωρούµε και πάλι τη βάση δεδοµένων του 

πίνακα 6 µε ΕΤΥ = 15%, ΕΤΕ = 40% και ΟΑ = 5% και ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να 

κρύψουµε τον κανόνα ο οποίος έχει 321 AAA ⇒ %)ΑΑ(ΑΥποστήριξη 20
5
1321 ==⇒  

και %
)Α(ΑΥποστήριξη

)ΑΑ(ΑΥποστήριξη)ΑΑη(ΑΕµπιστοσύν 50
5

2
5

1

21
321321 ===⇒ . 

Τότε θα έχουµε Tr = { T1 } που διαθέτει µία µόνο συναλλαγή ενώ και το δεξί µέρος 

του παραπάνω κανόνα έχει µόνο ένα στοιχείο το Α3. Συνεπώς θα τοποθετηθεί ‘?’ 

µόνο στο στοιχείο Α3 στη συναλλαγή Τ1. Μετά τον τερµατισµό του αλγορίθµου 

προκύπτει η βάση δεδοµένων που φαίνεται στον πίνακα 8. 
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 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος
T1 1 1 1 0 3 
T2 1 0 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Αρχική βάση δεδοµένων 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος 
T1 1 1 ? 0 3 
T2 1 0 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Μετασχηµατισµένη βάση δεδοµένων 

 
Πίνακας 8: Παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου ΜΕ 

 

6.1.1.3 Αλγόριθµος Απόκρυψης Κανόνων Συσχέτισης Αυξάνοντας 
την Μέγιστη Υποστήριξη (Αλγόριθµος ΜΕ2)
 
Ο αλγόριθµος κρύβει τους ευαίσθητους κανόνες αυξάνοντας την µέγιστη υποστήριξη 

του αριστερού µέρους του κανόνα (lr) τοποθετώντας ‘?’ στη θέση των ‘0’ για τα 

στοιχεία στο lr . Πρώτα παράγεται το σύνολο  που περιέχει τις συναλλαγές που 

υποστηρίζουν µερικώς το αριστερό µέρος του κανόνα (lr) αλλά δεν υποστηρίζουν το 

δεξί µέρος του κανόνα (rr).  Για κάθε συναλλαγή του υπολογίζεται ο αριθµός των 

στοιχείων που περιέχεται στο lr και γίνεται ταξινόµηση των συναλλαγών σε φθίνουσα 

σειρά µε βάση τις προαναφερθείσες µετρήσεις. Επιλέγεται η συναλλαγή Τ που 

περιέχει τον µεγαλύτερο αριθµό στοιχείων στο lr και τοποθετείται ‘?’ για τα στοιχεία 

στο lr που δεν υποστηρίζονται από τη συναλλαγή Τ. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

µέχρι η ελάχιστη εµπιστοσύνη του κανόνα r να γίνει µικρότερη από (ΕΤΕ – ΟΑ). Η 

περιγραφή του αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 8.  

lrT '

lrT '
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ΕΙΣΟ∆ΟΣ: το σύνολο Rh των κανόνων που θα κρυφτούν, η βάση 
δεδοµένων Β∆, ΕΤΥ, ΕΤΕ και ΟΑ 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: Η βάση δεδοµένων Β∆ τροποποιηµένη ώστε οι κανόνες του 
συνόλου Rh να µην µπορούν να εξαχθούν 
 
Αρχή 
        Για κάθε κανόνα r στο Rh κάνε { 

1. = {T στη Β∆ | Τ υποστηρίζει µερικώς το αριστερό µέρος lr 
του κανόνα και δεν υποστηρίζει πλήρως το δεξί µέρος rr του 
κανόνα} 

lrT '

2. Για κάθε συναλλαγή του  µέτρησε τον αριθµό των στοιχείων 
στο αριστερό µέρος lr του κανόνα 

lrT '

3. Ταξινόµησε τις συναλλαγές  σε φθίνουσα σειρά µε βάση τις 
υπολογιζόµενες µετρήσεις 

lrT '

Επανέλαβε µέχρι (r) < µπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε ΟΑ−ΕΤΕ { 
       4.  Επέλεξε την πρώτη συναλλαγή lrTt '∈  
       5.  Τοποθέτησε ? στην t για όλα τα στοιχεία στο αριστερό   

µέρος lr του κανόνα που δεν υποστηρίζονται από την t 
       6.  Υπολόγισε την Μέγιστη_Υποστήριξη(lr) 
       7.  Υπολόγισε την Ελάχιστη_Εµπιστοσύνη(r) 
       8. Υπολόγισε την Ελάχιστη Εµπιστοσύνη των επηρεαζόµενων 

κανόνων 
       9.  Αποµάκρυνε την t από το  lrT '
} 
10. Αποµάκρυνε την t από το Rh 

              } 
Τέλος 
 

Εικόνα 8: Περιγραφή Αλγορίθµου ΜΕ2 
 

Ας δούµε τον αλγόριθµο µε ένα παράδειγµα. Θεωρούµε και πάλι τη βάση δεδοµένων 

του πίνακα 6 µε ΕΤΥ = 15%, ΕΤΕ = 40% και ΟΑ = 5% και ας υποθέσουµε ότι 

θέλουµε να κρύψουµε τον κανόνα ο οποίος έχει 321 AAA ⇒

%)ΑΑ(ΑΥποστήριξη 20
5
1321 ==⇒  

και %
)Α(ΑΥποστήριξη

)ΑΑ(ΑΥποστήριξη)ΑΑη(ΑΕµπιστοσύν 50
5

2
5

1

21
321321 ===⇒ . 

Τότε θα έχουµε T’lr = { T2 } που διαθέτει µία µόνο συναλλαγή. Θα τοποθετήσουµε 

‘?’ στο στοιχείο Α2. Μετά τον τερµατισµό του αλγορίθµου προκύπτει η βάση 

δεδοµένων που φαίνεται στον πίνακα 9. 
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 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος
T1 1 1 1 0 3 
T2 1 0 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Αρχική βάση δεδοµένων 

 Α1 Α2 Α3 Α4 Μέγεθος 
T1 1 1 1 0 3 
T2 1 ? 0 1 2 
T3 0 0 1 1 2 
T4 1 1 0 0 2 
T5 0 0 0 1 1 

 
Μετασχηµατισµένη βάση δεδοµένων 

 
Πίνακας 9: Παράδειγµα εφαρµογής του Αλγορίθµου ΜΕ2 

 

6.2 Αποτελεσµατικότητα των τεχνικών Απόκρυψης 
 
Στην ενότητα αυτή θα µελετηθεί η αποτελεσµατικότητα των αλγορίθµων απόκρυψης 

κανόνων συσχέτισης που περιγράφτηκαν στις ενότητες 6.1.1.1-6.1.1.3. Ας 

ξεκινήσουµε µε κάποιες υποθέσεις σχετικά µε το τι γνωρίζει ο κακόβουλος χρήστης: 

• Τη µετασχηµατισµένη βάση δεδοµένων  

• Ότι οι αλγόριθµοι αντικαθιστούν είτε τα ‘0’ είτε τα ‘1’ µε ‘?’ 

• Η αρχική βάση δεδοµένων δεν περιείχε άλλες άγνωστες τιµές. 

Υποθέτουµε επίσης ότι έχει επιλεγεί για απόκρυψη µόνο ένας κανόνας ( ). RL ⇒

 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι προκύπτουν 2 οικογένειες αλγορίθµων: 

• Αυτοί που αντικαθιστούν τα ‘1’ µε ‘?’ (ΜΥ και ΜΕ) 

• Αυτοί που αντικαθιστούν τα ‘0’ µε ‘?’ (ΜΕ2) 

 

Ο επιτιθέµενος έχει δύο επιλογές  

1. Να αντικαταστήσει όλα τα ‘?’ µε ‘1’ και να χρησιµοποιήσει έναν αλγόριθµο 

Εξόρυξης. 

2. Να αντικαταστήσει όλα τα ‘?’ µε ‘0’ και να χρησιµοποιήσει έναν αλγόριθµο 

Εξόρυξης. 

