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Σκοπός – Περίληψη
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση δύο μεγάλων
κατηγοριών, των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και των πολύ δημοφιλείς τα
τελευταία χρόνια, Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης (SVMs) στην Κατηγοριοποίηση δεδομένων και στην Παλινδρόμηση.
Στο πρώτο κεφάλαιο έχουν γραφτεί θέματα σχετικά με την Εξόρυξη γνώσης και
την Κατηγοριοποίηση δεδομένων, το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει αρκετά θέματα
από το τεράστιο κεφάλαιο των Νευρωνικών Δικτύων. Αναλύει το λόγο που δημιουργήθηκαν, το θεωρητικό τους μέρος, αρκετές από τις τοπολογίες τους – αρχιτεκτονικές
τους και τέλος τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μέσα από τα πλεονεκτήματά και τα
μειονεκτήματα τους, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται
με τις Μηχανές Διανυσματικής Υποστήριξης, για πιο λόγο είναι τόσο δημοφιλείς, πως
υλοποιούνται θεωρητικά και γεωμετρικά, τι πετυχαίνουν, τα πλεονεκτήματά και τα
μειονεκτήματα τους. Το τέταρτο κεφάλαιο προσπαθεί μέσα από πειραματικά
αποτελέσματα να συγκρίνει τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα με τα SVMs με πραγματικά
σύνολα δεδομένων (πρότυπα ή στιγμιότυπα), ποιοί δείκτες είναι αυτοί που θα μας
δώσουν τελικά ποιος κατηγοριοποιητής είναι συνολικά καλύτερος; Όταν λέμε
καλύτερος είναι αυτός που είναι πιο ακριβής ή πιο γρήγορος ή κάτι ενδιάμεσο; Το
πέμπτο κεφάλαιο μας εξηγεί τι είναι παλινδρόμηση και συγκρίνει κύριους αλγορίθμους
από τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης. Στο
έκτο κεφάλαιο και στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας υλοποίησα μία εφαρμογή
σε Java, η οποία κάνει ταξινόμηση και παλινδρόμηση σε δεδομένα από αρχεία arff.
Επικεντρώνεται μόνο στην ταξινόμηση και την παλινδρόμηση ενώ αυτό που το κάνει
διαφορετικό από το Weka είναι η πρόβλεψη (Prediction) στο οποίο μπορούμε εμείς να
δώσουμε κάποιο στιγμιότυπο και η εφαρμογή να μας κάνει πρόβλεψη για αυτό. Τέλος
ακολουθούν ο επίλογος, τα παραρτήματα τα οποία καλύπτουν θεωρητικές βασικές
έννοιες που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια και διαγράμματα UML των
κλάσεων που υλοποιούνται στην κατηγοριοποίηση (Classification) και στην πρόβλεψη
(Prediction) στο Weka και κάποια κομμάτια κώδικα σε Java από την υλοποίηση του
προγράμματος. Στην εργασία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στην οποία γίνονται
συνεχείς αναφορές.
Στην εργασία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στην οποία γίνονται συνεχείς
αναφορές. Έγινε μεγάλη προσπάθεια στο να καταλάβει κάποιος πόσο σημαντική
προσπάθεια έχει γίνει σε αυτό το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial intelligence)
από τον Alan Turing και τους McCulloch και Pitts μέχρι τον Vapnik τον Osuna και τον
Platt και πολλούς άλλους μετέπειτα.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Διπλωματική Εργασία

12

Abstract
The aim of this dissertation is the comparison of two major categories, the Artificial
Neural Networks and the, very popular recently, Support Vector Machines on Data
Classification and Regression.
In the first chapter issues relevant to Data Mining and Data Classification are
written, whereas in the second one, several issues from the enormous chapter of
Artificial Neural Networks are approached. In this we analyze the reason for their
creation, their theoretical part, several of their topologies – architectural and finally the
needs that were created from their advantages and disadvantages for better results. In
the third chapter we are dealing with the Support Vector Machines, the reason of their
popularity, the way of their implementation theoretically and geometrically, their
accomplishments and their advantages and disadvantages. In the fourth chapter, via
experimental results, we are trying to compare the Artificial Neural Networks to the
Support Vector Machines with real aggregate data, patterns or instances, which
indicators are those that will finally give us the classifier that is the best. And by saying
the best do we imply the most accurate, the fastest or something in between? In the
fifth chapter we explain what Regression is and we compare major algorithms from
Artificial Neural Networks and Support Vector Machines. In the sixth chapter we
implemented an application into Java which performs classification and regression from
arff files. It focuses only on classification and regression, while what differentiates it
from Weka is Prediction on which we can give an instance and the application can make
a prediction on/about it. Finally, we include the Conclusion/Epilogue, the appendices
that cover basic theories which refer to previous chapters and UML diagrams of classes
that are implemented on classification and Prediction in Weka, as well as some parts of
the code in Java from the implementation of the program.
In the Dissertation there is the Bibliography on which we constantly refer to. A
great effort has been given so that anyone can understand the importance of the
attempt that was done on the field of Artificial Intelligence by Alan Turing, McCulloch
and Pitts up to Vapnik, Osuna and Platt and many others that followed.
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Κεφάλαιο 1ο
Πρόλογος
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ή Artificial Intelligence (AI) είναι ο κλάδος της
επιστήμης των υπολογιστών ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση
υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Τέτοια όπως: η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η
κατανόηση από συμφραζόμενα, η ταξινόμηση, η προσαρμοστικότητα κ.α. Ίσως το
κυριότερο χαρακτηριστικό είναι αυτό της μάθησης ή αλλιώς μηχανικής μάθησης αφού
δίνει την ικανότητα σε μία μηχανή να αξιοποιεί προγενέστερη γνώση και εμπειρία ώστε
να βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της. Η δυνατότητα δημιουργίας μηχανών με
ικανότητα μάθησης όπως και του ανθρώπου, ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Τη
δεκαετία του 1940 δύο Αμερικανοί επιστήμονες οι McCulloch και Pitts προσπάθησαν
να προσομοιώσουν τους βιολογικούς νευρώνες με μαθηματικά μοντέλα. Ήταν οι
πρώτοι που περιέγραψαν με ένα απλό μοντέλο τις λειτουργίες και τη συμπεριφορά
ενός νευρώνα [6,8]. Καμία μηχανή όμως με τεχνητή νοημοσύνη μέχρι σήμερα δεν έχει
περάσει το Turing test. Ο Alan Turing (1913-1954) ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της
ΤΝ, εμπνεύστηκε το 1950 ένα τεστ (Turing test), για την αναγνώριση ευφυών μηχανών.
Το Turing test βασίζεται σε μία σειρά από ερωτήσεις που υποβάλει κάποιος σε έναν
άνθρωπο και µία μηχανή, χωρίς να ξέρει εκ των προτέρων ποιος είναι ποιος. Αν στο
τέλος δεν καταφέρει να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή περνάει
το τεστ και θεωρείται ευφυής. Βέβαια ο προγραμματισμός ενός υπολογιστικού
συστήματος με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να περάσει το τεστ, απαιτεί τη συμμετοχή
αρκετών επιστημονικών πεδίων, όπως, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, αναπαράσταση
γνώσης, μηχανική μάθηση, αυτοματοποιημένη συλλογιστική, και άλλα. Παρ’ όλα αυτά
όμως έχουν δημιουργηθεί αλγόριθμοι στους οποίους η απόδοσή τους σε αρκετές
περιοχές είναι αρκετά ικανοποιητική.
Τα νευρωνικά δίκτυα επανήλθαν στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1990 και τώρα
είναι αποδεκτά ως ένα από τα καλύτερο εργαλεία στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων.
Αν και η πρώτη δημοσίευση για τα νευρωνικά δίκτυα έγινε τη δεκαετία του 1940 από
τους McCulloch and Pitts, υπήρξε μία περίοδος περίπου 20 ετών όπου οι έρευνες πάνω
στα νευρωνικά δίκτυα ουσιαστικά σταμάτησαν. Στα μέσα του 1980 υπήρξε μία
αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα νευρωνικά δίκτυα μετά την έκδοση του
βιβλίου Parallel Distributed Processors των Rumelhart και McClelland’s . Μετά από
συνεχόμενη έρευνα πάνω στα νευρωνικά δίκτυα ανέπτυξαν τις δικές τους υλοποιήσεις
οι σήμερα επιφανής ακαδημαϊκοί ερευνητές Bernard Widrow, Teuvo Kohonen και
Stephen Grossberg [4].
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Εξόρυξη γνώσης και Κατηγοριοποίηση δεδομένων
1.1 Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining)
Η δημιουργία έξυπνων συστημάτων απαιτεί να μελετήσουμε και να
ερμηνεύσουμε καταστάσεις ώστε μπορέσουμε να μιμηθούμε κάποια ευφυή
συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό έκανε αναγκαίο την μάθηση από δεδομένα ή εξόρυξη
γνώσης. Δεδομένα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τη μελέτη προηγούμενων
πειραμάτων σε οντότητες που θέλουμε να μιμηθούμε π.χ. ανθρώπινες συμπεριφορές ή
συμπεριφορές άλλων ζωντανών οργανισμών. Η διαδικασία ανεύρεσης κατάλληλων
προτύπων και σχέσεων σε μεγάλες βάσεις δεδομένων είναι αυτό που ονομάζεται
εξόρυξη γνώσης [23].

1.2 Προεπεξεργασία των Δεδομένων
Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η εκσφαλμάτωση των δεδομένων (στιγμιότυπων).
Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί και μέσα από αυτά θα γίνει η μελέτη για την
εξόρυξη γνώσης, θα πρέπει να είναι αποσφαλματωμένα. Δηλαδή να έχει γίνει μία
προεργασία ώστε να μην περιέχουν λάθη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η
προεργασία για όλα τα στιγμιότυπα διότι μπορεί να πάρουμε λάθος αποτελέσματα, ή
να μην υπολογιστούν τα λανθασμένα στιγμιότυπα καθόλου στην όλη διαδικασία.
Το φαινόμενο της εμφάνισης λαθών στα στιγμιότυπα ονομάζεται θόρυβος και
εμφανίζεται συνήθως κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων από πειραματικές
διαδικασίες ή κατά την επεξεργασία τους όταν παρεμβαίνει ανθρώπινος παράγοντας.
Αν στα στιγμιότυπα της βάσης υπάρχουν πεδία που περιέχουν ονομασίες (κείμενο), για
παράδειγμα χώρες, τότε αν κάποιο πεδίο περιέχει κάποιο λάθος (ορθογραφικό λάθος ή
λάθος αναγραμματισμού), για τη χώρα αυτή θα υπάρξει και άλλη εγγραφή αφού το
όνομα Δανία και το Δαίνα είναι διαφορετικά. Αν πάλι κάποιο πεδίο υποχρεωτικά
πρέπει να έχει ακεραίους αριθμούς και μέσα σε αυτό υπάρχουν στιγμιότυπα που έχουν
χαρακτήρες ή τίποτα (κενό), τότε το πρόγραμμα που θα εκτελεί τον αλγόριθμο ή δεν θα
τα λάβει υπόψη του τα στιγμιότυπα αυτά, ή θα βγάλει σφάλμα. Αν βγάλει σφάλμα τότε
μας οδηγεί στη προεργασία και την εκσφαλμάτωση των λάθος στιγμιοτύπων αν όχι,
μπορεί να χάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι γνώσης χωρίς να το καταλάβουμε. Ακόμη θα
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη μετατροπή των μονάδων στα πεδία. Μέτρα με
ίντσες, ευρώ με δολάρια κ.λ.π. [20] Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να εισάγουμε σε
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πεδία από στιγμιότυπα, το εισόδημα ανθρώπων από διαφορετικές χώρες χωρίς να έχει
γίνει η σωστή αναγωγή.
Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές προεπεξεργασίας των δεδομένων. Οι πιο
σημαντικές είναι:
•
•
•
•

ο καθαρισμός των δεδομένων (data cleaning),
η ενοποίηση των δεδομένων (data integration),
ο μετασχηματισμός των δεδομένων (data transformation),
η μείωση των δεδομένων των δεδομένων (data reduction).

Οι τεχνικές αυτές προεπεξεργασίας των δεδομένων οδηγούν στην απομάκρυνση
του θορύβου των δεδομένων και στη διόρθωση ατελειών που περιγράψαμε πιο πάνω.
Ο καθαρισμός είναι η επεξεργασία των δεδομένων η οποία αφορά ορθογραφικά λάθη
ή λάθη αναγραμματισμού ή γενικά ασυνέπειες κατά την καταγραφή των δεδομένων.
Η ενοποίηση των δεδομένων αφορά τη συγχώνευση των δεδομένων από διάφορες
πηγές σε μία κεντρική ομάδα δεδομένων, όπως είναι η αποθήκη δεδομένων (data
warehouse) ή ο κύβος δεδομένων (data cube).

Καθαρισμός

Καθαρισμός δεδομένων

να

έ
ομ

δ

Δε

Ενοποίηση δεδομένων

η

τασ

Δεδομένα 1

1

σ
διά

Data Cube

Δεδομένα 2

Δεδομένα 3

ση

Δεδο

στα

μένα

2 διά

στασ

η

να

μέ

δο

Δε

ιά
3δ

Σχήμα 1: Καθαρισμός και Ενοποίηση δεδομένων

Ο μετασχηματισμός δεδομένων αναφέρεται σε προγράμματα τα οποία κάνουν
μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων και κανονικοποιούν τις τιμές των πεδίων τους,
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μετατροπή των μονάδων κλπ. Η μείωση των δεδομένων μπορεί να γίνει με συνένωση
δεδομένων ή απομάκρυνση πεδίων στα δεδομένα που θεωρούμε περιττά.

Μετασχηματισμός δεδομένων

0.07, -0.35, 1.02, 0.88

7, -35, 102, 88

Μείωση δεδομένων

A1

A2

A3

A1

A120

B1

B1

B2

B2

A2

A110

Μείωση δεδομένων
B95
B100

Σχήμα 2: Μετασχηματισμός και Μείωση δεδομένων
Είναι προφανές και από το υποθετικό παράδειγμα πιο πάνω ότι στη μείωση
δεδομένων μπορούμε να έχουμε μείωση των γραμμών ή των στηλών ή και των δύο
ταυτόχρονα [52]. Κατά τη συμπλήρωση των τιμών πολλών δεδομένων σε πειραματικές
διαδικασίες μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της έλλειψης τιμών (missing values).
Δηλαδή ορισμένα πεδία – χαρακτηριστικά στιγμιότυπων δεν είναι συμπληρωμένα. Η
ευκολότερη λύση στο πρόβλημα αυτό είναι να αφαιρεθεί το στιγμιότυπο αυτό που
κάποιο πεδίο του είναι κενό. Άλλη λύση είναι να προσθέσουμε εμείς την τιμή αυτή η
οποία εμφανίζεται περισσότερο στα υπόλοιπα στιγμιότυπα ή με το μέσο όρο αν
πρόκειται για αριθμητική τιμή και λοιπά. Η πρώτη λύση που αναφέραμε έχει να κάνει
με τη μείωση δεδομένων και αν η μείωση δεν είναι δραματική τότε δεν υπάρχει
κίνδυνος να χάσουμε από την εξόρυξη γνώσης, αλλιώς αν τα δεδομένα που πρόκειται
να διαγραφούν είναι πολλά θα πρέπει ή επαναλάβουμε την καταγραφή των
δεδομένων ή να επιλέξουμε κάποιο τρόπο ώστε να συμπληρώσουμε τα κενά
χαρακτηριστικά. Ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος της απουσίας τιμών είναι ο
ακριβώς αντίθετος από αυτόν που προτείνει η μείωση των δεδομένων, πρέπει απλά να
γίνει αντικατάσταση των κενών πεδίων με όλους τους συνδυασμούς των τιμών αυτού
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του πεδίου. Μία τέτοια λύση προσθέτει δεδομένα αντί να αφαιρεί και μπορεί να
αυξήσει πάρα πολύ των αριθμό των δεδομένων ιδιαίτερα αν η βάση δεδομένων που
διαθέτουμε είναι πολύ μεγάλη μία τέτοια διαδικασία μπορεί να την κάνει τεράστια.

1.3 Κατηγοριοποίηση Δεδομένων (Classification)
Η μελέτη λοιπόν προηγούμενων καταστάσεων μέσα από πειραματικές
διαδικασίες, δημιούργησε μεγάλο όγκο δεδομένων και επιπλέον την ανάγκη να
διαχωριστούν αυτά τα δεδομένα κατάλληλα. Ο διαχωρισμός των δεδομένων σε
κατηγορίες (κλάσεις) με ίδια χαρακτηριστικά ονομάζεται κατηγοριοποίηση
(Classification) ή ταξινόμηση.
Ο κύριος σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος θα μπορεί να
εκμεταλλευτεί προηγούμενη γνώση ώστε να ταξινομήσει σωστά νέες καταστάσεις, νέα
δεδομένα. Όταν λέμε προηγούμενη γνώση εννοούμε ότι έχουμε ένα σύνολο
δεδομένων το οποίο το έχουμε κατηγοριοποιημένο και βάση αυτού μαθαίνει ή
καλύτερα εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος. Τα δεδομένα μπορούν να διαχωριστούν σε δύο
υποσύνολα, σε ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set), και ένα σύνολο το οποίο θα μας
δώσει τα αποτελέσματά του ο αλγόριθμος ή αλλιώς θα αξιολογήσει τον αλγόριθμο και
είναι γνωστό ως σύνολο δοκιμών (test set).
Έτσι τα νέα δεδομένα θα μπορεί ο αλγόριθμος να τα κατηγοριοποιεί σωστά, ή
με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Τέτοιοι αλγόριθμοι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι
διαφέρουν στα ποσοστά επιτυχίας, στους χρόνους εκπαίδευσης στους χρόνους
απόφασης, και στη μνήμη που χρειάζεται να καταλάβουν κατά τη λειτουργία τους. Όλα
αυτά είναι σημαντικά και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να πούμε ότι ένας
αλγόριθμος είναι καλύτερος από έναν άλλο. Η αλήθεια είναι ότι στην πειραματική
διαδικασία μπορεί κάποιος να γενικεύσει και να χαρακτηρίσει κάποιον αλγόριθμο σαν
τον καλύτερο, εκτιμώντας κάποιο χαρακτηριστικό του ή τη γενική του εικόνα. Εν τέλει
μόνο ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει ποιος από αυτούς είναι ο καταλληλότερος για
το συγκεκριμένο πρόβλημα κατηγοριοποίησης δεδομένων που αντιμετωπίζει. Δύο
αλγόριθμοι ή αλλιώς μέθοδοι κατηγοριοποίησης που θα επικεντρωθούμε είναι τα
Νευρωνικά Δίκτυα και οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης ή SVMs. Τα SVMs
θεωρούνται ίσως η πιο επιτυχημένη μέθοδος κατηγοριοποίησης ενώ και οι δύο αυτοί
μέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όλα αυτά θα τα
αναλύσουμε στα επόμενα κεφάλαια.
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Κεφάλαιο 2ο
Νευρωνικά Δίκτυα
2.1 Τι είναι τα Νευρωνικά δίκτυα;
Αυτή ίσως είναι πρώτη ερώτηση που ο καθένας θα ρώταγε. Για να απαντηθεί
αυτή η ερώτηση πιο εύκολα θα την απαντήσουμε σε δύο μέρη. Πρώτα γιατί ονομάζεται
Νευρωνικό δίκτυο και έπειτα τι μπορεί να κάνει.
Ονομάστηκε Νευρωνικό Δίκτυο διότι είναι ένα δίκτυο από συνδεδεμένα
στοιχεία τα οποία είναι εμπνευσμένα πάνω σε μελέτες των βιολογικών νευρικών
συστημάτων. Με άλλα λόγια τα Νευρωνικά Συστήματα είναι μία προσπάθεια να
δημιουργηθούν μηχανές που δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο με τον ανθρώπινο
εγκέφαλο. Τα στοιχεία αυτά έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τους βιολογικούς
νευρώνες.
Η λειτουργία ενός Νευρωνικού Δικτύου είναι να παράγετε στην έξοδό του ένα
πρότυπο αν στην είσοδό του έχει εφαρμοστεί ένα αρχικό πρότυπο (αρχικές τιμές). Αυτή
η έννοια είναι μάλλον αφηρημένη, για το λόγο αυτό μία λειτουργία ενός Νευρωνικού
Δικτύου είναι η ταξινόμηση προτύπων, την οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια
[1][6].

Σχήμα 3: Απεικόνιση νευρωνικού δικτύου
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2.2 Κατηγορίες προβλημάτων που ταιριάζουν στα Νευρωνικά
Δίκτυα
Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σε όλα τα
προβλήματα τα νευρωνικά δίκτυα ώστε να μας δώσουν λύση. Ποιες όμως είναι αυτές
οι κατηγορίες που τα νευρωνικά δίκτυα είναι αποτελεσματικά στο να δώσουν λύση;
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την επίλυση προβλημάτων
που δεν μπορούν να εκφραστούν ως μια σειρά βημάτων, όπως η αναγνώριση
προτύπων – μοτίβων (pattern recognition), ταξινόμηση σε ομάδες (classification), την
πρόβλεψη σειρών (series prediction) και την εξόρυξη γνώσης (data mining).
Ίσως η πιο συχνή χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι στην αναγνώριση
προτύπων. Δέχονται στην είσοδό τους μία μορφή αρχείων όπως εικόνες ή ήχους ή
άλλους τύπους αρχείων και μετά από μία διαδικασία που θα περιγράψουμε στη
συνέχεια προσδιορίζουν σε πιο μοτίβο ανήκει το αρχείο εισόδου.
Τα προβλήματα που μπορούν να λυθούν αλγοριθμικά, με συγκεκριμένα
βήματα, που μπορούμε να τα απεικονίσουμε σε διαγράμματα ροής, είναι αυτά τα
οποία δεν είναι κατάλληλα για να τα εφαρμόσουμε σε νευρωνικά δίκτυα [1].

2.3 Ταξινόμηση προτύπων (Pattern classification)
Η ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση προτύπων είναι η διαδικασία διαλογή
προτύπων και ταίριασμα σε μία ομάδα ή σε άλλη. Ένα απλό παράδειγμα είναι όταν
διαβάζουμε για παράδειγμα ένα κείμενο, το μυαλό παράγει μικρά σήματα που
λαμβάνει από τα μάτια ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε τα γράμματα τα οποία το
μυαλό συνθέτει σε λέξεις, προτάσεις, κείμενα, έννοιες. Η αναγνώριση αρχικά των
γραμμάτων είναι αναγνώριση προτύπων, τα σύμβολα αυτά που είναι γραμμένα πάνω
στο χαρτί είναι σχέδια - πρότυπα που ο άνθρωπος μπορεί και αναγνωρίζει.
Για ένα κείμενο που έχει γραφεί μέσω μιας μηχανής, χρησιμοποιεί συνήθως
συγκεκριμένη γραμματοσειρά, έτσι για παράδειγμα ένα τυχαίο γράμμα, π.χ. το “θ”
είναι εύκολο να αναγνωριστεί σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου ακόμη και με άλλη
γραμματοσειρά. Έτσι μία μηχανή μπορεί εύκολα να σχεδιαστεί να αναγνωρίζει
οποιοδήποτε γράμμα το οποίο είναι τυπωμένο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά
αναγνωρίζει ένα πρότυπο [1].
Τι γίνεται όμως αν ένα κείμενο είναι γραμμένο με το χέρι; Ο γραφικός
χαρακτήρας είναι διαφορετικός για κάθε άνθρωπο, ακόμη και ίδια γράμματα σε μία
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λέξη ή πρόταση είναι λίγο διαφορετικά, τίποτα δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι πολύ
δύσκολο να βρεθεί μία αναπαράσταση η οποία να εκπροσωπεί το ίδιο γράμμα για όλο
το κείμενο και μία μηχανή διαβάζοντάς το να μπορεί να το αναγνωρίσει. Άρα για κάθε
γράμμα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύνολο, από όλες τις διαφορετικές
απεικονίσεις του, γραφές του, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί όταν ανήκει στο
σύνολο αυτό. Συνεπώς εύκολα καταλαβαίνουμε ότι για την Ελληνική γλώσσα για κάθε
συγγραφέα ενός κειμένου θα πρέπει να δημιουργούνται 24 σύνολα, ένα για κάθε
γράμμα και 10 σύνολα για τους αριθμούς 0-9 και όσα ακόμη σύνολα χρειαστούν για
τους ειδικούς και μαθηματικούς χαρακτήρες ή συμβολισμούς. Κάθε τέτοιο σύνολο
ονομάζεται τάξη (class), έτσι μία μηχανή είναι ευκολότερο πλέον να επιλέξει σε πιο
πρότυπο ταξινόμησης (pattern classifier) το κάθε γράμμα ανήκει. Για κάθε νέο γράμμα
που η μηχανή έχει να “αποφασίσει” πιο είναι, θα πρέπει να ελέγξει πλέον σε πιο από
τα εικοσιτέσσερα πρότυπα ταξινόμησης ανήκει, με ποια ομάδα μοιάζει πιο πολύ, κάτι
το οποίο είναι πλέον αρκετά πιο εύκολο.
Αρκετά ακόμη προβλήματα μπορούν να συσχετιστούν με την αναγνώριση και
την κατηγοριοποίηση προτύπων. Τέτοια είναι η αναγνώριση προσώπων, δακτυλικών
αποτυπωμάτων αναγνώριση λέξεων σε προφορικό λόγο (κειμενογράφος) κ.α.
Ουσιαστικά ένα νευρωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει ή να
υλοποιήσει ένα πρόβλημα εάν αυτό μπορεί να περιοριστεί και να ταξινομηθεί σε
πρότυπα. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προβλήματος σε ένα νευρωνικό σύστημα είναι να
λαμβάνει στην είσοδό του κάποιο πρότυπο και να μας δίνει σαν έξοδο σε ποια τάξη
πρέπει αυτό να ταξινομηθεί ή ποια είναι η σωστή του κατηγορία. Ωστόσο είναι όλοι οι
ταξινομητές κλάσεων νευρωνικά δίκτυα; Ας δούμε ένα παράδειγμα, για να
απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία μηχανή που να διαβάζει
αριθμούς από το 0 έως το 9 από ένα έντυπο. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι
γραμμένοι με το χέρι ή ακόμη και τυπωμένοι από κάποια μηχανή. Μπορεί να έχουν
διαφορετικό σχήμα, μέγεθος, και προσανατολισμό. Οπότε οι αναπαραστάσεις ενός
αριθμού που θα έχουμε μπορεί να είναι αρκετές. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζουμε
μερικές από αυτές που μπορεί να υπάρχουν για τον τυχαίο αριθμό 2 [1].

