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ύνοτη 

 
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ 
παξαγφλησλ εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Η ζπιινγή ησλ 
ζηνηρείσλ έγηλε απφ κία κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε κέζσ πεηξάκαηνο 
ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθαλ δχν 

ζηαηηζηηθά κνληέια, ζπγθεθξηκέλα έλα κνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 
θαη έλα κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ χπαξμε ή φρη 
ζπκβάληνο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ 
αθνξνχζαλ ζε έλα ιεπηφ πξηλ ην ζπκβάλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαζψο θαη ζην 

ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο θνηλψλ 
παξαγφλησλ ζηελ νκάδα ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ. χκθσλα κε ηα 
απνηειέζκαηα, ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ παξνπζίαζε ηα πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 
ζηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο χπαξμεο ζπκβάλησλ κε ρακειφηεξε πηζαλφηεηα ιάζνο 

πξνβιέςεσλ, ζπγθξηηηθά κε εθείλν ηεο δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηελ 
παξαγνληηθή αλάιπζε, πξνέθπςε φηη ε θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ ην ζπκβάλ κπνξεί 
λα πεξηγξαθεί κέζσ ηεο ηαρχηεηαο, ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ 
θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή. Οκνίσο, ε θαηάζηαζε πνπ αθνξά ζε 

ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαιχηεξα κέζσ ηεο 
ηαρχηεηαο θαη ηεο δηακήθνπο θαη πιεπξηθήο επηηάρπλζεο. Σέινο, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ.   
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Abstract 
 

The aim of this Diploma Thesis is to determine critical factors for the identification of 
traffic events in urban areas. Data were obtained from a large dataset created through a 

driving simulator experiment. For the data analysis, two statistical models were 
developed, namely a binomial logistic regression and a random forest one, both of 
which considering the occurrence of an event as the dependent variable. Furthermore, 
factor analysis was performed with regards to data concerning one minute before the 

event, the duration of the event as well as the combination of the aforementioned cases, 
in order to investigate the existence of common factors in the group of independent 
variables. According to the results, the random forest model proved to produce more 
reliable results predicting events with a lower false alarm rate, when compared to 

binomial logistic regression. Moreover, factor analysis demonstrated that data 
representing one minute before the event can be described by speed, the deviation of 
the vehicle from the middle of the road and the distance from the right boundary line. 
Similarly, data during the event can be better described through speed and longitudinal 

and lateral acceleration. Finally, suggestions are made for the results use as well as for 
further research in this topic. 
 
 
Keywords: event identification, urban areas, driving behavior, binomial logistic 

regression, random forest model, factor analysis 



 

  



 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πποζδιοπιζμόρ κπίζιμυν 
παπαγόνηυν ενηοπιζμού οδικών ζςμβάνηυν ζε αζηικέρ πεπιοσέρ. Γηα ην ιφγν 

απηφ αλαπηχρζεθαλ κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπο 
λα πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπκβάληνο. 

 
Σα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ πξνέθπςαλ απφ πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 
πνπ είρε εθπνλεζεί ζε παιαηφηεξε έξεπλα. Απφ απηά ηα δεδνκέλα δηακνξθψζεθαλ νη 
ηειηθνί πίλαθεο πνπ πεξηείραλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ 
πξηλ ην ζπκβάλ αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο. Χο εξαπηημένη κεηαβιεηή 
θαζνξίζηεθε ε χπαξμε ή φρη ζπκβάληνο (Event) θαη σο ανεξάπηηηεο ε ηαρχηεηα 

(Speed), ε πιεπξηθή (AccLat) θαη ε δηακήθεο (AccLon) επηηάρπλζε, ν ρξφλνο κέρξη ηε 
ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (THead), ε απφζηαζε απφ ηε δεμηά 

νξηνγξακκή (DRight), ε ζπλνιηθά δηαλπφκελε απφζηαζε (rdist), ε απφθιηζε ηνπ 
νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ (rspur), ε ζέζε ηνπ ηηκνληνχ (Wheel) θαη ε νδεγηθή 
εκπεηξία (Driving experience). Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ κεηά απφ έιεγρν 
φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη πςειή.  

 
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεκηνπξγήζεθαλ ην κνληέιν ηεο διυνςμικήρ λογιζηικήρ 
παλινδπόμηζηρ θαη ην κνληέιν ησλ ηςσαίυν δαζών θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν 

παξαιιαγέο γηα ην θαζέλα. Η παξαιιαγή Α πεξηειάκβαλε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηνπ ηειηθνχ πίλαθα δεδνκέλσλ ελψ ε παξαιιαγή Β πεξηειάκβαλε ηηο 
κεηαβιεηέο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο πην ζεκαληηθέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 
Boruta πνπ εθηίκεζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Παραλλαγή Α: : Event (εμαξηεκέλε) θαη Speed, AccLat, AccLon, THead, 
DRight, rdist, rspur, Wheel, Driving experience (αλεμάξηεηεο) 

 
 Παραλλαγή Β: Event (εμαξηεκέλε) θαη Speed, THead, DRight, rdist, Wheel 

και Driving experience (αλεμάξηεηεο) 

 
ηνπο πίλαθεο 6.1 – 6.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο θαη αλάιπζεο παξαγφλησλ. Η παξαιιαγή Β ηνπ κνληέινπ δησλπκηθήο 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δελ έδηλε θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ 
θξίζεθε αλαγθαία ε αλάιπζή ηνπ.  
 
 

 

 
 

Πολύ ικανοποιηηικό

Ικανοποιηηικό

Οπιακά ικανοποιηηικό

Καθόλος ικανοποιηηικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



 

Πίνακαρ 6.1: Μνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 79.26   

Αλάθιεζε (Recall) 13.44   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 99.04   

Αθξίβεηα (Precision) 80.8   

Μέηξν F (F-measure) 23.05   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

0.96 
  

Εκβαδόλ θάησ από ηελ 
θακπύιε ROC (AUC) 

68.18 
  

 
 

Πίνακαρ 6.2: Μνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 87.17   

Αλάθιεζε (Recall) 65.56   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 93.67   

Αθξίβεηα (Precision) 75.68   

Μέηξν F (F-measure) 70.26   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

6.33 
  

 
 

Πίνακαρ 6.3: Μνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Β) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 81.19   

Αλάθιεζε (Recall) 53.51   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 89.51   

Αθξίβεηα (Precision) 60.53   

Μέηξν F (F-measure) 56.81   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

10.49 
  

 
 
Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παπαγονηική ανάλςζη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ ην ζπκβάλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ζην 

ζχλνιν απηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο θνηλψλ παξαγφλησλ (Πίλαθαο 6.4).  
 
 
 



 

Πίνακαρ 6.4: Απνηειέζκαηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

Πίλαθαο 
Παπάγονηαρ 

1 
Παπάγονηαρ 

2 
Παπάγονηαρ 

3 

PreEventU2 
(1 ιεπηό πξηλ 
ην ζπκβάλ) 

DRight Speed rspur 

DurEventU2 
(δηάξθεηα 

ζπκβάληνο) 
Speed 

AccLat  
AccLon 

  

ΕventsU2 
(ζύλνιν ησλ 
παξαπάλσ) 

AccLat Speed DRight 

 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα ζςμπεπάζμαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 
 Οη μεηαβληηέρ με ηη μεγαλύηεπη ζημανηικόηηηα γηα ηνλ εληνπηζκφ χπαξμεο 

ζπκβάλησλ ζε αζηηθέο νδνχο είλαη ε ηαρχηεηα, ε ζπλνιηθή δηαλπφκελε 
απφζηαζε, ε απφζηαζε απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή, ε ζέζε ηνπ ηηκνληνχ, ε νδεγηθή 
εκπεηξία θαη ν ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα. 

 
 Σν μονηέλο διυνςμικήρ λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ κε φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο (Παξαιιαγή Α) θξίζεθε μη αξιόπιζηο θαζψο ελψ παξνπζίαζε 

κεγάιε νξζφηεηα, δειαδή ζπλνιηθά ζσζηέο πξνβιέςεηο, δελ πξνέβιεπε 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο (ρακειφο δείθηεο αλάθιεζεο), πνπ ήηαλ 
θαη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Σν ίδην κνληέιν γηα κηθξφ αξηζκφ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (Παξαιιαγή Β) δελ ιεηηνχξγεζε θαζφινπ 
ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ θξίζεθε άμην πεξαηηέξσ αλάιπζεο. 

 
 Σν μονηέλο ηςσαίυν δαζών παξνπζίαζε αξιόπιζηα αποηελέζμαηα θαη ζηηο 

δχν παξαιιαγέο ηνπ. Πξνέθπςαλ πςεινί δείθηεο νξζφηεηαο (ζσζηή πξφβιεςε 
χπαξμεο ή φρη ζπκβάληνο) θαη εμεηδηθεπηηθφηεηαο (πξφβιεςε κε χπαξμεο 
ζπκβάληνο) θαη ζηηο δχν παξαιιαγέο. Η παπαλλαγή Α κπίθηκε πιο 
αποηελεζμαηική θαζψο είρε απμεκέλε πηζαλφηεηα πξφβιεςεο χπαξμεο 

ζπκβάληνο (αλάθιεζε) θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα ιάζνπο πξφβιεςεο χπαξμεο 
ζπκβάληνο (δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνχ). 

 
 Σν μονηέλο ηςσαίυν δαζών βπέθηκε να δίνει πιο αξιόπιζηα αποηελέζμαηα 

ζηον ενηοπιζμό ζςμβάνηυν ζε ζσέζη με ηο μονηέλο διυνςμικήρ 
λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ ίζσο επεηδή δελ ζεσξεί φηη ην κνληέιν έρεη 

γξακκηθή ζρέζε φπσο ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο θαη εμεηάδεη ηπραία δείγκαηα 
κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
 



 

 Καη ζηα δχν κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ε παπαλλαγή με ηον μεγαλύηεπο 
απιθμό μεηαβληηών παξνπζίαζε πην ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε θαηάζηαζε πνπ 
αθνξά ζην ένα λεπηό ππιν ηο ζςμβάν κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ ηξηψλ 

παξαγφλησλ: i) ηεο επηξξνήο ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή, ii) ηεο 
ηαρχηεηαο θαη iii) ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ. Η ηαρχηεηα 

είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε έλα ζπκβάλ 
αιιά θαη νη απνζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ δεμηά νξηνγξακκή θαη ην κέζν ηεο 
νδνχ  παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ζε έλα απξνζδφθεην ζπκβάλ ην φρεκα 
κπνξεί λα βξεζεί εθηφο πνξείαο. 

 
 Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε καηά ηη διάπκεια ηος ζςμβάνηορ νη παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ είλαη δχν: i) έλαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηξξνή 
ηεο ηαρχηεηαο θαη ii) έλαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηξξνή ηεο πιεπξηθήο θαη ηεο 

δηακήθνπο επηηάρπλζεο. Όπσο θαη ε ηαρχηεηα έηζη θαη ε πιεπξηθή θαη ε δηακήθεο 
επηηάρπλζε είλαη παξάγνληεο κε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηε δπλακηθή ηεο θίλεζεο 
ηνπ νρήκαηνο θαη ζπλαθφινπζα ζηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε κε αλακελφκελν 
ζπκβάλ. 

 
 Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε επίζεο πξνέθπςε πσο ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ενόρ λεπηού ππιν και καηά ηη διάπκεια ηος 
ζςμβάνηορ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ ηξεηο παξάγνληεο: i) ηελ επηξξνή ηεο 

πιεπξηθήο επηηάρπλζεο, ii) ηελ επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο θαη iii) ηελ επηξξνή ηεο 
απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή θαζψο απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ 
παξαπάλσ.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1. Γεληθή αλαζθφπεζε 
 
Η οδική αζθάλεια απνηειεί ζνβαξφ θνηλσληθφ ζέκα θαζψο ρηιηάδεο άλζξσπνη ράλνπλ 

ηε δσή ηνπο ή ηξαπκαηίδνληαη ζνβαξά θαζεκεξηλά ζηελ άζθαιην. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ 
πνπ ζθνηψλνληαη ζε ηξνραία δπζηπρήκαηα αλήιζε κφλν γηα ην 2016 ζε 1,35 
εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο (ΠΟΤ, 2018), ελψ ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα απνηεινχλ 

ζήκεξα ηελ πιένλ θνηλή αηηία ζαλάηνπ παηδηψλ θαη λέσλ ειηθίαο 5 – 29 εηψλ ζε 
νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Γξάθεκα 1.1). Η Διιάδα, επίζεο, θαηέρεη ηελ ηξίηε πςειφηεξε 
ζέζε ζηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηξνραία αηπρήκαηα κεηαμχ παηδηψλ, εθήβσλ θαη 
λέσλ έσο 25 εηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

 
Γπάθημα 1.1: Γέθα θνξπθαίεο αηηίεο ζαλάηνπ κεηαμχ λέσλ 15-29 εηψλ (ΠΟΤ,2014) 

 
Σν φρεκα, ε νδφο θαη ην πεξηβάιινλ θαη νη ρξήζηεο ηεο νδνχ απνηεινχλ ηνπο ηξεηο 
βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα (Φξαληδεζθάθεο θαη Γθφιηαο 

1994). Ο ζεκαληηθφηεξνο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο γηα ηα νδηθά αηπρήκαηα είλαη ν 
άλζξσπνο, είηε σο νδεγφο , είηε σο επηβάηεο είηε σο πεδφο. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη θάπνην ζπκβάλ ή αηχρεκα φηαλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο νδηθήο 
θπθινθνξίαο θαη αζθεί επηζεηηθή νδήγεζε (αλάπηπμε πςειψλ ηαρπηήησλ), φηαλ απνζπά 

ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ην θχξην θαζήθνλ ηεο νδήγεζεο  (ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 
ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηεο) ή φηαλ δηαπξάηηεη θάπνην νδεγηθφ ιάζνο (απψιεηα ειέγρνπ 
νρήκαηνο, αδπλακία ηήξεζεο απνζηάζεσλ).  
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Οη παξαπάλσ αλζξψπηλεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηα νδεγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ, ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζηε ισξίδα, ηνπο 

ρξνληθνχο δηαρσξηζκνχο ησλ νρεκάησλ, ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ άιια νρήκαηα 
θαη απφ ηα φξηα ηεο νδνχ, ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ θαη ζπλεπψο λα 
νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο νδηθνχ αηπρήκαηνο.  
 
Η ηασύηηηα απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ πνπ επεξεάδεη ηελ 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο αιιά θαη ηνλ δείθηε ζνβαξφηεηαο αηπρεκάησλ θαζψο έρεη 
ππνινγηζηεί φηη αχμεζε ελφο ρηιηνκέηξνπ ζηε κέζε ηαρχηεηα νδεγεί ζε 3% αχμεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο εκπινθήο ζε αηχρεκα. Η ππεξβνιηθή (κεγαιχηεξε ηνπ ηζρχνληνο νξίνπ) 

θαη ε κε θαηάιιειε (κηθξφηεξε ηνπ ηζρχνληνο νξίνπ αιιά κε θαηάιιειε γηα ηηο 
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο) ηαρχηεηα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 
θαη επζχλνληαη γηα έλα πςειφ πνζνζηφ ζαλάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Ο έιεγρνο 
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα απνηξέςεη ηα αηπρήκαηα θαη λα κεηψζεη ηνλ 

αληίθηππν απηψλ φηαλ ζπκβαίλνπλ, κεηψλνληαο ηε ζνβαξφηεηα ησλ ηξαπκαηηζκψλ. 
 
Η νδηθή αζθάιεηα ζηηο αζηικέρ πεπιοσέρ απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα θαζψο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ νδηθψλ αηπρεκάησλ κε παζφληεο γίλνληαη ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θπθινθνξνχλ πνιινί 
επάισηνη ρξήζηεο ηεο νδνχ (πεδνί, πνδειάηεο, κνηνζηθιεηηζηέο, παηδηά, ειηθησκέλνη) 
πνπ είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε ζπκβάλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο θπθινθνξίαο. 
 

Σα παξαπάλσ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ 
ενηοπιζμού οδικών ζςμβάνηυν πνπ ζπκβαίλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε ζθνπφ ηελ 

έγθαηξε πξφβιεςή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ πξνζπάζεηα γηα απνθπγή ή θαηάιιειε 
αληηκεηψπηζε.  

 
ε φια ηα παξαπάλσ ζα ζπκβάιιεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζηφρν ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ ζε αζηηθέο 
πεξηνρέο. 

 

1.2. ηφρνο 

 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε έγθαηξε θαη αμηφπηζηε αλίρλεπζε απξνζδφθεησλ 
ζπκβάλησλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ νδηθή αζθάιεηα. πλεπψο, ν ζηφρνο ηεο 
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ο πποζδιοπιζμόρ ηυν κπίζιμυν 

παπαγόνηυν ενηοπιζμού οδικών ζςμβάνηυν ζε αζηικέρ πεπιοσέρ. 
 

Η αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ πεηξάκαηνο πξνζνκνησηή νδήγεζεο 
παιαηφηεξεο έξεπλαο θαη αθνξνχλ ζε νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίαο ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ 
εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ εηδηθά ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 
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Χο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ 
ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ε επηινγή αμηφπηζησλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ 
ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ κε έγθπξα απνηειέζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβάληνο. 
Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζηφρν απνηειεί ε αλάιπζε παξαγφλησλ ψζηε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί νκαδνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 
πεξηγξάθεη έλα ιεπηφ πξηλ ην ζπκβάλ, ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο αιιά θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ απηψλ.  
 
Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ελ ιφγσ αληηθεηκέλνπ.   

 

1.3. Μεζνδνινγία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε μεθοδολογία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
 
Αθνχ γίλεη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηόσος θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο κειέηεο, είλαη απαξαίηεηε ε 

αλαδήηεζε ζςναθών επεςνών θαη κεζνδνινγηψλ αλάιπζεο απφ πξφζθαηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα θαζψο 
θαη ν ηξφπνο αλάιπζήο ηνπο.  
 
Αθνινπζεί ε ζςλλογή ησλ ζηνηρείσλ θαη ε επεξεπγαζία ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε  ηεο 
ηειηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Έπεηηα, κε αλάπηπμε θαηάιιεισλ κνληέισλ ζηαηιζηικήρ 
ανάλςζηρ πξνθχπηεη ζεηξά απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφβιεςε χπαξμεο 

ζπκβάλησλ. 

 
Σα παξαπάλσ βήκαηα νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο θαη ζηα αληίζηνηρα ζςμπεπάζμαηα. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο 
πποηάζειρ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ θαη πην 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
Σα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη 
ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο (Γξάθεκα 1.1). 
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Γπάθημα 1.1: Βήκαηα κεζνδνινγίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

 

1.4. Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κέζσ ηεο ζχλνςεο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 
 
Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί ην κεθάλαιο 1, ην νπνίν είλαη εηζαγσγηθφ θαη παξνπζηάδεη 

ηελ άκεζε ζχλδεζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο κε ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ν ζηφρνο ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζή 

ηεο. 
 
Σν κεθάλαιο 2 απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπλαθείο 

έξεπλεο θαη κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν 

ηειηθφο θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζα 
εμεηαζηνχλ. 
 
ην κεθάλαιο 3 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν αλαιχνληαη νη 

κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πεξηγξάθνληαη νη ηχπνη ησλ 
καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαζψο θαη νη έιεγρνη γηα ηελ απνδνρή ηνπο. 
 

Καζνξηζκφο 

ζηφρνπ 

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε 

πιινγή 

ζηνηρείσλ 

Δπεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ 

Αλάπηπμε 

καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ 

Πεξηγξαθή 

απνηειεζκάησλ 

 

πκπεξάζκαηα 

θαη πξνηάζεηο 
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ην κεθάλαιο 4 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ απφ κεγάιε βάζε 

δεδνκέλσλ παιαηάο έξεπλαο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ 
πηλάθσλ πξνο αλάιπζε. 

 
ην κεθάλαιο 5 αλαιχνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα απνδνρήο. 
Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κνληέια, ην κνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη 

ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηελ 
αλαδήηεζε χπαξμεο θνηλψλ παξαγφλησλ ζε κηα νκάδα κεηαβιεηψλ. 
 
ην κεθάλαιο 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 
θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
ην κεθάλαιο 7 παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία, ζε κνξθή θαηαιφγνπ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ εθπφλεζε 
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

2.1. Γεληθά 
 

ηφρνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε εχξεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 
αθνινπζεζεί γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. Απνηειεί βάζε πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ε 
εξγαζία, θαζψο παξνπζηάδνληαη ζςναθείρ έπεςνερ και μεθοδολογίερ, ψζηε λα 

πξνθχςνπλ βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα επηιερζεί ε εξεπλεηηθή 
δηαδξνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαδήηεζε ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλε θαη κε αζθαιή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ 
επίδξαζε ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο ζηελ νδεγηθή απφδνζε θαζψο θαη ζηελ κεηαβνιή 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδεγνχ ζηελ εκθάληζε ελφο ζπκβάληνο. Η βηβιηνγξαθηθή 
αλαζθφπεζε ζηεξίδεηαη ζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο θαζψο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ιφγν πνπ 
κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ θπξίσο φηαλ ζπκβαίλνπλ αλαπάληερα 
ζπκβάληα.  
 

Σέινο, εληνπίδνληαη πηζαλά θελά ζηηο ππάξρνπζεο αλαθνξέο γηα ην δηεξεπλψκελν ζέκα 
θαη έηζη θξίλεηαη ζθφπηκε ε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο κε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία. 
 

