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Περίληψη
Οι σύγχρονοι ρυθμοί δημιουργίας και μετάδοσης της νέας πληροφορίας
είναι ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της εποχής που ζούμε. Οι ρυθμοί αυτοί δημιουργούν ένα ταχύ και ευμετάβλητο περιβάλλον εργασίας και ανάπτυξης,
όμοιο του οποίου δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Το μέγεθος της πληροφορίας
που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να
το κατανοήσουμε. Οι υπολογιστικές μηχανές έχουν πια πρωταγωνιστικό ρόλο
στη μετάδοση της πληροφορίας αυτής. Πέρα όμως από τη μετάδοσή της, οι
υπολογιστικές μηχανές μας δίνουν και άλλες δυνατότητες όπως είναι η επεξεργασία της πληροφορίας, η απεικόνισή της, γεγονός που βοηθάει στην ορθότερη
ερμηνεία της, καθώς και στην παρουσίασή της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσον αφορά τη μετάδοση της πληροφορίας,
μπορεί να αποτελέσει η ενημέρωση του ανθρώπου για γεγονότα σε κάθε γωνία
της γης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται στο σπίτι του. Γεγονός που
μερικά χρόνια πριν φάνταζε δύσκολο αν αναλογιστούμε ότι οι βασικές πηγές
πληροφόρησης ήταν έντυπες. Πλέον οι χάρτες που έχει διαθέσιμους στο κινητό
τηλέφωνο ο κάθε χρήστης, δίνουν πληροφορίες για οποιαδήποτε διαδρομή ανά
πάσα στιγμή. Η απεικόνιση συνεπώς της πληροφορίας μέσω της μορφής χαρτών
έχει κάνει τον άνθρωπο ικανό να ταξιδέψει παντού ανά τον κόσμο. Επίσης οι
μεγάλες μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλόχερα απαντήσεις στα εργασιακά
θέματα των ανθρώπων μέσα από έναν μεγάλο αριθμό πηγών, ωθώντας τον
χρήστη να αναζητήσει, να συλλέξει και τελικά να κρατήσει ότι είναι χρήσιμο
για εκείνον.
Παρ΄ όλα αυτά, στην πληροφορία αυτή περιέχονται και παρατηρήσεις που
διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Είναι με λίγα λόγια απομακρυσμένες από το
σύνολο των παρατηρήσεων. Ο εντοπισμός και η ερμηνεία των παρατηρήσεων
αυτών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Με αφορμή
το ζήτημα αυτό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει δύο μεθόδους εντοπισμού
απομακρυσμένων τιμών.
i
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Πιο συγκεκριμένα στο 1o Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα του εντοπισμού των απομακρυσμένων τιμών δίνοντας έφμαση σε βασικές έννοιες,
αναλύονται οι κατηγορίες των απομακρυσμένων σημείων και παρουσιάζεται η
σημασία εντοπισμού των σημείων αυτών. Στο 2o Κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στις έρευνες που έχουν προηγηθεί από επιστημονικές ομάδες με βάση την
κατηγοριοποίηση των μεθόδων εντοπισμού.
Στο 3o Κεφάλαιο δίνεται έμφαση σε δύο αλγόριθμους που αφορούν τον
εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων. Προβάλλονται οι στόχοι
που θέτουν οι αλγόριθμοι αυτοί, αναλύονται ως προς την εκτέλεση και την δομή
τους καθώς και σχολιάονται και κάποια συμπεράσματα. ΄Επειτα στο 4o Κεφάλαιο
οι δύο αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε τεχνητά δεδομένα που προσομοιώνουν μια
ροή. Παρουσιάζεται επίσης και το λειτουργικό περιβάλλον που χρησιμοιποιείται.
Τέλος στο 5o Κεφάλαιο γίνεται και εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών σε
πραγματικά δεδομένα και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η προεπεξεργασία που απαιτούν τα πραγματικά δεδομένα πριν εφαρμοστούν σε αυτά οι αλγόριθμοι ενδιαφέροντος.
Λέξεις Κλειδιά: Ροή δεδομένων, απομακρυσμένα σημεία, εντοπισμός απομακρυσμένων σημείων, μέθοδοι εντοπισμού, περιβάλλον ΜΟΑ, Abstract - C,
MCOD.

Abstract
Handling information nowadays is a big challenge due to their large
volume. Computers can help us deal with this challenge through the stateof-the-art tools at their disposal by providing tools and methods not only to
handle the information in a sufficient way but also to facilitate their transmission and visualization.
However, often some parts (observations) of this information do not follow
the general behavior of the rest of the observations. These observations are
consider as possible outliers and their detection is an important scientific
issue. For this reason, this thesis presents two outlier detection algorithms.
The 1st chapter introduces the topic with some basic concepts and the 2nd
chapter presents a literature review of the previous scientific work based on
the categorization of detection methods.
In 3rd chapter two algorithms are analyzed and in 4th chapter those two
algorithms are applied in artificial data streams via MOA framework. Finally,
in 5th chapter, the algorithms are applied in real data and the results are
summarized.
Key Words: Data stream, outliers, outlier detection, detection methods,
MOA framework, Abstract - C, MCOD.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Κεφάλαιο 1
Ροές δεδομένων και
απομακρυσμένα σημεία
Ως πληροφορία ορίζεται το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε έπειτα από την
συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (Sanders, 2016) . Μια πρώτη
τεχνική προσέγγιση του τι ακριβώς είναι τα δεδομένα (data) θα μπορούσε να
είναι η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών τιμών και παρατηρήσεων για ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. ΄Οσο λοιπόν καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων
γίνεται ακόμα καλύτερη πληροφορία φτάνει τελικά στον χρήστη. Ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και που γνωρίζει
μεγάλη άνθηση είναι αυτός της επιστήμης των δεδομένων (Data Science).
Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που χρησιμοποιεί
διάφορες μεθόδους, διαδικασίες και αλγορίθμους από τους κλάδους των μαθηματικών, της στατιστικής, της επιστήμης υπολογιστών και της επιστήμης της
πληροφορίας για να εξάγει γνώση μέσα από τα δεδομένα που τίθενται προς επεξεργασία (Cleveland, 2001). Για να γίνει όμως αυτή η επεξεργασία θα πρέπει
τα δεδομένα να οργανώνονται και να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο που να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Μια οργάνωση όπως αυτή ονομάζεται
σύνολο δεδομένων (M. R. Rosli, 2016). Μια από τις πιο συνηθισμένες και
ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές συνόλου δεδομένων είναι αυτή των πινάκων.
Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα οργανώνονται έτσι ώστε κάθε στήλη του
πίνακα να αφορά μια μεταβλητή και κάθε γραμμή να αναπαριστά μια συγκεκριμένη εγγραφή του συνόλου αυτού.
Το κάθε σύνολο δεδομένων έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία το
διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. Αυτά είναι η διάστασή του, που ουσιαστικά
αφορά το πλήθος των μεταβλητών, και το είδος των μεταβλητών. Για παράδειγ7
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μα υπάρχουν σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από αριθμητικές μεταβλητές,
δηλαδή πραγματικούς ή ακεραίους αριθμούς. Υπάρχουν όμως και σύνολα δεδομένων που συμπεριλαμβάνουν μεταβλητές όπου αναπαριστούν κατηγορίες.
Αν ένα σύνολο δεδομένων αφορά τους τύπους των νοικοκυριών μιας πόλης
αναλόγως με τα ποσά ενέργειας που καταναλώνει μηνιαία, οι κατηγορίες θα
μπορούσαν να ήταν υψηλή, μέτρια και χαμηλή κατανάλωση.
΄Ενα ακόμη γνώρισμα είναι αυτό της απουσίας κάποιων παρατηρήσεων. Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε μια έρευνα που αφορά τους κατοίκους ενός
νομού όπου στα αποτελέσματα αυτής παρατηρούμε να λείπουν κάποιες εγγραφές. Δηλαδή δεν πήραν μέρος όλοι οι κάτοικοι του νομού αλλά το αποτέλεσμα
αφορά το σύνολο των κατοίκων. Αυτό ονομάζεται πρόβλημα ελλειπών τιμών.
΄Ενας από τους τρόπους αντιμετώπισής του είναι η αντικατάσταση των τιμών
που λείπουν με κάποιες αντιπροσωπευτικές. Αυτό σημαίνει ότι η πολυπλοκότητα των συνόλων αυτών αυξάνει όσο ο όγκος των παρατηρήσεων μεγαλώνει και
η διαχείριση τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολή και απαιτητική.
Μια τεχνολογία που μας φέρνει σε επαφή με την πληροφορία είναι αυτή της
ροής δεδομένων (data streams) (Yu, 2020). Οι ροές είναι μια συνεχής και
απεριόριστη αλληλουχία δεδομένων οι οποίες δημιουργούνται από διαφορετικές
πηγές με γρήγορο ρυθμό στο πέρασμα του χρόνου. ΄Ενα παράδειγμα ροής δεδομένων είναι χρονοσειρές (Thakkar, 2013). Μια ιεραρχημένη ως προς το χρόνο
ακολουθία παρατηρήσεων που λαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζει την εξέλιξη μιας μεταβλητής στο πέρασμα του
χρόνου.Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών - εργαλείων
που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας επεξεργάζεται τεράστιο αριθμό δεδομένων,
τις περισσότερες φορές σε πραγματικό χρόνο έχει κάνει τις ροές το κατάλληλο
εργαλείο για άμεση επαφή του χρήστη με την πληροφορία.
΄Οπως συμβαίνει σε κάθε στατικό σύνολο παρατηρήσεων (data set), έτσι
και στις ροές δεδομένων, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες διαφέρουν
σημαντικά σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων δεδομένων. Μπορούμε να
πούμε δηλαδή ότι οι παρατηρήσεις αυτές δεν ακολουθούν τη γενική συμπεριφορά
του συνολικού πλήθους των δεδομένων. Δηλαδή παρουσιάζουν μια διαφορετική
συμπεριφορά σε σχέση με το σύνολο (Sadik, 2013). Αυτές οι παρατηρήσεις
ονομάζονται απομακρυσμένα σημεία (outliers) (Yang,2010). Θα μπορούσαμε
για παράδειγμα να φανταστούμε μια ροή δεδομένων που έχει να κάνει με τις
ημερήσιες μετρήσεις της θερμοκρασίας μιας πόλης. Η καταμέτρηση μιας ακραίας
θερμοκρασίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως απομακρυσμένο σημείο για τη ροή
αυτή διότι θα διαφέρει με τη συμπεριφορά που ακολουθούν οι υπόλοιπες τιμές.
Στη βιβλιογραφία συχνά συναντάμε και τον όρο σημεία ανωμαλίας, με την έννοια
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ότι δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη συμπεριφορά. Από την άλλη μεριά, τα
σημεία που δεν παρουσιάζουν απόκλιση στη συμπεριφορά τους ονομάζονται
εσωτερικά σημεία (inliers).
΄Ενα από τα βασικότερα, και ανοιχτά ως προς την έρευνα ζητήματα στον
τομέα της επιστήμης των δεδομένων (data science) είναι αυτό του εντοπισμού
των απομακρυσμένων σημείων (outlier detection) (F. Z. Benjelloun, 2019).
Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε ώστε να
προσδιορίσουμε τα σημεία αυτά. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται μέσω αποτελεσματικών αλγορίθμων που μπορούν να διαχειριστούν τους τεράστιους αυτούς
όγκους δεδομένων. Η ανίχνευση των απομακρυσμένων σημείων στις ροές δεδομένων διαφέρει σημαντικά από αυτή στα στατικά σύνολα δεδομένων λόγω
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

1.1

Χαρακτηριστικά των ροών

Οι ροές δεδομένων διακρίνονται από ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Αυτά
τα χαρακτηριστικά δημιουργούν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τον προσδιορισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων στις ροές. Τα προβλήματα αυτά
συνήθως δεν τα συναντάμε σε ένα στατικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του
μεμονωμένου συνόλου δεδομένων.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό των ροών δεδομένων είναι αυτό της έννοιας
του χρόνου (notion of time) (Thakkar, 2013). Κάθε σημείο της ροής δεδομένων έχει μια χρονική σήμανση. Αυτή μπορεί να είναι έμμεση ή άμεση. Η
χρονική αυτή σήμανση δημιουργεί ένα χρονικό πλαίσιο για το κάθε σημείο της
ροής. Συνεπώς η επεξεργασία του κάθε σημείου καθορίζεται με βάση το πλαίσιο αυτό. Το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό το χαρακτηριστικό των ροών
είναι ότι τα σημεία που ανήκουν σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια δε μπορούν να
συγκριθούν μεταξύ τους. Αν αυτό συμβεί τα αποτελέσματα που θα αφορούν
τις απομακρυσμένες τιμές πιθανόν να μην είναι ορθά.
Σημαντικό γνώρισμα των ροών είναι η μερική διαθέσιμότητα των δεδομένων
προς επεξεργασία ανά χρονική στιγμή. Δηλαδή ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ένα κομμάτι της ροής σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό
ονομάζεται παροδικότητα (transient) των ροών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι
οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα σημεία μιας ροής μια συγκεκριμένη στιγμή,
μπορεί να χαθούν την ακριβώς επόμενη. Το πρόβλημα δηλαδή που δημιουργείται
είναι ότι αν μια τυχαία χρονική στιγμή ti η παρατήρηση p0 έχει χαρακτηριστεί
ως απομακρυσμένη, τότε την ακριβώς επόμενη στιγμή ti+1 η παρατήρηση p0

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

μπορεί να χάσει την ιδιότητα αυτή.
΄Ενα ακόμα χαρακτηριστικό των ροών δεδομένων είναι ότι θεωρούνται ως
άπειρες ακολουθίες δεδομένων καθώς αυτές προέρχονται από τις πηγές τους
καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου (notion of infinity). Το γεγονός αυτό καθιστά
τις περισσότερες φορές αδύνατη την πρόσβαση του χρήστη σε ολόκληρη την
έκταση της ροής για να την επεξεργαστεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι
εφικτός ο εντοπισμός απομακρυσμένης τιμής σε μια τυχαία χρονική στιγμή σε
ολόκληρο το μήκος της ροή (P. Thakkar, 2013).
Οι πηγές όπου τα δεδομένα προέρχονται δημιουργούν ορισμένα αξιόλογα χαρακτηριστικά στις ροές.Το ποσοστό άφιξης των δεδομένων από τις πηγές τους
ως προς το χρόνο μπορεί να είναι είτε σταθερό είτε μεταβλητό, αποτελώντας
ακόμα ένα γνώρισμα των ροών (arrival rate). ΄Οταν για παράδειγμα θέλουμε να
προσδιορίσουμε ένα απομακρυσμένο σημείο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι σαν ο χρήστης να παγώνει τη ροή δεδομένων και να ανιχνευέι το σημείο
αυτό. Αυτή η επεξεργασία θα πρέπει να υλοποιηθεί προτού συμβεί η επόμενη
άφιξη σημείου από την πηγή. Θα πρέπει κάθε φορά που ο χρήστης παγώνει τη
ροή, ο χρόνος επεξεργασίας για τον εντοπισμό μιας απομακρυσμένης τιμής να
είναι προσαρμοσμένος στο ποσοστό άφιξης των δεδομένων ως προς το χρόνο
(P. Thakkar, 2013).
Το γεγονός όμως της συνεχόμενης και τυχαίας άφιξης δεδομένων από τις
πηγές δημιουργεί ακόμη ένα σημαντικό γνώρισμα στις ροές. Αυτό της παρέκκλισης (concept drift). Δηλαδή ο χρήστης τις περισσότερες φορές δε θα μπορεί
να προσαρμόσει μια κατανομή για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των δεδομένων. Κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο ζήτημα της ανίχνευσης
των απομακρυσμένων τιμών για τις ροές (P. Thakkar, 2013).
Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι συσκευές διαφόρων ειδών όπως για παράδειγμα αισθητήρες οι οποίοι εκτίθενται σε συνθήκες διαφόρων μορφών. Για
παράδειγμα ένας αισθητήρας μπορεί να καταγράφει την ταχύτητα των ριπών
των ανέμων σε έναν μετεωρολογικό σταθμό. ΄Ετσι δημιουργείται μια ροή δεδομένων με βάση την ταχύτητα του ανέμου στο πέρασμα του χρόνου. Οι συνθήκες
αυτές με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να αποδιοργανώσουν τον αισθητήρα
ακόμα και να προκαλέσουν κάποιες βλάβες. Το αποτέλεσμα θα είναι η παραγωγή αβέβαιων δεδομένων. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται αβεβαιότητα
(uncertainty) των ροών και δημιουργεί προβλήματα στον εντοπισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων (P. Thakkar, 2013).
Τα γνωρίσματα αυτά των ροών δεδομένων δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό απομακρυσμένων παρατηρήσεων. Καθιστούν συνεπώς αναγκαία τόσο την ανάπτυξη νέων τεχνικών ανίχνευσης απομα-
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κρυσμένων σημείων, αλλά και την αναπροσαρμογή των ήδη υπαρχουσών στις
συνθήκες αυτές.