2
Σχήμα 4: Αναπαραστάσεις του αριθμού 2
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Οποιαδήποτε αναπαράσταση του αριθμού 2 μπορεί να εμφανιστεί στην είσοδο
της μηχανής, αυτό που θέλουμε είναι κάθε φορά η απόκριση της μηχανής να είναι η
ίδια για τον αριθμό αυτό. Όπως περιγράψαμε πιο πριν τη διαδικασία με την
κατηγοριοποίηση των 24 γραμμάτων της Ελληνικής αλφαβήτου ανάλογα και με τους
αριθμούς θα έχουμε 10 διαφορετικές τάξεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλες οι
διαφορετικές αναπαραστάσεις του αριθμού 2 συγκεντρώνονται και μας δίνουν την
κλάση C2. Όταν λοιπόν στην είσοδο της μηχανής εμφανίζεται κάποια τυχαία
αναπαράσταση του αριθμού 2 τότε η μηχανή θα πρέπει να προσδιορίζει ότι ανήκει
στην κλάση C2.
Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται το μπλοκ διάγραμμα της μηχανής που
περιγράψαμε. Μετά από την ψηφιοποίηση της εικόνας σε 8x8 pixels καθένα από αυτά
τα pixels αναπαριστώνται με τιμή 0 ή 1, μαύρο ή άσπρο αντίστοιχα. Η εικόνα που
αναπαράγεται μας δίνει, ίσως όχι με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, την
αναπαράσταση του αριθμού 2. Ο ταξινομητής προτύπων αφού διαβάσει στη είσοδό
του τα 64 bits θα μας δώσει στην έξοδό του το αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης
ανάβοντας τον λαμπτήρα που αντιστοιχεί στην κλάση C2.
Τάξη
0
1

Εικόνα εισόδου

2
3

Ταξινομητής
Προτύπων

4
5
6
7
8
9

Σχήμα 5: Μπλοκ διάγραμμα ταξινομητή προτύπων
Ο ταξινομητής λοιπόν έχει είσοδο 64 bits και έξοδο 10 bits. Η μηχανή που
θέλουμε να σχεδιάσουμε θα πρέπει για οποιοδήποτε αριθμό που εμφανίζεται στην
είσοδό του να μας δίνει αρχικά ένα ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα με τα 64 bits και
έπειτα ο ταξινομητής να υποδεικνύει την κλάση στην οποία ο αρχικός αριθμός εισόδου
ανήκει. Σε περίπτωση που δεν εισάγετε νούμερο το ψηφιοποιημένο αποτέλεσμα θα
πρέπει να είναι και τα 64 Bits 0 δηλαδή άσπρα [1].
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Οι διαφορετικές εικόνες που μπορούμε να πάρουμε στην είσοδο του
ταξινομητή είναι 264 ή 1.8 x 1019 , όσοι και οι συνδυασμοί των 64 bits εισόδου του, άρα
1.8 x 1019 είναι και οι θέσεις μνήμης που χρειαζόμαστε για την υλοποίηση της μηχανής
αυτής. Για κάθε μία τέτοια θέση χρειαζόμαστε 23 bits τα οποία αναπαριστούν τις 10
εξόδους μας. Ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη σε ένα chip 1 Gbit θα
χρειαστούμε τουλάχιστον 130 δισεκατομμύρια τέτοια chip μνήμης. Άρα η λύση αυτή
δεν μπορεί να υλοποιηθεί με νευρωνικά δίκτυα αν και αντιπροσωπεύει ένα είδος
ταξινόμησης προτύπων [1].

2.4 Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητες των Νευρωνικών
Δικτύων
Είδαμε πιο πάνω πως αν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα
ταξινόμησης προτύπων αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί με νευρωνικά δίκτυα,
τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε. Αρχικά θα πρέπει να
συγκεκριμενοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά των νευρωνικών δικτύων από άλλους
τύπους ταξινομητών. Τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους είναι η δυνατότητα
του να μαθαίνουν – εκπαιδεύονται και να γενικεύουν.
Πρώτα απ’ όλα τα νευρωνικά συστήματα εκπαιδεύονται, μαθαίνουν. Η λύση
στο πρόβλημα του αριθμητικού ταξινομητή, ο οποίος είχε πρόβλημα με τα νευρωνικά
δίκτυα αφού θα χρειαζόταν τεράστια μνήμη, είναι η εξής. Θα ήταν καλύτερα αν
μπορούσαμε να προγραμματίσουμε τη μηχανή βάζοντάς τις στην είσοδό της μικρότερο
αριθμό δειγμάτων, ώστε να προσδιορίσει το σωστό μοτίβο. Αυτό αντιστοιχεί στη φάση
της εκπαίδευσης. Το σύστημα μαθαίνει να αναγνωρίζει συγκεκριμένα μοτίβα και μας
δίνει τη σωστή έξοδο ανάλογα με την είσοδό του. Υπάρχει βέβαια και το ποσοστό
σφάλματος, καθώς και το αποδεκτό ποσοστό σφάλματος, με το οποίο θα ασχοληθούμε
στην παράγραφο 2.5.
Σε κάποιο βαθμό, αυτό θα μπορούσε να γίνει με την αρχική ηλεκτρονική μνήμη
αρχικοποιώντας όλες τις τιμές της μνήμης στο 0. Στη συνέχεια, ερχόμαστε στη φάση της
εκπαίδευσης στην οποία στη μνήμη εμφανίζονται παραδείγματα των μοτίβων
(προτύπων) της εισόδου και ένα 1 τοποθετείται σε εκείνες τις θέσεις μνήμης που
αντιστοιχούν σε αυτά τα μοτίβα. Τότε ανάβει ανάλογα ο λαμπτήρας ο οποίος
αντιστοιχεί στην τάξη της μορφής εισόδου. Μετά τη φάση της εκπαίδευσης έρχεται η
φάση της λειτουργίας, κατά την οποία τα πρότυπα εμφανίζονται και πάλι. Εάν αυτά τα
πρότυπα είναι πανομοιότυπα με τα μοτίβα που εμφανίζονται στη φάση της
εκπαίδευσης η έξοδος θα είναι σωστή [1] [4].
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Ιδανικά, η μηχανή θα πρέπει να μπορεί να δώσει την σωστή απάντηση ακόμη
και σε παραδείγματα που δεν έχει ρητά αποδεχτεί. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται
γενίκευση. Το σύστημα είναι σε θέση να συμπεράνει τις γενικές ιδιότητες των
διαφορετικών τάξεων των μοτίβων από τα δοθέντα παραδείγματα. Τα νευρωνικά
δίκτυα είναι ικανά να κάνουν αυτό σε μεγάλο βαθμό, εφόσον λειτουργούν σωστά θα
ανταποκριθούν σε πρότυπα που είναι πολύ παρόμοια με τα μοτίβα που έχουν
αποδειχθεί στην φάση της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση του αριθμητικού ταξινομητή
που αναλύσαμε πιο πάνω, αυτό σημαίνει ότι το νευρωνικό δίκτυο μπορεί να εμφανίζει
παραδείγματα αριθμών, και θα πρέπει να ταξινομεί σωστά παρόμοιους αριθμούς που
δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημοι με τα αρχικά παραδείγματα.
Έπειτα για να μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία ένα νευρωνικό δίκτυο και
να είναι αξιόπιστο θα πρέπει να θέσουμε κάποιο όριο αποδεκτού σφάλματος. Αυτό
γίνεται με τη επικύρωση του νευρωνικού δικτύου που θα δούμε στην παράγραφο 2.5.
Τα τελευταία χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα τομέων των επιστημών και της
τεχνολογίας, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα νευρωνικά δίκτυα αφού μπορούν
να εφαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία στη φυσική, τη ρομποτική, τη διαστημική
τεχνολογία, σε χρηματοοικονομικά συστήματα, την ιατρική, τη γεωλογία, τη
μετεωρολογία, τη βιομηχανία κ.α. Τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να δώσουν λύσεις
οπουδήποτε τίθεται θέμα πρόβλεψης, ταξινόμησης ή ελέγχου. Η μεγάλη αυτή επιτυχία,
σε δύο στοιχεία μπορεί να αποδοθεί, την ισχύ καθώς και την ευχρηστία [29].
Ισχύς: Τα νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ εξελιγμένες τεχνικές μη γραμμικής
μοντελοποίησης, ικανές να μοντελοποιήσουν εξαιρετικά πολύπλοκες λειτουργίες. Η
γραμμική μοντελοποίηση ήταν και είναι ευρέως διαδεδομένη, αφού στα γραμμικά
μοντέλα εφαρμόζονται πολύ γνωστές στρατηγικές βελτιστοποίησης. Στις συνήθεις
όμως, περιπτώσεις όπου η γραμμική προσέγγιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τα
μοντέλα αυτά δεν είχαν καμία επιτυχία. Αν και τα νευρωνικά δίκτυα επιτρέπουν τη μη
γραμμικότητα μέσω της χρήσης μη γραμμικών συναρτήσεων ενεργοποίησης, έχουν με
τη σειρά τους πρόβλημα στο ζήτημα του πλήθους των διαφορετικών εισόδων και
εξόδων δηλαδή, της διάστασης, το οποίο είναι εμπόδιο στην μοντελοποίηση μη
γραμμικών συναρτήσεων με μεγάλο αριθμό μεταβλητών [1] [4].
Ευχρηστία: όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται
με δεδομένα. Ο χρήστης επιλέγει αντιπροσωπευτικά δεδομένα και στη συνέχεια,
καθώς τα εισαγάγει στο δίκτυο μέσω των κατάλληλων αλγορίθμων εκπαίδευσης, το
δίκτυο «αντιλαμβάνεται» αυτομάτως τη δομή των δεδομένων και η «γνώση» αυτή
εκφράζεται ως κατάλληλες διορθώσεις και τελικά επιλογές των συναπτικών βαρών.
Οπότε το τελικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης με ένα συγκεκριμένο σύνολο
παραδειγμάτων είναι η επιλογή των κατάλληλων βαρών του δικτύου. Τα συναπτικά
βάρη δεν αλλάζουν όσες φορές και να εφαρμοστεί το ίδιο σύνολο εκπαίδευσης. Θα
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αλλάξουν τα συναπτικά βάρη αν αυτό το σύνολο αλλάξει, μέρος από αυτό ή ολόκληρο
[30].
Ο χρήστης πλέον χρειάζεται να έχει γνώσεις σχετικά με την επιλογή των
δεδομένων και την κατάλληλη επιλογή του νευρωνικού δικτύου. Όπως και να μπορεί
τελικά να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα που θα λάβει από το νευρωνικό δίκτυο. Το
επίπεδο γνώσεων του χρήστη είναι πλέον πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό που θα
χρειαζόταν αν χρησιμοποιούσε ορισμένες πιο παραδοσιακές, μη γραμμικές στατιστικές
μεθόδους [1] [4].

2.5 Εκπαίδευση Νευρωνικών Δικτύων
Διάφοροι μεμονωμένοι νευρώνες οι οποίοι διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω
των συνάψεων, σχηματίζουν ένα νευρωνικό δίκτυο. Οι συνάψεις αυτές διευκολύνουν
τους νευρώνες να επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσοντας πληροφορίες. Όλες αυτές
οι διασυνδέσεις η αλλιώς συνάψεις δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Σε κάθε σύναψη έχει
καταχωρηθεί εξ’ αρχής ένα βάρος σύνδεσης, το οποίο υποδηλώνει πόσο ισχυρή είναι η
μεταξύ των δύο νευρώνων η αλληλεπίδραση. Αν μεταξύ δύο νευρώνων δεν υπάρχει
σύνδεση τότε το βάρος σύνδεσης είναι μηδέν. Αυτά τα βάρη είναι που καθορίζουν την
έξοδο του νευρωνικού δικτύου. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι τα βάρη
διασύνδεσης σχηματίζουν τη μνήμη του νευρωνικού δικτύου.
Εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία αυτά τα βάρη καταχωρούνται
στο νευρωνικό δίκτυο. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι ξεκινούν καταχωρώντας τυχαία
νούμερα σε ένα πίνακα βαρών. Έπειτα η εγκυρότητα των βαρών αυτών και του
νευρωνικού κατ’ επέκταση θα εξεταστεί. Στη συνέχεια, τα συναπτικά βάρη ή
συντελεστές στάθμισης προσαρμόζονται με βάση το πόσο έγκυρο είναι το νευρωνικό
δίκτυο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου το σφάλμα επικύρωσης να είναι
μέσα σε ένα αποδεκτό όριο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκπαίδευσης νευρωνικών
δικτύων. Οι μέθοδοι κατάρτισης ενός νευρωνικού δικτύου γενικά εμπίπτουν στις
κατηγορίες των: μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) και τη μάθηση χωρίς
επίβλεψη (unsupervised learning) και υβριδικές προσεγγίσεις των δύο προηγουμένων
κατηγοριών [2][3].
Μάθηση με επίβλεψη είναι μια διαδικασία στην οποία ένας εξωτερικός
παρατηρητής εποπτεύει τη συνολική ή γενικευμένη πληροφορία. Επιτυγχάνεται
δίνοντας στην είσοδο του νευρωνικού δικτύου ένα σύνολο δεδομένων και σε σχέση με
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δηλαδή τις εξόδους που θέλουμε να επιτύχουμε,
διορθώνουμε σε κάθε επανάληψη τα βάρη των συνάψεων του δικτύου. Μερικές από
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τις μεθόδους οι οποίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι η μάθηση με διόρθωση
σφάλματος, ή αλλιώς στοχαστική μάθηση. Στη μάθηση με επίβλεψη ο εξωτερικός
παρατηρητής είναι υπεύθυνος για το πότε θα πρέπει να σταματήσει η διαδικασία
εκπαίδευσης, για τα πρότυπα εκπαίδευσης και την παρουσίαση προόδου του δικτύου.
Η μάθηση με επίβλεψη χωρίζεται σε δύο ακόμα κατηγορίες, τη δομική (structural) και
την προσωρινή (temporal) μάθηση. Οι αλγόριθμοι της πρώτης κατηγορίας,
χρησιμοποιούνται για την εύρεση της βέλτιστης σχέσης μεταξύ εισόδων και εξόδων για
κάθε ξεχωριστό ζευγάρι προτύπων. Στην κατηγορία της δομικής μάθησης ανήκουν η
αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση προτύπων, ενώ στην κατηγορία της προσωρινής
μάθησης ανήκουν, η πρόβλεψη και ο έλεγχος.
Στα προβλήματα μάθησης με επίβλεψη ανήκει και μία μεγάλη κατηγορία
προβλημάτων, της συναρτησιακής προσέγγισης (regression ή function approximation)
στην οποία η επιθυμητή έξοδος δίνεται σε αριθμητική μορφή (με το πεδίο τιμών να
είναι μη αριθμήσιμο) και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο για
κάποια είσοδο και μετά από κάποιες επαναλήψεις (διορθώσεις βαρών) να παρέχει τη
σωστή αριθμητική τιμή στην έξοδο. Για παράδειγμα πρόβλεψη της τιμής μιας μετοχής,
ή την τιμή μιας συνάρτησης σε κάποιο σημείο με δεδομένες τις τιμές στις σε άλλα
σημεία κ.α. [2][3].
Μάθηση χωρίς επίβλεψη: είναι η διαδικασία κατά την οποία οι αλγόριθμοι της
εν λόγω μάθησης αναφέρονται ως αυτοοργανωμένοι (self-organized) και δεν απαιτείτε
να είναι η παρουσία εξωτερικού παρατηρητή – επιβλέπων. Βασίζονται, μάλιστα, μόνο
σε τοπική πληροφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του Τεχνητού
Νευρωνικού Δικτύου. Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι οργανώνουν τα δεδομένα εισόδου
και ανακαλύπτουν τις σημαντικές συλλογικές ιδιότητες. Στόχος της εκπαίδευσης δεν
είναι η εύρεση τις απεικόνισης εισόδου – εξόδου, αλλά η εξαγωγή κάποιον βασικών
ιδιοτήτων των δεδομένων του συνόλου εκπαίδευσης (π.χ. εύρεση ομάδων).
Προβλήματα που ανήκουν στην κατηγορία της μάθησης χωρίς επίβλεψη είναι, η
εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function estimation), η μείωση
της διάστασης των δεδομένων (dimensionality reduction), και η ομαδοποίηση
(clustering).
Αλγόριθμοι μάθησης χωρίς επίβλεψη μεταξύ άλλων είναι ο αλγόριθμος
Hebbian, ο διαφορικός αλγόριθμος Hebbian και ο Min – Max αλγόριθμος [43].
Μάθηση με ενίσχυση: είναι μία υβριδική προσέγγιση, παραλλαγή της μάθησης
με επίβλεψη στην οποία στο σύστημα μάθησης δεν παρέχεται η επιθυμητή έξοδος για
κάθε είσοδο, αλλά η τιμή μόνο μιας ποσότητας, που ονομάζεται σήμα ενίσχυσης
(reinforcement signal) και δηλώνει εάν το σύστημα παρείχε σωστή ή λάθος απόκριση.
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Κατά κύριο λόγο οι περισσότερες διαδικασίες εκπαίδευσης είναι εκτός
λειτουργίας (offline). Η εκπαίδευση ονομάζεται εκτός λειτουργίας (offline) όταν όλο το
δείγμα για προτύπων χρησιμοποιείται για την τροποποίηση των τιμών των βαρών, πριν
της τελικής χρήσης του δικτύου ως εφαρμογή. Τέτοιου τύπου αλγόριθμοι εκπαίδευσης
απαιτούν να υπάρχουν στην εκπαίδευση του δικτύου παρόντα όλα τα πρότυπα. Η
διαδικασία όμως αυτή αποκλείει την πιθανότητα εισαγωγής νέων πληροφοριών μέσω
νέων προτύπων. Βέβαια, υπάρχουν και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα τα οποία μπορούν
να εισάγουν νέα πληροφορία, μετά την τελική τους μοντελοποίηση. Αν χρειαστεί η
εισαγωγή νέου προτύπου στο δίκτυο, μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας χωρίς
κίνδυνο να χαθεί μέρος της αρχικής πληροφορίας. Το πλεονέκτημα αυτών των δικτύων,
που χρησιμοποιούν εκτός λειτουργίας (offline) διαδικασίες εκπαίδευσης, εστιάζεται
κυρίως στη δυνατότητα να δίνουν καλύτερες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα.
Ακόμη θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από προβλήματα μάθησης με
παραδείγματα (δεδομένα), τα ΤΝΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εύρεση
προσεγγιστικών λύσεων σε δύσκολα προβλήματα διακριτής βελτιστοποίησης. Σε
τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε εκπαίδευση του ΤΝΔ, τα συναπτικά βάρη καθορίζονται
από πριν, από το χρήστη, ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Πολύ σημαντικά προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην διαδικασία
μάθησης είναι η ατελής μάθηση (underfitting) και η υπερεκπαίδευση (overfitting). Ένα
ΤΝΔ το οποίο δεν είναι αρκετά πολύπλοκο μπορεί να μην επιτύχει στη διαδικασία
εκπαίδευσή του. Στον αντίποδα ένα ΤΝΔ που είναι πιο περίπλοκο, δηλαδή αποτελείται
από περισσότερους νευρώνες από όσους χρειάζεται ή έχει εκπαιδευτεί με περισσότερα
δεδομένα από όσο είναι απαραίτητα μπορεί να παρουσιάσει το φαινόμενο της
απομνημόνευσης. Σαν αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι το δίκτυο να δίνει
πολύ σωστά αποτελέσματα για τα δεδομένα εκπαίδευσης αλλά να παράγει λάθος
αποτελέσματα για άλλα δεδομένα εισόδου. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτά
τα φαινόμενα είναι απαραίτητη η σωστή επιλογή των παραμέτρων του δικτύου και του
σωστού αριθμού των δεδομένων εκπαίδευσης. Ωστόσο δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες
ώστε η επιλογή των παραμέτρων και των δεδομένων να είναι πάντα σωστή, οπότε κάθε
πρόβλημα αντιμετωπίζεται χωριστά [4][6].

2.6 Επικύρωση νευρωνικού δικτύου - Validating Neural Networks
Όταν ένα νευρωνικό δίκτυο έχει πλέον εκπαιδευτεί, θα πρέπει και να
επικυρωθεί για να καταλάβουμε αν πράγματι είναι έτοιμο για χρήση. Αυτό το
τελευταίο βήμα είναι πολύ σημαντικό ώστε να σιγουρευτούμε ότι το νευρωνικό δίκτυο
δεν χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση. Για να επικυρωθεί σωστά ένα νευρωνικό δίκτυο,
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τα δεδομένα επικύρωσης πρέπει να ή να διαγραφούν ή να διαχωριστούν εντελώς από
τα δεδομένα εκπαιδεύσεως.
Σαν παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα νευρωνικό δίκτυο ταξινόμησης, το οποίο
πρέπει να διαχωρίσει σε τρεις κατηγορίες ένα σύνολο στοιχείων το οποίο διαθέτει
10,000 δείγματα. Για το σύνολο αυτών των δειγμάτων γνωρίζουμε από πριν ποια είναι
η κατηγοριοποίησή τους. Τότε χωρίζουμε το σύνολο των στοιχείων μας σε δύο ομάδες
των 5,000 στοιχείων. Την πρώτη ομάδα την χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση του
συστήματος και τη δεύτερη για να επικυρώσουμε ότι η ακρίβεια του συστήματός μας
είναι μέσα στα αποδεκτά όρια που έχουμε θέσει από πριν [2].
Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε μία χωριστή ομάδα ώστε να
επικυρώσουμε το νευρωνικό μας δίκτυο. Πρώτα εκπαιδεύουμε το νευρωνικό δίκτυο με
ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και επίσης το ίδιο σύνολο το χρησιμοποιούμε
ώστε να προβλέψουμε το αναμενόμενο σφάλμα του νευρωνικού δικτύου. Η χρήση για
το σκοπό αυτό ενός νέου αυθαιρέτου συνόλου θα οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα.
Το αποδεκτό σφάλμα που έχουμε επιτύχει κατά την εκπαίδευση του δικτύου με τη
συγκεκριμένη ομάδα εκπαίδευσης, θα είναι σχεδόν πάντα μικρότερο από το σφάλμα
ενός νέου συνόλου δεδομένων που θα εφαρμοστεί στο νευρωνικό δίκτυο. Ακόμη είναι
σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί στην ακεραιότητα των δεδομένων των οποίων θα
κάνουμε την επικύρωση στο νευρωνικό δίκτυο.
Εδώ όμως δημιουργείται ένα ερώτημα, αν κατά την επικύρωση του δικτύου
ανακαλύψουμε ότι το νευρωνικό δίκτυο έχει χαμηλή απόδοση τότε τι πρέπει να
κάνουμε; Θα πρέπει να εξετάσουμε για πιο λόγο αυτό συμβαίνει. Μπορεί αυτό να
σημαίνει ότι η αρχικοποίηση των βαρών που έχουμε θέσει να μην είναι καλή. Θα
πρέπει να βρούμε νέα βάρη ώστε να διορθώσουμε τη χαμηλή αυτή απόδοση. Είναι
πολύ πιθανό να έχει γίνει λάθος αρχικοποίηση των βαρών από λάθος επιλογή του
αρχικού σετ εκπαίδευσης [41].
Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι απλά αδύνατη η επιλογή δεδομένων σε δύο
ομάδες, η πρώτη για εκπαίδευση και η δεύτερη για επικύρωση. Τότε το μόνο που μας
μένει είναι να αναμείξουμε τα δεδομένα μας σε ένα μεγάλο σύνολο και να
χρησιμοποιήσουμε αυτό σα σύνολο εκπαίδευσης και ένα νέο άλλο για επικύρωση.
Αλλιώς μετά την ανάμειξη να χωρίσουμε πάλι σε δύο νέες ομάδες το σύνολο των
δεδομένων μας και να χρησιμοποιήσουμε την πρώτη ομάδα για εκπαίδευση και τη
δεύτερη για επικύρωση. Στην περίπτωση αυτή και αν είναι η τελευταία μας λύση θα
πρέπει να παραιτηθούμε από τον όρο καλή επικύρωση [2].
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2.7 Cross Validation

Μία στατιστική μέθοδος αξιολόγησης και επικύρωσης των αλγορίθμων
μάθησης είναι η μέθοδος k – fold Cross Validation ή αλλιώς Rotation Estimation. Η
μέθοδος αυτή χωρίζει τα δεδομένα μας σε δύο υποσύνολα. Το ένα υποσύνολο το
χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση ή μάθηση και το άλλο για να αξιολογήσει τον
αλγόριθμο (μοντέλο). Αναλυτικά, στη μέθοδο k – fold Cross Validation χωρίζουμε τα
δεδομένα μας σε k υποσύνολα ίσα ή σχεδόν ίσα μεταξύ τους. Εν συνεχεία k
επαναλήψεις εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα εφαρμοστούν ώστε σε κάθε επανάληψη
ένα διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
(έλεγχος) ενώ τα υπόλοιπα k − 1 υποσύνολα θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την
εκπαίδευση. Αφού καλέσουμε τον αλγόριθμο μάθησης που θέλουμε να αξιολογήσουμε
για κάθε τμήμα την τελική τιμή θα την πάρουμε από το μέσο όρο όλων των τμημάτων.
Με τη διαδικασία αυτή αν έχουμε θέσει μεγάλο k είναι δύσκολο να εμφανιστεί
υποσύνολο στο οποίο έχει γίνει υπερεκτίμηση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος
όρος όλων των τμημάτων [20][21].

k = 10

•
•
•

Σχήμα 6: k – fold Cross Validation
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Αλγόριθμος Cross – Validation
Είσοδος:
Σύνολο δεδομένων P στιγμιοτύπων
Ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος μάθησης προς αξιολόγηση.
Μέθοδος:
Διαχώρισε τα στιγμιότυπα σε k ομάδες, Α1, Α2, …, Αk.
Θέσε x = 0 (Μεταβλητή μερικού συνόλου)
Θέσε a = 0 (Μεταβλητή συνόλου)
Για κάθε επανάληψη από i = 1 έως Ν {
Εκπαίδευσε το μοντέλο χρησιμοποιώντας τα στιγμιότυπα από
όλες τις ομάδες εκτός της Αi.
Υπολόγισε το ποσοστό επιτυχίας γενίκευσης του αλγόριθμου
μάθησης και αποθήκευσέ το στη μεταβλητή x.
a = a+x
Έξοδος:
Υπολόγισε το ποσοστό επιτυχίας γενίκευσης του αλγόριθμου
μάθησης ως το μέσο όρο όλων των επαναλήψεων (δηλαδή a/k).

Αρκετές ακόμη παραλλαγές τις μεθόδου αυτής έχουν διατυπωθεί. Μία από
αυτές είναι η εξαντλητική μέθοδος ή leave-one-out cross-validation (LOOCV) για την
οποία ουσιαστικά το k γίνεται ίσο με τον αριθμό των δεδομένων (στιγμιοτύπων).

