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Αυτή η διδακτορική διατριβή στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTeX). Η συγγραφή
έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος WinEdt (στο λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 10)
και του online editor Overleaf (στην ιστοσελίδα www.overleaf.com). Η τελική ηλεκτρονική µορφή
(Portable Document Format – PDF) δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα PDFLaTEX και η επεξεργασία
των σχηµάτων έγινε µε τα προγράµµατα Adobe Photoshop και Gimp.

Στο εξώφυλλο της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ο αναγνώστης συναντά τις δυναµικές τροχιές που
παράγονται από µια νέα µέθοδο που στηρίζεται στην κλίση (gradient) µιας αντικειµενικής
συνάρτησης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην εργασία [367]. Ο αναγνώστης παρατηρεί τις
ισοϋψείς καµπύλες της συνάρτησης καθώς και τις διαδοχικές τροχιές που παράγονται στην
πορεία τους προς το x? .
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Στο δάσκαλό µου Μιχάλη

Στη µνήµη των αγαπηµένων µου
ϕίλων Παναγιώτη και Ηλία
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Περίληψη

Τρία είναι τα µυστικά της επιτυχίας : δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Και ένα τέταρτο για να µην τα ξεχνάς : δουλειά.

—Μ. Ν. Βραχάτης

ύο πολύ σηµαντικά επιστηµονικά πεδία, αυτά της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και
των Υπολογιστικών Μαθηµατικών, ενδείκνυνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου. ΄Ενα ευρύ ϕάσµα
µεθόδων και τεχνικών, έχει αναπτυχθεί µε ϐάση τα δύο προαναφερθέντα επιστηµονικά
πεδία, συγκεντρώνοντας την προσοχή της επιστηµονικής κοινότητας. Αυτό που παρατηρείται συχνά είναι αλγόριθµοι και τεχνικές, που είναι προσαρµοσµένες σε ένα συγκεκριµένο
πρόβληµα, δίχως να είναι σε ϑέση να ανταποκριθούν το ίδιο καλά σε άλλα, παρόµοια προϐλήµατα. Η «συνεργασία» των δύο παραπάνω επιστηµονικών τοµέων δύναται να παράσχει
αλγορίθµους µε µαθηµατική ϑεµελίωση για την αξιόπιστη αντιµετώπιση µιας πληθώρας συγγενικών προβληµάτων.
Οι αλγόριθµοι και τα µοντέλα που συναντώνται στον τοµέα της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και έχουν τις ϐάσεις τους σε µεθόδους των Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Αριθµητικής Επίλυσης Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων), αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος αυτής της
διατριβής. Η Υπολογιστική Νοηµοσύνη, σαν νέος επιστηµονικός κλάδος, περιγράφει υπολογιστικές µεθόδους που εµπνέονται από ϕυσικά και ϐιολογικά συστήµατα και δύναται να
συνδυάσει επιστηµονικούς τοµείς, όπως τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά και την Επιστήµη των
Υπολογιστών, µε αρκετές επεκτάσεις και εφαρµογές σχεδόν σε όλους τους τοµείς των ϑετικών
επιστηµών και όχι µόνο.
Πολλές και διαφορετικές εφαρµογές που άπτονται σε αρκετούς τοµείς της έρευνας και της
τεχνολογίας εµφανίζονται ή µπορούν να αντιµετωπιστούν ως προβλήµατα Βελτιστοποίησης.
Αρκετές µέθοδοι της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης αναφέρονται σε µια ειδική κλάση µεθόδων
ϐελτιστοποίησης που περιλαµβάνει τη µελέτη και τη ϑεµελίωση υπολογιστικών µεθόδων,
οι οποίες αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά, δύσκολα προβλήµατα του ϕυσικού κόσµου. Οι
µέθοδοι αυτοί είναι πολύ σηµαντικές, καθώς προσεγγίζουν προβλήµατα Βελτιστοποίησης
χωρίς περιορισµούς, κάτι που συναντάται συχνότερα στα περισσότερα προβλήµατα της τεχνολογίας. Ακόµα, λόγω του εύρους των εφαρµογών, και κυρίως της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, έχουν αναπτυχθεί προβλήµατα που επιζητούν λύση και άπτονται σε διαφορετικά
είδη Βελτιστοποίησης, όπως η πολυ-αντικειµενική ή Βελτιστοποίηση µε περιορισµούς. Για
τον χειρισµό αυτών των δύσκολων προβληµάτων, χρησιµοποιούνται µέθοδοι της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και συγκεκριµένα, τεχνικές και αλγόριθµοι που ανήκουν στον τοµέα της
Μηχανικής Μάθησης και των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων.
Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργατικής αντιµετώπισης, είναι απαραίτητη η µελέτη
των προαπαιτούµενων αυτών των αλγορίθµων. ΄Ετσι, πριν την εφαρµογή αυτών των τεχνικών, είναι αναγκαία η προεργασία και προετοιµασία του διαθέσιµου συνόλου δεδοµένων,
προκειµένου να δηµιουργηθούν αξιόπιστα µοντέλα, µε καλή απόδοση και καλή ικανότητα
γενίκευσης. Κατόπιν, αυτές οι µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν και να αντιµετωπίσουν
προβλήµατα που άπτονται σε αρκετούς τοµείς της επιστήµης, όπως η µηχανική, η ϕυσική, η
ϐιολογία, τα µαθηµατικά, η ιατρική, η επιστήµη των υπολογιστών, η ϐιοµηχανία, η µουσική,
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η οικονοµία, η κρυπτογραφία κ.ά.
Στη σύγχρονη ϐιβλιογραφία, παρουσιάζεται ένα τεράστιο πλήθος αλγορίθµων και τεχνικών που άπτονται στις παραπάνω κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία τους αφορά
ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες του εκάστοτε προϐλήµατος. Συνήθως περιορίζονται σε στατιστικά µοντέλα και σε παραµέτρους που πληρούν
ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, αποκλείοντας, έτσι, την επιτυχή εφαρµογή σε οποιοδήποτε
άλλο πρόβληµα, ή ακόµα και στο ίδιο πρόβληµα µε διαφορετικές ανάγκες. Μια αξιόπιστη
λύση σε αυτό το µείζον Ϲήτηµα παρέχεται µέσω της ανάπτυξης αλγορίθµων µε µαθηµατική
ϑεµελίωση και µαθηµατική απόδειξη. ΄Ενας αλγόριθµος µε ισχυρό µαθηµατικό υπόβαθρο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες εφαρµογές µε µεγαλύτερη επιτυχία.
Προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζεται ο πυρήνας της διδακτορικής διατριβής, δηλαδή στη
µαθηµατική ϑεµελίωση αλγοριθµικών τεχνικών, οι οποίες ϑα απευθύνονται σε µια πλειάδα
προβληµάτων, καλύπτοντας, έτσι, υπαρκτά κενά στην επιστηµονική ϐιβλιογραφία ως προς
την Υπολογιστική Νοηµοσύνη και τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά. Πιστεύουµε και προσδοκούµε ότι τα αποτελέσµατα της διατριβής ϑα συνεισφέρουν στη δηµιουργία αξιόπιστων µεϑόδων, οι οποίες, µεταξύ άλλων, ϑα δώσουν τη δυνατότητα σε επιστήµονες άλλων περιοχών
ως προς την αξιόπιστη αντιµετώπιση µεγάλης κλίµακας και πολυπλοκότητας προβληµάτων,
τα οποία, συχνά, εµφανίζονται σε πολλούς επιστηµονικούς, οικονοµικούς, ϐιοµηχανικούς
και εµπορικούς τοµείς µε προφανή οφέλη.
Συγκεκριµένα, η διδακτορική διατριβή ξεκινά µε µια σύντοµη εισαγωγή στο Κεφάλαιο 1,
στην οποία ο αναγνώστης συναντά τις ϐασικές πτυχές της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης, των
Υπολογιστικών Μαθηµατικών, καθώς και σηµαντικά σηµεία της Βελτιστοποίησης και Μηχανικής Μάθησης. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται πολύ σηµαντικά Ϲητήµατα της Μαθηµατικής Βελτιστοποίησης και αναλυτικότερα, αποτελέσµατα που σχετίζονται µε το γνωστό
ϑεώρηµα ‘No free lunch theorems for optimization’ αλλά και την πιθανή ύπαρξη ‘Free lunches’. Στο επόµενο κεφάλαιο, ο αναγνώστης συναντά την ανάπτυξη µιας νέας οικογένειας
µεθόδων Βελτιστοποίησης, όπως αυτή εµπνεύστηκε από τις δυναµικές τροχιές ανίχνευσης
των Snymam-Fatti και τις µεθόδους Runge-Kutta για την αριθµητική επίλυση συνήθων
διαφορικών εξισώσεων. Επίσης, ο αγνώστης µπορεί να µελετήσει το προτεινόµενο ϑεώρηµα µέσω του οποίου τεκµηριώνεται αυτή η οικογένεια, όπως και τη σχετική απόδειξη. Το
Κεφάλαιο 4 καταπιάνεται µε πτυχές της Μηχανικής Μάθησης, και συγκεκριµένα µε τα προαπαιτούµενα των αλγορίθµων (προεπεξεργασία των δεδοµένων), ώστε αργότερα να µπορούν
αυτοί να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά σε διάφορα προβλήµατα, όπως αυτό της ελαχιστοποίησης, της ταξινόµησης κ.ά. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζεται µια νέα, υβριδική
µέθοδος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αναγνώρισης ακραίων τιµών σε ένα σύνολο δεδοµένων, όπως και οι σχετικές συγκρίσεις αυτής της µεθόδου µε γνωστές και ευρέως
χρησιµοποιούµενες µεθόδους αυτής της κατηγορίας. Στο Κεφάλαιο 6, αναπτύσσεται µια
συνεργατική µέθοδος για την προσέγγιση του προβλήµατος ταξινόµησης σε ποικίλα σύνολα δεδοµένων, µαζί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα και τις συγκρίσεις που διεξήχθησαν.
Ακόµα, στο Κεφάλαιο 7, αναλύονται ϐασικά Ϲητήµατα της πολυ-αντικειµενικής Βελτιστοποίησης, χαρτογραφούνται οι περιοχές εφαρµογής της, όπως και οι αλγόριθµοι Υπολογιστικής
Νοηµοσύνης, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την προσέγγιση τέτοιων προβληµάτων. Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται µε το Κεφάλαιο 8, στο οποίο ο αναγνώστης συναντά µια
σύνοψη, χρήσιµα συµπεράσµατα, όπως και µελλονικές ερευνητικές προσπάθειες.

Abstract

There are three secrets of success: work, work, work.
And a fourth one in order to remember the above mentioned: work.

—M. N. Vrahatis

wo very important scientific fields, Computational Intelligence and Computational
Mathematics, are useful for addressing efficiently and effectively complex realworld problems. A variety of methods and techniques have been developed based
on the two aforementioned scientific fields, detaching the attention of the scientific community. It is often observed algorithms and techniques, which are adapted to a
particular problem without being able to respond equally well to other, similar problems.
The ’collaboration’ of the two abovementioned disciplines can provide mathematical algorithms in order to reliably deal with a plethora of problems.
The algorithms and the models that are included in the field of Computational Intelligence and are based on Computational Mathematics (Numerical Solution of Ordinary
Differential Equations) are an important part of this thesis. Computational Intelligence
as a new scientific field, describes computational methods that are inspired by nature
and biological systems and can combine scientific fields, such as Computational Mathematics and Computer Science, and it has several extensions and applications in almost
all science.
Many and varied applications affecting several areas of research and technology arise or can be addressed as Optimization problems. Several methods of Computational
Intelligence refer to a special class of optimization methods that involves the study and
the creation of computational methods that effectively deal with difficult problems of realworld. These methods are very important as they approach optimization problems without
limitations, which are more common in most problems. Nevertheless, due to the amount
of applications, and in particular the development of new technologies, new problems that
require solution and are related to different kinds of optimization, such as multi-objective
or constrained optimization, have been arised. To handle these difficult problems, Computational Intelligence methods are used, and in particular techniques and algorithms
belonging to the field of Machine Learning and Artificial Neural Networks.
In the context of the above collaborative approach, it is necessary to study the prerequisites of these algorithms. Thus, before applying these techniques, it is necessary
to prepare and preprocess the available data set in order to create reliable models with
good performance and good generalization ability. Then, these methods can be applied
to tackle problems in several fields, such as engineering, physics, biology, mathematics,
medicine, computer science, industry, music, economics, cryptography etc.
Modern literature presents a huge number of algorithms and techniques related to
the above directions. However, the majority of them are related to a specific framework that is tailored to the needs of the problem. The algorithms are usually limited to
statistical models and parameters that satisfy a particular problem, thus excluding the
successful application to any other problem or even to the same problem with different
needs. A reliable solution to this major problem is provided by the development of algori-
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thms with mathematical foundation and mathematical proof. An algorithm with a strong
mathematical background can be used in many applications with greater success.
Towards this direction is based our thesis, that is the mathematical foundation of
algorithmic techniques, which will address as many problems as possible and thus, will
fill the existing gaps in the literature concerning Computational Intelligence and Computational Mathematics. We believe and expect that the results of our thesis will contribute
to the creation of reliable methods that may, among the others, enable scientists in other
scientific fields to reliably deal with large-scale and complex problems that often occur in
many scientific, industrial and financial fields with obvious benefits.
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Χάριν λαβών µέµνησο και δους επιλαθού.

—Μένανδρος (4ος αιώνας π.Χ.)

Συνηθίζεται σε αυτή την ενότητα να διαβάζουµε λόγια τυποποιηµένα, ϕορµαρισµένα και
καλά προβαρισµένα. Από τη µεριά µου ϑα ήθελα να µοιραστώ λόγια καρδιάς, αληθινά και
καθόλου ξύλινα. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, αν και ϑα είναι δύσκολο...
Το πόνηµα αυτό ϑα ήταν αδύνατο να περατωθεί εάν δεν είχα στηριχθεί πάνω στους
ώµους ενός γίγαντα–στα µάτια µου, τουλάχιστον, πάντα ως τέτοιος ϕάνταζε. Τα οφέλη και οι
εµπειρίες που αποκόµισα δίπλα του είναι ανεκτίµητα. Για τον λόγο αυτό δεν µπορώ να γράψω
«ευχαριστώ», καθώς αισθάνοµαι, ϑα ήταν πολύ λίγο για να εκφράσει την ευγνωµοσύνη µου.
Από τα ϕοιτητικά µου κιόλας χρόνια, µε ενέµπνευσε και µου έδωσε κίνητρο να πετύχω τους
στόχους µου. Σε όλη αυτή την πορεία είχαµε µια εξαιρετική συνεργασία, που µε γέµισε µε
ποικίλες γνώσεις και µε διαµόρφωσε σηµαντικά σαν άνθρωπο. Τολµώ να πω, µια συνεργασία
που ξεπέρασε τα στενά όρια µαθητή-δασκάλου και τις προσδοκίες που είχα. ∆άσκαλε η τιµή
ήταν τεράστια και η συνεισφορά σας καθοριστική για ό,τι έχω πετύχει στην ακαδηµαϊκή µου
πορεία. Χωρίς τη συµβολή σας «...θα κραύγαζα για ϐοήθεια στα όνειρά µου».
Ο αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος κος Παναγιώτης Αλεβίζος, όποτε χρειάστηκε
ήταν διαθέσιµος. Η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντα ανοιχτή και η αισιοδοξία που τον
χαρακτηρίζει, µε επανέφερε στο σωστό δρόµο τη στιγµή που χρειαζόταν. Κύριε Τάκη σας
ευχαριστώ πολύ !
Στην πορεία µου αυτή ϑεωρώ πως αποκόµισα έναν καλό συνεργάτη και ϕίλο, τον επίκουϱο Καθηγητή του Τµήµατος και µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής µου, κο
Σωτήρη Κωτσιαντή. Η ϐοήθειά του σε πολλούς τοµείς ήταν καταλυτική. Σας ευχαριστώ πολύ
για τις συµβουλές, την υποστήριξη, την ενθάρρυνση και τις ωραίες συζητήσεις που είχαµε.
Θα ήταν παράλειψη η µη αναφορά στον συνεργάτη, ϕίλο και σύντεκνο υποψήφιο διδάκτορα κο Χρήστο Αριδά. ∆ίχως την πολύτιµη στήριξη και ϐοήθειά του είναι πολύ πιθανόν
να µην τα είχα καταφέρει. ΄Εστεκε πλάι µου σαν καλός σύµβουλος, µοιράστηκε τους προϐληµατισµούς µου και χάρισε απλόχερα τις πολλές και ποικίλες γνώσεις του. Μια σχέση
έντονη και ιδιαίτερα επικοινωνιακή (όπως και ο δυνατός χαρακτήρας του), µε στηγµάτισε.
Μου έκανε τεράστια τιµή να συνεργαστεί µαζί µου, αλλά ακόµα περισσότερο να ανοίξει την
πόρτα της οικογένειάς του. Χρήστο σε ευχαριστώ πολύ για όλα !
Συνοδοιπόρος και συµπαραστάτης σε όλη αυτή την πορεία στάθηκε ο συνάδελφος και
ϕίλος υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος κος Γεώργιος Τεµπονέρας. Φίλε Τέµπο, µοιραστήκαµε µαζί δυσκολίες ακαδηµαϊκές αλλά και εµπειρίες Ϲωής. ΄Οποτε σε χρεάστηκα ήσουν
δίπλα µου και έβαλες πλάτη σαν στρατιώτης στη µάχη. Το εκτιµώ απεριόριστα και ελπίζω
κάποια στιγµή να έχω την ευκαιρία να ανταποδώσω τα καλά που απλόχερα εισέπραξα κατά
τη διάρκεια της συνεργασίας µας.
Στο σηµείο αυτό, ευχαριστώ ϑερµά τον υποψήφιο διδάκτορα του Τµήµατος κο Εµµανουήλ Οικονοµάκη για τις χρήσιµες συµβουλές του και την προθυµία που έδειξε όποτε τον
χρειάστηκα. Μάνο σε ευχαριστώ πολύ για το «ξεµπλοκάρισµα». Οι κουβέντες σου µπορεί να
ήταν µετρηµένες αλλά υπήρξαν τροµερά εύστοχες. Ακόµα, ευχαριστώ ϑερµά όλα τα υπόλοιπα µέλη του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοηµοσύνης (τωρινά και παρελθόντα), για όλες τις
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στιγµές που περάσαµε µαζί.
Ευχαριστώ µέσα από τα ϐάθη της καρδιάς µου τη µητέρα µου Παναγιώτα, για τη στήριξη,
τα ξενύχτια της και την άπειρη αγάπη που εισέπραξα. Οµοίως, τον πατέρα µου Νίκο και
ιδιαίτερα, για την ηθική και υλική του υποστήριξη και ενίσχυση, αλλά και το παράδειγµα
που µου έδωσε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις της Ϲωής µας. Ακόµα, είµαι ευγνώµων στον
αδερφό µου Σωτήρη, που µέσα από τη Ϲωή του µού δίδαξε πώς είναι ένας πραγµατικός
αγωνιστής. Χάριν στην οικογένειά µου, κατάφερα να ϕτάσω ως εδώ...
Τέλος, ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ϑερµά την αγαπηµένη µου σύζυγο Λίνα, που µοιράστηκε όλες τις ανησυχίες, τους προβληµατισµούς και τις άπειρες–αριθµησίµου δε πλήθους–
δυσκολίες που συνάντησα όλο αυτό το διάστηµα και τις έκανε πιο ανεκτές. Σίµπα δίχως εσένα
ϑα ήµουν ακόµα στην αρχή ! Με τη δική της ϐοήθεια, όπως και της Βίβιαν Παναγοπούλου και
του Πανοσιολογιωτάτου ᾿Αρχιµανδρίτου π. ᾿Ιωακείµ Σταµατόπουλου κατάφερα–πιστεύω–να
αποφύγω το σηµαντικότερό µου ϕόβο, όπως τον διατύπωσε ο Γερµανός ϕιλόσοφος Fridrich
Nietzsche: «΄Οποιος παλεύει και µάχεται µε τέρατα ϑα πρέπει να προσέξει, να µην γίνει κι ο
ίδιος τέρας. ∆ιότι, όταν κοιτάς συνεχώς την άβυσσο, ϑα έρθει η στιγµή που η άβυσσος ϑα σου
ανταποδώσει το ϐλέµµα.»

Σταµάτιος-΄Αγγελος Ν. Αλεξανδρόπουλος
Μάρτιος, 2020.
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Τας τύχας εκ των πόνων εράν.

—Ευρυπίδης (480–406 π.Χ.)

ασικό αντικείµενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη και ϑεµελίωση νέων µεθόδων
Υπολογιστικών Μαθηµατικών που συσχετίζονται µε την Υπολογιστική Νοηµοσύνη.
Οι υπολογιστικές µέθοδοι και τα µοντέλα που περιλαµβάνονται στην ϑεµατολογία
της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και έχουν τις ϱίζες τους σε µεθόδους Υπολογιστικών
Μαθηµατικών (Αριθµητικής Ανάλυσης, Αριθµητικής Επίλυσης Συστηµάτων Μη-Γραµµικών
Εξισώσεων, Αριθµητικής Επίλυσης ∆ιαφορικών Εξισώσεων, Αριθµητικής Βελτιστοποίησης
και Μη-Γραµµικού Προγραµµατισµού κ.ά.), ϑα αποτελέσουν τη ϐάση αυτής της διατριβής.

Β
1.1

Υπολογιστική Νοηµοσύνη

Η «Υπολογιστική Νοηµοσύνη» (Computational Intelligence) [140] είναι ένας σχετικά νέος επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος περιγράφει τις υπολογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούν
ιδέες εµπνευσµένες από ϕυσικά και ϐιολογικά συστήµατα (ο λεγόµενος «Φυσικός Υπολογισµός» (Natural Computing) [82]). Το γεγονός ότι συνδυάζει επιστηµονικούς τοµείς, όπως
τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά, την Επιστήµη των Υπολογιστών, την Υπολογιστική Βιολογία,
κ.ά., έχοντας επεκτάσεις και εφαρµογές σχεδόν σε όλους τους τοµείς των ϑετικών επιστηµών, καταδεικνύει µε εµφατικό τρόπο το λογο για τον οποίο το ενδαφέρον της επιστηµονικής
κοινότητας συγκεντρώνεται γύρω από το συγκεκριµένο τοµέα της έρευνας.
Ο αυστηρός ορισµός ερευνητικών πεδίων όπως αυτό της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης, είναι ένα δύσκολο έργο, καθώς ϑα πρέπει να «περιορίσουµε» έννοιες που από τη ϕύση τους
είναι αφηρηµένες ή έως και «αόριστες», όπως η έννοια και ιδέα της «νοηµοσύνης». Για τον
λόγο αυτό, οι ειδικοί συχνά αποφεύγουν να ορίσουν τέτοια επιστηµονικά πεδία, και έτσι,
σπάνια ο αναγνώστης συναντά κάποιο «ϕορµαλιστικό» ορισµό στη ϐιβλιογραφία. Ακόµα,
στις περιπτώσεις που µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο, οι ορισµοί αυτοί δύνανται να µπερδέψουν τον αναγνώστη, οπότε η λειτουρική τους αξία ϑα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως
είναι «ϕτωχή». Ωστόσο, σε αυτή την ενότητα ϑα προσπαθήσουµε να δώσουµε «ανεπίσηµα»
κάποιους ορισµούς του επιστηµονικού πεδίου της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης ή ϑα αναϕερθούµε σε ορισµένες αυθεντίες του χώρου, που έδωσαν αντιπροσωπευτικούς, ως προς το
περιεχόµενο, ορισµούς. ΄Ετσι, η έννοια της νοηµοσύνης συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις
µε την ικανότητα που διαθέτει κάποιος να ανταπεξέλθει µε επιτυχία σε πολύ δύσκολα προϐλήµατα. ΄Οπως γίνεται εύκολα κατανοητό, ήδη υπεισέρχεται µια έννοια που χαρακτηρίζεται
ως «υποκειµενική». Με άλλα λόγια, πώς αντιλαµβάνεται κάποιος ένα «δύσκολο πρόβληµα»,
ή ποιο πρόβληµα αποφασίζεται πως είναι «δύσκολο» και από ποιον [63]. Επιπλέον, η «νοηµοσύνη» συνδέεται επίσης, µε το πόσο έγκαιρα, αξιόπιστα ή/και «έξυπνα» λαµβάνει κάποιος
µια απόφαση ή ανταποκρίνεται σε ένα πρόβληµα. Σε αυτό το σηµείο όµως, αναφέραµε µια
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ακόµα υποκειµενική έννοια, αυτή του τι ϑεωρεί κάποιος ως «έξυπνο». Η έννοια αυτή, συχνά
συγχέεται µε την ιδέα της «ευφυίας». Κατ΄ επέκταση, επιζητούµε υπολογιστικά συστήµατα τα
οποία ϑα λαµβάνουν αποφάσεις έγκαιρα, αξιόπιστα, αποδοτικά και αποτελεσµατικά, σύµϕωνα µε τα διαθέσιµα ερεθίσµατα, τα οποία λαµβάνουν από το περιβάλλον τους. Συνεπώς,
ϑα είναι σε ϑέση να εκτελέσουν συγκεκριµένες διεργασίες και να προσεγγίσουν προβλήµατα
συγκεκριµένου σκοπού.
΄Οπως αναφέραµε πιο πάνω, οι περισσότερες έννοιες που συναντούνται στον τοµέα της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης έχουν εµπνευστεί από τη ϕύση. Στη ϕύση, οι πρωταρχικοί στόχοι
των Ϲώντων οργανισµών είναι να επιβιώσουν, να επιλέξουν κατάλληλα ταίρια, να αναπαραχθούν, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν νέους απογόνους και συνεπώς, να εξελίξουν τον κύκλο
της Ϲωής, όπως µαθαίνουµε από την εξελικτική διαδικασία της ϐιολογίας. Στην πορεία αυτή
της Ϲωής, οι πιο ισχυροί οργανισµοί επιβιώνουν, ενώ οι πιο αδύναµοι δεν τα καταφέρνουν
και τελικά εξαλείφονται. Ως αδύναµος, χαρακτηρίζεται ένας Ϲωντανός οργανισµός που δε
διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, οπότε το ίδιο
το περιβάλλον του τον «αποβάλλει». Η παραπάνω ϕιλοσοφία αναπτύσσεται και επαναλαµϐάνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλές και διαφορετικές γενιές
Ϲώντων οργανισµών µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σηµείο, δεν ϑα ϑέλαµε ο αναγνώστης να συνδυάσει την έννοια της νοηµοσύνης µόνο µε τους Ϲωντανούς οργανισµούς. Για
το σκοπό αυτό, παραθέτουµε τον ακόλουθο ορισµό για τη νοηµοσύνη [63]:

«Η προσαρµοστική ικανότητα ενός συστήµατος, ώστε να περατώνει στόχους σε παραπλήσια
περιβάλλοντα, καθώς η διαδικασία της Ϲωής προσφέρει την πιο κοινή έκφανση νοηµοσύνης.»

Χρονολογικά, η δηµιουργία της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης τοποθετείται το 1994 στο
διεθνές συνέδριο Υπολογιστικής Νοηµοσύνης της ΙΕΕΕ στη Φλόριντα των Η.Π.Α. Ο ϐασικός
σκοπός αυτού του επιστηµονικού πεδίου είναι η δηµιουργία υπολογιστικών συστηµάτων,
τα οποία ϑα είναι «εξοπλισµένα» µε τις ικανότητες µάθησης, προσαρµοστικότητας, ασα-ϕούς
λογικής, εξέλιξης κ.ά., ώστε κατά κάποιον τρόπο να µπορούν να εφαρµοστούν για την προσέγγιση προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου, µε «έξυπνο» τρόπο. Σύµφωνα µε τα παϱαπάνω, η «Υπολογιστική Νοηµοσύνη» ορίζεται ως η ικανότητα που δύναται να αποκτήσει
οποιαδήποτε µηχανή, να αποκρίνεται σε ερεθίσµατα που λαµβάνει από το περιβάλλον, παίϱνοντας αποφάσεις µε «έξυπνο» τρόπο για κάθε νέο ερέθισµα, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψιν
τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από προηγούµενα ερεθίσµατα. Στο πεδίο συναντώνται οι
ακόλουθοι τοµείς :
(α) Εξελικτικός Υπολογισµός (Evolutionary Computation),
(ϐ) Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks),
(γ) Ασαφή Συστήµατα (Fuzzy Systems),
(δ) ή/και οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών.
Συνεπώς, η Υπολογιστική Νοηµοσύνη είναι υπεύθυνη για το «νου» των σύγχρονων υπολογιστικών µηχανών.
Παρά το γεγονός ότι ως επιστηµονικός τοµέας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας εδώ και αρκετά χρόνια, και επιπλέον συναντάται στη ϐιβλιογραφία τεράστιο
πλήθος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, ακόµα και σήµερα διατυπώνονται διαφορετικές ερµηνείες, χωρίς να υπάρχει µία που να είναι αποδεκτή. Αυτό που γενικά είναι αποδεκτό από
την επιστηµονική κοινότητα, είναι ότι η Υπολογιστική Νοηµοσύνη αντιµετωπίζεται ως ένα
«υπερσύνολο», το οποίο µε την πάροδο των χρόνων συµπεριλαµβάνει όλο και περισσότερες
µεθόδους, τεχνικές, υβριδικά σχήµατα και συνδυασµούς που δύνανται να χαρακτηριστούν
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ως «ευφυείς». Επιπροσθέτως, εξαιτίας της ενασχόλησης όλο και περισσότερων επιστηµόνων
µε τον κλάδο, από ποικίλα ερευνητικά πεδία, η προσθαφαίρεση µεθόδων σε αυτό το υπερσύνολο είναι διαρκής. Αυτό, µπορεί να δικαιολογήσει σε ένα ϐαθµό και το λόγο για τον οποίο
δεν έχει επικρατήσει ένας ενιαίος και αποδεκτός ορισµός για την Υπολογιστική Νοηµοσύνη.
Ακολούθως, ϑεωρούµε χρήσιµο για τον αναγνώστη να παραθέσουµε τους επικρατέστεϱους ορισµούς που συναντώνται στη ϐιβλιογραφία [35, 67, 111, 324]. Συγκεκριµένα, ο Bezdek αναφέρει [35]:

«΄Ενα υπολογιστικό σύστηµα ϑα χαρακτηρίζεται ως «ευφυές» εάν πληροί κάποια χαρακτηριστικά : Εαν ασχολείται µόνο µε αριθµητικά δεδοµένα, έχει µία µονάδα µέσω της οποίας γίνεται η
αναγνώριση προτύπων, δεν αξιοποιεί τη γνώση όπως η Τεχνητή Νοηµοσύνη, και επιπλέον, όταν
εµφανίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : (α) υπολογιστική προσαρµοστικότητα, (ϐ) υπολογιστική ανοχή σφαλµάτων, (γ) ταχύτητα που προσεγγίζει αυτή του ανθρώπου, και (δ) ποσοστά
σφάλµατος που προσεγγίζουν αυτά του ανθρώπου.»

Οι Eberhart et al. αναφέρουν [111]:

«Η Υπολογιστική Νοηµοσύνη χαρακτηρίζεται ως µια µεθοδολογία που καταπιάνεται µε υπολογισµούς, οι οποίοι εµφανίζουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της µάθησης ή/και ασχολούνται
µε νέες καταστάσεις, τέτοιες ώστε το υπολογιστικό σύστηµα να έχει την ικανότητα αντίληψης,
να κατέχει ένα ή και όλα από τα επόµενα χαρακτηριστικά της λογικής : όπως η γενίκευση, η
ανακάλυψη, η συσχέτιση, καθώς και η αφαίρεση.»

Παραθέτουµε δύο ακόµα αντιπροσωπευτικούς ορισµούς, όπως ορίστηκαν [67] και [324]:

«Υπολογιστική Νοηµοσύνη είναι το πεδίο έρευνας που στοχεύει στη δηµιουργία ευφυών παραγόντων.»

και

«Υπολογιστική Νοηµοσύνη είναι ένα πρόσφατο παράδειγµα εξόρυξης γνώσης που ϐασίζεται σε
τρεις ϐασικούς άξονες υπολογισµού : (α) τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, (ϐ) τα ασαφή τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα, και (γ) τον εξελικτικό υπολογισµό.»

Τέλος ο Fogel στην εργασία [136] ανέφερε το εξής :

«Οι τεχνολογίες των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, των ασαφών και των εξελικτικών συστηµάτων συστήνονται υπό την «οµπρέλα» της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης, έναν σχετικά νέο όρο
που ενδείκνυται για την περιγραφή γενικών µεθόδων υπολογισµού, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση λύσεων σε νέα προβλήµατα και δεν ϐασίζονται αποκλειστικά
στον ανθρώπινο παράγοντα.»

Μπορεί οι ορισµοί που έχουν σηµειωθεί όλα αυτά τα χρόνια να είναι πολλοί και ίσως ϑα
ήταν ελαφρώς αποπροσανατολιστικό να σταθούµε περαιτέρω σε αυτό το ϑέµα. Αυτό που έχει
µεγάλη σηµασία είναι να συµφωνήσουµε στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που πρέπει
να διέπουν τις µεθόδους που εντάσσονται στο πλαίσιο της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης. ΄Ετσι,
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επιζητούµε οι µέθοδοι και οι τεχνικές που ανήκουν σε αυτό το πεδίο, να έχουν ισχυρές
δυνατότητες προσέγγισης εργασιών της πραγµατικής Ϲωής, την ιδιότητα να αποκτούν γνώση
από το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, να µπορούν να αυτο-οργανωθούν σε περιβάλλοντα
µε διαφορετικές συνθήκες και να ανασύρουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει για άγνωστα
δεδοµένα.
Μια µέθοδος µε αυτά τα χαρακτηριστικά δύναται να αντιµετωπίσει απαιτητικά προβλήµατα που συναντώνται στην πραγµατική Ϲωή, τα οποία δε µπορούν να προσεγγιστούν µε αναλυτικές µεθόδους ή άλλες τεχνικές. Οι εφαρµογές στις οποίες συναντάµε τέτοιου είδους
τεχνικές είναι πολλές και άπτονται της Μηχανικής, της Φυσικής, της Βιολογίας, της Βιοµηχανίας, των Μαθηµατικών, της Ιατρικής και πολλών άλλων επιστηµονικων τοµέων. Ακόµα,
αξίζει να σηµειώσουµε ότι συχνά παρατηρούνται µέθοδοι στις τοµές των παραπάνω επιστηµονικών πεδίων, οι οποίες, όταν αξιοποιούν γνώση από διαφορετικά πεδία, συνηθίζεται να
χαρακτηρίζονται ως «υβριδικές».
Οι κεντρικοί άξονες και οι τεχνικές που παρουσιάζονται στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή άπτονται της ϑεµατολογίας της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και όχι µόνο. Συγκεκριµένα, αναπτύσσονται νέες, καινοτόµες µεθοδολογίες ολικής Βελτιστοποίησης, που ανήκουν
κυρίως στην κατηγορία της κλασικής Βελτιστοποίησης, και προκύπτουν µετά από το συνδυασµό τους µε µεθόδους των Υπολογιστικών Μαθηµατικών και συγκεκριµένα µεθόδων αριθµητικής επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Αυτή η νέα οικογένεια µεθόδων που προτείνεται, δύναται να εφαρµοστεί σε δύσκολα προβλήµατα που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν
την αποτελεσµατική εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων ή/και να συνδυαστούν µε
µεθόδους που ανήκουν στην οικογένεια του Εξελικτικού Υπολογισµού.
Προκειµένου να δοθεί µία ολοκληρωµένη περιγραφή αυτών στις παρακάτω ενότητες,
παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες συνιστώσες της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης, των Υπολογιστικών Μαθηµατικών όπως και της µαθηµατικής Βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στην παρουσίαση των δυνατοτήτων των Υπολογιστικών Μαθηµατικών, των αλγορίθµων Εξελικτικού Υπολογισµού, αλλά και στο πως µέσα από τη συνεργεία αυτών των κλάδων,
µπορούν να δηµιουργηθούν τοµές για την ανάπτυξη και ϑεµελίωση νέων µεθόδων που ϑα
εφαρµόζονται σε διαφορετικούς τοµείς της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης.

1.2

Υπολογιστικά Μαθηµατικά

Τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά και οι αριθµητικές µέθοδοι κατά µια έννοια καταπιάνονται µε
τους αριθµούς και ευθύνονται σηµαντικά για την προσφορά προσεγγίσεων όταν η αναλυτική
λύση ενός προβλήµατος είναι αδύνατο να ϐρεθεί. Οι αριθµητικοί υπολογισµοί συναντώνται
από τα αρχαία κιόλας χρόνια σε τοµείς της ανάλυσης, της αστρονοµίας και των κατασκευών.
Κατά το 1845, ο τοµέας εδραιώνεται και κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ισχυροποιείται µε τις
πρώτες υπολογιστικές µηχανές.
Η ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) κατά το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, συνέβαλε σηµαντικά στη ϱαγδαία εξέλιξη των Υπολογιστικών µεθόδων και
την ανάπτυξη των πρώτων αλγορίθµων. ΄Ετσι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο τοµέας των Υπολογιστικών Μαθηµατικών είναι άµεσα συνιφασµένος µε τους Η/Υ. Η σηµαντικότητά τους
έγκειται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους ϑα προσπαθήσουµε ενδεικτικά να παρουσιάσουµε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, πριν προχωρήσουµε στο κυρίως σώµα της
διατριβής.
Πολλά και δύσκολα προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου µπορούν να µετασχηµατιστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δύνανται να επεξεργαστούν µε τη ϐοήθεια ενός Η/Υ. Τα
προβλήµατα αυτά µπορούν να προσεγγιστούν αριθµητικά και άπτονται πολλών γνωστών πεδίων, όπως η επίλυση συστηµάτων µη γραµµικών αλγεβρικών ή/και υπερβατικών εξισώσεων,
η αριθµητική παραγώγιση και ολοκλήρωση, η επίλυση προβληµάτων αρχικών τιµών, η ϐελτιστοποίηση µιας αντικειµενικής συνάρτησης κ.ά. Συµπερασµατικά, πρόκειται για έναν επι-
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στηµονικό κλάδο που είναι χρήσιµος, ή και κατά περιπτώσεις απαραίτητος σε κλάδους των
εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της πληροφορικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της εξόρυξης
δεδοµένων, της κρυπτογραφίας κ.ά.
Για την προσέγγιση των προβληµάτων επιζητούνται οι κατάλληλες αριθµητικές µέθοδοι.
Με τον όρο «κατάλληλη» αναφερόµαστε σε µια µέθοδο που µπορεί να µας εξασφαλίσει µε
σιγουριά αλλά και µε δεδοµένη ακρίβεια το επιθυµητό αποτέλεσµα, συναρτήσει δύο πολύ
σηµαντικών παραγόντων : (α) το µικρότερο δυνατό υπολογιστικό κόστος και (ϐ) το µικρότερο
δυνατό χώρο αποθήκευσης (µνήµη). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αναφορά σε αριθµητικές
µεθόδους είναι ταυτόσηµη µε την ύπαρξη αλγορίθµων, δηλαδή µια πεπερασµένη ακολουϑία ϐηµάτων που για συγκεκριµένη είσοδο, µετά από συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων
δύναται να µας επιστρέψει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Οι µέθοδοι αυτοί τεκµηριώνονται
ϑεωρητικά και ϐρίσκουν πρακτική εφαρµογή µέσω της υλοποίησής τους από έναν Η/Υ.
Το επιθυµητό σενάριο ϑα ήταν µία µόνο µέθοδος να µπορούσε να ανταποκριθεί αξιόπιστα
και αποτελεσµατικά για το σύνολο των προβληµάτων που ϑα µπορούσαµε να συναντήσουµε.
Κάτι τέτοιο όµως δε µπορεί να συµβεί. Συγκεκριµένα, κάθε µέθοδος διακρίνεται για µια σειϱά πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. ΄Ετσι, αφού µελετήσουµε καλά τους πόρους και τα
Ϲητούµενα του εκάστοτε προβλήµατος είµαστε σε ϑέση να επιλέξουµε την κατάλληλη µέθοδο
για την προσέγγιση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος. Συµπερασµατικά, µε τη ϐοήθεια των
Υπολογιστικών Μαθηµατικών έχουµε τη δυνατότητα µέσω αλγορίθµων να προσεγγίσουµε
µεγάλο πλήθος προβληµάτων που δεν επιδέχονται αναλυτική λύση (δεν υπάρχουν κλειστοί
µαθηµατικοί τύποι για την επίλυση του προβλήµατος) και ϐρίσκουν εφαρµογές στην επιστήµη και την τεχνολογία. ΄Ενα επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα, είναι η ανάπτυξη των
υπολογιστικών εργαλείων ή/και γλωσσών προγραµµατισµού ή/και υπολογιστικών λογισµικών, όπως η γλώσσα προγραµµατισµού Python και Fortran, αλλά και τα προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα MATLAB, Octave, Mathematica κ.ά, τα οποία εύκολα και γρήγορα δίνουν τη
δυνατότητα – ακόµα και σε µη έµπειρους χρήστες – να προσεγγίσουν δύσκολα προβλήµατα,
µε πλήθος ϐιβλιοθηκών. Ακόµα, ένα τεράστιο µέρος της κοινότητας, συµβάλλει σε forums
και γνωστές πλατφορµες όπως το GitHub, GitLab, StackOverflow κ.ά.

1.3

Μαθηµατική Βελτιστοποίηση

Σε αρκετούς τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας, εµφανίζονται πολλές σηµαντικές εϕαρµογές [228,397] που µπορούν να αντιµετωπιστούν ως προβλήµατα Βελτιστοποίησης [92].
Οι µέθοδοι Εξελικτικού Υπολογισµού, αποτελούν µια ειδική κλάση µεθόδων ϐελτιστοποίησης
που περιλαµβάνει τη µελέτη και τη ϑεµελίωση υπολογιστικών µεθόδων, οι οποίες αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά δύσκολα προβλήµατα που άπτονται σε διαφορετικούς τοµείς [110].
Η σπουδαιότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά προβλήµατα
ϐελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς, κάτι που απαιτούν τα περισσότερα προβλήµατα του
πραγµατικού κόσµου [211].
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται δυσκολότερα είναι αυτό της ολικής ϐελτιστοποίησης,
καθώς δεν υπάρχει µια γενική «συνταγή» την οποία µπορούµε να ακολουθήσουµε για να
εντοπίσουµε ένα ολικό ϐέλτιστο της υπό εξέταση συνάρτησης. Κάθε αλγόριθµος που εφαρµόζουµε σε ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µπορεί να συναντήσει πολλά τοπικά ϐέλτιστα
στην προσπάθειά του να «κινηθεί» προς το ολικό ϐέλτιστο. Αυτό επιβαρύνει τον αλγόριθµο
µε µια τροµερά δύσκολη απόφαση, αυτή της απόφασης για το αν έχει καταλήξει σε ένα
τοπικό ή ολικό ϐέλτιστο, προκειµένου να συνεχίσει να εκτελείται ή αντιστοίχως προκειµένου
να τερµατιστεί.
Οι αλγόριθµοι ολικής ϐελτιστοποίησης χρειάζεται πρωτίστως να διαιρεθούν σε δύο µηεπικαλυπτόµενες οµάδες σε σχέση µε την ακρίβειά τους [384]. Συγκεκριµένα, υπάρχουν
οικογένειες µεθόδων που έχουν ακρίβεια και οικογένειες που δεν έχουν εγγυηµένη ακρίβεια.
Οι µέθοδοι της δεύτερης κατηγορίας, αναµένεται να έχουν εκτελέσει µια εξαντλητική ανα-
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Ϲήτηση στο χώρο των λύσεων. Κάτι τέτοιο όµως είναι δύσκολο να συµβεί, καθώς απαιτούνται
a priori γνώσεις και πληροφορίες για το πρόβληµα, κάτι που δε συµβαίνει σε αρκετές των
περιπτώσεων. Επιπλέον, ένα ακόµα µειονέκτηµα αυτής της κατηγορίας είναι το µεγάλο
υπολογιστικό κόστος, καθώς στην περίπτωση εύρεσης του ολικού ϐέλτιστου απαιτούνται εξαντλητικές επαναλήψεις του επαναληπτικού σχήµατος. Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, δεν
είναι «πρέπον» να συγκρίνονται οι αποδόσεις αλγορίθµων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. ΄Ετσι, οι αλγόριθµοι ολικής ϐελτιστοποίησης µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω
κατηγορίες :
(α) Μέθοδοι εγγυηµένης ακρίβειας (Methods with guaranteed accuracy). Οι πιο απλές
µέθοδοι αυτής της κατηγορίας, οι µέθοδοι κάλυψης (covering methods) στηρίζονται
στον εντοπισµό των υπο-διαστηµάτων, στα οποία δεν περιέχεται κάποιο ολικό ελάχιστο. Ακολούθως, αποκλείουν αυτές τις περιοχές και ο αλγόριθµος δε χρειάζεται να
τις εξετάσει. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω µίας τοπικής διαδικασίας, ή µίας διαδικασίας υποδιαίρεσης ή διχοτόµησης η οποία καταλήγει στην εύρεση µικρότερων
υπο-περιοχών (µε συγκεκριµένη ακρίβεια) γύρω από την περιοχή του ολικού ϐελτιστοποιητή.
(ϐ) ΄Αµεσοι Μέθοδοι (Direct Methods). Στη συγκεκριµένη οικογένεια µεθόδων συναντάµε
τρεις υποκατηγορίες :
1. Στην πρώτη υποκατηγορία συναντώνται οι µέθοδοι γενικευµένης µείωσης (generalized descent methods), που αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων τοπικής
αναζήτησης. Οι πιο γνωστές µέθοδοι είναι οι µέθοδοι τροχιών (trajectory methods) (αναλύονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 3, µε την ανάπτυξη µιας νέας οικογένειας µεθόδων Βελτιστοποίησης, όπως εµπνεύστηκε από τις δυναµικές τροχιές
ανίχνευσης των Snymam-Fatti και τις µεθόδους Runge-Kutta για την αριθµητική
επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων), που χρησιµοποιούν τροχιές δυναµικών
συστηµάτων για να επισκεφτούν όλα τα τοπικά ακρότατα της αντικειµενικής συνάρτησης.
2. Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαµβάνει τις µεθόδους συσταδοποίησης (clustering),
οι οποίες εκτελούν αρχικά µία δειγµατοληψία του χώρου αναζήτησης και στη συνέχεια, συγκεντρώνουν τα δείγµατα σε συστάδες. Ακολούθως, σε κάθε συστάδα
επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα και εφαρµόζεται µια µέθοδος τοπικής
αναζήτησης.
3. Στην τρίτη υποκατηγορία ανήκουν οι µέθοδοι τυχαίας αναζήτησης (random search methods), οι οποίες µε τη σειρά τους διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες. Η
πρώτη περιέχει µεθόδους που δεν χρησιµοποιούν πληροφορίες από προηγούµενα δείγµατα. Γνωστές µέθοδοι αυτών αποτελούν οι µέθοδοι Monte Carlo και οι
αλγόριθµοι πολλαπλών εκκινήσεων (multi-start methods). Στην άλλη κατηγορία
ανήκουν µέθοδοι που χρησιµοποιούν πληροφορίες από προηγούµενα δείγµατα.
Γνωστές µέθοδοι αυτής της υποκατηγορίας αποτελούν ο αλγόριθµος Simulated
Annealing, όπως και οι αλγόριθµοι Εξελικτικού Υπολογισµού (Evolutionary Computing).
(γ) ΄Εµµεσοι Μέθοδοι (Indirect Methods). Οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας αξιοποιούν
τοπικές πληροφορίες, όπως τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης, για τη δηµιουργία
ενός µοντέλου προσέγγισης της συνάρτησης. Βασικός στόχος αυτών των µοντέλων
αποτελεί η καθοδήγηση της διαδικασίας αναζήτησης, ελαττώνοντας τον αριθµό των
πραγµατικών υπολογισµών της αντικειµενικής συνάρτησης.
Στο σηµείο αυτό, δεν ϑα δώσουµε περισσότερες λεπτοµέρειες, καθώς ο αναγνώστης ϑα ϐρει
µια λεπτοµερή ανάλυση για το πρόβληµα της Βελτιστοποίησης στο Κεφάλαιο 2. Στη συνέχεια
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της Εισαγωγής, ϑα εξετάσουµε το πεδίο των Εξελικτικών Αλγορίθµων και της Μηχανικής
Μάθησης.

1.4

Εξελικτικοί αλγόριθµοι και Μηχανική Μάθηση

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι (Evolutionary algorithms) είναι στοχαστικοί αλγόριθµοι αναζήτησης, εµπνευσµένοι από τη διαδικασία της ϕυσικής εξέλιξης. Το κίνητρο για την εφαρµογή
των Εξελικτικών Αλγορίθµων είναι σηµανικό, εφόσον αποτελούν µια αποδοτική και αποτελεσµατική λύση για τη διαχείρηση του προβλήµατος της Εξόρυξης ∆εδοµένων. Αυτό συµβαίνει,
λόγω του ότι για πολλά προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου δε µπορούν να υπάρξουν αναλυτικές λύσεις, δηλαδή λύσεις που παρέχονται µέσω κλειστών µαθηµατικών σχέσεων. Για
αυτό τον λόγο, η χρήση των Υπολογιστικών Μαθηµατικών και του Εξελικτικού Υπολογισµ-ού
ενδείκνυται και συµβάλλει σηµαντικά στο πρόβληµα αυτό, ως µια αξιόπιστη εναλλακτική
τακτική. Οι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι ϑεωρούνται πολύ ισχυρές, προσαρµοστικές τεχνικές
αναζήτησης µέσω των οποίων µπορεί να διεξαχθεί µια καθολική αναζήτηση στο χώρο των
λύσεων ενός δεδοµένου προβλήµατος.
Ο Εξελικτικός Υπολογισµός, τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks),
τα Ασαφή Συστήµατα κ.ά. αποτελούν τα ϐασικότερα παραδείγµατα, µεταξύ άλλων τεχνικών,
που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες και χρησιµοποιούνται σε ένα ευρύ ϕάσµα εϕαρµογών. Οι αλγόριθµοι Εξελικτικών Υπολογισµών, όπως οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic
Algorithms) ή οι Εξελικτικές Στρατηγικές (Evolutionary Strategies), οι αλγόριθµοι Βελτιστοποίησης Σµήνους Σωµατιδίων (Particle Swarm Optimization) και οι ∆ιαφοροεξελικτικοί
Αλγόριθµοι (Differential Evolution Algorithms) είναι στοχαστικές µέθοδοι ολικής ϐελτιστοποίησης, που ϐασίζονται στους πληθυσµούς και εφαρµόζονται για την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η ιατρική [276], η οικονοµία [409], η µηχανική [239], η ϱοµποτική [81] καθώς και η µηχανική µάθηση και εξόρυξη
δεδοµένων [105] κ.ά.
Η κάθε κατηγορία των Εξελικτικών Αλγορίθµων έχει τα δικά της ξεχωριστά γνωρίσµατα, αλλά η αυστηρή διαφοροποίησή τους δεν είναι εφικτή, καθώς οι σύγχρονοι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι «αλληλοδανείζονται» στοιχεία, όπως τον τρόπο κωδικοποίησης ή τους τελεστές
εξέλιξης, ανάλογα µε την καταλληλότητά τους στην κάθε εφαρµογή [443]. Οι Εξελικτικοί
Αλγόριθµοι χρησιµοποιούν έναν αλγόριθµο επιλογής προκειµένου να διαλέξουν τα άτοµα
υψηλότερης ποιότητας. Η πιθανότητα επιλογής ενός συγκεκριµένου ατόµου για γονέα, εξαρτάται προφανώς από την ποιότητά του. Η τελική ϕάση των Εξελικτικών Αλγορίθµων
είναι η αναπαραγωγή (reproduction) µε την διασταύρωση (crossover) των γονιδίων τους. Στο
χρωµόσωµα που προκύπτει, υπάρχει και η πιθανότητα της µετάλλαξης (mutation) µε αποτέλεσµα το νέο χρωµόσωµα να αποκτά και κάποια δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός
αυτών που κληρονόµησε από τους γονείς του. Οι παραπάνω τελεστές είναι ανάµεσα στους
ϐασικότερους [260] και συναντώνται σε όλο το ϕάσµα των εξελικτικών διαδικασιών. Από τη
στιγµή που υψηλής ποιότητας άτοµα είναι πιθανότερο να γίνουν γονείς, οι µετέπειτα γενιές
είναι πιθανό να αποτελούνται από ορισµένα (τουλάχιστον) άτοµα, που όχι µόνο συνδυάζουν
τα καλά χαρακτηριστικά των γονιών τους, αλλά είναι και υψηλότερης ποιότητας από αυτούς. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα των Γενετικών Αλγορίθµων και γενικότερα Εξελικτικών
αλγόριθµων έναντι των κλασικών µεθόδων ϐελτιστοποίησης, είναι ότι δεν απαιτούν καµία
προϋπόθεση (π.χ. κυρτότητα, παραγωγισιµότητα) για την εύρεση του ολικού ακροτάτου.
Η ικανότητά τους αυτή οφείλεται στη µορφή της µεθόδου, η οποία χρησιµοποιεί την αρχή
της «τυχαίας αναζήτησης λύσης» (random search). Η αναζήτηση της λύσης έχει κατά µία
έννοια τυχαίο χαρακτήρα, ο οποίος όµως συνδυάζεται µε την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης
κατεύθυνσης. Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι αξιοποιούν τη γνώση από τις προηγούµενες γενιές
χρωµοσωµάτων για να κατασκευάσουν µία νέα γενιά που ϑα πλησιάζει τη ϐέλτιστη λύση.
Στην µονο-κριτηριακή ϐελτιστοποίηση (single-objective) [87] ο χώρος των λύσεων είναι
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(συνήθως) εύκολα προσδιορίσιµος και η ϐέλτιστη λύση ορίζεται µονότιµα. Η εισαγωγή επιπλέον αντικειµενικών συναρτήσεων σε ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης – πολυ-αντικειµενική
ϐελτιστοποίηση (multi-objective optimization) [73] (αναλύονται στο Κεφάλαιο 7) – και η απαίτηση της ταυτόχρονης ϐελτιστοποίησης έκαστης, έχει σαν αποτέλεσµα τόσο την αύξηση
του πλήθους των ενδεχόµενων λύσεων, (η ϐέλτιστη λύση δεν είναι µία αλλά πολλές), όσο και
τη δυσχέρεια του ακριβούς προσδιορισµού του χώρου των λύσεων. Οι λύσεις αυτές είναι
ϐέλτιστες, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις στο χώρο των λύσεων που να είναι
καλύτερες από αυτές· ∆ηλαδή δεν µπορεί να υπάρξει ένα καθολικό κριτήριο που να ορίσει
µία από αυτές ως καλύτερη. Σκοπός, λοιπόν, της ϐελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων, είναι
η εύρεση του συνόλου των ϐέλτιστων λύσεων, γνωστού και ως Pareto ϐέλτιστο σύνολο.
Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ερευνητές καταπιάνονται µε προβλήµατα που
ανήκουν στο χώρο της Μηχανικής Μάθησης, όπως η επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection), η διαχείριση µη-ισορροπηµένων συνόλων δεδοµένων (imbalanced dataset) ή δεδοµένων µε ελλιπείς τιµές (missing data), το πρόβληµα ταξινόµησης (classification) κ.ά., έχει
ως αποτέλεσµα την παραγωγή µιας πληθώρας µεθόδων Υπολογιστικής Νοηµοσύνης. Αυτό
ϐέβαια δε σηµαίνει πως περιορίζεται ο χώρος για την παραγωγή νέων, καινοτόµων και ευφυών
µεθόδων και τεχνικών Μηχανικής Μάθησης (όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής),
που ϑα είναι ϐέλτιστες, πιο ακριβείς και πιο αποτελεσµατικές από τις ήδη υπάρχουσες. Με
άλλα λόγια, µέσα από τη συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή, ϕιλοδοξούµε να παράγουµε
νέα Υπολογιστικά Συστήµατα και υβριδικούς αλγορίθµους Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης ∆εδοµένων µε τη ϐοήθεια Εξελικτικών Υπολογισµών, για την καλύτερη αντιµετώπιση
γνωστών προβληµάτων Υπολογιστικής Νοηµοσύνης (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω).
Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) [271] είναι ένας τοµέας της επιστήµης που
επεξεργάζεται δεδοµένα και προσπαθεί να δηµιουργήσει ευφυή Υπολογιστικά Συστήµατα.
Το πώς ορίζεται αυτή η «ευφυία», όπως αναλύσαµε παραπάνω, είναι πολλές ϕορές υποκειµενικό. Ωστόσο µπορούµε απλά να το αποδόσουµε ως «σκέψη» ή «απόκριση» σε διαφόρων
ειδών προβλήµατα, όπως η ταξινόµηση, η διακριτοποίηση, η παλινδρόµηση, η οµάδοποίηση
κ.ά. Με άλλα λόγια, προσπαθούµε να κάνουµε έναν υπολογιστή να έχει δική του «σκέψη».
Τα σύνολα δεδοµένων που καλούµαστε να επεξεργαστούµε σήµερα γίνονται ολοένα και µεγαλύτερα (big data). ΄Ετσι, µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό γιατί ο τοµέας της Μηχανικής
Μάθησης συγκεντρώνει τόσο µεγάλο ενδιαφέρον. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασµό µε την ϱαγδαία
ανάπτυξη των Υπολογιστικών Μηχανών, µας δίνει τη δυνατότητα να εξαγάγουµε χρήσιµες
πληροφορίες και να διακρίνουµε µια πλειάδα από προσεγγιστικές διαδικασίες όπως τα δέντρα απόφασης (decision trees), τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks),
οι µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης (support vector machines), οι µπεϋϹιανοί ταξινοµητές
(Bayesian classifiers) , τα ϐαθιά νευρωνικά δίκτυα (deep neural networks) κ.ά.
Η Εξόρυξη ∆εδοµένων (Data mining) [172] συνδέεται άµεσα µε τα µοτίβα τα οποία
«κρύβονται» στα σύνολα δεδοµένων τα οποία πρέπει να επεξεργαστούµε για να πάρουµε
χρήσιµες πληροφορίες. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται πολλές τεχνικές από το πεδίο
της Μηχανικής Μάθησης, της Στατιστικής, της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης αλλά και άλλων
επιστηµονικών πεδίων. Κύριος στόχος, αφότου γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, όπως για
παράδειγµα η προεπεξεργασία δεδοµένων (data preprocessing) (ο αναγνώστης ϑα ϐρει λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο 4) ή η προετοιµασία του δείγµατος (data preparation), είναι τα
παραγόµενα µοντέλα να έχουν την ικανότητα αυτοµατοποίησης της γνώση που έλαβαν, ώστε
να µπορούν να γενικεύσουν (generalization ability) και να δώσουν απαντήσεις για διαφορετικά, άγνωστα σύνολα δεδοµένων.
Φυσικά, κάτι τέτοιο είναι πολλές ϕορές δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, καθώς τα σύνολα
δεδοµένων που λαµβάνουµε, είτε λόγω του όγκου τους είτε λόγω της ποιότητάς τους, δε µποϱούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα. Τα προβλήµατα τα οποία µπορεί να συναντήσουµε κατά
τη διάρκεια της παραπάνω προσπάθειας είναι πολλά και ποικίλα. Ενδεικτικά, σηµειώνουµε
τα εξής : επιλογή κατάλληλων χαρακτηριστικών (feature selection), επιλογή παραδειγµάτων
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(instance selection), ελλειπή σύνολα δεδοµένων (missing values), µη-ισοροπηµένα δεδοµένα
(imbalance datasets) κ.ά. Τα παραπάνω προβλήµατα µπορούν να «καµφθούν» αποτελεσµατικά µε τη ϐοήθεια Εξελικτικών Τεχνικών και µεθόδων Υπολογιστικής Νοηµοσύνης. Για
παράδειγµα, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές Εξελικτικού Υπολογισµού [174] και συγκεκριµένα,
αλγοριθµικά σχήµατα που πραγµατοποιούν ϐελτιστοποίηση µε χρήση σµηνών σωµατιδίων,
επιλέγοντας έτσι, κατάλληλα χαρακτηριστικά του αρχικού συνόλου δεδοµένων, ανταποκρινόµενα στο πρόβληµα της ταξινόµησης. Ακόµα, δύσκολα διαχρονικά προβλήµατα, όπως
αυτό της επιλογής των συστάδων (clusters), στα οποία διακρίνεται ένα σύνολο δεδοµένων,
προσεγγίστηκε [408] αποτελεσµατικά και αποδοτικά µε τη χρήση ενός εξελικτικού αλγορίθµου πολυ-αντικειµενικής ϐελτιστοποίησης.
Τέλος, η ιδανική κατάσταση, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι το αναπτυσσόµενο µοντέλο να είναι σε ϑέση να γενικεύσει πάνω σε άγνωστα δεδοµένα και µάλιστα µε την ίδια
ακρίβεια. Σε εφαρµογές του πραγµατικού κόσµου όµως, τα µοντέλα/αλγόριθµοι µάθησης
έρχονται αντιµέτωπα µε µη-ισορροποιηµένα σύνολα δεδοµένων, τα οποία µπορούν να οδηγήσουν το µοντέλο προς µια κλάση, και συνεπώς σε λάθος ταξινόµηση. Αυτή η «προκατάληψη» είναι απόρροια µιας υπο-εκπροσωπούµενης κλάσης δεδοµένων κατά την εκπαίδευση
του αλγορίθµου, γεγονός που καθιστά την εξισορρόπηση του συνόλου δεδοµένων απαραίτητη. Τα παραπάνω παραδείγµατα, είναι µερικά µόνο αποτελέσµατα στα οποία έχει καταλήξει
η επιστηµονική κοινότητα και καταδεικνύουν τόσο τα προβλήµατα που υπάρχουν στους
συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς, όσο και τις λύσεις που έχουν δοθεί.

1.5
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Κατά συνέπεια, προσδοκούµε ότι τα αποτελέσµατα της διατριβής ϑα συνεισφέρουν στη δηµιουργία αξιόπιστων µεθόδων, οι οποίες, µεταξύ των άλλων, ενδεχοµένως να δώσουν τη δυνατότητα σε επιστήµονες άλλων περιοχών για την αξιόπιστη αντιµετώπιση µεγάλης κλίµακας
και πολυπλοκότητας προβληµάτων, τα οποία συχνά εµφανίζονται σε πολλούς επιστηµονικούς, οικονοµικούς, ϐιοµηχανικούς και εµπορικούς τοµείς µε προφανή οφέλη. Το συµπέρασµα που απορρέει από τα παραπάνω είναι ότι, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν µέθοδοι
ϐελτιστοποίησης που έχουν µελετηθεί ευρέως και έχουν κερδίσει την εµπιστοσύνη της επιστηµονικής κοινότητας, ωστόσο υπάρχουν πάντα περιθώρια ανάπτυξης νέων µεθόδων, οι οποίες ϐασίζονται σε καινοτόµες ιδέες και µπορούν να αντιµετωπίσουν αποδοτικότερα κλάσεις
δύσκολων προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου.
Οι παρακάτω δηµοσιεύσεις αφορούν εργασίες, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στα πλαίσια
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής :
(α) Εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών :
(J1) Alexandropoulos S.-A.N., Pardalos P.M., Vrahatis M.N., Dynamic search trajectory methods for global optimization, Annals of Mathematics and Artificial
Intelligence, 88(1-3), pp.3-37, 2020.
(J2) Alexandropoulos S.-A.N., Kotsiantis S.B., Vrahatis M.N., Data preprocessing
in predictive data mining, Knowledge Engineering Review, 34, Article No. e1,
pp.1-33, 2019.
(ϐ) Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε σύστηµα κριτών :
(C1) Alexandropoulos S.-A.N., Kotsiantis S.B., Piperigou V.E., Vrahatis M.N., A new
ensemble method for outlier identification, Proceedings of the IEEE Tenth International Conference on Cloud Computing, Data Science Engineering (Confluence 2020), January 29-31, 2020, Noida, Uttar Pradesh, India, pp.786-791,
IEEE 2020.
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(γ) Εργασίες σε κεφάλαια ϐιβλίων και συλλογικούς τόµους µε κριτές :
(V1) Alexandropoulos S.-A.N., Aridas C.K., Kotsiantis S.B., Vrahatis M.N., A deep
dense neural network for bankruptcy prediction, Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol.1000, pp.435-444, Springer Nature
Switzerland AG, Switzerland, 2019.
(V2) Alexandropoulos S.-A.N., Aridas C.K., Kotsiantis S.B., Vrahatis M.N., Stacking
strong ensembles of classifiers, IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol.559, pp.545-556, Springer Nature Switzerland AG, Switzerland, 2019.
(δ) Εργασίες σε κεφάλαια ϐιβλίων µετά από πρόσκληση και κρίση :
(Ch1) Alexandropoulos S.-A.N., Aridas C.K., Kotsiantis S.B., Vrahatis M.N., Multiobjective evolutionary optimization algorithms for machine learning: A recent
survey, Approximation and Optimization, I.C. Demetriou and P.M. Pardalos
(eds.), Chapter 4, pp.35-55, Springer Optimization and Its Applications 145,
Springer Nature Switzerland AG 2019 [ISBN: 978-3-030-12766-4, ISBN: 9783-030-12767-1 (eBook)].
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Μαθηµατική Βελτιστοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για τη Μαθηµατική
Βελτιστοποίηση

Labor omnia vincit.

—Βιργίλιος (70–19 π.Χ.)

ο ϑεώρηµα «µη δωρεάν γεύµατος» (No Free Lunch (NFL) theorem) δηλώνει ότι, κατά
µέσο όρο για όλα τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, χωρίς επαναδειγµατοληψία, όλοι
οι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης αποδίδουν εξίσου καλά. Η ϐελτιστοποίηση, η αναζήτηση και η επιτηρούµενη µάθηση είναι οι τοµείς που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από
αυτό το σηµαντικό ϑεωρητικό αποτέλεσµα. Η διατύπωση του αρχικού NFL ϑεωρήµατος, πολύ σύντοµα, οδήγησε σε µια σειρά ερευνητικών εργασιών, που ακολούθως οδήγησαν σε µια
σειρά ϑεωρηµάτων που ορίζουν ένα ολόκληρο ερευνητικό πεδίο µε σηµαντικά αποτελέσµατα
σε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, όπου η επιτυχής διερεύνηση ενός χώρου αναζήτησης είναι
απαραίτητη και αρκετά δύσκολη εργασία. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις κύριες ερευνητικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτόν τον ερευνητικό τοµέα, να
αποκαλύψει τα ϐασικά Ϲητήµατα και να χαρτογραφήσει εκείνα τα σηµεία που είναι χρήσιµα
στην κατανόηση των υποθέσεων, των περιορισµών ή ακόµα και της ανικανότητας εφαρµογής
των ϑεωρηµάτων που σχετίζονται µε «δωρεάν γεύµατα» (Free Lunches).
Τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης που συναντώνται σε διάφορους τοµείς της επιστήµης,
της πληροφορικής και της µηχανικής εξαρτώνται από τον αριθµό των παραµέτρων, το µέγεθος
του χώρου λύσεων, και κυρίως από την αντικειµενική συνάρτηση, της οποίας ο ορισµός είναι
κρίσιµος, καθώς καθορίζει σε µεγάλο ϐαθµό το επίπεδο δυσκολίας του προβλήµατος. Ως εκ
τούτου, ο ορισµός και η επίλυση ενός προβλήµατος ϐελτιστοποίησης είναι µερικές ϕορές ένα
εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο. Ερευνητές από διάφορους τοµείς έχουν εµπλακεί
µε την επίλυση προβληµάτων ϐελτιστοποίησης, είτε επειδή αποτελούν µέρος της κύριας
έρευνάς τους, είτε επειδή το Ϲήτηµα που αντιµετωπίζουν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα
τέτοιο πρόβληµα. Οι ερευνητικές προσπάθειες σε αυτό το ϑέµα επέτρεψαν τη δηµιουργία
πολλών µεθόδων και τεχνικών, ϐασισµένων σε συµπαγείς µαθηµατικές έννοιες, των οποίων
η εφαρµογή είχε σηµαντικά ϑετικά αποτελέσµατα.
Ωστόσο, εν αντιθέσει µε κάθε αντίθετο ισχυρισµό, καµία από αυτές τις µεθόδους δεν έχει
αποδειχθεί επιτυχής σε όλους τους τύπους των προβληµάτων που εφαρµόστηκαν. Αυτό το επιχείρηµα ήταν ο στόχος της σηµαντικής ϑεωρητικής εργασίας που πραγµατοποίησε ο David
Wolpert και οδήγησε στο γνωστό ϑεώρηµα No Free Lunch (NFL). Εν συντοµία, το ϑεώρηµα
NFL δηλώνει ότι :

Τ

«Ο µέσος όρος για όλα τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, χωρίς επαναδειγµατοληψία, κάνει
όλους τους αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης εξίσου ανταγωνιστικούς.»
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Εκτός από τη ϐελτιστοποίηση, το ϑεώρηµα NFL χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για την αντιµετώπιση σηµαντικών ϑεωρητικών Ϲητηµάτων που σχετίζονται µε την επιτηρούµενη µάθηση στα συστήµατα Μηχανικής Μάθησης. Στην πραγµατικότητα, το ϑεώρηµα NFL έχει γίνει
µια σειρά από ϑεωρήµατα, τα οποία έχουν δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, όπου η αναζήτηση µιας ϐέλτιστης λύσης είναι ένα σηµαντικό Ϲήτηµα.
Τα ϑεωρήµατα αυτά αποτελούν µια σηµαντική ϑεωρητική εξέλιξη, που σηµατοδότησε τα
όρια της επιτυχούς εφαρµογής για έναν αριθµό αλγορίθµων αναζήτησης, ϐελτιστοποίησης
και επίβλεψης. Ταυτόχρονα, η διατύπωση αυτών των ϑεωρηµάτων προκάλεσε αµφιλεγόµενες
συζητήσεις [25, 255, 310] σχετικά µε τη δυνατότητα ευρέσεως και αποτελεσµατικής χρήσης
αλγορίθµων γενικού σκοπού σε διάφορους τοµείς, όπου υπάρχει µόνο περιορισµένη πληροϕορία του πραγµατικού προβλήµατος.
Στόχος µας είναι, στο παρόν κεφάλαιο, να παρουσιάσουµε µια ευρεία ανασκόπηση του
πιο πρόσφατου ερευνητικού έργου που δηµοσίευσαν αρκετοί ερευνητές αναφορικά µε αυτό
το ϑέµα, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεών του στους πιο σηµαντικούς τοµείς, δηλαδή
τη ϐελτιστοποίηση και την επιτηρούµενη µάθηση. ΄Αλλοι τοµείς ενδιαφέροντος, όπως ο σχεδιασµός διεπαφών χρήστη (user interface design) [183] ή ο λογισµός του δικτύου (network
calculus) [71] αξίζουν της προσοχής του αναγνώστη, αλλά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού του κεφαλαίου. Η έµφασή µας ϑα δοθεί κυρίως στα κρίσιµα ερωτήµατα που
προωθούν την ανάπτυξη των ϑεωρηµάτων «δωρεάν γεύµατος», όπως και στα ϑέµατα που αποδείχθηκαν σηµαντικά : συγκεκριµένα για τοµείς της (α) ϐελτιστοποίησης, (ϐ) αναζήτησης
και (γ) επιτηρούµενης µάθησης.
Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου 2 είναι δοµηµένο ως εξής : Στην Ενότητα 2.1, παρέχεται
µια επισκόπηση των αρχικών εννοιών και Ϲητηµάτων που ενέπνευσαν την ανάπτυξη των ϑεωρηµάτων NFL. Η Ενότητα 2.2, καλύπτει τις κύριες ερευνητικές προσπάθειες του David
Wolpert για την ανάπτυξη του NFL για τη ϐελτιστοποίηση και αναζήτηση. Στην Ενότητα 2.3,
εξετάζουµε το πιο πρόσφατο έργο του David Wolpert, το οποίο αποσαφηνίζει παλαιότερες
έννοιες προσφέροντας παράλληλα κάποια νέα αποτελέσµατα σε αυτόν τον τοµέα. Στη συνέχεια, η Ενότητα 2.4, είναι αφιερωµένη στην κύρια έρευνα που διεξάγεται από διάφορους
ερευνητές σχετικά µε τα ϑεωρήµατα «µη δωρεάν γεύµατος» για τη ϐελτιστοποίηση και τους
εξελικτικούς αλγορίθµους. Μέρος της έρευνας που διεξάγεται, αφορά τις περιπτώσεις όπου
τα ϑεωρήµατα NFL δεν ισχύουν και οι ερευνητές έχουν υποδείξει την ύπαρξη «δωρεάν γευµάτων» (Free lunches). Στην Ενότητα 2.5, περιγράφουµε τις κύριες ερευνητικές προσπάθειες
για τα ϑεωρήµατα NFL και την επιτηρούµενη µάθηση. Το Κεφάλαιο 2 ολοκληρώνεται µε µια
σύνοψη και µερικές τελικές παρατηρήσεις.

2.1

Πρώιµες Εξελίξεις

΄Οπως σηµείωσε ο David Wolpert [421], η πρώτη προσπάθεια να υπογραµµιστούν τα όρια
του επαγωγικού συλλογισµού έγινε από τον σκωτσέζο ϕιλόσοφο David Hume το 1740 στο
ϐασικό του έργο «Μια πραγµατεία της ανθρώπινης ϕύσης» [196,197]. Ο Hume σηµείωσε ότι :

«Ακόµη και µετά την παρατήρηση της συχνούς συσχέτισης των αντικειµένων, δεν έχουµε λόγο
να συναγάγουµε κάποιο συµπέρασµα σχετικά µε οποιοδήποτε αντικείµενο πέρα από εκείνο για
το οποίο είχαµε εµπειρία.»

Στο πλαίσιο της Μηχανικής Μάθησης αυτό µπορεί να δηλωθεί ως εξής :
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«∆εν είναι λογικό να πιστεύουµε ότι το σφάλµα γενίκευσης ενός ταξινοµητή-γενικευτή στα δεδοµένα δοκιµής που αντλείται από το σύνολο εκπαίδευσης συσχετίζεται µε την απόδοσή του στο
σύνολο εκπαίδευσης µόνο µε την απλή εξέταση των a priori πληροφοριών για τον πραγµατικό
κόσµο.»

Ο Wolpert ϐασίζει τη ϑεωρητική του εργασία σε παλαιότερες εξελίξεις που αναπτύχθηκαν
στην εργασία του «Σχετικά µε τη σύνδεση µεταξύ δοκιµής εντός δείγµατος και σφάλµατος
γενίκευσης» [418]. Σε αυτό το έργο, το σφάλµα γενίκευσης λαµβάνεται ως το σφάλµα εκτός
του συνόλου εκπαίδευσης (Off-Training Set (OTS)) και η ερώτηση που τίθεται αφορά το συσχετισµό του µε το σφάλµα που παράγεται χρησιµοποιώντας τις δοκιµές εντός του δείγµατος.
Επιπλέον, ο Wolpert ασχολείται µε το πώς «... να ληφθεί υπόψη η κατανοµή πιθανότητας των
συναρτήσεων στόχου στον πραγµατικό κόσµο», καθώς οποιαδήποτε ϑεωρία γενίκευσης είναι
άσχετη όσον αφορά την εφαρµογή της στα πραγµατικά προβλήµατα, αν δεν αντιµετωπίσει
το προηγούµενο πρόβληµα. Ορισµένα - αλλά όχι όλα - από τα σηµαντικά Ϲητήµατα που
εγείρονται σε αυτή την εργασία είναι τα ακόλουθα :
(α) «Μπορεί κάποιος να αποδείξει επαγωγικά συµπεράσµατα από τις πρώτες αρχές;» Με άλλα λόγια, δεδοµένης της επίδοσης ενός αλγορίθµου µάθησης στο σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητά του να
παρέχει µια ακριβή αναπαράσταση της συνάρτησης στόχου, για παραδείγµατα εκτός
του συνόλου δεδοµένων;
(ϐ) Αν δεν µπορέσουµε να απαντήσουµε στην προηγούµενη ερώτηση, ποιες είναι οι υποϑέσεις για την κατανοµή πραγµατικών δεδοµένων (η συνάρτηση στόχου) που µπορούν
να ϐοηθήσουν στη γενίκευση αλγορίθµων εκπαίδευσης, όπως ο αλγόριθµος οπίσθιας
διάδοσης σφάλµατος (back-propagation algorithm), που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του σφάλµατος σχετικά µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης;
(γ) Υπάρχει µαθηµατική αρχή για την εκτίµηση του πότε λαµβάνει χώρα το ϕαινόµενο
της υπερ-εκπαίδευσης, ώστε να προχωρήσουµε στην τροποποίηση του αλγορίθµου
µάθησης, προκειµένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις µιας τέτοιας υπερ-εκπαίδευσης;
(δ) Είναι δυνατόν να εκφραστούν από µαθηµατικούς όρους η ικανότητα ενός συνόλου εκπαίδευσης να αντιπροσωπεύει πιστά την κατανοµή σε ολόκληρο το χώρο των δεδοµένων;
(ε) Ποιες είναι οι υποθέσεις ϐάσει των οποίων οι µη παραµετρικές στατιστικές τεχνικές,
όπως της διασταυρωµένης επικύρωσης (cross-validation), (που έχουν σχεδιαστεί για
να επιλέξουν µεταξύ αλγορίθµων µάθησης), επιτυγχάνουν να µειώσουν το σφάλµα
γενίκευσης;
Κατά την επίλυση των παραπάνω Ϲητηµάτων, ο προτεινόµενος ϕορµαλισµός ϕαίνεται να
επεκτείνει τον κλασικό Bayesian ϕορµαλισµό χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση της υπόθεσης
(hypothesis function), δηλαδή την κατανοµή του συνόλου δεδοµένων, όπως αυτή µαθαίνεται
από το «γενικευτή». Ο µαθηµατικός ϕορµαλισµός που υιοθετείται προτείνει έναν τρόπο ταιϱιάσµατος του ϐαθµού, στον οποίο η κατανοµή που προκύπτει από τον αλγόριθµο µάθησης
ταιριάζει µε την κατανοµή των δεδοµένων εκπαίδευσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την αντιµετώπιση διαφόρων Ϲητηµάτων γενίκευσης, όπως η υπερ-εκπαίδευση και ο ελάχιστος
αριθµός παραµέτρων για το µοντέλο που χρησιµοποιείται. Από άλλη άποψη, ο ϕορµαλισµός
αυτός προτείνεται µε σκοπό να εκφράσει µε µαθηµατικούς όρους τις παραδοχές ενός γενικευτή, ώστε το χρησιµοποιούµενο µοντέλο να ταιριάζει καλύτερα στο σύνολο εκπαίδευσης
που αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό κόσµο. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία σηµαντικών ϑεωρητικών αποδείξεων προτείνει µια σταθερή ϐάση για την αντιµετώπιση διαφόρων ϑεµάτων
στη Μηχανική Μάθηση και οδηγεί στην ανάπτυξη εννοιών όπως τα ϑεωρήµατα NFL.
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Οι πρώτες και κυριότερες συνεισφορές του Wolpert σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL παϱουσιάστηκαν στα άρθρα [420, 421]. Σε αυτά τα δύο άρθρα, µε όνοµα :
(α) «Η έλλειψη a priori διακρίσεων µεταξύ αλγορίθµων µάθησης» και
(ϐ) «Η ύπαρξη a priori διακρίσεων µεταξύ αλγορίθµων µάθησης»,
ο Wolpert αναπτύσσει τη ϑεωρία του και διαµορφώνει τα ϑεωρήµατα «µη δωρεάν γεύµατος».
Στο πρώτο άρθρο, συζητά την υπόθεση ότι µε δεδοµένους δύο αλγορίθµους µάθησης δεν
µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχει οποιαδήποτε προηγούµενη πληροφορία σχετικά µε το
ότι αυτοί οι αλγόριθµοι είναι διακριτοί όσον αφορά την απόδοση αυτών των αλγορίθµων σε
συγκεκριµένη κατηγορία προβληµάτων. Στο δεύτερο άρθρο του, ο Wolpert ξεδιπλώνει τα
επιχειρήµατά του σχετικά µε την αντίστροφη παραδοχή, δηλαδή για το αν υπάρχουν προηγούµενες διαφορές όσον αφορά την απόδοση οποιωνδήποτε δύο αλγορίθµων. Αυτά τα δύο
άρθρα ασχολούνται µε την επιτηρούµενη µάθηση, αλλά οι ϑεωρητικές δοµές εφαρµόστηκαν
σε πολλαπλούς τοµείς, όπου δύο διαφορετικοί αλγόριθµοι ανταγωνίζονται, ως προς το ποιος
εκτελείται καλύτερα για µια τάξη προβληµάτων και συναφείς συναρτήσεις σφάλµατος.
Εστιάζοντας στην επιτηρούµενη µάθηση, στην πρώτη από τις προαναφερθείσες εργασίες, ορίζεται η έννοια του συνόλου εκπαίδευσης (Off-Training Set (OTS)) και προτείνεται η
σχετική µέτρηση απόδοσης του αλγορίθµου επιτηρούµενης µάθησης. Ο µαθηµατικός ϕορµαλισµός που χρησιµοποιείται, ϐασίζεται στον λεγόµενο εκτεταµένο Bayesian ϕορµαλισµό
και εξευγενίζεται για να ληφθεί υπόψη το σφάλµα γενίκευσης, η συνάρτηση κόστους και ο
µη συσχετισµός µε τον αλγόριθµο µάθησης, ενώ παράγονται οι απαραίτητες υποθέσεις για
τα σύνολα εκπαίδευσης και τους στόχους. Στη συνέχεια, η πιθανότητα κάποιου κόστους,
έστω c, του αλγορίθµου µάθησης που σχετίζεται µε τη συνάρτηση απώλειας (loss function),
προτείνεται ως εξής :

P (c|d) =

R

df dhP (h|d)P (f |d)Mc,d (f, h),

που ϑεωρείται ότι είναι το εσωτερικό γινόµενο µεταξύ των διανυσµάτων άπειρης διάστασης
P (f |d) και P (h|d) που αντιπροσωπεύουν τις συναρτήσεις στόχου και υπόθεσης αντίστοιχα,
ενώ το Mc,d (f, h) είναι ένα συµµετρικό µητρώο ως προς τα ορίσµατά του. Αυτή η ποσότητα του εσωτερικού γινοµένου µεγιστοποιείται, εάν η συνάρτηση-στόχος f και η συνάρτηση
υποθέσεως h, δοθέντος του συνόλου δεδοµένων εκπαίδευσης d, είναι αρκετά κοντά η µία
στην άλλη, δηλαδή στην περίπτωση που είναι ευθυγραµµισµένες. Με δεδοµένους δύο αλγορίθµους µάθησης (γενικευτές) A και B , ένα σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί
ασχολείται µε τη σύγκριση αυτών των δύο αλγορίθµων, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
το σύνολο F1 των συναρτήσεων στόχου f για το οποίο ο A νικά τον B , συγκρίνεται µε το
αντίστοιχο σύνολο F2 των συναρτήσεων στόχου f , για τις οποίες ο αλγόριθµος B υπερνικά
τον A. ΄Οπως αναφέρθηκε στο άρθρο [421]:

«Για να αναλυθεί αυτό το Ϲήτηµα προτείνεται να συγκριθεί ο µέσος όρος των κατανοµών πιθανότητας για τον αλγόριθµο A µε τον ίδιο µέσο όρο για τον αλγόριθµο B . Η σχέση µεταξύ αυτών
των δύο µέσων τιµών χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των συνόλων F1 και F2 .»
Στη δεύτερη εργασία «Η ύπαρξη a priori διακρίσεων µεταξύ αλγορίθµων µάθησης» [420],
ο Wolpert, εκτός από την επανεξέταση των ϑεωρηµάτων και µερικών παραδειγµάτων που
διατυπώθηκαν στην πρώτη εργασία, εξετάζει τα ϑεωρήµατα NFL σε σχέση µε την διασταυρούµενη επικύρωση και τη λεγόµενη head-to-head συµπεριφορά σε σχέση µε τον αλγόριθµο
B και συγκριτικά λίγες συναρτήσεις στόχου, στις οποίες ο αλγόριθµος A είναι ανώτερος
από τον αλγόριθµο B . Επιπλέον, αναπτύσσει µια επέκταση της ϑεωρίας του εξετάζοντας
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το µέσο όρο των «γενικευτών» παρά των στόχων. Αυτό σηµαίνει ότι αντί να χαρακτηρίζουµε
δύο αλγορίθµους λαµβάνοντας το µέσο όρο αναφορικά µε όλους τους διαθέσιµους στόχους,
έστω f, φ, P (f ) ή P (φ), κρατώντας την υπόθεση P (h|d) σταθερή, είναι δύσκολο να εξεταστούν εναλλακτικά αποτελέσµατα όταν κάποιος κατέχει µία από τις οντότητες σχετικά µε
τους στόχους, καθορίζει και υπολογίζει κατά µέσο όρο τις οντότητες υπόθεσης. Για αυτή την περίπτωση, ο Wolpert διατυπώνει κάποια επιπλέον ϑεωρήµατα και τελικά εξετάζει
την περίπτωση όπου η συνάρτηση απώλειας (loss function) L(·|·) είναι µη οµογενής (nonhomogenous) και έτσι, τα ϑεωρήµατα NFL δεν εφαρµόζονται, καθώς κάποιος µπορεί να
κάνει a priori διακρίσεις µεταξύ αλγορίθµων.
Ως συµπέρασµα αναφέρεται στο άρθρο [420], ότι αυτές οι δύο εργασίες διερευνούν
κάποια συµπεριφορά του σφάλµατος OTS. Συγκεκριµένα, επισηµοποιούν και διερευνούν
την έννοια ότι

«Αν κανείς δεν κάνει υποθέσεις σχετικά µε τον στόχο, τότε δεν έχει καµία διαβεβαίωση για το
πόσο καλά γενικεύει».