 

Αν προσεγγίσουµε το πρόβληµα από τη σκοπιά της υποστήριξης των ευαίσθητων 

κανόνων: 

• Στην πρώτη περίπτωση, αν ο ΜΥ είναι γνωστός ο κακόβουλος χρήστης θα 

αποκτήσει ένα υπερσύνολο των µεγάλων στοιχειοσυνόλων µιας και όλα τα ‘1’ 

που είχαν µετατραπεί σε ‘0’ από τον αλγόριθµο επαναφέρονται σε ‘1’. 
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Παράλληλα όλα τα ‘0’ που είχαν µετατραπεί σε ‘?’ γίνονται και αυτά ‘1’ 

οδηγώντας στην παραγωγή επιπλέον µεγάλων στοιχειοσυνόλων γεγονός που 

οδηγεί τον επιτιθέµενο στο να διαπιστώσει ποια µεγάλα στοιχειοσύνολα 

µπορούν να παράγουν ευαίσθητους κανόνες. 

• Στην δεύτερη περίπτωση, ο επιτιθέµενος δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα 

µεγάλα στοιχειοσύνολα που παράγουν τους ευαίσθητους κανόνες αν έχει 

εφαρµοστεί ο ΜΥ.  

 

Αν προσεγγίσουµε το πρόβληµα από τη σκοπιά της εµπιστοσύνης των ευαίσθητων 

κανόνων: 

• Στην πρώτη περίπτωση, τα ‘?’ µετατρέπονται σε ‘1’ από τον επιτιθέµενο 

χωρίς να γνωρίζει αν αρχικά ήταν ‘0’ ή ‘1’.  

 

Αν ήταν ‘0’, αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιήθηκε ο ΜΕ2. Σε αυτή την 

περίπτωση, η αντικατάσταση των ‘?’ µε ‘1’ οδηγεί σε αύξηση της 

Ελάχιστης_Υποστήριξης(L) και µείωση της  

R)ς(LµπιστοσύνηΜέγιστης_Ε ⇒ καθώς  

      
L)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ

R)οστήριξη(LΜέγιστη_ΥπR)Lπιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ ⇒
=⇒ . Θα πρέπει να 

υπενθυµίσουµε ότι ο ΜΕ3 αντικαθιστά τα στοιχεία στο αριστερό µέρος του 

κανόνα σε συναλλαγές που περιέχουν το L αλλά όχι RL ∪ . Η 

δεν µεταβάλλεται. ∆εδοµένου λοιπόν ότι η 

µέγιστη εµπιστοσύνη του ευαίσθητου κανόνα θα µειωθεί και η ελάχιστη 

εµπιστοσύνη θα παραµείνει σταθερή ο επιτιθέµενος δεν µπορεί να τον εξάγει.   

R)L(µπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε ⇒

 

Αν ήταν ‘1’, αυτό σηµαίνει ότι αντικαταστάθηκε από ‘?’ από οποιονδήποτε 

από τους τρεις αλγορίθµους. Συνεπώς αν ο επιτιθέµενος αντικαταστήσει τα ‘?’ 

µε ‘1’ η ελάχιστη υποστήριξη και/ή µέγιστη εµπιστοσύνη του κανόνα 

θα αυξηθεί κάτι που δεν είναι επιθυµητό.  RL ⇒

 

• Στην δεύτερη περίπτωση τα ‘?’ µετατρέπονται σε ‘0’. 
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Αν τα ‘?’ ήταν ‘0’, αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιήθηκε ο ΜΕ2 µειώνοντας 

την υποστήριξη. Αντικαθιστώντας τα ‘?’ µε ‘0’ προκαλείται αύξηση της 

εµπιστοσύνης του κανόνα κάνοντας τον φανερό. RL ⇒

 

Αν τα ‘?’ ήταν ‘1’,  αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιήθηκε είτε ο ΜΕ είτε ο ΜΥ 

και η αντικατάσταση των ‘?’ µε ‘0’ θα οδηγήσει σε µείωση της 

Μέγιστης_Υποστήριξης(LR) και συνεπώς µείωση της 

επιτρέποντας στον επιτιθέµενο να εντοπίσει 

τον ευαίσθητο κανόνα. 

R)ς(LµπιστοσύνηΜέγιστης_Ε ⇒

  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο επιτιθέµενος µπορεί να συµπεράνει τους 

ευαίσθητους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουµε τους αλγορίθµους έτσι 

ώστε να κρύβονται ταυτόχρονα ‘0’ και ‘1’. Προκύπτουν λοιπόν δύο συνδυασµοί: 

• ΜΕ – ΜΕ2 

• ΜΥ – ΜΕ2 

 
6.3 Υπολογισµός του Ορίου Ασφαλείας 
 

Το Όριο Ασφαλείας (Ο.Α.) επηρεάζει το πλήθος των στοιχείων που θα κρυφτούν, 

δηλαδή θα τοποθετηθεί ‘?’, στη βάση δεδοµένων που διαθέτουµε. Όσο µεγαλύτερο 

είναι το Ο.Α. τόσο µεγαλύτερο είναι το πλήθος των επικείµενων αλλαγών. Κάτι 

τέτοιο όµως οδηγεί σε µεγαλύτερα ποσοστά έµµεσων απωλειών.  

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατείθονται οι τρόποι µε τους οποίους το σύστηµα 

µπορεί να υπολογίζει µόνο του το ελάχιστο Ο.Α. για τους δύο συνδυασµούς 

αλγορίθµων που προαναφέραµε: 

• ΜΕ – ΜΕ2 

• ΜΥ – ΜΕ2 
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6.3.1 Αλγόριθµος Υπολογισµού Ορίου Ασφαλείας 1 (ΟΑ1) 
 
Αρχικά υπολογίζουµε µία παράµετρο την οποία αποκαλούµε όριο σαν το γινόµενο 

της ΕΤΥ µε το µέγεθος ολόκληρης της βάσης δεδοµένων. Σκοπός µας είναι να 

µειώσουµε την καθολική υποστήριξη του κανόνα  τόσο όσο η εµπιστοσύνη 

του να γίνει µικρότερη από την ΕΤΕ ώστε να µην ανιχνεύεται από τον FDM. Θα 

πρέπει όµως σε κάθε βήµα να ελέγχουµε αν η καθολική υποστήριξη του 

στοιχειοσυνόλου LR παραµένει µεγαλύτερη από το όριο καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση το στοιχειοσύνολο LR θα έχει κρυφτεί. Στη συνέχεια υπολογίζουµε την 

τοπική υποστήριξη του στοιχειοσυνόλου LR αφαιρώντας την τιµή του µετρητή, που 

καταµετρά το πλήθος των επαναλήψεων του αλγορίθµου, από την αρχική τιµή της 

τοπικής υποστήριξης του στοιχειοσυνόλου LR. Ακολουθεί ο υπολογισµός της 

εµπιστοσύνης του κανόνα τοπικά και η προκύπτουσα τιµή αφαιρείται από την ΕΤΕ 

για να πάρουµε το Ο.Α.. Σε περίπτωση που έχουµε περισσότερους από έναν κανόνες 

αποθηκεύουµε τις τιµές των Ο.Α. σε ένα πίνακα και το τελικό Ο.Α. είναι η µέγιστη 

τιµή τους. Η περιγραφή του αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 9. 

RL ⇒

 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ: το σύνολο Rh των κανόνων που θα κρυφτούν, η συνολική 
βάση δεδοµένων Β∆, οι επιµέρους βάσεις δεδοµένων Β∆i, ΕΤΥ, ΕΤΕ και 
Μέγεθος Β.∆. (D) 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: Το Όριο Ασφάλειας ΟΑ 
 
Αρχή 
        Για κάθε κανόνα  στο Rh κάνε { RL ⇒

    1. Μετρητής = -1 
    2. Όριο = D * ΕΤΥ 

    3. Εµπιστοσύνη ( ) = RL ⇒
)(LΥποστήριξη

(LR)Υποστήριξη  

        Επανέλαβε όσο (Καθολική_Υποστήριξη(LR) ≥ Όριο) και  
(Εµπιστοσύνη( ) ≥ ETE)) { RL ⇒

   4. Αύξηση Μετρητή κατά 1 
   5. Μείωση Καθολικής_Υποστήριξης(LR) κατά 1 
   6. Υπολογισµός Εµπιστοσύνης( ) RL ⇒

         } 
Αν (Μετρητής = 0) { 
         7. Ο.Α. = 0 
 } 

         ∆ιαφορετικά { 
           8. Τοπική_Υποστήριξη(LR)i = Τοπική_Υποστήριξη(LR)i – 

Μετρητής 
                 9. Υπολογισµός Τοπικής_Εµπιστοσύνης( )i RL ⇒

 - 59 -



               10. Ο.Α. = (Ε.Τ.Ε. – Τοπική_Εµπιστοσύνη( )) RL ⇒
         } 
         11.  Αποθήκευση στον πίνακα ΟΑ 
     } 
 
     Για όλα τα στοιχεία του πίνακα ΟΑ εντόπισε το µεγαλύτερο 
              12.  Ο.Α. = µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα ΟΑ 
Τέλος 
 

Εικόνα 9: Περιγραφή αλγορίθµου ΟΑ1 
 
Ας δούµε τον παραπάνω αλγόριθµο µε ένα απλό παράδειγµα. Έστω ότι έχουµε δύο 

βάσεις δεδοµένων Β∆1 και Β∆2 µε 22 συναλλαγές η κάθε µία. Άρα Όριο = 44 * 0.2 

= 8.8  Θέλουµε να κρύψουµε τον κανόνα από τη βάση Β∆1 µε ΕΤΥ = 

20% και ΕΤΕ = 60%. Έστω ότι τα στοιχειοσύνολα που απαρτίζουν τον παραπάνω 

κανόνα εµφανίζονται όπως στον πίνακα 10. 