2.8 Αρχιτεκτονικές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
Όπως αρχικά ορίσαμε το υπολογιστικό μοντέλο ενός ΤΝΔ, είδαμε ότι αυτό
αποτελείται από τη διασύνδεση νευρώνων μεταξύ τους. Οι συνδέσεις αυτές είναι
απλές συνδέσεις και χαρακτηρίζονται από βάρη. Οι νευρώνες ομαδοποιούνται σε
επίπεδα (layers), για να υπάρχει μεγάλος βαθμός παραλληλίας στην επεξεργασία.
Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο αφού δε
συνδέονται μεταξύ τους. Οι νευρώνες που δεν συνδέονται με τον «εξωτερικό κόσμο»,
ονομάζονται κρυμμένοι ή εσωτερικοί.
Σε ένα τέτοιο ΤΝΔ οι υπολογισμοί γίνονται ανά επίπεδο και πάντα με μία
κατεύθυνση, από την είσοδο προς την έξοδο. Δίνοντας κάποιες τιμές εισόδου
υπολογίζονται οι έξοδοι του επόμενου επιπέδου κ.ο.κ. μέχρι το επίπεδο εξόδου. Οι
μαθηματικοί υπολογισμοί για αυτού του είδους ΤΝΔ είναι σχετικά απλοί.
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Σχήμα 7: Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης (feedforward)
Στις περιπτώσεις που έχουμε ανατροφοδότηση (feedback) τα πράγματα γίνονται
πιο περίπλοκα, δημιουργούνται κύκλοι στις συνδέσεις των νευρώνων, και δυσκολεύει η
μαθηματική τους προσέγγιση. Βέβαια η πολυπλοκότητα αυτή προσδίδει στο ΤΝΔ
περισσότερες δυνατότητες [3].
Σύνδεση
ανάδρασης

x1

y1

x2

y2

xn

yn

Σχήμα 8: Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο με ανατροφοδότηση (feedback)
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2.9 Πολυεπίπεδο Perceptron ή Multilayer Perceptron (MLP)
Το MLP είναι μία υλοποίηση Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) πολλαπλών
στρωμάτων εμπρόσθιας τροφοδότησης, αποτελούμενα από μη γραμμικούς νευρώνες
εσωτερικού γινομένου μαζί με τα επίπεδα εισόδου και εξόδου. Το MLP διαθέτει
τουλάχιστον ένα κρυφό επίπεδο με μη γραμμικούς νευρώνες (με συνάρτηση
ενεργοποίησης, συνήθως σιγμοειδή) για να μπορεί να λύσει προβλήματα που είναι μη
γραμμικά διαχωρίσιμα. Αλλιώς αν όλοι οι νευρώνες του MLP είχαν γραμμική
συνάρτηση ενεργοποίησης τότε το σύνολο του Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου θα
υλοποιούμε μία γραμμική απεικόνιση.
Ο αριθμός των κρυμμένων επιπέδων είναι ένα ή περισσότερα (αυξάνοντας την
πολυπλοκότητα του MLP) και εξαρτάται κάθε φορά από το πρόβλημα που θέλουμε να
λύσουμε. Έχει αποδειχθεί θεωρητικά ότι ένα MLP με τουλάχιστον ένα κρυφό επίπεδο
μπορεί να προσεγγίσει με μεγάλη ακρίβεια οποιαδήποτε συνάρτηση, αυξάνοντας
αναλόγως των αριθμό των νευρώνων στο κρυφό επίπεδο. Η ιδιότητα αυτή όμως δεν
μας γνωστοποιεί και την αρχιτεκτονική του MLP. Έτσι μας είναι άγνωστο εξαρχής
πόσους νευρώνες θα χρησιμοποιήσουμε για ένα δεδομένο σύνολο εκπαίδευσης και
είναι μέχρι σήμερα βασικό ερευνητικό ζήτημα η γνώση της αρχιτεκτονική ενός MLP
δεδομένου κάποιου συνόλου εκπαίδευσης, γενικότερα στα MLP.
Τα MLP έχουν χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά και μάλιστα δύσκολα
προβλήματα μάθησης με επίβλεψη, σε ταξινομήσεις και προσεγγίσεις συναρτήσεων,
με μεγάλη επιτυχία. Εκπαιδεύονται συνήθως χρησιμοποιώντας των αλγόριθμο
οπισθοδιάδοσης του σφάλματος (error back propagation) που ουσιαστικά εφαρμόζει
τη μέθοδο (βελτιστοποίησης) της καθόδου με βάση την κλίση (gradient descent) για
την ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλματος εκπαίδευσης.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης του σφάλματος
αποτελείται από υπολογισμούς που γίνονται σε δύο περάσματα από τα επίπεδα του
MLP. Το πρώτο πέρασμα γίνεται κατά την ευθεία φορά, δηλαδή από την είσοδο προς
της έξοδο, και το δεύτερο ανάποδα, από την έξοδο προς την είσοδο.
Έτσι το MLP μπορεί να επιλύσει προβλήματα που δεν είναι γραμμικά
διαχωρίσιμα αντίθετα με το perceptron που επιλύει μόνο γραμμικά διαχωρίσιμα
προβλήματα. Ουσιαστικά το MLP στις περιπτώσεις ταξινόμησης ορίζει υπερεπίπεδα
στο χώρο των δεδομένων, δημιουργώντας περιοχές απόφασης από τις τομές αυτών
των υπερεπιπέδων.
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2.10 Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα των Νευρωνικών
Δικτύων
Μεγάλος όγκος προβλημάτων σε προβλήματα μάθησης με παραδείγματα,
βρίσκουν λύση με εφαρμογή τους σε ΤΝΔ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν όπως έχουμε
πει όταν δεν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος επίλυσής τους. Δείχνουν αξιοσημείωτη
ικανότητα στο να χειρίζονται ελλιπή δεδομένα και να γενικεύουν ικανοποιητικά για
δεδομένα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευσής τους.
Ακόμη το ΤΝΔ βασίζεται πάνω σε σχετικά απλούς υπολογισμούς και είναι
εύκολη η υλοποίησή τους μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip). Αυτό προσθέτει
ευχρηστία στα ΤΝΔ αφού για να υλοποιηθούν δεν χρειάζονται ολόκληρα υπολογιστικά
συστήματα. Ακόμη εύκολα μπορούν να ενσωματωθούν και να προσδώσουν «ευφυΐα»
σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές καθημερινής χρήσης είτε ειδικού σκοπού.
Κοντολογίς τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι:
•
•
•
•

Ικανότητα γενίκευσης.
Ευχρηστία.
Προσαρμοστικότητα.
Βελτιστοποιεί μη γραμμικά μοντέλα.

Τα Μειονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι:
•
•
•
•
•
•

Παρουσιάζουν πρόβλημα στο ζήτημα της διάστασης (του πλήθους των
διαφορετικών εισόδων και εξόδων).
Η εκπαίδευση μπορεί να είναι δύσκολη ή πολλές φορές αδύνατη εάν το
σύνολο των δεδομένων δεν είναι κατάλληλο.
Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει χρονοβόρα.
Δεν υπάρχουν κανόνες που να υπαγορεύουν πως πρέπει να αναπτυχθεί ένα
ΤΝΔ για οποιαδήποτε εφαρμογή.
Η ικανότητα γενίκευσης δεν μπορεί να αποτυπωθεί χρησιμοποιώντας κάποιο
μαθηματικό τύπο.
Ο τρόπος της εσωτερικής λειτουργίας του ΤΝΔ δεν μπορεί να ερμηνευτεί.
[3] κ.α.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

33

Διπλωματική Εργασία
2.11 Μετάδοση πληροφορίας σε ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μία απλή δομή ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου,
μένει να δούμε με ποια διαδικασία οι γειτονικοί 1 νευρώνες ανταλλάσουν πληροφορίες.
Υπάρχουν τρεις τύποι νευρώνων που μπορούμε να διακρίνουμε σε ένα Τεχνητό
Νευρωνικό Δίκτυο, οι νευρώνες εισόδου οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως κανέναν
υπολογισμό, μεσολαβούν απλώς ανάμεσα στις εξωτερικές εισόδους του δικτύου και
στους υπολογιστικούς νευρώνες, οι νευρώνες εξόδου, οι οποίοι δίνουν στο περιβάλλον
τις τελικές αριθμητικές εξόδους του δικτύου και οι υπολογιστικοί νευρώνες ή
κρυμμένοι νευρώνες οι οποίοι πολλαπλασιάζουν κάθε είσοδό τους με το αντίστοιχο
συναπτικό βάρος και υπολογίζουν το ολικό άθροισμα των γινομένων. Έτσι η συνολική
είσοδος υ κάθε νευρώνα ονομάζεται δυναμικό ενεργοποίησης (activation potential) και
είναι το άθροισμα των γινομένων των επιμέρους εισόδων του επί τους συντελεστές
βαρύτητας:

υ= x1w1 + x2 w2 + ... + xn wn + x0 w0=

n

∑xw
i =0

i

(1.1)

i

Σε κάθε νευρώνα υπάρχει ένα συναπτικό βάρος w0 με ιδιαίτερη σημασία, το
οποίο καλείται πόλωση ή κατώφλι (bias or threshold), σχήμα 1.6. Η τιμή της εισόδου
του είναι πάντα μονάδα. Υπολογίζουμε το συνολικό άθροισμα από τις υπόλοιπες
εισόδους του νευρώνα και αν αυτό είναι μεγαλύτερο από την μονάδα, τότε ο νευρώνας
ενεργοποιείται. Εάν είναι μικρότερο, τότε ο νευρώνας παραμένει ανενεργός. Η ιδέα
προήλθε από τα βιολογικά νευρικά κύτταρα.

υκ= x1w1 + x2 w2 + ... + xn wn + x0 w0 − θκ=

n

∑ x w − θκ
i =0

i

i

(1.2)

Αν παρατηρήσουμε ένα τυχαίο νευρώνα, π.χ. δεύτερου επιπέδου,
υπολογιστικός νευρώνας, θα δούμε ότι έχουμε μία και πάνω εισόδους. Όλες αυτές οι
είσοδοι που μεταφέρουν τα σήματα, υπόκεινται σε μία διαδικασία που ως αποτέλεσμά
της είναι η έξοδος y του νευρώνα,

 N

y ϕ  ∑ xi ⋅ wi 
=
 i =0


(1.3)

όπου το σήμα της μεταφέρεται στους επόμενους γείτονες νευρώνες. Η θεώρηση αυτή
είναι γενική και ισχύει πάντοτε. Αυτό που αλλάζει είναι η διαδικασία η οποία δεν είναι
πάντα η ίδια [3].
Γειτονικούς νευρώνες ορίζουμε αυτούς οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους απευθείας, χωρίς να
παρεμβάλετε ανάμεσά τους άλλος νευρώνας.
1
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x1

w1

x2

w2

xn
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w0
y

wn
Σχήμα 9: Τεχνητός νευρώνας

Η διαδικασία αυτή παίρνει μορφή μαθηματικής συνάρτησης από την οποία
μπορούμε για απλά ΤΝΔ να καθορίσουμε και την αρχιτεκτονική τους. Ένα γενικό
παράδειγμα είναι: να προσδιορίσουμε την αρχιτεκτονική ενός ΤΝΔ όταν η μοναδική
έξοδος του δικτύου υλοποιεί τη συνάρτηση:

y ( x1=
, x2 , x3 ) f 4 ( 2 f1 ( 2 x1 + x3 ) − f 2 ( 2 x2 − x1 ) + 3 f 2 ( 3 x2 − x1 + x3 ) )

(1.4)

Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι έχει τρεις εισόδους, x1 , x2 , x3 , ένα κρυφό επίπεδο
με τρεις υπολογιστικούς νευρώνες f1=

( 2 x1 + x3 ) , f 2= ( 2 x2 − x1 ) , f3= ( 3x2 − x1 + x3 ) και

ένα νευρώνα στο επίπεδο εξόδου που υπολογίζει την ποσότητα 2 f1 − f 2 + 3 f 2 . Ο
κανόνας όμως δεν είναι αυτός, σε πιο περίπλοκα ΤΝΔ δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε
ακριβή τύπο, ανάμεσα στις εισόδους και στις εξόδους του δικτύου [3].
Στο παράδειγμα αυτό που δώσαμε αναφερθήκαμε σε εισόδους του ΤΝΔ που ο
αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του ένα. Είναι φανερό, ότι τα δεδομένα εισόδου είναι
αριθμοί που αποτελούν το διάνυσμα εισόδου (κάθε στοιχείο του διανύσματος με τη
σειρά, εισάγετε κατά τη λειτουργία του δικτύου στον αντίστοιχο νευρώνα εισόδου).
Όμοια και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους νευρώνες εξόδου του ΤΝΔ, μετά
το πέρας του ολικού υπολογισμού, είναι αριθμοί οι οποίοι αποτελούν το διάνυσμα
εξόδου. Αν το δίκτυο μας έχει εκπαιδευτεί και επικυρωθεί, θα πρέπει να απεικονίζει με
ορθό τρόπο διανύσματα εισόδου σε κατάλληλα διανύσματα εξόδου. Το πρόβλημα
δηλαδή είναι η υλοποίηση μίας συνάρτησης πολλαπλών μεταβλητών, τις περισσότερες
φορές περίπλοκη και με άγνωστο ακριβή τύπο, όπως είπαμε και πριν. Όπως είναι
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λογικό το ίδιο δίκτυο με διαφορετικά συναπτικά βάρη μπορεί να υλοποιήσει άπειρες
διαφορετικές απεικονίσεις.
Είδαμε προηγούμενος ότι η έξοδος ενός νευρώνα προκύπτει από την εφαρμογή μιας
συνάρτησης ενεργοποίησης (activation function) φ η οποία λέγεται επίσης συνάρτηση
μεταφοράς (transfer function) στην συνολική του είσοδο u που περιγράψαμε στη
σχέση 1.1:

y = ϕ (υ )
Βασική απαίτηση της συνάρτησης ενεργοποίησης φ είναι να μην είναι γραμμική ώστε
να μπορεί να μοντελοποιεί μη γραμμικά φαινόμενα [3][6].

2.12 Βασικές συναρτήσεις ενεργοποίησης
2.12.1 Βηματική συνάρτηση ή συνάρτηση κατωφλίου
Η βηματική συνάρτηση ή συνάρτηση κατωφλίου θεωρείται ότι είναι η
συνάρτηση ενεργοποίησης στους βιολογικούς νευρώνες και είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο μοντέλο τεχνητού νευρώνα [2][3][8].

φ(υ)
1, υ ≥ θ
0, υ < θ

ϕ (υ ) = 

1
0

θ

υ

Σχήμα 10: Απεικόνιση βηματικής συνάρτησης
Στην περίπτωση που ο νευρώνας χρησιμοποιεί τη συνάρτηση κατωφλίου δηλαδή
=
υκ

n

∑ x w − θκ ,
i =0

i

i

θα λέμε ότι ακολουθεί το μοντέλο McCulloch – Pitts.
Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

36

Διπλωματική Εργασία
2.12.2 Συνάρτηση προσήμου
φ(υ)
1
 1, υ ≥ θ
−1, υ < θ

ϕ (υ ) = 

0

θ

υ

-1

Σχήμα 11: Απεικόνιση συνάρτηση προσήμου

2.12.3 Γραμμική συνάρτηση
Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείτε ως συνάρτηση ενεργοποίησης η
γραμμική συνάρτηση ϕ (υ ) = υ αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από
την είσοδο του νευρώνα με την έξοδό του.

φ(υ)
1

ϕ (υ ) = υ

0

θ

-1

Σχήμα 12: Απεικόνιση γραμμικής συνάρτησης
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2.12.4 Τμηματικά γραμμική συνάρτηση
φ(υ)
1

1, υ ≥ θ

)  υ, −θ < υ < θ
ϕ (υ=
0, υ ≤ θ


0

θ

υ

-1

Σχήμα 13: Απεικόνιση τμηματικά γραμμικής συνάρτησης

Η βηματική συνάρτηση και κατ’ επέκταση η συνάρτηση προσήμου δεν
θεωρείται χρήσιμη ως συνάρτηση ενεργοποίησης στα ΤΝΔ, διότι η πρώτη παράγωγός
της είναι ίση με το μηδέν. Η μάθηση στα ΤΝΔ είναι η μεταβολή των τιμών των βαρών
και αν λάβουμε υπόψη μας ότι στα μαθηματικά η μεταβολή σχετίζεται με την
παράγωγο μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η βηματική συνάρτηση δε θεωρείται
χρήσιμη ως συνάρτηση ενεργοποίησης. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη
συναρτήσεων ενεργοποίησης που η γραφική τους παράσταση τους να μοιάζει με τη
βηματική, αλλά ταυτόχρονα να είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες σε όλο το πεδίο
ορισμού τους. Τέτοιες συναρτήσεις είναι οι σιγμοειδείς [3][6].

2.12.5 Μη γραμμικές συναρτήσεις ενεργοποίησης
Λογιστική συνάρτηση
Η Λογιστική ή Σιγμοειδής συνάρτηση (sigmoid or logistics function) είναι μη
γραμμική συνάρτηση και μέλος της οικογένειας σιγμοειδών συναρτήσεων, με πεδίο
τιμών το (0, 1) . Ονομάζονται έτσι λόγω της γραφικής της παράστασης που μοιάζει με
τελικό σίγμα.
ϕ (υ ) =

1
1 + e − aυ
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Η παράμετρος α καθορίζει την κλίση της συνάρτησης. Χαρακτηριστικό είναι το
εικονογραφημένο παράδειγμα που ακολουθεί και αφορά την κλίση της συνάρτησης.

Σχήμα 14: Παράδειγμα λογιστικής συνάρτησης
Οι τυπικές σιγμοειδείς είναι δύο, η λογιστική συνάρτηση που είδαμε και η
υπερβολική εφαπτομένη.

Υπερβολική εφαπτομένη:
e au − e − au
e + e − au

tanh(a ⋅ u ) ή ϕ (u ) =
ϕ (u ) =
au

Το πεδίο τιμών της είναι το (−1, 1) . Διέρχεται από την αρχή των αξόνων, οπότε
για u = 0 θα μας δώσει τιμή μηδέν. Η χρήση της είναι σημαντική σε προβλήματα
μάθησης διότι μπορούμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα με αρνητικές τιμές.

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Διπλωματική Εργασία

39

Σχήμα 15: Απεικόνιση της συνάρτησης υπερβολικής εφαπτομένης
Βλέπουμε ότι η κλίση και στις δύο σιγμοειδείς συναρτήσεις αλλάζει σε σχέση με
το α. Όσο αυξάνει το α τόσο η κλίση γίνεται μεγαλύτερη. Σε πολύ μεγάλες τιμές οι
γραφικές μας παραστάσεις παίρνουν τη μορφή της βηματικής συνάρτησης και της
συνάρτησης προσήμου αντίστοιχα και ταυτόχρονα διατηρούν το πλεονέκτημα της
συνέχειας και της παραγωγισημότητας. Η πλειονότητα των αλγορίθμων εκπαίδευσης
των ΤΝΔ βασίζονται στον υπολογισμό των μερικών παραγώγων των εξόδων των
νευρώνων ως προς τα βάρη, έτσι λύθηκε το σημαντικό πρόβλημα που υπήρχε με την
ασυνέχεια της βηματικής συνάρτησης της συνάρτησης προσήμου [3][6].
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Κεφάλαιο 3ο
Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης
Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (ή μηχανές διανυσματικής υποστήριξης)
θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος αλγόριθμος κατηγοριοποίησης. Αν υποθέσουμε ότι
υπάρχει γραμμική διαχωριστικότητα των δεδομένων που έχουμε για να
κατηγοριοποιήσουμε, τότε η επιλογή του βέλτιστου υπερεπιπέδου 2, όσο αφορά την
απόσταση των δύο κλάσεων είναι αυτό που επιτυγχάνει ο αλγόριθμος. Επιλέγει ένα
μικρό αριθμό δεδομένων εκπαίδευσης (στιγμιότυπα), από κάθε κλάση τα οποία
ορίζουν το μέγιστο περιθώριο (margin), μεταξύ των δύο κλάσεων.

Σχήμα 16: Διαχωριστικό υπερεπίπεδο [15]
Με τα δεδομένα αυτά θα κατασκευάσουμε μία γραμμική συνάρτηση διάκρισης
(discriminant function) [9][10], η οποία θα διαχωρίζει τα δεδομένα όσο καλύτερα
γίνεται.

Στις 2 διαστάσεις το υπερεπίπεδο καλείτε ευθεία, στις 3 διαστάσεις επίπεδο ενώ σε περισσότερες
διαστάσεις υπερεπίπεδο.
2
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3.1 Γραμμική Κατηγοριοποίηση (Hard margin)

Σχήμα 17: Γραμμικός διαχωρισμός [15]
Έστω λοιπόν όπως υποθέσαμε, υπάρχει γραμμική διαχωρισιμότητα μεταξύ των
δεδομένων, τότε πολύ εύκολα με ένα perceptron μπορούμε να διαχωρίσουμε τα
δεδομένα μας όπως στο σχήμα 2.2. Ο διαχωρισμός αυτός όμως όπως εύκολα
καταλαβαίνουμε δεν είναι ο βέλτιστος. Για το λόγο θα βρούμε το μέγιστο περιθώριο
που μπορούν να έχουν οι δύο κλάσεις μεταξύ τους [15].

Σχήμα 18: Μέγιστο περιθώριο [15]
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Το περιθώριο (margin) είναι η απόσταση ενός σημείου xi από το υπερεπίπεδο.

Σχήμα 19: Απόσταση σημείου από υπερεπίπεδο

Για να υπολογίσουμε την απόσταση της ευθείας (στις 2 διαστάσεις, ή
υπερεπιπέδου σε περισσότερες διαστάσεις) wTx=0 από ένα σημείο xi θα πρέπει να
κάνουμε τα εξής βήματα:
1. Κανονικοποίηση του w. Αφού όλα τα σημεία του επιπέδου επαληθεύουν την
εξίσωση του επιπέδου wTx=0 τότε οποιοδήποτε σημείο πάνω από το
επίπεδο έχει τιμή μεγαλύτερη του μηδενός και οποιοδήποτε κάτω από το
επίπεδο έχει τιμή μικρότερη του μηδενός [15]. Είναι δηλαδή |wT xi|>0, και
επειδή το wT αλλάζει ουσιαστικά την κλίμακα της απόστασης του xi από το
επίπεδο το προσαρμόζουμε ώστε |wT xi|=1
2. Επειδή η γενική εξίσωση ευθείας (υπερεπιπέδου) είναι
, θα
θέσουμε w0 b ώστε ουσιαστικά να ορίσουμε το κατώφλι ή το bias για να
μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε σύγκριση οπουδήποτε αριθμού με αυτό
[34]. Έτσι αφού το w0 έχει διαφορετικό ρόλο από όλα τα υπόλοιπα
το αφαιρούμε και πλέον η εξίσωση επιπέδου γίνεται
όπου
Έχουμε το διάνυσμα w το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από την
εξίσωση

. Αυτό ισχύει διότι για δύο τυχαία σημεία x’, x’’ του επιπέδου,

επαληθεύουν την εξίσωση. Είναι δηλαδή

και

αφαιρέσουμε κατά μέλη τις δύο αυτές εξισώσεις θα έχουμε
εξίσωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι το διάνυσμα
.

, αν
. Από την

είναι ορθογώνιο με το διάνυσμα

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

43

Διπλωματική Εργασία

Σχήμα 20: Ορθογώνια διανύσματα

Γενικεύοντας, αφού το διάνυσμα
είναι ορθογώνιο σε δύο τυχαία σημεία
του επιπέδου θα είναι ορθογώνιο σε ολόκληρο το επίπεδο. Οπότε για να υπολογίσουμε
την απόσταση του από το επίπεδο αρκεί να βρούμε ένα σημείο στο επίπεδο x να
φέρουμε το w από αυτό το σημείο και έπειτα να προβάλουμε το διάνυσμα

πάνω

στο w, αυτό θα μας δώσει την απόσταση [15].

Σχήμα 21: Προβολή διανύσματος

Άρα η απόσταση του σημείου

από το επίπεδο, είναι το ίδιο το διάνυσμα προς

τη νόρμα του επί τη απόσταση των δύο σημείων
Είναι δηλαδή:

.

= τελική απόσταση,

δηλαδή με
Άρα θα έχουμε ότι η τελική απόσταση ισούται με

σε απόλυτη τιμή

διότι είναι απόσταση δύο σημείων και δεν έχει νόημα αρνητική τιμή [15].
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Σχήμα 22: Απόσταση και νόρμα διανύσματος
Άρα έχουμε ότι:
απόσταση

με

διότι είναι η εξίσωση του επιπέδου για ένα σημείο πάνω στο επίπεδο και επιπλέον
έχουμε από αρχική συνθήκη αφού κανονικοποιήσαμε το διάνυσμα w ότι
Οπότε τελικά έχουμε ότι η απόσταση ισούται με

[15].

Στο ίδιο αποτέλεσμα βέβαια θα καταλήγαμε υπολογίζοντας την απόσταση ενός
σημείου από το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων όπου:
όπου

και α είναι η προβολή του y στο w.

Σχήμα 23: Εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων
Η διαδικασία αυτή που περιγράψαμε πιο πριν, μας αναγάγει το πρόβλημά μας
σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, όπου για το σύνολο των δεδομένων μας θα πρέπει
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να μεγιστοποιήσουμε το

με προϋπόθεση ότι το κοντινότερο δεδομένο (σημείο)

στη διαχωριστική μας ευθεία (υπερεπίπεδο) θα είναι ίσο με τη μονάδα. Θα πρέπει
δηλαδή να βρούμε το κοντινότερο σημείο από τα (training set) προσαρμόζοντας το
προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε η ποσότητα

να γίνει ίση με 1. Με τον

περιορισμό αυτό θα μεγιστοποιήσουμε την απόσταση [36].
Δηλαδή:
Μεγιστοποίηση του

με

Σχήμα 24: Βέλτιστο υπερεπίπεδο (hard margin)
Τα δεδομένα μας

είναι κατηγοριοποιημένα και ανάλογα σε ποια

μεριά του χώρου είναι θα έχουν τιμή +1 ή -1, δηλαδή

. Αυτό που εμείς όμως

αναζητούμε είναι το βέλτιστο υπερεπίπεδο [15].
Άρα

όπου

θα έχει τιμή +1 ή -1 ανάλογα με τη θέση

του σημείου στο χώρο τα οποία αν τα συνδυάσουμε θα είναι:
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(1)

Γενικεύοντας λοιπόν έστω ότι σε ένα σύνολο εκπαίδευσης δεδομένων υπάρχει
γραμμική διαχωριστικότητα σε δύο κλάσεις τότε μπορούμε να βρούμε το βέλτιστο
υπερεπίπεδο
περιθώριο [18]

με συνολική απόσταση των δύο κλάσεων ή αλλιώς συνολικό

(2)

Σχήμα 25: Συνολικό περιθώριο
Όπως βλέπουμε στο πιο πάνω σχήμα υπάρχουν δύο υπερεπίπεδα για τα οποία
αν τα δεδομένα βρίσκονται πάνω ή κάτω από αυτά η τιμή τους θα είναι μεγαλύτερη ή
μικρότερη του
, τα σημεία αυτά των κλάσεων που είναι οριακά ονομάζονται
διανύσματα υποστήριξης (support vectors).
Οπότε το πρόβλημά μας όπως μας οδηγεί η σχέση (2) είναι η μεγιστοποίηση του
συνολικού περιθωρίου α ή αλλιώς η ελαχιστοποίηση της νόρμας

ή του

.

Οδηγήσαμε δηλαδή το πρόβλημά μας στην εύρεση λύσης ενός προβλήματος
βελτιστοποίησης, στον υπολογισμό του ελαχίστου της συνάρτησης
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f ( w, w0 ) =

1
w
2

2
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(3)

με 3 ότι ορίζουν οι ανισότητες της di ( w T x i + b ) ≥ 1 για i =
1, 2,3,..., P [12,14].
Το πρόβλημα αυτό βρίσκει λύση στην περιοχή του τετραγωνικού προγραμματισμού (quadratic programming) και υπάρχουν πάρα πολλά λογισμικά πακέτα,
ελεύθερα και εμπορικά σχετικά με την επίλυσή του [6][16].
Για να υπολογίσουμε το ελάχιστο της συνάρτησης (3) σύμφωνα με τους
περιορισμούς της (1) μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τους πολλαπλασιαστές
Lagrange δημιουργώντας την πιο κάτω συνάρτηση κόστους, με b → w0 για ευκολία των
υπολογισμών:
L( w, w0 , λ1...λP )=

P
1
2
w − ∑ λi  di ( wT xi + w0 ) − 1
2
i =1

(4)

και είναι φανερό ότι έχουμε βάλει από ένα συντελεστή λi , i = 1,..., P, για κάθε
περιορισμό της (1) και για το λόγο ότι αυτοί εμφανίζονται ως ανισότητες θα πρέπει
όμοια και για τους πολλαπλασιαστές Lagrange να ισχύουν οι ανισότητες:

λi ≥ 0, i =
1,..., P

(5)

Στη συνάρτηση L πρέπει να βρούμε το ελάχιστο ως προς τα w, w0 , και το μέγιστο ως
προς τους πολλαπλασιαστές λi . Στο βέλτιστο σημείο θα ισχύουν οι συνθήκες
βελτιστοποίησης Karush – Kuhn – Tucker 4:

∂L
=0
∂w0
∂L
=0
∂w

(6)

και

λi  di ( wT xi + w0 ) −=
1 0, =
i 1,..., P

(7)

Ύστερα από μερικούς υπολογισμούς βλέπουμε ότι οι συνθήκες (6) μετατρέπονται στις πιο κάτω εξισώσεις:
Η τροποποίηση 1 w 2 έγινε για να χειριστούμε ευκολότερα την παραγώγιση για την εύρεση του
2
ελαχίστου.
4 Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων - Συνθήκες ΚΚΤ στην παράγραφο 5.4 στα παραρτήματα
3
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P

∑λ ⋅d
i =1

i

=
0

i
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(8)

άρα πολλαπλασιάζοντας με xi παίρνουμε το w
w
=

P

∑λ ⋅d ⋅ x
i

i =1

i

(9)

i

Καταλήγουμε έτσι στο βέλτιστο w , οπότε το βέλτιστο υπερεπίπεδο που διαχωρίζει τα
πρότυπα είναι:
P

∑λ ⋅d ⋅ x

) wT x + w=
g ( x=
0

i =1

i

i

i

T

⋅ x + w0

(10)

Ακόμη με βάση την (7) μπορούμε να υπολογίσουμε την μέγιστη πόλωση w0 ή b αν το
xi ανήκει στα διανύσματα υποστήριξης θα είναι:
1
di ( wT xi + w0 ) =0 ⇒ w0 = − wT xi
di

(11)

Βέβαια αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να υπολογίσουμε την πόλωση w0
ως το μέσο όρο από όλα τα διανύσματα υποστήριξης:

1
I sv

=
w0

1

∑d


i∈I sv

i


− wT xi 


(12)

Με I sv το σύνολο των δεικτών των διανυσμάτων υποστήριξης.
Από τις εξισώσεις (5),(7) μπορούμε καταλάβουμε ότι όλοι οι πολλαπλασιαστές
λi είναι μηδέν εκτός από τους θετικούς λi που αντιστοιχούν στα διανύσματα
υποστήριξης xi . Οπότε από την (9) το διάνυσμα λύσης w είναι ένας θετικός γραμμικός
συνδυασμός των διανυσμάτων υποστήριξης [6][32].
Οπότε για το σύνολο των διανυσμάτων υποστήριξης από τις εξισώσεις (9) και
(10) θα έχουμε:

w
=

∑ λ ⋅d ⋅ x

i∈I sv

g (=
x)

i

i

(13)

i

∑ λ ⋅d ⋅ x

i∈I sv

i

i

i

T

⋅ x + w0
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Το θέμα όμως είναι ότι δεν ξέρουμε από την αρχή ποια είναι τα διανύσματα
υποστήριξης και τα βρίσκουμε μόνο όταν λύσουμε το ίδιο το πρόβλημα για το λόγο
αυτό θα χειριστούμε την εξίσωση (9) η οποία αθροίζει όλα τα διανύσματα xi με “ρίσκο”
το πλήθος τους να είναι αρκετά μεγάλο. Η εξίσωση (9) δεν ξεχωρίζει το, πολλές φορές
μικρό σύνολο των διανυσμάτων υποστήριξης (για παράδειγμα I sv = 3,5,10, κλπ) . Το
γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργεί ένα μεγάλο άθροισμα, δηλαδή μεγάλο όγκο
δεδομένων σε προγράμματα υπολογισμού [6][12].
Συνεπώς θα έχουμε:
1
1 T
1 P P
2
w=
w ⋅w
=
λi ⋅ λ j ⋅ di ⋅ d j ⋅ xiT ⋅ x j
∑∑
2
2
2=i 1 =j 1

(15)

και
P

P

∑ λi di ( wT xi + w0 ) − 1=

=i 1

P

P

P

∑ λi ⋅ di ∑ λ j ⋅ d j ⋅ x jT ⋅ xi + w0 ∑ λi ⋅ di −∑ λi

=i 1 =j 1
P

∑∑ λ ⋅ λ

=

=i 1

P

i

=i 1 =j 1

=i 1

P

j

⋅ di ⋅ d j ⋅ xiT ⋅ x j − ∑ λi

(16)

=i 1

άρα αν κάνουμε αντικατάσταση των (15),(16) στην (4) θα έχουμε:
)
L(λ1...λP=

P

1

P

P

∑ λ − 2 ∑∑ λ ⋅ λ

=i 1

i

=i 1 =j 1

i

j

⋅ di ⋅ d j ⋅ xiT ⋅ x j

(17)

Όπως βλέπουμε το διάνυσμα w και το bias w0 δεν εμφανίζονται πλέον στην (17)
όπως αυτό γινόταν στην πρότερη μορφή της (4) και κατά συνέπεια οι μόνοι άγνωστοι
είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange λi . Ο στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της (17) η
αλλιώς την ελαχιστοποίηση της − L(λ1...λP ) , έχουμε δηλαδή:
− L(λ=
Ld (λ=
1 ...λP )
1 ...λP )

P
1 P P
T
λ
⋅
λ
⋅
d
⋅
d
⋅
x
⋅
x
−
λi
∑∑ i j i j i j =∑
2=i 1 =j 1
i 1

(18)

Ουσιαστικά το πρόβλημά μας έχει τροποποιηθεί σε διαφορετικό αλλά
ισοδύναμο πρόβλημα το οποίο ονομάζεται δυϊκό πρόβλημα (dual problem ή dual
form) και περιγράφεται ως εξής [6]. Θα πρέπει να υπολογίσουμε το ελάχιστο της (18)
ως προς λ1 , λ2 , ..., λP κάτω από τους περιορισμούς της (5), (8), δηλαδή:
P

∑λ ⋅d
i =1

i

i

0
=

και
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Το πρόβλημα αυτό είναι επίσης πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού και
λύνεται εύκολα με εργαλεία όπως το MATLAB κ.α. φεύγει όμως από το ενδιαφέρων
μας αφού υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία με λυμένα σχετικά προβλήματα, όπως στο
βιβλίο που κάνω συχνές αναφορές [6].

