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Περίληψη 

 

Στο πρόβλημα της ταξινόμησης μιας κλάσης  μία από τις κλάσεις, που ονομάζεται target 

κλάση, πρέπει να διαχωριστεί από όλα τα άλλα πιθανά αντικείμενα. Αυτά θεωρούνται σαν 

outliers (ή non-targets). Η ανάγκη για τη λύση ενός τέτοιου προβλήματος προκύπτει σε 

πολλές πρακτικές εφαρμογές, π.χ. στη μηχανική ανίχνευση λάθους, στην αναγνώριση 

προσώπου, στην επαλήθευση συγγραφικών δικαιωμάτων, στην αναγνώριση απάτης ή στη 

ταυτοποίηση ατόμου με βάση βιομετρικά δεδομένα.  

     Στη συγκεκριμένη διπλωματική γίνεται ταξινόμηση μιας κλάσης ηλεκτροεγκεφαλικών 

σημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανίχνευση ενός πυραύλου μέσα σε 

δορυφορικές εικόνες, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα ενός υποκειμένου 

το οποίο βλέπει δορυφορικές εικόνες σε μια LCD οθόνη. Για να γίνει η ταξινόμηση 

δημιουργήθηκε ένα σετ target και ένα σετ outlier αντικειμένων(δεδομένα).Τα target 

αντικείμενα είναι τα τμήματα από τα αρχικά ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα τα οποία 

συνδέονται με την παρατήρηση πυραύλου μέσα σε μία δορυφορική εικόνα από το 

υποκείμενο, ενώ τα outlier αντικείμενα είναι άλλα τμήματα(ίδιου μεγέθους με τα target) 

των αρχικών ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων. Tα αντικείμενα μεταφέρονται σε ένα χώρο 

χαρακτηριστικών λιγότερων διαστάσεων από τον αρχικό τους χώρο,   χρησιμοποιώντας τη 

γραμμική μέθοδο MCA (Minor Component Analysis). Για τη ταξινόμηση μιας κλάσης των 

αντικειμένων μελετώνται και χρησιμοποιούνται οι ταξινομητές MST_CD  (Minimum 

Spanning Tree Class Descriptor), k-NNDD (k Nearest Neighbors Data Description) και SVDD 

(Support Vector Domain Description). Η εκπαίδευση των ταξινομητών αυτών γίνεται με ένα 

μικρό ποσοστό των target αντικειμένων (αντικείμενα εκπαίδευσης). Υπολογίζεται η 

απόδοση ταξινόμησης για κάθε έναν από αυτούς χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα target 

αντικείμενα μαζί με τα outlier αντικείμενα. Τέλος συγκρίνονται οι αποδόσεις και εξάγονται 

τα συμπεράσματα για τις υψηλές τιμές τους. Στο παράρτημα Α φαίνεται ο εκτελέσιμος στο 

matlab κώδικας με τον οποίο έγιναν όλα τα παραπάνω. Ο κώδικας γράφτηκε αποκλειστικά 

για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.   

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Μηχανική μάθηση, αναγνώριση προτύπων, ταξινόμηση μιας κλάσης, 

ταξινομητές κ κοντινότερων γειτόνων, ταξινομητές διανυσμάτων υποστήριξης, ανοιγμένο 

δέντρο ελάχιστου μήκους, ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα.  

 



 

 

 

  



Abstract 

 

In the problem of one-class classification one of the classes, called the target class, has to be 

distinguished from all other possible objects. These are considered as outliers (or non-

targets). The need for solving such a task arises in many practical applications, e.g. in fault 

detection, face recognition, authorship verification, fraud recognition or person 

identification based on biometric data. 

     In this thesis a one-class classification of EEG (Electroencephalographic) data is being 

done.  By this way, the detection of an air missile is achieved by using the EEG data of a 

subject, which is watching satellite images in a LCD monitor. For the classification a set of 

target and a set of outlier objects (data) were created. The target objects are parts of the 

original EEG data that are event-related with the detection of an air missile in a satellite 

image by the subject and the outlier objects are other parts (of the same size with target) of 

the original EEG data. The objects are mapped in a feature space of fewer dimensions than 

their original space, by using the linear method MCA (Minor Component Analysis). For the 

one-class classification of the objects, the classifiers that are studied and used are MST_CD   

(Minimum Spanning Tree Class Descriptor), k-NNDD (k Nearest Neighbors Data Description) 

and SVDD (Support Vector Domain Description). For the training of these classifiers a small 

percentage of target objects (training objects) are used. The performance of the 

classification is calculated for every classifier by using the rest target objects and the outlier 

objects. Finally the performances are compared and conclusions for their high values are 

made. In the appendix A there is the executable code in matlab which does all the above. 

The code created just for the purposes of this thesis.     

 

 

Keywords:  Machine learning, Pattern recognition, EEG data, one-class classification, novelty 

detection,  minor component analysis (MCA), minimum spanning tree class descriptor 

(MST_CD), k-nearest neighbors data description (k-NNDD), support vector machines domain 

description (SVMDD). 
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1.  Εισαγωγή 

 

Στο πρόβλημα της ταξινόμησης μιας κλάσης μία κλάση, που ονομάζεται target κλάση, 

πρέπει να διαχωριστεί από όλα τα άλλα πιθανά αντικείμενα, που ονομάζονται non-targets 

ή outliers. Σε τέτοιου είδους προβλήματα η ύπαρξη ενός καλά δειγματοληπτημένου σετ 

target δεδομένων θεωρείται δεδομένη ενώ non-target(ή outlier) δεδομένα μπορεί να 

υπάρχουν λίγα ή και καθόλου. Στη συγκεκριμένη εργασία τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα 

που είναι διαθέσιμα(MLSP 2010 Competition:Mind Reading), ύστερα από την κατάλληλη 

επεξεργασία προσφέρουν εκτός από τα απαραίτητα target δεδομένα και ένα μεγάλο 

αριθμό outlier δεδομένων. Τα outliers δεν χρησιμοποιούνται στο στάδιο της εκπαίδευσης 

του ταξινομητή παρά μόνο στο υπολογισμό της απόδοσης της ταξινόμησης. Η ανάγκη 

λύσεως ενός  προβλήματος μιας κλάσης εμφανίζεται σε πολλές πρακτικές εφαρμογές. 

Παραδείγματα είναι κάθε τύπος ανίχνευσης απάτης ή ανίχνευσης στόχου όπως 

ταυτοποίηση ατόμου βασισμένη βιομετρικά δεδομένα ή επαλήθευση συγγραφικών 

δικαιωμάτων. Το πρόβλημα ταξινόμησης μιας κλάσης χαρακτηρίζεται από τη παρουσία 

μίας target κλάσης, π.χ. μία συλλογή από εικόνες προσώπων ενός συγκεκριμένου 

προσώπου. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ταξινόμηση μιας κλάσης 

ηλεκροεγκεφαλικών σημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ανίχνευση πυραύλου(στόχος) κατά 

τη διάρκεια παρακολούθησης δορυφορικών εικόνων από κάποιο υποκείμενο. Τα βήματα 

για το σκοπό αυτό είναι η δημιουργία, μέσα από τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα, των target 

δεδομένων και των outlier δεδομένων, η δημιουργία ενός χώρου λίγων διαστάσεων με τη 

μέθοδο MCA(Minor Component Analysis), όπου θα επιτυγχάνεται διαχωρισμός μεταξύ των 

target και των outlier δεδομένων, η χρησιμοποίηση ενός ταξινομητή μιας κλάσης 

MST_CD(Minimum Spanning Tree Class Descriptor) και ο υπολογισμός της απόδοσης της 

ταξινόμησης μιας κλάσης, καμπύλη ROC και AUC(Area Under ROC). Tα βήματα αυτά 

καθορίζουν και το σχεδιάγραμμα της συγκεκριμένης εργασίας, υπάρχει επίσης το κεφάλαιο 

4 το οποίο αναφέρεται σε άλλους ταξινομητές πέραν του MST_CD.        
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2. Προ-επεξεργασία των ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων(ΕΕG Data) 

 

     Τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα(EEG δεδομένα) πάρθηκαν από ένα υποκείμενο κατά τη 

διάρκεια θέασης δορυφορικών εικόνων που εμφανίζονταν στο κέντρο μιας LCD οθόνης, σε 

απόσταση περίπου 43cm από το υποκείμενο. Υπάρχουν 64 κανάλια με EEG δεδομένα. Ο 

συνολικός αριθμός των δειγμάτων για κάθε κανάλι είναι 176378. Η συχνότητα 

δειγματοληψίας είναι 256Hz. Υπάρχουν συνολικά 2775 δορυφορικές εικόνες οι οποίες 

χωρίζονται σε 75 μπλοκ. Κάθε μπλοκ περιέχει συνολικά 37 δορυφορικές εικόνες, όπου κάθε 

μία από αυτές είναι 500x500 pixels. Όλες οι εικόνες μέσα σε ένα μπλοκ εμφανίζονται για 

100msec η μία μετά την άλλη. Κάθε μπλοκ εκκινείται  από το υποκείμενο μετά από μια 

περίοδο ξεκούρασης, η διάρκεια της οποίας δεν είναι καθορισμένη εκ των προτέρων. Στο 

υποκείμενο δόθηκαν οδηγίες να εστιάζει στο κέντρο των εικόνων και να πατάει το κουμπί 

space με το που αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενός προκαθορισμένου στόχου σε κάποια 

δορυφορική εικόνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση πύραυλος. Το υποκείμενο έπρεπε επίσης 

να πατήσει το κουμπί space για να εκκινήσει ένα καινούργιο μπλοκ εικόνων μετά από μία 

περίοδο ξεκούρασης.   

    Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν 64 κανάλια με EEG δεδομένα τα οποία 

πάρθηκαν από ηλεκτρόδια τα οποία ήταν τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία της 

κεφαλής του υποκειμένου. Ακολουθεί η εικόνα με τα σημεία αυτά καθώς και με τα 

αντίστοιχα ονόματα των καναλιών. 
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Σχήμα 2.1. Σημεία στη κεφαλή του υποκειμένου από όπου πάρθηκαν τα 64 κανάλια με  EEG δεδομένα καθώς  

και οι ονομασίες των καναλιών.   

 

 

   Τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα πάρθηκαν από το υποκείμενο το οποίο είτε έβλεπε την 

target-image(imageTrigger=2), είτε έβλεπε την non-target image(imageTrigger=1), είτε 

ξεκουραζόταν δηλαδή δεν έβλεπε καθόλου εικόνες(imageTrigger=0).   
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Σχήμα2.2. ΙmageTrigger. 

    Τα ηλεκτροεγκεφαλικά(EEG) σήματα είναι χρονοσειρές 176.378 σημείων με συχνότητα 

δειγματοληψίας 256Hz. Έχουμε 64 τέτοιες χρονοσειρές, μία για κάθε κανάλι.  

 

Σχήμα 2.3. EEG δεδομένα (κανάλι FCz). 

   Τα EEG δεδομένα είναι συνεχή καταγεγραμμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να 

συσχετιστούν με κάποια χρονικά γεγονότα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την εμφάνιση 

της target εικόνας. Το οπτικό ερέθισμα της target εικόνας(imageTrigger=2) αποτυπώνεται 

στα EEG δεδομένα  περίπου 300 msec μετά(P300). Επίσης υπάρχει μία ακόμα νευρωνική 

υπογραφή περίπου στα 500 msec μετά, επειδή το υποκείμενο πατάει το κουμπί space με το 
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που αντιληφθεί την ύπαρξη της target εικόνας. Άρα για να φτιαχτεί το σετ δεδομένων που 

θα αποτελούν τα target αντικείμενα  χρειάζονται τα κομμάτια  των  EEG δεδομένων τα 

οποία θα περιέχουν τα Ν=0,5sec*256Hz=128 σημεία μετά την εμφάνιση της target image. 

Στη συγκεκριμένη εργασία τα target αντικείμενα αποτελούνται από 206 σημεία, 0,2 sec 

πριν και 0,6 sec μετά την target image. Κατά τη διάρκεια καταγραφής των EEG δεδομένων 

το υποκείμενο βλέπει την target εικόνα 58 φορές άρα υπάρχουν 58 target αντικείμενα για 

κάθε κανάλι.  

 

Σχήμα 2.4. Τarget αντικείμενο 1(κανάλι FCz). 

 

Σχήμα 2.5. Target αντικείμενο 25(κανάλι FCz).  
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Σχήμα 2.6. Target αντικείμενο 58(κανάλι FCz) . 

Στα παραπάνω σχήματα φαίνονται 3 από τα 58 target αντικείμενα. Παρατηρείται ότι  η 

μέση τιμή αναφοράς είναι διαφορετική για κάθε target αντικείμενο. Αυτό οφείλεται σε 

ολισθήματα στις χαμηλές συχνότητες για τα οποία δεν υπάρχει ουσιαστική ερμηνεία και αν 

παραμείνουν μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την περεταίρω ανάλυση των δεδομένων. Για 

αυτό το λόγο υπολογίζεται η μέση τιμή κάθε target αντικειμένου και αφαιρείται από τον 

εαυτό του. Με αυτό το τρόπο όλα τα target δεδομένα αποκτούν μέση τιμή αναφοράς το 0. 