321 AAA ⇒

 

 Β∆1 Β∆2 Β∆ 
Α1Α2 7 6 13 

Α1Α2Α3 6 6 12 
 

Πίνακας 10: Πλήθος εµφανίσεων του κανόνα   321 AAA ⇒

 
Στον πίνακα 11 που ακολουθεί φαίνονται τα βήµατα εφαρµογής του αλγορίθµου για 

τον παραπάνω κανόνα. 

 
#επανάληψης µετρητής Υποστήριξη(Α1Α2Α3) Εµπιστοσύνη( )321 AAA ⇒

1 -1 12 12/13 = 0.923 
2 0 11 11/13 = 0.846 
3 1 10 10/13 = 0.769 
4 2 9 9/13 = 0.692 
5 3 8 8/13 = 0.615 

 
Πίνακας 11: Πλήθος επαναλήψεων του αλγορίθµου ΟΑ1 

 

Παρατηρούµε ότι Καθολική_Υποστήριξη(Α1Α2Α3) = 8 < 8.8.  

Άρα Τοπική_Υποστήριξη(Α1Α2Α3)1 =  6 – 3 = 3 και  

Εµπιστοσύνη( ) = 3/7 = 0.428 321 AAA ⇒

Συνεπώς, Ο.Α. = 0.6 – 0.428 = 0.172 ή 17.2% 

 

 

 - 60 -



6.3.2 Αλγόριθµος Υπολογισµού Ορίου Ασφαλείας 2 (ΟΑ2) 
 

Όπως και στον προηγούµενο αλγόριθµο υπολογίζουµε την παράµετρο όριο από τη 

σχέση Μέγεθος Β.∆. * ΕΤΥ. Σκοπός του αλγορίθµου είναι και πάλι να µειώσει την 

καθολική υποστήριξη(LR) ώστε η εµπιστοσύνη του κανόνα να γίνει 

µικρότερη από την τιµή της ΕΤΕ. Στην περίπτωση που το µέγεθος του αριστερού 

µέρους (υπενθυµίζεται ότι µέγεθος του κανόνα αποκαλείται το πλήθος των στοιχείων 

που τον αποτελούν) του κανόνα είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το µέγεθος του 

δεξιού µέρους µειώνουµε, όπως και στον ΟΑ1, την καθολική υποστήριξη του 

στοιχειοσυνόλου LR κατά ένα µέχρις ότου είτε αυτή γίνει µικρότερη από το όριο ή η 

εµπιστοσύνη του κανόνα γίνει µικρότερη από την ΕΤΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, 

δηλαδή, αν το µέγεθος του αριστερού µέρους είναι ίσο µε το µέγεθος του δεξιού θα 

πρέπει να εξετάσουµε αν η τοπική υποστήριξη του αριστερού τµήµατος είναι 

µικρότερη από αυτή του δεξιού. Αν αυτό ισχύει τότε κάνουµε ότι και προηγουµένως. 

∆ιαφορετικά θα πρέπει να µειώνουµε κατά ένα τόσο την καθολική υποστήριξη του 

LR όσο και του L. To Ο.Α. υπολογίζεται από το πηλίκο της τιµής του µετρητή µείον 

την τοπική υποστήριξη του LR συν το γινόµενο του µεγέθους της τοπικής βάσης 

δεδοµένων µε την ΕΤΥ προς το µέγεθος της τοπικής βάσης δεδοµένων. Όπως και 

στον ΟΑ1 σε περίπτωση περισσότερων του ενός κανόνων αποθηκεύουµε τις τιµές 

των Ο.Α. που προκύπτουν σε ένα πίνακα και σαν τελικό Ο.Α. θεωρούµε τη µέγιστη 

τιµή του. Η περιγραφή του αλγορίθµου συνοψίζεται στην εικόνα 10. 

RL ⇒

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ: το σύνολο Rh των κανόνων που θα κρυφτούν, η συνολική 
βάση δεδοµένων Β∆, οι επιµέρους βάσεις δεδοµένων Β∆i, ΕΤΥ, ΕΤΕ και 
Μέγεθος Β.∆. (D) 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: Το Όριο Ασφάλειας ΟΑ 
 
Αρχή 
        Για κάθε κανόνα  στο Rh κάνε { RL ⇒

    1. Μετρητής = 0 
    2.  Όριο = D * ΕΤΥ 

    3. Εµπιστοσύνη ( ) = RL ⇒
)(LΥποστήριξη

(LR)Υποστήριξη  

 
           Αν (Μέγεθος (L) > Μέγεθος (R)) ή (Μέγεθος (L) < Μέγεθος (R)) { 
                   Επανέλαβε όσο  (Καθολική_Υποστήριξη(LR) ≥ Όριο) και  

(Εµπιστοσύνη( ) ≥ ETE) { RL ⇒
                           4. Αύξηση Μετρητή κατά 1 
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              5. Μείωση Καθολικής_Υποστήριξης(LR) κατά 1 
              6. Υπολογισµός Εµπιστοσύνης( ) RL ⇒
      } 

            } 
            ∆ιαφορετικά { 
                    Αν (Τοπική_Υποστήριξη(L)i < Τοπική_Υποστήριξη(R)i { 
                           Επανέλαβε όσο ((Καθολική_Υποστήριξη(LR) ≥ Όριο) 

και (Εµπιστοσύνη( ) ≥ ETE) { RL ⇒
                                    7. Αύξηση Μετρητή κατά 1 

                       8. Μείωση Καθολικής_Υποστήριξης(LR) κατά 1 
                       9. Υπολογισµός Εµπιστοσύνης( ) RL ⇒
             } 
       }     
       ∆ιαφορετικά { 

                           Επανέλαβε όσο ((Καθολική_Υποστήριξη(LR) ≥ Όριο) 
και (Εµπιστοσύνη( ) ≥ ETE) { RL ⇒

                                    10. Αύξηση Μετρητή κατά 1 
                       11. Μείωση Καθολικής_Υποστήριξης(LR) κατά 1 
                       12. Μείωση Καθολικής_Υποστήριξης(L) κατά 1 
                       13. Υπολογισµός Εµπιστοσύνης( ) RL ⇒
             } 
       } 

            } 

            14. Ο.Α. = 
i

ii

D.
DΕΤΥ)στήριξη(LRΤοπική_ΥποΜετρητής

×
×+−

010
 

            Αν (Ο.Α. < 0) { 
                   15. Ο.Α. = 0 
            } 
            16. Αποθήκευση στον πίνακα ΟΑ 
} 
 
Για όλα τα στοιχεία του πίνακα ΟΑ εντόπισε το µεγαλύτερο 
          17. Ο.Α. = µεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα ΟΑ 
 
Τέλος 
 

Εικόνα 10: Περιγραφή αλγορίθµου ΟΑ2 
 

Ας θεωρήσουµε ότι θέλουµε να κρύψουµε και πάλι τον κανόνα  . Από 

τον πίνακα 10 παρατηρούµε ότι: Μέγεθος(Α1Α2) > Μέγεθος(Α3). Συνεπώς θα 

µειώνουµε την καθολική υποστήριξη του κανόνα έως ότου είτε η εµπιστοσύνη του να 

γίνει µικρότερη από την ΕΤΕ, δηλαδή 60%, είτε η τιµή της καθολικής υποστήριξης 

να γίνει µικρότερη από την τιµή του ορίου, δηλαδή 8.8. 