3.1.1 Γεωμετρική προσέγγιση (γραμμικός διαχωρίσιμα)

Μία άλλη προσέγγιση διαχωρισμού των δεδομένων είναι να δημιουργήσουμε
τις μικρότερες κυρτές θήκες, μία για κάθε κλάση, οι οποίες θα περιέχουν όλα τα
δεδομένα από κάθε κλάση. Έπειτα εντοπίζουμε τα κοντινότερα σημεία των δύο αυτών
κυρτών θηκών (διακεκομμένες γραμμές) όπως στο σχήμα που ακολουθεί, και τα
ενώνουμε μεταξύ τους.

Σχήμα 26: Γεωμετρική προσέγγιση, 1ος τρόπος
Το διάνυσμα που δημιουργείται μεταξύ των δύο σημείων το ονομάζουμε .
Εύκολα διαπιστώνουμε ότι για να σχεδιάσουμε το βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο
αρκεί να φέρουμε την κάθετο που διαιρεί το σε δύο ίσα μέρη [22].
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Ορίζουμε σαν ένα κυρτό συνδυασμό των σημείων κάθε κυρτής θήκης το θετικό
συνδυασμό βαρών όπου το άθροισμά τους ισούται με ένα. Για παράδειγμα ο κυρτός
συνδυασμός c των σημείων στην κυρτή θήκη της κλάσης Α ορίζεται ως
c′= u1 A1 + u2 A2 + ... + um Am= u′ A

Όπου
u ∈ Rm ,

u ≥ 0,

m

∑u
i =1

i

=
e΄u =
1

Όμοια ο κυρτός συνδυασμός d των σημείων στην κυρτή θήκη της κλάσης Β ορίζεται ως
d ′= υ1 B1 + υ2 B2 + ... + υk Bk= υ ′ B

Όπου

υ ∈ R k , υ ≥ 0,

k

∑υ
i =1

i

=
e΄υ =
1

Το πρόβλημα εύρεσης των δύο κοντινότερων σημείων σε δύο κυρτές θήκες
(convex hulls) μπορεί πλέον να γραφεί σαν πρόβλημα βελτιστοποίησης (C – Hull):

min
u ,υ

1
A΄u − B΄υ
2

2

Όταν
u ≥ 0 , e΄u = 1 , υ ≥ 0 , e΄υ = 1

Ο γραμμικός συνδυασμός x΄w = γ είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος
βελτιστοποίησης (C – Hull) που συναντήσαμε ακριβώς από πάνω. Το διάνυσμα w όπως
έχουμε αναφέρει είναι το διάνυσμα μεταξύ των κοντινότερων σημείων των δύο κυρτών
θηκών. Ας υποθέσουμε ότι u και υ είναι οι βέλτιστες λύσεις του προβλήματός μας (C
– Hull) τότε η διαφορά των δύο σημείων c , d είναι το μήκος του w , δηλαδή:
w = c − d = A΄u − B΄υ

Το κατώφλι γ είναι η μισή απόσταση από το c στο d , δηλαδή:

=
γ (

c+d
u΄Aw − υ΄Bw
)=
=
΄w x΄w
2
2
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3.1.2 Γεωμετρική προσέγγιση (γραμμικός διαχωρίσιμα) – dual problem

Υπάρχει ακόμη μία εναλλακτική προσέγγιση του προβλήματος για να βρούμε το
βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο σε γραμμικός διαχωρίσιμα δεδομένα.

Σχήμα 27: Γεωμετρική προσέγγιση, 2ος τρόπος

Ας θεωρήσουμε ένα σετ παράλληλων υπερεπιπέδων 5 όπως στο σχήμα 24 πιο
πάνω. Τα δύο παράλληλα αυτά υπερεπίπεδα είναι τοποθετημένα ώστε όλα τα
δεδομένα της κλάσης Α να ικανοποιούν τη σχέση
και τουλάχιστον ένα
στιγμιότυπο της κλάσης Α να ικανοποιεί την ισότητα, δηλαδή
. Όμοια όλα τα
και τουλάχιστον ένα
δεδομένα της κλάσης Β να ικανοποιούν τη σχέση
στιγμιότυπο της κλάσης Β να ικανοποιεί την ισότητα, δηλαδή

.

Το βέλτιστο υπερεπίπεδο που διαχωρίζει τις δύο κλάσεις Α,Β μπορεί να βρεθεί
αν μεγιστοποιήσουμε τα δύο αυτά παράλληλα υπερεπίπεδα υποστήριξης και
υπολογίσουμε τη μέση τις απόστασης των δύο αυτών παράλληλων υπερεπιπέδων, το
οποίο είναι

5

. Η απόσταση των δύο παράλληλων υπερεπιπέδων υποστήριξης

Γνωστά ως παράλληλα υπερεπίπεδα υποστήριξης
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ισούται με

α −β
w
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, άρα για να μεγιστοποιήσουμε την απόσταση θα πρέπει να

μεγιστοποιήσουμε το (α − β ) και να ελαχιστοποιήσουμε τη νόρμα w . Το πρόβλημα
της μεγιστοποίησης της απόστασης των δύο παράλληλων υπερεπιπέδων υποστήριξης
μπορεί να γραφεί και ως πρόβλημα βελτιστοποίησης (C – Margin):

min
w ,α , β

1 2
w − (α − β )
2

Με Aw − α e ≥ 0 και − Bw + β e ≥ 0
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η απόσταση των δύο παράλληλων υπερεπιπέδων υποστήριξης είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κυρτών θηκών των δύο
κλάσεων, όπως περιγράψαμε προηγούμενος. Τα δύο τουλάχιστον κοντινότερα σημεία
μεταξύ των δύο κυρτών θηκών θα πρέπει να είναι και σημεία των δύο παράλληλων
υπερεπιπέδων υποστήριξης και η διακεκομμένη γραμμή που ενώνει τα δύο αυτά
σημεία θα πρέπει να είναι ορθογώνια στα δύο παράλληλα υπερεπίπεδα υποστήριξης,
αλλιώς παρουσιάζεται η εξής παραδοχή. Ή τα δύο παράλληλα υπερεπίπεδα
υποστήριξης δεν έχουν επιλεγεί στη μέγιστη μεταξύ τους απόσταση, ή τα σημεία που
θεωρούμε σαν το κοντινότερο ζευγάρι δεν είναι αυτά (τα κοντινότερα μεταξύ τους).
Ωστόσο η λύση και των δύο συμπερασμάτων είναι ακριβώς η ίδια! Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυϊκότητας, που αναφέραμε πιο πριν και ως dual
problem. Μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό διαλέγοντας όποια περίπτωση
είναι πιο εύκολη για μας [22].
Είναι πλέον εύκολο να καταλάβουμε ότι η δυαδική λύση του C – Margin είναι η
ίδια λύση του C – Hull που περιγράψαμε πιο πάνω.

3.2 Μη Γραμμική Κατηγοριοποίηση (Soft margin)
Η αρχική μας υπόθεση ήταν να υπάρχει γραμμική διαχωρισιμότητα μεταξύ των
δεδομένων και είδαμε ότι αν αυτό ισχύει τότε με τη βοήθεια των SVMs μπορούμε να
πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αν όμως τα δεδομένα μας δεν μπορούμε
να τα διαχωρίσουμε και οι δύο κλάσεις μας εμφανίζονται ανακατεμένες όπως στο
παρακάτω σχήμα 2.10 τότε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε να έχουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα;
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Σχήμα 28: Μη γραμμικός διαχωρίσιμα δεδομένα
Κάνοντας μία μικρή προσθήκη μπορούμε να “ξεπεράσουμε” το πρόβλημα αυτό
σε κάποιο βαθμό επιτυχίας ανάλογο με τις παραμέτρους που θα διαλέξουμε.
Μπορούμε να διαμορφώσουμε το πρόβλημα του τετραγωνικού προγραμματισμού που
καταλήξαμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο εισάγοντας μεταβλητές χαλαρότητας
για κάθε μία από τις ανισότητες της (1). Δηλαδή:
(19)
Έτσι αν η μεταβλητή

τότε το δεδομένο

ταξινομείτε λάθος, δηλαδή στην

άλλη κλάση [16]. Οπότε το σύνολο μεταβλητών χαλαρότητας είναι το άνω όριο του
πλήθους των δεδομένων που μπορούν να ταξινομηθούν λάθος, δηλαδή να είναι όλα
λάθος με
.
πλήθος των λάθος ταξινομημένων στιγμιότυπων (προτύπων).
Οπότε λογικά θα πρέπει στην εξίσωση (3) να προσθέσουμε το ανάλογο του
αθροίσματος αυτού ώστε να υπολογίσουμε το ελάχιστο της συνάρτησης αυτής,
σύμφωνα με τους περιορισμούς των μεταβλητών χαλαρότητας :
(20)
Η σταθερά είναι επιλογή μας και ουσιαστικά είναι το βάρους του κόστους των
λανθασμένων ταξινομήσεων. Αν η σταθερά
τότε δεν δίνουμε βαρύτητα στις
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μεταβλητές χαλαρότητας, οπότε αν αυτή έχει μεγάλη τιμή τότε εστιάζουμε στη σωστή
ταξινόμηση των δεδομένων και μας ενδιαφέρουν οι λανθασμένες ταξινομήσεις
[6][12][13].

Σχήμα 29: Βέλτιστο υπερεπίπεδο (soft margin)
Αν κάνουμε χρήση των πολλαπλασιαστών Lagrange μπορούμε να φτιάξουμε την
συνάρτηση κόστους που ακολουθεί:

(21)

Με

έχουμε τους πολλαπλασιαστές Lagrange τους οποίους αντιστοιχούμε στους

αγνώστους

. Από τη σχέση (21) θα καταλήξουμε στην περιγραφή του δυϊκού

προβλήματος σε σχέση με τις συνθήκες Karush – Kuhn – Tucker, (KKT) [6][11][12] όπου
θα έχουμε:
(22)

(23)
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∂Lns
= C − λi − µi = 0
∂ξi

(24)

∂Lns
=
di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi ≥ 0
∂ξi

(25)

∂Lns
= ξi ≥ 0
∂µi

(26)

λi , µi ≥ 0

(27)

λi  di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi  =0

(28)

µi ⋅ ξ i =
0

(29)

Από την εξίσωση (22) έχουμε ότι [6,12]:
P

∑ λ ⋅ d ⋅x

w
=

i

i =1

i

(30)

i

Άρα υψώνοντας την σχέση (30) στο τετράγωνο και πολλαπλασιάζοντάς την με

1
θα
2

έχουμε:
1
1 P P
2
w
λi ⋅ λ j ⋅ di ⋅ d j ⋅ xiT ⋅ x j
=
∑∑
2
2=i 1 =j 1

(31)

Ακόμη θα έχουμε:
P

P

P

C ∑ ξi − ∑ λi  di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi  − ∑ µi ⋅ ξi =

=j 1 =i 1
P

=i 1

P

P

P

P

P

= C ∑ ξi − ∑ λi ⋅ ξi − ∑ µi ⋅ ξi − ∑ λi ⋅ di ⋅ wT ⋅ xi − w0 ∑ λi ⋅ di + ∑ λi
=j 1 =j 1

=j 1

=i 1

=j 1

=j 1

και αν χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις (23), (24) απλοποιείται στην
P

P

P

C ∑ ξi − ∑ λi  di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi  − ∑ µi ⋅ ξi =

=j 1 =i 1

=i 1

=

P

(32)

P

∑λ − ∑λ ⋅λ

i
=j 1 =i 1

i

j

T
j

⋅ di ⋅ d j ⋅ x ⋅ xi

Έτσι η συνάρτηση (18) του δυϊκού προβλήματος μετατρέπεται ως εξής:

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Διπλωματική Εργασία
P
1 P
T
λ
⋅
λ
⋅
d
⋅
d
⋅
x
⋅
x
−
∑ i j i j i j ∑ λi
2 i 1 =j 1
=

Ldns (λ1...λ=
P)
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(33)

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Lns πρέπει να μεγιστοποιηθεί ως προς

λ1 , λ2 ,..., λP ή αλλιώς η Ldns = − Lns θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όπως και στα
γραμμικά διαχωρίσιμα στιγμιότυπα. Είναι εμφανές ότι η συνάρτηση (33) είναι ίδια με
τη (18) χωρίς να εμφανίζονται πλέον τα C , µi , λi . Ακόμη σύμφωνα με την (24) θα
πρέπει C ≥ λi και ταυτόχρονα λi ≥ 0 . Έτσι σύμφωνα με αυτούς τους δύο περιορισμούς
το δυϊκό πρόβλημα εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες ΚΚΤ οι οποίες δεν περιέχουν τα
µi , ξi . Οπότε πάλι έχουμε αναδιατύπωση του προβλήματος στο να υπολογίσουμε το
minimum της συνάρτησης (33) ως προς τους συντελεστές λ1 , λ2 , ..., λP με ισχύει μόνο
των ισοτήτων (22), (23), αφού όπως είπαμε δεν λαμβάνουν μέρος πλέον τα µi , ξi και
ακόμη C ≥ λi ≥ 0 με i =
1, 2,3,..., P
Έτσι μόλις υπολογίσουμε τους συντελεστές λ1 , λ2 , ..., λP από την (30) βρίσκουμε
το w
=

P

∑ λ ⋅ d ⋅x
i =1

i

i

και πολύ απλά μπορούμε να βρούμε και το κατώφλι w0 αφού [6][12]

i

•

από τη (28) όταν λi > 0 τότε di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi =0

•

και αν C > λi τότε από την (24) έχουμε ότι µi > 0 άρα από την (29) παίρνουμε
ότι ξi = 0

Κατά συνέπεια όταν C > λi > 0 με di ( wT xi + w0 ) − 1 + ξi =0 και ξi = 0 έχουμε ότι:
1
1 w0 = − wT xi
di ( wT xi + w0 ) =⇒
di

(34)

Βέβαια όπως και πριν, θα πρέπει να υπολογίσουμε την πόλωση w0 ως το μέσο όρο από
όλα τα διανύσματα υποστήριξης:

w
=
0

1

∑ d
i∈I 0



i


− wT xi , με σύνολο =
Ι 0 {i : C > λi > 0}


(35)

3.3 Συναρτήσεις Πυρήνα (Kernel Functions)
Τα προβλήματα που μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει με της μηχανές διανυσματικής υποστήριξης (SVMs) είναι αυτά στα οποία μπορούν να βρεθούν με τα support
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vectors (SV) διαχωριστικές γραμμές (ή υπερεπίπεδα) σε σκοπό το βέλτιστο διαχωρισμό
δύο κλάσεων όταν αυτές μπορούν να διαχωριστούν γραμμικά (hard margin) ή ακόμη
και όταν δεν είναι αυτό εφικτό (soft margin). Είδαμε ότι στην περίπτωση που τα
δεδομένα μας δεν είναι γραμμικός διαχωρίσιμα, τότε ανάλογα με της τιμές που μπορεί
να δώσει ο χρήστης στο C ελέγχει και τη σωστή ταξινόμηση των δεδομένων. Όμως ο
γραμμικός διαχωρισμός χωρίς λάθη σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει, θα
υπήρχε αποτυχία διαχωρισμού αρκετών στιγμιοτύπων.
Ο βέλτιστος διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί σε μη γραμμικά υπερεπίδεδα
χρησιμοποιώντας μία μη γραμμική διανυσματική συνάρτηση Φ [12] :
Φ ( x) =
( Φ( x1 ), Φ( x2 ),..., Φ( xP ) )

T

Υποθέτουμε ότι τα μετασχηματισμένα πλέον στιγμιότυπα Φ ( x1 ), Φ ( x2 ), ..., Φ ( xP )
μπορούν να διαχωριστούν γραμμικά. Έτσι καταλήγουμε πάλι στην προηγούμενη
ενότητα των γραμμικά διαχωρίσιμων δεδομένων, μόνο που το κάθε στιγμιότυπο αντί
για xi που ήταν θα είναι πλέον Φ ( xi ) .
Άρα το βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο θα περιγράφεται ως εξής:
P

∑ λ ⋅ d ⋅ Φ( x )

g ( x=
) wT Φ ( x) + w=
0

i

i =1

i

i

T

⋅ Φ ( x) + w0

(36)

Όμοια πράττουμε και για το bias:

=
w0

1 P

T
 − ∑ λ j ⋅ d j ⋅ Φ ( x j ) ⋅ Φ ( xi ) 
∑
i∈I sv  d i
j=
1


1
I sv

(37)

και για τη συνάρτηση κόστους L(λ1...λP ) (dual problem):
L(λ1...=
λP )

P

1

P

P

∑ λ − 2 ∑∑ λ ⋅ λ
i

=i 1

i

=i 1 =j 1

j

⋅ di ⋅ d j ⋅ Φ ( xi )T ⋅ Φ ( x j )

(38)

Βλέπουμε ότι σε όλες τις πιο πάνω ισότητες συναντάμε εσωτερικά γινόμενα της
μορφής Φ ( x)T ⋅ Φ ( y ) και ποτέ μόνη της την Φ ( x) , οπότε θέτουμε:
k ( x, y ) = Φ ( x)T ⋅ Φ ( y )

(39)

Οπότε οι εξισώσεις (36), (37), (38) μετασχηματίζονται στις:
)
g ( x=

P

∑ λ ⋅ d ⋅ k ( x , x) + w
i =1

i

i

i

0
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=
w0

1
I sv

1 P

 − ∑ λ j ⋅ d j ⋅ k ( x j , xi ) 
∑
i∈I sv  d i
j=
1


)
L(λ1...λP=

P

1

P

P

∑ λ − 2 ∑∑ λ ⋅ λ

=i 1

i

=i 1 =j 1

i

j

(41)

⋅ di ⋅ d j ⋅ k ( xi , x j )

(42)

3.3.1 Θεώρημα Mercer
Η συνάρτηση k ( x, y ) ονομάζεται συνάρτηση πυρήνα (kernel function) και έγινε
αυτή η μετατροπή για να απλουστευτούν οι πράξεις, ιδιαίτερα όταν η διάσταση του
διανύσματος x είναι μικρότερη από τη διάσταση του Φ ( x) . Πρέπει να τονίσουμε ότι
πολλές φορές στα διανύσματα Φ ( x) η διάστασή τους μπορεί να τείνει στο άπειρο ενώ
το k ( x, y ) να υπολογίζεται πολύ εύκολα, με λίγες πράξεις.
Αυτή είναι η κύρια ιδέα, τα δεδομένα μας στο πραγματικό κόσμο δεν είναι
σχεδόν ποτέ γραμμικός διαχωρίσιμα. Για το λόγο αυτό μπορούμε να τα προβάλουμε
μέσω μιας συνάρτησης πυρήνα Φ σε ένα χώρο πιο μεγάλης διάστασης (Feature Space)
όπου ίσως να πετύχουμε ένα γραμμικό διαχωρισμό με λιγότερα σφάλματα.

Φ

Χώρος εισόδου (Input Space)

Χώρος δυνατοτήτων (Feature Space)

Σχήμα 30: Απεικόνιση συνάρτησης πυρήνα Φ

Υπάρχουν πολλές συναρτήσεις μετασχηματισμού μεγάλων ή απείρων
διαστάσεων οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συναρτήσεις πυρήνα. Όπως
αναφέρει το Θεώρημα του Mercer [17] κάθε συνάρτηση k ( x, y ) για την οποία
ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:
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∫ k ( x, y) f ( x) f ( y)dxdy ≥ 0
∀ f ( x) :
∫ f ( x) dx < 0
2

Τότε η k ( x, y ) μπορεί να γραφεί:
∞

k ( x, y ) = ∑ λ j ⋅ ϕ j ( x ) ⋅ ϕ j ( y )

(43)

j =1

και όπως είναι φανερό η (43) εμπεριέχει το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων
Φ ( x)T ⋅ Φ ( y ) με άπειρες διαστάσεις
T

=
Φ ( x)  λ1ϕ1 ( x),=
λ2 ϕ2 ( x),... , Φ ( y )  λ1ϕ1 ( y ), λ2 ϕ2 ( y ),...
Οι συντελεστές λ j ονομάζονται ιδιοτιμές και οι συναρτήσεις ϕ j ιδιοσυναρτήσεις.
Βλέπουμε ότι σύμφωνα με τα πιο πάνω ότι υπάρχουν πολλές συναρτήσεις πυρήνα που
συσχετίζονται με συναρτήσεις μετασχηματισμού Φ απείρων διαστάσεων. Οι
κυριότερες συναρτήσεις πυρήνα που συναντάμε πιο συχνά είναι οι:
e

2

− x − y /(2σ 2 )

Γκαουσσιανή RBF

 xT ⋅ y + θ 

Πολυωνυμική

tanh ( a ⋅ xT ⋅ y + θ )

Σιγμοειδής

1
2

x− y +c

Αντίστροφη πολυτετραγωνική

2

Στο ερώτημα ποια συνάρτηση πυρήνα k ( x, y ) είναι καταλληλότερη και ποια πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά, η απάντηση είναι, μετά από δοκιμές θα αξιολογήσουμε
και θα επιλέξουμε αυτή που μας δίνει τα ποιο ικανοποιητικά αποτελέσματα [6].

3.3.2 Παράδειγμα
Έστω ότι διαθέτουμε μία βάση δεδομένων και τα στιγμιότυπα είναι δύο
διαστάσεων x = [ x1 , x2 ] . Μετά το μετασχηματισμό Φ που εφαρμόζουμε το διάνυσμα
T

που παίρνουμε είναι τριών διαστάσεων, και γίνεται ως εξής:
Έστω x = [ 2, 1]T τότε
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Φ (=
x) 



( )

2


2

x





T
2 ⋅ x1 ⋅ x2  ⇒ Φ ([ 2, 1]=
)  2 ⋅ 2 ⋅=
1

 12

x22





2
1
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2
2
 
1 

Οπότε η συνάρτηση πυρήνα k ( x, y ) θα είναι:
k ( x, y ) = Φ ( x)T ⋅ Φ ( y ) = x12 y12 + 2 x1 x2 y1 y2 + x22 y22

( x1 y1 + x2 y2 )

=

= ( xT y )

2

2

Το εσωτερικό γινόμενο ( xT y ) μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα αφού πρόκειται
για πολλαπλασιασμό δύο δισδιάστατων διανυσμάτων αφού αποφύγαμε τον
πολλαπλασιασμό Φ ( x)T ⋅ Φ ( y ) , δύο τρισδιάστατων διανυσμάτων.

3.4 Διαχείριση μνήμης και μοντέλα των SVMs
Οι διαφορετικοί αλγόριθμοι των SVMs καλύπτουν πολύ μεγάλο φάσμα
κατηγοριοποίησης δεδομένων με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε πραγματικές
εφαρμογές. Εντούτοις πραγματοποιούνται βασιζόμενα στον τετραγωνικό προγραμματισμό δημιουργώντας αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης μνήμης. Καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις ταξινόμησης δύο κλάσεων και όπως είναι φυσικό για περισσότερες
από δύο κλάσεις ταξινομούν τα δεδομένα ανά δύο κλάσεις και η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται αναδρομικά έως την τελική ταξινόμηση.
Όλες οι δυνατές περιπτώσεις ταξινόμησης δύο κλάσεων στα SVMs συνοψίζονται
ως εξής:
1. Γραμμικά διαχωρίσιμα δεδομένα. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί γραμμική
συνάρτηση πυρήνα k ( x, y ) = xT y ο περιορισμός λι ≤ C δεν υπάρχει αφού το
C →∞
2. Μη γραμμικά διαχωρίσιμα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε
κάποια από τις συναρτήσεις πυρήνα ανάλογα με το ποια μας δίνει τα καλύτερα
αποτελέσματα. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο στην πειραματική διαδικασία όπου

ισχύει ο περιορισμός λι ≤ C και την τιμή του C την επιλέγει ο χρήστης όπου με
μεγάλες τιμές απαιτεί λίγες λάθος ταξινομήσεις και το αντίστροφο.
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Είναι εμφανές ότι η λύση της ταξινόμησης που μας παρέχουν οι μηχανές
διανυσματικής υποστήριξης βασίζεται στη λύση του προβλήματος τετραγωνικού
προγραμματισμού. Η γενική μορφή του προβλήματος περιγράφεται ως εξής [6]:
Υπολογίστε το μέγιστο της συνάρτησης:
LSVM ( λ1 , λ2 ,...,=
λP )

P

∑ λι −

=i 1

1 P P
∑∑ λι qij λ j
2=i 1 =j 1

(44)

με τους περιορισμούς:
0 ≤ λι ≤ C και

P

∑ λι d
j =1

i

=0

Με τα στοιχεία qij να έχουν τη μορφή qij = di d j k ( xi x j ) .
Στην σπάνια περίπτωση που τα δεδομένα μας είναι γραμμικά διαχωρίσιμα,
χρησιμοποιούμε γραμμικό πυρήνα με qij = di d j xiT x j και θέτουμε C → ∞ . Γραμμικό
πυρήνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι το
πρόβλημά μας δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμο απλά εκεί όπως αναλύσαμε θα έχουμε
ποσοστό λάθους.
Το μειονέκτημα που παρουσιάζεται στη λύση του παραπάνω προβλήματος είναι
το πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος του πίνακα Q =  qij  αφού το πλήθος των στοιχείων qij
είναι P 2 . Στα πιο πολλά προβλήματα το σύνολο των προτύπων είναι αρκετά μεγάλο,
της τάξης των δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων οπότε ο αριθμός P 2 είναι εξαιρετικά
μεγάλος για οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή κλασσικών μεθόδων επίλυσης του
προβλήματος [6]. Το γεγονός ότι ο πίνακας Q =  qij  δεν είναι ούτε συμμετρικός ούτε
τριγωνικός ούτε τριδιαγώνιος αλλά πλήρης δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον
υπολογισμό και την επίλυση του προβλήματος. Με οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν
προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα θα αποτυγχάναμε λόγω του ότι θα
χρειαζόμασταν πολύ μεγάλη μνήμη του υπολογιστικού μας συστήματος, και το εμπόδιο
αυτό να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε ο χρόνος επίλυσης θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος.
Έτσι έγινε επιτακτική ανάγκη να βρεθούν μέθοδοι να υπερκεραστεί το εμπόδιο της
μνήμης.