2.2

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για τη ϐελτιστοποίηση και την
αναζήτηση

Μια άλλη κατεύθυνση της έρευνας για την εφαρµογή των ιδεών που σχετίζονται µε τα ϑεωϱήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γευµάτων», που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αφορά τον τοµέα
της ϐελτιστοποίησης. Η εργασία «∆εν υπάρχουν δωρεάν γεύµατα στη ϐελτιστοποίηση» [424]
που δηµοσιεύτηκε από τους Wolpert και McReady ασχολείται µε το ϑέµα αυτό, µε ϐάση
δύο τεχνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τους συγγραφείς στο Ινστιτούτο του Santa Fe.
Η πρώτη τεχνική αναφορά που δηµοσιεύθηκε [417], µε τον τίτλο «Τι κάνει ένα πρόβληµα
ϐελτιστοποίησης δύσκολο;» ϑέτει την ερώτηση :

«Υπάρχουν κλάσεις συνδυαστικής ϐελτιστοποίησης εγγενώς σκληρότερες από άλλες, ανεξάρτητα από τον αλγόριθµο που κάποιος χρησιµοποιεί ή µπορεί αυτή η δυσκολία να εκτιµηθεί µόνο
σε σχέση µε έναν συγκεκριµένο αλγόριθµο;»

Η δευτερη τεχνική αναφορά [416], µε τίτλο «∆εν υπάρχουν δωρεάν γεύµατα για αναζήτηση»
επικεντρώνεται στην απόδειξη ότι όλοι οι αλγόριθµοι που ψάχνουν για ένα ϐέλτιστο σε κάποιο
πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, δηλαδή ένα ακραίο σηµείο µιας αντικειµενικής συνάρτησης,
αποδίδουν ακριβώς το ίδιο, ανεξάρτητα από το µέτρο απόδοσης που χρησιµοποιείται, όταν
λαµβάνεται ο µέσος όρος για όλες τις δυνατές αντικειµενικές συναρτήσεις.
Το έργο των Wolpert και McReady «∆εν υπάρχουν δωρεάν γεύµατα στη ϐελτιστοποίηση» [424], ϑέτει ένα ϕορµαλισµό για τη διερεύνηση της σχέσης της αποτελεσµατικότητας
των αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης και των προβληµάτων που επιλύουν. Τα ϑεωρήµατα «µη
ύπαρξης δωρεάν γευµάτων» που αναπτύχθηκαν στην εργασία τους, καταδεικνύουν ότι η
επιτυχής απόδοση οποιουδήποτε αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης σε µια τάξη προβληµάτων αντισταθµίζεται από την «υποβαθµισµένη» επίδοση σε µια άλλη κατηγορία προβληµάτων. Μια
γεωµετρική ερµηνεία παρέχεται σχετικά µε τη σηµασία της καταλληλότητας ενός αλγορίθµου
για την αντιµετώπιση ορισµένων προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. Επιπλέον, όπως αναφέρϑηκε στις προηγούµενες τεχνικές αναφορές, οι συγγραφείς τους εξετάζουν εφαρµογές των
ϑεωρηµάτων NFL σε ϑεωρητικές πτυχές της ϐελτιστοποίησης, καθώς και στον ορισµό µέτρων
απόδοσης για πλαίσια που άπτονται της ϐελτιστοποίησης.
∆εδοµένης της πληθώρας διαθέσιµων τεχνικών ϐελτιστοποίησης «µαύρου-κουτιού» (blackbox optimization techniques), οι Wolpert και McReady προσπαθούν να παράσχουν τον ϕορ-
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µαλισµό για την αντιµετώπιση του ακόλουθου προβλήµατος :

«Υπάρχει σχέση ανάµεσα στο πόσο καλά εκτελείται ένας αλγόριθµος και το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης για το οποίο εκτελείται;»

Αυτό το πρόβληµα µπορεί να προβληθεί σε πολλά άλλα όπως :
(α) Ποια είναι τα µαθηµατικά συστατικά της ϑεωρίας ϐελτιστοποίησης που κάποιος πρέπει
να γνωρίζει πριν αποφασίσει σχετικά µε τις απαραίτητες κατανοµές πιθανοτήτων που
πρέπει να εφαρµοστούν;
(ϐ) Είναι η ϑεωρία των πληροφοριών και η Bayesian ανάλυση κατάλληλη για την κατανόηση των προηγούµενων ϑεµάτων;
(γ) ∆εδοµένων των αποτελεσµάτων απόδοσης ενός συγκεκριµένου αλγορίθµου σε µια συγκεκριµένη κατηγορία προβληµάτων, µπορεί κανείς να παράσχει a priori γενίκευση
αυτών των αποτελεσµάτων σε άλλες κατηγορίες προβληµάτων;
(δ) Υπάρχει κατάλληλο µέτρο µιας τέτοιας γενίκευσης; Μπορεί κάποιος να αξιολογήσει την
απόδοση των αλγορίθµων σε προβλήµατα, ώστε να είναι σε ϑέση να συγκρίνει αυτούς
τους αλγορίθµους;
Ο ϕορµαλισµός που αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς είναι διαρθρωµένος γύρω από
τις ακόλουθες έννοιες :
1. ΄Ενα δείγµα µεγέθους m είναι ένα σύνολο m διαφορετικών σηµείων που επισκέπτεται
ο αλγόριθµος και υποδηλώνεται από το ακόλουθο σύνολο

dm = {(dxm (1), dym (1)), (dxm (2), dym (2)), . . . , (dxm (m), dym (m))}
y

όπου το dxm (i) δηλώνει την τιµή X του στοιχείου i του δείγµατος και dm (m) είναι το
σχετικό κόστος, δηλαδή η τιµή Y .
2. ΄Ενας αλγόριθµος ϐελτιστοποίησης α είναι µια χαρτογράφηση από τα σύνολα σηµείων
που επισκεφθήκε προηγουµένως σε ένα καινούριο σηµείο του συνόλου X , δηλαδή

α : d ∈ D → {x|x ∈
/ dx },
όπου ∆ δηλώνει το χώρο όλων των (m−µεγέθους) δειγµάτων και το α είναι ένας ντετερµινιστικός αλγόριθµος, µε την έννοια ότι κάθε δείγµα αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό νέο
σηµείο.
y

3. Η απόδοση ενός αλγορίθµου µετά από m επαναλήψεις είναι µια συνάρτηση Φ(dm ) του
δείγµατος.
4. ∆οθέντος ολόκληρου του χώρου των δυνατών συναρτήσεων κόστους, για παράδειγµα
τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης F , η κατανοµή

P (f ) = P (f (x1 ), f (x2 ), . . . , f (x|X | ))
που ορίζεται αναφορικά µε τα προβλήµατα F παρέχει την πιθανότητα κάθε f ∈ F να
είναι το πραγµατικό πρόβληµα ϐελτιστοποίησης που διαχειριζόµαστε.
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5. Η απόδοση ενός αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης α αναφορικά µε µια συνάρτηση κόστους
f µετά από m επαναλήψεις µετράται ως P (dym |f, m, α).
Ας εξετάσουµε σε αυτό το σηµείο το ακόλουθο πρόβληµα :
Υποθέστε ότι το F1 ⊆ F είναι ένα σύνολο προβληµάτων για τα οποία ο αλγόριθµος α1 αποδίδει
καλύτερα από τον αλγόριθµο α2 και το F2 ⊆ F υποδηλώνει το σύνολο για το οποίο ο α2 αποδίδει καλύτερα από τον αλγόριθµο α1 . Πώς µπορεί κανείς να συγκρίνει αυτά τα δύο σύνολα;
y

Η απάντηση που έδωσαν οι συγγραφείς ϐασίζεται στο άθροισµα των P (dm |f, m, α1 ) και
y
το άθροισµα των P (dm |f, m, α2 ) αναφορικά µε όλες τις διαθέσιµες συναρτήσεις f , δηλαδή
σε όλα τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης. Το ακόλουθο ϑεώρηµα, όπως διατυπώνεται στην
εργασία τους [424], διευθετεί το προηγούµενο πρόβληµα.
Θεώρηµα 1 Για οποιοδήποτε Ϲευγάρι αλγορίθµων α1 και α2 ,

X

P (dym |f, m, α1 ) =

f

X

P (dym |f, m, α 2 ) .

f

Στο παραπάνω ϑεώρηµα το πρόβληµα ϑεωρείται σταθερό µε την πάροδο του χρόνου. Αν
η συνάρτηση κόστους εξαρτάται από το χρόνο, µε την έννοια ότι, ενώ το πρόβληµα αρχικά
εκφράζεται µε κάποια συνάρτηση κόστους f1 που υπάρχει όταν λαµβάνεται η πρώτη τιµή στο
X , τότε αυτή η συνάρτηση µετασχηµατίζεται πριν από οποιαδήποτε επακόλουθη επανάληψη
του αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης. Εάν ο µετασχηµατισµός αντιπροσωπεύεται µε την απεικόνιση T : F × N → F , και T = Ti , τότε fi+1 = Ti (f ) και το ακόλουθο ϑεώρηµα µπορεί να
διατυπωθεί :
y

y

Θεώρηµα 2 Για κάθε dm , Dm , m > 1, αλγορίθµους α1 και α2 , και αρχικές συναρτήσεις
κόστους f1
X
X

P (dym |f1 , T, m, α1 ) =

T

P (dym |f1 , T, m, α2 ),

T

και

X

y
P (Dm
|f1 , T, m, α1 ) =

T

X

y
P (Dm
|f1 , T, m, α2 ).

T

Μια από τις συνέπειες των ϑεωρηµάτων NFL που συζητήθηκαν από τους συγγραφείς,
ασχολείται µε τη γεωµετρική προοπτική των ϑεωρηµάτων NFL. Από την άποψη αυτή, ϑεωρούµε το χώρο F όλων των συναρτήσεων κόστους και την πιθανότητα απόκτησης ενός
y
συγκεκριµένου dm που ορίζεται από τη σχέση :

P (dym |m, α) =

X

P (dym |m, α, f ) P (f ),

f

µε το P (f ) να είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης που διαχειϱιζόµαστε να έχει ως συνάρτηση κόστους την f . ΄Οπως σηµειώνεται από τους συγγραφείς, το
προηγούµενο άθροισµα µπορεί να ϑεωρηθεί ως εσωτερικό γινόµενο στο χώρο F . Εποµένως,
−
−
αν ορίσουµε τα διανύσµατα →
v dym ,α,m και →
p , µε τις f συνιστώσες τους αντίστοιχα, τότε :

→
−
v dym ,α,m (f ) ≡ P (dym |m, α, f ),

−
και →
p ≡ P (f ),

τότε, ισχύει ότι :

−
−
P (dym |m, α) = →
v dym ,α,m · →
p.
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Οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι αυτή η εξίσωση παρέχει µια γεωµετρική ερµηνεία της
y
διαδικασίας ϐελτιστοποίησης. Εποµένως, το dm αντιπροσωπεύει το επιθυµητό δείγµα και το
m λαµβάνεται ως µέτρο της υπολογιστικής προσπάθειας που απαιτείται για τον αλγόριθµο.
−
Επιπλέον, εάν ένα διάνυσµα →
p αντιπροσωπεύει το προηγούµενο που περιλαµβάνει όλες τις
γνώσεις σχετικά µε τις συναρτήσεις κόστους, τότε η τελευταία εξίσωση διατυπώνει µε µαθηµατικούς όρους ότι :

−
«Η απόδοση ενός αλγορίθµου καθορίζεται από το µέγεθος της προβολής του στο →
p ή µε
→
−
άλλα λόγια από το πόσο ευθυγραµµισµένο είναι το διάνυσµα v dym ,α,m µε το διάνυσµα του
−
προβλήµατος →
p .»
Σε σχέση µε τη γεωµετρική ϑεώρηση που προκύπτει, το ϑεώρηµα NFL έχει ως αποτέλεσµα
P
y
ότι το f P (dm |f, m, α) είναι ανεξάρτητο του αλγορίθµου α, κάτι που σηµαίνει ότι για κάθε
y
συγκεκριµένο dm και m, όλοι οι αλγόριθµοι έχουν την ίδια προβολή πάνω στην οµοιόµορφη
→
−
P (f ) που αντιπροσωπεύεται από το διαγώνιο διάνυσµα 1 .
Επιπλέον, οι συγγραφείς Wolpert και McReady διερευνούν τη σχέση των παραπάνω αποτελεσµάτων µε τις ϑεωρητικές πτυχές της ϐελτιστοποίησης και παρέχουν µέτρα απόδοσης
για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ενός συγκεκριµένου αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης. Τέλος, συζητούνται ελάχιστες διαφορές µεταξύ αλγορίθµων αναζήτησης και παρέχονται
ορισµένα µέτρα επιδόσεων για αλγόριθµους αναζήτησης.

2.3

Πρόσφατες εργασίες του Wolpert

Το άρθρο των Köppen, Wolpert και McReady «Παρατηρήσεις αναφορικά µε το πρόσφατο
άρθρο σχετικά µε τα ϑεωρήµατα µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» [220] είναι µια σύντοµη εργασία που επανεξετάζει µια προηγούµενη εργασία του Köppen [219] µε τον τίτλο «Ορισµένες
τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά µε την απόδειξη του ϑεωρήµατος µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος». Σε αυτή την επιστολή, οι συγγραφείς, ακολουθώντας τις υποδείξεις δηµοσιεύθηκαν
στο άρθρο [219], παρέχουν µια σύντοµη απόδειξη των ϑεωρηµάτων NFL, ενώ διορθώνουν
ένα λάθος ισχυρισµό που έγινε στην εργασία [219], σχετικά µε τον κυκλικό ισχυρισµό της
αρχικής απόδειξης των ϑεωρηµάτων NFL που δηµοσιεύθηκαν στα άρθρα [416, 424].
Ακολούθως, ας δώσουµε κάποιες λεπτοµέρειες για αυτό το ϑεώρηµα, όπως παρουσιάζεται
στα άρθρα [416, 424]· η απόδειξή του είναι σηµαντική για πολλά άρθρα σχετικά µε τα
ϑεωρήµατα NFL. Αρχικά, ϑεωρούµε δύο πεπερασµένα σύνολα X και Y µαζί µε το σύνολο
όλων των συναρτήσεων κόστους f : X → Y . Επιπλέον, για ϑετικό ακέραιο m, τέτοιο ώστε
m < |X|, έστω dm = {(dxm (i), dym (i) = f (dxm (i)))}, δηλαδή τα σηµεία του δείγµατος που
επισκέπτεται ο αλγόριθµος σε m ϐήµατα, µε i = 1, 2, . . . , m dxm (i) ∈ X ∀x και για κάθε i, j
ισχύει ότι dxm (i) 6= dxm (j). Ας υποθέσουµε ότι α είναι ο αλγόριθµος αναζήτησης που µας
ενδιαφέρει, ο οποίος είναι ένας ντετερµινιστικός «τυφλός» αλγόριθµος (blind algorithm), που
αποδίδει σε κάθε πιθανό dm ένα στοιχείο του X το οποίο δεν είναι ήδη στο dx . Αυτό σηµαίνει
ότι,

dxm+1 (m + 1) = α[dm ] ∈
/ {dxm }.
Ας ϑεωρήσουµε ότι η ποσότητα Y (f, a, m) υποδηλώνει την ακολουθία των m τιµών του
Y που παράγεται από τον αλγόριθµο α για µια συνάρτηση f µετά τα m διαδοχικά ϐήµατα
εκτέλεσης και δ(·, ·) είναι η συνάρτηση δέλτα του Kronecker, η οποία επιστρέφει 1 αν τα
ορίσµατά της είναι αυτόσηµα και 0 διαφορετικά. Συνεπώς, ισχύει το ακόλουθο λήµµα :
y

Λήµµα 1 Για κάθε αλγόριθµο α και οποιοδήποτε dm ,

2.4 Μη δωρεάν γεύµα για ϐελτιστοποίηση και εξελικτικούς αλγορίθµους

X

23

δ(dym , Y (f, m, α)) = |Y ||X|−m .

f

΄Ετσι, εάν c(·) είναι κάποιο µέτρο απόδοσης που αποδίδει µια πραγµατική τιµή σε οποιοδήποτε
y
σύνολο dm και k ∈ R είναι µια τιµή απόδοσης, τότε προκύπτει το ακόλουθο ϑεώρηµα :
Θεώρηµα 3 Για οποιουσδήποτε δυο ντετερµινιστικούς αλγορίθµους α και b, οποιαδήποτε τιµή
k ∈ R και οποιοδήποτε µέτρο απόδοσης c(·),

X
f

δ(k, c(Y (f, m, α))) =

X

δ(k, c(Y (f, m, b))).

f

Εκτός από την εξέταση της απόδειξης αυτού του ϑεώρηµατος, σε αυτή την επιστολή, οι
συγγραφείς είχαν την ευκαιρία να «υπερασπιστούν» τα ϑεωρήµατα NFL ενάντια στην άποψη
που αποκαλούν ως µηδενιστική περί µη ύπαρξης αλγορίθµων καθολικής εφαρµογής. Συµπερασµατικά, τα ϑεωρήµατα NFL ϑα πρέπει να ϑεωρούνται ως ένα ερευνητικό πεδίο και όχι,
ως ένα απλό, ϐολικό ή ενοχλητικό αποτέλεσµα. Ως εκ τούτου, προτείνουν να επικρατήσει
µια πιο «ανοιχτόµυαλη» άποψη για να διερευνηθούν τα όρια των ϑεωρηµάτων NFL καθώς
και τα δυνατά Ϲητήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή τους σε διάφορους τοµείς.
Αξίζει να αναφερθεί, σε αυτό το σηµείο, µια σχετικά πιο πρόσφατη εργασία του Wolpert [423] µε τίτλο : «Ποια είναι η πραγµατική σηµασία των ϑεωρηµάτων µη ύπαρξης δωρεάν
γεύµατος; Πώς να ϐελτιώσουµε τους αλγορίθµους αναζήτησης;» Στην παρούσα ερευνητική εργασία ο συγγραφέας της επανεξετάζει τις ϐασικές ιδέες της εργασίας του σχετικά µε τα NFL,
όσον αφορά τους αλγορίθµους αναζήτησης. Ο Wolpert επιµένει να αναλύει το Ϲήτηµα ότι,
ενώ τα ϑεωρήµατα NFL έχουν ισχυρές συνέπειες, κάθε ϕορά που υιοθετείται οµοιόµορφη
κατανοµή για τις συναρτήσεις κόστους αναφορικά µε τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, αυτό
δεν προορίζεται να υποστηρίξει τη χρήση µιας τέτοιας κατανοµής όταν κάποιος πρέπει να
λύσει ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης. Προσπαθώντας να διευκρινίσει τι σηµαίνει πραγµατικά το ϑεώρηµα NFL προκειµένου να ϐελτιώσει τους αλγορίθµους αναζήτησης, ο Wolpert
αναλύει ένα είδος «ϐαθιάς, επίσηµης σχέσης µεταξύ επιτηρούµενης µάθησης και αναζήτησης.»
Ως αποτέλεσµα της ανάλυσης αυτής της σχέσης, υπάρχουν ϑεωρήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» τόσο για τη διαδικασία αναζήτησης όσο και για την επιτηρούµενη διαδικασία
και, έτσι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι επαναχρησιµοποίησης των τεχνικών που αναπτύχθηκαν
αρχικά στην επιτηρούµενη µάθηση για την καθοδήγηση της αναζήτησης. ΄Ετσι, παρουσιάζονται στην εργασία του ορισµένα πειράµατα που επιβεβαιώνουν την αποτελεσµατικότητα
των αλγορίθµων αναζήτησης, οι οποίοι ϐασίζονται σε αυτές τις έννοιες.

2.4

Μη δωρεάν γεύµα για ϐελτιστοποίηση και εξελικτικούς αλγορίθµους

Σε αυτή την ενότητα ϑα παρουσιάσουµε τους συσχετισµούς των ϑεωρηµάτων NFL µε τη ϐελτιστοποίηση και µια συχνά χρησιµοποιούµενη και αποτελεσµατική οικογένεια µεθόδων, αυτή
που άπτεται του εξελικτικού υπολογισµού και συγκεκριµένα τους εξελικτικούς αλγορίθµους.
Ακόµα, αναλύονται µέθοδοι ευρετικών και µετα-ευρετικών τεχνικών, όπως και η δυνατότητα
«ύπαρξης δωρεάν γευµάτων».

2.4.1

Μη δωρεάν γεύµατα και εξελικτικοί αλγόριθµοι

Τα ϑεωρήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας και διατηρούν αυτό το ενδιαφέρον αµείωτο. Από την άλλη πλευρά,

24

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για τη Μαθηµατική Βελτιστοποίηση

αποτέλεσαν περιστασιακά το µήλον της έριδος µεταξύ ορισµένων ερευνητών. Τέτοιες συγκρουόµενες ϑέσεις παρατίθενται στο δοκίµιο του Perakh [301]. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να
σταθούµε σε κάποιες από τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί διαχρονικά. Συγκεκριµένα,
ας σηµειώσουµε τη ϑέση του Orr [280] σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL, που παρουσιάστηκαν
στο περιθώριο της δηµοσίευσης του ϐιβλίου του William Dembski [91]. Ο Orr δήλωσε ότι :

... Τα ϑεωρήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» συγκρίνουν την αποτελεσµατικότητα των εξελικτικών αλγορίθµων και εξετάζουν πόσο συχνά ένας τέτοιος αλγόριθµος µπορεί να ανιχνεύσει
τον στόχο, µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό ϐηµάτων...

Ο Orr υπογράµµισε κάποιες πολύ χρήσιµες παρατηρήσεις σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL
σε σχέση µε τη ∆αρβινική ϑεωρία, και αυτή ήταν η ουσία της διαφοράς µεταξύ του Orr και
του Dembski. Πιο συγκεκριµένα, ο Orr ισχυρίζεται ότι η εξέλιξη, σύµφωνα µε τη ϑεωρία
του ∆αρβίνου, δε µπορεί να ϑεωρηθεί ως διαδικασία αναζήτησης, και εποµένως, αντίθετα µε
τον Dembski, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο ∆αρβινισµός αποτελεί έναν αλγόριθµο
αναζήτησης. Είναι προφανές ότι τα ϑεωρήµατα NFL δεν αποκλείουν την εξελικτική διαδικασία που ορίζεται σύµφωνα µε τη δαρβινική ϑεωρία. Ως εκ τούτου, οι εξελικτικοί αλγόριθµοι
µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα για αναζήτηση και είναι ικανοί να ξεπεράσουν
έναν αλγόριθµο τυχαίας αναζήτησης (random search algorithm).
Στην εργασία [301] ο Perakh έδωσε µια δηµοφιλή ερµηνεία των ϑεωρηµάτων NFL. Η
ερµηνεία αυτή παρουσιάζεται στη συνέχεια, µαζί µε ορισµένα χρήσιµα σχόλια και παρατηρήσεις που δόθηκαν από τον συγγραφέα. Ας υποθέσουµε ότι οι A και B είναι δύο αλγόριθµοι αναζήτησης, διερευνώντας τον ίδιο χώρο αναζήτησης. Οι αλγόριθµοι διερευνούν
το χώρο αναζήτησης που εφαρµόζονται σε µεταβαλλόµενα σηµεία, επιλέγοντας είτε τυχαία
σηµεία είτε ακολουθώντας µια συγκεκριµένη ακολουθία. Κάθε αλγόριθµος εκτελεί έναν οϱισµένο αριθµό κινήσεων. Σε κάθε σηµείο που επισκέπτεται ο αλγόριθµος υπολογίζει την
αξία της συνάρτησης καταλληλότητας (fitness function) και έτσι, µετά από, π.χ. k ϐήµατα, ο
αλγόριθµος παρέχει k µετρήσεις, οι οποίες συνιστούν αυτό που ονοµάζεται δείγµα (sample).
Στην ουσία, αυτό το δείγµα δεν είναι παρά ένας πίνακας στον οποίο καταγράφονται οι
τιµές της συνάρτησης καταλληλότητας για κάθε σηµείο αναζήτησης. Ωστόσο, προκύπτει ένα
σηµαντικό ερώτηµα :

«Μπορούν δύο άλλοι αλγόριθµοι να επιστρέψουν το ίδιο δείγµα, δεδοµένου ότι έχουν επιλέξει
τον ίδιο αριθµό σηµείων;»

Προφανώς, τα δείγµατα που υπολογίζονται από δύο αυθαίρετα επιλεγµένους αλγορίθµους
δεν αναµένεται να είναι τα ίδια. Αυτό το επιχείρηµα µπορεί εύκολα να κατανοηθεί αν το
εξετάσουµε από άποψη πιθανοτήτων.
Συγκεκριµένα, ο Perakh σηµειώνει ότι :
Η πιθανότητα ενός δείγµατος (δηλαδή ενός πίνακα), µεγέθους k , που παράγεται από έναν
αλγόριθµο, ας πούµε A, διαφέρει από την πιθανότητα το ίδιο δείγµα να παράγεται από έναν
άλλον αλγόριθµο, έστω B , για τον ίδιο αριθµό ϐηµάτων των αλγορίθµων.

Ωστόσο, το πρώτο ϑεώρηµα NFL δηλώνει ότι εάν τα αποτελέσµατα αναζήτησης των δύο αλγορίθµων δεν συγκριθούν για ένα συγκεκριµένο χώρο καταλληλότητας αλλά υπολογισθούν
κατά µέσο όρο για όλους τους δυνατούς χώρους αναζήτησης, τότε οι παραπάνω πιθανότητες
απόκτησης του ίδιου δείγµατος είναι ίσες για οποιοδήποτε Ϲεύγος αλγορίθµων.
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Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι τα ϑεωρήµατα NFL ισχύουν ανεξάρτητα από το πόσες ϕορές
χρησιµοποιούνται οι αλγόριθµοι για να ολοκληρωθεί η αναζήτηση στον υποκείµενο χώρο
του προβλήµατος ή το ποιες τιµές της συνάρτησης καταλληλότητας επιστρέφονται από τα
διαφορετικά σηµεία αναζήτησης. ΄Ενα άλλο σηµείο που αξίζει να προσέξουµε, είναι, ότι τα
ϑεωρήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» δεν παρέχουν κάποιον ισχυρισµό για τη σχετική
απόδοση των αλγορίθµων, όπως ορίζεται στην εργασία [301], για ένα συγκεκριµένο χώρο
αναζήτησης. Ως αποτέλεσµα, από άποψη απόδοσης, οποιοσδήποτε αλγόριθµος ϑα µπορούσε
να είναι πολύ καλύτερος από οποιονδήποτε άλλο «ανταγωνιστή» του.
Παρά το γεγονός ότι τα ϑεωρήµατα NFL ισχύουν για εξελικτικούς αλγορίθµους, στο
άρθρο [422] υποστηρίζεται ότι αυτό δεν µπορεί να ισχύει για την περίπτωση συν-εξελικτικών
αλγορίθµων και έτσι, είναι δυνατή η «ύπαρξη δωρεάν γευµάτων». Το πλαίσιο NFL για την
περίπτωση συν-εξελικτικών αλγορίθµων, όπως περιγράφεται στο άρθρο [380], δίνεται στη
συνέχεια.
Η δήλωση σχετικά µε τη «µέση απόδοση των αλγορίθµων», που αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους και τις αναφορές που δίνονται σε αυτή την ενότητα, δεν έχει νόηµα
χωρίς τον ορισµό του τρόπου µε τον οποίο µετράται αυτή η απόδοση. Με άλλα λόγια, ένα
πολύ σηµαντικό Ϲήτηµα είναι να καθορίσουµε τις µετρικές που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε
για να µετρήσουµε και να συγκρίνουµε αποτελεσµατικά τις επιδόσεις των αλγορίθµων.
Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν άλλα σηµαντικά ερωτήµατα, όπως :
(α) Υπάρχουν κατηγορίες συν-εξέλιξης για τις οποίες υπάρχουν ϑεωρήµατα NFL ;
(ϐ) Για ποιες κατηγορίες συν-εξέλιξης µπορούν να υπάρξουν «δωρεάν γεύµατα»;
Σύµφωνα µε τη ϐιβλιογραφία [425], αυτά τα ερωτήµατα είναι δύσκολο να απαντηθούν και
εξακολουθούν να παραµένουν ανοιχτά προβλήµατα.
Ορισµένες πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL και τη
ϐελτιστοποίηση «µαύρου κουτιού» (black-box optimization), έχουν δείξει ότι υπάρχουν συνεξελικτικά προβλήµατα για τα οποία ισχύει η «µη ύπαρξη δωρεάν γευµάτων», ενώ τα «δωρεάν
γεύµατα» είναι παρόντα στο πλαίσιο άλλων συν-εξελικτικών προβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα, στην εργασία [380], οι Service και Tauritz παρουσιάζουν ένα πλαίσιο NFL για κατηγορίες συν-εξελικτικών αλγορίθµων. Αυτό που είναι σηµαντικό σε αυτή την εργασία, είναι η
ταξινόµηση των συν-εξελικτικών αλγορίθµων µε ϐάση τις λύσεις που αναζητούν. Στο πλαίσιο
του συν-εξελικτικού αλγορίθµου που ορίστηκε στην παραπάνω εργασία, ο τύπος των λύσεων
ή οι αντίστοιχες λύσεις (individuals), οι οποίες ϑεωρούνται ως αποτελεσµατικές λύσεις στο
πρόβληµα, εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τύπο του προβλήµατος για τον οποίο ο συνεξελικτικός αλγόριθµος είναι σχεδιασµένος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφορετικές έννοιες
λύσεων σχετίζονται µε την περίπτωση συνεργατικής συν-εξέλιξης, την περίπτωση ισορροπίας
Nash, την περίπτωση maxmin κ.λπ.
Οι συγγραφείς ορίζουν τη λεγόµενη σχέση αδύναµης προτίµησης (weak preference relation) που είναι ένας σχετικά απλός τρόπος µέτρησης της απόδοσης των συν-εξελικτικών
αλγορίθµων και ως εκ τούτου, αποτελεί µια δυνατή µετρική. Αυτή η µετρική απόδοσης είναι
διαφορετική από αυτή που ορίστηκε αρχικά από τους Wolpert και Macready στο έργο τους
« ∆ωρεάν γεύµατα συν-εξέλιξης» (Co-evolutionary Free Lunches) [425].
Το πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τους Service και Tauritz µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένας
συνδυασµός εννοιών και ορισµών που προέρχονται από δύο ϑεωρητικά πλαίσια. Το πρώτο
πλαίσιο ασχολείται µε τα αρχικά ϑεωρήµατα NFL [424] για τους αλγορίθµους αναζήτησης
και το άλλο για τους συν-εξελικτικούς αλγορίθµους [128]. Αυτή η σύντηξη γίνεται σε σχέση
µε τη συνέπεια και των δύο πλαισίων. Επιπλέον, στην εργασία [380] οι συγγραφείς έδειξαν
ότι στην συν-εξέλιξη µπορούν να υπάρξουν δωρεάν γεύµατα. Κατά συνέπεια, το σηµαντικό
ερώτηµα που παραµένει να απαντηθεί είναι :
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«Σε ποιες κατηγορίες συν-εξελικτικών αλγορίθµων υπάρχουν «δωρεάν γεύµατα;» »

και χρειάζονται περαιτέρω µελέτες για να εξερευνήσουν πρόσθετες κατηγορίες συν-εξέλιξης.

2.4.2

Μη δωρεάν γεύµατα και Μετα-ευρετικές Τεχνικές

Είναι γνωστό ότι οι µέθοδοι ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους σωµατιδίων [296] έχουν
συµβάλει σηµαντικά στο πεδίο της µαθηµατικής ϐελτιστοποίησης. Αυτές οι µέθοδοι ϐασίζονται σε σµήνη και αποτελούνται από έναν αριθµό ατόµων που «καθοδηγούν» τη διαδικασία
ϐελτιστοποίησης µέσω της συλλογικής συµπεριφοράς τους, προκειµένου να επιτύχουν µια
ϐέλτιστη λύση. ΄Ενα µεγάλο πλεονέκτηµα αυτών των µεθόδων είναι ότι, υπό κατάλληλες
συνθήκες και προϋποθέσεις, είναι σε ϑέση να αποφύγουν τα τοπικά ελάχιστα και να εξασφαλίσουν τη σύγκλιση του αλγορίθµου µε κάποια ολική ϐέλτιστη λύση. Ωστόσο, η ανάλυση
της σύγκλισης των αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης που χρησιµοποιούν σµήνη σωµατιδίων παϱαµένει ένας ενεργός ερευνητικός τοµέας. Οι πιο σηµαντικές µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί
και χρησιµοποιούνται ευρύτατα, περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τους παρακάτω αλγορίθµους : Βελτιστοποίησης σµήνους σωµατιδίων (Particle Swarm Optimization (PSO)) [110],
Βελτιστοποίηση αποικίας µυρµηγκιών (Ant Colony Optimization (ACO)) [100], Αλγόριθµος
Πυγολαµπίδας (Firefly Algorithm) [429] Αλγόριθµος τεχνητής αποικίας µελισσών (Artificial
Bee Colony (ABC) algorithm) [208], Αλγόριθµος Νυχτερίδας (Bat Algorithm (BA)) [430],
Αλγόριθµος Κούκου (Cuckoo Search (CS)) [432].
Αυτές οι µέθοδοι, που ονοµάζονται επίσης, µετα-ευρετικές τεχνικές (meta-heuristic techniques), περιλαµβάνουν τη διαδικασία διερεύνησης (exploration) και εκµετάλλευσης (exploitation), δύο συγκεκριµένες διεργασίες αναζήτησης, οι οποίες, υπό κατάλληλες συνθήκες,
«ελέγχουν» το σµήνος προκειµένου να αποφευχθούν τα τοπικά ελάχιστα της συνάρτησης
καταλληλότητας. Οι εφαρµογές των παραπάνω µεθόδων, που ϐασίζονται σε σµήνη, είναι
πολλές και ανήκουν σε διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς. Ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτές από την εργασία [135], ιδίως όσον αφορά
τις εφαρµογές που άπτονται στον τοµέα µηχανικής αλλά και τη ϐιοµηχανία. Τα τελευταία χρόνια, η εφαρµογή των µετα-ευρετικών τεχνικών αυξάνεται συνεχώς και µάλιστα, έχει
εισέλθει σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, όπως αυτόν της τέχνης [5, 331]. Πιο συγκεκριµένα, έχουν εφαρµοσθεί µετα-ευρετικές τεχνικές στις διεργασίες της προσοµοίωσης πλήθους
(crowd simulation), των ανθρωπίνων σµηνών (human swarming), της τέχνης που αξιοποιεί
σµήνη (swarmic art) κ.ά.
Οι µετα-ευρετικές τεχνικές ή µετα-µοντέλα (meta-models), όπως αυτά που προτείνονται
στα άρθρα [292–294,296], χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις εξελικτικών υπολογιστικών τεχνικών [114,115,226], προκειµένου να δηµιουργηθούν γρηγορότεροι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης. Ειδικά, στις περιπτώσεις όπου τα σύνολα δεδοµένων είναι ελλιπή, ή µη ισορϱοπηµένα, ή η αντικειµενική συνάρτηση είναι υπολογιστικά δαπανηρή, οι µετα-ευριστικές
διαδικασίες παρέχουν µια εναλλακτική, αποδοτική και αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα της ϐελτιστοποίησης. Συγκεκριµένα, αυτές οι τεχνικές είναι υψηλού επιπέδου ευρετικές
διαδικασίες που στοχεύουν στην επιλογή ή τη δηµιουργία µετα-ευρετικών µοντέλων αναζήτησης για την αποτελεσµατικότερη επίλυση προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. ΄Οπως σηµειώνεται
στην εργασία [25], υπό ορισµένες ήπιες συνθήκες που σχετίζονται µε τις αντικειµενικές συναρτήσεις, οι «αντιπροσωπευτικοί» αλγόριθµοι (surrogate algorithms) επιτυγχάνουν ολική
σύγκλιση [24]. Επιπλέον, αυτά τα µετα-µοντέλα δεν «µαστίζονται» από τα «ϐλαβερά» χαρακτηριστικά των κλασικών µεθόδων ϐελτιστοποίησης, όπως ο υπολογισµός των παραγώγων.
Κατά συνέπεια, τα µετα-µοντέλα ξεπερνούν τις κλασικές µεθόδους, επιτρέποντάς τους να
εφαρµοστούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά σε διάφορες εφαρµογές, όπως [392].
Μια σηµαντική συζήτηση σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL και τα µετα-ευρετικά µοντέλα
εισάγεται από τον Yang [431]. Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας σηµειώνει ότι τα ϑεωρήµατα
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NFL ασχολούνται µε τη µέση απόδοση των αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης σε όλα τα υπάρχοντα προβλήµατα. Παρ΄ όλα αυτά, σε πολλά πραγµατικά προβλήµατα αυτό δεν ισχύει, καθώς
οι ϑεωρητικές απαιτήσεις είναι αυστηρές και δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη. Κατά συνέπεια, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη «δωρεάν γευµάτων» (free
lunches) και αυτό που πρέπει να καθοριστεί είναι η απόδοση συγκεκριµένων αλγορίθµων
σε συγκεκριµένες κατηγορίες προβληµάτων. Ως εκ τούτου, σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί
να υπάρχουν αλγόριθµοι που είναι σηµαντικά καλύτεροι από άλλους για µια συγκεκριµένη
κατηγορία προβληµάτων. Αυτό το ϕαινόµενο, δηλαδή η µη εγκυρότητα των ϑεωρηµάτων
NFL, συναντάται συχνά όταν εφαρµόζονται µετα-ευρετικές προσεγγίσεις, καθώς τα πρωταρχικά ϑεωρήµατα NFL αφορούν αλγορίθµους που αναζητούν µεµονωµένες λύσεις. Από την
άλλη, οι µετα-ευρετικές προσεγγίσεις που ϐασίζονται σε πληθυσµούς λύσεων, διερευνούν
ταυτόχρονα διαφορετικά µέρη του χώρου αναζήτησης και, υπό αυτήν την έννοια, ϑεωρούµε
ότι ασχολούνται µε σύνολα λύσεων. Ως παράδειγµα µπορούµε να εξετάσουµε τις περιπτώσεις
γενετικών αλγορίθµων ή του αλγορίθµου PSO. Μια παρόµοια κατάσταση συναντάται και στην
ϐελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµένων (multi-objective optimization), όπου ορισµένοι αλγόριθµοι ϐρέθηκαν να ξεπερνούν άλλους σε συγκεκριµένα προβλήµατα, δηµιουργώντας έτσι
free lunches [74].
Τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα των ϑεωρηµάτων NFL, ενώ είναι πολύ σηµαντικά για τη µαϑηµατική ϐελτιστοποίηση µε σηµαντικές ϑεωρητικές επιπτώσεις, εντούτοις, υποκινούν µια
σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται µε πρακτικές εφαρµογές όπως :

«Ποια είναι η ϑέση και η γνώµη των σχεδιαστών αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης σχετικά µε την
πρακτική ισχύ και εφαρµοσιµότητα των ϑεωρηµάτων NFL ;»

Ο Yang [431] παρέχει µια απάντηση σε αυτή την ερώτηση και ταξινοµεί τους προγραµµατιστές των αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης σε τρεις οµάδες :
(α) ΄Ενα µεγάλο µέρος των ερευνητών πιστεύει ότι οι προϋποθέσεις που ϑέτουν τα ϑεωρήµατα NFL δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη και ως εκ τούτου, δεν τις
αποδέχονται.
(ϐ) Οι ερευνητές της δεύτερης κατηγορίας αποδέχονται την εγκυρότητα των ϑεωρηµάτων
NFL, αλλά πιστεύουν ότι για συγκεκριµένους τύπους προβληµάτων υπάρχουν ϐέλτιστοι
αλγόριθµοι. Εποµένως, εστιάζουν στην εύρεση τέτοιων αλγορίθµων για συγκεκριµένες
κατηγορίες προβληµάτων.
(γ) Η τελευταία οµάδα ισχυρίζεται ότι τα ϑεωρήµατα NFL δεν ισχύουν για συνεχή προϐλήµατα ή για προβλήµατα που ανήκουν στην κλάση NP-hard. Εποµένως, εστιάζουν
στην εύρεση προβληµάτων για τα οποία δεν ισχύουν τα ϑεωρήµατα NFL και ως εκ
τούτου, στον ορισµό «δωρεάν γευµάτων» (free lunches).
Οι επιφυλάξεις και οι διαµάχες που προκαλούνται από τα ϑεωρήµατα NFL οδήγησαν
ένα µεγάλο µέρος της επιστηµονικής κοινότητας να επανεξετάσει αυτά τα ϑεωρήµατα και να
τα επαναδιατυπώσει σε διάφορες ισοδύναµες µορφές. Οι µελέτες που προέκυψαν από αυτή
την τάση, οδήγησαν στη δηµιουργία πολλών πλαισίων για αλγορίθµους αναζήτησης «µαύρου
κουτιού», όπως το πλαίσιο που προτάθηκε από τους Schumacher et al. [343]. Αυτοί οι συγγραφείς µελέτησαν το πρόβληµα και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα των
ϑεωρηµάτων «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος», όπως αρχικά διατυπώθηκαν από τον Wolpert
ισχύουν όχι µόνο για το σύνολο όλων των συναρτήσεων, αλλά και για ακόµα µικρότερα σύνολα. Εποµένως, τα αποτελέσµατα των NFL είναι ανεξάρτητα από το εάν το σύνολο συναρτήσεων
είναι συµπιεσµένο ή όχι. Τέλος, οι συγγραφείς του άρθρου καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι
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τα αποτελέσµατα των ϑεωρηµάτων NFL διατηρούνται καλύτερα στην περίπτωση µιας κλειστής
µετάθεσης µίας και µόνο συνάρτησης (permutation closure of a single function).
Η πληθώρα των επιστηµονικών τοµέων όπου εφαρµόστηκαν τα ϑεωρήµατα NFL έκανε όλο
και περισσότερους ερευνητές να µελετήσουν και να εφαρµόσουν αυτά τα ϑεωρήµατα που
οδήγησαν στην πρόταση διαφόρων επεκτάσεων των ϑεωρηµάτων NFL. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι οι Auger και Teytaud [25] πρότειναν επεκτάσεις των ϑεωρηµάτων NFL που σχετίζονται
µε άπειρους χώρους, τόσο µετρήσιµους όσο και µη αριθµήσιµους. Επιπλέον, µελέτησαν
το σχεδιασµό ϐέλτιστων ευρετικών µοντέλων ϐελτιστοποίησης. Σύµφωνα µε το πρωτότυπο
έργο των Wolpert και Macready [424], τα ϑεωρήµατα NFL για ϐελτιστοποίηση αφορούν
πεπερασµένους χώρους αναζήτησης. ΄Ετσι, προκειµένου να επεκταθούν τα ϑεωρήµατα σε
άπειρους χώρους αναζήτησης, εισάγονται στοχαστικοί όροι και διαδικασίες. Οι συγγραφείς
του άρθρου κατέδειξαν ότι στην περίπτωση άπειρων χώρων αριθµησίµου πλήθους, η ϕυσική
επέκταση των ϑεωρηµάτων NFL δεν ισχύει. Επιπλέον, για την απόδειξή τους, ορίστηκαν
µερικές κατανοµές των συναρτήσεων καταλληλότητας, οι οποίες οδηγούν σε ίση απόδοση
για όλες τις τεχνικές ευρετικής αναζήτησης.
Η παραπάνω απόδειξη οδήγησε σε ϑεωρήµατα «δωρεάν γευµάτων» (Free Lunch) µε ϐάση
µια τυχαία συνάρτηση προσαρµογής (καταλληλότητας) και περιλαµβάνει τυχαίους χώρους
αναζήτησης. Μια πρόσθετη συµβολή που έγινε στο άρθρο [25] ασχολείται µε το σχεδιασµό ϐέλτιστων αλγορίθµων για τυχαίες συναρτήσεις καταλληλότητας σχετικά µε ένα πλαίσιο
ϐελτιστοποίησης «µαύρου κουτιού». Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς της εργσίας παρουσίασαν έναν ϐέλτιστο αλγόριθµο ϐασισµένο στην «αρχή αποσύνθεσης του Bellman» [34], για
έναν ορισµένο αριθµό επαναλήψεων του αλγορίθµου και µια δεδοµένη κατανοµή της καταλληλότητας. Επιπλέον, για τη διαδικασία σχεδιασµού και τα πειράµατα που έγιναν, χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος σχεδιασµού Monte-Carlo (Monte-Carlo planning) [217] και ο
αλγόριθµος δέντρου ανώτερης εµπιστοσύνης (upper confidence tree) [382]. Ακολουθώντας
αυτά τα ερευνητικά αποτελέσµατα, µπορεί ευλόγως να τεθεί το ερώτηµα :

«Είναι η ϐελτίωση που προτείνουν οι Auger και Teytaud απλώς ϑεωρητικής σηµασίας ή µπορεί
να εφαρµοστεί σε πρακτικές καταστάσεις σε αποδεκτό υπολογιστικό χρόνο;»

Στη συνέχεια, για να παρουσιάσουµε µερικά από τα αποτελέσµατα των Auger και Teytaud [25], πιο τυπικά, υπενθυµίζουµε την απαραίτητη σηµείωση που υιοθετήθηκε στο άρϑρο [25]. ΄Ετσι, ας ϑεωρήσουµε το χώρο αναζήτησης X και Y το πεδίο τιµών για µια δεδοµένη αντικειµενική συνάρτηση f . Για κάθε ακέραιο m ∈ {1, 2, . . . , |X |} ας ϑεωρήσουµε
ότι (x1 , x2 , . . . , xm ) να είναι ένα διάνυσµα που παίρνουµε µετά από τις πρώτες m επαναλήψεις ενός αλγορίθµου αναζήτησης και (f (x1 ), f (x2 ), . . . , f (xm )) είναι το διάνυσµα των
αντίστοιχων αντικειµενικών τιµών. Η απόδοση ενός αλγορίθµου α µετά από m επαναλήψεις, δίνεται µε τη µέτρηση του διανύσµατος των τιµών κόστους που σηµειώνονται µε
Y (f, m, α) = hf (x1 ), f (x2 ), . . . , f (xm )i.
Χρησιµοποιώντας τον προηγούµενο συµβολισµό, τα ϑεωρήµατα NFL υποδηλώνουν τα
ακόλουθα αποτελέσµατα για πεπερασµένο σύνολο X , Y το αντίστοιχο πεδίο τιµών, δύο αλγορίθµους αναζήτησης α και b, οποιουδήποτε αριθµού επαναλήψεων m και, τέλος, οποιαδήποτε αντικειµενική συνάρτηση f και p κάθε τυχαία κατανοµή οµοιόµορφα κατανεµηµένη
(µεταξύ όλων των κατανοµών) πάνω στο σύνολο X και f ◦ p η σύνθεση των αντίστοιχων
συναρτήσεων : τα τυχαία διανύσµατα :

Y (f ◦ p, m, α) = hf ◦ p(x1 ), f ◦ p(x2 ), . . . , f ◦ p(xm )i,
και

Y (f ◦ p, m, b) = hf ◦ p(x1 ), f ◦ p(x2 ), . . . , f ◦ p(xm )i,
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ακολουθούν την ίδια κατανοµή.
Επιπλέον, αν X είναι ένας άπειρος χώρος αριθµησίµου πλήθους και χωρίς απώλεια της
γενικότητας, έστω X = N. Εάν κάποιος είναι σε ϑέση να παράσχει µια µη τετριµµένη
µετρήσιµη αντικειµενική συνάρτηση f , τότε ισχύει η ακόλουθη πρόταση :
Πρόταση 1 Υποθέτουµε ότι το N F L(N, p, f ) είναι ένα «µη δωρεάν γεύµα» και

f (i) = (−1)i+1 i, ∀i ∈ N.
Τότε δεν υπάρχει τυχαία µετάθεση p, έτσι ώστε, να ισχύει το N F L(N, p, f ). Συνεπώς, το
N FL(N, p, f ) δεν ισχύει.
Μεταξύ των διαφορετικών ϑεωρητικών αποτελεσµάτων, µπορεί κανείς να σταθεί στο ακόλουθο ϑεώρηµα «Συνεχούς ∆ωρεάν Γεύµατος» (Continuous Free Lunch), το οποίο ϑεωρείται ως το κυριότερο αποτέλεσµα των Auger και Teytaud [25].
Θεώρηµα 4 (Συνεχές δωρεάν γεύµα) Υποθέτουµε ότι η f είναι µια τυχαία συνάρτηση προσαρµογής (καταλληλότητας), η οποία λαµβάνει τιµές στο R[0,1] . Στη συνέχεια, το GN FL([0, 1], f )
δεν ισχύει.
Στο παραπάνω ϑεώρηµα συµβολίζεται µε (X) ένα συνεχές σύνολο και χωρίς απώλεια
της γενικότητας ϑεωρούµε ότι (X) = [0, 1] και U = R. Επιπλέον, ο συµβολισµός GN FL
χρησιµοποιείται για ένα ασθενέστερο ϑεώρηµα NFL, το οποίο δεν περιορίζει τη συνάρτηση
καταλληλότητας στη σύνθετη µορφή f ◦ p.
Σηµείωση 1 ΄Εστω f µια τυχαία συνάρτηση καταλληλότητας. Τότε, το GN FL(X , f ) ισχύει
αν και µόνο αν για οποιοδήποτε m ∈ N (µικρότερο από το |X | όταν το X είναι πεπερασµένο)
και οποιουσδήποτε δυο αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης α και b, οι ποσότητες Y (f, m, α) και
Y (f, m, b) ακολουθούν την ίδια κατανοµή.
Στον Πίνακα 2.1, παρέχουµε πληροφορίες για τον αριθµό των αναφορών1 που έλαβαν οι
σηµαντικότερες εργασίες που αφορούν το πεδίο των ϑεωρηµάτων NFL και τους εξελικτικούς
αλγορίθµους για την ϐελτιστοποίηση. Αυτή η παρουσίαση των αναφορών µπορεί να ϑεωρηθεί
ως πρόσθετη πληροφορία για τη σηµασία και τη συµβολή αυτών των άρθρων στον τοµέα των
ϑεωρηµάτων NFL.
Ο σχεδιασµός ενός αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης που ϑα είναι πιο αποτελεσµατικός από
άλλες µεθόδους ϐελτιστοποίησης είναι µια πολύ δύσκολη διαδικασία και απαιτεί µια σειϱά από προϋποθέσεις. Ο «πολυ-διάστατος σχεδιασµός ϐελτιστοποίησης» (Multidisciplinary
Design Optimization) είναι ένα πρόβληµα που ϐασίζεται στην καλύτερη επιλογή αρχιτεκτονικής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι η απόκτηση του πιο
αποτελεσµατικού σχήµατος απαιτεί δοκιµές και µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα. Ωστόσο,
η διαδικασία δοκιµής και σφάλµατος δεν είναι κατάλληλη, καθώς είναι µια δαπανηρά υπολογιστική διαδικασία. Στο άρθρο [396] των Vanaret et al. προτείνεται µια γενική διαδικασία
σχεδιασµού που αποφεύγει το παραπάνω πρόβληµα, καθώς και την εγγενή πολυπλοκότητα
που υπάρχει σε τέτοιες εφαρµογές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ϐελτιστοποίησης πολυ-διάστατου σχεδιασµού, η ύπαρξη
αποτελεσµατικών αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης περιορίζεται σοβαρά από την πολυπλοκότητα
της αντικειµενικής συνάρτησης, που οφείλεται στο γεγονός ότι για την εργασία σχεδιασµού
χρησιµοποιούνται διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Εποµένως, είναι πρωταρχικής σηµασίας να
διατεθεί µια µεθοδολογία που µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις σχεδιασµού
και να µετριάσει αυτό το µειονέκτηµα. Στο άρθρο [396] αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας
1

πηγή : google scholar, σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν 1/2019
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΄Αρθρο
Schumacher et al. (2001) [343]
Droste et al. (2002) [103]
Perakh (2003) [301]
Griffiths & Orponen (2005) [165]
Tauritz (2008) [380]
Poli & Graff (2009) [309]
Auger & Teytand (2010) [25]
Yang (2012) [431]

ΣΠΑ
190
150
6
9
4
35
70
34

ΑαΕ
11.18
9.38
0.40
0.69
0.40
3.18
8.75
5.67

Πίνακας 2.1: Αριθµός αναφορών που συγκεντρώνουν οι εργασίες που σχετίζονται µε τα ϑεωρήµατα NFL και Ϲητήµατα ϐελτιστοποίησης και εξελικτικών αλγορίθµων όπως παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.4. ΄Οπου «ΣΠΑ» δηλώνει το συνολικό πλήθος αναφορών που έλαβε
ένα άρθρο, ενώ «ΑαΕ» συµβολίζει κατά µέσο όρο τις αναφορές που λαµβάνει ανά έτος κάθε
εργασία.

συνάρτησης αντικατάστασης, που µπορεί να υπολογιστεί πολύ πιο εύκολα από την αρχική.
Οι συγγραφείς του άρθρου προτείνουν ένα κλιµακωτό µοντέλο αντικατάστασης, µέσω του
οποίου οι αρχιτεκτονικές µπορούν να αξιολογηθούν ευκολότερα και έτσι, η επιλογή γίνεται
πιο κατάλληλη. Μέσω των πειραµατικών τους αποτελεσµάτων, είναι σαφές ότι η απόδοση ενός
µοντέλου αρχιτεκτονικής εξαρτάται σηµαντικά από τη διάσταση του αρχικού προβλήµατος.
Εποµένως, όπως δηλώνεται από τα ϑεωρήµατα NFL, δεν υπάρχει αρχιτεκτονική που να
είναι σηµαντικά πιο αποτελεσµατική από όλες τις άλλες, όταν αντιµετωπίζει προβλήµατα της
ίδιας διάστασης. Οι συγγραφείς για τον σκοπό αυτό, υιοθετούν τα µοντέλα αρχιτεκτονικής
«εφικτής πολυ-διάστασης» (Multidisciplinary Feasible) και «εφικτής ατοµικής διάστασης»
(Individual Disciplinary Feasible), ως πιο αντιπροσωπευτικά µεταξύ διαφορετικών µοντέλων
αρχιτεκτονικής για προβλήµατα πολυδιάστατης ϐελτιστοποίησης σχεδιασµού. Παρ΄ όλα αυτά,
στο µέλλον συστήνεται η διευρηµένη µελέτη περισσότερων µοντέλων αρχιτεκτονικής.
Στην εργασία των Kimbrough et al. [215] µελετήθηκαν αρκετές περιπτώσεις ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς, χρησιµοποιώντας αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης που ϐασίζονται
στους πληθυσµούς. Συγκεκριµένα, στην έρευνά τους χρησιµοποίησαν γενετικούς αλγορίθµους σχετικά µε δύο πληθυσµούς, αυτούς των εφικτών λύσεων και εκείνους που δεν ήταν
εφικτοί. Θεωρητικά, σε ένα απλό, τυπικό σχήµα γενετικής εξέλιξης, τα άτοµα που αξιολογούνται ως εφικτές λύσεις ϑα είναι τα µόνα που ϑα συµµετάσχουν στην εξέλιξη του πληθυσµού
και έτσι, στην τελική διαµόρφωση της λύσης. Ωστόσο, αυτή η ϑεωρητική διάταξη δεν ισχύει
στην εργασία [215], καθώς στην προκειµένη περίπτωση, οι συγγραφείς χρησιµοποιούν εφικτές λύσεις για τη ϐελτίωση των αξιών της αντικειµενικής συνάρτησης, ενώ µη-εφικτές λύσεις
χρησιµοποιούνται για τη διόρθωση των ποινών που προκαλούνται από τους περιορισµούς του
προβλήµατος.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλότητα της διαδικασίας ϐελτιστοποίησης, δηλαδή η
εξέλιξη των πληθυσµών, οι συγγραφείς καθόρισαν µια µετρική απόστασης µεταξύ των δύο
πληθυσµών, τόσο µεταξύ των ατόµων, όσο και των κεντροειδών (centroids) των πληθυσµών.
Μια σηµαντική λεπτοµέρεια που πρέπει να υπογραµµιστεί, είναι ότι, τα κεντροειδή των δύο
πληθυσµών πλησιάζουν το ένα µε το άλλο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.
Εκ πρώτης όψεως, µπορεί να ϕαίνεται παράξενο να διατηρηθεί ένας ολόκληρος πληθυσµός «αδύνατων» λύσεων. Ωστόσο, µια πιο προσεκτική µατιά αποκαλύπτει τη χρησιµότητα
αυτής της ϑέσης, δεδοµένου ότι αυτός ο πληθυσµός είναι ελεύθερος να µετακινηθεί σε περιοχές του χώρου αναζήτησης, όπου οι εφικτές λύσεις δεν µπορούν συνεπώς να εξερευνήσουν τις
περιορισµένες περιοχές αναζήτησης. Οι συγγραφείς του άρθρου µελέτησαν συγκεκριµένα
προβλήµατα και χώρους αναζήτησης και έδειξαν ότι τα συµπεράσµατα των ϑεωρηµάτων NFL
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σχετικά µε την ισοδυναµία των αλγορίθµων αναζήτησης «µαύρου κουτιού» δεν ισχύουν. Επιπλέον, έδειξαν ότι τα ϑεωρήµατα NFL δεν ισχύουν για προβλήµατα µε περιορισµούς και
συγκεκριµένα, σε πολλά πρακτικά προβλήµατα, όπου οι περιορισµοί είναι σταθεροί και
προκαθορισµένοι.
Το εξελικτικό υπολογιστικό σχήµα που υιοθετήθηκε από τους συγγραφείς στην εργασία [215], είναι ένας κοµψός µηχανισµός που δείχνει ότι υπάρχουν προβλήµατα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς για τα οποία τα αποτελέσµατα των ϑεωρηµάτων NFL δεν ισχύουν.
Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί περαιτέρω για το συγκεκριµένο Ϲήτηµα
παραπέµπεται στο άρθρο [215].
Ως συµπλήρωµα των παραπάνω ερευνητικών εργασιών, µαζί µε τα ϑεωρητικά ορίσµατα και τα συµπεράσµατα των συγκεκριµένων προβληµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω,
οι Droste et al. [103] παρέχουν κάποιες ϱεαλιστικές παρατηρήσεις µε ϐάση την υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγορίθµων ευρετικής ϐελτιστοποίησης. Οι συγγραφείς του άρθρου
υποστηρίζουν ότι τα ϑεωρήµατα NFL δεν είναι δυνατά στην περίπτωση της ευρετικής ϐελτιστοποίησης. Εντούτοις, ένα ϑεώρηµα «σχεδόν µη δωρεάν γεύµατος» ((Almost) No Free Lunch
((A)NFL)) δείχνει ότι για κάθε συνάρτηση που µπορεί να ϐελτιστοποιηθεί αποτελεσµατικά από
µια ευρετική αναζήτηση, πολλές άλλες σχετικές συναρτήσεις, όπου το ίδιο ευρετικό µοντέλο
είναι κακό, µπορούν να κατασκευαστούν. Συνεπώς, οι µέθοδοι ευρετικής αναζήτησης χρησιµοποιούν ορισµένες, εκ των προτέρων γνωστές πληροφορίες, ένα είδος «ιδεών», για το πώς
να αναζητούν καλές λύσεις, και έτσι, µπορούν να είναι επιτυχείς µόνο για συναρτήσεις που
δίνουν την κατάλληλη «ϐοήθεια».
Θεώρηµα 5 Υποθέτουµε ότι το S συµβολίζει µια τυχαία στρατηγική αναζήτησης και το f είναι
µια συνάρτηση για την οποία f ∈ {0, 1}n και το σύνολο εξόδου είναι το {0, 1, 2, . . . , N − 1}.
2/3

΄Ετσι, υπάρχουν τουλάχιστον N 2 −1 το πλήθος συναρτήσεις, έστω g , τέτοιο ώστε g : {0, 1} →
{0, 1, 2, . . . , N } σε συµφωνία µε την f για όλες, αλλά το πολύ 2n/3 εισόδους, έτσι ώστε η S
να µπορεί να ϐρει το ϐέλτιστο της g µέσα σε 2n/3 ϐήµατα µε µια πιθανότητα που οριοθετείται
παραπάνω από 2−n/3 .
Αυτό το ϑεώρηµα υποδηλώνει ότι οι ευρετικές µέθοδοι δεν µπορούν να επιτύχουν σε όλα
τα υπάρχοντα προβλήµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσµατικότητα αυτών των
τεχνικών ϐασίζεται σε µεγάλο ϐαθµό σε «καλές µαντεψιές». Εάν αυτή η µαντεψιά είναι καλή,
αυτές οι µέθοδοι µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατικές. Εάν όχι, ο χρόνος αναζήτησης
µπορεί να ϕτάσει σε εκθετικά επίπεδα και αυτό αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα αυτής της
οικογένειας µεθόδων.
Στο άρθρο [165], οι Griffiths και Orponen µελέτησαν στρατηγικές ϐελτιστοποίησης για
ένα δεδοµένο πεπερασµένο σύνολο συναρτήσεων. Συγκεκριµένα, διερεύνησαν τις συνθήκες
που πρέπει να πληρούνται για τις συναρτήσεις που εξετάζονται, ώστε να έχουν τις ίδιες επιδόσεις για οµοιόµορφη κατανοµή συναρτήσεων. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας σχετίζεται
µε ορισµένες µη τετριµµένες Boolean συναρτήσεις και οριοθετηµένους αλγορίθµους αναϹήτησης. ΄Ενα σηµαντικό συµπέρασµα αυτής της έρευνας είναι ότι, η σχέση των ϑεωρηµάτων
NFL και των κλειστών, υπό συνθήκες, µεταθέσεων (closed under permutation conditions),
δεν ισχύει πάντα. Αυτό συµβαίνει όταν εξετάζουµε συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται για
τη µεγιστοποίηση της απόδοσης των αναζητήσεων περιορισµένου µήκους.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, αξίζει να αναφερθεί η συµβολή των Poli και Graff [309]
σχετικά µε τα ϑεωρήµατα NFL και τις υπερ-ευρετικές τεχνικές (hyper-heuristic techniques).
Τα συµπεράσµατά τους υποστηρίζουν περαιτέρω τα προηγούµενα αναφερόµενα άρθρα, όσον
αφορά τη µη ισχύ των ϑεωρηµάτων NFL και την ύπαρξη «δωρεάν γευµάτων». Τα ϑεωρήµατα NFL εγγυώνται ότι αυτό το ϕαινόµενο συµβαίνει σε υπερ-ευρετικές τεχνικές και υψηλού
επιπέδου υπερ-ευρετικές τεχνικές, αν όλα τα προβλήµατα ενδιαφέροντος είναι κλειστά υπό
µεταθέσεις (closed under permutation). Για πολλές πραγµατικές εφαρµογές, τα αντίστοιχα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση και έτσι, σε αυτές τις
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περιπτώσεις, υπάρχει ένα «δωρεάν γεύµα» για υπερ-ευρετικές τεχνικές. Σηµειώστε ότι αυτό
συµβαίνει µε την προϋπόθεση ότι σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αναζήτησης, οι ευρετικές
τεχνικές αξιολογούνται χρησιµοποιώντας µέτρα απόδοσης που αποκαλύπτουν τις διαφορές
σε αµέσως χαµηλότερο επίπεδο. Το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των ϑεωρηµάτων NFL µποϱεί να µην ισχύουν για τις τεχνικές ευρετικής αναζήτησης, δεν σηµαίνει ότι οι υπάρχουσες
υπερ-ευρετικές µέθοδοι είναι αρκετά ικανοποιητικές. Κάτι τέτοιο όµως, χρήζει απόδειξης και
έτσι, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Τέλος, κάθε ϕορά που η εφαρµογή των ϑεωρηµάτων
NFL δεν είναι εφικτή, ϑα πρέπει να εξετάσουµε την ευκαιρία εύρεσης νέων και πιο ισχυρων,
αποδοτικών και αποτελεσµατικών υπερ-ευρετικών αλγορίθµων, συµπεριλαµβανοµένων των
τεχνικών που ϐασίζονται στο γενετικό προγραµµατισµό και στους γενετικούς αλγόριθµους.

2.5

Μη δωρεάν γεύµατα στην Επιτηρούµενη Μάθηση

Επανεξετάζοντας το αρχικό έργο του Wolpert σχετικά µε την επιτηρούµενη µάθηση, στο
άρθρο του µε τίτλο «Τα ϑεωρήµατα µη ύπαρξης δωρεάν γευµάτων για την επιρηρούµενη µάθηση» [422], αναλύει τα ϐασικά Ϲητήµατα που αφορούν το ϑεωρητικό υπόβαθρο των ϑεωρηµάτων
NFL. Συγκεκριµένα, ο Wolpert «επικρίνει» τις συµβατικές µεθόδους δοκιµών για την επιτηϱούµενη µάθηση, καθώς αυτές δεν λαµβάνουν υπόψη τη δοκιµή εκτός δείγµατος, η οποία
είναι πιο σηµαντική για τη συµπεριφορά των αλγορίθµων επιτηρούµενης µάθησης. Στην
πραγµατικότητα, παρά τον οποιονδήποτε αντίθετο ισχυρισµό, είναι συνηθισµένη η πρακτική
στις καθιερωµένες προσεγγίσεις µάθησης µε επίβλεψη να εκτελούνται δοκιµές µε σύνολα
δοκιµών που αλληλεπικαλύπτονται µε αυτά της εκπαίδευσης. ΄Ετσι, τα συµβατικά πλαίσια
συνδέονται µε συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής της επιτηρούµενης µάθησης, και όχι µε τα
ίδια τα προβλήµατα του τοµέα.
Για να αντιµετωπίσει αυτή την ανικανότητα των συµβατικών πλαισίων και προκειµένου
να αντιµετωπιστεί το σφάλµα εκτός του συνόλου εκπαίδευσης (the off-training-set error), ο
Wolpert προτείνει το λεγόµενο εκτεταµένο πλαίσιο του Bayes (Extended Bayesian Framework (EBF)), το οποίο εκτός από την επέκταση της κλασικής Bayesian ανάλυσης, έχει επίσης
το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι περιλαµβάνει τα συµβατικά πλαίσια. Με ϐάση το EBF, ο
Wolpert αναπτύσσει το σύνολο των ϑεωρηµάτων No Free Lunch που «οριοθετούν πόσο µπορεί
κανείς να συµπεράνει στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή πιθανότητας σφάλµατος γενικευµένης
(εκτός εκπαίδευσης), χωρίς να κάνει αντιστοίχως ισχυρές υποθέσεις σχετικά µε τον πραγµατικό
κόσµο. Χρησιµεύουν έτσι, ως ένα ευρύ πλαίσιο στο οποίο πρέπει να δούµε τους ισχυρισµούς
οποιουδήποτε επιτηρούµενου πλαισίου µάθησης.»
΄Ολες οι πτυχές της µάθησης µε επίβλεψη διαµορφώνονται µέσω κατανοµών πιθανότητας.
Ο Wolpert παρέχει ορισµούς για εκείνα τα σηµεία που είναι κακώς ορισµένα και ϑεωρείται
ότι αποτελούν προεπιλογή για συµβατικές προσεγγίσεις που ασχολούνται µε τη γενίκευση.
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το συµβολισµό του Wolpert, εάν

d = {dX (i), dY (i)}, ∀ 1 6 i 6 m,
δηλώνει το σύνολο εκπαίδευσης, f είναι η συνάρτηση η οποία επιστρέφει την πιθανότητα
P (y|x, f ) = fx,y και h είναι η x−εξαρτηµένη κατανοµή πιθανότητας αναφορικά µε τις τιµές
του y που παράγεται από τον αλγόριθµο µάθησης, δεδοµένου του συνόλου εκπαίδευσης d,
P (y|x, h) = hx,y , τότε η συνάρτηση του σφάλµατος γενίκευσης που χρησιµοποιείται συνήθως
στην επιτηρούµενη µάθηση µπορεί να εκφράζεται από την αναµενόµενη τιµή E(C|h, f, d)
για κάποιο κόστος C που παρέχεται από τον αλγόριθµο µάθησης. ΄Ετσι, για το «µέσο σφάλµα
εσφαλµένης ταξινόµησης» (average misclassification rate error), µπορεί να οριστεί το εξής :

E(C|h, f, d) = E(C|h, f ) =

X
x

π(x)[1 − d(f (x), h(x))].
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Αυτός είναι ο µέσος όρος των ϕορών σε όλα τα x ∈ X που τα h και f διαφέρουν σε σχέση µε
την κατανοµή δειγµατοληψίας π(x) που παρήγαγε τα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, διατυπώνονται δύο σηµαντικά ϑεωρήµατα. Αυτά τα ϑεωρήµατα είναι γνωστά ως «Θεωρήµατα µη ύπαρξης δωρεάν γευµάτων για την επιτηρούµενη µάθηση» (No Free
Lunch theorems for supervised learning).
Θεώρηµα 6 Η ποσότητα E(C|d) µπορεί να γραφτεί ως εσωτερικό γινόµενο (µη Ευκλείδειο)
µεταξύ των κατανοµών P (h|d) και P (f |d):

E(C|d) =

X

Er(h, f, d)P (h|d)P (f |d)

h,f

όπου Er(h, f, d) δηλώνει τη συνάρτηση σφάλµατος.
Οι ακόλουθες εµηνείες δίνονται από τον Wolpert σε αυτό το ϑεώρηµα :
(α) Μια απάντηση στο πόσο καλά ανταποκρίνεται ένας αλγόριθµος µάθησης σε κάποιο
πρόβληµα καθορίζεται από το κατά πόσο «ευθυγραµµίζεται» ο αλγόριθµος P (h|d) µε
το µεταγενέστερο P (f |d).
(ϐ) ∆εν µπορεί κανείς να αποδείξει τίποτα σχετικά µε το πόσο καλά γενικεύεται ένας συγκεκριµένος αλγόριθµος µάθησης, καθώς γενικά δεν είναι σε ϑέση να αποδείξει ότι το
P (h|d) ευθυγραµµίζεται µε το P (f |d), εκτός και αν το P (f |d) έχει µια συγκεκριµένη
µορφή.
Η αδυναµία να αποδείξουµε ότι η P (f |d) έχει µια συγκεκριµένη µορφή, επισηµαίνεται
από το ακόλουθο ϑεώρηµα.
Θεώρηµα 7 Θεωρούµε την εκτός του συνόλου εκπαίδευσης συνάρτηση σφάλµατος. ΄Εστω
ότι Ei (·) υποδεικνύει µια αναµενόµενη τιµή που αξιολογείται χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο
µάθησης i. Τότε, για οποιουσδήποτε δύο αλγορίθµους µάθησης P1 (h|d) και P2 (h|d), ανεξάρτητα από τη κατανοµή του δείγµατος, έχουµε :
(α) Οµοιόµορφα κατανεµηµένα για όλες τις συναρτήσεις f ,
E1 (C|f, m) − E2 (C|f, m) = 0,
(ϐ) Οµοιόµορφα κατανεµηµένα για όλες τις συναρτήσεις f , για κάθε σύνολο εκπαίδευσης d,
E1 (C|f, d) − E2 (C|f, d) = 0,
(γ) Οµοιόµορφα κατανεµηµένα για όλα τα P (f ),
E1 (C|m) − E2 (C|m) = 0,
(δ) Οµοιόµορφα κατανεµηµένα για όλα τα P (f ), για κάθε σύνολο εκπαίδευσης d,

E1 (C|d) − E2 (C|d) = 0.
Σηµείωση 2 ∆εδοµένου ότι οι ποσότητες E(C|d), E(C|m), E(C|f, d) ή E(C|f, m) δηλώνουν
διαφορετικές µετρικές του ϱίσκου, το ϑεωρήµα δηλώνει ότι για οποιεσδήποτε από αυτές τις
µετρικές, δύο οποιοιδήποτε αλγόριθµοι κατά µέσο όρο αποδίδουν εξίσου καλά. Στην πραγµατικότητα, ο Αλγόριθµος 1 είναι ανώτερος από τον Αλγόριθµο 2 για τόσα προβλήµατα όσα και ο
Αλγόριθµος 2 είναι ανώτερος από τον Αλγόριθµο 1.
Τα παραδείγµατα που δίδονται από τον Wolpert, αφορούν τη διασταυρούµενη επικύρωση και τη Bayesian συµπερασµατολογία. Επιπλέον, παρουσιάζονται µερικές παραλλαγές
του Θεωρήµατος 7 και αναλύονται οι διαισθητικές ιδέες του. Αυτές οι ιδέες οδήγησαν στις
ακόλουθες σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε δύο κρίσιµα Ϲητήµατα της επιτηρούµενης µάθησης, δηλαδή την έγκαιρη διακοπή και την διασταυρούµενη επικύρωση.
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2.5.1

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για τη Μαθηµατική Βελτιστοποίηση

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για την έγκαιρη διακοπή

Οι επαναληπτικές µέθοδοι, όπως αυτή της µείωσης της κλίσης (gradient descent), εκπαιδεύουν ένα µαθητή (learner) ανανεώνοντας τις ελεύθερες παραµέτρους του µοντέλου, προκειµένου να ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα εκπαίδευσης και να ϐελτιώνει την απόδοση
του εκπαιδευόµενου (learner) σε δεδοµένα εκτός του συνόλου εκπαίδευσης. Μέχρις ενός
σηµείου αυτή είναι µια επιτυχηµένη διαδικασία, αλλά πέρα από αυτό το σηµείο η περαιτέρω
εκπαίδευση οδηγεί σε υπερβολική προσαρµογή στα δεδοµένα εκπαίδευσης (το ϕαινόµενο
του λεγόµενου υπερ-ταιριάσµατος (over-fitting)), ενώ παράλληλα αποτυγχάνουν να διαχειϱιστούν δεδοµένα εκτός του δείγµατος, αυξάνοντας έτσι το σφάλµα γενίκευσης του εκπαιδευόµενου µοντέλου. Οι τεχνικές κανονικοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της έγκαιρης
διακοπής (early stopping), χρησιµοποιούνται για να αποφευχθεί το υπερ-ταίριασµα.
Η «έγκαιρη διακοπή» παρέχει κανόνες σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης
και το πότε πρέπει να σταµατήσουν οι επαναλήψεις, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερπροσαρµογή. Στη Μηχανική Μάθηση, η έγκαιρη διακοπή έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές
περιπτώσεις και έχει υποστηριχθεί µε διάφορα µαθηµατικά εργαλεία. Μια πολύ γνωστή
και ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική, είναι να κατευθύνουµε την επικύρωση (validation)
µιας διαδικασίας εκπαίδευσης µέσω έγκαιρης διακοπής, παρακολουθώντας την αύξηση του
σφάλµατος γενίκευσης στα δεδοµένα επικύρωσης (validation data).
Στο άρθρο των Cataltepe et al. [58], οι συγγραφείς επιδιώκουν να ϕέρουν την ιδέα της
«µη ύπαρξης δωρεάν γευµάτων» στο πλαίσιο της έγκαιρης διακοπής. Η µέθοδος επιλογής
ενός µοντέλου που χρησιµοποιεί την προσέγγιση έγκαιρης διακοπής ϐασίζεται σε µια οµοιόµορφη επιλογή ενός µοντέλου µεταξύ εκείνων που δίνουν το ίδιο σφάλµα εκπαίδευσης.
Αυτή η προσέγγιση ισχυρίζεται ότι είναι παρόµοια µε τον «αλγόριθµο Gibbs». Η οµοιόµορϕη πιθανότητα επιλογής γύρω από το ελάχιστο σφάλµα εκπαίδευσης είναι ισοδύναµη µε
τις ισοτροπικές κατανοµές των Amari et al. [14], ενώ διαφέρει από αυτή την εργασία, καϑώς δε λαµβάνει πολύ µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών παραδειγµάτων. Εκτός από τα γενικά
γραµµικά µοντέλα του άρθρου [58], τεκµαίρεται ότι η πιθανότητα επιλογής µοντέλων είναι
συµµετρική γύρω από το ελάχιστο σφάλµα εκπαίδευσης.
Αυτή η υπόθεση συµµετρίας είναι µια ασθενέστερη απαίτηση από την οµοιοµορφία. Οι
συγγραφείς του άρθρου αναλύουν την έγκαιρη διακοπή για κάποιο ελάχιστο σφάλµα εκπαίδευσης. Εάν το σύνολο εκπαίδευσης συνθέτει όλες τις πληροφορίες που έχει κάποιος
σχετικά µε το στόχο, τότε ϑα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα της εκπαίδευσης όσο το
δυνατόν περισσότερο για να επιτευχθεί χαµηλότερο σφάλµα γενίκευσης. Επιπλέον, οι συγγραφείς καταδεικνύουν ότι, όταν υπάρχουν διαθέσιµες πρόσθετες πληροφορίες, η έγκαιρη
διακοπή µπορεί να ϐοηθήσει συνολικά τη διαδικασία.

2.5.2

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για διασταυρούµενη επικύρωση

Στη Μηχανική Μάθηση και γενικά στη ϑεωρία της στατιστικής µάθησης, η «διασταυρούµενη
επικύρωση» (cross-validation) είναι µια µέθοδος αξιολόγησης ενός µοντέλου που χρησιµοποιείται όταν µια προγνωστική διαδικασία µοντελοποίησης ή ένας οποιοσδήποτε µαθητής ή
εκπαιδευόµενος καλείται να κάνει νέες προβλέψεις για δεδοµένα που δεν έχει ήδη «δει». Αυτά
τα δεδοµένα αποτελούν το σύνολο επικύρωσης του µοντέλου. Εποµένως, αντί να χρησιµοποιείται µαθηµατική ανάλυση, η διασταυρούµενη επικύρωση είναι µια γενικά εφαρµόσιµη
µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της απόδοσης ενός µοντέλου. Οι συγκεκριµένες µέθοδοι διασταυρούµενης επικύρωσης µπορεί να είναι είτε «εξαντλητικές» (όπως οι
τεχνικές leave p-out και leave-one-out), είτε «µη εξαντλητικές» (όπως οι µέθοδοι k−fold και
hold out) ή επαναλαµβανόµενες τυχαίες υπο-δειγµατοληψίες (random sub-sampling) και
όλες είναι σε ϑέση να δώσουν σηµαντικά αποτελέσµατα υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο
εκπαίδευσης και το σύνολο επικύρωσης προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό, δηλαδή από
την ίδια κατανοµή.
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Η διασταυρούµενη επικύρωση είναι µια στατιστική τεχνική που αποτελεί µια αντικειµενική προσέγγιση για τη σύγκριση διαφόρων διαδικασιών µάθησης, καθώς δεν ϐασίζεται
σε ποσοστά σφάλµατος εντός του δείγµατος (in-sample error rates). ΄Ετσι, πιστεύαµε για
πολύ καιρό, ότι µπορεί να είναι επιτυχής, παρά τις προηγούµενες γνώσεις που υπάρχουν
σχετικά µε το πρόβληµα. Οι Zhu και Rohwer [445] παρέχουν ένα αριθµητικό αντιπαράδειγµα, το οποίο, παρά το γεγονός ότι είναι τεχνητό, παρέχει µια ελάχιστη απόδειξη του ότι η
διασταυρούµενη επικύρωση ως διαδικασία δεν είναι µια «καθολικά ευεργετική µέθοδος». Το
πρόβληµα συνίσταται στην επιλογή του κατάλληλου αµερόληπτου εκτιµητή (unbiased estimator) της προσδοκίας µιας Gaussian κατανοµής µεταξύ δύο εκτιµητών, και συγκεκριµένα :
(α) µια αµερόληπτη (unbiased) και (ϐ) µια τροµερά προκατειληµµένη (highly biased). Οι
συγγραφείς του άρθρου εφαρµόζουν την τεχνική leave-one-out και επιχειρούν να δείξουν
ότι η µέθοδος αυτή είναι αναποτελεσµατική ακόµη και σε µικρά προβλήµατα. Ως εκ τούτου, η διασταυρούµενη επικύρωση δεν µπορεί να αψηφήσει το ϑεωρητικό αποτέλεσµα του
ϑεωρήµατος NFL, δηλαδή «κανένας αλγόριθµος δεν µπορεί να είναι καλός για οποιοδήποτε
αυθαίρετα επιλεγµένο πρόβληµα».
Επιπλέον, οι συγγραφείς πραγµατοποιούν περαιτέρω υπολογιστικά πειράµατα και δίνουν
µια λεπτοµερή ανάλυση, µε σκοπό να δώσουν απαντήσεις σε οποιαδήποτε κριτική κατά του
κυρίου Ϲητήµατος που αντιµετωπίζει το άρθρο τους, το οποίο είναι «όπως και µε οποιονδήποτε
άλλο αλγόριθµο, η διασταυρούµενη επικύρωση και, υπό αυτή την έννοια, µια σειρά άλλων
προσεγγίσεων, όπως η bootstrap τεχνική, δεν µπορούν να λύσουν εξίσου καλά οποιοδήποτε
πρόβληµα.» Ως εκ τούτου, εάν χρησιµοποιείται κάποια προηγούµενη γνώση για έναν αλγόριθµο, τότε αυτό ϑα πρέπει να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη, ώστε να
µπορεί να αποφασίσει αν ϑα το χρησιµοποιήσει ή όχι.
Ο Goutte δηµοσίευσε µια πιο εξειδικευµένη προσέγγιση για το ϑέµα αυτό στο άρθρο
του [161] µε τίτλο «Μια σηµείωση για τα δωρεάν γεύµατα και την διασταυρούµενη επικύρωση.» Σε αυτή την εργασία, η προαναφερθείσα προσέγγιση των Zhu και Rohwer για τη διασταυρούµενη επικύρωση και το NFL ϑεώρηµα επανεξετάζεται µε περαιτέρω επεξεργασία του
αριθµητικού παραδείγµατος. Ο συγγραφέας, επίσης, εφαρµόζει τις τεχνικές leave-one-out
και m−fold διασταυρούµενης επικύρωσης στο αριθµητικό αποτέλεσµα που χρησιµοποιούν
οι Zhu και Rohwer και εκτελεί µια πιο λεπτοµερή µαθηµατική περιγραφή. Η ανάλυση των
επιτευχθέντων αποτελεσµάτων υποστηρίζει το επιχείρηµα ότι «δεν υπάρχει δωρεάν γεύµα για
την διασταυρούµενη επικύρωση» και παρότι η µέθοδος δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση που
µπορεί να εφαρµοστεί για την αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευοµένων, ωστόσο είναι
ικανή να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα σε πολλές πρακτικές καταστάσεις.
Εκτός από την παραπάνω ερευνητική εργασία, οι Rivals και Personnaz [327] καταπιάστηκαν µε τη δουλειά του Goutte και συγκεκριµένα, µε τη χρήση της πιθανοτικής ανάλυσης, εφαρµόζοντας τη leave-one-out διασταυρούµενη επικύρωση ως µέτρο ποιότητας
ενός µοντέλου. Τα αποτελέσµατα της τεχνικής leave-one-out δείχνουν ότι τα συµπεράσµατα
του Goutte είναι αισιόδοξα, καθώς αντιµετωπίζουν ένα τετριµµένο πρόβληµα για το οποίο
οποιαδήποτε «λογική» µέθοδος δεν είναι επιρρεπής σε µια λανθασµένη επιλογή. Επιπροσθέτως, πραγµατοποιείται σύγκριση µεταξύ της διασταυρούµενης επικύρωσης µε χρήση της
leave-one-out τεχνικής και των στατιστικών δοκιµών για την επιλογή γραµµικών µοντέλων.
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από ένα συγκεκριµένο επεξηγηµατικό παϱάδειγµα δείχνουν ότι, για τους γραµµικούς εκτιµητές µε µεγάλο αριθµό δειγµάτων, η διασταυρούµενη επικύρωση µε χρήση της τεχνικής leave-one-out δεν λειτουργεί ικανοποιητικά
σε σύγκριση µε τις στατιστικές δοκιµές. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι απίθανο η
µέθοδος αυτή να είναι σε ϑέση να αποδίδει καλά στην περίπτωση των µη γραµµικών εκτιµητών, όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, τονίζεται ένα σηµαντικό αποτέλεσµα,
δηλαδή ότι οι στατιστικές δοκιµές ϑα πρέπει να προτιµώνται σε σχέση µε την διασταυρούµενη
επικύρωση leave-one-out «υπό την προϋπόθεση ότι το (γραµµικό ή µη γραµµικό) µοντέλο έχει
τις ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι έγκυρες οι στατιστικές δοκιµές.»
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2.5.3

∆εν υπάρχει δωρεάν γεύµα για τη Μαθηµατική Βελτιστοποίηση

Ταξινόµηση προβληµάτων Μηχανικής Μάθησης του πραγµατικού κόσµου
και µη δωρεάν γεύµατα : µια πειραµατική προσέγγιση

Η πλειοψηφία της έρευνας σχετικά µε τα ϑεωρήµατα «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος» και
την επιτηρούµενη µάθηση ϕαίνεται να είναι περισσότερο ή λιγότερο ϑεωρητική. Σε αντίθεση
µε την εργασία στην οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως, οι Gómez και Rojas [158] δηµοσίευσαν τα αποτελέσµατα πολλών υπολογιστικών πειραµάτων που άπτονται της Μηχανικής
Μάθησης, µε σκοπό να ϐοηθήσουν στην κατανόηση του αντίκτυπου των ϑεωρηµάτων NFL σε
πραγµατικά προβλήµατα. Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς του άρθρου προσπάθησαν να δώσουν
επαρκή υπολογιστικά πειραµατικά στοιχεία για την εγκυρότητα του ϑεωρήµατος NFL.
Το σύνολο των αλγορίθµων Μηχανικής Μάθησης που χρησιµοποιούνται στα προαναφερϑέντα πειράµατα περιλαµβάνει :
(α) Κατηγοριοποιητές της οικογένειας Naive Bayes,
(ϐ) ∆έντρα απόφασης C4.5,
(γ) Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα,
(δ) Ταξινοµητές της οικογένειας των k−πλησιέστερων γειτόνων,
(ε) Τυχαία δάση C4.5,
(στ) AdaBoost.M1,
(Ϲ) Συνδυαστικές µέθοδοι ταξινοµητών.
Η απόδοση αυτών των προσεγγίσεων εξετάστηκε µε ϐάση τη µέση ακρίβεια σε έξι σύνολα
δεδοµένων που λήφθηκαν από τη ϐάση δεδοµένων UCI. Συγκεκριµένα, τα σύνολα δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην παραπάνω έρευνα είναι : Audiology, Column, Breast
cancer, Multiple features (Fourier), German credit και Nursery. Σε µεγάλο ϐαθµό, τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν είναι σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες. Από την άλλη πλευρά,
σύµφωνα µε το ϑεώρηµα NFL, οι αλγόριθµοι που συµµετέχουν στον πείραµα, πρέπει να
εκθέτουν τον ίδιο ϐαθµό ακρίβειας. Ωστόσο, αυτό ισχύει όταν υπάρχει διαθέσιµος αρκετά
µεγάλος αριθµός συνόλων δεδοµένων. Οι συγγραφείς του άρθρου υπογραµµίζουν ότι ορισµένες κοινές υποθέσεις αφορούν τα σύνολα δεδοµένων. Αυτές οι κοινές υποθέσεις αφορούν
το ξυράφι του Occam και την ανεξάρτητα ταυτόσηµη κατανοµή των δειγµάτων, καθώς και,
κυρίως τις εξαρτώµενες από τα δεδοµένα, ιδιότητες που ϐρίσκονται στα σύνολα δεδοµένων,
δηλαδή το ντετερµινισµό και την αρχή του Pareto. Με ϐάση αυτές τις τελευταίες ιδιότητες,
εξηγούν τις ιδιαιτερότητες των συνόλων δεδοµένων και τα αποτελέσµατα που αφορούν την
ακρίβεια. Στη συνέχεια, είναι σαφές ότι όλοι οι αλγόριθµοι δεν αποδίδουν εξίσου καλά σε
όλα τα προβλήµατα.
Εκτός από τα παραπάνω, οι συγγραφείς του άρθρου εκτελούν µια σειρά από πειράµατα χρησιµοποιώντας µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης καθώς και δίκτυα ϐαθιάς µάθησης.
Τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν δείχνουν ότι οι µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης ξεπερνούν σε επιδόσεις τους άλλους αλγορίθµους µάθησης, ενώ η απόδοση της ϐαθιάς
µάθησης σε αυτά τα µικρά και σχετικά απλά προβλήµατα είναι «απογοητευτική». Στην πραγµατικότητα, ενώ αυτές οι αρχιτεκτονικές έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται σύνθετα σύνολα
δεδοµένων που έχουν εγγενή πολλαπλά επίπεδα, ϕαίνεται ότι είναι ανίκανα να αντιµετωπίσουν απλούστερα σύνολα δεδοµένων µε πιθανότατα «ϕτωχή» άντληση δεδοµένων. Αυτό
δείχνει ότι το ϑεώρηµα NFL εφαρµόζεται ακόµη και στην περίπτωση της ϐαθιάς µάθησης
που, επίσης, υπόκειται σε περιορισµούς όπως άλλοι αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης.
Συµπερασµατικά, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι :
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«Κατά την αξιολόγηση της κατάταξης της µέσης ακρίβειας για τα έξι σύνολα δεδοµένων, παϱατηρούν την επίδραση του ϑεωρήµατος NFL και τον τρόπο µε τον οποίο οι υποθέσεις είναι
καθοριστικές για την απόδοση.»