321 AAA ⇒
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Στον πίνακα 12 που ακολουθεί φαίνονται τα βήµατα εφαρµογής του αλγορίθµου για 

τον παραπάνω κανόνα. 

 
#επανάληψης µετρητής Υποστήριξη(Α1Α2Α3) Εµπιστοσύνη( )321 AAA ⇒

1 0 12 12/13 = 0.923 
2 1 11 11/13 = 0.846 
3 2 10 10/13 = 0.769 
4 3 9 9/13 = 0.692 
5 4 8 8/13 = 0.615 

 
Πίνακας 12: Πλήθος επαναλήψεων του αλγορίθµου ΟΑ2 

 

Παρατηρούµε ότι Καθολική_Υποστήριξη(Α1Α2Α3) = 8 < 8.8 

Συνεπώς 90.10
01.022

4.464.. =
∗
+−

=ΑΟ  

Από τα 2 παραδείγµατα που περιγράφτηκαν παρατηρούµε ότι το Ο.Α. που προέκυψε 

από τον ΟΑ2 είναι µικρότερο από αυτό που προέκυψε στην περίπτωση του ΟΑ1.  

 
6.4 Τεχνική Ανάκτησης Κανόνων Συσχέτισης 
 
Τελευταίο στάδιο αποτελεί η επανασύσταση των κανόνων συσχέτισης προκειµένου 

να διαπιστωθεί αν όντως οι ευαίσθητοι κανόνες έχουν κρυφτεί. Η βάση δεδοµένων 

µας µετά και την εφαρµογή ενός από τους δύο συνδυασµούς αλγορίθµων που 

αναφέρονται στην ενότητα 6.5 αποτελείται από ‘1’, ‘0’ και ‘?’. Όπως έχει αναφερθεί 

στην ενότητα 3 όταν στη βάση δεδοµένων εκτός των ‘1’ και ‘0’ εισέρχεται το ‘?’ 

έχουµε τα διαστήµατα υποστήριξης και εµπιστοσύνης. Υπενθυµίζεται ότι  

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ
ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_ΥB)( AµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε 100×

=⇒  (7)  και 

Α)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ
Β)οστήριξη(ΑΜέγιστη_ΥπΒ)Απιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ 100×

=⇒      (8) 

 

Σε πρώτη φάση αντικαθιστούµε τα ‘?’ µε ‘0’ και υπολογίζουµε την Ελάχιστη 

Υποστήριξη όλων των στοιχειοσυνόλων, στη συνέχεια αντικαθιστούµε τα ‘?’ µε ‘1’ 

και υπολογίζουµε την Μέγιστη Υποστήριξη όλων των στοιχειοσυνόλων. ∆ηλαδή για 

κάθε στοιχειοσύνολο προκύπτει ένα διάστηµα υποστήριξης [α,β] όπου η τιµή α 

αντιστοιχεί στην Ελάχιστη Υποστήριξη και η τιµή β στη Μέγιστη Υποστήριξη. Από 

τις σχέσεις (7) και (8) υπολογίζονται οι τιµές της Ελάχιστης και Μέγιστης 
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Εµπιστοσύνης  και τέλος από τη σχέση που ακολουθεί προκύπτει η εµπιστοσύνη του 

εκάστοτε κανόνα συσχέτισης  

2
Β)Απιστοσύνη(Μέγιστη_ΕµΒ)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_ΕΒ)η(ΑΕµπιστοσύν ⇒+⇒

=⇒

η οποία συγκρίνεται µε την ΕΤΕ προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο κανόνας 

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που έθεσε ο χρήστης ή όχι. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

στις περιπτώσεις όπου Μέγιστη_Υποστήριξη(Α) = 0 ή Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α) = 0 

θεωρούµε 0=⇒ Β)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε   

και 0=⇒ Β)Απιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ  αντίστοιχα. Συνοπτικά η περιγραφείσα 

διαδικασία αναπαρίσταται από τον αλγόριθµο της εικόνας 11. 

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ: η βάση δεδοµένων Β∆, το σύνολο L των στοιχειοσυνόλων, ΕΤΥ, ΕΤΕ και ΟΑ 
 
ΕΞΟ∆ΟΣ: αποδεκτοί κανόνες συσχέτισης 
 
Αρχή 
      Για κάθε στοιχειοσύνολο κάνε { 
           Για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς κάνε { 
                 Αν Μέγιστη_Υποστήριξη(Α) = 0 { 
                      1. 0=⇒ Β)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε  
                   } 
                 ∆ιαφορετικά { 

                      2. 
)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ

ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_ΥB)( AµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε 100×
=⇒  

 
                      3. Αν Ελάχιστη_Υποστήριξη(Α) =  0 { 
                               4. 0=⇒ Β)Απιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ  
                          } 
                          ∆ιαφορετικά { 

                               5. 
Α)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ

Β)οστήριξη(ΑΜέγιστη_ΥπΒ)Απιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ 100×
=⇒  

                          } 

       6.
2

Β)Απιστοσύνη(Μέγιστη_ΕµΒ)(ΑµπιστοσύνηΕλάχιστη_ΕΒ)η(ΑΕµπιστοσύν ⇒+⇒
=⇒    

                  } 
                  Αν  { ΕΤΕΒ)η(ΑΕµπιστοσύν ≥⇒
                         7. αποδεκτός κανόνας 
                  } 
             } 
       } 
Τέλος 

 

Εικόνα 11: Περιγραφή αλγορίθµου ανάκτησης κανόνων συσχέτισης (AK) 

 - 64 -



Ας δούµε όλα όσα φαίνονται στη εικόνα 11 µε ένα µικρό παράδειγµα. Έστω ότι 

έχουµε τα στοιχειοσύνολα Α1, Α2 και Α1Α2 µε τα παρακάτω διαστήµατα 

υποστήριξης: 

Α1 [30, 50] 

Α2 [20, 40] 

Α1Α2 [5, 20] 

και θέλουµε να ελέγξουµε αν υφίσταται ο κανόνας για ΕΤΕ = 20%. 21 AA ⇒

Θα έχουµε λοιπόν  

1.0
50
510021 ==

×
=⇒

)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ
ΑΒ)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ)A( AµπιστοσύνηΕλάχιστη_Ε ή 

10% 

666.0
30
2010021 ==

×
=⇒

Α)ποστήριξη(Ελάχιστη_Υ
Β)οστήριξη(ΑΜέγιστη_Υπ)AΑπιστοσύνη(Μέγιστη_Εµ ή 

66.6% 

Συνεπώς %3.38
2

6.76
2

6.661021 ==
+

=⇒ )Αη(ΑΕµπιστοσύν  

Παρατηρούµε ότι ΕΤΕ≥⇒ )Αη(ΑΕµπιστοσύν 21  οπότε ο κανόνας  είναι 

αποδεκτός. 

21 ΑΑ ⇒
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7. Αξιολόγηση – Πειράµατα 
 
 

γιναν αρκετά πειράµατα µε διαφορετικές παραµέτρους ώστε να 

αξιολογηθεί, όσο το δυνατόν καλύτερα, η αποτελεσµατικότητα και η 

ακρίβεια του συστήµατος που περιγράφτηκε στις προηγούµενες ενότητες. 

Τρέξαµε τους προτεινόµενους αλγορίθµους σε Windows XP ενός centrino mobile 

Intel Pentium στα 1.7 GHz µε µνήµη RAM στα 512 MB. Οι βάσεις δεδοµένων οι 

οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση του συστήµατος µας 

παράχθηκαν µέσω του εργαλείου IBM Synthetic Data Generator [58]. Εναλλακτικά, 

θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε έτοιµα σύνολα δεδοµένων από το UCI 

Machine Learning Repository [59] και το Frequent Itemset Mining Implementations 

Repository (FIMI) [60]. Όλοι οι αλγόριθµοι υλοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας τη 

γλώσσα προγραµµατισµού Perl.  