Με αυτό τον τρόπο στην ουσία φιλτράρονται τα target δεδομένα κόβοντας την dc 

συνιστώσα.   
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Σχήμα 2.7. Φιλτραρισμένο target αντικείμενο  1, κανάλι FCz. 

 

Σχήμα 2.8. Φιλτραρισμένο target αντικείμενο 25, κανάλι FCz. 
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Σχήμα2.9. Φιλτραρισμένο target αντικείμενο  58, κανάλι FCz. 

 

Σε πολλές εργασίες στη προεπεξεργασία τα EEG δεδομένα φιλτράρονται ώστε να 

αφαιρεθούν συχνότητες, πέραν των χαμηλών, οι οποίες θεωρούνται περισσότερο ως 

θόρυβος παρά ως χρήσιμη πληροφορία. Στη συγκεκριμένη εργασία δε χρησιμοποιήθηκαν 

τέτοια φίλτρα και χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση ταξινόμησης, επιτυγχάνεται 

γρηγορότερος χρόνος λειτουργίας του κώδικα. 

 Τα target αντικείμενα, είναι διανύσματα 206 στοιχείων τα οποία μπορούν να 

αναπαρασταθούν σαν σημεία σε ένα χώρο 206 διαστάσεων. Για να αξιολογηθεί η απόδοση 

της ταξινόμησης μιας κλάσης, όπου είναι και ο σκοπός της παρούσας εργασίας, εκτός από 

τα target δεδομένα χρειάζονται και τα outlier δεδομένα τα οποία όπως είναι φυσικό πρέπει 

να παραχθούν από τα αρχικά EEG δεδομένα. Τα outlier αντικείμενα είναι και αυτά 

κομμάτια των αρχικών EEG σημάτων, 206 σημείων, τη στιγμή που το υποκείμενο είτε 

βλέπει non-target image, είτε ξεκουράζεται(δεν βλέπει καμία εικόνα). Ο αριθμός των outlier 

αντικειμένων  είναι 83 και αυτά όπως και τα target δεδομένα υποβιβάζονται κατά μία dc 

συνιστώσα, η οποία είναι η μέση τιμή τους. Δηλαδή ότι επεξεργασία έγινε για τα target 

δεδομένα, έγινε και για τα outlier δεδομένα ώστε η τελική απόδοση της ταξινόμησης να 

είναι αντικειμενική. 
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Σχήμα2.10. Outlier 1, κανάλι FCz. 

 

Σχήμα2.11. Φιλτραρισμένο  outlier 1, κανάλι FCz. 

 

Στην συγκεκριμένη εργασία το κανάλι με το οποίο δουλεύει ο κώδικας είναι το FCz όπου 

είναι ένα από τα κανάλια που επιτυγχάνεται μέγιστος διαχωρισμός μεταξύ των target και 

outlier δεδομένων. 

*Στο κώδικα  τα φιλτραρισμένα  target δεδομένα είναι ο πίνακας epoch2(58x206) και τα 

φιλταρισμένα outlier δεδομένα είναι ο πίνακας out2( 83x206). 
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3. Εξαγωγή χαρακτηριστικών(Feature extraction) 

 

 

Σε αυτό το σημείο σκοπός  είναι να βρεθεί ένας χώρος χαρακτηριστικών στον οποίο τα 

target δεδομένα θα είναι σαφώς διαχωρισμένα με τα outlier δεδομένα και ταυτόχρονα 

αυτός να είναι πολύ λιγότερων διαστάσεων από τις 206 διαστάσεις που βρίσκονται τώρα τα 

δεδομένα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε  για αυτό το σκοπό είναι η MCA(Minor 

Component Analysis). H MCA κάνει ακριβώς το αντίθετο από την PCA (Principal Component 

Analysis), δηλαδή διαλέγει τις κατευθύνσεις με τη μικρότερη διασπορά σε μία κατανομή. 

Με άλλα λόγια από τον πίνακα συνδιασποράς διαλέγει τα ιδιοδιανύσματα που 

αντιστοιχούν στις μικρότερες ιδιοτιμές. Η MCA όπως και η PCA είναι γραμμικές μέθοδοι 

εξαγωγής χαρακτηριστικών και πλεονεκτούν σε απλότητα σε σχέση με αντίστοιχες μη 

γραμμικές μεθόδους. Μία άλλη κλασσική γραμμική μέθοδος εξαγωγής χαρακτηριστικών 

και μείωσης διαστάσεων είναι η FDA(Fisher Discriminant Analysis). H FDA δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα ταξινόμησης μιας κλάσης γιατί ο χώρος που δημιουργείται 

με αυτή τη μέθοδο μπορεί έχει το πολύ μέχρι c-1 διαστάσεις, όπου c o αριθμός των 

κλάσεων. 

 

3.1. MCA (Minor Component Analysis) 

 Τα target δεδομένα είναι ένας πίνακας 58x206 όπου οι σειρές συμβολίζουν τον αριθμό των 

αντικειμένων και οι στήλες τον αριθμό των  διαστάσεων του χώρου που βρίσκονται. Αρχικά 

αφαιρείται η μέση τιμή από τα δεδομένα(target δεδομένα) για κάθε διάσταση ξεχωριστά, 

δηλαδή κάθε στήλη έχει τη δικιά της μέση τιμή η οποία αφαιρείται από όλα τα στοιχεία της. 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα σετ δεδομένων όπου η μέση τιμή του είναι μηδέν.  

Ακολουθεί ο υπολογισμός του πίνακα συνδιασποράς. Η συνδιασπορά υπολογίζεται πάντα 

ανάμεσα σε δύο διαστάσεις και ορίζεται από τη σχέση:   
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1
( )( )

cov( , ) , (3.1)

όπου { }, { } και 1, 2,..., .

n

i m i m
i

i i

x x y y

n

x y i n

=

− −
=

= = =

∑
x y

x y
 

Όπου xi και yi στοιχεία διαφορετικών διαστάσεων των δεδομένων(στήλες του πίνακα με τα 

δεδομένα), n ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων(n=58=αριθμός σειρών πίνακα 

δεδομένων) και xm και ym οι αντίστοιχες μέσες τιμές οι οποίες έχουν μηδενιστεί λόγω της 

προηγούμενης διαδικασίας. Η τιμή της συνδιασποράς δεν είναι τόσο σημαντική όσο το 

πρόσημό της. Αν η τιμή της είναι αρνητική τότε όταν η μια διάσταση αυξάνεται η άλλη 

μειώνεται. Όταν είναι θετική οι δύο διαστάσεις αυξάνουν μαζί. Τέλος αν είναι μηδέν η 

συνδιασπορά, αυτό υποδηλώνει ότι οι δύο διαστάσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.  Η 

συνδιασπορά μεταξύ των στοιχείων της ίδιας στήλης είναι στην ουσία η διασπορά τους και 

ορίζεται από τη σχέση: 

1
( )( )

cov( , ) var( ), { }, 1,2,..., . (3.2)

n

i m i m
i

i

x x x x
x i n

n
=

− −
= = = =
∑

x x x x . 

Με βάση τις σχέσεις (3.1) και (3.2) υπολογίζονται τα στοιχεία του πίνακα συνδιασποράς, ο 

οποίος είναι ένας τετραγωνικός πίνακας dxd όπου d ο αριθμός των διαστάσεων του σετ 

δεδομένων(206 εδώ). 

[ cov( , )]. (3.3)dxd
ij i jC c Dim Dim= =  

Ο C είναι ο πίνακας συνδιασποράς και Dimi είναι η i-οστή διάσταση(στήλη) των δεδομένων. 

Ο πίνακας αυτός είναι συμμετρικός ως προς τη διαγώνιο και τα στοιχεία της διαγωνίου του 

είναι διασπορές και όχι συνδιασπορές. Ακολουθεί η εύρεση των μοναδιαίων 

ιδιοδιανυσμάτων και των αντίστοιχων ιδιοτιμών του πίνακα συνδιασποράς. Τα 

ιδιοδιανύσματα είναι διανύσματα 206 στοιχείων που αν  πολλαπλασιαστούν με το πίνακα 

συνδιασποράς δίνουν το ιδιοδιάνυσμα πολλαπλασιασμένο με μία σταθερά, την αντίστοιχη 

ιδιοτιμή. Τα ιδιοδιανύσματα αυτά είναι κατευθύνσεις στον χώρο 206 διαστάσεων οι οποίες 

είναι ορθογώνιες μεταξύ τους. Η MCA επιλέγει τα ιδιοδιανύσματα εκείνα τα οποία 

αντιστοιχούν στις μικρότερες ιδιοτιμές. Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέγονται 10 

ιδιοδιανύσματα τα οποία αποτελούν τον νέο 10-διάστατο χώρο χαρακτηριστικών. Τέλος 

γίνεται η μεταφορά των δεδομένων στο χώρο των χαρακτηριστικών. Για να γίνει αυτό 
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δημιουργείται ο ανάστροφος πίνακας με τα 10 ιδιοδιανύσματα που επιλέχθηκαν, ο οποίος 

είναι 206x10 και πολλαπλασιάζεται από τα αριστερά με τα δεδομένα 58x206. Το 

αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας 58x10, που είναι τα δεδομένα στον 10-διάστατο χώρο 

χαρακτηριστικών. Παρόμοιος πολλαπλασιασμός γίνεται για να μεταφερθούν στο χώρο των 

χαρακτηριστικών τα outlier δεδομένα.    

 

 3.2.  Σύγκριση της  MCA με τη PCA για ταξινόμηση μιας κλάσης   

 Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης c κλάσεων με συνολικά n αντικείμενα x που ανήκουν στον 

Rd ,  ni δείγματα(αντικείμενα) για κάθε κλάση Di, μπορούν να οριστούν τρεις πίνακες 

διασποράς: 

1. Τον πίνακα διασποράς μέσα στις κλάσεις 

1

c

w i
i

S S
=

=∑       όπου      ( )( )
i

T
i i i

x D
S x m x m

∈

= − −∑  ,        
1 . (3.4)

i

i
x Di

m x
n ∈

= ∑  

2. Τον πίνακα διασποράς ανάμεσα στις κλάσεις  

1
( )( )

c
T

b i i i
i

S n m m m m
=

= − −∑        όπου        
1

1 1 . (3.5)
c

i i
x i

m x n m
n n =

= =∑ ∑  

3. Τον πίνακα συνολικής διασποράς 

( )( ) . (3.6)T
t w b

x
S S S x m x m= + = − −∑  

Αυτά τα μεγέθη διασποράς είναι χρήσιμα για αναπαράσταση σημάτων και ταξινόμηση. Σε 

ένα γραμμικό μετασχηματισμό Ty W x=  όπου το y έχει λιγότερες διαστάσεις από το x για 

περαιτέρω ανάλυση και ομαδοποίηση, οι πίνακες διασποράς μετασχηματίζονται: 

* , (3.7)T
w wS W S W=  

* , (3.8)T
b bS W S W=   

* . (3.9)T
t tS W S W=  

 Η PCA είναι ένας τέτοιος γραμμικός μετασχηματισμός όπου πρέπει να βρεθεί το W, για το 

οποίο  ισχύει  W=[w1 ,w2,…,wr] (r μικρότερο του d αν γίνεται μείωση διαστάσεων ή ίσο με d 

αν δεν γίνεται μείωση διαστάσεων)  και wi  είναι τα i-οστό ιδιοδιανύσμα του πίνακα S*
t   που 
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αντιστοιχεί στην i-οστή ιδιοτιμή. Το πρόβλημα ανάγεται στη μεγιστοποίηση του S*
t    για την 

PCA(ελαχιστοποίηση για την MCA) υπό τους περιορισμούς τα wi  είναι ορθογώνια μεταξύ 

τους. Αυτά εκφράζονται από τις σχέσεις που ακολουθούν:  

max ( ) , (3.10)T
PCA tJ W W S W=  

min ( ) , (3.11)T
MCA tJ W W S W=  

υπό τους περιορισμούς 1T
i iw w = . 