1.2

Κατηγορίες απομακρυσμένων σημείων

Τα απομακρυσμένα σημεία αναλόγως με τη φύση τους διακρίνονται σε
κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση όμως παρουσιάζει μια διαφοροποίηση
που εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο παρατηρούνται τα απομακρυσμένα
σημεία. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες στα στατικά σύνολα είναι
τρεις ενώ σττις ροές δεδομένων είναι δύο (F. Z. Benjelloun, 2019).

1.2.1

Ολικά απομακρυσμένα σημεία

Ο πρώτος τύπος απομακρυσμένων σημείων των στατικών συνόλων δεδομένων είναι τα ολικά απομακρυσμένα σημεία (global outliers) (P. Thakkar,
2013). ΄Ενα σημείο ονομάζεται ολικό απομακρυσμένο αν διαφέρει από ολόκληρο
το σύνολο δεδομένων. Αν είναι δηλαδή απομακρυσμένο από αυτά. Είναι ο πιο
απλός τύπος που συναντάμε και τα σημεία που ανήκουν στην κατηγορία αυτή
προσδιορίζονται πιο εύκολα από όλα τα άλλα απομακρυσμένα σημεία. Υποθέτωντας ότι έχουμε ένα σύνολλο δεδομένων που αποτελείται από τρεις μεταβλητές
(τρια χαρακτηριστικά), τότε η γραφική τους αναπαράσταση φαίνεται στο σχήμα
που ακολουθεί (Σχήμα 1.1). Εύκολα διακρίνουμε το ολικό απομακρυσμένο σημείο (μαύρος κύκλος) του συνόλου δεδομένων.

Σχήμα 1.1: Ολικό απομακρυσμένο σημείο τριών διαστάσεων
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Κατά συνθήκη απομακρυσμένα σημεία

Ο δεύτερος τύπος σημείων που συναντάμε σε ένα στατικό περιβάλλον
είναι αυτός των κατά συνθήκη απομακρυσμένων σημείων (conditional outlier)
(P. Thakkar, 2013). ΄Ενα σημείο είναι απομακρυσμένο σημείο κατά συνθήκη,
εάν είναι διαφορετικό ή απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα σημεία που υπάγονται
στο πλαίσιο της συνθήκης αυτής. Τα πλαίσια αυτών των συνθηκών δημιουργούν
διαφορετικά χαρακτηριστικά για τα σημεία αυτά, γεγονός που κάνει εύκολο
τον εντοπισμό τους. Υποθέτουμε ότι ένα μονοδιάστατο σύνολο δεδομένων
περιέχει τις θερμοκρασίες μιας πειοχής μιας μέρας του Ιουνίου. Η συνθήκη
που τα σημεία υπαγονται μπορεί να είναι οι θερμοκρασίες τις πρώτες πρωινές
ώρες όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2 που ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλή
θερμοκρασία που παρατηρείται στις 10 το πρωί (κόκκινος κύκλος) είναι κατά
συνθήκη απομακρυσμένο σημείο, καθώς νωρίτερα μέσα στη μέρα σημειώνονται
ακόμα πιο χαμηλές τιμές.

Σχήμα 1.2: Κατά συνθήκη απομακρυσμένο σημείο

1.2.3

Συλλογικά απομακρυσμένα σημεία

Ο τρίτος τύπος απομακρυσμένων σημείων που συναντάμε είναι αυτός των
συλλογικών απομακρυσμένων σημείων (collective outliers) (F. Z. Benjelloun,
2019, P. Thakkar, 2013). ΄Ενα σύνολο απομακρυσμένων σημείων που διαφέρει
από τα υπόλοιπα σημεία του συνόλου δεδομένων, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως συλλογικά απομακρυσμένο. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί ότι ένα
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σημείο που ανήκει στην κατηγορία αυτή δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεμονωμένο απομακρυσμένο σημείο σε σχέση με την υποομάδα των σημείων αυτών.
Υποθέτωντας ότι ένα σύνολο δεδομένων αποτελείται από τρεις μεταβλητές, το
Σχήμα 1.3 αποτελεί την γραφική αναπαράσταση στον τρισδιάστατο χώρο. Στον
μαύρο κύκλο διακρίνεται η κατηγορία των συλλογικά απομακρυσμένων σημείων.

Σχήμα 1.3: Συλλογικά απομακρυσμένα σημεία τριών διαστάσεων
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα γραφήματα που παρουσιάζονται στα σχήματα που προηγήθηκαν είναι για σκοπούς επίδειξης και κατανόησης
των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας.Τα πραγματικά σύνολα δεδομένων, στα
οποία εφαρμόζονται οι τεχνικές εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών, είναι πιο
πολύπλοκα και πιο δύσκολα να ερμηνευτούν όπως θα δούμε και στα επόμενα
κεφάλαια της εργασίας.

1.2.4

Είδη απομακρυσμένων σημείων στις ροές δεδομένων

Στα συνεχή περιβάλλοντα δεδομένων, δηλαδή στις ροές, υπάρχει επιπρόσθετα και ο παράγοντας του χρόνου. Σε αντίθεση με τα στατικά σύνολα
δεδομένων, οι ροές αλλάζουν μορφή στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό σημμαίνει
ότι θα αλλάζουν μορφή και τα σημεία από τα οποία αποτελούνται. Οι αλλαγές
αυτές, όπως είδαμε και παραπάνω, θα μπορούσαν για παράδειγμα να οφείλονται
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σε σφάλματα που παρουσιάζουν οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα δεδομένα. Μπορεί επίσης οι αλλαγές να οφείλονται και στα διαφορετικά ποσοστά
άφιξης των παρατηρήσεων ως προς το χρόνο. Επομένως, η κατηγοριοποίηση
των απομακρυσμένων σημείων στις ροές διαφέρει από τα σύνολα.
Οι κατηγορίες απομακρυσμένων σημείων στις ροές δεδομένων είναι δύο
(Mohiuddin, 2014). Η πρώτη είναι η κατηγορία των κατά συνθήκη απομακρυσμένων σημείων (conditional outlier) και δεύτερη είναι η κατηγορία των
συλλογικών απομακρυσμένων σημείων (collective outlier). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα σημεία όπου είναι απομακρυσμένα σε σχέση με αυτά που
υπάγονται στα πλαίσια των συνθηκών μελέτης. Ενώ στην κατηγορία των συλλογικών απομακρυσμένων σημείων ανήκουν οι ομάδες των σημείων των ροών
που συμπεριφέρονται συνολικά ωσ απομακρυσμένα. ΄Οπως ακριβώς συμβαίνει
και με τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία σημείων στα στατικά σύνολα. Οι κατηγορίες των σημείων αυτών εντοπίζονται και στις χρονοσειρές.
Στις χρονοσειρές η πρώτη κατηγορία ονομάζεται πρόσθετα απομακρυσμένα
σημεία (additive outlier). ΄Ενα ιδιαίτερο γνώρισμά των σημείων αυτών είναι ότι
δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα σημεία που υπάγονται στη συγκεκριμένη συνθήκη.
Ενώ τα σημεία της δεύτερης κατηγορίας, στις χρονοσειρές ονομάζονται καινοτόμα απομακρυσμένα σημεία (innovation outlier) (Sadik, 2013). Το αρνητικό
με τα σημεία αυτά είναι ότι επηρεάζουν τα υπόλοιπα σημεία που βρίσκονται στην
ίδια ομάδα. Για το λόγο αυτόν είναι δύσκολο να εντοπιστούν.
΄Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα στατικά και συνεχή περιβάλλοντα δεδομένων παρουσιάζουν κάποια κοινά και κάποιες διαφορές όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των απομακρυσμένων σημείων. Ο δεύτερος και τρίτος τύπος
απομακρυσμένων σημείων, δηλαδή τα κατά συνθήκη και συλλογικά απομακρυσμένα σημεία εντοπίζεται και στα σύνολα δεδομένων και στις ροές. ΄Ομως
τα ολικά απομακρυσμένα σημεία αποτελούν κατηγορία μόνο των στατικών συνόλων δεδομένων. Πράγμα που σημαίνει ότι δε μπορούν να παρατηρηθούν στις
ροές δεδομένων (Thakkar, 2013).

1.3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
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Η σημασία των απομακρυσμένων σημείων

Ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία ανήκουν τα απομακρυσμένα σημεία, πιθανόν κρύβουν πολλές σημαντικές πληροφορίες από πίσω στους. Οι πληροφορίες
αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο στα στατικά σύνολα δεδομένων
όσο και στις ροές δεδομένων. Μπορεί να σχετίζονται με τη συμπεριφορά των
δεδομένων, την πρόγνωση γεγονότων που τα δεδομένα εξηγούν, τον εντοπισμό
βλαβών καθώς και με πολλά άλλα (Alghushairy, 2020). Αυτό σημαίνει ότι η
ερμηνεία της ύπαρξής τους είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
΄Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορεί να αποτελέσει ο τομέας
της ιατρικής. Οι καταγραφές υγειονομικών εξετάσεων ενός πλήθους ανθρώπων
μπορεί να αποτελέσει ένα σύνολο δεδομένων ενός νοσοκομείου. Οι στήλες του
συγκεκριμένου συνόλου, που αναφέρονται στις μετρήσεις των χαρακτηριστικών
του κάθε ανθρώπου, αναπαριστούν τις μεταβλητές του στατικού περιβάλλοντος.
Η ύπαρξη μιας απομακρυσμένης τιμής σε ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων μπορεί
να σηματοδοτεί την παρουσία κάποιας ασθένειας. Γεγονός που θα δώσει σημαντική πληροφορία στο ιατρικό προσωπικό γιατί με τον τρόπο αυτό θα η ασθένεια
θα προγνωστεί πριν δείξει τα συμπτώματα της.
Μπορούμε να διαπιστώσουμε τη σημαντικότητα των απομακρυσμένων τιμών
και στην ασφάλεια των συστημάτων των τραπεζών. Οι τράπεζες διαθέτουν
συστήματα καταγραφής των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των πιστωτικών καρτών. Οι συναλλαγές αυτές λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν ένα
σύνολο δεδομένων όπου θα αναπαριστούν τη συμπεριφορά των πελατών. Αν
παρατηρηθεί μια απομακρυσμένη τιμή στις κινήσεις ενός πελάτη, τότε αυτό θα
σημαίνει ότι υπάρχει μια συναλλαγή που διαφέρει από τις υπόλοιπες. ΄Αρα ο
εντοπισμός της τιμής αυτής θα μας δώσει την πληροφορία για την ύπαρξη συναλλαγών απάτης.
΄Ενας από τους μεγαλύτερους τομείς που οι ροές δεδομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι αυτός της διαχείρισης των δικτύων. Στην περίπτωση αυτή
οι ροές κουβαλούν πληροφορία που αφορά την ανάλυση κίνησης του δικτύου,
την παρακολούθησή του και γενικότερα της απόδοσής του. Συνεπώς η ύπαρξη
απομακρυσμένων τιμών σε μια ροή που αφορά την απόδοση του δικτύου, θα
μας έδιναν πληροφορίες για παρουσία κακόβουλων χρηστών που θα ήθελαν να
βλάψουν το δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής θα ενεργούσε άμεσα
και το αποτέλεσμα θα ήταν η έγκαιρη απομάκρυνση της απειλής.
Τις ροές δεδομένων τις συναντάμε και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κεραίες των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών δέχονται τεράστιους αριθμούς χρηστών κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Η καταγραφή των κλήσεων αυτών μέσω
των ροών δίνει στις εταιρείες μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη λειτουργία
της κεραίας. Η παρατήρηση απομακρυσμένων τιμών θα μπορούσε να σηματοδοτεί την ύπαρξη κάποιας βλάβης ή και προβλήματος στο σήμα της συγκεκριμένης
κεραίας. Συνεπώς οι τιμές αυτές κρύβουν σημαντικές πληροφορίες και στην
περίπτωση αυτή.
Τα παραπάνω παραδείγματα, όπως είναι εύκολα κατανοητό, αποτελούν ένα
κομμάτι του συνόλου των τομέων της καθημερινότητας που μπορούμε να συναντήσουμε απομακρυσμένες τιμές. Η πληροφορία που κρύβουν αυτές οι τιμές
από πίσω τους καθιστά την εφαρμογή των τεχνικών εντοπισμού τους ένα από
τα σημαντικότερα ζητήματα του τομέα της επιστήμης των δεδομένων.