 Έ

 

Υποθέσαµε ότι το σύστηµα µας αποτελείται από 2 βάσεις δεδοµένων που έχουν 

ακριβώς το ίδιο πλήθος εγγραφών και πως οι κανόνες που επιλέγουµε για απόκρυψη 

είναι καθολικά (κανόνες που προκύπτουν από την εφαρµογή του κατανεµηµένου 

αλγόριθµου Εξόρυξης Γνώσης) και όχι τοπικά ισχυροί. Αποφασίσαµε να 

επαναλάβουµε τα πειράµατα επιλέγοντας για απόκρυψη διαφορετικό κάθε φορά 

πλήθος (4, 6 και 8) κανόνων συσχέτισης για 500, 1000, 2000, 4000 και 8000 

συναλλαγές. Επίσης, τα πειράµατα επαναλήφθηκαν για διαφορετικό αριθµό 

στοιχείων, την πρώτη φορά οι βάσεις δεδοµένων αποτελούνταν από 10 στοιχεία µε 

µέσο µήκος συναλλαγής 5 στοιχεία και τη δεύτερη από 15 στοιχεία µε µέσω µήκος 

συναλλαγής 8 στοιχεία.  
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Υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης αρκετών πειραµάτων. Θα µπορούσαµε, για 

παράδειγµα, να εφαρµόζαµε τους αλγορίθµους απόκρυψης σε ολόκληρη τη βάση 

δεδοµένων και στη συνέχεια να επιλέγαµε για απόκρυψη κάποιους κανόνες από την 

Β∆1 και κάποιους από την Β∆2 ώστε να συγκρίναµε τα αποτελέσµατα. Μια άλλη 

σειρά πειραµάτων θα µπορούσε, να αποτελέσει η απόκρυψη κανόνων από µία εκ’ 

των δύο βάσεων δεδοµένων από την οποία θα επιλέγουµε κάποιους κανόνες για 

απόκρυψη και στη συνέχεια εφαρµόζοντας τον κατανεµηµένο αλγόριθµο Εξόρυξης 

Γνώσης να διαπιστώνουµε ποιοι κανόνες παρέµειναν, ποιοι χάθηκαν και ποιοι 

δηµιουργήθηκαν. Στα πειράµατα, που ακολουθούν στις επόµενες ενότητες, 

ακολουθείται η δεύτερη από τις παραπάνω αναφορές. 

 

Αρχικά τρέχουµε τον αλγόριθµο FDM  µε ΕΤΥ = 1% και ΕΤΕ = 50% ώστε να 

αποκτήσουµε τους καθολικούς κανόνες συσχέτισης. Στη συνέχεια το σύστηµα µας 

ζητάει να επιλέξουµε τη βάση δεδοµένων από την οποία θέλουµε να αποκρύψουµε 

κάποιον ή κάποιους κανόνες που δεν επιθυµούµε να γνωρίζει η άλλη βάση 

δεδοµένων και τρέχουµε τον Apriori µε τις ίδιες τιµές ΕΤΥ και ΕΤΕ. Αφού 

επιλέξουµε τον αλγόριθµο απόκρυψης δηλώνουµε τους κωδικούς των ευαίσθητων 

κανόνων και το σύστηµα προχωράει στον υπολογισµό της ελάχιστης τιµής του Ορίου 

Ασφαλείας και ξεκινάει τη διαδικασία απόκρυψης.  

 

Σε κάθε πείραµα ενδιαφερόµαστε για την καταγραφή του ποσοστού των έµµεσων 

απωλειών και του χρόνου επεξεργασίας της CPU που θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

αρχίζουµε να τον µετράµε από τη στιγµή που επιλέξουµε τον αλγόριθµο απόκρυψης. 

 

Για χάριν συντοµίας στο εξής θα αναφερόµαστε στους 2 συνδυασµούς αλγορίθµων  

ΜΥ – ΜΕ2 και ΜΕ – ΜΕ2 µε τους όρους Επιλογή 1 και Επιλογή 2 αντίστοιχα. 

 

7.1 Πρώτη Σειρά Πειραµάτων µε Βάσεις ∆εδοµένων 
µε δέκα στοιχεία 
 

Στα πειράµατα που ακολουθούν χρησιµοποιήσαµε βάσεις δεδοµένων µε 10 στοιχεία 

και  µέσο µήκος συναλλαγής 5 στοιχεία. Τα πειράµατα επαναλήφθηκαν επιλέγοντας 

4, 6 και 8 κανόνες για απόκρυψη χρησιµοποιώντας την πρώτη φορά το συνδυασµό 

ΜΥ – ΜΕ2 (Επιλογή 1) και τη δεύτερη φορά το συνδυασµό ΜΕ – ΜΕ2 (Επιλογή 2) 
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καταγράφοντας τα ποσοστά των έµµεσων απωλειών και τους χρόνους επεξεργασίας 

της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.  

 

Στην εικόνα 12 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των έµµεσων απωλειών 

µε βάση την Επιλογή 1. Ενώ αρχικά παρατηρείται µία µικρή αύξηση των έµµεσων 

απωλειών στη συνέχεια καθώς αυξάνεται το πλήθος των συναλλαγών της βάσης 

δεδοµένων το ποσοστό αυτό µειώνεται σχεδόν στο µισό. Παρατηρούµε επίσης ότι 

καθώς αυξάνεται το πλήθος των προς απόκρυψη κανόνων αυξάνεται και το ποσοστό 

των απωλειών. 

 

 
Εικόνα 12: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 1 για 10 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 13 παρουσιάζονται και πάλι οι έµµεσες απώλειες χρησιµοποιώντας την 

Επιλογή 2. Όπως και στο προηγούµενο πείραµα παρατηρείται και εδώ η τάση της 

µείωσης των απωλειών καθώς αυξάνεται το πλήθος των συναλλαγών όπως επίσης 

αύξηση αυτού του ποσοστού αυξάνοντας το πλήθος των κανόνων που επιθυµούµε να 

κρύψουµε. 
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Εικόνα 13: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 2 για 10 στοιχεία 
 
Στην εικόνα 14 γίνεται σύγκριση των ποσοστών των έµµεσων απωλειών για την 

Επιλογή 1 και Επιλογή 2 αποκρύπτοντας 8 κανόνες συσχέτισης. Παρατηρούµε ότι η 

Επιλογή 2 οδηγεί σε λιγότερες απώλειες κανόνων σε σχέση µε την Επιλογή 1. 

 

 
Εικόνα 14: Σύγκριση ποσοστών απωλειών Επιλογής 1 και Επιλογής 2 για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης 
 

Στην εικόνα 15 παρατίθενται οι χρόνοι επεξεργασίας της Κ.Μ.Ε. για την Επιλογή 1 

επιλέγοντας και για απόκρυψη 4, 6 και 8 κανόνων. Παρατηρείται µια εκθετική 

αύξηση του χρόνου επεξεργασίας σε σχέση µε το πλήθος των συναλλαγών της βάσης 

δεδοµένων. Επίσης, προκύπτει ότι η αύξηση του αριθµού των προς απόκρυψη 

κανόνων έχει ως αποτέλεσµα µια µικρή αύξηση στον χρόνο επεξεργασίας. 
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Εικόνα 15: Χρόνος Επεξεργασίας για την Επιλογή 1 για 10 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 16 παρατίθενται οι χρόνοι επεξεργασίας της Κ.Μ.Ε. για την Επιλογή 2. 

Παρατηρείται µια αντίστοιχη τάση µε αυτή της εικόνας 14, δηλαδή η αύξηση του 

πλήθους των συναλλαγών οδηγεί σε αύξηση του χρόνου επεξεργασίας όπως επίσης 

και η αύξηση του αριθµού των προς απόκρυψη κανόνων. 

 

 
Εικόνα 16: Χρόνος Επεξεργασίας για την Επιλογή 2 για 10 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 17 γίνεται σύγκριση των χρόνων επεξεργασίας για την Επιλογή 1 και την 

Επιλογή 2 επιλέγοντας για απόκρυψη 8 κανόνες συσχέτισης. Όπως παρατηρείται οι 
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χρόνοι είναι παραπλήσιοι. Ωστόσο στην περίπτωση της Επιλογής 2 παρατηρείται µία 

ελαφρά υπεροχή. 