2.2. πλαθείο έξεπλεο θαη κεζνδνινγίεο 
 

2.2.1. Ανάλςζη παπαγόνηυν πος οδηγούν ζε λανθαζμένη οδηγική 

ζςμπεπιθοπά 
 
Η  κειέηε ησλ Monselise et al. (2019) εμεηάδεη πνιινχο παπάγονηερ αηςσημάηυν θαη 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ εκθάληζε ελφο 
αηπρήκαηνο δεδνκέλσλ ησλ νδηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ. Η 

κέζνδνο κεραληθήο κάζεζεο πνπ επηιέρζεθε γηα απηήλ ηε κειέηε παξάγεη έλα κνληέιν 
πνπ κέζα απφ δεδνκέλα 7,707 ηαμηδηψλ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμε ηεο ζεκαζίαο θάζε 
παξάγνληα πνπ πξνθαιεί ηξνραία αηπρήκαηα. Πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν 
πξφβιεςεο βξέζεθαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, νη ειηγκνί πξηλ απφ ην ζπκβάλ θαη ε 

δηάξθεηα δεπηεξεπνπζψλ ελεξγεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηχρεκα είλαη η ζςμπεπιθοπά ηος οδηγού δειαδή ζε ηη 

ελέξγεηεο πξνρψξεζε ψζηε λα πξνθαιέζεη έλα αηχρεκα ή κηα πξφζθξνπζε φπσο 
επηζεηηθή νδήγεζε, ππλειία θαη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο. Όζνλ αθνξά ηνπ 

ειηγκνχο πξηλ ην ζπκβάλ, ε κειέηε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε αηπρήκαηα ζε 
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δηαζηαπξψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πην επηθίλδπλεο ελέξγεηεο πνπ 
πξνθαινχλ εκπινθή ζε αηχρεκα ζεσξνχληαη ε δεμηά ζηξνθή θαη ε είζνδνο ζε ζέζε 
ζηάζκεπζεο. Σέινο, πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ νδεγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

δεπηεξεχνπζεο ελέξγεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδήγεζε φπσο ε νκηιία, ην 
ηξαγνχδη, ην θαγεηφ θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα, είραλ εκπινθή 
ζε αηχρεκα.    
 
Οη Papantoniou et al. (2019a) ζε άξζξν ηνπο δηεξεπλνχλ δηάθνξνπο παπάγονηερ φπσο 

ε απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ θαη ην νδηθφ 
πεξηβάιινλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζθαλμένη οδηγική ζςμπεπιθοπά. 

Πξαγκαηνπνίεζαλ πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζην νπνίν 95 ζπκκεηέρνληεο 

φισλ ησλ ειηθηψλ πήξαλ κέξνο ζε 6 δνθηκέο ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ κε 
δηαθνξεηηθά είδε απφζπαζεο πξνζνρήο θαη δηάθνξεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ πνιχπινθνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 
πεηξάκαηνο απνθαιχπηνπλ φηη ε επίδπαζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηος οδηγού θαη 

ηνπ ηύπος ηηρ πεπιοσήρ είλαη νη κφλνη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα νδεγηθψλ ζθαικάησλ.   
   
Απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο, πξνθχπηεη πσο νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ λάθη καηά ηην οδήγηζη είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, ε απφζπαζε 

πξνζνρήο θαη ην πεξηβάιινλ νδήγεζεο.   
 

2.2.2. Δπίδπαζη ηηρ απόζπαζηρ πποζοσήρ ζηην οδηγική απόδοζη 

 
ε πξφηαζε κεζνδνινγίαο ηαμηλφκεζεο κέζσ κεραληθήο κάζεζεο ζε δχν επίπεδα 

πξνρψξεζαλ νη Osman et al. (2019). ε πξψην επίπεδν εξεπλάηαη εάλ ν νδεγφο 
εκπιέθεηαη ζε θάπνηα δεςηεπεύοςζα ενέπγεια ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν εληνπίδεηαη ν 

ηχπνο ηεο ελέξγεηαο απηήο (ηειεθσληθή θιήζε, γξαπηά κελχκαηα ή αιιειεπίδξαζε  κε 
ζπλεπηβάηε).  Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ 373 

νδεγνχο (95 ζε ηειεθσληθή θιήζε, 96 ζε γξαπηά κελχκαηα, 84 ζε ζπλνκηιία κε 
ζπλεπηβάηε θαη 98 πνπ δελ εκπιέθνληαη ζε θακία ελέξγεηα) θαη εηζήρζεζαλ ζηα κνληέια 
πέληε παξάκεηξνη νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (ηαρχηεηα, δηακήθεο επηηάρπλζε, πιεπξηθή 
επηηάρπλζε, ζέζε πεληάι θαη ξπζκφο εθηξνπήο) καδί κε ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπο. Σα 

κνληέια έδεημαλ πσο ε αθξίβεηα εληνπηζκνχ ηεο εκπινθήο ζε δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα 
θπκαηλφηαλ απφ 66% έσο 96%. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο δεπηεξεχνπζαο 
ελέξγεηαο, ε ζπλνιηθή αθξίβεηα θπκαηλφηαλ απφ 55% έσο 79%, κε ηελ πςειφηεξε 
αθξίβεηα 82,2% λα επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζνδν ηπραίσλ δαζψλ. Σα επξήκαηα ηεο 

εξγαζίαο δείρλνπλ πσο ε εκπινθή ησλ νδεγψλ ζε δεπηεξεχνπζεο ελέξγεηεο (φπσο 
απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ) ιεηηνπξγεί σο αληίζεην κέηξν γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπο ζην θχξην θαζήθνλ ηεο νδήγεζεο φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη επηθίλδπλεο αιιαγέο ζηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

 
Δπηπξφζζεηα νη Choudhary θαη Velaga (2019a) κε κειέηε ηνπο αλέιπζαλ θαη 
ζπλέθξηλαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο απόζπαζηρ πποζοσήρ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην 

θαγεηφ, ην πνηφ θαη ηα γξαπηά κελχκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηθίλδπλε νδεγηθή 
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ζπκπεξηθνξά ζε δηαζηαπξψζεηο ρσξίο ζεκαηνδφηεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 89 
ζπκκεηέρνληεο πιεζίαζαλ ηηο δηαζηαπξψζεηο ρσξίο ζεκαηνδφηεζε απφ ηνλ δεπηεξεχσλ 
δξφκν θαη ζπλάληεζαλ κηα ζεηξά νρεκάησλ ζηνλ θχξην δξφκν κέζσ πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ  αλαιχζεθαλ σο πξνο ηε κέζε απφζηαζε 
αληίδξαζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζηηο δψλεο πξνζέγγηζεο θαη νινθιήξσζεο 
αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθε φηη ε απφζηαζε αληίδξαζεο 
απμήζεθε θαηά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή ηηκή, 

ελψ κεηψζεθε  φηαλ νη νδεγνί ζπκκεηείραλ ζηελ εξγαζία γξαπηψλ κελπκάησλ. Η 
θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ νδεγηθή απφδνζε ζηε 
δψλε πξνζέγγηζεο, σζηφζν ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο ζηε δψλε νινθιήξσζεο απμήζεθε 
ζεκαληηθά. Απξνζδφθεηα, ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο ήηαλ ρακειφο (76%) θαηά ηελ 

απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ, πηζαλψο επεηδή νη νδεγνί αληηιακβάλνληαη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα σο πην επηθίλδπλε θαη πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπο.  
 

Η κειέηε ησλ Choudhary θαη Velaga (2019b)  έρεη σο ζηφρν λα ζπγθξίλεη ηνλ αληίθηππν 
ηεο ζςνομιλίαρ θαη ησλ γπαπηών μηνςμάηυν ζηελ νδεγηθή απφδνζε ησλ άπεηξσλ 

λέσλ νδεγψλ κε απηή ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ πεηξακάησλ 
ηεο έξεπλαο, πνπ έγηλαλ κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησηή νδήγεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

δείγκα 25 λέσλ νδεγψλ( θάησ ησλ 25 εηψλ) θαη 24 επαγγεικαηηψλ νδεγψλ (άλσ ησλ 25 
εηψλ) πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζε κεηαθνξηθή εηαηξεία. Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ δηακήθε (ηαρχηεηα θαη επηηάρπλζε) θαη πιεπξηθφ (ζέζε ζηε 
ισξίδα θαη θηλήζεηο δηεχζπλζεο) έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Η ζχγθξηζε θαηαιήγεη ζην φηη νη 

λένη νδεγνί έρνπλ ρακειφηεξν δηακήθε έιεγρν φηαλ ππάξρεη απφζπαζε πξνζνρήο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, αιιάδνπλ πην ζπρλά ζέζε ζηε ισξίδα φκσο θαηαθέξλνπλ λα 
δηαηεξνχλ ιηγφηεξεο αληηζηξνθέο ηηκνληνχ. Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη πσο ε 
ρξήζε ηειεθψλνπ έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ απφδνζε ησλ άπεηξσλ λέσλ νδεγψλ 

ρσξίο λα ππνβαζκίδεη σζηφζν ηελ επίδξαζε ηεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο 
δείρλνληαο  φηη ε πςειφηεξε εκπεηξία δελ κπνξεί λα εμνπδεηεξψζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ 
δεκηνπξγεί ε απφζπαζε πξνζνρήο ζηελ νδήγεζε.  
  

Μηα αθφκε έξεπλα πνπ κειεηά ηνπο λένπο νδεγνχο είλαη απηή ησλ Yannis et al. (2014) 
πνπ εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ γπαπηών μηνςμάηυν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αζθάιεηά ηνπο ζε αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο νδνχο. ε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 34 λένη νδήγεζαλ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα νδήγεζεο( θαιέο-

θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κέξα-λχρηα). Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηε κεηαβνιή 
ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο αλαπηχρζεθαλ κνληέια 
θαλνληθήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ελψ γηα ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο κνληέιν 
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ δείρλνπλ φηη ε απνζηνιή 

γξαπηψλ κελπκάησλ νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαη αχμεζε ηνπ 
κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο, άξα θαη ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ απφζπαζε πξνζνρήο. ε αζηηθνχο δξφκνπο, ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο είλαη 2,9 
θνξέο πςειφηεξε φηαλ γίλεηαη αλάγλσζε SMS θαη 8,3 θνξέο φηαλ γίλεηαη ζχληαμε, ζε 

ζχγθξηζε κε απεξίζπαζηε νδήγεζε. Η αληίζηνηρε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο είλαη 1,4 θαη 
1,5 θνξέο πςειφηεξε ζε ππεξαζηηθνχο δξφκνπο. 
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Δπίζεο, κε ζθνπφ λα απνηππψζνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ γπαπηού μηνύμαηορ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ νδεγψλ νη Dimitriou et al. (2018) πξαγκαηνπνηήζαλ έλα 
πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο φπνπ 34 λένη νδήγεζαλ ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θαη ζελάξηα νδήγεζεο φπσο απηνθηλεηφδξνκνη, αζηηθνί θαη αγξνηηθνί 
δξφκνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο θαη ζε θαιέο ή άζρεκεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. Με ηελ αλάιπζε Copula εμεηάζηεθε ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζε ζχγθξνπζε θαζψο θαη ησλ νδεγψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε ζχγθξνπζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηαπηνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπζρεηίζεηο. 
Απνδείρζεθε φηη ην δεχγνο κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζίαζε ηηο ηζρπξφηεξεο ζπζρεηίζεηο 
ζηηο εμεηαδφκελεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ήηαλ ε ζέζε ζηε ισξίδα θαη ε ηαρχηεηα. 
Λακβάλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, εθηειέζηεθαλ ηα κνληέια 

Gaussian Mixture ηα νπνία έδεημαλ φηη νη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην θηλεηφ 
ηειέθσλν θαη ζπκκεηείραλ ζε ζχγθξνπζε παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά 
νδήγεζεο απφ απηνχο πνπ ήηαλ κελ απαζρνιεκέλνη αιιά δελ ελεπιάθεζαλ ζε 
ζχγθξνπζε. 

 
Οη Choudhary θαη Velaga (2018) επηρείξεζαλ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ 
ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ θαη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ κίνδςνο αηςσήμαηορ 
πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ξαθνικό ζςμβάν θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ επηπηψζεσλ ζε 

άπεηξνπο θαη επαγγεικαηίεο νδεγνχο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θαηά ηε θάζε θαη κεηά 
ηελ αλίρλεπζε ηνπ γεγνλφηνο. Οη 49 ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα νδήγεζαλ ζε ηξία 
δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο:  ρσξίο απφζπαζε πξνζνρήο, κε 
ζχληαμε ζχληνκσλ θαη κεγάισλ θεηκέλσλ ελψ εθηέζεθαλ θαη ζε έλα μαθληθφ επηθίλδπλν 

ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε νδήγεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ γεληθεπκέλνπ 
γξακκηθνχ κηθηνχ κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε, παξαηεξήζεθε φπσο αλακελφηαλ φηη θαη 
ζηα δχν ζελάξηα ζχληαμεο γξαπηψλ κελπκάησλ ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απμήζεθε, θαη 
κάιηζηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο λένπο νδεγνχο κεηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζπκβάληνο 

θαζψο αλέπηπζζαλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο απφ φηη νη επαγγεικαηίεο.  
 
ε αθφκα κία έξεπλα ησλ Choudhary θαη Velaga (2017) κε αληηθείκελν ηελ απόζπαζη 
πποζοσήρ αλαιχζεθε ε επίδξαζε ηεο ζπλνκηιίαο θαη ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ ζηελ 

νδεγηθή απφδνζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζην νπνίν 
100 νδεγνί ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ νδήγεζαλ ζε ζπλζήθεο αγξνηηθήο 
εζληθήο νδνχ θαη αλαιχζεθε ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θπξίσο φζνλ αθνξά ηε κέζε ηαρχηεηα 
θαη ηηο ηθαλφηεηεο απνθπγήο αηπρεκάησλ. Σα κνληέια ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη νη νδεγνί αληηζηάζκηζαλ ζεκαληηθά ηελ απφζπαζε πξνζνρήο απφ ηε ρξήζε 
θηλεηνχ ηειεθψλνπ κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπο θαη δηαηεξψληαο θαηάιιεια επίπεδα 
αζθαιείαο, ελψ ζχκθσλα κε ηα κνληέια δπαδηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ε 
πιθανόηηηα αηςσήμαηορ αςξήθηκε θαηά 3 θαη 4 θνξέο αληίζηνηρα φηαλ νη νδεγνί 

ζπλνκηινχλ ή ζηέιλνπλ κελχκαηα ζην ηειέθσλν. 
 
Απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απόζπαζη πποζοσήρ ηνπ νδεγνχ 

κεηαβάιιεη κε θπζηνινγηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζηνπο 

λένπο νδεγνχο, νη νπνίνη είλαη πην επηξξεπείο ζην λα αλαπηχζζνπλ πςειέο ηαρχηεηεο 
θαη πζηεξνχλ εκπεηξίαο ζην ρεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο, γεγνλφηα πνπ απμάλνπλ ηελ 
πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηύσημα. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ην ηειέθσλν, σο ηχπνο 
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απφζπαζεο πξνζνρήο, πξνθαιεί ρακειφηεξε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο θαζψο νη νδεγνί 
αληηιακβάλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα σο επηθίλδπλε θαη πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε ή ην θαγεηφ πνπ 

απνζπνχλ πην εχθνια ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ πξνθαιψληαο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 
ιάζνπο. 
 

2.2.3. Μεηαβολή ηυν σαπακηηπιζηικών ηος οδηγού ζηην εμθάνιζη 

ενόρ ζςμβάνηορ 
 

Οη Papantoniou et al. (2019b) ζε έξεπλα ηνπο ζηφρεπζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο 
ελφο απποζδόκηηος ζςμβάνηορ ζηα νδεγηθά κέηξα απφδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ηασύηηηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε κέζε ηαρχηεηα θαη ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

ηαρχηεηαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζην νπνίν 95 

ζπκκεηέρνληεο νδήγεζαλ ππφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απφζπαζεο πξνζνρήο (ρσξίο 
απφζπαζε ηεο πξνζνρήο, ζπλνκηιία κε ηνλ επηβάηε, ρξήζε ηειεθψλνπ) ζε 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νδψλ (αζηηθέο / ππεξαζηηθέο) θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 
(πςειή / ρακειή). Κάζε ζπκκεηέρσλ ζηφρεπε λα νινθιεξψζεη 12 δηαθνξεηηθέο δνθηκέο 

νδήγεζεο, ελψ ζε θάζε δνθηκή, 2 κε αλακελφκελα πεξηζηαηηθά είραλ πξνγξακκαηηζηεί 
λα ζπκβνχλ ζε ζηαζεξά ζεκεία θαηά κήθνο ηεο νδήγεζεο. Αλαπηχρζεθαλ δχν κνληέια 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δηάθνξα ζχλνια κεηαβιεηψλ 
πνπ ζπλάδνπλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα απφδνζεο φπνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ 

πξψηνπ κνληέινπ είλαη ε δηαθνξά ηεο κέζεο ηαρχηεηαο πξηλ θαη κεηά ην ζπκβάλ θαη ε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ είλαη ε δηαθνξά ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 
ηεο ηαρχηεηαο πξηλ θαη κεηά ην ζπκβάλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη αθελφο, νη νδεγνί 
κηιψληαο ζην θηλεηφ παξνπζηάδνπλ πην πξνζεθηηθή ζπκπεξηθνξά κεηά απφ έλα 
απξνζδφθεην ζπκβάλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε απεηιήο ηεο αζθάιεηαο πνπ 

ληψζεη ν νδεγφο απφ ηελ παξνπζία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζην ρέξη ηνπ, αθεηέξνπ φηαλ 
ζπλνκηινχλ κε ζπλεπηβάηε ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη πην εχθνια απφ ην δξφκν θαη 
δελ αληηδξνχλ ην ίδην ζσζηά.  
 

Σελ επίδξαζε πνιιψλ παξακέηξσλ, φπσο ε νδεγηθή απφδνζε, νη πεγέο απφζπαζεο 
πξνζνρήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ, θαζψο θαη ην νδηθφ θαη θπθινθνξηαθφ 
πεξηβάιινλ, ζηελ πιθανόηηηα αηςσήμαηορ φηαλ ζπκβαίλνπλ απποζδόκηηα 
πεπιζηαηικά, δηεξεχλεζαλ νη Papantoniou et al. (2019c) ζε κηα αθφκα έξεπλά ηνπο. ην 

πιαίζην απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζην νπνίν 
νη νδεγνί θιήζεθαλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο  ηχπνπο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο 
θαη ζε δηαθνξεηηθέο νδηθέο θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ψζηε λα αμηνινγεζεί ε 
απφδνζή ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, βξέζεθε πσο ε ρξήζε 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαζψο νη νδεγνί 
δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα απξνζδφθεην ζπκβάλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πην 
πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ αηχρεκα. 
 

Μέζσ πεηξάκαηνο πξνζνκνησηή νδήγεζεο νη X. Li et al. (2019) θαηέγξαςαλ θαη 
εμέηαζαλ ηηο επηδφζεηο ηεο δηακήθνπο  θαη πιεπξηθήο απνθπγήο ζχγθξνπζεο 45 
ζπκκεηερφλησλ ζε ηξία ηππηθά ζελάξηα ζύγκποςζηρ πνπ ήηαλ ζχγθξνπζε νξζήο 
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γσλίαο, κεησπηθή ζχγθξνπζε θαη ζχγθξνπζε κε πεδνχο. Απφ ηα πεηξακαηηθά 
απνηειέζκαηα πξνέθπςε πσο κφλν ην θξέλν ήηαλ ε πην θνηλή απφθξηζε κεηαμχ ησλ 
ηξηψλ ζελαξίσλ, αθνινπζνχκελν απφ θξέλν ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξνβηιηζκφ ζε ζελάξηα 

κεησπηθήο πξφζθξνπζεο θαη ζχγθξνπζεο πεδψλ. Γηα ην ζελάξην ζχγθξνπζεο νξζήο 
γσλίαο, ζην νπνίν ν ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε ήηαλ ν κεγαιχηεξνο, θαλέλαο νδεγφο 
δελ έθαλε ζηξαβνηηκνληά θαη νη νδεγνί κε θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε έηεηλαλ λα 
αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο ιακβάλνληαο κεγαιχηεξν κέγηζην ξπζκφ 

επηβξάδπλζεο. Οη νδεγνί πνπ ζηξάθεθαλ πξνο ηε ζχγθξνπζε ( θπξίσο ζηα ζελάξηα 
κεησπηθήο ζχγθξνπζεο θαη ζχγθξνπζεο κε πεδνχο) είραλ κηθξφηεξν ρξφλν αληίδξαζεο 
θαη παξνπζηάζηεθε θαζπζηέξεζε ζηε δξάζε θξέλσλ νδεγψληαο ηνπο ζε πςειή 
πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο. 

 
Οη έξεπλεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ηνλίδνπλ πσο ε απφζπαζε πξνζνρήο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε ελφο απποζδόκηηος ζςμβάνηορ απμάλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δεκηνπξγία αηπρήκαηνο. 

 

2.3. χλνςε 

 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2.1) παξνπζηάδεηαη κηα ζχλνςε ησλ εξεπλψλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαζψο θαη νη ειιείςεηο θαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάζε κία απφ απηέο. 
 