Κεφάλαιο 2
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.1

Κατηγορίες μεθόδων ανίχνευσης των
απομακρυσμένων σημείων

Η ανίχνευση των απομακρυσμένων σημείων (outlier detection) είναι ένα
ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει και μαγνητίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητα της επιστήμης των δεδομένων και όχι μόνο. ΄Εχουν αναπτυχθεί
πολλές τεχνικές που αποσκοπούν στην ανίχνευση αυτή. Οι τεχνικές αυτές εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την προσέγγιση του θέματος αυτού.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και ως προς τους τρόπους που αντιμετωπίζουν
τα πραοβλήματα που δημιουργούνται. Προτού όμως γίνει μια ανασκόπηση στις
τεχνικές αυτές, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κατηγορίες των τεχνικών.
Αρχικά, οι τεχνικές ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών χωρίζονται σε δύο
βασικές κατηγορίες. Στις τεχνικές που αφορούν ένα στατικό περιβάλλον δεδομένων και σε αυτές που εφαρμόζονται σε ένα συνεχές. Λόγω του αντικειμένου
της εργασίας, θα εστιάσουμε στις μεθόδους που αφορούν τις ροές δεδομένων
οι οποίες αναλόγως με τ χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (Chen, 2017).
Οι κατηγορίες αυτές είναι οι στατιστικές μέθοδοι (Statistical Based Methods), οι μέθοδοι που βασίζονται στην απόσταση (Distance Based Methods),
οι μέθοδοι που βασίζονται στην πυκνότητα (Density Based Methods) και τέλος
είναι οι μέθοδοι που βασίζονται στην ομαδοποίηση (Clustering Based Methods). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μερικών από
των τεχνικών των προαναφερθέντων κατηγοριών.
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Στατιστικές Μέθοδοι

Η πρώτη κατηγορία μεθόδων ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών είναι
αυτή των στατιστικών μεθόδων (Statistical Based Methods). Η βασική ιδέα
των μεθόδων αυτών είναι ότι προσαρμόζεται ένα στατιστικό μοντέλο στα υπάρχοντα δεδομένα και στη συνέχεια εξετάζεται αν τα καινούρια δεδομένα που
καταφτάνουν από τις πηγές ταιριάζουν στο μοντέλο αυτό ή όχι. Οι στατιστικές
μέθοδοι διαιρούνται σε δύο ομάδες. Αυτές των παραμετρικών στατιστικών μεθόδων (parametric statistical – based) και των μη παραμετρικών στατιστικών
μεθόδων (non - parametric statistical – based) (Chen, 2017).
Οι παραμετρικές μέθοδοι βασίζονται σε ένα μοντέλο κατανομής δεδομένων
που είναι εκ των προτέρων γνωστό. Αυτό εφαρμόζεται στα καινούρια δεδομένα
και εξετάζεται ως προς την ορθότητα του. Δηλαδή ως προς τις παραμέτρους
του. Από την άλλη μεριά, οι μη - παραμετρικές μέθοδοι δεν εφαρμόζουν καμία
κατανομή εκ των προτέρων στα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο εκπαιδεύται κατά την εισαγωγή των νέων δεδομένων. Λόγω της εξάρτησης της ροής
από το χρόνο, η προσαρμογή κάποιας κατανομής τις περισσσότερες φορές είναι
αδύνατη. Συνεπώς, σε ένα συνεχές περιβάλλον οι μέθοδοι που εφαρμόζονται
πιο συχνά είναι μη – παραμετρικές.
΄Οταν ο χρήστης εστιάζει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μιας ροής,
ουσιαστικά γίνεται επεξεργασία ενός κομματιού της ροής των δεδομένων. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται παράθυρο της ροής (window) ή μπλοκ δεδομένων
της ροής (block of a data stream). Το παράθυρο αυτό έχει συγκεκριμένες
διαστάσεις που ο κάθε χρήστης μπορεί να μεταβάλλει. Είναι εύκολα αντιληπτό
ότι όσο μεγαλύτερο είναι το παράθυρο αυτό τόσο μεγαλύτερο κομμάτι της ροής
απομονώνει. Κατά συνέπεια και ο όγκος της πληροφορίας εξαρτάται από αυτό.
΄Ενα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις μη - παραμετρικές μεθόδους για την ανίχνευση απομακρυσμένων παρατηρήσεων είναι ο
εκτιμητής πυρήνων (Kernel Density Estimation, KDE). Αν ένα παράθυρο της
ροής περιέχει τις παρατηρήσεις (x1 , x2 , . . . , xd ), τότε ο εκτιμητής πυρήνων δίνεται από τη σχέση (2.1) (Samparthi, 2010)
f (x) =



d
X
x − xi
1
·
K
d · B i=1
B

(2.1)

όπου d είναι το πλήθος των παρατηρήσεων του παραθύρου, το K αναπαριστά την
συνάρτηση πυρήνα, το B είναι το πλάτος του παραθύρου (window width) και
xi είναι η i - οστή παρατήρηση. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις
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πυρήνα είναι η ομοιόμορφη συνάρτηση πυρήνα, του Laplace, του Gauss, του
Epanechnikov και η τετραγωνική (Samparthi, 2010). Η f (x) ως αποτέλεσμα
θα μας δώσει μια μη – παραμετρική εκτίμηση της κατανομής που ακολουθούν
τα δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή μέσα στο παράθυρο της
ροής.

2.2.1

Παραδείγματα ερευνών

΄Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών με
βάση τη μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας με πυρήνα, αποτελεί το ερευνητικό έργο των Samparthi και Verma (2010). Οι ερευνητές προσπάθησαν να
αναπτύξουν ένα στατιστικό μοντέλο που θα αφορούσε τη ροή πολυδιάστατων
δεδομένων αισθητήρων. Στόχος ήταν η εκτίμηση της κατανομής των δεδομένων ώστε να εντοπιστούν απομακρυσμένες τιμές. Απαραίτητος ήταν ο υπολογισμός του παράγοντα απόκλισης DEVF (DEViation Factor) καθώς και ο
υπολογισμός του κανονικοποιημένου παράγοντα απόκλισης NDEVF (Normal
DEViation Factor) κάθε σημείου.
Ο παράγοντας απόκλισης ενός σημείου p σε μια ακτίνα r, είναι η σχετική απόκλιση της τοπική πυκνότητας της γειτονιάς του από τη μέση πυκνότητα
γειτονιάς στην r – γειτονιά (Samparthi, 2010). ΄Ετσι, μια παρατήρηση της οποίας η πυκνότητα γειτονιάς ταιριάζει με τη μέση τοπική πυκνότητα γειτονιάς
θα έχει DEV F = 0. Εν αντιθέσει, τα απομακρυσμένα σημεία θα έχουν τιμές
DEV F που θα είναι μακριά από το 0. Για την εφαρμογή της μεθόδου απαιτείται να υπολογισθεί ο αριθμός των γειτόνων και των δειγμάτων των γειτόνων.
Αυτοί οι αριθμοί ονομάζονται γειτονιά καταμέτρησης (counting neighborhood ή ar-neighborhood) και γειτονιά δειγματοληψίας (sampling neighborhood
ή r-neighborhood) αντίστοιχα.
Η ar - γειτονιά καταμέτρησης, N r(p; ar), της παρατήρησης p είναι η περιοχή
ακτίνας ar και υπολογίζεται ως εξής .
N r(p; ar) = P [p − ar; p + ar] · |d|

(2.2)

όπου το d είναι το πλήθος των παρατηρήσεων του παραθύρου όπως και στη
σχέση (2.1) ενώ το P [p − ar; p + ar] υπολογίζεται με βάση τον εκτιμητή της
πυκνότητας του πυρήνα (2.1), δηλαδή
P [p − ar; p + ar] =



Z p+ar X
d
x − Xi
1
·
K
dx
d·B
B
p−ar i=1

(2.3)
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με τα d , K και B να συμβολίζουν τα ίδια όπως και στην σχέση (2.1) .
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορεί να υπολογιστεί και η γειτονιά δειγματοληψίας όπου είναι μια περιοχή ακτίνας r στην οποία συλλέγονται δείγματα
N r(p; ar). Επομένως για να εξεταστεί ένα σημείο p ως απομακρυσμένο πρώτα
πρέπει να υπολογιστεί η γειτονιά καταμέτρησης και η γειτονιά δειγματοληψίας.
΄Επειτα υπολογίζεται ο παράγοντας απόκλισης (DEV F ) του σημείου p με ακτίνα
ρ και της παραμέτρου α καθώς και ο κανονικοποιημένος παράγοντας απόκλισης
(N DEV F ). Αν ο παράγοντας απόκλισης είναι μεγαλύτερος από τον κανονικοποιημένο παράγοντα, τότε το σημείο p χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένο.
΄Ενα ακόμα παράδειγμα μιας στατιστικής μεθόδου για τον εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών είναι αυτό των ερευνητών Solaimani et.al (2014). Οι
ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνική ιστογράμματος σε συνδυασμό με μια
τροποποιημένη έκδοση του X 2 - ελέγχου (Chi − square) για τον εντοπισμό
απομακρυσμένων παρατηρήσεων σε κέντρα δεδομένων VMWare.
Η βασική ιδέα που υπάρχει πίσω από την έρευνα αυτή, είναι η ανάλυση ενός
δείγματος δεδομένων της ροής με σκοπό να καθοριστεί εάν η κατανομή τους
συμφωνεί με την κατανομή των κανονικών δεδομένων (normal data). Αφού
όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δεδομένα ακολουθούν μια συγκεκριμένη
κατανομή, το δείγμα πρέπει να ελεγχθεί έναντι άλλων δειγμάτων που προηγουμένως είχαν καθοριστεί ως κανονικά. Με βάση το σκεπτικό αυτό γίνεται η
τροποποίηση του X 2 - ελέγχου, δηλαδή
q

X2 =

X
i

( R/S · Ri −

q

R/S · Si )2

Ri + Si

,R =

X
i

Ri , S =

X

Si

(2.4)

i

όπου Ri είναι ο αριθμός των σημείων για τον κάδο αποθήκευσης (bin) i του
ενός συνόλου δεδομένων και Si είναι ο αριθμός των σημείων για τον κάδο
αποθήκευσης i του άλλου συνόλου δεδομένων.
Η VMWare είναι μια εταιρεία με λογισμικά που εστιάζουν στις τεχνολογίες
εικονοποίησης (virtualization). ΄Ενα κέντρο δεδομένων στεγάζει συστήματα
υπολογιστών, συστήματα τηλεπικοινωνιών καθώς και αποθήκευσης. Παρέχει
υποστήριξη λογισμικού για τα συστήματα και τα καθιστά διαθέσιμα για επιχειρήσεις μέσω cloud. Στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων, τα συστήματα υπολογιστών συνήθως αναπτύσσονται ως εικονικές μηχανές (Vitrual Machines). Για
τους σκοπούς της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκε το Apache Spark που είναι
μια μηχανή ανοιχτού κώδικα ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
Το περιβάλλον Spark δέχεται τις ροές δεδομένων σαν μικρά υποσύνολα τα
οποία ονομάζονται Dstream. ΄Επειτα πραγματοποιείται μια σειρά από τροποποι-
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ήσεις και επεξεργασίες των δεδομένων με σκοπό την κατασκευή ενός στατιστικού μοντέλου. Αφού γίνει η επεξεργασία του παραθύρου δεδομένων της ροής
τότε κατασκευάζεται η άγνωστη κατανομή των δεδομένων. Η ανίχνευση των
απομακρυσμένων τιμών θα γίνει αφού συγκριθεί η κατανομή του τρέχοντος
παραθύρου με τις ήδη αποθηκευμένες κατανομές των παραθύρων που έχουν
προηγηθεί.
Τα τρία βασικά μέρη του αλγορίθμου αυτού παρουσιάζονται στη συνέχεια,
ενώ μια πιο αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου φαίνονται στο Σχήμα 2.1.

Σχήμα 2.1: Αλγόριθμος της προτεινόμενης μεθόδου
 Το πρώτο μέρος της μεθόδου που προτάθηκε από την ομάδα αφορά την εκτίμηση της άγνωστης κατανομής των δεδομένων (Generating Unknown
Distribution). Καθώς η προσοχή εστιάζεται σε ένα παράθυρο (window)
της ροής δεδομένων δεν υπάρχει πρότερη γνώση για την κατανομή που
ακολουθούν τα δεδομένα. Για να προσδιοριστεί την κατανομή των δεδομένων θα εφαρμοστεί η τεχνική ιστογράμματος βασισμένη σε κλάσεις
(bin – based histogram technique) μέσω της σχέσης

Bincurrent =

d − dmin
· totalBin
dmax − d

!