3.4.1 Μέθοδος τεμαχισμού ή Chunking
Πρώτος ο Vapnik [17] διαπιστώνοντας το πρόβλημα αυτό διατύπωσε τη μέθοδο
τεμαχισμού (chunking) του προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα.
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Παρατηρώντας ότι η συνάρτηση κόστους (44) δεν αλλάζει αν αφαιρέσουμε τις γραμμές
και τις στήλες του Q που αντιστοιχούν σε μηδενικές τιμές των λι . Η μέθοδος
λειτουργεί αναδρομικά υπολογίζοντας κάθε φορά ένα τμήμα του Q που αντιστοιχεί σε
μη μηδενικά λι από το προηγούμενο βήμα και στα Κ χειρότερα λι (αυτά τα λι που
παραβιάζουν πιο πολύ τις συνθήκες ΚΚΤ, ο αριθμός Κ επιλέγεται από το χρήστη. Στο
τέλος ο αλγόριθμος επιστρέφει τι βέλτιστες μεταβλητές των λι .
3.4.2 Μέθοδος Osuna και SVMlight
Οι ερευνητές Edgar Osuna , Robert Freund και Federico Girosi το 1997
παρουσίασαν ένα paper. Παρατήρησαν ότι στην εκπαίδευση ενός Support Vector
Machine σε μεγάλες βάσεις δεδομένων (π.χ. 50.000 στιγμιότυπα) όταν ο αριθμός των
διανυσμάτων υποστήριξης και αυτός επίσης πολύ μεγάλος (π.χ. 40.000), τότε η
εκπαίδευση του SVM είναι ισοδύναμη με την επίλυση ενός γραμμικά περιορισμένου
προβλήματος τετραγωνικού προγραμματισμού με αριθμό μεταβλητών ίσο με τον
αριθμό των δεδομένων. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης αυτό, γίνεται εξαιρετικά
δύσκολο όταν ο αριθμός των δεδομένων ξεπερνά τις μερικές χιλιάδες [26].
Σε προηγούμενες μελέτες που είχαν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, η στρατηγική
που ακολουθήθηκε για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων τετραγωνικού
προγραμματισμού επωφελήθηκε από το γεγονός ότι ο αναμενόμενος αριθμός των
διανυσμάτων υποστήριξης ήταν μικρός (< 3.000). Ως εκ τούτου οι μέχρι εκείνη τη
στιγμή υλοποιημένοι αλγόριθμοι δεν μπορούσαν να επιλύσουν τέτοια προβλήματα
όταν εμφανίζονταν μερικές χιλιάδες διανύσματα υποστήριξης. Έτσι πρότειναν το εξής:
αν αντί του αρχικού προβλήματος, επιλυθεί ένα μικρότερο πρόβλημα επιλέγοντας μόνο
μερικές γραμμές και στήλες του πίνακα Q (ο πίνακας Q αναφέρθηκε και στην μέθοδο
τεμαχισμού) έτσι ώστε στο μικρότερο αυτό πρόβλημα να περιέχεται τουλάχιστον ένα
λι που παραβιάζει τις συνθήκες ΚΚΤ τότε η συνάρτηση κόστους τότε η συνάρτηση
κόστους μειώνεται και όλοι οι περιορισμοί που ικανοποιούνταν πριν συνεχίζουν να
ικανοποιούνται [6][26]. Άρα κάνοντας αυτή τη διαδικασία αναδρομικά, για μία ομάδα
από μικρότερα προβλήματα, προσέχοντας κάθε φορά κάθε πρόβλημα να περιέχει
τουλάχιστον ένα λι που παραβιάζει τις συνθήκες ΚΚΤ, τότε τελικά θα φτάσουμε στη
συνολική λύση του αρχικού μας προβλήματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διατηρούμε
σταθερό το μέγεθος του υποπροβλήματος που λύνουμε κάθε φορά και σε κάθε βήμα
να προσθέτουμε ένα πολλαπλασιαστή Lagrange λι , που παραβιάζει τις συνθήκες ΚΚΤ,

=
λι 0=
ή λj C .
και να αφαιρούμε ένα άλλο που είναι
Έτσι ο Thorsten Joachims το 1999 υλοποίησε την παραπάνω μέθοδο σε γλώσσα
προγραμματισμού C και δημοσίευσε έναν αλγόριθμο που να προσθέτει και να αφαιρεί
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μεταβλητές από το συνολικό πρόβλημα που επιλύεται κάθε φορά και ονόμασε τον
αλγόριθμο αυτό SVMlight [6].

3.4.3 Μέθοδος Ακολουθιακής Ελάχιστης Βελτιστοποίησης ή SMO
Η μέθοδος Ακολουθιακής Ελάχιστης Βελτιστοποίησης (Sequential Minimal
Optimization – SMO) έγινε γνωστή από τον Platt το 1999. Είναι θα λέγαμε μία
παραλλαγή της μεθόδου Osuna, αφού ακολουθεί την τακτική του τεμαχισμού του
προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα. Για τη λύση του κάθε υποπροβλήματος σε
κάθε βήμα επιλέγεται το μικρότερο από αυτά, το οποίο περιέχει μόνο δύο
πολλαπλασιαστές Lagrange λι , λ j . Η τακτική αυτή δίνει ένα πλεονέκτημα στη μέθοδο
αυτή. Το κάθε υποπρόβλημα είναι δύο μεταβλητών και συνεπώς μπορεί να λυθεί
αναλυτικά, χωρίς την κλήση κάποιας συνάρτησης τετραγωνικού προγραμματισμού.
Οπότε το κάθε υποπρόβλημα λύνεται γρηγορότερα, αλλά θα έχουμε πολλά
περισσότερα υποπροβλήματα σε σύγκριση με τη μέθοδο Osuna.
Ο παρακάτω πίνακας είναι σύγκριση της μεθόδου SMO με τη μέθοδο του
τεμαχισμό σε σχέση με το χρόνο όταν τα data set μεγαλώνουν αρκετά. Για αραιό ή
πυκνό πίνακα Q .

Σχήμα 31: SMO vs Chunking [27]
Υπάρχουν αρκετές υλοποιήσεις των SMO σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Μία από αυτές είναι ο LibSVM ο οποίος γράφτηκε αρχικά σε C++ και οι
δημιουργοί του υποστηρίζουν ότι είναι ένας από τους γρηγορότερους αλγόριθμους των
SVMs. Στην πειραματική διαδικασία θα δούμε και θα συγκρίνουμε τους χρόνους που
αποκρίνονται δύο αλγόριθμοι LibSVM με δύο διαφορετικούς πυρήνες και τρεις
αλγόριθμοι κλασσικών SMO πάλι και αυτοί με τρεις διαφορετικούς πυρήνες [28].
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Διπλωματική Εργασία
Κεφάλαιο 4ο

Αποτελέσματα σύγκρισης σε προβλήματα ταξινόμησης
των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με SVMs με
πραγματικά σετ δεδομένων
4.1 Κατηγοριοποιητές (Ταξινομητές) Πειραματικής Διαδικασίας
Εξετάσαμε τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και της Μηχανές Διανυσματικής
Υποστήριξης θεωρητικά και αξιολογήσαμε ανάλογα την κάθε περίπτωση. Στον
πραγματικό κόσμο όμως, με πραγματικά δεδομένα τα οποία σχεδόν ποτέ δεν
μπορούμε να διαχωρίσουμε γραμμικά πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά των ΤΝΔ και
των SVMs σε κάποιο περιβάλλον που υλοποιούνται με πραγματικά σετ δεδομένων
(data sets). Το weka είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο σε Java το οποίο υλοποιεί ένα
μεγάλο αριθμό αλγορίθμων. Για τους σκοπούς της διπλωματικής αυτής εργασίας
επέλεξα ένα αλγόριθμο για τα ΤΝΔ τον MultilayerPerceptron ο οποίος συγκεκριμένα
στο weka πραγματοποιείται με backpropagation ενώ όλοι οι νευρώνες του ενεργοποιούνται με σιγμοειδή συνάρτηση εκτός από την περίπτωση που τα δεδομένα στην
είσοδο είναι αριθμητικά (numeric), τότε οι νευρώνες είναι χωρίς κατώφλι και
ενεργοποιούνται με τη γραμμική συνάρτηση. Στα πειραματικά αποτελέσματα θα τον
δούμε στην τρίτη θέση των αλγορίθμων με το όνομα:
1. (3) functions.MultilayerPerceptron '-L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 20 -H a' 5990607817048210779
τον οποίο θα ονομάζουμε MLP.
Οι υπόλοιποι πέντε αλγόριθμοι αφορούν τα SVMs και είναι δύο υλοποιήσεις
του LibSVM με δύο διαφορετικούς πυρήνες και τρεις υλοποιήσεις SMO.
2. (1) functions.LibSVM '-S 0 -K 2 -D 3 -G 0.0 -R 0.0 -N 0.5 -M 40.0 -C 1.0 -E 0.0010 -P
0.1 -model \"C:\\\\Program Files\\\\Weka-3-7\" -seed 1' 14172

(

Με πυρήνα radial basis function: exp − gamma ⋅ u − v
−a x− y

2

) ή αντίστοιχα με το

2

θεωρητικό μέρος e
τον οποίο αλγόριθμο θα ονομάζουμε LibSVM_1
3. (2) functions.LibSVM '-S 0 -K 3 -D 3 -G 0.0 -R 0.0 -N 0.5 -M 40.0 -C 1.0 -E 0.0010 -P
0.1 -model \"C:\\\\Program Files\\\\Weka-3-7\" -seed 1' 14172
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Με πυρήνα sigmoid: tanh ( gamma ⋅ u ' ⋅ v + coef 0 ) ή αντίστοιχα με το θεωρητικό
μέρος tanh ( a ⋅ xT ⋅ y + θ )
τον οποίο αλγόριθμο θα ονομάζουμε LibSVM_2
και ακόμη τρεις υλοποιήσεις του SMO με τρεις διαφορετικούς πυρήνες αντίστοιχα:
4. (4) functions.SMO '-C 1.0 -L 0.0010 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1 -K
\"functions.supportVector.PolyKernel
-C
250007
-E
1.0\"'
6585883636378691736
Με πυρήνα polynomial kernel : K(x, y) = <x, y>^p or K(x, y) = (<x, y>+1)^p
τον οποίο αλγόριθμο θα ονομάζουμε SMO_1
5. (5) functions.SMO '-C 1.0 -L 0.0010 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1 -K
\"functions.supportVector.RBFKernel
-C
250007
-G
0.01\"'
6585883636378691736
Με πυρήνα RBF kernel. K(x, y) = e^-(gamma * <x-y, x-y>^2)
τον οποίο αλγόριθμο θα ονομάζουμε SMO_2
6. (6) functions.SMO '-C 1.0 -L 0.0010 -P 1.0E-12 -N 0 -V -1 -W 1 -K
\"functions.supportVector.NormalizedPolyKernel -C 250007 -E 2.0\"' 6585883636378691736
Με πυρήνα normalized polynomial kernel: K(x,y) = <x,y>/sqrt(<x,x><y,y>) όπου
<x,y> = PolyKernel(x,y)
τον οποίο θα ονομάζουμε SMO_3

4.2 Τα Μεγέθη Αξιολόγησης των Κατηγοριοποιητών
Εκπαιδεύοντας τους έξι αυτούς κατηγοριοποιητές θα πρέπει να μπορούμε να
αξιολογήσουμε με κάποιο τρόπο και να συμπεράνουμε ποιος από αυτούς δίνει τα
καλύτερα αποτελέσματα για κάποιο data set ή ακόμη περισσότερο τη γενική τους
εικόνα.
Ας υποθέσουμε ότι διαθέτουμε ένα σύνολο δεδομένων (training data set) με το
οποίο θα εκπαιδεύσουμε όλους τους κατηγοριοποιητές μας και τα δεδομένα μας αυτά
μπορούν να χωριστούν μόνο σε δύο κλάσεις. Άλλωστε και περισσότερες από δύο
κλάσεις να έχουμε στο πρόβλημά μας οι αλγόριθμοι που υλοποιούν τους ταξινομητές
λειτουργούν αναδρομικά, χωρίζοντας τα δεδομένα κάθε φορά σε δύο κλάσεις, αλλά
για να γίνει πιο κατανοητό, υποθέτουμε ότι έχουμε μόνο δύο κλάσεις όπου τη μία
ονομάζουμε θετική κλάση (+) και σε αυτή αντιστοιχούν οι σωστές ταξινομήσεις και μία
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αρνητική κλάση (-) όπου σε αυτή αντιστοιχούν οι λάθος ταξινομήσεις. Άρα το
αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης ενός στιγμιότυπου (δεδομένου) θα είναι σωστό ή
λάθος [25].

Σχήμα 32: Πίνακας ενδεχόμενων αποτελεσμάτων (Contingency table)
•

ΤΡ: Το σύνολο των δεδομένων που ταξινομήθηκαν σωστά στη θετική κλάση.

•

FP: Το σύνολο των δεδομένων που ταξινομήθηκαν λάθος στη θετική κλάση.

•

FN: Το σύνολο των δεδομένων που ταξινομήθηκαν λάθος στην αρνητική κλάση.

•

TN: Το σύνολο των δεδομένων που ταξινομήθηκαν σωστά στην αρνητική κλάση.

Ένα μέγεθος το οποίο μας δείχνει πόσο ακριβής είναι ο ταξινομητής μας είναι η
ακρίβεια Accuracy ή Percent Correct. Το ποσοστό της ακρίβειας των σωστά
κατανεμημένων στιγμιοτύπων όσο μεγάλο και ας είναι δε σημαίνει ότι αρκεί να μας
χαρακτηρίσει τον ταξινομητή μας ως πολύ καλό. Στην πειραματική διαδικασία με τα
πραγματικά δεδομένα θα ξεκαθαρίσει ο ισχυρισμός αυτός.
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Για να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα σχετικά με το πόσο καλός
είναι ένα κατηγοριοποιητής υπάρχουν και άλλα μεγέθη που πρέπει να δούμε:
True Positive Rate (TPR) ή Sensitivity (ευαισθησία): Είναι το μέγεθος το οποίο
προσδιορίζει τις σωστές ταξινομήσεις των θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με όλα τα
θετικά στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης. Καλείται ακόμη και Hit Rate ή
Recall και δίνετε από τον τύπο:

TPR
=

TP
TP
=
P TP + FN

Όμοια έχουμε την Specificity ή Ακρίβεια: Μετρά το ποσοστό των αρνητικών
στιγμιοτύπων που έχουν προσδιοριστεί σωστά από τον ταξινομητή.

specificity ( SPC
=
)

TN
TN
=
N
FP + TN

Τα δύο αυτά μεγέθη είναι πολύ σημαντικά διότι αν για παράδειγμα έχουμε ένα
ταξινομητή και θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε μία ομάδα ατόμων. Αν η ομάδα αυτή
χωρίζεται σε άτομα με μία ασθένεια και σε υγιή άτομα, τότε είναι πολύ σημαντικό ο
ταξινομητής μας να μπορεί να επιλέξει σωστά αν κάποιο άτομο είναι υγιές να το
κατατάξει σωστά στην κλάση των υγιή ατόμων (μεγάλο TPR ), ή αν κάποιο άτομο είναι
ασθενής να το κατατάξει επίσης σωστά στην κλάση των ασθενών (μεγάλο SPC ).
Αντίστοιχα με το TPR έχουμε ακόμη το False Positive Rate (FPR) το οποίο
προσδιορίζει τα λάθος θετικά αποτελέσματα σε σχέση με όλα τα αρνητικά στιγμιότυπα
κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης. Καλείται ακόμη Fall – out.

FPR
=

FP
FP
=
ακόμη FPR = 1 − specificity όπου
N
FP + TN

Ο πίνακας ενδεχόμενων αποτελεσμάτων του σχήματος 30, μπορεί να μας δώσει
ακόμη μία γραφική παράσταση δύο διαστάσεων με άξονες των x, y να παίρνουν τιμές
των FPR και TPR αντίστοιχα. Κάθε σημείο από τον πίνακα ενδεχόμενων
αποτελεσμάτων αναπαριστάται από σημείο σε αυτή γραφική τη γραφική παράσταση η
οποία ονομάζεται γράφημα ROC (Receiver Operating Characteristics). Αφού το TPR
είναι η sensitivity και FPR είναι 1 − specificity το γράφημα αυτό ονομάζεται και
sensitivity vs (1 − specificity).
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Σχήμα 33: ROC Καμπύλη [25]
Αν διαθέταμε τον ταξινομητή ο οποίος δε θα έκανε λάθος καμία κατηγοριοποίηση τότε το σημείο που θα τον αντιπροσώπευε στο πιο πάνω ROC γράφημα είναι
αυτό πάνω αριστερά, με συντεταγμένες (0, 1). Το σημείο αυτό αντιπροσωπεύει 100%
ευαισθησία (κανένα λάθος αρνητικό) και 100% ακρίβεια (κανένα λάθος θετικό). Το
σημείο αυτό καλείτε και ως τέλεια κατηγοριοποίηση [25]. Το αντιδιαμετρικό του
σημείο με συντεταγμένες (1, 0) είναι το εντελώς ανάποδο από το προηγούμενο. Το
σημείο αυτό αντιπροσωπεύει 0% ευαισθησία και 0% ακρίβεια, κάνει μόνο λάθος
ταξινομήσεις και στις θετικές και στις αρνητικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικά σε
αυτές τις οποίες η ευαισθησία και η ακρίβεια έχουν πολύ μικρές τιμές μπορούμε να
“αντιστρέψουμε” τον κατηγοριοποιητή μας και να πάρουμε πολύ καλές τιμές.
Αντιστρέφοντας τον κατηγοριοποιητή θα εμφανίσουμε στο ROC διάγραμμα ένα
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αντιδιαμετρικό σημείο το οποίο θα έχει πλέον πολύ καλά ποσοστά ευαισθησίας και η
ακρίβειας. Ένα τέτοιο παράδειγμα ακολουθεί λίγο πιο κάτω.
Το σημείο με συντεταγμένες (0, 0) αντιπροσωπεύει 0% ευαισθησία και 100%
ακρίβεια, δηλαδή τα θετικά στιγμιότυπα τα ταξινομεί λανθασμένα και τα αρνητικά
στιγμιότυπα 100% σωστά. Τέλος το σημείο με συντεταγμένες (1, 1) αντιπροσωπεύει
100% ευαισθησία και 0% ακρίβεια, δηλαδή τα θετικά στιγμιότυπα τα ταξινομεί σωστά
και τα αρνητικά στιγμιότυπα λάθος.
Αν διαθέταμε ένα ταξινομητή που έκανε τυχαίες ταξινομήσεις τότε η κόκκινη
διακεκομμένη γραμμή είναι αυτή που θα τον αντιπροσώπευε και όσο θα αυξάναμε τα
στιγμιότυπα το σημείο που τελικά θα μας έδειχνε είναι αυτό με συντεταγμένες
(0.5,0.5). Γενικά ένας καλός ταξινομητής θα πρέπει να βρίσκετε πάνω από την κόκκινη
διακεκομμένη γραμμή, όπου τότε θα ισχύει
[31][35].
Ας δούμε ένα παράδειγμα στο ROC διάγραμμα για δύο αντιδιαμετρικά σημεία
το C = (0.24, 0.88) και C’ = (0.76, 0.12) τα οποία αντιστοιχούν στις προβλέψεις δύο
ταξινομητών αντίστοιχα. Η γραμμή που τα ενώνει περνά από το σημείο (0.5, 0.5) και
όπως είναι προφανές αυτό ισχύει για όλα τα αντιδιαμετρικά σημεία. Αν διαθέτουμε
ένα σύνολο με 100 θετικά και 100 αρνητικά στιγμιότυπα τότε οι πίνακες ενδεχομένων
αποτελεσμάτων θα έχουν ως εξής:

Σχήμα 34: Παράδειγμα συμμετρικών σημείων στο ROC γράφημα
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Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι το σημείο C = (0.24, 0.88) αντιπροσωπεύει 24%
ευαισθησία και 12% ακρίβεια και το σημείο C’ = (0.76, 0.12) αντιπροσωπεύει 76%
ευαισθησία και 88% ακρίβεια [25]. Βλέπουμε λοιπόν πως με την “αντιστροφή” του
ταξινομητή μπορούμε να πάρουμε πολύ καλά αποτελέσματα.

4.3 Πειραματική διαδικασία και αποτελέσματα
Εξετάσαμε είκοσι δύο σύνολα δεδομένων (Παράρτημα Β) και συγκρίναμε σε
αυτά, τη συμπεριφορά των έξι κατηγοριοποιητών. Το βασικό πρόβλημα σύγκρισης των
αλγορίθμων αυτών είναι ότι τα νευρωνικά δίκτυα έχουν πολύ μεγάλους χρόνους
εκπαίδευσης σε σχέση με τα SVMs και για το λόγο αυτό επιλέξαμε τις ομάδες ώστε η
κλίμακα να είναι σχετικά κοντά, μεταξύ των αλγορίθμων για κάθε ομάδα.
Αρχικά παρουσιάζουμε τους τρεις βασικούς πίνακες με τα αποτελέσματά τους
(Percent correct, Elapsed Time Training και ROC). Χωρίσαμε τα σετ δεδομένων σε μία
τετράδα και έξι τριάδες και έχοντας σαν δείκτες τα Percent correct, Elapsed Time
Training και ROC, ανά τρία γραφήματα προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε τον νικητή
δηλαδή ποιος κατηγοριοποιητής συμπεριφέρεται καλύτερα στα ίδια σετ δεδομένων.

4.3.1 Percent correct
Tester: weka.experiment.PairedCorrectedTTester
Analysing: Percent correct
Datasets: 22
Dataset
badges2
waveform

LibSVM_1 LibSVM_2 MLP
SMO_1
SMO_2 SMO_3
81,51
71,45
100,00
100,00 100,00
100,00
86,62
56,74
83,56
86,48
85,38
86,33
pima_diabetes
65,11
65,11
74,75
76,80
65,11
66,76
heart-statlog
55,93
55,56
79,41
83,89
82,78
84,11
monk1
82,01
59,11
97,69
79,58
69,88
89,66
monk2
60,76
53,65
100,00
58,70
62,13
60,04
monk3
90,83
52,54
89,24
93,45
87,58
93,45
tae
53,42
34,42
50,57
53,60
34,95
53,13
relation (titanic)
78,16
72,33
78,68
77,60
77,60
79,05
vowel
88,10
8,41
92,73
70,61
30,98
52,42
zoo
52,85
40,61
95,66
96,05
72,39
94,08
zoo2
92,75
71,91
95,35
96,24
73,27
96,24
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iris
vote
balance-scale
car
german_gredit
Glass
haberman
ionosphere
sonar
spect

97,67
95,61
89,87
96,62
70,00
68,34
73,42
93,05
64,99
71,01

6,47
95,61
50,86
63,88
70,00
35,51
73,53
86,36
53,53
70,73

96,93
94,43
90,69
99,42
71,71
67,32
70,32
91,06
81,61
61,53

96,27
95,77
87,57
93,62
75,09
57,36
72,97
88,07
76,60
69,28

88,07
94,69
87,57
84,34
70,03
35,51
73,53
75,90
68,14
70,16

77,20
95,59
90,88
96,37
76,08
62,37
73,03
85,30
76,67

Σχήμα 35: Πίνακας αποτελεσμάτων Percent correct

4.3.2 Elapsed Time Training
Dataset
badges2
waveform
pima_diabetes
heart-statlog
monk1
monk2
monk3

tae
relation (titanic)
vowel
zoo
zoo2

iris
vote
balance-scale
car
german_gredit
Glass
haberman
ionosphere
sonar
spect

LibSVM_1 LibSVM_2 MLP
SMO_1
SMO_2 SMO_3
0,04
0,02
311,16
0,38
0,38
0,38
9,25
16,59
115,51
2,13 156,45
86,34
0,21
0,09
1,66
0,03
0,47
0,71
0,04
0,03
0,97
0,02
0,04
0,06
0,02
0,02
0,54
0,01
0,02
0,03
0,02
0,02
0,73
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,53
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
0,27
0,19
0,19
0,20
0,33
0,40
3,51
0,30
3,30
2,99
0,61
0,87
20,33
1,25
2,24
2,97
0,13
0,19
17,54
0,40
0,26
0,21
0,16
0,16
1,64
0,33
0,34
0,28
0,02
0,02
0,22
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
2,18
0,03
0,07
0,09
0,05
0,12
0,59
0,02
0,17
0,15
0,33
0,51
15,18
0,47
2,42
3,21
0,36
0,20
23,61
0,48
0,50
0,77
0,11
0,14
1,08
0,25
0,27
0,29
0,03
0,02
1,27
0,03
0,05
0,12
0,05
0,06
3,13
0,03
0,06
0,07
0,09
0,09
9,52
0,04
0,05
0,07
0,02
0,02
1,52
0,04
0,03

Σχήμα 36: Πίνακας αποτελεσμάτων Elapsed time training
Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Μαθηματικών
Neural Networks - Support Vector Machines – Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Διπλωματική Εργασία

73

4.3.3 ROC
Dataset
badges2
waveform

LibSVM_1 LibSVM_2 MLP
SMO_1
SMO_2 SMO_3
0,70
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,67
0,96
0,93
0,92
0,93
pima_diabetes
0,50
0,50
0,80
0,71
0,50
0,55
heart-statlog
0,50
0,50
0,86
0,83
0,82
0,84
monk1
0,82
0,59
0,96
0,80
0,70
0,90
monk2
0,51
0,47
1,00
0,48
0,50
0,50
monk3
0,91
0,53
0,94
0,93
0,88
0,93
tae
0,65
0,50
0,68
0,68
0,51
0,68
relation (titanic)
0,70
0,64
0,77
0,70
0,70
0,68
vowel
0,93
0,50
0,98
0,95
0,81
0,92
zoo
0,64
0,50
0,99
0,99
0,87
0,98
zoo2
0,95
0,81
0,99
0,99
0,88
0,99
iris
0,98
0,30
1,00
0,98
0,94
0,87
vote
0,96
0,96
0,99
0,96
0,95
0,96
balance-scale
0,91
0,55
0,98
0,88
0,88
0,90
car
0,97
0,47
1,00
0,95
0,87
0,98
german_gredit
0,50
0,50
0,73
0,67
0,50
0,66
Glass
0,77
0,50
0,86
0,75
0,50
0,79
haberman
0,51
0,50
0,66
0,50
0,50
0,50
ionosphere
0,91
0,82
0,92
0,84
0,66
0,79
sonar
0,63
0,50
0,89
0,76
0,66
0,76
spect
0,71
0,71
0,66
0,69
0,70
Σχήμα 37: Πίνακας αποτελεσμάτων ROC
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Percent correct - Accuracy
120,000
100,000
80,000

badges2

60,000

waveform

40,000

vowel

20,000

zoo

,000
LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 38: Percent correct - Accuracy
Elapsed Time training
350,000
300,000
250,000

badges2

200,000

waveform

150,000

vowel

100,000

zoo

50,000
,000
LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 39: Elapsed Time training
ROC
1,2000
1,000
,8000

badges2

,6000

waveform

,4000

vowel

,2000

zoo

,000
LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 40: ROC
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Από τα τρία αυτά γραφήματα και για κάθε παρόμοια τριάδα γραφημάτων εμείς
ψάχνουμε τον κατηγοριοποιητή που να συνδυάζει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας
(Percent correct) το μικρότερο χρόνο εκπαίδευσης των δεδομένων που έκανε, και τη
μεγαλύτερη τιμή στο ROC διάγραμμα που αντιπροσωπεύει την ευαισθησία και την
ακρίβεια.
Βλέπουμε ότι ο SMO_1 συνδυάζει τον καλύτερο χρόνο με διαφορά με μεγάλα
ποσοστά επιτυχίας - ακρίβειας (μετά τον MLP) και μεγάλες τιμές στο ROC γράφημα
(μετά τον MLP). O MLP θα ήταν ο καλύτερος κατηγοριοποιητής αν δεν μας ενδιέφερε ο
χρόνος εκπαίδευσης των δεδομένων. Σε αυτό το δείκτη είναι πάρα πολύ κακός αφού
είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο αργός. Με καλά ποσοστά έχουμε και τους SMO_2 και
SMO_3 αλλά πιο γρήγορους από αυτούς είναι οι LibSVM_1 και LibSVM_2. Ο LibSVM_2
αν και πιο γρήγορος από τους SMO_2 και SMO_3 δεν έχει τόσο καλά ποσοστά
ακρίβειας όπως και καλές τιμές στο ROC γράφημα.