 
Πίνακαρ 2.1: ύνοτη επεςνών 

 

Έπεςνα Ανηικείμενο 
Σημανηικόηεπα 
αποηελέζμαηα 

Ελλείτειρ 
Πεπαιηέπυ 

έπεςνα 

Osman et al. 
(2019) 

Εληνπηζκόο 
δεπηεξεπνπζώλ 

ελεξγεηώλ 

αληίζεην κέηξν 
γηα ηελ 

πξόιεςε 
αηπρεκάησλ νη 
δεπηεξεύνπζεο 

ελέξγεηεο 

  

Εμέηαζε 
δηαθνξεηηθώλ 
ζελαξίσλ πνπ 
αθνξνύλ:   1) 

ηύπν νδνύ 
2)γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
3)ραξαθηεξηζηηθά 

νρήκαηνο 
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Έπεςνα Ανηικείμενο 
Σημανηικόηεπα 
αποηελέζμαηα 

Ελλείτειρ 
Πεπαιηέπυ 

έπεςνα 

Choudhary θαη 
Velaga 
(2019a)  

Φαγεηό-πνηό-
γξαπηά 

κελύκαηα 

αύμεζε 
πηζαλόηεηαο 

αηπρήκαηνο γηα 
θαγεηό-πνηό, 

ρακειόο 
θίλδπλνο 

αηπρήκαηνο 
ζηελ απνζηνιή 

γξαπηώλ 
κελπκάησλ 

Κπξηαξρία λέσλ 
αλδξώλ ζην 

δείγκα 

Αλάιπζε πην 
πεξίπινθσλ 

δεπηεξεπνπζώλ 
ελεξγεηώλ 

Choudhary θαη 
Velaga 
(2019b)  

Φξήζε θηλεηνύ 
ηειεθώλνπ ζε 

λένπο θαη 
επαγγεικαηίεο 

νδεγνύο 

Μεγαιύηεξε 
επίπησζε 

ζηνπο λένπο 
νδεγνύο 

Κπξηαξρία 
αληξώλ ζην 

δείγκα 

Μειέηε πην 
πεξίπινθσλ 
ζελαξίσλ 

Yannis et al. 
(2014) 

Επίδξαζε 
γξαπηώλ 

κελπκάησλ ζε 
λένπο νδεγνύο 

κείσζε ηεο 
κέζεο 

ηαρύηεηαο θαη 
αύμεζε ηνπ 

κέζνπ ρξόλνπ 
αληίδξαζεο 

  

Σύγθξηζε 
δηαθνξεηηθώλ 
παξαγόλησλ 
απόζπαζεο 

πξνζνρήο ζε πην 
πνιύπινθα νδηθά 

πεξηβάιινληα 

Dimitriou et al. 
(2018)  

Επίδξαζε 
γξαπηώλ 

κελπκάησλ ζε 
λένπο νδεγνύο 

κείσζε 
νδεγηθήο 

απόδνζεο 

  

Μειέηε 
δηαθνξεηηθώλ 
παξαγόλησλ 
απόζπαζεο 

πξνζνρήο ζε 
άιιεο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο 

Choudhary θαη 
Velaga (2018)  

Επίδξαζε 
γξαπηώλ 

κελπκάησλ 
θαηά ηε 
δηάξθεηα 

απξόζκελνπ 
ζπκβάληνο 

αύμεζε 
θηλδύλνπ 

αηπρήκαηνο 
θπξίσο ζηνπο 

λένπο νδεγνύο 

Κπξηαξρία 
αληξώλ ζην 

δείγκα-κε δπλαηή 
αμηνιόγεζε ηνπ 

θηλδύλνπ 
ζύγθξνπζεο ζε 

ζρέζε κε ηε 
ζπρλόηεηα ησλ 

κελπκάησλ 
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Έπεςνα Ανηικείμενο 
Σημανηικόηεπα 
αποηελέζμαηα 

Ελλείτειρ 
Πεπαιηέπυ 

έπεςνα 

Choudhary θαη 
Velaga (2017)  

Οκηιία θαη 
απνζηνιή 
γξαπηώλ 

κελπκάησλ 
κέζσ 

ηειεθώλνπ 

1)κείσζε κέζεο 
ηαρύηεηαο 
2)αύμεζε 

πηζαλόηεηαο 
αηπρήκαηνο 

Μηθξό κέγεζνο 
δείγκαηνο 

ειηθησκέλσλ θαη 
γπλαηθώλ-κειέηε 

κόλν 
ππεξαζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο 

Choudhary θαη 
Velaga (2017)  

Papantoniou 
et al. (2019b)  

Δηεξεύλεζε ηεο 
επίδξαζεο 

ελόο 
απξνζδόθεηνπ 
ζπκβάληνο ζηα 
νδεγηθά κέηξα 
απόδνζεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε 
ηελ ηαρύηεηα 

πην πξνζεθηηθή 
ζπκπεξηθνξά 
κεηά από έλα 
απξνζδόθεην 

ζπκβάλ 

Αλάιπζε ηεο 
θαηάζηαζεο κόλν 
κεηά ην ζπκβάλ 

  

Papantoniou 
et al. (2019c)  

Επίδξαζε 
δηαθόξσλ 

παξακέηξσλ 
ζηελ 

πηζαλόηεηα 
αηπρήκαηνο 

όηαλ 
ζπκβαίλνπλ 

απξνζδόθεηα 
ζπκβάληα 

αύμεζε 
πηζαλόηεηαο 
αηπρήκαηνο  

Δελ εμεηάδεηαη ν 
θίλδπλνο 

αηπρήκαηνο σο 
κεηαβιεηή 

Μειέηε πνιιώλ 
άιισλ 

παξακέηξσλ  

X. Li et al. 
(2019) 

Τξόπνο 
απνθπγήο 

ζπγθξνύζεσλ 

1)θξέλν ε πην 
θνηλή απόθξηζε 

2)κεγάινο 
ρξόλνο 

αληίδξαζεο θαη 
ιάζνο ειηγκνί 
απμάλνπλ ηελ 

πηζαλόηεηα 
ζύγθξνπζεο 

  

Δηεξεύλεζε ηνπ 
πώο 

νη ζηξαηεγηθέο 
απνθπγήο 

ζύγθξνπζεο 
πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νδεγώλ 
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Έπεςνα Ανηικείμενο 
Σημανηικόηεποι 
παπάγονηερ 

Ελλείτειρ 
Πεπαιηέπυ 

έπεςνα 

Monselise et 
al. (2019) 

Παξάγνληεο 
πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ θίλδπλν 
αηπρήκαηνο 

ε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ νδεγνύ 

Δελ γίλεηαη 
αλίρλεπζε 

επηθίλδπλσλ 
ζπκπεξηθνξώλ 
ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν   

Papantoniou 
et al. (2019a) 

Παξάγνληεο 
πνπ νδεγνύλ 

ζε ιάζε 

1) 
ραξαθηεξηζηηθά 
νδεγνύ 2)ηύπνο 

πεξηνρήο 

Δελ εμεηάδεηαη ν 
θίλδπλνο 

αηπρήκαηνο σο 
κεηαβιεηή   

 

Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηνπλ νη εμήο βαζηθέο παξαηεξήζεηο: 

 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, νη ειηγκνί πξηλ απφ ην ζπκβάλ θαη ε δηάξθεηα 
δεπηεξεπνπζψλ ελεξγεηψλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε αηύσημα. 

 Η επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ηχπνπ ηεο πεξηνρήο είλαη 
νη κφλνη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα 
οδηγικών ζθαλμάηυν. 

 Ο κίνδςνορ αηςσήμαηορ είλαη ρακειφο θαηά ηελ απνζηνιή γξαπηψλ 

κελπκάησλ, πηζαλψο επεηδή νη νδεγνί αληηιακβάλνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 
σο επηθίλδπλε θαη πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 Οη νδεγνί κηιψληαο ζην θηλεηφ παξνπζηάδνπλ πην πξνζεθηηθή ζπκπεξηθνξά κεηά 
απφ έλα απποζδόκηηο ζςμβάν, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε απεηιήο ηεο 

αζθάιεηαο πνπ ληψζεη ν νδεγφο απφ ηελ παξνπζία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζην 
ρέξη ηνπ, αθεηέξνπ φηαλ ζπλνκηινχλ κε ζπλεπηβάηε ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη 
πην εχθνια απφ ην δξφκν θαη δελ αληηδξνχλ ην ίδην ζσζηά. 

 Η ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά ηελ νδήγεζε έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζηελ 
απφδνζε ησλ άπεηξσλ λέσλ νδεγψλ ρσξίο λα ππνβαζκίδεη σζηφζν ηελ 
επίδξαζε ηεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο δείρλνληαο  φηη ε πςειφηεξε 
εκπεηξία δελ κπνξεί λα εμνπδεηεξψζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε 
απόζπαζη πποζοσήρ ζηελ νδήγεζε. 

 Η απνζηνιή γξαπηψλ κελπκάησλ νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο 
ηαρχηεηαο αιιά ζε αχμεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο, άξα θαη ζε απμεκέλε 
πιθανόηηηα αηςσήμαηορ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφζπαζε πξνζνρήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο απμάλεηαη θαηά 3 θαη 4 θνξέο αληίζηνηρα 
φηαλ νη νδεγνί ζπλνκηινχλ ή ζηέιλνπλ κελχκαηα ζην ηειέθσλν. 

 Η ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο 
θαζψο νη νδεγνί δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ έλα απποζδόκηηο ζςμβάν 

θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ αηχρεκα. 
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Απφ ηελ παξαπάλσ ζχλνςε παξαηεξείηαη πσο έρεη γίλεη εθηελήο έξεπλα φζνλ αθνξά ην 
πψο επεξεάδεηαη ε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο απφ ηελ 
απφζπαζε πξνζνρήο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ νδεγνχ ζε δεπηεξεχνπζεο ελέξγεηεο. Έρεη 

αλαιπζεί ε επηξξνή ησλ  απξφζκελσλ ζπκβάλησλ ζηα νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο 
θαη ε κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πξηλ απφ έλα αηχρεκα κε ηε ρξήζε 
δηάθνξσλ κνληέισλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
 

Γηαπηζηψλεηαη φκσο πσο δελ ππάξρεη επαξθήο κειέηε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ πνπ 
νδεγνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ζπκβάλησλ ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 
ζπκβάληνο. Έηζη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξείηαη κέζσ αλάιπζεο 
θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ εληνπηζκνχ 

νδηθψλ ζπκβάλησλ ζπγθεθξηκέλα ζε αζηηθέο πεξηνρέο.  
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3. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 
 

3.1. Δηζαγσγή 

 
ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ηo ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζχκθσλα κε ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα κνληέια πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκβάλησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηαβιεηψλ 
ήηαλ ε δησλπκηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαη ηα ηπραία δάζε. Δπίζεο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηελ δηεξεχλεζε χπαξμεο θνηλψλ 
παξαγφλησλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαη κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Boruta εθηηκήζεθε ε 

ζεκαληηθφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηέο. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
παξνχζα αλάιπζε απνηεινχλ νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ 
πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζε πξνεγνχκελε έξεπλα. 
Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη απνδνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κνληέισλ.   
 

3.2. Μαζεκαηηθά πξφηππα 

 

3.2.1. Μονηέλο διυνςμικήρ λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ  

 
Η  δησλπκηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (binνmial logistic regression) (Cox 1958) είλαη 
έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ αλαδεηά ηε ζρέζε κεηαμχ κηαο δηαθξηηήο εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηήο θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

είλαη ε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο θαη αλεμάξηεηε ε 
κεηαβιεηή ε νπνία είλαη δεδνκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 
εμαξηεκέλεο. 
 

Η κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ είλαη ε εμήο: 
 

yi = logit(Pi ) = ln 
  

    
= β0 + β1x1i + β2x2i + … + βnxni , 

φπνπ 
n: ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

β1, β2,..., βn: νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ x1, x2, …, xn 

β0: ν ζηαζεξφο φξνο ηεο εμίζσζεο  
Pi: ε πξνβιεπφκελε πηζαλφηεηα, ε νπνία ιακβάλεη ηηκέο 0 ή 1 
 

Η εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 κε πηζαλφηεηα επηηπρίαο P θαη ηελ ηηκή 0 
κε πηζαλφηεηα απνηπρίαο 1-P θαη θαιείηαη δπαδηθή (Binary) ή δησλπκηθή (Binomial) θαη 
ην κνληέιν αληίζηνηρα.  ηε παξνχζα εξγαζία ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (πκβάλ) 
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ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 γηα χπαξμε ζπκβάληνο θαη ηελ ηηκή 0 γηα κε χπαξμε αληίζηνηρα. Η 
δπαδηθή κνξθή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ δησλπκηθνχ 
ινγηζηηθνχ κνληέινπ ζηελ παξνχζα αλάιπζε θαζψο κε ηε βνήζεηα ησλ δεδνκέλσλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζα γίλεηαη ν εληνπηζκφο ησλ ζπκβάλησλ.   
 

3.2.2. Σςσαία Γάζη 

 
Σα ηπραία δάζε (random forests Breiman 2001) είλαη κηα κέζνδνο κάζεζεο γηα 
ηαμηλφκεζε, παιηλδξφκεζε θαη άιια θαζήθνληα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηαζθεπάδνληαο έλα 

πιήζνο δέληξσλ απνθάζεσλ θαηά ην ρξφλν εθπαίδεπζεο θαη εμάγνληαο ηελ ηάμε ή ηε 
κέζε πξφβιεςε ησλ κεκνλσκέλσλ δέληξσλ.  
 
Ο αιγφξηζκνο ησλ ηπραίσλ δαζψλ ιεηηνπξγεί σο εμήο: 
 

 Δπηινγή ηπραίσλ δεηγκάησλ απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο 

 Γεκηνπξγία δέληξσλ απνθάζεσλ γηα θάζε δείγκα θαη ιήςε απνηειέζκαηνο 
πξφβιεςεο απφ θάζε δέληξν 

 Δθηέιεζε ςεθνθνξίαο γηα θάζε πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα 

 Δπηινγή ηνπ απνηειέζκαηνο πξφβιεςεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο σο ηελ 
ηειηθή πξφβιεςε 
 

H κέζνδνο ησλ ηπραίσλ δαζψλ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα αλάιπζε 
θαζψο παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο: 
 

1. Μπνξνχλ λα παξαιιειηζηνχλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ζε πνιιά κεραλήκαηα γηα εθηέιεζε νδεγψληαο ζε 
κηθξφηεξν ρξφλν ππνινγηζκνχ. 

2. Μπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ δεδνκέλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
3. Γηαζέηνπλ κεζφδνπο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ζθαικάησλ ζε κε ηζνξξνπεκέλα 

ζχλνια δεδνκέλσλ πιεζπζκνχ. 
4. Πξνζθέξνπλ κηα κέζνδν γηα εξγαζία κε δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ. Οη ηηκέο πνπ 

ιείπνπλ αληηθαζίζηαληαη απφ ηε κεηαβιεηή πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν θφκβν.  

5. Παξέρνπλ ηελ πςειφηεξε αθξίβεηα κεηαμχ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ 
ηαμηλφκεζεο. 

6. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα ηελ επίιπζε ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ 
ηαμηλφκεζεο φζν θαη ησλ πξνβιεκάησλ παιηλδξφκεζεο. 

7. Λεηηνπξγνχλ θαιά ηφζν κε θαηεγνξίεο φζν θαη κε ζπλερείο κεηαβιεηέο. 
8. Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο κε γξακκηθέο παξακέηξνπο. 
9. Δίλαη ζπλήζσο αλζεθηηθά ζηα αθξαία ζεκεία θαη κπνξνχλ λα ηα ρεηξηζηνχλ 

απηφκαηα. 

10. Ο αιγφξηζκνο ηνπο είλαη πνιχ ζηαζεξφο. Αθφκα θαη αλ εηζαρζεί έλα λέν ζεκείν 
δεδνκέλσλ ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ, ν ζπλνιηθφο αιγφξηζκνο δελ επεξεάδεηαη 
πνιχ, θαζψο ηα λέα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ έλα δέληξν, αιιά είλαη 
πνιχ δχζθνιν λα επεξεάζεη φια ηα δέληξα. 
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3.3. Κξηηήξηα απνδνρήο κνληέισλ 

 

3.3.1. Βαζικά κπιηήπια ελέγσος λογιζηικού μονηέλος 

 
Σα βαζηθά θξηηήξηα ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη απνδνρή ησλ κνληέισλ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απαξαίηεηνο είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ 
κεηαβιεηψλ δειαδή νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο λα είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ 
ηνπο. 

 

 Λογική εξήγηση των  πποσήμων των συντελεστών  
Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ εμεηάδεηαη αλ ην ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ β i  

ππνδειψλεη φηη αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο 

θαη αληίζεηα, ην αξλεηηθφ πξφζεκν ππνδειψλεη φηη κείσζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 
νδεγεί ζε κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη κηα ινγηθή εμήγεζε γηα 
ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή, αθνχ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ρi θαηά κία κνλάδα 
νδεγεί ζε αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαηά β i. 

 

 Στατιστική σημαντικότητα 
εκαληηθφο έιεγρνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζηηθνχ κνληέινπ είλαη ν έιεγρνο Wald 
test (z-test)  βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ ψζηε λα επηιερζνχλ νη θαηάιιειεο. Ο ηχπνο είλαη ν εμήο: 
zi  = βi / sβi , 
φπνπ  
βi: νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ xi  

sβi: ην ηππηθφ ζθάικα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο β i  

 

3.3.2. Μήηπα ζύγσςζηρ (Confusion Matrix) 

 
Η κήηξα ζχγρπζεο είλαη έλαο ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο απφδνζεο ελφο κνληέινπ 
πξφβιεςεο ζε κνξθή πίλαθα. Κάζε θαηαρψξεζε ζε πίλαθα ζχγρπζεο ππνδειψλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην κνληέιν φπνπ ηαμηλφκεζε ηηο ηάμεηο ζσζηά 

ή ιαλζαζκέλα. Κάζε ζεηξά ηνπ πίλαθα αληηπξνζσπεχεη ηηο παξνπζίεο ζε κηα 
πξαγκαηηθή θιάζε, ελψ θάζε ζηήιε αληηπξνζσπεχεη ηηο παξνπζίεο ζε κηα 
πξνβιεπφκελε θιάζε. Έλα πξφβιεκα δπαδηθήο ηαμηλφκεζεο έρεη κφλν δχν θαηεγνξίεο 
γηα ηαμηλφκεζε, θαηά πξνηίκεζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή ηάμε.  ηελ παξνχζα εξγαζία, σο 

ζεηηθή ηάμε νξίζηεθε ε χπαξμε ζπκβάληνο θαη σο αξλεηηθή ε κε χπαξμε, αληίζηνηρα. Οη 
κεηξήζεηο ηεο κήηξαο ζχγρπζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 
 

1. True Positive (TP): Αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ φπνπ ν 

ηαμηλνκεηήο πξνβιέπεη ζσζηά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο σο χπαξμε 
ζπκβάληνο. 
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2. True Negative (TN): Αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ φπνπ ν 
ηαμηλνκεηήο πξνβιέπεη ζσζηά ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο σο κε χπαξμε 
ζπκβάληνο. 

3. False Positive (FP): Αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ φπνπ ν 
ηαμηλνκεηήο πξνβιέπεη εζθαικέλα ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο σο χπαξμε 
ζπκβάληνο. 

4. False Negative (FN): Αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ φπνπ ν 

ηαμηλνκεηήο πξνβιέπεη εζθαικέλα ηελ χπαξμε ζπκβάληνο σο κε χπαξμε 
ζπκβάληνο. 
 

Η κήηξα ζχγρπζεο έρεη ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1: 

 
Πίνακαρ 3.1: Παξάδεηγκα κνξθήο κήηξαο ζχγρπζεο (Confusion matrix) 

 

 
Πποβλεπόμενη κλάζη 

Ππαγμαηική κλάζη 
1 (Ύπαπξη 
ζςμβάνηορ) 

0 (Μη ύπαπξη 
ζςμβάνηορ) 

1 (Ύπαπξη ζςμβάνηορ) True Positive False Negative 

0 (Μη ύπαπξη ζςμβάνηορ) False Positive True Negative 

 
 
Μεξηθά απφ ηα πην θνηλά κέηξα απφδνζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηε 
κήηξα ζχγρπζεο είλαη: 

 
 Οπθόηηηα (Accuracy): Γίλεη ηε ζπλνιηθή αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ δειαδή ην 

θιάζκα ησλ ζπλνιηθψλ δεηγκάησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζσζηά απφ ηνλ 
ηαμηλνκεηή. 

Accuracy =   
     

           
 

Δλαιιαθηηθά ηεο νξζφηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ποζοζηό εζθαλμένηρ 
ηαξινόμηζηρ (Misclassification Rate) πνπ ππνινγίδεη πνην κέξνο ησλ 

πξνβιέςεσλ είλαη ιαλζαζκέλν. 
 
Misclassification Rate = 1 – accuracy 
 

 Ακπίβεια (Precision): Τπνινγίδεη πνην κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ σο ζεηηθή ηάμε 

είλαη πξαγκαηηθά ζεηηθφ. 
 

Precision=  
   

       
 

 
 Ανάκληζη ή Δςαιζθηζία (Recall or Sensitivity): Τπνινγίδεη  πνην θιάζκα φισλ 

ησλ ζεηηθψλ δεηγκάησλ πξνβιέπνληαη ζσζηά σο ζεηηθφ απφ ηνλ ηαμηλνκεηή. 
 

Recall =  
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 Δξειδικεςηικόηηηα (Specificity): Τπνινγίδεη πνην θιάζκα φισλ ησλ αξλεηηθψλ 

δεηγκάησλ πξνβιέπνληαη ζσζηά σο αξλεηηθά απφ ηνλ ηαμηλνκεηή. 

Specificity  =  
  

       
 

 
 Μέηπο F (F-measure): πλδπάδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αλάθιεζε ζε έλα κφλν 

κέηξν, καζεκαηηθά είλαη ην αξκνληθφ κέζν αθξίβεηαο θαη αλάθιεζεο. 
 

F-measure =  
                      

                  
 

 

 Γείκηηρ λάθορ ζςναγεπμού (False alarm rate): Τπνινγίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ 

ιαλζαζκέλσλ ζεηηθψλ πξνβιέςεσλ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ. 
 

False alarm rate = 
    

       
 

 
 Υαπακηηπιζηική Καμπύλη Λειηοςπγίαρ Γέκηη (Receiver Operating 

Characteristic Curve - ROC Curve): Η θακπχιε ROC είλαη ε γξαθηθή 
παξάζηαζε ηνπ αιεζηλνχ ζεηηθνχ πνζνζηνχ έλαληη ηνπ ςεπδνχο ζεηηθνχ 
πνζνζηνχ γηα έλα δπαδηθφ ζχζηεκα ηαμηλνκεηή θαζψο ην φξην ηεο δηάθξηζήο ηνπ 
είλαη πνηθίιν.   

 
Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο ηεο θακπχιεο απεηθνλίδεη ην TP (=sensitivity) ελψ ν 
νξηδφληηνο ην FP πνζνζηφ (1 - specificity). 
 