 

 
Εικόνα 17: Σύγκριση Χρόνων Επεξεργασίας Επιλογής 1 και Επιλογής 2 για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης 
 
 

7.2 ∆εύτερη Σειρά Πειραµάτων µε Βάσεις ∆εδοµένων 
µε δεκαπέντε στοιχεία 
 
Στα πειράµατα που ακολουθούν χρησιµοποιήσαµε βάσεις δεδοµένων µε 15 στοιχεία 

και  µέσο µήκος συναλλαγής 8 στοιχεία. Τα πειράµατα επαναλήφθηκαν όπως και 

στην προηγούµενη ενότητα επιλέγοντας 4, 6 και 8 κανόνες για απόκρυψη 

χρησιµοποιώντας την πρώτη φορά την Επιλογή 1 και τη δεύτερη φορά την Επιλογή 2 

καταγράφοντας τα ποσοστά των έµµεσων απωλειών και τους χρόνους επεξεργασίας 

της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.  

 

Στην εικόνα 18 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των έµµεσων απωλειών 

µε βάση την Επιλογή 1. Παρατηρείται, λοιπόν, µία σταδιακή αύξηση του ποσοστού 

των έµµεσων απωλειών σε σχέση µε το πλήθος των συναλλαγών της βάσης 

δεδοµένων καθώς και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε σχέση µε το πλήθος των 

επιλεγόµενων κανόνων. 
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Εικόνα 18: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 1 για 15 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 19 έγιναν παρόµοιες µετρήσεις µε βάση την Επιλογή 2. Όπως και στην 

περίπτωση της Επιλογής 1 παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση των έµµεσων 

απωλειών καθώς αυξάνεται το µέγεθος της βάσης δεδοµένων ενώ και η αύξηση του 

αριθµού των κανόνων επιδρά αρνητικά. 

 

 
Εικόνα 19: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 2 για 15 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 20 γίνεται σύγκριση των ποσοστών των έµµεσων απωλειών για τις 

Επιλογές 1 και 2 αποκρύπτοντας 8 κανόνες συσχέτισης. Γίνεται φανερό, ότι η 
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Επιλογή 1 οδηγεί σε περισσότερες απώλειες σε σχέση µε την Επιλογή 2 οι οποίες 

συγκρινόµενες µεταξύ τους αυξάνονται διαρκώς. 

 

 
Εικόνα 20: Σύγκριση ποσοστών απωλειών Επιλογής 1 και Επιλογής 2 για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης 
 

Στις εικόνες 21 και 22 παρουσιάζονται οι χρόνοι επεξεργασίας για τις Επιλογές 1 και 

2 αντίστοιχα Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις η αύξηση που παρατηρείται 

είναι εκθετική και είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση της επιλογής 8 κανόνων 

συσχέτισης.  

 

 
Εικόνα 21: Χρόνος Επεξεργασίας για την Επιλογή 1 για 15 στοιχεία 
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Εικόνα 22: Χρόνος Επεξεργασίας για την Επιλογή 2 για 15 στοιχεία 
 

Στην εικόνα 23 γίνεται σύγκριση των χρόνων επεξεργασίας των Επιλογών 1 και 2  

στην περίπτωση της επιλογής για απόκρυψη 8 κανόνων συσχέτισης από την οποία 

προκύπτει ότι η Επιλογή 2 είναι πιο αργή σε σχέση µε την Επιλογή 1. 

 

 
Εικόνα 23: Σύγκριση Χρόνων Επεξεργασίας Επιλογής 1 και Επιλογής 2 για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης 

 
7.3 Σύγκριση Αποτελεσµάτων  
 
Στην εικόνα 24 γίνεται σύγκριση των ποσοστών των έµµεσων απωλειών για 2 βάσεις 

δεδοµένων µε 10 και 15 στοιχεία στην περίπτωση της Επιλογής 1 και για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης από την οποία προκύπτει ότι τα ποσοστά είναι µεγαλύτερα για 
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τη βάση δεδοµένων που αποτελείται από 15 στοιχεία. Παρατηρείται, επίσης, ότι ενώ 

στη βάση δεδοµένων µε 10 στοιχεία το ποσοστό από τις 2000 συναλλαγές και έπειτα 

αρχίζει να φθίνει ενώ αντίθετα στη βάση δεδοµένων µε 15 στοιχεία αυξάνεται 

συνεχώς. 

  

 
Εικόνα 24: Σύγκριση Έµµεσων Απωλειών για την Επιλογή 1 για 10 και 15 στοιχεία  για 

απόκρυψη 8 κανόνων συσχέτισης 
 
Στην εικόνα 25 γίνεται σύγκριση των ποσοστών των έµµεσων απωλειών για 2 βάσεις 

δεδοµένων µε 10 και 15 στοιχεία στην περίπτωση της Επιλογής 2 και για απόκρυψη 8 

κανόνων συσχέτισης απ’ όπου προκύπτει ότι είναι συνεχώς υψηλότερα για τη βάση 

δεδοµένων µε 15 στοιχεία µε εξαίρεση ένα µικρό διάστηµα (περίπου από 700 µέχρι 

1300 συναλλαγές) όπου είναι υψηλότερα για τη βάση δεδοµένων µε 10 στοιχεία. 

Όπως και στην περίπτωση της Επιλογής 1, τα ποσοστά αυξάνονται συνεχώς στην 

περίπτωση της βάσης δεδοµένων µε 15 στοιχεία ενώ στην περίπτωση της βάσης 

δεδοµένων µε 10 στοιχεία µετά τις 1000 συναλλαγές µειώνονται διαρκώς. 
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Εικόνα 25: Σύγκριση Έµµεσων Απωλειών για την Επιλογή 2 για 10 και 15 στοιχεία  για 

απόκρυψη 8 κανόνων συσχέτισης 
 

Στην εικόνα 26 γίνεται σύγκριση των χρόνων επεξεργασίας για 2 βάσεις δεδοµένων 

µε 10 και 15 στοιχεία στην περίπτωση της Επιλογής 1 και για απόκρυψη 8 κανόνων 

συσχέτισης. Παρατηρούµε ότι για τη βάση δεδοµένων µε 15 στοιχεία έχουµε συνεχώς 

υψηλότερους χρόνους σε σχέση µε τη βάση δεδοµένων µε 10 στοιχεία. 

 

 
Εικόνα 26: Σύγκριση Χρόνων Επεξεργασίας για την Επιλογή 1 για 10 και 15 στοιχεία  για 

απόκρυψη 8 κανόνων συσχέτισης 
 

Στην εικόνα 27 γίνεται σύγκριση των χρόνων επεξεργασίας για 2 βάσεις δεδοµένων 

µε 10 και 15 στοιχεία στην περίπτωση της Επιλογής 2 και για απόκρυψη 8 κανόνων 

συσχέτισης. Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι αντίστοιχα µε αυτά στην 
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περίπτωση της Επιλογής 1, δηλαδή, µεγαλύτεροι χρόνοι επεξεργασίας για τη βάση 

δεδοµένων µε 15 στοιχεία. 

 

 
Εικόνα 27: Σύγκριση Χρόνων Επεξεργασίας για την Επιλογή 2 για 10 και 15 στοιχεία  για 

απόκρυψη 8 κανόνων συσχέτισης 
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8. Συµπεράσµατα  
 
 

κοπός των πειραµάτων που έγιναν στο κεφάλαιο 7 ήταν να οδηγηθούµε σε 

κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την απόδοση των αλγορίθµων που 

απαρτίζουν το προτεινόµενο σύστηµα ως προς τους χρόνους επεξεργασίας 

και τα ποσοστά των έµµεσων απωλειών. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, τα δεδοµένα 

βάσεων δεδοµένων που παρήχθησαν µε τον Synthetic Dataset Generator της IBM 

[58] προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

Σ 
• Όταν η βάση δεδοµένων αποτελείται από µικρό αριθµό στοιχείων, η αύξηση 

του αριθµού των συναλλαγών από τις οποίες αποτελείται οδηγεί σε σταδιακή 

µείωση του ποσοστού των έµµεσων απωλειών. Αντίθετα, σε βάσεις 

δεδοµένων που απαρτίζονται από περισσότερα στοιχεία η αύξηση των 

συναλλαγών έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση των έµµεσων απωλειών. 

Συνεπώς, το σύστηµα µας είναι πιο αποδοτικό για βάσεις δεδοµένων µε 

σχετικά µικρό αριθµό στοιχείων. 

• Η αύξηση του αριθµού των προς απόκρυψη κανόνων συσχέτισης έχει ως 

συνέπεια την αύξηση του ποσοστού των έµµεσων απωλειών. 

• Η Επιλογή 2 οδηγεί σε µικρότερα ποσοστά έµµεσων απωλειών σε σχέση µε 

την Επιλογή 1.  