Percent correct - Accuracy
120,000
100,000
80,000
pima_diabetes

60,000

heart-statlog

40,000

monk1

20,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 41: Percent correct - Accuracy
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Elapsed Time training
1,8000
1,6000
1,4000
1,2000
1,000

pima_diabetes

,8000

heart-statlog

,6000

monk1

,4000
,2000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 42: Elapsed Time training
ROC
1,2000
1,000
,8000
pima_diabetes

,6000

heart-statlog

,4000

monk1

,2000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 43: ROC
Όμοια με πριν βλέπουμε ότι ο SMO_1 συνδυάζει τον καλύτερο χρόνο με
διαφορά με μεγάλα ποσοστά ακρίβειας (λίγο πιο κάτω από τον MLP μόνο σε ένα σετ
δεδομένων) και μεγάλες τιμές στο ROC γράφημα (μετά τον MLP). O MLP θα ήταν ο
καλύτερος κατηγοριοποιητής αν δεν μας ενδιέφερε ξανά ο χρόνος εκπαίδευσης των
δεδομένων. Σε αυτό το δείκτη είναι κακός αφού είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο αργός.
Με καλά ποσοστά έχουμε και τους SMO_2 και SMO_3 αλλά πιο γρήγορους από αυτούς
είναι οι LibSVM_1 και LibSVM_2. Ο LibSVM_2 αν και πιο γρήγορος από τους SMO_2 και
SMO_3 δεν έχει τόσο καλά ποσοστά επιτυχίας όπως και στο ROC γράφημα.
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Percent correct - Accuracy
120,000
100,000
80,000

monk2

60,000

monk3

40,000

tae

20,000
,000
LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 44: Percent correct - Accuracy
Elapsed Time training
,8000
,7000
,6000
,5000
,4000
,3000
,2000
,1000
,000

monk2
monk3
tae

LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 45: Elapsed Time training
ROC
1,2000
1,000
,8000

monk2

,6000

monk3

,4000

tae

,2000
,000
LibSVM_1

LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 46: ROC
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Σε αυτά τα τρία σετ δεδομένων βλέπουμε τον MLP για ακόμη μία φορά να έχει
τα καλύτερα ποσοστά αλλά να είναι με διαφορά ο πιο αργός από όλους στην
εκπαίδευση των δεδομένων. Αυτή τη φορά τα καλύτερα αποτελέσματα συνολικά
παρουσιάζει ο LibSVM_1 αφού έχει το καλύτερο χρόνο εκπαίδευσης ενώ έχει εξίσου
καλά ποσοστά με τους υπόλοιπους SMO. Χαμηλότερα ποσοστά από όλους τους
κατηγοριοποιητές παρουσιάζει ο LibSVM_2 ενώ είναι το ίδιο γρήγορος με τον
LibSVM_1. Από τους SMO, ο SMO_1 και ο SMO_3 δεν διαφέρουν πολύ και φαίνονται να
έχουν λίγο καλύτερα αποτελέσματα από τον SMO_2.

Percent correct - Accuracy
120,000
100,000
80,000

relation (titanic)

60,000

zoo2

40,000

iris

20,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 47: Percent correct - Accuracy
Elapsed Time training
4,000
3,5000
3,000
2,5000

relation (titanic)

2,000

zoo2

1,5000

iris

1,000
,5000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 48: Elapsed Time training
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ROC
1,2000
1,000
,8000

relation (titanic)

,6000

zoo2

,4000

iris

,2000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 49: ROC
Παρατηρούμε ότι LibSVM_2 ενώ έχει τον καλύτερο χρόνο εκπαίδευσης μαζί με
τον LibSVM_1 έχει τα χειρότερα αποτελέσματα στα άλλα δύο γραφήματα, ακρίβειας
και ROC. Αμέσως λίγο καλύτερος από αυτόν είναι ο κατηγοριοποιητής SMO_2 με
καλύτερα ποσοστά από τον LibSVM_2 αλλά λίγο χειρότερα από όλους τους
υπόλοιπους. Ο καλύτερος κατηγοριοποιητής είναι ο LibSVM_1 αφού είναι με διαφορά
ο γρηγορότερος ενώ τα ποσοστά του είναι παρόμοια με τους υπόλοιπους τρεις
κατηγοριοποιητές. Οι υπόλοιποι τρεις παρουσιάζουν περίπου τα ίδια ποσοστά με λίγο
πιο αργό στο χρόνο εκπαίδευσης για άλλη μία φορά τον MLP.

Percent correct - Accuracy
120,000
100,000
80,000
vote

60,000

balance-scale

40,000

car

20,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 50: Percent correct - Accuracy
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Elapsed Time training
16,000
14,000
12,000
10,000

vote

8,000

balance-scale

6,000

car

4,000
2,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 51: Elapsed Time training
ROC
1,2000
1,000
,8000
vote

,6000

balance-scale

,4000

car

,2000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 52: ROC
Για άλλη μια φορά ο κατηγοριοποιητής MLP παρότι έχει τα καλύτερα ποσοστά,
στο χρόνο εκπαίδευσης δεδομένων είναι με διαφορά ο πιο αργός σε όλα τα σετ
δεδομένων. Πολύ καλά ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγοριοποιητές LibSVM_1 και
SMO_3 με το πρώτο να είναι πιο γρήγορος. Οπότε ο LibSVM_1 εμφανίζεται ως ο
καλύτερος ταξινομητής. Λίγο πιο αργός από τον LibSVM_1 είναι ο SMO_1 με πολύ καλά
ποσοστά, είναι θα λέγαμε ο δεύτερος καλύτερος ταξινομητής. Ο LibSVM_2 είναι ο
επόμενος πιο γρήγορος από τους άλλους αλλά τα ποσοστά του είναι χαμηλότερα από
όλους τους ταξινομητές. Τέλος ο SMO_3 είναι λίγο καλύτερος σε ποσοστά από τον
SMO_2, αλλά ελάχιστα πιο αργός.
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Percent correct - Accuracy
80,000
70,000
60,000
50,000

german_gredit

40,000

Glass

30,000

haberman

20,000
10,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 53: Percent correct - Accuracy
Elapsed Time training
25,000
20,000
15,000

german_gredit

10,000

Glass
haberman

5,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 54: Elapsed Time training
ROC
1,000
,9000
,8000
,7000
,6000
,5000
,4000
,3000
,2000
,1000
,000

german_gredit
Glass
haberman

LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 55: ROC
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Ξεκινώντας από τον MLP είναι πάλι ο πιο αργός με μεγάλα ποσοστά και στο
Accuracy, και τα μεγαλύτερα από όλους στο γράφημα ROC. Αν παρατηρήσουμε
προσεκτικά ο SMO_1 και ο SMO_3 έχουν τα καλύτερα ποσοστά στο σύνολο των
δεδομένων και αρκετά καλά ποσοστά στο ROC σε σχέση με τους άλλους. Άρα ο SMO_1
έχει την καλύτερη συμπεριφορά διότι είναι λίγο πιο γρήγορος από τον SMO_3 που
είναι η ισάξιος του πρώτου ή ελάχιστα πιο κάτω. Έπειτα ακολουθεί ο LibSVM_1 με
μεγάλα ποσοστά στο Accuracy αλλά μέτρια στο γράφημα ROC. Τελευταίοι είναι οι
LibSVM_2 και SMO_2 με παρόμοια ποσοστά και λίγο πιο γρήγορο τον LibSVM_2.
Percent correct - Accuracy
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000

ionosphere

50,000
40,000

sonar

30,000

spect

20,000
10,000
,000
LibSVM_1 LibSVM_2

MLP

SMO_1

SMO_2

SMO_3

Σχήμα 56: Percent correct - Accuracy
Elapsed Time training
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
,000

ionosphere
sonar
spect
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Σχήμα 57: Elapsed Time training
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ROC
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Σχήμα 58: ROC
Άλλη μια φορά ο κατηγοριοποιητής MLP παρότι έχει σχετικά καλά ποσοστά, στο
χρόνο εκπαίδευσης δεδομένων είναι με διαφορά ο πιο αργός. Πολύ καλά ποσοστά
παρουσιάζουν οι κατηγοριοποιητές LibSVM_1 και SMO_1 με τον δεύτερο λίγο πιο ταχύ
στο χρόνο εκπαίδευσης δεδομένων. Γενικά σε αυτή τη σύγκριση όλοι οι SMO είναι πιο
γρήγοροι από τους υπόλοιπους ταξινομητές, απλά ο SMO_1 έχει καλύτερα ποσοστά
στα άλλα δύο γραφήματα από τους SMO_2 και SMO_3. Τέλος ο LibSVM_2 εμφανίζει τα
λιγότερο καλά αποτελέσματα από όλους τους άλλους ταξινομητές ενώ σε ταχύτητα
είναι σχετικά γρήγορος όπως ο LibSVM_1.

4.4 Στατιστική σύγκριση
Για να μπορέσουμε να πάμε πιο βαθιά τη σύγκριση των έξι αυτών ταξινομητών,
θα πρέπει να δούμε και τα στατιστικά αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης. Πολλά
στατιστικά τεστ έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για παρόμοιους παραλληλισμούς.
Εμείς θα μείνουμε σε δύο συγκεκριμένα, το Friedman test και το Nemenyi Test.

4.4.1 Training Time
Με το Friedman test (Ranking) μπορούμε να δούμε ποιος αλγόριθμος έχει τα
καλύτερα αποτελέσματα για τα 22 data set της πειραματικής διαδικασίας της
ταξινόμησης. Επειδή όμως αυτό είναι ένας μέσος όρος της απόδοσης των ταξινομητών
στα συγκεκριμένα σετ δεδομένων, μόνο διαισθητικά μπορούμε να βρούμε το νικητή
και όχι στατιστικά.
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Rank
1
2
3
4
5
6

Algorithms
LibSVM_1
SMO_1
LibSVM_2
SMO_2
SMO_3
MLP
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Friedman test (Ranking)
4,84090909090909
4,772727272727271
4,681818181818181
3,1818181818181808
2,4772727272727266
1,0454545454545452

Σχήμα 59: Ranking
Αν για παράδειγμα κάποιος ταξινομητής σε ένα σετ δεδομένων είχε πολύ
μεγάλη διαφορά (καλύτερος) στο training time από τους υπόλοιπους αλγορίθμους και
ταυτόχρονα σε όλα τα υπόλοιπα σετ ήταν ελάχιστα χειρότερος τότε θα ερχόταν πρώτος
στο Ranking επειδή ο μέσος όρος του θα ήταν καλύτερος. Άσχετα αν σε όλα τα
υπόλοιπα τεστ ήταν “χαμένος” έστω και για λίγο.
Από το Friedman test βλέπουμε ότι πρώτος έρχεται ο LibSVM_1, είναι δηλαδή
αυτός με το καλύτερο μέσο όρο αποτελεσμάτων στο training time με δεύτερο τον
SMO_1, τρίτο τον LibSVM_2, τέταρτο τον SMO_2 πέμπτο τον SMO_3 και έκτο τον MLP.
Το Nemenyi Test θα μας επιβεβαιώσει ή όχι, αυτήν την κατάταξη συγκρίνοντας
ανά δύο τους αλγορίθμους αυτούς.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Algorithms
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_1
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
SMO_2 vs. SMO_3
MLP vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_2
SMO_1 vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2
MLP vs. SMO_2
LibSVM_2 vs. SMO_3
SMO_1 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. MLP
MLP vs. SMO_1
LibSVM_1 vs. MLP

p (Nemenyi Test)
0,9037912760588135
0,8719637673702098
0,777914344074949
0,2116557127813395
0,01113789752705523
0,007832278223804128
0,004796675418874579
0,003268865610812947
1,5225156457737788E-4
9,297039792392483E-5
4,713315740203407E-5
2,7861115463277075E-5
1,1439944145019249E-10
3,9020935951822644E-11
1,712776524732533E-11

Σχήμα 60: Nemenyi Test and the p Value
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Με τη διαδικασία αυτή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο αλγορίθμους αν η
τιμή p (Nemenyi Test) είναι μικρότερη από το δείκτη 0,0033333333333333335 διότι
τότε στατιστικά διαφέρουν σημαντικά. Αν όμως η τιμή του p είναι μεγαλύτερη του
δείκτη αυτού τότε στατιστικά δεν διαφέρουν σημαντικά, οπότε ο πίνακας με το
Friedman test που μας δείχνει διαισθητικά ποιος είναι ο καλύτερος ισχύει και
στατιστικά. Άρα για παράδειγμα από την τελευταία γραμμή βλέπουμε ότι η σύγκριση
LibSVM_1 vs. MLP δεν μπορεί να γίνει διότι ο p = 1,712776524732533E-11 έχει δηλαδή
τιμή μικρότερη από το δείκτη 0,0033333333333333335. Στατιστικά λοιπόν διαφέρουν
σημαντικά οπότε η σύγκριση αυτή απορρίπτεται. Συνολικά δεν μπορούν να γίνουν
συγκρίσεις μεταξύ των:
i
1
2
3
4
5
6
7
8

Algorithms
LibSVM_1 vs. MLP
MLP vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. MLP
LibSVM_1 vs. SMO_3
SMO_1 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_3
MLP vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2

Σχήμα 61: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση των
αλγορίθμων για να συγκριθούν. Μη συγκρίσιμα ζεύγη.
Βλέπουμε ότι από τα παραπάνω ο MLP διαφέρει σημαντικά στατιστικά από
όλους τους υπόλοιπους ταξινομητές και δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση σχεδόν με
όλους τους υπόλοιπους αλγόριθμους. Συνολικά οκτώ συγκρίσεις ταξινομητών δεν
μπορούν να γίνουν. Οι υπόλοιπες συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι
παρακάτω:
i
1
2
3
4
5
6
7

Algorithms
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_1
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
SMO_2 vs. SMO_3
MLP vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_2
SMO_1 vs. SMO_2

Σχήμα 62: Nemenyi Test εφαρμογή σε ζεύγη αλγορίθμων
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Από αυτές τις συγκρίσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο LibSVM_1 είναι
καλύτερος από τον SMO_1, ο LibSVM_2 είναι καλύτερος του SMO_1, ο LibSVM_1 είναι
καλύτερος του LibSVM_2 κ.ο.κ.
Η κατάταξη των αλγορίθμων που συγκρίνουμε είναι τελικά λίγο διαφορετική
από την κατάταξη που μας δίνει το Friedman test. Ο πιο κάτω πίνακας μας δείχνει τη
διαφοροποίηση στην τελική κατάταξη:
Rank
1
2
3
4
5
6

Friedman test
LibSVM_1
SMO_1
LibSVM_2
SMO_2
SMO_3
MLP

Nemenyi Test
LibSVM_1
LibSVM_2
SMO_1
SMO_2
MLP
SMO_3

Σχήμα 63: Κατάταξη των αλγορίθμων
Η κατάταξη αυτή η οποία προκύπτει από το Nemenyi test ισχύει για όλους τους
αλγόριθμους εκτός από τον MLP ο οποίος μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον SMO_3, με
τους υπόλοιπους δεν μπορεί να συγκριθεί όπως έχουμε επισημάνει και πιο πάνω.

4.4.2 Accuracy
Rank
1
2
3
4
5
6

Algorithms
SMO_3
SMO_1
MLP
LibSVM_1
SMO_2
LibSVM_2

Friedman test (Ranking)
2,84090909090909
2,8409090909090904
2,840909090909091
2,999999999999999
4,204545454545454
5,272727272727272

Σχήμα 64: Ranking
Το Friedman test μας δείχνει ότι τρεις αλγόριθμοι έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά
ακρίβειας και διαφέρουν ελάχιστα. Αυτοί είναι με τη σειρά, ο SMO_3, ο SMO_1 και ο
MLP, τέταρτος πέμπτος και έκτος είναι αντίστοιχα ο LibSVM_1, ο SMO_2 και ο
LibSVM_2.
Το Nemenyi Test θα μας επιβεβαιώσει ή όχι με τη σειρά του αν ισχύει αυτή η
κατάταξη συγκρίνοντας ανά δύο τους αλγόριθμους αυτούς.
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i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Algorithms
SMO_1 vs. SMO_3
MLP vs. SMO_1
MLP vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. MLP
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_1 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2
MLP vs. SMO_2
SMO_1 vs. SMO_2
SMO_2 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
LibSVM_2 vs. MLP
LibSVM_2 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_3
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p (Nemenyi test)
0,9999999999999993
0,9999999999999993
0,9999999999999987
0,7779143440749501
0,7779143440749494
0,777914344074949
0,058266970904438976
0,03272583260839943
0,015628869828028344
0,015628869828028323
0,015628869828028292
5,59872693672909E-5
1,6240558410221614E-5
1,624055841022155E-5
1,624055841022149E-5

Σχήμα 65: Nemenyi Test and the p Value
Με τη διαδικασία αυτή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο αλγορίθμους αν η
τιμή p (Nemenyi test) είναι μικρότερη από το δείκτη 0,0033333333333333335 διότι
τότε στατιστικά διαφέρουν σημαντικά. Αν όμως η τιμή του p είναι μεγαλύτερη του
δείκτη αυτού τότε στατιστικά δεν διαφέρουν σημαντικά, οπότε ο πίνακας με το
Friedman test που μας δείχνει διαισθητικά ποιος είναι ο καλύτερος ισχύει και
στατιστικά.
Συνολικά δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ τεσσάρων ζευγαριών:
i
1
2
3
4

Algorithms
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
LibSVM_2 vs. MLP
LibSVM_2 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_3

Σχήμα 66: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση των
αλγορίθμων για να συγκριθούν. Μη συγκρίσιμα ζεύγη.
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Μπορούν να συγκριθούν τα παρακάτω ζεύγη:
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algorithms
SMO_1 vs. SMO_3
MLP vs. SMO_1
MLP vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. MLP
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_1 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2
MLP vs. SMO_2
SMO_1 vs. SMO_2
SMO_2 vs. SMO_3

Σχήμα 67: Nemenyi Test εφαρμογή σε ζεύγη αλγορίθμων
Αν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα βλέπουμε ότι ο LibSVM_2 μπορεί να
συγκριθεί μόνο με τον SMO_2, ενώ με όλους τους υπόλοιπους αλγορίθμους στατιστικά
διαφέρει σημαντικά και δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Ο αλγόριθμος LibSVM_1
εμφανίζεται ως ο καλύτερος, εκτός από τον LibSVM_2 με τον οποίο δεν μπορεί να
συγκριθεί. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο MLP ο οποίος είναι καλύτερος από όλους
τους SMO αλγόριθμους. Μετά ακολουθεί ο SMO_1, ο LibSVM_2 παρουσιάζεται σαν
τέταρτος κατά σειρά μόνο για να φανεί ότι είναι λίγο καλύτερος από τον SMO_2,
αλλιώς όπως είπαμε δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλο αλγόριθμο. Τελευταίος
εμφανίζεται ο SMO_3.
Rank
1
2
3
4
5
6

Friedman test
SMO_3
SMO_1
MLP
LibSVM_1
SMO_2
LibSVM_2

Nemenyi test
LibSVM_1
MLP
SMO_1
LibSVM_2
SMO_2
SMO_3

Σχήμα 68: Κατάταξη των αλγορίθμων
Ο πιο πάνω πίνακας μας δείχνει την κατάταξη που ορίζουν τα Friedman test και
Nemenyi test.
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4.4.3 ROC
Rank
1
2
3
4
5
6

Algorithms
MLP
SMO_1
SMO_3
LibSVM_1
SMO_2
LibSVM_2

Friedman test (Ranking)
1,4090909090909087
3,045454545454545
3,1363636363636362
3,5454545454545445
4,477272727272727
5,386363636363634

Σχήμα 69: Ranking
Όμοια με τα παραπάνω, το Friedman test μας για το ROC μας δείχνει ότι έχουμε
“καθαρό” νικητή τον αλγόριθμο MLP, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο με μικρές διαφορές
τους SMO_1, SMO_3 και LibSVM_1 αντίστοιχα. Πέμπτος είναι ο SMO_2 και τελευταίος
ο LibSVM_2.
Με το Nemenyi test θα επιβεβαιώσουμε κατά πόσο ισχύει η κατάταξη αυτή,
συγκρίνοντας τους έξι αλγορίθμους ανά δύο κάθε φορά.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Algorithms
SMO_1 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2
SMO_2 vs. SMO_3
SMO_1 vs. SMO_2
MLP vs. SMO_1
MLP vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
LibSVM_1 vs. MLP
LibSVM_2 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_1
MLP vs. SMO_2
LibSVM_2 vs. MLP

p (Nemenyi test)
0,8719637673702078
0,4683043979781586
0,3753991855659409
0,10703901034709876
0,0985473788731938
0,017445679346296976
0,011137897527055213
0,003720181930648328
0,0021976999385439804
0,0011001295352294025
1,5225156457737788E-4
6,640175505754489E-5
3,324923207052731E-5
5,3488815469695916E-8
1,7769915224995574E-12

Σχήμα 70: Nemenyi Test and the p Value
Με τη διαδικασία αυτή (Nemenyi procedure) όπως είπαμε και πιο πάνω δεν
μπορούμε να συγκρίνουμε δύο αλγορίθμους αν η τιμή p (Nemenyi Test) είναι
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μικρότερη από το δείκτη 0,0033333333333333335 διότι τότε στατιστικά διαφέρουν
σημαντικά. Ο πίνακας που ακολουθεί μας δείχνει τα ζευγάρια αυτά που δεν μπορούν
να συγκριθούν μεταξύ τους.
i
1
2
3
4
5
6
7

Algorithms
MLP vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. LibSVM_2
LibSVM_1 vs. MLP
LibSVM_2 vs. SMO_3
LibSVM_2 vs. SMO_1
MLP vs. SMO_2
LibSVM_2 vs. MLP

Σχήμα 71: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση των
αλγορίθμων για να συγκριθούν. Μη συγκρίσιμα ζεύγη.
Τα ζεύγη στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το Nemenyi test είναι τα πιο κάτω:
i
1
2
3
4
5
6
7
8

Algorithms
SMO_1 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. SMO_3
LibSVM_1 vs. SMO_1
LibSVM_2 vs. SMO_2
LibSVM_1 vs. SMO_2
SMO_2 vs. SMO_3
SMO_1 vs. SMO_2
MLP vs. SMO_1

Σχήμα 72: Nemenyi Test εφαρμογή σε ζεύγη αλγορίθμων
Με βάση τους δύο πιο πάνω πίνακες, καλύτερος εμφανίζεται ο LibSVM_1, χωρίς
όμως να μπορεί να συγκριθεί με τους MLP και LibSVM_2. Ακολουθεί δεύτερος ο MLP
αφού είναι καλύτερος από τον SMO_1, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο
αλγόριθμο. Τρίτος είναι ο SMO_1 ο οποίος παρουσιάζεται σαν τον καλύτερο από τους
SMO άλλους δύο αλγορίθμους. Τέταρτος είναι ο αλγόριθμος LibSVM_2 ο οποίος μπορεί
να συγκριθεί μόνο με τον SMO_2 και με κανένα άλλο αλγόριθμο και τέλος πέμπτος και
έκτος είναι οι SMO_2 και SMO_3 αντίστοιχα.
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Ο πιο κάτω πίνακας μας δείχνει την κατάταξη που ορίζουν τα Friedman test και
Nemenyi test.
Rank
1
2
3
4
5
6

Friedman test
MLP
SMO_1
SMO_3
LibSVM_1
SMO_2
LibSVM_2

Nemenyi test
LibSVM_1
MLP
SMO_1
LibSVM_2
SMO_2
SMO_3

Σχήμα 73: Κατάταξη των αλγορίθμων

Κεφάλαιο 5ο
5.1 Παλινδρόμηση (προσέγγιση συνάρτησης)
Η παλινδρόμηση (Regression) είναι μια στατιστική τεχνική που σχετίζεται με τη
μοντελοποίηση μιας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή πιο πολλών ανεξάρτητων
μεταβλητών. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής της είναι η πρόβλεψη
(Prediction). Η παλινδρόμηση ουσιαστικά είναι η τεχνική της προσέγγισης μίας
συνάρτησης. Στο κεφάλαιο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων έχουμε αναφέρει ότι
ένα MLP με τουλάχιστον ένα κρυφό επίπεδο μπορεί να προσεγγίσει με μεγάλη
ακρίβεια οποιαδήποτε συνάρτηση, αυξάνοντας αναλόγως των αριθμό των νευρώνων
στο κρυφό επίπεδο. Ουσιαστικά το ίδιο ακριβώς μπορούμε να πετύχουμε με τις
μηχανές διανυσματικής υποστήριξης χρησιμοποιώντας ανάλογα κάποιον από τους
πυρήνες τους ώστε να προσεγγίσουμε μία συνάρτηση.
Το κύριο πρόβλημα της παλινδρόμησης αποτελεί η σχέση δύο μεταβλητών
X , Y . Από ένα πολύ μεγάλο (θεωρητικά άπειρο) πληθυσμό παίρνουμε ένα δείγμα
διάστασης n και για κάθε στιγμιότυπο από αυτό το δείγμα καταγράφουμε τις τιμές
δύο μεταβλητών X , Y . Από όλα αυτά τα ζεύγη

( X 1 , Y1 ) , ( X 2 , Y2 ) ,... ( X n , Yn ) θέλουμε να

βρούμε ποια είναι η σχέση που συνδέει τις δύο μεταβλητές X , Y . Να διευκρινίσουμε
ότι στην περίπτωση της παλινδρόμησης η τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή
(πρόβλεψης) X είναι συνεχής, αντίθετα με την κατηγοριοποίηση όπου η τιμές της
μεταβλητής X είναι διακριτές [48].
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Προϋπόθεση στην παλινδρόμηση είναι ότι το διαθέσιμο σετ δεδομένων
ταιριάζει με ορισμένες γνωστές συναρτήσεις, μετά επιλέγεται η καλύτερη συνάρτηση
αυτού του είδους που μοντελοποιεί τα στιγμιότυπα που έχουν δοθεί. Η επιτυχής
εύρεση της συνάρτησης αυτής αν χρησιμοποιηθεί ως τεχνική για την εξόρυξη
δεδομένων, μπορεί να γίνει μοντέλο που αργότερα θα χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη
τιμών για τα νέα δεδομένα [42][43]. Πολλά πραγματικά μοντέλα παλινδρόμησης
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της ζήτησης ενός νέου προϊόντος στην αγορά ή
πρόβλεψη μιας μεταβλητής του καιρού (π.χ. θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου κ.α.),
στην υγεία, στις χρηματαγορές κ.α.