(2.5)
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όπου dmin και dmax είναι οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές των δεδομένων
(Knuth, 2006). Χρησιμοποιούνται δύο συναρτήσεις του περιβάλλοντος
Spark. Η συνάρτηση map και η συνάρτηση reducedByKey. Η συνάρτηση map (γραμμές 20-23, Σχήμα 2.1) παίρνει κάθε πλειάδα (tuple) της
ροής δεδομένων και εξάγει κάθε σημείο αυτής μαζί με την τιμή του. Στη
συνέχεια γίνεται χρήση της παραπάνω σχέσης (2.4) για να δημιουργηθεί
μια κλάση (bin). Η συνάρτηση reducedByKey, μετράει τον συνολικό
αριθμό συχνοτήτων για κάθε κάδο (γραμμές 24 – 26, Σχήμα 2.1). Με
τον τρόπο αυτόν δημιουργείται η ζητούμενη κατανομή.
 Το δεύτερο μέρος της διαδικασίας έχει να κάνει με την εφαρμογή του μη
– παραμετρικού X 2 - ελέγχου (Chi – square test) όπου αυτό αφορά την
σύγκριση δύο κατανομών. Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιείται καθώς το
παράθυρο δεδομένων του περιβάλλοντος Spark μεταβάλλεται, είτε λόγω
σφαλμάτων που παρατηρούνται στα δεδομένα, είτε καθυστερήσεων. Αυτό
μπορεί να αποτελέσει λόγο δημιουργίας διαφορετικών κατανομών.
Αφού δημιουργηθεί η κατανομή αποθηκεύεται ως μοντέλο (γραμμή 4 – 5,
Σχήμα 2.1). Αυτό είναι το τρέχων μοντέλο (current model) και βαθμολογείται με 1. Στην περίπτωση όμως που το τρέχων μοντέλο δεν είναι το
πρώτο, τότε υπολογίζονται τα X 2 – τεστ σκορ των υπολοίπων μοντέλων
και αποθηκεύονται σε μια λίστα (γραμμή 8, Σχήμα 2.1). Η συνάρτηση
f lat εξάγει κάθε κάδο και τη συχνότητά του από την πλειάδα (γραμμή
29 – 40, Σχήμα 2.1). Στη συνέχεια υπολογίζει τις συχνότητες αυτού του
κάδου με όλα τα Ν μοντέλα που έχουν προηγηθεί. ΄Επειτα υπολογίζει τα
μερικά X 2 – ελέγχου για αυτόν τον κάδο και για κάθε μοντέλο. Τέλος τα
επιστρέφει ως λίστα πλειάδων (tuple list). Η συνάρτηση reduceByKey
αθροίζει τα X 2 – τεστ σκορ για κάθε μοντέλο (γραμμή 41 – 43, Σχήμα
2.1). Τελικά επιστρέφει τη λίστα των μοντέλων με τα αντίστοιχα σκορ
(γραμμή 44, Σχήμα 2.1). Καθώς έχουν υπολογιστεί οι τιμές των X 2 –
ελέγχων, φιλτράρονται με βάση ένα κατώφλι (threshold). Εντοπίζεται
(γραμμή 10, Σχήμα 2.1) το μοντέλο που έχει τη μικρότερη τιμή του X 2 –
ελέγχου. Η συνάρτηση map (γραμμές 46 – 49, Σχήμα 2.1) φιλτράρει το
μοντέλο ως προς το κατώφλι αυτό. Η συνάρτηση reduceByKey (γραμμές 50 – 54, Σχήμα 2.1) επιστρέφει το μοντέλο εκείνο με το μικρότερο
X 2 – στατιστικό (γραμμές 56 – 64, Σχήμα 2.1). Καθώς ταιριάζουμε το
τρέχων μοντέλο με τα προηγούμενα, παρατηρούνται αρκετά που έχουν
στατιστικό μικρότερο από το κατώφλι. Συνεπώς πρέπει να επιλέξουμε
αυτό το μοντέλο με το χαμηλότερο στατιστικό (γραμμή 56 – 64, Σχήμα
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2.1). Εάν όμως υπάρχουν παραπάνω από ένα μοντέλα με το ίδιο χαμηλό
στατιστικό τότε επιλέγεται αυτό με το υψηλότερο σκορ. Στην περίπτωση αυτή με τον όρο σκορ εννοούμε πόσες φορές αντιστοιχίζεται με ένα
μοντέλο. Να σημειωθεί ότι όλα τα μοντέλα αρχικά έχουν σκορ ίσο με
ένα. Εάν οποιοδήποτε από τα περασμένα μοντέλα αντιστοιχίζεται με το
τρέχων, τότε αυξάνεται κατά ένα το σκορ του περασμένου μοντέλου.
 Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της μεθόδου αφορά στον προσδιορισμό τω
αποδεκτών και μη αποδεκτών μοντέλων. Σαν μη αποδεκτό χαρακτηρίζεται το μοντέλο αυτό που δεν ταυτίζεται με κανένα από τα προηγούμενα
N μοντέλα με βάση το σκορ ταιριάσματος που δίνει το X 2 – στατιστικό.
Αν το σκορ είναι μεγαλύτερο από το κατώφλι, τότε το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως αποδεκτό. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το σκορ είναι
μικρότερο, τότε χαρακτηρίζεται ως μη αποδεκτό.

Στο ίδιο σκεπτικό αλλά με μια διαφορά ως προς το στατιστικό τεστ που
εφαρμόζεται, βασίζεται η ερευνητική εργασία της ομάδας των Smrithy et.al
(2016). Η έρευνα αυτή αναφέρεται στον εντοπισμό αιτημάτων πρόσβασης σε
μη εξουσιοδοτημένους κοινόχρηστους πόρους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σε
μεγάλες ροές δεδομένων. Η μεθοδολογία βασίζεται σε έναν κλασικό έλεγχο
υποθέσεων (hypothesis test). Αν δηλαδή τα παρατηρούμενα δεδομένα είναι
αξιόπιστα με βάση μια δεδομένη κατανομή.
Οι δύο υποθέσεις χαρακτηρίζονται η καθεμία από μία μόνο κατανομή ή μια
συλλογή κατανομών. ΄Εστω ότι το x1 , x2 , x3 , . . . , xq είναι το παρατηρούμενο
δείγμα μεγέθους q . ΄Εστω ακόμη ότι M0 είναι η κατανομή που αντιπροσωπεύει
τα δεδομένα της μηδενικής υπόθεσης (null hypothesis) και M1 είναι η κατανομή
της εναλλακτικής υπόθεσης (alternate hypothesis).
Το τεστ που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λανθασμένης απόρριψης της
μηδενικής υπόθεσης υπό τον περιορισμό της πιθανότητας της λανθασμένης αποδοχής της μηδενική υπόθεσης είναι αυτό των Neyman – Pearson. Αυτό
υλοποιείται από τον υπολογισμό του λόγου πιθανοφάνειας
M0 (x1 , x2 , x3 , . . . , xq )
≥T
M1 (x1 , x2 , x3 , . . . , xq )

(2.6)

όπου στον αριθμητή είναι η πιθανότητα που έχει δοθεί στο παρατηρούμενο δείγμα υπό την M0 και στον παρανομαστή είναι η αντίστοιχη πιθανότητα που
έχει δοθεί στο παρατηρούμενο δείγμα υπό την M1 .Το T είναι ένα κατώφλι
(threshold). Από εδώ και στο εξής η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι τα παρατηρούμενα δεδομένα δεν αντλούνται από την μηδενική υπόθεση. Για αυτό το

24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ζήτημα, δημιουργείται ένα στατιστικό τεστ γνωστό ως το πολυωνυμικό τεστ
καλής προσαρμογής (multinomial goodness-of-fit test). Αυτό εφαρμόζεται σε
μια κατάσταση όπου τα δεδομένα xi είναι αυθαίρετες μεταβλητές που μπορούν
να λάβουν το πολύ k τιμές.
Αν M0 = (m0 , m1 , m2 , . . . , mk ), τότε mi είναι οι πιθανότητες παρατήρησης
P
της i – οστής τιμής με j mj = 1 και qi είναι οι φορές που το i παρατηρήθηκε
μέσα στο δείγμα (x1 , x2 , x3 , . . . ., xq ). ΄Εστω ακόμη ότι, M̂ = (m̂1 , m̂2 , ..., m̂k )
όπου m̂i = qqi , υποδεικνύει την εμπειρική κατανομή του παρατηρούμενου δείγματος (x1 , x2 , x3 , . . . ., xq ). ΄Αρα ο λόγος πιθανοφάνειας της παραπάνω σχέσης
(2.5) παίρνει της εξής μορφή (Smrithy et.al, 2016)
k
Q

L = log i=1
k
Q
i=1

m̂qi i
=q·
mqi i

k
X

m̂i · log

i=1

m̂i
mi

(2.7)

Για αυτόν τον έλεγχο υποθέσεων θα πρέπει να εξεταστεί την εντροπία των
δύο κατανομών πιθανότητας ή αλλιώς η απόσταση Kullback – Leibler (Smrithy
et.al, 2016).
Ορισμός: Η απόσταση Kullback – Leibler μεταξύ δύο συναρτήσεων
μάζας πιθανότητας N (x = nk ) και M (x = mk ) ορίζεται από τη σχέση
D(N ||M ) =

k
X
i

N (x) · log

N (x)
M (x)

(2.8)

΄Αρα ο λόγος πιθανοφάνειας της σχέσης (2.6) γίνεται L = q · D(M̂ ||M ).
Για τη σχετική εντροπία ισχύει ότι οι τιμές που παίρνει είναι μεταξύ μηδέν και
απείρου και γίνεται ίση με το μηδέν αν και μόνο αν οι δύο κατανομές είναι
ίδιες. Μια ακόμα σημαντική ιδιότητα της απόστασης Kullback – Leibler είναι
ότι υπό τη μηδενική υπόθεση, καθώς το δείγμα q μεγαλώνει, η 2 · q · D(M̂ ||M )
συγκλίνει στην X 2 κατανομή με k – 1 βαθμούς ελευθερίας. Αυτός ο έλεγχος
καλής προσαρμογής βασίζεται στην ιδιότητα αυτής της απόστασης.
Στην περίπτωση της έρευνας αυτής δεν αμένεται να υπάρχει πρότερη γνώση
για την κατανομή που τα δεδομένα ακολουθούν. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος του ιστογράμματος βασισμένη στις κλάσεις για τη δημιουργία
της κατανομής Knuth, (2006). Ο αλγόριθμός υπολογίζει την M̂ . Ο στατιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τα M̂ και Mi και κάθε ένα από τα Mi υπολογίζονται
και εξετάζονται με βάση ένα κατώφλι.
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Εάν ο έλεγχος ξεπεράσει το κατώφλι για όλες τις μηδενικές υποθέσεις,
τότε το παράθυρο δεδομένων (window) δηλώνεται ως μη αποδεκτό. ΄Οταν ο
έλεγχος ταυτιστεί με μια περασμένη μηδενική υπόθεση, τότε παραπάνω από μια
υποθέσεις μπορεί να έχουν στατιστικές δοκιμές μικρότερες από το κατώφλι.
Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η υπόθεση με το μεγαλύτερο σκορ. Δηλαδή
τις περισσότερες φορές που έχει πραγματοποιηθεί ταίριασμα της υπόθεσης με
το στατιστικό τεστ.

2.3

Μέθοδοι βασιζόμενες στην απόσταση

Η δεύτερη κατηγορία των μεθόδων ανίχνευσης είναι αυτή των μεθόδων
της απόστασης (Distance Based Methods). Στις μεθόδους αυτές, η απόσταση
χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η ομοιότητα μεταξύ δύο υποψήφιων σημείων
των δεδομένων μιας ροής (Sadik, 2013). Οι πρωτεργάτες των μεθόδων αυτής
της κατηγορίας ήταν οι Knorr και Ng (Chen et.al, 2017).
΄Οταν ένα σημείο εξετάζεται ως απομακρυσμένο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να οριστεί από τον χρήστη ένας αριθμός (έστω ρ) που θα αφορά το πλήθος
των γειτόνων του σημείου αυτού και ένας δεύτερος αριθμός (έστω r) που θα
ορίζει μια περιοχή - γειτονία γύρω από το σημείο αυτό. Με βάση τους Knorr
και Ng, ένα σημείο είναι απομακρυσμένο αν έχει μικρότερο αριθμό γειτονικών
σημείων από το ρ σε μια περιοχή - γειτονιά συγκεκριμένης ακτίνας r. Στην
περίπτωση αυτή το σημείο προσδιορίζεται ως απομακρυσμένο με βάση την απόσταση σε σχέση με τον αριθμό των γειτονικών σημείων που υπάρχουν στην
περιοχή αυτή.
΄Ενα παράδειγμα των μεθόδων της κατηγορίας αυτής ώστε να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της απόστασης είναι το παρακάτω. ΄Εστω ότι ο χρήστης έχει
ορίσει τον αριθμό k = 4 και έχει ορίσει και μια ακτίνα r. Θεωρούμε ότι τα σημεία αυτά στο Σχήμα 2.2 αποτελούν το στιγμιότυπο μιας ροής δεδομένων δύο
διαστάσεων. ΄Αρα τα σημεία K1 και K2 είναι απομακρυσμένα σημεία με βάση την
απόσταση, αφού στην περιοχή που σχηματίζεται με βάση την ακτίνα r έχουμε
τρία και δύο γειτονικά σημεία αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το
σύνολο δεδομένων του παραδείγματος είναι για σκοπούς κατανόησης καθώς τα
πραγματικά δεδομένα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.
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Σχήμα 2.2: Απομακρυσμένα σημεία με βάση την απόσταση

2.3.1

Παραδείγματα ερευνών

΄Ενα παράδειγμα μεθόδου απόστασης είναι το αποτέλεσμα που έφερε η
ερευνητική ομάδας των Angiulli και Fassetti, (2007). Οι επιστήμονες προσέγγισαν το ζήτημα εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε ένα παράθυρο ροής
δεδομένων μέσω ερωτημάτων. Ο αλγόριθμος που προτάθηκε ονομάζεται exact
– Storm και αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζεται Διαχείριση Ροής (Stream Manager) και το δεύτερο μέρος ονομάζεται Διαχείριση
Ερωτημάτων (Query Manager).
Με σκοπό να δημιουργηθεί μια περίληψη του παραθύρου της ροής, μια δομή
που ονομάζεται Αποθήκευση Ροής Ευρετηρίου (Indexed Stream Buffer ή ISB)
χρησιμοποιεί την αποθήκευση των κόμβων. Με τον όρο κόμβο χαρακτηρίζεται
μια εγγραφή όπου αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες: ένα σημείο της
ροής (n.obj), το χρόνο άφιξης του σημείου της ροής (n.id) τον αριθμό των
γειτόνων του σημείου της ροής (n.count af ter) και μια λίστα που περιέχει τα
n.id, των πιο πρόσφατων γειτόνων (n.nn bef ore).
Κάθε κόμβος σχετίζεται με διαφορετικά αντικείμενα από τη ροή δεδομένων.
Η δομή ISB παρέχει μια αναζήτηση όπου σε κάθε σημείο της ροής αντιστοιχεί
μια πραγματική τιμή, r ≥ 0. ΄Επειτα επιστρέφει τους κόμβους στο ISB που
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σχετίζονται με αντικείμενα των οποίων η απόσταση από το σημείο δεν είναι
μεγαλύτερη από το r.
 Το πρώτο μέρος του αλγορίθμου (Stream Manager) δέχεται ως είσοδο
τη ροή δεδομένων, το μήκος του παραθύρου, την ακτίνα της γειτονιάς r
και τον αριθμό k που είναι οι κοντινότεροι γείτονες που θα επεξεργαστεί. Για κάθε νέο σημείο που εισέρχεται, ένας κόμβος ncurr δημιουργείται.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ένα ερώτημα αναζήτησης με κέντρο το και
ακτίνα R στη Αποθήκευση Ροής Ευρετηρίου ISB. Αυτό επιστρέφει τους
κόμβους που σχετίζονται με τους προηγούμενους γείτονες του σημείου
που είναι αποθηκευμένοι στο ISB. Για κάθε κόμβο ni που επιστρέφεται, ο
μετρητής ni.count af ter αυξάνει. Επιπλέον, όσο ο ni.obj είναι προηγούμενος γείτονας του obj , η λίστα ncurr.nn bef ore ενημερώνεται. Αν ο
μετρητής ni.count af ter γίνει ίσο με k, τότε το σημείο ni.obj γίνεται μη
– απομακρυσμένο σημείο. Παρ΄ όλα αυτά ένα τέτοιο σημείο δεν μπορεί να
απορριφθεί από το ISB, καθώς μπορεί να είναι ο προηγούμενος γείτονας
μιας μελλοντικής παρατήρησης ροής .
 Το δεύτερο μέρος του αλγορίθμου (Query Manager) έχει να κάνει με τα
ερωτήματα που πραγματοποιεί ο χρήστης, πραγματοποιώντας ένα πέρασμα του ISB. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κόμβο n, καθορίζεται ο αριθμός
prec neights των αναγνωριστικών αποθηκεύεται στο ni.nn bef ore. Αυτό πραγματοποιείται σε χρόνο O(logk) μέσω της αναζήτησης της λίστας
ni.nn bef ore με αναγνωριστικό που βρίσκεται κοντά στην τιμή t−W +1.
Ο αριθμός των αποδεκτών γειτόνων του σημείου obj αποθηκεύεται στο
count af ter. Συνεπώς αν το άθροισμα των αποδεκτών γειτόνων και των
προηγούμενων γειτόνων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του k, τότε το σημείο
obj αναγνωρίζεται ως μη – απομακρυσμένο. Στην αντίθετη περίπτωση
αναγνωρίζεται ως απομακρυσμένο σημείο.