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατά τους µε παρόµοια ερευνητική εργασία, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι :

«Τα δεδοµένα και η προεπεξεργασία τους είναι εξίσου σηµαντικά, αν όχι περισσότερο, µε τον ίδιο
τον αλγόριθµο για τον προσδιορισµό της ποιότητας του µοντέλου. Η οπτικοποίηση δεδοµένων
ή οι στατιστικές τεχνικές, όπως η επιλογή χαρακτηριστικών, µπορεί να είναι Ϲωτικής σηµασίας
για την καλύτερη προσαρµογή και την απόκτηση απλούστερων και καλύτερων µοντέλων.»

2.6
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Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαµε µερικές από τις πιο καθοριστικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί
σχετικά µε τα ϑεωρήµατα No Free Lunch (NFL) και τα αποτελέσµατά τους αναφορικά µε
τρεις σηµαντικούς τοµείς, αυτούς της αναζήτησης, της ϐελτιστοποίησης και της επιτηρούµενης µάθησης. Θεωρήσαµε πολύ σηµαντικό να ξεκινήσουµε την µελέτη αυτή από την παϱουσίαση των πρωταρχικών εργασιών του David H. Wolpert, στις οποίες καθορίστηκαν οι
ϐασικές έννοιες που διέπουν τα ϑεωρήµατα NFL. Στη συνέχεια, περάσαµε στις ερευνητικές
προσπάθειες που συνέβαλαν στη διαµόρφωση των πιο σχετικών πλαισίων για την εφαρµογή
των ϑεωρηµάτων NFL. Επιπλέον, παρουσιάσαµε αυτά τα ερευνητικά άρθρα που δείχνουν
πότε δεν υπάρχουν ϑεωρήµατα NFL και έτσι, δηµιουργούν το χώρο για την ύπαρξη «δωρεάν
γευµάτων», δηλαδή για την ύπαρξη ή τη δηµιουργία αλγορίθµων που ξεπερνούν σηµαντικά
άλλους αλγορίθµους σε συγκεκριµένες κατηγορίες προβληµάτων. ΄Ενας από τους στόχους
που τέθηκαν για αυτή την έρευνα, ήταν να καταστήσει σαφές ποιες είναι οι υποθέσεις και
οι περιορισµοί για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των ϑεωρηµάτων NFL ή, αντίθετα, να
προσδιορίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπάρχουν «δωρεάν γεύµατα», όπως ορίζεται
από τους ερευνητές στις αντίστοιχες εργασίες τους.
΄Ενα από τα πιο συναφή συµπεράσµατα είναι ότι πρέπει να διεξαχθούν σηµαντικές έρευνες, προκειµένου να οριοθετηθούν εκείνα τα είδη προβληµάτων για τα οποία εφαρµόζονται τα
ϑεωρήµατα NFL και εκείνα για τα οποία δεν ισχύουν. Τα ϑεωρήµατα NFL δε ϑέτουν κανένα
εµπόδιο στην «ενεργή» έρευνα η οποία διεξάγεται για την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων
αλγορίθµων που εφαρµόζονται σε ακόµη µεγαλύτερες κατηγορίες προβληµάτων. Απλώς ϕαί
νεται να καθιστούν σαφές ότι υπάρχουν όρια για αυτούς τους αλγορίθµους. Τέλος, αυτό δεν
σηµαίνει ότι για κάποια συγκεκριµένα προβλήµατα, κάποιος δεν είναι σε ϑέση να σχεδιάσει
έναν αλγόριθµο που να επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα από τους προκατόχους του και
εν δυνάµει ανταγωνιστές του.
Κλείνοντας, ελπίζουµε ότι αυτό το κεφάλαιο ϑα συµβάλλει, ώστε όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα ϑεωρήµατα NFL, να αποκτήσουν µια εµπεριστατοµένη άποψη για το ϑεωρητικό
υπόβαθρο, όπως και τις εφαρµογές αυτών των ϑεωρηµάτων. Ακόµα, χαρτογραφεί τα πεδία στα οποία νέοι ερευνητές µπορούν να εστιάσουν, προκειµένου να δηµιουργήσουν Free lunches και συνεπώς, ανταγωνιστικότερους αλγορίθµους για συγκεκριµένες οικογένειες
προβληµάτων.
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Μέθοδοι δυναµικών τροχιών αναζήτησης για ολική
ϐελτιστοποίηση

Φτασµένες οι προλήψεις σε µια καθαρότητα µαθηµατική,
µας οδηγούν στη ϐαθύτερη γνώση του κόσµου.

—Οδυσσέας Ελύτης (1911–1996)

το συγκεκριµένο κεφάλαιο, ο αναγνώστης συναντά µια λεπτοµερή επισκόπηση των
µεθόδων δυναµικής τροχιάς αναζήτησης για ολική ϐελτιστοποίηση. Επιπλέον, παϱουσιάζουµε µια οικογένεια µεθόδων δυναµικής τροχιάς ανίχνευσης οι οποίες δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας Αριθµητικές µεθόδους Επίλυσης Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων. Περαιτέρω, παρέχουµε µια στρατηγική για την ανάπτυξη µεθόδων ολικής
σύγκλισης, η οποία είναι εφαρµόσιµη στην προτεινόµενη οικογένεια µεθόδων και αποδεικνύουµε το αντίστοιχο ϑεώρηµα. Τέλος, δίνονται τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα για την επίτευξη µη-µονοτονικών συγκλινόντων µεθόδων που αξιοποιούν τις πληροφορίες σχετικά µε τις
πιο πρόσφατες τιµές της αντικειµενικής συναρτήσης.
Το πρόβληµα της µαθηµατικής ϐελτιστοποίησης είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευϱέως µελετηµένα προβλήµατα, όχι µόνο από µαθηµατικούς αλλά από πολλούς άλλους επιστήµονες σε όλο τον κόσµο. Αυτό συµβαίνει επειδή οι εφαρµογές που απαιτούν τη λύση
ενός προβλήµατος ϐελτιστοποίησης είναι πολλές και ποικίλες. Επιπλέον, πολλά σηµαντικά
προβλήµατα ϐελτιστοποίησης παραµένουν ανοικτά [287]. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά
επιστηµονικά πεδία στα οποία συναντώνται συνεχώς τέτοια προβλήµατα ϐελτιστοποίησης,
όπως η ϐιοµηχανία, η ϱοµποτική, τα µαθηµατικά, η ϕυσική, η χηµική µηχανική, η οικονοµία, η µηχανική µάθηση, η υπολογιστική ϐιολογία, η γεωλογία και η κλασική µηχανική,
µεταξύ άλλων. Αν και η επιστηµονική κοινότητα έχει µελετήσει το πρόβληµα της ϐελτιστοποίησης των αντικειµενικών συναρτήσεων για πολλά χρόνια, το πρόβληµα παραµένει αρκετά
ελκυστικό [108, 261, 369].
Σε αυτό το σηµείο ας µας επιτρέψει ο αναγνώστης να συζητήσουµε εν συντοµία µερικές
ϐασικές έννοιες σχετικά µε το πρόβληµα της ολικής ϐελτιστοποίησης [189]. Το πρόβληµα της
ολικής ϐελτιστοποίησης αφορά τον υπολογισµό του ολικού ελαχίστου ή µεγίστου µιας αντικειµενικής συνάρτησης, η οποία ορίζεται σε ένα δεδοµένο σύνολο (πεδίο ορισµού). Συνήθως
το πρόβληµα ολικής ϐελτιστοποίησης αναφέρεται ως πρόβληµα ολικής ελαχιστοποίησης. ΄Ετσι, υποθέτουµε ότι F : D ⊂ Rn → R είναι µια µη γραµµική και µη κυρτή, συνεχής
συνάρτηση και όπου D είναι ένα συµπαγές σύνολο και όχι κατ΄ ανάγκη κυρτό. Υποθέτουµε
ότι το F ? είναι το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης F και X ? = {x? ∈ D | F (x? ) = F ? }
είναι το σύνολο όλων των ολικών ελαχιστοποιητών της F στο D . ΄Ετσι, το πρόβληµα ολικής
ελαχιστοποίησης δίνεται ως minx∈D F (x), δηλαδή αναζητούµε έναν ολικό ελαχιστοποιητή
x? ∈ X ? . Γενικά, είναι γνωστό ότι το πρόβληµα της ολικής ϐελτιστοποίησης είναι ένα δύσκολο πρόβληµα, το οποίο µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει κανείς. Συγκεκριµένα, είναι
γνωστό ότι µια ντετερµινιστική µέθοδος για την διαχείριση του προβλήµατος ϐελτιστοποίη-
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σης είναι ένα πρόβληµα που ανήκει στην κλάση πολυπλοκότητας NP-hard [398]. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας στοχαστικός αλγόριθµος µπορεί να εκτελεστεί σε
πολυωνυµικό χρόνο, κατά µέσο όρο. Επίσης, η ϑεωρητική ανάλυση των µεθόδων τυχαίας
αναζήτησης υποδεικνύει ότι η απόδοση µπορεί να είναι πολύ καλή, πιθανώς πολυωνιµική
στη διάσταση [434]. Επιπλέον, λόγω του ϑεωρήµατος «µη ύπαρξης δωρεάν γεύµατος στη
ϐελτιστοποίηση» [424], (για µια πρόσφατη ανασκόπηση παραπέµπουµε τον αναγνώστη στο
άρθρο [2]), δεν υπάρχει ένας και µόνο αλγόριθµος που να λειτουργεί καλά σε όλα τα προϐλήµατα και, αν ϐελτιωθεί ένας αλγόριθµος για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, δεν σηµαίνει
πως ϑα λειτουργεί καλά και για άλλα προβλήµατα.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η δυσκολία του προβλήµατος ολικής ϐελτιστοποίησης,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στοχαστικές µέθοδοι προσαρµοστικής αναζήτησης για την ολική ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση µιας αντικειµενικής συνάρτησης. ∆ιάφορες τέτοιες
µέθοδοι εµπνέονται από τη ϕύση και πολλές από αυτές ονοµάζονται ευρετικές µέθοδοι
(heuristic methods) ή µέθοδοι ϐασισµένες στον πληθυσµό (population based methods) [371].
Αυτή η οικογένεια περιλαµβάνει τους γνωστούς, και ευρέως χρησιµοποιούµενους διαφοροεξελικτικούς αλγορίθµους (differential evolution (DE) algorithms) [375], τον αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους σωµατιδίων (particle swarm optimization (PSO) algorithm)
[296, 297, 346] και τους εξελικτικούς αλγορίθµους (evolutionary algorithms (EA)) [27] µεταξύ άλλων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολύ συχνά συναντώνται στη ϐιβλιογραφία υβριδικές
τεχνικές που χρησιµοποιούν αλγορίθµους της παραπάνω κατηγορίας και µεθόδους που παϱουσιάζουν τοπική σύγκλιση [132] προκειµένου να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα και των
δύο κατηγοριών τοπικής και ολικής σύγκλισης. Επιπλέον, σε πολλά προβλήµατα [232,297],
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες αντικειµενικές συναρτήσεις. Ακόµα, ένα πρόβληµα που απαιτεί ϐελτιστοποίηση ενός στόχου, µπορεί να µετατραπεί σε ένα
άλλο, για το οποίο δύο ή περισσότερες συναρτήσεις πρέπει να ϐελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα. Αυτό το πρόβληµα ονοµάζεται πρόβληµα πολλαπλών στόχων ή αντικειµένων (multiobjective) ή πολλαπλών κριτηρίων (multiple criteria) ϐελτιστοποίησης και παραπέµπουµε
τον ενδιαφερόµενο αναγνώστη στο άρθρο [446] για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Μια αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα της ολικής ϐελτιστοποίησης µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας «λύτες» συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν προσεγγίσεις που ϐασίζονται στις δυναµικές τροχιές αναζήτησης [44, 168, 359, 363]
που έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα. Λεπτοµερέστερα, αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια διάφορες µέθοδοι που υιοθετούν την ακόλουθη στρατηγική :
∆εδοµένης µιας διαφορικής εξίσωσης δεύτερης τάξης (ή πρώτης τάξης) και µιας συνάρτησης F ,
αναζητούµε την ελάχιστη τιµή της F χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη διαφορική εξίσωση.
Συγκεκριµένα, υποθέτοντας ότι η διαφορική εξίσωση ορίζει την κίνηση ενός σωµατιδίου και η
συνάρτηση F τη δυναµική ενέργεια του σωµατιδίου, τότε η λύση αυτής της εξίσωσης ονοµάζεται
«τροχιά» και καθορίζει µια πιθανή λύση της συνάρτησης F . Λαµβάνοντας υπόψη κάποιες αρχικές συνθήκες και ιδιότητες (παρουσιάζονται αναλυτικά στο κύριο σώµα αυτού του κεφαλαίου)
το σωµατίδιο ακολουθεί την τροχιά προς την ελάχιστη τιµή της υπό εξέταση συνάρτησης και
έτσι, το αρχικό πρόβληµα επιλύεται.

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, µπορεί κανείς να αναµένει ότι στο τέλος ϑα
ϕθάσουµε στο ολικό ελάχιστο της συνάρτησης. Αυτό, ωστόσο, δεν µπορεί να είναι αληϑές, αφού σε διάφορες περιπτώσεις λαµβάνει χώρα το ακριβώς αντίθετο. Για το σκοπό αυτό, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν δυναµικές τροχιές αναζήτησης συνδυάζονται ιδανικά µε
µετα-ευρετικές (meta-heuristic) ή άλλες τεχνικές πολλαπλών εκκινήσεων (multi-start techniques), προκειµένου να διασφαλιστεί η ολική ϐελτιστοποίηση καθώς και η ολική σύγκλιση
του συστήµατος που χρησιµοποιείται. Οι τροχιές που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι ποικίλες
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καθώς και οι εφαρµογές τους, ποικίλουν µεταξύ διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων.
Σε αυτό το κεφάλαιο, στοχεύουµε να εκτελέσουµε µια λεπτοµερή ανασκόπηση των µεϑόδων ϐελτιστοποίησης που χρησιµοποιούν δυναµικές τροχιές αναζήτησης. Η περιγραφή
ασχολείται τόσο µε τις προηγούµενες όσο και µε τις πρόσφατες προσεγγίσεις. Επιπλέον,
παρουσιάζουµε µια νέα οικογένεια µεθόδων δυναµικής τροχιάς αναζήτησης που δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας αριθµητικές µεθόδους για την επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Επιπλέον, δίνουµε µια στρατηγική για την ανάπτυξη µεθόδων ολικής σύγκλισης, οι
οποίες εφαρµόζονται στην προτεινόµενη οικογένεια µεθόδων, καθώς και µια απόδειξη µε το
αντίστοιχο ϑεώρηµα. Τέλος, δίνουµε τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα για την απόκτηση «µη µονότονων» συγκλινόντων µεθόδων που αξιοποιούν τις συσσωρευµένες πληροφορίες σε σχέση
µε τις πιο πρόσφατες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης.
Ο αναγνώστης στο υπόλοιπο του κεφαλαίου ϑα συναντήσει αναλυτικότερα τα εξής : Στην
επόµενη ενότητα παρουσιάζουµε µια εκτεταµένη επισκόπηση από γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους δυναµικών τροχιών που έχουν µελετηθεί στη ϐιβλιογραφία, όπως
η γνωστή µέθοδος δυναµικής αναζήτησης των Snyman-Fatti [359]. Στην Ενότητα 3.3, παϱέχουµε τις πιο πρόσφατες µεθόδους δυναµικών τροχιών αναζήτησης και τις εφαρµογές
τους, εστιάζοντας στις σύγχρονες µεθόδους που αναπτύχθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια.
Επιπλέον, στην ίδια ενότητα, παρέχουµε έναν πίνακα µε τις εργασίες που έλαβαν τις περισσότερες αναφορές, προκειµένου να ενηµερώσουµε τον αναγνώστη σχετικά µε την εφαρµογή
και το ενδιαφέρον που συγκεντρώθηκε σχετικά µε τις µεθόδους δυναµικών τροχιών. Στην
Ενότητα 3.4, παρουσιάζουµε µια νέα οικογένεια µεθόδων δυναµικών τροχιών για ολική ϐελτιστοποίηση µε ϐάση την αριθµητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Επιπλέον,
παρουσιάζουµε µια στρατηγική για την ανάπτυξη µεθόδων ολικής σύγκλισης, καθώς και το
αντίστοιχο ϑεώρηµα µε την απόδειξή του. Επιπλέον, δίνουµε ϑεωρητικά αποτελέσµατα για
την απόκτηση «µη µονότονων» συγκλινόντων µεθόδων. Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται
µε µια σύνοψη και µια σύντοµη συζήτηση για µελλοντικές ερευνητικές εργασίες.

3.1

Γνωστές µέθοδοι τροχιάς και εφαρµογές τους

Σε αυτήν την ενότητα, παρέχουµε τις πρώτες προσπάθειες που χρησιµοποιούν δυναµικές
τροχιές αναζήτησης, προκειµένου να δηµιουργηθούν αξιόπιστες µέθοδοι ϐελτιστοποίησης.
΄Ετσι, για κάθε µέθοδο, παρουσιάζονται οι ϐασικές εξισώσεις, η ϐασική σηµειογραφία και η
κύρια ϕιλοσοφία πίσω από την παρουσιαζόµενη µέθοδο.

3.1.1

Μέδοδοι δυναµικών τροχιών ανίχνευσης

Μία από τις πρώτες προσπάθειες στις οποίες ο αναγνώστης συναντά το συνδυασµό διαφοϱικών εξισώσεων µε αριθµητικές τεχνικές, έγινε από τον Branin [44]. Στο συγκεκριµένο
άρθρο, ο συγγραφέας αντιµετωπίζει το πρόβληµα της εύρεσης λύσης ενός συστήµατος µη
γραµµικών εξισώσεων. Ειδικότερα, η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να εντοπίσει πολλαπλές
ϱίζες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επιτύχει ολική σύγκλιση. Επιπλέον, αν συµβεί µετασχηµατισµός, η µέθοδός του µπορεί να εντοπίσει, κάτω από ορισµένες συνθήκες, πολλά
ακραία σηµεία µιας συνάρτησης. Το προτεινόµενο σχήµα έχει δοκιµαστεί σε ένα γνωστό ηλεκτρικό πρόβληµα, που ονοµάζεται πρόβληµα σήραγγας διόδου (tunnel diode problem). Η
διαφορική εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε στην αρχή της προσπάθειάς του ήταν η ακόλουθη :

dx
+ f (x) = 0,
dt

(3.1)

όπου f (x) = 0 αντιπροσωπεύει το σύστηµα των µη γραµµικών εξισώσεων που πρέπει να επιλυθεί. Ωστόσο, η παραπάνω εξίσωση αντικαταστάθηκε από την ακόλουθη διαφορική εξίσωση
πρώτης τάξης :
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df
+ f (x) = 0
dt

(3.2)

καθώς η εξίσωση (3.1) ϑεωρήθηκε ακατάλληλη όσον αφορά άλλα προβλήµατα πέραν του
προβλήµατος διόδου σήραγγας. ΄Οσον αφορά την αναλυτική λύση :

f (x(t)) = f (x(0)) exp(−t)

(3.3)

είναι απολύτως αποδεκτό ότι f (x) = 0, καθώς το t → ∞. Εφαρµόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας και πολλαπλασιάζοντας από τα αριστερά και τις δύο πλευρές της (3.3) µε το αντίστροφο
του Ιακωβιανού µητρώου, λαµβάνουµε την ακόλουθη εξίσωση :

dx
∂f
= −( )−1 f (x)
dt
∂x
= −Jf−1
(x) f (x)

(3.4)

Εφαρµόζοντας τη γνωστή µέθοδο του Euler, έχουµε το ακόλουθο επαναληπτικό σχήµα :

xn+1 = xn ∓ hn Jf−1
(xn ) f (xn ),

n = 0, 1, 2, . . .

(3.5)

όπου hn είναι το µέγεθος ϐήµατος στην n επανάληψη. Αυτή η µέθοδος είναι γνωστή ως
µέθοδος τροχιάς του Newton (Newton trajectory method). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ακολουθία των τροχιών που δίνεται από αυτή τη µέθοδο έχει νόηµα µόνο στην περίπτωση που
το Ιακωβιανό µητρώο της αντικειµενικής συνάρτησης δεν είναι µη-ιδιάζον(non-singular).
Στην περίπτωση που το Ιακωβιανό µητρώο είναι ιδιάζον (singular), ο Branin στο άρθρο [44]
πρότεινε την αλλαγή προσήµου στην εξίσωση (3.2). ΄Ετσι, η αντίστοιχη εξίσωση γράφεται ως
εξής :

df
± f (x) = 0
dt

(3.6)

f (x(t)) = f (x(0)) exp(∓t)

(3.7)

µε λύση :

Εποµένως, όταν η ορίζουσα του Ιακωβιανού µητρώου αλλάζει πρόσηµο (αφού περάσει
από το µηδέν), το πρόσηµο στην εξίσωση (3.6) αντιστρέφεται και η διαδικασία ολοκλήρωσης
µπορεί να συνεχιστεί. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουµε :

dx
= ∓Jf−1
(x) f (x).
dt

(3.8)

Ο Branin εξέτασε την προτεινόµενη µέθοδο στα προβλήµατα : (α) δισδιάστατο και τρισδιάστατο τριγωνοµετρικό πρόβληµα, (ϐ) το πρόβληµα του Brent και (γ) το πρόβληµα του Rosenbrock. Επεσήµανε ότι το παραγόµενο µονοπάτι τροχιών, σε πολλές περιπτώσεις, περνά
µέσα από όλες τις λύσεις που αναζητούσε.
Οι συγγραφείς του άρθρου [199] πρότειναν µια επαναληπτική διαδικασία για την επίλυση µη γραµµικών εξισώσεων. Η προτεινόµενη µέθοδος συνδέει συστήµατα συνήθων
διαφορικών εξισώσεων µε τις εξισώσεις ενός µη γραµµικού συστήµατος. Στη συγκεκριµένη
εργασία, αξίζει να σηµειώσουµε ότι έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές εξισώσεις. Αυτές
είναι εµπνευσµένες από τους κλασικούς µηχανισµούς της ϕύσης και είναι, κυρίως, συνήθεις
διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. ΄Ενα πλεονέκτηµα της παρεχόµενης µεθόδου είναι
ότι µπορεί εύκολα να χειριστεί προβλήµατα µη γραµµικών ελαχίστων τετραγώνων (problems
of nonlinear least squares). Πρώτον, το Ϲήτηµα της επιτυχούς σύγκλισης και, δεύτερον,
η επέκταση των περιοχών σύγκλισης είναι πολύ σηµαντικές. Στη ϐιβλιογραφία [44], έχουν
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παρουσιαστεί αρκετές µέθοδοι που στηρίζονται σε συστήµατα διαφορικών εξισώσεων για την
επίλυση µη γραµµικών αλγεβρικών εξισώσεων. Οι συγγραφείς στο άρθρο [199] χρησιµοποίησαν ένα σύστηµα διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης για να λύσουν ένα µη γραµµικό
σύστηµα εξισώσεων F (x) = 0, όπου F = (f1 , f2 , . . . , fn ) : Rn → Rn . Θεώρησαν τη συνάρτηση G : Rn → Rn , όπου :

G(x) =

n
X

fi2 (x)

(3.9)

i=1

και την ακόλουθη διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης προκειµένου να ϐρεθούν οι ϱίζες της
συνάρτησης G:

µ(t)

d2 x(t)
dx(t)
+ g(t)[a(t)I + (1 − a(t))J > (x(t))J(x(t))]
= −∇G(x(t))
2
dt
dt

(3.10)

όπου µ(t) και g(t) είναι πραγµατικές ϑετικές συναρτήσεις, 0 < α(t) 6 1, ∀t0 , I είναι το
ταυτοτικό µητρώο και J(x) το Ιακωβιανό µητρώο. Η παραπάνω διαφορική εξίσωση δεύτερης
τάξης αντιπροσωπεύει το νόµο του Νεύτωνα.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε ένα πολύ σηµαντικό ϑεώρηµα, όπως διατυπώνεται στο
άρθρο [199], το οποίο δηλώνει ότι οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης, κάτω από ορισµένες
συνθήκες, οδηγούν στις λύσεις x της συνάρτησης G.
Θεώρηµα 1 Υποθέτουµε ότι G(x) ∈ C2 (Rn ) (δηλαδή η συνάρτηση G(x) είναι δύο ϕορές
συνεχώς παραγωγίσιµη συνάρτηση) και ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. µ(t) ∈ C1 ([0, +∞)),

dµ
6 0, µ(t) > µmin > 0 για σταθερή τιµή µmin
dt

g(t)
b
hz, (a(t)I + (1 − a(t))J > (x)J(x))zi > hz, zi, ∀x, z ∈ Rn και
µ(t)
2
t ∈ [0, +∞), όπου η ισότητα στην τελευταία σχέση ισχύει αν και µόνο αν z = 0.

2. ∃b > 0 τέτοιο ώστε

3. x? είναι ένα «αποµονωµένο» ελάχιστο της συνάρτησης G.
Τότε, x(t) ≡ x? και v(t) ≡ 0 είναι µια λύση της εξίσωσης :

µ(t)

dv(t)
+ g(t)(a(t)I + (1 − a(t))J > (x(t))J(x(t)))v̇(t) = −∇G(x(t))
dt

όπου v(t) =

(3.11)

dx(t)
· επιπλέον, είναι οµοιόµορφα ασυµπτωτικά σταθερό.
dt

Κάποιος µπορεί εύκολα να συµπεράνει ότι το πρόβληµα επίλυσης F (x) = 0 είναι ισοδύναµο µε την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης G(x). Επιπλέον, αυτό το ϑεώρηµα υπογραµµίζει τη σχέση µεταξύ των διαφορικών εξισώσεων, το πρόβληµα ελαχιστοποίησης, την
επίλυση ενός συστήµατος µη γραµµικών εξισώσεων και την επίλυση ενός προβλήµατος µη
γραµµικών ελαχίστων τετραγώνων (παραπέµπουµε τον αναγνώστη στην εργασία [337] για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες επί του συγκεκριµένου ϑέµατος). Οι λύσεις της συνήθους
διαφορικής εξίσωσης που αφορούν τις συνθήκες του Cauchy:

x(0) = x0
x(0)
= v0
dt

(3.12)
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λαµβάνονται χρησιµοποιώντας µια τροποποίηση της πολύ γνωστής µεθόδου του Euler. Τα
υπολογιστικά πειράµατα που διεξάγονται από τους συγγραφείς του άρθρου έχουν δείξει
ότι η προτεινόµενη µέθοδος πλεονεκτεί έναντι της γνωστής µεθόδου των Newton-Raphson
που έχει χρησιµοποιηθεί στο άρθρο του Branin [44]. Επιπλέον, η προτεινόµενη µέθοδος
δοκιµάστηκε σε πέντε προβλήµατα, χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση του Rosenbrock και το
σύστηµα εξισώσεων του Boggs [42].
Στο άρθρο [163], ο Griewank παρουσίασε ορισµένες ϐασικές ιδιότητες των τροχιών ανίχνευσης που πρέπει να πληρούνται. Παρακάτω, παρουσιάζουµε τα ϑέµατα που σχετίζονται
µε τη συνάρτηση και την τροχιά που εξέτασε στο άρθρο του.
1. Πρώτα απ΄ όλα, υποθέτουµε ότι η δεδοµένη συνάρτηση µπορεί να εκφραστεί ως ένα
σύνολο δύο παραγόντων :

F =g+ε

(3.13)

όπου g είναι µια συνάρτηση µε ένα µοναδικό ελάχιστο, έστω g ? = g(y ? ) και έστω ότι
το ε είναι µια οριοθετηµένη διαταραχή.
2. Υποθέτουµε ότι ο παράγοντας ε είναι µια µικρή ποσότητα σε σχέση µε το ποσό της
τιµής του g .
3. Μπορούµε να ϕθάσουµε στο ολικό ελάχιστο της συνάρτησης F , έστω F ? = F (x? ) και
όλα τα άλλα τοπικά ελάχιστα της F είναι πλησίον του y ? , µε άλλα λόγια ανήκουν στη
γειτονιά του y ? .
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κάθε τεχνική που χρησιµοποιείται για
την επίτευξη των ολικών ελαχίστων της F είναι δυνατόν να προσεγγίσει πολλά από τα τοπικά
ελάχιστα που ϐρίσκονται έξω από τη γειτονιά του y ? που µας αφορούν.
Στη συνέχεια, δίνουµε τις ακόλουθες επιθυµητές ιδιότητες µιας τροχιάς αναζήτησης.
1. Η τροχιά δεν µπορεί να συγκλίνει στα ελάχιστα µε τιµές µεγαλύτερες από το επίπεδο
στόχου, έστω η , που είναι ιδανικά ελαφρώς µεγαλύτερο από το ολικό ελάχιστο F (x? ).
2. ΄Οσο η τιµή της F είναι πολύ µεγαλύτερη από τον στόχο η , η τροχιά δεν επηρεάζεται πολύ από τη διαταραχή ε. Ως αποτέλεσµα, η τροχιά πρέπει να ακολουθήσει κατεύθυνση
καθόδου σε σχέση µε την αρνητική τιµή της κλίσης του g , −∇g .
3. Καθώς η τιµή της F προσεγγίζει τον στόχο η , η τροχιά ελαχιστοποιείται επαρκώς και
τελικά µειώνεται σε µια τοπική τεχνική ϐελτιστοποίησης όταν F 6 η .
4. Η τροχιά δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το Εσσιανό µητρώο της F , ∇2 F .
5. Τέλος, η τροχιά δεν επηρεάζεται από µετασχηµατισµό στις µεταβλητές που ορίζονται
παραπάνω και από τον πολλαπλασιασµό της ποσότητας F − η από οποιοδήποτε ϑετικό
ϐαθµωτό στοιχείο.
Εποµένως, ο Griewank χρησιµοποίησε την ακόλουθη διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης,
η λύση της οποίας παράγει µια τροχιά που πληροί τις παραπάνω συνθήκες. ΄Ετσι, στο άρθρο
του [163] επαλήθευσε τις παραπάνω συνθήκες για την εξίσωση :

ẍ(t) = ω(I − ẋ(t)ẋ> (t))∇F (x(t))/(F (x(t)) − η), ω > 0

(3.14)

όπου ω είναι ένας ϑετικός πραγµατικός αριθµός. Παραλείποντας την µεταβλητή t, η εξίσωση
(3.14) γράφεται ως εξής :
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(3.15)

για κάθε αρχική τιµή (x0 , x˙0 ), F0 = F (x0 ) > η και kx˙0 k = 1. Η παραπάνω εξίσωση προέκυψε από µια παραλλαγή µιας προηγούµενης εργασίας του συγγραφέα [164], ως ϐασική
προϋπόθεση για την επίλυση του ακόλουθου προβλήµατος :

Z

t1

min
x(t)∈X

(F (x(τ )) − η)−ω dτ

(3.16)

t0

όπου το X είναι µια συνεχής σειρά διαδροµών µεταξύ δύο σηµείων x(t0 ) ≡ x0 , x(t1 ) ≡ x1
και kẋk = 1. Στο άρθρο [163] ο συγγραφέας επαληθεύει διεξοδικά την εγκυρότητα των
παραπάνω υποθέσεων 1-5. Σε αυτή την εργασία, ωστόσο, δεν πραγµατοποίησε την αναλυτική
επαλήθευση αυτών των συνθηκών. ∆ιάφορες τροχιές έχουν προέλθει από γνωστούς τύπους
της Μηχανικής και Φυσικής, όπως η εξίσωση :

m(t)ẍ(t) + v(t)ẋ(t) = −∇F (x(t))

(3.17)

η οποία είναι µια από τις πιο γνωστές διαφορικές εξισώσεις (νόµος του Newton), για ένα σωµατίδιο µάζας m(t), για µια αντικειµενική συνάρτηση F , σε µια διαλυτική δύναµη (dissipative
force) −v(t)ẋ(t). ΄Ετσι, είναι εύκολο να παρατηρήσουµε ότι, αν ϑέσουµε :

m(t) = (F (x(t)) − η)/ω

(3.18)

v(t) = −∇F > (x(t))ẋ(t)

(3.19)

και

και αν τις αντικαταστήσουµε στη σχέση (3.5), τότε προκύπτει η σχέση (3.2).
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφέρουµε ότι µπορεί να προκύψει το ακόλουθο πρόβληµα.
Αν οι παράµετροι m(t) και v(t) είναι ϑετικές, και κάποιες συνθήκες για την F ισχύουν, τότε
οποιαδήποτε τροχιά µπορεί να συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο της F . Ο ακόλουθος τύπος
που δόθηκε από τον Griewank στο άρθρο [163], υποδηλώνει ότι υπάρχει µια τάση που
επιβραδύνει την τροχιά όταν πληρούνται ανοδικές συνθήκες, όπως ∇F (x)> ẋ > 0. Ο υπό
εξέταση τύπος ήταν :

(d/dt)[1/2||ẋ(t)||2 ] = −(∇F > (x(t))ẋ(t) + v(t)||ẋ(t)||2 )/m(t)

(3.20)

Από την άλλη πλευρά, καθώς η τροχιά κινείται προς τα κάτω, ϑέλουµε να επιταχύνουµε το
µονοπάτι προς το ελάχιστο της συνάρτησης, µειώνοντας την επιρροή της τοπικής κλίσης.
Ωστόσο, είναι δυνατό η τροχιά να παγιδευτεί σε κάποιο τοπικό ελάχιστο. ΄Ετσι, η τροχιά
τοποθετείται σε ένα «ϐαθούλωµα» καθώς οδηγείται σε ένα λόφο, αντί να πέφτει προς µια
«πλαγιά». Εποµένως, δεν πραγµατοποιείται η επιθυµητή µετάβαση προς το ολικό ελάχιστο
της συνάρτησης.
Ο συγγραφέας στην εργασία του [163] διαµορφώνει και αποδεικνύει ένα ϑεώρηµα (Θεώρηµα 3.1), το οποίο ενισχύει την άποψη ότι η λύση της διαφορικής εξίσωσης (3.2) µετατρέπεται στην τροχιά της πιο απότοµης καθόδου. Αυτό συµβαίνει όταν η τιµή της F
προσεγγίζει την τιµή του η . Αυτό επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της τροχιάς όσο χρειάζεται
και τελικά, δηµιουργεί την ακόλουθη επέκταση : Κάθε πεπερασµένη λύση της (3.2) µπορεί
να προκύψει από τον τύπο:

ẋ(t) = −∇F (x)/||∇F (x)||

(3.21)

Οι προκύπτουσες τροχιές αναζήτησης καθορίζονται µε µοναδικό τρόπο από τις αρχικές συνϑήκες (x0 , x˙0 ) και επιλύουν το σύστηµα :
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max[0, F (x) − η]ẍ + ω(I − ẋẍ> )∇F (x) = 0

(3.22)

Τέλος, αν οι λύσεις δεν πλησιάζουν το η , οι λύσεις του παραπάνω συστήµατος συγκλίνουν
είτε σε ένα ελάχιστο της F , είτε σε ένα πιθανό σαγµατικό σηµείο της F . Ειδικότερα, στο έργο
του, προσπάθησε να υπολογίσει τα ελάχιστα µιας αντικειµενικής συνάρτησης µε πολλά τοπικά ελάχιστα µε χαµηλό κόστος. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο συγγραφέας
εξέτασε τις τροχιές που παράγονται από τη διαφορική εξίσωση (3.2), σε σχέση µε τις παραµέτρους η και ω . Μπορεί κανείς να αναµένει ότι οι συνολικές τροχιές ϑα είναι αποδεκτές.
Ωστόσο, αυτό δε ϑα µπορούσε να είναι αλήθεια. Εποµένως, µόνο οι τροχιές που είναι κοντά
στις τιµές στόχου η είναι «Ϲωντανές». Αντίθετα, οι τιµές που είναι πολύ υψηλότερες από την
τιµή του η απορρίπτονται. Ο συγγραφέας ϑεώρησε ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό (για να
παραχθούν «καλές» τροχιές), αρκεί η σχέση µεταξύ της παραµέτρου ω , και της διάστασης της
υπό εξέταση συνάρτησης, να προσδιοριστεί σωστά. Επιπλέον, έδωσε µια ανάλυση της τιµής
του ω .
Το πρόβληµα που περιγράψαµε παραπάνω, δηλαδή ότι οι τροχιές µπορούν να «περιπλανηθούν» στις γειτονιές όπου κατοικούν µη αποδεκτά ακρότατα ή να υπερβούν τις αποδεκτές
τιµές, είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Για το λόγο αυτό, ο συγγραφέας αντιµετώπισε αυτό το
Ϲήτηµα κατασκευάζοντας µια διαδικασία, η οποία χρησιµοποιεί τις λύσεις της (3.2) για
να διεξάγει ολική αναζήτηση. ΄Ετσι, µε τον καθορισµό διαδοχικά χαµηλών τιµών για την
παράµετρο στόχου η , σε συνδυασµό µε τις συµβατικές τεχνικές τοπικής ελαχιστοποίησης,
ξεπέρασε την προαναφερθείσα δυσκολία. Μετά από κατάλληλη παραµετροποίηση και µετασχηµατισµό της (3.2), ο συγγραφέας σχεδίασε µια µέθοδο ενός ϐήµατος (one step method)
τάξης σύγκλισης τρία. Αυτή η καινούρια µέθοδος δοκιµάστηκε σε γνωστές συναρτήσεις,
όπως (α) η six-hump συνάρτηση, (ϐ) η camel-back συνάρτηση και (γ) µια συνάρτηση τετραγωνικής µορφής. Τα αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η µέθοδος του Griewank είναι αρκετά
ανταγωνιστική για να υπολογίσει τα τοπικά ελάχιστα. Το υπολογιστικό κόστος ήταν υψηλό
(εκτιµήσεις συναρτησιακών τιµών και κλίσεων), αλλά είναι συγκρίσιµο µε τις προτεινόµενες
τεχνικές που συναντώνταν µέχρι στιγµής.
Στο έργο του Snyman [363], έχει προταθεί µια πρακτική µέθοδος εντοπισµού τοπικών
ελαχίστων, κυρίως για συναρτήσεις για τις οποίες η πρώτη παράγωγος µπορεί εύκολα να
εκτιµηθεί. Αυτή η µέθοδος έχει ως στόχο τον εντοπισµό των ελαχίστων συναρτήσεων πολλαπλών µεταβλητών. Από τη µία πλευρά, η προτεινόµενη µέθοδος ήταν µια «απλοϊκή» (naive)
προσέγγιση, η οποία χρήζει αρκετών ϐελτιώσεων. Από την άλλη πλευρά, έχει πολλά πλεονεκτήµατα, τα οποία αξίζει να συζητηθούν. Η µέθοδος του Snyman συγκρίθηκε µε το
πρόγραµµα του Fletcher και τη γνωστή µέθοδο quasi-Newton. Τα αποτελέσµατα έχουν
δείξει ότι η µέθοδος είναι αξιόπιστη και ισχυρή σε ένα σύνολο τυπικών δοκιµαστικών συναρτήσεων. Συγκεκριµένα, προσέγγισε το απαιτούµενο τοπικό ελάχιστο σε όλες τις δοκιµαστικές
περιπτώσεις, σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε τη µέθοδο quasi-Newton, που σε ορισµένες
περιπτώσεις απλώς πλησίαζε κοντά στα ελάχιστα. ΄Οπως υποδείχθηκε παραπάνω, η µέθοδος
είναι εννοιολογικά πολύ απλή και το πρόγραµµα κωδικοποίησης σε Fortran είναι επίσης
αρκετά εύκολο να κατανοηθεί και να χρησιµοποιηθεί. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του χώρου
αποθήκευσης, οι οποίες ήταν εξαιρετικά σηµαντικές εκείνη την εποχή, ήταν ελάχιστες. Συγκεκριµένα, η µέθοδος απαιτούσε την αποθήκευση πέντε n−διαστάστατων διανυσµάτων,
αντίθετα µε της µεθόδου quasi-Newton, που απαιτούσε την αποθήκευση των προσεγγίσεων
του Εσσιανού µητρώου (Hessian matrix).
Λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική απόδοση αυτής της µεθόδου, ϑα µπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε συναρτήσεις που παρουσιάζουν απότοµες στενές
«κοιλάδες». Επιπλέον, η µέθοδος του Snyman ανταποκρίνεται πολύ καλά σε περιπτώσεις
όπου το σηµείο εκκίνησης δεν είναι κοντά στα τοπικά ελάχιστα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις
όπου η αντικειµενική συνάρτηση παρουσιάζει επίπεδα ελάχιστα (flat points), η απόδοσή της
δεν ήταν τόσο καλή. Παρ΄ όλα αυτά, η µέθοδος παραµένει ανταγωνιστική και όχι σηµαντικά
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λιγότερο αξιόπιστη σε σχέση µε της quasi-Newton. Στο αρχικό άρθρο που δηµοσιεύθηκε
το 1982 [363], ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται από τη µέθοδό του για την επίτευξη σύγκλισης αυξάνεται, στο περίπου, γραµµικά. Σε αυτό
το κεφάλαιο, ωστόσο, δεν ϑα εξετάσουµε λεπτοµερώς αυτή την απόδειξη. Εντούτοις, αξίζει
να σηµειωθεί ότι για τις διεξαχθείσες δοκιµές του άρθρου [363], οι εκτιµήσεις των κλίσεων
των αντίστοιχων συναρτήσεων ήταν αρκετά «ϕθηνές» (υπό την άποψη υπολογιστικού κόστους).
Αυτό προφανώς ευνοεί τη δυναµική µέθοδο που παρουσιάστηκε από τον Snyman. Οι συναρτήσεις δοκιµής που χρησιµοποιήθηκαν ήταν : (α) η συνάρτηση parabolic valley (n = 2, 4, 24),
(ϐ) η συνάρτηση cubic valley, (γ) η συνάρτηση του Beale, (δ) η συνάρτηση του Powell, (ε) η
συνάρτηση του Wood, (στ) η οµοιογενής τετραγωνική συνάρτηση (homogeneous quadratic)
(n = 40) και (Ϲ) η Oren’s power (n = 20). Η δυναµική µέθοδος του Snyman συγκρίθηκε µε :
(α) Το πρόγραµµα του Fletcher, το οποίο ονοµάζεται ‘VAO9A’, και χρησιµοποιεί το γνωστό
σχήµα quasi-Newton [131, 156]
(ϐ) Τη µέθοδο Davidon - Fletcher - Powell (DFP) [181].
Το εξεταζόµενο πρόβληµα ϐελτιστοποίησης ορίζεται παρακάτω :

min F (x), x = (x1 , x2 , ...xn ) ∈ Rn , F ∈ C1

(3.23)

Υποθέτουµε ότι το F (x) αντιπροσωπεύει τη δυναµική ενέργεια ενός σωµατιδίου µοναδιαίας
µάζας σε ένα n−διάστατο συντηριτικό πεδίο δύναµης, τότε, εάν η συνάρτηση F έχει ένα
τοπικό ελάχιστο στο x? , προκύπτει ότι :

Z

x

F (x) = −

a(s)> ds + F (x? )

(3.24)

x?

όπου α(s) αντιπροσωπεύει µια δύναµη που δρα επί του σωµατιδίου στο σηµείο s. Η κινητική
ενέργεια του σωµατιδίου ορίζεται από τη σχέση :
n

T (x) =

1X 2 1
ẋi = ||ẋ||2
2
2

(3.25)

i=1

και το ανάπτυγµα Lagrangian δίνεται από τον τύπο :
n

1X 2
L(x) = T (x) − F (x) =
ẋi −
2
i=1

Z

x

a(s)> ds + F (x? )

(3.26)

x?

Με την εφαρµογή της αρχής του Hamilton λαµβάνονται οι ακόλουθες εξισώσεις κίνησης :

∂L
d ∂L
(
)−
=0
dt ∂ ẋi
∂x

(3.27)

Με την πραγµατοποίηση των κατάλληλων αντικαταστάσεων λαµβάνουµε την ακόλουθη διαϕορική εξίσωση :

ẍ = −∇F = a

(3.28)

Η τροχιά x(t) του σωµατιδίου δίνεται από τη λύση της εξίσωσης (3.28). Συνοψίζοντας, έχουµε
το πρόβληµα 3.28 µε τις αρχικές συνθήκες :

(
x(0) = x0
ẋ(0) = v(0) = v0 = 0
όπου v0 καθορίζει την αρχική ταχύτητα.

(3.29)
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Η εξίσωση (3.28) συνεπάγεται τη διατήρηση της ενέργειας. ΄Ετσι, ∀x, κατά µήκος της
τροχιάς παρατηρούµε ότι :

T (x) + F (x) = T (x0 ) + F (x0 ) = E0

(3.30)

όπου E0 καθορίζει τη συνολική αρχική ενέργεια. ΄Ετσι, για τη συνάρτηση F έχουµε :

F (x) = T (x0 ) + F (x0 ) − T (x) = F (x0 ) − T (x)

(3.31)

Εποµένως, µε το T (x0 ) = 0 κατά µήκος της διαδροµής των σωµατιδίων λαµβάνουµε F (x) 6
F (x0 ). Ωστόσο, δεδοµένου ότι απουσιάζουν οι δυνάµεις τριβής, µπορεί να προκληθεί το
ακόλουθο πρόβληµα : το σωµατίδιο ϑα ϐρίσκεται σε συνεχή κίνηση, και εποµένως, υπάρχει
ο κίνδυνος να ξεπεραστεί ο ελαχιστοποιητής x? της συνάρτησης. Συνοψίζοντας, είναι απαϱαίτητο να διασφαλιστεί ότι η ενέργεια του σωµατιδίου µειώνεται. Ως αποτέλεσµα, η τροχιά
x ακολουθεί µια διαδροµή προς τον τοπικό ελαχιστοποιητή x? . Για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, υπάρχουν δύο γνωστές τεχνικές :
1. Η πρώτη χρησιµοποιεί έναν τεχνητό όρο απόσβεσης :

ẍ = −∇F − aẋ, a > 0

(3.32)

όπου α > 0 είναι µια δεδοµένη σταθερά απόσβεσης. Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται από την κατάλληλη επιλογή της παραµέτρου α. Εποµένως, πρέπει να
αντιµετωπίσουµε ένα νέο πρόσθετο πρόβληµα : Ποια είναι η ϐέλτιστη τιµή για τον όρο
α; Είναι η επιλογή αυτής της παραµέτρου οικεία µε τη ϑέση της τροχιάς ή τη ϕύση του
πεδίου δυνάµεων; Κάποιος µπορεί εύκολα να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι ένα απλό
πρόβληµα και η λύση δεν είναι τετριµµένη.
2. Η δεύτερη στρατηγική που υιοθετείται στο [363], ϐασίζεται στην παρακολούθηση της
κινητικής ενέργειας του σωµατιδίου σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Ας υποϑέσουµε ότι xk , vk είναι η ϑέση και η ταχύτητα του σωµατιδίου κατά το χρόνο tk = k∆t.
Για οποιαδήποτε χρονικά σηµεία tk και tk+1 συνδυάζοντας τη σχέση (3.30) λαµβάνουµε :

∆Fk = Fk+1 − Fk = F (xk+1 ) − F (xk ) =
= T (x0 ) + F (x0 ) − T (xk+1 ) − (T (x0 ) + F (x0 ) − T (xk ))
= T (x0 ) + F (x0 ) − T (xk+1 ) − (T (x0 ) − F (x0 ) + T (xk ))
= −T (xk+1 ) + T (xk ) = −Tk+1 + Tk = Tk − Tk+1
= −∆Tk = −∆T (xk )
(3.33)
Προφανώς, για ∆Tk > 0 λαµβάνουµε ∆Fk < 0 που απαιτείται.
Ο Snyman στο άρθρο [364], πρότεινε µια ϐελτίωση για να αυξήσει την απόδοση του
αρχικού του αλγορίθµου [363]. Η ϐελτίωση αυτή αφορούσε κυρίως την επιλογή της παϱαµέτρου του χρονικού ϐήµατος (time step). Συγκεκριµένα, στον προτεινόµενο αλγόριθµο
αυτό το ϐήµα µειώνεται ή αυξάνεται κατάλληλα µε αυτόµατο τρόπο. Αυτό οδηγεί σε µια
πιο αποτελεσµατική εφαρµογή του ϐασικού δυναµικού αλγορίθµου. Αυτή η αλλαγή είχε ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πιο εκλεπτισµένου αλγορίθµου µε πολύ καλύτερη απόδοση
συγκριτικά µε τον αρχικό αλγόριθµο leap-frog, που χρησιµοποίησε στην εργασία [363]. Σε
αυτό το κεφάλαιο δεν παρέχουµε διεξοδική ανάλυση αυτών των αλγορίθµων. Για το λόγο
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αυτό, ας µελετήσουµε µαζί αυτά τα δύο άρθρα του Snyman προκειµένου να κατανοήσουµε
καλύτερα τους ϐασικούς τους άξονες. Συνοπτικά, παρουσιάζουµε την κύρια διαφορά στην
παράµετρο χρονικού ϐήµατος του αλγορίθµου.
Είναι γνωστό ότι αν το χρονικό ϐήµα είναι πολύ µεγάλο, τότε η τροχιά µπορεί να είναι
ανακριβής. Από την άλλη πλευρά, η τροχιά µπορεί να µην είναι σηµαντικά µακριά από
τη λύση, αλλά η καταλληλότερη των περιπτώσεων υποδηλώνει ότι η τροχιά είναι όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο x? για να επιτευχθεί η σύγκλιση του αλγορίθµου. Μια χρήσιµη ιδέα,
προκειµένου να ελεγχθεί αν το χρονικό ϐήµα είναι µεγάλο, είναι να ελέγχουµε τη διαφορά
µεταξύ δύο διαδοχικών διανυσµάτων των κλίσεων. Αν αυτά τα διανύσµατα είναι κάθετα ή
σχηµατίζουν γωνία 90◦ µοιρών ή µεγαλύτερη, τότε το ϐήµα είναι πολύ µεγάλο. Ωστόσο, ένα
ϐήµα δεν ϑεωρείται ακατάλληλο κατά την πρώτη παρατήρηση µιας τέτοιας γωνίας. ΄Ετσι, σε
κάθε ϐήµα αξιολογούµε την ποσότητα a>
k ak−1 , όπου ak υποδηλώνει αρνητική τιµή της κλίσης
της συνάρτησης F στο σηµείο xk . Οµοίως, για την ποσότητα του ak−1 . Εάν αυτή η ποσότητα
είναι µικρότερη ή ίση µε µηδέν για διαδοχικά ϐήµατα, τότε το χρονικό ϐήµα πρέπει να
µειωθεί στο µισό. Στη συνέχεια, η διαδικασία επανεκκινείται από το σηµείο (xk +xk+1 )/2 µε
τιµή ταχύτητας (vk + vk+1 )/4. Τυπικά, ο αριθµός των διαδοχικών ϐηµάτων που επιλέγονται
είναι m = 3. Από την άλλη πλευρά, υιοθετείται η ακόλουθη στρατηγική εάν χρειάζεται να
αυξηθεί το χρονικό ϐήµα. Προκειµένου να αυξηθεί ο χρόνος, πρέπει να διατηρηθούν οι
ακόλουθες δύο ανισότητες : a>
k+1 ak > 0 και k∆xk k < δ , όπου δ αντιπροσωπεύει το µέγιστο
επιτρεπόµενο µέγεθος ϐήµατος. Εποµένως, τα ϐήµατα αλλάζουν σύµφωνα µε τη σχέση :

p = 1 + N δ, δ > 0

(3.34)

όπου το N αντιπροσωπεύει τα διαδοχικά επιτυχηµένα ϐήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί.
∆ιαφορετικά, το N επαναφέρεται στην τιµή 1 και δεν αυξάνεται.
Μια από τις πιο γνωστές µεθόδους αυτής της κατηγορίας, είναι η µέθοδος που προτείνεται από τους Snyman και Fatti στο άρθρο [359]. Αυτή η µέθοδος έχει προσελκύσει µεγάλο
ενδιαφέρον από πολλούς ερευνητές. Για το λόγο αυτό, έχουν παραχθεί πολλές παραλλαγές
αυτής της µεθόδου, τις οποίες ϑα παρουσιάσουµε εν συντοµία σε αυτό το κεφάλαιο. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται τα κύρια σηµεία της αρχικής µεθόδου. Οι Snyman και Fatti παϱήγαγαν µια µέθοδο ολικής ελαχιστοποίησης χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο πολλαπλών
εκκινήσεων (multi-start algorithm). Η επιτυχία αυτής της µεθόδου ήταν ότι µε κατάλληλες
τροποποιήσεις στις τροχιές αναζήτησης, οι συγγραφείς κατάφεραν να διευρύνουν τις περιοχές σύγκλισης όσον αφορά το ολικό ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης. Η διαφορική
εξίσωση δεύτερης τάξης που χρησιµοποιήθηκε στην προσέγγισή τους είναι η ακόλουθη :

ẍ(t) = −∇F (x(t))

(3.35)

όπου η λύση x αντιπροσωπεύει την κίνηση ενός σωµατιδίου µοναδιαίας µάζας µέσα σε
ένα συντηρητικό πεδίο δύναµης, το F αντιπροσωπεύει τη δυναµική ενέργεια αυτού του
σωµατιδίου και οι σχέσεις x(0) = x0 , ẋ(0) = 0 τις αρχικές συνθήκες. Αν πολλαπλασιάσουµε
την παραπάνω εξίσωση µε ẋ(t) λαµβάνουµε τον τύπο της κινητικής ενέργειας :

1
kẋ(t)k2 + F (x(t)) = F (x0 )
2

(3.36)

για t = 0. Επιπλέον, εάν πληρούται η ακόλουθη σχέση :

−∇F > ẋ > 0

(3.37)

τότε η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου αυξάνεται, πράγµα που σηµαίνει ότι η τιµή της
αντικειµενικής συνάρτησης µειώνεται µέσω της πιο απότοµης διαδροµής καθόδου (steepest
descent path). ΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι πιθανό η υπό εξέταση συνάρτηση να έχει
πολλά τοπικά ελάχιστα, τα οποία, στην πραγµατικότητα, µπορούν να εντοπιστούν στο σύνολό
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τους από τις τροχιές. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του προσδιορισµού του ολικού
ελαχίστου, είναι χρήσιµο να καταγραφούν οι τρέχουσες ελάχιστες τιµές xn , ẋn και Fn . Οι
τροχιές συνεχίζουν την πορεία τους, προσδοκώντας να ϕτάσουν στο ολικό ελάχιστο. ΄Οπως
υπογραµµίζεται από τους συγγραφείς [359], είναι σηµαντικό να είναι σε ϑέση να διασφαλιστεί η σύγκλιση της προτεινόµενης µεθόδου, τουλάχιστον στο τοπικό ελάχιστο. Η δύσκολη
ερώτηση, ωστόσο, είναι «πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες που έχουν
αποκτηθεί από την τροχιά έως την τρέχουσα ελάχιστη τιµή;» Στο άρθρο τους, οι Snyman και
Fatti, ακολούθησαν την εξής προσέγγιση. Μαζί µε την αρχική τροχιά, παρήγαγαν επιπλέον
τροχιές, τις οποίες ονόµασαν «ϐοηθητικές τροχιές». Χρησιµοποιώντας αυτή την προσέγγιση,
µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι το xn είναι η καλύτερη τιµή για την οποία τερµατίζεται η πρώτη
τροχιά (αυτή µε τη µικρότερη συναρτησιακή τιµή) και x0 η αρχική συνθήκη. Στη συνέχεια,
ας υποδείξουµε τη ϐοηθητική τροχιά, xα ως εξής :

1
xa = x20 = (x10 + x1n )
2

(3.38)

όπου το x20 αντιπροσωπεύει τη ϐοηθητική αρχική συνθήκη. Επιπλέον, ο τύπος ταχύτητάς
της δίνεται από τη σχέση :

1
ẋa = ẋ20 = ẋ1n
2

(3.39)

Συνοψίζοντας, υποθέτουµε ότι για την αρχική συνθήκη x10 , παράγεται η πρώτη τροχιά,
ας υποθέσουµε T1 , και η αντίστοιχη ταχύτητα είναι ẋ10 . Στη συνέχεια, καταγράφονται οι
αντίστοιχες τιµές x1n , ẋ1n και Fn1 , οι οποίες ϑεωρούνται ως οι καλύτερες τιµές που επέστρεψε
η τροχιά T1 . Προκειµένου να παραχθεί η δεύτερη τροχιά, ας υποθέσουµε T2 , ϑέτουµε :

1
x20 = (x10 + x1n ) και
2
1
2
ẋ0 = ẋ1n
2

(3.40)

και πάλι καταγράφουµε τις καλύτερες τιµές, όπως το x2n , ẋ2n και Fn2 . Εάν η τρέχουσα
καλύτερη τιµή συνάρτησης είναι µικρότερη από την προηγούµενη, δηλαδή F (x2n ) < F (x1n ),
διατηρούµε την τιµή του x2n , διαφορετικά ϑέτουµε x2n = x1n και επαναλαµβάνουµε την ίδια
διαδικασία για να παράγουµε µια νέα ϐοηθητική τροχιά Ti . Οι συγγραφείς παρουσίασαν το
ακόλουθο ϑεώρηµα σύγκλισης για την περιγραφείσα διαδικασία :
Θεώρηµα 2 Υποθέτουµε ότι F είναι η υπό εξέταση αντικειµενική συνάρτηση και S = {x :
F (x) 6 F (x10 )} είναι ένα οριοθετηµένο σύνολο. Εάν η κλίση της συνάρτησης F , έστω ∇F ,
και οι αντίστοιχες παράγωγοι n−τάξης υπάρχουν και είναι συνεχείς αναφορικά µε το σύνολο
S , τότε :

∇F (xin ) = 0 ή ∇F (xin ) → 0

(3.41)

Παρατήρηση 1 Είναι προφανές ότι µια τροχιά πρέπει να τερµατιστεί πριν αρχίσει να επισκέπτεται ξανά τα ίδια σηµεία.
Ως συνέχεια µιας προηγούµενης µελέτης [363], οι Smyman και Fatti, χρησιµοποίησαν
τη γνωστή µέθοδο leap-frog , προκειµένου να παράσχουν µια αξιόπιστη διακριτική εφαρµογή
της διαδικασίας της ϐοηθητικής τροχιάς. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε τα ϐασικά σηµεία
αυτής της προσέγγισης. Η µέθοδος leap-frog περιγράφεται ως εξής :

xn+1 = xn + ẋn ∆t,

n = 0, 1, 2, . . .

ẋn+1 = ẋk − ∇F (xn+1 )∆t,

n = 0, 1, 2, . . .

(3.42)
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όπου x0 , ẋ0 είναι οι αρχικές συνθήκες και ∆t το χρονικό ϐήµα. ΄Οπως έχει αποδειχθεί
λεπτοµερώς στο άρθρο [363], αυτή η µέθοδος δίνει τη σχέση διατήρησης της ενέργειας.
Επιπλέον, η αρχική συνθήκη ẋ0 δίνεται από τη σχέση :

∇F (x0 )∆t
(3.43)
λ
όπου η πιο συνηθισµένη επιλογή λ είναι η τιµή λ = 2. ΄Οσον αφορά το χρονικό ϐήµα ∆t,
ẋ0 = −

επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κάθοδος στο πρώτο ϐήµα. Αν αυτό δεν συµβεί, τότε
απαιτείται µια επιλογή διαφορετικής τιµής ϐήµατος. Συνήθως, το χρονικό ϐήµα διαιρείται
και η τροχιά επανεκκινείται µέχρι να ϕτάσει σε µια πορεία καθόδου. Η µέθοδος τερµατίζεται
όταν ισχύει η ακόλουθη σχέση :

F (x(t)) − Fn > κ(F (x0 ) − Fn )

(3.44)

όπου x(t) καθορίζει την τροχιά, Fn είναι η τρέχουσα ελάχιστη τιµή της F και το κ αποτιµάται
συνήθως ως κ < 1 και κ u 1. Στο άρθρο [359], η παράµετρος κ υποδεικνύεται ως κ = 0.95.
Επιπλέον, αν πληρούται η ακόλουθη σχέση :

1
||ẋ(t)||2 < (1 − κ)(F (x0 ) − Fn )
2

(3.45)

τότε, η τροχιά τερµατίζεται σε ένα ανηφορικό µονοπάτι. Επιπλέον, η διαδικασία ελαχιστοποίησης ολοκληρώνεται, εάν για κάθε x(t) πληρούται η ακόλουθη σχέση : k∇F (xn (t))k < ε,
όπου ε είναι µικρή ϑετική τιµή. Για να περιγράψουµε τη µέθοδο αυτή, έχουµε αναφέρει ότι
ο ολικός στόχος του αλγορίθµου περιλαµβάνει έναν στοχαστικό όρο ο οποίος εµπνεύστηκε
από την εργασία [326]. Συγκεκριµένα, αφορά την πιθανότητα της τελευταίας επιτευχθείσας
τροχιάς που είναι επιθυµητή, ώστε να επιτευχθεί το ολικό ελάχιστο. Η παρουσίασή µας για
τη µέθοδο των Snyman-Fatti ολοκληρώνεται, παρέχοντας το αντίστοιχο ϑεώρηµα [359].
Θεώρηµα 3 Υποθέτουµε ότι k είναι ο αριθµός των σηµείων του δείγµατος που εµπίπτουν στην
περιοχή σύγκλισης του τρέχοντος ολικού, υποθέτοντας ότι F̄ , έχουν επισκεφθεί µετά από n
σηµεία. Τότε, σύµφωνα µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

p? = P r[R? ] = max pi
i

(3.46)

και µια στατιστικά µη ενηµερωτική προηγούµενη κατανοµή, η επιθυµητή πιθανότητα για την
οποία το F̄ είναι ίσο µε το F ? πληροί την παρακάτω σχέση :

P r[F̄ = F ? ] > q(n, k) = 1 −

(n + 1)!(2n − k)!
(2n + 1)!(n − k)!

(3.47)

όπου R? αντιπροσωπεύει την περιοχή σύγκλισης του ολικού ελαχίστου F ? , pi αντιπροσωπεύει
την πιθανότητα να πέσει ένα τυχαία επιλεγµένο σηµείο στο Ri (η περιοχή σύγκλισης ενός
τοπικού ελάχιστου), ενώ p? αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη πιθανότητα για το ολικό ελάχιστο.
Η απόδειξη του ϑεωρήµατος παρουσιάζεται λεπτοµερώς στο άρθρο [359], αλλά δε ϑα
µας απασχολήσει στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. ΄Οσον αφορά τα πειραµατικά αποτελέσµατα
που έλαβαν οι Snyman και Fatti, αξίζει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιήθηκαν εννέα γνωστές
συναρτήσεις [97, 163, 314]. Αξιοσηµείωτο ήταν ότι η προτεινόµενη µέθοδος των SnymanFatti, επέστρεψε µε επιτυχία το ολικό ελάχιστο για όλες τις δοκιµαστικές συναρτήσεις που
εξετάστηκαν στη µελέτη τους.
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Εφαρµογές µεθόδων δυναµικών τροχιών ανίχνευσης

Οι διαφορικές εξισώσεις έχουν ένα ευρύ ϕάσµα εφαρµογών στην επιστήµη και την τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένης της αεροδιαστηµικής, της ϱοµποτικής και των οχηµάτων, µεταξύ
άλλων. Συγκεκριµένα, η εισαγωγή ελασµάτων στα προαναφερθέντα πεδία έχει οδηγήσει στην
ανάγκη ϐέλτιστου σχεδιασµού τέτοιων επιφανειών για τη ϐελτιστοποίηση των κατασκευών.
Στο άρθρο [206], οι συγγραφείς του χρησιµοποίησαν έναν αλγόριθµο ολικής ϐελτιστοποίησης
πολλαπλών εκκινήσεων για να σχεδιάσουν ϐέλτιστες πολυστρωµατικές πλάκες µε µέγιστη ακαµψία. Πολλοί ερευνητές µελετούν αυτά τα προβλήµατα εδώ και πολλά χρόνια και έχουν
επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην ελαχιστοποίηση του ϐάρους των αντικειµένων σε διάφορες δοµές. Η ανάγκη χρήσης τεχνικών ολικής ελαχιστοποίησης είναι τεράστια, καθώς ο
αυξηµένος αριθµός µεταβλητών σχεδιασµού, ο µη γραµµικός τρόπος µε τον οποίο εκφράζονται οι παραµορφώσεις των επιφανειών και άλλα παρόµοια στοιχεία, καθιστούν τις συµβατικές
τεχνικές ελαχιστοποίησης ανεπαρκείς. Ως αποτέλεσµα, ο ϐέλτιστος σχεδιασµός ήταν περιοϱισµένος και χρειάστηκαν προηγµένες µέθοδοι ϐελτιστοποίησης. Πρακτική εφαρµογή στο
προαναφερθέν πρόβληµα µπορεί να ϐρει ο (ίσως ο πιο γνωστός) αλγόριθµος ϐελτιστοποίησης
γενικής εφαρµογής πολλαπλών εκκινήσεων των Snyman-Fatti [359], όπως παρουσιάσαµε
στην προηγούµενη ενότητα. Για το σκοπό αυτό, ο αλγόριθµος αυτός έχει επεκταθεί προκειµένου να δώσει λύση στο πρόβληµα του ϐέλτιστου σχεδιασµού. Στο άρθρο [206], οι συγγραϕείς του στοχεύουν στην επιλογή της ϐέλτιστης µορφής της ελασµατοποιηµένης επιφάνειας,
προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυσκαµψία στην κάµψη των πλακών. Επιπλέον, λαµϐάνεται υπόψη το στρώµα πλάκας και η πυκνότητα κάθε στρώµατος. ΄Ετσι, το πρόβληµα
εκφράζεται µε µαθηµατικό τρόπο ως ακολούθως :
Πρόβληµα 1 Για την ενέργεια παραµόρφωσης µιας πλάκας, έστω F , ϐρείτε το ελάχιστο της
F (x), όπου x = (x1 , x2 , . . . ,P
xn )> είναι το διάνυσµα των προσανατολισµών του πλέγµατος,
n
έτσι ώστε 0 6 xi 6 180 και
i=1 ti = t, όπου ti δηλώνει το πάχος της i−οστής πτυχής της
πλάκας, ενώ το t αντιπροσωπεύει το συνολικό πάχος και το n αντιπροσωπεύει τον συνολικό
αριθµό των στρωµάτων.
Για την επίλυση του παραπάνω προβλήµατος, οι συγγραφείς του άρθρου εφάρµοσαν τη
µέθοδο των Snyman-Fatti και τα αποτελέσµατά τους ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Συγκεκριµένα, εφάρµοσαν τη µέθοδο στα ακόλουθα προβλήµατα, δηµιουργώντας πλάκες από 4 έως
16 στρώµατα : (α) Βέλτιστος προσανατολισµός πτυχών για κεντρικές πλάκες, (ϐ) Βέλτιστος
προσανατολισµός πτυχών για οµοιόµορφα ϕορτωµένες πλάκες, (γ) Βέλτιστοι προσανατολισµός
πτυχών για πλάκες που υπόκεινται σε συνδυασµό ϕορτίων, (δ) Μείωση των µετατοπίσεων µε
χρήση ϐέλτιστου σχεδιασµού και (ε) Επίδραση της αναλογίας του Young σε ϐέλτιστο προσανατολισµό πλέγµατος.
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου αντιµετωπίζονται διαφορικές εξισώσεις είναι τα µέγισταελάχιστα µη γραµµικά προβλήµατα (min-max nonlinear problems). Στο άρθρο [400], οι
συγγραφείς του παρουσίασαν τρεις αλγορίθµους, οι οποίοι µε την επίλυση προβληµάτων
αρχικών τιµών για συστήµατα διαφορικών εξισώσεων αντιµετώπισαν τέσσερα πολύ γνωστά
αριθµητικά min-max προβλήµατα. Επιπλέον, για δύο από αυτούς τους αλγορίθµους, έχουν
δείξει κριτήρια ολικής σύγκλισης. Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς µελέτησαν το ακόλουθο
πρόβληµα :
Πρόβληµα 2 Για συνεχώς παραγωγίσιµες συναρτήσεις, έστω F , και παραµέτρους x, y , αναϹητούµε :

minmaxF (x, y)
x

y

όπου x ∈ X ⊆ Rs και y ∈ Y ⊆ Rr είναι s και r διαστάσεων διανύσµατα απόφασης αντίστοιχα
και :
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X = {x ∈ Rn : xl 6 x 6 xh }
Y = {y ∈ Rm : y l 6 y 6 y h }
όπου xl , xh ∈ Rn , y l , y h ∈ Rm και xl < xh , y l < y h .
Σύµφωνα µε τους συγγραφείς του άρθρου, οι παράµετροι x, y ανανεώνονται ανάλογα
µε τις λύσεις των διαφορικών εξισώσεων. Επιπρόσθετα, έχει γίνει η ακόλουθη παραδοχή :
µια min-max λύση της F υπάρχει και είναι µοναδική, καθώς κατάλληλοι περιορισµοί σχετικά µε τις µεταβλητές απόφασης έχουν πραγµατοποιηθεί [390]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
οι πληροφορίες της κλίσης, όπου ήταν απαραίτητο να υπολογιστούν, έγιναν µε αριθµητικό
τρόπο από τους προτεινόµενους αλγορίθµους. Στο πρώτο πρόβληµα, και οι τρεις αλγόριθµοι ϐρήκαν εύκολα την επιθυµητή λύση. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στις τροχιές,
ωστόσο, υποδηλώνουν την ανάγκη για περαιτέρω µελέτη των συσχετισµών στα αποτελέσµατα
που ελήφθησαν. Στο δεύτερο πρόβληµα, οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι η σύγκλιση του αλγοϱίθµου µπορεί να µην οδηγήσει σε µια καλή λύση. Στο τρίτο πρόβληµα, έδειξαν ότι ο σωστός
προσδιορισµός των συνθηκών διαδραµατίζει σηµαντικό ϱόλο. Ο κακός προσδιορισµός οδηγεί σε µη σύγκλιση του αλγορίθµου. Τέλος, µέσω της λύσης του τελευταίου προβλήµατος,
έδειξαν ότι οι τροχιές µπορούν να κινούνται στα όρια του συνόλου των περιορισµών.
΄Ενας νέος αλγόριθµος, που ονοµάζεται αλγόριθµος DYNAMIC-Q, παρουσιάζεται στο άρϑρο [362]. Αυτή η µέθοδος ήταν ένας εύχρηστος και αξιόπιστος αλγόριθµος αντιµετώπισης
προβληµάτων ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς (constrained optimization problems) [313].
Είναι ουσιαστικά µια παραλλαγή ενός υπάρχοντος αλγορίθµου [363, 364], που ϐασίζεται σε
δυναµικές τροχιές αναζήτησης, οι οποίες αντιµετώπισαν προβλήµατα ϐελτιστοποίησης χωρίς
περιορισµούς. ΄Ετσι, ο προαναφερθείς αλγόριθµος τροποποιήθηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να χειριστεί τους περιορισµούς του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, εισάγεται µια δυναµική
παράµετρος ποινής στον αλγόριθµο, και ως αποτέλεσµα µπορεί να επιλύσει ένα πρόβληµα
ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς [313]. Αυτή η νέα µέθοδος έχει εφαρµοστεί σε δοµικά
προβλήµατα ϐελτιστοποίησης (structural optimization problems), όπως δοµές ελάχιστου
ϐάρους δοκών και πλαισίων. Τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης αυτού του είδους είναι πολύ
δύσκολο να επιλυθούν, δεδοµένου ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας µεγάλος αριθµός παϱαµέτρων, όπως η τάση, η µετατόπιση, το ϐάρος κλπ. Για το λόγο αυτό, η άµεση εφαρµογή
των µεθόδων δυναµικής τροχιάς δε ϑα ήταν αποτελεσµατική. ΄Ετσι, η προτεινόµενη µέθοδος
εφαρµόστηκε για την επίλυση υποπροβληµάτων και, ως εκ τούτου, η λύση του αρχικού προϐλήµατος καθίσταται σηµαντικά λιγότερο δαπανηρή. Λεπτοµερέστερα, η συνάρτηση ποινής
που εµφανίζεται στον αλγόριθµο DYNAMIC-Q διαµορφώνεται ως εξής :

P (x) = F (x) +

m
X
i=1

ai G2i (x) +

s
X

bj Hj2 (x)

(3.48)

j=1

όπου ai = 0 εάν Gi (x) 6 0, αλλιώς ai = ρi εάν Gi (x) > 0. Σε πολλές περιπτώσεις, για
ευκολία λαµβάνεται ρi = bj = µ > 0, όπου µ δηλώνει ένα µεγάλο αριθµό. Υπό ορισµένες
συνθήκες, το ελάχιστο του P (x) συµφωνεί µε το ελάχιστο του F (x) σχετικά µε το ακόλουθο
πρόβληµα ελαχιστοποίησης µε περιορισµούς :
Πρόβληµα 3 Για µια συνάρτηση, έστω F (x), όπου x ∈ Rn αναζητούµε το min F (x), έτσι ώστε :

Gi (x) 6 0, i = 1, 2, ..., m
Hj (x) = 0, j = 1, 2, ..., s
όπου F, G και H αντιπροσωπεύουν ϐαθµωτές συναρτήσεις ( scalar functions) του x.
∆εδοµένου ότι οι µεγάλες τιµές της παραµέτρου µ µπορούν να δηµιουργήσουν ένα δύσκολο, για χειρισµό, πρόβληµα, προτάθηκε η ακόλουθη στρατηγική. Η παράµετρος ποινής µ
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είναι περισσότερο συµφέρουσα να αυξάνεται σταδιακά, καθώς η τροχιά εξελίσσεται, µέχρι
να επιτευχθεί µια προκαθορισµένη τιµή. Εποµένως, αρχικά ϑέτουµε µ = µ0 , ορίζουµε έναν
παράγοντα c (ο οποίος είναι συνήθως ένας µικρός αριθµός κοντά στο 1) και επίσης µια µέγιστη τιµή µmax . ΄Ετσι, σε κάθε ϐήµα, ϑέτουµε µk = cµ µέχρι να ικανοποιηθεί η ανισότητα
µk > µmax . Στη συνέχεια, ϑέτουµε µk = µmax και συνεχίζουµε τη διαδικασία έως ότου
επιτευχθεί σύγκλιση. Οι συντάκτες του άρθρου [362], παρατήρησαν ότι η υιοθέτηση αυτής
της στατηγικής παράγει µια καλύτερη τροχιά. Επιπλέον, επιτυγχάνεται µια ταχύτερη σύγκλιση προς την περιοχή του x? , σε σύγκριση µε τη µη σταδιακή αύξηση της παραµέτρου µ.
Το δύσκολο Ϲήτηµα που δηµιουργείται και καθιστά το πρόβληµα υπολογιστικά δαπανηρό,
είναι το ακόλουθο. Οι συγγραφείς αντιµετωπίζουν ένα δοµικό πρόβληµα ϐελτιστοποίησης
που απαιτεί την εκτίµηση της κλίσης, τόσο για τις αντικειµενικές συναρτήσεις, όσο και για
τις συναρτήσεις περιορισµού. Αυτό αυξάνει το υπολογιστικό κόστος του προβλήµατος. Μια
λύση στο πρόβληµα αυτό δίνεται από µια σειρά τετραγωνικών υπο-προβληµάτων. Συνοπτικά,
χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος περιορισµού :
k
2
Gj (x) = Gj (xk ) + ∇G>
j (xk )(x − xk ) + mj kx − xk k , j = 1, 2, ..., m

(3.49)

όπου m προσδιορίζει τον αριθµό των περιορισµών και ο συντελεστής mkj πρέπει να υπολογιστεί κατάλληλα για κάθε περιορισµό. Ο τελευταίος τύπος µε την αντικειµενική συνάρτηση
F (x) αποτελεί το υποπρόβληµα. Το κριτήριο τερµατισµού που υιοθετήθηκε στη διαδικασία
αυτή ήταν το ακόλουθο :

|F (x?k+1 ) − F (x?k )|
6 er
F (x?k+1 )

(3.50)

όπου x?k+1 , x?k δηλώνουν τις λύσεις των τελευταίων δύο υποπροβληµάτων και er αντιπροσωπεύει µια προκαθορισµένη µικρή, ϑετική παράµετρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν ϑέσουµε
m0j = 0, τότε το πρόβληµα µετατρέπεται σε ένα γραµµικό πρόβληµα προγραµµατισµού. Οι
συγγραφείς του άρθρου, σε όλες τις πειραµατικές δοκιµές που διεξήγαγαν, πρότειναν την
τιµή m0j = 0.01. Η προτεινόµενη µέθοδος δοκιµάστηκε σε 10 προβλήµατα : 5 προβλήµατα
συρµατοπλέγµατος και 5 προβλήµατα πλαισίου. Επιπλέον, τα προβλήµατα ήταν διαφορετικά όσον αφορά τη διάσταση και τον αριθµό των µεταβλητών. Ο αλγόριθµος DYNAMIC-Q
τέθηκε σε σύγκριση µε τη µέθοδο ακολουθιακού τετραγωνικού προγραµµατισµού (sequential
quadratic programming (SQP) method). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το προβλεπόµενο
πρόγραµµα ήταν ανταγωνιστικό, αξιόπιστο (κυρίως για υπολογιστικά δαπανηρά προβλήµατα) και έλυνε τα προβλήµατα γρήγορα και αποτελεσµατικά.
Στην εργασία [339], οι συγγραφείς παρουσίασαν µια µέθοδο τροχιάς για την επίλυση
προβληµάτων ϐελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς και συγκεκριµένων µη γραµµικών προϐληµάτων προγραµµατισµού χωρίς περιορισµούς. Αξιοποιώντας κάποιες ιδιότητες των αντικειµενικών συναρτήσεων, και ένα ειδικό σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων, παρήγαγαν τροχιές που έδωσαν πολύ καλά αποτελέσµατα. Επιπλέον, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα
της προσέγγισής τους είναι η χρήση πληροφοριών της κλίσης της συνάρτησης και όχι η τιµή
της ίδιας της αντικειµενικής συνάρτησης. Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί ότι το υπολογιστικό κόστος ήταν πολύ υψηλό, καθώς η προτεινόµενη µέθοδος δεν εκτιµούσε µεγάλης τάξης
παραγώγους. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε το πρόβληµα αρχικών τιµών [49, 50], το οποίο
χρησιµοποίησαν για την παραγωγή των τροχιών, καθώς και το πρόβληµα που προσέγγισαν.
Το µη γραµµικό πρόβληµα χωρίς περιορισµούς ήταν της ακόλουθης µορφής :
Πρόβληµα 4 Θεωρούµε τη συνάρτηση F : Rn → R, F ∈ C2 (R2 ) και έστω Sa = {x : F (x) 6
F (a) ένα συµπαγές σύνολο, ∀a ∈ Rn . Αναζητούµε το min F (x) επιλύοντας το ακόλουθο
x

πρόβληµα αρχικών τιµών :
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ẋ(t) =

−∇F (x(t))
k∇F (x(t))k22 s(t)
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(3.51)

x(0) = x0
όπου t > 0, s ∈ C1 και ∇F (x(0)) 6= 0.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µερικά πολύ ενδιαφέροντα ϑεωρήµατα, τα οποία αποδεικνύουν σηµαντικές ιδιότητες της µεθόδου που προτείνουν οι συγγραφείς στο άρθρο [339].
Θεώρηµα 4 Υποθέτουµε ότι I = [0, t) είναι ένα µέσγιστο διάστηµα, τέτοιο ώστε το παραπάνω
πρόβληµα αρχικών τιµών 3.51 να έχει µια µοναδική λύση µέσα σε αυτό το διάστηµα. Αυτή η
λύση µπορεί να επεκταθεί συνεχώς στο διάστηµα I˜ = [0, t] και ∇F (x(t)) = 0.