Στη συγκεκριμένη εργασία το πρόβλημα ταξινόμησης είναι μιας κλάσης άρα c=1. Αυτό 

συνεπάγεται: 

0 . (3.12)b t wS S S= ⇒ =  

Άρα για την PCA: 

 *max ( ) max , (3.13)T
PCA w wJ W W S W S= ⇒  

ενώ για την MCA: 

*min ( ) min . (3.14)T
MCA w wJ W W S W S= ⇒  

Με την MCA επιτυγχάνεται μικρή διασπορά μέσα στην κλάση που περιέχει τα target 

δεδομένα  σε αντίθεση με τη PCA. Άρα για εξαγωγή χαρακτηριστικών σε προβλήματα 

ταξινόμησης μιας κλάσης η MCA ξεπερνά σε απόδοση τη PCA. 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις όπου φαίνονται τα target και outlier αντικείμενα σε 

δύο άξονες χαρακτηριστικών(για λόγους απεικόνισης μόνο) που δημιουργήθηκαν με την 

μέθοδο PCA, σχήμα 3.1  και MCA 3.2. Στις γραφικές παραστάσεις αυτές φαίνεται και 

πειραματικά αυτό που παραπάνω αποδείχτηκε θεωρητικά. 
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Σχήμα 3.1. Μέθοδος PCA  α )μπλε κύκλος:target αντικείμενα, β)μαύρη τελεία:outlier αντικείμενα   

 

   

 

Σχήμα 3.2. Μέθοδος MCA   α)μπλε κύκλος:target αντικείμενα, β)μαύρη τελεία:outlier αντικείμενα   

 

*Για τον υπολογισμό της απόδοσης χρησιμοποιήθηκε 10-διάστατος χώρος 

χαρακτηριστικών. Στο κώδικα τα target αντικείμενα στο 10D χώρο χαρακτηριστικών είναι ο 

πίνακας Α(58x10) και ο αντίστοιχος με τα outlier data είναι ο out(83x10). 
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4. Ταξινομητής μιας κλάσης MST_CD (Minimum Spanning Tree Class 

Descriptor) 

 

Τα δεδομένα(target και outlier) βρίσκονται τώρα σε ένα χώρο χαρακτηριστικών 10 

διαστάσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας ταξινομητής μίας κλάσης ο οποίος 

αποφασίζει αν νέα αντικείμενα(τεστ αντικείμενα) ανήκουν στην target κλάση ή όχι. Ο 

ταξινομητής που χρησιμοποιείται είναι ο MSΤ_CD. 

 

4.1. Ταξηνομητές μιας κλάσης 

Ο ταξινομητής μιας κλάσης εκπαιδεύεται για να δέχεται target αντικείμενα και να 

απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα που δεν είναι target αντικείμενα(non-target ή outliers). 

Υποθέτεται ότι κατά εκπαίδευση δεν υπάρχουν ή υπάρχουν λίγα non-target αντικείμενα. 

Έστω ότι : 

{ , 1,..., } (4.1)N
i iX i n= ∈ =x x    

είναι ένα σετ n training αντικείμενα σε ένα χώρο Ν διαστάσεων, τα οποία επιλέχθηκαν από 

μία κατανομή target δεδομένων. Η γενική σχέση που εκφράζει τη λειτουργία ενός 

οποιουδήποτε ταξινομητή μιας κλάσης έχει τη παρακάτω μορφή: 

1
( , ) ( ( , ) ) , (4.2)

0
h X f d Xγ γ θ


= < = 


x x    

1 εάν το x ταξινομείται σαν target και 0 σαν outlier. 

Όπου θ είναι ένα προσδιορισμένο κατώφλι και f() είναι μία συνάρτηση δείκτης. Το μοντέλο 

h βασίζεται στην ανομοιομορφία του διανύσματος x με τα target δεδομένα εκπαίδευσης Χ. 

Σε γενικές γραμμές το h μπορεί να βασιστεί και σε μέτρο ομοιότητας, για το οποίο θα 

χρησιμοποιούνταν η αντίθετη ανισότητα(>) στη σχέση (4.2). Επιπλέων το γ καθορίζει τη 

πολυπλοκότητα του μοντέλου h. Το κατώφλι θ βελτιστοποιείται ώστε να απορρίπτει ένα 



16 
 

ορισμένο κλάσμα ε από τη target κλάση, π.χ. 0.05 . Το κλάσμα ε πρέπει να καθοριστεί από 

μία δεδομένη εφαρμογή. Αν κάποιος αναμένει την παρουσία outlier αντικειμένων τα οποία 

έχουν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως target αντικείμενα μέσα στο σετ  δεδομένων 

εκπαίδευσης, θέτοντας ε>0 βγάζει πολλά από αυτά εκτός ορίου απόφασης. Από την άλλη 

πλευρά, όταν δεν υπάρχουν outlier αντικείμενα στο σετ  δεδομένων εκπαίδευσης, το ε 

υποδεικνύει είτε το επιθυμητό είτε το επιτρεπόμενο μέγιστο λάθος στη target κλάση. Για 

παράδειγμα μπορεί να προσδιοριστεί ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων λάθος 

συναγερμών. Σε μία τέτοια περίπτωση, το θ βελτιστοποιείται στην target κλάση υπό την 

υπόθεση μίας κανονικά κατανεμημένης outlier κλάσης. Δοθέντος μίας σταθερής αναλογίας 

αποδοχής target αντικειμένων, (1-ε), το κατώφλι θ προέρχεται από το γεγονός ότι ο 

ταξινομητής μίας κλάσης έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται το κλάσμα (1-ε)  

από το σετ target δεδομένων εκπαίδευσης. Ακολουθούν γραφικές παραστάσεις οι οποίες 

δίνουν μία καλύτερη εικόνα όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

Σχήμα 4.1. Παράδειγμα ενός ταξινομητή μιας κλάσης. Το σύνορο του ταξινομητή μιας κλάσης εξαρτάται από την 

επιλογή του κατωφλίου θ. Φαίνονται διάφορα σύνορα που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές του θ.  
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Σχήμα 4.2. Μίας διάστασης κατανομή του ( , )d X γx . Το κατώτατο όριο θ έχει οριστεί να απορρίπτει το 

κλάσμα ε των δεδομένων εκπαίδευσης X . Τα αντικείμενα που ανήκουν στο X  κατανέμονται σύμφωνα με 

την ( ( , ))p d X γx .  

 

Έστω ότι υπάρχουν n δεδομένα εκπαίδευσης, το θ προσδιορίζεται έτσι ώστε: 

1

1minθ, { ( , ) } , (4.3)
n

i
f d X

n
γ θ ε

=

≥ =∑ x   

όπου  ( , )d X γx  εκτιμάται πάνω στο σετ των training δεδομένων Χ. Παρόμοια σχέση με τη 

παραπάνω, μόνο με διαφορετική ανισότητα(≤ ), μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εκτιμάται 

μέτρο ομοιότητας από το ταξινομητή. Εκτός από το κατώφλι θ, η απόδοση ενός ταξινομητή 

μιας κλάσης επηρεάζεται από τη παράμετρο πολυπλοκότητας γ του ταξινομητή, π.χ. ο 

αριθμός των κομβικών σημείων στα νευρωνικά δίκτυα. Γενικά, μία παράμετρος 

πολυπλοκότητας γ μπορεί να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εάν 

προσδιοριστούν τα λάθη σε target και outlier(non target) κλάσεις. Βέβαια στην ταξινόμηση 

μιας κλάσης μόνο target δεδομένα είναι διαθέσιμα(συνήθως). Για αυτό το λόγο διάφορα 

κριτήρια έχουν προταθεί για το προσδιορισμό του γ βασισμένα σε μία μόνο κλάση. Για 

παράδειγμα, κάποιος μπορεί να υποθέσει μία κανονική κατανομή outlier αντικειμένων και 

διαλέγει γ το οποίο ελαχιστοποιεί ταυτόχρονα  το λάθος στη target κλάση και τον όγκο του 

ταξινομητή μιας κλάσης(όγκος που περικλείεται μέσα στο όριο απόφασης). Πολλές αρχές 

που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή ταξινομητών δύο ή περισσότερων κλάσεων  

μπορούν να εφαρμοστούν για να λύσουν προβλήματα ταξινόμησης μιας κλάσης. Η πιο 

κοινή προσέγγιση στη ταξινόμηση μιας κλάσης είναι η πιθανοτική. Βασικά, η target κλάση 
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μοντελοποιείται από μία συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας(pdf).  Προσδιορίζοντας ένα 

κατάλληλο κατώφλι σε μία τέτοια pdf επιτυγχάνεται ο καθορισμός του συνόρου απόφασης 

μιας κλάσης και ως εκ τούτου το σημείο απόρριψης. Ένα test αντικείμενο κρίνεται σαν 

μέλος της target κλάσης εάν η εκτιμώμενη πιθανότητά του είναι μεγαλύτερη από το 

καθορισμένο κατώφλι. Ακολουθεί το σχήμα 4.3  με διάφορους ταξινομητές μιας κλάσης σε 

2 διαστάσεις. 

 

 

 

Σχήμα 4.3. Παραδείγματα ταξινομητών μιας κλάσης μαρκαρισμένοι με συνεχείς γραμμές. Οι αρχές πίσω από τη 

δημιουργία μερικών ταξινομητών μιας κλάσης υποδηλώνονται από τις διακεκομμένες γραμμές. Το κατώφλι έχει 

οριστεί ώστε ε=0.01. Λαμβάνοντας υπόψη τον 1 κοντινότερο γείτονα(1-ΝΝ), το κατώφλι εφαρμόστηκε στο μέσο 

όρο της απόστασης του κοντινότερου γείτονα. (a) Gaussian πυκνότητα, (b) MoG(Mixture of Gaussians) 

πυκνότητα, (c) Parzen πυκνότητα, (d) Naïve Parzen, (e) k-means, (f) 1-NN, (g) PCA, (h) SVDD και (i) LPDD.   
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Στα σχήματα 4.3 (a) και (b), οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν επίπεδα πιθανότητας 

για μία Gaussian και ένα μείγμα από τρεις Gaussian αντίστοιχα. Στο σχήμα 4.3 (c), οι 

διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν το εύρος μιας παραμέτρου εξομάλυνσης. Στο σχήμα 

4.3 (d) υπάρχουν οι προβολές των δεδομένων πάνω στους δύο άξονες χαρακτηριστικών και 

οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τις εκτιμώμενες πυκνότητες ανά χαρακτηριστικό. Οι 

πυκνότητες πολλαπλασιάζονται για να δημιουργήσουν τον ταξινομητή(συνεχή γραμμή). Στα 

4.3 (e) και (f), οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν τρεις μέσες τιμές και το μέσο όρο της 

απόστασης του κοντινότερου γείτονα, αντίστοιχα. Τέλος, στο σχήμα 4.3 (g), δείχνεται η 

πρώτη PCA κατεύθυνση των δεδομένων. Τα δύο τελευταία γραφήματα δείχνουν 

ταξινομητές  μιας κλάσης που βασίζονται σε μεθόδους kernel, για τους οποίους οι αρχές 

στις οποίες βασίζονται δεν είναι εύκολο να απεικονιστούν. 

Εναλλακτικές μέθοδοι έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος μιας κλάσης, 

οι οποίες δεν βασίζονται στη πιθανοτική προσέγγιση. Αντί για αυτό, στοχεύουν στο να 

ελαχιστοποιήσουν τον όγκο του χώρου που βρίσκονται τα target δεδομένα. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με μία μορφή γραμμικού προγραμματισμού, σχήμα 4.3 (i), τετραγωνικού 

προγραμματισμού, σχήμα 4.3 (h). Ειδικότερα, ο SVDD, είναι ένας ταξινομητής μιας κλάσης 

που ορίζεται στο πλαίσιο μεθόδων kernel. Στην απλούστερη περίπτωση αυτός ο 

ταξινομητής βρίσκει την μικρότερη Ν διαστάσεων υπερσφαίρα που περικλείει όλα τα 

αντικείμενα της target κλάσης. 

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιείται ένας ταξινομητής μιας κλάσης που βασίζεται στην 

απόσταση. Λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις γειτόνων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και την καθολική 

δομή των δεδομένων.      

 

4.2.  Περιγραφή της target κλάσης με ένα MST (Minimum Spanning Tree) 

 

Έστω ότι { , } N
i j X∈ ⊂x x   είναι δύο αντικείμενα από την target κλάση. Δύο παρόμοια 

αντικείμενα στη πραγματικότητα, θα έπρεπε να είναι γείτονες στην αναπαράσταση τους 

στο χώρο Ν
 . Υποθέτεται ότι όχι μόνο αυτά τα αντικείμενα αλλά και τα γειτονικά τους 

σημεία ανήκουν στην target κλάση. Για παράδειγμα, αν θεωρηθεί ότι υπάρχει συνέχεια 

μέσα στην target κλάση στον Ν
 , τότε υπάρχει ένας συνεχής μετασχηματισμός ανάμεσα 

σε αυτά τα δύο παραδείγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί ένας μετασχηματισμός 
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για τον οποίο όλα τα σημεία που βρίσκονται στο μονοπάτι του ανήκουν στην target κλάση. 

Για απλότητα, μπορεί να θεωρηθεί ότι αλλαγές μεταξύ γειτονικών αντικειμένων μπορούν 

να προσεγγιστούν από γραμμικούς μετασχηματισμούς: 

 ( , ) ( ),i ij i ij j iλ λℑ = + −x x x x   0 1. (4.4)ijλ≤ ≤  

Πολλοί μετασχηματισμοί είναι δυνατοί από τη στιγμή που συνήθως το σετ των δεδομένων 

εκπαίδευσης αποτελείται από περισσότερα των δύο αντικειμένων. Για να επιλεχθεί ένα σετ 

των πιο πιθανών μετασχηματισμών, γίνεται συσχετισμός του μήκους κάθε διανύσματος του 

μετασχηματισμού με την πιθανότητα ύπαρξής του. Για να ικανοποιηθεί η προηγούμενη 

υπόθεση περί συνέχειας στην target κλάση χρειάζεται να επιλεχθούν μόνο (n-1) γραμμικοί 

μετασχηματισμοί ανάμεσα στα target training αντικείμενα. 