Η ερευνητική εργασία της ομάδας της Μ. Κοντάκη (2014) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέπτυξε σημαντικά αποτελέσματα όσον
αφορά τα ζητήματα της αποθήκευσης που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι βασιζόμενοι στην απόσταση. Η ιδιαιτερότητα του αλγορίθμου που προτάθηκε είναι ότι
διατηρεί τις απομακρυσμένες τιμές όταν η ακτίνα r της περιοχής και ο αριθμός
k των γειτόνων είναι σταθερός.
Ο όρος προηγούμενοι γείτονες (preceding neighbors) του σημείου p, αναφέρεται σε εκείνα τα σημεία Pp όπου βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση
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της ακτίνας r, καθώς ο χρόνος άφιξης τους είναι μικρότερος του χρόνου άφιξης
του σημείου p. Με αντίστοιχο σκεπτικό διαδοχικοί γείτονες (succeeding neighbors) Sp , ονομάζονται εκείνα τα σημεία που έχουν χρόνο άφιξης μεγαλύτερο
του p. Τα σημεία του συνόλου Sp που πρέπει να αποθηκευτούν χαρακτηρίζονται
ως n+
p . Υποθέτοντας ότι το σημείο p είναι ένα μη – απομακρυσμένο, δηλαδή
n+
<
k , τότε θα πρέπει να αποθηκεύσουμε τα k − n+
p
p πιο συχνά σημεία του
συνόλου Pp . Αυτό συμβαίνει επειδή, μόνο αυτά τα αντικείμενα μπορούν να
επηρεάσουν την κατάσταση του αντικειμένου p, αφού συνολικά υπάρχουν k
γείτονες.
Για να δούμε το πως εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ας υποθέσουμε ένα σημείο
p και έστω ότι το p.minexp = min{pi · exp|pi ∈ Pp } είναι ο ελάχιστος χρόνος
λήξης του Pp . Το συμβάν που αντιστοιχεί στο σημείο p παίρνει μια χρονική
σφραγίδα p.ev που είναι ίση με το p.minexp και έτσι το p θα ελεγχθεί ξανά ως
υποψήφιο απομακρυσμένο σημείο σε χρόνο p.ev. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ως
προς την ενεργοποίηση της επεξεργασίας της ουράς συμβάντων (event queue)
και της ενημέρωσης του D(r, k), με βάση το πως επεξεργαζόμαστε την άφιξη
των νέων αντικειμένων.
Ο πρώτος τρόπος ονομάζεται Οκνηρή Ενημέρωση των Συμβάντων (Lazy
Updates of Events ή LUE). ΄Οταν ένα νέο σημείο p0 καταφτάνει εκτελείται ένα
ερώτημα εύρους. Για όλα τα σημεία pi ∈ D(R, k) που επιστρέφονται, το n+
p
αυξάνεται κατά ένα. Εάν κάποιο σημείο pi πάρει k γείτονες τότε εισέρχεται
στην ουρά γεγονότων (event queue), ορίζοντας αναλόγως την τιμή p.ev. Το
σύνολο Pp0 κατασκευάζεται με μέγεθος το πολύ k. Τέλος, εάν n−
p0 < k τότε το
σημείο p0 είναι ένα απομακρυσμένο σημείο και εισάγεται στο D(R, k).
Σε διαφορετική περίπτωση, το σημείο εισάγεται στην ουρά γεγονότων. ΄Οταν ένα αντικείμενο αναχωρήσει, τότε ένα συμβάν μπορεί να ενεργοποιηθεί με
την κλήση του extractmin, που επιστρέφει ένα σημείο x από την λίστα γεγο+
νότων τέτοιο ώστε x.ev = now. Εάν n−
p + np < kτότε το x επισημαίνεται ως
απομακρυσμένο σημείο και προστίθεται στο D(r, k). Διαφορετικά τα Px και
x.ev ενημερώνονται και εισάγονται στην ουρά γεγονότων.
Ο δεύτερος τρόπος ονομάζεται ΄Αμεση Ενημέρωση των Συμβάντων (Direct
Update of Events ή DUE). Η άφιξη ενός νέου σημείου p0 αναγκάζει τον επανυπολογισμό των χρόνων συμβάντων των αντικειμένων μέσα στην ουρά συμβάντων. Επιπροσθέτως, για κάθε σημείο p0 , το σύνολο Pp0 ενημερώνεται και
ελέγχεται. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε σημείο σαν αυτό εκτελείται μια επέκταση
χρόνου (increasetime) που δεν είναι τόσο ακριβή όπως το extractmin.
΄Οταν ένα γεγονός υποβάλλεται σε επεξεργασία σχετικά με το αντικείμενο
x λόγω της αναχώρησης ενός άλλου αντικειμένου, τότε αυτό το γεγονός θα
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προκαλέσει σίγουρα το x να γίνει απομακρυσμένο σημείο. Με τον τρόπο αυτόν
καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των κλήσεων προς extractmin μέσω των
κλήσεων increasetime.
Η μέθοδος που πρότεινε η ομάδα των ερευνητών I. Kozue και K. Hiroyuki
(2008), αποτελεί μια τεχνική συνεχούς παρακολούθησης (continues monitoring) των ροών δεδομένων για τον εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν Ν αντικείμενα που η κατάστασή τους αλλάζει με την
πάροδο του χρόνου. ΄Εστω δηλαδή ότι τη χρονική στιγμή tj το σύνολο της
κατάστασης των σημείων είναι το S j = (sj1 , . . . , sjN ), όπου η κάθε πλειάδα καταστάσεων sji = (aji1 , . . . ., ajik ) περιγράφει την κατάσταση του σημείου Oi στο
χρόνο tj . Επομένως η αναζήτηση απομακρυσμένων τιμών γίνεται στο χρόνο
tM καθώς το S M καταφτάνει συνεχώς ως ροή δεδομένων (S 1 , . . . ., S M ).
Οι απομακρυσμένες τιμές στην παρούσα έρευνα είναι τα σημεία Oi στο χρόνο
tj εάν η πλειάδα sji του Oi είναι απομακρυσμένη με βάση την απόσταση στο
σύνολο καταστάσεων S j . Η τεχνική εντοπισμού των τιμών αυτών που οι ερευνητές πρότειναν βασίζεται στον αλγόριθμο των κελιών ή αλλιώς Cell – Based
Algorithm (Smrithy, Munirathinam, Balakrishnan, 2016). Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται έτσι καθώς εφαρμόζει μια δομή κελιών (cell – structure) στον
χώρο των δεδομένων. Με τον όρο δομή κελιών εννοούμε ότι μια πλειάδα καταστάσεων sji = (aji1 , . . . ., ajik ) του σημείου Oi μπορεί να κωδικοποιηθεί ως σημείο
στον χώρο k – διαστάσεων με άξονες τους x1 , x2 , . . . , xk . Ο χώρος των k –
διαστάσεων διαιρείται σε κελιά με μήκος διαγωνίου D / 2.
Η απλή προσέγγιση του προβλήματος του εντοπισμού των απομακρυσμένων
τιμών στοχεύει στην επεξεργασία κάθε συνόλου καταστάσεων S M . Οι ερευνητές όμως παρατήρησαν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, η κατανομή
των δεδομένων του S M είναι παρόμοια με αυτή του συνόλου καταστάσεωνS M −1 ,
δηλαδή του αμέσως προηγούμενου. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία όλων των
αντικειμένων του S M επιφέρει πολλούς υπολογισμούς που δεν προσφέρουν ουσιαστική πληροφορία. Για τον λόγο αυτό εστίασαν στις διαφορές που μπορεί να
υπάρχουν μεταξύ των συνόλων καταστάσεων S M −1 και S M . Στην υλοποίηση
της ιδέας αυτής σημαντικό ρόλο έπαιξε ο αλγόριθμος των κελιών.
Για να αποφευχθεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος, θα υποθέσουμε ότι
έχουμε ένα σημείο OP . Υπάρχουν δύο τρόποι να αλλάξει το σύνολο καταστάσεων στο χώρο που διαμορφώνεται από τα κελιά. Ο πρώτος τρόπος είναι το
σημείο OP να μετακινηθεί σε διαφορετικά κελιά. Το σημείο αυτό θα επηρεάσει
τα καλιά στους χρόνους tM −1 και tM . Ο δεύτερος τρόπος είναι το σημείο OP
να μετακινηθεί μέσα στο ίδιο κελί. Συνεπώς μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών
στιγμών μόνο το κελί όπου μετακινήθηκε το σημείο OP θα επηρεαστεί. Τα
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υπόλοιπα κελιά όμως δεν θα επηρεαστούν.
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολλά παραπάνω σημεία OP μεταξύ
των χρόνων tM −1 και tM . Για τον λόγο αυτόν η προσοχή εστιάζεται στον
προσδιορισμό των κελιών στόχων (target cells) με σκοπό την επανεπεξεργασία
τους. Αυτά τα κελιά ταξινομούνται με βάση τις επικαλύψεις που μπορεί να
παρατηρούνται μεταξύ των σημείων που προκαλούν αλλαγή της κατάστασης.
Η ταξινόμηση αυτή βοηθάει τον αλγόριθμο των κελιών να εφαρμοστεί και να
εντοπίσει τις απομακρυσμένες τιμές.

2.4

Μέθοδοι βασιζόμενες στην πυκνότητα

Η ιδέα που κρύβεται πίσω από τις μεθόδους που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία (Density Based Methods), είναι ότι εισάγεται η έννοια της πυκνότητας.
Ερευνούμε και συγκρίνουμε την πυκνότητα που έχει το σημείο που εξετάζουμε σαν απομακρυσμένο, με την πυκνότητα που έχει η γειτονιά του σημείου
αυτού (Yu et.al, 2020). Στην περίπτωση αυτή, όταν ένα σημείο δεν είναι απομακρυσμένο τότε η πυκνότητα του θα είναι κατά προσέγγιση ίση με αυτή των
γειτονικών του σημείων. Ενώ όταν ένα σημείο είναι απομακρυσμένο, τότε η
πυκνότητα του θα διαφέρει σημαντικά από αυτή των γειτονικών του σημείων.
Παρόλο που δεν έχουμε ορίσει ακόμα αυστηρά την έννοια της πυκνότητας
ενός σημείου, μπορούμε να κατανοήσουμε διαισθητικά τη λειτουργία των μεθόδων αυτών από το παρακάτω παράδειγμα. ΄Εστω ότι σε μια χρονική στιγμή
μιας ροής δεδομένων έχουμε δύο περιοχές σημείων, την A1 και την A2 . Τα K1
και K2 θα αναγνωρίζονταν από τις μεθόδους πυκνότητας ως απομακρυσμένα
σημεία σε σχέση με αυτά της περιοχής A2 . Από την άλλη μεριά το K4 δε
θα εντοπιζόταν ως απομακρυσμένο σημείο σε σχέση με τα σημεία της περιοχής A1 . Στο Σχήμα 2.3 που ακολουθεί φαίνεται η οπτική αναπαράσταση του
παραδείγματος αυτού.

2.4.1

Παραδείγματα ερευνών

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του Cassisi πάνω στις μεθόδους
που βασίζονται στην πυκνότητα, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ερευνών (Cassisi et.al, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα βασίστηκε
στην έννοια της διαστρωμάτωσης του χώρου, προσδιορίζοντας αποτελεσματικά
τις διαφορετικές πυκνότητες στο σύνολο δεδομένων και, κατά συνέπεια, κατατάσσει τα αντικείμενα του αρχικού χώρου. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύεται μια

2.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

31

Σχήμα 2.3: Απομακρυσμένα σημεία με βάση την πυκνότητα
τέτοια γνώση προβάλλοντας τα αρχικά δεδομένα σε ένα χώρο με μια ακόμη
διάσταση. Εφαρμόζει μια μέθοδο που βασίζεται στην πυκνότητα λαμβάνοντας
υπόψιν τον αντίστροφο κοντινότερο γείτονα (reverse-nearest-neighbor) των σημείων.
Οι ερευνητές βασίστηκαν στον αλγόριθμο DBSCAN. Ο αλγόριθμος αυτός
έχει ως κεντρική ιδέα ότι τα αντικείμενα που σχηματίζουν πυκνές περιοχές,
πρέπει να ομαδοποιούνται μαζί σε συστάδες (clusters). Πιο συγκεκριμένα ο
αλγόριθμος DBSCAN δουλεύει ως εξής. Σκανάρει μια φορά όλα τα σημεία
του συνόλου. Για κάθε σημείο π πραγματοποιεί έναν έλεγχο στην ε – γειτονιά
του. Εάν η γειτονιά περιέχει περισσότερα σημεία από έναν καθορισμένο αριθμό,
τότε δημιουργείται μια καινούρια συστάδα με το σημείο p ως πυρήνα που περιέχει σημεία πυκνά ως προς το p. Η διαδικασία τερματιζεται όταν δεν υπάρχει
κανένα άλλο σημείο ως προς ομαδοποίηση. Ως θόρυβος (noise) χαρακτηρίζεται
οποιοδήποτε σημείο δεν ανήκει σε καμία συστάδα.
Οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης με βάση την πυκνότητα όπως έιναι και ο DBSCAN, καταφέρνουν και ομαδοποιούν αποτλεσματικά ένα χώρο υψιλής διάστασης. Αντιμετωπίζουν ωστόσο ορισμένα σημαντικά προβλήματα. ΄Ενα από αυτά
είναι ότι οι παράμετροι της ε – γειτονιάς και των ελάχιστων σημείων πρέπει να
ρυθμιστούν σωστά. Επίσης διαφορετικά σημεία έναρξης του συνόλου μπορούν
να δημιουργήσουν διαφορετικές συστάδες. Αν όμως δημιουργηθούν συστάδες
με διαφορετικές πυκνότητες είναι πιθανόν να προκύψει χαμιλής ποιότητας ομαδοποίηση.
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Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζει η εργασία της ερευνητικής ομάδας παρουσιάζοντας μια βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου DBSCAN. Αρχικά αφαιρούνται
τα απομακρυσμένα σημεία από το σύνολο των δεδομένων. ΄Επειτα η πληροφορία που υπάρχει κατά τη φάση της ανίχνευσης ενσωματώνονται στον νέο χώρο
προσθέτοντας μια νέα διάσταση. Ο διαχωρισμός των συστάδων με διαφορετικές
πυκνότητες βελτιώνεται και οι συστάδες με την ίδια πυκνότητα ενσωματώνονται σε ένα στρώμα (strata) που σχετίζεται με τη νέα διάσταση. Στο καινούριο
σύνολο δεδομένων εφαρμόζεται ο προτείνόμενος αλγόριθμος που ονομάζεται
IS-DBSCAN. Για κάθε σημείο π υπολογίζεται η γειτονιά ISk.
Στη συνέχεια, επιλέγεται ένα τυχαίο σημείο και εφαρμόζεται μια διαδικασία
επέκτασης συστάδας πρώτου – βάθους (depth – first). Η μέθοδος κατασκευάζει μια συστάδα γύρω από ένα σημείο p έως ότου παρατηρηθεί ένα συνοριακό
σημείο ή ένα απομακρυσμένο σημείο. Ο αλγόριθμος ελέγχει αν ένα σημείο είναι σεινοριακό αναλόγς με το μέγεθος του ISk. ΄Οταν ο αλγόριθμος φτάσει
σε ένα σημείο p του οποίου το μέγεθος του ISk(p) είναι κάτω από ένα ορισμένο κατώφλι, τότε το σημείο ταξινομείται ως θόρυβος. Στο Σχήμα 2.4
φαίνεται ο αλγόριθμος IS-DBSCAN καθώς και ο αλγόριθμος της συνάρτησης
MAKECLUSTER που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου
αλγορίθμου.