 Η νξζφηεηα (accuracy) ππνινγίδεηαη σο ην εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε 
ROC (Area Under the Curve – AUC)  

o AUC = 1: Πξφθεηηαη γηα ηδαληθφ κνληέιν 
o AUC = 0.5: Πξφθεηηαη γηα ηπραία πξφβιεςε 

 
Έλα κνληέιν είλαη απζηεξά θαιχηεξν αλ έρεη κεγαιχηεξε πεξηνρή θάησ απφ ηελ 
θακπχιε ζπλεπψο νη θαινί ηαμηλνκεηέο βξίζθνληαη θνληά ζηελ αξηζηεξή πάλσ 
γσλία ηνπ δηαγξάκκαηνο. 
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σήμα 3.1 : Παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο ROC 

 

3.4. Αλάιπζε παξαγφλησλ (Factor Analysis) 

 
Η αλάιπζε παξαγφλησλ (Spearman 1904) είλαη έλα γξακκηθφ ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζεη ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ 
κεηαβιεηψλ θαη λα ζπκππθλψζεη έλα ζχλνιφ ηνπο ζε κε παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο 
πνπ νλνκάδνληαη παξάγνληεο.  
 

Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ είλαη ηα εμήο: 
 

1. Δπηινγή ελφο ζεη κεηαβιεηψλ 
2. Γεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ ( Correlation matrix) 

3. Δμαγσγή παξαγφλησλ  
4. Πεξηζηξνθή παξαγφλησλ  
5. Δξκελεία λνήκαηνο παξαγφλησλ 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 
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 Να είλαη ζπλερείο 

 Να ππάξρεη επαξθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (0.2 < correlation < 0.8) 

 Σν πειίθν [κέγεζνο δείγκαηνο / αξηζκφο κεηαβιεηψλ] πξέπεη λα μεπεξλά 
νπσζδήπνηε ην 5 θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβιεηέο απνθιίλνπλ ζνβαξά 
απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πξέπεη λα μεπεξλά ην 10 

 Έιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ γηα πηζαλή παξνπζία αθξαίσλ ηηκψλ 

 Ο αξηζκφο ηνπο λα είλαη αξθεηά κεγάινο ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 
3 κεηαβιεηέο ζε θάζε παξάγνληα 

 Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαβιεηψλ (δείγκα > 200 ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ)  
 

Παξέρνληαη δχν δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ: 
 

 Ο Γείθηεο Keiser-Meyer-Olkin αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο  
(KMO > 0.50) 

 Ο Γείθηεο Bartlett’s Test of Sphericity αμηνινγεί ην θαηά πφζν νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ  
(p < 0.05) 

 
Οη πιένλ δηαδεδνκέλεο κέζνδνη εμαγσγήο παξαγφλησλ είλαη ε ανάλςζη παπαγόνηυν 
(Factor Analysis) θαη ε ανάλςζη ζε κύπιερ ζςνιζηώζερ (Principal Components 

Analysis).  Η αλάιπζε παξαγφλησλ είλαη θαιχηεξε κέζνδνο φηαλ ζθνπφο είλαη ε 

θαηαζθεπή παξαγφλησλ θαζψο ζηνρεχεη ζηε κειέηε κφλν ηνπ πνζνζηνχ δηαθχκαλζεο 
πνπ έρνπλ θνηλφ νη κεηαβιεηέο πνπ κειεηψληαη. Αληηζέησο, ε αλάιπζε θπξίσλ 
ζπληζησζψλ πξνηηκάηαη φηαλ επηρεηξείηαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ θαζψο 

ζηφρνο ηεο είλαη ε κειέηε φιεο ηεο ππάξρνπζαο δηαθχκαλζεο ψζηε λα εμαρζεί ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο απφ ηνπο ιηγφηεξν δπλαηνχο παξάγνληεο.   
 
 

3.5. εκαληηθφηεηα κεηαβιεηψλ (κέζνδνο Boruta) 

 
Η κέζνδνο Boruta (2010) είλαη κία κέζνδνο πνπ εληνπίδεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ζρέζε 
κε κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ο αιγφξηζκνο απηήο ηεο κεζφδνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ εμήο 
δηαδηθαζία: 

 
1. Πξψηνλ, πξνζζέηεη ηπραηφηεηα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ δεκηνπξγψληαο 

αλαθαηεκέλα αληίγξαθα φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ηα νπνία νλνκάδνληαη 
ραξαθηεξηζηηθά ζθηάο). 

2. ηε ζπλέρεηα, εθπαηδεχεη έλαλ ηπραίν ηαμηλνκεηή, φπσο ησλ ηπραίσλ δαζψλ, ζην 

εθηεηακέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδεη έλα κέηξν ζπνπδαηφηεηαο 
ραξαθηεξηζηηθψλ (ε πξνεπηινγή είλαη ε κέζε κείσζε ηεο αθξίβεηαο) γηα λα 
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αμηνινγήζεη ηε ζεκαζία θάζε κεηαβιεηήο φπνπ ην πςειφηεξν ζεκαίλεη πην 
ζεκαληηθφ. 

3. ε θάζε επαλάιεςε, ειέγρεη εάλ έλα πξαγκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ έρεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία απφ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζθηάο ηνπ (δειαδή εάλ ην 
ραξαθηεξηζηηθφ έρεη πςειφηεξε βαζκνινγία  απφ ηε κέγηζηε βαζκνινγία ησλ 
ζθηαγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ) θαη αθαηξεί ζπλερψο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά αζήκαληα . 

4. Σέινο, ν αιγφξηζκνο ζηακαηά είηε φηαλ επηβεβαησζνχλ ή απνξξηθζνχλ φιεο νη 
κεηαβιεηέο είηε θηάζεη ζε έλα θαζνξηζκέλν φξην εθηειέζεσλ ηνπ ηαμηλνκεηή. 

 
ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίζηεθε ε 

παξνχζα εξγαζία θαη ζε επφκελν ζα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ 
κεζνδνινγηψλ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκβάλησλ. 
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4. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

4.1. Δηζαγσγή 

 
Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπσο πξνέθπςε απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο. 
 
ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπιινγή θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ ηειηθή βάζε δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία έγηλε ε 

αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
 

4.2. πιινγή ζηνηρείσλ 

 
Η ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 
πξνέθπςε κεηά απφ πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο γηα ηελ εθπφλεζε κηαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  
 
Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο πνπ δηαζέηεη ην 
Δξγαζηήξην Κπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο 
Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Δ.Μ.Π., ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ 

ηελ εηαηξεία Foerst πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  
 
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.1 ν πξνζνκνησηήο απνηειείηαη απφ ηξεηο νζφλεο LCD 
40 ηληζψλ (full HD), ζπλνιηθή γσλία πξνβνιήο 170 κνίξεο, ζέζε νδήγεζεο θαη βάζε 

ζηήξημεο. Οη δηαζηάζεηο ζε πιήξε αλάπηπμε είλαη 230x180 cm κε πιάηνο βάζεο 78 cm. 
 

 
Δικόνα 4.1: Πξνζνκνησηήο νδήγεζεο 



  ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
 

25 
 

 
ηελ εηθφλα 4.2 απεηθνλίδεηαη ε ζέζε νδήγεζεο ηνπ πξνζνκνησηή, ν νπνίνο δηαζέηεη 
ξπζκηδφκελν θάζηζκα νδεγνχ, ηηκφλη δηακέηξνπ 27 εθαηνζηψλ, πεληάι (γθάδη, θξέλν, 

ζπκπιέθηεο), ηακπιφ θαη δχν εμσηεξηθνχο θαη έλαλ θεληξηθφ θαζξέθηε πνπ 
εκθαλίδνληαη ζην πιάη θαη ζηελ θχξηα νζφλε, θαη εκθαλίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
αληηθείκελα θαη ζπκβάληα πνπ ζπκβαίλνπλ πίζσ απφ ην «φρεκα». Σα ρεηξηζηήξηα πνπ 
δηαζέηεη ν νδεγφο είλαη: κνριφο πέληε ηαρπηήησλ ζπλ φπηζζελ, θιαο, 

παινθαζαξηζηήξεο, θψηα, θφξλα, ρεηξφθξελν θαη κίδα.  
 

 
Δικόνα 4.2: Θέζε νδήγεζεο πξνζνκνησηή 

 
Οη κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο θαηαγξάθνληαη ζε ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ησλ 17-17 ms, δειαδή πεξίπνπ 60 ην δεπηεξφιεπην. Σα δεδνκέλα 

εμάγνληαη απφ ην πξφγξακκα κέζσ αξρείνπ κνξθήο θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 
ηηκέο πνιιψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζε θαη 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1. 
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Πίνακαρ 4.1: Μεηαβιεηέο πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ                                                            ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Time πξαγκαηηθόο ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηεο νδήγεζεο ζε ms 

x-pos x ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε m 

y-pos y ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε m 

z-pos z ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζε m 

road λνύκεξν νδνύ πνπ βξίζθεηαη ην όρεκα [int] 

richt θαηεύζπλζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ νδό ζε [BOOL] (0/1) 

rdist δηαλπόκελε απόζηαζε νρήκαηνο από ηελ αξρή ηεο νδήγεζεο ζε m 

rspur απόθιηζε νρήκαηνο από ην κέζν ηεο νδνύ ζε m 

ralpha θαηεύζπλζε ηνπ νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο νδνύ ζε κνίξεο 

Dist νδεγεκέλε πνξεία από ηελ έλαξμε ηεο πνξείαο ζε m 

Speed Πξαγκαηηθή ηαρύηεηα ζε km/h 

Brk ζέζε πεληάι θξέλνπ ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό 

Acc ζέζε πεληάι γθαδηνύ ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό 

Clutch ζέζε πεληάι ζπκπιέθηε ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό 

Gear επηιεγκέλε ηαρύηεηα (0 = αδξάλεηα, 6 = όπηζζελ) 

RPM πεξηζηξνθή θηλεηήξα ζε 1/min 

HWay απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε m 

Dleft απόζηαζε από ηελ αξηζηεξή νξηνγξακκή ζε m 

DRight απόζηαζε από ηελ δεμηά νξηνγξακκή ζε m 

Wheel ζέζε ηηκνληνύ ζε κνίξεο 

THead ρξόλνο κέρξη ηε ζύγθξνπζε κε ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε sec 

TTL 
ρξόλνο πξνο ηε δηαζηαύξσζε έσο όηνπ μεπεξαζηεί ε γξακκή ηνπ νξίνπ ζε 

sec 

TTC ρξόλνο κέρξη ηε ζύγθξνπζε (όια ηα εκπόδηα) ζε sec 

AccLat πιεπξηθή επηηάρπλζε ζε m/s2 

AccLon δηακήθεο επηηάρπλζε ζε m/s2 

EvVis ζπκβάλ-νξαηό-ζεκαία/ζπκβάλ-έλδεημε, 0 = όρη ζπκβάλ , 1 = ζπκβάλ 

EvDist ζπκβάλ-απόζηαζε ζε m 

Err1No 
αξηζκόο ηνπ πην ζεκαληηθνύ νδεγηθνύ ιάζνπο από ην ηειεπηαίν ζύλνιν 

δεδνκέλσλ 

Err1Val ζηηγκή ηνπ ιάζνπο, ην πεξηερόκελν δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ιάζνπο 

Err2No αξηζκόο ηνπ επόκελνπ νδεγηθνύ ιαζνπο (πηζαλόλ θελό) 

Err2Val πξόζζεηε ζηηγκή ηνπ ιάζνπο 2 

Err3No αξηζκόο πεξαηηέξσ ιάζνπο νδήγεζεο (ίζσο θελό) 

Err3Val πξόζζεηε ζηηγκή ηνπ ιάζνπο 3 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, απνθαζίζηεθε πσο ρξήζηκεο γηα αλάιπζε ζηελ 
παξνχζα έξεπλα είλαη απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.2: 
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Πίνακαρ 4.2: Μεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ                                                            ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Time Πξαγκαηηθόο ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηεο νδήγεζεο ζε ms 

rdist Δηαλπόκελε απόζηαζε από ηελ αξρή ηεο νδήγεζεο ζε m 

rspur Απόθιηζε νρήκαηνο από ην κέζν ηεο νδνύ ζε m 

Speed Πξαγκαηηθή ηαρύηεηα ζε km/h 

HWay Απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε m 

Dleft Απόζηαζε από ηελ αξηζηεξή νξηνγξακκή ζε m 

DRight Απόζηαζε από ηελ δεμηά νξηνγξακκή ζε m 

Wheel Θέζε ηηκνληνύ ζε κνίξεο 

THead Φξόλνο κέρξη ηε ζύγθξνπζε κε ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε sec 

TTC Φξόλνο κέρξη ηε ζύγθξνπζε (όια ηα εκπόδηα) ζε sec 

AccLat Πιεπξηθή επηηάρπλζε ζε m/s2 

AccLon Δηακήθεο επηηάρπλζε ζε m/s2 

 
ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 
νδεγνχ θαη ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ. 

 
Πίνακαρ 4.3: Μεηαβιεηέο ραξαθηεξηζηηθψλ νδεγνχ 

         VARIABLES ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

PersonID Κσδηθόο νδεγνύ D0i 

Age Ηιηθία Έηε δσήο 

AgeGroup Ηιηθηαθή νκάδα Νένο/Μεζήιηθαο/Ηιηθησκέλ
νο 

Gender Φύιν Άλδξαο/Γπλαίθα 

Education Εθπαίδεπζε Έηε εθπαίδεπζεο 

Driving Experience Οδεγηθή εκπεηξία Έηε νδεγηθήο εκπεηξίαο 

Disease Αζζέλεηα Υγηήο 

 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 
δηαθνξεηηθά ζελάξηα πνπ εθηέιεζαλ νη νδεγνί. Οη κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχζαλ ζηνλ 
θπθινθνξηαθφ θφξην (πςειφο/ρακειφο), ζηελ απφζπαζε πξνζνρήο (φρη απφζπαζε, 
ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε) θαζψο θαη ζηελ χπαξμε ή φρη 

απξφζκελνπ ζπκβάληνο.  
 
 

Πίνακαρ 4.4: Μεηαβιεηέο δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ 

VARIABLES ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Trial Αξηζκόο δηαδξνκήο 1,2, ... 

Traffic Κπθινθνξηαθόο θόξηνο Υςειόο/ρακειόο 

Distractor Απόζπαζε Όρη/θηλεηό/ζπλνκηιία 

Event Σπκβάλ (αλάινγα κε ην 
είδνο) 

0 ή αξηζκόο≠0 

 
State 

 
Σπλζήθε 

Μεδεληθή ηαρύηεηα/όρη 
ζπκβάλ/ζπκβάλ 
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4.3. Βάζε δεδνκέλσλ 

 
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ UrbanControl πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Η ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη 
ζηνηρεία 61 πγηψλ νδεγψλ θαη αθνξά κφλν ζε αζηηθέο πεξηνρέο. ηνλ πίλαθα 4.5 
εκθαλίδεηαη έλα απφζπαζκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία ζην ζχλνιφ ηεο απνηειείηαη 
απφ 1,359,816 ζεηξέο θαη 27 ζηήιεο (κεηαβιεηέο) δειαδή απφ 36,715,032 

παξαηεξήζεηο.  
 

Πίνακαρ 4.5: Απφζπαζκα βάζεο δεδνκέλσλ UrbanControl (15/1,359,816 ζεηξέο θαη 

10/27 ζηήιεο)  

 
 

4.4. Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 
 
Η παξαπάλσ βάζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ R 
δηαρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο πίλαθεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο 
ησλ ζπκβάλησλ κε βάζε ηα νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεκηνπξγήζεθε πίλαθαο πνπ 
πεξηέρεη ηα ζηνηρεία καηά ηη διάπκεια ησλ ζπκβάλησλ, πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία 
ενόρ λεπηού ππιν απφ ην ζπκβάλ θαη έλαο ζςνολικόρ πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην 

άζξνηζκα ησλ δχν παξαπάλσ. ε απηνχο ηνπο πίλαθεο παξαηεξήζεθε πσο ζηηο 
κεηαβιεηέο AccLon, AccLat θαη Driving Experience έιεηπαλ θάπνηα ζηνηρεία (ηηκέο Ν/Α) 

θαη έηζη θξίζεθε ζσζηφ λα αθαηξεζνχλ απηέο νη γξακκέο. Μεηά ηελ αθαίξεζε έκεηλαλ ηα 
ζηνηρεία 41 νδεγψλ ησλ νπνίσλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθηαθή νκάδα, 
εθπαίδεπζε) θαζψο θαη ε νδεγηθή εκπεηξία απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 4.3. 
 

X1 PersonID Trial Time Distractor Traffic_x Speed AccLat AccLon Event

55238 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55242 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55254 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55258 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55260 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55282 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55284 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55286 D003 1  00:00:00 NO QL 0 0 0 0

55288 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55290 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55292 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55294 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55296 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55298 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0

55300 D003 1  00:00:01 NO QL 0 0 0 0
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(α) (β) 

(γ)     (δ) 
 

Δικόνα 4.3: Καηαλνκή (α) Φχινπ, (β) Ηιηθηαθήο νκάδαο, (γ) Δθπαίδεπζεο θαη                

 (δ) Οδεγηθήο εκπεηξίαο ζπκκεηερφλησλ 
 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ πηλάθσλ έγηλε κε βάζε ηελ κεηαβιεηή Event, ε νπνία φηαλ έρεη ηηκή 

0 δείρλεη πσο δελ ππάξρεη ζπκβάλ θαη φηαλ έρεη ηηκή νπνηνδήπνηε αξηζκφ δηάθνξν ηνπ 

0 δείρλεη πσο ππάξρεη ζπκβάλ.  
 
Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πηλάθσλ επίζεο, δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο index ν νπνίνο 

θαηαγξάθεη ηνπο ρξφλνπο αξρήο θαη ηέινπο θάζε ζπκβάληνο. Ο πίλαθαο απηφο 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ζηήιεο, ηνλ θσδηθφ ηνπ νδεγνχ, ηνλ ρξφλν αξρήο θαη ηνλ ρξφλν 
ιήμεο θάζε ζπκβάληνο θαη απφ 656 γξακκέο, πνπ απνηεινχλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
ζπκβάλησλ. ηνλ πίλαθα 4.6 παξνπζηάδεηαη έλα απφζπαζκα ηνπ πίλαθα index φπνπ ν 
ρξφλνο είλαη ζε h:m:s:ms.  
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Πίνακαρ 4.6: Απφζπαζκα πίλαθα index (15/656 ζεηξέο) 

 
 
Με ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα index θαη θαηάιιεινπ θψδηθα δεκηνπξγήζεθαλ νη ηξεηο 
παξαθάησ πίλαθεο: 

 
 PreEventU: Ο πίλαθαο PreEventU πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα 

ιεπηφ πξηλ απφ θάζε ζπκβάλ, δειαδή απνηειείηαη απφ φιεο ηηο ζηήιεο ηεο 
αξρηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απφ ηηο γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο κεηαμχ ηεο έλαξμεο ελφο ζπκβάληνο κείνλ 60 δεπηεξφιεπηα θαη ηεο 
έλαξμεο ηνπ ζπκβάληνο, γηα θάζε έλα απφ απηά. 

 DurEventU: Ο πίλαθαο DurEventU πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 

δηάξθεηα θάζε ζπκβάληνο, δειαδή απνηειείηαη απφ φιεο ηηο ζηήιεο ηεο αξρηθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη απφ ηηο γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 
κεηαμχ ηεο έλαξμεο ελφο ζπκβάληνο θαη ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβάληνο, γηα θάζε έλα 
απφ απηά. 

 EventsU: Ο πίλαθαο EventsU πεξηέρεη ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ, δειαδή 

απνηειείηαη απφ φιεο ηηο ζηήιεο ηεο αξρηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απφ ηηο 
γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο κεηαμχ ηεο έλαξμεο ελφο 
ζπκβάληνο κείνλ 60 δεπηεξφιεπηα θαη ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβάληνο, γηα θάζε έλα 
απφ απηά. 

ηνλ πίλαθα ΔventsU θάπνηα ζηνηρεία επαλαιακβαλφληνπζαλ θαζψο ζπλέπεθηε 
ην έλα ιεπηφ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπκβάληνο κε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ. 
Κξίζεθε ζσζηφ απηέο νη ηηκέο λα δηαγξαθνχλ. 
 

 
Η δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ησλ πηλάθσλ θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 4.1. 
 

 

 

PersonID Start_Event TimeEnd_Event Time

D003 00:01:16.049 00:01:38.051

D003 00:02:22.388 00:02:35.055

D003 00:02:36.989 00:02:39.923

D003 00:06:45.941 00:07:13.543

D003 00:07:58.646 00:08:33.581

D003 00:11:03.628 00:11:17.528

D003 00:13:32.971 00:13:46.721

D003 00:17:41.156 00:18:26.644

D003 00:19:15.463 00:19:40.048

D010 00:01:11.465 00:01:29.768

D010 00:02:11.371 00:02:26.906

D010 00:02:29.506 00:02:32.038

D010 00:05:52.237 00:06:13.389

D010 00:06:52.225 00:07:24.093

D010 00:09:51.205 00:10:04.004
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Γπάθημα 4.1: Γεκηνπξγία πηλάθσλ PreEventU, DurEventU θαη EventsU 

 

 
ηνλ πίλαθα 4.7 παξνπζηάδεηαη έλα απφζπαζκα ηνπ πίλαθα EventsU. Οη κνξθέο ησλ 
πηλάθσλ PreEventU θαη DurEventU είλαη παξφκνηεο.  
 