Έστω ότι X  είναι ένα σετ δεδομένων εκπαίδευσης με n target αντικείμενα N
i ∈x  ,  

i=1,2,…,n. Έστω ότι ( , )G X E=  είναι ένα πλήρως ενωμένο, μη κατευθυνόμενο γράφημα 

που ορίζεται στο X  και { }ijeΕ =  είναι ένα σετ όλων ακμών ( , )ij i je = x x . Για κάθε ακμή 

μπαίνει ένα επιπλέον βάρος ijw  το οποίο σχετίζεται με το μήκος της ακμής π.χ. 

ij ij i jw e≡ = −x x . Οι ακμές συμβολίζουν τον γραμμικό μετασχηματισμό. Σκοπός είναι 

να βρεθεί ένα υπογράφημα ℘, χωρίς βρόχους, το οποίο συνδέει όλες τις κορυφές ώστε το 

συνολικό μήκος των ακμών να είναι ελάχιστο. Αυτό δίνει τους πιο πιθανούς 

μετασχηματισμούς. Επειδή τα βάρη είναι συμμετρικά, αρκεί να θεωρηθούν μόνο οι ακμές 

ije  για τις οποίες i j>  (ή εναλλακτικά, οι ακμές ije για τις οποίες i j< ). Ως εκ τούτου, 

2

2
n n−

Ε = . Αυτό μπορεί ισοδύναμα να διατυπωθεί σαν ένα πρόβλημα εύρεσης (n-1) 

ακμών που σχηματίζουν ένα δένδρο με ελάχιστο συνολικό βάρος: 

min ,

υπό τους περιορισμούς
1,

! ( , ), ( , ) , . (4.5)

e

i j i j

e

n E
path X i j

∈℘

℘ = − ℘⊂

∃ ∀ ∈ >

∑

x x x x

 

Όπου !∃  δηλώνει μία μοναδική ύπαρξη και 1( , ) { , ,...., }i j i i jpath +≡x x x x x . Οι 

μετασχηματισμοί ℑ  ορίζονται στο μονοπάτι(path) από το ix στο jx . Βελτιστοποίηση 

σχέσεων (4.5) ισοδυναμεί με τον υπολογισμό του MST για ένα δοθέν σετ δεδομένων 
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εκπαίδευσης. Έτσι μία περιγραφή εκπαίδευσης της target κλάσης μπορεί να διατυπωθεί 

σαν η εύρεση του MST σε ένα σετ training αντικειμένων, βλέπε σχήμα 4.4(a) . Ως εκ τούτου 

ο ταξινομητής αυτός ονομάζεται minimum spanning tree class descriptor(MST_CD). Πολλοί 

αλγόριθμοι έχουν ήδη προταθεί για τον υπολογισμό του MST, κάτι που χρειάζεται σε πολλά 

θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Οι πιο γνωστοί και ταυτόχρονα από τους 

παλιότερους αλγόριθμους είναι του Prim και του Kruskal. Του Prim ο αλγόριθμος αρχίζει 

από μία αυθαίρετη κορυφή, ενώ του Kruskal αρχίζει από τη μικρότερη σε μήκος ακμή. Η 

προηγούμενη διαδικασία απαιτεί η επόμενη ακμή που θα προστεθεί να προσπίπτει με την 

κορυφή ενός προσωρινού δένδρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία διαδικασία απλά 

προσθέτει την επόμενη κοντότερη ακμή με την οποία δε σχηματίζεται βρόχος.     

 

Σχήμα 4.4. a)MST υπολογισμένο σε ένα σετ 2D training target δεδομένων. b)Η απόσταση ενός νέου x  από το 

MST μετριέται σαν η κάθετη προβολή του από την κοντινότερη ακμή του MST. 

 

4.3. Αναγνώριση με τον MST_CD 

 

To σετ των αντικειμένων εκπαίδευσης είναι πεπερασμένο, άρα μπορεί θεωρηθεί ότι όχι 

μόνο οι ακμές του MST ανήκουν στην target κλάση αλλά και οι γειτονικές περιοχές τους. 

Ένα νέο αντικείμενο x  θεωρείται σαν target αν βρίσκεται στην περιοχή του καθορισμένου 

MST_CD. Αυτό κρίνεται από τη μικρότερη απόσταση από το δένδρο, δηλαδή από τη 

μικρότερη απόσταση από το σετ των (n-1) ακμών, βλέπε σχήμα 4.4 (b). Η προβολή του x  

πάνω στη γραμμή που καθορίζεται από τις κορυφές { , }i jx x  είναι: 
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 2

( ) ( )
( ) ( ). (4.6)

ij

T
j i i

e i j i

j i

− −
= + −

−

x x x x
p x x x x

x x
    . 

Εάν 
ijep βρίσκεται στην ακμή ( , )ij i je = x x  τότε η απόσταση ( )ijd ex  ανάμεσα στο x  και 

στην ακμή ije υπολογίζεται από την ευκλείδια απόσταση ανάμεσα στο x  και της προβολής 

( )
ijep x . Αλλιώς, η ( )ijd ex  προέρχεται από τη μικρότερη ευκλείδια απόσταση από τη μία 

εκ των δύο κορυφών { , }i jx x  

 

2

( ) ( )
0 1 ( )

( ) ( ) ( ) (4.7)

( ) min{ , } ( )

ij

T
j i j

j i

ij e

ij i j

if then a

d e b

else

d e c

end

− −
≤ ≤

−

= −

= − −

x x x x

x x

x x p x

x x x x x

 

Το παραπάνω σετ των σχέσεων καθορίζει την απόσταση από ένα test αντικειμένου x σε 

μία μόνο ακμή ije . Η απόσταση υπολογίζεται με δύο τρόπους: 

(1) εάν η προβολή ( )
ijep x είναι ανάμεσα ix  και jx τότε η απόσταση ως την ακμή 

υπολογίζεται σαν η απόσταση ανάμεσα στο x και της προβολής του, σχέση(4.7 b)  

(2) αλλιώς η απόσταση υπολογίζεται σαν αυτήν του πιο κοντινού γείτονα, η απόσταση 

ανάμεσα στο x  και ix  ή jx , σχέση(4.7 c) . 

Για να καθοριστεί αν ( )
ijep x  είναι ανάμεσα στο ix  και στο jx  ελέγχεται η σχέση(4.7 α). Αν 

η εξίσωση αυτή είναι αληθής τότε η ( )
ijep x  είναι ανάμεσα  στο ix  και στο jx . Η απόσταση 

ενός νέου αντικειμένου x  από την target κλάση που ορίζεται από το X  υπολογίζεται σαν 

η ελάχιστη απόσταση από το σετ των (n-1) ακμών του MST_CD 

 _ ( ) min ( ). (4.8)
ij

MST CD ije MST
d X d e

∈
=x x  

Η απόφαση του αν το x ανήκει στην target ή στην outlier κλάση βασίζεται στο κατώφλι θ. 

Αυτό το κατώφλι καθορίζεται από την απόσταση _ ( )MST CDd Xx  έτσι ώστε: 

 _ _( ( ) ). (4.9)MST CD MST CDh f d X θ≡ ≤x  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η απόσταση _ ( )MST CDd Xx  

ισούται με μηδέν για όλα τα  αντικείμενα εκπαίδευσης. Συνεπώς , όλα τα target  

αντικείμενα εκπαίδευσης  θα γίνουν δεκτά από τον MST_CD για οποιοδήποτε θετικό θ. Ως 

εκ τούτου, το κατώφλι θ δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με ένα λάθος στην training κλάση, 

όπως υπολογίζεται στη σχέση (4.3). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή του θ  

βασίζεται σε μία συνάρτηση της κατανομής των βαρών των ακμών ij ijw e=  ενός 

δεδομένου MST. Δηλώνεται  ( )(1) (2) ( ), ,....., ne e e=e  σαν μία ταξινομημένη ακολουθία 

μέτρων ακμών έτσι ώστε (1) (2) ( )... ne e e≤ ≤ ≤ . Η συνάρτηση όπου προσδιορίζει το θ, 

ορίζεται σαν 

 ([ ])( ) , (4.10)anQ eαθ ≡ =e  

όπου [α] επιστρέφει τον κοντινότερο ακέραιο του α και [0,1]α ∈ . Έτσι, το 0 ( )Q e  είναι το 

ελάχιστο του e , 1( )Q e  είναι το μέγιστο και 0.5 ( )Q e  είναι ο μέσος, σχήμα (4.5). Συνεπώς, το 

θ καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο σετ αποστάσεων ανάμεσα σε γειτονικά αντικείμενα 

μέσα στο MST. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο MST_CD έχει μία μόνο παράμετρο που 

πρέπει να εκτιμηθεί. Η πλειονότητα των ταξινομητών μιας κλάσης έχει τουλάχιστον δύο 

παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν: το θ και τη παράμετρο πολυπλοκότητας γ. 

 

Σχήμα 4.5. Παραδείγματα του MST_CD για διαφορετικά κατώφλια θ. 
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Σχήμα 4.6. Παράδειγμα MST_CD πάνω στα δεδομένα της συγκεκριμένης εργασίας. α) αντικείμενα εκπαίδευσης: 

κύκλος με σταυρό, β) τεστ  target αντικείμενα: κύκλος με τελεία, γ) τεστ outlier αντικείμενα: τελεία, δ) ροζ 

γραμμή: MST υπολογισμένος στα target δεδομένα εκπαίδευσης  και ε)κατώφλι του ταξινομητή μιας 

κλάσης(ΜST_CD) 

 

 

5. Άλλοι ταξινομητές 

 

5.1. k-NN (k-Nearest Neighbor) ταξινομητής 

 

Στην αναγνώριση προτύπων, ο k-NN ταξινομητής ταξινομεί τα αντικείμενα με βάση τα k 

κοντινότερα σε αυτά δεδομένα ελπαίδευσης στο χώρο των χαρακτηριστικών. Ο k-NN είναι 

ένας ταξινομητής όπου η συνάρτηση ανομοιότητας(ή ομοιότητας) προσεγγίζεται τοπικά, 

δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη την καθολική δομή των δεδομένων εκπαίδευσης αλλά μόνο 

των k κοντινότερων στο προς ταξινόμηση αντικείμενο. Ανήκει στους απλούστερους 

αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης. Θεωρείται lazy learning γιατί κατά τη διάρκεια 

εκπαίδευσης αποθηκεύει απλά τα δεδομένα εκπαίδευσης  και οποιαδήποτε περαιτέρω 

επεξεργασία τους γίνεται κατά τη διάρκεια ταξινόμησης. Ο k-NN  ταξινομητής  χρησιμοποιεί 

σαν συνάρτηση ανομοιότητας  (ή ομοιότητας) κάποια συνάρτηση απόστασης όπως η 

ευκλείδια, η συνημιτόνου και  η Manhattan. 
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 ,1 ,2 ,Έστω [ , ,..., ]i i i i i Na a aΝ∈ =a a

 

 

2
1 2 1, 2,

1

1 2 1, 2,
1

1, 2,
1

1 2
2 2
1, 2,

1 1

  Ευκλείδια απόσταση ,   ( , ) ( )  ,                (4.1)

Manhattan  απόσταση ,   ( , )   ,   (4.2)

απόσταση συνημιτόνου,  ( , )  . 

N

j j
j

N

j j
j

N

j j
j

N N

j j
j j

d a a

d a a

a a
d

a a

=

=

=

= =

= −

= −

=

∑

∑

∑

∑ ∑

a a

a a

a a


          (4.3)

 

  

  

  

Η πιο απλή μορφή του k-NN  αλγόριθμου είναι  η  εύρεση των k κοντινότερων γειτόνων στο 

προς ταξινόμηση αντικείμενο και ανάλογα με το σε ποια κλάση ανήκουν οι περισσότεροι 

από αυτούς  στην ίδια κλάση ταξινομείται το τεστ αντικείμενο (μέθοδος majority vote), 

σχήμα 5.1 . Στην περίπτωση προβλήματος ταξινόμησης  δύο κλάσεων προτιμάται το k να 

είναι μονός ακέραιος ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, δηλαδή οι μισοί 

κοντινότεροι γείτονες να ανήκουν στη μία κλάση και οι άλλοι μισοί στην άλλη.  