Rt

Θεώρηµα 5 F (x(t)) = F (x0 ) − 0 s(τ )dτ = G(t)
Το Θεώρηµα 4, δείχνει την ύπαρξη και τη µοναδικότητα της λύσης του προβλήµατος
αρχικών τιµών (3.51), ενώ το Θεώρηµα 5, υποδηλώνει ότι η συνάρτηση G µπορεί να ϐρεθεί
για διαφορετικές επιλογές του s. Επιπλέον, αν και οι λύσεις του προβλήµατος (3.51) είναι
άγνωστες, οι συναρτησιακές τιµές της F µπορούν να δοθούν χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση G. Αυτό το στοιχείο χρησιµοποιείται από τους συγγραφείς για να υποδείξει ότι µπορεί
να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος µεγέθους ϐήµατος. Επιπλέον, ο αναγνώστης παραπέµπεται
στο άρθρο [339], για να µελετήσει εναλλακτικές διαφορικές εξισώσεις µε ισοδύναµα αποτελέσµατα πέραν από το πλεονέκτηµα της συνάρτησης G. Οι συγγραφείς του άρθρου, µέσω του
επόµενου ϑεωρήµατος, έδειξαν ότι η γνωστή µέθοδος απότοµης καθόδου µε ϐήµα µεγέθους
των Armĳo-Goldstein, είναι ισοδύναµη µε τη µέθοδο του Euler για s ≡ 1, χρησιµοποιώντας
τη συνάρτηση G για τον έλεγχο µεγέθους του ϐήµατος. Συγκεκριµένα, αν το h υποδηλώνει
το µέγεθος του ϐήµατος, τότε µπορεί να επιλεγεί χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες της G µε
τον ακόλουθο τρόπο : Για µια παράµετρο δ , όπου 0 < δ < 1, µπορεί να υπάρχει ένα µέγεθος
ϐήµατος h > 0, έτσι ώστε :

F (xnew (h)) − F (x(0)) 6 δ[G(h) − F (x(0))]

(3.52)

όπου το xnew (h)) υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του Euler που εφαρµόζεται στο
πρόβληµα αρχικών τιµών 3.51. Επιπλέον, έδωσαν το ακόλουθο ϑεώρηµα :
Θεώρηµα 6 Υποθέτουµε ότι η µέθοδος του Euler εφαρµόζεται στο πρόβληµα αρχικών τιµών
(3.51). Τότε, για συναρτήσεις όµοιες µε αυτές του Προβλήµατος 4 και για s ∈ C1 , s(t) > 0,
∀t ∈ I˜ ο έλεγχος µεγέθους ϐήµατος της σχέσης (3.52) είναι εφικτός.
Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται να µελετήσει τις αποδείξεις των παραπάνω ϑεωρηµάτων
παραπέµπεται στις εργασίες [339,406]. Επιπλέον, οι συγγραφείς εξέτασαν την προτεινόµενη
µέθοδο µε άλλες γνωστές µεθόδους τροχιάς. Επιπλέον, παρουσιάζουν το συνολικό αριθµό
επαναλήψεων που απαιτούνται για κάθε πρόβληµα. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν µια
τροποποιηµένη µέθοδο Runge-Kutta µε τάξη 4/5 σε πεπλεγµένη µορφή. Τα υπολογιστικά
πειράµατα που διεξήγαγαν περιλαµβάνουν γνωστές συναρτήσεις όπως : (α) τη συνάρτηση
του Rosenbrock, (ϐ) τη συνάρτηση του Wood, (γ) τη συνάρτηση του Powell και (δ) εκθετικές
µορφές συναρτήσεων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρεχόµενη µέθοδος
ήταν ανταγωνιστική.
Στο άρθρο [360], παρουσιάζεται µια τροποποίηση του αλγορίθµου των Snyman-Fatti
[359], προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα µη κυρτά προβλήµατα ολικής ϐελτιστοποίησης µε
περιορισµούς. Η έκδοση του αλγορίθµου χωρίς περιορισµούς εφαρµόστηκε επιτυχώς [206],
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προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης που συναντώνται στις δοµές. Η
ϐασική ιδέα της προτεινόµενης µεθόδου ήταν : (α) Αρχικά, οι συγγραφείς εφάρµοσαν την
παραδοσιακή µέθοδο των Snyman-Fatti (τον αλγόριθµο χωρίς περιορισµούς), για να υπολογίσουν το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης ποινής, παρόµοια µε τη σχέση (3.48), (ϐ) στο
επόµενο ϐήµα έγινε η αναγνώριση όλων των περιορισµών σχετικά µε τη λύση της συνάρτησης
ποινής και (γ) εφάρµοσαν τον αλγόριθµο των Snyman-Fatti προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί
µια συνάρτηση ελαχίστων τετραγώνων. Οι συγγραφείς, για να ελέγξουν την απόδοση της προτεινόµενης µεθόδου, την οποία ονόµασαν Snyman Fatti CONstrained (SFCON) αλγόριθµο,
χρησιµοποίησαν ένα σύνολο γνωστών προβληµάτων µε περιορισµούς [134]. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν ότι η µέθοδος SFCON είναι άκρως αποτελεσµατική, δεδοµένου
ότι εντόπισε τις λύσεις όλων των δοκιµαστικών προβληµάτων (η µέθοδος δοκιµάστηκε σε 10
προβλήµατα, εκ των οποίων το ένα είχε 5 ειδικές περιπτώσεις). Η ακρίβεια της µεθόδου ήταν
ικανοποιητική, και παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των συναρτησιακών υπολογισµών ήταν
υψηλός, ο χρόνος της CPU δεν ήταν τόσο µεγάλος.
Μια άλλη παραλλαγή του αλγορίθµου των Snyman-Fatti παρουσιάστηκε στην εργασία [167]. Οι συγγραφείς του άρθρου επεσήµαναν ότι, στην τροποποιηµένη έκδοση επιτυγχάνονται σηµαντικές ϐελτιώσεις στην ακρίβεια και την αποτελεσµατικότητα. Ειδικότερα,
διακρίνουν ορισµένα ϐασικά στάδια : (α) την ολική ϕάση του αλγορίθµου, όπου ο αλγόριθµος
προσπαθεί να προσεγγίσει µια γειτονιά των ελαχίστων. ΄Ετσι, µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι
ο αλγόριθµος συγκλίνει στο ελάχιστο αν και, αρχικά, δεν επιτυγχάνεται η προσέγγιση του
ολικού ελαχίστου της αντικειµενικής συνάρτησης, (ϐ) τότε, η τοπική ϕάση του αλγορίθµου
δίνει έµφαση στην επίτευξη µεγαλύτερης ακρίβειας. ΄Ετσι, δεδοµένου ότι η τροχιά, αρχικά,
µετακινείται σε σχετικά χαµηλό ελάχιστο, είναι δυνατό να εντοπίσει το µικρότερο από τα
ελάχιστα σηµεία. Επιπρόσθετα, η επιλογή παραµέτρων παίζει ϐασικό ϱόλο και απαιτείται
δοκιµή των οριοθετηµένων περιοχών αλλά και των σχετικών παραβάσεων από τις τροχιές. Επιπλέον, εκτός από τις παραπάνω ϕάσεις, είναι απαραίτητο να ελέγξουµε και να αλλάξουµε
κάποιες συγκεκριµένες παραµέτρους, όπως το χρονικό ϐήµα ∆t και την παράµετρο α που
εµφανίζεται στον αρχικό αλγόριθµο. Μια σηµαντική λεπτοµέρεια είναι, επίσης, το γεγονός
ότι ξεπερνάται ένα όριο από µια τροχιά. Σε αυτή την περίπτωση η συνιστώσα του x(t), η οποία παραβιάζει το σχετικό όριο που έχει τεθεί, αναδηµιουργείται στην περιοχή ενδιαφέροντος
µε τυχαίο τρόπο. Οι συγγραφείς εξέτασαν την προτεινόµενη µέθοδο, η οποία ονοµάζεται
µέθοδος SF-M, µε άλλες γνωστές µεθόδους ολικής ϐελτιστοποίησης [167]. Επιπλέον, η
προτεινόµενη µέθοδος δοκιµάστηκε σε προβλήµατα ϐελτιστοποίησης µη τετριµµένων ορθοτροπικών µεµβρανών (problems of nontrivial orthotropic membrane), πλακών (plates) και
δοµών κελύφους (shell structures). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέθοδος είναι ισχυρή και ακριβής, ενώ η απόδοσή της είναι καλύτερη από τις συγκρινόµενες µεθόδους,
ειδικά όταν εξετάζονται συναρτήσεις µε µεγάλο αριθµό µεταβλητών ή µεγάλο αριθµό τοπικών
ελαχίστων.
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση παρουσιάζεται επίσης, στο άρθρο [348], όπου οι συγγραφείς του παρουσίασαν έναν αλγόριθµο που ονοµάζεται αλγόριθµος µη γραµµικής ϐελτιστοποίησης µέσω εξωτερικού οδηγητή (nonlinear optimization via external lead (NOVEL)
algorithm). Αυτός ο αλγόριθµος επιτυγχάνει ολική ϐελτιστοποίηση και εφαρµόζεται στη
διαδικασία µάθησης ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Μέσα από τη µελέτη τους, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για να οικοδοµηθεί µια καλή διαδικασία αναζήτησης, πρέπει να
πληρούνται δύο ϐασικά χαρακτηριστικά : (α) Να είναι σε ϑέση να χρησιµοποιεί τις πληροφοϱίες της κλίσης της συνάρτησης για να πραγµατοποιήσει µια καλή τοπική αναζήτηση στην
περιοχή αναζήτησης και (ϐ) να µπορεί να «ξεφύγει» από τοµείς τοπικού ελαχίστου προκειµένου να αναζητηθεί το ολικό ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης. Οι τοπικές µέθοδοι
ελαχιστοποίησης έχουν δοκιµαστεί αποτελεσµατικά σε ορισµένες περιπτώσεις [32, 96]. Τα
µειονεκτήµατά τους, ωστόσο, όπως η δυσκολία χειρισµού επίπεδων επιφανειών, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για µεθόδους ολικής ελαχιστοποίησης κατά τη διαδικασία µάθησης.
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Αυτό, ϐεβαίως, δε σηµαίνει ότι κάποιος µπορεί να «εµπιστευτεί» τυφλά µια µέθοδο ολικής
ελαχιστοποίησης, είτε πρόκειται για µια ντετερµινιστική µέθοδο, είτε για µια πιθανοτική
µέθοδο. Ο αναγνώστης µπορεί εύκολα να καταλάβει ότι οι µέθοδοι που ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία έχουν και τα δικά τους µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα, όταν ο χώρος αναζήτησης είναι πολύ µεγάλος, η σύγκλιση της µεθόδου µπορεί να είναι τροµερά αργή, ή,
πιο συγκεκριµένα, οι πληροφορίες της κλίσης, παρότι είναι πολύ χρήσιµες, δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στην προσοµοιωµένη ανόπτηση (simulated annealing). Για το λόγο
αυτό, ο αλγόριθµος NOVEL είναι ένα υβριδικό σύστηµα που συνδυάζει ολικά και τοπικά
χαρακτηριστικά. Λεπτοµερέστερα, χρησιµοποιεί µία µέθοδο τροχιάς για να ξεφύγει από µια
περιοχή τοπικών ελαχίστων, και τοπικές καθοδικές πορείες, προκειµένου να εντοπίσει αυτές
τις περιοχές τοπικών ελαχίστων. Συνοπτικά, ο αλγόριθµος διακρίνεται από τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά : (α) αναζητά το χώρο της λύσης, (ϐ) εντοπίζει περιοχές όπου είναι δυνατόν
να υπάρχουν ελάχιστα σηµεία, και (γ) προσδιορίζει τοπικά ελάχιστα. Συγκεκριµένα, όσον
αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό του αλγορίθµου, η εξερεύνηση του χώρου των λύσεων διεξάγεται µε ένα συνεχές ανεξάρτητο ίχνος, το οποίο δεν παγιδεύεται στα τοπικά ελάχιστα. Στη
συνέχεια, χρησιµοποιείται η τοπική κλίση, η οποία στηρίζεται στο ίχνος για να αποφύγει
περιοχές τοπικού ελαχίστου. Τέλος, επιλέγεται ένα αρχικό σηµείο από κάθε υποσχόµενη τοπική περιοχή. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθµος καθόδου λαµβάνει αυτά τα σηµεία ως αρχικές
τιµές και το τοπικό ελάχιστο εντοπίζεται. Συµπερασµατικά, ο αλγόριθµος NOVEL χρησιµοποιεί µια διαφορική εξίσωση για τη διεξαγωγή ολικής αναζήτησης και του εντοπισµού
περιοχών που περιέχουν τοπικά ελάχιστα. Στη συνέχεια, εφαρµόζεται µια τοπική µέθοδος
αναζήτησης για τον υπολογισµό αυτών των σηµείων. Οι είσοδοι σε αυτόν τον αλγόριθµο, για
παράδειγµα µια µέθοδος συζυγών κλίσεων (conjugate gradient), δίνονται µέσω της µεθόδου
δυναµικής τροχιάς. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθούν πιο αναλυτικά ορισµένα Ϲητήµατα της ολικής ϕάσης αναζήτησης. Κατά τη διάρκεια της ολικής ϕάσης αναζήτησης του
αλγορίθµου, χρησιµοποιείται µια συνηθισµένη διαφορική εξίσωση της ακόλουθης µορφής :

Ẋ(t) = P (∇X f (X(t))) + Q(T (t), X(t))

(3.53)

όπου t είναι µια αυτόνοµη µεταβλητή, το T δηλώνει µια συνάρτηση ίχνους και τα R, Q είναι
γενικές µη γραµµικές συναρτήσεις. Η τελευταία εξίσωση αποτελείται από δύο όρους :
(α) Το P (∇X f (X)) αντιπροσωπεύει την έλξη της τροχιάς από την κλίση της συνάρτησης
προκειµένου να εντοπιστεί το τοπικό ελάχιστο, ενώ
(ϐ) Q(T, X) δηλώνει τη συνάρτηση ίχνους η οποία οδηγεί την τροχιά εκτός της περιοχής
του τοπικού ελαχίστου.
Αξίζει να δοθεί προσοχή στο ακόλουθο ϑέµα. Προκειµένου να διερευνηθεί ο χώρος αναζήτησης, οι συγγραφείς υιοθέτησαν την αναζήτηση από «χοντροκοµµένες» περιοχές σε πεϱιοχές που είναι πιο «εκλεπτυσµένες». Αυτό έγινε για να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός του
χώρου σε πάρα πολλούς υποτοµείς. Ειδικά, για πολλές διαστάσεις, αυτό ϑα ήταν ανέφικτο.
΄Ετσι, οι συγγραφείς δηµιούργησαν µια µη περιοδική αναλυτική συνάρτηση ίχνους [348].
Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν δύο τρόποι για την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης : (α)
ένας λύτης που ονοµάζεται Livermore solver για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις (Livermore
solver for ordinary differential equations (LSODE)) και (ϐ) ένας λύτης εξισώσεων πεπερασµένης διαφοράς (finite-difference equation solver). Οι συγγραφείς του άρθρου διενήργησαν εκτεταµένα υπολογιστικά πειράµατα για να ελέγξουν την απόδοση του αλγορίθµου
τους. ∆οκιµάζουν τον αλγόριθµο NOVEL για τα πολύ γνωστά προβλήµατα : (α) το two-spiral
πρόβληµα, (ϐ) το πρόβληµα sonar, (γ) το πρόβληµα αναγνώρισης ϕωνηέντων (vowel recognition), (δ) το πρόβληµα 10−ισοτιµιών (10−parity) και (ε) το NetTalk πρόβληµα. Συνέκριναν
τη µέθοδό τους µε τους ακόλουθους γνωστούς αλγορίθµους ολικής ϐελτιστοποίησης : (α)
προσοµοίωση ανόπτησης (simulated annealing), (ϐ) εξελικτικοί αλγόριθµοι (evolutionary
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algorithms), (γ) συσχέτιση µε πολλαπλές εκκινήσεις (sascade correlation with multistarts),
(δ) απότοµης κλίσης µε πολλαπλές εκκινη΄σεις (gradient descent with multistarts) και (ε)
µέθοδος περικοπής του Newton µε πολλαπλές εκκινήσεις (truncated Newton’s method with
multistarts). Τα αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η χρήση λύτη διαφορικών εξισώσεων είναι
καλύτερη σε σχέση µε την ταχύτητα από τον λύτη LSODE. Ωστόσο, ο λύτης LSODE παρείχε
περισσότερες ποιοτικές λύσεις. Συνοπτικά, αυτή η νέα µέθοδος ϐελτίωσε την εκµάθηση των
τεχνητών νευρωνικών δικτύων εµπρόσθιας τροφοδότησης (feed forward neural networks),
ενώ λειτούργησε πολύ καλά για τη ϐελτιστοποίηση γενικών µη γραµµικών συναρτήσεων υψηλής διάστασης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόδοση του αλγορίθµου
NOVEL για κάθε πρόβληµα, ο αναγνώστης παραπέµπεται στην αναφορά [348].
Στο άρθρο [361], έχει προταθεί ένας αλγόριθµος µε χαµηλές απαιτήσεις αποθήκευσης
για τη διαχείριση προβληµάτων ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς. Αυτός ο αλγόριθµος
ϐασίζεται σε µια υπάρχουσα δυναµική µέθοδο τροχιάς και είναι κατάλληλος για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Συγκεκριµένα, ο προτεινόµενος αλγόριθµος που ονοµάζεται
dynamic-Q, έχει το πλεονέκτηµα να µην απαιτεί πληροφορίες του Εσσιανού µητρώου. Επιπλέον, παράγονται διαδοχικά υποπροβλήµατα µε την κατασκευή σφαιρικώς τετραγωνικών
προσεγγίσεων (spherically quadratic approximations). Οι συγγραφείς του άρθρου χρησιµοποίησαν το γνωστό αλγόριθµο leap-frog για να επιλύσουν αυτά τα υποπροβλήµατα. Η
παρεχόµενη µέθοδος σε σύγκριση µε τη µέθοδο ακολουθιακού τετραγωνικού προγραµµατισµού (Sequential Quadratic Programming), παρουσίασε ανταγωνιστικά αποτελέσµατα.
Στο άρθρο [226], συναντάµε µια υβριδική µέθοδο ολικής ϐελτιστοποίησης ϐασισµένη στον
πολύ γνωστό αλγόριθµο πολλαπλών εκκινήσεων [359]. Οι συγγραφείς του άρθρου χρησιµοποίησαν έναν αλγόριθµο από το πεδίο του εξελικτικού υπολογισµού (evolutionary computation), και ειδικότερα έναν αλγόριθµο διαφοροεξέλιξης (differential evolution (DE)) [375].
΄Ετσι, χρησιµοποιώντας µια µεταευρετική τεχνική, δηµιουργούν έναν πληθυσµό σηµείων για
να διεξαγάγουν αναζήτηση στο χώρο των λύσεων. Κατά τη διάρκεια της διαφοροεξελικτικής
ϕάσης, λαµβάνουν χώρα δύο ευρέως χρησιµοποιούµενοι τελεστές, αυτός της µετάλλαξης
(mutation) και αυτός του ανασυνδυασµού (recombination). Η ϐασική ιδέα ήταν να προσδιοριστούν οι ϐοηθητικές τροχιές µε πιο προηγµένο τρόπο από τον καθορισµένο στο αρχικό
άρθρο των Snyman και Fatti. Συγκεκριµένα, η διαδικασία ξεκινά µε ένα τυχαία επιλεγµένο
σηµείο x10 , και χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που προτείνεται από τους Snyman και Fatti [359], δηµιουργείται η πρώτη τροχιά T1 . Το αρχικό σηµείο εισάγεται σε έναν πληθυσµό
P , ο οποίος είναι κενός στην αρχή της διαδικασίας. Η τροχιά T1 τερµατίζεται στο σηµείο
x1n . Αυτό το σηµείο µε τη σειρά του, συγχωνεύεται στον πληθυσµό P . Σε αυτό το σηµείο
του αλγορίθµου ξεκινά η ϐοηθητική τροχιά x20 , όπως παραπάνω. ΄Οπως είναι γνωστό, ο διαϕοροεξελικτικός αλγόριθµος δεν µπορεί να ξεκινήσει ακόµη, δεδοµένου ότι ο πληθυσµός P
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα άτοµα. Για το λόγο αυτό, λαµβάνει χώρα
ο αρχικός σχεδιασµός των ϐοηθητικών τροχιών, µέχρις ότου ο πληθυσµός P να αποκτήσει
τον απαραίτητο αριθµό ατόµων. Εποµένως, ο διαφοροεξελικτικός αλγόριθµος αρχίζει να
εκτελείται, όταν συγχωνεύονται τα ακόλουθα άτοµα στον πληθυσµό :

P = {x10 , x1n , x20 , x2n }

(3.54)

Σε αυτό το στάδιο, εφαρµόζονται οι τελεστές του αλγορίθµου διαφοροεξέλιξης, δηλαδή η
µετάλλαξη και ο ανασυνδυασµός. Ως αποτέλεσµα, γεννιούνται τέσσερα νέα άτοµα. ΄Ετσι,
ενεργοποιείται η διαδικασία επιλογής και δηµιουργείται ένας εντελώς νέος πληθυσµός. Το
καλύτερο άτοµο του νέου πληθυσµού, έστω P2 , επιλέγεται για να δηµιουργήσει την τροχιά
T3 (ϑεωρούµε ότι οι τροχιές T1 και T2 έχουν ήδη εµφανιστεί). Ακολούθως, το x30 εισάγεται
στον πληθυσµό P και τα υπόλοιπα σηµεία του P2 εγκαταλείπονται. Η διαδικασία συνεχίζεται
µε τον ίδιο τρόπο και παράγονται συνεχώς νέες τροχιές, οι οποίες µε παρόµοιο τρόπο συµπεριλαµβάνονται στον πληθυσµό P . ΄Οταν ο πληθυσµός ϕτάσει στον µέγιστο αριθµό ατόµων
που µπορεί να συµπεριλάβει, ανακύπτει ένα Ϲήτηµα. Αυτό αποτελεί πρόβληµα επειδή είναι

3.1 Γνωστές µέθοδοι τροχιάς και εφαρµογές τους

59

δυνατόν να γεννηθεί ένα άτοµο το οποίο έχει χαµηλότερη συναρτησιακή τιµή από ένα σηµείο
που έχει ήδη συµπεριληφθεί στον πληθυσµό. Εάν συµβεί αυτό, (εάν ο πληθυσµός ϕτάσει
στο µέγιστο του µεγέθους που µπορεί), τότε τα υπάρχοντα άτοµα ταξινοµούνται σύµφωνα
µε τις συναρτησιακές τιµές τους. Εάν υπάρχει ένα νέο σηµείο µε καλύτερα χαρακτηριστικά, αντικαθιστά το χειρότερο άτοµο. Η διαδικασία που µόλις περιγράψαµε ήταν η κύρια
συµβολή των συγγραφέων, προκειµένου να ϐελτιωθεί η απόδοση της τυπικής µεθόδου των
Snyman-Fatti. Οι συγγραφείς του άρθρου [226], διεξήγαγαν υπολογιστικές πειραµατικές
δοκιµές χρησιµοποιώντας δέκα γνωστές συναρτήσεις διαφορετικών διαστάσεων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν στις δοκιµές τους τις ακόλουθες συναρτήσεις : (α) τη συνάρτηση του
Rosenbrock (D = 2), (ϐ) τη συνάρτηση Freudenstein-Roth (D = 2), (γ) τη συνάρτηση Hellical valley (D = 3), (δ) η συνάρτηση Levy No. 8 (D = 3), (ε) τη συνάρτηση του Wood (D = 4),
(στ) τη συνάρτηση Watson (D = 6), (Ϲ) τη συνάρτηση Hyper-Ellipsoid (D = 6) και (η) τη συνάρτηση Rastrigin (D = 6, 10, 15). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προτεινόµενη µέθοδος ξεπερνά
την τυπική µέθοδο των Snyman-Fatti και σε ορισµένες περιπτώσεις το ποσοστό ϐελτίωσης
έφτασε το 90% ή και περισσότερο. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η υβριδική µέθοδος
επιτυγχάνει σύγκλιση, ενώ ο αρχικός αλγόριθµος των Snyman και Fatti δεν συνέκλινε.
Οι µέθοδοι ϐελτιστοποίησης που χρησιµοποιούν δυναµικές τροχιές αναζήτησης καθίστανται πιο ενδιαφέρουσες, λόγω του µεγάλου αριθµού εφαρµογών τους. Οι µέθοδοι των τροχιών
έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς σε πολλές εφαρµογές που σχετίζονται µε την Υπολογιστική Νοηµοσύνη (computational intelligence). Στη συνέχεια, περιγράφουµε εν συντοµία αυτές τις
µεθόδους για τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου (artificial neural network (ANN)). ΄Οπως αναφέρεται στο άρθρο [302], κατά τη διάρκεια επαίδευσης ενός
τεχνητού νευρωνικού δικτύου, απαιτείται η ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης, γνωστή ως
συνάρτηση σφάλµατος (error function). Αυτό καθιστά τη διαδικασία εκπαίδευσης ισοδύναµη µε ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης. Οι συγγραφείς στην εργασία τους [303], πρότειναν
έναν νέο τρόπο ελαχιστοποίησης της συνάρτησης σφάλµατος, µε ϐάση τη γνωστή µέθοδο των
Snyman-Fatti [359]. Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση σφάλµατος του δικτύου δηλώνεται µε το
E , ϑεωρούν τη διαφορική εξίσωση :

ẍ = −∇E((x))

(3.55)

όπου το x αντιπροσωπεύει το διάνυσµα των συναπτικών ϐαρών του τεχνητού νευρωνικού
δικτύου. Οι συγγραφείς του άρθρου, µελέτησαν µια συγκεκριµένη κατηγορία νευρωνικών
δικτύων, τα πολυστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα εµπρόσθιας τροφοδότησης (multilayer feedforward neural networks (MFNNs)). ΄Εκαναν µια παραλλαγή στην αρχική µέθοδο δυναµικής
αναζήτησης των Snyman-Fatti, και εφαρµόζοντάς την στην εκπαίδευση ενός δικτύου MFNN,
έλαβαν πολύ καλά αποτελέσµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσω της διεξαχθείσας µελέτης
οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οποιαδήποτε αριθµητική µέθοδος επίλυσης
µιας συνήθους διαφορικής εξίσωσης, µπορεί να εφαρµοστεί στον αλγόριθµο εκπαίδευσης
ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Η προτεινόµενη µέθοδος διαφέρει από την αρχική µέθοδο των Snyman-Fatti και εφαρµόζει τέσσερα πρόσθετα ϐήµατα. Παρακάτω παρουσιάζουµε
συνοπτικά πώς λειτουργεί αυτή η νέα µέθοδος :

Μια τροχιά ξεκινά τη διαδροµή της και οι τιµές της συνάρτησης σφάλµατος αποθηκεύονται
ξεχωριστά. Εάν η τιµή της συνάρτησης σφάλµατος E µειώνεται καθώς κινείται η τροχιά, τότε
το ϐήµα ολοκλήρωσης αυξάνεται σύµφωνα µε µια παράµετρο, έστω ζ . Αυτό γίνεται προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία σύγκλισης στο ελάχιστο της συνάρτησης. Από την άλλη
πλευρά, εάν ο λόγος της τρέχουσας συναρτησιακής τιµής σε σχέση µε την προηγούµενη ξεπεϱάσει µια παράµετρο, έστω β , τότε διατηρείται το τελευταίο σηµείο επίσκεψης από την τροχιά.
Στη συνέχεια, µια νέα τροχιά ξεκινά από αυτό το σηµείο. Εάν το ϐήµα δεν είναι αρκετά αποτελεσµατικό, η προτεινόµενη µέθοδος εφαρµόζει τον γνωστό «κανόνα του Armĳo» [21] και το
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ϐήµα υποδιπλασιάζεται στο µισό. Οι συγγραφείς επεσήµαναν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ακόλουθη σχέση :

E(xt+1 )
>β
E(xt )

(3.56)

Για να ελεγχθεί η προαναφερθείσα τροποποιηµένη µέθοδος των Snyman-Fatti [303], οι
συγγραφείς της εργασίας εκτέλεσαν υπολογιστικά πειράµατα χρησιµοποιώντας τρία πολύ
γνωστά προβλήµατα από το «σύνολο δεδοµένων proben1», και συγκεκριµένα τα : (α) Cancer1, (ϐ) Diabetes1 και (γ) Heart1. Οι τοπολογίες (αρχιτεκτονικές) του τεχνητού δικτύου
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες : (α) 9 − 4 − 22, (ϐ) 8 − 2 − 2 − 2 και (γ) 35 − 8 − 24.
Η προτεινόµενη µέθοδος συγκρίθηκε µε γνωστές παραλλαγές του αλγορίθµου εκπαίδευσης
οπίσθιας διάδοσης σφάλµατος (back propagation (BP) algorithm) και συγκεκριµένα (α) τον
αλγόριθµο back propagation with momentum (MBP), (ϐ) τον αλγόριθµο second order momentum (SMBP) οπίσθιας διάδοσης σφάλµατος, (γ) τον προσαρµοστικό αλγόριθµο οπίσθιας
διάδοσης (adaptive back propagation (ABP) algorithm) (χρησιµοποιώντας το προσαρµοστικό σχήµα του Vogl [402]), (δ) τον αλγόριθµο (parallel tangents method (PARTAN)), (ε) τη
µέθοδο ϐαθµωτών συζυγών κλίσεων (scaled conjugated gradient (SCG)), (στ) τον αλγόριθµο resilient back propagation (RPROP) και (Ϲ) το ϐελτιωµένο αλγόρθµο οπίσθιας διάδοσης
improved resilient back propagation (iRPROP). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει
ότι, όσον αφορά το πρόβληµα Cancer1, η προτεινόµενη µέθοδος κατέλαβε την τρίτη ϑέση ως
προς τον αριθµό των συναρτησιακών υπολογισµών που απαιτούνται. Επιπλέον, έχει επιτύχει
τη δεύτερη καλύτερη απόδοση για το σφάλµα ταξινόµησης. ΄Οσον αφορά το πρόβληµα Diabetes1, κατέλαβε την τρίτη ϑέση όσον αφορά τον αριθµό των συναρτησιακών υπολογισµών
και το σφάλµα ταξινόµησης. Τέλος, για το πρόβληµα Heart1, έχει επιτύχει τη δεύτερη και
τρίτη καλύτερη απόδοση αντίστοιχα. Εν κατακλείδι, αν και η προτεινόµενη τροποποιηµένη
µέθοδος των Snyman-Fatti δεν ήταν η καλύτερη για το σύνολο των δοκιµαστικών προβληµάτων, ήταν ανταγωνιστική και ήταν στις τρεις πρώτες µεθόδους µε τις καλύτερες επιδόσεις
σε όλα τα προβλήµατα. Στο άρθρο [302], χρησιµοποιήθηκαν αριθµητικές µεθόδοι για την
επίλυση προβληµάτων αρχικών τιµών [49,50] προκειµένου να επιλυθεί το εγγενές πρόβληµα
ϐελτιστοποίησης που λαµβάνει χώρα κατά την εκπαίδευση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων.
Η οµάδα των µεθόδων που πρότειναν, είναι µια «υποοµάδα» των µεθόδων δυναµικής τροχιάς
αναζήτησης. Συγκεκριµένα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα, επιλύθηκε
η ακόλουθη συνήθης διαφορική εξίσωση :

ẋ = −∇E((x))

(3.57)

όπου το x αντιπροσωπεύει το ϐάρος του δικτύου και το E καθορίζει τη συνάρτηση σφάλµατος ενός πολλαπλών στρωµάτων νευρωνικού δικτύου εµπρόσθιας τροφοδότησης (multilayer
feedforward neural network (MFNN)). Οι συγγραφείς του άρθρου για την επίλυση του αντίστοιχου προβλήµατος αρχικών τιµών :

ẋ = −∇E((x)),

x(0) = x0

(3.58)

εφάρµοσαν τις αριθµητικές µεθόδους Runge-Kutta. Συγκεκριµένα, εφάρµοσαν τις µεθόδους
Runge-Kutta δεύτερης τάξης και δύο σταδίων :

xn+1 = xn + a1 k1 + a2 k2 ,

n = 0, 1, 2, . . .

(3.59)

όπου :

k1 = h∇E(xn ),
k2 = h∇E(xn + b2 k1 ) = h∇E(xn + hb2 ∇E(xn ))

(3.60)
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και h > 0 είναι ένα δεδοµένο µέγεθος ϐήµατος. Εάν οι τιµές των παραµέτρων a1 , a2 και b2 ,
πληρούν ένα σύστηµα αλγεβρικών εξισώσεων, τότε οι αντίστοιχες µέθοδοι που λαµβάνονται
ϑεωρούνται ως µέθοδοι Runge-Kutta δεύτερης τάξης. Επίσης, είναι γνωστό ότι µπορεί να
κατασκευαστεί ένας άπειρος αριθµός µεθόδων Runge-Kutta δεύτερης τάξης [49, 50]. Οι
συγγραφείς του άρθρου, ορίζουν τις ακόλουθες τιµές για τις παραµέτρους a1 , a2 και b2 ,
προκειµένου να λάβουν τους αντίστοιχους RK1, RK2 και RK3 λύτες :
(α) RK1 µέθοδος : a1 = 0, a2 = 1 και b2 = 1/2,
(ϐ) RK2 µέθοδος : a1 = a2 = 1/2 και b2 = 1 και
(γ) RK1 µέθοδος : a1 = 1/4 και a2 = b2 = 2/3
Οι συγγραφείς εξέτασαν τις προτεινόµενες µεθόδους σε τρία ευρέως γνωστά και χρησιµοποιούµενα προβλήµατα από τη ϐάση δεδοµένων proben1. Συγκεκριµένα, στα υπολογιστικά πειράµατα που διεξήγαγαν, συµπεριέλαβαν τα προβλήµατα : (α) XOR, (ϐ) το πρόβληµα
Coder-Decoder και (γ) το πρόβληµα ταξινόµησης Cancer1. Οι αντίστοιχες αρχιτεκτονικές του
τεχνητού νευρωνικού δικτύου ήταν : (α) 2 − 2 − 1, (ϐ) 4 − 2 − 4 και (γ) 9 − 4 − 4 − 2. Τα προτεινόµενα σχήµατα συγκρίθηκαν µε τις γνωστές µεθόδους της οικογένειας οπίσθιας διάδοσης
σφάλµατος (Backpropagation (BP)). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι Runge-Kutta ξεπερνούν την οικογένεια των µεθόδων BP. Συγκεκριµένα,
όσον αφορά το πρόβληµα XOR, η µέθοδος RK1 απαιτούσε µικρότερο αριθµό συναρτησιακών
υπολογισµών από όλες τις άλλες, ενώ η χαµηλότερη τυπική απόκλιση επιτεύχθηκε µε τη
µέθοδο RK3. ΄Οσον αφορά το δεύτερο πρόβληµα, όλες οι προτεινόµενες µέθοδοι RungeKutta απαιτούσαν λιγότερους συναρτησιακούς υπολογισµούς από όλες τις άλλες µεθόδους
και η µόνη ανταγωνιστική µέθοδος ήταν η προσαρµοστική µέθοδος διάδοσης σφάλµατος
(adaptive back propagation). Τέλος, όσον αφορά το πρόβληµα Cancer1, η λιγότερο απαιτητική υπολογιστικά µέθοδος ήταν η µέθοδος RK2, ενώ το ελάχιστο σφάλµα ταξινόµησης
επιτεύχθηκε από τη µέθοδο RK3.
Οι συγγραφείς συνέχισαν την προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα ελαχιστοποίησης που συναντάται στην εκπαίδευση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου µε το άρθρο
τους [302]. Σε αυτή την εργασία, προτείνουν µια νέα µέθοδο για δυναµικές τροχιές αναζήτησης χρησιµοποιώντας τον κανόνα Stoermer [399], σχετικά µε το πρόβληµα αρχικών τιµών :

ÿ = f (x, y(x)),

y(x0 ) = y0 ẏ(x0 ) = z0

(3.61)

Συγκεκριµένα, επέλυσαν το ακόλουθο πρόβληµα αρχικών τιµών :

ẍ = −∇f (x) x(0) = x0 ẋ(0) = 0

(3.62)

και συνέκριναν το προτεινόµενο σχήµα τους µε την οικογένεια µεθόδων BP, όπως έπραξαν
και στα προηγούµενα άρθρα τους. Στη συνέχεια, εξετάζουµε συνοπτικά τη λειτουργικότητα
του προαναφερθέντος κανόνα και τον τρόπο εφαρµογής του από τους συγγραφείς.
Ο κανόνας του Stoermer περιγράφεται από τους ακόλουθους τύπους :

1
y1 = y0 + h{z0 + hf (x0 , y0 )}
2
yn+1 = 2yn − yn−1 + h2 f (x0 + nh, yn ), n = 1, 2, ..., m − 1
ym−1 1
zm = ym −
+ hf (x0 + H, ym )
h
2

(3.63)

όπου το H αντιπροσωπεύει το συνολικό ϐήµα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε m υποϐήµατα. ΄Ετσι, κάθε ϐήµα είναι µήκους h = H/m. Η τελική τιµή zm είναι ẏ(x0 + H). ΄Εχει
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δειχθεί πώς µπορούµε να γράψουµε τις σχέσεις 3.63 προκειµένου να µειώσουµε το σφάλµα
στρογγυλοποίησης χρησιµοποιώντας τις ποσότητες :

∆n = yn+1 − yn

(3.64)

΄Ετσι, χρησιµοποιώντας αυτή την προσέγγιση η µέθοδος αποκτά την ακόλουθη µορφή :

1
∆0 = y1 − y0 = h{z0 + hf (x0 , y0 )},
2
y1 = y0 + ∆0 ,
∆n = ∆n−1 + h2 f (x0 + nh, yn ),

n = 1, 2, . . . , m − 1,

(3.65)

yn+1 = yn + ∆n , n = 1, 2, . . . , m − 1,
∆m−1 1
+ hf (x0 + H, ym )
zm =
h
2
΄Οπως και στα προηγούµενα έργα που αναλύθηκαν παραπάνω, η προτεινόµενη µέθοδος
τέθηκε «αντιµέτωπη» µε την οικογένεια µεθόδων BP. Τα προβλήµατα που χρησιµοποιήθηκαν
ήταν τα εξής : (α) Cancer1, (ϐ) Diabetes1 και (ς) Heart1 µε σταθερά σύνολα εκπαίδευσης και
δοκιµής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προτεινόµενη µέθοδος πέτυχε λιγότερους συναρτησιακούς υπολογισµούς σε σύγκριση µε όλες τις υπόλοιπες, όσον αφορά τα προβλήµατα
Cancer1 και Diabetes1. ΄Οσον αφορά το σφάλµα ταξινόµησης, η µέθοδος Stoermer κατέλαβε τη δεύτερη ϑέση, πίσω από την προσαρµοστική BP. Τέλος, όσον αφορά το πρόβληµα
Heart1, η προτεινόµενη µέθοδος πέτυχε την πρώτη και τη δεύτερη απόδοση αντίστοιχα.

3.2

Πρόσφατες µέθοδοι δυναµικών τροχιών και εφαρµογές αυτών

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες µέθοδοι ϐελτιστοποίησης που ϐασίζονται στις δυναµικές τροχιές αναζήτησης. Συγκεκριµένα, παρέχουµε τις µεθόδους οι
οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια.
Σηµαντικές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει χρησιµοποιώντας µεθόδους τροχιάς
προκειµένου να αντιµετωπιστούν δύσκολα προβλήµατα, όπως η ϐελτιστοποίηση πολλαπλών
αντικειµένων (multi-objective optimization), καθώς και µεγάλης κλίµακας προβλήµατα ολικής ϐελτιστοποίησης [389, 390]. Οι συγγραφείς αυτών των δύο άρθρων, πρότειναν ένα νέο
αλγόριθµο, που ονοµάζεται µέθοδος πολλαπλών τροχιών αναζήτησης (multiple trajectory
search (MTS) method). Η ϐασική ιδέα αυτού του αλγορίθµου ήταν ότι, πολλές τροχιές αναϹητούν το χώρο των λύσεων, και µέθοδοι ϐασισµένες στα δέντρα απόφασης πραγµατοποιούν
τοπικές αναζητήσεις. Ως αποτέλεσµα, ανάλογα µε τη µορφή του χώρου των λύσεων, οι τοπικές µέθοδοι ϑα µπορούσαν να ενεργοποιηθούν, όποτε ήταν απαραίτητο να εντοπιστεί ένα
τοπικό ή ολικό ελάχιστο. Η προτεινόµενη µέθοδος συγκρίθηκε κυρίως µε τις εξελικτικές
µεθόδους [209, 231], και τα υπολογιστικά πειράµατα που διεξήγαγαν έχουν δείξει επωφελή
αποτελέσµατα.
Σε αυτό το σηµείο, ϑα ϑέλαµε να υπογραµµίσουµε τη συµβολή και τη σηµασία των προηγούµενων µεθόδων, οι οποίες καθορίζουν σε µεγάλο ϐαθµό τις τρέχουσες προσεγγίσεις. ΄Ενα
στοιχείο που αποκαλύπτει τη συµβολή τους είναι, τόσο οι ϐελτιώσεις που έχουν γίνει σε σχέση
µε αυτούς τους προηγούµενους αλγορίθµους, όσο και οι επαναξιολογήσεις που έγιναν σχετικά µε τα πρωτότυπα έργα, προκειµένου να δοκιµαστεί η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων
σε πρόσθετα προβλήµατα. Στο άρθρο [366], οι Snyman και Kok επανεκτιµούν τον πολύ γνωστό αλγόριθµο πολλαπλών εκκινήσεων ολικής ελαχιστοποίησης µε χρήση δυναµικών
τροχιών αναζήτησης (multi-start global minimization algorithm with dynamic search trajectories) [359] και τον συγκρίνουν µε τον διαφοροεξελικτικό αλγόριθµο (differential evolution
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algorithm) των Storn και Price [375] σε ένα εκτεταµένο σύνολο προβληµάτων. ∆εδοµένου
ότι αυτοί οι δύο αλγόριθµοι είναι ευρέως γνωστοί, και ο πρώτος παρουσιάζεται εκτενώς στην
Ενότητα 3.1, ϑα επικεντρωθούµε µόνο σε µερικά πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα πειράµατα που διεξήχθησαν από τους συγγραφείς. Αρχικά, η σύγκρισή τους
περιλάµβανε 48 γνωστά προβλήµατα µε συναρτήσεις διαφορετικών διαστάσεων και ευρείας κλίµακας. Συγκεκριµένα, στα πειράµατα συµπεριλήφθηκαν συναρτήσεις 2−διαστάσεων
έως και συναρτήσεις 20−διαστάσεων µε συνεχείς µεταβλητές. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέθοδος των Snyman-Fatti έφθασε σε πολύ καλά αποτελέσµατα, καθώς
πέτυχε το Ϲητούµενο στόχο σε 43 από τις 48 περιπτώσεις (απέτυχε να λύσει 5 προβλήµατα
- τέσσερις συναρτήσεις 9−διαστάσεων και µία συνάρτηση 10−διαστάσεων). Επιπλέον, για
περισσότερα από τα µισά από τα προβλήµατα, η µέθοδος πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 100%.
Στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό επιτυχίας δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, οι συγγραφείς προτείνουν ως διόρθωση να αυξήσουν τον ελάχιστο αριθµό επαναλήψεων. Λαµβάνοντας υπόψη
την απόδοση των µεθόδων και συγκεκριµένα, το υπολογιστικό κόστος καθεµιάς (ελάχιστος
αριθµός συναρτησιακών υπολογισµών), γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι δύο µέθοδοι δεν
εί-ναι συγκρίσιµες. Αυτό συµβαίνει επειδή η µέθοδος Snyman-Fatti απαιτεί την εκτίµηση
της κλίσης της υπό εξέταση συνάρτησης, ενώ οι αλγόριθµοι διαφοροεξέλιξης από τη ϕύση
τους δεν απαιτούν εκτίµηση της κλίσης. Οι συγγραφείς, ωστόσο, επανέλαβαν µερικά από τα
πειράµατα, χρησιµοποιώντας την αναλυτική έκφραση της κλίσης. ΄Οπως ήταν αναµενόµενο,
ο ϱυθµός µείωσης του χρόνου της CPU ήταν αξιοσηµείωτος. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι
υπήρχαν 8 προβλήµατα στα οποία η µέθοδος Snyman-Fatti απαιτούσε λιγότερους συναρτησιακούς υπολογισµούς. Οι συγγραφείς, επίσης, εξέτασαν αυτή τη µέθοδο στην περίπτωση
που είναι γνωστό το ολικό ελάχιστο. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η µέθοδος
Snyman-Fatti επιτυγχάνει να ϐρει το ολικό ελάχιστο σε 44 προβλήµατα. Τέλος, η ϕύση
της αρχικής µεθόδου των Snyman-Fatti, υποδηλώνει ότι το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης
της δυναµικής ενέργειας ϑα προσεγγιστεί επιτυχώς (µε αυτή τη µέθοδο). Στην πραγµατικότητα, οι συγγραφείς εξέτασαν τη µέθοδο Snyman-Fatti στο γνωστό πρόβληµα [405] και
τα αποτελέσµατα έδειξαν πάλι ότι η µέθοδος Snyman-Fatti είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε
σύγκριση µε τους αλγορίθµους διαφοροεξέλιξης. ΄Ενα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι η µέθοδος Snyman-Fatti µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί, προκειµένου να επιλυθούν προβλήµατα
ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς.
Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή του αλγορίθµου Snyman-Fatti (σε µια περεταίρω ϐελτιωµένη εκδοχή του) παρουσιάστηκε στο άρθρο [124]. Σε αυτή την εργασία οι συγγραφείς της
εξετάζουν ένα πολύ γνωστό πρόβληµα που συναντάται στις χαλύβδινες κατασκευές και σχετίζεται µε τις ενισχυµένες πλάκες σε µια δοµή κατασκευής. Ας περιγράψουµε εν συντοµία
αυτό το πρόβληµα. Σε πολλά προβλήµατα δοµής [123], όπως στην κατασκευή δαπέδων,
πλατφορµών ή στην κατασκευή µιας γέφυρας, χρησιµοποιούνται ενισχυµένες πλάκες. ΄Ενα
σηµαντικό Ϲήτηµα που είναι εγγενές σε αυτά τα προβλήµατα, είναι ο ϐέλτιστος σχεδιασµός
συγκολληµένων τετραγωνικών ενισχυµένων πλακών και ϕυσικά η ελαχιστοποίηση µιας σειϱάς παραµέτρων. Συγκεκριµένα, σε αυτό το πρόβληµα έχουµε τους ακόλουθους περιορισµούς :
(α) Η τάση στην πλάκα ϐάσης και, (επίσης,) στις ενισχύσεις.
(ϐ) Η τάση στην εκτροπή των ενισχυτικών ακµών και, (επίσης,) των εσωτερικών ενισχυτικών
στοιχείων.
Ως αποτέλεσµα, πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε τη συνάρτηση κόστους που περιλαµβάνει
τις ακόλουθες παραµέτρους : (α) το υλικό, (ϐ) τη συγκόλληση και (γ) το κόστος ϐαφής.
Η συνάρτηση κόστους προκύπτει σύµφωνα µε την ακολουθία της κατασκευής. Επιπλέον,
πρέπει να λάβουµε υπόψη τις παραµέτρους σχεδιασµού, όπως : (α) το πάχος της πλάκας
ϐάσης, (ϐ) τις διαστάσεις των άκρων και (γ) τις διαστάσεις και τον αριθµό των εσωτερικών
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ενισχυτικών στοιχείων. Αυτοί οι περιορισµοί οδηγούν σε µια συνάρτηση όπου απαιτείται η
κατάλληλη ϐελτιστοποίηση. Για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπουµε τον αναγνώστη
στο άρθρο [124]. Προφανώς, αυτό είναι ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µε αρκετούς πεϱιορισµούς. Εποµένως, λαµβάνοντας ένα κατάλληλο µετασχηµατισµό, το αρχικό πρόβληµα
τροποποιείται κατάλληλα σε ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης χωρίς περιορισµούς, προκειµένου να εφαρµοστεί η µέθοδος Snyman-Fatti για την εύρεση των λύσεων. Οι συγγραφείς
του άρθρου, συνέκριναν τη µέθοδο Snyman-Fatti µε τον γνωστό αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης
µε χρήση σµήνους σωµατιδίων (particle swarm optimization (PSO) algorithm). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, έδειξαν ότι η µέθοδος Snyman-Fatti είναι ανταγωνιστική, σθεναρή
και αποτελεσµατικά ακριβής για το ϐέλτιστο σχεδιασµό που απαιτούσε το έργο.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µια άλλη εφαρµογή που σχετίζεται µε τις δυναµικές τροχιές
αναζήτησης και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Συγκεκριµένα, στο άρθρο [39], οι συγγραφείς
του µελέτησαν ένα συγκεκριµένο είδος συναρτήσεων που ονοµάζονται µη κυρτές κλιµακωτές
συναρτήσεις (non-convex scalar functions). Ιδιαίτερα, η προσέγγισή τους ϐασίζεται στη
συνήθη διαφορική εξίσωση :

ẍ + γ ẋ + ∇f (x) = 0

(3.66)

˙
όπου g > 0 είναι ένα ϑετικό ϐαθµωτό στοιχείο, και f ∈ C1 είναι µια αντικειµενική συνάρτηση µε ένα µοναδικό ολικό ελάχιστο που σχετίζεται µε έναν αλγόριθµο νευρωνικού δικτύου,
γνωστός ως αλγόριθµος συνεχούς χρόνου (continuous-time algorithm) [37]. Η ϐασική ιδέα
ήταν η κατασκευή µιας νέας µεθόδου συνεχούς χρόνου µε ϐάση τη γνωστή µέθοδο συζυγών
κλίσεων (conjugate gradient). Χρησιµοποιώντας αυτό το νέο σχήµα, οι τροχιές που παϱάγονται από τη λύση της συνήθους διαφορικής εξίσωσης, µπορούν να «ξεφύγουν» από το
τοπικό ελάχιστο. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος, που ονοµάζεται δίκτυο ελεγχόµενης συζυγούς κλίσης (controlled conjugate gradient (CCG) network), περιγράφεται από το ακόλουθο
σύστηµα συνήθων διαφορικών εξισώσεων :

ẋ = a(x, u)u
u̇ = −∇f (x) − b(x, u)u

(3.67)

όπου a, b αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες συναρτήσεις. Αυτή η µέθοδος ϐασίζεται στη συνάρτηση ελέγχου του Liapunov (control Liapunov function (CLF)) η οποία περιγράφεται
αναλυτικά στο άρθρο [38]. Η προτεινόµενη µέθοδος συγκρίθηκε µε το δίκτυο ϐαριάς σφαίϱας µε τριβή (heavy ball with friction (HBF) network) [311]. Τα πειράµατα που διεξάγονται
από τους συγγραφείς του άρθρου περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δοκιµαστικές συναρτήσεις :
(α) τις συναρτήσεις κορυφών MATLAB’s peaks functions, (ϐ) τη συνάρτηση του Rastrigin,
(γ) τη συνάρτηση του Ackley και (δ) τη συνάρτηση του Griewank. Η πλειονότητα των αλγορίθµων CCG συγκλίνουν ταχύτερα στο ελάχιστο από τον αλγόριθµο HBF. Επιπλέον, οι
συγγραφείς επεσήµαναν ότι εάν η προσαρµογή των παραµέτρων γίνει πολύ προσεκτικά, τότε
η οικογένεια µεθόδων CCG ϑα ξεφεύγει από ένα τοπικό ελάχιστο. Παρά το γεγονός ότι τα
αποτελέσµατα ήταν πολλά υποσχόµενα, οι συγγραφείς επεσήµαναν ότι χρειάζονται περισσότερα υπολογιστικά πειράµατα. Για το λόγο αυτό, πρότειναν να δοκιµαστούν τα δίκτυα CCG
χρησιµοποιώντας άλλες γνωστές µεθόδους τροχιάς, όπως αυτές των άρθρων [226] και [359].
Οι εφαρµογές µεθόδων που χρησιµοποιούν δυναµικές τροχιές δεν περιορίζονται στο πεδίο της Φυσικής, των Μαθηµατικών ή της Μηχανικής, όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην
εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου. Στο άρθρο [28], οι συγγραφείς της εργασίας, παρείχαν
έναν αλγόριθµο ανοιχτού κώδικα για την «άπληστη» αναζήτηση (greedy search) προκειµένου
να αντιµετωπιστεί η µεγιστοποίηση του κέρδους στις πληροφορίες σχετικά µε τον επιθυµητό
στόχο. Πρώτον, έλαβαν την κατάλληλη εξίσωση κίνησης, έτσι, ώστε οι τροχιές να προχω-
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ϱήσουν προς την λύση. Οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες
περιπτώσεις.
Στο άρθρο [365], παρουσιάζονται διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι µέθοδοι που στηϱίζονται στην κλίση της αντικειµενικής συνάρτησης είναι ακατάλληλες για την αντιµετώπιση
πραγµατικών προβληµάτων. Μερικοί από αυτούς τους λόγους είναι οι εξής :
(α) Συχνά τα εξεταζόµενα προβλήµατα είναι πολύ δαπανηρά ώστε να αξιολογηθούν, απαιτώντας, για παράδειγµα, τη χρονοβόρα ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων µιας δοµής.
(ϐ) Μερικές ϕορές παρουσιάζονται ασυνέχειες ή / και ϑόρυβος.
(γ) Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται πολλαπλά τοπικά ελάχιστα.
(δ) Μπορούν να υπάρχουν περιοχές στον χώρο σχεδιασµού όπου η συνάρτηση δεν έχει
οριστεί και
(ε) Ο αριθµός των µεταβλητών σχεδιασµού µπορεί να είναι τεράστιος.
Οι προαναφερθείσες δυσκολίες οδηγούν τους ερευνητές στην ανάπτυξη νέων αλγορίθµων
ϐελτιστοποίησης. Το άρθρο [368] συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κυρίως
από τον Snyman και τους συναδέλφους του για την αντιµετώπιση των παραπάνω δυσκολιών
στο πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µε ή χωρίς περιορισµούς.
Στον Πίνακα 3.1, παρέχεται µία ανάλυση αναφορών χρησιµοποιώντας τις πιο γνωστές
και περισσότερο αναφερόµενες µεθόδους1 . Αυτή η παρουσίαση παραθέτει εν συντοµία πληϱοφορίες σχετικά µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούν δυναµικές τροχιές για την επίλυση
ενός προβλήµατος ϐελτιστοποίησης. Επιπλέον, προσφέρει στον αναγνώστη µια κατεύθυνση
σχετικά µε το ποιες µέθοδοι έχουν συγκεντρώσει περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών.

3.3

Οικογένειες µεθόδων δυναµικής τροχιάς που προέρχονται
από τις µεθόδους Runge-Kutta

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε µεθόδους δυναµικής τροχιάς για ολική ϐελτιστοποίηση.
Αυτές οι µέθοδοι προέρχονται από τις γνωστές µεθόδους Runge-Kutta για την αριθµητική
επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Θεωρούµε το αυτόνοµο αρχικό πρόβληµα τιµών :

ẏ(x) = f (y(x)),

y(x0 ) = y0 ,

f : RN → RN .

(3.68)

Παρατήρηση 2 Γενικά, µια αυτόνοµη διαφορική εξίσωση είναι µια διαφορική εξίσωση η οποία δεν εξαρτάται ϱητά από την ανεξάρτητη µεταβλητή. Στην περίπτωση όπου η ανεξάρτητη
µεταβλητή είναι ο χρόνος, ονοµάζεται χρονικά αναλλοίωτη. ∆ιάφοροι νόµοι της ϕύσης εκϕράζονται ως αυτόνοµα συστήµατα, όπου η ανεξάρτητη µεταβλητή συνήθως ϑεωρείται ότι είναι
ο χρόνος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νόµοι της ϕύσης οι οποίοι ισχύουν για αυτή τη
συγκεκριµένη τιµή, ϑεωρούνται ταυτόσηµοι µε αυτούς για οποιοδήποτε σηµείο στο παρελθόν ή
στο µέλλον. Επιπλέον, επισηµαίνουµε ότι είναι πάντα δυνατό να γράψουµε µία µη αυτόνοµη
εξίσωση σε µία ισοδύναµη αυτόνοµη µορφή [49].
Μια πολύ γνωστή µέθοδος για την επίλυση του αυτόνοµου προβλήµατος αρχικών τιµών
3.68, είναι η ακόλουθη µέθοδος του Euler , η οποία είναι η απλούστερη µέθοδος RungeKutta [49, 50]:

yn+1 = yn + hf (yn ),
1

h = xn+1 − xn

Πηγή : Google Scholar, σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν 1/2019

(3.69)
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“Multiple trajectory search for large scale global optimization”

“Evolutionary operators in global optimization with dynamic search trajectories”

“A multi-start global minimization algorithm with dynamic
search trajectories”

“A new and dynamic method for unconstrained minimization”

“Generalized descent for global optimization”

(όχι)

(όχι)

(όχι)

(όχι)

(όχι)

(όχι)

Πρώτης
τάξης Σ∆Ε
(ναι)

(ναι)

(ναι)

(ναι)

(ναι)

(ναι)

(ναι)

(ναι)

∆εύτερης
τάξης Σ∆Ε
(όχι)

14

8

104

186

13

149

172

379

414

ΣΠΑ

1.55

0.80

6.12

16.90

0.80

4.65

4.64

9.97

8.80

ΑαΕ

Στη συγκεκριµένη εργασία, ο συγγραφέας αντιµετωπίζει το πρόβληµα της
εύρεσης λύσης ενός συστήµατος µη γραµµικών εξισώσεων. Ειδικότερα, η
προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να προσδιορίσει πολλαπλές ϱίζες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επιτύχει ολική σύγκλιση [44].
Ο Griewank έχει παρουσιάσει κάποιες ϐασικές ιδιότητες της τροχιάς που
πρέπει να ισχύουν. Επιπλέον, διατυπώνει και αποδεικνύει ένα ϑεώρηµα, το
οποίο ενισχύει την άποψη ότι η λύση της διαφορικής εξίσωσης που εξετάζεται
µετατρέπεται στην τροχιά της πιο απότοµης καθόδου [163].
Προτείνεται µια πρακτική µέθοδος εντοπισµού των τοπικών ελαχίστων, κυϱίως για µια συνάρτηση που η πρώτη παράγωγος µπορεί εύκολα να εκτιµηϑεί. Αυτή η µέθοδος στοχεύει στον εντοπισµό των ελαχίστων για συναρτήσεις
πολλών µεταβλητών. Η µέθοδος του Snyman ανταποκρίνεται πολύ καλά σε
περιπτώσεις όπου το σηµείο εκκίνησης δεν είναι κοντά στα τοπικά ελάχιστα [363].
Οι συγγραφείς του άρθρου παρήγαγαν µια µέθοδο ολικής ελαχιστοποίησης χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο πολλαπλών εκκινήσεων. Η επιτυχία
αυτής της µεθόδου ήταν ότι, µε τις κατάλληλες τροποποιήσεις στις τροχιές
αναζήτησης, κατάφεραν να διευρύνουν τις περιοχές σύγκλισης όσον αφορά
το ολικό ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης [359].
Στη συγκεκριµενη εργασία παρουσιάζεται µια υβριδική µέθοδος ολικής ϐελτιστοποίησης που ϐασίζεται στον πολύ γνωστό αλγόριθµο πολλαπλών εκκινήσεων [359]. Οι συγγραφείς του άρθρου χρησιµοποίησαν έναν αλγόριθµο
από το πεδίο του εξελικτικού υπολογισµού, ειδικότερα έναν αλγόριθµο διαϕοροεξέλιξης [226].
Οι συγγραφείς του άρθρου πρότειναν έναν νέο αλγόριθµο, ο οποίος ονοµάζεται αλγόριθµος αναζήτησης πολλαπλών τροχιών. Η ϐασική ιδέα αυτού του αλγορίθµου ήταν ότι πολλές τροχιές διεξάγουν αναζήτηση στο χώρο
των λύσεων και πραγµατοποιούνται επίσης, µέθοδοι τοπικής αναζήτησης µε
ϐάση τα δέντρα [390].
΄Ενας αλγόριθµος µε χαµηλές απαιτήσεις αποθήκευσης για το χειρισµό προϐληµάτων ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς προτείνεται στο συγκεκριµένο
άρθρο. [361]
Οι Snyman και Kok επανεκτιµούν τον γνωστό αλγόριθµο πολλαπλών εκκινήσεων ολικής ελαχιστοποίησης µε χρήση δυναµικών τροχιών αναζήτησης
των Snyman-Fatti [359] και τον συγκρίνουν µε την ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδο διαφοροεξέλιξης των Storn και Price [375] σε µια σειρά προϐληµάτων [366].
Αυτή η εργασία εξετάζει ένα πολύ γνωστό πρόβληµα, αυτό των µεταλλικών
κατασκευών σχετικά µε τις ενισχυµένες πλάκες [124].

Σύντοµη περιγραφή

Πίνακας 3.1: Σύντοµη περιγραφή, εφαρµοσιµότητα και αριθµός αναφορών σχετικά
µε τις µεθόδους δυναµικής τροχιάς που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.1 και Ενότητα 3.2. ΄Οπου «ΣΠΑ» υποδηλώνει το σύνολο των αναφορών, ενώ «ΑαΕ» δηλώνει τον
αριθµό Αναφορών ανά ΄Ετος.

“The Dynamic-Q optimization method: An alternative to
SQP?”

(όχι)

(όχι)

Τίτλος

“A reassessment of the Snyman–Fatti dynamic search trajectory method for unconstrained global optimization”

(ναι)

“Widely Convergent Methods for Finding Multiple Solutions
of Simultaneous Nonlinear Equations”

“Global minimum cost design of a welded square stiffened
plate supported at four corners”
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Η παραπάνω µέθοδος ϑεωρείται ως η πιο απλή µέθοδος Runge-Kutta, και µάλιστα πρώτης
τάξης ως προς την ακρίβεια. Το σφάλµα σε ένα µόνο ϐήµα είναι ανάλογο µε το τετράγωνο
του µεγέθους ϐήµατος h > 0 (το σφάλµα για ένα µοναδικό ϐήµα συµπεριφέρεται σαν το
O(h2 )). Σε αυτή την περίπτωση, ο αντίστοιχος πίνακας Butcher είναι ο ακόλουθος [49]:

0 0
1
Είναι προφανές ότι αν εφαρµόσουµε τη µέθοδο του Euler (3.69) στο ακόλουθο αυτόνοµο
πρόβληµα αρχικών τιµών :

ẋ = −∇F (x),

x(0) = x0 ,

(3.70)

λαµβάνουµε την παραδοσιακή µέθοδο του Cauchy για τη ϐελτιστοποίηση µιας αντικειµενικής συνάρτησης F : RN → R:

xk+1 = xk − h∇F (xk ),

k = 0, 1, 2, . . . ,

(3.71)

Μπορούµε να λάβουµε ακριβέστερα αποτελέσµατα για την επίλυση του προβλήµατος
3.68, χρησιµοποιώντας µεθόδους Runge-Kutta, και συγκεκριµένα τάξης ακρίβειας δύο, για
τις οποίες το σφάλµα για ένα ϐήµα συµπεριφέρεται σαν το O(h3 ). Για παράδειγµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις ακόλουθες γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους
Runge-Kutta:
(α) Τη µέθοδο Euler-Cauchy, η οποία σχετίζεται µε την τετραγωνική µέθοδο µέσου σηµείου (midpoint quadrature method),
(ϐ) Τη µέθοδο Heun, η οποία σχετίζεται µε τετραγωνικό τύπο του τραπεζίου και
(γ) Τη µέθοδο Ralston, η οποία παρουσιάζει το µικρότερο τοπικό σφάλµα αποκοπής.
Συγκεκριµένα, η µέθοδος Euler-Cauchy (ή άµεση ή µη πεπλεγµένη µέθοδος µέσου σηµείου)
για την επίλυση του αυτόνοµου προβλήµατος αρχικών τιµών (3.68) δίνεται από τη σχέση :

yn+1



1
= yn + hf yn + hf (yn ) ,
2

h = xn+1 − xn ,

(3.72)

και ο αντίστοιχος πίνακας του Butcher είναι ο εξής :

0
1/2 1/2
0

1

Επιπλέον, η µέθοδος του Heun δίνεται από :

1
1
yn+1 = yn + hf (yn ) + hf (yn + hf (yn )) ,
2
2
και ο αντίστοιχος πίνακας του Butcher είναι ο εξής :

0
1

1
1/2 1/2

Επίσης, η µέθοδος Ralston δίνεται από :

h = xn+1 − xn ,

(3.73)
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1
3
yn+1 = yn + hf (yn ) + hf
4
4




2
yn + hf (yn ) ,
3

h = xn+1 − xn ,

(3.74)

και ο αντίστοιχος πίνακας του Butcher είναι ο εξής :

0
2/3 2/3
1/4 3/4
Γενικά, για τις αυτόνοµες µεθόδους Runge-Kutta δεύτερης τάξης (second-order) και δύο
σταδίων (two-stage), ο πίνακας του Butcher µπορεί να γραφτεί ως εξής [49]:

0
c2

c2
1 − 1/(2c2 ) 1/(2c2 )

και για κάθε πραγµατική πεπερασµένη τιµή c2 > 0 οι αντίστοιχες µέθοδοι έχουν τη µορφή :

yn+1





1
1
= yn + 1 −
hf yn + c2 hf (yn ) ,
hf (yn ) +
2c2
2c2

h = xn+1 − xn ,

(3.75)

Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας τον παραπάνω τύπο και τις τιµές c2 = 1/2, c2 = 1 και
c2 = 2/3 λαµβάνουµε αντίστοιχα τις µεθόδους (3.72), (3.73) και (3.74). Είναι προφανές
ότι, αν εφαρµόσουµε την παραπάνω προσέγγιση στο πρόβληµα αρχικών τιµών (3.70), λαµϐάνουµε την ακόλουθη οικογένεια µεθόδων άπειρου πλήθους για την ϐελτιστοποίηση της
αντικειµενικής συνάρτησης F : RN → R:

x

k+1





1
1
=x − 1−
h∇F xk − c2 h∇F (xk ) ,
h∇F (xk ) −
2c2
2c2
k

k = 0, 1, 2, . . . . (3.76)

Παρατήρηση 3 Είναι προφανές ότι ένας άπειρος αριθµός µεθόδων ϐελτιστοποίησης µπορεί
να κατασκευαστεί αφού ο αντίστοιχος αριθµός των µεθόδων Runge-Kutta είναι άπειρος.
Παρατήρηση 4 Χρησιµοποιώντας την παραπάνω προσέγγιση είναι εύκολο να κατασκευαστούν επιπλέον οικογένειες µεθόδων ϐελτιστοποίησης χρησιµοποιώντας µεθόδους Runge-Kutta
διαφόρων τάξεων και σταδίων.
Οι παραπάνω µέθοδοι εφαρµόστηκαν µε επιτυχία σε διάφορες δοκιµαστικές συναρτήσεις
και η εµπειρία µας είναι ότι οι µέθοδοι έχουν καλή συµπεριφορά και είναι αξιόπιστες. Τα
αποτελέσµατα που ελήφθησαν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα της µεθόδου του Cauchy (µέθοδος
απότοµης καθόδου) και των µεθόδων συζυγών κλίσεων. Ας υπογραµµίσουµε εδώ ότι, γενικά,
οι συγκρίσεις διαφορετικών µεθόδων ϐελτιστοποίησης είναι ένα δύσκολο Ϲήτηµα. Επίσης,
λόγω του ότι «δεν υπάρχει δωρεάν γεύµα στη ϐελτιστοποίηση», δεν υπάρχει ένας µόνον αλγόριθµος που να λειτουργεί καλά σε όλα τα προβλήµατα, και αν ϐελτιωθεί ένας αλγόριθµος
για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, δεν ϑα αποδώσει καλά σε άλλα προβλήµατα. ΄Ετσι, κατά
µέσο όρο για όλα τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, χωρίς επαναδειγµατοληψία, όλοι οι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης αποδίδουν εξίσου καλά [424] (για µια πρόσφατη ανασκόπηση ο
αναγνώστης µπορεί να µελετήσει την εργασία [2]). Επιπλέον, είναι γνωστό ότι, για σχεδόν
οποιοδήποτε Ϲεύγος αλγορίθµων και διάφορα µέτρα απόδοσης αλγορίθµου, όπως ο χρόνος
εκτέλεσης ή η ποιότητα των λύσεων, κάθε αλγόριθµος ϑα έχει καλύτερη απόδοση από άλλους
για συγκεκριµένες εισόδους [332].
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µία στρατηγική για την ανάπτυξη αλγορίθµων ολικής σύγκλισης, η οποία είναι, επίσης, εφαρµόσιµη για τις παραπάνω προτεινόµενες µεθόδους. Οι
αλγόριθµοι ολικής σύγκλισης έχουν την ιδιότητα ότι η ακολουθία των επαναλήψεων συγκλίνει σε έναν τοπικό ελαχιστοποιητή της αντικειµενικής συνάρτησης, ξεκινώντας από σχεδόν
οποιοδήποτε αρχικό σηµείο [92].
Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας ϑα ξαναγράψουµε τις παραπάνω προτεινόµενες µεθόδους
3.76 στο ακόλουθο επαναληπτικό σχήµα :

xk+1 = xk + αk φk ,

k = 0, 1, . . . ,

(3.77)

όπου, στην k−οστη επανάληψη, το αk > 0 καθορίζει το µέγεθος ϐήµατος και το φk 6= 0 την
κατεύθυνση αναζήτησης.
Το ϑεωρητικό αποτέλεσµα που παρουσιάζεται παρακάτω, µάς επιτρέπει να εξοπλίσουµε
τους αλγορίθµους µε µια στρατηγική για την προσαρµογή της κατεύθυνσης αναζήτησης σε
µια κατεύθυνση καθόδου. ΄Ετσι, εξασφαλίζεται µια µείωση των τιµών της συνάρτησης σε κάθε
επανάληψη και η σύγκλιση σε έναν τοπικό ελαχιστοποιητή της αντικειµενικής συνάρτησης
λαµβάνεται από αποµακρυσµένα αρχικά σηµεία.
Θεώρηµα 7 Ας υποθέσουµε ότι : (α) η αντικειµενική συνάρτηση F : Rn → R είναι ϕραγµένη
εκ των κάτω στον Rn , (ϐ) η κλίση είναι συνεχής κατά Lipschitz, δηλαδή υπάρχει µια σταθερά
L > 0, τέτοια ώστε

k∇F (x) − ∇F (y)k 6 Lkx − yk, ∀x, y ∈ N
και (γ) η συνάρτηση F είναι συνεχώς παραγωγίσιµη σε µια γειτονιά N του συνόλου L = {x :
F (x) 6 F (x0 )}, όπου x0 είναι το σηµείο εκκίνησης του επαναληπτικού σχήµατος :

xk+1 = xk + αk M k φk , k = 0, 1, . . . ,

(3.78)

όπου M k = diag{µk1 , µk2 , . . . , µk3 } δηλώνει το διαγώνιο µητρώο µε στοιχεία στον R και M k φk 6=
0. Υποθέστε ότι πληρούται η ακόλουθη σχέση :

∇F (xk )> (M k φk ) < −β k < 0

(3.79)

και ότι ak > 0 πληροί τις συνθήκες του Wolfe:

F (xk + αk M k φk) − F (xk ) 6 σ1 αk ∇F (xk )> (M k φk ),

>
∇F xk + αk (M k φk) (M k φk ) > σ2 ∇F (xk )> (M k φk ),

(3.80)
(3.81)

όπου 0 < σ1 < σ2 < 1. Τότε, η ακολουθία των σηµείων {xk }∞
k=0 , που παράγεται από το επαναληπτικό σχήµα (3.78) συγκλίνει καθολικά σε έναν τοπικό ελαχιστοποιητή της αντικειµενικής
συνάρτησης F .
Απόδειξη Ακολουθώντας την απόδειξη του Θεωρήµατος 6 που συναντάται στο άρθρο [404],
λόγω της σχέσης (3.79), η ακολουθία των σηµείων {xk }∞
k=0 του σχήµατος (3.78) ακολουθεί
µια κατεύθυνση καθόδου. Επιπλέον, η συνθήκη του Zoutendĳk [447]:

X

cos2 θk k∇F (xk )k2 < ∞,

(3.82)

k>1

όπου

cos θk =

−∇F (xk )> (M k φk )
,
k∇F (xk )kkM k φk k

(3.83)
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πληρούται [414, 415, 447]. Στην περίπτωσή µας η σχέση (3.83) γίνεται :

cos θk =

−∇F (xk )> (M k φk )
> 0,
k∇F (xk )kkM k φk k

(3.84)

και έτσι, limk→∞ k∇f (xk )k = 0, που σηµαίνει ότι η ακολουθία των κλίσεων της συνάρτησης
συγκλίνει στο µηδέν και η ακολουθία των σηµείων {xk }∞
k=0 συγκλίνει καθολικά σε έναν
τοπικό ελαχιστοποιητή. ΄Ετσι, το ϑεώρηµα αποδεικνύεται.

Παρατήρηση 5 Το Θεώρηµα 7 εγγυάται τη σύγκλιση σε έναν τοπικό ελαχιστοποιητή για κάθε
αλγόριθµο ελαχιστοποίησης που υιοθετεί την ακόλουθη στρατηγική :
(α) καθορίζονται (n − 1), ας ϑεωρήσουµε 1, 2, . . . , i − 1, i + 1, . . . , n, από τις n τιµές των
n
µkj
στοιχείων του µητρώου M k = diag{µk1 , µk2 , . . . , µk3 } και
j=1

(ϐ) υπολογίζουµε αναλυτικά το εναποµείναν στοιχείο µki µε τέτοιο τρόπο, ώστε η σχέση (3.79)
να πληρούται.
Σηµειώστε ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι υπολογισµοί της αντικειµενικής συνάρτησης ή της
κλίσης της συνάρτησης, αφού η προτεινόµενη στρατηγική χρησιµοποιεί στοιχεία που έχουν
ήδη υπολογιστεί.
Παρατήρηση 6 Σε διάφορες εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων των προβληµάτων της εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων και των µη γραµµικών ελαχίστων τετραγωνικών, µεταξύ άλλων, η αντικειµενική συνάρτηση F είναι πάντοτε ϕραγµένη εκ των κάτω, οπότε η
προϋπόθεση (α) του Θεωρήµατος 7 πληρούται πάντοτε.
Μολονότι οι µονοτονικές στρατηγικές σύγκλισης παρέχουν έναν αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο για να εξασφαλίζεται ότι η συνάρτηση σφάλµατος µειώνεται επαρκώς, αυτές
έχουν το µειονέκτηµα ότι καµία πληροφορία, η οποία ενδέχεται να επιταχύνει τη σύγκλιση, δεν αποθηκεύεται, και ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιείται [127]. Για να µετριάσουµε
αυτή την κατάσταση, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια µη µονοτονική στρατηγική σύγκλισης (nonmonotone convergence strategy) που αξιοποιεί τις συσσωρευµένες πληροφορίες
σε σχέση µε τις πιο πρόσφατες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης.
Στο άρθρο [166], έχει αποδειχθεί ότι η συνθήκη που υποδηλώνει µια µονοτονική µείωση
της συναρτησιακής τιµής F (xk ) µπορεί να «χαλαρώσει» και έτσι, να καθοριστεί καθολική
σύγκλιση. Για το σκοπό αυτό, οι συγγραφείς του άρθρου [166], καθόρισαν ένα κριτήριο
αποδοχής για το µέγεθος του ϐήµατος που µπορεί να ϑεωρηθεί ως γενίκευση του κανόνα
του Armĳo [21] και απέδειξαν το ακόλουθο ϑεώρηµα :
Θεώρηµα 8 ΄Εστω ότι {xk } είναι µια ακολουθία που ορίζεται από τη σχέση :

xk+1 = xk + αk dk , dk 6= 0.

(3.85)

΄Εστω α > 0, σ ∈ (0, 1), γ ∈ (0, 1) και έστω W µη αρνητικός ακέραιος αριθµός. Ας υποθέσουµε
ότι :
( i) το σύνολο Ω0 = {x : F (x) 6 F (x0 )} είναι συµπαγές,
( ii) υπάρχουν ϑετικοί αριθµοί q1 , q2 τέτοιοι ώστε :

∇F (xk )> dk 6 −q1 k∇F (xk )k2 ,
kdk k 6 q2 k∇F (xk )k,

(3.86)
(3.87)
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( iii) αk = σ hk α, όπου hk είναι ο πρώτος µη αρνητικός ακέραιος για τον οποίο :

F (xk + σ h αdk ) 6

max {F (xk−j )} + γσ h α∇F (xk )dk ,
06j6m(k)

όπου m(0) = 0 και 0 6 m(k) 6 min{m(k − 1) + 1, W },

(3.88)

k > 1.

Τότε :
(α) η ακολουθία {xk } παραµένει στο Ω0 και κάθε οριακό σηµείο x̂ πληροί τη σχέση ∇F (x̂) =

0,
(ϐ) κανένα οριακό σηµείο της ακολουθίας {xk } δεν είναι ένας τοπικός µεγιστοποιητής της
F,
(γ) εάν ο αριθµός των σταθερών σηµείων της F στο Ω0 είναι πεπερασµένος, η ακολουθία
{xk } συγκλίνει.
Παρατήρηση 7 Η συνθήκη (3.88) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαµόρφωση µιας µη µονοτονικής στρατηγικής, που αξιοποιεί τις συσσωρευµένες πληροφορίες σε σχέση µε τις πιο
πρόσφατες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης. Επίσης, ορίζει ένα κριτήριο αποδοχής οποιασδήποτε επαναλήψεως, χρησιµοποιώντας έναν µη αρνητικό ακέραιο W , ο οποίος ονοµάζεται µη
µονοτονικό παράθυρο ( nonmonotone window) ή µη µονοτονικός ορίζοντας ( nonmonotone horizon). Αυτή η συνθήκη επιτρέπει την αύξηση των συναρτησιακών τιµών, η οποία ϱυθµίζεται
από την τιµή της παραµέτρου γ , χωρίς να επηρεάζει τις ιδιότητες ολικής σύγκλισης [166, 323].
Στην πράξη, προτείνεται µια τιµή 0 < γ  1. Τέλος, η µη µονοτονική στρατηγική έχει εφαρµοστεί αποτελεσµατικά στην περίπτωση της εκπαίδευσης πολυστρωµατικών τεχνητών νευρωνικών
δικτύων εµπρόσθιας τροφοδότησης ( multilayer feedforward neural networks), µια διαδικασία
που µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα ιδιαίτερο µη γραµµικό πρόβληµα ελαχιστοποίησης, που περιλαµβάνει σιγµοειδείς συναρτήσεις, οι οποίες διαθέτουν απείρως ευρείες περιοχές µε αυθαίρετα
µικρές παραγώγους [282, 307, 308].
Παρατήρηση 8 Από το Θεώρηµα 8, προκύπτει ότι η µη µονοτονική στρατηγική παράγει µια
ακολουθία καθολικής σύγκλισης για κάθε αλγόριθµο που ακολουθεί την κατεύθυνση αναϹήτησης dk , υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο ϑετικοί αριθµοί q1 , q2 υπάρχουν, έτσι ώστε οι
σχέσεις (3.86) και (3.87) να πληρούνται. Προφανώς, το ίδιο συµβαίνει στην περίπτωση της
κατεύθυνσης αναζήτησης M k φk του Θεωρήµατος 7.
Ο αναγνώστης στους Πίνακες 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 µπορεί να παρατηρήσει,
ενδεικτικά, κάποια αποτελέσµατα των προτεινόµενων µεθόδων, όπως αυτές εφαρµόστηκαν
σε γνωστές συναρτήσεις ϐελτιστοποίησης.
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x0

hstep

z3 − 1

[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[0, 2]
[0, 2]
[2, 2]
[2, 2]
[−1, 1]
[−1, 1]
[1, 1]
[0.5, −1]
[−2, 2]
[0, 0]
[0, 2]
[3, −3]
[1, 1]
[−1, 0.5]
[2, −2]
[2, 1]
[−1, 2]
[−5, −5]
[2, −2]
[2, 2]
[−1, −1]
[0.5, 2.5]

0.1

Rosenbrock 2D

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

0.1
0.1

0.25
0.1
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.75
0.75
0.02
0.02
0.02
0.01
0.25
0.1
0.25

Cauchy-Heun

f (xk+1 )
4.78e − 05
5.58e − 05
4.56e − 05
1.52e − 03
7.82e − 05
1.38e − 03
1.05e − 03
1.01e − 03
2.96e − 04
1.12e − 04
5.93e − 04
5.65e − 04
5.42e − 04
5.93e − 04
5.73e − 05
6.11e − 04
3.10e − 02
2.97e − 02
1.01e − 03
3.25e − 05
1.22e − 05
5.59e − 06
3.46e − 05
7.80e − 04
7.42e − 04
6.38e − 04

Cauchy

FEval

GEval

36
30
36
67
33
77
55
28
19
13
67
65
74
67
48
80
244
115
18
34
19
27
41
27
74
36

72
60
72
134
66
154
110
56
38
26
134
130
148
134
96
160
488
230
36
68
38
54
82
54
148
72

f (xk+1 )
4.78e − 05
5.58e − 05
4.56e − 05
1.55e − 03
1.56e − 03
1.29e − 03
7.18e − 04
5.96e − 04
1.12e − 04
1.12e − 04
5.52e − 04
5.39e − 04
5.79e − 04
6.17e − 05
5.73e − 05
8.68e − 05
3.01e − 02
3.07e − 02
1.49e − 04
1.30e − 05
1.22e − 05
1.14e − 05
2.37e − 05
5.32e − 04
6.67e − 04
5.56e − 04

FEval

GEval

37
31
37
45
100
43
31
13
7
14
39
38
42
52
49
52
235
110
5
20
20
26
25
16
38
18

37
31
37
45
100
43
31
13
7
14
39
38
42
52
49
52
235
110
5
20
20
26
25
16
38
18
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Function

Function

x0

hstep

z3 − 1

[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[0, 2]
[0, 2]
[2, 2]
[2, 2]
[−1, 1]
[−1, 1]
[1, 1]
[0.5, −1]
[−2, 2]
[0, 0]
[0, 2]
[3, −3]
[1, 1]
[−1, 0.5]
[2, −2]
[2, 1]
[−1, 2]
[−5, −5]
[2, −2]
[2, 2]
[−1, −1]
[0.5, 2.5]

0.1

Rosenbrock 2D

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

0.1
0.1

0.25
0.1
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.75
0.75
0.02
0.02
0.02
0.01
0.25
0.1
0.25

Cauchy-Heun

f (xk+1 )
4.78e − 05
5.58e − 05
4.56e − 05
1.52e − 03
7.82e − 05
1.38e − 03
1.05e − 03
1.01e − 03
2.96e − 04
1.12e − 04
5.93e − 04
5.65e − 04
5.42e − 04
5.93e − 04
5.73e − 05
6.11e − 04
3.05e − 02
2.97e − 02
1.01e − 03
3.25e − 05
1.22e − 05
5.59e − 06
3.46e − 05
7.80e − 04
7.42e − 04
6.38e − 04

Fletcher-Reeves

FEval

GEval

36
30
36
67
33
77
55
28
19
13
67
65
74
67
48
80
244
115
18
34
19
27
41
27
74
36

72
60
72
134
66
154
110
56
38
26
134
130
148
134
96
160
488
230
36
68
38
54
82
54
148
72

f (xk+1 )
N aN
Inf
Inf
N aN
1.44e − 03
N aN
1.02e − 03
1.52e − 04
9.00e − 04
N aN
4.80e − 04
3.00e − 04
3.80e − 04
N aN
N aN
N aN
3.05e − 02
2.92e − 02
1.20e − 04
2.66e − 06
Inf
5.55e − 06
4.96e − 06
1.43e − 04
7.75e − 04
2.38e − 04

FEval

GEval

−
−
−
−
58
−
44
9
7
−
22
22
24
−
−
−
119
58
39
11
−
19
89
11
20
12

−
−
−
−
116
−
88
18
14
−
44
44
48
−
−
−
238
116
78
22
−
38
178
22
40
24
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Πίνακας 3.4: Συγκρίσεις - Αποτελέσµατα
Function

z3

−1

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[2, −1]
[1.5, 2.5]
[2, 2]
[2, 2]
[−1, 1]
[−3, 3]
[1, 1]
[0.5, −1]
[−2, 2]
[−4, 3.5]
[−2, 1]
[3, −3]
[0, 0]
[1, 1]
[−1, 0.5]
[2, −2]
[2, 1]
[2, −2]
[−5, −5]
[−1, 2]
[1, 1]
[2, 2]
[0.5, 2.5]

hstep

0.01
0.01
0.01

0.1
0.05
0.1
0.1
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
0.25
0.05
0.06
0.02
0.75
0.5
0.75
0.01
0.01
0.01
0.01
0.1
0.07
0.25

Euler-Cauchy

f (xk+1 )
4.8964e − 09
6.2640e − 09
5.7016e − 09
1.4173e − 07
1.5352e − 07
1.5014e − 07
1.2203e − 07
8.6025e − 08
2.7940e − 09
2.5146e − 08
4.3012e − 08
2.6883e − 08
5.0383e − 08
1.2015e − 08
5.7741e − 08
5.7614e − 08
5.9600e − 088
3.1085e − 06
3.0976e − 06
3.7253e − 09
2.6781e − 09
1.3691e − 09
6.3398e − 010
8.2877e − 011
1.1877e − 08
7.5381e − 08
2.0049e − 08

Cauchy

FEval

GEval

56
75
41
115
256
141
78
9
3
3
9
9
38
10
72
74
208
153
164
3
34
24
9
12
15
79
18

112
150
82
230
512
282
156
18
6
6
18
18
76
20
144
148
416
306
328
6
68
48
18
24
30
158
36

f (xk+1 )
6.36e − 05
6.24e − 05
4.82e − 05
1.46e − 03
1.5088e − 07
1.5754e − 07
1.01e − 03
5.96e − 04
1.12e − 04
6.2864e − 09
2.9802e − 08
1.8626e − 08
5.79e − 04
2.6310e − 08
5.5441e − 08
5.4127e − 08
6.0818e − 08
2.98e − 02
3.55e − 03
1.49e − 04
3.90e − 05
2.37e − 05
3.04e − 06
8.01e − 05
6.6662e − 08
7.3201e − 08
5.56e − 04

FEval

GEval

59
78
46
118
255
144
83
13
7
8
13
13
42
15
76
79
212
156
166
5
38
25
12
16
38
76
18

59
78
46
118
255
144
83
13
7
8
13
13
42
15
76
79
212
156
166
5
38
25
12
16
38
76
18
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Rosenbrock 2D

x0

Function

z3

−1

Rosenbrock 2D

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

x0
[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[2, −1]
[1.5, 2.5]
[2, 2]
[2, 2]
[−1, 1]
[−3, 3]
[1, 1]
[0.5, −1]
[−2, 2]
[−4, 3.5]
[−2, 1]
[3, −3]
[0, 0]
[1, 1]
[−1, 0.5]
[2, −2]
[2, 1]
[2, −2]
[−5, −5]
[−1, 2]
[1, 1]
[2, 2]
[0.5, 2.5]

hstep

0.01
0.01
0.01

0.1
0.05
0.1
0.1
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
0.25
0.05
0.06
0.02
0.75
0.5
0.75
0.01
0.01
0.01
0.01
0.1
0.07
0.25

Euler-Cauchy

f (xk+1 )
4.8964e − 09
6.2640e − 09
5.7016e − 09
1.4173e − 07
1.5352e − 07
1.5014e − 07
1.2203e − 07
8.6025e − 08
2.7940e − 09
2.5146e − 08
4.3012e − 08
2.6883e − 08
5.0383e − 08
1.2015e − 08
5.7741e − 08
5.7614e − 08
5.9600e − 088
3.1085e − 06
3.0976e − 06
3.7253e − 09
2.6781e − 09
1.3691e − 09
6.3398e − 010
8.2877e − 011
1.1877e − 08
7.5381e − 08
2.0049e − 08

Fletcher-Reeves

FEval

GEval

56
75
41
115
256
141
78
9
3
3
9
9
38
10
72
74
208
153
164
3
34
24
9
12
15
79
18

112
150
82
230
512
282
156
18
6
6
18
18
76
20
144
148
416
306
328
6
68
48
18
24
30
158
36

f (xk+1 )
3.43e − 05
5.27e − 05
5.46e − 05
1.38e − 03
1.5565
1.2991e − 07
1.02e − 03
1.52e − 04
9.00e − 04
1.1175e − 09
7.5771e − 09
4.2455e − 08
3.80e − 04
1.1869e − 08
6.1474e − 08
N aN
5.4295e − 08
2.86e − 02
3.55e − 03
1.20e − 04
1.85e − 05
4.96e − 06
4.19e − 06
3.44e − 06
7.7481e − 08
5.3874e − 08
2.38e − 04

FEval

GEval

34
43
26
62
131
75
44
9
5
6
9
8
24
10
41
−
111
80
87
39
23
89
9
10
20
40
12

68
86
52
124
262
150
88
18
10
12
18
16
48
20
82
−
222
160
174
78
46
178
18
20
40
80
24
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Πίνακας 3.6: Συγκρίσεις - Αποτελέσµατα
Function

z3

−1

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[2, −1]
[0, 2]
[2, 2]
[−0.5, 0.5]
[−3, 3]
[−1, 1]
[1, 1]
[0.5, −1]
[0.5, 0.5]
[−4, 4]
[1.5, 2]
[3, −3]
[0, 0]
[1, 1]
[−2, 2]
[3, 3]
[−4, 4]
[2, 2]
[3, 3]
[−1, 2]
[0.5, 0.5]
[3, 3]
[1.5, 0.5]

hstep

0.02
0.06
0.06

0.1
0.06
0.09
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.05
0.05
0.07
0.5
0.5
0.9
0.01
0.01
0.01
0.01
0.1
0.1
0.25

OptRunge-Kuttam2

f (xk+1 )
3.4485e − 09
3.6343e − 09
N aN
1.4176e − 07
1.5615e − 07
1.4674e − 07
8.6025e − 08
6.9849e − 010
2.5146e − 08
2.7940e − 09
4.3012e − 08
2.6883e − 08
1.0753e − 08
1.3609e − 08
5.3488e − 08
5.4569e − 08
M AXIT ER
3.0891e − 06
8.6025e − 06
2.9160e − 06
1.0373e − 010
4.2480e − 09
3.8341e − 09
8.2877e − 011
7.3526e − 08
N aN
2.7798e − 08

FEval

GEval

25
25
−
115
212
116
9
3
3
3
9
9
9
11
76
91
−
232
9
157
12
30
28
12
35
−
22

50
50
−
230
424
232
18
6
6
6
18
18
18
22
152
182
−
464
18
314
24
60
56
24
70
−
44

Cauchy

f (xk+1 )
3.5495e − 09
1.7661e − 09
8.4901e − 011
1.46e − 03
1.5407e − 07
1.4710e − 07
5.96e − 04
2.7940e − 09
6.2864e − 09
1.12e − 04
2.9802e − 08
1.8626e − 08
2.9802e − 08
2.9802e − 08
5.3697e − 08
5.2446e − 08
5.0449e − 08
3.0083e − 06
5.9605e − 08
3.1103e − 06
1.0003e − 09
2.9319e − 09
4.1105e − 09
8.01e − 05
6.5250e − 08
N aN
M AXIT ER

FEval

GEval

28
10
11
118
212
111
13
7
8
7
13
13
12
15
80
96
58
235
13
159
11
35
34
16
39
−
−

28
10
11
118
212
111
13
7
8
7
13
13
12
15
80
96
58
235
13
159
11
35
34
16
39
−
−
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Rosenbrock 2D

x0

Function

z3

−1

Rosenbrock 2D

Rotated Ellipse 2D

Sphere

Booth

Matyas

Himmelblau’s

Three-hump camel

x0
[0.1, −1]
[0.5, 0.5]
[−1, 1]
[0.5, 0.5]
[2, −1]
[0, 2]
[2, 2]
[−0.5, 0.5]
[−3, 3]
[−1, 1]
[1, 1]
[0.5, −1]
[0.5, 0.5]
[−4, 4]
[1.5, 2]
[3, −3]
[0, 0]
[1, 1]
[−2, 2]
[3, 3]
[−4, 4]
[2, 2]
[3, 3]
[−1, 2]
[0.5, 0.5]
[3, 3]
[1.5, 0.5]

hstep

0.02
0.06
0.06

0.1
0.06
0.09
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.05
0.05
0.07
0.5
0.5
0.9
0.01
0.01
0.01
0.01
0.1
0.1
0.25

OptRunge-Kuttam2

f (xk+1 )
3.4485e − 09
3.6343e − 09
N aN
1.4176e − 07
1.5615e − 07
1.4674e − 07
8.6025e − 08
6.9849e − 010
2.5146e − 08
2.7940e − 09
4.3012e − 08
2.6883e − 08
1.0753e − 08
1.3609e − 08
5.3488e − 08
5.4569e − 08
M AXIT ER
3.0891e − 06
8.6025e − 06
2.9160e − 06
1.0373e − 010
4.2480e − 09
3.8341e − 09
8.2877e − 011
7.3526e − 08
N aN
2.7798e − 08

FEval

GEval

25
25
−
115
212
116
9
3
3
3
9
9
9
11
76
91
−
232
9
157
12
30
28
12
35
−
22

50
50
−
230
424
232
18
6
6
6
18
18
18
22
152
182
−
464
18
314
24
60
56
24
70
−
44

Fletcher-Reeves

f (xk+1 )
5.2445e − 09
N aN
N aN
1.38e − 03
1.4221e − 07
1.4230e − 07
1.52e − 04
2.2511e − 09
1.1175e − 09
9.00e − 04
7.5771e − 09
4.2455e − 08
1.6982e − 08
1.2444e − 08
5.1491e − 08
6.0561e − 08
N aN
3.0471e − 06
1.5154e − 08
2.8548
6.2693e − 010
2.4232e − 09
4.4366e − 09
3.4366e − 010
7.7940e − 08
N aN
N aN

FEval

GEval

17
−
−
62
110
64
9
5
6
6
9
8
9
11
43
51
−
119
9
82
8
21
20
10
22
−
−

34
−
−
124
220
128
18
10
12
12
18
16
18
22
86
102
−
238
18
164
16
42
40
20
44
−
−
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3.4

Μέθοδοι δυναµικών τροχιών αναζήτησης για ολική ϐελτιστοποίηση

Σύνοψη και µελλοντικές ερευνητικές επιδιώξεις

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται µια λεπτοµερής έρευνα των παραδοσιακών και ευρέως
χρησιµοποιούµενων µεθόδων δυναµικής τροχιάς αναζήτησης για ολική ϐελτιστοποίηση. Επίσης, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες από αυτές τις µεθόδους και οι εφαρµογές τους.
Επιπλέον, προκειµένου να ενηµερωθεί ο αναγνώστης σχετικά µε την εφαρµοσιµότητα και
το ενδιαφέρον που συγκεντρώθηκε σχετικά µε αυτές τις µεθόδους, παρέχεται µια ανάλυση
των αναφορών, τις οποίες έλαβαν οι πιο γνωστές και περισσότερο αναφερόµενες µέθοδοι. Με
αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό, το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε κάθε µία από αυτές τις
µεθόδους. Ακόµα, έγινε λόγος για τη δυνατότητα εφαρµογής και συνδυασµού κάθε µεθόδου
µε άλλες µεθόδους είτε κλασικής ϐελτιστοποίησης είτε µε µεθόδους που ανήκουν στον τοµέα
εξελικτικού υπολογισµού.
Επιπλέον, αναπτύσσονται νέες οικογένειες µεθόδων δυναµικής τροχιάς αναζήτησης απείϱου πλήθους για ολική ϐελτιστοποίηση, που ϐασίζονται στην αριθµητική επίλυση αυτόνοµων
συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Επίσης, παρέχεται µια στρατηγική για την ανάπτυξη µεϑόδων ολικής σύγκλισης, η οποία δύναται να εφαρµοστεί για τις προτεινόµενες οικογένειες
µεθόδων και ακόµα, αποδεικνύεται το αντίστοιχο ϑεώρηµα σύγκλισης.
Τέλος, δίνονται τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα για την επίτευξη µη-µονοτονικών µεθόδων
σύγκλισης, που αξιοποιούν τις συσσωρευµένες πληροφορίες σε σχέση µε τις πιο πρόσφατες
τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης. Σε µια µελλοντική προσπάθεια, ϑα δοθούν αναλυτικά
και εκτενώς, συγκριτικά αριθµητικά αποτελέσµατα σχετικά µε την εξέταση των παραπάνω
µεθόδων και την απόδοσή τους. Επιπλέον, ϑα µελετήσουµε τις επιδόσεις τους υπό την
επίδραση στρατηγικών ολικής και µη µονοτονικής σύγκλισης.
Τέλος, ανοίγονται δρόµοι για την εφαρµογή των προσεγγίσεών µας σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις µεγαλύτερης τάξης. Επιπλέον, εκτός από τις µεθόδους Runge-Kutta δεύτερης
τάξης που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, ϑα διερευνηθούν διάφορες άλλες µέθοδοι
Runge-Kutta για την αριθµητική επίλυση αυτόνοµων προβληµάτων αρχικών τιµών, και ϑα
παρουσιαστούν οι αντίστοιχες µέθοδοι δυναµικών τροχιών αναζήτησης για ολική ϐελτιστοποίηση.
Η παρούσα µεθοδολογία δύναται να επεκταθεί περαιτέρω, και συγκεκριµένα, στη χρήση
αριθµητικών µεθόδων επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων πολλαπλού ϐήµατος, όπως
αυτές της οικογένειας Adams-Bashforth και Adams-Moulton. Είναι πολύ σηµαντική η ϑεωρητική ανάλυση, η εφαρµογή τους σε προβλήµατα αρχικών τιµών διαφορετικών τάξεων,
καθώς και η σύγκρισή τους µε ευρέως καθιερωµένες µεθόδους δυναµικών τροχιών, όπως
των Snyman-Fatti, αναφορικά µε γνωστά προβλήµατα ϐελτιστοποίησης και γνωστές δοκιµαστικές συναρτήσεις διαφορετικών διαστάσεων.
Ολοκληρώνοντας τη σύνοψη του κεφαλαίου, ϑα ϑέλαµε να τονίσουµε τις προεκτάσεις που
µπορεί να λάβει η παραπάνω µεθοδολογία. Οι απειρία αυτών των µεθόδων δύναται να εφαρµοστεί σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, στα οποία αναζητώνται ελάχιστα ή µέγιστα µιας
αντικειµενικής συνάρτησης µε ή χωρίς περιορισµούς. Είναι πολύ χρήσιµο να χαρτογραϕήσουµε ορισµένες από αυτές τις εφαρµογές (ϑα αναφερθούµε στο επόµενο κεφάλαιο στο
πρόβληµα της πολυ-αντικειµενικής ϐελτιστοποίησης), αναφέροντας ενδεικτικά την εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τη ϐελτιστοποίηση σχήµατος σε υλικοτεχνικές δοµές,
την εύρεση ενός ακραίου σηµείου στην επιφάνεια ενός αχαρτογράφητου πλανήτη κ.ά.