Πίνακαρ 4.7: Απφζπαζκα πίλαθα EventsU (15/438,126 ζεηξέο θαη 10/27 ζηήιεο) 

 

 

 

4.5. Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 
ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ θψδηθα ζηελ R πξαγκαηνπνηήζεθε 
πεπιγπαθική ζηαηιζηική ζηνπο πίλαθεο PreEventU θαη DurEventU. Απνκνλψζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο θαη άμηεο 

αλάιπζεο (Speed, AccLat, AccLon, Hway, Thead, TTC, Dleft, Dright, rdist, rspur, 
Wheel, Age θαη Driving Experience). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.8 θαη 

X1 PersonID Trial Time Distractor Traffic_x Speed AccLat AccLon Event

56170 D003 1 00:00:16 NO QL 18.4 0.001 0.384 0

56172 D003 1 00:00:16 NO QL 18.5 0.002 0.438 0

56174 D003 1 00:00:16 NO QL 18.5 0.002 0.469 0

56176 D003 1 00:00:16 NO QL 18.6 0.002 0.495 0

56178 D003 1 00:00:16 NO QL 18.6 0.002 0.527 0

56180 D003 1 00:00:16 NO QL 18.7 0.002 0.55 0

56182 D003 1 00:00:16 NO QL 18.8 0.002 0.571 0

56184 D003 1 00:00:16 NO QL 18.9 0.003 0.6 0

56186 D003 1 00:00:16 NO QL 18.9 0.003 0.621 0

56188 D003 1 00:00:16 NO QL 19 0.003 0.642 0

56190 D003 1 00:00:16 NO QL 19 0.001 0.273 0

56192 D003 1 00:00:16 NO QL 19 0 0.002 0

56194 D003 1 00:00:16 NO QL 19 0 -0.052 0

56196 D003 1 00:00:16 NO QL 19 0 0.031 0

56198 D003 1 00:00:16 NO QL 19.1 0.001 0.169 0

UrbanControl 

index 

PreEventU EventsU DurEventU 
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4.9 ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ησλ πηλάθσλ PreEventU θαη 
DurEventU αληίζηνηρα. 
 

Πίνακαρ 4.8: Πίλαθαο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κεηαβιεηψλ PreEventU 

 

 
 

Πίνακαρ 4.9: Πίλαθαο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κεηαβιεηψλ DurEventU 

 
 

πγθξίλνληαο ηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο απμήζεθαλ ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε 
δηαθχκαλζε ηεο ηαρχηεηαο (Speed) θαη ηεο δηακήθνπο επηηάρπλζεο (AccLon). 

 Απμήζεθε ε κέζε ηηκή ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο (AccLat), ηεο απφζηαζεο απφ 

ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (Hway) θαη ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο απφ ην 
πξνπνξεπφκελν φρεκα (ΣHead). 

Mean Standard Deviation Variance Max Min

Speed (km/h) 25.52 15.745 247.900 85.6 0

AccLat (m/s2) -0.00901 0.245 0.060 46.079 -63.076

AccLon (m/s2) 0.05486 1.393 1.941 110.386 -92.203

Hway (m) 3068.4 4550.167 20704020.000 290.7 0

Thead (s) 3931.1 4858.800 23607940.000 9988.8 0.2

TTC (s) 9235.9 2654.460 7046156.000 29.9 0.8

Dleft (m) 1058.94 3074.158 9450447.000 7.72 -3.46

Dright (m) 1059.07 3074.114 9450178.000 9.55 -0.38

rdist (m) 33.02 27.590 761.214 100 0

rspur (m) 2.758 1.764 3.110 8.7 -8.7

Wheel (degrees) 3.379 25.371 643.665 540 -368

Age (years) 42.6 15.635 244.460 78 22

Driving Experience (years) 20.2 13.200 174.234 46 3

Pre Event (334989)

Mean Standard Deviation Variance Max Min

Speed (km/h) 26.42 16.588 275.166 80.3 0

AccLat (m/s2) 0.00513 0.250 0.063 54 -7.132

AccLon (m/s2) 0.0533 2.840 8.064 231.406 -195.662

Hway (m) 3804.8 4798.036 23021150.000 293.2 1.4

Thead (s) 4614.5 4955.611 24558080.000 9972.7 0.3

TTC (s) 9042 2941.578 8652883.000 29.9 0.4

Dleft (m) 640.26 2443.133 5968897.000 7.05 -3.46

Dright (m) 641.14 2442.905 5967782.000 9.7 -0.06

rdist (m) 31.3 26.108 681.643 100 0

rspur (m) 3.336 1.805 3.257 8.68 -4

Wheel (degrees) 14.56 29.932 895.939 412 -286

Age (years) 43.92 16.204 262.585 78 22

Driving Experience (years) 20.97 13.521 182.824 46 3

During Event  (103137)
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 Μεηψζεθε ζεκαληηθά ε δηαθχκαλζε ηεο απφζηαζεο ηφζν απφ ηελ δεμηά φζν θαη 
απφ ηελ αξηζηεξή νξηνγξακκή (Dright, Dleft).  

 

4.6. πζρέηηζε κεηαβιεηψλ 
 
ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ πίλαθα EventsU απνκνλψλνληαη νη κεηαβιεηέο (ζηήιεο) πνπ 
θξίζεθαλ ζεκαληηθέο γηα αλάιπζε (Speed, AccLat, AccLon, Hway, Thead, Dleft, Dright, 
rdist, rspur, Wheel, Age θαη Driving Experience) θαη δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο  κφλν κε 
απηέο, ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίζηεθε κε θαηάιιειεο εληνιέο ε ζςζσέηιζη (correlation) 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Η κεηαβιεηή TTC αθαηξέζεθε θαζψο έρεη 
παξφκνηα εξκελεία κε ηελ κεηαβιεηή Thead. 
 

Με ηε βνήζεηα ηεο ζπζρέηηζεο βξέζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ δελ είλαη πςειά 
ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο (<0.8) θαη απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα κνληέια ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο. ηνλ πίλαθα 4.10 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. 

Πίνακαρ 4.10: Πίλαθαο ζπζρέηηζεο (Correlation matrix) 

 
 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε πξάζηλν έρνπλ ζεκεησζεί νη ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

κεγάιε ζπζρέηηζε (>0.8) θαη κε θφθθηλν νη κεηαβιεηέο πνπ γηα απηφ ην ιφγν 
απνθαζίζηεθε λα αθαηξεζνχλ.  
 
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πςειή ζπζρέηηζε παξνπζηάδνπλ: 

 Η απφζηαζε απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (HWay) κε ηνλ ρξφλν κέρξη ηε 
ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (Thead) 

 H απφζηαζε απφ ηελ αξηζηεξή νξηνγξακκή (DLeft) κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ 
δεμηά νξηνγξακκή (DRight) 

 H ειηθία (Age) κε ηελ νδεγηθή εκπεηξία (Driving experience) 
 

Σειηθά, ζηνλ πίλαθα 4.11 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ έκεηλαλ γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα κνληέια κεηά ηε ζπζρέηηζε: 

 

Speed AccLat AccLon HWay THead DLeft DRight rdist rspur Wheel Age
Driving 

experience

Speed 1 -0.00494 -0.011831 0.0733106 -0.227506 0.0081567 0.0082397 0.2562799 0.0141984 0.0626729 -0.102713077 -0.062015

AccLat -0.00494 1 0.1210205 -0.03364 -0.026466 -0.080206 -0.080203 0.013857 0.0785 0.0382492 -0.000168036 -0.00369

AccLon -0.011831 0.1210205 1 0.0033846 -0.001752 0.019228 0.0192369 -0.03049 -0.02535 0.0521512 -0.021469484 -0.020074

HWay 0.0733106 -0.03364 0.0033846 1 0.8260124 0.3082721 0.3084053 -0.109952 -0.002844 -0.014788 0.119708756 0.1091824

THead -0.227506 -0.026466 -0.001752 0.8260124 1 0.2494804 0.2495748 -0.199496 0.0031822 -0.025305 0.089078258 0.0676155

DLeft 0.0081567 -0.080206 0.019228 0.3082721 0.2494804 1 0.9999997 -0.267197 -0.05429 0.0301226 0.014788276 0.0139329

DRight 0.0082397 -0.080203 0.0192369 0.3084053 0.2495748 0.9999997 1 -0.267215 -0.05467 0.0301335 0.014731113 0.0139077

rdist 0.2562799 0.013857 -0.03049 -0.109952 -0.199496 -0.267197 -0.267215 1 0.1066635 -0.006929 0.041655942 0.0407544

rspur 0.0141984 0.0785 -0.02535 -0.002844 0.0031822 -0.05429 -0.05467 0.1066635 1 -0.025022 0.06780089 0.036318

Wheel 0.0626729 0.0382492 0.0521512 -0.014788 -0.025305 0.0301226 0.0301335 -0.006929 -0.025022 1 -0.00111387 -0.006512

Age -0.102713 -0.000168 -0.021469 0.1197088 0.0890783 0.0147883 0.0147311 0.0416559 0.0678009 -0.001114 1 0.8661714

Driving 

experience
-0.062015 -0.00369 -0.020074 0.1091824 0.0676155 0.0139329 0.0139077 0.0407544 0.036318 -0.006512 0.866171359 1
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Πίνακαρ 4.11: Σειηθέο κεηαβιεηέο 

 

4.7. Πίλαθεο γηα ηα κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 
 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε ν ηειηθφο πίλαθαο ζχκθσλα κε ηνλ 
νπνίν αλαπηχρζεθαλ ηα κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (Γησλπκηθή Λνγηζηηθή 
Παιηλδξφκεζε, Σπραία Γάζε). Ο πίλαθαο Model πξνέθπςε απνκνλψλνληαο απφ ηνλ 
πίλαθα EventsU ηηο ζηήιεο: πκβάλ (Event), Σαρχηεηα (Speed), Πιεπξηθή επηηάρπλζε 

(AccLat), Γηακήθεο επηηάρπλζε (AccLon), Υξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε ην 
πξνπνξεπφκελν φρεκα (THead), Απφζηαζε απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή (DRight), 
πλνιηθή δηαλπφκελε απφζηαζε νρήκαηνο (rdist), Απφθιηζε νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο 
νδνχ (rspur), Θέζε ηηκνληνχ (Wheel), Οδεγηθή εκπεηξία (Driving experience). 
 

Η ζηήιε Event (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) πεξηειάκβαλε ηηκέο ή 0 (γηα κε χπαξμε 
ζπκβάληνο) ή θάπνηνλ αξηζκφ δηάθνξν ηνπ 0 (γηα χπαξμε ζπκβάληνο) πνπ ζπκβφιηδε ηε 
κνξθή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβάληνο. Δπηιέρζεθε λα αληηθαηαζηαζνχλ φιεο νη ηηκέο 
δηάθνξεο ηνπ 0 κε ηελ ηηκή 1, ψζηε λα ππάξρνπλ κφλν νη ηηκέο 0 θαη 1 γηα κε χπαξμε θαη 

χπαξμε ζπκβάληνο, αληίζηνηρα, θαζψο απηφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ζηελ παξνχζα 
έξεπλα. 
 
ηνλ πίλαθα 4.12 παξνπζηάδεηαη έλα απφζπαζκα ηνπ ηειηθνχ πίλαθα Model. 

 
Πίνακαρ 4.12: Απφζπαζκα πίλαθα Model (15/438,126 ζεηξέο)

 

Speed rdist

AccLat rspur

AccLon Wheel

THead Driving experience

DRight

ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Event Speed AccLat AccLon Thead DRight rdist rspur Wheel
Driving 

experience

0 18.4 0.001 0.384 39.4 1.36 30.35 1.84 -2 46

0 18.5 0.002 0.438 39.2 1.36 30.52 1.84 -2 46

0 18.5 0.002 0.469 39.1 1.35 30.69 1.84 -2 46

0 18.6 0.002 0.495 38.9 1.35 30.86 1.84 -2 46

0 18.6 0.002 0.527 38.8 1.35 31.04 1.84 -2 46

0 18.7 0.002 0.55 38.6 1.35 31.21 1.84 -2 46

0 18.8 0.002 0.571 38.4 1.35 31.38 1.84 -2 46

0 18.9 0.003 0.6 38.3 1.35 31.56 1.84 -2 46

0 18.9 0.003 0.621 38.1 1.35 31.73 1.85 -2 46

0 19 0.003 0.642 37.9 1.35 31.91 1.85 -2 46

0 19 0.001 0.273 37.8 1.34 32.09 1.85 -2 46

0 19 0 0.002 37.8 1.34 32.26 1.85 -2 46

0 19 0 -0.052 37.8 1.34 32.44 1.85 -2 46

0 19 0 0.031 37.7 1.34 32.62 1.85 -2 46

0 19.1 0.001 0.169 37.7 1.34 32.79 1.85 -2 46
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4.8. Πίλαθεο γηα ηε κέζνδν Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

 
Η κέζνδνο παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Factor Analysis) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο πίλαθεο 

EventsU2, PreEventU2 θαη DurEventU2. O πίλαθαο EventsU2 δεκηνπξγήζεθε 
απνκνλψλνληαο απφ ηνλ πίλαθα Model ηηο ζηήιεο Speed, AccLat, AccLon, THead, 
DRight, rdist, rspur θαη Wheel. Ο πίλαθαο PreEventU2 δεκηνπξγήζεθε απνκνλψλνληαο 
απφ ηνλ πίλαθα Model ηηο ίδηεο ζηήιεο κφλν φηαλ Event = 0 δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηε κε χπαξμε ζπκβάληνο. Ο πίλαθαο DurEventU2 δεκηνπξγήζεθε 
απνκνλψλνληαο απφ ηνλ πίλαθα Model ηηο ίδηεο ζηήιεο κφλν φηαλ Event = 1 δειαδή ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ζπκβάληνο.  
 

H παξαπάλσ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ γηα ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 
κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζην Γξάθεκα 4.2. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Γπάθημα 4.2: Γεκηνπξγία πηλάθσλ PreEventU2, DurEventU2, EventsU2 

 
Απνζπάζκαηα ησλ πηλάθσλ EventsU2, PreEventU2 θαη DurEventU2 παξνπζηάδνληαη 
ζηνπο πίλαθεο 4.13, 4.14 θαη 4.15 αληίζηνηρα. 

 

Model 

Απνκφλσζε ζηειψλ: 

Speed, AccLat, 

AccLon, THead, 

DRight, rdist, rspur, 

Wheel φηαλ Event = 0 

Απνκφλσζε ζηειψλ: 

Speed, AccLat, 

AccLon, THead, 

DRight, rdist, rspur, 

Wheel  

 

Απνκφλσζε ζηειψλ: 

Speed, AccLat, 

AccLon, THead, 

DRight, rdist, rspur, 

Wheel φηαλ Event = 1 

 

PreEventU2 EventsU2 DurEventU2 
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Πίνακαρ 4.13: Απφζπαζκα πίλαθα EventsU2 (15/438,126 ζεηξέο)

 
 

 
Πίνακαρ 4.14: Απφζπαζκα πίλαθα PreEventU2 (15/334,989 ζεηξέο) 

 
 

  

Speed AccLat AccLon Thead Dright rdist rspur Wheel

18.4 0.001 0.384 39.4 1.36 30.35 1.84 -2

18.5 0.002 0.438 39.2 1.36 30.52 1.84 -2

18.5 0.002 0.469 39.1 1.35 30.69 1.84 -2

18.6 0.002 0.495 38.9 1.35 30.86 1.84 -2

18.6 0.002 0.527 38.8 1.35 31.04 1.84 -2

18.7 0.002 0.55 38.6 1.35 31.21 1.84 -2

18.8 0.002 0.571 38.4 1.35 31.38 1.84 -2

18.9 0.003 0.6 38.3 1.35 31.56 1.84 -2

18.9 0.003 0.621 38.1 1.35 31.73 1.85 -2

19 0.003 0.642 37.9 1.35 31.91 1.85 -2

19 0.001 0.273 37.8 1.34 32.09 1.85 -2

19 0 0.002 37.8 1.34 32.26 1.85 -2

19 0 -0.052 37.8 1.34 32.44 1.85 -2

19 0 0.031 37.7 1.34 32.62 1.85 -2

19.1 0.001 0.169 37.7 1.34 32.79 1.85 -2

Speed AccLat AccLon Thead Dright rdist rspur Wheel

18.4 0.001 0.384 39.4 1.36 30.35 1.84 -2

18.5 0.002 0.438 39.2 1.36 30.52 1.84 -2

18.5 0.002 0.469 39.1 1.35 30.69 1.84 -2

18.6 0.002 0.495 38.9 1.35 30.86 1.84 -2

18.6 0.002 0.527 38.8 1.35 31.04 1.84 -2

18.7 0.002 0.55 38.6 1.35 31.21 1.84 -2

18.8 0.002 0.571 38.4 1.35 31.38 1.84 -2

18.9 0.003 0.6 38.3 1.35 31.56 1.84 -2

18.9 0.003 0.621 38.1 1.35 31.73 1.85 -2

19 0.003 0.642 37.9 1.35 31.91 1.85 -2

19 0.001 0.273 37.8 1.34 32.09 1.85 -2

19 0 0.002 37.8 1.34 32.26 1.85 -2

19 0 -0.052 37.8 1.34 32.44 1.85 -2

19 0 0.031 37.7 1.34 32.62 1.85 -2

19.1 0.001 0.169 37.7 1.34 32.79 1.85 -2
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Πίνακαρ 4.15: Απφζπαζκα πίλαθα DurEventU2 (15/103,137 ζεηξέο) 

 
 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεθε ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ δηακφξθσζαλ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο ζην επφκελν θεθάιαην ζα 

εθαξκνζηεί ε κεζνδνινγία θαη ζα πεξηγξαθνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Speed AccLat AccLon Thead Dright rdist rspur Wheel

23.4 0.039 1.087 9999.9 0.67 25.93 2.48 11

23.6 0.037 1.069 9999.9 0.66 26.26 2.49 11

23.8 0.032 0.955 9999.9 0.66 26.59 2.49 14

23.9 0.028 0.891 9999.9 0.65 26.92 2.5 17

24.1 0.025 0.841 9999.9 0.65 27.25 2.5 18

24.2 0.022 0.809 9999.9 0.65 27.59 2.51 18

24.4 0.021 0.819 9999.9 0.65 27.93 2.51 18

24.5 0.02 0.839 9999.9 0.65 28.27 2.51 18

24.7 0.018 0.849 9999.9 0.65 28.61 2.51 18

24.8 0.016 0.836 9999.9 0.66 28.96 2.51 18

25 0.013 0.766 9999.9 0.66 29.3 2.52 18

25.1 0.011 0.711 9999.9 0.66 29.65 2.51 18

25.2 0.009 0.684 9999.9 0.67 30 2.51 18

25.4 0.008 0.705 9999.9 0.67 30.35 2.51 18

25.5 0.007 0.745 9999.9 0.68 30.71 2.51 18
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5. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1. Δηζαγσγή 

 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε 
ζηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα 

παξαπάλσ θεθάιαηα ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ 
παξαγφλησλ εληνπηζκνχ νδηθψλ ζπκβάλησλ θαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ αλαπηχρζεθαλ 
δχν παξαιιαγέο γηα θάζε κνληέιν, ην κνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 
θαη ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε. Όια 

ηα παξαπάλσ έγηλαλ κε θαηάιιεινπο θψδηθεο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 
RStudio.  
 
Η παπαλλαγή Α πεξηειάκβαλε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο γηα αλάιπζε κεηά ηε ζπζρέηηζε, δειαδή ηηο: ηαρχηεηα (Speed), πιεπξηθή 
επηηάρπλζε (AccLat), δηακήθεο επηηάρπλζε (AccLon), ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε 
ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (THead), απφζηαζε απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή (DRight), 
δηαλπφκελε απφζηαζε απφ ηελ αξρή ηεο νδήγεζεο (rdist), απφθιηζε νρήκαηνο απφ ην 

κέζν ηεο νδνχ (rspur), ζέζε ηηκνληνχ (Wheel) θαη νδεγηθή εκπεηξία (Driving 
experience).  

 
Η παπαλλαγή Β πεξηειάκβαλε ηηο εμήο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: ηαρχηεηα (Speed), 

ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (THead), απφζηαζε απφ ηε 
δεμηά νξηνγξακκή (DRight), δηαλπφκελε απφζηαζε απφ ηελ αξρή ηεο νδήγεζεο (rdist), 
ζέζε ηηκνληνχ (Wheel) θαη νδεγηθή εκπεηξία (Driving experience). Ο θαζνξηζκφο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο παξαιιαγήο Β έγηλε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Boruta πνπ 

εθηίκεζε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. ηνλ πίλαθα 5.1 παξνπζηάδεηαη ε 
θαηάηαμε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (feature importance). Μεηά 
απφ δνθηκέο απνθαζίζηεθε λα κείλνπλ φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο 
ζεκαληηθέο κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζηελ παξαιιαγή Β. 

 
Πίνακαρ 5.1: εκαληηθφηεηα αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηε κέζνδν Βoruta 

 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Wheel 228.78

rdist 177.71

Speed 173.15

DRight 160.84

Driving experience 143.86

THead 129.70
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Καη ζηηο δχν παξαιιαγέο σο εμαξηεκέλε θαζνξίζηεθε ε κεηαβιεηή Event (δηαθξηηή) κε 

ηηκέο 0 ή 1 αλάινγα κε ηελ κε χπαξμε ή ηελ χπαξμε ζπκβάληνο αληίζηνηρα. Οη 
ππφινηπεο αλεμάξηεηεο (ζπλερείο) δηαθέξνπλ ζε θάζε παξαιιαγή. 

 

5.2. Μνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

 

5.2.1. Παπαλλαγή Α 

 
Γηα ηελ παξαιιαγή Α ηνπ κνληέινπ δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ν πίλαθαο Model (4,381,260 ζηνηρεία) κε εμαξηεκέλε ηε κεηαβιεηή 
Event θαη αλεμάξηεηεο ηηο: Speed, AccLat, AccLon, THead, DRight, rdist, rspur, 
Wheel και Driving experience. 

 
Ο πίλαθαο Model δηαρσξίζηεθε ζε 2 επηκέξνπο: 
 

1. Σνλ πίλαθα training1 πνπ απνηεινχζε ην 80% ηνπ αξρηθνχ πίλαθα θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα εθπαίδεπζε (3,505,000 ζηνηρεία) 
2. Σνλ πίλαθα test1 πνπ απνηεινχζε ην 20% ηνπ αξρηθνχ πίλαθα θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα έιεγρν (876,260 ζηνηρεία) 
 

ηνπο πίλαθεο 5.2 θαη 5.3 παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα ησλ πηλάθσλ training1 θαη 
test1 αληίζηνηρα. 
 