 

Σχήμα 5.1. Παράδειγμα k-NN ταξινόμησης. Το τεστ αντικείμενο(πράσινος κύκλος) πρέπει να ταξινομηθεί είτε 

στη πρώτη κλάση(μπλε τετράγωνα) είτε στη δεύτερη κλάση(κόκκινα τρίγωνα).Αν k=3 θα έπρεπε να ταξινομηθεί 

στη δεύτερη κλάση γιατί από τους τρεις κοντινότερους γείτονες οι δύο ανήκουν στην δεύτερη κλάση. Αν k=5 θα 

έπρεπε να ταξινομηθεί στη πρώτη κλάση γιατί οι τρεις από τους πέντε κοντινότερους γείτονες ανήκουν στη 

πρώτη κλάση. 
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Το βασικότερο μειονέκτημα στην ταξινόμηση με βάση την «majority voting» είναι ότι δε 

λαμβάνεται υπόψη η απόσταση των κοντινότερων γειτόνων από το τεστ αντικείμενο, 

δηλαδή όλοι οι k γείτονες είναι ισοδύναμοι όσον αφορά τη τελική ταξινόμηση. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα η ταξινόμηση να τείνει προς την κλάση που έχει τα περισσότερα  δείγματα 

εκπαίδευσης τα οποία όμως  μπορεί να βρίσκονται αρκετά πιο μακριά από το τεστ 

αντικείμενο σε σχέση με αυτά που μειοψηφούν. Για αυτόν το λόγο προσθέτεται ένα βάρος 

σε κάθε κοντινότερο γείτονα το οποίο είναι ανάλογο του αντίστροφου της απόστασης του 

από το τεστ αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο ένας από τους k κοντινότερους γείτονες που 

βρίσκεται πιο κοντά στο τεστ αντικείμενο επηρεάζει περισσότερο την τελική απόφαση από 

ένα άλλο που βρίσκεται πιο μακριά. Ο ταξινομητής αυτός είναι πολύ αποδοτικός σε 

περιπτώσεις όπου τα δεδομένα εκπαίδευσης περιέχουν θόρυβο και σε περιπτώσεις που τα 

δεδομένα εκπαίδευσης είναι πολλά. Το σημαντικότερο μειονέκτημά του είναι ότι είναι  

instance-based αλγόριθμος μάθησης, οπότε δε γίνεται εκπαίδευση μέχρι να έρθει κάποιο 

αντικείμενο προς ταξινόμηση και εκείνη τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει την απόσταση 

αυτού από όλα τα training δεδομένα. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Ένα 

άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να καθοριστεί το k, οι διαφορετικές τιμές του 

οποίου μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της ταξινόμησης. Ο προσδιορισμός 

του k είναι δύσκολος, αν είναι πολύ μικρό δημιουργείται ευαισθησία σε θορυβώδη  

δεδομένα εκπαίδευσης, αν είναι πολύ μεγάλο βάζει στη διαδικασία απόφασης training 

δεδομένα λανθασμένης κλάσης.   

 

 

5.2.   k-NNDD (k-Nearest Neighbors Data Description) ταξινομητής 

 

Ο k-NN ταξινομητής που περιγράφτηκε παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

προβλήματα δύο και πάνω κλάσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία το πρόβλημα είναι μιας 

κλάσης, υπάρχει μόνο μια κλάση η target. Βέβαια έχει αναφερθεί παραπάνω ο όρος outlier 

ή non-target κλάση η οποία περιέχει όλα τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στην target 

κλάση.  Αυτό  σημαίνει ότι δεν είναι κλάση με την αυστηρή έννοια του όρου, συνήθως δεν 

είναι διαθέσιμα αντικείμενα που ανήκουν σε αυτή τη κλάση λόγω του ότι μπορεί να 

συμβαίνουν περιστασιακά ή η μέτρησή τους μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή. Επίσης  

μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό και να μην είναι δυνατό να γίνει 
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ασφαλή εκτίμηση της κατανομής τους. Για αυτό το λόγο σε προβλήματα μιας κλάσης δεν 

υπάρχουν outlier δεδομένα κατά την εκπαίδευση, χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτίμηση 

της απόδοσης της ταξινόμησης αν είναι διαθέσιμα βέβαια.  Ως εκ τούτου δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εργασία όπου το πρόβλημα ταξινόμησης είναι μιας 

κλάσης. 

Μια παραλλαγή του k-NN ταξινομητή για ταξινόμηση μιας κλάσης είναι ο k-NNDD(k-

Nearest Neighbors Data Description). Όπως και πριν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

απλά αποθηκεύονται στη μνήμη τα δεδομένα εκπαίδευσης. Το k είναι και πάλι μία 

παράμετρος που πρέπει να προσδιοριστεί και δείχνει των αριθμό των κοντινότερων  

δεδομένων εκπαίδευσης στο προς ταξινόμηση τεστ αντικείμενο, τα οποία λαμβάνονται υπό 

όψη από τον αλγόριθμο για τη ταξινόμηση. Έστω ότι x είναι το test αντικείμενο, ΝΝ i(x) είναι 

το   i-οστό κοντινότερο αντικείμενο εκπαίδευσης στο x και ΝΝ(ΝΝ i(x)) είναι το κοντινότερο 

αντικείμενο εκπαίδευσης στο ΝΝ i(x). Για απόσταση χρησιμοποιείται  μία από τις εξισώσεις 

(4.1) (4.2) και (4.3) . Υπολογίζονται οι μέσοι όροι των αποστάσεων: 

1

1

( , ( ))( , ( )) (4.4)

( ( ), ( ( )))( ( ), ( ( ))) (4.5)

k
i

i

k
i i

i

dd
k

dd
k

=

=

=

=

∑

∑

x NN xx NN x

ΝΝ x ΝΝ ΝΝ xΝΝ x ΝΝ ΝΝ x

 

Η ταξινόμηση γίνεται με βάση τα παρακάτω: 

( , ( ))( ) (4.6)
( ( ), ( ( )))

Εάν ( ) 1 τότε το  ταξινομείται ως target
αλλιώς σαν outlier

df
d

f

=

≤

x NN xx
ΝΝ x ΝΝ ΝΝ x

x x
 

  Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του συγκεκριμένου αλγόριθμου όπως να υπολογίζονται οι 

αντίστοιχες δύο αποστάσεις μόνο για το k-οστό αντικείμενο εκπαίδευσης και με βάση 

αυτές να υπολογίζεται η f(x). Μία άλλη μέθοδος είναι να υπολογίζονται οι αντίστοιχές δύο 

αποστάσεις καθώς και η f(x) για κάθε ένα από τους k κοντινότερους γείτονες στο x και στη 

συνέχεια να γίνεται να γίνεται ταξινόμηση με τη μέθοδο «majority voting», δηλαδή αν τα 

περισσότερα f(x) είναι μικρότερα ή ίσα με το ένα τότε το x είναι target αλλιώς outlier.  
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Σχήμα 5.2. Παράδειγμα k-NNDD με k=3 με τη μέθοδο majority voting. Υπολογίζονται οι αποστάσεις (d11,d12,d13)  

του test δεδομένου(te) από τους ΝΝ i(te),i=1,2,3  (tr1,tr2,tr3). Επίσης υπολογίζονται οι αποστάσεις(d14,d25,d35) 

των ΝΝ i(te) με τους ΝΝ i(NNi(te)). Επειδή δύο(tr2,tr3) από τους τρεις γείτονες του te βρίσκονται πιο κοντά σε 

αυτό από ότι στους αντιστοιχους κοντινότερους γείτονές τους (tr5), δηλαδή d11<d14 , d12>d25 και d13>d35, το te 

ταξινομείται σαν outlier.  

 

Σχήμα 5.3. Παράδειγμα k-NNDD ταξινομητή πάνω στα δεδομένα της συγκεκριμένης εργασίας με k=4, 

παίρνονται οι μέσοι όροι των αποστάσεων. α) αντικείμενα εκπαίδευσης: κύκλος με σταυρό, β) τεστ  target 

αντικείμενα: κύκλος με τελεία, γ) τεστ outlier αντικείμενα: τελεία και δ)κατώφλι του ταξινομητή μιας κλάσης. 
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5.3.   SVM (Support Vector Machines) ταξινομητής 

 

Η Μηχανή Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) αποτελεί συγγενή των 

νευρωνικών δικτύων. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης επιλέγοντας έναν 

μικρό αριθμό αντικειμένων εκπαίδευσης από κάθε κλάση, τα διανύσματα υποστήριξης 

(support vectors), που συνορεύουν στο χώρο του προβλήματος με αντικείμενα άλλων 

κλάσεων. Με βάση τα επιλεγμένα αυτά διανύσματα κατασκευάζει ένα υπερεπίπεδο Ν 

διαστάσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος διαχωρισμός των δεδομένων 

εκπαίδευσης. Στην απλή περίπτωση των 2 διαστάσεων ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει να 

βρει το βέλτιστο υπερεπίπεδο μίας διάστασης, δηλαδή μία γραμμή.  

Τα συστήματα ταξινόμησης που βασίζονται στον αλγόριθμο αυτό προσφέρονται ιδιαίτερα 

για την επίλυση προβλημάτων μάθησης που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από 

γραμμικά μοντέλα, καθώς μπορούν να παράγουν μη γραμμικές επιφάνειες απόφασης. Ένα 

ακόμα πλεονέκτημα των SVM είναι η ικανότητά τους να χειρίζονται πολύ μεγάλους χώρους 

χαρακτηριστικών. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η ανεκτικότητα που παρουσιάζουν όσον 

αφορά στο πλήθος των δεδομένων εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν αυτό διαφέρει μεταξύ των 

δύο κλάσεων, καθώς τα SVM δεν επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν το σφάλμα των 

δεδομένων εκπαίδευσης, αλλά να τα διαχωρίσουν αποτελεσματικά σε ένα χώρο μεγάλης 

διάστασης. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε τα βασικά σημεία της θεωρίας των γραμμικών 

SVM στην περίπτωση ενός προβλήματος ταξινόμησης δύο κλάσεων. 

Υιοθετώντας το μοντέλο της διανυσματικής αναπαράστασης του χώρου του προβλήματος, 

θεωρούμε ένα σύνολο l  παρατηρήσεων. Κάθε μία παρατήρηση αποτελείται από ένα 

ζεύγος: ένα αντικείμενο (διάνυσμα) N
i ∈x  , 1,...,i l= και μία τιμή {1, 1}iy = −  που 

αντιστοιχεί στη κλάση την οποία αντιστοιχεί και το i-οστό αντικείμενο. Υποθέτεται ότι 

υπάρχει ένα υπερεπίπεδο H  το οποίο διαχωρίζει τα αρνητικά από τα θετικά αντικείμενα. 

Τα διανύσματα x που βρίσκονται στο υπερεπίπεδο ικανοποιούν την εξίσωση 0b⋅ + =w x

,όπου w το κανονικό διάνυσμα του (διάνυσμα κάθετο στο )H H , το σύμβολο του 

εσωτερικού γινομένου, /b w  η κατακόρυφη απόσταση του συστήματος συντεταγμένων 

από το H και w  η Ευκλείδια νόρμα του w . Έστω ( )d d+ −  η κοντινότερη απόσταση του 

υπερεπιπέδου από το πλησιέστερο θετικό(αρνητικό) δεδομένο. Ορίζεται το 

περιθώριο(margin) ενός υπερεπιπέδου ως d d+ −+ . 
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Στην απλή περίπτωση των γραμμικά διαχωρίσιμων κλάσεων ο αλγόριθμος ψάχνει να βρει 

το διαχωρίζον υπερεπίπεδο με το μεγαλύτερο περιθώριο. Έστω ότι όλα τα αντικείμενα 

εκπαίδευσης ικανοποιούν τους παρακάτω περιορισμούς: 

 αν 1 ,       1,            (4.7)
αν 1 ,    1,    (4.8)

i i

i i

y b
y b
= ⋅ + ≥
= − ⋅ + ≤ −

w x
w x

 

οι  οποίοι εκφράζονται ισοδύναμα ως εξής: 

 ( ) 1 0 (4.9)i iy b i⋅ + − ≥ ∀w x  

Θεωρούνται λοιπόν  διανύσματα εκπαίδευσης  αυτά που ικανοποιούν την ισότητα της 

σχέση (4.7). Αυτά βρίσκονται στο υπερεπίπεδο 1 : 1H b⋅ + =w x  με w το κανονικό του 

διάνυσμα και με 1 /b− w  την κατακόρυφη απόσταση της αρχής του συστήματος 

συντεταγμένων από το 1H . Ομοίως, τα σημεία που ικανοποιούν την ισότητα της σχέσης 

(4.8), βρίσκονται στο υπερεπίπεδο 2 : 1H b⋅ + = −w x  με w το κανονικό του διάνυσμα και 

με 1 /b− − w  την κατακόρυφη απόσταση της αρχής του συστήματος συντεταγμένων από 

το 2H . Επομένως ισχύει 1/d d+ −= = w  και το περιθώριο είναι 2 / w . Επισημαίνεται 

ότι τα 1H και 2H  είναι παράλληλα (έχουν το ίδιο κανονικό διάνυσμα) και ότι δεν υπάρχουν 

διανύσματα εκπαίδευσης που να βρίσκονται στο μεταξύ τους χώρο. Μπορεί επομένως να 

βρεθεί το ζεύγος των υπερεπιπέδων που δίνουν το μέγιστο περιθώριο ελαχιστοποιώντας  

το 2w , υπό τους περιορισμούς που θέτει η σχέση (4.9). Τα αντικείμενα εκπαίδευσης που 

ικανοποιούν την ισότητα της (4.9) , δηλαδή εκείνα που βρίσκονται πάνω σε κάποιο από τα 

υπερεπίπεδα 1 2 , H H  και που καθορίζουν τη μορφή της λύσης ονομάζονται διανύσματα 

εκπαίδευσης (support vectors). Η μορφή της λύσης στη περίπτωση των δύο γραμμικά 

διαχωρίσιμων κλάσεων φαίνεται στο σχήμα 5.5. 
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Σχήμα 5.4. Γραμμικός διαχωρισμός δύο κλάσεων. Η Η3(πράσινη) δε διαχωρίζει τα δεδομένα των δύο κλάσεων, η 
Η1(μπλε)  τα διαχωρίζει αλλά με μικρό περιθώριο και η Η2(κόκκινη) τα διαχωρίζει με μέγιστο περιθώριο. 