Y

Y

X

X

Σχήμα 55: Μη γραμμική και γραμμική προσέγγιση συνάρτησης

5.2 Πειραματική διαδικασία – Σύγκριση αλγορίθμων
Παλινδρόμησης
Όπως και στην κατηγοριοποίηση έτσι και στην παλινδρόμηση χρειαζόμαστε
κάποιους δείκτες ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το ποιος
αλγόριθμος μας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Στην πειραματική διαδικασία
εξετάσαμε τριάντα έξι σύνολα δεδομένων (Παράρτημα Β) με δύο δείκτες το συντελεστή
συσχέτισης και το σχετικό απόλυτο σφάλμα.

5.2.1 Συντελεστής συσχέτισης (Correlation Coefficient)
Ο συντελεστής συσχέτισης συμβολίζεται με r και συμβολίζει τη γραμμική
σχέση καθώς και τη διεύθυνση μεταξύ δύο μεταβλητών x, y . Ουσιαστικά μας δείχνει
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πόσο κοντά είναι η τιμή του x με την τιμή του y . Η τιμές που παίρνει είναι −1 ≤ r ≤ 1 .
Όταν εξετάζουμε τον συντελεστή συσχέτισης σε ένα σύνολο δεδομένων στην
παλινδρόμηση (προσεγγιστική συνάρτηση) μπορούμε να διακρίνουμε δύο πράγματα.
a. Το πρόσημο του συντελεστή συσχέτισης σχετίζεται με τη συμπεριφορά του y .
Πιο συγκεκριμένα αν το πρόσημο είναι θετικό οι τιμές του y αυξάνουν όσο
αυξάνουν οι τιμές του x , και αντίθετα όταν το πρόσημο είναι αρνητικό οι τιμές
του y μειώνονται όσο οι τιμές του x αυξάνουν.
b. Η απόλυτη τιμή του συντελεστή r μας δείχνει πόσο δυνατή είναι η σχέση
μεταξύ του x και του y . Αν η απόλυτη τιμή του r = 1 τότε τα δεδομένα μας
προσεγγίζονται η καλύτερα ταυτίζονται με τη γραμμική συνάρτηση, αν το r
έχει τιμές κοντά στο μηδέν τόσο πιο αδύνατη είναι η γραμμικότητα μεταξύ του
x και του y [49][50].
Ο τύπος του συντελεστή συσχέτισης είναι:
r=

n ( ∑ xy ) − ( ∑ x )( ∑ y )
1

1

 n x 2 − ( x )2  2  n y 2 − ( y )2  2
∑   ∑
∑ 
 ∑

Χαρακτηριστικά είναι τα πιο κάτω παραδείγματα σε σχέση με την τιμή και το
πρόσημο του συντελεστή συσχέτισης r .
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Y

r=1.0

r=-1.0

Y

Y

X
Y

r=0.8

X

X
r=0.0

Y

Y

r=0.0

X

X
Y

r=-0.8

r=-0.4

Y

X

X
r=0.3

X

Σχήμα 74: Διαφορετικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης r

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι για το ίδιο σύνολο δεδομένων αλλάζει
ο συντελεστής συσχέτισης για κάθε ένα από τους τρεις αλγόριθμους παλινδρόμησης
και αυτό συμβαίνει διότι κάθε φορά γίνεται διαφορετική προσέγγιση του συνόλου
δεδομένων από διαφορετική προσεγγιστική συνάρτηση. Αν προσέξουμε όμως στο
ακριβώς από πάνω σχήμα 74, το πρώτο και το δεύτερο γράφημα θα καταλάβουμε ότι
ενώ και στα δύο ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδέν, στο δεύτερο γράφημα είναι
πολύ πιο εύκολο να βρεθεί προσεγγιστική συνάρτηση από ότι στο πρώτο γράφημα. Οι
τιμές του πίνακα που ακολουθεί είναι οι πραγματικές και όχι η απόλυτη τιμή του
συντελεστή συσχέτισης.
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Dataset
auto93
autoHorse
autoMpg
autoPrice
baskball
bodyfat
bolts
breastTumor
cholesterol
cleveland
cloud
cpu
detroit
echoMonths
elusage
fishcatch
fruitfly
gascons
housing
hungarian
longley
lowbwt
mbagrade
meta
pbc
pharynx
pollution
pwLinear
quake
schlvote
sensory
servo
sleep
strike
veteran
vineyard
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MLPRegressor RBFRegressor SMOreg
0,73
0,88
0,82
0,93
0,96
0,95
0,93
0,94
0,92
0,90
0,89
0,90
0,54
0,57
0,59
0,98
0,99
0,99
0,94
0,84
0,90
0,17
0,22
0,28
0,14
0,23
0,16
0,67
0,69
0,71
0,89
0,86
0,93
0,99
0,89
0,97
0,26
0,26
0,26
0,59
0,62
0,68
0,85
0,87
0,84
0,99
0,99
0,97
-0,11
-0,11
-0,04
0,98
0,94
0,92
0,91
0,88
0,84
0,65
0,70
0,58
0,56
0,60
0,56
0,73
0,78
0,77
0,39
0,39
0,44
0,26
0,39
0,45
0,54
0,58
0,58
0,45
0,58
0,62
0,60
0,74
0,74
0,93
0,92
0,86
0,07
0,09
0,06
0,33
0,13
0,32
0,36
0,52
0,35
0,94
0,89
0,84
0,55
0,66
0,66
0,34
0,52
0,56
0,42
0,46
0,45
0,76
0,74
0,71

Σχήμα 75: Πίνακας δεδομένων με πραγματικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης r
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Σχετικό απόλυτο σφάλμα (Relative absolute error)
Είναι το συνολικό άθροισμα των απολύτων τιμών της διαφοράς των προβλεπόμενων τιμών μείων τις πραγματικές τιμές, προς το συνολικό άθροισμα των απολύτων
τιμών της διαφοράς του μέσου όρου των πραγματικών τιμών μείων την πραγματική
τιμή. Ο τύπος που μας δίνει το σχετικό απόλυτο λάθος είναι ο ακόλουθος:
n

Ei =

∑ P −T
ij

j

∑ T −T

j

j =1
n

j =1

με T =

1 n
∑ Tj
n j =1

Το σχετικό απόλυτο σφάλμα είναι το συνολικό απόλυτο σφάλμα σε σχέση με το
σφάλμα αυτό που θα είχαμε αν η πρόβλεψη απλά ήταν ο μέσος όρος των πραγματικών
τιμών. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις σφαλμάτων όσο πιο χαμηλότερη τιμή έχει το
σφάλμα σημαίνει και πιο ακριβή μοντέλο, με τιμή 0 απεικονίζεται το στατιστικά τέλειο
μοντέλο [44].

Dataset
auto93
autoHorse
autoMpg
autoPrice
baskball
bodyfat
bolts
breastTumor
cholesterol
cleveland
cloud
cpu
detroit
echoMonths
elusage
fishcatch

MLPRegressor RBFRegressor SMOreg
78,36
46,39
61,86
23,68
23,34
25,41
31,77
30,12
35,02
38,25
38,49
38,16
89,05
84,30
82,19
8,72
11,08
3,93
16,86
31,58
26,98
117,14
105,82
100,13
113,29
100,22
101,58
63,99
67,34
63,93
43,64
43,11
34,85
7,50
31,46
22,08
113,28
94,99
103,43
76,72
73,62
68,47
54,02
50,45
57,91
10,39
14,57
21,53
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fruitfly
gascons
housing
hungarian
longley
lowbwt
mbagrade
meta
pbc
pharynx
pollution
pwLinear
quake
schlvote
sensory
servo
sleep
strike
veteran
vineyard

118,92
9,61
39,83
47,53
17,25
68,01
89,47
92,59
82,31
101,23
96,63
35,60
99,60
96,06
98,95
28,30
93,35
91,61
95,19
62,74

106,43
13,26
45,28
53,47
21,86
61,58
88,64
122,59
79,48
97,14
69,00
40,12
99,80
91,97
87,01
36,56
80,35
71,64
88,48
68,41

101,71
23,07
48,90
41,38
14,78
64,09
88,29
50,88
79,85
79,14
66,48
49,51
94,30
87,27
96,49
46,31
76,16
59,90
76,44
71,83

Σχήμα 76: Πίνακας δεδομένων με Relative absolute error

Πιο κάτω ακολουθούν τα γραφήματα σύγκρισης των τριών αυτών αλγορίθμων
μεταξύ τους, σε σχέση με το συντελεστή συσχέτισης και το σχετικό απόλυτο σφάλμα
ανά δύο γραφήματα για κάθε τρία σύνολα δεδομένων. Τα γραφήματα μπήκαν με αυτή
τη σειρά ώστε να είναι πιο εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα μεταξύ αυτών των
αλγορίθμων. Θα εξετάζουμε κάθε φορά το μεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης με το
μικρότερο σχετικό απόλυτο σφάλμα. Ο αλγόριθμος αυτός που θα συγκεντρώνει αυτά
τα χαρακτηριστικά θα είναι κάθε φορά ο πιο αξιόπιστος για το συγκεκριμένο σύνολο
δεδομένων.
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Συντελεστής συσχέτισης
1,2
1
0,8
auto93

0,6

autoHorse

0,4

autoMpg

0,2
0
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 77: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000

auto93

40,000

autoHorse

30,000

autoMpg

20,000
10,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 78: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στα τρία πρώτα σύνολα δεδομένων παρατηρούμε ότι ο MLPRegressor έχει
σχετικά καλή τιμή στο συντελεστή συσχέτισης, r ≥ 0.70 , αλλά το σχετικό απόλυτο
σφάλμα του είναι και αυτό αυξημένο, σε σχέση με τους δύο άλλους αλγόριθμους. Είναι
φανερό ότι ο RBFRegressor έχει την καλύτερη συμπεριφορά (καλύτερους δείκτες) και
δεύτερος έρχεται ο SMOreg.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
autoPrice

001

baskball

000

bodyfat

000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 79: Συντελεστής συσχέτισης

Σχετικό απόλυτο σφάλμα
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000

autoPrice

50,000

baskball

40,000

bodyfat

30,000
20,000
10,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 80: Σχετικό απόλυτο σφάλμα

Η συμπεριφορά και των τριών αλγορίθμων σε αυτά τα τρία σύνολα δεδομένων
είναι περίπου ίδια, με μικρή διαφορά να είναι λίγο καλύτερος ο SMOreg από τη
σύγκριση στο data set bodyfat, που εμφανίζει μικρότερο σχετικό απόλυτο σφάλμα.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
001
001

bolts

001

breastTumor

000

cholesterol

000
000
000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 81: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
140,000
120,000
100,000
80,000

bolts

60,000

breastTumor
cholesterol

40,000
20,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 82: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στη σύγκριση αυτή έχουμε ξεκάθαρα καλύτερη συμπεριφορά του MLPRegerssor
με μεγάλο συντελεστή συσχέτισης και μικρό σχετικό απόλυτο σφάλμα, ενώ οι άλλοι
δύο δεν έχουν καλούς δείκτες αφού παρουσιάζουν μικρό συντελεστή συσχέτισης και
μεγάλο σχετικό απόλυτο σφάλμα.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
cleveland

001

cloud

000

cpu

000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 83: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
80,000
70,000
60,000
50,000
cleveland

40,000

cloud

30,000

cpu

20,000
10,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 84: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο γραφήματα μας δείχνουν ότι ο MLPRegressor
έχει καλύτερη συμπεριφορά στο data set cpu, επειδή έχει πολύ μεγάλο συντελεστή
συσχέτισης και αρκετά μικρό σχετικό απόλυτο σφάλμα, ενώ στα δύο άλλα σετ
δεδομένων έχουμε μεγάλο σφάλμα με λίγο καλύτερη συμπεριφορά του SMOreg στο
σετ δεδομένων cloud.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
001
001

detroit

001

echoMonths

000

elusage

000
000
000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 85: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
120,000
100,000
80,000
detroit

60,000

echoMonths

40,000

elusage

20,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 86: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στη σύγκριση αυτή βλέπουμε ότι στο πρώτο σετ δεδομένων detroit έχουμε και
για τους τρεις αλγορίθμους πολύ μικρό συντελεστή συσχέτισης και πολύ μεγάλο
σφάλμα, στο δεύτερο σετ δεδομένων echoMonths βλέπουμε μεσαίες τιμές στο
συντελεστή συσχέτισης και μεγάλο λάθος και στο τρίτο σετ μεγάλο συντελεστή
συσχέτισης με αρκετό σφάλμα και στους τρεις αλγορίθμους. Άρα εδώ δεν έχουμε
ξεκάθαρο νικητή.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
fishcatch

001

fruitfly
000

gascons

000
000
MLPRegressor

000

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 87: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
140,000
120,000
100,000
80,000

fishcatch

60,000

fruitfly
gascons

40,000
20,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 88: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Όμοια και εδώ δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερη συμπεριφορά διότι
και οι τρεις αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και στα τρία σετ
δεδομένων που τους συγκρίνουμε.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
001
001

housing

001

hungarian

000

longley

000
000
000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 89: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
60,000
50,000
40,000
housing

30,000

hungarian

20,000

longley

10,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 90: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Όμοια και εδώ είναι τα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε
καλύτερη συμπεριφορά διότι και οι τρεις αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια
συμπεριφορά και στα τρία σετ δεδομένων που τους συγκρίνουμε. Μικρή ίσος διαφορά
έχει ο SMOreg στο σετ δεδομένων Longley με μικρότερο σφάλμα.
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Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
001
001

lowbwt

000

mbagrade

000

meta

000
000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 91: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
140,000
120,000
100,000
80,000

lowbwt

60,000

mbagrade
meta

40,000
20,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 92: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στο πρώτο σετ δεδομένων lowbwt λίγο καλύτερος είναι ο RBFRegressor με
μεγάλο συντελεστή συσχέτισης και λίγο μικρότερο σφάλμα, στο δεύτερο σετ
δεδομένων δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αφού και οι τρεις αλγόριθμοι
έχουν μέτριο συντελεστή συσχέτισης και πολύ μεγάλο σχετικό απόλυτο σφάλμα και
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τέλος στο τρίτο σετ δεδομένων έχουμε καλύτερη συμπεριφορά από τον SMOreg με
καλύτερο συντελεστή συσχέτισης και μικρότερο σφάλμα σε σχέση με τους άλλους δύο.
Συντελεστής συσχέτισης
001
001
001
001
pbc

000

pharynx

000

pollution

000
000
000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 93: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
120,000
100,000
80,000
pbc
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Σχήμα 94: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Λίγο καλύτερη συμπεριφορά παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι RBFRegressor και
SMOreg στο πρώτο σετ δεδομένων pbc, στο δεύτερο και τρίτο σετ δεδομένων pharynx
και pollution αντίστοιχα, καλύτερος είναι ο SMOreg και ακολουθεί ο RBFRegressor, με
καλύτερες τιμές στο συντελεστή συσχέτισης και μικρότερο σφάλμα.
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Σχήμα 95: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
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Σχήμα 96: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Καλύτερη συμπεριφορά έχει ο MLPRegressor στο σετ δεδομένων pwLinear με
καλύτερο r και μικρότερο σφάλμα. Στα άλλα δύο σετ δεδομένων έχουμε πολύ μικρό r
και πολύ μεγάλο σφάλμα και στους τρεις αλγορίθμους.
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Συντελεστής συσχέτισης
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Σχήμα 97: Συντελεστής συσχέτισης

Σχετικό απόλυτο σφάλμα
120,000
100,000
80,000
sensory

60,000

servo

40,000

sleep

20,000
,000
MLPRegressor

RBFRegressor

SMOreg

Σχήμα 98: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στο πρώτο σετ δεδομένων sensory βλέπουμε μικρό r και πολύ μεγάλο σφάλμα,
στο δεύτερο σετ δεδομένων servo ξεχωρίζει ο MLRegressor με δεύτερο τον
RBFRegressor και στο τρίτο σετ δεδομένων sleep και οι τρεις αλγόριθμοι παρουσιάζουν
μέτριο r και μεγάλο σφάλμα.
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Συντελεστής συσχέτισης
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Σχήμα 99: Συντελεστής συσχέτισης
Σχετικό απόλυτο σφάλμα
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Σχήμα 100: Σχετικό απόλυτο σφάλμα
Στο πρώτο σετ δεδομένων strike βλέπουμε καλύτερη συμπεριφορά από τον SMOreg
και μετά από RBFRegressor, στο δεύτερο σετ δεδομένων veteran απλά πρέπει να πούμε
ότι παρουσιάζει το μεγαλύτερο σφάλμα ο MLPRegressor και στο τρίτο σετ vineyard
παρουσιάζουν και οι τρεις αλγόριθμοι μεγάλο σφάλμα με καλύτερο συντελεστή
συσχέτισης να έχει ο MLPRegressor.
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Κεφάλαιο 6ο
6.1 Εφαρμογή Ταξινόμησης – Παλινδρόμησης υλοπoίηση σε Java
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας υλοποίησα μία εφαρμογή στο eclipse
σε Java, η οποία κάνει ταξινόμηση και παλινδρόμηση σε δεδομένα από αρχεία arff. Το
interface που έχει είναι αρκετά φιλικό στο χρήστη, μοιάζει με αυτό του weka, αλλά
είναι πιο απλό αφού επικεντρώνεται μόνο στην ταξινόμηση και την παλινδρόμηση.
Ουσιαστικά η εφαρμογή χρησιμοποιεί τον ανοικτό κώδικα του weka με τις βιβλιοθήκες
του μαζί με αυτές της Java, και μας δίνει στην ταξινόμηση και παλινδρόμηση τα ίδια
αποτελέσματα με το weka.

Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι το tab Prediction στο οποίο μπορούμε να
δώσουμε εμείς κάποιο στιγμιότυπο και η εφαρμογή να μας κάνει πρόβλεψη.
Αφού φορτώσουμε το σετ δεδομένων (Select Data set) επιλέγουμε τον
ταξινομητή (tab Classifier) και πατάμε το πλήκτρο αξιολόγηση (Evaluate) αφού έχουμε
επιλέξει και το Cross Validation που θέλουμε (k=10 προεπιλογή).
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Αφού τελειώσει η αξιολόγηση μπορούμε να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα στις
καρτέλες (tabs) κάτω από το πλήκτρο αξιολόγηση (Evaluate). Αν αλλάξουμε κάποια
ρύθμιση από την καρτέλα User Option ή το k στο Cross Validation θα πρέπει πριν την
αξιολόγηση να πατήσουμε το πλήκτρο, εφαρμογή επιλογών (Apply Options) για να
εφαρμοστούν οι επιλογές μας στην αξιολόγηση. Ακόμη έχει γίνει πρόβλεψη ώστε όταν
τα δεδομένα δεν είναι συνεχή να μην μπορεί να εμφανιστεί στην καρτέλα ταξινομητή
(tab Classifier) κανένας αλγόριθμος παλινδρόμησης.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αν έχουμε εφαρμόσει κάποιο αλγόριθμο
παλινδρόμησης τότε στην καρτέλα πρόβλεψη (tab Prediction) μπορούμε να δούμε τον
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πίνακα με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων. Εκεί μπορούμε να δώσουμε εμείς όποιο
στιγμιότυπο θέλουμε και να το αξιολογήσουμε, δηλαδή να πάρουμε την κατάλληλη
πρόβλεψη για τις τιμές που θα δώσουμε. Αν έχουμε εφαρμόσει κάποιο αλγόριθμο
ταξινόμησης το νέο στιγμιότυπο που θα δώσουμε θα το κατηγοριοποιήσει ανάλογα.
Κάτω από το πλήκτρο για την αξιολόγηση στιγμιότυπου, έχουμε δύο επιλογές, η πρώτη
είναι αυτή που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές που έχει δώσει ο
χρήστης (Use Defined Options) και η δεύτερη (Use Default Options) μας αξιολογεί το
στιγμιότυπο χωρίς τις επιλογές στου χρήστη. Στο παραλληλόγραμμο πλαίσιο που
ακολουθεί θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα τις αξιολόγησης του στιγμιότυπου.
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Κεφάλαιο 7ο
Επίλογος και Συμπεράσματα
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αναλύσαμε δύο σπουδαίες κατηγορίες της
τεχνητής νοημοσύνης, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και τις μηχανές διανυσματικής
υποστήριξης. Έγινε μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά θεωρητικά και
πειραματικά. Ουσιαστικά όλη η διπλωματική εργασία είναι μία σύγκριση μεταξύ αυτών
των δύο αλγορίθμων, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Περισσότερη
έμφαση στη σύγκριση αυτή δόθηκε στην πειραματική διαδικασία. Στο θεωρητικό μέρος
και την κατηγοριοποίηση γίνεται ξεκάθαρο από τις πρώτες σελίδες του τρίτου
κεφαλαίου ότι οι μηχανές διανυσματικής υποστήριξης είναι η καλύτερη μέθοδος
διαχωρισμού των δεδομένων, όμως αυτό έπρεπε να αποδειχτεί και πειραματικά,
σύγκριση με δείκτες.
Στην πειραματική διαδικασία έγινε η σύγκριση των αλγορίθμων αυτών με
συγκεκριμένους δείκτες και μάλιστα συγκρίναμε και τον ίδιο αλγόριθμο με
διαφορετικούς πυρήνες. Έγινε σύγκριση σε 22 σετ δεδομένων χωρισμένα σε ομάδες.
Κύριο ρόλο στο διαχωρισμό των ομάδων είχε η κλίμακα των διαγραμμάτων. Για
παράδειγμα στο χρόνο εκπαίδευσης τα νευρωνικά δίκτυα είναι πάρα πολύ αργά σε
σχέση με κάποιους πυρήνες των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης. Έγινε λοιπόν ο
διαχωρισμός των ομάδων κατάλληλα ώστε τα διαγράμματα να είναι εμφανή. Έπειτα
μετά τη σύγκριση αυτή έπρεπε να βρούμε τον “νικητή” επί της ουσίας. Με το Friedman
test και το Nemenyi Test καταλήξαμε σε αποτέλεσμα για τη σύγκριση σχεδόν όλων των
αλγορίθμων μεταξύ τους και για τα 22 σετ δεδομένων και όχι για μεμονωμένες ομάδες.
Ουσιαστικά και πέρα από το νικητή αλγόριθμο που καταλήγουμε στην
πειραματική διαδικασία και το Nemenyi Test είναι φανερό ότι ο καταλληλότερος
αλγόριθμος σε πολυκατηγορικά δεδομένα και άσχετα από το χρόνο εκπαίδευσης είναι
τα Νευρωνικά Δίκτυα, και αν αυτό που ζητάμε είναι η ακρίβεια τότε τα Νευρωνικά
Δίκτυα είναι τα πιο αξιόπιστα. Όταν όμως τα δεδομένα που διαθέτουμε είναι δίτιμα οι
Μηχανές Διανυσματικής Υποστήριξης είναι αυτές που ξεχωρίζουν. Όχι μόνο σε
ακρίβεια αλλά και στο χρόνο εκπαίδευσης είναι αυτά που κερδίζουν με διαφορά. Με
τους διαφορετικούς πυρήνες μπορούν να προσεγγίσουν οποιοδήποτε δίτιμο πρόβλημα
γραμμικής ή μη γραμμικής κατηγοριοποίησης (Hard or Soft Margin).
Ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας αποτελεί και η
Παλινδρόμηση (προσέγγιση συνάρτησης). Στο κεφάλαιο αυτό αφού εξηγήσαμε τα
δεδομένα που χρησιμοποιούμε για την παλινδρόμηση, αναλύσαμε και δύο δείκτες, τον
συντελεστής συσχέτισης και το σχετικό απόλυτο σφάλμα, βάση των οποίων δεικτών θα
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ακολουθήσει λίγο μετά η σύγκριση στην πειραματική διαδικασία των τριών
αλγορίθμων.
Η διαδικασία της προσέγγισης μιας συνάρτησης μας παραπέμπει στην
πρόβλεψη, αφού γνωρίζοντας τη συμπεριφορά της συνάρτησης που έχουμε
προσεγγίσει μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα για οποιοδήποτε στιγμιότυπο.
Στο πρόγραμμα που υλοποιήσαμε σε γλώσσα προγραμματισμού Java με το eclipse
(ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, IDE) στο έκτο κεφάλαιο, μπορούμε να δούμε
τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης και της παλινδρόμησης πέντε αλγορίθμων από
τις δύο μεγάλες κατηγορίες, των νευρωνικών δικτύων και των μηχανών διανυσματικής
υποστήριξης, καθώς και την πρόβλεψη που μπορεί να γίνει αν δώσουμε χωριστά
κάποιο στιγμιότυπο.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής δεν είναι η μεταφορά και αναδημοσίευση των
νευρωνικών δικτύων και των μηχανών διανυσματικής υποστήριξης. Υπάρχουν πολλά
βιβλία, που εξαντλούν τα θέματα αυτά. Έγινε προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα δύο
αυτά μεγάλα κεφάλαια την τεχνητής νοημοσύνης από μηδενική βάση. Τα μαθηματικά
που έχουν μπει παράλληλα, είναι απαραίτητα στην καλύτερη κατανόηση των κειμένων,
και όχι για να μπερδέψουν τον αναγνώστη.
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Παράρτημα Α
Δυϊκό πρόβλημα (Dual problem) – Ορισμός
Για οποιοδήποτε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, στο πρωτεύων
(primal) αυτό πρόβλημα αντιστοιχεί ένα άλλο, το οποίο ονομάζεται δυϊκό πρόβλημα
(dual problem). Το δυϊκό πρόβλημα προκύπτει από το πρωτεύων με απλούς
μετασχηματισμούς και είναι μία άλλη λύση του ίδιου προβλήματος, παίρνουμε δηλαδή
τα ίδια αποτελέσματα. Και στα δύο αυτά προβλήματα όταν στο πρωτεύον ζητείται
μεγιστοποίηση στο δυϊκό ζητείται ελαχιστοποίηση και αντιστρόφως.

Διάσταση VC (Vapnik – Chervonensky)
Ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα στην ΤΝ και ειδικότερα στη μηχανική μάθηση
είναι πόσο κοντά είναι τα αποτελέσματα μίας μηχανής μάθησης ως προς την
πραγματική καμπύλη που παράγει τα δεδομένα. Μία μηχανή μάθησης μπορεί να
εκπαιδευτεί με πεπερασμένο αριθμό προτύπων, ενώ θα απαντήσει για θεωρητικά
άπειρες τιμές που θα δεχθεί στην είσοδό της. Η απόκλιση που παρουσιάζει η μηχανή
μάθησης από την πραγματική καμπύλη των δεδομένων ονομάζεται ρίσκο. Έχει την
έννοια της πιθανότητας να γίνει λάθος ταξινόμηση στα δεδομένα της εισόδου είτε αυτά
είναι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είτε όχι [6].
Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων { xi , yi } τα οποία
θέλουμε να τα χωρίσουμε σε δύο υποσύνολα ή αλλιώς κλάσεις. Τα xi ∈  n και είναι τα
δεδομένα μας και τα yi ∈ {−1, 1} όπου μας υποδηλώνουν σε ποια κλάση ανήκει το
αντίστοιχο xi . Εμείς θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε [17][24] το διάστημα
εμπιστοσύνης της συνάρτησης αναμενόμενου ρίσκου:

1
T
R ( w, b ) =
∫ 2 y − sign(w x + b dP ( x, y )
Με P ( x, y ) συνάρτηση αθροιστικής πιθανότητας. Ο Vapnik, στο Statistical Learning
Theory το 1998 απέδειξε ότι αν διαθέτουμε ένα ταξινομητή ο οποίος ορίζεται από τη
συνάρτηση f ( x, a ) με a το διάνυσμα παραμέτρων του ταξινομητή και ταξινομεί το
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στιγμιότυπο x στην τιμή f ( x, a ) τότε για τη συνάρτηση του αναμενόμενου ρίσκου,
για μία τιμή του n με n ∈ [ 0,1] και με πιθανότητα 1 − n ισχύει:

R ( a ) ≤ Remp ( a ) +

h log ( 2l / h ) − log ( n / 4 )
l

Με το Remp ( a ) να ονομάζεται εμπειρικό ρίσκο και υπολογίζεται πρακτικά από τη μέση
τιμή σφάλματος πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο σύνολο προτύπων και να ισούται με:
1 l
∑ yi − f ( xi , a )
2l i =1

R=
emp ( a )

Τη συνάρτηση R ( a ) δεν την ξέρουμε, αντ' αυτού λοιπόν θα ελαχιστοποιήσουμε το
διάστημα εμπιστοσύνης της R ( a ) το οποίο είναι ισοδύναμο με το να μεγιστοποιήσουμε το h το οποίο καλείται διάσταση VC (Vapnik – Chervonensky). Το βέλτιστο
υπερεπίπεδο λοιπόν επιλέχτηκε διότι από όλα τα άλλα υπερεπίπεδα αυτό έχει τη
μεγαλύτερη τιμή του h . Υπολογίζουμε το υπερεπίπεδο κατά τα γνωστά.

Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων - Συνθήκες ΚΚΤ
Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης στα μαθηματικά ασχολείται με την εύρεση
του ελαχίστου ή του μεγίστου σε μία συνάρτηση f πολλών μεταβλητών x1 , x2 ,..., xn .
Είναι δηλαδή f ( x1 , x2 ,..., xn ) ή f ( x ) με διάνυσμα x = [ x1 , x2 ,..., xn ] και ονομάζεται
Τ

συνάρτηση κόστους (cost function) ή συνάρτηση καταλληλότητας ή συνάρτηση
ενέργειας κ.λ.π. ανάλογα στο επιστημονικό πεδίο που βρισκόμαστε.
Όπως είναι φανερό ότι η συνάρτηση f ( x ) εξαρτάται από το διάνυσμα
x = [ x1 , x2 ,..., xn ] . Αν σε κάποιο σημείο x * =  x1* , x2* ,..., xn* 
Τ

Τ

η συνάρτηση

παρουσιάζει μέγιστο ή ελάχιστο τότε η παράγωγος της συνάρτησης f μηδενίζεται για
οποιοδήποτε μεταβλητή x1 , x2 ,..., xn .
∂f
= 0,=
i 1, 2,..., n
∂xi x*
i

Οι πιο πάνω σχέσεις ονομάζονται συνθήκες ΚΚΤ (Karush – Kuhn – Tucker) και
ικανοποιούνται από τα τοπικά ή ολικά μέγιστα και ελάχιστα καθώς και από τα σημεία
σαμαριού. Στα τρία πιο κάτω σχήματα βλέπουμε τις τρεις αυτές περιπτώσεις [6].
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Παράρτημα Β
Σύνολα δεδομένων για την Κατηγοριοποίηση
Δεδομένα

Στιγμιότυπα

Μεταβλητές

Κλάσεις

badges2
waveform
pima_diabetes
heart-statlog
monk1
monk2
monk3
tae
relation (titanic)
vowel
zoo
zoo2
iris
vote
balance-scale
car
german_gredit
Glass
haberman
ionosphere
sonar
spect

294
5000
768
270
124
169
122
151
2201
990
101
101
150
435
625
1728
1000
214
306
351
208
187

11
40
8
13
6
6
6
5
3
13
17
16
4
16
4
6
20
9
3
34
60
22

2
3
2
2
2
2
2
3
2
11
7
7
3
2
3
4
2
7
2
2
2
2

Σχήμα 101: Πίνακας Data Sets για την Κατηγοριοποίηση

Σύνολα δεδομένων για την Παλινδρόμηση
Δεδομένα

Στιγμιότυπα

Μεταβλητές

auto93
autoHorse
autoMpg
autoPrice
baskball

93
205
398
159
96

23
26
8
16
5
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bodyfat
bolts
breastTumor
cholesterol
cleveland
cloud
cpu
detroit
echoMonths
elusage
fishcatch
fruitfly
gascons
housing
hungarian
longley
lowbwt
mbagrade
meta
pbc
pharynx
pollution
pwLinear
quake
schlvote
sensory
servo
sleep
strike
veteran
vineyard

252
40
286
303
303
108
209
13
130
55
158
125
27
506
294
16
189
61
528
418
195
60
200
2178
38
576
167
62
625
137
52

15
8
9
14
14
7
8
14
10
3
8
5
5
14
14
7
10
3
22
19
12
16
11
4
6
12
5
8
7
8
4

Σχήμα 102: Πίνακας Data Sets για την Παλινδρόμηση

Κώδικας εφαρμογής
package wekaApplicationPkg;
import java.awt.BorderLayout;
/* Παραλήφθηκαν τα υπόλοιπα import για οικονομία χώρου*/
public class AppClassifier {
public static boolean classIsNominal = false;
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/*Λίστα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε*/
public static Object [][] clf = {
{"root",null,"root"},{"functions","root","functions"},
{"MultilayerPerceptron","functions","MultilayerPerceptron"},
{"RBFNetwork","functions","RBFNetwork"},
{"SMO","functions","SMO"},
{"SMOreg","functions","SMOreg"},
{"SVMreg","functions","SVMreg"},
};
/* Τα αντικείμενα που εμφανίζονται στο παράθυρο του προγράμματος*/
private static JFrame frame;
private static final JTabbedPane rootPane = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);
static ArrayList<Object> ctl_List = new ArrayList<Object>();
static ArrayList<Object> ctl_Options = new ArrayList<Object>();
static Instances data = null;
private static final JPanel tabInstance = new JPanel();
/*Παραλήφθηκαν τα υπόλοιπα αντικείμενα που εμφανίζονται στο παράθυρο για οικονομία
χώρου*/
/**
* Εκκίνηση προγράμματος
*/
public static void main(String[] args) {
EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
try {
AppClassifier window = new AppClassifier();//Δημιουργία του
προγράμματος
window.frame.setVisible(true);//Εμφάνιση της οθόνης
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
});
}
/*Είναι ο Constructor της βασικής κλάσης του προγράμματος */
public AppClassifier() {
initialize();//Καλείτε η συνάρτηση initialize() η οπόια εμφανίζει τα αντικείμενα
στο παράθυρο της εφαρμογής
}
/*Δημιουργία και εμφάνιση των αντικειμένων του προγράμματος*/
public static void initialize() {
frame = new JFrame();
frame.setBackground(new Color(192, 192, 192));
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
}
});
btnNewButton.addMouseListener(new MouseAdapter() {
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
openFile();//Καλείτε η συνάρτηση openFile() που εμφανίζει το παράθυρο
διαλόγου για να επιλέξουμε το αρχείο arff
}
});
btnNewButton.setBounds(10, 18, 121, 23);
tabMethod.add(btnNewButton);
/*Παραλήφθηκαν οι υπόλοιπες εντολές για την προσθήκη buttonw panels κ.λ.π. που
εμφανίζονται στο παράθυρο για οικονομία χώρου*/
/*Καθορισμός του μοντέλου για το grid που θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στο tab
Matrix*/
resultMatrixScrollPane.setViewportView(tblResultMatrix);
tblResultMatrix.setModel(new DefaultTableModel(
new Object[][] {},
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new String[] {"TP Rate","FP Rate","Precision","Recall","F-Measure","ROC
Area","Class"}
));
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
/*Καθορισμός του μοντέλου για το grid που θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στο tab
Options List*/
tblOptions.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
optionsScrollPane.setViewportView(tblOptions);
tblOptions.setModel(new DefaultTableModel(
new Object[][] {
},
new String[] {
"Description", "Name", "Num Args", "Synopsis", "Default Value"
}
));
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
/*Εμφανίζει το δέντρο functions για να επιλέξουμε τη μέθοδο*/
btnClf.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
}
});
btnClf.addMouseListener(new MouseAdapter() {
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
// Καλείτε η συνάρτηση που εμφανίζει το δέντρο των μεθόδων
displayClassifierTree();
}
});
btnClf.setBounds(10, 10, 140, 25);
tab_Classifier.add(btnClf);
/*Καθορίζει τις παραμέτρους εμφάνισης του δέντρου*/
treePanel.setVisible(false);
treePanel.setBorder(new LineBorder(new Color(0, 0, 0), 2, true));
treePanel.setBounds(10, 35, 168, 33);
tab_Classifier.add(treePanel);
treePanel.setLayout(null);
treeClfScrollPane.setBounds(0, 0, 168, 33);
treePanel.add(treeClfScrollPane);
clfTree.setModel(new DefaultTreeModel(
new DefaultMutableTreeNode("JTree") {
{
}
}
));

/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
btnTrainData.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
}
});
btnTrainData.addMouseListener(new MouseAdapter() {
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
//Καλείτε η συνάρτηση trainData() που εκτελεί την εκπαίδευση της μεθόδου
trainData();
}
});
tabInstance.setBackground(SystemColor.activeCaptionBorder);
rootPane.addTab("Prediction", null, tabInstance, null);
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tabInstance.setLayout(null);
JPanel panel = new JPanel();
panel.setLayout(null);
panel.setBounds(401, 2, 168, 143);
tabInstance.add(panel);
JButton btnEvalInstance = new JButton("Evaluate Instance");
btnEvalInstance.addMouseListener(new MouseAdapter() {
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
/*Καλείτε η συνάρτηση evalInstance() η οποία υπολογίζει το στιγμιότυπο με βάση την
εκπαίδευση που έχει γίνει */
evalInstance();
}
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
tabInstanceScrollPane.setViewportView(atFrame);
}//Τέλος συνάρτησης initialize
/*Εμφανίζει το παράθυρο για να επιλέξω το αρχείο arff */
private static void openFile(){
JFileChooser fileChooser = new javax.swing.JFileChooser();
/*Επιτρέπει την επιλογή σε αρχεία μόνο arff*/
fileChooser.setFileFilter(new FileFilter() {
public boolean accept(File f) {
return f.getName().toLowerCase().endsWith(".arff") || f.isDirectory();
}
public String getDescription() {
return "Weka Arff Files";
}
});
int returnVal = fileChooser.showOpenDialog(null);
if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {//αν επιλέξουμε το αρχείο arff
File fr = fileChooser.getSelectedFile();// εμφάνισε το όνομα του αρχείου
if (fr!=null) {
/*Καλείτε η συνάρτηση clear() ώστε να γίνει καθαρισμός του interface και
να μπουν τα δεδομένα του νέου αρχείου*/
clear();
lblFileName.setText(fr.getAbsolutePath());
ReadArffFile (fr.getAbsolutePath());// Η συνάρτηση αυτή διαβάζει τα
περιεχόμενα του αρχείου
} else {
lblFileName.setText("Δεν επιλέχθηκε αρχείο δεδομένων");
}
}
}
/*Συνάρτηση clear καθαρίζει τα παλιά δεδομένα για να εισαχθούν αυτά που διαβάζουμε από
το νέο αρχείο */
private static void clear() {
training_Results.setText("");
training_Results.repaint();
training_Errors.setText("");
training_Errors.repaint();
evalValue.setText("");
evalValue.repaint();
DefaultTableModel attrModel = (DefaultTableModel) atTable.getModel();
attrModel.getDataVector().removeAllElements();
}
/*
* Η συνάρτηση ReadArffFile είναι αυτή που διαβάζει τα δεδομένα του αρχείου
* και τα εμφανίζει στην οθόνη και καλεί τις συναρτήσεις
*/
private static void ReadArffFile (String FileName) {
try {
// Διαβάζει τα δεδομένα του αρχείου Arff
BufferedReader bufReader = new BufferedReader(new FileReader(FileName));
// Κάνει μεταφορά των δεδομένων στη δομή data
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data = new Instances(bufReader);
bufReader.close();
// Καθορίζει ότι η κλάση είναι η τελευταία στήλη
data.setClassIndex(data.numAttributes()-1);
// Εμφανίζει τον πίνακα με τα attributes του αρχείου
fillAttrTable();
// Εμφανίζει τον πίνακα με τα δεδομένα του αρχείου
fillDataTable();
//Υπολογίζει αν η κλάση είναι nominal ή numeric
classIsNominal = data.attribute(data.numAttributes()-1).isNominal() ? true :

/* Προσθέτει στο tab Prediction τα δυναμικά components που αντιστοιχούν στα
attributes του αρχείου*/
addComponents();

}

} catch (IOException ex) {
// Αν υπάρξει λάθος το εμφανίζει στο tab errors
training_Errors.append(ex.getMessage()+"\n"+ex.getCause().toString()+"\n");
}

/* Γεμίζει το table των attributes με τα χαρακτηριστικά που διάβασε από το αρχείο*/
private static void fillAttrTable() {
for (int i=0; i<data.numAttributes(); i++) {
Object row[] = new Object[3];
row[0] = data.attribute(i).name();
row[1] = data.attribute(i).isNumeric() ? "Numeric" :
(data.attribute(i).isNominal() ? "Nominal" :
(data.attribute(i).isString() ? "String" : null));
row[2] = data.attribute(i).isNominal() ? getAttrValues(data.attribute(i)) :
null;
DefaultTableModel dfltModel = (DefaultTableModel) atTable.getModel();
dfltModel.addRow(row);
}
}
private static void trainData() {//Η συνάρτηση αυτή εκτελεί το Evaluate μόλις πατηθεί
το button
Classifier clf = getClassifier(btnClf.getText().toString());//καθορισμός του
classifier
try {
clf.buildClassifier(data);//Δημιουργία των παραμέτρων του classifier
//Κάνει το crossvalidation
Evaluation eval = new Evaluation(data);
Random rand = new Random(1);
int folds = Integer.parseInt(FoldValue.getText());
eval.crossValidateModel(clf, data, folds, rand);

}

//Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στα παράθυρα μετά το evaluate (αποτελέσματα)
training_Results.setText(clf.toString());//Είναι κείμενο (text)
summaryResults.setText(eval.toSummaryString("Summary",true));
detailResults.setText(eval.toClassDetailsString());
displayResultMatrix(eval);//Είναι πλέγμα (grid)
training_Errors.setText(clf.listOptions().toString());
lblClfError.setText("");
} catch (Exception ex) {
training_Errors.append(ex.getMessage()+"\n\n");
lblClfError.setText(ex.getMessage());
}

private static void displayResultMatrix(Evaluation eval) {//Γεμίζει το πλέγμα (grid)
clearTableRows(tblResultMatrix);
double[][] rows = eval.confusionMatrix();
for (int i=0; i<rows.length; i++) {
((DefaultTableModel) tblResultMatrix.getModel()).insertRow(i, new
Object[]{rows[i][0],rows[i][1],rows[i][2],rows[i][3],rows[i][4],rows[i][5],rows[i][6]});
}
}
//Σβήνει τις γραμμές του πίνακα table που του καθορίζουμε
private static void clearTableRows(JTable tbl) {
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DefaultTableModel dm = (DefaultTableModel) tbl.getModel();
dm.getDataVector().removeAllElements();

}
/*Είναι η συνάρτηση που βρίσκει τα attributes του αρχείου και τα εμφανίζει στο panel
Prediction*/
private static void addComponents() {
atFrame.getContentPane().setLayout(new GridBagLayout());
GridBagConstraints aC = new GridBagConstraints();
aC.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL ;
aC.anchor = GridBagConstraints.NORTH;
aC.weightx = 1d;
aC.weighty = 1d;
for (int i=0;i<data.numAttributes()-1;i++) {
aC.gridx = 0;
aC.gridy = i;
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
atFrame.setEnabled(true);
atFrame.repaint();
atFrame.validate();

}
/* Μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε τις επιλογές της μεθόδου στο
* tab User Option που θα χρησιμοποιηθούν για το Evaluation
*/
private static void addOptionComponents(String clfName) {
Option opt = null;
String optNoArgs[] = {"false","true"};
int labelMaxLength = 300;
/*
. παράλειψη κώδικα
.
. */
}

optPanel.revalidate();

/*Αν ένα attribute είναι nominal επιστρέφει μία λίστα με τις
επιτρεπτές τιμές στις
επιλογές στο Prediction*/
private static ArrayList<String> getAttrValues(Attribute attr) {
Enumeration nominalEnum = attr.enumerateValues();
ArrayList<String> attrVals = new ArrayList<String>();
while (nominalEnum.hasMoreElements()) {
attrVals.add((String) nominalEnum.nextElement());
}
return attrVals;
}
/*Κάνει evaluate στο instance που έχουμε δώσει στο Prediction*/
private static void evalInstance() {
Instance inst = new Instance(data.numAttributes());
inst = data.instance(0);
inst = getUserInstance(inst);
try {
Classifier clf = getClassifier(btnClf.getText().toString());
String[] clfOptions = new String[1];
clfOptions[0]= (chckbxUseDefinedOptions.isSelected()) ?
lblUserOptions.getText() :
(chckbxUseDefaultOptions.isSelected() ?
lblDefaultOptions.getText() : "") ;
if (!clfOptions[0].equals("")) clf.setOptions(clfOptions);
clf.buildClassifier(data);
inst.setDataset(data);
Double resultValue = clf.classifyInstance(inst);
int resultIdx = resultValue.intValue() ;
String resultDescr = inst.attribute(inst.numAttributes()-1).isNumeric() ?
Double.toString(resultValue) :
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inst.attribute(inst.numAttributes()1).value(resultIdx);
evalValue.setText("");
evalValue.revalidate();
evalValue.repaint();
evalValue.setText(resultDescr);
} catch (Exception ex) {
training_Errors.append("ERROR : "+ex.getMessage()+"\n");
}
}
/*Διαβάζει τη μορφή των δεδομένων του Prediction*/
private static Instance getUserInstance(Instance inst) {
for (int i=0; i<ctl_List.size(); i++) {
if (inst.attribute(i).isNumeric()) {
inst.setValue(i, Float.parseFloat(getUserAttrValue(i)));
} else {
inst.setValue(i, getUserAttrValue(i) );
}
}
return inst;
}
/*Διαβάζει τις τιμές των δεδομένων του Prediction*/
private static String getUserAttrValue(int i) {
if (ctl_List.get(i) instanceof JTextField) {
JTextField jtf = (JTextField) ctl_List.get(i);
return jtf.getText();
} else if (ctl_List.get(i) instanceof JComboBox) {
JComboBox jtc = (JComboBox) ctl_List.get(i);
return (jtc.getSelectedItem().toString());
}
return "";
}
/*Βάζει το header στο File Data μόλις διαβάσει το αρχείο, με επικεφαλίδες τα
attributes του αρχείου*/
private static String[] dataTableHeader() {
String hdr[] = new String[data.numAttributes()] ;
for(int i=0; i<data.numAttributes(); i++) {
hdr[i]=data.attribute(i).name();
}
return hdr;

}
/*Γεμίζει το table με τα δεδομένα του αρχείου στο tab File Data*/
private static void fillDataTable() {
ArrayList<String> arrValues = null;
fileDataTable.setModel(new DefaultTableModel(
new Object[][] {},
dataTableHeader()
));
for (int j=0; j<data.numInstances(); j++) {
Object row[] = new Object[data.numAttributes()];
for (int k=0; k<data.numAttributes(); k++) {
if (data.instance(j).attribute(k).type()!=1) {
row[k] = data.instance(j).value(k);
} else {
arrValues = getAttrValues(data.instance(j).attribute(k));
row[k] = arrValues.get((int)(data.instance(j).value(k)));
}
}
DefaultTableModel dtaModel = (DefaultTableModel) fileDataTable.getModel();
dtaModel.addRow(row);
}

}
/*Δημιουργεί ένα αντικείμενο με τη μέθοδο που επιλέχτηκε από το δέντρο των μεθόδων*/
private static Classifier getClassifier(String clfName) {
Classifier clf = null;
clfName = "weka.classifiers." + clfName;
try {
clf = Classifier.forName(clfName,null);
} catch (ClassNotFoundException e) {
training_Errors.append(e.getMessage()+"\n\n");
} catch (Exception ex) {
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training_Errors.append(ex.getMessage()+"\n\n");
}
return clf;

/*Εμφάνιση του δέντρου των μεθόδων με βάση τη λίστα των μεθόδων*/
public static void displayClassifierTree() {
setClassifierTreeVisible();
DefaultMutableTreeNode[] node = new DefaultMutableTreeNode[clf.length];
for (int i = 0; i < clf.length; i++) {
node[i] = new DefaultMutableTreeNode(clf[i][2].toString());
}
final DefaultMutableTreeNode rootNode;
final DefaultTreeModel treeModel;
rootNode = node[0];
int notDisplayed = (classIsNominal==true) ? 2 : 0;
for (int i = 0; i < clf.length-notDisplayed; i++) {
for (int j = 1; j < clf.length-notDisplayed; j++) {
if (clf[i][0] == clf[j][1]) {
node[i].add(node[j]);
}
}
}
treeModel = new DefaultTreeModel(rootNode);
clfTree.setModel(treeModel);
clfTree.getSelectionModel().setSelectionMode(TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION);
treePanel.setVisible(true);
}
/*Εμφανίζει το πάνελ που μέσα σε αυτό θα φανεί το δέντρο*/
private static void setClassifierTreeVisible() {
treePanel.setBounds(btnClf.getBounds().x, btnClf.getBounds().y+25,
btnClf.getBounds().width+100, 300);
treeClfScrollPane.setBounds(0,0,treePanel.getBounds().width,
treePanel.getBounds().height);
clfTree.setBounds(0,0,treePanel.getBounds().width, treePanel.getBounds().height);
treePanel.setVisible(true);
treePanel.revalidate();
treePanel.repaint();
clfTree.setVisible(true);
clfTree.revalidate();
clfTree.repaint();
tab_Classifier.setComponentZOrder(treePanel, 0);
tab_Classifier.setComponentZOrder(Classifier_Results, 1);
}
/*Αφού επιλεγεί η μέθοδος η συνάρτηση αυτή κρύβει το δέντρο*/
private static void setClassifierTreeHidden() {
treePanel.setVisible(false);
}
/*Επιλογή της μεθόδου στο δέντρο*/
private static void getSelectedClassifier() {
String nodeName = null;
String parentName = null;
String clfSelected = null;
Object nodeInfo = null;
DefaultMutableTreeNode node = null;
node = (DefaultMutableTreeNode) clfTree.getLastSelectedPathComponent();
if (node == null) return;
nodeInfo = node.getUserObject();
TreePath nodePath = clfTree.getSelectionPath();
nodeName = nodePath.getLastPathComponent().toString();
TreePath nodeParent = nodePath.getParentPath();
if (!nodeName.equals("root")) {
parentName = nodeParent.getLastPathComponent().toString();
if (!parentName.equals("root")) {
clfSelected = parentName+"."+nodeName;
btnClf.setText(clfSelected);
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displayClassifierOptions(clfSelected);// Εμφανίζει τις επιλογές της
συγκεκριμένης μεθόδου
addOptionComponents(clfSelected);
setClassifierTreeHidden();
}
}
}
/*Εμφάνιση του πίνακα με τις επιλογές της μεθόδου στο tab Option List*/
private static void displayClassifierOptions(String clfName) {
Option opt = null;
int row = 0;
clearTableRows(tblOptions);
Classifier clf = getClassifier(clfName);
Enumeration enumOption = clf.listOptions();
while(enumOption.hasMoreElements()) {
opt = (Option)enumOption.nextElement();
String optDescription = opt.description();
String optName = opt.name();
int optNumArgs = opt.numArguments();
String optSynopsis = opt.synopsis();
((DefaultTableModel) tblOptions.getModel()).insertRow(row++, new
Object[]{optDescription, optName, optNumArgs, optSynopsis, ""});
}
String[] dfltOpts = clf.getOptions();
lblDefaultOptions.setText("");
for (int i=0; i<dfltOpts.length; i++) {
lblDefaultOptions.setText(lblDefaultOptions.getText()+" "+dfltOpts[i]);
}
}
/*Βρίσκει και εμφανίζει τις default επιλογές της μεθόδου που επιλέξαμε*/
private static String getOptDfltVal(String str) {
String dfltVal = "";
String[] splitStr;
splitStr = str.split("\\(default");
if (splitStr.length>1) {
splitStr = splitStr[1].split("\\)");
dfltVal = splitStr[0];
try {
int i = Integer.parseInt(dfltVal);
} catch (Exception exi){
try {
double f = Double.parseDouble(dfltVal);
} catch (Exception exf) {
dfltVal = "";
}
}
}
return dfltVal;

}
/*Διαβάζει τις τιμές που έχει βάλει ο χρήστης και τις εφαρμόζει στη μέθοδο, tab User
Options*/
private static String getUserOptionString() {
String strOptions = "";
for (int i=0; i<ctl_Options.size(); i++) {
if (ctl_Options.get(i) instanceof JTextField) {
JTextField jtf = (JTextField) ctl_Options.get(i);
strOptions = jtf.getText().equals("") ? strOptions : strOptions + " " +
jtf.getToolTipText().subSequence(0,2)+" "+ jtf.getText();
} else if (ctl_Options.get(i) instanceof JComboBox) {
JComboBox jtc = (JComboBox) ctl_Options.get(i);
strOptions = jtc.getSelectedItem().toString().equals("false") ? strOptions
: strOptions + " " + jtc.getToolTipText().subSequence(0,2);
}
}
return strOptions;
}
}
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Διαγράμματα UML

Τα διαγράμματα Unified Modeling Language (UML), είναι η πρότυπη γλώσσα
μοντελοποίησης στο χώρο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση και τον καθορισμό, υλοποίηση και τεκμηρίωση των
στοιχείων ενός λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης
του λογισμικού, από την ανάλυση απαιτήσεων ως τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου
συστήματος [45].
Οι αλγόριθμοι που αναλύσαμε σχετικά με την κατηγοριοποίηση και την
παλινδρόμηση στα προηγούμενα κεφάλαια έχουν υλοποιηθεί από πολλά προγράμματα
σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Δεν είναι ουσιαστικό για το σκοπό αυτής
της εργασίας να αναφέρουμε το κώδικα που έχουν υλοποιηθεί αυτοί οι αλγόριθμοι σε
κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Μπορούμε όμως να δούμε εποπτικά την υλοποίηση
που έγινε σε αυτούς τους αλγορίθμους με Java στο Weka.

Διαγράμματα UML Multilayer Perceptron
Ο αλγόριθμος Multilayer Perceptron (MLP) υλοποιείτε γραμμένος σε γλώσσα
προγραμματισμού Java στο weka όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα UML
class diagram.
functions.MultilayerPerceptron

ControlPanel.(Anon_3)

classifiers.AbstractClassifier

ControlPanel.(Anon_4)

ControlPanel.(Anon_5)

ControlPanel.(Anon_6)

MultilayerPerceptron.ControlPanel

ControlPanel.(Anon_2)

buildClassifier.(Anon_7)

lang.Object

swing.JPanel

MultilayerPerceptron.NodePanel

NodePanel.(Anon_1)

neural.NeuralConnection

MultilayerPerceptron.NeuralEnd

Σχήμα 103: Διάγραμμα κλάσεων – Class diagram
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε τη δομή και το συσχετισμό των
κλάσεων από το εξωτερικό επίπεδο, λευκό φόντο με γενικές κλάσεις της Java, μέχρι την
κλάση του MLP.

Directory Structure
Directory Structure/weka
filters

core

Directory Structure/weka/classifiers
Classifier.java
AbstractClassifier.java
Directory Structure/weka/classifiers/functions
MultilayerPerceptron.java

JComponent.java

neural

JTextComponent.java
ActionEvent.java

PrintStream.java

JFrame.java
Component.java
JOptionPane.java

Graphics.java
MouseEvent.java
Exception.java
Window.java

Random.java

StringTokenizer.java
StringBuffer.java

Vector.java
InputEvent.java
Dimension.java

String.java

BorderLayout.java

Object.java

Class.java

Double.java
AbstractButton.java

Container.java
Integer.java
JScrollPane.java
IllegalStateException.java

Frame.java

Σχήμα 104: Διάγραμμα συσχετίσεων
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Ο Multilayer Perceptron (MLP) Regressor υλοποιείτε στο weka όπως φαίνεται
στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων.

Σχήμα 105: Διάγραμμα κλάσεων – Class diagram

Τα SVMs εμφανίζονται ως διαγράμματα κλάσεων σε UML όπως πιο κάτω:

Σχήμα 106: Διάγραμμα κλάσεων – Class diagram
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Η υλοποίηση του διαγράμματος κλάσεων των LibSVMs είναι η εξής:
lang.Object

classifiers.RandomizableClassifier

classifiers.AbstractClassifierTest

functions.LibSVM

functions.LibSVMTest

Σχήμα 107: Διάγραμμα κλάσεων – Class diagram
Αντίστοιχα τα SMO παρουσιάζονται ως εξής:

Σχήμα 108: Διάγραμμα συσχετίσεων
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Ο SMOreg για το Regressor είναι ο
ακόλουθος:

Σχήμα 109: Διάγραμμα συσχετίσεων

Η υλοποίηση του RBF ή Γκαουσσιανού
πυρήνα γενικά στα SVMs παρουσιάζεται ως
εξής:

Σχήμα 110: Διάγραμμα συσχετίσεων
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