Μέρος III

Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Προεπεξεργασία δεδοµένων στην Εξόρυξη ∆εδοµένων

Αρχή ήµισυ παντός.

—Πλάτων (427-347 π.Χ.)

ια τεράστια ποικιλία Ϲητηµάτων επηρεάζει την επιτυχία της Εξόρυξης ∆εδοµένων
(Ε∆) (Data Mining (DM)) σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. ∆ύο πρωταρχικά και
άκρως σηµαντικά Ϲητήµατα είναι η αναπαράσταση (representation) και η ποιότητα (quality) του συνόλου δεδοµένων. Συγκεκριµένα, εάν στο σύνολο δεδοµένων
παρουσιάζονται πολλές πλεονάζουσες (redundant) και ασυσχέτιστες (unrelated) ή ϑορυϐώδεις (noisy) και αναξιόπιστες (unreliable) πληροφορίες, τότε η Ανακάλυψη της Γνώσης
(Knowledge Discovery (KD)) γίνεται µια πολύ δύσκολη διεργασία. Είναι ευρέως γνωστό ότι
τα ϐήµατα της προεπεξεργασίας δεδοµένων απαιτούν σηµαντικό χρόνο επεξεργασίας στις
διάφορες εργασίες της Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ) (Machine Learning (ML)). ΄Ετσι, ϑα ήταν
τροµερά ϐοηθητικό και επωφελές, εάν µπορούσαν να υπάρξουν διαφορετικοί αλγόριθµοι
προεπεξεργασίας µε την ίδια αξιόπιστη και αποτελεσµατική απόδοση σε όλα τα σύνολα δεδοµένων, αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συµβεί. Για το σκοπό αυτό, στο παρόν κεφάλαιο
γίνεται η παρουσίαση των πιο γνωστών και ευρέως χρησιµοποιούµενων σύγχρονων αλγορίθµων για κάθε ϐήµα προεπεξεργασίας δεδοµένων στο πλαίσιο της Προγνωστικής Εξόρυξης
∆εδοµένων (ΠΕ∆) (Predictive Data Mining (PDM)) [11].

Μ

4.1

Μια σύντοµη ανασκόπηση

Η Προεπεξεργασία ∆εδοµένων (Π∆) (Data preprocessing) ή συχνά και Προετοιµασία ∆εδοµένων (Data preparation) έχει πάντα σηµαντική επίδραση στην ικανότητα γενίκευσης
(generalization) ενός εποπτευόµενου αλγορίθµου Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ). Λαµβάνοντας
υπόψη ότι γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ΜΜ εµπλέκονται συχνά στην
Εξόρυξη ∆εδοµένων (Ε∆), κανείς µπορεί εύκολα να αντιληφθεί τη σηµασία της προεπεξεργασίας δεδοµένων στην Ε∆. Γενικά, ο τοµέας της ΜΜ ασχολείται µε την πρόβλεψη ενός
αποτελέσµατος δεδοµένου ενός συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων [413]. Πολλές µέθοδοι
ΜΜ µπορούν να διατυπωθούν ως τυπικά πιθανοτικά µοντέλα. ΄Ετσι, υπό αυτή την έννοια,
η ΜΜ οµοιάζει σηµαντικά µε την Στατιστική, αλλά διαφέρει στο γεγονός ότι δεν µεριµνά
για τις εκτιµήσεις των παραµέτρων (παρά µόνο για προβλέψεις), και επικεντρώνεται στην
υπολογιστική αποτελεσµατικότητα [413]. Η Ε∆ είναι ένα πεδίο που ϐασίζεται σε διάφορες
προσεγγίσεις της ΜΜ και της Στατιστικής, και επιτυγχάνεται από έναν ειδικό αναφορικά
µε ένα συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων και ένα επιθυµητό αποτέλεσµα ως στόχο [413].
Σε πολλές περιπτώσεις, το σύνολο δεδοµένων είναι τεράστιο, περίπλοκο ή είναι πιθανό να
παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως όταν υπάρχουν περισσότερα χαρακτηριστικά από
τις περιπτώσεις. Γενικά, ο στόχος είναι, είτε να δηµιουργηθούν ορισµένες προκαταρκτικές
γνώσεις, οι οποίες σχετίζονται µε ένα πεδίο εφαρµογής, όπου υπάρχει µικρή εκ των προτέρων
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γνώση (a priori) είτε να είναι σε ϑέση να προβλέψει µε ακρίβεια µελλοντικές παρατηρήσεις.
Σε πολλά προβλήµατα, το σύνολο δεδοµένων που πρέπει να διαχειριστούµε περιέχει ϑοϱυβώδη δεδοµένα, τα οποία καθιστούν την εξάλειψη των ϑορυβωδών περιπτώσεων απαραίτητη
και µία από τις πιο δύσκολες και σηµαντικές διαδικασίες στη ΜΜ [394]. ΄Ενα άλλο δύσκολο
Ϲήτηµα είναι η διάκριση µεταξύ inliers και πραγµατικών τιµών µεταξύ των δεδοµένων. Αυτές
οι τιµές (inliers) είναι εσφαλµένες τιµές δεδοµένων που µπορούν να ϐρεθούν στο εσωτερικό
µιας στατιστικής κατανοµής και ο εντοπισµός και η διόρθωσή τους αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο. Ετσι, παρόλο που ο καθαρισµός πολλών µεταβλητών δεδοµένων (multivariable data
cleaning) συνιστά µια περίπλοκη διαδικασία, είναι σε πολλές περιπτώσεις µια απαραίτητη,
αποτελεσµατική και αποδοτική ενέργεια [117].
΄Ενα σύνηθες πρόβληµα, που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τη χρήση της λεγόµενης
προετοιµασίας των δεδοµένων (data preparation), είναι η διαχείριση των ελλιπών δεδοµένων [122, 299]. Σε πολλές περιπτώσεις, ποικίλα σύνολα δεδοµένων µπορεί να περιέχουν
από κοινού αριθµητικά (numerical) και κατηγορηµατικά (categorical) δεδοµένα, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση. Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι πολλοί αλγόριθµοι, όπως
οι Αλγόριθµοι Λογικής Μάθησης (ΑΛΜ) (Logic Learning Algorithms (LLA)), µπορούν να χειϱιστούν καλύτερα (ή να επιδείξουν καλύτερη απόδοση) δεδοµένα µόνο µε κατηγορηµατικά
παραδείγµατα. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο λαµβάνει µέρος σε ένα σύνολο δεδοµένων,
η διακριτοποίηση (discretization) των αριθµητικών δεδοµένων αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό
Ϲήτηµα στην προεπεξεργασία [113, 133]. Μια πολύ χρήσιµη προσέγγιση για το χειρισµό του
παραπάνω προβλήµατος, είναι η οµαδοποίηση των κατηγορηµατικών δεδοµένων (grouping
of the categorical data). Ως εκ τούτου, το αρχικό σύνολο δεδοµένων µετασχηµατίζεται από
κατηγορηµατικό σε αριθµητικό. Από άλλη άποψη, ένα σύνολο δεδοµένων µε πολλά διαφοϱετικά είδη δεδοµένων ή πολλές τιµές, είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Αυτό εγείρει ερωτήµατα
όπως, «Ποιο σύνολο δεδοµένων δίνει τις πιο χρήσιµες πληροφορίες και, συνεπώς, ποιο µέρος
του συνόλου ή τι µέρος ϑα πρέπει να επιλέγεται, ώστε να επηρεαστεί (ϑετικά) ο αλγόριθµος
των ∆έντρων Απόφασης ή των Rule learners;» Ως ϕυσική συνέπεια, µπορεί να υπάρχει σοϐαρός κίνδυνος υπερεκτίµησης µεγάλου µέρους των δεδοµένων, γεγονός που καθιστά τη
διαδικασία επιλογής των πιο ενηµερωτικών χαρακτηριστικών µια διαδικασία δύσκολη αλλά
ταυτόχρονα απαραίτητη. Μια γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική, µέσω της οποίας καλύπτεται αυτή η ϕυσική δυσκολία µάθησης από πολύ µεγάλα σύνολα δεδοµένων,
είναι η επιλογή ενός δείγµατος δεδοµένων από το αρχικά µεγάλο σύνολο [412]. Αφετέρου,
το ερώτηµα παραµένει και είναι συναφές, «Ποιο δείγµα είναι κατάλληλο για επιλογή ή πόσο
µεγάλο πρέπει να είναι αυτό το υποσύνολο των δεδοµένων;» Ακόµα, διάφορες τεχνικές έχουν
προταθεί για την επίλυση ενός επίσης, σηµαντικού προβλήµατος, αυτού των µη ισορροπηµένων κλάσεων δεδοµένων (imbalanced data-classes) [31, 119], το οποίο εξακολουθεί να
παραµένει ένα πρόβληµα που απαιτεί περαιτέρω µελέτη.
Τα ϐήµατα προεπεξεργασίας δεδοµένων µε τα οποία ϑα ασχοληθούµε εκτενώς στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.1. Συγκεκριµένα, εµφανίζεται η ϱοή
που ακολουθείται πριν από την εφαρµογή των αλγορίθµων µάθησης σε µια συγκεκριµένη
εργασία Εξόρυξης ∆εδοµένων. Αρχικά, συλλέγουµε τις πληροφορίες ή λαµβάνουµε σύνολα δεδοµένων από µια πηγή. Στη συνέχεια, τα ϐήµατα προεπεξεργασίας εφαρµόζονται
κατάλληλα προκειµένου να καθαριστεί το δείγµα ώστε να είναι έτοιµο προς χρήση. Ακολούθως, τα δεδοµένα δίνονται ως είσοδος στους αλγορίθµους µάθησης και, τέλος, εφαρµόζονται µε τη σειρά τους για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος (π.χ. ταξινόµηση
(classification), παλινδρόµηση (regression), αναγνώριση προτύπων (pattern recognition), οµαδοποίηση (clustering) κ.ά.). ΄Ολα ή µερικά από τα ϐήµατα Π∆ µπορεί να είναι χρήσιµα
σε όλους τους αλγορίθµους που παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.1. Αξίζει να τονιστεί µια λεπτοµέρεια, που παρουσιάζεται και αφορά το ϐήµα της διακριτοποίησης (discretization) ή
της κανονικοποίησης (normalization) των δεδοµένων. Η µόνη, ενδεχοµένως, διαφοροποίηση
που µπορεί να συναντήσει ο αναγνώστης, έχει να κάνει µε αλγορίθµους που διαχειρίζονται

4.1 Μια σύντοµη ανασκόπηση
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µόνο σύνολα δεδοµένων, που αποτελούνται από αριθµούς, όπως οι Μηχανές ∆ιανυσµατικής
Υποστήριξης (Μ∆Υ) (Support Vector Machines (SVM)) ή τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (ΤΝ∆)
(Artificial Neural Networks (ANN)). Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προχωρήσουµε σε
κανονικοποίηση των δεδοµένων και όχι σε διακριτοποίηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οποιοδήποτε ϐήµα προεπεξεργασίας µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιονδήποτε αλγόριθµο. ΄Οσον
αφορά το πεδίο εφαρµογών, δηλαδή τα προβλήµατα στα οποία µπορούν να εφαρµοστούν
τα στάδια προεπεξεργασίας, περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, προβλήµατα όπως η
ταξινόµηση και παλινδρόµηση. Ωστόσο, δεδοµένου ότι εστιάζουµε τη µελέτη µας σε προγνωστικές διεργασίες της Ε∆, αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στις µεθόδους που εφαρµόζονται για την
αντιµετώπιση προβληµάτων ταξινόµησης και παλινδρόµησης.
Μία από τις ϐασικές προκλήσεις που συναντάµε στις προσεγγίσεις της Ε∆ και σχετίζεται
µε την απόδοση των αλγορίθµων µάθησης, είναι το αποτέλεσµα να είναι απλό (dense) και
εύκολα διευκρινίσιµο (clarified). Σηµαντικό ϱόλο στην εκπλήρωση αυτού του στόχου παίϹει η αναπαράσταση του συνόλου δεδοµένων. ΄Ετσι, ένα σύνολο δεδοµένων µε πάρα πολλά
χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά µε συσχετισµούς, δεν ϑα ήταν καλό να συµπεριληφθεί
στη διαδικασία µάθησης, δεδοµένου ότι αυτού του είδους τα δεδοµένα δεν προσφέρουν
χρήσιµες πληροφορίες [171]. ΄Ετσι, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν µόνο τα πιο ενηµεϱωτικά (informative) δεδοµένα, είναι απαραίτητο να επιλέξουµε χαρακτηριστικά, ώστε να
µειωθούν οι πληροφορίες που είναι περιττές και δεν σχετίζονται µε τον στόχο της µελέτης
µας. Επιπλέον, η επιλογή παραδειγµάτων (instance selection) και χαρακτηριστικών (feature
selection) είναι επίσης χρήσιµη στην εξόρυξη κατανεµηµένων δεδοµένων (distributed Data Mining) και την ανακάλυψη γνώσεων από κατανεµηµένες ϐάσεις δεδοµένων (knowledge
discovery from distributed databases) [78, 356].
Μια εναλλακτική προσέγγιση αναφορικά µε τη χρήση πληροφοριακών δεδοµένων είναι η προσέγγιση σταθµισµένων χαρακτηριστικών (feature weighting), η οποία ϐασίζεται σε
κάποιες συνθήκες (π.χ. µετρικές απόστασης (distance metrics)) [284, 444]. Για το σκοπό αυτό, το αρχικό σύνολο δεδοµένων δύναται να χωριστεί σε σταθµισµένα χαρακτηριστικά
και να εµπλακούν, τελικώς, στη διαδικασία µάθησης, τα χαρακτηριστικά µε το µεγαλύτερο
ϐάρος. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο χρήσιµο να κατασκευαστούν χαρακτηριστικά µετασχηµατίζοντας το πρωτότυπο σύνολο δεδοµένων, αντί για την εύρεση ενός καλού
υποσυνόλου χαρακτηριστικών [250, 401]. ΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει, στο παρόν κεφάλαιο
ϑα παρουσιάσουµε Ϲητήµατα που αφορούν την Π∆. Για περισσότερες και λεπτοµερέστερες

84

Προεπεξεργασία δεδοµένων στην Εξόρυξη ∆εδοµένων

αναφορές για το ϑέµα της Π∆, ο αναγνώστης παραπέµπεται στα άρθρα [316] και [148]. Συγκεκριµένα, εστιάζουµε στους πιο γνωστούς και ευρέως χρησιµοποιούµενους, σύγχρονους
αλγορίθµους για κάθε ϐήµα της προεπεξεργασίας δεδοµένων στον τοµέα της ΠΕ∆.
Η επόµενη ενότητα, καλύπτει το Ϲήτηµα εντοπισµού του ϑορύβου (noise) και των ακραίων
τιµών (outliers). Το ϑέµα της επεξεργασίας άγνωστων τιµών χαρακτηριστικών περιγράφεται
στην Ενότητα 4.3. Στη συνέχεια, στην Ενότητα 4.4, παρουσιάζονται οι διαδικασίες της κανονικοποίησης και διακριτοποίησης των δεδοµένων. Η Ενότητα 4.5 και η Ενότητα 4.6,
καλύπτουν αντιστοίχως τα Ϲητήµατα επιλογής παραδειγµάτων και χαρακτηριστικών. Το Κεϕάλαιο 4, τελειώνει στην Ενότητα 4.7, µε µια συζήτηση και µερικές τελικές παρατηρήσεις.
Επιπλέον, στο τέλος κάθε παραγράφου, παρέχουµε έναν πίνακα µε τις αναφορές1 που έχουν
λάβει οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι κάθε ϐαθµίδας προεπεξεργασίας δεδοµένων. Κατά την άποψή µας, αυτό ϕανερώνει τη σηµασία και τη συµβολή κάθε
µεθόδου, καθώς και τον αντίκτυπό της στην επιστηµονική κοινότητα. Ακόµα, ο αναγνώστης
µπορεί να µελετήσει µια σύντοµη περιγραφή κάθε µεθόδου, η οποία περιλαµβάνεται σε κάθε
πίνακα.

4.2

Εντοπισµός ϑορύβου και ακραίων τιµών

΄Ενα από τα κύρια προβλήµατα, που πρέπει να αντιµετωπιστούν, είναι ότι µια πλειάδα αλγοϱίθµων, όπως οι µαθητές που ϐασίζονται στα παραδείγµατα (instance-based learners), είναι
ευαίσθητοι στην παρουσία ϑορύβου (noise). Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα την εσφαλµένη ταξινόµηση (misclassification) η οποία ϐασίζεται, για παράδειγµα, στον λάθος πλησιέστερο
γείτονα. Αυτό συµβαίνει, επειδή τα µέτρα οµοιότητας (similarity measures) µπορούν εύκολα
να παραποιηθούν από δεδοµένα µε ϑόρυβο στις τιµές τους. Μια γνωστή και κοινώς αποδεκτή τεχνική προεπεξεργασίας για την εύρεση και αφαίρεση των ϑορυβωδών παραδειγµάτων
από το σύνολο δεδοµένων, είναι η µέθοδος ϕιλτραρίσµατος ϑορύβου (noise filters). Ως αποτέλεσµα, δηµιουργείται ένα νέο, ϐελτιωµένο σύνολο δεδοµένων χωρίς ϑόρυβο, και ως εκ
τούτου, το σύνολο δεδοµένων που παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος σε έναν
αλγόριθµο Ε∆.
Μια απλή προσέγγιση ϕιλτραρίσµατος είναι ο καθαρισµός δεδοµένων µεταβλητή-προςµεταβλητή (variable-by-variable). Στην προσέγγιση αυτή, οι τιµές που ϑεωρούνται ως «ύποπτες» τιµές, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια, απορρίπτονται ή διορθώνονται. ΄Ετσι, αυτές
οι τιµές µπορούν να συµπεριληφθούν στο σύνολο δεδοµένων, που ϑα δοθεί µε τη σειρά του
ως είσοδος σε έναν αλγόριθµο Ε∆. Τα κριτήρια που µπορεί να συµπεριληφθούν σε αυτή την
προσέγγιση, µεταξυ άλλων, µπορεί να είναι : η γνώµη ενός εµπειρογνώµονα, ο οποίος αξιολογεί τα ύποπτα δεδοµένα, είτε ως σφάλµατα (errors), είτε ως ψευδείς επισηµάνσεις (false
labeled), ή σε άλλες περιπτώσεις ένας ταξινοµητής ο οποίος προβλέπει αυτές τις τιµές ως
«ασαφή» (unclear) δεδοµένα.
΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει στην Ενότητα 4.1, εκτός από την επίδραση των ϑορυβωδών
τιµών, είναι δυνατό να εµφανιστούν στο σύνολο δεδοµένων τιµές, οι οποίες χαρακτηρίζονται
ως ακραίες (outliers). Στο άρθρο [3], ο συγγραφέας περιγράφει µια µέθοδο για τη δηµιουργία
µιας ταξινοµηµένης λίστας τιµών, µε εκείνες τις τιµές που είναι υψηλότερα στη λίστα να
αναγνωρίζονται ως ακραίες. Στη συνέχεια αυτής της ενότητας, περιγράφουµε µεθόδους που
χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό των ακραίων τιµών, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται µε
τον ακόλουθο τρόπο [64]:
(α) Μέθοδοι ϐασισµένες στη στατιστική (statistics-based methods),
(ϐ) Μέθοδοι ϐασισµένες στην απόσταση (distance-based methods),
(γ) Μέθοδοι µε ϐάση την πυκνότητα (density-based methods).
1

πηγή : google scholar, σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν 1/2019
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Μια ϐασική µέθοδος που ϐασίζεται στα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζεται στο άρθρο
[195]. Συγκεκριµένα, δοθέντος ενός στατιστικού µοντέλου ή µιας κατανοµής (π.χ. Gaussian
κατανοµή ή κανονική κατανοµή) για το αρχικό σύνολο δεδοµένων, οι ακραίες τιµές µπορεί
να ανιχνευθούν χρησιµοποιώντας µερικές στατιστικές δοκιµές. Επιπλέον, πολλές µέθοδοι,
όπως και η τεχνική που προτάθηκε στο άρθρο [51], εντοπίζουν τις ακραίες αυτές τιµές και
ταυτόχρονα εκτιµούν τη µέση τιµή (mean), τη διακύµανση (variance) και τις τιµές που είναι
ακραίες.
Στην περίπτωση των µεγάλων συνόλων δεδοµένων (large datasets), οι συγγραφείς της
εργασίας [17] πρότειναν έναν αλγόριθµο ανίχνευσης ακραίων τιµών που στηρίζεται στις αποστάσεις (distance-based algorithm) και είναι σε ϑέση να προσδιορίσει τις m κορυφαίες
ακραίες τιµές του συνόλου δεδοµένων, όπου m είναι ένας δεδοµένος ακέραιος αριθµός. Ο αλγόριθµος που πρότειναν, ονοµάζεται HilOut, υπολογίζει το ϐάρος ενός σηµείου ως το άθροισµα της απόστασης που το διαχωρίζει από τους πλησιέστερους k γείτονές του (k−Nearest
Neighbors (k-NN)). Ως εκ τούτου, τα σηµεία µε το υψηλότερο ϐάρος αναγνωρίζονται ως ακραίες τιµές. Μια παρόµοια προσέγγιση για την ανίχνευση ακραίων τιµών σχετίζεται µε
το γρήγορο αλγόριθµο, που ονοµάζεται RBRP, ο οποίος παρουσιάστηκε στο άρθρο [154].
Αναλυτικότερα, οι συγγραφείς του συγκεκριµένου άρθρου αντιµετώπισαν το πρόβληµα της
ανίχνευσης ακραίων τιµών εστιάζοντας σε µεγάλης διάστασης σύνολα δεδοµένων. Τα πειϱάµατα που διεξήγαγαν έδειξαν ότι η µέθοδος τους είναι πιο αποδοτική, όσον αφορά τον
υπολογιστικό χρόνο, σε σύγκριση µε άλλες προσεγγίσεις της ίδιας κατηγορίας. ΄Ενας αλγόριθµος Ε∆, που ονοµάζεται OMABD, ο οποίος ϐασίζεται στην ανοµοιογένεια (dissimilarity)
των δεδοµένων, προτάθηκε πρόσφατα στην εργασία [;]. Σύµφωνα µε αυτόν τον αλγόριθµο, η ανίχνευση των ακραίων τιµών ϐασίζεται σε µια σύγκριση δύο τιµών : (i) η πρώτη
τιµή καθορίζει τον ϐαθµό ανοµοιότητας, ο οποίος κατασκευάζεται από την ανοµοιογένεια
κάθε αντικειµένου, που λαµβάνει µέρος στο συνόλο δεδοµένων και (ii) η δεύτερη, καθορίζει
ένα κατώφλι ανοµοιότητας. Στην εργασία [130] προτάθηκε ένας αλγόριθµος υπολογιστικά αποδοτικότερος, για την ανίχνευση των ακραίων τιµών ενός συνόλου δεδοµένων. Αυτός
ο αλγόριθµος είναι σε ϑέση να χειριστεί αποτελεσµατικά µεγάλης διαστασιµότητας σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιώντας τη γνωστή µέθοδο Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal
Component Analysis (PCA)). Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε στη µέθοδο που έχει προταθεί
στην εργασία [65], η οποία υλοποιεί την αναγνώριση ακραίων γειτονιών (neighborhood outlier identification). ΄Ετσι, εµπνευσµένοι από το γνωστό και ευρέως χρησιµοποιούµενο αλγόριθµο των k− Κοντινότερων Γειτόνων (k−Nearest Neighbors (k-NN)), οι συγγραφείς της δηµιούργησαν ένα νέο αλγόριθµο που ονοµάζεται Αλγόριθµος ανίχνευσης ακραίων τιµών ϐασισµένος στη γειτονιά (neighborhood based outlier detection algorithm). Αυτός ο αλγόριθµος,
σε σύγκριση µε τις κλασικές µεθόδους αποστάσεων, όπως ο αλγόριθµος των κοντινότερων
γειτόνων, οι τεχνικές ϐασισµένες στην απόσταση (distance-based techniques) και η µέθοδος ανίχνευσης ακραίων τιµών ϐασισµένη στα αναπαραγωγικά νευρωνικά δίκτυα (replicator
neural network), υπερέβη τις παραπάνω µεθόδους σε απόδοση, στην περίπτωση των µικτών
συνόλων δεδοµένων (σύνολα δεδοµένων µε διαφορετικού τύπου δεδοµένα).
Στην ανίχνευση των ακραίων τιµών µε ϐάση την πυκνότητα (density), ένα ακραίο παϱάδειγµα αναγνωρίζεται λαµβάνοντας υπόψιν την πυκνότητα του περιβάλλοντος χώρου. Παϱά το γεγονός ότι οι µέθοδοι ανίχνευσης ακραίων τιµών µε ϐάση την πυκνότητα έχουν ένα
µεγάλο αριθµό πλεονεκτηµάτων, η υπολογιστική πολυπλοκότητα που τις χαρακτηρίζει παϱαµένει ένα ισχυρό και πολύ ανησυχητικό πρόβληµα για την εφαρµογή τους. Μια προσέγγιση για τη µείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας αυτών των µεθόδων έχει προταθεί
στην εργασία [213]. Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς της συνδυάζουν δύο γνωστές τεχνικές : το
k−∆ιαστασιµότητας ∆έντρο (k−Dimensional Tree), που είναι µια γνωστή δοµή δεδοµένων,
και τον αλγόριθµο των k−Κοντινότερων Γειτόνων, προκειµένου να ϐελτιώσουν την απόδοση
του αλγορίθµου Τοπικού Ακραίου Παράγοντα (Local Outlier Factor (LOF)). Τα πειραµατικά
αποτελέσµατα που έχουν σηµειώσει σε τρία γνωστά σύνολα δεδοµένων του Πανεπισηµίου
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της Καλιφόρνια-University of California at Irvine Machine Learning Repository (UCI), έδειξαν ότι η προσέγγισή τους είναι καλύτερη από τον αρχικό αλγόριθµο LOF, όσον αφορά τον
υπολογιστικό χρόνο από τον αρχικό αλγόριθµο LOF.
Από την άλλη, στο άρθρο [238] προτάθηκε µια από τις γνωστότερες προσεγγίσεις της
κατηγορίας, στην οποία δε γίνεται χρήση της παραµέτρου της πυκνότητας. Η µέθοδός τους,
που ονοµάζεται iForest, συγκρίθηκε µε αρκετές γνωστές µεθόδους, όπως τον αλγόριθµο των
Τυχαίων ∆ασών (Random Forest), τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί τον Τοπικό Ακραίο Παϱάγοντα, µία κατηγορία Μηχανών ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης και τον αλγόριθµο ORCA. Τα
πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο αλγόριθµος iForest ξεπερνά όλες τις παραπάνω µεϑόδους, όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο και ακόµα, χρειάζεται µικρότερες απαιτήσεις,
από άποψη µνήµης, από τις προαναφερθείσες µεθόδους. Συγκεκριµένα, αυτή η µέθοδος
επικεντρώνεται τυχαία σε ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. Επιλέγει τυχαία µια τιµή µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής του συγκεκριµένου χαρακτηριστικού, προκειµένου
να «αποµονώσει» παραδείγµατα. Αυτή η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί µε τη χρήση δοµής (δεδοµένων) δέντρου. Ο απαιτούµενος αριθµός διαµερίσεων (partitions), προκειµένου
να εφαρµοστεί η παραπάνω διαδικασία αποµόνωσης σε ένα σύνολο δεδοµένων, είναι ο ίδιος
µε το µήκος της διαδροµής από την κορυφή του δέντρου προς τους τελικούς κόµβους, που
ϐρίσκονται στα ϕύλλα του δέντρου. ΄Οπως διαπίστωσαν, σε µια τέτοια δενδρική δοµή δεδοµένων, εάν το µήκος της διαδροµής για συγκεκριµένα παραδείγµατα είναι µικρότερο από το
αναµενόµενο, τότε είναι πολύ πιθανό τα παραδείγµατα αυτά να είναι ανωµαλίες (anomalies).
Οι τεχνικές επεξεργασίας (editing techniques) εστιάζουν ειδικά στην αποµάκρυνση του ϑοϱύβου ή των ανωµαλιών στο σύνολο εκπαίδευσης [345]. Εποµένως, η αξιολόγηση κάθε
επιµέρους παραδείγµατος στο σύνολο δεδοµένων, ανεξάρτητα από το εάν πρέπει να αφαιϱεθεί ή όχι, είναι απαραίτητη και πολύ σηµαντική. Οι προσεγγίσεις για την ανίχνευση
ακραίων τιµών ή ανωµαλιών και το ϕιλτράρισµα ϑορύβου στο σύνολο δεδοµένων µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής [15]: (i) εποπτευόµενες ή επιτηρούµενες, (ii) ηµι-εποπτευόµενες
ή ηµι-επιτηρούµενες και (iii) χωρίς εποπτεία ή µη επιτηρούµενες. Οι εποπτευόµενες και
ηµι-εποπτευόµενες µεθόδοι, ετικετοποιούν τα δεδοµένα, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα
µοντέλο που ξεχωρίζει τις ακραίες τιµές από τις τιµές των inliers. Από την άλλη πλευρά, οι
µη εποπτευόµενες προσεγγίσεις δεν απαιτούν κανένα ετικετοποιηµένο αντικείµενο και ανιχνεύουν τις ακραίες τιµές, ως σηµεία που είναι αρκετά διαφορετικά από τα υπόλοιπα σηµεία
του συνόλου δεδοµένων.
΄Ενα άλλο σηµαντικό Ϲήτηµα, που σχετίζεται µε το ϑόρυβο στα σύνολα δεδοµένων, είναι η
περίπτωση όπου ο ϑόρυβος επηρεάζει τα χαρακτηριστικά εξόδου. Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα
ϑοδυβώδη δεδοµένα επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά εισόδου και εξόδου σε έναν αλγόριθµο.
Στο άρθρο [48] έχει εισαχθεί µια συνεργατική µέθοδος για το ϕιλτράρισµα ϑορύβου (Ensemble
noise Filter approach), η οποία ϐελτιώνει το ϕιλτράρισµα µε τη χρήση ενός συνόλου µαθητών
(learners). ΄Ετσι, διεξήγαγαν υπολογιστικά πειράµατα, που περιελάµβαναν µεµονωµένους
ταξινοµητές και ένα σύνολο ταξινοµητών, ελέγχοντας τη µέθοδο ϕιλτραρίσµατος που στηρίζεται σε σύνολα ταξινοµητών σε διάφορα σύνολα δεδοµένων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η ακρίβεια ταξινόµησης ήταν καλύτερη, όταν χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση
ϕιλτραρίσµατος των πολλαπλών µαθητών. Επιπλέον, στην εργασία [90], παρουσιάστηκε µια
πολύ χρήσιµη µελέτη για την αξιολόγηση διαφορετικών τεχνικών µείωσης ϑορύβου (noise
reduction), σχετικά µε τη µορφή των παραδειγµάτων στα οποία επικεντρώνονται οι τεχνικές.
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την µελέτη [336], έδειξαν ότι υπάρχει αξιοσηµείωτη
σχέση µεταξύ των µετρικών πολυπλοκότητας (complexity metrics) ενός συνόλου δεδοµένων
και της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας διαφορετικών µεθόδων ϕιλτραρίσµατος
ϑορύβου, που σχετίζονται µε τους ταξινοµητές πλησιέστερων γειτονικών.
Η ιδέα συνδυασµού διαφορετικών ταξινοµητών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά υποστηϱίχθηκε στην εργασία [335]. Συγκεκριµένα, προτάθηκε µια µέθοδος που συνδυάζει την
απόφαση πολλών ταξινοµητών, προκειµένου να γίνει ανίχνευση ϑορύβου, ενωποιώντας έτσι,
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τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ταξινοµητών µέσω ενός επαναληπτικού σχήµατος. ΄Ετσι, το
σχήµα ϕιλτραρίσµατος που εισήχθη, αναγνωρίζει το ϑόρυβο αποφεύγοντας την ανίχνευση ϑοϱυβωδών παραδειγµέτων σε κάθε νέα επανάληψη της διαδικασίας. Επίσης, στο άρθρο [144],
οι συγγραφείς του εξέτασαν τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ϐελτιωθεί η ετικετοποιηµένη ανίχνευση ϑορύβου µέσα από τη χρήση ενός συνεργατικού σχήµατος ϕιλτραρίσµατος
ϑορύβου (ensemble of noise filtering schemes). Στην προσέγγιση αυτή, καταγράφεται µια
προσπάθεια να περιοριστούν τα ϑορυβώδη δεδοµένα στο τελικό σύνολο δεδοµένων, καθώς
και να αφαιρεθούν τα άχρηστα δεδοµένα (δεδοµένα µε «κακή» πληροφορία). ΄Ετσι, µε τη
δηµιουργία µετα-χαρακτηριστικών (meta-features) από κατεστραµµένα ή ϕθαρµένα σύνολα
δεδοµένων, έχουν παραγάγει ένα µοντέλο µετα-µάθησης (meta-learning model) που προϐλέπει τα ϑορυβώδη δεδοµένα σε ένα νέο σύνολο δεδοµένων.
Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί [112] ότι µερικές ϐασικές αρχές που χρησιµοποιούνται
στις Μ∆Υ έχουν την ιδιαιτερότητα να συλλαµβάνουν τα µη-σηµασµένα παραδείγµατα ως
διανύσµατα υποστήριξης. Λόγω του γεγονότος ότι δεν µπορεί να υπάρξει µία µέθοδος που
να ξεπερνά όλες τις άλλες σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα αναγνώρισης ϑορύβου, η µελέτη
που παρουσιάστηκε στο άρθρο [144] έχει µεγάλη σηµασία, καθώς εκθέτει µια συγκρητική
µελέτη για την αναµενόµενη απόδοση συγκεκριµένων µεθόδων ϕιλτραρίσµατος ϑορύβου
αναφορικά µε συγκεκριµένες εργασίες της Ε∆.
Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει µία σύντοµη περιγραφή των πιο γνωστών και ευρέως χρησιµοποιούµενων µεθόδων, που σχετίζονται µε τα Ϲητήµατα ανίχνευσης ϑορύβου και ακραίων
τιµών. Ακόµα, ο αναγνώστης µπορεί να ϐρει πληροφορίες για την εφαρµογή αυτών των µεϑόδων. Επιπλέον, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές που έχουν λάβει2
από την επιστηµονική κοινότητα, γεγονός που δίνει µια κατεύθυνση για την απήχηση και τη
σηµαντικότητα κάθε προσέγγισης.

2

πηγή : google scholar, σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν 1/2019
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Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η αναγνώριση και η εξάλειψη των εσφαλµένα ετικετοποιηµένων
παραδειγµάτων εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, οι συγγραφείς της εργασίας πρότειναν µια συνεργατική µέθοδο ταξινοµητών (ensemble of classifiers) για
να ϕιλτράρουν τα ϑορυβώδη παραδείγµατα των δεδοµένων εκπαίδευσης και να ϐελτιώσουν τη διαδικασία
ταξινόµησης [48].
Η προτεινόµενη µέθοδος ϐασίζεται σε αποστάσεις, προκειµένου να υπολογιστούν και να διαχωριστούν οι ακραίες τιµές από το υπόλοιπο σύνολο δεδοµένων. Οι
συντάκτες της εργασίας παρείχαν έναν αλγόριθµο, που
υπολογίζει τα υψηλότερα n δεδοµένα του συνόλου που
αποτελούσαν ακραίες τιµές (outliers), όπου n είναι ένας
δεδοµένος ακέραιος αριθµός [17].
Υποθέτοντας ότι το σύνολο δεδοµένων υπακούει σε µια
συγκεκριµένη κατανοµή, οι συγγραφείς του άρθρου υπολογίζουν τις ακραίες τιµές του συνόλου δεδοµένων
σύµφωνα µε συγκεκριµένα στατιστικά κριτήρια [195].
Αυτή η προσέγγιση είναι παρόµοια µε τη µέθοδο [17]
για την ανίχνευση των ακραίων τιµών µε ϐάση τις αποστάσεις. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος εστιάζει σε µεγάλα σύνολα δεδοµένων και παρέχει ένα γρήγορο προσδιορισµό των πλησιέστερων γειτόνων [154].
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Η προτεινόµενη µέθοδος χρησιµοποιεί ϐασικές πτυχές
της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών για τον εντοπισµό των
ακραίων τιµών. Η προτεινόµενη προσέγγιση είναι κατάλληλη για τη χρήση συνόλων δεδοµένων µεγάλης διάστασης και απαιτεί λιγότερο υπολογιστικό χρόνο, όσον
αφορά άλλες παρόµοιες προσεγγίσεις [130].
Προτείνεται ένας αλγόριθµος για την ανίχνευση των ακραίων τιµών, ο οποίος ϐασίζεται στη γειτονιά των σηµείων. Συγκεκριµένα, οι συντάκτες της εργασίας πρότειναν µια νέα µέτρηση, που χρησιµοποιεί τη γειτονιά του
κάθε παραδείγµατος για να προσδιορίσει εάν το παϱάδειγµα είναι ακραία τιµή ή όχι [65].
Οι συγγραφείς του συγκεκριµένου άρθρου παρείχαν
τρεις κύριους τύπους αλγορίθµων ανίχνευσης ακραίων
τιµών : έναν ϐασισµένο σε στατιστικά στοιχεία, έναν ϐασισµένο στις αποστάσεις και έναν ϐασισµένο στην πυκνότητα. Επίσης, παρουσίασαν µια σύγκριση αυτών των
µεθόδων σε ευφυή συστήµατα µεταφοράς (intelligent
transportation systems) [64].
Προτείνεται µια προσέγγιση για τη µείωση του ϑορύβου
που είναι ανταγωνιστική, όσον αφορά το γνωστό ταξινοµητή k−ΝΝ. Αυτή η νέα προσέγγιση, που ονοµάζεται Τοπική Μηχανή ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης, είναι
µια τροποποίηση του ευρέως χρησιµοποιούµενου ταξινοµητή SVM και ανταποκρίνεται πραγµατικά καλά σε
µεγάλα και ϑορυβώδη σύνολα δεδοµένων [345].
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Σε αυτή την προσέγγιση, οι συγγραφείς της παρείχαν
ένα µοντέλο, που εκτός από την ανίχνευση ακραίων
τιµών, υπολογίζει επιπλέον τη µέση τιµή και τη διακύµανση [51].
Η δοµή δεδοµένων K−D Tree και ο γνωστός ταξινοµητής k−ΝΝ συνδυάζονται, προκειµένου να µειωθεί το
υπολογιστικό κόστος της ανίχνευσης ακραίων τιµών µε
ϐάση τον παράγοντα της πυκνότητας [213].
Η σύγκριση µεταξύ µεθόδων µείωσης του ϑορύβου, σχετικά µε τους µαθητές που ϐασίζονται στα παραδείγµατα (instance based learners) παρουσιάζεται στη συγκεκριµένη εργασία. Επιπλέον, οι συγγραφείς της µελετούν τις περιπτώσεις αφαίρεσης παραδειγµάτων, και ειδικότερα τον τύπο αυτών των παραδειγµάτων [90].
Εφαρµόζονται τα ϐασικά µοντέλα ανίχνευσης ακραίων
τιµών, καθώς και τα ευρέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα
µετα-µάθησης για τον εντοπισµό των ακραίων τιµών [3].
Παρουσιάζεται µια µέθοδος που επιλέγει το κατάλληλο
ϕίλτρο ϑορύβου για ένα δεδοµένο σύνολο ϑορυβωδών
δεδοµένων. Η µέθοδος ϐασίζεται σε µέτρα πολυπλοκότητας δεδοµένων και ϐελτιώνει τα αποτελέσµατα του
γνωστού ταξινοµητή k−ΝΝ [336].
Το κύριο ϑέµα αυτής της εργασίας είναι η σύγκριση αλγορίθµων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αναγνώρισης ακραίων τιµών. Η κύρια διαφορά τους είναι ο απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης [15].
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Προτείνεται µια µέθοδος που ϐασίζεται στην προσέγγιση των SVM για τον εντοπισµό των δεδοµένων, τα οποία
µπορεί να είναι ακραίες τιµές. Τα δεδοµένα που προσδιορίζονται ως «ύποπτα» καταργούνται από το σύνολο
δεδοµένων [112].
Οι συγγραφείς του άρθρου, µέσω της δηµιουργίας µεταχαρακτηριστικών, έδωσαν µια µέθοδο που προβλέπει τα
ϑορυβώδη δεδοµένα [144].
Αυτή η µελέτη εξετάζει τη δυνατότητα ϐελτίωσης της διαδικασίας ανίχνευσης ϑορύβου µέσω ενός συνόλου µεϑόδων ϕιλτραρίσµατος ϑορύβου. Για το σκοπό αυτό, οι
συγγραφείς της διενήργησαν εκτεταµένα υπολογιστικά
πειράµατα [145].
Προτείνεται ένα επαναληπτικό σχήµα που συνδυάζει
διάφορους ταξινοµητές για την ανίχνευση ϑορύβου. Το
ποσό των παραδειγµάτων που µπορεί να ϑεωρηθεί ϑοϱυβώδες δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από τον χρήστη
[335].
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Ελλιπείς τιµές χαρακτηριστικών

Το πρόβληµα των ελλιπουσών τιµών χαρακτηριστικών (missing feature values), που σχετίζονται µε (όχι απαραίτητα) µεγάλα σύνολα δεδοµένων, είναι ένα από τα κύρια προβλήµατα που
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την Π∆. Τα περισσότερα σύνολα δεδοµένων σε πραγµατικές
εφαρµογές, είναι σύνολα δεδοµένων που περιέχουν ελλιπείς πληροφορίες, δηλαδή λείπει
ένα µικρό ή µεγάλο µέρος του συνόλου δεδοµένων. Υπάρχουν ταξινοµητές που παρουσιάϹουν σθεναρή συµπεριφορά σε σύνολα δεδοµένων µε ελλιπούσες τιµές χαρακτηριστικών,
όπως ο αλγόριθµος Naive Bayes και ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσµα της απόφασης
δεν επηρεάζεται από τις τιµές που λείπουν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ταξινοµητές,
όπως τα Νευρωνικά ∆ίκτυα και ο αλγόριθµος των k−Πλησιέστερων Γειτόνων, που απαιτούν
προσεκτική διαχείριση, όταν στο σύνολο δεδοµένων παρουσιάζονται ελλιπείς πληροφορίες.
Το πρόβληµα που περιγράφηκε παραπάνω, αποτέλεσε ϐασική µέριµνα της επιστηµονικής κοινότητας και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος από πολλούς ερευνητές στον τοµέα
αυτό τα τελευταία χρόνια [437]. Ωστόσο, υπάρχουν σηµαντικά Ϲητήµατα που απαιτούν προσοχή και ϑέτουν ερωτήµατα, τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι εµπειρογνώµονες. Το
πιο σηµαντικό ερώτηµα προέρχεται από την πηγή αυτής της «ατέλειας» ή αλλιώς από τη
µη πληρότητα που παρουσιάζεται σε ένα σύνολο δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, «το σύνολο δεδοµένων είναι ελλιπές, επειδή κάποιος ξέχασε αυτές τις τιµές ή χάθηκαν για κάποιο άλλο λόγο;» καθώς και «για ποιο λόγο ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ϑεωρήθηκε περιττό
ή ανεφάρµοστο;» ενώ στην πραγµατικότητα αυτά τα δεδοµένα είναι χρήσιµα και απαραίτητα για µια καλύτερη πρόβλεψη από τον αλγόριθµο. Γενικά, η τυχαία έλλειψη δεδοµένων
σηµαίνει ότι η τάση για έλλειψη ενός σηµείου (δεδοµένου) δεν σχετίζεται κατ΄ ανάγκη µε τα
ελλιπόντα στοιχεία, αλλά σχετίζεται µε ορισµένα από τα παρατηρούµενα δεδοµένα. Σε αυτήν
την περίπτωση, είναι ασφαλές να αφαιρέσουµε τα δεδοµένα µε ελλιπούσες τιµές ανάλογα µε
τις εµφανίσεις τους. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη περίπτωση, (δηλαδή στην µη τυχαία
έλλειψη κάποιων δεδοµένων), µε την αφαίρεση στιγµιοτύπων µε ελλιπούσες τιµές ϑα µποϱούσε να προκληθεί µια µεροληψία (bias) στο µοντέλο µάθησης. ΄Ετσι, ϑα µπορούσαµε να
χρησιµοποιήσουµε τον καταµερισµό (imputation) δεδοµένων σε αυτή την περίπτωση, αλλά
αυτό δε δίνει πάντα καλύτερα αποτελέσµατα [437].
Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι και τεχνικές για τη διαχείριση ελλιπουσών τιµών σε ένα σύνολο δεδοµένων, τα οποία µπορούν να διακριθούν ως ακολούθως [70, 202]:
(α) Η πιο συνηθισµένη τιµή χαρακτηριστικού ενός κατηγορικού γνωρίσµατος: Συµπληϱώνουµε τις ελλιπούσες τιµές µε την τιµή που εµφανίζεται πιο συχνά στο δοθέν
σύνολο δεδοµένων.
(ϐ) Μια διαφορετική ιδέα για την πιο συνηθισµένη τιµή χαρακτηριστικού ενός κατηγορικού γνωρίσµατος: Οµοίως µε την παραπάνω περίπτωση, εκτός από το ότι οι
ελλιπούσες τιµές συµπληρώνονται από τις τιµές γνωρισµάτων που ανήκουν στην
ίδια κλάση.
(γ) Μέση αντικατάσταση ενός αριθµητικού γνωρίσµατος: Συµπληρώστε τις τιµές χαϱακτηριστικών που λείπουν µε τη µέση τιµή των διαθέσιµων χαρακτηριστικών του
συνόλου δεδοµένων. Εναλλακτικά, αντί να χρησιµοποιήσουµε «γενικά» τη µέση
τιµή των διαθέσιµων χαρακτηριστικών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µέσος όρος
των δειγµάτων που ανήκουν στην ίδια κλάση.
(δ) Μέθοδος παλινδρόµησης για ένα αριθµητικό χαρακτηριστικό ή µεθόδους ταξινόµησης για ένα κατηγορικό χαρακτηριστικό: Αναπτύσσουµε ένα µοντέλο παλινδρόµησης για την περίπτωση των αριθµητικών χαρακτηριστικών, συµπληρώνοντας τα
κενά του συνόλου δεδοµένων, λαµβάνοντας το αποτέλεσµα της απόφασης του
µοντέλου που χτίστηκε, χρησιµοποιώντας το σύνολο των γνωστών χαρακτηριστικών ως προβλέψεις. Οµοίως, αναπτύσσουµε το µοντέλο ταξινόµησης για την
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κατηγορική περίπτωση [188, 353].
(ε) Μέθοδος αντιµετώπισης των ελλιπουσών τιµών των χαρακτηριστικών ως ειδικές
τιµές: Στην περίπτωση αυτή, τα άγνωστα στοιχεία του συνόλου δεδοµένων ϑεωϱούνται ως πλήρεις νέες τιµές για τα χαρακτηριστικά που περιέχουν ελλιπούσες
τιµές.
Επιπλέον, επισηµαίνουµε ότι στο άρθρο [121], διεξήχθη µια περιεκτική πειραµατική
µελέτη, η οποία ϐασίζεται σε µεθόδους καταµερισµού (imputation methods), προκειµένου
να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των ελλιπουσών τιµών σε δεκαπέντε διακριτά σύνολα δεδοµένων. Τα υπολογιστικά πειράµατα έδειξαν ότι κατά µέσο όρο ο καταµερισµός ϐελτιώνει
την επικείµενη ταξινόµηση. ∆ιάφοροι άλλοι αλγόριθµοι έχουν σχεδιαστεί για να καταλογιστούν (impute) οι τιµές στόχου που λείπουν, όπως παραλλαγές του αλγορίθµου k−ΝΝ,
ο αλγόριθµος Καταλογισµού Γειτονικών Κελυφών (Shell Neighbors Imputation (SNI)) [435]
και η τυχαία µέθοδος µεµονωµένου καταλογισµού [317]. ΄Οσον αφορά την προσέγγιση [435],
ο συντάκτης του άρθρου πρότεινε µια παραλλαγή του k−ΝΝΙ αλγορίθµου. Σε αυτή την
περίπτωση, µόνο δύο γείτονες συµµετέχουν στην επιλογή των πιο γειτονικών από τις ελλιπούσες τιµές δεδοµένων και συγκεκριµένα, το αριστερό και το δεξί στοιχείο. Αυτά τα σηµεία
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον ορισµό του γειτονικού κελύφους (shell neighbor). Αυτό
αποτελεί την κύρια διαφορά µε τον αλγόριθµο k−ΝΝΙ που παίρνει τους k γείτονες, όπου το
k είναι σταθερό. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε µικτά σύνολα δεδοµένων, έδειξαν ότι ο
αλγόριθµος SNI ξεπερνά σε επιδόσεις τον αλγόριθµο k−ΝΝΙ σε σχέση µε την ταξινόµηση και
την ακρίβεια καταλογισµού. ΄Οσον αφορά την προσέγγιση [317], οι συγγραφείς της µέσω υπολογιστικών πειραµάτων που πραγµατοποίησαν, συνέκριναν τη µέθοδο µε ϐάση τον πυρήνα
(kernel-based method) που πρότειναν µε διάφορες µη-παραµετρικές µεθόδους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο αλγόριθµος µη-παραµετρικής ϐελτιστοποίησης (non-Parametrical OPtimization (POP)) ξεπερνά τις άλλες µεθόδους που στηρίζονται σε στατιστικές παραµέτρους,
όπως η µέση τιµή, η συνάρτηση κατανοµής και τα ποσοτικά δεδοµένα µετά την έλλειψη
δεδοµένων και την αποδοτικότητα καταλογισµού.
Πρόσφατα προτάθηκε µια προσέγγιση καταλογισµού [436] που ονοµάζεται NIIA. Αυτή η
µέθοδος καταλογίζει τα δεδοµένα που λείπουν, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από ελλιπόντα
παραδείγµατα. Πρόκειται για ένα επαναληπτικό σχήµα υπολογισµού, που έχει σχεδιαστεί
για να καταλογίζει µε προσοχή τις τιµές στόχου που λείπουν. Η µέθοδος καταλογίζει κάθε
τιµή που λείπει διαδοχικά, µέχρι τη σύγκλισή της.
Στην εργασία [248], οι συγγραφείς της προσπάθησαν να λύσουν το πρόβληµα των ελλιπουσών τιµών µέσω της χρήσης διαφορετικών µεθόδων καταλογισµού. Συγκεκριµένα, έχουν
επικεντρωθεί σε µια εργασία ταξινόµησης και τα πειραµατικά αποτελέσµατά τους έδειξαν
ότι, οι συγκεκριµένες µέθοδοι καταλογισµού των ελλιπών τιµών παρέχουν καλύτερα αποτελέσµατα, όσον αφορά την ακρίβεια προβλέψεων.
Οι συγγραφείς του άρθρου [245], παρουσίασαν για πρώτη ϕορά µια λύση στο πρόβληµα
των ελλιπουσών τιµών συνδυάζοντας τεχνικές εξελικτικού υπολογισµού, όπως Γενετικούς
Αλγορίθµους (Genetic Algorithms (GA)), για τον καταλογισµό των δεδοµένων. Συγκεκριµένα,
οι συγγραφείς της πρότειναν έναν πολυ-αντικειµενικό γενετικό αλγόριθµο (multi-objective
GA), ο οποίος ονοµάζεται MOGAImp και είναι κατάλληλος για σύνολα δεδοµένων µικτών
χαρακτηριστικών.
΄Ενα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο πρόβληµα αποτελεί η επιλογή του ϐέλτιστου συνδυασµού µεταξύ µεθόδων ταξινόµησης και καταλογισµού. ΄Ενα νέο, εναλλακτικό σχήµα που
προτείνει έναν τέτοιο συνδυασµό προσαρµοστικά, έχει προταθεί στην εργασία [354]. Για να
δηµιουργήσουν αυτό το νέο σχήµα και να ϐρουν το σωστό Ϲεύγος µεταξύ µεθόδου καταλογισµού και ταξινόµησης, οι συγγραφείς της διενήργησαν ένα σύνολο πειραµατικών δοκιµών.
Μια σηµαντική διαφορά σχετικά µε τις προηγούµενες προσπάθειες ήταν ότι, οι συντάκτες
της χρησιµοποίησαν µετα-δεδοµένα για να καλύψουν τα ελλιπή δεδοµένα. ΄Ετσι, απέφυγαν
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τον εξαιρετικά υψηλό χρόνο εκτέλεσης. Επιπλέον, µια άλλη προσέγγιση, που καλύπτει τα
ελλιπή δεδοµένα µέσω προσαρµοστικού υπολογισµού ϐασισµένου στη ϑεωρία λειτουργικών
πεποιθήσεων (belief function theory), έχει παρουσιαστεί στο άρθρο [244]. Συγκεκριµένα, οι
συγγραφείς της αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ταξινόµησης ελλιπών µοτίβων, καλύπτοντας
τις ελλιπούσες τιµές µέσω των µεθόδων k−ΝΝ και αυτο-οργανούµενου σχεδιασµού (Self Organizing Map (SOM)). Αυτό συµβαίνει µόνο στις περιπτώσεις, όπου οι διαθέσιµες πληροφορίες
δεν επαρκούν για την ταξινόµηση ενός δεδοµένου αντικειµένου.
Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει µια σύντοµη περιγραφή και πληροφορίες σχετικά µε τις
αναφορές που έλαβαν οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι, που σχετίζονται
µε τι ελλιπείς τιµές χαρακτηριστικών.
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‘A SVM regression based approach to filling in
missing values’
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‘Impact of imputation of missing values on classification error for discrete data’
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‘Missing value imputation based on data clustering’

69

6.9

‘POP algorithm: Kernel-based imputation to heat missing values in knowledge discovery from
datasets’
‘Missing data imputation using statistical and
machine learning methods in a real breast cancer problem’
‘Missing value imputation on missing completely
at random data using multilayer perceptron’

41

4.55

Χρησιµοποιείται ένα µοντέλο παλινδρόµησης Μηχανών ∆ιανυσµατικής υποστήριξης για την πρόβλεψη των ελλιπουσών τιµών για διακριτά συνόλα
δεδοµένων [188].
Οι συγγραφείς του άρθρου εστίασαν τη µελέτη τους σε διακριτά δεδοµένα,
προκειµένου να εκτιµήσουν την επίδραση πολλών προσεγγίσεων καταλογισµού στη διαδικασία ταξινόµησης. Η µελέτη τους περιλαµβάνει εκτεταµένα υπολογιστικά πειράµατα, ώστε να γίνει σύγκριση µεταξύ γνωστών
µεθόδων καταλογισµού [121].
Παρέχεται µια µέθοδος συσταδοποίησης, σχετικά µε την πλήρωση των ελλιπόντων δεδοµένων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, οι συγγραφείς της
εργασίας χρησιµοποίησαν χαρακτηριστικά των οποίων οι τιµές χαρακτηϱιστικών δεν λείπουν και είναι παρόµοια µε τα στοιχεία που εµφανίζουν
ελλιπούσες τιµές [437].
Προτείνεται µια µέθοδος µε ϐάση τον πυρήνα (kernel-based method) και
συγκρίνεται µε διαφορετικές µη παραµετρικές προσεγγίσεις [317].

175

21.875

84

12

75

10.71

‘Missing data imputation by utilizing information
within incomplete instances’

95

Γίνεται σύγκριση µεταξύ δύο κατηγοριών : συγκρίνονται µέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης. Οι µέθοδοι δοκιµάστηκαν σε ένα πραγµατικό πρόβληµα, αυτό του καρκίνου του µαστού [202].
Παρέχεται µια σύγκριση µεταξύ τριών γνωστών µεθόδων καταλογισµού και
ενός αυτοµατοποιηµένου µοντέλου που ϐασίζεται σε ΤΝ∆. Τα πειράµατα
που έκαναν οι συγγραφείς, έδειξαν ότι το µοντέλο του πολυστρωµατικού
Perceptron (Multilayer Perceptron) δίνει καλύτερα αποτελέσµατα [353].
Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι ένα επαναληπτικό σχήµα, το οποίο
καταλογίζει τις τιµές στόχους που λείπουν µε επαναληπτικό τρόπο. Για
να γίνει αυτό, ο αλγόριθµος αξιοποιεί τις χρήσιµες πληροφορίες εντός των
ελλιπών δεδοµένων [436].
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5

2.5

Συνοπτική περιγραφή
Μια παραλλαγή του αλγορίθµου k−ΝΝ για την πλήρωση των ελλιπόντων
δεδοµένων προτείνεται στη συγκεκριµένη εργασία. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο συγγραφέας της προσπάθησε να ϐελτιώσει τις
προηγούµενες προσπάθειες λαµβάνοντας τα πιο γειτονικά δεδοµένα (µόνο
αριστερά και δεξιά), σχετικά µε τις ελλιπούσες τιµές-στόχους [435].
Το πρόβληµα των ελλιπουσών τιµών αντιµετωπίζεται µέσω της χρήσης διαϕορετικών προσεγγίσεων καταλογισµού. Αυτή η µελέτη επικεντρώνεται στο
πρόβληµα ταξινόµησης [248].
Το προτεινόµενο σχήµα είναι κατάλληλο για να επιλέξετε ποια από τα
ελλιπή στοιχεία ϑα συµπληρωθούν και ποια όχι. Για τη διαχείριση αυτού
του στόχου, οι συγγραφείς του άρθρου χρησιµοποίησαν ένα στατιστικό
ταξινοµητή και ασαφή µοντελοποίηση, ώστε το αποτέλεσµα να είναι πιο
ακριβές [70].
Σε αυτή τη µελέτη, για πρώτη ϕορά αντιµετωπίζεται το πρόβληµα του
καταλογισµού των ελλιπών δεδοµένων χρησιµοποιώντας έναν εξελικτικό
αλγόριθµο [245].
Εξετάζεται το πρόβληµα της ταξινόµησης ελλιπών µοτίβων που καλύπτουν
τις ελλιπούσες τιµές µέσω των µεθόδων k−ΝΝ και SOM [244].
Στην προσέγγιση αυτή χρησιµοποιήθηκαν µετα-δεδοµένα για να συµπληϱωθούν τα ελλιπή δεδοµένα. ΄Ενα προσαρµοστικό µοντέλο επιλέγει το
κατάλληλο Ϲεύγος ταξινοµητών για το σκοπό αυτό [354]

Πίνακας 4.2: Συνοπτική περιγραφή και αριθµός των αναφοϱών που σχετίζονται µε τα ϑέµατα ελλειπουσών τιµών χαρακτηϱιστικών που παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.3. ΄Οπου «ΣΠΑ»
δηλώνει το Συνολικό Πλήθος Αναφορών, ενώ «ΑαΕ» δηλώνει τον
αριθµό Αναφορών ανά ΄Ετος.
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Κανονικοποίηση και διακριτοποίηση

Σε πολλά σύνολα δεδοµένων τα οποία καλούµαστε να διαχειριστούµε, υπάρχουν πολύ συχνά
µεγάλες διαφορές µεταξύ των τιµών που σηµειώνουν τα χαρακτηριστικά τους, όπως η µέγιστη
και η ελάχιστη τιµή, π.χ. 0.001 και 10, 000. Γενικά, το Ϲήτηµα αυτό δεν είναι επιθυµητό και
απαιτεί προσεκτική παρέµβαση, προκειµένου να γίνει ένας κλιµακωτός µετασχηµατισµός
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι τιµές χαρακτηριστικών να είναι κατάλληλες και αποδεκτές.
Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κλιµάκωση χαρακτηριστικών (feature scaling) ή κανονικοποίηση δεδοµένων (data normalization) (στην περίπτωση της προεπεξεργασίας δεδοµένων)
και είναι απαραίτητη και πολύ σηµαντική για διάφορους ταξινοµητές, όπως τα Τεχνητά Νευϱωνικά ∆ίκτυα, οι Μηχανές ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης, ο αλγόριθµος των k−Κοντινότερων
Γειτόνων, καθώς και οι ασαφείς ταξινοµητές (fuzzy classifiers), οι οποίοι δεν µπορούν να
αποδώσουν καλά, αν προκύπτουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των τιµών των χαρακτηριστικών
στο σύνολο δεδοµένων.
Οι πιο κοινές µέθοδοι για αυτό το πεδίο εφαρµογής είναι οι εξής :
(α) min − max κανονικοποίηση (ελαχίστου-µεγίστου) ή κλιµάκωση χαρακτηριστικών
στο διάστηµα [0, 1]. Ο τύπος που παρέχει νέες τιµές χαρακτηριστικών είναι ο
παρακάτω :
v − min _value
0

v =

max _value − min _value

,

(ϐ) min − max κανονικοποίηση (ελαχίστου-µεγίστου) ή κλιµάκωση χαρακτηριστικών
στο διάστηµα [a, b]. Ο τύπος που παρέχει νέες τιµές χαρακτηριστικών είναι ο
ακόλουθος :

v0 =

v − min _value
(new max _value−new min _value)+new min _value,
max _value − min _value

(γ) z−σκορ ( z−score) ή τυποποίηση ( standardization). Ο τύπος που δίνει τη νέα
τυποποιηµένη τιµή χαρακτηριστικών είναι :

v0 =

v − mean
,
stand_dev

(δ) Κλιµάκωση µονάδας µήκους ( unit length scaling):

v0 =

v
,
kvk

όπου ‘v ’ είναι η αρχική τιµή χαρακτηριστικού, ενώ ‘v 0 ’ είναι η νέα, κανονικοποιηµένη τιµή
δεδοµένων, ‘min _value’ και ‘max _value’ είναι αντίστοιχα οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές
χαρακτηριστικών πριν από τη διαδικασία κανονικοποίησης. Στη δεύτερη µέθοδο, το διάστηµα [a, b] υποδηλώνει µια συγκεκριµένη περιοχή, στην οποία ϑέλουµε να µετατρέψουµε το
αρχικό σύνολο δεδοµένων. ΄Ετσι, η νέα µέγιστη τιµή ‘new max _value’ και η νέα ελάχιστη
τιµή ‘new min _value’ υποδεικνύουν την επιθυµητή νέα µέγιστη και νέα ελάχιστη τιµή του
κανονικοποιηµένου συνόλου δεδοµένων (a και b είναι οι τιµές που λαµβάνουν αντίστοιχα).
Επιπλέον, στην τρίτη µέθοδο, η µέση τιµή ‘mean’ υποδηλώνει τη µέση τιµή του διανύσµατος
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χαρακτηριστικών και ‘stand_dev ’ αντιπροσωπεύει την τυπική απόκλιση. Ουσιαστικά, αυτή
η µέθοδος είναι ο αριθµός τυπικών αποκλίσεων, µε τις οποίες η τιµή µιας παρατήρησης ή
ενός δεδοµένου είναι πάνω από τη µέση τιµή από αυτό που παρατηρείται ή µετράται. Τέλος,
το ‘k · k’ υποδεικνύει µια απόσταση (norm), π.χ. το Ευκλείδειο µήκος του διανύσµατος
χαρακτηριστικών ή την απόσταση Manhatan. Εν κατακλείδι, η επιλογή µιας από τις παραπάνω µεθόδους κανονικοποίησης εξαρτάται σαφώς από το σύνολο δεδοµένων που ϑέλουµε
να κανονικοποιήσουµε (ή να µετασχηµατίσουµε).
΄Ενα άλλο σηµαντικό Ϲήτηµα, που πρέπει να αντιµετωπιστεί, είναι αυτό των συνεχών
τιµών, που µπορεί να λαµβάνουν τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδοµένων. Συνήθως, τα
χαρακτηριστικά του δείγµατος µπορούν να αποκτήσουν συνεχείς τιµές ή τιµές από ένα ευρύ
ϕάσµα. Κάτι τέτοιο µπορεί να συνθέσει µια χρονοβόρα διαδικασία χειρισµού ή, σε πολλές
περιπτώσεις, µπορεί να καταστήσει ανεπαρκή τη διαχείριση δεδοµένων για τις διαδικασίες
που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της ΠΕ∆. ΄Ετσι, το κύριο αποτέλεσµα αυτών και µία λύση
στο παραπάνω πρόβληµα είναι η διαδικασία διακριτοποίησης (discretization).
Η διαδικασία διακριτοποίησης (discretization process) µπορεί στην πραγµατικότητα να
είναι πολύ χρήσιµη σε ένα σύνολο ταξινοµητών, όπως τα ∆έντρα Απόφασης (Decision Trees)
ή οι Bayesian ταξινοµητές (Bayesian classifiers). Από την άλλη πλευρά, η επιστηµονική
κοινότητα πρέπει να επιλύσει αρκετά άλλα Ϲητήµατα σχετικά µε αυτή τη διαδικασία, όπως
τον εντοπισµό των καταλληλότερων άκρων ενός διαστήµατος ή την αρτιότητα για τη διακριτοποίηση ενός αριθµητικού εύρους τιµών. Αυτά τα ϑέµατα είναι ανοικτά προς επίλυση
και απαιτούν εκτεταµένη µελέτη. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες
διακριτικοποίησης, παραπέµπουµε τον αναγνώστη στις ακόλουθες µελέτες [225, 240, 243].
Η κύρια διαφορά µεταξύ των εποπτευόµενων µεθόδων διακριτοποίησης (supervised discretization methods) και των µη εποπτευόµενων (unsupervised discretization methods)
είναι ότι, οι µέθοδοι της πρώτης κατηγορίας διακριτοποιούν τα χαρακτηριστικά του συνόλου
δεδοµένων σύµφωνα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ενώ της δεύτερης κατηγορίας
δεν το κάνουν. Από την άλλη πλευρά, η διάκριση των µεθόδων σε µεθόδους «πάνω-κάτω»
(top-down) και «κάτω-πάνω» (bottom-up) αφορά την αρχικοποίηση του αρχικού διαστήµατος.
Στις µεθόδους «πάνω-κάτω», η εκκίνηση πραγµατοποιείται µε το διάστηµα αρχικοποίησης
και σταδιακά προχωράµε σε µικρότερα. Από την άλλη πλευρά, στις µεθόδους «κάτω-πάνω»
λαµβάνει χώρα η εκκίνηση των διαστηµάτων µίας µόνο τιµής και ακολούθως, συντελείται η
συγχώνευση των παρακείµενων διαστηµάτων. Επιπλέον, η ποιότητα των διαδικασιών διακριτικοποίησης µετράται χρησιµοποιώντας δύο ϐασικά κριτήρια : (α) την απόδοση ταξινόµησης
(classification performance) και (ϐ) τον αριθµό των διαστηµάτων διακριτοποίησης (number
of discretization intervals).
∆ύο από τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους διακριτοποίησης είναι
οι παρακάτω [102]: (α) αυτές του ίσου µεγέθους (equal size) και (ϐ) αυτές της ίσης συχνότητας
(equal frequency). Και οι δύο µέθοδοι είναι µη εποπτευόµενης µάθησης. Οι µέθοδοι της
πρώτης κατηγορίας, όπως υποδηλώνεται από το όνοµά τους, ϐρίσκουν τη µέγιστη και την
ελάχιστη τιµή των χαρακτηριστικών και στη συνέχεια, διαιρούν το εύρος που ϐρέθηκε σε
k ίσα διαστήµατα. Αυτές της δεύτερης κατηγορίας, ϐρίσκουν τον αριθµό των τιµών του
χαρακτηριστικού και στη συνέχεια, τον διαχωρίζουν σε διαστήµατα που περιέχουν τον ίδιο
αριθµό παραδειγµάτων.
΄Ενα πολύ σηµαντικό Ϲήτηµα, όσον αφορά τις µεθόδους «πάνω-κάτω» και «κάτω-πάνω», είναι ότι απαιτούν τη συµµετοχή του χρήστη σε ένα σύνολο παραµέτρων, όπως η τροποποίηση
των κριτηρίων για την παύση των διαδικασιών διακριτικοποίησης. ΄Ενας γνωστός αλγόριθµος διακριτοποίησης «κάτω-πάνω», ονοµάζεται Khiops και παρουσιάστηκε στο άρθρο [43].
Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους της ίδιας κατηγορίας,
και ιδιαίτερα τους αλγορίθµους ChiSplit και ChiMerge, είναι ότι χρησιµοποιεί ως κριτήριο
παύσης το χ2 στατιστικό τεστ (chi-square statistical test). Ως αποτέλεσµα, η µέθοδος αυτή
ϐελτιστοποιεί ένα ολικό κριτήριο (global criterion) και όχι ένα τοπικό κριτήριο (local crite-
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rion). Επιπλέον, δεν απαιτεί να καθορίζονται από τον χρήστη οποιεσδήποτε παράµετροι.
Ακόµα, δεν υστερεί όσον αφορά την πολυπλοκότητα χρόνου, (όπως αποδεικνύεται από τα
πειραµατικά αποτελέσµατα), σύµφωνα µε άλλες µεθόδους που ϐελτιστοποιούν τοπικά κριτήρια. Αυτό καθιστά τον Khiops πολύ χρήσιµο και εύκολο στο χειρισµό του. Στο άρθρο [160]
παρουσιάστηκε µια άλλη γνωστή µέθοδος της ίδιας οικογένειας, που ονοµάζεται Ameva, η
οποία κατορθώνει να παράγει τον ελάχιστο αριθµό διαστηµάτων. Συγκεκριµένα, αυτή η
µέθοδος έχει συγκριθεί µε το γνωστό αλγόριθµο, που ονοµάζεται CAIM και επίσης, µε άλλες
γνωστές προσεγγίσεις γενετικού υπολογισµού. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο
αλγόριθµος Ameva παράγει πάντοτε το µικρότερο αριθµό διακριτών διαστηµάτων και ακόµη,
και σε περιπτώσεις µε µεγάλο αριθµό κλάσεων, δεν υστερεί σε όρους πολυπλοκότητας. ΄Οσον
αφορά τις επιδόσεις του Ameva σε σχέση µε τις γενετικές προσεγγίσεις, η απόδοση αυτών
των αλγορίθµων είναι ανταγωνιστική και παραπλήσια.
Στην εργασία [388], οι συγγραφείς της πρότειναν έναν αλγόριθµο ϐαθµιαίας, εποπτευόµενης, «πάνω-κάτω» διακριτοποίησης µέσω του οποίου επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια
ταξινόµησης. Αυτός ο αλγόριθµος ϐασίζεται σε ένα συντελεστή «΄Εκτακτης Ανάγκης» (classattribute contingency coefficient) και συνδυάζεται µε µια άπληστη µέθοδο (greedy method),
που έχει επίσης παρουσιάσει καλά αποτελέσµατα χρόνου εκτέλεσης. ΄Οπως έχουµε ήδη
αναφέρει, η µέτρηση της ποιότητας των αλγορίθµων διακριτοποίησης είναι ένα από τα ϑέµατα που χρήζει µεγάλης προσοχής. Τα υπολογιστικά πειράµατα που έχουν διεξαχθεί στη
µελέτη [203], έχουν δείξει ότι, πιο διακριτοποιηµένα διαστήµατα, συνήθως, ισοδυναµούν
µε λιγότερα σφάλµατα ταξινόµησης και ως εκ τούτου, µειώνουν το κόστος της διαδικασίας
διακριτικοποίησης δεδοµένων.
Στο άρθρο [200] µελετήθηκαν και αναλύθηκαν µέθοδοι διακριτοποίησης ϐασισµένες (α)
στα σφάλµατα (error-based), (ϐ) στην εντροπία (entropy-based) και (γ) στο κόστος (costbased). Οι µέθοδοι της πρώτης κατηγορίας, οµαδοποιούν τις τιµές σε ένα διάστηµα µε στόχο
την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων στο σύνολο εκπαίδευσης, για να επιτευχθεί η ϐέλτιστη
διακριτοποίηση. Από την άλλη πλευρά, στις µεθόδους που ϐασίζονται στην εντροπία, χρησιµοποιείται η τιµή εντροπίας ενός σηµείου για να ϐρεθεί η min − max τιµή ενός διαστήµατος.
΄Οπως οι µέθοδοι «πάνω-κάτω», οι µέθοδοι διακριτοποίησης µε ϐάση την εντροπία, διαιρούν
το αρχικό διάστηµα σε µικρότερα, επιλέγοντας τις τιµές που ελαχιστοποιούν την εντροπία,
έως ότου τα διαστήµατα γίνουν ϐέλτιστα ή µέχρι να πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια [224].
Αυτή η κατηγορία χρησιµοποιείται ευρέως και η έννοια της εντροπίας έχει αναλυθεί, επίσης,
στις µελέτες [170] και [84], προκειµένου να αξιοποιηθούν οι εξαρτήσεις µεταξύ των χαρακτηϱιστικών, καθώς και να διακριτικοποιήσουν την τάξη των δεδοµένων. Από την άλλη πλευρά,
στις µεθόδους που ϐασίζονται σε σφάλµατα της τρίτης κατηγορίας, το σφάλµα λαµβάνεται
υπόψη ως κόστος εσφαλµένης ταξινόµησης.
Οι Bayesian ταξινοµητές είναι από τους πιο γνωστούς ταξινοµητές στην Ε∆ και ως εκ
τούτου, οι ερευνητές έχουν µεγάλη συµµετοχή σε αυτή την κατηγορία αλγορίθµων. Συγκεκριµένα, για να ϐελτιωθεί ο ϐαθµός ακρίβειας στην πρόβλεψη του αφελούς ταξινοµητή
Bayes (naive Bayes classifier), ειδικότερα στη µείωση της διακύµανσης και της µεροληψίας,
στο άρθρο [433] έχει προταθεί ένα σχήµα που συνδυάζει την αναλογική διακριτοποίηση
(proportional discretization) και τη διακριτοποίηση σταθερών συχνοτήτων (fixed frequency
discretization). Μια άλλη προσπάθεια ϐελτίωσης της ακρίβειας του αφελούς ταξινοµητή
Bayes έχει γίνει στην εργασία [426]. Ο συγγραφέας της, στην προσπάθειά του να παρουσιάσει µία σχέση που να εξηγεί το επίπεδο εξάρτησης µεταξύ της κλάσης και του συνεχούς
χαρακτηριστικού, πρότεινε µια µέθοδο που χρησιµοποιεί ένα µη παραµετρικό µέτρο. Με
αυτό το µέτρο ο συγγραφέας, τελικά, πέτυχε τη ϐελτίωση του ταξινοµητή. Επιπλέον, µέσω
της εκτεταµένης πειραµατικής έρευνας που διεξήχθη στο άρθρο [265], έχει ληφθεί µια σηµαντική παρατήρηση σχετικά µε τη διαδικασία διακριτικοποίησης και την επίδρασή της,
τόσο στους αφελείς όσο και στους ηµι-αφαλείς Bayesian ταξινοµητών (semi-naive Bayesian
classifiers). Οι συγγραφείς του άρθρου έχουν δείξει ότι, παρά τη χρονοβόρα διαδικασία της
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διακριτοποίησης σε σχέση µε τον χρόνο εκπαίδευσης του ταξινοµητή, η όλη διαδικασία συχνά
ολοκληρώνεται ταχύτερα από την αρχική διαδικασία ταξινόµησης του Bayes ταξινοµητή.
Μια µέθοδος που διεξάγει αυτόµατα τη διαδικασία διακριτοποίησης, προτάθηκε πρόσφατα [23] και στηρίζεται σε δύο παράγοντες : (α) τη διασπορά (dispersion) καθώς και (ϐ) την
αβεβαιότητα (uncertainty) του εύρους των δεδοµένων. Τα πειράµατα που διεξάγονται από
τους συγγραφείς του άρθρου, τα οποία ϐασίστηκαν σε δεδοµένα του πραγµατικού κόσµου,
έχουν δείξει ότι, ο προτεινόµενος αλγόριθµος πλησιάζει στην απόδοση του µικρότερου αϱιθµού διακριτών διαστηµάτων και ο χρόνος διακριτοποίησης που απαιτεί είναι µικρότερος
από άλλους αλγορίθµους της ίδιας κατηγορίας. Επιπλέον, στο άρθρο [235], οι συγγραφείς
του πρότειναν το κριτήριο της Μεγιστοποίησης Συνοχής Χαρακτηριστικών ανα Κλάση (ClassAttribute Coherence Maximization (CACM) criterion) και τους αντίστοιχους αλγορίθµους
διακριτοποίησης : (α) τον CACM αλγόριθµο και (ϐ) τον αποδοτικό-CACM αλγόριθµο. Τα εκτεταµένα υπολογιστικά πειράµατα που διεξήγαγαν, δείχνουν ότι η µέθοδός τους ξεπερνά τις
επιδόσεις άλλων γνωστών ταξινοµητών, όπως τον αλγόριθµο RBF-SVM και C4.5. Επιπλέον,
η παραλλαγή που έδωσαν ήταν ταχύτερη σε σύγκριση µε τη µέθοδο Fast-CAIM.
Επιπρόσθετα, στη µελέτη που διεξήχθη πρόσφατα [53] έχει προταθεί µια ϐελτιωµένη
έκδοση του αλγορίθµου CAIM. Ο νέος αλγόριθµος, που ονοµάστηκε ur-CAIM, επιτυγχάνει
πιο ευέλικτη διακριτοποίηση, παρουσιάζει περισσότερα ποιοτικά υποδιαστήµατα και έχει
καλύτερα αποτελέσµατα ταξινόµησης για µη ισορροπηµένα δεδοµένα (unbalanced data).
Επιπλέον, έχει παρουσιαστεί µια πιο ολοκληρωµένη και λεπτοµερέστερη έρευνα σχετικά
µε τις µεθόδους διακριτοποίησης [433], καθώς και µια ταξινόµηση και εµπειρική ανάλυση
αυτών των µεθόδων [149]. Ο αναγνώστης µπορεί, επίσης, να ανατρέξει σε µια σύγχρονη
επισκόπηση των τεχνικών διακριτοποίησης σε συνδυασµό µε µια ταξινόµηση των µεθόδων
στην εργασία [319] .
Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει µια σύντοµη περιγραφή και πληροφορίες σχετικά µε τις
αναφορές που έλαβαν οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι, που σχετίζονται
µε τα ϑέµατα κανονικοποίσης και διακριτοποίησης των δεδοµένων.