Πίνακαρ 5.2: Απφζπαζκα πίλαθα training1 (15/350,500 ζεηξέο) 

 
 
  

Event Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel
Driving 

experience

0 18.4 0.001 0.384 39.4 1.36 30.35 1.84 -2 46

0 18.5 0.002 0.438 39.2 1.36 30.52 1.84 -2 46

0 18.5 0.002 0.469 39.1 1.35 30.69 1.84 -2 46

0 18.6 0.002 0.495 38.9 1.35 30.86 1.84 -2 46

0 18.6 0.002 0.527 38.8 1.35 31.04 1.84 -2 46

0 18.7 0.002 0.55 38.6 1.35 31.21 1.84 -2 46

0 18.8 0.002 0.571 38.4 1.35 31.38 1.84 -2 46

0 18.9 0.003 0.6 38.3 1.35 31.56 1.84 -2 46

0 18.9 0.003 0.621 38.1 1.35 31.73 1.85 -2 46

0 19 0.003 0.642 37.9 1.35 31.91 1.85 -2 46

0 19 0.001 0.273 37.8 1.34 32.09 1.85 -2 46

0 19 0 0.002 37.8 1.34 32.26 1.85 -2 46

0 19 0 -0.052 37.8 1.34 32.44 1.85 -2 46

0 19 0 0.031 37.7 1.34 32.62 1.85 -2 46

0 19.1 0.001 0.169 37.7 1.34 32.79 1.85 -2 46
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Πίνακαρ 5.3: Απφζπαζκα πίλαθα test1 (15/87,626 ζεηξέο) 

 
 
Δκπαίδεςζη μονηέλος 
 

Η εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ έγηλε ζηνλ πίλαθα training1 θαη βξέζεθαλ νη ζπληειεζηέο 

ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθε ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο 
γηα ηελ χπαξμε ζπκβάληνο θαη έγηλε ν έιεγρνο πνηφηεηάο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ πίλαθα 5.4. 
 

Πίνακαρ 5.4: Έιεγρνο ζπληειεζηψλ  

 

 
Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|)  

Σηαθεπόρ όπορ -2.048 0.01365 -150.018 < 2e-16 

Speed 0.0059 0.000267 22.093 < 2e-16  

AccLat 0.135 0.02295 5.883 0.00 

AccLon -0.0202 0.002248 -8.985  < 2e-16 

THead  0.00002839 0.0000008844 32.104 < 2e-16 

DRight  -0.0001003 0.000001779 -56.372  < 2e-16 

rdist  -0.005719 0.000166 -34.448 < 2e-16 

rspur 0.2018 0.002367 85.245 < 2e-16 

Wheel  0.01546 0.0001544 100.103 < 2e-16 

`Driving experience` 0.007692 0.000311 24.737 < 2e-16 

 
 
 

Η ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα ηελ χπαξμε ζπκβάληνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 
παξαπάλσ πίλαθα είλαη: 

Event Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel
Driving 

experience

0 33.3 0.005 0.362 5.2 0.44 35.32 7.44 0 35

0 33.2 0.005 0.362 5.2 0.43 34.86 7.45 2 35

0 33.1 0.005 0.362 5.2 0.43 34.4 7.45 2 35

0 33.1 0.004 0.361 5.2 0.43 33.94 7.46 2 35

0 33 0.004 0.361 5.2 0.42 33.48 7.46 2 35

0 32.9 0.004 0.361 5.2 0.42 33.02 7.46 2 35

0 32.9 0.004 0.361 5.2 0.41 32.56 7.47 2 35

0 32.8 0.004 0.361 5.2 0.41 32.11 7.47 3 35

0 32.7 0.004 0.361 5.1 0.41 31.65 7.47 4 35

0 32.7 0.004 0.361 5.1 0.41 31.2 7.48 4 35

0 32.6 0.003 0.36 5.1 0.41 30.75 7.48 6 35

0 32.6 0.003 0.36 5.1 0.41 30.29 7.48 8 35

0 32.5 0.003 0.36 5.1 0.41 29.84 7.48 8 35

0 32.4 0.002 0.36 5.1 0.41 29.39 7.48 11 35

0 32.4 0.001 0.36 5.1 0.42 28.94 7.47 12 35
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Event = - 2.048 + 0.0059 * Speed + 0.135 * AccLat – 0.0202 * AccLon 
+ 0.00002839 * THead – 0.0001003 * DRight – 0.005719 * rdist + 0.2018 * rspur 

+ 0.01546 * Wheel + 0.007692 * Driving experience 

 
Σα ππόζημα ηυν ζςνηελεζηών ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο έρνπλ λογική εξήγηζη 

θαζψο ην ζεηηθφ πξφζεκν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηαρχηεηα (Speed), ζηελ πιεπξηθή 
επηηάρπλζε (AccLat), ζηελ απφθιηζε ηνπ νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ (rspur) θαη 

ζηε ζέζε ηνπ ηηκνληνχ (Wheel) δείρλεη πσο φζν απμάλνληαη απηέο νη κεηαβιεηέο, 
απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ζπκβάληνο. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ εκθαλίδεηαη 
ζηελ απφζηαζε απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή (DRight) θαη ζηε ζπλνιηθή δηαλπφκελε 
απφζηαζε (rdist) (ν νδεγφο εμνηθεηψλεηαη κε ηελ δηαδξνκή) επίζεο εμεγείηαη ινγηθά 

θαζψο φζν κεηψλνληαη απηά ηα κεγέζε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη ζπκβάλ. 
Γελ ππάξρεη ινγηθή εξκελεία γηα ηνλ ρξφλν κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν 
φρεκα (THead), γηα ηελ νδεγηθή εκπεηξία (Driving experience) θαη γηα ηε δηακήθε 
επηηάρπλζε (AccLon).  

 
Δπίζεο, ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο z-test ηεο ζηαηιζηικήρ ζημανηικόηηηαρ ησλ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαζψο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηζρχεη πσο Pr(>|z|) < 0.05. 
 

Έλεγσορ μονηέλος 
 

Ο έιεγρνο ηνπ κνληέινπ έγηλε ζηνλ πίλαθα test1 θαη κε ηε κέζνδν ηεο κήηξαο ζχγρπζεο 
(confusion matrix) ειέγρζεθε πφζν θαιά πξνβιέπνληαη νη ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηήο Event. Χο ζεηηθή θιάζε νξίζηεθε ε χπαξμε ζπκβάληνο πνπ 
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ηηκή 1. Αληίζηνηρα ε ηηκή 0 αληηπξνζσπεχεη ηε κε χπαξμε 

ζπκβάληνο. ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κήηξαο ζχγρπζεο. 
 

Πίνακαρ 5.5: Μήηξα ζχγρπζεο (Παξαιιαγή Α) 

 
Prediction  (Πποβλεπόμενη κλάζη) 

Reference (Ππαγμαηική 
κλάζη) 

Σςμβάν Όσι ζςμβάν 

Σςμβάν 2,723 17,530 

Όσι ζςμβάν 647 66,726 

 

ηνλ πίλαθα 5.6 παξνπζηάδνληαη ηα πην θνηλά κέηξα αμηνιφγεζεο (evaluation metrics) 
ηνπ κνληέινπ πνπ ππνινγίζζεθαλ. 
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Πίνακαρ 5.6: Μέηξα αμηνιφγεζεο κνληέινπ (Παξαιιαγή Α) 

Accuracy 79.26% 

Recall 13.44% 

Specificity 99.04% 

Precision 80.80% 

F-measure 23.05% 

False alarm rate 0.96% 

AUC 68.18% 

 
ηελ εηθφλα 5.1 θαίλεηαη ε θακπχιε ROC δειαδή ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ αιεζηλνχ 

ζεηηθνχ πνζνζηνχ έλαληη ηνπ ςεπδνχο ζεηηθνχ πνζνζηνχ γηα ηνλ ηαμηλνκεηή. Σν AUC 
ππνινγίδεηαη σο ην εκβαδφλ θάησ απφ απηή ηελ θακπχιε. 

 
Δικόνα 5.1: Κακπχιε ROC 

 
 

Αξιολόγηζη μονηέλος 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηνπ δησλπκηθνχ ινγηζηηθνχ κνληέινπ (Παξαιιαγή Α) 
γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πξνβιέςεη ηελ χπαξμε ζπκβάληνο ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.7. 
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Πίνακαρ 5.7: Αμηνιφγεζε δησλπκηθνχ ινγηζηηθνχ κνληέινπ (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Πεπιγπαθή  Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 79.26 Σσζηέο πξνβιέςεηο   

Αλάθιεζε (Recall) 13.44 Σσζηέο ζεηηθέο πξνβιέςεηο   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 99.04 Σσζηέο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο   

Αθξίβεηα (Precision) 80.8 
Σσζηέο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
ζεηηθώλ   

Μέηξν F (F-measure) 23.05 
Αξκνληθό κέζν αθξίβεηαο θαη 

αλάθιεζεο   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

0.96 
Λαλζαζκέλεο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
αξλεηηθώλ   

Εκβαδόλ θάησ από ηελ 
θακπύιε ROC (AUC) 

68.18 Οξζόηεηα  
  

 

 
 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηo κνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 
(Παξαιιαγή Α) παξνπζηάδεη πνιχ ρακειφ δείθηε αλάθιεζεο (recall) άξα δελ πξνβιέπεη 
θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά ηα ζεηηθά ζηηγκηφηππα, δειαδή ηελ χπαξμε ζπκβάληνο, ελψ 
φκσο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη πνιχ θαιά ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο (πςειφ 

specificity). Η ζπλνιηθή αθξίβεηα (accuracy) είλαη ηθαλνπνηεηηθή δειαδή ην κνληέιν είλαη 
αμηφπηζην γηα ηηο ζσζηέο πξνβιέςεηο θαζψο θαη γηα ηνλ βαζκφ πηζηφηεηαο ηεο 
δηαδηθαζίαο (precision). Η πηζαλφηεηα ιάζνπο ηαμηλφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζηηγκηνηχπσλ 
(false alarm rate) είλαη επίζεο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή φκσο ην κέηξν F (F-measure) πνπ 

εθθξάδεη ηνλ αξκνληθφ κέζν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αλάθιεζεο είλαη πνιχ ρακειφ. Σν 
εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC (AUC) είλαη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθφ.  
 
Σειηθά απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ην κνληέιν ηεο δησλπκηθήο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ Παξαιιαγή Α δελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζηνλ εληνπηζκφ 
ζπκβάληνο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν γίλεηαη δηεξεχλεζε θαη ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ. 
 

5.2.2. Παπαλλαγή Β 

 
Σν κνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ Παξαιιαγή Β δελ ζεσξήζεθε 
άμην αλάιπζεο θαζψο δελ πξνέβιεπε θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο. 

Πολύ ικανοποιηηικό

Ικανοποιηηικό

Οπιακά ικανοποιηηικό

Καθόλος ικανοποιηηικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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5.3. Μνληέιν ηπραίσλ δαζψλ 

 

5.3.1. Παπαλλαγή Α 

 
Γηα ηελ παξαιιαγή Α ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πίλαθεο 
training1 (γηα εθπαίδεπζε) θαη test1 (γηα έιεγρν), φπσο θαη ζην κνληέιν ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο. 
 
Δκπαίδεςζη μονηέλος 
 

Η εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα training1 θαη πξνέθπςαλ 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 5.8. 
 
 

Πίνακαρ 5.8: Απνηειέζκαηα εθπαίδεπζεο (Παξαιιαγή Α) 
Τύπνο κεζόδνπ ηπραίσλ δαζώλ:   Ταξινόμηζη 

Αξηζκόο δέληξσλ:   100 

Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ δνθηκάζηεθαλ ζε θάζε δηαρσξηζκό:   3 

Εθηίκεζε πνζνζηνύ ζθάικαηνο (OOB error rate):   0.48% 

 

Έλεγσορ μονηέλος 

Ο έιεγρνο ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα test1 θαη κε ηε κέζνδν ηεο 
κήηξαο ζχγρπζεο (confusion matrix) εμεηάζηεθε πφζν θαιά πξνβιέπεηαη ε χπαξμε 
ζπκβάληνο. Χο ζεηηθή θιάζε νξίζηεθε ε χπαξμε ζπκβάληνο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ ηελ ηηκή 1. Αληίζηνηρα ε ηηκή 0 αληηπξνζσπεχεη ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο. ηνλ 
πίλαθα 5.9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κήηξαο ζχγρπζεο. 
 

Πίνακαρ 5.9: Μήηξα ζχγρπζεο (Παξαιιαγή Α) 

 
Prediction  (Πποβλεπόμενη κλάζη) 

Reference (Ππαγμαηική 
κλάζη) 

Σςμβάν Όσι ζςμβάν 

Σςμβάν 13,278 6,975 

Όσι ζςμβάν 4,268 63,105 

 
 
ηνλ πίλαθα 5.10 παξνπζηάδνληαη ηα πην θνηλά κέηξα αμηνιφγεζεο (evaluation metrics) 

ηνπ κνληέινπ πνπ ππνινγίζζεθαλ. 
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Πίνακαρ 5.10: Μέηξα αμηνιφγεζεο κνληέινπ (Παξαιιαγή Α) 

Accuracy 87.17% 

Recall 65.56% 

Specificity 93.67% 

Precision 75.68% 

F-measure 70.26% 

False alarm rate 6.33% 

 
Αξιολόγηζη μονηέλος 

Με βάζε ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Α) γίλεηαη 
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πξνβιέςεη ηελ χπαξμε ζπκβάληνο ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.11. 
Πίνακαρ 5.11: Αμηνιφγεζε κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Πεπιγπαθή  Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 87.17 Σσζηέο πξνβιέςεηο   

Αλάθιεζε (Recall) 65.56 Σσζηέο ζεηηθέο πξνβιέςεηο   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 93.67 Σσζηέο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο   

Αθξίβεηα (Precision) 75.68 
Σσζηέο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
ζεηηθώλ   

Μέηξν F (F-measure) 70.26 
Αξκνληθό κέζν αθξίβεηαο θαη 

αλάθιεζεο   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

6.33 
Λαλζαζκέλεο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
αξλεηηθώλ   

 

 
 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηo κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Α) 
πξνβιέπεη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθά ηα ζεηηθά ζηηγκηφηππα (recall), δειαδή ηελ χπαξμε 
ζπκβάληνο, θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη πνιχ θαιά ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο 
(πςειφ specificity). Σν κνληέιν είλαη επίζεο αμηφπηζην γηα ηηο ζσζηέο πξνβιέςεηο 

ζπλνιηθά θαζψο παξνπζηάδεη πςειφ δείηε νξζφηεηαο (accuracy), αιιά θαη γηα ηνλ 
βαζκφ πηζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο (πςειφ  precision). Η πηζαλφηεηα 
ιάζνπο ηαμηλφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζηηγκηνηχπσλ (false alarm rate) είλαη ηθαλνπνηεηηθή 
φπσο επίζεο θαη ην κέηξν F (F-measure) πνπ εθθξάδεη ηνλ αξκνληθφ κέζν ηεο αθξίβεηαο 

θαη ηεο αλάθιεζεο.  

Πολύ ικανοποιηηικό

Ικανοποιηηικό

Οπιακά ικανοποιηηικό

Καθόλος ικανοποιηηικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Απφ ηα παξαπάλσ  ζπκπεξαίλεηαη πσο ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ γηα ηελ Παξαιιαγή 
Α πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο θαη ζεσξείηαη αμηφπηζην. 

 

5.3.2. Παπαλλαγή Β 

 
Γηα ηελ παξαιιαγή Β ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο Model2 

(3,066,882 ζηνηρεία) ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηνλ πίλαθα Model απνκνλψλνληαο ηηο 
εμήο κεηαβιεηέο: Event (εμαξηεκέλε), Speed, THead, DRight, rdist, Wheel θαη Driving 

experience (αλεμάξηεηεο). 
 
 Ο πίλαθαο Model2 δηαρσξίζηεθε ζε 2 επηκέξνπο: 
 

1. Σνλ πίλαθα training2 πνπ απνηεινχζε ην 80% ηνπ πίλαθα Model2 θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα εθπαίδεπζε (2,453,500 ζηνηρεία) 
2. Σνλ πίλαθα test2 πνπ απνηεινχζε ην 20% ηνπ πίλαθα Model2 θαη 

δεκηνπξγήζεθε γηα έιεγρν (613,382 ζηνηρεία) 
 

ηνπο πίλαθεο 5.12 θαη 5.13 παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα ησλ πηλάθσλ training2 θαη 
test2 αληίζηνηρα. 
 

Πίνακαρ 5.12: Απφζπαζκα πίλαθα training2 (15/350,500 ζεηξέο) 

 
 
 

 
 
 

Event Speed THead DRight rdist Wheel
Driving 

experience

0 18.4 39.4 1.36 30.35 -2 46

0 18.5 39.2 1.36 30.52 -2 46

0 18.5 39.1 1.35 30.69 -2 46

0 18.6 38.9 1.35 30.86 -2 46

0 18.6 38.8 1.35 31.04 -2 46

0 18.7 38.6 1.35 31.21 -2 46

0 18.8 38.4 1.35 31.38 -2 46

0 18.9 38.3 1.35 31.56 -2 46

0 18.9 38.1 1.35 31.73 -2 46

0 19 37.9 1.35 31.91 -2 46

0 19 37.8 1.34 32.09 -2 46

0 19 37.8 1.34 32.26 -2 46

0 19 37.8 1.34 32.44 -2 46

0 19 37.7 1.34 32.62 -2 46

0 19.1 37.7 1.34 32.79 -2 46
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Πίνακαρ 5.13: Απφζπαζκα πίλαθα test2 (15/87,626 ζεηξέο) 

 
 

Δκπαίδεςζη μονηέλος 
 

Η εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα training2 θαη πξνέθπςαλ 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 5.14. 

 
Πίνακαρ 5.14: Απνηειέζκαηα εθπαίδεπζεο (Παξαιιαγή B) 

Τύπνο κεζόδνπ ηπραίσλ δαζώλ:   Ταξινόμηζη 

Αξηζκόο δέληξσλ:   100 

Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ δνθηκάζηεθαλ ζε θάζε δηαρσξηζκό:   2 

Εθηίκεζε πνζνζηνύ ζθάικαηνο (OOB error rate):   0.97% 

 
Έλεγσορ μονηέλος 
 

Ο έιεγρνο ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πίλαθα test2 θαη κε ηε κέζνδν ηεο 
κήηξαο ζχγρπζεο (confusion matrix) εμεηάζηεθε πφζν θαιά πξνβιέπεηαη ε χπαξμε 

ζπκβάληνο. Χο ζεηηθή θιάζε νξίζηεθε ε χπαξμε ζπκβάληνο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη 
απφ ηελ ηηκή 1. Αληίζηνηρα ε ηηκή 0 αληηπξνζσπεχεη ηε κε χπαξμε ζπκβάληνο. ηνλ 
πίλαθα 5.15 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κήηξαο ζχγρπζεο. 
 

Πίνακαρ 5.15: Μήηξα ζχγρπζεο (Παξαιιαγή B) 

 
Prediction  (Πποβλεπόμενη κλάζη) 

Reference (Ππαγμαηική 
κλάζη) 

Σςμβάν Όσι ζςμβάν 

Σςμβάν 10,838 9,415 

Όσι ζςμβάν 7,067 60,306 

Event Speed THead DRight rdist Wheel
Driving 

experience

0 33.3 5.2 0.44 35.32 0 35

0 33.2 5.2 0.43 34.86 2 35

0 33.1 5.2 0.43 34.4 2 35

0 33.1 5.2 0.43 33.94 2 35

0 33 5.2 0.42 33.48 2 35

0 32.9 5.2 0.42 33.02 2 35

0 32.9 5.2 0.41 32.56 2 35

0 32.8 5.2 0.41 32.11 3 35

0 32.7 5.1 0.41 31.65 4 35

0 32.7 5.1 0.41 31.2 4 35

0 32.6 5.1 0.41 30.75 6 35

0 32.6 5.1 0.41 30.29 8 35

0 32.5 5.1 0.41 29.84 8 35

0 32.4 5.1 0.41 29.39 11 35

0 32.4 5.1 0.42 28.94 12 35
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ηνλ πίλαθα 5.16 παξνπζηάδνληαη ηα πην θνηλά κέηξα αμηνιφγεζεο (evaluation metrics) 
ηνπ κνληέινπ πνπ ππνινγίζζεθαλ. 
 

Πίνακαρ 5.16: Μέηξα αμηνιφγεζεο κνληέινπ (Παξαιιαγή Β) 

Accuracy 81.19% 

Recall 53.51% 

Specificity 89.51% 

Precision 60.53% 

F-measure 56.81% 

False alarm rate 10.49% 

 
Αξιολόγηζη μονηέλος 

Με βάζε ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή B) γίλεηαη 
αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πξνβιέςεη ηελ χπαξμε ζπκβάληνο ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.17. 

 
Πίνακαρ 5.17: Αμηνιφγεζε κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή B) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Πεπιγπαθή  Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 81.19 Σσζηέο πξνβιέςεηο   

Αλάθιεζε (Recall) 53.51 Σσζηέο ζεηηθέο πξνβιέςεηο   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 89.51 Σσζηέο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο   

Αθξίβεηα (Precision) 60.53 
Σσζηέο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
ζεηηθώλ   

Μέηξν F (F-measure) 56.81 
Αξκνληθό κέζν αθξίβεηαο θαη 

αλάθιεζεο   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

10.49 
Λαλζαζκέλεο ζεηηθέο 

πξνβιέςεηο/Σπλνιηθόο αξηζκόο 
αξλεηηθώλ   

 

 
 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηo κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Β) 
παξνπζηάδεη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε αλάθιεζεο (recall), δειαδή πξφβιεςε ηεο 

χπαξμεο ζπκβάληνο, ελψ φκσο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη θαιά ηε κε χπαξμε 
ζπκβάληνο (πςειφ specificity). Η ζπλνιηθή αθξίβεηα (accuracy) είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

Πολύ ικανοποιηηικό

Ικανοποιηηικό

Οπιακά ικανοποιηηικό

Καθόλος ικανοποιηηικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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δειαδή ην κνληέιν είλαη αμηφπηζην γηα ηηο ζσζηέο πξνβιέςεηο. Η πηζαλφηεηα ιάζνπο 
ηαμηλφκεζεο ησλ ζεηηθψλ ζηηγκηνηχπσλ (false alarm rate) είλαη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή 
φπσο επίζεο θαη ην κέηξν F (F-measure) πνπ εθθξάδεη ηνλ αξκνληθφ κέζν ηεο 

αθξίβεηαο. Ο βαζκφο πηζηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηαμηλφκεζεο (precision) είλαη επίζεο 
νξηαθά ηθαλνπνηεηηθφο. 
 