  

 

Σχήμα 5.5. Γραμμικά διαχωρίζουσες επιφάνειες για τη διαχωρίσιμη περίπτωση. Τα κυκλωμένα δεδομένα είναι 
τα support vectors. 

 

Σε αυτό το σημείο το πρόβλημα επαναδιατυπώνεται με τη Lagrangian. Υπάρχουν δύο λόγοι 

που γίνεται αυτό. Ο πρώτος είναι ότι οι περιορισμοί (4.9) θα αντικατασταθούν από 

περιορισμούς στους ίδιους τους πολλαπλασιαστές Lagrange, κάτι που είναι ευκολότερο να 

διαχειριστεί. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με αυτή την αναδιατύπωση του προβλήματος, τα 

αντικείμενα εκπαίδευσης θα εμφανιστούν μόνο με τη μορφή εσωτερικών γινομένων 
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μεταξύ διανυσμάτων. Αυτή είναι μία σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει την γενίκευση της 

μεθόδου στη μη γραμμική περίπτωση(χρησιμοποίηση συναρτήσεων Kernel). 

Έτσι, εισάγονται θετικοί πολλαπλασιαστές Lagrange , 1, 2,...ia i l= , ένας για κάθε 

περιορισμό ανισότητας (4.9). Ο κανόνας των περιορισμών είναι της μορφής 0ic ≥ , οι 

εξισώσεις των περιορισμών (4.9) πολλαπλασιάζονται από θετικούς πολλαπλασιαστές 

Lagrange και αφαιρούνται από τη συνάρτηση στόχου( 21min  min  
2

⇒w w ), για να 

σχηματίσουν τη Lagrangian. Για τους περιορισμούς ισότητας οι πολλαπλασιαστές Lagrange 

δεν έχουν περιορισμούς. Αυτό μας δίνει τη Lagrangian: 

 
2

1 1

1 ( ) (4.10)
2

l l

P i i i i
i i

L a y b a
= =

≡ − ⋅ + +∑ ∑w x w  

Πρέπει τώρα να ελαχιστοποιηθεί η PL  ως προς τα  και bw και ταυτόχρονα οι μερικές  

παράγωγοι του PL  ως προς όλα τα iα  να μηδενίζονται, όλα υπό τους περιορισμούς 0ia ≥

(αυτό το σετ περιορισμών είναι το C1). Αυτό είναι ένα πρόβλημα τετραγωνικού 

προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λυθεί ισοδύναμα το πρόβλημα που 

ακολουθεί: μεγιστοποίηση του PL υπό τους περιορισμούς ότι το ανάδελτα του PL  ως προς 

το  και bw να μηδενίζεται και επίσης υπό τους περιορισμούς 0ia ≥ (αυτό το σετ 

περιορισμών είναι το C2). Αυτή η συγκεκριμένη διπλή διατύπωση του προβλήματος 

ονομάζεται Wolf dual. Έχει την ιδιότητα ότι το μέγιστο του PL  υπό τους περιορισμούς C2 

να συμβαίνει για τις ίδιες τιμές των ,  και b aw , για τις οποίες συμβαίνει το ελάχιστο για το 

PL  υπό τους περιορισμούς C1. Απαιτώντας το ανάδελτα του PL  ως προς το  και bw να 

μηδενίζεται δημιουργούνται οι συνθήκες: 

 

(4.11)

0 (4.12)

i i i
i

i i
i

a y

a y

=

=

∑

∑

w x
 

Από τη στιγμή που αυτοί είναι οι περιορισμοί ισότητας μπορούμε να τους 

αντικαταστήσουμε στην εξίσωση (4.10) και έτσι έχουμε: 

 
,

1 (4.13)
2D i i j i j i j

i i j
L a a a y y= − ⋅∑ ∑ x x  
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Επισημαίνεται ότι τώρα υπάρχουν δύο Lagrangian με διαφορετικούς δείκτες(P για Primal 

και D για Dual) για τις δύο διαφορετικές διατυπώσεις: τα  και P DL L  δημιουργούνται 

έχοντας  στόχο την ίδια συνάρτηση αλλά με διαφορετικούς περιορισμούς να ισχύουν για τη 

κάθε μία και η λύση βρίσκεται με την ελαχιστοποίηση της PL  είτε με τη μεγιστοποίηση της 

DL . Η λύση του παραπάνω προβλήματος για τη γραμμική διαχωρίσιμη περίπτωση τελικά 

προκύπτει από τη μεγιστοποίηση της DL  ως προς τα ia , υπό τον περιορισμό (4.12) και την 

λύση να δίνεται από την (4.11). Επισημαίνεται ότι υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής Lagrange 

για κάθε ένα από τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Στη λύση τα αντικείμενα  εκείνα για τα 

οποία 0ia >  ονομάζονται διανύσματα υποστήριξης(support vectors) και βρίσκονται πάνω 

σε ένα από τα δύο υπερεπίπεδα 1 2 και H H . Όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα εκπαίδευσης 

των οποίων οι πολλαπλασιαστές Lagrange 0ia = , βρίσκονται είτε πάνω στο υπερεπίπεδο 

1 2 ή H H (έτσι ώστε να ισχύει η ισότητα της (4.9)) ή στη περιοχή πίσω από την 1 2 ή H H

(έτσι ώστε να ισχύει η ανισότητα της (4.9)). Για αυτές τις μηχανές τα διανύσματα 

υποστήριξης είναι τα κρίσιμα στοιχεία από το σετ των δεδομένων εκπαίδευσης. Βρίσκονται 

πιο κοντά στο σύνορο απόφασης και αν όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα εκπαίδευσης 

αφαιρούνταν από το σετ δεδομένων εκπαίδευσης(ή μετακινούνταν στις αντίστοιχες 

περιοχές πίσω από τις 1 2 ή H H , χωρίς να τις περάσουν)   και οι διαδικασία εκπαίδευσης 

επαναλαμβανόταν, τα ίδια διαχωρίζοντα υπερεπίπεδα θα βρίσκονταν. 

Αφού έχει εκπαιδευτεί ο ταξινομητής Support Vector Machine πρέπει απλά να καθοριστεί 

σε ποια πλευρά του συνόρου απόφασης(το υπερεπίπεδο που βρίσκεται στο μέσο της 

διαδρομης ανάμεσα στα 1 2 και H H )   βρίσκεται το test δεδομένο x  και να του δοθεί η 

αντίστοιχη τιμή κλάσης 1 ή -1. Μια τέτοια συνάρτηση απόφασης είναι: 

 ( ) sgn( ).     (4.14)f b= ⋅ +x w x . 

Στις περιπτώσεις που η υπόθεση της γραμμικής διαχωρισιμότητας  των κλάσεων δεν ισχύει 

πρέπει να αναθεωρηθεί η αυστηρότητα της  απαίτησης για τέλειο διαχωρισμό των 

κλάσεων, επιτρέποντας τη λανθασμένη ταξινόμηση κάποιων δεδομένων εκπαίδευσης,  

σχήμα 5.6. 
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Σχήμα 5.6. Παράδειγμα περίπτωσης μη γραμμικά διαχωρίσιμων κλάσεων. Χρησιμοποιείται γραμμικός 

διαχωρισμός, αλλά επιτρέπεται η λανθασμένη ταξινόμηση κάποιων δεδομένων εκπαίδευσης. 

 

Προκειμένου να χαλαρώσουν οι περιορισμοί (4.7) και (4.8) εισάγονται θετικές μεταβλητές 

 , 1, 2,...,i i lξ =  ώστε οι περιορισμοί να λάβουν τη μορφή: 

 

για 1 ,   1    
για 1 ,   1    (4.15)

0  

i i i

i i i

i

y b
y b

i

ξ
ξ

ξ

= + ⋅ + ≥ + −
= − ⋅ + ≤ − +

≥ ∀

x w
x w

 

Έτσι, για να συμβεί ένα λάθος πρέπει το αντίστοιχο iξ  να είναι μεγαλύτερο της μονάδας, 

άρα i
i
ξ∑  είναι ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των λαθών ως προς τα αντικείμενα 

εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου ένας φυσιολογικός τρόπος εισαγωγής ενός επιπλέον κόστους 

για τα λάθη είναι να αλλάξει η συνάρτηση στόχου και από την ελαχιστοποίηση του / 2w  

να γίνει ελαχιστοποίηση του / 2 ( )k
i

i
C ξ+ ∑w , όπου C  μία παράμετρος που επιλέγεται 

από το χρήστη. Για k=1 και k=2 το πρόβλημα είναι και πάλι προβλημα τετραγωνικού 

προγραμματισμού(quadratic programming). Για k=1 η λύση ανάγεται και πάλι στη 

μεγιστοποίηση της Lagrangian (4.13) υπό τους περιορισμούς 0   και   0i i i
i

a y a C= ≤ ≤∑  

όπου C  μία παράμετρος κόστους που καθορίζει την ισορροπία ανάμεσα στη ανοχή 

λανθασμένης ταξινόμησης δεδομένων εκπαίδευσης  και της απαίτησης αυστηρού 
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περιθωρίου. Η λύση δίνεται από τη 
1

sN

i i i
i

a y
=

=∑w x , όπου sN  ο αριθμός των διανυσμάτων 

υποστήριξης. Η μόνη διαφορά με τη περίπτωση της γραμμικής διαχωρισιμότητας είναι ότι 

τα ia  έχουν ως ανώτατο όριο την C . Η επιλογή της C  στη περίπτωση που δεν ισχύει 

γραμμική διαχωρισιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή της, τόσο πιο αυστηρή η επιλογή υπερεπιπέδου ικανού να διαχωρίζει σωστά τα 

δεδομένα εκπαίδευσης. Μεγάλες τιμές της C  σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους 

μπορεί να προκαλέσουν το φαινόμενο του υπερταιριάσματος (overfitting), με αποτέλεσμα 

να μη μπορεί να γίνει καλή γενίκευση του μοντέλου σε νέα δεδομένα. Αντίθετα πολύ μικρές 

τιμές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποταίριασμα (underfitting), σχήμα 5.7. 

Επισημαίνεται ότι οι ταξινομητές SVM προσβάλλονται σπάνια από το φαινόμενο του 

υπερταιριάσματος, μια ιδιότητα που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 

τους. 

 

Σχήμα 5.7. Περιπτώσεις υποταιριάσματος ,υπερταιριάσματος και η μέση λύση. 

Οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν στόχο την εύρεση ενός γραμμικού 

υπερεπιπέδου το οποίο θα αποτελεί σύνορο απόφασης μεταξύ των κλάσεων. Υπάρχουν 

όμως περιπτώσεις όπου το σύνορο απόφασης πρέπει να είναι μια μη γραμμική 

υπερεπιφάνεια, σχήμα 5.8. 
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Σχήμα 5.8. Παράδειγμα μη γραμμικού διαχωρισμού κλάσεων με SVM ταξινομητή. Τα κυκλωμένα δεδομένα είναι 

τα διανύσματα υποστήριξης(Support Vectors)   

 

Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να γενικευτούν και για τη περίπτωση όπου η συνάρτηση 

απόφασης δεν είναι γραμμική ως προς τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι ο 

μόνος τρόπος που εμφανίζονται τα αντικείμενα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης είναι με τη μορφή εσωτερικού γινομένου i j⋅x x , σχέση (4.13). Έστω  ότι τα 

αντικείμενα εκπαίδευσης αναπαριστώνται σε ένα άλλο Ευκλείδιο χώρο Η  (πιθανά 

απείρων διαστάσεων), χρησιμοποιώντας ένα μετασχηματισμό Φ : 

 : (4.16)dΦ Η   

Τότε όπως είναι φυσικό ο αλγόριθμος εκπαίδευσης θα εξαρτάται από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης μέσω  του εσωτερικό γινόμενο των δεδομένων στο χώρο Η : ( ) ( )i jΦ ⋅Φx x . 