ΣΠΑ

ΑαΕ

‘Discretization: An embeding technique’

922

57.625

‘KHIOPS: A statistical discretization method of
continues attributes’

142

10.14

‘CAIM discretization algorithm’

471

33.64

‘A discretization algorithm based on a heterogeneity criterion’

52

4.00

‘Evaluating the performance of cost-based discretization versus entropy-and error-based discretization’
‘Hand-geometry recognition using entropybased discretization’
‘A discretization algorithm based on classattribute contingency coefficient’

56

4.67

78

7.10

192

19.2

82

9.11

‘AMEVA: An autonomous discretization algorithm’

Συνοπτική περιγραφή

Σε αυτή τη µελέτη παρέχονται ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διακριτοποίησης, καθώς και η εφαρµογή τους κυρίως σε προβλήµατα ταξινόµησης. Επιπλέον, οι συγγραφείς της κάνουν µια κατηγοριοποίηση αυτών
των τεχνικών και πτυχές, όπως η ακρίβεια και η ταχύτητα [240].
Ο συγγραφέας της εργασίας πρότεινε ένα νέο αλγόριθµο που µπορεί να
χειριστεί συνεχή χαρακτηριστικά. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί το chisquare στατιστικό τεστ και ϐελτιστοποιεί ένα ολικό κριτήριο [43].
Η προτεινόµενη µέθοδος έχει σχεδιαστεί για επιτηρούµενα δεδοµένα. Οι
συγγραφείς της εργασίας δηµιούργησαν έναν αλγόριθµο που διαχωρίζει
το σύνολο δεδοµένων χρησιµοποιώντας διαστήµατα. Το σύνολο δεδοµένων
είναι διακριτοποιηµένο χωρίς τη ϐοήθεια του χρήστη [225].
Προτείνεται µια νέα ευρετική προσέγγιση για να ϐρεθεί το ϐέλτιστο σχήµα
διακριτοποίησης. Επιπλέον, οι συντάκτες της εργασίας πρότειναν ένα νέο
κριτήριο ϐάσει του ορισµού της ετερογένειας (heterogeneity ) [243].
Οι συγγραφείς του άρθρου συνέκριναν δύο πολύ γνωστές µεθόδους διακριτοποίησης : τη µέθοδο που ϐασίζεται στο κόστος και την εντροπία - και
αυτή που ϐασίζεται στο «καθαρό» σφάλµα [200].
Σε αυτή τη µέθοδο το αρχικό σύνολο δεδοµένων χωρίζεται σε µικρότερα
διαστήµατα µε ϐάση την εντροπία [224].
Οι συγγραφείς πρότειναν έναν αλγόριθµο, ο οποίος ϐασίζεται στον συντελεστή έκτακτης ανάγκης των χαρακτηριστικών κλάσης, προκειµένου
να επιτευχθεί καλύτερη ακρίβεια ταξινόµησης [388].
Αυτή η νέα προσέγγιση έχει συγκριθεί µε το γνωστό αλγόριθµο CAIM
[225] προκειµένου να εξετασθεί ποια παρέχει την καταλληλότερη διαίρεση
διαστήµατος [160].
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Συνοπτική περιγραφή
Οι συγγραφείς του άρθρου παρείχαν ένα δυναµικό αλγόριθµο, ο οποίος
διαχειρίζεται την καλύτερη διακριτοποίηση µε ϐάση την εντροπία. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι περισσότερο διακριτοποιηµένα διαστήµατα συµϐάλουν τις περισσότερες ϕορές σε λιγότερα σφάλµατα ταξινόµησης [203].
Παρέχεται ένας συνδυασµός αναλογικής διακριτοποίησης και καθορισµένης συχνότητας, προκειµένου να ϐελτιωθεί η ταξινόµηση των αφελών
Bayes ταξινοµητών [433].
Παρουσιάζεται µια ερευνητική µελέτη που περιγράφει ϐασικές µεθόδους
και τις κύριες πτυχές της διαδικασίας διακριτοποίησης [433].
Οι συγγραφείς του άρθρου, µέσω της χρήσης του αλγόριθµου συσταδοποίησης k−means, παρείχαν ένα σύστηµα διακριτοποίησης ϐασισµένο στις
συστάδες, που χρησιµοποιεί το κριτήριο της εντροπίας και του µήκους
περιγραφής (description length) [170].
Σε αυτή την έρευνα, παρέχονται οι πιο αντιπροσωπευτικές και σύγχρονες
µέθοδοι διακριτοποίησης [149].
Προτείνεται µια παραλλαγή του γνωστού αλγορίθµου CAIM. Τα πειράµατα, που διενεργήθηκαν από τους συγγραφείς του άρθρου, έδειξαν ότι αυτή
η νέα έκδοση επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα ταξινόµησης από τη
ϐασική προσέγγιση του αλγορίθµου CIAM [53].
Οι συγγραφείς της εργασίας πρότειναν ένα νέο εποπτευόµενο σχήµα διακριτοποίησης ϐασισµένο στην αρχή του ελάχιστου µήκους περιγραφής
(minimum description length principle) [84].
Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι : Πρώτον, να επεξηγηθούν οι πλέον
χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διακριτοποίησης και δεύτερον, να επισηµανϑεί η δυνατότητα παραλληλοποίησης (parallelization) προκειµένου να εϕαρµοστεί σε περιπτώσεις µεγάλων δεδοµένων (Big Data) [319].
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Τίτλος
‘Data discretization unification’

ΣΠΑ
ΑαΕ Συνοπτική περιγραφή
Πίνακας 4.3: Σύντοµη περιγραφή και αριθµός των αναφορών
που σχετίζονται µε τα ϑέµατα κανονικοποίησης και διακριτοποίησης που παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.4. ΄Οπου «ΣΠΑ»
δηλώνει το Συνολικό Πλήθος Αναφορών, ενώ «ΑαΕ» δηλώνει τον
αριθµό Αναφορών ανά ΄Ετος.
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Επιλογή παραδειγµάτων

Η προσέγγιση της επιλογής παραδειγµάτων (instance selection) δεν χρησιµοποιείται µόνο
για την αντιµετώπιση του ϑορύβου [19, 20], αλλά και για την αντιµετώπιση της αδυναµίας
µάθησης από τεράστια σύνολα δεδοµένων [427]. Ο χρόνος εκπαίδευσης που απαιτείται από
τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα και τις Μηχανές ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης, καθώς και ο
χρόνος ταξινόµησης των µαθητών που στηρίζονται στα παραδείγµατα (instance-based learners), επηρεάζεται, σαφώς, από το µέγεθος του συνόλου δεδοµένων. Σε αυτή την περίπτωση,
η επιλογή παραδειγµάτων (instance selection) µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, που επιχειρεί να διατηρήσει την ποιότητα µαζί µε την ελαχιστοποίηση του
µεγέθους του συνόλου δεδοµένων [241]. Επιπλέον, αυξάνοντας τον αριθµό των παραδειγµάτων, η πολυπλοκότητα του παραγόµενου µοντέλου αυξάνεται µε αποτέλεσµα τη µείωση της
επεξηγηµατικότητας των αποτελεσµάτων. Εποµένως, η επιλογή παραδειγµάτων συνιστάται
ιδιαίτερα στην περίπτωση µεγάλων συνόλων δεδοµένων, όπως σηµειώνεται στο άρθρο [152].
Η δειγµατοληψία (sampling) είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη διαδικασία, δεδοµένου
ότι αποτελεί µια ισχυρή υπολογιστική ενέργεια, που λειτουργεί σε ένα υπο-σύνολο (subsample) του συνόλου δεδοµένων και είναι σε ϑέση να διατηρήσει ή και να αυξήσει την ακρίβεια [216]. Υπάρχει µια ποικιλία διαδικασιών για την δειγµατοληψία παραδειγµάτων από
ένα µεγάλο σύνολο δεδοµένων (σύνολα δεδοµένων που ξεπερνούν το ένα Gb). Οι πιο γνωστές είναι οι ακόλουθες [56]: (α) η τυχαία δειγµατοληψία (random sampling), που επιλέγει
τυχαία ένα υποσύνολο παραδειγµάτων και (ϐ) η στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία (stratified
sampling), στην περίπτωση που οι τιµές της κλάσης δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες
στο σύνολο δεδοµένων.
Στο άρθρο [325], ο συγγραφέας του παρουσίασε ένα ενοποιηµένο πλαίσιο, το οποίο καλύπτει προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την επιλογή παραδειγµάτων. Επιπλέον, στις εργασίες [214] και [147], παρέχεται επίσης µια ταξινόµηση και κατάταξη πρωτοτύπων σχηµάτων
µείωσης παραδειγµάτων. Γενικά, οι µέθοδοι επιλογής παραδειγµάτων έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετικές κλάσεις, όπως αναγράφεται στην εργασία [278]:
(α) Τύπος επιλογής ( Type of selection): (i) Οι µέθοδοι συµπύκνωσης (condensation methods), οι οποίες προσπαθούν να υπολογίσουν ένα σταθερό υποσύνολο, αφαιρώντας
περιπτώσεις που δεν µπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια ταξινόµησης, (ii) οι µέθοδοι
έκδοσης (edition methods), οι οποίες προσπαθούν να αφαιρέσουν ϑορυβώδη στιγµιότυπα και (iii) οι υβριδικές µέθοδοι (hybrid methods), που αναζητούν ένα υποσύνολο
στο οποίο συναντώνται τόσο ϑορυβώδη όσο και ανωφελή παραδείγµατα.
(ϐ) Κατεύθυνση αναζήτησης ( Direction of search): (i) Οι ϐαθµιδωτές ή αυξητικές µέθοδοι
(incremental methods), που ξεκινούν µε ένα κενό σύνολο και προσθέτουν παραδείγµατα σύµφωνα µε κάποιο κριτήριο, ενώ αντίθετα (ii) οι µειωτικές µέθοδοι (decremental
methods), που ξεκινούν µε ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων και αφαιρούν παραδείγµατα σύµφωνα µε κάποια κριτήρια και (iii) οι µικτές µεθόδοι (mixed methods), που
ξεκινούν µε ένα υποσύνολο και προσθέτουν ή αφαιρούν παραδείγµατα, ανάλογα µε
την πλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων.
(γ) Αξιολόγηση της αναζήτησης ( Evaluation of search): (i) Οι µέθοδοι περιτυλίγµατος (wrapper methods), που ϑεωρούν ένα κριτήριο επιλογής µε ϐάση την ακρίβεια που επιτυγχάνεται από έναν ταξινοµητή και (ii) οι µεθόδοι ϕιλτραρίσµατος (filter methods), που
χρησιµοποιούν µια συνάρτηση επιλογής, η οποία δε σχετίζεται µε κάποιο συγκεκριµένο ταξινοµητή.
Στο άρθρο [36], οι συγγραφείς του έχουν συγκρίνει έντεκα µεθόδους για την εύρεση πρωτοτύπων, στα οποία ϐασίζεται ο ταξινοµητής των πλησιέστερων γειτόνων (nearest-neighbor
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classifier). Σε αυτή τη σύγκριση, διάφορες µέθοδοι έχουν επιδείξει καλή απόδοση αλλά καµία από αυτές δεν είναι ανώτερη από όλες τις άλλες. Στην περίπτωση δυαδικών προβληµάτων
(binary problems), έχει παρουσιαστεί µία σηµαντική παρατήρηση [306]. Συγκεκριµένα, οι
συναρτήσεις διάκρισης που ϐασίζονται στην ανοµοιογένεια (dissimilarity-based discrimination functions), οι οποίες στηρίζονται σε σύνολα δεδοµενων µειωµένων πρωτοτύπων (3-10%
των παραδειγµάτων εκπαίδευσης), προσφέρουν παρόµοια ή πολύ καλύτερη ακρίβεια ταξινόµησης από τον αλγόριθµο k−ΝΝ, που εφαρµόζεται σε ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης.
Επίσης, ο κανόνας επιλογής σχετίζεται µε τον ταξινοµητή k−ΝΝ στους περισσότερους αλγόριθµους περιτυλίγµατος (wrapper algorithms) [93].
΄Ενας πολύ γνωστός αλγόριθµος, για παράδειγµα, είναι ο αλγόριθµος HitMiss Network
(HMN) που προτάθηκε στην εργασία [254]. Αυτός ο αλγόριθµος επικεντρώνεται στην αποµάκρυνση του πλεονασµού (redundancy removal) και όχι στη µείωση του ϑορύβου. Συγκεκριµένα, ο προτεινόµενος αλγόριθµος χρησιµοποιήθηκε για να ϐελτιώσει την απόδοση
του αλγορίθµου 1−ΝΝ. Ο συγγραφέας της εργασίας πρότεινε τρεις παραλλαγές του αρχικού
αλγορίθµου. Καθεµία από αυτές παρείχε ξεχωριστά πλεονεκτήµατα και ϐελτιώσεις σε σχέση
µε τον αλγόριθµο 1−ΝΝ. Για παράδειγµα, η παραλλαγή που ονοµάζεται HMNC, διαγράφει
παραδείγµατα από το σύνολο δεδοµένων, αλλά αυτό δεν επηρέασε την ακρίβεια του αλγορίθµου 1−ΝΝ. Ακόµα, η παραλλαγή η οποία ονοµάστηκε HMN-EI και εκτελούσε επανειληµµένα
την έκδοση HMN-E, ήταν η δεύτερη παραλλαγή που πρότεινε ο συγγραφέας, µε την οποία
κατάφερε τη µείωση του χώρου αποθήκευσης. Και οι τρεις παραλλαγές δοκιµάστηκαν εκτενώς σε πολλαπλά και διαφορετικού τύπου σύνολα δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος έχει καλύτερη ικανότητα γενίκευσης από άλλους αλγορίθµους επιλογής παραδειγµάτων. Επιπλέον, ϐελτιώνει σηµαντικά την ακρίβεια του ταξινοµητή
1−ΝΝ. Επιπροσθέτως, στο άρθρο [275], οι συγγραφείς πρότειναν τον αλγόριθµο διατήρησης
ορίων κλάσης (class boundary preserving algorithm). Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί
την έννοια του προσβάσιµου συνόλου (reachable set) και προτείνει µία επέκταση, η οποία
περιλαµβάνει κάτι περισσότερο από τον πλησιέστερο γείτονα. Στη συνέχεια, µε τη χρήση
των πολλαπλών προσβάσιµων συνόλων και των πλησιέστερων γειτόνων δηµιουργεί µία δοµή
γεωµετρικών µοτίβων προκειµένου να αφαιρεθούν τα περιττά παραδείγµατα.
Στο άρθρο [83] έχει προταθεί µια στρατηγική ϕιλτραρίσµατος παραδειγµάτων (instance
selection filtering strategy). Σε αυτή τη στρατηγική, η ϐασική ιδέα είναι να διαιρέσουµε το
σύνολο δεδοµένων σε µικρά αµοιβαίως αποκλειστικά µπλοκ (small mutually exclusive blocks) και στη συνέχεια, να εφαρµόσουµε ξεχωριστά έναν αλγόριθµο επιλογής παραδειγµάτων
σε κάθε µπλοκ. Ακολούθως, οι περιπτώσεις που επιλέγονται από κάθε µπλοκ, συγχωνεύονται σε υποσύνολα, περίπου ίδιου µεγέθους, και ο αλγόριθµος επιλογής παραδειγµάτων
εφαρµόζεται ξανά. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να αρχίσει να αυξάνεται ένα σφάλµα
επικύρωσης (validation error).
Στη συνέχεια αυτής της υποενότητας, παρουσιάζουµε περισσότερες εργασίες, στις οποίες
ο αναγνώστης µπορεί να ϐρει υλοποιήσεις µεθόδων και τεχνικών επιλογής παραδειγµάτων.
Μέσω αυτών, η διεργασία επιλογής και κατ΄ επέκταση η αύξηση ακρίβειας της ταξινόµησης
σε πληθώρα παραδειγµάτων γίνεται πιο εφικτή. ΄Ετσι, στο άρθρο [79], παρουσιάστηκε µία
προσέγγιση συσταδοποίησης για την επιλογή παραδειγµάτων. Αρχικά, αυτή η προσέγγιση
δηµιουργεί οµάδες παραδειγµάτων για κάθε κλάση µέσω συστάδων και στη συνέχεια, στο
δεύτερο ϐήµα, χρησιµοποιείται µια διαδικασία περιτυλίγµατος (wrapper procedure).
Επιπλέον, εξελικτικές τεχνικές εχουν χρησιµοποιηθεί για την προσέγγιση του προβλήµατος επιλογής παραδειγµάτων, όπως ο αλγόριθµος που προτάθηκε στην εργασία [146]. Συγκεκριµένα, αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί έναν µεµετικό αλγόριθµο (memetic algorithm), ο οποίος συνδυάζει εξελικτικούς αλγορίθµους και στρατηγικές τοπικής αναζήτησης.
Λόγω αυτού του συνδυασµού, αποφεύγεται το έµφυτο πρόβληµα σύγκλισης που πλήττει
τους εξελικτικούς αλγορίθµους. Στην πραγµατικότητα, επιτυγχάνονται πολύ καλά αποτελέσµατα, καθώς ο αριθµός των δεδοµένων αυξάνεται. ΄Ενας επιπλέον εξελικτικός αλγόριθµος
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επιλογής παραδειγµάτων είναι ο αλγόριθµος συνέργιας συνεξέλιξης για την επιλογή παραδειγµάτων (cooperative coevolutionary instance selection algorithm) που προτάθηκε στην
εργασία [151]. Σε αυτή την προσέγγιση, χρησιµοποιείται η τεχνική διαίρει και ϐασίλευε
(divide and conquer). ΄Ετσι, το αρχικό σύνολο δεδοµένων υποδιαιρείται σε µικρότερα σύνολα και µία τεχνική ολικής ϐελτιστοποίησης, ϐασισµένη στους πληθυσµούς (population based), αναζητά τον καλύτερο συνδυασµό. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου, είναι ότι, ο
χρήστης µπορεί να ελέγξει την αντικειµενική συνάρτηση (objective function), (όπως η ακρίβεια ή ο χώρος αποθήκευσης), µέσω της συνάρτησης καταλληλότητας (fitness function).
Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση δεν απαιτεί τον υπολογισµό µετρικών απόστασης ή τη χρήση
ενός συγκεκριµένου αλγορίθµου ταξινόµησης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει
ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος δεν είναι κατώτερος από οποιονδήποτε άλλο από τους συγκρίσιµους αλγορίθµους. Ακόµα, αυτή η προσέγγιση είναι ανώτερη από άποψη απαιτήσεων
και είναι πολλά υποσχόµενη στην περίπτωση µεγάλων συνόλων δεδοµένων σχετικά µε όρους
υπολογιστικού κόστους και αποτελεσµατικότητας.
Για τον χαρακτηρισµό του συνόλου δεδοµένων έχουν προταθεί διάφορα µέτρα (measures)
[52]. Αυτά τα µέτρα χρησιµοποιούνται για την επιλογή, από ένα πλήθος προεπιλεγµένων
µεθόδων, της µέθοδου (ή συνδυασµού µεθόδων) που αναµένεται να παράγει τα καλύτερα
αποτελέσµατα. Επιπλέον, µια µέθοδος ταξινόµησης παραδειγµάτων ανά κλάση, που χρησιµοποιεί όρια (borders), έχει προταθεί στην εργασία [180]. Τα όρια των παραδειγµάτων
είναι εκείνα που ϐρίσκονται κοντά στα όρια απόφασης µεταξύ των κλάσεων και είναι τα πιο
χρήσιµα για τους αλγορίθµους µάθησης.
Στο άρθρο [236], οι συγγραφείς του εισήγαγαν την αντιπροσωπευτική προσέγγιση ανίχνευσης δεδοµένων (representative data detection approach), η οποία ϐασίζεται στην ανάλυση και την πρόβλεψη των ακραίων προτύπων. ΄Ενα µοντέλο µάθησης αρχικά εκπαιδεύεται για να µάθει τα πρότυπα των (µη) αντιπροσωπευτικών δεδοµένων, που επιλέγονται από
µια συγκεκριµένη µέθοδο επιλογής παραδειγµάτων, σύµφωνα µε ένα µικρό ποσό δεδοµένων
εκπαίδευσης. ΄Ετσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πιο χρήσιµα παραδείγµατα, ακόµα και
από ένα τεράστιο συνολο δεδοµένων εκπαίδευσης.
Πρόσφατα [22] παρουσιάσθηκαν δύο νέοι αλγόριθµοι γραµµικής πολυπλοκότητας για το
σκοπό της καλύτερης επιλογής παραδειγµάτων. Και οι δύο αλγόριθµοι χρησιµοποιούν τον
ευαίσθητο εντοπισµό ϑέσης (locality-sensitive hashing) για να ϐρουν οµοιότητες µεταξύ των
παραδειγµάτων. Επίσης, στο άρθρο [387], οι συγγραφείς του έχουν διερευνήσει την επίδραση
της επιλογής παραδειγµάτων στο ϕιλτράρισµα ορισµένων ϑορυβωδών δεδοµένων, αναφορικά
µε τη διεργασία καταλογισµού (imputation). Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς αυτής της µελέτης εξέτασαν αν η διαδικασία επιλογής παραδειγµάτων πρέπει να προηγείται ή να ακολουϑεί τη διαδικασία καταλογισµού. Για το σκοπό αυτό, έδωσαν τέσσερις τρόπους-συνδυασµούς
για να ϐρουν ποιο είναι προτιµότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση-δηµιουργία
του καταλληλότερου συνόλου εκπαίδευσης για τον ταξινοµητή τους. Επιπλέον, εκτέλεσαν
εκτεταµένα υπολογιστικά πειράµατα για να ϐρουν τον καλύτερο συνδυασµό σε µια ποικιλία
συνόλων δεδοµένων. Οι τέσσερις συνδυασµοί δοκιµάστηκαν για τους ταξινοµητές k−ΝΝ και
SVM.
Στην εργασία [237], οι συγγραφείς της έχουν µελετήσει το πρόβληµα αναγνώρισης διανύσµατος υποστήριξης (support vector recognition problem) κυρίως στο πλαίσιο των µεθόδων
µείωσης (παραδειγµάτων), προκειµένου να ανασυσταθεί το σύνολο εκπαίδευσης. Οι συγγραϕείς του άρθρου επικεντρώθηκαν στο γεγονός της άνισης κατανοµής των παραδειγµάτων στον
χώρο διανυσµάτων, για να προτείνουν έναν αποτελεσµατικό αλγόριθµο αυτόµατης επιλογής
παραδειγµάτων, αναφορικά µε µεθόδους που ϐασίζονται στη γεωµετρία.
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε µια εργασία [126], όπου οι συγγραφείς της χρησιµοποίησαν έναν πολυ-αντικειµενικό εξελικτικό αλγόριθµο (multi-objective evolutionary algorithm),
µέσω του οποίου κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα ϐέλτιστο σύνολο τόσο χαρακτηριστικών
όσο και παραδειγµάτων. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε µη-
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ισοροπηµένα σύνολα δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας το γνωστό ταξινοµητή C4.5 σε συνδυασµό µε την πολύ γνωστή εξελικτική µέθοδο NSGA-II, ήταν σε ϑέση να επεκτείνουν τον χώρο
αναζήτησης, ο οποίος επιτρέπει την κατασκευή συνεργατιών µεθόδων ταξινόµησης (ensemble
of classifiers). ΄Ετσι, µέσω της επιλογής χαρακτηριστικών ξεπερνάται το πρόβληµα επικάλυψης (overlapping), που είναι εγγενές στα πολλαπλών κλάσεων µη-ισορροπηµένα σύνολα
δεδοµένων, καθώς και µέσω της επιλογής παραδειγµάτων, επιλύθηκαν δύο σηµαντικά προϐλήµατα, αυτό της εξάλειψης του ϑορύβου (elimination of noise) και του Ϲητήµατος της
ανισορροπίας (imbalance issue). Οι συγγραφείς διεξήγαγαν υπολογιστικά πειράµατα, συµπεριλαµβανοµένων συγκρίσεων µε ευρέως χρησιµοποιούµενους και γνωστούς ταξινοµητές
σε δυαδικά και πολλαπλών κλάσεων µη-ισορροπηµένα σύνολα δεδοµένων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προτεινόµενη µέθοδος EFIS-MOEA παρουσιάζει καλύτερη
απόδοση από τις συγκρινόµενες και είναι υποσχόµενη από την άποψη της δυνατότητάς της
να εφαρµοστεί σε µεγάλα σύνολα δεδοµένων.
Σε αυτό το σηµείο ϑα ϑέλαµε να κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην προσέγγιση της
παραγωγής πρωτοτύπων (prototype generation), η οποία δηµιουργεί νέα τεχνητά πρωτότυπα
για να αυξήσει την ακρίβεια. Στο άρθρο [386], οι συγγραφείς του διεξήγαγαν µια έρευνα
για τις µεθόδους παραγωγής πρωτοτύπων, που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τον αλγόριθµο
των πλησιέστερων γειτόνων. Επιπλέον, πραγµατοποίησαν µια πειραµατική µελέτη προκειµένου να µετρήσουν την απόδοση, όσον αφορά την ακρίβεια και τις δυνατότητες µείωσης των
παραδειγµάτων.
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, στην οποία αξιοποιείται ένα σύνολο ταξινοµητών µέσω της
χρήσης γενιάς παραδειγµάτων (instance generation), παρουσιάτηκε στην εργασία [270]. Η
ϕάση της εκπαίδευσης συνίσταται µε την επανάληψη N ϕορών της παραγωγής πρωτοτύπων
και στη συνέχεια, οι ϐαθµολογίες που προκύπτουν από την ταξινόµηση ενός δοκιµαστικού
παραδείγµατος, χρησιµοποιώντας κάθε σύνολο πρωτοτύπων, συνδυάζονται µε µια τελική
ψηφοφορία.
Σε γενικές γραµµές, οι ταξινοµητές αναµένεται να είναι σε ϑέση να γενικεύσουν πάνω
σε άγνωστα παραδείγµατα οποιασδήποτε κλάσης µε την ίδια ακρίβεια, κάτι που αποτελεί
µια ιδανική κατάσταση. Επίσης, σε πολλές εφαρµογές, οι µαθητές (learners) αντιµετωπίζουν
µη-ισορροπηµένα σύνολα δεδοµένων, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν µια συνθήκη µεϱοληψίας του µαθητή αναφορικά µε µια κλάση. Αυτή η µεροληψία (bias) είναι το αποτέλεσµα µιας κλάσης που υποεκπροσωπείται σε µεγάλο ϐαθµό στα δεδοµένα εκπαίδευσης
σε σύγκριση µε τις άλλες κλάσεις. Αυτό το γεγονός σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο
σχεδιάζονται οι εκπαιδευόµενοι (learners). Οι επαγωγικοί εκπαιδευόµενοι (inductive learners) σχεδιάζονται, συνήθως, για να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη αναφορικά µε τα παραδείγµατα εκπαίδευσης. Οι κλάσεις που περιέχουν λίγα παραδείγµατα µπορούν να αγνοηθούν
ως επί το πλείστον από τους αλγορίθµους µάθησης, καθώς το κόστος της καλής απόδοσης
στην υπερ-εκπροσωπούµενη κλάση υπερβαίνει το κόστος της κακής απόδοσης στη µικρότερη
κλάση [176].
Επισηµαίνουµε ότι τα µη-ισοροπηµένα σύνολα δεδοµένων έχουν πρόσφατα λάβει προσοχή σε διάφορες εργασίες της Μηχανικής Μάθησης [230]. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες
για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανισορροπίας στα σύνολα δεδοµένων, µεταξύ άλλων,
αναφέρουµε τα ακόλουθα [377]:
(i) ∆ιπλότυπα παραδείγµατα εκπαίδευσης της υπο-εκπροσωπούµενης κλάσης (underrepresented class), που στην πραγµατικότητα επαναλαµβάνουν τα παραδείγµατα (oversampling),
(ii) Αφαιρούνται παραδείγµατα εκπαίδευσης της υπερ-εκπροσωπούµενης κλάσης (overrepresented class), πραγµατοποιώντας, έτσι, µείωση µεγέθους (under-sampling),
(iii) Συνδυασµός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων µε αύξηση της «µικρής» κλάσης και
µείωση της «µεγάλης»,
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(iv) Προσεγγίσεις µάθησης που στηρίζονται σε συνεργατικές µεθόδους (ensembles).
Στο άρθρο [62], οι συγγραφείς του πρότειναν µια διµοφιλή µέθοδο στον τοµέα της ΜΜ
και Ε∆, την τεχνική της συνθετικής µειοψηφίας (Synthetic Minority Over-sampling TEchnique (SMOTE)), όπου παράγονται συνθετικά (τεχνητά) δείγµατα αντί για υπερ-δειγµατοληψία
(over-sampling). Ο αλγόριθµος SMOTE παράγει τον ίδιο αριθµό δειγµάτων συνθετικών δεδοµένων για κάθε πρωτότυπο παράδειγµα µειοψηφίας (minority instance). Αυτό συµβαίνει
χωρίς να ληφθούν υπόψη γειτονικά παραδείγµατα, γεγονός που αυξάνει την εµφάνιση επικάλυψης µεταξύ των κλάσεων [407].
Στην εργασία [125], προτάθηκε µια µεθοδολογία που χρησιµοποιεί τις Μηχανές ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης ως προεπεξεργαστή. Η προσέγγιση αυτή αντικαθιστά τις πραγµατικές
τιµές στόχου των δεδοµένων εκπαίδευσης µε αυτές που προβλέπονται από τον αλγόριθµο
SVM. Στη συνέχεια, τα τροποποιηµένα δεδοµένα εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται για την
εκπαίδευση άλλων αλγορίθµων.
Στη µελέτη [393], παρουσιάστηκε εκτεταµένη πειραµατική έρευνα µε χρήση ϑορυβωδών και µη-ισορροπηµένων δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων καταδεικνύουν
τις επιπτώσεις του ϑορύβου στη µάθηση από µη-ισορροπηµένα δεδοµένα. Συγκεκριµένα, ο
ϑόρυβος που προκύπτει από την αλλοίωση των παραδειγµάτων της αληθινής κλάσης µειοψηφίας ϕαίνεται να είναι ο σοβαρότερος. Στο άρθρο [55], οι συγγραφείς του πρότειναν το
συνδυασµό των αλγορίθµων διαστρωµάτωσης (stratification algorithm) και επιλογής παραδειγµάτων για την κλιµάκωση του συνόλου δεδοµένων προς τα κάτω (µείωση δεδοµένων).
Αναλυτικότερα, χρησιµοποιήθηκαν δύο µοντέλα διαστρωµάτωσης για να αυξηθεί η παρουσία κλάσεων µειοψηφίας, πριν λάβει χώρα η διαδικασία επιλογής παραδειγµάτων.
΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει στην Ενότητα 4.1 και όπως σηµειώνεται στη ϐιβλιογραϕία [246], το πρόβληµα της διαχείρισης µη-ισορροπηµένων δεδοµένων (imbalanced datasets) είναι ένα από τα σηµαντικότερα και πιο δύσκολα προβλήµατα στην Ε∆. Το πρόβληµα
ταξινόµησης είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται ευρέως και έχει πολλές διαφορετικές
πτυχές και προεκτάσεις. Οι πιο κοινές προσεγγίσεις περιλαµβάνουν : τη δειγµατοληψία δεδοµένων ή την κατάλληλη τροποποίηση του αλγορίθµου, ώστε να είναι σε ϑέση να χειριστούν
τα µη-ισορροπηµένα σύνολα δεδοµένων. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς του άρθρου [246],
η λύση επέρχεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό των παραπάνω προσεγγίσεων. Συγκεκριµένα, παρατήρησαν ότι οι λύσεις που είναι ευαίσθητες ως προς το κόστος, αν συνδυαστούν
µε τη δειγµατοληψία δεδοµένων και την αλγοριθµική τροποποίηση, µπορούν να επιτύχουν
καλύτερο κόστος εσφαλµένης ταξινόµησης στην κλάση µειοψηφίας. Επιπλέον, έχουν ελαχιστοποιήσει τα λάθη υψηλού κόστους (high-cost errors).
Υπολογιστικά πειράµατα σε δεκαεπτά σύνολα πραγµατικών δεδοµένων, που χρησιµοποιούν οκτώ διαφορετικούς ταξινοµητές, έχουν δείξει ότι η υπερ-δειγµατοληψία (over-sampling) της κλάσης µειοψηφίας υπερβαίνει την υπο-δειγµατοληψία (under-sampling) της κλάσης πλειοψηφίας, όταν τα σύνολα δεδοµένων είναι έντονα µη-ισορροπηµένα. Από την άλλη
πλευρά, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές για τις ϐάσεις δεδοµένων µε χαµηλά ποσοστά
ανισορροπίας [150].
Στη συνέχεια, ο αναγνώστης µπορεί να ϐρει στον Πίνακα 4.4 µια σύντοµη περιγραφή και
πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές που έλαβαν οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι, οι οποίες σχετίζονται µε Ϲητήµατα επιλογής παραδειγµάτων.
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Συνοπτική περιγραφή

Η συγκεκριµένη εργασία δίνει µια λεπτοµερή σύγκριση µεταξύ διαφόρων
προσεγγίσεων για την εύρεση πρωτοτύπων [36].
Στο συγκεκριµένο άρθρο παρουσιάζεται ο γνωστός αλγόριθµος SMOTE,
όπου παράγονται τεχνητά δείγµατα αντί για υπερ-δειγµατοληψία (oversampling) [62].
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα κύρια ϑέµατα και οι εξελίξεις σχετικά
µε τις τεχνικές επιλογής παραδειγµάτων [241].
Παρέχεται ένα πλαίσιο που περιλαµβάνει προσεγγίσεις επιλογής παραδειγµάτων, καθώς επίσης τη δειγµατοληψία και συγκεκριµένα παραδείγµατα επισηµαίνοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους [325].
Προτείνεται ένα ευφυές µοντέλο που ϐασίζεται στον SVM ταξινοµητή, προκειµένου να ϕιλτράρει και να προσαρµόσει µεταβαλλόµενες καταστάσεις
[216].
∆ιεξάγονται εκτεταµένα υπολογιστικά πειράµατα µε αρκετές µετρικές και
µη-µετρικές αναπαραστάσεις ανοµοιότητας. Επίσης, παρέχονται πρωτότυπα σχήµατα επιλογής [306].
Προτείνεται ένας αποτελεσµατικός συνδυασµός εξελικτικών αλγορίθµων
και τοπικών τεχνικών αναζήτησης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
επιλογής πρωτοτύπων [146].
Αυτή η εργασία παρουσίασε το χρήσιµο ϱόλο των εξελικτικών αλγορίθµων,
όσον αφορά τη µείωση δεδοµένων. Οι συγγραφείς της παρείχαν µια σειϱά εφαρµογών Εξόρυξης ∆εδοµένων, όπου εφαρµόστηκαν οι εξελικτικοί
αλγόριθµοι [94].
Πρόκειται για µια εργασία επισκόπησης, όπου οι συγγραφείς της συνοψίζουν τις πιο γνωστές µεθόδους επιλογής παραδειγµάτων [278].

4.5 Επιλογή παραδειγµάτων

Τίτλος

109

ΑαΕ
74.50

‘Analysis of preprocessing vs cost-sensitive learning for imbalanced classification. Open problems on intrinsic data characteristics’.
‘A taxonomy and experimental study on prototype generation for nearest neighbor classification’
‘Instance selection of linear complexity for big data’

157

26.17

195

32.50

22

11.00

‘Combining instance selection for better missing
value imputation’

14

7.00

‘An efficient instance selection algorithm to reconstruct training set for support vector machine’

15

15.00

Συνοπτική περιγραφή
Οι συγγραφείς του άρθρου παρουσίασαν µια εκτενή ανασκόπηση, εξετάζοντας τις πιο χρησιµοποιούµενες µεθόδους επιλογής πρωτυτύπων, για
να ϐοηθήσουν τον αλγόριθµο πλησιέστερων γειτόνων να ξεπεράσει ένα
πλήθος εγγενών µειονεκτηµάτων [147].
Σε αυτή την προσέγγιση, η δειγµατοληψία δεδοµένων µε γνωστούς ταξινοµητές ϕαίνεται να προσφέρει λύση στη διαχείρηση µη-ισορροπηµένων
δεδοµένων [246].
Οι συγγραφείς παρουσίασαν µια έρευνα αναφορικά µε τις µεθόδους παϱαγωγής πρωτοτύπων για τον ταξινοµητή k−ΝΝ [386].
Σε αυτή την εργασία προτείνονται δύο νέοι αλγόριθµοι που εξετάζουν τα
χαρακτηριστικά των παραδειγµάτων προκειµένου να ϐρουν οµοιότητες.
Και οι δύο αλγόριθµοι χρησιµοποιούν έναν τοπικό-ευαίσθητο κατακερµατισµό (locality-sensitive hashing) για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός [22].
Οι συγγραφείς του άρθρου εξέτασαν αν η διαδικασία επιλογής των παραδειγµάτων πρέπει να προχωρήσει ή να ακολουθήσει τη διαδικασία καταλογισµού [387].
Σε αυτή την εργασία έχει µελετηθεί το πρόβληµα αναγνώρισης διανύσµατος υποστήριξης σχετικά µε τις µεθόδους µείωσης, προκειµένου να ανασυσταθεί το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης [237].

Πίνακας 4.4: Σύντοµη περιγραφή και αριθµός αναφορών που
σχετίζονται µε τα ϑέµατα επιλογής παραδειγµάτων, όπως παϱουσιάζονται στην ενότητα 4.5. ΄Οπου «ΣΠΑ» δηλώνει το Συνολικό Πλήθος Αναφορών, ενώ «ΑαΕ» δηλώνει τον αριθµό Αναφοϱών ανά ΄Ετος.
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Είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι αρκετοί µαθητές (learners), όπως ο αλγόριθµος k−ΝΝ,
είναι πολύ ευαίσθητοι σε σχέση µε άσχετα χαρακτηριστικά (irrelevant features). Επιπλέον,
η παρουσία άσχετων χαρακτηριστικών µπορεί να κάνουν την εκπαίδευση κάποιων αλγοϱίθµων, όπως οι Μηχανές ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης και τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα
άκρως αναποτελεσµατική και σε πολλές περιπτώσεις µη πρακτική. Επιπλέον, οι Bayesian
ταξινοµητές δεν αποδίδουν καλά στην περίπτωση πλεοναζόντων µεταβλητών (redundant variables). Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ϑέµατα αυτά, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί
η προσέγγιση της επιλογής των χαρακτηριστικών (feature selection). Η διαδικασία αυτή,
στοχεύει στον εντοπισµό και κατάργηση όσο το δυνατόν περισσότερων άσχετων και περιττών
χαρακτηριστικών. Αυτό µειώνει τη διαστασιµότητα των δεδοµένων και διευκολύνει τους αλγορίθµους µάθησης, ώστε να λειτουργούν γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα. Γενικά, τα
χαρακτηριστικά µπορούν να διακριθούν ως εξής [193]:
(α) Σχετικά (Relevant): Τα χαρακτηριστικά που έχουν επιρροή στην κλάση και ο ϱόλος
τους δεν µπορεί να ϑεωρηθεί από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, πρόκειται
για χαρακτηριστικά µε σηµαντικό ϱόλο στο σύνολο δεδοµένων.
(ϐ) ΄Ασχετα (Irrelevant): ΄Ασχετα χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν καθόλου την κλάση.
(γ) Πλεονάζοντα (Redundant): Ο πλεονασµός συναντάται όταν ένα χαρακτηριστικό µποϱεί να πάρει το ϱόλο ενός άλλου (ίσως ο απλούστερος τρόπος για να µοντελοποιηθεί
ο πλεονασµός). Στην πράξη, δεν είναι τόσο απλό να προσδιοριστεί ο πλεονασµός χαϱακτηριστικών, όταν ένα χαρακτηριστικό συσχετίζεται (ίσως εν µέρει) µε ένα σύνολο
χαρακτηριστικών. Συνεπώς, είναι η δυσκολότερη κατηγορία προς διαχείριση.
Γενικά, οι αλγόριθµοι επιλογής χαρακτηριστικών αποτελούνται από δύο προσεγγίσεις
[193]:
(i) ΄Ενας αλγόριθµος επιλογής (selection algorithm), που παράγει τα προτεινόµενα υποσύνολα χαρακτηριστικών, προκειµένου να ϐρει ένα ϐέλτιστο υποσύνολο και
(ii) ΄Ενας εξελικτικός αλγόριθµος (evolutionary algorithm), ο οποίος αποφασίζει για την
ποιότητα του προτεινόµενου υποσυνόλου χαρακτηριστικών, επιστρέφοντας κάποια µέτρα
«καταλληλότητας» στον αλγόριθµο επιλογής.
Από την άλλη πλευρά, χωρίς την εφαρµογή ενός κατάλληλου κριτηρίου διακοπής, είναι δυνατόν η διαδικασία της επιλογής χαρακτηριστικών να εκτελεστεί εξαντλητικά ή χωρίς
τερµατισµό, στο χώρο των υποψήφιων υποσυνόλων. Συνήθως, τα κριτήρια διακοπής είναι :
(i) Είτε η προσθήκη (ή η διαγραφή) οποιουδήποτε χαρακτηριστικού που δεν προσφέρει
ένα καλύτερο υποσύνολο, και/ή
(ii) Είτε εάν έχει ϐρεθεί ένα ϐέλτιστο υποσύνολο σύµφωνα µε κάποια συνάρτηση αξιολόγησης.
Στην εργασία [304], διάφορες τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών έχουν συγκριθεί, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι, καµία από αυτές δεν είναι ανώτερη από όλες τις υπόλοιπες.
΄Οσον αφορά τη στρατηγική επιλογής, οι µέθοδοι ϕιλτραρίσµατος ταξινοµούν τα χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τον ταξινοµητή. Στις µεθόδους ϕιλτραρίσµατος, ένα χαρακτηριστικό
µπορεί να επιλεγεί λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα προκαθορισµένα κριτήρια όπως : (α) την
αµοιβαία πληροφόρηση (mutual information) [69], (ϐ) το µέτρο διαχωρισµού κλάσης (class
separability measure) [253], ή (γ) την κατάταξη µεταβλητής (variable ranking) [57].
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Από την άλλη πλευρά, οι µέθοδοι περιτυλίγµατος (wrapper methods) χρησιµοποιούν
έναν ταξινοµητή για να αξιολογήσουν τα υποσύνολα χαρακτηριστικών. Αυτές οι µέθοδοι
είναι υπολογιστικά δαπανηρές στην πράξη και δεν είναι ανεξάρτητες από τον τύπο ταξινοµητή που χρησιµοποιείται, όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά στην εργασία [242]. Οι
µέθοδοι περιτυλίγµατος, χρησιµοποιούν την προσέγγιση της διασταυρούµενης επικύρωσης
(cross-validation) για να προβλέψουν τα οφέλη από την προσθήκη ή την αφαίρεση ενός χαϱακτηριστικού από το υποσύνολο χαρακτηριστικών που χρησιµοποιείται. Στην περίπτωση
της ϐηµατικής προς τα εµπρός επιλογής (forward stepwise selection), δηµιουργείται επαναληπτικά ένα υποσύνολο χαρακτηριστικών. Κάθε ένα από τα αχρησιµοποίητα χαρακτηριστικά
προστίθεται στο µοντέλο µε τη σειρά του και επιλέγεται το χαρακτηριστικό που ϐελτιώνει πεϱισσότερο την ακρίβεια του µοντέλου. Στην περίπτωση της ϐηµατικής προς τα πίσω επιλογής
(backward stepwise selection), ο αλγόριθµος ξεκινά µε την οικοδόµηση ενός µοντέλου που
περιλαµβάνει όλα τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά εισόδου. Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθµος εντοπίζει τη µεταβλητή της οποίας η απουσία προκαλεί τη µεγαλύτερη ϐελτίωση της
απόδοσης (ή προκαλεί την ελάχιστη χειροτέρευση του µοντέλου). ΄Ενα πρόβληµα µε την
προς τα εµπρός επιλογή είναι ότι, µπορεί να αποτύχει να συµπεριλάβει χαρακτηριστικά που
είναι αλληλεξαρτώµενα, καθώς προσθέτει µια µεταβλητή τη ϕορά. Από την άλλη πλευρά,
είναι σε ϑέση να εντοπίσει µικρά αποτελεσµατικά υποσύνολα πολύ σύντοµα, αφού οι πρώτες
αξιολογήσεις που περιλαµβάνουν σχετικά λίγα χαρακτηριστικά είναι γρήγορες. Αντίθετα,
στην προς τα πίσω επιλογή, οι αλληλεπιδράσεις διαχειρίζονται καλώς, αλλά στην αρχή οι
αξιολογήσεις είναι υπολογιστικά δαπανηρές.
∆ιάφορες µέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών, αντιµετωπίζουν την περίπτωση πολλαπλών
κλάσεων απευθείας (αντί να την «αποδοµούν» σε διάφορα προβλήµατα δύο κλάσεων). Η
διαδοχική προς τα εµπρός αιωρούµενη επιλογή (sequential forward floating selection) και
η διαδοχική προς τα πίσω αιωρούµενη επιλογή (sequential backward floating selection),
χαρακτηρίζεται από το µεταβαλλόµενο αριθµό χαρακτηριστικών που περιλαµβάνονται ή εξαλείφονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας [370]. Στο άρθρο [251], οι συγγραφείς
έχουν εισαγάγει έναν αλγόριθµο περιτυλίγµατος για την επιλογή χαρακτηριστικών χρησιµοποιώντας Μηχανές ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης µε συναρτήσεις πυρήνα (kernel functions).
Η µέθοδός τους, ϐασίζεται σε µια διαδοχική προς τα πίσω επιλογή, χρησιµοποιώντας τον
αριθµό των λανθασµένων ταξινοµήσεων σε ένα υποσύνολο επικύρωσης (validation subset),
ως το µέτρο για να αποφασίσει ποιο χαρακτηριστικό πρέπει να εξαλειφθεί σε κάθε ϐήµα.
Επιπλέον, ο γενετικός αλγόριθµος (genetic algorithm), είναι µια ακόµα γνωστή προσέγγιση για την αντιµετώπιση ϑεµάτων επιλογής χαρακτηριστικών [357]. Σε αυτή την προσέγγιση,
για κάθε επανάληψη, επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό και αποφασίζεται αν ϑα συµπεριληφθεί
στο υποσύνολο ή ϑα αποκλειστεί από αυτό. ΄Ολοι οι συνδυασµοί άγνωστων χαρακτηριστικών χρησιµοποιούνται µε ίσες πιθανότητες. Λόγω της πιθανοτικής ϕύσης της διαδικασίας
αναζήτησης, ένα χαρακτηριστικό που ϑα πρέπει να είναι στο υποσύνολο ϑα είναι ανώτερο
των άλλων, ακόµα και αν εξαρτάται από ένα άλλο χαρακτηριστικό. ΄Ενα σηµαντικό χαρακτηριστικό του γενετικού αλγορίθµου είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί την επίσταση
(epistasis), (δηλαδή την αλληλεξάρτηση µεταξύ των δυαδικών ψηφίων στη συµβολοσειρά),
και έτσι, είναι κατάλληλος για την επιλογή χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, οι γενετικοί αλγόριθµοι απαιτούν, συνήθως, µεγάλο αριθµό αξιολογήσεων προκειµένου να ϕτάσουν
σε έναν ελαχιστοποιητή.
Προκειµένου να συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα των µοντέλων ϕιλτραρίσµατος και περιτυλίγµατος, έχουν προταθεί διάφορα υβριδικά µοντέλα (hybrid models) για την αντιµετώπιση δεδοµένων µεγάλης διαστάσεως. Στην εργασία [391], οι συγγραφείς της παρουσίασαν
έναν υβριδικό αλγόριθµο ϕίλτρου-περιτυλίγµατος για την επιλογή χαρακτηριστικών (hybrid
filter-wrapper feature subset selection), που ϐασίζεται στη ϐελτιστοποίηση µε χρήση σµήνους
σωµατιδίων (particle swarm optimization) [211, 296] για την ταξινόµηση των SVM. Το µοντέλο ϕίλτρου ϐασίζεται στις αµοιβαίες πληροφορίες και είναι ένα συνδυασµένο µέτρο της
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συνάφειας (relevance) και του πλεονασµού (redundancy) χαρακτηριστικών αναφορικά µε
το επιλεγµένο υποσύνολο χαρακτηριστικών. Επίσης, το µοντέλο περιτυλίγµατος µπορεί να
ϑεωρηθεί ως τροποποιηµένος διακριτός αλγόριθµος ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους σωµατιδίων.
Οι συγγραφείς του άρθρου [190], πρότειναν µια έννοια γειτονιάς περιθωρίου (neighborhood margin) και γειτονιάς µαλακού περιθωρίου (neighborhood soft margin), προκειµένου να
υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση µεταξύ διαφορετικών κλάσεων. Συγκεκριµένα, έχουν χρησιµοποιήσει το κριτήριο του µαλακού περιθωρίου γειτονιάς, για να εκτιµήσουν την ποιότητα
των υποψηφίων χαρακτηριστικών και να δηµιουργήσουν έναν άπληστο αλγόριθµο επιλογής
χαρακτηριστικών προς τα εµπρός.
΄Ενα στοιχείο στο οποίο αξίζει να σταθούµε είναι το ακόλουθο. Αντί να προσεγγίσουµε χωριστά την επιλογή παραδειγµάτων ή τα προβλήµατα της επιλογής χαρακτηριστικών,
σε διάφορες ερευνητικές προσπάθειες, µελετάται η ταυτόχρονη επιλογή παραδειγµάτων και
χαρακτηριστικών [93]. Για να συµβεί αυτό, οι συντάκτες του άρθρου παρείχαν ένα εξελικτικό
σχήµα, που εφαρµόστηκε στο πρόβληµα ταξινόµησης του αλγορίθµου k−ΝΝ. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προτεινόµενη µέθοδος υπερέχει έναντι άλλων γνωστών
εξελικτικών προσεγγίσεων, όπως οι αλγόριθµοι FS-GGA, FS-SSGA, FS-CHC και 1−ΝΝ, όσον
αφορά το πρόβληµα µείωσης των δεδοµένων.
Ακόµα, στο άρθρο [350], οι συγγραφείς του, µε ϐάση τη ϑεωρία των ακατέργαστων συνόλων (rough set theory), έχουν αντιµετωπίσει το πρόβληµα της επιλογής χαρακτηριστικών για ευαίσθητα σε κόστος δεδοµένα µε ελλίπουσες τιµές. ΄Ετσι, πρότειναν µια πολυαντικειµενική συνάρτηση αξιολόγησης, προκειµένου να προσδιοριστεί η σηµασία των υποψηφίων χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα, αυτό συµβαίνει λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την
ισχύ της ϑετικής περιοχής (positive region) και της συνοριακής περιοχής (boundary region),
αλλά και το σχετικό τους κόστος (associated costs).
Γενικά, στις προσεγγίσεις επιλογής χαρακτηριστικών, ένα χαρακτηριστικό παίρνει ένα
δυαδικό ϐάρος, όπου το ‘1’ υποδεικνύει ότι το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί, ενώ το ‘0’ το
αντίθετο. Ωστόσο, η στάθµιση χαρακτηριστικών (feature weighting) αντιστοιχεί µια τιµή,
συνήθως από το διάστηµα [0, 1] σε κάθε χαρακτηριστικό, και όσο µεγαλύτερη είναι αυτή
η τιµή, τόσο πιο σηµαντικό ϑα είναι το χαρακτηριστικό. Η χρήση των µοντέλων που στηϱίζονται στο ϐάρος (weight-based models), εχει καθιερωθεί ευρέως σε διάφορα Ϲητήµατα
ταξινόµησης [411]. Για αυτό τον σκοπό, τα σταθµισµένα νευρωνικά δίκτυα (weighted neural networks), µπορούν να ϑεωρηθούν ως ένα από τα πιο χρησιµοποιούµενα παραδείγµατα
στο χώρο [290]. Από την άλλη, οι µέθοδοι των Μηχανών ∆ιανυσµατικής Υποστήριξης [349]
και των πλησιέστερων γειτόνων [258] µπορούν να χρησιµοποιήσουν ϐάρη για να επιτύχουν
καλύτερη απόδοση. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι, η σωστή απόδοση των ϐαρών κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης, ϐελτιώνει την ακρίβεια ταξινόµησης του µοντέλου.
Στο άρθρο [385], οι συγγραφείς του έχουν ενσωµατώσει ένα νέο σχήµα στάθµισης χαρακτηϱιστικών, χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές µεθοδολογίες παραγωγής πρωτοτύπων. Στην
ουσία, οι συγγραφείς του, µε το προτεινόµενο υβριδικό εξελικτικό σχήµα ϐελτίωσαν την απόδοση άλλων εξελικτικών προσεγγίσεων, που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη ϐελτιστοποίηση
των ϑέσεων των πρωτοτύπων.
Είναι ευρέως γνωστό ότι τα δέντρα απόφασης χρησιµοποιούν τη διαδικασία διαίρει και
ϐασίλευε. Εποµένως, τείνουν να αποδίδουν καλά αν υπάρχουν λίγα και πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά, αλλά στην περίπτωση που υπάρχουν πολλές πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Γενικά, το πρόβληµα της αλληλεπίδρασης χαρακτηριστικών µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε την κατασκευή νέων από το ϐασικό σύνολο χαρακτηριστικών. Αυτή
η διαδικασία ονοµάζεται κατασκευή/µετασχηµατισµός χαρακτηριστικών (feature construction/transformation). Σε αυτή την περίπτωση, τα νέα χαρακτηριστικά που δηµιουργούνται
ενδέχεται να οδηγήσουν στη δηµιουργία πιο µεστών και ακριβών ταξινοµητών. Επιπλέον, η
ανακάλυψη σηµαντικών χαρακτηριστικών συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του παρα-
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γόµενου ταξινοµητή και στην καλύτερη κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας.
Οι συγγραφείς της εργασίας [357], έχουν χρησιµοποιήσει τις προσεγγίσεις του γενετικού
προγραµµατισµού και του γενετικού αλγορίθµου, ως εργαλεία προεπεξεργασίας δεδοµένων
µε εφαρµογή τα δέντρα απόφασης. Συγκεκριµένα, για αυτή την περίπτωση χρησιµοποίησαν τον αλγόριθµο C4.5, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός δέντρου απόφασης.
Αναλυτικότερα, χρησιµοποίησαν γενετικό προγραµµατισµό προκειµένου να κατασκευάσουν
χαρακτηριστικά και τον γενετικό αλγόριθµο ως εργαλείο επιλογής χαρακτηριστικών. Ακόµα,
έχουν αποδείξει, χρησιµοποιώντας δέκα σύνολα δεδοµένων, ότι το πλαίσιο που όρισαν επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα συγκριτικά µε τη µεµονωµένη χρήση δέντρων απόφασης.
Επιπρόσθετα, έχουν αποδείξει ότι η αποτελεσµατική προεπεξεργασία των δεδοµένων εισόδου
στα δέντρα απόφασης, µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά την απόδοση της ταξινόµησης.
Συµπληρωµατικά, η ανάλυση κύριων συνιστωσών είναι ένα είδος αναλυτικής διαδικασίας, που ϐασίζεται σε έναν υπόχωρο και είναι σε ϑέση να εκτιµήσει ένα αρχικό δείγµα
µε τη χρήση χαρακτηριστικών διανυσµάτων χαµηλών διαστάσεων [186]. Ακόµα, ένας µεγάλος χώρος χαρακτηριστικών µπορεί να µετατραπεί σε ένα χώρο χαµηλής διαστασιµότητας,
εκπαιδεύοντας ένα πολυστρωµατικό νευρωνικό δίκτυο (multilayer neural network) µε λίγα
κρυµµένα στρώµατα. ΄Ετσι, οι γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι ϐελτιστοποίησης απότοµης κλίσης (gradient descent) µπορούν, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθούν
για την εξοµάλυνση (fine-tuning) των ϐαρών σε τέτοια δίκτυα αυτόµατης κωδικοποίησης
(autoencoder networks) [182]. Εποµένως, ενώ ο αλγόριθµος PCA περιορίζεται σε ένα γραµµικό χάρτη, οι autoencoders δεν το κάνουν.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα, αξίζει να αναφέρουµε ορισµένες ακόµα χρήσιµες πληροφοϱίες. ΄Εχει αποδειχθεί ότι η κατασκευή χαρακτηριστικών (feature construction) µειώνει την
πολυπλοκότητα του χώρου, που καλύπτεται από τα δεδοµένα εισόδου. Στο άρθρο [305], οι
συγγραφείς του παρουσίασαν έναν επαναληπτικό αλγόριθµο για τη ϐελτίωση της απόδοσης
οποιασδήποτε επαγωγικής διαδικασίας εκµάθησης, χρησιµοποιώντας την κατασκευή χαρακτηριστικών ως ένα ϐήµα προεπεξεργασίας. Η επιλογή, µεταξύ των διαδικασιών επιλογής
χαρακτηριστικών και κατασκευής χαρακτηριστικών, εξαρτάται από τον τοµέα εφαρµογής και
το διαθέσιµο σύνολο εκπαίδευσης. Σε γενικές γραµµές, η επιλογή χαρακτηριστικών οδηγεί
σε εξοικονόµηση του κόστους µετρήσεων. Αυτό συµβαίνει γιατί ορισµένα από τα χαρακτηριστικά απορρίπτονται, και τα επιλεγµένα χαρακτηριστικά διατηρούν την αρχική τους ϕυσική
ερµηνεία. Επιπλέον, τα διατηρούµενα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι σηµαντικά για την
κατανόηση της ϕυσικής διαδικασίας που παράγει τα µοτίβα. Αντιθέτως, τα µετασχηµατισµένα χαρακτηριστικά, που παράγονται από την κατασκευή χαρακτηριστικών, είναι ικανά
να παρέχουν µια καλύτερη διακριτική ικανότητα σε σχέση µε το καλύτερο υποσύνολο των
διαθέσιµων χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα νέα χαρακτηριστικά µπορεί να
µην έχουν σαφή ϕυσικό νόηµα.
Ο Πίνακας 4.5, παρουσιάζει µια σύντοµη περιγραφή, καθώς και τις σχετικές αναφορές
που έχουν λάβει οι πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την επιλογή
χαρακτηριστικών.
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Οι αξιολογήσεις που έγιναν από τους συγγραφείς του άρθρου, έδειξαν
ότι οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν τη στάθµιση χαρακτηριστικών έχουν
καλύτερη απόδοση, χαµηλότερες απαιτήσεις προεπεξεργασίας και χρειάζονται λιγότερα δεδοµένα εκπαίδευσης [411].
Προτείνονται δύο αλγόριθµοι επιλογής υποοµάδων ορθογώνιων χαρακτηϱιστικών. Ο πρώτος ϐασίζεται στην ορθογώνια προς τα εµπρός επιλογή, ενώ ο δεύτερος ϐασίζεται στην προς τα πίσω εξάλειψη παραδειγµάτων [253].
Μια σειρά από µεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών συγκρίνονται, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι καµία δεν ξεπερνά σε επιδόσεις όλες τις
άλλες [304].
Οι συντάκτες του άρθρου παρείχαν µια αποτελεσµατική προσέγγιση επιλογής χαρακτηριστικών, προκειµένου να υπολογίζουν αποτελεσµατικά τις
στατιστικές πληροφορίες υψηλής τάξης [69].
Σε αυτή τη µελέτη, λαµβάνει χώρα ο παράλληλος υπολογισµός του υποσυνόλου των ωφέλιµων χαρακτηριστικών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι
συγγραφείς εφάρµοσαν αρκετούς ταξινοµητές [193].
Οι συγγραφείς της εργασίας, συνδύασαν το γενετικό προγραµµατισµό µε
γενετικούς αλγορίθµους, ως εργαλεία προεπεξεργασίας για τα δέντρα απόφασης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν τον γενετικό προγραµµατισµό,
ως κατασκευαστή χαρακτηριστικών και έναν γενετικό αλγόριθµο ως επιλογέα χαρακτηριστικών [357].
Οι συγγραφείς της συγκεκριµένης εργασίας, «ϱίχνουν» τη διαστασιµότητα
του συνόλου δεδοµένων χρησιµοποιώντας δίκτυα MLP [182].
Ο συγγραφέας του άρθρου µέσω της προσέγγισης πυρήνα-PCA πέτυχε να
µειώσει ένα µεγάλο χώρο χαρακτηριστικών σε ένα αντίστοιχο χαµηλότερης
διάστασης [186].

4.6 Επιλογή χαρακτηριστικών
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Συνοπτική περιγραφή
Σε αυτή τη µελέτη, η διαδοχική διαδικασία προς τα πίσω επιλογής χρησιµοποιείται για να εξαλείψει τα άχρηστα χαρακτηριστικά ϐήµα προς
ϐήµα [251].
Σε αυτή την προσέγγιση, ο γνωστός αλγόριθµος PSO χρησιµοποιείται ως
στάδιο προεπεξεργασίας για τον ταξινοµητή SVM [391].

Πίνακας 4.5: Σύντοµη περιγραφή και αριθµός αναφορών, που
σχετίζονται µε τα ϑέµατα επιλογής χαρακτηριστικών όπως παϱουσιάζονται στην ενότητα 4.6. ΄Οπου «ΣΠΑ» δηλώνει το Συνολικό Πλήθος Αναφορών, ενώ «ΑαΕ» δηλώνει τον αριθµό Αναφοϱών ανά ΄Ετος.
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Οι συγγραφείς της συγκεκριµένης µελέτης, έδωσαν ένα σχήµα για να
προσδιορίσουν τη σηµασία των υποψηφίων χαρακτηριστικών, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό τους κόστος [350].
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Οι αλγόριθµοι Προβλεπτικής Εξόρυξης ∆εδοµένων (predictive data mining), µάς επιτρέπουν
να ανακαλύπτουµε γνώση από µεγάλα σύνολα δεδοµένων, τα οποία υπόκεινται σε κατάλληλες συνθήκες. Το πιο σηµαντικό Ϲήτηµα είναι το αρχικό σύνολο δεδοµένων να είναι αξιόπιστο.
Εάν τα δεδοµένα που λαµβάνονται ως είσοδος από τους αλγορίθµους εξόρυξης δεδοµένων
είναι αναξιόπιστα ή µολύνονται από ϑόρυβο, τότε δεν µπορούν να παράσχουν καλά και ανταγωνιστικά αποτελέσµατα. Με άλλα λόγια, τα σύνολα δεδοµένων πρέπει να είναι υψηλής
ποιότητας, προκειµένου να δοµηθούν αξιόπιστα µοντέλα που ϑα παρέχουν ακριβή αποτελέσµατα. Για τους λόγους αυτούς, η προεπεξεργασία δεδοµένων είναι απαραίτητη για την
αξιοποίηση αλγορίθµων «ευφυούς» εξόρυξης δεδοµένων σε διαδικασίες ανίχνευσης γνώσης
(knowledge discovery).
∆εδοµένου ότι η ποιότητα του συνόλου δεδοµένων και η απόδοση των αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων σχετίζονται άµεσα, έχουν διεξαχθεί σηµαντικές προσπάθειες από διάφορους
ερευνητές προκειµένου να καταγραφούν ορισµένα Ϲητήµατα που αφορούν τη µεταξύ τους
αλληλεπίδραση. Ως εκ τούτου, µέσω της πειραµατικής έρευνας που διεξήχθη στο άρθρο [76],
έχει αποδειχθεί ότι η αναπαράσταση του συνόλου δεδοµένων επηρεάζει αρκετά τις µεθόδους
µάθησης, και ότι η απόδοση του αλγορίθµου είναι καλύτερη, εάν έχει πραγµατοποιηθεί
αποτελεσµατική προεπεξεργασία δεδοµένων. Επιπλέον, η επίδραση της προεπεξεργασίας
ποικίλλει ανάλογα µε τον αλγόριθµο. ΄Ετσι, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν σύγχρονοι, γνωστοί και ευρέως χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι για κάθε ϐήµα προεπεξεργασίας
δεδοµένων.
Συνοπτικά, στην περίπτωση που ένα σύνολο δεδοµένων είναι τεράστιο, ενδέχεται να µην
είναι εφικτό να εφαρµοστεί κάποιος αλγόριθµος εξόρυξης δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό,
είναι απαραίτητο να µειωθεί η ποσότητα των διαθέσιµων δεδοµένων, η οποία µπορεί να γίνει
µέσω της σωστής επιλογής των πραγµατικά χρήσιµων δεδοµένων. Αυτή η εργασία, µπορεί
να επιτευχθεί µέσω της επιλογής παραδειγµάτων. ΄Ετσι, µέσω της κατάλληλης επιλογής
παραδειγµάτων, αποφεύγονται άσχετα δεδοµένα ή δεδοµένα που περιέχουν ϑόρυβο και ως
εκ τούτου, το δείγµα γίνεται υψηλότερης ποιότητας. ΄Ετσι, ϑα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
αλγόριθµο Εξόρυξης ∆εδοµένων ή ευρύτερα Μηχανικής Μάθησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδοµένα που λείπουν πρέπει να υποστούν κάποια
προεπεξεργασία, ούτως ώστε να γίνει εφικτή η επεξεργασία ολόκληρου του συνόλου δεδοµένων από έναν αλγόριθµο Εξόρυξης ∆εδοµένων. Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά
του συνόλου δεδοµένων είναι συνεχή, οι συµβολικοί αλγόριθµοι, όπως τα δέντρα απόφασης
(decision trees) ή οι µαθητές των κανόνων (rule learners), µπορούν να ενσωµατωθούν µε
έναν αλγόριθµο διακριτοποίησης, που µετατρέπει τα αριθµητικά χαρακτηριστικά σε διακεκριµένα. ΄Ετσι, το σύνολο δεδοµένων γίνεται διαχειρίσιµο και έτοιµο για επεξεργασία και
εξαγωγή συµπερασµάτων.
΄Ενα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα, που προέκυψε από τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων
µεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών, παρουσιάστηκε στην εργασία [192]. Αυτό δείχνει ότι
καµία από τις µεθόδους που εξετάστηκαν και έλαβαν µέρος σε αυτή τη σύγκριση δεν παϱουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα έναντι όλων των πλαισίων που τέθηκαν. Παρά το γεγονός
αυτό, παρατηρήθηκαν κάποιες συσχετίσεις µεταξύ συγκεκριµένων µεθόδων επιλογής χαϱακτηριστικών και του µεγέθους του συνόλου δεδοµένων. Αυτό το στοιχείο, επαληθεύει το
συµπέρασµα ότι, η ποιότητα του δείγµατος, είτε είναι πολύ µεγάλη είτε περιέχει ϑορυβώδεις
τιµές, διαδραµατίζει ϐασικό ϱόλο για τα προβλήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε
στην Εξόρυξη ∆εδοµένων. Επιπλέον, η τοποθέτηση και επιλογή χαρακτηριστικών µπορεί
να οδηγήσει στην κατασκευή ενός νέου µοντέλου χρησιµοποιώντας το υπάρχον σύνολο. Σε
πολλές περιπτώσεις, η κατασκευή χαρακτηριστικών είναι σε ϑέση να προσφέρει καλύτερη
ικανότητα διάκρισης συγκριτικά µε µια καλή επιλογή χαρακτηριστικών.
Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι ταξινόµησης, που αν και ανταποκρίνονται καλά σε µια
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συγκεκριµένη κατηγορία προβληµάτων, δε µπορούν να εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση
άλλων παρόµοιων προβληµάτων. Αυτός ο τύπος αλγορίθµων µπορεί να εφαρµοστεί και σε
άλλα προβλήµατα µέσω του µετασχηµατισµού των δεδοµένων [142].
΄Ενα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι το Ϲήτηµα της µετατόπισης του συνόλου δεδοµένων
(dataset shift). Η µετατόπιση του συνόλου δεδοµένων εµφανίζεται όταν τα δεδοµένα δοκιµών ϐιώνουν ένα περιστατικό το οποίο οδηγεί : (i) Σε µια αλλαγή στην κατανοµή ενός µόνο
χαρακτηριστικού, (ii) σε ένα συνδυασµό χαρακτηριστικών ή (iii) στα όρια της κλάσης. Ως
αποτέλεσµα, η κοινή υπόθεση ότι τα δεδοµένα εκπαίδευσης και δοκιµών ακολουθούν τις
ίδιες κατανοµές, συχνά καταχράται σε πραγµατικές εφαρµογές [318]. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µετατόπιση του συνόλου δεδοµένων και τις σχετικές διεργασίες σε
αυτό το πεδίο, παραπέµπουµε τον αναγνώστη στην εργασία [266].
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια,
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένα ϑέµατα προς επίλυση. Για παράδειγµα, το Ϲήτηµα
της διαχείρισης των δεδοµένων (managing data) µε την πάροδο του χρόνου σε µη σταϑερά περιβάλλοντα [318]. Σε ένα τέτοιο πρόβληµα, είναι απαραίτητο ένα προσαρµοστικό
µοντέλο [247]. Επιπλέον, οι µέθοδοι προεπεξεργασίας δεδοµένων για τη διαχείριση ϱοών
δεδοµένων (data streams), [320] ϑα µελετηθούν εκτενώς στο µέλλον, αφού είναι σε ϑέση να
αντιµετωπίσουν σηµαντικά Ϲητήµατα του ∆ιαδικτύου και των τεχνολογιών για µαζική συλλογή
δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση.
Επιπλέον, το ερώτηµα «Ποια είναι η πιο ταιριαστή ή κατάλληλη σειρά για τα ϐήµατα προεπεξεργασίας δεδοµένων, ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο αλγόριθµος εξόρυξης δεδοµένων;»
παραµένει αναπάντητο. Μία πιθανή ακολουθία ϐηµάτων, ϑα µπορούσε να είναι τα ϐήµατα
που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαίρεση των ενοτήτων αυτού του κεφαλαίου. Παρόλα αυτά,
για να έχει νόηµα αυτός ο ισχυρισµός, απαιτούνται εκτεταµένα πειράµατα και περαιτέρω
µελέτη. Πρόθεσή µας είναι να αντιµετωπιστούν αυτά τα κρίσιµα Ϲητήµατα και να επεξεργαστούν οι απαραίτητες λεπτοµέρειες στο άµεσο µέλλον. Τέλος, προκειµένου ένας άπειρος
αναγνώστης να εξοικειωθεί µε το ϑέµα αυτό, παρέχουµε έναν απλό κώδικα υλοποίησης των
πιο κοινά χρησιµοποιούµενων αλγορίθµων για την προεπεξεργασία δεδοµένων στο Παράρτηµα της διδακτορικής διατριβής.
Ακόµα, ο Πίνακας 4.6, απεικονίζει την εφαρµοσιµότητα των τεχνικών προεπεξεργασίας
δεδοµένων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4, σε σχέση µε τους πιο γνωστούς αλγορίθµους.
Ο αναγνώστης µπορεί να διακρίνει µε το σήµα ‘X’, τους αλγορίθµους που απαιτούν ένα
αντίστοιχο ϐήµα προεπεξεργασίας. Από την άλλη πλευρά, µε το σηµάδι ‘7’, υποδηλώνεται
η ανάγκη για προεπεξεργασία δεδοµένων, για παράδειγµα στην περίπτωση των δέντρων
απόφασης και της διαδικασίας επιλογής παραδειγµάτων. Επιπλέον, το σήµα ‘∗’, υποδεικνύει
σε ποια µέθοδο µπορεί να εφαρµοστεί ένα από τα παραπάνω ϐήµατα προεπεξεργασίας, αλλά
υπό ορισµένες περιπτώσεις.
Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουµε αναλύσει σε κάθε
ενότητα, ο αναγνώστης είναι σε ϑέση να συνειδητοποιήσει τη σηµασία των διαδικασιών προεπεξεργασίας των δεδοµένων στην προβλεπτική εξόρυξη δεδοµένων. Είναι προφανές ότι, η
εφαρµογή της προεπεξεργασίας (ή όχι), µπορεί να επηρεάσει την απόδοση ενός ταξινοµητή.
Η σειρά µε την οποία πρέπει να εκτελεστούν τα ϐήµατα δεν είναι προφανής. Αρκετές µελέτες,
όπως σηµειώνεται στο παρόν κεφάλαιο, έχουν διεξαχθεί για να προσδιοριστεί η αποτελεσµατικότητα τέτοιων αλγορίθµων ταξινόµησης, υπό ορισµένα ϐήµατα προεπεξεργασίας δεδοµένων.
∆υστυχώς, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για όλα τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι µέσω της ανάλυσης αναφορών, που παρέχουµε για κάθε τεχνική προεπεξεργασίας,
είµαστε σε ϑέση να λάβουµε πληροφορίες για τον αντίκτυπο κάθε µεθόδου. Για παράδειγµα, δε µπορεί να ϑεωρηθεί σύµπτωση ότι ο αλγόριθµος SMOTE, σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής χαρακτηριστικών, έχει ξεχωρίσει από τους αλγορίθµους της ίδιας κατηγορίας, και
έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες αναφορές σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες τεχνικές. Συνεπώς, ο αναγνώστης, λαµβάνοντας αυτό υπόψη, είναι σε ϑέση να αναγνωρίσει ποια µέθοδος
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Πίνακας 4.6: Εφαρµογή/χρηστικότητα των διαδικασιών προεπεξεργασίας σχετικά µε τους
γνωστούς µαθητές. Τα ‘LMs’ υποδηλώνουν τα γραµµικά µοντέλα, το ‘DTs’ υποδεικνύει τα
δέντρα απόφασης, το ‘ANN’ υποδεικνύει τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, το ‘RLs’ υποδηλώνει
τους µαθητές κανόνων, τα ‘SVM’ χαρακτηρίζουν τις µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης και
τα ‘LLs’ υποδηλώνουν τους «τεµπέληδες» µαθητές.
παρουσιάζει σηµαντικό αντίκτυπο, και συνεπώς, να την επιλέξει για την προεπεξεργασία
δεδοµένων.
Εν κατακλείδι, το Κεφάλαιο 4, ϑεωρούµε πως συµβάλλει σηµαντικά, ώστε ο αναγνώστης
να ενηµερωθεί σφαιρικά για τις πιο πρόσφατες, εκτενώς χρησιµοποιούµενες και ευρέως αποδεκτές τεχνικές προεπεξεργασίας δεδοµένων. Συγκεκριµένα, ο αναγνώστης δύναται να
ενηµερωθεί ξεχωριστά για κάθε ϐήµα προεπεξεργασίας και έτσι, να είναι σε ϑέση να αναλογιστεί πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, προκειµένου να συνθέσει δικές του πρωτότυπες
µεθόδους για κάθε ϐήµα προεπεξεργασίας. Ακόµα, το παρόν κεφάλαιο δίνει µια πλήρη
εικόνα για τα ανοιχτά Ϲητήµατα που υπάρχουν, και ϑεωρούµε πως ϑέτει τις ϐάσεις, ώστε
µελλοντικά να προταθεί µια ιεραρχία ϐηµάτων, αναλόγως µε το υπό εξέταση πρόβληµα και
το δοθέν σύνολο δεδοµένων. Τέλος, αποτελεί το ϐασικό στάδιο, όπως ϕαίνεται και στο Σχήµα
4.1, το οποίο έπεται της συλλογής δεδοµένων, προκειµένου αυτό να καταστεί χρησιµοποιήσιµο και αποτελεσµατικό, προτού δοθεί ως είσοδος σε κάποιον αλγόριθµο µάθησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

Εντοπισµός και αναγνώριση ακραίων τιµών

Σχεδόν ο,τι κάνεις είναι ασήµαντο,
αλλά είναι σηµαντικό να το κάνεις.

—Μαχάτµα Γκάντι (1869-1948)

νας µεγάλος αριθµός παραγόντων επηρεάζει την εφαρµογή µεθόδων Μηχανικής
Μάθησης (ΜΜ) (Machine Learning (ML)) και τη χρήση Στατιστικών µοντέλων (Statistical models) για µια δεδοµένη εργασία. Η ύπαρξη ακραίων τιµών (outliers) σε
ένα σύνολο δεδοµένων είναι ένα Ϲήτηµα που συναντάται συχνά και πρέπει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Ο προσδιορισµός αυτών των τιµών είναι ένα δύσκολο, αλλά πολύ
χρήσιµο έργο. Σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη (errors) ή οι ανόµοιες τιµές (dissimilar values) στην πλειοψηφία των δεδοµένων είναι άχρηστα. Παρόλα αυτά, πολύτιµες πληροφορίες
µπορούν να κρύβονται στο σύνολο των ακραίων τιµών. Τα τελευταία χρόνια, µολονότι έχουν
αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα για την ανίχνευση των τιµών αυτών, υπάρχει πάντα χώρος για
νέες, ευφυείς, αποδοτικότερες και λιγότερο χρονοβόρες τεχνικές για αυτό το Ϲήτηµα. Στο
παρόν κεφάλαιο παρέχουµε µια νέα συνεργατική µέθοδο(ensemble method) για ανίχνευση
των ακραίων τιµών [10]. Για να ελεγχθεί η προτεινόµενη µεθοδολογία, γίνονται συγκρίσεις
µε ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές για την ανίχνευση των ακραίων τιµών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δείχνουν ότι το προτεινόµενο µοντέλο είναι εύρωστο (robust) και
αρκετά ανταγωνιστικό έναντι των υπολοίπων µεθόδων.

΄Ε

5.1

Μια σύντοµη επισκόπηση

΄Ενα κοινό πρόβληµα που παρατηρείται στα σύνολα δεδοµένων είναι η ύπαρξη ακραίων τιµών
(outliers) ή ανωµαλιών (anomalies). Αυτό το πρόβληµα είναι αρκετά συνηθισµένο και µπορεί
να επηρεάσει σηµαντικά την απόδοση των αλγορίθµων ΜΜ ή των Στατιστικών µοντέλων
[99]. Η ϱαγδαία ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας στον τοµέα των υλικών και των τεχνολογιών, έχει καταστήσει εφικτό το χειρισµό µεγάλων συνόλων δεδοµένων. Συνεπώς, µπορούν
να χρησιµοποιηθούν µεγάλα ποσά δεδοµένων στον τοµέα της Επιστήµης των Υπολογιστών
(Computer Science) και έτσι, µπορούν να αντληθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Επιπλέον,
νέες στρατηγικές και µοντέλα που ανήκουν στον τοµέα της ΜΜ και της Εξόρυξης ∆εδοµένων
(Ε∆) (Data Mining (DM)), καθιστούν τα αξιόπιστα δεδοµένα απαραίτητα. Αυτό το Ϲήτηµα είναι
σηµαντικό, προκειµένου να δηµιουργηθούν ακριβή, ευφυή και γρήγορα Πληροφοριακά
Συστήµατα (Computing Systems).
Οι όροι ακραία τιµή (outlier) ή ανωµαλία (anomaly) ή εξαίρεση (exception) ή διαφωνία
(discordant) χρησιµοποιούνται συχνά για αυτόν τον τύπο δεδοµένων [59]. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι δύο πρώτες από τις παραπάνω έννοιες είναι ευρέως αποδεκτές και αναγνωϱίσιµες. ΄Ενα σηµαντικό ερώτηµα όµως, που απαιτεί µια απάντηση είναι το εξής : «Τι είδους
δεδοµένα είναι οι λεγόµενες ακραίες τιµές;» Αυτά τα δεδοµένα είναι συχνά σφάλµατα στις
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καταγεγραµµένες τιµές ή εξαιρέσεις και έτσι, δεν χαρακτηρίζουν την κοινή λειτουργία των
δεδοµένων κατά πλειοψηφία. Κατά συνέπεια, µια πραγµατικά χρήσιµη ενέργεια είναι να
εκτελεστεί µια τεχνική αποµάκρυνσης αυτών των ανωµαλιών ως προετοιµασία για περαιτέρω
επεξεργασία των δεδοµένων. Παρόλο που κάποιος µπορεί να πιστεύει ότι οι ακραίες τιµές σε
ένα σύνολο δεδοµένων είναι άχρηστες, αυτό δεν είναι πάντα αληθές, δεδοµένου ότι αυτές οι
εξαιρέσεις µπορούν να παράσχουν ουσιαστικές πληροφορίες για υπάρχουσες ανωµαλίες στο
σύνολο δεδοµένων. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισµός των ακραίων τιµών είναι µια εξεραιτικά
ωφέλιµη διεργασία, λόγω των πρόσθετων πληροφοριών που µπορούν να παράσχουν, για ένα
δεδοµένο σύνολο παρατηρήσεων.
Η σηµασία ενός «καθαρού» συνόλου δεδοµένων µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή αν
ληφθεί υπόψιν η επιθυµητή, καλή ικανότητα γενίκευσης µιας µεθόδου ΜΜ. Εάν ένα σύνολο
δεδοµένων είναι περίπλοκο ή τεράστιο ή παρουσιάζει άλλα συγκεκριµένα προβλήµατα, τότε η
υπό κατασκευή µέθοδος είναι δυνατόν να δώσει ανεπαρκή αποτελέσµατα όσον αφορά άγνωστα δεδοµένα. Γενικά, στον τοµέα της ΜΜ µάς ενδιαφέρει να προβλέψουµε ένα αποτέλεσµα
που καθορίζεται από ορισµένα δεδοµένα [413]. ΄Ετσι, πολλές τεχνικές που χρησιµοποιούνται
στη ΜΜ µπορούν να ϑεωρηθούν ως τυπικές πιθανοτικές µέθοδοι. Η ΜΜ µοιράζεται, επίσης,
οµοιότητες µε τον τοµέα της Στατιστικής, καθώς οι ερευνητές ενδιαφέρονται για τις καλές
προβλέψεις. Επιπλέον, η υπολογιστική αποδοτικότητα παίζει σηµαντικό ϱόλο στην κατασκευή ενός αλγορίθµου [413]. Συνήθως, ο ϐασικός σκοπός είναι, είτε να παράσχει κάποιες
αρχικές ιδέες που συνδέονται µε ένα πεδίο εφαρµογής, όπου υπάρχουν ήσσονος σηµασίας
a priori γνώσεις ή, να είναι σε ϑέση να προβλέψει γρήγορα και µε µια δεδοµένη ακρίβεια
µελλοντικές παρατηρήσεις.
Στη ϐιβλιογραφία έχουν ληφθεί υπόψη οι µονοµεταβλητές ή µονοπαραγοντικές και πολυµεταβλητές ή πολυπαραγοντικές ακραίες τιµές (multivariate outliers) [184]. Οι µονοπαϱαγοντικές ακραίες τιµές αφορούν ένα µόνο χαρακτηριστικό σε ένα χώρο διαστάσεων, ενώ οι
πολυπαραγοντικές εξαιρέσεις αφορούν πολλά χαρακτηριστικά σε µια πολυδιάστατη περιοχή.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αναγνώρισης των ακραίων τιµών ή αποµάκρυνσης των ανωµαλιών, αναπτύχθηκε µια πληθώρα τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές ταξινοµούνται
ως εξής [184]:
(α) Εποπτευόµενες (Supervised): ΄Οταν το σύνολο δεδοµένων χωρίζεται σε δύο επισηµασµένα σύνολα, το ένα ως κανονικό και το άλλο ως µη-ϕυσιολογικό και περιλαµβάνει
την εκπαίδευση ενός ταξινοµητή,
(ϐ) Μη εποπτευόµενες (Unsupervised): ΄Οταν ανιχνεύονται ακραίες τιµές σε ένα µη επισηµασµένο σύνολο δεδοµένων δοκιµών, υποθέτοντας ότι η πλειονότητα των δεδοµένων
στο σύνολο είναι ϕυσιολογικά δεδοµένα και
(γ) Ηµι-εποπτευόµενες (Semi-supervised): ΄Οταν κατασκευάζεται µια µέθοδος που παρουσιάζει κανονική συµπεριφορά αναφορικά µε ένα δεδοµένο σύνολο ϕυσιολογικών παϱαδειγµάτων εκπαίδευσης και στη συνέχεια, εξετάζει την πιθανότητα ένα παράδειγµα
δοκιµής να παράγεται από τον αλγόριθµο που εκπαιδεύτηκε.
Στο Κεφάλαιο 5, προτείνεται µια νέα µεθοδολογία, προκειµένου να εξεταστεί το κατά πόσο
ένα παράδειγµα είναι ακραία τιµή ή όχι. Για να δοκιµάσουµε την απόδοση της προτεινόµενης µεθόδου, τέθηκαν σε σύγκριση πολύ γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές
ανίχνευσης ακραίων τιµών. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν δείχνουν έντονα ότι το προτεινόµενο σχήµα είναι σθεναρό και παρέχει ανταγωνιστικά αποτελέσµατα. Το
υπόλοιπο του Κεφαλαίου 5 είναι οργανωµένο ως εξής : Στην Ενότητα 5.2 συγκαταλέγονται
παρόµοιες µελέτες που σχετίζονται µε το πρόβληµα της αναγνώρισης ή/και αποµάκρυνσης των ακραίων τιµών, καθώς και γνωστοί αλγόριθµοι και τεχνικές που αντιµετωπίζουν
το πρόβληµα της ανίχνευσης των ανωµαλιών. Στην Ενότητα 5.3, αναλύονται η προσέγγισή
µας και η προτεινόµενη µεθοδολογία [10] µαζί µε τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα.
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Τέλος, στην Ενότητα 5.4 καταγράφονται οι τελικές παρατηρήσεις και ορισµένες µελλοντικές
ερευνητικές µελέτες.

5.2

Γνωστές τεχνικές : Μια εµπειρική κατηγοριοποίηση

΄Οπως έχει ήδη επισηµανθεί στην Ενότητα 5.1 αλλά και Ενότητα 4.2, το Ϲήτηµα της ανίχνευσης και/ή εξάλειψης των ακραίων τιµών είναι πολύ σηµαντικό και σχετίζεται µε πολλά προϐλήµατα της Ε∆ [264, 355, 358]. Προς το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα πολλές
µέθοδοι. Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζουµε τα πιο αξιόπιστα και γνωστά µοντέλα για το πρόβληµα ανίχνευσης ακραίων τιµών. Για διευκόλυνση του αναγνώστη, αυτές οι
µέθοδοι κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται σε έξι κατηγορίες.

5.2.1

Μέθοδοι που ϐασίζονται στον πλησιέστερο γείτονα

Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι αυτής της κατηγορίας είναι ο ανιχνευτής των k−πλησιέστερων γειτόνων (k−Nearest Neighbors (kNN) Detector) και ο αλγόριθµος AveKNN [16]. Συγκεκριµένα,
για ένα παράδειγµα του συνόλου δεδοµένων, ο πρώτος αλγόριθµος αξιολογεί την απόσταση
των k− πλησιέστερων γειτόνων του. Αυτή η απόσταση είναι το εξαγόµενο αποτέλεσµα-σκορ,
που είναι ο µηχανισµός για την καταµέτρηση της σχετικής πυκνότητας. Στη δεύτερη µέθοδο,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τρεις «ανιχνευτές» k−ΝΝ : (α) Ο µεγαλύτερος: Σε αυτόν τον
ανιχνευτή η απόσταση από τον k γείτονα ϑεωρείται ως η πιο ακραία µέτρηση, (ϐ) Θεωρούµε
τη µέση τιµή: Σε αυτή τη στρατηγική ο µέσος όρος όλων των k−ΝΝ αλγορίθµων χρησιµοποιείται ως σκορ για τις ακραίες τιµές και (γ) Θεωρούµε τον µέσο ανιχνευτή : Σε αυτή την
προσέγγιση, ο µέσος όρος των αποστάσεων χρησιµοποιείται ως το αποτέλεσµα των ακραίων
τιµών.
Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ένα µη εποπτευόµενο µοντέλο που ονοµάζεται σκορ ακραίων
τιµών µε ϐάση τα ιστογράµµατα (Histogram-Based Outlier Score (HBOS)) [157]. Στην προσέγγιση αυτή, η κύρια ιδέα ϐασίζεται σε ιστογράµµατα, όπως υποδεικνύεται από το όνοµα
της µεθόδου. Συγκεκριµένα, το µοντέλο ϑεωρεί τον αυτοπροσδιορισµό των χαρακτηριστικών,
που παράγουν µια πολύ γρήγορη µέθοδο, σε σχέση µε άλλες πολυµεταβλητές µεθόδους από
πλευράς κόστους µικρότερης ακρίβειας.
Στο άρθρο [47], έχει αναπτυχθεί ένα µοντέλο που ϐασίζεται στον τοπικό παράγοντα ανίχνευσης ακραίων τιµών (Local Outlier Factor (LOF)). Αυτή η µέθοδος αναγνωρίζει ανωµαλίες σε πολυδιάστατα σύνολα δεδοµένων. Ο προαναφερθείς παράγοντας επισηµαίνει αν
ένα στοιχείο είναι ακραία τιµή ή όχι. ΄Ετσι, ο αλγόριθµος αξιολογεί την τοπική απόκλιση
της πυκνότητας ενός συγκεκριµένου σηµείου σε σχέση µε τους γείτονές του. Ακριβέστερα, η
τοποθεσία (locality) προσδιορίζεται από τον αλγόριθµο k−ΝΝ, η απόσταση του οποίου χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της τοπικής πυκνότητας. Μέσω αυτής της σύγκρισης, της
τοπικής πυκνότητας ενός παραδείγµατος µε τις πυκνότητες των γειτόνων του, µπορεί κανείς
να εντοπίσει περιπτώσεις που έχουν σηµαντικά χαµηλότερη πυκνότητα συγκριτικά µε τους
γείτονές τους. Αυτές οι τιµές αξιολογούνται τελικώς ως ανωµαλίες.