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη πσο ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ γηα ηελ Παξαιιαγή 

Β πξνβιέπεη νξηαθά ηθαλνπνηεηηθά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο θαη ζεσξείηαη νξηαθά 
αμηφπηζην. 
 

5.4. Αλάιπζε παξαγφλησλ  

 

5.4.1. Παπαγονηική ανάλςζη ζηον πίνακα PreEventU2 
 

Ανάλςζη ζε κύπιερ ζςνιζηώζερ 

 

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 
πίλαθα PreEventU2 θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.18. 
 

Πίνακαρ 5.18: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη επαξθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ 
ησλ πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (correlation < 0.2). 

 
ηε ζπλέρεηα κε ηε κέζνδν θπξίσλ ζπληζησζψλ κειεηάηαη φιε ε ππάξρνπζα 
δηαθχκαλζε ψζηε λα εμαρζεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο απφ ηνπο 
ιηγφηεξν δπλαηνχο παξάγνληεο. ηνλ πίλαθα 5.19 παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζπληζησζψλ. 
 
 
 

 
 
 

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

Speed 1.0000

AccLat -0.0097 1.0000

AccLon -0.0257 -0.0622 1.0000

THead -0.2135 -0.0386 -0.0082 1.0000

DRight -0.0053 -0.0990 0.0281 0.2957 1.0000

rdist 0.2571 0.0273 -0.0285 -0.2127 -0.2887 1.0000

rspur 0.0467 0.1009 -0.0446 0.0277 -0.0362 0.0717 1.0000

Wheel 0.0078 0.0023 0.0337 -0.0138 0.0798 -0.0246 -0.1079 1.0000
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Πίνακαρ 5.19: Πίλαθαο ζεκαληηθφηεηαο ζπληζησζψλ 

 
 

Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 5.1 παξνπζηάδεη ηε δηαθχκαλζε αλά ζπληζηψζα. Με ηε 

βνήζεηα απηήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ 
θαη εδψ επηιέρζεθαλ 3 παξάγνληεο θαζψο κέρξη απηφ ην ζεκείν ε δηαθχκαλζε είλαη 
πάλσ απφ ηε κνλάδα(ε θακπχιε ζε απηφ ην ζεκείν θάλεη έλαλ ¨αγθψλα¨).  

 

 
Δικόνα 5.1: Γηάγξακκα δηαθχκαλζεο – ζπληζησζψλ 

 
Ανάλςζη παπαγόνηυν 
 

Έγηλε αλάιπζε παξαγφλησλ ζηνλ πίλαθα PreEventU2 γηα αξηζκφ παξαγφλησλ ίζν κε 3. 

ηνλ πίλαθα 5.20 θαίλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
 

Πίνακαρ 5.20: Μνλαδηθφηεηα κεηαβιεηψλ 

 
 

Σςνιζηώζα

1

Σςνιζηώζα

2

Σςνιζηώζα

3

Σςνιζηώζα

4

Σςνιζηώζα

5

Σςνιζηώζα

6

Σςνιζηώζα

7

Σςνιζηώζα

8

Τςπική 

απόκλιζη
1.2947 1.0832 1.0197 1.0100 0.9785 0.9028 0.8698 0.7497

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.2095 0.1467 0.1300 0.1275 0.1197 0.1019 0.0946 0.0703

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.2095 0.3562 0.4861 0.6136 0.7333 0.8352 0.9297 1.0000

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

0.582 0.977 0.995 0.799 0.005 0.758 0.315 0.977
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Πηζαλφλ νη κεηαβιεηέο AccLat, AccLon θαη Wheel λα κελ εθθξάδνληαη κέζσ 
παξαγφλησλ θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγάιε κνλαδηθφηεηα.  
 

ηνλ πίλαθα 5.21 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. 
 

Πίνακαρ 5.21: Αλάιπζε παξαγφλησλ 

 
 

ηνλ πίλαθα 5.22 θαίλνληαη νη νκάδεο παξαγφλησλ ησλ νπνίσλ ν βαζκφο ηθαλφηεηαο λα 
εθθξάζνπλ κηα κεηαβιεηή μεπεξλάεη ην 50%. 

 
Πίνακαρ 5.22: Οκάδεο παξαγφλησλ 

Παπάγονηαρ 
1 

Παπάγονηαρ 
2 

Παπάγονηαρ 
3 

   
DRight Speed rspur 

   

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηάζηαζε πξηλ ην ζπκβάλ κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζε 3 παξάγνληεο: 

1. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά 

νξηνγξακκή (DRight) 
2. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο (Speed) 
3. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην 

κέζν ηεο νδνχ (rspur) 

 
Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 5.21 θαίλεηαη πσο ν παξάγνληαο 1 πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή 
ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή πεξηγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
δηαθχκαλζεο. 

 
 
 

Παπάγονηαρ 

1

Παπάγονηαρ 

2

Παπάγονηαρ 

3

Speed 0.125 0.634

AccLat 0.135

AccLon

THead 0.234 -0.383

DRight 0.954 -0.191 -0.219

rdist -0.189 0.440 0.111

rspur 0.153 0.813

Wheel -0.142

SS loadings 1.048 0.781 0.764

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.131 0.098 0.095

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.131 0.229 0.324
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Έλεγσορ ποιόηηηαρ δεδομένυν 
 

Οη δχν δείθηεο πνπ παξέρνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ν 

δείθηεο Keiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) πνπ αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ν 
δείθηεο Bartlett’s Test of Sphericity (p) πνπ αμηνινγεί ηελ ζθαηξηθφηεηα. Μεηά ηε 
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 KMO = 0.5543 > 0.50: ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο επάξθεηαο 

 P < 0.05: ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο 
 

5.4.2. Παπαγονηική ανάλςζη ζηον πίνακα DurEventU2 

 
Ανάλςζη ζε κύπιερ ζςνιζηώζερ 
 

ηνλ πίλαθα 5.23 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
ηνπ πίλαθα DurEventU2. 
 

Πίνακαρ 5.23: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

 
 

Καη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη επαξθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
 

ηνλ πίλαθα 5.24 παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληζησζψλ.  
 

Πίνακαρ 5.24: Πίλαθαο ζεκαληηθφηεηαο ζπληζησζψλ 

 
 
χκθσλα κε ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 5.2 επηιέρζεθαλ 3 παξάγνληεο θαζψο κέρξη 

εθείλν ην ζεκείν ε δηαθχκαλζε είλαη πάλσ απφ ηε κνλάδα. 

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

Speed 1.0000

AccLat 0.0070 1.0000

AccLon 0.0076 0.4257 1.0000

THead -0.2776 0.0053 0.0081 1.0000

DRight 0.0681 -0.0003 0.0073 0.0936 1.0000

rdist 0.2583 -0.0286 -0.0397 -0.1503 -0.1894 1.0000

rspur -0.0963 -0.0021 0.0004 -0.1066 -0.0911 0.2448 1.0000

Wheel 0.1947 0.0652 0.0837 -0.0975 -0.0888 0.0628 0.1039 1.0000

Σςνιζηώζα

1

Σςνιζηώζα

2

Σςνιζηώζα

3

Σςνιζηώζα

4

Σςνιζηώζα

5

Σςνιζηώζα

6

Σςνιζηώζα

7

Σςνιζηώζα

8

Τςπική 

απόκλιζη
1.2791 1.2055 1.0945 0.9589 0.9529 0.9078 0.7573 0.6983

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.2045 0.1816 0.1498 0.1149 0.1135 0.1030 0.0717 0.0609

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.2045 0.3861 0.5359 0.6508 0.7644 0.8674 0.9391 1.0000
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Δικόνα 5.2: Γηάγξακκα δηαθχκαλζεο – ζπληζησζψλ 

 
Ανάλςζη παπαγόνηυν 

 

Έγηλε αλάιπζε παξαγφλησλ ζηνλ πίλαθα DurEventU2 γηα αξηζκφ παξαγφλησλ ίζν κε 3. 
ηνλ πίλαθα 5.25 θαίλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 
 

Πίνακαρ 5.25: Μνλαδηθφηεηα κεηαβιεηψλ 

 
 
Πηζαλφλ νη κεηαβιεηέο THead, DRight θαη Wheel λα κελ εθθξάδνληαη κέζσ 

παξαγφλησλ θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγάιε κνλαδηθφηεηα.  
 
ηνλ πίλαθα 5.26 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

0.005 0.661 0.467 0.873 0.888 0.645 0.761 0.925
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Πίνακαρ 5.26: Αλάιπζε παξαγφλησλ 

 
 

ηνλ πίλαθα 5.27 θαίλνληαη νη νκάδεο παξαγφλησλ ησλ νπνίσλ ν βαζκφο ηθαλφηεηαο λα 
εθθξάζνπλ κηα κεηαβιεηή μεπεξλάεη ην 50%. 
 

Πίνακαρ 5.27: Οκάδεο παξαγφλησλ 
Παπάγονηαρ 

1 
Παπάγονηαρ 

2 
  

 
Speed 

AccLat 
 

AccLon 
  

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζε 2 παξάγνληεο: 

1. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο (Speed) 
2. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο 

(AccLat) θαη ηεο δηακήθνπο επηηάρπλζεο (AccLon) 
 

Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 5.26 θαίλεηαη πσο ν παξάγνληαο 1 πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή 
ηαρχηεηαο πεξηγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο. 
 
 

Έλεγσορ ποιόηηηαρ δεδομένυν 
 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 KMO = 0.4830 < 0.50: δελ ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο επάξθεηαο 

 P < 0.05: ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο 
 

  

Παπάγονηαρ 

1

Παπάγονηαρ 

2

Παπάγονηαρ 

3

Speed 0.961 -0.266

AccLat 0.582

AccLon 0.730

THead -0.327 -0.14

DRight -0.333

rdist 0.39 0.446

rspur 0.488

Wheel 0.232 0.111

SS loadings 1.239 0.888 0.648

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.155 0.111 0.081

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.155 0.266 0.347
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5.4.3. Παπαγονηική ανάλςζη ζηον πίνακα EventsU2 

 
Ανάλςζη ζε κύπιερ ζςνιζηώζερ 

 

ηνλ πίλαθα 5.28 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
ηνπ πίλαθα EventsU2. 
 

Πίνακαρ 5.28: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

 
 

Καη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη επαξθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 
ηνλ πίλαθα 5.29 παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληζησζψλ.  
 

Πίνακαρ 5.29: Πίλαθαο ζεκαληηθφηεηαο ζπληζησζψλ 

 
 
χκθσλα κε ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 5.3 επηιέρζεθαλ 3 παξάγνληεο θαζψο κέρξη 
εθείλν ην ζεκείν ε δηαθχκαλζε είλαη πάλσ απφ ηε κνλάδα. 

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

Speed 1.0000

AccLat -0.0049 1.0000

AccLon -0.0118 0.1210 1.0000

THead -0.2275 -0.0265 -0.0018 1.0000

DRight 0.0082 -0.0802 0.0192 0.2496 1.0000

rdist 0.2563 0.0139 -0.0305 -0.1995 -0.2672 1.0000

rspur 0.0142 0.0785 -0.0253 0.0032 -0.0547 0.1067 1.0000

Wheel 0.0627 0.0382 0.0522 -0.0253 0.0301 -0.0069 -0.0250 1.0000

Σςνιζηώζα

1

Σςνιζηώζα

2

Σςνιζηώζα

3

Σςνιζηώζα

4

Σςνιζηώζα

5

Σςνιζηώζα

6

Σςνιζηώζα

7

Σςνιζηώζα

8

Τςπική 

απόκλιζη
1.2763 1.0738 1.0534 0.9991 0.9590 0.9165 0.8778 0.7615

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.2036 0.1441 0.1387 0.1248 0.1150 0.1050 0.0963 0.0725

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.0725 0.3478 0.4865 0.6112 0.7262 0.8312 0.9275 1.0000
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Δικόνα 5.3: Γηάγξακκα δηαθχκαλζεο – ζπληζησζψλ 

 
Ανάλςζη παπαγόνηυν 
 

Έγηλε αλάιπζε παξαγφλησλ ζηνλ πίλαθα EventsU2 γηα αξηζκφ παξαγφλησλ ίζν κε 3. 
ηνλ πίλαθα 5.30 θαίλεηαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 
Πίνακαρ 5.30: Μνλαδηθφηεηα κεηαβιεηψλ 

 
 

Πηζαλφλ νη κεηαβιεηέο AccLon, rspur θαη Wheel λα κελ εθθξάδνληαη κέζσ παξαγφλησλ 
θαζψο παξνπζηάδνπλ κεγάιε κνλαδηθφηεηα.  
 
ηνλ πίλαθα 5.31 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ. 

 
  

Speed AccLat AccLon THead DRight rdist rspur Wheel

0.005 0.005 0.983 0.817 0.543 0.770 0.985 0.993
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Πίνακαρ 5.31: Αλάιπζε παξαγφλησλ 

 
 

ηνλ πίλαθα 5.31 θαίλνληαη νη νκάδεο παξαγφλησλ ησλ νπνίσλ ν βαζκφο ηθαλφηεηαο λα 
εθθξάζνπλ κηα κεηαβιεηή μεπεξλάεη ην 50%. 

 
Πίνακαρ 5.31: Οκάδεο παξαγφλησλ 

Παπάγονηαρ 
1 

Παπάγονηαρ 
2 

Παπάγονηαρ 
3 

   
 

AccLat 
 

 
Speed 

 
DRight 

   

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζε 3 
παξάγνληεο: 

1. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο (AccLat) 
2. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο (Speed) 

3. Σνλ παξάγνληα πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά 
νξηνγξακκή (DRight) 

 
Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα 5.31 θαίλεηαη πσο ν παξάγνληαο 1 πνπ εθθξάδεη ηελ επηξξνή 

ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο πεξηγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο. 
 
Έλεγσορ ποιόηηηαρ δεδομένυν 
 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 KMO = 0.5470 > 0.50: ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο επάξθεηαο 

 P < 0.05: ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο 

 

Παπάγονηαρ 

1

Παπάγονηαρ 

2

Παπάγονηαρ 

3

Speed -0.120 0.949 -0.283

AccLat 0.981 -0.166

AccLon 0.127

THead -0.111 0.410

DRight 0.203 0.645

rdist 0.124 -0.458

rspur -0.105

Wheel

SS loadings 1.006 0.980 0.913

Ποζοζηό 

διακύμανζηρ
0.126 0.123 0.114

Αθποιζηικό 

ποζοζηό
0.126 0.248 0.362
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5.5. χλνςε απνηειεζκάησλ 

 
ε απηφ ην θεθάιαην εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Με ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 
ζπκβάλησλ αλαπηχρζεθαλ δχν κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ην κνληέιν δησλπκηθήο 
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
παξαγνληηθή αλάιπζε κε ζθνπφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν παξαιιαγέο, Α θαη Β, ζε θάζε κνληέιν ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
Η παξαιιαγή Α πεξηειάκβαλε φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ηειηθνχ πίλαθα δεδνκέλσλ ελψ ε 
παξαιιαγή Β πεξηειάκβαλε ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο ζεκαληηθέο κε βάζε 

ηε κέζνδν Boruta. 
 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε πσο ην μονηέλο διυνςμικήρ λογιζηικήρ 
παιηλδξφκεζεο ζηελ παπαλλαγή Α δελ έδηλε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο είρε 

ρακειφ δείθηε αλάθιεζεο (recall) άξα δελ ήηαλ αμηφπηζην ζηνλ εληνπηζκφ ηεο χπαξμεο 
ζπκβάληνο ελψ πξνέβιεπε ηθαλνπνηεηηθά ηελ κε χπαξμε ζπκβάληνο παξνπζηάδνληαο 
πςειή εμεηδηθεπηηθφηεηα (specificity). Δπίζεο ν δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνχ (false alarm 
rate) ήηαλ ρακειφο κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ηαμηλφκεζεο ησλ ζεηηθψλ 

ζηηγκηφηππσλ δειαδή ηεο χπαξμεο ζπκβάληνο. Η παξαιιαγή Β δελ έδηλε θαζφινπ 
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ θξίζεθε ζεκαληηθή ε αλάιπζή ηεο. Σειηθά 
ζεσξείηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο. 

 
Σν μονηέλο ηςσαίυν δαζών ιεηηνχξγεζε θαιχηεξα θπξίσο ζηελ παπαλλαγή Α φπνπ 

παξνπζηάδνληαο κεγάιε αθξίβεηα (accuracy) είρε πνιιέο ζσζηέο πξνβιέςεηο. 
πγθεθξηκέλα πξνέβιεπε ζε νξηαθά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα ζεηηθά ζηηγκηφηππα, δειαδή 

ηελ χπαξμε ζπκβάληνο (recall), θαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα αξλεηηθά 
ζηηγκηφηππα, δειαδή ηελ κε χπαξμε ζπκβάληνο (specificity). Δπίζεο ε πηζαλφηεηα 
ιάζνο πξφβιεςεο χπαξμεο ζπκβάληνο ήηαλ αξθεηά ρακειή (false alarm rate). ηελ 
παπαλλαγή Β ην κνληέιν ηπραίσλ δαζψλ ζεσξήζεθε νξηαθά αμηφπηζην θαζψο ελψ 

πξνέβιεπε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ηελ κε χπαξμε ζπκβάληνο (specificity), ε πξφβιεςε ηεο 
χπαξμεο ζπκβάληνο ήηαλ νξηαθά ηθαλνπνηεηηθή (recall). Οξηαθά ηθαλνπνηεηηθή ήηαλ 
επίζεο θαη ε ιάζνο πξφβιεςε χπαξμεο ζπκβάληνο (false alarm rate). 
 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξαιιαγή Α ηνπ κνληέινπ ηπραίσλ δαζψλ  δίλεη ηα θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαζψο παξνπζίαζε ηηο πην αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο. 
 
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε παπαγονηική ανάλςζη ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ ην ζπκβάλ, ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ 
θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Πξνέθπςε πσο ε 
θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ ην ζπκβάλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ ηεο επηξξνήο ηεο 
απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο 

απφ ην κέζν ηεο νδνχ. Η θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο κπνξεί λα 
εθθξαζηεί κέζσ ηεο επηξξνήο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηακήθνπο επηηάρπλζεο ελψ ην 
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ζχλνιφ ηνπο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο πιεπξηθήο επηηάρπλζεο, ηεο ηαρχηεηαο θαζψο θαη ηεο 
απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή. 
 

ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 
εμήρζεζαλ απφ απηήλ.  



 

60 
 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1. χλνςε απνηειεζκάησλ 

 
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πποζδιοπιζμόρ κπίζιμυν 
παπαγόνηυν ενηοπιζμού οδικών ζςμβάνηυν ζε αζηικέρ πεπιοσέρ. Γηα ην ιφγν 

απηφ αλαπηχρζεθαλ κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπο 
λα πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπκβάληνο. 
 
Σα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ πξνέθπςαλ απφ πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

πνπ είρε εθπνλεζεί ζε παιαηφηεξε έξεπλα. Απφ απηά ηα δεδνκέλα δηακνξθψζεθαλ νη 
ηειηθνί πίλαθεο πνπ πεξηείραλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ 
πξηλ ην ζπκβάλ αιιά θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο. Χο εξαπηημένη κεηαβιεηή 
θαζνξίζηεθε ε χπαξμε ή φρη ζπκβάληνο (Event) θαη σο ανεξάπηηηερ ε ηαρχηεηα 

(Speed), ε πιεπξηθή (AccLat) θαη ε δηακήθεο (AccLon) επηηάρπλζε, ν ρξφλνο κέρξη ηε 
ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα (THead), ε απφζηαζε απφ ηε δεμηά 
νξηνγξακκή (DRight), ε ζπλνιηθά δηαλπφκελε απφζηαζε (rdist), ε απφθιηζε ηνπ 
νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ (rspur), ε ζέζε ηνπ ηηκνληνχ (Wheel) θαη ε νδεγηθή 

εκπεηξία (Driving experience). Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ κεηά απφ έιεγρν 
φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη πςειή.  
 
Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεκηνπξγήζεθαλ ην κνληέιν ηεο διυνςμικήρ λογιζηικήρ 

παλινδπόμηζηρ θαη ην κνληέιν ησλ ηςσαίυν δαζών θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν 

παξαιιαγέο γηα ην θαζέλα. Η παξαιιαγή Α πεξηειάκβαλε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηέο ηνπ ηειηθνχ πίλαθα δεδνκέλσλ ελψ ε παξαιιαγή Β πεξηειάκβαλε ηηο 
κεηαβιεηέο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο πην ζεκαληηθέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

Boruta πνπ εθηίκεζε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Παραλλαγή Α: : Event (εμαξηεκέλε) θαη Speed, AccLat, AccLon, THead, 
DRight, rdist, rspur, Wheel, Driving experience (αλεμάξηεηεο) 

 
 Παραλλαγή Β: Event (εμαξηεκέλε) θαη Speed, THead, DRight, rdist, Wheel 

και Driving experience (αλεμάξηεηεο) 

 

ηνπο πίλαθεο 6.1 – 6.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο θαη αλάιπζεο παξαγφλησλ. Η παξαιιαγή Β ηνπ κνληέινπ δησλπκηθήο 
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δελ έδηλε θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ 
θξίζεθε αλαγθαία ε αλάιπζή ηνπ.  
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Πίνακαρ 6.1: Μνληέιν δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 79.26   

Αλάθιεζε (Recall) 13.44   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 99.04   

Αθξίβεηα (Precision) 80.8   

Μέηξν F (F-measure) 23.05   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

0.96 
  

Εκβαδόλ θάησ από ηελ 
θακπύιε ROC (AUC) 

68.18 
  

 
 

Πίνακαρ 6.2: Μνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Α) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 87.17   

Αλάθιεζε (Recall) 65.56   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 93.67   

Αθξίβεηα (Precision) 75.68   

Μέηξν F (F-measure) 70.26   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

6.33 
  

 
 

Πίνακαρ 6.3: Μνληέιν ηπραίσλ δαζψλ (Παξαιιαγή Β) 

Μέηπα αξιολόγηζηρ 
Ποζοζηό 

(%) 
Αξιολόγηζη 

Οξζόηεηα (Accuracy) 81.19   

Αλάθιεζε (Recall) 53.51   

Εμεηδηθεπηηθόηεηα (Specificity) 89.51   

Αθξίβεηα (Precision) 60.53   

Μέηξν F (F-measure) 56.81   

Δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνύ 
(False alarm rate) 

10.49 
  

 
 

Πολύ ικανοποιηηικό

Ικανοποιηηικό

Οπιακά ικανοποιηηικό

Καθόλος ικανοποιηηικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παπαγονηική ανάλςζη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ θαηάζηαζε ελφο ιεπηνχ πξηλ ην ζπκβάλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ζην 
ζχλνιν απηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο θνηλψλ παξαγφλησλ (Πίλαθαο 6.4).  

 
Πίνακαρ 6.4: Απνηειέζκαηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

Πίλαθαο 
Παπάγονηαρ 

1 
Παπάγονηαρ 

2 
Παπάγονηαρ 

3 

PreEventU2 
(1 ιεπηό πξηλ 
ην ζπκβάλ) 

DRight Speed rspur 

DurEventU2 
(δηάξθεηα 

ζπκβάληνο) 
Speed 

AccLat  
AccLon 

  

ΕventsU2 
(ζύλνιν ησλ 
παξαπάλσ) 

AccLat Speed DRight 

 

6.2. πλνιηθά ζπκπεξάζκαηα 

 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα ζςμπεπάζμαηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 
 Οη μεηαβληηέρ με ηη μεγαλύηεπη ζημανηικόηηηα γηα ηνλ εληνπηζκφ χπαξμεο 

ζπκβάλησλ ζε αζηηθέο νδνχο είλαη ε ηαρχηεηα, ε ζπλνιηθή δηαλπφκελε 
απφζηαζε, ε απφζηαζε απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή, ε ζέζε ηνπ ηηκνληνχ, ε νδεγηθή 

εκπεηξία θαη ν ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε κε ην πξνπνξεπφκελν φρεκα. 
 
 Σν μονηέλο διυνςμικήρ λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ κε φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο (Παξαιιαγή Α) θξίζεθε μη αξιόπιζηο θαζψο ελψ παξνπζίαζε 

κεγάιε νξζφηεηα, δειαδή ζπλνιηθά ζσζηέο πξνβιέςεηο, δελ πξνέβιεπε 
ηθαλνπνηεηηθά ηελ χπαξμε ζπκβάληνο (ρακειφο δείθηεο αλάθιεζεο), πνπ ήηαλ 
θαη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Σν ίδην κνληέιν γηα κηθξφ αξηζκφ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (Παξαιιαγή Β) δελ ιεηηνχξγεζε θαζφινπ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ θξίζεθε άμην πεξαηηέξσ αλάιπζεο. 
 

 Σν μονηέλο ηςσαίυν δαζών παξνπζίαζε αξιόπιζηα αποηελέζμαηα θαη ζηηο 

δχν παξαιιαγέο ηνπ. Πξνέθπςαλ πςεινί δείθηεο νξζφηεηαο (ζσζηή πξφβιεςε 
χπαξμεο ή φρη ζπκβάληνο) θαη εμεηδηθεπηηθφηεηαο (πξφβιεςε κε χπαξμεο 
ζπκβάληνο) θαη ζηηο δχν παξαιιαγέο. Η παπαλλαγή Α κπίθηκε πιο 
αποηελεζμαηική θαζψο είρε απμεκέλε πηζαλφηεηα πξφβιεςεο χπαξμεο 

ζπκβάληνο (αλάθιεζε) θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα ιάζνπο πξφβιεςεο χπαξμεο 
ζπκβάληνο (δείθηεο ιάζνο ζπλαγεξκνχ). 
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 Σν μονηέλο ηςσαίυν δαζών βπέθηκε να δίνει πιο αξιόπιζηα αποηελέζμαηα 

ζηον ενηοπιζμό ζςμβάνηυν ζε ζσέζη με ηο μονηέλο διυνςμικήρ 

λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ ίζσο επεηδή δελ ζεσξεί φηη ην κνληέιν έρεη 

γξακκηθή ζρέζε φπσο ηα κνληέια παιηλδξφκεζεο θαη εμεηάδεη ηπραία δείγκαηα 
κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

 Καη ζηα δχν κνληέια ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ε παπαλλαγή με ηον μεγαλύηεπο 
απιθμό μεηαβληηών παξνπζίαζε πην ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

 
 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ε θαηάζηαζε πνπ 

αθνξά ζην ένα λεπηό ππιν ηο ζςμβάν κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ ηξηψλ 

παξαγφλησλ: i) ηεο επηξξνήο ηεο απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή, ii) ηεο 
ηαρχηεηαο θαη iii) ηεο απφθιηζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην κέζν ηεο νδνχ. Η ηαρχηεηα 
είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε έλα ζπκβάλ 

αιιά θαη νη απνζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ δεμηά νξηνγξακκή θαη ην κέζν ηεο 
νδνχ  παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ζε έλα απξνζδφθεην ζπκβάλ ην φρεκα 
κπνξεί λα βξεζεί εθηφο πνξείαο. 
 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε καηά ηη διάπκεια ηος ζςμβάνηορ νη παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ είλαη δχν: i) έλαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηξξνή 
ηεο ηαρχηεηαο θαη ii) έλαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ επηξξνή ηεο πιεπξηθήο θαη ηεο 
δηακήθνπο επηηάρπλζεο. Όπσο θαη ε ηαρχηεηα έηζη θαη ε πιεπξηθή θαη ε δηακήθεο 

επηηάρπλζε είλαη παξάγνληεο κε θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηε δπλακηθή ηεο θίλεζεο 
ηνπ νρήκαηνο θαη ζπλαθφινπζα ζηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε κε αλακελφκελν 
ζπκβάλ. 
 

 Απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε επίζεο πξνέθπςε πσο ηα δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ενόρ λεπηού ππιν και καηά ηη διάπκεια ηος 
ζςμβάνηορ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ ηξεηο παξάγνληεο: i) ηελ επηξξνή ηεο 

πιεπξηθήο επηηάρπλζεο, ii) ηελ επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο θαη iii) ηελ επηξξνή ηεο 

απφζηαζεο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή θαζψο απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ 
παξαπάλσ.  

 

6.3. Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη πποηάζειρ αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
 
 Γεκηνπξγία εθαπμογήρ ζε έξςπνο κινηηό ηηλέθυνο ε νπνία εμεηάδνληαο ηε 

κεηαβνιή ησλ νδεγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξνεηδνπνηεί ηνλ νδεγφ γηα πηζαλή 

εκπινθή ζε ζπκβάλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ή ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα ζπκβάληα 
πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ κεηά ην πέξαο απηήο. 
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 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ζε έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ε νπνία, κε ηε βνήζεηα ηνπ 
αιγνξίζκνπ εληνπηζκνχ ζπκβάλησλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη ηελ 
πηζαλφηεηα χπαξμε ζπκβάληνο θαη λα ζέηεη ζε ζίγαζε ηπρφλ εηζεξρφκελα 
κελχκαηα ή εηδνπνηήζεηο ψζηε να μην αποζπάηαι η πποζοσή ηος οδηγού θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί δχζθνιεο ζπλζήθεο νδήγεζεο. 
 

 Δμνπιηζκφο ησλ νρεκάησλ κε ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν ζα 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ χπαξμε ζπκβάληνο θαη ζα εκθαλίδνπλ 
πποειδοποιηηικό μήνςμα ζηνλ νδεγφ λα εθηειέζεη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ. 
 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εληνπηζκνχ ζπκβάλησλ κε βάζε ηα νδεγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά απφ Κένηπα Γιασείπιζηρ Κςκλοθοπίαρ κε ζηφρν ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ησλ ζπκβάλησλ θαη ηελ ζπκβνιή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 
 

 Γεκηνπξγία σαπηών πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηελ ππθλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ ζην 

νδηθφ δίθηπν. 
 
 

6.4. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαζψο θαη ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

γίλνληαη εκθαλείο θάπνηεο ειιείςεηο θαη απνπζίεο κειέηεο νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ γηα 
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκβάλησλ κε βάζε ηα νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Παξαθάησ γίλνληαη 
θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζε κηα νινθιεξσκέλε 
κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
 Δπηινγή διαθοπεηικών μεθοδολογικών πποζεγγίζευν γηα ηελ αλάπηπμε 

κνληέισλ πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηελ χπαξμε ζπκβάλησλ θαζψο είλαη πηζαλφ λα 
πξνθχςνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 
 

 Δμέηαζε μεγαλύηεπος δείγμαηορ ζπκκεηερφλησλ απφ εθείλν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, δηφηη πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηελ επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ 
ζηα κνληέια. 
 

 Δμέηαζε επιπλέον ηύπυν οδού εθηφο απφ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

 Δμέηαζε εναλλακηικών ζεναπίυν οδήγηζηρ με διαθοπεηικέρ ζςνθήκερ, γηα 

παξάδεηγκα κε πςειφ ή ρακειφ θπθινθνξηαθφ θφξην, κε βξνρή ή νκίριε, κε 
απφζπαζε πξνζνρήο ή ρσξίο.  
 

 Αμηνπνίεζε δεδομένυν οδήγηζηρ ζε ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ (naturalistic 

driving data), αληί ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζνκνησηή νδήγεζεο, γηα πην αμηφπηζηα 
απνηειέζκαηα. 
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 Μειέηε ηεο κεηαβνιήο ησλ νδεγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε μεγαλύηεπο σπονικό 

διάζηημα ηος ενόρ λεπηού ππιν ην ζπκβάλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
Κψδηθαο αλάιπζεο ζην R-Studio 
 
#Φφξησζε παθέηνπ γηα ρξήζε ηεο εληνιήο filter 
 

install.packages ("dplyr") 
library (dplyr) 
 
#Γεκηνπξγία πίλαθα index (ρξφλνη έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε ζπκβάληνο) 

 
index<-data.frame() 
k<-0 
for (i in 1:1359815) { 

   if (UrbanControl[i,11]==0 & UrbanControl[i+1,11]!=0) { 
    k<-k+1 
    index[k,1]<-UrbanControl[i,2] 
    index[k,2]<-UrbanControl[i+1,4] 

  } 
  if(UrbanControl[i,11]!=0 & UrbanControl[i+1,11]==0){ 
    index[k,3]<-UrbanControl[i,4] 
  } 

} 
 
#Γεκηνπξγία πίλαθα πξηλ ηα event(PreEventU) 
 

PreEventU<-data.frame() 
EVENTS<-data.frame() 
ID<-data.frame() 
x<-unique(index[,1]) 

y<-0 
f<-0 
k<-0 
l<-0 

for (y in x) { 
  a<-0 
  b<-0 
  ID<-filter(index,PersonID==y) 

  f<-nrow(ID) 
  k<-k+f 
  l<-k-f+1 
 for(i in l:k) { 

  a<-index[i,2]-60 
  b<-index[i,2] 
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  EVENTS<-filter(UrbanControl,Time>=a & Time<=b & PersonID==y) 
PreEventU<-rbind(PreEventU,EVENTS) 
 } 

} 
 
#Γεκηνπξγία πίλαθα ησλ events (EventsU) 
 

EventsU<-data.frame() 
EVENTS<-data.frame() 
ID<-data.frame() 
x<-unique(index[,1]) 

y<-0 
f<-0 
k<-0 
l<-0 

for (y in x) { 
  a<-0 
  b<-0 
  ID<-filter(index,PersonID==y) 

  f<-nrow(ID) 
  k<-k+f 
  l<-k-f+1 
  for(i in l:k) { 

    a<-index[i,2]-60 
    b<-index[i,3] 
    EVENTS<-filter(UrbanControl,Time>=a & Time<=b & PersonID==y) 
    EventsU<-rbind(EventsU,EVENTS) 

  } 
} 
 
#Γεκηνπξγία πίλαθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ event (DurEventU) 

 
DureventU<-filter(EventsU,Event!=0) 
 
#Drop N/A ησλ ζηειψλ AccLon, AccLat, Driving experience 

 
events1<-data.frame()  
events2<-data.frame()  
events3<-data.frame()  

events1<-EventsU[complete.cases(EventsU$AccLon), ] 
events2<-events1 [complete.cases(events1$AccLat), ] 
events3<-events2[complete.cases(events2$`Driving experience`), ] 
EventsU<-events3 

preEvent1<-data.frame()  
preEvent2<-data.frame()  
preEvent3<-data.frame()  
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preEvent1<-PreEventU[complete.cases(PreEventU$AccLon), ] 
preEvent2<- preEvent1 [complete.cases(preEvent1$AccLat), ] 
preEvent3<- preEvent2[complete.cases(preEvent2$`Driving experience`), ] 

PreEventU<-preEvent3 
durEvent1<-data.frame()  
durEvent2<-data.frame()  
durEvent3<-data.frame()  

durEvent1<-DurEventU[complete.cases(DurEventU$AccLon), ] 
durEvent2<- durEvent1 [complete.cases(durEvent1$AccLat), ] 
durEvent3<- durEvent2[complete.cases(durEvent2$`Driving experience`), ] 
DurEventU<-durEvent3 

 
#Αθαίξεζε θνηλψλ γξακκψλ 
 
ID<-data.frame() 

ID2<-data.frame() 
events<-data.frame() 
for (y in x) { 
  ID<-filter(ΔventsU,PersonID==y) 

  ID2<-ID %>% distinct(Time, .keep_all = TRUE) 
  events<-rbind(events,ID2) 
} 
EventsU<-events  

PreEventU<-filter(EventsU,Event==0) 
 
#Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 
 

summary(PreEventU) 
sapply(PreEventU,var,na.rm=TRUE) 
sapply(PreEventU,sd,na.rm=TRUE) 
summary(DurEventU) 

sapply(DurEventU,var,na.rm=TRUE) 
sapply(DurEventU,sd,na.rm=TRUE) 
 
#Γεκηνπξγία πίλαθα ζπζρέηηζεο (correlation) 

 
correlation<-data.frame() 
event<-EventsU[,c(8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25)] 
correlation<- cor(event) 

 
#Γεκηνπξγία πίλαθα κνληέισλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 
 
Model<-data.frame() 

Model<-EventsU[,c(11,8,9,10,14,17,18,19,20,25)] 
for (i in 1:438126) { 
  if (Model[i,1]!=0) { 
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    Model[i,1]=1} 
} 
 

#Μνληέιν Logistic regression (Παξαιιαγή Α) 
 
#Γηαρσξηζκφο Model ζε training (80%) θαη test (20%) 
 

training1<-Model[1:350500,] 
test1<-Model[350501:438126,] 
 
#Μεηαηξνπή ηεο κεηαβιεηήο Event ζε δηαθξηηή  

 
training1$Event<-as.factor(training1$Event) 
 test1$Event<-as.factor(test1$Event) 
 

#Γησλπκηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 
 
model<-data.frame() 
model<-glm(Event~.,data=training1,family=binomial) 

 
#Έιεγρνο ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 
 
summary(model) 

 
#Πξφβιεςε ζηνλ πίλαθα test 
 
fitted.results <- predict(model,newdata=test1,type='response') 

fitted.results <- ifelse(fitted.results > 0.5,1,0) 
misClasificError <- mean(fitted.results != test1$Event) 
print(paste('Accuracy',1-misClasificError)) 
 

#Confusion matrix 
 
install.packages("caret") 
library(caret) 

pred<-as.data.frame(fitted.results) 
pred$fitted.results<-factor(pred$fitted.results) 
actual<-test1[,1] 
actual$Event<-factor(actual$Event) 

confusionMatrix(pred$fitted.results,actual$Event,positive ="1") 
 
#Γεκηνπξγία θακπχιεο ROC 
 

install.packages("ROCR") 
library(ROCR) 
p <- predict(model, newdata=test1, type="response") 
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pr <- prediction(p, test1$Event) 
prf <- performance(pr, measure = "tpr", x.measure = "fpr") 
plot(prf) 

 
#Δκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε ROC 
 
auc <- performance(pr, measure = "auc") 

auc <- auc@y.values[[1]] 
 
#Feature importance 
 

install.packages("Boruta") 
library(Boruta) 
boruta_output <- Boruta(Event ~ ., data=na.omit(training1), doTrace=0)  
boruta_signif <- getSelectedAttributes(boruta_output, withTentative = TRUE) 

print(boruta_signif) 
roughFixMod <- TentativeRoughFix(boruta_output) 
boruta_signif <- getSelectedAttributes(roughFixMod) 
print(boruta_signif) 

imps <- attStats(roughFixMod) 
imps2 = imps[imps$decision != 'Rejected', c('meanImp', 'decision')] 
head(imps2[order(-imps2$meanImp), ]) 
plot(boruta_output, cex.axis=.7, las=2, xlab="", main="Variable Importance") 

 
#Μνληέιν Random Forest  
 
install.packages('randomForest') 

library(randomForest) 
memory.limit() 
memory.limit(100000) 
 

#Αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηεο ζηήιεο Driving Experience ζε Drivingexperience 
 
names(training1)[names(training1) == "Driving experience"] <- "Drivingexperience" 
names(test1)[names(test1) == "Driving experience"] <- "Drivingexperience" 

 
#Σπραία δάζε (Παξαιιαγή Α) 
 
#Δθπαίδεπζε 

 
set.seed(222) 
rf<-randomForest(Event~.,data=training1,ntree=100) 
 

#Έιεγρνο 
 
p1<-predict(rf,test1) 

mailto:auc@y.values[[1
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confusionMatrix(p1,testing$Event,positive = "1") 
 
#Σπραία δάζε (Παξαιιαγή B) 

 
Model2<-Model[,c(1,2,5,6,7,9,10)] 
 
#Γηαρσξηζκφο Model2 ζε training (80%) θαη test (20%) 

 
training2<-Model2[1:350500,] 
test2<-Model2[350501:438126,] 
 

#Μεηαηξνπή ηεο κεηαβιεηήο Event ζε δηαθξηηή  
 
training2$Event<-as.factor(training2$Event)  
test2$Event<-as.factor(test2$Event) 

 
#Δθπαίδεπζε 
 
set.seed(222) 

rf<-randomForest(Event~.,data=training2,ntree=100) 
print(rf) 
attributes(rf) 
plot(rf) 

 
#Έιεγρνο 
 
p2<-predict(rf,test2) 

confusionMatrix(p2,test2$Event,positive = "1") 
 
#Factor Analysis 
 

install.packages("REdaS") 
library(REdaS) 
install.packages("grid") 
 

#Pre-Event 
 
preEvent <-filter(Model,Event==0) 
PreEventU2<-preEvent[,c(2,3,4,5,6,7,8,9)] 

summary(PreEventU2) 
cor(PreEventU2) 
 
#Κχξηεο ζπληζηψζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ PCA 

 
pca1<-princomp(PreEventU2,scores=TRUE,cor=TRUE) 
summary(pca1) 
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loadings(pca1) 
plot(pca1) 
screeplot(pca1,type="line",main="Scree Plot") 

pca1$scores[1:10,] 
 
#Αλάιπζε παξαγφλησλ  
 

fa1<-factanal(PreEventU2,factors=3,rotation="varimax",scores="regression") 
fa1 
 
#KMO Test 

 
KMOS(PreEventU2) 
 
#Bartlett Test 

 
bart_spher(PreEventU2,use=c("everything","all.obs","complete.obs","na.or.complete","p
airwise.complete.obs")) 
 

#Dur-Event 
 
durEvent <-filter(Model,Event==1) 
DurEventU2<-durEvent[,c(2,3,4,5,6,7,8,9)] 

summary(DurEventU2) 
cor(DurEventU2) 
 
#Κχξηεο ζπληζηψζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ PCA 

 
pca2<-princomp(DurEventU2,scores=TRUE,cor=TRUE) 
summary(pca2) 
loadings(pca2) 

plot(pca2) 
screeplot(pca2,type="line",main="Scree Plot") 
pca2$scores[1:10,] 
 

#Αλάιπζε παξαγφλησλ  
 
fa2<-factanal(DurEventU2,factors=3,rotation="varimax",scores="regression") 
fa2 

 
#KMO Test 
 
KMOS(DurEventU2) 

 
#Bartlett Test 
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bart_spher(DurEventU2,use=c("everything","all.obs","complete.obs","na.or.complete","p
airwise.complete.obs")) 
 

#Events 
 
Events <-filter(Model,Event==1) 
EventsU2<-Events[,c(2,3,4,5,6,7,8,9)] 

summary(EventsU2) 
cor(EventsU2) 
 
#Κχξηεο ζπληζηψζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ PCA 

 
pca3<-princomp(EventsU2,scores=TRUE,cor=TRUE) 
summary(pca3) 
loadings(pca3) 

plot(pca3) 
screeplot(pca3,type="line",main="Scree Plot") 
pca3$scores[1:10,] 
 

#Αλάιπζε παξαγφλησλ  
 
fa3<-factanal(EventsU2,factors=3,rotation="varimax",scores="regression") 
fa3 

 
#KMO Test 
 
KMOS(EventsU2) 

 
#Bartlett Test 
 
bart_spher(EventsU2,use=c("everything","all.obs","complete.obs","na.or.complete","pair

wise.complete.obs")) 
 

 

 

 

 

 

 