Τώρα αν υπάρχει μία συνάρτηση Kernel K  έτσι ώστε ( , ) ( ) ( )i j i jK = Φ ⋅Φx x x x , 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη K  στον αλγόριθμο εκπαίδευσης, χωρίς να χρειάζεται 

να γνωρίζουμε καν το μετασχηματισμό Φ . Ένα παράδειγμα συνάρτησης Kernel είναι: 

 
2 2/2( , ) (4.17)i j

i jK e σ− −= x xx x  

 

Σε αυτό το παράδειγμα ο χώρος Η είναι απείρων διαστάσεων, για αυτό το λόγο δεν θα 

ήταν εύκολο να δουλέψουμε με το μετασχηματισμό Φ . Ωστόσο αν αντικατασταθεί το
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i j⋅x x  από την ( , )i jK x x  παντού στον αλγόριθμο εκπαίδευσης, ο αλγόριθμος θα 

δημιουργήσει ένα SVM ταξινομητή ο οποίος υπάρχει σε ένα απείρων διαστάσεων χώρο, 

επίσης το κάνει αυτό στο ίδιο χρονικό διάστημα που θα του έπαιρνε αν λειτουργούσε πάνω 

σε μη μετασχηματισμένα δεδομένα. Όλες οι εκτιμήσεις που έγιναν παραπάνω ισχύουν 

καθώς ο διαχωρισμός και σε αυτή τη περίπτωση είναι πλέον γραμμικός αλλά σε 

διαφορετικό χώρο από τον αρχικό. Περεταίρω αναφορά στο μη γραμμικό διαχωρισμό 

ξεφεύγει από τα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας καθώς θα χρησιμοποιηθεί η 

γραμμική περίπτωση του SVDD που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων 

ταξινόμησης  μιας κλάσης και βασίζεται στον SVM. 

 

   

 

5.4.  Support Vector Domain (ή Data) Description (SVDD) ταξινομητής 

 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω στα προβλήματα ταξινόμησης μιας κλάσης ο στόχος 

δεν είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε κλάσεις αντικειμένων όπως στα προβλήματα 

ταξινόμησης δύο ή περισσοτέρων κλάσεων, αλλά να δοθεί μία περιγραφή ενός σετ 

αντικειμένων. Αυτή η περιγραφή καλύπτει τη κλάση αντικειμένων(target κλάση) που 

αντιπροσωπεύεται από ένα σετ αντικειμένων εκπαίδευσης και ιδανικά θα πρέπει να 

διαχωρίζεται από όλα τα άλλα πιθανά αντικείμενα(outlier αντικείμενα) στο χώρο των 

αντικειμένων.  Όταν ένας βασικός στατιστικός νόμος μπορεί να θεωρηθεί για τα outliers, 

τότε η κατανομή τους πρέπει να εκτιμηθεί. Όταν τίποτα για τη κατανομή των outliers δε 

μπορεί να θεωρηθεί(ή όταν δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός outlier αντικειμένων), μόνο 

περιγραφή της target κλάσης μπορεί να γίνει. Για αυτό το λόγο σε αυτή την εργασία 

χρησιμοποιείται ο SVDD ταξινομητής ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τους SVM 

ταξινομητές αλλά χρησιμοποιείται για προβλήματα ταξινόμησης μιας κλάσης. Έτσι το 

σύνορο απόφασης για την target κλάση δεν είναι ένα υπερεπίπεδο με μέγιστο περιθώριο 

ανάμεσα στις κλάσεις  όπως πριν, αλλά μια υπερσφαίρα που έχει τον ελάχιστο δυνατό 

όγκο(ή τη μικρότερη δυνατή ακτίνα) και περικλείει όλα ή τα περισσότερα δεδομένα 

εκπαίδευσης, ανάλογα με το επιτρεπόμενο λάθος ταξινόμησης ως προς τα target δεδομένα 

εκπαίδευσης.  
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Έστω  ένα σετ δεδομένων εκπαίδευσης το οποίο περιέχει n target αντικείμενα,

{ , 1,..., }i i n=x ,όπου N
i ∈x  .Πρέπει να βρεθεί μία υπερσφαίρα((Ν-1)-σφαίρα) με τον 

ελάχιστο δυνατό όγκο η οποία θα περικλείει όλα τα αντικείμενα. Η περίπτωση που μέσα 

στα target δεδομένα εκπαίδευσης  υπάρχουν outlier αντικείμενα τα οποία λανθασμένα 

έχουν θεωρηθεί σαν target έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκεται μία μεγάλη σε όγκο 

υπερσφαίρα η οποία δεν αναπαριστά τα δεδομένα πολύ καλά. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε 

ακόμα και αν στα δεδομένα εκπαίδευσης περιέχουν μόνο αντικείμενα τα οποία είναι target 

αλλά η πυκνότητα πιθανότητάς τους είναι πιο μικρή σε σχέση με τα υπόλοιπα target 

αντικείμενα και αλληλεπικαλύπτεται με την πυκνότητα πιθανότητας outlier αντικειμένων.  

Για αυτό το λόγο επιτρέπεται κάποια αντικείμενα εκπαίδευσης να μείνουν εκτός της 

υπερσφαίρας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή κάποιων μεταβλητών iξ  οι οποίες 

χαλαρώνουν τους περιορισμούς, σε αντιστοιχία με τη περίπτωση του γραμμικού SVM 

ταξινομητή που εφαρμόζεται σε μη γραμμικά διαχωρίσιμες κλάσεις η οποία περιγράφτηκε 

παραπάνω. Η υπερσφαίρα περιγράφεται από το a που είναι το κέντρο της και από την R

που είναι η ακτίνα της, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 

 
2( , , ) , (4.18)i i

i
F R R Cξ ξ= + ∑a  

όπου η μεταβλητή C καθορίζει την ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα(ή όγκο της 

σφαίρας) και στον αριθμό των λαθών(αριθμό των target αντικειμένων που απορρίπτονται). 

Η (4.18) πρέπει να ελαχιστοποιηθεί υπό τους περιορισμούς: 

 2( ) ( ) , 0. (4.19)T
i i i iR iξ ξ− − ≤ + ∀ ≥x a x a  

Ενσωματώνοντας αυτού τους περιορισμούς στη (4.18) κατασκευάζεται η Lagrangian: 

 ( ){ }2 22 2( , , , ) 2 , (4.20)i i i i i i i i i
i i i

L R a R C a Rξ ξ ξ γ ξ= + − + − − ⋅ + −∑ ∑ ∑a x a x a  

με τους Lagrange πολλαπλασιαστές 0 και 0i ia γ≥ ≥ . Μηδενίζοντας τις μερικές 

παραγώγους της Lagrangian προκύπτουν οι νέοι  περιορισμοί: 

 1, , 0  . (4.21)i ii
i i i i i

i iii

a
a a C a i

a
γ= = = − − = ∀∑∑ ∑∑

x
a x  
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Επειδή 0 και γ 0i ia ≥ ≥ , μπορούν να φύγουν οι μεταβλητές iγ  από την τρίτη εξίσωση των 

(4.21) και να χρησιμοποιηθούν οι περιορισμοί  0   i C iα≤ ≤ ∀ . Ξαναγράφοντας την 

εξίσωση (4.20) και αντικαθιστώντας σε αυτή τους περιορισμούς (4.21) το πρόβλημα 

ανάγεται στη μεγιστοποίηση της Lagrangian ως προς το iα : 

 
,

( ) ( ), (4.22)

υπό τους περιορισμούς  0 ,   1.

i i i i j i j
i i j

i i
i

L a a a

a C a

= ⋅ − ⋅

≤ ≤ =

∑ ∑

∑

x x x x
 

 Η δεύτερη εξίσωση των (4.21) δηλώνει ότι το κέντρο της υπερσφαίρας είναι ένας 

γραμμικός συνδυασμός των αντικειμένων με παράγοντες βάρους ia  οι οποίοι προκύπτουν 

από τη βελτιστοποίηση της (4.22). Μόνο για ένα μικρό αριθμό αντικειμένων ισχύει η 

ισότητα της (4.19), αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο σύνορο της υπερσφαίρας. Για 

αυτά τα αντικείμενα που  οι αντίστοιχοι συντελεστές τους ia   είναι διάφοροι του μηδενός 

και ονομάζονται διανύσματα υποστήριξης(Support Vectors). Μόνο αυτά τα αντικείμενα 

είναι απαραίτητα για τη περιγραφή της υπερσφαίρας. Η ακτίνα της υπερσφαίρας μπορεί να 

προκύψει από τον υπολογισμό της απόστασης του κέντρου της  από ένα διάνυσμα 

υποστήριξης με συντελεστή ia C< .  Αντικείμενα για τα οποία ia C=  βρίσκονται έξω από 

τη σφαίρα και έχουν θεωρηθεί σαν outliers. Για να καθοριστεί αν ένα τεστ αντικείμενο 

βρίσκεται μέσα στην υπερσφαίρα, πρέπει να υπολογιστεί η απόστασή του από το κέντρο 

της υπερσφαίρας. Ένα τεστ αντικείμενο x  γίνεται δεκτό από το ταξινομητή αν αυτή η 

απόσταση είναι μικρότερη από την ακτίνα της υπερσφαίρας : 

 ( ) ( ) 2. (4.23)T R− − ≤x a x a  

Εκφράζοντας το κέντρο της υπερσφαίρας με όρους τα διανύσματα υποστήριξης το 

αντικείμενο x  γίνεται δεκτό όταν 

 ( ) ( ) ( ) 2

,
2 . (4.24)i i i j i j

i i j
a a a R⋅ − ⋅ + ⋅ ≤∑ ∑x x x x x x  

Συνήθως τα δεδομένα δεν είναι σφαιρικά κατανεμημένα για αυτό στη γενική περίπτωση 

δεν αναμένεται πολύ καλή περιγραφή τους από τη μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω. Σε 

αναλογία με τoν SVM ταξινομητή το πρόβλημα ορίζεται μόνο  με όρους εσωτερικού 

γινομένου διανυσμάτων. Έτσι με την αντικατάσταση των ( )i j⋅x x  με την κατάλληλη 

συνάρτηση Kernel ( , )i jK x x  μπορεί να γίνει μεταφορά των δεδομένων σε ένα άλλο χώρο 
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χαρακτηριστικών όπου μπορεί να επιτευχθεί  καλύτερη και πιο αυστηρή περιγραφή τους. 

Στη συγκεκριμένη εργασία κάτι τέτοιο δε χρειάζεται να γίνει καθώς στο χώρο των 

χαρακτηριστικών που βρίσκονται ήδη τα δεδομένα, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδο MCA, 

επιτυγχάνεται σχεδόν τέλεια ταξινόμηση χρησιμοποιώντας το ταξινομητή SVDD, χωρίς τη 

εισαγωγή συναρτήσεων Kernel.  

   

 

Σχήμα 5.9. Παράδειγμα SVDD ταξινομητή πάνω στα δεδομένα της συγκεκριμένης εργασίας. α) αντικείμενα 

εκπαίδευσης: κύκλος με σταυρό, β) τεστ  target δεδομένα: κύκλος με τελεία, γ) τεστ outlier δεδομένα: τελεία και 

δ)κατώφλι του ταξινομητή μιας κλάσης, η υπερσφαίρα στις 2 διαστάσεις είναι κύκλος. Τα δεδομένα 

εκπαίδευσης πάνω στο σύνορο απόφασης(ή κατώφλι) είναι τα διανύσματα υποστήριξης. 
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6.  Απόδοση ταξινόμησης, καμπύλη ROC 

 

     Για να μελετηθεί η απόδοση ταξινόμησης μιας κλάσης χρησιμοποιείται η καμπύλη ROC. 

Δημιουργείται μεταβάλλοντας το όριο απόφασης του ταξινομητή και μετρώντας στον ένα 

άξονα το ποσοστό των target δεδομένων που βρίσκονται μέσα στο όριο απόφασης και στον 

άλλο άξονα το ποσοστό των outlier δεδομένων που βρίσκονται μέσα στο όριο απόφασης. 

Οι άξονες είναι κανονικοποιημένοι στο 1. Άρα η καμπύλη ROC είναι μία καμπύλη που 

ξεκινάει από το σημείο (0,0) και καταλήγει στο σημείο (1,1). Μέγιστος διαχωρισμός μεταξύ 

target και outlier δεδομένων σημαίνει ότι η καμπύλη ROC σχηματίζει ορθή γωνία στο 

σημείο (0,1). 

 Ακολουθούν οι καμπύλες ROC των ταξινομητών μιας κλάσης που αναλύονται στα  

κεφάλαια 4 και 5. Οι ταξινομητές μιας κλάσης ταξινομούν τα δεδομένα των οποίων η 

εξαγωγή έγινε από τα EEG δεδομένα που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. Η ταξινόμηση 

γίνεται σε ένα χώρο 10 διαστάσεων στον οποίο μεταφέρθηκαν τα αρχικά δεδομένα 

χρησιμοποιώντας τη γραμμική μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών και μείωσης διαστάσεων 

MCA, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3. Το σετ των δεδομένων εκπαίδευσης είναι το ίδιο 

για τους τρεις ταξινομητές μιας κλάσης(MST_CD,k-NNDD και SVDD) ώστε να υπάρχει νόημα 

στη σύγκριση των καμπύλων ROC. To σετ δεδομένων εκπαίδευσης αποτελείται από πέντε 

target αντικείμενα. Τα τεστ δεδομένα αποτελούνται από 136 αντικείμενα, 53 target  και 83 

outliers.  Το μαρκαρισμένο σημείο πάνω στη καμπύλη δείχνει τι επιθυμητό σημείο 

λειτουργίας του ταξινομητή και το οποίο καθορίζεται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

προβλήματος.   
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Σχήμα 6.1. Καμπύλη ROC για τον MST_CD ταξινομητή. Για 0.06=6% false positive rate επιτυγχάνεται 

0.972=97.2% true positive rate. 