Σχήμα 2.4: Ο αλγόριθμος IS-DBSCAN και η συνάρτηση MAKECLUSTER.
Παρατηρούμε τέλος ότι η μόνη παράμετρος που χρειάζεται ο αλγόριθμος είναι αυτή των k κοντινότερων γειτόνων. Επίσης ο αλγόριθμος είναι ανεξάρτητος
από το σημείο εκκίνησης και φυσικά διακρίνει ομάδες που έχουν διαφορετική
πυκνότητα, γεγονός που δεν συμβαίνει με τον DBSCAN.
Μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του προβλήματος των απομα-
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κρυσμένων τιμών με βάση την πυκνότητα, είναι αυτή της ερευνητικής ομάδας
του Wu (2014). Οι ερευνητές παρουσίασαν έναν αλγόριθμο ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων, ο οποίος βασίζεται σε έναν γρήγορο
και ακριβη εκτιμητή πυκνότητας που εφαρμόζεται από πολλαπλά δέντρα τυχαίου
χώρου (Randomized Space Trees). Αυτός ονομάζεται RS – Forrest. Για να
δούμε όμως τη λογική που κρύβεται πίσω από τον αλγόριθμο θα πρέπει πρώτα
να δούμε τι είναι το δέντρο τυχαίου χώρου.
΄Ενα RS – Tree είναι ένα δυαδικό δέντρο, το οποίο κατασκευάζεται επιλέγοντας ένα τυχαίο χαρακτηριστικό και ένα τυχάιο σημείο διαχωρισμού του συγκεκριμένου χαρακτηριτικού. ΄Ενα RS – Tree βάθους H, έχει συνολικά 2H+1 − 1
κόμβους όπου οι κόμβοι των φύλλων βρίσκονται στο ίδιο βάθος H. ΄Οταν το
δέντρο κατασκευάζεται, ο αλγόριθμος επιλέγει αναδρομικά ένα χαρακτηριστικό
και στη συνέχεια επιλέγει ένα τυχαίο σημείο διαίρεσης του επιλεγμένου χαρακτηριστικού. Υποθέτουμε ότι ένα δέντρο RS – Tree μπορεί να εκτελέσει μια
εκτίμηση πυκνότητας σε ένα δείγμα μεγέθους N από κάποια άγνωστη κατανομή. Η κατά τμήματα εκτίμηση της σταθερής πυκνότητας με βάση ένα RS –
Tree Τ ορίζεται από τη σχέση
fˆ(x; T ) =

|l(x, T )|
N V (l(x, T ))

(2.9)

Στην περίπτωση αυτή το l(x, T ) είναι ο κόμβος τερμστισμού. Ο κόμβος τρματισμού είναι ένας κόμβος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση πυκνότητας.
Το | · | είναι το μέγεθος του κόμβου και V (·) είναι το μέγεθος του ύπερ –
ορθογωνίου που αντιπροσωπεύει ένας κόμβος. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιήσουμε πολλαπλά RS – Trees, δημιουργείται το δάσος (RS – Forest).
Η εκτίμηση πυκνότητας ενός RS – Forest καθορίζεται από τη σχέση
M
1 X
·
fˆ(x; Tt )
fˆ(x; F ) =
M t=1

(2.10)

όπου fˆ(x; Tt ) είναι η συχνότητα του t – δέντρου και Μ είναι το λήθος των
δέντρων.
Η προτεινόμενη μέθοδος λοιπόν χρησιμοποιεί την πυκνότητα που εκτιμάται
από ένα RS – Forest (2.9) για να βαθμολογήσει μια εισερχόμενη παρουσία.
Κατά την υλοποίηση ο αλγόριθμος χωρίζει τα δεδομένα σε παράθυρα. Τα παράθυρα μπορεί να είναι ίδια είτε να διαφοροποιούνται, αναλλόγως τις απαιτήσεις
της κάθε εφαρμογής. Ο αλγόριθμος πάντα λειτουργεί σε ένα παράθυρο το
οποίο ονομάζεται το πιο πρόσφατο (latest window). Στο αρχικό στάδιο, το
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σύστημα δημιουργεί δομές δέντρων. Στη συνέχεια βαθμολογεί τα εισερχόμενα
σημεία του παραθύρου. Τη στιγμή που γεμίσει το παράθυρο, ενεργοποιείται μια
ενημέρωση μοντέλου.
Μόλις τελειώσει η ενημέρωση του μοντέλου, το παλιό προφίλ κόμβου διαγράφεται και το παράθυρο αδειάζει για τα καινούρια δεδομένα. Επομένως όσο
μικρότερη είναι η πυκνότητα ενός σημείου τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός
όπου το σημείο αυτό θεωρείται απομακρυσμένο. Εάν συνδυάσουμε τις παραπάνω σχέσεις (2.8) και (2.9) παίρνουμε ως αποτέλεσμα την εξίσωση
M
|l(x, T )|
1 X
·
M t=1 N V (l(x, T ))

(2.11)

Σημαντικά αποτελέσματα έδωσε και η ερευνητική εργασία της ομάδας του
Yuan (2016). Οι ερευνητές πρότειναν έναν αλγόριθμο εξόρυξης απομακρυσμένων τιμών βασισμένο στην πυκνότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως
ο βαθμός που ένα σημείο χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένο υποδεικνύεται με
βάση την απόκλιση πυκνότητας της γειτονιάς (neighborhood density-deviationbased outlier factor, NDDOF). Ο αλγόριθμος δομείται από έξι βήματα ώστε
τελικά ένα σημείο π να μπορεί να χαρακτηριστέι ως απομακρυσμένο.
Κατά την έναρξη, ο αλγόριθμος NDDOF δέχεται ως εισόδους το σύνολο
δεδομένων D και τον θετικό ακέραιο αριθμό k.
Βήμα 1: Στο πρώτο βήμα υπολογίζει την απόσταση μεταξύ οποιονδήποτε
δύο σημείων τους k – γείτονες κάθε σημείου στο σύνολο των δεδομώνων.
Βήμα 2: Στο δευτερο βήμα υπολογίζεται η ακολουθία των πλησιέστερων
γειτόνων ενός σημείου π (nearest neighbor sequence). Η ακολουθία αυτή
συμβολίζεται και ως N N S(p). Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι N Nk (p) είναι η
k – γειτονιά του σημείου p, τότε μπορούμε να εκφράσουμε την ακολουθία των
πλησιέστερων γειτόνων ενός σημείου p ως N N S(p) = p, c1 , c2 , . . . , cr όπου
r = |N Nk (p)| και ci ∈ Nk (p) με i = 1, 2, 3....r. Η κατασκευή του N N S είναι
μια επαναλητική διαδικασία. Σε κάθε επανάληψη, ο πλησιέστερος γείτονας του
σημείου p στα υπολοιπόμενα σημεία του N Nk (p) επιλέγεται και προστήθεται στο
N N S(p) διαδοχικά. Εάν υπάρχουν περισσότερα σημεία με την ίδια απόσταση με
το p, θα συλλέγονταν διαδοχικά. Με τον τρόπο αυτόν τα N N S(p) και N Nk (p)
ενημερώνονται. ΄Οταν όλα τα σημεία από το N Nk (p) επιλεγούν τότε το βημα
αυτό τερματίζεται και σημαίνει ότι το N N S(p) έχει κατασκευαστεί. Με τον ίδιο
τρόπο ο αλγόριθμος φτιάχνει το N N S για όλα τα δεδομένα.
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Βήμα 3: Στο τρίτο βήμα υπολογίζεται η πυκνότητα χώρου (space – density) κάθε σημείου του D. Δοθέντος ενός θετικού ακεραίου k, η πυκνότητα
χώρου ενός σημείου p είναι ο λόγος των αποτελεσματικών γειτονικών σημείων
(EN P (p)) προς την ακτίνα της γειτονιάς του p (R(p)). Τα αποτελεσματικά
γειτονικά σημεία (effective neighbor points) ενός σημείου υπάρχουν και τους
κοντινότερους γείτονες (N Nk ) και στους αντίστροφους πλησιέστερους γείτονες (RN Nk ). ΄Αρα τα EN P (p) μπορούμε να τα ορίσουμε μέσω της σχέσης
EN P (p) = N Nk ∩ RN Nk (p). Συνεπώς η πυκνότητα χώρου συμβολίζεται και
P (p)|
.
ως spden(p) = |EN
R(p)

Βήμα 4: Στο τέταρτο βήμα ορίζεται και υπολογίζεται η διαφορά της πυκνότητας χώρου μεταξύ δύο σημείων x και y. Η διαφορά αυτή ορίζεται από την
σχέση
4spden(x, y) = |spden(y) − spden(x)|

(2.12)

όπου εύκολα διαπιτώνουμε ότι 4spden(x, y) = 4spden(y, x).

Βήμα 5: Συνεχίζοντας στο πέμπτο βήμα του αλγορίθμου, με βάση τον ορισμό της διαφοράς πυκνότητας χώρου δύο σημείων, υπολογίζεται η απόκλιση
της πυκνότητας της γειτονιάς N N D (neighborhood density deviation). Αν
υποθέσουμε ένα σημείο p του συνόλου D, τότε η απόκλιση της πυκνότητας της
γειτονιάς ορίζεται από τη σχέση
N N D(p) =

r
X

4spden(p, ci )
i
i=1

(2.13)

όπου το r είναι οι κοντινότεροι γείτονες του p. Δηλαδή r = N Nk (p).

Βήμα 6: Στο έκτο και τελευταίο βήμα υπολογίζεται η τιμή NDDOF κάθε
σημείου p από τη σχέση N DDOF (p) = |N Nk | · P N DD(p)
. Αυτό σηN DD(o)
o∈N Nk (p)

μαίνει ότι η τιμή NDDOF ενός σημείου p είναι ο λόγος του N DD του σημείου
και ο μέσος όρος του N DD των k – γειτονικών σημείων του p. ΄Οσο μικρότερη
είναι η τιμή του NDDOF, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα το σημείο p να
αποτελεί απομακρυσμένο σημείο.
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Μέθοδοι βασιζόμενες στην ομαδοποίηση

Οι μέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία της ομαδοποίησης (Clustering
Based Methods), καθιερώνουν την απόσταση μεταξύ δύο σημείων ως κριτήριο
ομοιότητας (Sadik, 2013). ΄Οταν οι μέθοδοι ομαδοποίησης εφαρμόζονται σε μια
ροή δεδομένων για την εύρεση απομακρυσμένων σημείων, δημιουργούν αρχικά
ένα πλήθος ομάδων (clusters). Οι μέθοδοι ομαδοποίησης που εφαρμόζονται
διαφέρουν από τη μια μέθοδο στην άλλη (Kangqing, 2019). Οι ομάδες αποτελούνται από τα όμοια στοιχεία.
Τα σημεία που ανήκουν σε μεγάλες και πυκνές ομάδες, τα αντιμετωπίζουν
σαν φυσιολογικά σημεία της ροής (normal data) (Chen, 2017). Στην αντίθετη
περίπτωση όμως, τα σημεία δηλαδή που ανήκουν σε μικρές και απομακρυσμένες
ομάδες αλλά και τα σημεία που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα, αναγνωρίζονται ως
απομακρυσμένα σημεία. Επομένως αυτά ονομάζονται απομακρυσμένα σημεία με
βάση την ομαδοποίηση (clustering based outliers).