5.2.2

Πιθανοτικές µέθοδοι

Οι συγγραφείς του άρθρου [223], έχουν αναπτύξει ένα µοντέλο που µπορεί να εφαρµοστεί
σε σύνολα δεδοµένων µεγάλης διαστάσεως και διαφέρει από προσεγγίσεις που ϐασίζονται
στις αποστάσεις. Συγκεκριµένα, το λεγόµενο µοντέλο ανίχνευσης ακραίων τιµών µε ϐάση τη
γωνία (Angle-Based Outlier Detection (ABOD)) χρησιµοποιεί γωνίες αντί για αποστάσεις.
Γενικά, η γωνία παρέχει ένα πιο ισχυρό µέτρο από αυτό της απόστασης, στην περίπτωση δεδοµένων µεγάλης διαστάσεως. Οι συγγραφείς του άρθρου έχουν παρατηρήσει ότι η γωνιακή
διακύµανση είναι ακριβέστερη, και για να επιταχυνθεί η συνολική διαδικασία, χρησιµοποιήθηκε ένα υποσύνολο των δεδοµένων για αξιολόγηση.
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Μια προσέγγιση ανίχνευσης ανωµαλιών µε την ονοµασία στοχαστική επιλογή ακραίων
τιµών (Stochastic Outlier Selection (SOS)) παρουσιάστηκε στην εργασία [201]. Πρόκειται
για µια στοχαστική µέθοδο και ϐασίζεται στη συγγένεια ή συνάφεια (affinity), προκειµένου να
προσδιοριστεί η σχέση µεταξύ των δεδοµένων µε «συγγενική σχέση». Η συνάφεια αντιστοιχεί
στο ποσό της οµοιότητας µεταξύ δύο τιµών. Εποµένως, µια τιµή δεδοµένων εκτιµάται ως
ακραία τιµή, εάν η συνάφειά της µεταξύ όλων των άλλων σηµείων είναι κακή.
΄Ενας συνδυασµός της Mahalanobis τετραγωνικής απόστασης (Mahalanobis Squared Distance (MSD)) και της ορίζουσας ελάχιστης συνδιακύµανσης (Minimum Covariance Determinant (MCD)) χρησιµοποιήθηκε στο άρθρο [175], προκειµένου να παραχθεί µια µέθοδος
ανίχνευσης ανωµαλιών. Συγκεκριµένα, εάν µια τιµή δεν περιλαµβάνεται σε κάποια συστάδα,
τότε ϑεωρείται ως ακραία τιµή. Από στατιστική άποψη, ο ελάχιστος συντελεστής κατανοµής
(Minimum Distribution Coefficient) µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε δεδοµένα από τη Gaussian κατανοµή, αλλά ϑα µπορούσε επίσης, να χρησιµοποιηθεί ικανοποιητικά για δεδοµένα
από µία µονοµερή συµµετρική κατανοµή.

5.2.3

Μέθοδοι που ϐασίζονται στον υπόχωρο

Η γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος ανάλυσης κύριων συνιστωσών (Principal
Component Analysis (PCA)) έχει χρησιµοποιηθεί στην εργασία [352], προκειµένου να ανιχνεύσει ανωµαλίες σε ένα σύνολο δεδοµένων. Σε αυτή την προσέγγιση, τα ιδιοδιανύσµατα του
πίνακα συνδιακύµανσης δεδοµένων µε υψηλές ιδιοτιµές επικυρώνουν το µεγαλύτερο µέρος
της διακύµανσης στα δεδοµένα. Συνεπώς, η διαστασιµότητα µειώνεται και δηµιουργείται ένα
υπερεπίπεδο από τα k ιδιοδιανύσµατα των κυριότερων συνιστωσών, τα οποία καταγράφουν
το µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης στα δεδοµένα. Οι ακραίες τιµές, που είναι αρκετά
ανόµοιες µε τις κανονικές τιµές δεδοµένων, µετριούνται τόσο µε την απόσταση τους από τις
κύριες, όσο και τις δευτερεύουσες συνιστώσες.
Στην εργασία [222], έχει αναπτυχθεί µία µέθοδος ανίχνευσης υπόχωρου ακραίων τιµών
(Subspace Outlier Detection (SOD)), η οποία αντιµετωπίζει το πρόβληµα ανίχνευσης ακραίων τιµών σε διάφορες υπο-κατηγορίες ενός χώρου µεγάλης διαστάσεως. Χρησιµοποιώντας
αυτή τη µέθοδο δεν είναι δυνατό να ϐρεθεί µια ακραία τιµή στον αρχικό χώρο δεδοµένων.
΄Ετσι, για κάθε δεδοµένο, η µέθοδος SOD ψάχνει τον υπόχωρο του παράλληλου-άξονα (axisparallel subspace) για να διαπιστώσει πόσο διαφορετικό είναι το αντικείµενο από τους γείτονές του σε αυτόν τον υπόχωρο.

5.2.4

Συνδυαστικές µέθοδοι

΄Ενα µοντέλο που δεν εξαρτάται από τις αποστάσεις ή τα µέτρα πυκνότητας έχει αναπτυχθεί στο άρθρο [238]. Συγκεκριµένα, η παρεχόµενη µέθοδος, ονοµάζεται δάσος αποµόνωσης
(Isolation Forest (iForest)) και διακρίνει τις ακραίες τιµές µε ϐάση την ιδέα της αποµόνωσης.
΄Ενα γεγονός που αξίζει να σηµειωθεί, είναι ότι ο αλγόριθµος iForest είναι σε ϑέση να αξιοποιήσει την υπο-δειγµατοληψία (sub-sampling). Αυτός ο αλγόριθµος, έχει απαιτήσεις µικρής
γραµµικής πολυπλοκότητας χρόνου, καθώς και µικρή µνήµη αποθήκευσης. Επιπλέον,
µπορεί να χειριστεί αποτελεσµατικά δύο συχνά παρατηρούµενα ϕαινόµενα. Συγκεκριµένα :
τον κατακλυσµό (swamping) και την κάλυψη (masking).
Μια µη-εποπτευόµενη µέθοδος συνόλου, η οποία ϐασίζεται σε τοπικές περιοχές κοντά σε
ένα παράδειγµα δοκιµής, ονοµάζεται τοπικά επιλεκτικός συνδυασµός σε παράλληλες ακραίες τιµές συνόλων (Locally Selective Combination in Parallel Outlier Ensembles (LSCP)),
παρουσιάστηκε στο άρθρο [440]. Συγκεκριµένα, η τοπική περιοχή προσδιορίζεται, ώστε να
είναι η συλλογή των πλησιέστερων δεδοµένων εκπαίδευσης σε τυχαίες δειγµατοληψίες υποκλάσης χαρακτηριστικών, καθώς λαµβάνουν χώρα συχνότερα από ένα καθορισµένο όριο σε
πολλαπλές επαναλήψεις. Η χρήση της τοπικής περιοχής έχει ως αποτέλεσµα µια τοπική
ψευδοεξαρτηµένη αλήθεια και η συσχέτιση Pearson προορίζεται µεταξύ των αποτελεσµάτων
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της ανωµαλίας της κύριας ανάλυσης του ανιχνευτή και της ψεύτικης αλήθειας. Επιπλέον,
δηµιουργείται ένα ιστόγραµµα από τα αποτελέσµατα συσχέτισης Pearson. Τέλος, το αποτέλεσµα είναι το µέσο σκορ ανωµαλίας των κατάλληλα επιλεγµένων ανιχνευτών.
Στην εργασία [227], έχει προταθεί µια νέα προσέγγιση που ανιχνεύει ακραίες τιµές,
συνδυάζοντας την απόφαση πολλαπλών αλγορίθµων για τον εντοπισµό ακραίων τιµών για
υψηλής διαστασιµότητας ϑορυβώδη σύνολα δεδοµένων. Ως αποτέλεσµα, παρατηρήθηκαν
ποικίλες αποδόσεις. ΄Ενας ανιχνευτής χαρακτηριστικών «σάκου» (Feature Bagging (FB))
χρησιµοποιήθηκε ως µετα-εκτιµητής (meta estimator), ο οποίος ϱυθµίζει µια οµάδα ϐασικών
ανιχνευτών σε διάφορα υποδείγµατα του αρχικού συνόλου δεδοµένων. Αυτός, χρησιµοποιεί
το µέσο όρο ή το συνδυασµό άλλων µοντέλων για να επιτύχει καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης
και να αποφύγει το ϕαινόµενο υπερταιριάσµατος (over-fitting).

5.2.5

Μέθοδοι που ϐασίζονται στον ταξινοµητή

Οι συγγραφείς της εργασίας [342], πρότειναν ένα µοντέλο, το οποίο ονοµάζεται µηχανή
διανυσµατικής υποστήριξης µίας κλάσης (One-Class Support Vector Machine (OCSVM)), το
οποίο είναι παρόµοιο µε τη γνωστή µέθοδο SVM, για να ανιχνεύσει τις ακραίες τιµές ενός
συνόλου δεδοµένων. ΄Ετσι, απαιτείται η επιλογή ενός πυρήνα καθώς και µια κλιµακωτή
παράµετρος. Συχνά, προτιµάται η επιλογή του πυρήνα RBF.

5.2.6

Μέθοδοι που ϐασίζονται στη συσταδοποίηση

Μια νέα µέθοδος που ονοµάζεται τοπικός παράγοντας ακραίων τιµών µε ϐάση τη συστάδα
(Cluster-Based Local Outlier Factor (CBLOF)) προτάθηκε στο άρθρο [177]. Το µοντέλο που
χρησιµοποίησε την παραπάνω τεχνική ονοµάστηκε µέθοδος FindCBLOF , και τα πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η παρεχόµενη µέθοδος είναι αρκετά ανταγωνιστική σε
σύγκριση µε άλλες παραλλαγές συσταδοποίησης. Συγκεκριµένα, το προτεινόµενο µοντέλο
λαµβάνει υπόψη το αρχικό σύνολο δεδοµένων και τον αλγόριθµο συσταδοποίησης. Στη συνέχεια, το σκορ που δίνει για τις ακραίες τιµές παρέχεται ϐάσει του µεγέθους της συστάδας
στην οποία ϐρίσκονται τα δεδοµένα, καθώς και της απόστασης από την πλησιέστερη µεγαλύτερη συστάδα.

5.3

Προτεινόµενη µεθοδολογία και πειραµατικά αποτελέσµατα

Οι συνδυαστικές µέθοδοι (ensemble methods) αποτελούν µοντέλα που εµπιστεύονται όλο
και περισσότερο οι ερευνητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι µέθοδοι µπορούν
να κατασκευαστούν εµπειρικά και συνδυάζουν τις αποφάσεις αξιόπιστων µεθόδων, προκειµένου να παραχθεί ένα ακόµα πιο αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τελικό µοντέλο. ΄Εχουν
παρουσιαστεί πολυάριθµες µέθοδοι για τη δηµιουργία ενός τέτοιου συνεργατικού πλαισίου,
όπως σηµειώνεται στην εργασία [95]. Σε αυτή την ενότητα, αναλύουµε µια νέα συνεργατική
µέθοδο για τον εντοπισµό των ακραίων τιµών. Στη συνέχεια, παρέχουµε τη µεθοδολογία
που υιοθετείται στην υβριδική µέθοδό µας. Η προτεινόµενη µεθοδολογία, η οποία αποτελεί
στρατηγική έξι ϐηµάτων, παρουσιάζεται στον Αλγόριθµο 1.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το προτεινόµενο µοντέλο συνόλου ταξινοµητών, µπορεί απλώς να
παραλληλιστεί χρησιµοποιώντας έναν ανιχνευτή ανά µηχανή. Ο παράλληλος και κατανεµηµένος υπολογισµός έχει µεγάλη σηµασία για τους επαγγελµατίες, καθώς, όταν αξιοποιείται
µια παράλληλη ή κατανεµηµένη υλοποίηση, µια µεθοδολογία µπορεί : (α) να αυξήσει την
ταχύτητά της, και (ϐ) να επεκτείνει το ϕάσµα εφαρµογών, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί
(δηλαδή µπορεί να επεξεργαστεί περισσότερα δεδοµένα).
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η πολυπλοκότητα χρόνου, που απαιτεί η επιλογή του
καλύτερου υποσυνόλου ανιχνευτών, αυξάνεται σε σχέση µε τον αριθµό των ϐασικών ανιχνευτών που χρησιµοποιούνται. Από αυτή την άποψη, ο ευρετικός κανόνας για τον έλεγχο
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των αλγορίθµων, χρησιµοποιώντας ένα µικρό υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης, µειώνει
την υπολογιστική πολυπλοκότητα. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται αρχικά για την δηµιουργία του συνόλου, τεστάρονται σε ένα µικρό υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης και
µόνο οι τρεις καλύτεροι από αυτούς συµµετέχουν στην τελική απόφαση του µοντέλου του
συνόλου (ensemble model).
1 : Λαµβάνεται ένα δείγµα περίπου 20% του αρχικού συνόλου δεδοµένων.
2 : Το εξαγόµενο σύνολο δεδοµένων χωρίζεται τυχαία σε τρία ίσα ή σχεδόν ίσα µέρη.
3 : ∆ύο από αυτά τα τρία µέρη χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση των ανιχνευτών και τα
υπόλοιπα δεδοµένα χρησιµοποιούνται ως σύνολο δοκιµών.
4 : Το αποτέλεσµα τριών δοκιµών υπολογίζεται κατά µέσο όρο.
5 : Οι τρεις αλγόριθµοι που έχουν επιτύχει τις καλύτερες επιδόσεις, σύµφωνα µε τη ROC,
επιλέγονται για να δηµιουργήσουν µια ισχυρή τελική µέθοδο.
6 : Οι τρεις καλύτεροι αλγόριθµοι, εκτελούνται σε ολόκληρο το αρχικό σύνολο για να παράγουν
το µοντέλο πρόβλεψης λαµβάνοντας τον µέσο όρο ϐαθµολογίας όλων των ανιχνευτών.

Αλγόριθµος 1. Προτεινόµενη µεθοδολογία
΄Ενα απλοποιηµένο επεξηγηµατικό παράδειγµα, της προαναφερθείσας µεθοδολογίας παϱουσιάζεται στο Σχήµα 5.1.

Σχήµα 5.1: ΄Ενα απλοποιηµένο επεξηγηµατικό παράδειγµα
Θεωρούµε ένα σύνολο δεδοµένων µε n = 400 σηµεία δεδοµένων, όπου η παράµετρος
ακραίων τιµών προσδιορίζεται ως of raction = 0.25. ΄Ετσι, έχουµε ninliers = 300 σηµεία και
noutliers = 100 σηµεία. Στη συνέχεια, όπως υποδεικνύεται στο Βήµα 1, του Αλγορίθµου
1, 80 σηµεία από το σύνολο δεδοµένων λαµβάνονται τυχαία. Στη συνέχεια, το εξαγόµενο
σύνολο δεδοµένων, σύµφωνα µε το Βήµα 2, χωρίζεται σε τρία µέρη µε 27, 27 και 26 σηµεία.
Στο Βήµα 3, δύο από τα προαναφερθέντα σύνολα χρησιµοποιούνται ως σύνολα εκπαίδευσης,
ενώ το άλλο σύνολο χρησιµοποιείται ως σύνολο δοκιµών. Συγκεκριµένα, τα µαύρα σηµεία
στην Εικόνα 5.1 απεικονίζουν τις αληθείς ακραίες τιµές των δεδοµένων, ενώ τα λευκά υποδηλώνουν τους inliers. Τα αποτελέσµατα των τριών τεστ λαµβάνονται κατά µέσο όρο, όπως
επισηµαίνεται στο Βήµα 4. Στη συνέχεια, οι τρεις αποδοτικότεροι και αποτελεσµατικότεροι
εκπαιδευόµενοι (στην περίπτωσή µας ο αλγόριθµος CBLOF , ο IForest και ο HBOS ήταν οι
τρεις αλγόριθµοι µε την καλύτερη απόδοση ROC για το δεδοµένο παράδειγµα) συνδυάζονται, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας ισχυρότερος τελικός ταξινοµητής. Η µεθοδολογία
µας τερµατίζεται στο Βήµα 6, όπου οι καλύτεροι αλγόριθµοι εκτελούνται σε όλα τα αρχικά
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δεδοµένα και τα σηµεία που περιλαµβάνονται στους κόκκινους διακεκοµµένους κύκλους
είναι τα σηµεία µάθησης, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως δεδοµένα inliers από το µοντέλο
µας.
Προκειµένου να ελεγχθεί η προτεινόµενη µέθοδος, οι καµπύλες λειτουργικών χαρακτηϱιστικών του δέκτη (Receiver Operating Characteristics (ROC)), χρησιµοποιούνται ως µέτρο
της απόδοσης των µεθόδων που εξετάζονται σε αυτή τη σύγκριση. Οι καµπύλες ROC τυπικά
χαρακτηρίζουν το πραγµατικά ϑετικό και το ψευδώς αρνητικό ποσοστό στον άξονα U και
Q αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι, η επάνω αριστερή γωνία της γραφικής παράστασης είναι
το καλύτερο δυνατό σηµείο - ένα ψευδώς ϑετικό ποσοστό από µηδέν, και ένα πραγµατικά
ϑετικό ποσοστό από ένα. Αυτό δεν είναι εφικτό στην πραγµατικότητα, αλλά δείχνει ότι µια
µεγαλύτερη περιοχή κάτω από την καµπύλη (Area Under the Curve (AUC)) είναι συνήθως
καλύτερη. Τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.
Επιπλέον, διεξήχθησαν στατιστικές δοκιµές προκειµένου να ελεγχθεί η σηµασία των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, διεξήχθη η µη παραµετρική δοκιµή του Friedman [185].
Σύµφωνα µε αυτό το στατιστικό τεστ, η µηδενική υπόθεση (όλες οι µέθοδοι παρουσιάζουν
την ίδια απόδοση σε σχέση µε την καµπύλη ROC) απορρίπτεται έντονα. Κατά συνέπεια,
οι στατιστικές δοκιµές υποδεικνύουν ότι, υπάρχουν µοντέλα των οποίων η διαφορά απόδοσης ήταν στατιστικά σηµαντική έναντι των υπολοίπων. Στον Πίνακα 5.3, παρουσιάζεται η
κατάταξη των αλγορίθµων χρησιµοποιώντας το κριτήριο του Friedman. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από το στατιστικό τεστ Holm Bonferroni-Dunn [106], µε τη χρήση
της προτεινόµενης µεθόδου ως µεθόδου ελέγχου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. Μπορεί
να ϕανεί ότι η προτεινόµενη απόδοση της µεθόδου είναι καλύτερη από τις άλλες µεθόδους.
Ακόµα, χρησιµοποιήθηκε η καµπύλη ανάκτησης-ακριβείας (Precision-Recall Curve (PR
C)), που υποδεικνύει την αντιστάθµιση µεταξύ ακρίβειας και ανάκλησης για ένα διαφορετικό
όριο. ∆εδοµένου ότι παρατηρείται η µεγαλύτερη δυνατή περιοχή κάτω από την καµπύλη,
υποδηλώνεται υψηλή ανάκληση και υψηλή ακρίβεια για το προτεινόµενο µοντέλο. Εάν
η ακρίβεια είναι υψηλή, τότε έχουµε ένα χαµηλό ψευδώς ϑετικό ποσοστό. Από την άλλη
πλευρά, αν έχουµε µεγάλη ανάκληση, τότε υποδεικνύεται χαµηλός ψευδώς αρνητικός ϱυθµός. Εάν και οι δύο ϐαθµολογίες είναι υψηλές, αυτό σηµαίνει ότι ο ανιχνευτής επιστρέφει
καλά αποτελέσµατα (υψηλή ακρίβεια), καθώς επιστρέφει την πλειοψηφία όλων των ϑετικών
αποτελεσµάτων (υψηλή ανάκληση). Στον Πίνακα 5.2, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που
λαµβάνονται για την καµπύλη PRC. Τα αποτελέσµατα των στατιστικών δοκιµών ϕαίνονται
στους Πίνακες 5.5 και 5.6.
Για τη διεξαγωγή αυτής της πειραµατικής µελέτης, χρησιµοποιήσαµε τη γνωστή γλώσσα
προγραµµατισµού Python. Συγκεκριµένα, το εργαλείο PyOD [441] έχει χρησιµοποιηθεί για
τους αλγορίθµους ανίχνευσης ακραίων τιµών. Επιπλέον, η πλατφόρµα STAC [329] χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των συγκρίσεων και για τη λήψη των στατιστικών δοκιµών.

5.4

Συµπεράσµατα - Μελλοντικές µελέτες

΄Εχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος σε σχέση µε τις µεθόδους ανίχνευσης ακραίων τιµών,
όπως εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς από τις παραπάνω αναφορές. Αξίζει να τονίσουµε
ότι, έχουν αναπτυχθεί πολλές και ποικίλες µέθοδοι για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
εντοπισµού ή/και αφαίρεσης τυχόν ανωµαλιών ή εξαιρέσεων. Οι εφαρµογές του προαναφερϑέντος προβλήµατος είναι πολλές και ποικίλες. Για το λόγο αυτό, η αξιόπιστη αντιµετώπιση
αυτού του προβλήµατος είναι επείγουσα και εξαιρετικά σηµαντική.
Οι µέθοδοι συνόλου ϕαίνεται να είναι µια κατάλληλη και αξιόπιστη λύση σε πολλά προϐλήµατα της ΜΜ και Ε∆. ΄Ετσι, στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάσαµε την κατασκευή µιας νέας
µεθόδου για την ανίχνευση ανωµαλιών ή ακραίων τιµών σε ένα σύνολο δεδοµένων. Η νέα
µεθοδολογία αναλύεται και τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η µέθοδός µας είναι
εύρωστη και αρκετά ανταγωνιστική.
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Πίνακας 5.1: Receiver Operating Characteristics (ROC) curves
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0.4139
0.1605
0.0000
0.1240
0.5207
0.5054
0.3934
0.0256
0.5255
0.4238

LOF
0.4554
0.1634
0.3889
0.7203
0.3833
0.9167
0.3308
0.1235
0.0254
0.0662
0.4284
0.4030
0.0675
0.0256
0.3121
0.4238

MCD
0.5078
0.4134
0.0000
0.8847
0.1660
0.3333
0.2929
0.9630
0.0000
0.0994
0.5045
0.6866
0.6494
0.0000
0.0889
0.3595

OCSVM
0.4821
0.4900
0.2222
0.7135
0.1562
0.9167
0.3925
1.0000
0.0000
0.3958
0.4243
0.5356
0.9507
0.0256
0.2626
0.4238

Πίνακας 5.2: Precision-Recall Curve (PRC)
FB
0.4560
0.1646
0.3889
0.7205
0.4515
0.9167
0.3115
0.1111
0.0317
0.0605
0.4285
0.4084
0.0604
0.0256
0.3309
0.4238

PCA
0.4954
0.5816
0.0556
0.5868
0.0903
0.9167
0.3825
0.9630
0.0000
0.3647
0.4472
0.4781
0.8506
0.0000
0.1177
0.3821

SOS
0.3615
0.1595
0.3889
0.6663
0.4504
0.5833
0.1474
0.0741
0.0403
0.0415
0.3374
0.2777
0.0533
0.1282
0.2422
0.1083

SOD
0.4415
0.3293
0.2222
0.7865
0.4825
0.7500
0.3025
0.2840
0.0000
0.0771
0.4581
0.4595
0.2591
0.1025
0.4282
0.3821

AveKNN
0.4693
0.3120
0.2222
0.8779
0.3872
0.9167
0.4058
0.0864
0.0000
0.1118
0.5197
0.4985
0.3782
0.0256
0.5441
0.4238

LSCP
0.5355
0.5031
0.0556
0.6422
0.1363
1.0000
0.3384
0.7408
0.0063
0.4003
0.4811
0.5521
0.8435
0.0000
0.1399
0.3821

Proposed
0.5572
0.5249
0.3889
0.8750
0.4615
1.0000
0.4086
0.9918
0.0964
0.3869
0.5252
0.6169
0.9430
0.0940
0.5545
0.4599
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Πίνακας 5.3: Κατάταξη των αλγορίθµων χρησιµοποιώντας το Friedman test (Using ROC)
Rank
Algorithm
2.43750 Proposed
6.43750
CBLOF
6.96875
IForest
7.00000
KNN
7.40625
MCD
7.43750
HBOS
7.62500
OCSVM
7.71875
LSCP
7.81250
AveKNN
8.59375
PCA
9.31250
SOD
9.56250
ABOD
9.56250
FB
9.62500
LOF
12.5000
SOS
Πίνακας 5.4: Post-hoc Bonferroni-Dunn (Using Proposed as control method - Using ROC)
Comparison
Statistic Adjusted p-value Result
Proposed vs SOS
6.36408
0.00000
H0 is rejected
Proposed vs LOF
4.54577
0.00008
H0 is rejected
Proposed vs ABOD
4.50625
0.00009
H0 is rejected
Proposed vs FB
4.50625
0.00009
H0 is rejected
Proposed vs SOD
4.34813
0.00019
H0 is rejected
Proposed vs PCA
3.89355
0.00138
H0 is rejected
Proposed vs AveKNN 3.39945
0.00945
H0 is rejected
Proposed vs LSCP
3.34016
0.01172
H0 is rejected
Proposed vs OCSVM 3.28086
0.01449
H0 is rejected
Proposed vs HBOS
3.16228
0.02192
H0 is rejected
Proposed vs MCD
3.14251
0.02345
H0 is rejected
Proposed vs KNN
2.88558
0.05470
H0 is accepted
Proposed vs IForest
2.86581
0.05823
H0 is accepted
Proposed vs CBLOF
2.52982
0.15977
H0 is accepted

Ο αναγνώστης µπορεί, έτσι, να ενηµερωθεί για το πρόβληµα ανίχνευσης των ακραίων
τιµών, ένα πρόβληµα µείζονος σηµασίας για τις διεργασίες ταξινόµησης στη ΜΜ. Ακόµα,
µπορεί να εξετάσει τη δυναµική των συνεργατικών µεθόδων (ensemble methods), όπως αυτή
παρουσιάζεται µέσα από την προτεινόµενη µεθοδολογία, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και
δύσκολο πρόβληµα. Επιπλέον, µέσω του Κεφαλαίου 5, χαρτογραφείται η δυναµική της
προτεινόµενης µεθόδου για µελλοντική εφαρµογή και περαιτέρω ϐελτίσωση, µέσα από την
ενσωµάτωση µη-επιτηρούµενης επιλογής χαρακτηριστικών.
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Πίνακας 5.5: Κατάταξη των αλγορίθµων χρησιµοποιώντας το Friedman test (Using PRC)
Rank
Algorithm
2.50000
Proposed
6.75000
IForest
6.87500
CBLOF
7.12500
OCSVM
7.34375
KNN
7.56250
HBOS
7.68750
AveKNN
7.78125
LSCP
9.00000
FB
9.06250
SOD
9.21875
PCA
9.28125
MCD
9.37500
ABOD
9.40625
LOF
11.03125
SOS

Πίνακας 5.6: Post-hoc Bonferroni-Dunn (Using Proposed as control method - Using PRC)
Comparison
Statistic Adjusted p-value Result
Proposed vs SOS
5.39564
0.00000
H0 is rejected
Proposed vs LOF
4.36790
0.00018
H0 is rejected
Proposed vs ABOD
4.34813
0.00019
H0 is rejected
Proposed vs MCD
4.28884
0.00025
H0 is rejected
Proposed vs PCA
4.24931
0.00030
H0 is rejected
Proposed vs SOD
4.15049
0.00046
H0 is rejected
Proposed vs FB
4.11096
0.00055
H0 is rejected
Proposed vs LSCP
3.34016
0.01172
H0 is rejected
Proposed vs AveKNN 3.28086
0.01449
H0 is rejected
Proposed vs HBOS
3.20181
0.01912
H0 is rejected
Proposed vs KNN
3.06346
0.03063
H0 is rejected
Proposed vs OCSVM 2.92511
0.04821
H0 is rejected
Proposed vs CBLOF
2.76699
0.07921
H0 is accepted
Proposed vs IForest
2.68794
0.10065
H0 is accepted
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

Συνεργατικές µέθοδοι για προβλήµατα ταξινόµησης

Η ισχύς εν τη ενώσει.

—Αίσωπος (620-560 π.Χ.)

χουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος ταξινόµησης στον τοµέα κυρίως της Μηχανικής Μάθησης και των συστηµάτων που
καλούνται να συµβάλλουν σε µια απόφαση. ΄Ενα υβριδικό σύστηµα πρόβλεψης
που συνδυάζει διάφορους ταξινοµητές, αντί να επιλέγει µια µοναδική αλλά στιβαϱή µέθοδο, είναι µια καλή εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Προκειµένου να προσεγγίσει κανείς αυτό το Ϲήτηµα, συναντά στη ϐιβλιογραφία ένα
σύνολο συνεργαζόµενων κατηγοριοποιητών (cliassifiers) για τη δηµιουργία ενός υβριδικού
συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων (decision support system). Αυτή η µέθοδος ϐασίζεται
στην παραλλαγή µιας γνωστής µεθοδολογίας, αυτή της στοίβαξης (stacking), που συνδυάζει
ισχυρές συνεργατικές µεθόδους προκειµένου να εκτελέσει µια αξιόπιστη πρόβλεψη. Στο
παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε µια υβριδική µέθοδο, την οποία συγκρίνουµε µε γνωστές
συνεργατικές µεθόδους αυτής της κατηγορίας. Τα υπολογιστικά πειράµατα που διεξήχθησαν σε διάφορα τυποποιηµένα σύνολα δοκιµαστικών δεδοµένων έδειξαν ότι, το προτεινόµενο
σχήµα δίνει πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα, όσον αφορά την ακρίβεια, στις περισσότερες
από τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια, ας υπενθυµίσουµε ορισµένα ϐασικά χαρακτηριστικά
των συνεργατικών µεθόδων, ώστε να γίνει αντιληπτός στον αναγνώστη, ο λόγος για τον οποίο
αξίζει να επενδύσει τη µελέτη του σε αυτή την κατηγορία ταξινοµητών.
΄Ενα σύνολο ταξινοµητών (ή κατηγοριοποιητών) (classifiers) [268] συνδυάζει την απόφαση
µεµονωµένων ταξινοµητών (µε κάποιον τρόπο), προκειµένου να ταξινοµηθούν νέες, άγνωστες
περιπτώσεις. ΄Εχουν παρουσιαστεί διάφοροι µέθοδοι για τη δηµιουργία ενός τέτοιου συνόλου
ταξινοµητών [95]. Οι πιο συνηθισµένοι και ευρέως χρησιµοποιούµενοι τρόποι δηµιουργίας
ενός τέτοιου συνδυασµού ταξινοµητών είναι οι ακόλουθοι τρεις :

΄Ε

(α) Χρησιµοποιώντας µια µεµονωµένη µέθοδο µάθησης και διαφορετικά υποσύνολα δεδοµένων εκπαίδευσης.
(ϐ) Χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό αλγόριθµο εκπαίδευσης και διάφορες παραµέτρους
εκπαίδευσης.
(γ) Με τη χρήση διαφορετικών µεθόδων µάθησης.
Σε αυτό το σηµείο, µπορεί εύλογα να αναρωτηθεί κανείς, γιατί ένα σύνολο ταξινοµητών
µπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσµατα από ένα µεµονωµένο ταξινοµητή. Οι λόγοι
είναι αντιπροσωπευτικοί, στατιστικοί και υπολογιστικοί και παρουσιάζονται αναλυτικά στο
άρθρο [95]. Τα δεδοµένα εκπαίδευσης δεν µπορούν να παράγουν πληροφοριακές γνώσεις
σε ορισµένες περιπτώσεις, προκειµένου να επιλεγεί ένας µόνον ταξινοµητής. Αυτό µπορεί
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να είναι µια πιθανή αιτία του προαναφερθέντος προβλήµατος δεδοµένου ότι, το σύνολο των
δεδοµένων εκπαίδευσης είναι πολύ µικρό σχετικά µε το µέγεθος του χώρου υποθέσεων.
Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον που έχει συγκεντρωθεί για τις συνεργατικές µεθόδους
(ensemble methods) τα τελευταία χρόνια είναι πολύ µεγάλο, απαιτείται περαιτέρω µελέτη,
καθώς δεν είναι σαφές ποια µέθοδος είναι η καλύτερη. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε
ένα υβριδικό σχήµα, το οποίο συνδυάζει τις ακόλουθες συνεργατικές µεθόδους ταξινόµησης : (α) τον αλγόριθµο των τυχαίων δασών (Random Forest) [46], τη µέθοδο των εξαιρετικά
τυχαίων δέντρων (ExtraTrees) [153] και τον αλγόριθµο Gradient Boosting [139], χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή της µεθοδολογίας στοίβαξης (stacking). Το προτεινόµενο υβριδικό
σχήµα αποφάσεων συγκρίνεται µε διάφορες συνεργατικές µεθόδους σε µια ποικιλία διαφοϱετικών δοκιµαστικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν ότι η νέα αυτή
µέθοδος έχει καλύτερη ακρίβεια στα περισσότερα από τα προβλήµατα.
Η ιδέα για τη δηµιουργία µιας νέας συνεργατικής µεθόδου προήλθε από τα αποτελέσµατα τα οποία αναλύονται στο Κεφάλαιο 2. ∆εδοµένης της µη ύπαρξης µίας και µοναδικής
µεθόδου που ϑα ανταποκρίνεται καλύτερα από όλες την υπόλοιπες της ίδιας κατηγορίας
για το σύνολο όλων των προβληµάτων, π.χ. ταξινόµησης, µάς δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργήσουµε εµπειρικά µοντέλα µάθησης για την αντιµετώπιση προβληµάτων ταξινόµησης.
Αυτή είναι η εύληπτη ερµηνεία της προτίµησης µιας συνεργατικής µεθόδου έναντι ενός και
µόνο ισχυρού ταξινοµητή. ΄Ετσι, δηµιουργώντας ένα σύνολο από ισχυρούς και ευρέως δοκιµασµένους ταξινοµητές, καταφέραµε να επιτύχουµε καλύτερη ακρίβεια ταξινόµησης στις
περισσότερες από τις περιπτώσεις που ανατρέξαµε.
Το υπόλοιπο του Κεφαλαίου 6 είναι οργανωµένο ως εξής. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζουµε γνωστές µεθόδους για τη δηµιουργία συνεργατικών µεθόδων, ενώ στην Ενότητα 6.2
εξετάζουµε την προτεινόµενη υβριδική µεθοδολογία σε διαφορετικά σύνολα δεδοµένων. Τα
διεξαχθέντα υπολογιστικά πειράµατα και οι συγκρίσεις µε άλλες συνδυαστικές µεθόδους
παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.3. Η µελέτη µας ολοκληρώνεται στην Ενότητα 6.4, µε µια
σύνοψη και περαιτέρω ερευνητικές παρατηρήσεις.

6.1

Γνωστές τεχνικές σχεδιασµού συνεργατικών µεθόδων

Υπάρχει µια πληθώρα µεθόδων που χρησιµοποιούν ένα µόνο ταξινοµητή για την επίλυση
ενός προβλήµατος πρόβλεψης. Ωστόσο, η ανάγκη για µοντέλα που ϑα κάνουν µια ακριϐέστερη πρόβλεψη είναι έντονη. Αυτός ο σκοπός, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του κεφαλαίου, εξυπηρετείται από ένα συνδυασµό ταξινοµητών. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα
καλό σύνολο ταξινοµητών, υπάρχουν διάφορες µεθοδολογίες. Καθεµία από αυτές µπορεί
να παράσχει ένα διαφορετικό ποσοστό ορθώς ταξινοµηµένων περιπτώσεων. ΄Ετσι, ο γενικός
στόχος των µεθόδων, που ανήκουν σε συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, είναι να επιτύχουµε αξιόπιστα και πολύ ακριβή αποτελέσµατα πρόβλεψης. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει
ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθόδους για τη δηµιουργία συνεργατικών µεθόδων (ensemble
methods).
Η τεχνική σακουλιάσµατος (bagging technique) ή η αθροιστική ενσωµάτωση (bootstrap
aggregating) [45] είναι µία από τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές για
τη δηµιουργία συνεργατικών µεθόδων. ΄Ενα ϐασικό χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι
η εκπαίδευση κάθε «µαθητή» (learner) χρησιµοποιώντας διαφορετικά σύνολα εκπαίδευσης.
Συγκεκριµένα, έστω N , ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης µεγέθους n. Η µέθοδος bagging
επιλέγει από αυτό το σύνολο n0 τυχαία παραδείγµατα, δηµιουργώντας ένα σύνολο υποσύνολων εκπαίδευσης, έστω Ni . Η επιλογή των περιπτώσεων γίνεται µε τη χρήση µιας κατανοµής,
για παράδειγµα της οµοιόµορφης κατανοµής, ενώ τα παραδείγµατα επιλέγονται µε αντικατάσταση. ∆εδοµένου ότι η κατασκευή των υποσυνόλων γίνεται µε αυτόν τον τρόπο, είναι
δυνατόν ορισµένα από τα παραδείγµατα να επαναληφθούν στο σύνολο Ni και έτσι, µερικά
παραδείγµατα να είναι «διπλά» ή κάποια άλλα να παραλείπονται, σε σχέση µε το αρχικό
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σύνολο εκπαίδευσης N . Αυτή η διαδικασία παράγει ένα σύνολο ταξινοµητών. Στη συνέχεια,
διεξάγεται µια διαδικασία ψηφοφορίας σε σχέση µε τις προβλέψεις κάθε κατηγοριοποιητή.
Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δίνει την τελική απόφαση του µοντέλου.
΄Ενας πολύ γνωστός µετα-αλγόριθµος (meta-algorithm) είναι η ενισχυτική προσέγγιση
(Boosting approach) [138]. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η µέθοδος µοιάζει µε την
προσέγγιση bagging, καθώς διάφορα υποσύνολα χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση ενός µόνο εκπαιδευόµενου (learner). Επιπλέον, αυτός ο αλγόριθµος ϐασίστηκε στο ερώτηµα
«Μπορεί ένα σύνολο αδύναµων µαθητών να δηµιουργήσει έναν ισχυρό µαθητή;» [210]. Η µέθοδος boosting σχετίζεται άµεσα µε αυτή την ερώτηση, καθώς επικεντρώνεται στην απόδοση
ενός αδύναµου ταξινοµητή, προκειµένου να τον ενισχύσει, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα παϱαδείγµατα δεν έχουν «διδαχθεί» επαρκώς. ΄Ετσι, αντί να επιλέγουµε τυχαία τις περιπτώσεις
µε ϐάση µια κατανοµή, ο αλγόριθµος επικεντρώνεται στα παραδείγµατα εκπαίδευσης που
δεν έχουν «αφοµοιωθεί» σωστά. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας ισχυρός ταξινοµητής,
µετά από µερικά ϐήµατα, η πρόβλεψη γίνεται µέσω µιας σταθµισµένης διαδικασίας ψήφου
(weighted voting). Αναλυτικά, κάθε πρόβλεψη ταξινοµητή παίρνει ένα ϐάρος σύµφωνα µε
την ακρίβεια ταξινόµησης που πέτυχε.
Εκτός από τις προαναφερθείσες τεχνικές, που κυρίως εκπαιδεύουν τους ταξινοµητές σε
ένα υποσύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης, υπάρχουν µέθοδοι που δηµιουργούν ένα µοντέλο,
χρησιµοποιώντας ένα σύνολο αλγορίθµων µάθησης µε ϐάση ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα κατάλληλο µοτίβο ψηφοφορίας, συνδυάζουν τις
απαντήσεις των ταξινοµητών για να λάβουν την τελική πρόβλεψη. Μέσω αυτής της διαδικασίας, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί αλγόριθµοι µάθησης για την αύξηση της ποικιλοµορϕίας των σφαλµάτων πρόβλεψης των µοντέλων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαφέρουν
τόσο στη διαδικασία αναζήτησης όσο και στην αναπαράσταση. Συµπερασµατικά, τα µοντέλα
που δηµιουργούνται µέσω της παραπάνω διαδικασίας είναι πιο πιθανό να κάνουν λάθη σε
διαφορετικά σηµεία, καθώς χρησιµοποιούνται διαφορετικές µεροληψίες µάθησης (learning
biases). Τέλος, χρησιµοποιώντας την πλειονότητα των προβλέψεων, καταλήγουµε εύκολα
στην τελική απόφαση, καθώς δεν απαιτείται προηγούµενη εκπαίδευση.
Μια πολύ γνωστή µέθοδος που χρησιµοποιεί την προαναφερθείσα διαδικασία είναι η γενικευµένη προσέγγιση στοίβαξης (stacked generalization approach) ή απλά στοίβαξη (stacking)
[419]. Σε αυτή τη µεθοδολογία, ο κύριος στόχος είναι η παραγωγή ενός ισχυρού, υψηλού επιπέδου εκπαιδευόµενου µε υψηλή απόδοση γενίκευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, συνδυάζεται
ένα σύνολο διαφόρων κατηγοριοποιητών. Για να επιτευχθεί ο κατάλληλος συνδυασµός των
ϐασικών προβλέψεων (base predictions), χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος µάθησης. Προκειµένου να εκτελεστεί η τελική πρόβλεψη, το µοντέλο χρησιµοποιεί τα ακόλουθα ϐήµατα :
(α) Στοιχεία µηδενικού επιπέδου (Level zero data), όπου όλοι οι ϐασικοί µαθητές (base learners) τρέχουν στο αρχικό σύνολο δεδοµένων, (ϐ) στοιχεία πρώτου επιπέδου (Level one data).
Μετά το επίπεδο µηδέν, οι προβλέψεις των ταξινοµητών ϑεωρούνται ως νέα δεδοµένα και (γ)
Τελική πρόβλεψη (Final prediction). Μια άλλη διαδικασία µάθησης εκτελείται µε τη χρήση
των δεδοµένων του πρώτου επιπέδου ως νέες είσοδοι και ως έξοδος, και λαµβάνεται η τελική
πρόβλεψη.
Μια εναλλακτική ιδέα χρησιµοποιήθηκε στο άρθρο [383]. Η προτεινόµενη µέθοδος είναι
µία επέκταση της γνωστής µεθόδου stacking [419] και ϐασίζεται στις κατανοµές πιθανοτήτων
κλάσης (class probability distributions) και όχι στις προβλέψεις. ΄Ετσι, κάθε µαθητής δεν
παρουσιάζει µια τελική πρόβλεψη για την κλάση στην οποία ανήκει ένα παράδειγµα. Ως εκ
τούτου, δίνει µια εκτιµώµενη πιθανότητα για όλες τις κατηγορίες. Οι συγγραφείς του άρθρου,
προκειµένου να επιτύχουν αξιόπιστη µάθηση στο µετα-επίπεδο (meta-level learning), χρησιµοποίησαν τη µέθοδο Γραµµικής παλινδρόµησης πολλαπλών απακρίσεων (Multi-response
Linear Regression (MLR)).
Μια σειρά αρκετών προσεγγίσεων έχουν προταθεί για τη ϐελτίωση της απόδοσης της
µεθόδου που αναπτύχθηκε στο άρθρο [383]. Συγκεκριµένα, στο άρθρο [109], υιοθετήθηκε
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η ίδια στρατηγική εκτός από τη διαδικασία µετα-µάθησης (meta-learning). Οι συγγραφείς
του άρθρου, χρησιµοποίησαν ως µοντέλο ένα δέντρο (model tree induction) αντί για την
προσέγγιση MLR και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, έδειξαν ότι επιτυγχάνεται καλύτερη
απόδοση από το προτεινόµενο µοντέλο. Μια άλλη τροποποίηση προτείνεται στο άρθρο [344].
Σε αυτήν τη µέθοδο, αντί για τις συνολικές κατανοµές πιθανότητας κλάσης (overall class
probability distributions), λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πιθανότητες κλάσης που αφορούν
την αληθή κλάση. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι µέσω αυτής της παραλλαγής η
ακρίβεια της µεθόδου µοιάζει να ϐελτιώνεται αισθητά.
Η σηµαντικότητα της µεθόδου stacking ϕανερώνεται µέσα από το πλήθος των παραλλαγών που συναντώνται στη ϐιβλιογραφία. Ακόµα, αρκετοί ερευνητές χρησιµοποίησαν αυτή
την µεθοδολογία για να ϐελτιώσουν άλλες υπάρχουσες µεθόδους ή προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες συνεργατικές µεθόδους. Στο άρθρο [259], παρουσιάζεται ένας άλλος αλγόριθµος
στοίβαξης, που ονοµάζεται Troika, προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα ταξινόµησης πολλαπλών κατηγοριών. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη µέθοδος, αντί ενός µετα-µαθητή
χρησιµοποιεί τρία επίπεδα συνδυασµού ταξινοµητών : (α) Το µηδενικό επίπεδο αποτελείται
από τους ϐασικούς ταξινοµητές, (ϐ) Στο πρώτο επίπεδο συναντώνται «ειδικοί» ταξινοµητές, (γ)
Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από µετα-ταξινοµητές και (δ) Στο τελευταίο επίπεδο λαµβάνει
χώρα ο υπερ-ταξινοµητής (super-classifier), που δέχεται τις προβλέψεις του προηγούµενου
επιπέδου για να κάνει την τελική πρόβλεψη του µοντέλου. Η κύρια σύγκριση περιελάµϐανε τη µέθοδο Troika, το ϐασικό σχήµα stacking και τη ϐελτίωση της τυπικής µεθόδου
στοίβαξης, τη µέθοδο stackingC. Τα πειράµατα που διεξήχθησαν έδειξαν ότι η προτεινόµενη
µέθοδος υπερέχει των άλλων δύο µεθόδων, όσον αφορά την ακρίβεια, ανεξάρτητα από τη
µέθοδο δυαδικής ταξινόµησης που προτιµάται στο ϐασικό επίπεδο (base-level classifiers).
Η µεθοδολογία της συνεργατικής µεθόδου στοίβαξης µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα συνδυαστικό πρόβληµα ϐελτιστοποίησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, τόσο οι ταξινοµητές ϐάσης
όσο και ο µετα-ταξινοµητής, πρέπει να προσδιοριστούν µε ϐέλτιστο τρόπο. Στο άρθρο [66],
υιοθετήθηκε µια προσαρµοστική µεταερευνητική µέθοδος αναζήτησης, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια νέα προσέγγιση στοίβαξης, που ονοµάζεται αλγόριθµος στοίβαξης που στηϱίζεται στη ϐελτιστοποίηση µε χρήση αποικίας µυρµηγκιών (Ant Colony Optimization (ACO)
Stacking algorithm). ΄Ετσι, δεδοµένου ενός συνόλου µαθητών ϐάσης, έστω B , το οποίο αποτελείται από n ταξινοµητές, ο αλγόριθµος ACO [101] καθορίζει ένα υποσύνολο του B , που
αποτελείται από ένα µικρότερο αριθµό µαθητών. Αυτό το σύνολο ταξινοµητών αναµένεται
να έχει καλύτερη ακρίβεια ταξινόµησης από το πρωτότυπο. Οι συγγραφείς του άρθρου συνέκριναν την προσέγγιση ACO-Stacking µε γνωστές συνεργατικές µεθόδους, όπως αυτές της
Bagging, AdaBoost, StackingC και Random Forest. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν
ότι η απόδοση του αλγορίθµου ACO-Stacking είναι πολλά υποσχόµενη.
Το παραπάνω πρόβληµα, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί, καθώς η ϐέλτιστη επιλογή
µεθόδων µπορεί να αποδειχθεί πολύ επίπονη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές προσπάθειες, παρόµοιες µε την προηγούµενη προσέγγιση, στις οποίες το
πρόβληµα της επιλογής της κατάλληλης διαµόρφωσης των ϐασικών µαθητών και του µεταταξινοµητή είναι ο κύριος άξονας µελέτης [351]. Η κύρια διαφορά που σχετίζεται µε το
άρθρο [66], αφορά τον αλγόριθµο ευφυούς αναζήτησης σµήνους, που χρησιµοποίησε για τη
διαδικασία της ϐελτιστοποίησης. Συγκεκριµένα, οι συγγραφείς του άρθρου χρησιµοποίησαν
το γνωστό αλγόριθµο τεχνητής αποικίας µελισσών (Artificial Bee Colony (ABC)) [207] για
να κατασκευάσουν δύο διαφορετικούς τύπους στοίβαξης. ΄Ετσι, η ϐέλτιστη διαµόρφωση των
ϐασικών µαθητών λαµβάνει χώρα στην αρχή της διαδικασίας. Σε αυτή τη ϕάση, ο µεταταξινοµητής που εφαρµόζεται, ϑεωρείται ότι είναι ένας σταθερός αλγόριθµος µάθησης. Κατά
τη διάρκεια της µετα-ϕάσης (meta-phase), ο αλγόριθµος ABC ϐελτιστοποιεί ταυτόχρονα
τους ϐασικούς µαθητές και τον µετα-ταξινοµητή. Η προσέγγιση ABC-Stacking δοκιµάστηκε σε αρκετά γνωστά σύνολα δεδοµένων και συγκρίθηκε µε διαφορετικούς προγνωστικούς
αλγορίθµους, και ϐασικές συνεργατικές µεθόδους, όπως τη µέθοδο GA-Stacking [279] και
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ACO-Stacking. Τα υπολογιστικά πειράµατα που διενεργήθηκαν από τους συγγραφείς του
άρθρου έδειξαν ότι, η προτεινόµενη προσέγγιση έχει αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά από κοινού τη διαµόρφωση των ταξινοµητών ϐάσης και την επιλογή του µετα-ταξινοµητή. Επιπλέον,
η απόδοση του αλγορίθµου ABC-Stacking είναι συγκρίσιµη µε τα καλύτερα αποτελέσµατα
που αναφέρονται µέχρι τώρα.
Στην εργασία [315] υιοθετείται µια στρατηγική που είναι παρόµοια µε τη µεθοδολογία
stacking, προκειµένου να εφαρµοστεί ένας αλγόριθµος διαδοχικής µάθησης σε προβλήµατα
πολλαπλών κλάσεων. Για µια εκτενέστερη µελέτη της µεθοδολογίας stacking, των συνεργατικών µεθόδων στοίβαξης και σχετικά µε τις προσεγγίσεις stacking, που αναπτύχθηκαν τα
τελευταία 20 χρόνια, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο άρθρο [347].

6.2

Προτεινόµενο υβριδικό σχήµα ταξινόµησης

Γενικά, όπως και µε κάθε ταξινοµητή, η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών εισόδου µπορεί
να ϐελτιώσει την ακρίβεια ταξινόµησης, όταν τα νέα χαρακτηριστικά περιέχουν νέες πληροϕορίες σχετικά µε την κλάση. Αυτή η ϐελτίωση της απόδοσης ϐέβαια, δεν είναι εγγυηµένη,
διότι οι ταξινοµητές είναι «ατελείς» και ενδέχεται να µην είναι σε ϑέση να αξιοποιήσουν αυτές
τις πληροφορίες. Εάν τα νέα χαρακτηριστικά µοιράζονται πληροφορίες µε τα υπάρχοντα
χαρακτηριστικά του συνόλου δεδοµένων, οι νέες πληροφορίες ενδέχεται να µην ϐοηθήσουν.
Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα σηµαντικό Ϲήτηµα, αυτό της κατάρας
της διαστασιµότητας (curse of dimensionality). Η παρουσία περισσότερων χαρακτηριστικών
µπορεί να ϐλάψει πολλούς ταξινοµητές και µπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα για το ϕαινόµενο του επερταιριάσµατος (overfitting). Η κατάσταση είναι παρόµοια όταν προσθέτουµε νέους
ταξινοµητές ϐάσης σε µια µεθοδολογία στοίβαξης, καθώς οι έξοδοι των ταξινοµητών ϐάσης
µπορούν να ιδωθούν ως νέα χαρακτηριστικά για τον τελικό ταξινοµητή. Συνεπώς, όλα τα παϱαπάνω επιχειρήµατα ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. ΄Ετσι, αυτά τα χαρακτηριστικά του
«δεύτερου επιπέδου» συσχετίζονται πιθανώς, επειδή όλοι οι ταξινοµητές ϐάσης προσπαθούν
να προβλέψουν την ίδια περίπτωση. Ωστόσο, εκτελούν αυτή τη διαδικασία µε έναν τρόπο που
χαρακτηρίζεται ως µη ϐέλτιστος. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αποτέλεσµα στηρίζεται στο ότι
συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο, και έτσι, ο τελικός ταξινοµητής δύναται να συνδυάσει τις ϑορυβώδεις προβλέψεις σε µια καλύτερη τελική πρόβλεψη. Ακολούθως, η προσθήκη
νέων ταξινοµητών ϐάσης εκτιµάται ότι ϑα έχει καλύτερη πιθανότητα να ϐοηθήσει στο σχήµα,
όταν κάνει καλή δουλειά και συµπεριφέρεται διαφορετικά από τους υπάρχοντες ταξινοµητές
ϐάσης, αλλά αυτό και πάλι δεν είναι εγγυηµένο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να εξεταστεί
ο χρόνος εκπαίδευσης. Στην περίπτωσή µας, επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε στο υβριδικό σχήµα τρεις ισχυρές συνεργατικές µεθόδους ως µαθητές ϐάσης και συγκεκριµένα : τον
αλγόριθµο Random Forest, τη µέθοδο ExtraTrees και Gradient Boosting.
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Brieman [46], ο αλγόριθµος random forest είναι ένας ταξινοµητής, ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο ταξινοµητών και στηρίζεται στις δενδρικές
δοµές. ΄Ενα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι σε κάθε δέντρο, οι αποφάσεις γίνονται µε τυχαίο
τρόπο κατά το διαχωρισµό ενός κόµβου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του συνόλου. Σε αυτή τη διαδικασία, κάθε δέντρο εκπαιδεύεται σε ένα υπο-σύνολο µε
παρόµοιο τρόπο µε αυτό της µεθόδου bagging και οι ψήφοι για την πιο δηµοφιλή κατηγορία
λαµβάνονται ως νέοι είσοδοι. Αυτό το είδος των δέντρων απόφασης που χρησιµοποιεί τη µέση
τιµή, µπορεί να ϐελτιώσει την ακρίβεια της πρόβλεψης. Επιπλέον, µπορούν να ελέγξουν και
να περιορίσουν το ϕαινόµενο της υπερπροσαρµογής. ΄Οπως και στην τεχνική Bootstrap aggregating, η δηµιουργία των υπο-δειγµάτων γίνεται µε αντικατάσταση και το µέγεθος κάθε
υπο-δείγµατος είναι ίσο µε το αρχικό δείγµα.
Μια παρόµοια µέθοδος µε αυτή των τυχαίων δασών είναι τα εξαιρετικά τυχαία δέντρα
(Extremely randomized Trees ή ExtraTrees) [153]. Αυτή η µέθοδος εφαρµόστηκε µε επιτυχία και παράγει καλά αποτελέσµατα όσον αφορά την ακρίβεια, ενώ παράλληλα ελέγχει
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αποτελεσµατικά το πρόβληµα της υπερπροσαρµογής. Η διαφορά µε τα τυχαία δάση µποϱεί να ϐρεθεί σε δύο σηµεία : (α) Η εκπαίδευση κάθε δέντρου γίνεται χωρίς τη χρήση ενός
δείγµατος εκκίνησης (bootstrap sample), αλλά µε ένα ολόκληρο-ακοµµάτιαστο σύνολο εκπαίδευσης και (ϐ) το σηµείο «κοπής» (cut-point) για τον διαχωρισµό ενός κόµβου επιλέγεται
µε έναν πλήρως τυχαίο τρόπο.
Η ενίσχυση της κλίσης (gradient boosting) [139] είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη
προσέγγιση για την προσέγγιση των προβληµάτων παλινδρόµησης και ταξινόµησης, η οποία
ϐασίζεται κυρίως σε ταξινοµητές δέντρων απόφασης. Η κύρια στρατηγική αυτής της µεθόδου
είναι παρόµοια µε άλλες µεθόδους ενίσχυσης (boosting methods) (όπως οι µέθοδοι AdaBoost ή LogitBoost). Σε µια πρώτη ϕάση, χτίζεται ένα σύνολο αδύναµων εκπαιδευοµένων
(learner) για να πραγµατοποιηθεί µια προκαταρκτική πρόβλεψη. Σε µια δεύτερη ϕάση,
ϐελτιστοποιείται η ακρίβεια πρόβλεψης του µοντέλου µε ϐάση την ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης κόστους. Συγκεκριµένα, η µέθοδος gradient boosting καθορίζει επαναληπτικά
µια συνάρτηση που «δείχνει» στην κατεύθυνση της κλίσης µε αρνητικό πρόσηµο.
Στον προτεινόµενο αλγόριθµο στοίβαξης, το σύνολο των µετα-δεδοµένων ϑα αποτελείται
από τις προβλέψεις που δίδονται από τις συνεργατικές µεθόδους ϐάσεων και την αληθή κλάση
για κάθε περίπτωση εκπαίδευσης. ΄Ετσι, ο ταξινοµητής που εκπαιδεύεται σε αυτό το σύνολο
δεδοµένων είναι ο λεγόµενος µετα-µαθητής (meta-learner). Η προσέγγισή µας χρησιµοποιεί
τις πιθανότητες κλάσης που συσχετίζονται µε την αληθή κλάση και όχι µε όλες τις πιθανότητες
των κατηγοριών, όπως στην τυπική µεθοδολογία της στοίβαξης.
΄Ενα άλλο σηµείο που αξίζει να αναφέρουµε είναι η διαδικασία µάθησης. Ο στόχος είναι
να δηµιουργηθεί µια διαδικασία µάθησης που ϑα είναι γρήγορη. Αυτό επιτυγχάνεται µε
τη µείωση της διαστασιµότητας των µετα-δεδοµένων που καθορίζεται από έναν παράγοντα
ο οποίος σχετίζεται µε τον αριθµό των κλάσεων. Παρά τη µείωση αυτή, η ακρίβεια για τα
προβλήµατα δύο κατηγοριών παραµένει ανεπηρέαστη. Επιπλέον, ο αλγόριθµος µάθησης,
που χρησιµοποιούµε στο µετα-επίπεδο, είναι ο γνωστός ταξινοµητής logistic tree [376]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα µοντέλα επιτυγχάνονται µε τη ϐοήθεια τετραγωνικών
γραµµικών τµηµατικών προσεγγίσεων (piecewise linear approximations). Το Σχήµα 6.1,
απεικονίζει τη διαδικασία που υιοθετήθηκε για να δηµιουργηθεί ένας ισχυρός ταξινοµητής,
ενώ η προτεινόµενη µέθοδος απεικονίζεται στον Αλγόριθµο 2.

6.3

Συγκρίσεις και πειραµατικά αποτελέσµατα

Για τα υπολογιστικά µας πειράµατα, χρησιµοποιήθηκαν γνωστά σύνολα δεδοµένων από
το UCI Machine Learning repository [104]. Συγκεκριµένα, επελέγησαν 38 προβλήµατα
από διαφορετικά πεδία, τα οποία διαφέρουν τόσο στον αριθµό των χαρακτηριστικών τους
όσο και στις κλάσεις τους. Στον Πίνακα 6.1, υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή αυτών των
συνόλων δεδοµένων, όπως ο αριθµός των χαρακτηριστικών, ο αριθµός των παραδειγµάτων
και ο αριθµός των κλάσεων.
Η ακρίβεια των ταξινοµητών αξιολογήθηκε σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία : Το
σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης χωρίστηκε σε δέκα υποσύνολα ίσου µεγέθους, και για καϑένα από αυτά ο ταξινοµητής εκπαιδεύτηκε στα υπόλοιπα υποσύνολα. Στη συνέχεια, για
κάθε µέθοδο, εκτελούµε την πενταπλή διαδικασία διασταυρούµενης επικύρωσης (five fold
cross-validation) και µετράται η µέση τιµή πενταπλάσιας διασταυρούµενης επικύρωσης.
Τα πειράµατα έχουν διεξαχθεί µε την γλώσσα προγραµµατισµού Python χρησιµοποιώντας
τις διαθέσιµες υλοποιήσεις από τη ϐιβλιοθήκη scikit-learn [300] και MLxtend [322]. Στον
Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για το υβριδικό µας σχήµα
και για τις µεθόδους που συµµετέχουν στη σύγκριση. Το ϐέλτιστο σχήµα για κάθε σύνολο
δεδοµένων περιγράφεται µε γράµµατα µε έντονη γραφή. Μπορούµε εύκολα να δούµε ότι η
προτεινόµενη συνδυαστική µέθοδος υπερβαίνει τις υπόλοιπες τρεις συνδυαστικές µεθόδους
στις περισσότερες περιπτώσεις και έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η προτεινόµενη µέθο-

6.3 Συγκρίσεις και πειραµατικά αποτελέσµατα
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Σχήµα 6.1: ∆ιαδικασία δηµιουργίας συνεργατικής µεθόδου µε ϐάση τη µεθοδολογία στοίϐαξης

δος είναι πιο ισχυρή.
Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί στατιστικές δοκιµές προκειµένου να ελεγχθεί η σηµασία των
αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, λόγω του µικρού αριθµού µεθόδων σύγκρισης, διεξήχθη
η µη παραµετρική δοκιµή Friedman [185]. Εποµένως, στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζεται η
κατάταξη των δοκιµών Friedman. Επιπλέον, η p−value σε όλες τις συγκρίσεις δείχνει ότι οι
µηδενικές υποθέσεις πρέπει να απορριφθούν. ΄Ετσι, υπάρχουν µέθοδοι των οποίων η διαφοϱά απόδοσης ήταν στατιστικά σηµαντική για τους άλλους. Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται
τα αποτελέσµατα της post-hoc Holm δοκιµής [187].
Πίνακας 6.3: Κατάταξη των αλγορίθµων χρησιµοποιώντας το Friedman test
Stacking
1.48684
Gradient Boosting 2.05263
Random Forest
2.51316
ExtraTree
3.94737
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n
Input Training data S = {xi , yi }m
i=1 , xi ∈ R , yi ∈ C , where C denotes the classes.
Output A stacking meta-classifier ensemble Pf .

1 : Adopt cross validation approach in preparing a training set for second-level Logistic
Model Tree classifier.
Split the starting dataset into k(= 3) equal-size subsets {S1 , S2 , S3 } in a random
way.
for j ← 1 to k do
Learn first-level classifiers
for t ← 1 to 3 do
Train a learner lkt from S\Sk
endfor
Construct a training set for second-level model tree classifier
for xi ∈ Sk do
Get a record {x0i , yi }, where x0i = {pk1 (xi ), pk2 (xi ), pk3 (xi )}
endfor
endfor
2 : Learn a second-level classifier
Learn a new classifier p0 from the collection of {x0i , yi }
3 : Re-learn first-level learners
for t ← 1 to 3 do
Learn a classifier pt based on S
endfor
Return Pf (x)
Αλγόριθµος 2. Stacking with k-fold cross validation

Πίνακας 6.4: Post-hoc Holm test using Stacking as control method
Comparison
Statistic Adjusted p-value Result
Stacking vs ExtraTree
8.30769
0.00000
H0 is rejected
Stacking vs Random Forest
3.46524
0.00106
H0 is rejected
Stacking vs Gradient Boosting 1.91033
0.04609
H0 is rejected

6.4

Σύνοψη

Τα συστήµατα υβριδικών αποφάσεων ϕαίνεται να είναι µια αξιόπιστη και αποτελεσµατική
επιλογή προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα λήψης αποφάσεων σε διάφορους
επιστηµονικούς τοµείς. Σε σύγκριση µε την ακρίβεια που µπορεί να επιτύχει ένας µόνο
ταξινοµητής, µια συνεργατική ή συνδυαστική µέθοδος ϕαίνεται να είναι σε ϑέση να επιτύχει
καλύτερα αποτελέσµατα ταξινόµησης. Ωστόσο, ο σχεδιασµός µιας τέτοιας µεθόδου είναι ένα
δύσκολο πρόβληµα, καθώς έχουµε µια πληθώρα ϐασικών ταξινοµητών για χρήση. Η µεθοδολογία στοίβαξης είναι µια κατάλληλη και ακριβής διαδικασία, προκειµένου να δηµιουργηθεί
ένας ισχυρός συνδυασµός µε τους καλύτερους ταξινοµητές.
Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί ποικίλες συνεργατικές µέθοδοι, η δηµιουργία
του καλύτερου συνδυασµού για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων ταξινόµησης παϱαµένει ένα ϕλέγον και εν εξελίξει έργο. Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουµε µια ισχυρή
µεθοδολογία στοίβαξης µε τη χρήση του αλγορίθµου Logistic Model Trees και τριών πολύ
γνωστών και δοκιµασµένων συνεργατικών µεθόδων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που διε-
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Πίνακας 6.1: Συλλογή 38 προβληµάτων πολλαπλών κλάσεων από το UCI Machine Learning Repository. Στον πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των παραδειγµάτων, ο αριθµός των
χαρακτηριστικών, καθώς και ο αριθµός των κλάσεων.
Dataset
#Instances #Features #Classes
audiology
autos
badges
balance-scale
breast-cancer
wisconsin-breast-cancer
horse-colic
credit-rating
german-credit
pima-diabetes
glass
grub-damage
haberman
hear-cleveland
heart-hungarian
heart-statlog
hepatitis
hypothyroid
ionosphere
iris
labor
lymphography
monk1
monk2
monk3
mushroom
primary-tumor
students
sick
sonar
soybean
relation
vehicle
vote
vowel
waveform
wine
zoo

226
205
294
625
286
699
368
690
1000
768
214
100
306
303
294
270
155
3772
351
150
57
148
556
601
554
8124
339
344
3772
208
683
2201
846
435
990
5000
179
101

69
25
11
4
9
9
28
15
20
8
9
11
3
13
12
13
19
30
34
4
16
18
7
7
7
22
17
11
29
60
35
3
18
16
13
40
13
17

24
7
2
3
2
2
2
2
2
2
6
2
2
5
2
2
2
2
2
3
2
4
2
2
2
2
21
2
2
2
19
2
4
2
11
3
3
7

ξήχθησαν σε γνωστά σύνολα δεδοµένων έδειξαν ότι το προτεινόµενο υβριδικό σχήµα δίνει
πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα στα περισσότερα από τα προβλήµατα ταξινόµησης.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά Ϲητήµατα που χρειάζονται περαιτέρω µελέτη, όπως οι
κανόνες που δηµιουργούν ένα κατάλληλο συνεργατικό σχήµα ταξινοµητών µε την υψηλότερη
δυνατή ακρίβεια. Επιπλέον, οι περαιτέρω συγκρίσεις της µεθόδου µας µε γνωστές παραλλαγές του αλγόριθµου Stacking όπως οι [66,279] και η εφαρµογή σε προβλήµατα παλινδρόµησης ϑα µπορούσαν να είναι ένα ενδιαφέρον έργο για µελλοντική έρευνα. Ακόµα, η δυσκολότερη, ίσως, και πιο ενδιαφέρουσα εργασία, που παραµένει ένα ανοιχτό πρόβληµα, είναι η
ϐέλτιστη επιλογή ταξινοµητών για τη συµµετοχή στο συνεργατικό σύνολο ταξινοµητών. ΄Οπως
αναφέραµε και στην εισαγωγή, πρόκειται για ένα πρόβληµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί
ως συνδυαστικό πρόβληµα ϐελτιστοποίησης (problem of combinatorial optimization) και
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Πίνακας 6.2: Ακρίβεια ταξινόµησης και τυπική απόκλιση των συγκρινόµενων µεθόδων, όπου
το ‘ET’ δηλώνει τον αλγόριθµο ExtraTrees, το ‘GB’ αντιπροσωπεύει τη µέθοδο Gradient
Boosting, ενώ το ‘RF’ δηλώνει τον αλγόριθµο Random Forest.
Dataset
audiology
autos
badges
balance-scale
breast-cancer
wisconsin-breast-cancer
horse-colic
credit-rating
german-credit
pima-diabetes
glass
grub-damage
haberman
hear-cleveland
heart-hungarian
heart-statlog
hepatitis
hypothyroid
ionosphere
iris
labor
lymphography
monk1
monk2
monk3
mushroom
primary-tumor
students
sick
sonar
soybean
relation
vehicle
vote
vowel
waveform
wine
zoo

Stacking
79.13±5.01
82.15±6.78
98.98±3.28
89.38±1.30
70.55±4.20
96.42±1.71
83.64±3.51
86.70±1.97
75.92±2.53
75.89±3.52
76.27±5.63
41.81±6.68
72.29±2.53
80.34±5.07
81.64±4.49
80.96±4.43
83.10±5.98
99.49±0.29
93.28±3.13
94.27±3.79
90.58±9.97
83.79±7.67
98.71±3.03
63.46±6.91
91.65±4.01
100.00±0.00
42.48±3.29
83.96±3.75
98.65±0.34
83.38±6.26
93.00±2.04
79.02±0.94
75.44±2.41
96.00±2.13
92.93±1.93
85.61±1.21
96.73±2.77
93.65±4.70

ET
66.13±7.28
68.49±6.22
96.86±4.30
78.78±2.93
64.07±6.71
94.56±2.00
73.97±5.20
79.19±4.01
66.70±2.79
67.89±2.79
63.65±8.37
40.13±6.39
65.17±4.87
76.38±4.63
75.92±4.83
74.22±5.37
78.19±7.41
94.18±1.02
87.12±4.03
91.73±5.54
85.48±12.86
77.31±9.13
74.69±12.95
54.80±7.42
82.69±7.32
99.99±0.02
34.28±4.69
80.46±3.37
94.59±1.05
69.80±5.79
88.20±3.13
78.94±1.02
65.91±2.92
92.92±2.96
75.82±3.31
68.37±1.52
87.97±6.14
88.70±7.69

GB
82.66±5.28
82.54±5.30
100.00±0.00
87.33±2.01
69.58±5.87
96.17±1.74
83.80±2.99
86.14±1.95
75.52±2.40
75.73±3.63
75.34±4.85
38.97±7.73
69.60±3.84
80.80±4.66
82.25±5.04
78.89±4.66
81.94±5.59
99.46±0.31
92.88±2.81
95.33±3.43
85.73±10.66
85.15±7.13
98.87±2.75
64.74±8.42
91.17±4.20
99.99±0.05
39.82±4.68
84.19±3.73
98.68±0.31
82.51±6.14
93.06±1.99
78.94±1.02
75.42±2.29
95.31±2.32
89.78±2.09
85.52±1.20
95.05±4.58
89.30±4.46

RF
76.99±5.79
79.12±4.17
99.11±1.92
81.66±2.41
71.82±3.81
95.91±1.83
83.32±3.53
86.09±2.13
74.10±2.70
74.04±2.95
73.10±5.53
41.29±7.90
70.52±3.16
79.81±5.60
80.68±5.73
79.70±4.19
81.94±6.45
99.14±0.32
92.31±2.64
95.33±3.47
90.91±9.62
82.42±7.07
86.15±6.52
57.50±6.43
90.66±5.19
100.00±0.00
40.81±4.22
82.62±3.30
98.26±0.42
79.46±7.22
92.94±1.79
78.95±1.05
74.02±2.64
95.49±2.87
91.37±2.03
81.36±1.22
96.18±3.61
94.89±4.09
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άρα, οι µέθοδοι που αναλύονται στο Κεφάλαιο 3 µπορούν να ϐρουν ένα επιπλέον, πεδίο
εφαρµογής.
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Μέρος IV

Βελτιστοποίηση στη Μηχανική
Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

Εξελικτικοί Αλγόριθµοι πολυ-αντικειµενικής
ϐελτιστοποίησης στη Μηχανική Μάθηση

Μία µέλισσα µέλι ου ποιεί

—Αρχαιοελληνική παροιµία

ι αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) αξιοποιούν ένα συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικό προγνωστικό ή περιγραφικό µοντέλο (predictive ή descriptive model). Η εξελικτική
ϐελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµένων ή πολυ-αντικειµενική εξελικτική ϐελτιστοποίηση (multi-objective evolutionary optimization) ϐοηθάει τους αλγορίθµους Μηχανικής
Μάθησης να ϐελτιστοποιούν τις υπερ-παραµέτρους (hyper-parameters) τους, συνήθως κάτω
από αντικρουόµενες αντικειµενικές συνιστώσες και συµβάλλει στην επιλογή του καλύτερου
µοντέλου για το δοθέν πρόβληµα. Στην παρούσα έρευνα [8], εξετάζονται πρόσφατες εξελικτικές προσεγγίσεις πολλαπλών αντικειµένων για τέσσερις ϐασικές διεργασίες της Εξόρυξης
∆εδοµένων και Μηχανικής Μάθησης, και συγκεκριµένα, αφορούν : (α) την προεπεξεργασία των δεδοµένων (data preprocessing), (ϐ) το πρόβληµα της ταξινόµησης (classification),
(γ) την εργασία της οµαδοποίησης (clustering) δεδοµένων και (δ) τους κανόνες συσχέτισης
(association rules).
Για ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, γενικά, η ϐελτιστοποίηση εξετάζει τα ακόλουθα Ϲητήµατα, όπως ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο [135]:

Ο

(α) Αντικειµενική συνάρτηση (Objective function): η ποσότητα που πρέπει να ϐελτιστοποιηθεί (να µεγιστοποιηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί).
(ϐ) Μεταβλητές (Variables): οι είσοδοι της αντικειµενικής συνάρτησης.
(γ) Περιορισµοί (Constraints): οι περιορισµοί που αποδίδονται στις εισόδους της αντικειµενικής συνάρτησης.
Εποµένως, ο σκοπός ενός ϐελτιστοποιητή είναι να προσδιορίσει σωστά τις τιµές στις
εισόδους της αντικειµενικής συνάρτησης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η ϐέλτιστη
λύση για τη συνάρτηση και να εκπληρωθούν όλοι οι απαιτούµενοι περιορισµοί.
∆ιαφορετικά προβλήµατα ϐελτιστοποίησης που συναντώνται στον πραγµατικό κόσµο συχνά υποφέρουν από τις ακόλουθες δυσκολίες [373]:
1. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να διακρίνουµε τους ολικούς ελαχιστοποιητές
από τους τοπικούς ελαχιστοποιητές (για το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης µιας αντικειµενικής συνάρτησης).
2. Η εκτίµηση των λύσεων µπορεί να είναι δύσκολη παρουσία ϑορύβου (noise).
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3. Ο χώρος αναζήτησης των λύσεων µπορεί να είναι µεγάλος, οπότε και η διαστασιµότητα
του προβλήµατος αυξάνεται µε παρόµοιο τρόπο. Αυτό δύναται να προκαλέσει ένα
ϕαινόµενο που είναι γνωστό ως «κατάρα της διάστασης», ένα πρόβληµα πολύ δύσκολο
να διαχειριστεί.
4. ∆υσκολίες που σχετίζονται µε τους υποκείµενους περιορισµούς οι οποίοι αποδίδονται
στις εισόδους της αντικειµενικής συνάρτησης.
5. Αναγκαιότητα για τεχνικές ϐελτιστοποίησης σε συσχετισµό µε συγκεκριµένα προβλήµατα.
Στην περίπτωση που η ποσότητα που επιζητούµε να ϐελτιστοποιηθεί εκφράζεται µόνο
από µία αντικειµενική συνάρτηση, το πρόβληµα είναι γνωστό ως πρόβληµα ϐελτιστοποίησης
ενός στόχου ή αντικειµένου ή µίας αντικειµενικής (uni-objective ή single-objective problem).
Ενώ στην περίπτωση του προβλήµατος ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων (multiobjective) εντοπίζονται περισσότεροι από έναν επιµέρους στόχοι, οι οποίοι ϑα πρέπει να
ϐελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα.
∆ιάφορες εφαρµογές [162, 281] της Μηχανικής Μάθησης αλλά και άλλοι τύποι προβληµάτων [194, 221, 297] αντιµετωπίστηκαν µε τεχνικές [29, 341] που ανήκουν στον τοµέα της
Μηχανικής Μάθησης, απαιτούν την εκπλήρωση διαφόρων συνθηκών. Η ταυτόχρονη εκπλήρωση αυτών των συνθηκών, καθώς και η ϐελτιστοποίηση των παραµέτρων που ενσωµατώνονται στις µεθόδους Μηχανικής Μάθησης, αποτελεί ένα δύσκολο πρόβληµα ϐελτιστοποίησης. Πράγµατι, η πλειοψηφία αυτών των αλγορίθµων [85,86,446] απαιτεί τη ϐελτιστοποίηση
πολλαπλών αντικειµένων, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο και ανταγωνιστικό. Για
παράδειγµα, στο πρόβληµα της επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection), το επιθυµητό
σύνολο χαρακτηριστικών πρέπει να είναι το ελάχιστο σύνολο που µεγιστοποιεί την απόδοση
του ταξινοµητή. Εποµένως, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις :
(α) το ελάχιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών από το αρχικό σύνολο δεδοµένων και
(ϐ) αυτά τα χαρακτηριστικά που ϑα επιλεγούν πρέπει να µεγιστοποιούν την απόδοση του
αλγορίθµου.
Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των προβληµάτων µάθησης είναι πολλαπλών αντικειµένων και
έτσι, είναι προφανές ότι ϑα ϑεωρήσουµε τα προβλήµατα µάθησης ως πολύ-αντικειµενικά.
Ο Freitas στο άρθρο [137] παρουσίασε τον προαναφερθέντα σκοπό, σύµφωνα µε τον οποίο
πρέπει να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα ϐελτιστοποίηση υπό ορισµένες συνθήκες, έτσι ώστε
η απόδοση του µοντέλου να είναι τελικά υψηλή. Ως επί το πλείστον, απαιτείται ϐελτιστοποίηση ενός αριθµού παραµέτρων, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ακρίβεια του µοντέλου.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις :
1. Η µετατροπή του αρχικού πολυ-αντικειµενικού προβλήµατος σε ένα πρόβληµα ενός αντικειµένου χρησιµοποιώντας σωστά µια σταθµισµένη προσέγγιση (weighted approach).
2. Η λεξικογραφική προσέγγιση (lexicographical approach), όπου οι αντικειµενικές ποσότητες έχουν προτεραιότητα.
3. Η γνωστή και ευρέως χρησιµοποιούµενη προσέγγιση Pareto, η οποία δίνει ένα ολόκληϱο σύνολο µη-επικρατούµενων λύσεων.
΄Ενα σηµαντικό Ϲήτηµα που παρέχεται από έναν αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης πολλαπλών
αντικειµένων [295,395,443] είναι ότι, αντί µιας λύσης, δύναται να επιστρέψει µια σειρά από
καλές «υποψήφιες» λύσεις, τις αποκαλούµενες «µη-κυριαρχικές λύσεις», τις οποίες ο χρήστης
µπορεί να συγκρίνει µεταξύ τους προκειµένου να επιλεγεί η καταλληλότερη λύση για τον
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συγκεκριµένο σκοπό [87]. Το σύνολο λύσεων που επιστρέφει ο αλγόριθµος αντιπροσωπεύει
το καλύτερο δυνατό «αντάλλαγµα» µεταξύ των αντικειµενικών ποσοτήτων. Ωστόσο, η αρχή
Pareto [289] υποδεικνύει ότι η σχέση µεταξύ εισόδων και εξόδων του αλγορίθµου δεν είναι
ισορροπηµένη. ΄Ετσι, ο κανόνας Pareto (ή κανόνας 80/20) [273] «υπακούει» σε µια κατανοµή,
γνωστή ως κατανοµή Pareto, η οποία αποκαλύπτει ότι το 20% των εισόδων είναι υπεύθυνες
για το 80% των ληφθέντων αποτελεσµάτων.
Σε πολλές περιπτώσεις, η απόφαση ενός ειδικού, του επονοµαζόµενου υπεύθυνου λήψης
αποφάσεων (decision maker) [198], διαδραµατίζει σηµαντικό ϱόλο. ΄Ετσι, η γνώµη του υπευϑύνου λήψης αποφάσεων µπορεί να Ϲητηθεί αρχικά, πριν από την έναρξη της διαδικασίας
επίλυσης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρέχει ο εµπειρογνώµονας, απαιτείται η πλέον
ενδεδειγµένη λύση για την ικανοποίηση των όρων που έχουν τεθεί. Ωστόσο, η γνώµη ενός
εµπειρογνώµονα µπορεί να Ϲητηθεί µετά την εξεύρεση µιας σειράς κατάλληλων λύσεων. Σε
αυτή την περίπτωση, ο εµπειρογνώµονας επιλέγει την καλύτερη λύση µεταξύ αυτών των επιλογών. Επιπλέον, η γνώµη του εµπειρογνώµονα µπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Συγκεκριµένα, το µοντέλο Ϲητάει επανειληµµένα τη γνώµη του εµπειρογνώµονα προκειµένου να ϐελτιώσει τις λύσεις και να επιστρέψει τελικά το απαιτούµενο ϐέλτιστο
σύνολο λύσεων.
Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα πραγµατικά προβλήµατα απαιτούν τη ϐελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµένων [72], υπάρχει πάντα προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθµός των στόχων στο ελάχιστο [75]. Αυτό συµβαίνει λόγω του γεγονότος ότι όσο περισσότεροι
στόχοι απαιτούνται για ϐελτιστοποίηση, τόσο περισσότερες λύσεις ϑα επιστραφούν από τον
αλγόριθµο. Κατά συνέπεια, η διάσταση και η πολυπλοκότητα του προβλήµατος αυξάνονται, και ως εκ τούτου, το πρόβληµα καθίσταται δυσκολότερο να λυθεί. Για µια ανάλυση των
διαφορετικών τύπων και τεχνικών ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων, ο αναγνώστης
µπορεί να µελετήσει για περισσότερες λεπτοµέρειες την εργασία [205].
Σε αυτό το κεφάλαιο, οι αναφορές µας επικεντρώνονται σε πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες που δηµοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά, ϐιβλία και συνέδρια. Επιπλέον, ενσωµατώνονται διάφορες αναφορές σχετικά µε το πρόβληµα της πολυ-αντικειµενικής ϐελτιστοποίησης, οι οποίες ϑεωρούµε πως είναι οφέλιµες για την κατανόηση, την περαιτέρω επεξήγηση
της εφαρµοσιµότητας αλλά και τη σύνδεση µε τα όσα αναλύσαµε στο Κεφάλαιο 2 και το Κεϕάλαιο 3. Σύµφωνα µε αυτό το σκοπό, οι πρώτες µείζονες προσπάθειες που έχουν ερευνήσει
διαφορετικές προσεγγίσεις ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµενικών παρουσιάζονται στις
εργασίες [267, 267].
΄Οπως αναµένεται, δεν είναι δυνατό στα πλαίσια ενός µόνο κεφαλαίου να καλυφθούν
εκτενώς όλες οι πτυχές των πολυ-αντικειµενικών εξελικτικών αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης
(multi-objective evolutionary optimization algorithms). Ωστόσο, ελπίζουµε, µέσα από αυτό
το κεφάλαιο και τις πιο πρόσφατες αναφορές, ότι ο αναγνώστης ϑα ενηµερωθεί για τα τελευταία ενδιαφέροντα της επιστηµονικής κοινότητας γύρω από αυτά τα σηµαντικά Ϲητήµατα,
αλλά επίσης, ϑα χαρτογραφήσει τις τοµές που υπάρχουν µε τα προηγούµενα κεφάλαια της
παρούσας διατριβής.
΄Ετσι, η παρακάτω ενότητα παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο και ϐασικές έννοιες της
ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων. Η Ενότητα 7.2 καλύπτει µια πολύ σηµαντική
πτυχή της Μηχανικής Μάθησης, η οποία είναι η προεπεξεργασία των δεδοµένων. Για το
σκοπό αυτό, παρουσιάζονται διάφοροι εξειδικευµένοι αλγόριθµοι πολλαπλών αντικειµένων,
οι οποίοι ασχολούνται µε τα πιο κοινά και ευρέως χρησιµοποιούµενα ϐήµατα καθαρισµού δεδοµένων. Η εργασία ταξινόµησης και τα ϐασικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται για
τη διαχείριση αυτής, σύµφωνα µε αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων,
περιγράφονται στην Ενότητα 7.3. Στη συνέχεια, στην Ενότητα 7.4, παρουσιάζονται προσεγγίσεις συσταδοποίησης και κανόνων συσχέτισης. Στην Ενότητα 7.5, παρουσιάζονται µερικές
από τις πιο πρόσφατες εφαρµογές που αφορούν τους αλγορίθµους εξελικτικής ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων. Το κεφάλαιο τελειώνει στην Ενότητα 7.6, µε µια σύνοψη
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και µια σύντοµη συζήτηση για µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.