 

Σχήμα 6.2. Καμπύλη ROC για τον k-NNDD(k=4) ταξινομητή. Για 0.06=6% false positive rate επιτυγχάνεται 1=100% 

true positive rate. 
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  Σχήμα 6.3. Καμπύλη ROC για τον SVDD ταξινομητή. Για 0.06=6% false positive rate επιτυγχάνεται 1=100% true 

positive rate. 

 

Αυτό που μπορεί να βγει σα συμπέρασμα από τις παραπάνω καμπύλες ROC είναι ότι για το 

συγκεκριμένο σετ δεδομένων εκπαίδευσης ο SVDD και k-NNDD ξεπερνούν σε απόδοση τον 

MST_CD. Άλλα αυτό ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο σετ δεδομένων εκπαίδευσης και για 

τη συγκεκριμένη απαίτηση(false positive rate=0.06). Για τη σύγκριση της απόδοσης μεταξύ 

διάφορων ταξινομητών χρησιμοποιείται σαν μέτρο απόδοσης το εμβαδό της επιφάνειας 

κάτω από την καμπύλη ROC(AUC). Όταν το AUC είναι 1 σημαίνει ότι όλα τα αντικείμενα 

μέσα στο όριο απόφασης του ταξινομητή είναι target δεδομένα και όλα έξω από το όριο 

outlier αντικείμενα. Όταν το AUC είναι 0.5 ή μικρότερο σημαίνει ότι η ταξινόμηση είναι 

χειρότερη από τη τυχαία ταξινόμηση. Στις παραπάνω καμπύλες ROC τα AUC είναι 0.9884 

για τον MST_CD, 0.9955 για τον k-NNDD(k=4) και 0.9952 για τον SVDD. 

Το τελικό AUC είναι ο μέσος όρος AUC που προκύπτουν από το τρέξιμο του κώδικα 50 

φορές. Κάθε φορά που τρέχει ο κώδικας από το σετ των target αντικειμένων επιλέγονται 

τυχαία 5 από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του ταξινομητή. Με 
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αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μία πιο αντικειμενική εκτίμηση της απόδοσης του κάθε 

ταξινομητή .      

Ταξινομητής μιας κλάσης Τελικό AUC 

Minimum Spanning Tree Class Descriptor 

(MST_CD) 

0.9847 

k Nearest Neighbors Data Descriptor 

(k-NNDD)(k=4) 

0.9934 

Support Vector Domain Descriptor 

(SVDD) 

0.9912 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο k-NNDD υπερτερεί ελαφρά των άλλων δύο στη 

ταξινόμηση μιας κλάσης ηλεκτροεγκεφαλικών σημάτων της συγκεκριμένης εργασίας. 

Γενικά και οι τρεις ταξινομητές επιτυγχάνουν πολύ μεγάλες αποδόσεις(σχεδόν 100%) και 

χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα πολύ μικρό αριθμό αντικειμένων εκπαίδευσης. Αυτό δείχνει 

ότι ο χώρος 10 διαστάσεων(μέθοδος  ΜCA) στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα όταν 

γίνεται η ταξινόμηση βοηθάει πολύ τους ταξινομητές στη περιγραφή της target κλάσης με 

πολύ λίγα αντικείμενα εκπαίδευσης και κατά συνέπεια στον τελικό διαχωρισμό της από τα 

outliers. Αυτό είναι και ο λόγος που ο SVDD ταξινομητής επιτυγχάνει πολύ καλή απόδοση 

στη γραμμική του περίπτωση, δηλαδή χωρίς τη χρησιμοποίηση συναρτήσεων Kernel οι 

οποίες θα μετέφεραν τα δεδομένα σε ένα άλλο χώρο(μη γραμμικό) περισσότερων 

διαστάσεων. 
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Παράρτημα Α 

Εκτελέσιμος κώδικας 

Ο κώδικας αυτός είναι για χρησιμοποίηση στο Matlab. Ο κώδικας αυτός γράφτηκε 
αποκλειστικά για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας. Από αυτό το κώδικα 
πάρθηκαν οι μετρήσεις και αρκετά σχήματα. Ο κώδικας χρησιμοποιεί τα πακέτα 
εργασίας(toolboxes) για αναγνώριση προτύπων, PRTools4 και dd_tools 1.5.0(R.P.W. 
Duin, P. Juszczak, P. Paclik, E. Pekalska, D. de Ridder, D.M.J. Tax, S. Verzakov , 
http://prtools.org/). Tα toolboxes αυτά είναι απραίτητα για να τρέξει ο κώδικας. 
Επίσης για να τρέξει ο κώδικας χρειάζεται το αρχείο 
mlsp2010TrainingData.mat(http://www.bme.ogi.edu/~hildk/mlsp2010Competition.html) 
που περιέχει τα EEG δεδομένα. 
 

clear all; 
chan=47 
  
%%channel=1; 
%%for chan=1:64 
load('mlsp2010TrainingData.mat'); 
fs=256; 
t_epoch=-0.2:1/fs:(0.6+(1/fs)); 
  
n=1; 
for i=1:176378 
if imageTrigger(i)==2 
epoch1(n,:)=eegData(chan,round(i-0.2*fs):round(i+0.6*fs)); 
%epoch2(n,:)=epoch1(n,:)-mean(epoch1(n,1:round(1+0.2*fs))); 
epoch2(n,:)=epoch1(n,:)-mean(epoch1(n,:)); 
n=n+1; 
end 
end 
  
%_________________imageTrigger=0 
  
n1=0; 
for no=1:20 
out11(no,:)=eegData(chan,((1+n1):(1+n1+205))); 
out2(no,:)=out11(no,:)-mean(out11(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
%__________________________ 
  
%________________________imageTrigger=1 or 0 
n1=0; 
for no=1:4 
     
out12(no,:)=eegData(chan,((30000+n1):(30000+n1+205))); 
out2(20+no,:)=out12(no,:)-mean(out12(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  

http://prtools.org/
http://www.bme.ogi.edu/~hildk/mlsp2010Competition.html
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n1=0; 
for no=1:4 
     
out13(no,:)=eegData(chan,((32120+n1):(32120+n1+205))); 
out2(24+no,:)=out13(no,:)-mean(out13(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
  
n1=0; 
for no=1:4 
     
out14(no,:)=eegData(chan,((85566+n1):(85566+n1+205))); 
out2(28+no,:)=out14(no,:)-mean(out14(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
for no=1:18 
     
out15(no,:)=eegData(chan,((102200+n1):(102200+n1+205))); 
out2(32+no,:)=out15(no,:)-mean(out15(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
for no=1:14 
     
out16(no,:)=eegData(chan,((117500+n1):(117500+n1+205))); 
out2(50+no,:)=out16(no,:)-mean(out16(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
for no=1:4 
     
out17(no,:)=eegData(chan,((127400+n1):(127400+n1+205))); 
out2(64+no,:)=out17(no,:)-mean(out17(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
for no=1:5 
     
out18(no,:)=eegData(chan,((131300+n1):(131300+n1+205))); 
out2(68+no,:)=out18(no,:)-mean(out18(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
for no=1:5 
     
out19(no,:)=eegData(chan,((137000+n1):(137000+n1+205))); 
out2(73+no,:)=out19(no,:)-mean(out19(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
  
n1=0; 
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for no=1:5 
     
out110(no,:)=eegData(chan,((138900+n1):(138900+n1+205))); 
out2(78+no,:)=out110(no,:)-mean(out110(no,:)); 
n1=n1+206; 
end 
%_____________________________________________ 
  
  
  
addpath pr_tools\prtools 
addpath dd_tools\dd_tools 
  
A=target_class(epoch2); 
out=dataset(out2); 
  
[Wmca,FRAC] = pca(A,-10);%MCA  
A=A*Wmca; 
out=out*Wmca; 
a=[A;out]; 
out=gendatoc([],out); 
  
figure 
scatterd(a,'o') 
  
  
n=size(A,1);  
r1=10;r2=1; %αναλογία train με test target data 
  
n1=round(n*r2/(r1+r2));  
  
  
Ash=A(randperm(n),:);%ανακάτεμα γραμμών  
train=Ash(1:n1,:); 
test=[Ash((n1+1):n,:); out]; 
  
  
  
%W = INCSVDD(train,0,'l') %linear SVDD Classifier  
%W = KNNDD(train,0,4,'gamma');%k-NNDD Classifier 
[W,TREE,Amst] = mst_dd(train,0,0);% MST_CD Classifier 
%----------- μόνο για pca(A,-2) αλλιώς error--- 
%{ 
hold 
scatterd(train) 
hold 
plot_mst(train,TREE,'m',1)% Μόνο για τον mst_dd αλλιώς error 
hold 
plotc(W) 
hold 
scatterd(test,'.') 
%} 
%------------------------------------------------------------------ 
%---------ROC AUC------------------------ 
  
error=dd_error(test,W) 
e=dd_roc(test,W); 
figure 
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plotroc(e) 
auc=dd_auc(e,[0,1]) 
  
%%channel=channel+1 
%%end 
  
%------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Βιβλιογραφία 

 

 LI Smith, “A tutorial on Principal Components Analysis”, Cornell 

University, USA, 2002. 
 Weixiang Liu, Kehong Yuan, Guang Zhang “Regularized Scatter 

Measure for Linear Feature Extraction”. 
 P. Juszcak, D.M.J. Tax, Elzbieta Pekalska, R.P.W. Duin, “Minimum 

spanning tree based one-class classifier”, Neurocomputing (2008), 

doi:10.1016/. 
 T. Cover, P. Hart, “Nearest neighbor pattern classification” IEEE trans 

Inform Theory  13(1):21–27, 1967. 
 George G. Cabral, Adriano L. I. Oliveira, Carlos B. G. Cahu, 

“Combining nearest neighbor data description and structural risk 

minimization for one-class classification”, Neural Comput & Applic 

(2009) 18:175–183.  
 Christofer J.C. Burges ,“A Tutorial on Support Vector Machines for 

Pattern Recognition”, Data Mining and Knowledge Discovery 2, 121-

167, 1998. 
 D.M.J. Tax, R.P.W. Duin, “Support vector domain description”, Pattern 

Recognition Letters 20 (1999) 1191-1199. 
 R.P.W. Duin, P. Juszczak, P. Paclik, E. Pekalska, D. de Ridder, D.M.J. 

Tax, S. Verzakov,PRTools4.1, “A Matlab Toolbox for Pattern 

Recognition”, Delft University of Technology, 2007. 
 D.M.J. Tax, dd_tools 1.5.0, “A Matlab toolbox for data description, 

outlier and novelty detection”, Delft University of Technology, 2006. 

 
 


	abstract
	thesis_pist
	Σχήμα2.2. ΙmageTrigger.
	Σχήμα 2.3. EEG δεδομένα (κανάλι FCz).
	Σχήμα 2.4. Τarget αντικείμενο 1(κανάλι FCz).
	Σχήμα 2.6. Target αντικείμενο 58(κανάλι FCz) .
	Σχήμα 2.8. Φιλτραρισμένο target αντικείμενο 25, κανάλι FCz.
	Σχήμα2.9. Φιλτραρισμένο target αντικείμενο  58, κανάλι FCz.
	Σχήμα2.10. Outlier 1, κανάλι FCz.
	Σχήμα2.11. Φιλτραρισμένο  outlier 1, κανάλι FCz.
	3.1. MCA (Minor Component Analysis)
	3.2.  Σύγκριση της  MCA με τη PCA για ταξινόμηση μιας κλάσης
	Σχήμα 3.1. Μέθοδος PCA  α )μπλε κύκλος:target αντικείμενα, β)μαύρη τελεία:outlier αντικείμενα
	4.1. Ταξηνομητές μιας κλάσης
	4.2.  Περιγραφή της target κλάσης με ένα MST (Minimum Spanning Tree)
	4.3. Αναγνώριση με τον MST_CD
	Σχήμα 4.5. Παραδείγματα του MST_CD για διαφορετικά κατώφλια θ.
	5.3.   SVM (Support Vector Machines) ταξινομητής
	Σχήμα 5.7. Περιπτώσεις υποταιριάσματος ,υπερταιριάσματος και η μέση λύση.
	5.4.  Support Vector Domain (ή Data) Description (SVDD) ταξινομητής
	Παράρτημα Α
	Εκτελέσιμος κώδικας
	Ash=A(randperm(n),:);%ανακάτεμα γραμμών
	%W = KNNDD(train,0,4,'gamma');%k-NNDD Classifier
	Βιβλιογραφία