2.5.1

Παραδείγματα ερευνών

Η ερευνητική ομάδα του Hossein (2013) πρότεινε μια μέθοδο συσταδοποίησης που βασίζεται πάνω στον αλγόριθμο k – means για τον εντοπισμό
απομαρυσμένων τιμών σε μεγάλες ροές δεδομένων (big data streams). Με
βάση τους ερευνητές, ο k – means επιλέχθηκε διότι είναι ίσως και ο πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενος μεταξύ όλων των αλγορίθμων ομαδοποίησης λόγω της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Δεδομένου ενός συνόλου σημείων
και ενός απαιτούμενου αριθμού k - συστάδων, αυτός ο αλγόριθμος χωρίζει επαναληπτικά τα δεδομένα σε k συστάδες με βάση τη συνάρτηση απόστασης.
Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται μια γραφική αναπαράσταση του προτεινόμενου
αλγορίθμου.
Ο αλγόριθμος που προτάθηκε, αρχικά δέχεται ως είσοδο ένα παράθυρο δεομένων της ροής που έχει συγκεκριμένο μέγεθος. ΄Επειτα συνεχίζει με την
εκτέλεση δύο παράλληλων διαδικασιών. Η πρώτη διαδικασία βρίσκει εκέινη τη
στιγμή (on line) ένα απομακρυσμένο σημείο. Αυτό γίνεται με συσταδοποίηση
του παραθύρου μέσω του k – means και εκείνες οι συστάδες που είναι μικρές
είτε είναι μακρια από τις υπόλοιπες χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες (on
line outliers). ΄Επειτα αυτή η διαδικασία μεταβαίνει στο επόμενο παράθυρο.
Η δεύτερη διαδικασία βρίσκει ένα πραγματικό απομακρυσμένο σημείο με
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Σχήμα 2.5: Ο αλγόριθμος του Hossein.
μεγαλύτερη ακρίβεια. Αρχικά οι outliers που έχουν εντοπιστεί στα ν προηγούμενα παράθυρα προστήθενται στο τρέχων παράθυρο. ΄Επειτα τα δεδομένα
ομοδοποιούνται με βάση τον k – means. ΄Ετσι αυτές οι συστάδες που είναι είτε
μικρές είτε απομακρυσμένες χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες. Η δεύτερη
διαδικασία συνεχίζεται και στο επόμενο παράθυρο. Το σημεντικό είναι ότι το
n θα πρέπει να καθοριστεί σωστά.
Για να εγγυηθεί μια καλύτερη ακρίβεια συσταδοποίησης μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού απομακρυσμένων τιμών στις πολυμεταβλητές ροές δεδομένων,
η ερευνητική ομάδα του Li – Xiong (2009) πρότεινε μια καινούρια διαδικασία
ομαδοποίησης. Ο αλγόριθμος πάνω στον οποίο εργάστηκαν οι ερευνητές ονομάζεται DenStream ανασκόπηση (rDenStream), ο οποίος περιλαμβάνει εκ
των υστέρων μάθηση των απομακρυσμένων τιμών. Η δομή του (rDenStream)
αποτελείται από τρία βασικά μέρη.
 Μέρος 1:
Το πρώτο μέρος ονομάζεται μίκρο – συσταδοποίηση (micro – clustering).
Επιλέγεται ένα χρονικό παράθυρο χωρίζοντας τα σημεία της ροής σε μι-
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κρές ανεξάρτητες υποομάδες με βάση τους χρόνους άφιξεων τους. Τα
σημεία του ίδιου χρονικού παραθύρου χωρίζονται σε δύο ειδών συστάδες.
Η μια ονομάζεται δυνητική μικρο – συστάδα (potential micro – cluster)
και η άλλη ονομάζεται απομακρυσμένη μικρο – συστάδα (outlier micro
– cluster). Οι μικρο – συστάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση
επεξεργασίας είναι αυτές που η συχνότητά τους θα είναι μικρότερη από
ένα κατώφλι. Αυτές ονομάζονται p – micro – cluster . Οι υπόλοιπες συστάδες θα αποθηκευτούν στην εξωτερική μνήμη. ΄Οπως για παράδειγμα
σε έναν μαγνητικό δίσκο.
 Μέρος 2:
Το δέυτερο μέρος του αλγορίθμου ονομάζεται μάκρο – συσταδοποίηση
(macro – clustering). Προκειμένου να παραχθούν νέα αποτελέσματα ομαδοποίησης, ο αλγόριθμος αναλύει όλες τις μικρο – συστάδες μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας ενός πλήθους χρονικών παραθύρων.
Η ανάλυση στο στάδειο αυτό γίνεται με τη χρήση του αλγορίθμου DBSCAN και βάζει σε ένα νέο σύνολο τα αποτελέσματα από το κάθε χρονικό
παράθυρο που έχει προηγηθεί. Αυτό το σύνολο αποτελείται από όλα τα
αποτελέσματα εκμάθησης αλλά περιέχει πολύ λιγότερα στοιχεία από το
αρχικό σύνολο δεδομένων.
 Μέρος 3:
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του αλγορίθμου, οι καινούριες συστάδες
χρησιμοποιούνται για να δομήσουν ένα καινούριο ταξινομιτή. Αυτός θα
ξαναμάθει τις παλιές μικρο – συστάδες μέσω του αναδυώμενου κανόνα
(emerging rule) των εισερχόμενων δεδομένων. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αναδρομική (retrospect). Κατά τη διάρκεια της αναδρομικής
αυτής φάσης, οι μίκρο – συστάδες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα ως απομακρυσμένες στα δύο στάδια που προηγήθηκαν, μπορούν να
τροποποιηθούν για να βελτιωθεί η ακρίβεια της συσταδοποίησης.

Η ανάλυση των αποτελέσματων από τις πειραματικές διαδικασίες έδειξαν ότι
μετά από αρκετή ώρα οι ταξινομητές οι οποίοι λαμβάνουμε από τους αλγορίθμους DenStream και rDenStream έχουν μικρές διαφορές. Στο αρχικό όμως
στάδιο της εφαρμογής των δύο αλγορίθμων έχουμε αξιοσημείωτες διαφορές καθώς ο rDenStream πετυχαίνει υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης και καθαρότητα
ανίχνευσης (detection purity). ΄Οσον αφορά τη μνήμη, ο rDenStream απαιτεί
παραπάνω μνήμη καθώς χρειάζεται έναν εξωτερικό δίσκο για να αποθηκεύσει
τις απομακρυσμένες τιμές των προηγούμενων φάσεων που προηγήθηκαν.
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Η ομάδα των Assent, Kranen, Baldauf και Seidl παρουσίασε μια μέθοδο εντοπισμού απομακρυσμένων παρατηρήσεων σε ροές δεδομένων βασιζόμενη
στην ομαδοποίηση που ονομάζεται AnyOut (Assent et.al, 2012). Η ιδέα του
αλγορίθμου AnyOut (Anytime Outlier Detection) βασίζεται στον υπολογισμό
ενός σκορ για το κάθε σημείο της ροής. Αν δηλαδή το oi είναι μια παρατήρηση
της ροής, τότε το σκορ αυτής υπολογίσεται στο χρόνο ti . Αυτός ο χρόνος
αφορά το διάστημα μεταξύ της i-οστής παρατήρησης και της i + 1.
Μέσω της εργασίας αυτής προτείνεται η χρήση μιας ιεραρχίας συστάδων
(clusters) με μια δομή δέντρου. Οι συστάδες στα ανώτερα επίπεδα των δέντρων
αυτών περιλαμβάνουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τις συστάδες
που βρίσκονται στα πιο χαμηλά επίπεδα. Με τον τρόπο αυτόν ιεραρχία του
δέντρου παρέχει έτσι μια φυσική οργάνωση των συστάδων που μπορούν να
προσπελαστούν σταδιακά προκειμένου να τελειοποιηθεί το σκορ του κάθε υποψήφιου σημείου που εξετάζετια ως απομακρυσμένο. Αρχικά, μια παρατήρηση
συγκρίνεται μόνο με τον κόμβο ρίζα (root node), ο οποίος περιγράφει την κατανομή των δεδομένων χρησιμοποιώντας λίγες συστάδες. Καθώς στα πιο χαμηλά
επίπεδα του δέντρου έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατανμή των
δεδομένων, το σκορ κάθε παρατήρησης συνεχώς βελτιώνεται.
Το θέμα όμως τώρα είναι να κατανοήσουμε πως κατασκευάζεται μια τέτοια
δομή δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων. Μια καλή δενδρική δομή μπορεί να
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μεθόδους δημιουργίας από κάτω προς τα πάνω.
Αυτή η μέθοδος ονομάζεται και μαζική φόρτωση ευρετηρίου (bulk loading in
the indexing community). Το βασικό σκεπτικό είναι η αρχικοποίηση της δομής
ευρετηρίασης έτσι ώστε τα δεδομένα μέσα σε έναν κόμβο να είναι συσχετισμένα
μεταξύ τους.
Μια τέτοια δομή αρχικά χαρακτηρίζεται από κόμβους, όπου ο καθένας από αυτούς αποτελείται από δύο εισόδους. Η κάθε μια από αυτές περιέχει μια
συστάδα. ΄Επειτα υπάρχει ένας δείκτης στους θηγατρικούς κόμβους και μια προσωρινή μνήμη (buffer) που μπορεί να περιέχει μια συστάδα. Οι δείκτες στους
θηγατρικούς κόμβους χρησιμεύουν ως πλοηγοί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας για μετάβαση στην τελική αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης συστάδας.
Η αξιολόγηση ενός νέου σημείου oi+1 ως απομακρυσμένο βασίζεται στο
βαθμό συσχέτισης του σημείου αυτού με την πλησιέστερη συστάδα στο τρέχω
επίπεδο ανάλυσης του δέντρου. Κάθε φορά που ένα σημείο καταφτάνει στη ροή
δεδομένων, διακόπτει την κατάβαση του δέντρου με την τρέχουσα παρατήρηση
oi . Στη συνέχεια συγκρίνεται με τη συστάδα για να εκτιμηθεί κατά πόσο η
παρατήρηση αυτή είναι απομακρυσμένη. Για να εκτιμηθεί όμως αυτή η παρατήρηση ως απομακρυσμένη, εισάγεται η έννοια του μέσου σκορ απομάκρυσνης
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(mean outlier score). Αυτό το σκορ υπολογίζει τον βαθμό του oi ως την έκταση
απόκλισης από τον μέσο όρο της πλησιέστερης συστάδας.
Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν ορισμένα παραδείγματα
ερευνών τα οποία αφορούσαν μεθόδους εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε
ροές δεδομένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραδείγματα των μεθόδων
των κατηγοριών που αναπτύχθηκαν δεν είναι τα μοναδικά καθώς ο πλήθος των
αξιόλογων έρευνων πολλών επιστημονικών ομάδων είναι μεγάλο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των ερευνών αυτών αποτελούν οι αλγόριθμοι Abstract-C
και MCOD που θα αναλυθούν στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

Κεφάλαιο 3
Ανάλυση δύο αλγορίθμων
Στο Κεφάλαιο 2 που προηγήθηκε, έγινε μια αναφορά σε αλγορίθμους των
τεσσάρων κατηγοριών που αφορούν τις μεθόδους εντοπισμού απομακρυσμένων
τιμών σε ροές δεδομένων. Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν μέσα από το ερευνητικό έργο των ομάδων δεν είναι οι μοναδικοί στην κάθε κατηγορία. Για τον
λόγο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια εις βάθος ανάλυση δύο αλγορίθμων.
Οι αλγόριθμοι που θα αναλυθούν ανήκουν στην κατηγορία των τεχνικών
που βασίζονται στην απόσταση (Distance Based Mathods). Η επιλογή των
συγκεκριμένων αλγορίθμων έγινε λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν
ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των ροών δεδομένων, όπως είναι αυτό της μνήμης. Η ανάλυση αυτή θα
εστιάζει στους στόχους που έχει ο κάθε αλγόριθμος αλλά και στις προκλήσεις
που ο καθένας καλείται να αντιμετωπίσει. Θα δωθεί επίσης έμφαση στα βήματά
τους ενώ τέλος θα γίνει ένας σχολιασμός.
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Ο αλγόριθμος Abstract - C

Ο πρώτος αλγόριθμος που θα αναλυθεί ονμάζεται Abstracted neighborshipbased solution using Counts. Για τον λόγο αυτόν αποκαλείται και Abstract-C
και έχει εφευρεθεί και προταθεί από την ερευνητική ομάδα του Yang Di (Yang
Di et.al, 2009).

3.1.1

Ο στόχος και οι προκλήσεις του αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος αυτός εστιάζει στα γειτονικά σημεία κάθε παρατήρησης
ενός παραθύρου της ροής δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού
των απομακρυσμένων σημείων (Tran, 2016). Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική
ομάδα προτείνει το άθροισμα των γειτονικών αυτών σημείων. Ο αλγόριθμος επικεντρώνεται στα αθροίσματα αυτά διότι ορισμένες φορές μπορούν να δώσουν
σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα για τον προσδιορισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων.
΄Ενα χαρακτηριστικό ζήτημα που προκύπτει μέσα από αυτό το σκεπτικό,
είναι αυτό της μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι το άθροισμα των γειτονικών σημείων
κάθε παρατήρησης κοστίζει πολύ όσον αφορά τη μνήμη. Ακόμα μια πρόκληση
με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο αλγόριθμος είναι το γεγονός ότι τα σημεία δε διατηρούν τους γειτονές τους στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό σημαίνει
ότι καθώς η ροή μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου, θα αλλάζουν και τα
σειτονικά σημεία για τις παρατηρήσεις. Αυτό οφείλεται στη συνέχεια που χαρακτηρίζει τις ροές δεδομένων και στην εξάρτησση τους από το χρόνο (Yang
Di, 2009).
Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός παραθύρου, δηλαδή η διαδικασία εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών, θα πρέπει οι παρατηρήσεις που
έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία (expired data points), να αποδεσμεύσουν τα
γειτονικά τους σημεία. Αυτό ο αλγόριθμος μπορεί να το αντιμετωπίσει με το
να τρέξει ξανά την διαδικασία αυτή. Μόνο που αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης
του ζητήματος αυτού κοστίζει ακόμα παραπάνω μνήμη.
Για να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο των expired data points, η ερευνητική
ομάδα του Yang Di εισήγαγε έναν νέο ορισμό, αυτόν της διάρκειας ζωής ενός
σημείου p (p life-spam). Αυτός βασίζεται στα ερωτήματα εύρους (range query),
τα οποία είναι ερωτήματα που συνίστανται στην προεπεξεργασία ορισμένων δεδομένων εισόδου σε μια δομή δεδομένων, όπως τα παράθυρα, για την απάντηση
αριθμού ερωτημάτων σε οποιοδήποτε υποσύνολο της εισόδου.
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Ορισμός: Δεδομένου του μήκους Q.slide ενός ερωτήματος Q και του χρόνου
έναρξης ενός παραθύρου Wn .Tstart , η διάρκεια ζωής pi .lif espam ενός σημείου
pi στο παράθυρο Wn με χρονική σήμανση (time-stamp) pi .T , ορίζεται ως εξής:
pi .lif espam = d

pi .T − Wn .Tstart
e
Q.slide

(3.1)

υποδεικνύοντας ότι το pi θα συμμετέχει από το παράθυρο Wn έως και το παράθυρο Wn+pi .lif espan−1 .
Η βασική ιδέα πίσω από τον ορισμό αυτόν είναι ότι μπορούμε να προκαθορίσουμε τη διάρκεια ζωής ενός σημείου pi , δηλαδή τα ακριβή μελλοντικά
παράθυρα της ροής δεδομένων που αυτό θα συμμετέχει. Με τον τρόπο αυτό θα
γνωρίζουμε και τους γείτονες του σημείου αυτού.