• Όσο περισσότερες συναλλαγές διαθέτει η βάση δεδοµένων τόσο περισσότερο 

καθυστερεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδοµένων από το σύστηµα 

µας. 

• Η αύξηση του αριθµού των προς απόκρυψη κανόνων συσχέτισης αυξάνει τη 

διάρκεια επεξεργασίας των δεδοµένων. 
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• Η επεξεργασία των δεδοµένων ολοκληρώνεται σε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα όταν επιλέξουµε την Επιλογή 1. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεράσµατα, γίνεται αντιληπτό ότι, το προτεινόµενο 

σύστηµα έχει καλύτερα αποτελέσµατα για βάσεις δεδοµένων που απαρτίζονται από 

ένα σχετικά µικρό αριθµό στοιχείων (µέχρι 10). Όσον αφορά την επιλογή της 

Επιλογής 1 ή 2, αυτή εξαρτάται από το τι µας ενδιαφέρει περισσότερο. Αν 

ενδιαφερόµαστε να έχουµε τις λιγότερες δυνατές απώλειες θα προτιµήσουµε την 

Επιλογή 2 ενώ αν επιθυµούµε την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία θα προτιµήσουµε 

την Επιλογή 1. Η επιλογή, λοιπόν, επαφίεται στον χρήστη του συστήµατος και στους 

σκοπούς για τους οποίους ενδιαφέρεται να το χρησιµοποιήσει. 
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9. Μελλοντική Έρευνα 
 
 

 παρούσα µελέτη αναφέρεται σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον µε την 

έννοια ότι υπάρχουν αρκετές βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται 

αποθηκευµένες σε διαφορετικούς σταθµούς εργασίας. Εντούτοις, στην 

προσέγγιση που ακολουθήσαµε, χρησιµοποιήθηκε µία βάση δεδοµένων η οποία 

διασπάται σε επιµέρους βάσεις οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο σκληρό δίσκο. 

Αντικείµενο περαιτέρω µελέτης θα αποτελέσει η επέκταση του συστήµατος ώστε να 

λειτουργήσει για βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται διασκορπισµένες σε 

διαφορετικούς Η/Υ και ενδεχοµένως σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

λαµβάνοντας υπόψιν και το κόστος µετάδοσης που δεν λήφθηκε υπόψιν στη 

συγκεκριµένη ανάλυση και αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα για την 

απόδοση ενός τέτοιου συστήµατος. 

Η 

 

Ένα άλλο θέµα που θα µελετηθεί αποτελούν οι έµµεσες απώλειες. Όπως, αναφέρθηκε 

για βάσεις δεδοµένων µε µεγάλο πλήθος στοιχείων και συναλλαγών, τα ποσοστά 

είναι αρκετά µεγάλα. Η µείωση, λοιπόν, του ποσοστού των έµµεσων απωλειών θα 

πρέπει να τύχει περαιτέρω έρευνας και µελέτης. 

 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση του πλήθους των συναλλαγών της βάσης 

δεδοµένων αυξάνει και µάλιστα εκθετικά τους χρόνους επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο 

σηµαίνει ότι για βάσεις δεδοµένων µε πολλές χιλιάδες ή ακόµη και εκατοµµύρια 

συναλλαγές, το σύστηµα θα χρειαστεί αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα (της τάξης 

µερικών ωρών) µέχρι να ολοκληρώσει την επεξεργασία όλων των δεδοµένων. 
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Συνεπώς, θα πρέπει να µελετηθούν τρόποι που θα επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσµατα στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα. 
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Παράρτηµα  
 
Α. Αντιστοίχιση Όρων 
 
Α/Α Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

1 Association Rule Κανόνας Συσχέτισης 

2 Association Rule Mining 
(ARM) 

Εξόρυξη Κανόνων 
Συσχέτισης 

3 Bandwidth Εύρος Ζώνης 
4 Blocking Μπλοκάρισµα 
5 Centralized Database Κεντρική βάση ∆εδοµένων 
6 Characterization Χαρακτηρισµός 
7 Classification Κατηγοριοποίηση 
8 Classifier Κατηγοριοποιητής 
9 Clustering Συσταδοποίηση 
10 Communication Cost Κόστος µετάδοσης 
11 Confidence Εµπιστοσύνη 
12 Confidence Interval ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης 
13 Confusion Σύγχυση 
14 Data Distribution Κατανοµή ∆εδοµένων 
15 Data Mining Εξόρυξη Γνώσης 
16 Data Set Σύνολο ∆εδοµένων 
17 Data Skewness Ασυµµετρία ∆εδοµένων 
18 Database Βάση ∆εδοµένων 

19 Database Management 
System (DBMS) 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Βάσεων 

20 Decision Tree ∆έντρο Απόφασης 
21 Distorting Παραµόρφωση 

22 Distributed Database Κατανεµηµένη Βάση 
∆εδοµένων 

23 Forecasting Πρόγνωση 
24 Fragmentation Κατάτµηση 
25 Framework Περιβάλλον Εργασίας 
26 Fully Supports Υποστηρίζει Πλήρως 
27 Generalization Γενίκευση 
28 Generating Itemsets Παραγόµενα Στοιχειοσύνολα 
29 Globally Large Καθολικά Μεγάλο 
30 Heterogeneous data Ετερογενή ∆εδοµένα 
31 Heuristic techniques Ευριστικές τεχνικές 
32 Homogeneous Data Οµοιογενή ∆εδοµένα 
33 Horizontal Layout Οριζόντιο Σχήµα 
34 Induction Επαγωγή 
35 Inference Channels Κανάλια Συµπερασµάτων 
36 Input / Output Time Χρόνος Εισόδου / Εξόδου 
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37 Integration of Results Ενοποίηση Αποτελεσµάτων 
38 Item Στοιχείο 
39 Itemset Στοιχειοσύνολο 
40 Join Step Βήµα Συνένωσης 
41 Large Itemsets Μεγάλα Στοιχειοσύνολα 
42 Locally Large Τοπικά µεγάλο 
43 Machine Learning Μηχανική Μάθηση 
44 Missing Data Ελλιπή ∆εδοµένα 
45 Negative Border Αρνητικό Περιθώριο 
46 Neural Networks Νευρωνικά ∆ίκτυα 
47 Parsimonious Downgrading Φειδωλή Υποβάθµιση 
48 Partially Supports Υποστηρίζει Μερικώς 
49 Path Analysis Ανάλυση Μονοπατιού 
50 Perturbation ∆ιατάραξη 
51 Privacy Breaches Κενά ασφάλειας 
52 Privacy Preserving Προστασία γνώσης 
53 Prune Step Βήµα Αποκοπής 
54 Randomization Techniques Τεχνικές Τυχαιοποίησης 
55 Replication of Data Ανταλλαγή ∆εδοµένων 
56 Safety Margin Όριο Ασφάλειας 

57 Secure Multiparty 
Computation 

Ασφαλής Πολυµερής 
Υπολογισµός 

58 Schema Σχήµα 
59 Sensitive Rules Ευαίσθητοι Κανόνες 
60 Sensitivity Level Επίπεδο Εµπιστοσύνης 
61 Sequence Analysis Ακολουθιακή Ανάλυση 
62 Side Effects Έµµεσες απώλειες 
63 Site Μέρος 
64 Strong Rule Ισχυρός Κανόνας 
65 Summarization Παρουσίαση Συνόψεων 
66 Support Υποστήριξη 
67 Support Interval ∆ιάστηµα Υποστήριξης 
68 Synthetic Τεχνητός  
69 Task Distribution Κατανοµή Εργασιών 
70 Training Data ∆εδοµένα Εκπαίδευσης 
71 Transaction Συναλλαγή 
72 Tuple Πλειάδα 
73 Unknown Attributes Άγνωστες Τιµές 
74 Vertical Layout Κατακόρυφο Σχήµα 
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Β. Ερµηνεία Συµβόλων 
 

Σύµβολο Ερµηνεία 
Ι σύνολο στοιχείων της βάσης δεδοµένων 
in στοιχείο της βάση δεδοµένων 
Β∆ κεντρική βάση δεδοµένων 
Β∆i τοπική βάση δεδοµένων 
Τ συναλλαγή 

