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• Παράγει αποτελέσματα ταξινόμησης
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα
υποδείγματα.

• Δεν διατηρεί σε κάθε επανάληψη το ίδιο
σετ εξαιρούμενων υποδειγμάτων.

• Λειτουργεί παρόμοια με τον αλγόριθμο του
κοντινότερου γείτονα, που έχει μεγάλες
απαιτήσεις αποθήκευσης.

Μεθοδολογία εκμάθησης
βασισμένη σε υποδείγματα



Προβλήματα των IBL Αλγόριθμων.

• Υπολογιστικό κόστος
• Μη ανεκτικοί στα χαρακτηριστικά θορύβου
• Μη ανεκτικοί σε άσχετα χαρακτηριστικά
• ‘Ευαίσθητοι’ στην επιλογή της συνάρτησης
ομοιότητας του αλγόριθμου

• Δεν υπάρχει φυσικός τρόπος να εργαστείς
με nominal ή missing χαρακτηριστικά

• Παρέχουν μικρή πληροφορία όσον αφορά
τη δομή των δεδομένων. 



IB1 αλγόριθμος
• Είναι ο απλούστερος της κατηγορίας
• Συνάρτηση ομοιότητας:

similarity(x,y)=                        
όπου τα υποδείγματα περιγράφονται από n 
χαρακτηριστικά.

• Εφαρμόζεται σε μεγάλες τάξεις μεταβλητών.
• Το άνω όριο του πλήθους των υποδειγμάτων είναι
ένα πολυώνυμο της τάξης του ορίου των
μεταβλητών.

• Αποτυγχάνει αν οι δοθείσες μεταβλητές είναι
λογικά ανεπαρκείς για την περιγραφή της
μεταβλητής στόχου.
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• Είναι ίδιος με τον IB1 εκτός από το
γεγονός ότι αποθηκεύει μόνο τα λάθος
ταξινομημένα υποδείγματα.

• Οι απαιτήσεις αποθήκευσης είναι κατά
πολύ μικρότερες συγκριτικά με τον IB1.

• Η ακρίβεια της ταξινόμησης μειώνεται
ταχύτερα από τον IB1 καθώς αυξάνεται ο
θόρυβος.

IB2 αλγόριθμος



• Διατηρεί αρχείο ταξινόμησης για κάθε αποθηκευμένο
υπόδειγμα.

• Εφαρμόζει τεστ σημαντικότητας για τον καθορισμό των
υποδειγμάτων που είναι καλά για την ταξινόμηση και
αυτών που έχουν θόρυβο.

• Δέχεται ένα υπόδειγμα αν η ακρίβεια ταξινόμησης είναι
μεγαλύτερη από την τάξη της παρατηρούμενης
συχνότητας και διαγράφει το υπόδειγμα αν η συχνότητα
είναι μικρότερη.

• Υποθέτει ότι τα αρχεία ταξινόμησης των υποδειγμάτων
με θόρυβο ξεχωρίζουν αυτά χωρίς θόρυβο.

• Καταγράφει υψηλή ακρίβεια ταξινόμησης και μικρές
απαιτήσεις αποθήκευσης συγκριτικά με τους δύο
προηγούμενους αλγόριθμους όταν τα υποδείγματα
διακόπτονται από θόρυβο.

IB3 αλγόριθμος
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