7.1

Βασικές έννοιες της ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων

Η ϐελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµένων (multi-objective optimization (MO)) που ονοµάζεται, επίσης, ϐελτιστοποίηση πολλαπλών κριτηρίων ή πολυ-κριτηριακή ϐελτιστοποίηση (multiple criteria optimization) αντιµετωπίζει προβλήµατα όπου οι διαφορετικοί στόχοι
(targets) ή αντικείµενα (objectives) πρέπει να ϐελτιστοποιούνται ταυτόχρονα. Για τέτοιου είδους προβλήµατα, ο «ϐέλτιστος χαρακτήρας» κατά Pareto αντικαθιστά τη ϐέλτιστη έννοια της
ϐελτιστοποίησης ενός αντικειµένου (single-objective optimization) και κάθε ϐέλτιστη λύση
κατά Pareto αντιπροσωπεύει µια ανταλλαγή µεταξύ των αντικειµενικών συναρτήσεων. Ως εκ
τούτου, δύο λύσεις µπορούν να αποκτήσουν την ίδια τιµή καταλληλότητας (fitness value)
και είναι επιθυµητό να ληφθεί η µεγαλύτερη δυνατή καταµέτρηση λύσεων µε διαφορετικές
εγγενείς ιδιότητες.
Ας υποθέσουµε ότι S ⊂ Rn είναι ένας n–διαστάσεων χώρος αναζήτησης και υποθέτουµε
ότι

fi (x) : S → R,

i = 1, 2, . . . , k,

είναι k αντικειµενικές συναρτήσεις (objective functions) που ορίζονται πάνω στο S . Ας υποϑέσουµε ότι,

gj (x) 6 0,

j = 1, 2, . . . , m,

είναι m περιορισµοί (constraints), τότε το πρόβληµα πολυ-κριτηριακής ϐελτιστοποίησης µποϱεί να οριστεί ως εξής : Αναζητούµε ένα σηµείο :

x∗ = (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗n ) ∈ S,
που πληροί τους περιορισµούς και ϐελτιστοποιεί την ακόλουθη συνάρτηση :


Fnk (x) = f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x) : Rn → Rk .
Οι αντικειµενικές συναρτήσεις µπορεί να είναι αντικρουόµενες µεταξύ τους, εποµένως είναι
συνήθως αδύνατο να εντοπιστεί το ολικό ελάχιστο για όλους τους στόχους στο ίδιο σηµείο. Ο
στόχος της ϐελτιστοποίησης πολλών αντικειµένων είναι να παράσχει ένα σύνολο ϐέλτιστων
λύσεων Pareto (Pareto optimal solutions) (σηµεία) στο προαναφερθέν πρόβληµα.
Συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι u = (u1 , u2 , . . . , uk ) και v = (v1 , v2 , . . . , vk ) είναι δύο
διανύσµατα. Στη συνέχεια, το u ϑεωρούµε ότι «κυριαρχεί» (dominates) του v αν και µόνο αν
ui 6 vi , για i = 1, 2, . . . , k , και ui < vi για τουλάχιστον µια συνιστώσα. Αυτή η συνθήκη είναι
γνωστή ως κυριαρχία Pareto (Pareto dominance) και χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό
των ϐέλτιστων λύσεων κατά Pareto. Ως εκ τούτου, µια λύση x του προβλήµατος πολυαντικειµενικής ϐελτιστοποίησης καλείται Pareto ϐέλτιστη (Pareto optimal) αν και µόνο αν
δεν υπάρχει άλλη λύση y , έτσι ώστε το Fnk (y) να «κυριαρχεί» του Fnk (x).
Το σύνολο όλων των ϐέλτιστων λύσεων Pareto ενός προβλήµατος πολυ-κριτηριακής ϐελτιστοποίησης, που υποδηλώνεται µε P ∗ , ονοµάζεται ϐέλτιστο σύνολο Pareto (Pareto optimal set)
ενώ το σύνολο :

PF ∗ = {(f1 (x), f2 (x), . . . , fk (x))|x ∈ P ∗ },
ονοµάζεται µέτωπο Pareto (Pareto front). ΄Ενα µέτωπο Pareto PF ∗ λέγεται ότι είναι κυρτό
(convex) αν και µόνο αν υπάρχει w ∈ PF ∗ , έτσι ώστε :
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λkuk + (1 − λ)kvk ≥ kwk, ∀u, v ∈ P ∗ , ∀λ ∈ (0, 1),
ενώ ονοµάζεται κοίλο (concave) αν και µόνο αν υπάρχει w ∈ PF ∗ , έτσι ώστε :

λkuk + (1 − λ)kvk ≤ kwk, ∀u, v ∈ P ∗ , ∀λ ∈ (0, 1),
΄Ενα µέτωπο Pareto µπορεί να είναι κυρτό, κοίλο, ή µερικώς κυρτό και / ή κοίλο και / ή να
είναι µη συνεχές. Οι τελευταίες τρεις περιπτώσεις παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία
για την πλειοψηφία των τεχνικών ϐελτιστοποίησης πολλών αντικειµένων.
Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση ϐελτιστοποίησης πολλών κριτηρίων είναι επιθυµητή η
ανίχνευση όλων των ϐέλτιστων λύσεων Pareto. Από την άλλη πλευρά, το ϐέλτιστο σύνολο
Pareto µπορεί να είναι άπειρο και δεδοµένου ότι ο υπολογισµός συνήθως περιορίζεται σε αυστηρούς περιορισµούς χρόνου και χώρου, ο κύριος στόχος της ϐελτιστοποίησης πολλαπλών
κριτηρίων είναι η ανίχνευση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ϐέλτιστων λύσεων Pareto, µε
τη µικρότερη πιθανή απόκλιση από το µέτωπο Pareto και την κατάλληλη εξάπλωση [296].
Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι (evolutionary algorithms) έχουν την ικανότητα να εξελίσσουν
ταυτόχρονα πολλαπλές ϐέλτιστες λύσεις Pareto και έτσι, είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές
και αποδοτικές στην αντιµετώπιση προβληµάτων πολυ-αντικειµενικής ϐελτιστοποίησης. Οι
ανιχνεύσιµες ϐέλτιστες λύσεις Pareto αποθηκεύονται σε δοµές µνήµης, που ονοµάζονται εξωτερικά αρχεία (external archives) τα οποία γενικά αυξάνουν την απόδοση των προσεγγίσεων
ϐελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων. Μια πληθώρα γνωστών και ευρέως εφαρµοζόµενων εξελικτικών προσεγγίσεων πολυ-κριτηριακής ϐελτιστοποίησης έχουν προταθεί, οι οποίες ϐασίζονται σε διαφορετικές τεχνικές, µεταξύ των οποίων είναι η niching fitness sharing προσέγγιση
και ο ελιτισµός (elitism), µεταξύ άλλων [88, 116, 296].

7.2

Προεπεξεργασία δεδοµένων

Οι αλγόριθµοι Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ) (machine learning (ML)) αυτοµατοποιούν τη διαδικασία εξαγωγής γνώσης από µορφές που µπορούν εύκολα να επεξεργαστούν από συστήµατα
υπολογιστών. Γενικά, η «ποιότητα των δεδοµένων» ϑα µπορούσε να µειώσει την απόδοση
ενός αλγορίθµου µάθησης. ΄Ετσι, η προεπεξεργασία δεδοµένων [148] είναι ένα σηµαντικό
έργο στη ΜΜ που συνήθως εκτελείται µε την αφαίρεση αντικειµένων και χαρακτηριστικών
που περιέχουν εξωγενείς και άσχετες πληροφορίες. Στη συνέχεια, ϑα παραθέσουµε γνωστές
µεθόδους της κατηγορίας πολυ-κριτηριακής ϐελτιστοποίησης για κάθε ϐήµα της προεπεξεργασίας δεδοµένων.

7.2.1

Επιλογή χαρακτηριστικών

Το πρόβληµα της ανίχνευσης και της εξάλειψης άσχετων και περιττών χαρακτηριστικών
(features), γνωστών και ως γνωρισµάτων (attributes), ονοµάζεται επιλογή χαρακτηριστικών
(feature selection (FS)) [350]. Αυτή η διαδικασία προσπαθεί να «συµπιέσει» την πληθικότητα των χαρακτηριστικών του συνόλου δεδοµένων και να ϐοηθήσει έτσι, τους αλγορίθµους
µάθησης να λειτουργήσουν ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα. Γενικά, τα χαρακτηριστικά
µπορούν να διακριθούν ως εξής :
(α) Σχετικά (Relevant): Είναι τα χαρακτηριστικά που συµβάλλουν µε ένα σηµαντικό ϱόλο
στην κλάση των δεδοµένων και είναι χαρακτηριστικά που δεν µπορούν να ληφθούν
υπόψη από τα υπόλοιπα στοιχεία του συνόλου.
(ϐ) ΄Ασχετα (Irrelevant): πρόκειται για χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν την κατηγορία
στόχου.
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(γ) Πλεονάζοντα (Redundant): Χαρακτηριστικά που µπορούν να αντικατασταθούν από
άλλα χαρακτηριστικά χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο δεδοµένων.
Με την εξάλειψη των άσχετων και περιττών χαρακτηριστικών, η διαδικασία επιλογής χαϱακτηριστικών ϑα µπορούσε να ϐοηθήσει στη µείωση του χρόνου εκπαίδευσης, καθώς και
στην απλοποίηση των µοντέλων µάθησης ή/και στη ϐελτίωση του µέτρου απόδοσης του
προβλήµατος. Γενικά, η διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα
πρόβληµα πολλαπλών αντικειµένων. Οι κύριοι στόχοι είναι δύο : το πρώτο αντικείµενο είναι η µεγιστοποίηση της απόδοσης του µοντέλου, ενώ το δεύτερο είναι η ελαχιστοποίηση του
αριθµού των χαρακτηριστικών που ϑα τροφοδοτούνται στον αλγόριθµο µάθησης. Οι προαναϕερόµενοι στόχοι είναι συγκρουόµενοι και η ϐέλτιστη επιλογή πρέπει να γίνει λαµβάνοντας
υπόψη την ισορροπία µεταξύ των δύο στόχων. Η πολυ-κριτηριακή επιλογή χαρακτηριστικών (multi-objective feature selection) µπορεί να αποκτήσει ένα σύνολο µη-κυριαρχικών
διαχωρισµών χαρακτηριστικών, ώστε να ικανοποιεί ποικίλες απαιτήσεις σε πραγµατικές εϕαρµογές.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε εν συντοµία διάφορες προσεγγίσεις για την επιλογή χαρακτηριστικών. Η αποδοτική και αποτελεσµατική µέθοδος ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους
σωµατιδίων (particle swarm optimization (PSO)) [211, 296] ϑεωρείται ως µια µετα-ευρετική
προσέγγιση που προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης διατηρώντας έναν
πληθυσµό υποψήφιων λύσεων (τα οποία ονοµάζονται σωµατίδια). Τα µέλη του σµήνους
κινούνται γύρω από τον χώρο αναζήτησης σύµφωνα µε ένα µαθηµατικό µοντέλο που αντιµετωπίζει δύο παραµέτρους : τη ϑέση και την ταχύτητα των σωµατιδίων. Οι συγγραφείς
του άρθρου [428] διεξήγαγαν µια µελέτη σχετικά µε διαφορετικούς τύπους ϐελτιστοποίησης
πολλαπλών στόχων µε χρήση σµήνους σωµατιδίων για το πρόβληµα της επιλογής χαρακτηϱιστικών. Ο κύριος στόχος της εργασίας τους ήταν να δηµιουργήσουν ένα σχήµα πολλαπλών
στόχων ϐασισµένο στην PSO για την επιλογή χαρακτηριστικών µε σκοπό την αντιµετώπιση
προβληµάτων ταξινόµησης. Η προσέγγισή τους προσπαθεί να επιτύχει ένα µέτωπο Pareto
από µη-κυριαρχικές λύσεις, το οποίο ϑα περιέχει ένα υποσύνολο του αρχικού χώρου χαϱακτηριστικών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µια πιο ακριβή απόδοση ταξινόµησης χωρίς να
χρησιµοποιήσει όλα τα διαθέσιµα χαρακτηριστικά.
Οι Han και Ren [173] πρότειναν µια τεχνική πολλαπλών αντικειµένων για τη ϐελτίωση
της απόδοσης της επιλογής χαρακτηριστικών. Η µέθοδός τους µπορεί να ανταποκριθεί σε
διαφορετικές απαιτήσεις, καθώς και να επιτύχει έναν καλό συνδυασµό µεταξύ διαφορετικών
αντικρουόµενων στόχων.
Οι Paul και Das [298] πρότειναν ένα σχήµα επιλογής και µια µέθοδο στάθµισης που
υποστηρίζεται από έναν εξελικτικό πολυ-αντικειµενικό αλγόριθµο. Τα χαρακτηριστικά των
παραδειγµάτων επιλέγονται και «Ϲυγίζονται» ή κλιµακώνονται (scaled) και συγχρόνως εµφανίζονται τα σηµεία σε ένα συγκεκριµένο υπερ-χώρο. Επιπλέον, οι αποστάσεις µεταξύ των
σηµείων των µη ταυτόσηµων κατηγοριών αυξάνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται
η ταξινόµησή τους.
Οι Wang et al. [410] παρουσίασαν έναν αλγόριθµο που ονοµάζεται MECY-SF. Ο αλγόριθµός τους αξιοποιεί τη γενετική αναζήτηση και τη ϐελτιστοποίηση πολλών αντικειµένων για
να ξεπεράσει τους περιορισµούς των λεγόµενων «άπληστων αλγορίθµων» επιλογής χαρακτηϱιστικών. Επιπλέον, υιοθετήθηκε ο γρήγορος και ελιτιστικός πολυ-αντικειµενικός γενετικός
αλγόριθµος NSGA-II [88] για την επίλυση του προβλήµατος πολυ-κριτηριακής επιλογής χαϱακτηριστικών.
Οι συγγραφείς του άρθρου [54], µέσω µιας νέας µεθόδου πολλαπλών αντικειµένων πέτυχαν την εξαγωγή χαρακτηριστικών και την οπτικοποίηση δεδοµένων. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος ϐασίστηκε στο ϐέλτιστο σύνολο Pareto και συνδυάζεται µε τον γενετικό προγραµµατισµό. ∆ιάφορα µέτρα ταξινόµησης και απεικόνισης ϑεωρήθηκαν ως στόχοι που πρέπει να
ϐελτιστοποιηθούν µε αυτό το νέο αλγόριθµο.
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Μια µέθοδος που αντιµετώπισε το πρόβληµα της επιλογής χαρακτηριστικών ως πρόβληµα ϐελτιστοποιησης δύο αντικειµένων προτάθηκε από τους Das A. και Das S. [80]. Κατά
τη διάρκεια αυτού του αλγορίθµου διαφορετικά πραγµατικά ϐάρη αποδίδονταν σε κάθε
χαρακτηριστικό του συνόλου. Εποµένως, ένα υποσύνολο σταθµισµένων χαρακτηριστικών
επιλέγεται ως το καλύτερο υποσύνολο για την επερχόµενη ταξινόµηση του συνόλου δεδοµένων. Τα µέτρα συνάφειας (relevancy) και πλεονασµού (redundancy) επιλέχθηκαν για τη
δηµιουργία των αντικειµενικών συναρτήσεων.
Οι Hancer et al. πρότειναν [174] έναν αλγόριθµο πολλών αντικειµένων, ο οποίος στηϱίχθηκε σε τεχνητές αποικίες µελισσών, προκειµένου να επιτύχει το κοµµάτι της ϐελτιστοποίησης και κατ΄ επέκταση της κατάλληλης επιλογής χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα, οι
συγγραφείς του άρθρου ανέπτυξαν µια µέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών που ϑα αναζητήσει ένα ϐέλτιστο Pareto σύνολο χαρακτηριστικών. Πρότειναν δύο εκδοχές, δηλαδή τη
δυαδική πολυκριτηριακή τεχνητή αποικία µελισσών (binary multi-objective artificial bee colony) που ονοµάστηκε Bin-MOABC και την αντίστοιχη συνεχή εκδοχή που ονόµασαν ως
Num-MOABC αλγόριθµο. Ο αλγόριθµός τους προσεγγίζει το πρόβληµα πολλαπλών αντικειµένων µέσω της ελάχιστης επιλογής χαρακτηριστικών που παρέχει το χαµηλότερο σφάλµα
ταξινόµησης σύµφωνα µε το αρχικό σύνολο χαρακτηριστικών. ΄Ελεγξαν τον προτεινόµενο
αλγόριθµο σε δώδεκα σύνολα δεδοµένων αναφοράς και τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα
δείχνουν ότι ο αλγόριθµος Bin-MOABC παρουσιάζει καλύτερη ακρίβεια ταξινόµησης και υπερέχει των άλλων µεθόδων που εξετάστηκαν σχετικά µε τη µείωση της διαστασιµότητας του
προβλήµατος.
Τέλος, οι Zheng και Wang πρότειναν [442] µία µέθοδο που συνδυάζει την κοινή εντροπία της µέγιστης πληροφορίας (joint maximal information entropy (JMIE)) ως µετρική
ενός υποσυνόλου χαρακτηριστικών και έναν αλγόριθµο δυαδικής ϐελτιστοποίησης µε χρήση
σµήνους σωµατιδίων (binary particle swarm optimization (BPSO)) για την αναζήτηση του
ϐέλτιστου συνόλου των χαρακτηριστικών. Οι συγγραφείς του άρθρου, διεξήγαγαν πειράµατα
σε πέντε σύνολα δεδοµένων από τη γνωστή ϐάση δεδοµένων UCI και τα πειραµατικά τους
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προτεινόµενη τεχνική παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε προϐλήµατα επιλογής χαρακτηριστικών πολλαπλών κλάσεων. Επιπλέον, η µέθοδός τους είναι πιο συνεπής και επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση από άποψη χρόνου συγκριτικά µε τον
αλγόριθµο BPSO-SVM.

7.2.2

Επιλογή παραδειγµάτων

Η επιλογή παραδειγµάτων ή επιλογή πρωτοτύπων (instance selection ή prototype selection) [94] µπορεί να ϑεωρηθεί ως πρόβληµα ϐελτιστοποίησης δεδοµένου ότι, καταρχάς,
απαιτείται η διατήρηση της ποιότητας του συνόλου δεδοµένων, και δευτερευόντως η ελαχιστοποίηση του µεγέθους του δείγµατος. Η πολυπλοκότητα του συγκεκριµένου προβλήµατος
τείνει να αυξηθεί ανάλογα µε τον αριθµό των παραδειγµάτων εκπαίδευσης. Από την άλλη
πλευρά, αυτό µπορεί να µειώσει την επεξηγησιµότητα (interpretability) των αποτελεσµάτων.
Εποµένως, η επιλογή παραδειγµάτων συνιστάται ιδιαίτερα στην περίπτωση µεγάλων συνόλων
δεδοµένων. Για το σκοπο αυτό οι Fernández et al. [126] χρησιµοποίησαν έναν εξελικτικό
αλγόριθµο πολλαπλών αντικειµένων για τη διεξαγωγή της αναζήτησης, ώστε να αποκτηθεί
από κοινού το καλύτερο σύνολο χαρακτηριστικών και παραδειγµάτων.
Μια προσπάθεια κατά την οποία συναντάται ένα σχήµα πολυ-κριτηριακής ϐελτιστοποίησης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της κατάλληλης επιλογής παραδειγµάτων εκπαίδευσης (training set selection (TSS)) συναντάται στο άρθρο [1]. Η κύρια διαφορά µεταξύ
της προτεινόµενης τεχνικής και των εξελικτικών προσεγγίσεων που είχαν ήδη αναπτυχθεί
είναι η a priori πολυ-αντικειµενική τεχνική ϐελτιστοποίησης (multi-objective a priori technique). Αυτό σηµαίνει ότι η µέθοδός τους διατηρεί δύο στόχους, την ακρίβεια ταξινόµησης
(classification accuracy) και τη µείωση του ϱυθµού (rate reduction), σε αντίθεση µε όλες τις
άλλες εξελικτικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή του κατάλληλου υποσυ-
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νόλου παραδειγµάτων εκπαίδευσης έχοντας ως ϐάση τη µέθοδο των µηχανών διανυσµατικής
υποστήριξης. Οι συγγραφείς του άρθρου εξέτασαν τη µέθοδό τους χρησιµοποιώντας σύνολα δεδοµένων από τη ϐάση UCI και τα διεξαγόµενα πειράµατα δείχνουν ότι ο νέος αυτός
αλγόριθµος επιδεικνύει καλύτερη επίδοση αναφορικά µε τις γνωστές τεχνικές TSS και επιπλέον, ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των SVM.

7.2.3

Ελλιπή δεδοµένα

Τα ελλιπή ή αλλοιωµένα (incomplete ή corrupted) δεδοµένα είναι ένα κοινό πρόβληµα [244]
που συναντάται στις πραγµατικές ϐάσεις δεδοµένων. Υπάρχουν πολλά Ϲητήµατα που πρέπει
να ληφθούν υπόψη σύµφωνα µε την επεξεργασία άγνωστων χαρακτηριστικών. Ωστόσο, ο
προσδιορισµός της προέλευσης αυτής της «ασάφειας» είναι ένα από τα πλέον σηµαντικά
Ϲητήµατα. ΄Ετσι, οδηγούµαστε στους παρακάτω λόγους :
1. Κάποιο χαρακτηριστικό µπορεί να παραλείπεται επειδή κάποιος ξέχασε να το προσθέσει στη ϐάση δεδοµένων ή για κάποιο λόγο χάθηκε.
2. Για ένα δεδοµένο αντικείµενο δεν υπάρχει συγκεκριµένη τιµή χαρακτηριστικού.
3. Ο «συλλέκτης» των δεδοµένων εκπαίδευσης µπορεί να µην ενδιαφέρεται για µια συγκεκριµένη τιµή χαρακτηριστικού για ένα δεδοµένο παράδειγµα.
Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια εντοπίζεται στο άρθρο [245], όπου οι συγγραφείς του
παρουσίασαν ένα γενετικό αλγόριθµο πολλαπλών αντικειµένων για τον καταλογισµό των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη µέθοδος ϐασίστηκε στο γρήγορο και ελιτιστικό
πολυ-αντικειµενικό γενετικό αλγόριθµο NSGA-II [88], ο οποίος είναι κατάλληλος για µικτά (κατηγορικά και συνεχή) σύνολα χαρακτηριστικών και ϑεωρεί πληροφορίες από ελλιπή
παραδείγµατα για την εργασία της µοντελοποίησης. Προκειµένου να υπολογιστεί η αντικειµενική συνάρτηση επιλέχθηκαν τα ακόλουθα δύο πιο κοινά µέτρα αξιολόγησης : (α) η ϱίζα
του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (root mean square error) και (ϐ) η ακρίβεια ταξινόµησης
(classificationaccuracy).

7.2.4

∆ιακριτοποίηση

Η διαδικασία της διακριτοποίησης (discretization) ϐοηθά στη µετατροπή του χώρου των χαρακτηριστικών, από ένα χωρό πραγµατικών τιµών σε ένα σταθερό αριθµό ξεχωριστών διακριτών
τιµών. ΄Ενας µεγάλος αριθµός εφικτών τιµών χαρακτηριστικών ϑα µπορούσε να οδηγήσει
σε απαιτητικούς από άποψη χρόνου αλγορίθµους µάθησης. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, παϱά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, η επιλογή του αριθµού των
διαστηµάτων ή των σηµείων κοπής στη διαδικασία διακριτοποίησης παραµένει ένα ανοιχτό
πρόβληµα.
Οι Tahan και Asadi [378] πρότειναν µια εξελικτική προσέγγιση για τη διαδικασία διακριτοποίησης χρησιµοποιώντας δύο στόχους. Η πρώτη αντικειµενική συνάρτηση ελαχιστοποιεί
το σφάλµα ταξινόµησης, ενώ η δεύτερη ελαχιστοποιεί τον αριθµό των σηµείων κοπής (cut
points).

7.2.5

Μη ισορροπηµένα σύνολα δεδοµένων

Η ιδανική κατάσταση για ένα επιτηρούµενο προγνωστικό µοντέλο είναι η γενίκευση σε άγνωστα αντικείµενα οποιασδήποτε κλάσης µε την ίδια ακρίβεια. Σε προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου, οι µαθητές καταπιάνονται µε µη ισορροποιηµένα σύνολα δεδοµένων (imbalanced datasets) [61]. Κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυµητό, καθώς καθιστά τον αλγόριθµο Μηχανικής Μάθησης «υποκειµενικό» ως προς µια τάξη. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν µια τάξη
υποεκπροσωπείται σε µεγάλο ϐαθµό στο σύνολο εκπαίδευσης σε σχέση µε τις άλλες.
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Οι αλγόριθµοι στην επαγωγική Μηχανική Μάθηση (inductive machine learning) συνήθως
σχεδιάζονται για να ελαχιστοποιούν µια προκαθορισµένη µετρική σε ένα σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης. Επιπλέον, εάν κάποια τάξη περιέχει ένα µικρό αριθµό παραδειγµάτων, στις πεϱισσότερες περιπτώσεις, µπορεί να αγνοηθεί από τους αλγορίθµους µάθησης. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι, το κόστος της καλής απόδοσης στην υπερεκπροσωπούµενη τάξη υπερβαίνει
το κόστος της κακής απόδοσης στη µικρότερη κατηγορία. Πρόσφατα προτάθηκε ένας αλγόριθµος γενετικού προγραµµατισµού πολλαπλών αντικειµένων κυρτής ϑήκης (convex-hullbased multi-objective genetic programming algorithm) [439]. Αυτός ο αλγόριθµος εφαρµόστηκε σε δυαδικές περιπτώσεις ταξινόµησης και κατάφερε να επιτύχει τη µεγιστοποίηση
της κυρτής ϑήκης ελαχιστοποιώντας τον ψευδώς ϑετικό ϱυθµό (false positive rate) και µεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τον πραγµατικό ϑετικό ϱυθµό (true positive rate). Η καµπύλη
receiver operating characteristic (ROC) curve χρησιµοποιήθηκε ως εκτίµηση της απόδοσης
και για την καθοδήγηση της διαδικασίας αναζήτησης.
Στην προσπάθειά τους να ϐελτιώσουν το 2D ROC χώρο, οι συγγραφείς του άρθρου [439]
ενσωµάτωσαν την πολυπλοκότητα στους στόχους. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός 3D
αντικειµενικού χώρου (σε αντίθεση µε τον προηγούµενο χώρο 2D ROC). Τέλος, οι Li et
al. [233] εφάρµοσαν το γνωστό αλγόριθµο PSO σε δύο πτυχές για την «εξισορρόπηση» των
µη ισορροπηµένων συνόλων δεδοµένων. Μια πτυχή είναι η αναζήτηση για την κατάλληλη
ποσότητα των πλειοψηφικών παραδειγµάτων, ενώ η άλλη είναι η εκτίµηση των καλύτερων
παραµέτρων ελέγχου, όπως η ένταση (intensity) και η απόσταση των γειτόνων των µειονοτικών
δειγµάτων (minority samples) προκειµένου τελικώς να συντεθούν.

7.3

Επιτηρούµενη µάθηση

Στη Μηχανική Μάθηση, η ταξινόµηση (classification) [218] είναι το πρόβληµα όπου ένας
αλγόριθµος εκπαιδεύεται χρησιµοποιώντας ένα σύνολο εκπαίδευσης σωστά αναγνωρισµένων
παραδειγµάτων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο που ϑα είναι σε ϑέση να
αναγνωρίσει σωστά τα αντικείµενα που δεν έχουν ειδωθεί.

7.3.1

∆έντρα απόφασης

Τα δέντρα απόφασης (decision trees) ταξινοµούν παραδείγµατα ξεκινώντας από τη «ϱίζα» του
δέντρου και στη συνέχεια, τα ταξινοµούν µε ϐάση τις τιµές χαρακτηριστικών τους. Σε ένα
δέντρο απόφασης κάθε κόµβος (node) αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό ενός στιγµιοτύπου
το οποίο πρέπει να ταξινοµηθεί, ενώ κάθε κλαδί (branch) αντιπροσωπεύει µια τιµή που
µπορεί να έχει ο κόµβος.
Ο Zhao [438] πρότεινε µια προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων που στηρίζεται στο γενετικό προγραµµατισµό προκειµένου να αναπτυχθεί ένα ϐέλτιστο δέντρο απόφασης κατά Pareto.
Αυτή η υλοποίηση επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει προτεραιότητες για τις αντικρουόµενες
αντικειµενικές συναρτήσεις του προβλήµατος, όπως τα ψευδώς αρνητικά έναντι ψευδώς ϑετικά (false negative versus false positive), ευαισθησία έναντι εξειδίκευσης (sensitivity versus
specificity) και ανάκληση έναντι ακρίβειας (recall versus precision.).
Ο Fieldsend [129] χρησιµοποίησε τη µέθοδο ϐελτιστοποίησης PSO [211, 296] προκειµένου να εκπαιδεύσει το ϐέλτιστο δέντρο απόφασης χρησιµοποιώντας τη ϕόρµουλα πολλαπλών αντικειµένων για την αντιµετώπιση των ποσοστών σφάλµατος σε κάθε κατηγορία.
Οι συγγραφείς του άρθρου [30] πρότειναν έναν γενετικό αλγόριθµο για τη δηµιουργία
δέντρων απόφασης που ονοµάζεται LEGAL-Tree. Συγκεκριµένα, πρότειναν µια λεξικογραϕική προσέγγιση, όπου οι πολλαπλοί στόχοι αξιολογούνται µε µια σειρά προτεραιότητας.
Μια ταξονοµία στην οποία ο αναγνώστης συναντά µια οµαδοποίηση των έργων που εξελίσσουν τα δέντρα απόφασης χρησιµοποιώντας εξελικτικούς αλγορίθµους παρουσιάζεται
στο άρθρο [29]. Οι Chikalov et al. [68] δηµιούργησαν προβλήµατα ϐελτιστοποίησης δύο-
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κριτηρίων για δέντρα απόφασης. Οι συγγραφείς του άρθρου εξέτασαν διαφορετικές συναρτήσεις κόστους, όπως τον αριθµό των κόµβων, το ϐάθος του δέντρου και το µέσο ϐάθος.
Συγκεκριµένα, σχεδιάζουν αλγορίθµους που είναι σε ϑέση να προσδιορίσουν τα ϐέλτιστα
σηµεία Pareto για έναν συγκεκριµένο πίνακα αποφάσεων.

7.3.2

Κανόνες µάθησης

Οι κανόνες ταξινόµησης (classification rules) [141,413] αντιπροσωπεύουν κάθε κλάση µε τη
διαζευκτική κανονική µορφή (disjunctive normal form). Ο στόχος είναι να ϐρεθεί το µικρότεϱο σύνολο κανόνων που είναι σύµφωνο µε το σύνολο εκπαίδευσης. Πολλοί παραγόµενοι κανόνες είναι συνήθως ένα «σηµάδι» (ένδειξη) ότι ο αλγόριθµος µάθησης υπερ-προσαρµόζεται
στα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Οι Dehuri et al. [89] παρουσίασαν έναν ελιτιστικού χαρακτήρα γενικό αλγόριθµο πολλαπλών στόχων (elitist multi-objective genetic algorithm (EMOGA)) για την παραγωγή κανόνων ταξινόµησης. Πρότειναν έναν γενικό αλγόριθµο πολλαπλών στόχων µε έναν υβριδικό τελεστή διασταύρωσης για την ταυτόχρονη ϐελτιστοποίηση των εξής στόχων : της κατανόησης (comprehensibility), της ακρίβειας (accuracy) και του ενδιαφέροντος των κανόνων
(interestingness of rules).
Οι Pappa και Freitas [285] παρήγαγαν, επίσης µε επιτυχία, µοντέλα µε ακρίβεια καϑώς και «συµπαγείς» κανόνες χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο γενετικού προγραµµατισµού
ϐασισµένο σε γραµµατικές πολλών αντικειµένων (multi-objective grammar-based genetic
programming).
Οι Srinivasan και Ramakrishnan [374] αντιµετώπισαν το πρόβληµα της εύρεσης κατάλληλων κανόνων ως ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν µια προσέγγιση που ως στόχο είχε την ϐελτιστοποίηση τριών αντικειµένων. Αυτές οι αντικειµενικές ποσότητες ήταν η ακρίβεια (accuracy), η κατανόηση (comprehensibility)
και η καινοτοµία (novelty).
Ο Rudzinski [333] παρουσίασε µια πολυ-αντικειµενική γενετική προσέγγιση για να παϱάξει ασαφείς κανόνες µε ϐάση την ερµηνεία των δεδοµένων (interpretability-oriented fuzzy
rules). Η προτεινόµενη προσέγγισή τους, επιτρέπει στο χρήστη να αποκτά συστήµατα µε
διάφορα επίπεδα «συµβιβασµού» µεταξύ ακρίβειας και ερµηνείας.

7.3.3 Bayesian ταξινοµητές
΄Ενα Bayesian δίκτυο (Bayesian network (BN)) [179, 426], είναι ένα γραφικό µοντέλο για
πιθανοτικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. Η δοµή S ενός τέτοιου δικτύου είναι ένα κατευϑυνόµενο ακυκλικό γράφηµα (directed acyclic graph). Οι κόµβοι του S είναι σε ένα-προς-ένα
αντιστοιχία µε τις µεταβλητές και τα τόξα του γραφήµατος αντιπροσωπεύουν επιρροές µεταξύ
των µεταβλητών. Η έλλειψη πιθανών τόξων στο S αντιπροσωπεύει την υπό όρους ανεξαρτησία, ενώ ένας κόµβος (µεταβλητή) είναι υπό όρους ανεξάρτητος από τους µη-απογόνους του
δεδοµένου των γονέων του.
Οι Rodriguez και Lozano [328], εισήγαγαν µια διαρθρωτική προσέγγιση µάθησης ενός
πολυδιάστατου Bayesian µαθητή µε ϐάση τον γρήγορο και ελιτιστικό αλγόριθµο NSGAII [88].
Ο αλγόριθµος ENORA, ο οποίος είναι ένας πολυ-αντικειµενικός εξελικτικός αλγόριθµος
για την επιλογή χαρακτηριστικών και αφορά προβλήµατα ταξινόµησης πολλαπλών κατηγοριών, χρησιµοποιήθηκε στο άρθρο [283]. Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας υπολόγισε τους µέσους
εκτιµητές 1−εξάρτησης του απλού Bayes µοντέλου, µέσω του προαναφερθέντος αλγορίθµου.
Το προτεινόµενο σχήµα δοκιµάστηκε σε είκοσι ένα σύνολα δεδοµένων πραγµατικού κόσµου
και τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι, η εφαρµογή της µεθόδου είναι πολλά υποσχόµενη από πλευράς χρόνου και ακρίβειας.
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Μηχανές διανυσµατικής υποστήριξης

Μια µηχανή διανυσµατικής υποστήριξης (support vector machine (SVM)) [178, 349] είναι
ένα µοντέλο ταξινόµησης, που ϐασίζεται στη δοµηµένη ϑεωρία ελαχιστοποίησης κινδύνου
(structured risk minimization theory). Η επιλογή των παραµέτρων C πυρήνων και γ , σε
ένα µοντέλο SVM, είναι Ϲωτικής σηµασίας για την παραγωγή ενός αποδοτικού µοντέλου
διανυσµατικής υποστήριξης. Η παράµετρος C του πυρήνα της ακτινικής συνάρτησης ϐάσης
(radial basis function (RBF)) σε ένα µοντέλο SVM, συµβιβάζει την εσφαλµένη ταξινόµηση
των παραδειγµάτων εκπαίδευσης, σε αντίθεση µε την απλότητα της επιφάνειας απόφασης.
Μια χαµηλή τιµή της παραµέτρου C προκαλεί την οµαλή απόφαση, ενώ µια υψηλή τιµή
του C προσπαθεί να ταξινοµήσει σωστά όλα τα παραδείγµατα εκπαίδευσης, παρέχοντας
στο µοντέλο την ελευθερία να επιλέξει περισσότερα δείγµατα ως ϕορείς υποστήριξης. Οι
παράµετροι γ µπορούν να ϑεωρηθούν ως το αντίστροφο της ακτίνας επιρροής των δειγµάτων,
τα οποία επιλέγονται από το µοντέλο ως ϕορείς υποστήριξης.
Οι συγγραφείς του άρθρου [26], χρησιµοποίησαν ένα τεχνητό µη υποκείµενο αλγόριθµο
πολλαπλών στόχων (multi-objective artificial immune algorithm), προκειµένου να ϐελτιστοποιηθεί ο αριθµός των πυρήνων, καθώς και των υπολοίπων παραµέτρων στο µοντέλο SVM.
Οι Miranda et al. [263], πρότειναν µια υβριδική αρχιτεκτονική πολλαπλών αντικειµένων, η
οποία συνδυάζει τη µετα-µάθηση µε αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους σωµατιδίων πολλαπλών αντικειµένων, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα επιλογής
παραµέτρων στις µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης.
΄Ενας αλγόριθµος χωρικής διαµέρισης δύο παραµέτρων (bi-parameter space partition
algorithm), που είναι σε ϑέση να ταιριάξει όλες τις λύσεις για κάθε Ϲεύγος παραµέτρων,
προτάθηκε για τα µοντέλα SVM. Με ϐάση τη διαµέριση του χώρου, πρότειναν έναν αλγόριθµο K−fold διασταυρούµενης επικύρωσης (K-fold cross-validation) για τον υπολογισµό των
ολικών ϐέλτιστων Ϲευγαριών των παραµέτρων.
Τέλος, στην εργασία [330], συναντάµε ένα εξελικτικό πολυ-αντικειµενικό µοντέλο για
την επιλογή παραδειγµάτων και συνεπώς, για την παραγωγή µιας συνεργατικής µεθόδου µε
ϐάση το σύνολο του Pareto. Στόχος των συγγραφέων του άρθρου ήταν να ελαχιστοποιήσουν
το µέγεθος των δεδοµένων εκπαίδευσης και να µεγιστοποιήσουν την ακρίβεια ταξινόµησης
από τα κατάλληλα παραδείγµατα επιλογής.

7.3.5

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Είναι γνωστό ότι τα µοντέλα perceptrons [338,340] είναι σε ϑέση να ταξινοµήσουν µόνο γραµµικά διαχωρίσιµα σύνολα δεδοµένων. Αν οι περιπτώσεις δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµες,
η µάθηση δεν ϑα ϐρει ποτέ ένα υπερ-επίπεδο (hyperplane), για το οποίο όλα τα παραδείγµατα να έχουν ταξινοµηθεί σωστά. Για το σκοπό αυτό, έχουν προταθεί τα πολυστρωµατικά
perceptrons (multilayered perceptrons) (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα), προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα.
Οι Tan et al. [379] χρησιµοποίησαν έναν τροποποιηµένο µικρο-γενετικό αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης (modified micro-genetic algorithm optimizer) για δύο πτυχές. Η µία πτυχή
σχετιζόταν µε την επιλογή ενός µικρού αριθµού χαρακτηριστικών για ταξινόµηση, και η άλλη
είχε να κάνει µε τη ϐελτίωση της ακρίβειας του τεχνητού νευρωνικού δικτύου.
Οι Ojha et al. [277] πρότειναν ένα πολυ-αντικειµενικό γενετικό πρόγραµµα (multi-objective
genetic program (MOGP)), προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ετερογενές «εύκαµπτο» νευρωνικό δέντρο (heterogeneous flexible neural tree), το οποίο είναι ένα µοντέλο νευρωνικών
δικτύων εµπρόσθιας τροφοδότησης.
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7.3.6 Lazy Learners
Ο αλγόριθµος των k−πλησιέστερων γειτόνων (k−nearest neighbor (k−NN)) [77,252] ϐασίζεται στην αρχή ότι τα παραδείγµατα σε ένα σύνολο δεδοµένων ϑα έχουν γενικά παρόµοιες
ιδιότητες. ΄Ετσι, ο αλγόριθµος k−NN ϐρίσκει τα k−πλησιέστερα παραδείγµατα στο παϱάδειγµα δοκιµής και προβλέπει την τάξη του, αναγνωρίζοντας την πιο συχνή κατηγορία.
Η παραγωγή πρωτοτύπων (prototype generation) είναι η δηµιουργία ενός µικρού συνόλου
παραδειγµάτων, που αντικαθιστούν τα αρχικά δεδοµένα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν
από τον αλγόριθµο k−NN για ταξινόµηση. Οι κύριες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν κατά
την εφαρµογή µιας µεθόδου παραγωγής πρωτοτύπων είναι οι ακόλουθες :
(α) Πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ακρίβεια ενός ταξινοµητή k−NN χρησιµοποιώντας τα πρωτότυπα και
(ϐ) Το ποσοστό της µείωσης του συνόλου δεδοµένων.
Και οι δύο παράγοντες ϐρίσκονται σε σύγκρουση και έτσι, αυτό το πρόβληµα µπορεί να
αντιµετωπιστεί ϕυσικά, µε τεχνικές ϐελτιστοποίησης πολλών αντικειµένων.
Οι Escalante et al. [118] πρότειναν έναν πολυ-αντικειµενικό εξελικτικό αλγόριθµο για την
παραγωγή πρωτοτύπων, που ονοµάζεται MOPG. Επιπλέον, οι Hu και Tan [191] παρουσίασαν
µια γενιά πρωτοτύπων χρησιµοποιώντας µια τεχνική ϐελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων µε
χρήση της γνωστής µεθόδου PSO για τον k−NN ταξινοµητή.

7.3.7

Συνεργατικές µέθοδοι

Η επιλογή ενός και µόνο αλγορίθµου για την παραγωγή ενός αξιόπιστου µοντέλου ταξινόµησης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μια απλή προσέγγιση ϑα µπορούσε να είναι η εκτίµηση της
ακρίβειας των υποψηφίων αλγορίθµων για ένα πρόβληµα, και στη συνέχεια, η επιλογή του
καλύτερου ταξινοµητή. Η ιδέα του συνδυασµού ταξινοµητών, ή αλλιώς των συνεργατικών
µεθόδων, [95] προτείνεται ως µια κατεύθυνση για την αύξηση της ακρίβειας ταξινόµησης σε
προβλήµατα πραγµατικού κόσµου. Στην περίπτωση αυτή, ο στόχος είναι να χρησιµοποιηϑούν τα πλεονεκτήµατα ενός µοντέλου για να συµπληρωθούν οι αδυναµίες του άλλου. Σε
γενικές γραµµές, οι πολυ-αντικειµενικοί εξελικτικοί αλγόριθµοι για την κατασκευή συνεργατικών ταξινοµητών είναι µια αρκετά ενδιαφέρουσα περιοχή για µελέτη και έρευνα.
Οι Chandra και Yao [60] παρουσίασαν έναν αλγόριθµο συνεργατικής µάθησης (ensemble
learning algorithm), ο οποίος ονοµάζεται DIVACE (ποικιλόµορφο και ακριβές συνεργατικό
σχήµα ταξινοµητών DIVerse and ACcurate Ensemble learning algorithm). Αυτή η µέθοδος
προσπαθεί να ϐρει µια ισορροπία µεταξύ διαφορετικότητας και παρουσιάζεται αναλυτικά στο
άρθρο [204].
Οι συγγραφείς του άρθρου [40] πρότειναν µια µέθοδο πολλών αντικειµένων µε ϐάση το
γενετικό προγραµµατισµό, προκειµένου να «εξελίξουν» ακριβείς και διαφορετικούς ταξινοµητές µε αποδεκτή ακρίβεια, τόσο για τη µειονοτική όσο και για την πλειοψηφική τάξη του
συνόλου δεδοµένων. Επιπλέον, οι Bhowan et al. [41] παρουσίασαν µια παρόµοια προσέγγιση, προκειµένου να παρουσιαστούν συνεργατικές µέθοδοι, χρησιµοποιώντας τον γενετικό
προγραµµατισµό για µη ισορροπηµένα σύνολα δεδοµένα.
Οι Nguyen et al. [274] χρησιµοποίησαν µια προσέγγιση γενετικού αλγορίθµου που επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις στόχους, οι οποίοι σχετίζονταν µε τον αριθµό :
1. των σωστά ταξινοµηµένων παραδειγµάτων,
2. των επιλεγµένων χαρακτηριστικών και
3. των επιλεγµένων ταξινοµητών.
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Οι Gu et al. [169] παρουσίασαν µια έρευνα σχετικά µε τις πολυ-κριτηριακές συνεργατικές
µεθόδους, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ποικιλοµορφίας, των µελών της γενιάς, καθώς
και αυτών των τεχνικών επιλογής και ενσωµάτωσης.
Οι Nag και Pal [269] παρουσίασαν έναν ολοκληρωµένο αλγόριθµο για την ταυτόχρονη
επιλογή χαρακτηριστικών και την συµπερίληψη διαφορετικών µαθητών, χρησιµοποιώντας
έναν αλγόριθµο γενικού προγραµµατισµού πολλαπλών στόχων σταθερής κατάστασης (steady
state multi-objective genetic programming), ο οποίος ελαχιστοποιεί τους ακόλουθους τρεις
στόχους :
(α) τις προβλέψεις ψευδών ϑετικών,
(ϐ) τις προβλέψεις ψευδών αρνητικών και
(γ) τον αριθµό των κόµβων στα ϕύλλα του δέντρου απόφασης.
Οι Albukhanajer et al. [6] προτείνουν συνεργατικούς ταξινοµητές που χρησιµοποιούν
πολλαπλά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το σύνολο Pareto για την αναγνώριση εικόνων χωρίς
αλλοίωση.
Τέλος, εξίσου σηµαντικό, είναι το ότι πολύ πρόσφατα, οι Pourtaheri et al. [312], ανέπτυξαν δύο ευρετικές συνεργατικές µεθόδους πολλαπλών αντικειµένων συνδυάζοντας τον
αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης κεκλιµένων επιπέδων πολλαπλών στόχων και τον αλγόριθµο ϐελτιστοποίησης πολλών αντικειµένων µε ϐάση τη µέθοδο PSO.

7.4
7.4.1

Μη επιτηρούµενη µάθηση
Συσταδοποίηση

Η ανάλυση οµαδοποίησης ή συσταδοποίησης (cluster analysis) [286] είναι µια διαδικασία
που είναι πολύ χρήσιµη για την «εξερεύνηση» µιας συλλογής δεδοµένων. ΄Οπως υποδηλώνεται από τον όρο «συστάδα», µέσω αυτής της διαδικασίας ανιχνεύονται στοιχεία ή χαρακτηριστικά µε αλληλεξάρτηση, τα οποία µπορούν να οδηγήσουν στην οµοιογενή οµαδοποίηση των δεδοµένων. Μπορεί να είναι, είτε υπό επίβλεψη (supervised) είτε χωρίς επίβλεψη
(unsupervised), και η µεγάλη διαφορά µεταξύ αυτής της διεργασίας και της διαδικασίας
ταξινόµησης είναι ότι, η πρώτη δεν χρησιµοποιεί ετικέτες για να ϐοηθήσει στην κατηγοριοποίηση των δεδοµένων προκειµένου να δηµιουργήσει µια δοµή συστάδων. Επιπλέον, αν
ένα αντικείµενο ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα προσδιορίζεται µέσω µέτρησης ενδοσυνδεσιµότητας (intra-connectivity). Αν αυτό το µέτρο είναι υψηλό, αυτό σηµαίνει ότι οι
συστάδες είναι «συµπαγείς» και τα δεδοµένα της ίδιας οµάδας εξαρτώνται σε µεγάλο ϐαθµό
το ένα από το άλλο. Από την άλλη πλευρά, η µέτρηση της διασύνδεσης (inter-connectivity)
είναι ένα κριτήριο που δηλώνει την ανεξαρτησία µεταξύ των συστάδων. ΄Ετσι, αν η διασύνδεση
είναι χαµηλή, αυτό σηµαίνει ότι οι µεµονωµένες συστάδες είναι σε µεγάλο ϐαθµό ανεξάρτητες
µεταξύ τους. Για περισσότερες λεπτοµέρειες για αλγορίθµους εξελικτικής συσταδοποίησης
πολλαπλών αντικειµένων, παραπέµπουµε τον αναγνώστη στις ακόλουθες εργασίες [107,267].
Ο µαθηµατικός προγραµµατισµός (mathematical programming) [120] έχει σηµαντική
συµβολή στο Ϲήτηµα της ανάλυσης συσταδοποίησης. Η άµεση σύνδεση των δύο περιοχών
µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή, καθώς απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός συστάδων, στα οποία µπορεί να οµαδοποιηθεί το αρχικό σύνολο δεδοµένων. ΄Ετσι, αυτή η προσέγγιση µπορεί
να ϑεωρηθεί ως πρόβληµα ϐελτιστοποίησης, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και περιορισµούς. ΄Ενα σηµαντικό Ϲήτηµα είναι επίσης, η κατάλληλη επιλογή λύσεων, αφού από µια
σειρά εφικτών, «καλών» λύσεων, οι καλύτερες λύσεις είναι αυτές που µας ενδιαφέρουν [288].
Οι Luo et al. [249] πρότειναν µια µέθοδο για τη µοντελοποίηση της ϕασµατικής οµαδοποίησης (spectral clustering) και µέσω συγκεκριµένων τελεστών, επέλεξαν ένα σύνολο
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καλών ατόµων κατά τη διαδικασία της ϐελτιστοποίησης. Επιπλέον, οι συγγραφείς του άρϑρου, µέσω του κριτηρίου αναλογικής περικοπής (ratio cut criterion), επέλεξαν µια λύση
«αντιστάθµισης» από το σύνολο Pareto. Τέλος, τα διάφορα προβλήµατα που αναλύθηκαν
για επιτηρούµενες και µη επιτηρούµενες διεργασίες ταξινόµησης συνέβαλαν στη δηµιουργία τεχνικών οµαδοποίησης µε ηµι-επιτήρηση (semi-supervised). Με µια µικρή ποσότητα
ετικετοποιηµένων δεδοµένων και την κατανοµή των δεδοµένων, οι Alok et al. [13] πρότειναν
µια µέθοδο ηµι-επιτηρούµενης οµαδοποίησης χρησιµοποιώντας το πλαίσιο ϐελτιστοποίησης
πολλαπλών κριτηρίων.
Οι Wang et al. [408], πρόσφατα, µέσω ενός εξελικτικού αλγορίθµου πολλαπλών στόχων
(evolutionary multi-objective (EMO)), αντιµετώπισαν µια πολύ δύσκολη και διαχρονική
πρόκληση για ένα πρόβληµα συσταδοποίησης, δηλαδή τον «προσδιορισµό του αριθµού των
συστάδων». Προς το σκοπό αυτό, οι συγγραφείς του άρθρου πρότειναν ένα αλγοριθµικό
σχήµα χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο EMO, και συγκεκριµένα τον ταχύτατο και ελιτιστικό πολυ-αντικειµενικό γενετικό αλγόριθµο NSGA-II, προκειµένου αυτός να επιλέξει τις µη
κυριαρχούµενες λύσεις. Η διαδικασία περιλαµβάνει ένα δείκτη εγκυρότητας για την επιλογή του ϐέλτιστου αποτελέσµατος οµαδοποίησης. Οι συγγραφείς εξέτασαν το µοντέλο τους σε
τρία σύνολα δεδοµένων και τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα δείχνουν ότι η µέθοδος EMOk -clustering είναι αποτελεσµατική και µε µόνο µία εκτέλεση είναι σε ϑέση να αποκτήσει όλα
τα αποτελέσµατα οµαδοποίησης για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου k .
Τελευταία, αλλά εξίσου σηµαντική, η πολύ πρόσφατη εργασία που παρουσιάστηκε από τους Nayak et al. [272]. Συγκεκριµένα, πρότειναν ένα διαφοροεξελικτικό αλγόριθµο
πολλαπλών αντικειµένων µε ϐάση τον ελιτισµό (elitism-based multi-objective differential
evolution) για την αυτόµατη συσταδοποίηση. Το έργο τους χειρίζεται πολύπλοκα σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιώντας τρεις στόχους. Οι συγγραφείς του άρθρου διεξήγαγαν πειράµατα
σε δέκα σύνολα δεδοµένων και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προσέγγισή τους παρέχει µια
εναλλακτική λύση για την οµαδοποίηση δεδοµένων σε πολλές διαφορετικές περιοχές.

7.4.2

Κανόνες συσχέτισης

Η εξόρυξη κανόνων συσχέτισης (association rule mining (ARM)) [372] έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης µεταξύ δεδοµένων µιας ϐάσης δεδοµένων.
Ο πρώτος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ϐρεθούν τα δεδοµένα, που έχουν τη µεγαλύτερη εµφάνιση στη ϐάση δεδοµένων. Στη συνέχεια, δηµιουργούνται οι κατάλληλοι κανόνες
συσχέτισης για ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων, χρησιµοποιώντας τις τιµές χαρακτηριστικών,
που η εµφάνισή τους υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο προκαθορισµένο όριο.
Οι Minaei-Bidgoli et al. [262] πρότειναν ένα γενετικό αλγόριθµο πολλαπλών στόχων για
την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από αριθµητικές µεταβλητές. Είναι γνωστό ότι καλά και ευϱέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα, που χειρίζονται τη διεργασία εξόρυξης κανόνα συσχέτισης,
δεν µπορούν να εφαρµοστούν σε σύνολα δεδοµένων που αποτελούνται από αριθµητικά δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η προεπεξεργασία των δεδοµένων και ειδικότερα
η διαδικασία διακριτοποίησης. Οι Minaei-Bidgoli et al. [262], χρησιµοποιώντας τρία µέτρα,
συγκεκριµένα : την εµπιστοσύνη (confidence), το ενδιαφέρον (interestingness) και την κατανόηση (comprehensibility), ορίζοντας τρεις διαφορετικές αντικειµενικές συναρτήσεις για
την προσέγγισή τους, εξήγαγαν τους καλύτερους κανόνες συσχέτισης µέσω της ϐέλτιστης
εκτίµησης του συνόλου Pareto.
Οι Beiranvand et al. [33] πρότειναν ένα πολυ-αντικειµενικό µοντέλο ϐελτιστοποίησης
µε χρήση σµήνους σωµατιδίων, µε όνοµα MOPAR, για την εξόρυξη αριθµητικών κανόνων
συσχέτισης, σε ένα µόνο ϐήµα, χωρίς εκ των προτέρων διακριτοποίηση. Οι συγγραφείς του
άρθρου διεξήγαγαν πειράµατα και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προσέγγισή τους εξάγει
αξιόπιστους, κατανοητούς και ενδιαφέροντες αριθµητικούς κανόνες συσχέτισης.
Οι Martin et al. [256] πρότειναν ένα πολυ-αντικειµενικό εξελικτικό µοντέλο µε την ονοµασία QAR-CIP-NSGA-II, το οποίο επεκτείνει τον γνωστό ελιτιστικό πολυ-αντικειµενικό
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γενετικό αλγόριθµο NSGA-II [88]. Η µέθοδός τους εκτελεί µια εξελικτική διαδικασία µάθησης και µία συνθήκη επιλογής για κάθε κανόνα συσχέτισης. Επιπλέον, η προσέγγισή τους
µεγιστοποιεί δύο από τις τρεις αντικειµενικές συναρτήσεις που ϑεώρησαν οι Minaei-Bidgoli
et al.. Επιπλέον, η προσέγγισή τους µεγιστοποιεί την απόδοση των αντικειµενικών συναρτήσεων για την εξόρυξη ενός συνόλου ποσοτικών κανόνων συσχέτισης µε επαρκή ερµηνεία,
καθώς και ανακριβή αποτελέσµατα.

7.5

Πρόσφατες εφαρµογές

Οι διάφορες εφαρµογές, που παρέχονται τα τελευταία χρόνια, δείχνουν τη σηµασία των αλγοϱίθµων εξελικτικής ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων (multi-objective evolutionary
optimization algorithms (MOEOA)). Μερικές από τις πιο πρόσφατες και πολύ ενδιαφέρουσες εφαρµογές των αλγορίθµων εξελικτικής ϐελτιστοποίησης πολλών στόχων είναι αυτές που
ακολουθούν.
Οι Mason et al. [257] ανέπτυξαν ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο εκπαιδεύτηκε
µέσω ενός αλγορίθµου διαφοροεξέλιξης (differential evolution (DE)). Το προτεινόµενο νευϱωνικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται προβλήµατα ϐελτιστοποίησης πολλαπλών
αντικειµένων χρησιµοποιώντας κατάλληλα µια συνάρτηση προσέγγισης. Συγκεκριµένα, η
προτεινόµενη προσέγγιση χρησιµοποιεί έναν ολικό ϐελτιστοποιητή µίας αντικειµενικής (τον
αλγόριθµος DE), προκειµένου να «εξελιχθεί» το νευρωνικό δίκτυο. Με άλλα λόγια, ο λεγόµενος αλγόριθµος MONNDE, είναι ικανός να παρέχει περαιτέρω µέτωπα Παρετο (Pareto
fonts) χωρίς παραπάνω προσπάθεια για ϐελτιστοποίηση. Οι συγγραφείς του άρθρου, εφάρµοσαν τον αλγόριθµο MONNDE στο γνωστό πρόβληµα δυναµικής αποστολής των οικονοµικών
εκποµπών (dynamic economic emission dispatch) και µέσω των πειραµάτων που πραγµατοποίησαν, δείχνουν ότι η απόδοση του αλγορίθµου τους είναι εξίσου ϐέλτιστη σε σύγκριση
µε άλλους γνωστούς και ευρέως χρησιµοποιούµενους αλγορίθµους αυτής της κατηγορίας.
Επιπλέον, δείχνουν ότι είναι αποτελεσµατικότερο να ϐελτιστοποιείται δυναµικά η τοπολογία του νευρωνικού δικτύου µε έναν άµεσο τρόπο, αντί να ϐελτιστοποιούνται τα ϐάρη του
νευρωνικού δικτύου.
Οι Rao et al. [321] πρότειναν έναν εναλλακτικό ταξινοµητή για τη διάγνωση ασθενειών
(classifier for disease diagnosis). Συγκεκριµένα, το προτεινόµενο σχήµα περιλαµβάνει µια
ακολουθιακή διαδικασία ελαχιστοποίησης, ως ταξινοµητή τις µηχανές διανυσµατικής υποστήριξης και τρεις εξελικτικούς αλγόριθµους για την εξέλιξη των παραµέτρων. Επιπλέον, οι
συγγραφείς του άρθρου παρουσίασαν µια νέα τεχνική, η οποία ονοµάζεται κυβοειδής ϐελτιστοποίηση ϐοσκής ελέφαντα (cuboids elephant herding optimization (CEHO)). Η προσέγγισή
τους εφαρµόζεται σε δεκαεπτά ιατρικά σύνολα δεδοµένων και τα πειραµατικά αποτελέσµατα
δείχνουν ότι, η προτεινόµενη τεχνική παρουσιάζει πολύ καλή απόδοση για όλα τα δοκιµασµένα σύνολα δεδοµένων.
Κλείνοντας την ενότητα των εφαρµογών, οι Sabar et al. [334] εξέτασαν τη διαµόρφωση ενός µοντέλου SVM ως πρόβληµα ϐελτιστοποίησης δύο αντικειµένων. Η ακρίβεια του
µοντέλου ήταν ο πρώτος στόχος, ενώ ο άλλος ήταν η πολυπλοκότητα του µοντέλου. Οι συντάκτες του άρθρου πρότειναν ένα νέο υπερ-ευρετικό πλαίσιο για τη ϐελτιστοποίηση των δύο
προαναφερόµενων αντικρουόµενων στόχων. Η εξελιγµένη προσέγγιση εξετάστηκε σε δύο
προβλήµατα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι,
το προτεινόµενο σχήµα είναι πολύ αποδοτικό και αποτελεσµατικό.

7.6

Σύνοψη

Γενικά, το αντικείµενο των αλγορίθµων εξελικτικής ϐελτιστοποίησης πολλαπλών αντικειµένων
(multi-objective evolutionary optimization algorithms (MOEOA)) σχετίζεται µε µια ενδιαϕέρουσα ιδέα, µε πολλές διαφορετικές πτυχές και έναν κρίσιµο ϱόλο, όχι µόνο στη Μηχα-
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νική Μάθηση αλλά και σε πολλά άλλα επιστηµονικά πεδία. Αυτό είναι προφανές, καθώς
σήµερα υπάρχει η ανάγκη αντιµετώπισης αντιφατικών στόχων απόδοσης σε πολλά επιστηµονικά πεδία. Η πληθώρα των άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί σχετικά µε αυτού του είδους
τους αλγορίθµους δείχνουν εµφατικά ότι, η επιστηµονική κοινότητα έχει στρέψει δυναµικά
την προσοχή της στο συγκεκριµένο ϑέµα.
Οι πρώτες εξελικτικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβληµάτων ϐελτιστοποίησης πολλών κριτηρίων και ιδιαίτερα οι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης µε χρήση σµήνους σωµατιδίων
και οι αλγόριθµοι διαφοροεξέλιξης εµφανίστηκαν πολύ ελπιδοφόρες [291, 293, 295–297].
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι παράγοντες που εκτιµώνται µε τη ϐοήθεια των δύο παραπάνω
αλγορίθµων [291, 297], παραµένουν η ϐάση της σύγχρονης έρευνας γύρω από τη ϐελτιστοποίηση πολλών αντικειµένων, τη ϐελτιστοποίηση πολλαπλών αντικειµένων (δύο, τριών ή και
παραπάνω αντικειµενικών ποσοτήτων) και τη δυναµική ϐελτιστοποίηση πολλών αντικειµένων.
Επιπλέον, η πολυ-κριτηριακή ϐελτιστοποίηση έχει οδηγήσει σε µοντέλα Μηχανικής Μάθησης µε καλύτερη απόδοση, σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά µοντέλα ϐελτιστοποίησης ενός
µόνο στόχου.
Η σηµασία των πολυ-αντικειµενικών εξελικτικών αλγορίθµων είναι εµφανής, όχι µόνο
από την πληθώρα των άρθρων που έχουν παρουσιαστεί από την επιστηµονική κοινότητα,
αλλά και από ένα τεράστιο αριθµό διαφόρων εφαρµογών που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες, όπως στη µηχανική [159], στη ϐιοµηχανία [229], στην οικονοµία [73, 234] και σε
πολλούς άλλους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας και της ϐιοµηχανίας [4,98,143,155].
Ο αναγνώστης ϑα µπορούσε, επίσης, να αντλήσει περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την
ποικιλία των προβληµάτων και το µέγεθος των εφαρµογών από τα άρθρα [212] και [403].
Αυτό το κεφάλαιο, περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται οι πολυ-αντικειµενικοί εξελικτικοί αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης στον τοµέα της Μηχανικής Μάθησης, µε τις
σχετικές λεπτοµέρειες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, ο κατάλογος των αναφορών στο τρέχον κεϕάλαιο δεν παρέχει έναν πλήρη κατάλογο των εργασιών που αντιστοιχούν σε αυτό το ϑέµα.
Ο κύριος στόχος ήταν να δοθεί µια επισκόπηση των ϐασικών ιδεών, παρά ενός απλού καταλόγου, όλων των ερευνητικών εργασιών που έχουν συζητηθεί ή έχουν χρησιµοποιήσει αυτές
τις ιδέες. Παρ΄ όλα αυτά, ελπίζουµε ότι οι εργασίες που παρουσιάζουµε, ϑα καλύψουν τα
σηµαντικότερα ϑεωρητικά Ϲητήµατα και ϑα δώσουν κατευθυντήριες γραµµές στους κύριους
κλάδους της ϐιβλιογραφίας, σχετικά µε τέτοιες τεχνικές και αλγοριθµικά σχήµατα, καθοδηγώντας τον αναγνώστη σε σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις.
Τέλος, χαρτογραφούνται οι περιοχές στις οποίες δύνανται να εφαρµοστούν οι µέθοδοι
που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Ακόµα, εκτίθενται σηµαντικοί αλγόριθµοι του χώρου
µε τους οποίους δύνανται να συνδυαστούν, ώστε να δηµιουργήσουµε νέες µεθόδους ή να
ϐελτιώσουµε την απόδοση υπαρχουσών τεχνικών. Επιπλέον, ο αναγνώστης µπορεί να λάβει
µια ϐασική ιδέα για τις εφαρµογές πολυ-αντικειµενικής ϐελτιστοποίησης, στις οποίες µποϱούν να εφαρµοστούν τόσο το υβριδικό σχήµα που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 5 όσο και
στο Κεφάλαιο 6.

Μέρος V

Συµπεράσµατα–Βιβλιογραφία–
∆ηµοσιεύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

Σύνοψη

Συνάψιες όλα και ουχ όλα, συµφερόµενον
διαφερόµενον, συνάδον διάδον, και εκ
πάντων εν και εξ ενός πάντα.

—Ηράκλειτος (544–484 π.Χ.)

ο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη
και ϑεµελίωση νέων µεθόδων Υπολογιστικών Μαθηµατικών στην Υπολογιστική Νοηµοσύνη. Η τοµή αυτών των δύο επιστηµονικών πεδίων στην περίπτωσή µας, ϐρίσκεται
στα προβλήµατα Βελτιστοποίησης που συναντώνται σε πληθώρα εφαρµογών, είτε αυτών καϑαυτών των πεδίων είτε άλλων, που κατέληξαν σε προβλήµατα Βελτιστοποίησης. Το τεράστιο
εύρος εφαρµογών της Ολικής Βελτιστοποίησης και των επιστηµονικών περιοχών που συναντώνται άµεσα ή έµµεσα στη ϐελτιστοποίηση, σηµατοδοτεί τη µεγάλη σηµασία και χρησιµότητά της στις σύγχρονες επιστήµες. Παρόλο που έχουν προταθεί πολλοί και διαφορετικοί
αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης, ο συνεχώς αυξανόµενος όγκος εξαιρετικά πολύπλοκων εφαρµογών που σχετίζονται µε διεργασίες της πραγµατικής Ϲωής, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη
νέων, καινοτόµων µεθοδολογιών µέσα από µαθηµατική ϑεµελίωση και τεκµηρίωση. Οι τεχνικές και οι αλγόριθµοι αυτοί είναι επιθυµητό να αξιοποιούν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά
των προβληµάτων µε ένα ϐέλτιστο τρόπο, καθώς και να είναι ικανοί να προσαρµόζονται σε
τυχόν παραλλαγές, ενσωµατώνοντας ή συνδυάζοντας γνώση από πολλούς τοµείς.

Σ

8.1

Σύνοψη και συµπεράσµατα

Η δοµή της διατριβής οργανώθηκε σε πέντε µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες, οι οποίες είναι χρήσιµες στον αναγνώστη για την κατανόηση της διατριβής, ενώ
στα επόµενα µέρη συναντάται το ερευνητικό έργο και η συνεισφορά µας. ΄Ετσι, στο δεύτερο
µέρος παρουσιάζονται πολύ χρήσιµες έννοιες για τη µαθηµατική Βελτιστοποίηση και σηµαντικά συµπεράσµατα του γνωστού ϑεωρήµατος ‘No free lunch theorems for optimization’, ενώ
χαρτογραφούνται οι περιοχές στις οποίες δύνανται να δηµιουργηθούν ‘free lunches’ για την
κατασκευή ϐέλτιστων αλγορίθµων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι ϐασικότερες έννοιες
που σχετίζονται µε τις µεθόδους δυναµικών τροχιών ανίχνευσης και την εφαρµογή τους για
την επίλυση διαφορετικών προβληµάτων Βελτιστοποίησης. Η κύρια συµβολή της διατριβής
παρουσιάζεται µέσω της ανάπτυξης και ϑεµελίωσης µιας νέας οικογένειας µεθόδων δυναµικών τροχιών, όπως αυτή εµπνεύστηκε από τη µέθοδο των Snyman-Fatti και τις µεθόδους
αριθµητικής επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων Runge-Kutta. Στη σχετική ενότητα
παρουσιάζεται αναλυτικά το ϑεώρηµα και η απόδειξη σύγκλισης. Στο τρίτο µέρος, παρουσιάζεται ένα σηµαντικό Ϲήτηµα για τη Μηχανική Μάθηση, και συγκεκριµένα η προεπεξεργασία
δεδοµένων, για κάθε ϐήµα της προετοιµασίας του συνόλου δεδοµένων που καλούµαστε να
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διαχειριστουµε σε προβλήµατα της Εξόρυξης ∆εδοµένων. Στο ίδιο µέρος παρουσιάζονται
δύο νέες εµπειρικές µέθοδοι, όπου η πρώτη εφαρµόζεται σε ένα κοινό πρόβληµα που συναντάται στους αλγορίθµους της Μηχανικής Μάθησης, αυτό της αναγνώρισης ακραίων τιµών
σε ένα σύνολο δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προτεινόµενη µέθοδος είναι αξιόπιστη και επιτυγχάνει σθεναρή συµπεριφορά. Η δεύτερη µέθοδος που αναπτύχθηκε, ήταν
µια συνεργατική µέθοδος που εφαρµόστηκε σε ένα επίσης, συχνά παρατηρούµενο πρόβληµα της Μηχανικής Μάθησης, αυτό της ταξινόµησης. Τα συµπεράσµατα που λάβαµε ήταν
ενθαρυντικά, δείχνοντας ότι το προτεινόµενο σχήµα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα
τεξινόµησης κατά µέσο όρο, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες µεθόδους. Στο τέταρτο µέρος
της διδακτορικής διατριβής, παρουσιάζεται ο «σύνδεσµος» των µεθόδων που χρησιµοποιούµε
στη Μηχανική Μάθηση µε τη µαθηµατική Βελτιστοποίηση. Συγκεκριµένα, παρέχουµε µια
µελέτη αναφορικά µε το πρόβληµα της πολυ-αντικειµενικής Βελτιστοποίησης και τους εξελικτικούς αλγορίθµους που έχουν εφαρµοστεί για την προσέγγιση αυτού του προβλήµατος. Με
αυτό τον τρόπο χαρτογραφούνται οι περιοχές εφαρµογής των µεθόδων που αναπτύχθηκαν
στο δεύτερο µέρος της διατριβής.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα των Ϲητηµάτων που πραγµατεύονται
σε κάθε κεφάλαιο της διατριβής, όπως και οι µελλοντικές προεκτάσεις.
Συγκεκριµένα, αναπτύσσουµε µια νέα οικογένεια µεθόδων για ολική Βελτιστοποίηση
[12], ϐασισµένη σε αριθµητικές µεθόδους επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συγκεκριµένα, τις ευρέως γνωστές µεθόδους της οικογένειας Runge-Kutta. Από την ϕύση
της οικογένειας Runge-Kutta, οι προτεινόµενες µέθοδοι που µπορούν να παραχθούν είναι
άπειρες στο πλήθος. Τα προτεινόµενα σχήµατα τεκµηριώνεται ότι συγκλίνουν σε ένα τοπικό ϐέλτιστο µιας αντικειµενικής συνάρτησης, ξεκινώντας από σχεδόν οποιοδήποτε αρχικό
σηµείο µέσω του ϑεωρήµατος και της απόδειξης που παρουσιάζουµε στο Κεφάλαιο 3 (και
συγκεκριµένα στην Ενότητα 3.3 της διδακτορικής διατριβής). Ακόµα, αξίζει να σηµειωθεί
ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι υπολογισµοί της αντικειµενικής συνάρτησης ή της κλίσης της
συνάρτησης, αφού η προτεινόµενη στρατηγική χρησιµοποιεί στοιχεία που έχουν ήδη υπολογιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι µονοτονικές στρατηγικές σύγκλισης παρέχουν έναν αποδοτικό
και αποτελεσµατικό τρόπο για να εξασφαλιστεί ότι η συνάρτηση σφάλµατος µειώνεται επαρκώς, έχουν το µειονέκτηµα ότι καµία πληροφορία, που ενδέχεται να επιταχύνει τη σύγκλιση,
δεν αποθηκεύεται, και ως εκ τούτου, δεν χρησιµοποιείται [127]. Για να µετριάσουµε αυτή την κατάσταση, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µη µονοτονικές στρατηγικές σύγκλισης
(nonmonotone convergence strategy) που αξιοποιούν τις συσσωρευµένες πληροφορίες σε
σχέση µε τις πιο πρόσφατες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης. Τέτοιου είδους τεχνικές
έχουν εφαρµοστεί αποδοτικά στην περίπτωση της εκπαίδευσης πολυστρωµατικών τεχνητών
νευρωνικών δικτύων εµπρόσθιας τροφοδότησης (multilayer feedforward neural networks),
µια διαδικασία που µπορεί να ϑεωρηθεί ως ένα ιδιαίτερο µη γραµµικό πρόβληµα ελαχιστοποίησης.
Οι παραπάνω µέθοδοι εφαρµόστηκαν µε επιτυχία σε διάφορες δοκιµαστικές συναρτήσεις
ποικίλης διαστασιµότητας. Η εµπειρία µας είναι ότι οι µέθοδοι συµπεριφέρονται ικανοποιητικά και είναι αξιόπιστες. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν µπορούν να συγκριθούν µε
εκείνα της µεθόδου του Cauchy (µέθοδος απότοµης καθόδου) και της µεθόδου συζυγών
κλίσεων Fletcher-Reeves. Ας υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι, γενικά, οι συγκρίσεις
διαφορετικών µεθόδων ϐελτιστοποίησης είναι ένα δύσκολο Ϲήτηµα. Επίσης, λόγω του ότι «δεν
υπάρχει δωρεάν γεύµα στη ϐελτιστοποίηση», όπως εκτενώς παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2,
δεν υπάρχει ένας µόνον αλγόριθµος που να λειτουργεί καλά σε όλα τα προβλήµατα και
αν ϐελτιωθεί ένας αλγόριθµος για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, δεν ϑα αποδώσει καλά σε
άλλα προβλήµατα. ΄Ετσι, κατά µέσο όρο για όλα τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, χωρίς
επαναδειγµατοληψία, όλοι οι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης αποδίδουν εξίσου καλά [424]. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι, για σχεδόν οποιοδήποτε Ϲεύγος αλγορίθµων και διάφορα µέτρα
απόδοσης αλγορίθµου, όπως ο χρόνος εκτέλεσης ή η ποιότητα των λύσεων, κάθε αλγόριθµος
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ϑα έχει καλύτερη απόδοση από άλλους για συγκεκριµένες εισόδους [332].
Στηριζόµενοι στα πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία αναφέρονται και στην πρόσφατη εργασία [2], µπορεί κανείς να καταλάβει ότι σκοπός των ερευνητών είναι να αποκρυπτογραφήσουν την εγγενή πολυπλοκότητα των προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου, µέσω
µεθόδων που ϑα ανταποκρίνονται καλά σε συγκεκριµένες οικογένειες προβληµάτων. ΄Αϱα, στοχεύουµε στην «απεγκλώβιση» της σχέσης αλγορίθµου-προβλήµατος, ψάχνοντας για
συγκεκριµένους αλγορίθµους που ϑα ξεπερνούν σε απόδοση άλλους για συγκεκριµένες οικογένειες προβληµάτων (π.χ. ελαχιστοποίηση συναρτήσεων δύο µεταβλητών) µε παρεµφερή
χαρακτηριστικά. Αυτό ϑα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των λεγόµενων ‘free lunches’
για ειδικές συναρτήσεις και συνεπώς, προβλήµατα. Ακόµα, τα συµπεράσµατα που καταγράφονται, µάς επέτρεψαν να αναζητήσουµε καινούριες µεθόδους για την επίλυση αυτού
του µείζονος προβλήµατος. Απάντηση έρχεται να δώσει η ανάπτυξη αλγορίθµων µε µαθηµατική ϑεµελίωση και µαθηµατική απόδειξη, καθώς ένας αλγόριθµος µε ισχυρό µαθηµατικό
υπόβαθρο µπορεί αναµφίβολα να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες εφαρµογές µε µεγαλύτεϱη επιτυχία. Προς αυτή την κατεύθυνση στηρίχθηκε ο πυρήνας της διατριβής, δηλαδή στη
µαθηµατική ϑεµελίωση αλγοριθµικών τεχνικών, οι οποίες ϑα απευθύνονται σε πλειάδα προϐληµάτων, καλύπτοντας έτσι ένα σηµαντικό κενό στην επιστηµονική ϐιβλιογραφία ως προς
την Υπολογιστική Νοηµοσύνη και τα Υπολογιστικά Μαθηµατικά. Από την εµπειρία µας και
µέσα από την έρευνα που παρουσιάζεται στο δεύτερο µέρος της διατριβής για συγκεκριµένους
τύπους προβληµάτων, υπάρχουν ϐέλτιστοι αλγόριθµοι. Εποµένως, η προσοχή της ερευνητικής κοινότητας εστιάζεται στην εύρεση τέτοιων αλγορίθµων για συγκεκριµένες κατηγορίες
προβληµάτων.
΄Οπως προαναφέραµε, η σύγχρονη ϐιβλιογραφία κατακλύζεται από ένα αναρίθµητο πλήϑος αλγορίθµων και τεχνικών ως προς τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, πάντα όµως υπάρχει περιθώριο για την ανάπτυξη νέων, αξιόπιστων µεθόδων ή τη ϐελτίωση υπαρχόντων
τεχνικών µέσω υδρικών προσεγγίσεων. Σκοπός µας είναι, η προτεινόµενη µεθοδολογία που
αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3 να δοκιµαστεί εκετνέστερα στο µέλλον και να εφαρµοστεί σε
προβλήµατα που εντοπίζονται στην τοµή δύο σηµαντικών επιστηµονικών περιοχών, της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. Για τον σκοπό αυτό µελετήθηκαν τα
προαπαιτούµενα που επιζητούν οι αλγόριθµοι που συναντώνται σε αυτούς τοµείς και ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην προεπεξεργασία των δεδοµένων [11]. ΄Οσο αξιόπιστες κι αν είναι
οι µέθοδοι αυτών των ερευνητικών πεδίων, αν τα δεδοµένα τα οποία λαµβάνουν στις εισόδους
τους δεν ειναι «ποιοτικά», τότε οι µέθοδοι είναι «καταδικασµένες» να αποτύχουν. Συνεπώς,
για να προσδοκούµε αξιόπιστη, ακριβή, προσαρµοστική και ανταγωνιστική συµπεριφορά
από αυτούς τους αλγορίθµους, σαν «πρώτο» ϐήµα ϑα πρέπει να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα
που τους δίνουµε. Για τον λόγο αυτό, στο Κεφάλαιο 4 ο αναγνώστης συναντά µια εκτενή
µελέτη που πραγµατοποιήσαµε γύρω από κάθε ϐήµα της προεπεξεργασίας για τους αλγοϱίθµους που συναντάµε στη Μηχανική Μάθηση, και συγκεκριµένα σε αρκετά προβλήµατα
που άπτονται της Εξόρυξης ∆εδοµένων.
Σαν επόµενο ϐήµα, εντοπίσαµε προβλήµατα που χαρακτηρίζουν το σύνολο των µεθόδων
Μηχανικής Μάθησης και ένα από τα σηµαντικότερα είναι αυτό της αναγνώρισης των ακραίων τιµών [10]. Πολλές ϕορές τα σύνολα δεδοµένων περιέχουν τιµές που δεν ϑα έπρεπε να
συµπεριλαµβάνονται, και χαρακτηρίζονται ως «ανωµαλίες». Βέβαια, η διαχείριση αυτών των
τιµών πρέπει να είναι προσεκτική και οι τιµές αυτές δεν ϑα πρέπει να εξαιρούνται δίχως
περαιτέρω µελέτη. Αυτό συµβαίνει διότι, µια ακραία τιµή µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να
εµπεριέχει τροµερά χρήσιµη πληροφορία για το µοτίβο το οποίο καλούµαστε να «αποκρυπτογραφίσουµε» και γι΄ αυτό δεν πρέπει να «πεταχτεί» αβλεπτί (π.χ. µια υψηλή τιµή στις εξετάσεις
ενός ασθενούς µπορεί να δίνει πληροφορία για κάποια νόσο). ΄Ετσι, στο Κεφάλαιο 5, ο αναγνώστης συναντά µια νέα υβριδική µέθοδο για τον εντοπισµό των ακραίων τιµών σε ένα σύνολο
δεδοµένων. Αυτή η µέθοδος συγκρίθηκε σε ένα µεγάλο πλήθος συνόλου δεδοµένων µε διαϕορετικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµό παραδειγµάτων, αριθµό χαρακτηριστικών, κ.ά.. Στα
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υπολογιστικά πειράµατα που διεξήγαµε, συµπεριλήφθησαν πολλές γνωστές µέθοδοι αυτής
της κατηγορίας και τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν δείχνουν ότι η προτεινόµενη µέθοδος
είναι ανταγωνιστική, αξιόπιστη και κατά µέσο όρο ξεπερνά σε επιδόσεις τις υπόλοιπες [10].
Τα συµπεράσµατα τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2, µάς ενέπνευσαν ώστε να αναπτύξουµε τη συνεργατική µέθοδο [9] που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6. ΄Ενα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που συναντώνται στον τοµέα της Μηχανικής Μάθησης είναι αυτό της
ταξινόµησης. Μπορεί τα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί να είναι πολλά και να εφαρµόζονται
µε επιτυχία σε δύσκλολες εφαρµογές, παρόλα αυτά δεν υπάρχει µία µέθοδος που ϑα ανταποκρίνεται καλά σε όλα τα προβλήµατα. Αυτός ήταν ο λόγος που εστιάσαµε την προσοχή µας
σε ένα συνεργατικό σχήµα ταξινοµητών, και όχι µόνο σε έναν καλό ταξινοµητή. Με αυτό τον
τρόπο το προτεινόµενο σχήµα αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα από διαφορετικές τεχνικές και όχι
µόνο από µία. Τα υπολογιστικά πειράµατα που διεξήγαµε εµπεριέχουν σύνολα δεδοµένων
µεγάλου εύρους από άποψη παραδειγµάτων, χαρακτηριστικών και τάξεων. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα η συνεργατική µέθοδος που προτείναµε [9] ήταν άκρως ανταγωνιστική και
κατά µέσο όρο επιτύγχανε καλύτερα αποτελέσµατα ταξινόµησης σε σχέση µε πολύ γνωστές
µεθόδους ταξινόµησης.
Στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται πρόσφατες εξελικτικές προσεγγίσεις πολλαπλών αντικειµένων για τέσσερις ϐασικές διεργασίες της Εξόρυξης ∆εδοµένων και Μηχανικής Μάθησης [8],
και συγκεκριµένα, αφορούν : (α) την προεπεξεργασία των δεδοµένων, (ϐ) το πρόβληµα της
ταξινόµησης, (γ) το πρόβληµα της οµαδοποίησης δεδοµένων και (δ) τους κανόνες συσχέτισης. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο σκιαγραφούνται ϐασικές τοµές µεταξύ των επιστηµονικών
πεδίων της Βελτιστοποίησης, της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης.
Το πρόβληµα της πολυ-κριτηριακής Βελτιστοποίησης είναι πολύ σηµαντικό και συναντάται
σε πολλές και διαφορετικές πτυχές της επιστήµης και της τεχνολογίας. Συνεπώς, έχουµε
µια µεγάλη επιλογή εφαρµογών στις οποίες δύνανται να εφαρµοστούν οι µέθοδοι που ανανπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Ο αναγνώστης, επιπλέον, ενηµερώνεται για τη συµβολή των
µεθόδων Εξελικτικού Υπολογισµού στα προβλήµατα Βελτιστοποίησης.
Μια ερευνητική προσπάθεια δε ϑα είχε µεγάλη επίδραση, εάν είχε, ας υποθέσουµε, ένα
προκαθορισµένο όριο Ϲωής. Αυτό σηµαίνει ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα, είναι σηµαντικό να διακρίνονται από «ενεργά χαρακτηριστικά», µε την έννοια που αυτά συναντώνται σε έναν Ϲωντανό οργανισµό και συνεπώς,
η έρευνα να έχει συνέπειες και εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό στην επόµενη ενότητα παρουσιάζουµε τις µελλοντικές προεκτάσεις που έχουν τα αποτελέσµατα αλλά και οι µέθοδοι που
αναπτύσσονται στη συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή.

8.2
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Το πρόβληµα της επιλογής της «καταλληλότερης» µεθόδου που πρέπει να εφαρµοστεί για για
την προσέγγιση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. ΄Ενα από τα σηµαντικότερα ϑεωρητικά αποτελέσµατα της µαθηµατικής
Βελτιστοποίησης προς την κατεύθυνση αυτή είναι το γνωστό ‘No free lunch theorem’, το οποίο αποδεικνύει ότι η µέση απόδοση οποιουδήποτε Ϲεύγους αλγορίθµων Βελτιστοποίησης,
σε όλα τα πιθανά προβλήµατα Βελτιστοποίησης είναι ίση/ταυτόσηµη. ΄Ετσι, ένας αλγόριθµος Βελτιστοποίησης που αποδίδει καλά σε µια κατηγορία προβληµάτων, είναι ϐέβαιο ότι
ϑα αποδώσει χειρότερα σε ένα άλλο σύνολο προβληµάτων από αυτά που αποµένουν. ΄Οµως, σε αντίθεση µε το ‘No free lunch theorem’, πρόσφατα έχει αναπτυχθεί µια ϑεωρία για
την ύπαρξη ‘Free lunches’ (όπως χαρτογραφείται στο Κεφάλαιο 2) για κατηγορίες εξελικτικών αλγορίθµων (αλγόριθµοι συν-εξέλιξης), όπως και Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων. ΄Ετσι,
µπορεί να υπάρξει ένα ϐέλτιστο δίκτυο το οποίο προσεγγίζει συγκεκριµένες οικογένειες προϐληµάτων µε συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. ΄Ετσι, οι προτεινόµενες µέθοδοι του άρθρου [12]
δύνανται να εφαρµοστούν µελλοντικά για την εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων για
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την αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου. Συµπερασµατικά,
περαιτέρω µελέτη δύναται να επιτρέψει τον προσδιορισµό περιοχών µάθησης τεχνητών νευϱωνικών δικτύων για την ανάλυση της πολυπλοκότητας της ϐέλτιστης τοπολογίας (αρχιτεκτονικής).
Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία που παρουσιάζουµε στο Κεφάλαιο 3, µπορούµε να δηµιουργήσουµε πληθώρα από προσεγγιστικές διαδικασίες των τροχιών ανίχνευσης µε ϐάση τις
µεθόδους αριθµητικής επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων των Adams-Bashforth και
Adams-Moulton, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν για την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος της εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων.
Επιπλέον, µπορούν να συνεισφέρουν στον καθορισµό νέων τελεστών διαφορο-εξελικτικών
αλγόριθµων ολικής ϐελτιστοποίησης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εκπαίδευσης. Επιπλεόν, µπορούν να καθοριστούν κλάσεις µεθόδων και µέτρα αποδοτικότητας αυτών,
για την αυτόµατη επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών
δικτύων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση συγκεκριµένου προβλήµατος ή
συγκεκριµένης οικογένειας προβληµάτων. Η επιλογή της µεθόδου ϑα ήταν πολύ χρήσιµο
αν πραγµατοποιείται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη την
αποδοτικότητα όλων των χρησιµοποιούµενων µεθόδων στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
΄Ενα δύσκολο, απαιτητικό αλλά τροµερά οφέλιµο πρόβληµα ϑέτει τις ϐάσεις του στο Κεϕάλαιο 4, ώστε µελλοντικά να προταθεί µια ιεραρχία ϐηµάτων, αναλόγως µε το υπό εξέταση
πρόβληµα και το δοθέν σύνολο δεδοµένων. Επιπλέον, µέσω του Κεφαλαίου 5, χαρτογραϕείται η δυναµική της προτεινόµενης µεθόδου για µελλοντική εφαρµογή και περαιτέρω
ϐελτίωση, µέσα από την ενσωµάτωση µη-επιτηρούµενης επιλογής χαρακτηριστικών.
Το σύνολο των κανόνων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός κατάλληλου συνόλου ταξινοµητών µε την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια, είναι ένα ανοιχτό Ϲήτηµα για τις
συνεργατικές µεθόδους. ΄Ετσι, οι περαιτέρω συγκρίσεις της µεθόδου µας µε γνωστές παϱαλλαγές του αλγόριθµου Stacking και η εφαρµογή σε προβλήµατα παλινδρόµησης ϑα
µπορούσε να είναι ένα ενδιαφέρον έργο για µελλοντική έρευνα. Ακόµα, η δυσκολότερη,
ίσως, και πιο ενδιαφέρουσα εργασία, που παραµένει ένα ανοιχτό πρόβληµα, είναι η ϐέλτιστη επιλογή ταξινοµητών για τη συµµετοχή στο συνεργατικό σύνολο ταξινοµητών. Πρόκειται
για ένα Ϲήτηµα που µπορεί να αντιµετωπιστεί ως συνδυαστικό πρόβληµα ϐελτιστοποίησης
και άρα, οι µέθοδοι που αναλύονται στο Κεφάλαιο 3 µπορούν να ϐρουν ένα επιπλέον πεδίο
εφαρµογής.
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