κ-στοιχειοσύνολο στοιχειοσύνολο µε κ στοιχεία 
r κανόνας συσχέτισης 

lr 
σύνολο στοιχείων που βρίσκονται στο αριστερό µέρος του 
κανόνα r 

rr σύνολο στοιχείων που βρίσκονται στο δεξί µέρος του κανόνα r 
Σr στοιχειοσύνολο που αντιστοιχεί στον κανόνα r 

ΕΤΥ Ελάχιστη Τιµή Υποστήριξης 
ΕΤΕ Ελάχιστη Τιµή Εµπιστοσύνης 

L σύνολο µεγάλων στοιχειοσυνόλων 
LH σύνολο µεγάλων στοιχειοσυνόλων για απόκρυψη 
R σύνολο κανόνων συσχέτισης 
RH σύνολο κανόνων συσχέτισης για απόκρυψη 
TZ σύνολο συναλλαγών που υποστηρίζουν το στοιχειοσύνολο Ζ 

Tr 
σύνολο συναλλαγών που υποστηρίζουν πλήρως το παραγόµενο 
στοιχειοσύνολο του κανόνα συσχέτισης r 

Μ µέγεθος κεντρικής βάσης δεδοµένων 
Μi µέγεθος τοπικών βάσεων δεδοµένων 

Χ.Υποστήριξη υποστήριξη του στοιχειοσυνόλου Χ στην κεντρική βάση 
δεδοµένων 

Χ.Υποστήριξη(i) 
υποστήριξη του στοιχειοσυνόλου Χ στην τοπική βάση 
δεδοµένων 

ΚΜ σύνολο καθολικά µεγάλων στοιχειοσυνόλων στην κεντρική 
βάση Β∆ 

ΚΜ(k) σύνολο καθολικά µεγάλων k-στοιχειοσυνόλων στην κεντρική 
βάση Β∆ 

ΚΤΜi σύνολο κτ-µεγάλων στοιχειοσυνόλων στη τοπική βάση Β∆i 
ΚΤΜi(k) σύνολο κτ-µεγάλων  κ-στοιχειοσυνόλων στη τοπική βάση Β∆i 
ΥΣ(k) σύνολο υποψήφιων στοιχειοσυνόλων που προκύπτουν από το 

σύνολο ΚΜ(k-1) 

ΥΣi(k) 
σύνολο υποψήφιων στοιχειοσυνόλων που προκύπτουν από το 
σύνολο ΚΜi(k-1) 

TMi(k) 
σύνολο τοπικά µεγάλων κ-στοιχειοσυνόλων που προκύπτουν 
από το σύνολο ΥΣi(k) 

ΑΠΥ Ασφαλής Πολυµερής Υπολογισµός 
ΚΚΣ σύνολο καθολικών κανόνων συσχέτισης 
ΤΚΣ σύνολο τοπικών κανόνων συσχέτισης 
ΕΕΚ σύνολο ευαίσθητων κανόνων συσχέτισης 
ΚΑΕ Κατανεµηµένος Αλγόριθµος Εξόρυξης 
ΑΕ Αλγόριθµος Εξόρυξης 
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ΑΑΚ Αλγόριθµος Απόκρυψης Κανόνων 
Κ.Μ.Ε. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
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Γ. Ονοµατολογία Αλγορίθµων 

 
Όνοµα 

Αλγορίθµου Περιγραφή 

Apriori Αλγόριθµος Εξόρυξης κανόνων συσχέτισης από µία κεντρική 
βάση δεδοµένων 

FDM Κατανεµηµένος Αλγόριθµος Εξόρυξης κανόνων συσχέτισης 

ΜΥ Αλγόριθµος απόκρυψης κανόνων συσχέτισης µειώνοντας την 
υποστήριξη 

ΜΕ Αλγόριθµος απόκρυψης κανόνων συσχέτισης µειώνοντας την 
ελάχιστη υποστήριξη 

ΜΕ2 Αλγόριθµος απόκρυψης κανόνων συσχέτισης αυξάνοντας την 
µέγιστη υποστήριξη 

ΟΑ1 Αλγόριθµος υπολογισµού Ορίου Ασφαλείας για τον συνδυασµό 
αλγορίθµων ΜΕ-ΜΕ2 

ΟΑ2 Αλγόριθµος υπολογισµού Ορίου Ασφαλείας για τον συνδυασµό 
αλγορίθµων ΜΥ-ΜΕ2 

ΑΚ Αλγόριθµος ανάκτησης κανόνων συσχέτισης 
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∆. Πίνακες Μετρήσεων 

 
Εδώ παρατίθενται οι πίνακες µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τα πειράµατα που 

πραγµατοποιήθηκαν στο κεφάλαιο 7. 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 34,48% 27,58% 31,03% 
1000 34,52% 36,90% 37,71% 
2000 36,48% 39,18% 39,18% 
4000 14,28% 20,40% 23,45% 
8000 8,14% 14,67% 20,12% 

 
Πίνακας 13: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 1 για 10 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 22,98% 32,18% 29,88% 
1000 22,61% 36,90% 36,90% 
2000 28,37% 29,72% 27,02% 
4000 10,12% 22,44% 18,36% 
8000 5,90% 10,63% 16,74% 

 
Πίνακας 14: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 2 για 10 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 12,07% 17,20% 33,85% 
1000 29,50% 37,61% 38,96% 
2000 32,12% 42,56% 48,44% 
4000 42,79% 46,78% 55,56% 
8000 50,22% 61,40% 65,79% 

 
Πίνακας 15: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 1 για 15 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 12,90% 19,02% 31,38% 
1000 18,69% 32,43% 32,20% 
2000 28,57% 34,12% 36,65% 
4000 31,62% 41,67% 39,23% 
8000 37,89% 45,89% 42,78% 

 
Πίνακας 16: Ποσοστά Απωλειών κανόνων συσχέτισης για την Επιλογή 2 για 15 στοιχεία 
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Πλήθος 

συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 36,578 39,813 46,605 
1000 176,468 102,016 177,25 
2000 631,594 616,313 688,312 
4000 934,906 1024,515 1375,422 
8000 4512,289 5013,346 5578,178 

 
Πίνακας 17: Χρόνοι Επεξεργασίας για την Επιλογή 1 για 10 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 56,187 57,047 66,626 
1000 110,782 169,688 198,234 
2000 407,219 450,907 544,438 
4000 828,512 1536,969 1733,031 
8000 4310,179 5341,223 5896,265 

 
Πίνακας 18: Χρόνοι Επεξεργασίας για την Επιλογή 2 για 10 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 621,484 607,968 570,187 
1000 1000,093 1016,25 1038,281 
2000 1923,678 2112,698 2002,427 
4000 2879,127 3109,371 3696,12 
8000 5458,127 5890,645 6210,22 

 
Πίνακας 19: Χρόνοι Επεξεργασίας για την Επιλογή 1 για 15 στοιχεία 
 
 

Πλήθος 
συναλλαγών 4 κανόνες 6 κανόνες 8 κανόνες 

500 623,734 621,816 611,187 
1000 1002,61 1054,843 1150,25 
2000 2001,102 2341,997 2689,145 
4000 2997,139 3221,21 3994,521 
8000 5698,793 5996,326 6456,197 

 
Πίνακας 20: Χρόνοι Επεξεργασίας για την Επιλογή 2 για 15 στοιχεία 
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Ε. Περιεχόµενα CD 
 

Η παρούσα µελέτη συνοδεύεται από ένα CD το οποίο έχει τα εξής περιεχόµενα: 

• Το αρχείο thesis.pdf που περιέχει το κείµενο της διπλωµατικής 

• Το αρχείο thesis.ppt που περιέχει την παρουσίαση της διπλωµατικής 

• Τον φάκελο code µε τα αρχεία devide.pl και thesis_code.pl που περιέχουν τον 

κώδικα µε βάση τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα του κεφαλαίου 

7 

• Το αρχείο readme.txt που περιέχει οδηγίες τα βήµατα εκτέλεσης του κώδικα 

των αρχείων του φακέλου code 

• Το αρχείο arrays.xls που περιέχει τους πίνακες µε τις µετρήσεις που 

προέκυψαν από τα πειράµατα 

• Το αρχείο results.pdf που περιέχει τις γραφικές παραστάσεις των µετρήσεων 

• Τον φάκελο IBM_Generator που περιέχει IBM Quest Market-Basket Synthetic 

Data Generator για περιβάλλον Windows. Συστήνεται η εκτέλεση των αρχείων σε 

περιβάλλον Microsoft Visual Studio 
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