3.1.2

Η ανάλυση του αλγορίθμου

΄Οσον αφορά την ανάλυση του αλγορίθμου Abstract - C θα πρέπει να
εισαχθεί η έννοια της διάρκειας του αθροίσματος των γειτόνων (lifetime neighbor counts). Αυτό θα συμβολίζεται ως lt cnt. Για ένα σημείο pi , η διάρκεια
αθροίσματος των γειτόνων, pi .lt cnt, θα αναφέρεται σε μια ακολουθία προβλεπόμενων μετρήσεων γειτόνων. Η κάθε μέτρηση με τη σειρά της θα αφορά τους
αναμενόμενους γείτονες που θα έχει το σημείο pi για ένα μελλοντικό παράθυρο
στο οποίο αυτό θα ανήκει.
Στην καλύτερη κατανόηση του αλγορίθμου θα βοηθήσει το παράδειγμα που
ακολουθεί. ΄Εστω ότι δοθέντος ενός παραθύρου Wi , μια παρατήρηση pi έχει
τρεις γείτονες μέσα σε αυτό, οι οποίοι είναι οι παρατηρήσεις p1 , p2 και p3 . Για
δύο σημεία pi και pj της ροής, αν η απόστασή τους είναι μικρότερη από ένα θετικό κατώφλι (θrange ≥ 0), τότε αυτά θεωρούνται γειτονικά σημεία (Yang et.al,
2009). Με βάση τον ορισμό που δώθηκε παραπάνω, μπορεί να υπολογιστεί η
διάρκεια ζωής (life-spam) τόσο του pi καθώς και των γειτονικών παρατηρήσεών
του.
Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το p1 θα χάσει
την ιδιότητά του γειτονικού σημείου μετά από το παράθυρο Wi . Τα p2 και p3
θα χάσουν την ιδιότητα του γειτονικού σημείου μετά το πέρας του παραθύρου
Wi+1 , ενώ τέλος το pi θα χάσει την ιδιότητά του γειτονικού σημείου μετά από
το παράθυρο Wi+2 . ΄Αρα στο παράθυτο Wi , η διάρκεια του αθροίσματος των
γειτόνων θα είναι pi .lt cnt = 3 στο Wi , pi .lt cnt = 2 στο Wi+1 και pi .lt cnt = 0
στο παράθυρο Wi+2 . Για λόγους συντομίας αυτό γράφεται ως pi .lt cnt = (Wi :

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

3 − Wi+1 : 2 − Wi+2 : 0). Αυτό δηλώνει ότι στο παράθυρο Wi η παρατήρηση pi
θα έχει τρεις γείτονες, στο Wi+1 οι παρατηρήσεις p2 και p3 θα είναι γείτονες και
στο Wi+2 θα έχει 0 γείτονες. Με άλλα λόγια, στο παράθυρο Wi το σημείο pi
θα έχει δύο αναμενόμενους γείτονες στο επόμενο παράθυρο, δηλαδή στο Wi+1 .
΄Οσον αφορά το μήκος του pi .lt cnt, αυτό είναι ίσο με το pi .lif espam και
μειώνεται κατά ένα καθώς το παράθυρο μετατοπίζεται. Στο παράδειγμα που
αναφέρθηκε παραπάνω, η είσοδος Wi : 3 θα αφαιρεθεί ύστερα από την μετακίνηση του παραθύρου. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι όλες οι μετρήσεις των
αναμενόμενων γειτόνων (predicted neighbor counts) στο pi .lt cnt, υπολογίζονται με βάση των γειτόνων του pi στο τρέχων παράθυρο. Αυτές οι μετρήσεις
θα ενημερώνονται καθώς κάποιο νέο σημείο αποκτήσει την ιδιότητα του γείτονα
για την παρατήρηση pi .
Πιο συγκεκριμένα όμως, κάθε καταχώρηση στο pi .lt cnt αφορά στους τρέχων
γείτονες του pi που θα εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του γείτονα και για
τα μελλοντικά παράθυρα. Αφού όλο και λιγότεροι γείτονες του pi διατηρούν
την ιδιότητα τους καθώς τα παράθυρα διαδέχονται το ένα το άλλο, προκύπτει
το παρακάτω λήμμα.
Λήμμα: Δοθέντος οποιουδήποτε παραθύρου Wi , οι καταχωρήσεις στο pi lt cnt
αποτελούν μια φθίνουσα συνάρτηση ως προς το pi (Yang et.al, 2009).
Το Λήμμα αυτό αποδεικνείεται εύκολα καθώς όλο και λιγότεροι γείτονες
του pi στο τρέχων παράθυρο μπορούν να επιβιώσουν, καθώς το παράθυρο μετατοπίζεται.
Μόλις μετακινηθεί το παράθυρο και ένα νέο σημείο pj ενταχθεί στη γειτονιά
του pi , τότε το pi .lt cnt καθώς και το pj .lt cnt θα ενημερωθούν. Για την
ακρίβεια, όταν τα pj και pi προσδιοριστούν ως γείτονες, προστίθεται 1 στις
εγγραφές τόσο του pi .lt cnt όσο και του pj .lt cnt, που αντιστοιχεί σε όλα τα
παράθυρα στα οποία θα συμμετέχουν και τα δύο. Υποθέτουμε για παράδειγμα
ότι έχουμε pj .lt cnt = (Wi : 5 − Wi+1 : 2 − Wi+2 : 2 − Wi+3 : 1 − Wi+4 : 1)
πριν πραγματοποιηθεί η ενημέρωση. Το lt cnt των pi και pj θα ενημερωθούν
και θα προκύψει ότι pi .lt cnt = (Wi : 4 − Wi+1 : 3 − Wi+2 : 1) και pj .lt cnt =
(Wi : 6 − Wi+1 : 3 − Wi+2 : 3 − Wi+3 : 1 − Wi+4 : 1). Οι καταχωρήσεις των
Wi+3 και Wi+4 παρατηρούμε ότι δε θα ενημερωθούν καθώς το pi σταματάει να
είναι γειτονικό σημείο πριν από τα παράθυρα αυτά.
΄Οσον αφορά τις απομακρυσμένες τιμές, σημαντικές πληροφορίες δίνει το
lt cnt. Μια παρατήρηση χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένη όταν έχει τιμή μι-
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κρότερη από ένα κατώφλι, δηλαδή όταν το πλήθος των γειτόνων της είναι σχετικά μικρό. Για κάθε παρατήρηση pi , ο αλγόριθμος συγκρίνει το pi .lt cnt με
ένα κατώφλι έχοντας σκοπό να χαρακτηρίσει την παρατήρηση αυτή απομακρυσμένη ή όχι. Παρ΄ όλα αυτά το lt cnt δεν παρέχει αρκετή πληροφορία για τη
δημιουργία συστάδων που βασίζονται στην πυκνότητα.
Αυτό συμβαίνει επειδή, παρόλο που μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα κεντρικά σημεία (core points) σε ένα παράθυρο, δηλαδή τα σημεία τα οποία έχουν
αριθμό γειτόνων παραπάνω από ένα κατώφλι (θcnt ), δε γνωρίζουμε ποια από
αυτά βρίσκονται στις ίδιες συστάδες. Για να ανταπεξέλθει στο ζήτημα αυτό, ο
Abstract-C εκτελεί ένα επιπλέον ερώτημα εύρους (range query) για τον προσδιορισμό κάθε κεντρικού σημείου του παραθύρου με σκοπό να ανακατασκευάσει
τις συστάδες.

3.1.3

Συμπεράσματα

Η μνήμη και ο υπολογιστικός χρόνος είναι δύο πολύ σημαντικοί παράμετροι για την αξιολόγηση ενός αλγορίθμου. ΄Ενα βασικό αποτέλεσμα που πετυχαίνει ο αλγόριθμος Abstract-C είναι η γραμμική κατανάλωση μνήμης (linear
memory consumption), ως προς τον αριθμό των σημείων σε ένα παράθυρο.
Το γεγονός αυτό τον καθιστά έναν πολύ αποτελεσματικό αλγόριθμο για την
ανίχνευση ακραίων τιμών με βάση την απόσταση τόσο όσον αφορά τη μνήμη
όσο και τη CPU (Yang et.al, 2009).
Επίσης απαιτούνται Nnew το πλήθος αναζητήσεις ερωτήματος εύρους σε
κάθε παράθυρο με σκοπό να συντηρηθούν οι περιοχές με τις γειτονικές παρατηρήσεις. ΄Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη υποενότητα, ο αλγόριθμος
εκτελεί Ncore επιπλέον αναζητήσεις ερωτήματος εύρους. Αυτές αφορούν τα κεντρικά σημεία (core points) με σκοπό την ανίχνευση συστάδων με βάση την
πυκνότητα σε κάθε παράθυρο. Δηλαδή συνολικά Nnew + Ncore αναζητήσεις.
Η απόδοση του Abstract-C εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό
των κεντρικών σημείων που εμφανίζονται σε κάθε παράθυρο. Ο αριθμός αυτός
μπορεί να κυμαίνεται από το 0 μέχρι το N . Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονη
μεταβλητότα στον χρόνο CPU όσον αφορά την κλάση ερωτημάτων για τις συστάδες και μπορεί να χαρακτηριστεί ως το κύριο μειονέκτημα του Abstract-C.
Στους αλγόριθμους 1 και 2 που ακολουθούν (Algorithm1, Algorithm2)
φαίνεται ο ψευδοκώδικας του Abstract-C χωρισμένος σε δύο μέρη. Το πρώτο
μέρος περιγράφει τη διαδικασία του pj .lt cnt ενώ το δεύτερο μέρος περιγράφει
τα ερωτήματα εύρους για τα απομακρυσμένα σημεία, τις συστάδες καθώς και τα
κεντρικά (core) σημεία, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή.
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Algorithm 1 Abstract - C, μέρος πρώτο
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:

θrange , θcnt , θf ra
At each window slide
for each expired data point pexp do
purge pexp ;
end for
for each new data point pnew do
Initialize lt cnt(pnew );
load pnew into index;
end for
for each new data point pnew do
N eighbors = RangeQuerySearch(pnew , θrange );
end for
for each new data point pj in Neighbors do
U pdate lt count(pnew , pj );
end for
OutputPatterns(pattern type)
Initialize lt cnt(pi )
for n = 1 to pi .lif espan − 1 do
n .Tstart
e;
pi .lif espam = d p1 .T −W
Q.slide
pi .lt cnt[n] = 0;
end for
Update lt cnt(pi , pj )
for n = 1 to length(pi .lt cnt) do
pi .lt cnt[n] = ++;
pj .lt cnt[n] = ++;
end for

. purge

. load

. neighborship

. output
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Algorithm 2 Abstract - C, μέρος δεύτερο
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

OutputPatterns(Distance-Based Outliers)
for each data point pi in the window do
. N = number of tupples
if pi .lt cnt[0] ≤ θf ra · N then
Output(pi );
remove pi .lt cnt[0];
end if
end for
OutputPatterns(Distance-Based Clusters)
ClusterId=0;
for each data point pi in the window do
if pi .lt cnt[0] ≥ θcnt then
remove pi .lt cnt[0];
if pi is unmarked then
OutputCore(pi , ClusterId);
ClusterId + +;
end if
end if
end for
OutputCore(pc , ClusterId)
mark pc with ClusterId;
output(pc );
Neighbors=RangeQuerySearch(pc , θrange );
for each data point pj in pc .neighbors do
if pj is unmarked then
if pj has No less than θcnt neighbors then
OutputCore(pj , ClusterId);
else
mark pj with ClusterId;
output(pj );
end if
end if
end for
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Ο αλγόριθμος MCOD

Ο δεύτερος αλγόριθμος που θα αναλυθεί στη συνέχεια της ενότητας αυτής, όπως και ο Abstract-C, ανήκει στην κατηγορία των τεχνικών που βασίζονται στην απόσταση. Ονομάζεται Συνεχής Εντοπισμός Απομακρυσμένων
Τιμών με βάση τη Μικροσυσταδοποίηση (Micro-cluster-based Continuous Outlier Detection). Για λόγους συντομίας αποκαλείται και MCOD. Προτάθηκε
από την ερευνητική ομάδα της Κοντάκη Μαρίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Kontaki et.al, 2013).

3.2.1

Τα ζητήματα και οι στόχοι του αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος αυτός, όπως και άλλοι αλγόριθμοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και έχουν ως στόχο την ανίχνευση απομακρυσμένων τιμών σε
ροές δεδομένων, αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς. ΄Ενας από αυτούς
σχετίζεται με την ανάγκη αξιολόγησης των ερωτημάτων εύρους για κάθε νέο
σημείο σε σχέση με όλα τα άλλα ενεργά σημεία. ΄Ενα επιπλέον ζήτημα με το
οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι τεχνικές αυτές είναι το κόστος αποθήκευσης που
απαιτείται. Ταυτόχρονα η έλλειψη ευελιξίας ως προς τις αλλαγές των συνθηκών
που επιφέρει ένα συνεχές περιβάλλον δεδομένων αποτελεί μια ακόμα πρόκληση
που ο αλγόριθμος καλείται να αντιμετωπίσει (Kontaki et.al, 2013).
Η βασική ιδέα στην οποία στηρίχτηκαν οι ερευνητές με σκοπό να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις, είναι η αυτή των εξελισσόμενων μικροσυστάδων (micro-cluster). Αυτές αντιστοιχούν σε περιοχές που αποτελούνται
αποκλειστικά από μη - απομακρυσμένες παρατηρήσεις (inliers), δηλαδή από γειτονικά σημεία (Tran Luan et.al, 2016). Ο MCOD είναι σε θέση να μειώσει την
απαιτούμενη επιβάρυνση αποθήκευσης και να λειτουργήσει πιο γρήγορα από τις
μεθόδους της κατηγορίας αυτής, καθώς μπορεί να προσδιορίσει τις μισκοσυστάδες με τις μη - απομακρυσμένες παρατηρήσεις.
Επίσης είναι ευέλικτος όσον αφορά την συνεχόμενη άφιξη των δεδομένων από τις πηγές τους. Η ευελιξία αυτή εξασφαλίζεται με την εν κινήσει (on-the-fly)
ανίχνευση των απομακρυσμένων παρατηρήσεων. Με τον όρο εν κινήσει χαρακτηρίζεται η ανίχνευση των έκτοπων σημείων σε μια ροή δεδομένων καθώς ο
χρόνος περνάει. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την μέθοδο αυτή
διότι δεν απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων εκτός της ροής (offline). Γεγονός που παρατηρείται σε άλλες τεχνικές που βασίζονται στη συσταδοποίηση
(Aggarwal, 2003).
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Η ανάλυση του αλγορίθμου

Για την καλύτερη κατανόηση του αλγορίθμου MCOD θα πρέπει αρχικά
να περιφραφεί η δομή των μικροσυστάδων. Υποθέτουμε ότι οι παράμετροι που
αφορούν την ακτίνα R της κάθε συστάδας και ο αριθμός k των γειτόνων της
είναι σταθεροί και ορίζονται από τον χρήστη. Για λόγους συντόμευσης μια μικροσυστάδα θα συμβολίζεται ως M Ci και θα έχει ακτίνα ίση με R/2 και θα
είναι η μέγιστη απόσταση κάθε αντικειμένου από το κέντρο της (mcci : κέντρο
i-οστής μίκροσυσταδας). Επίσης το ελάχιστο μέγεθος της μικροσυστάδας ορίζεται στις k + 1 παρατηρήσεις.
Μια βασική υπόθεση του αλγορίθμου είναι ότι ένα σημείο μπορεί να ανήκει το
πολύ σε μια μικροσυστάδα. Ως εκ τούτου, σε ένα παράθυρο μπορεί να υπάρχουν
το πολύ bn/(k + 1)c μικροσυστάδες. Γενικότερα όμως μια παρατήρηση είναι
δυνατόν να έχει γείτονες που ανήκουν σε διαφορετικές μικροσυστάδες. Στο
Σχήμα 3.3 που ακολουθεί φαίνεται η αναπαράσταση τριών μικσοσυστάδων.

Σχήμα 3.1: Παράδειγμα μικροσυστάδων με k = 4
Για τα σημεία που ανήκουν στην κάθε μικροσυστάδα έχει χρησιμοποιηθεί
διαφορετικό χρώμα (μαύρο, πράσινο και κόκκινο για τις M C1 , M C2 και M C3
αντίστοιχα). Αυτό γίνεται ώστε να είναι ευδιάκριτη η διαφοροποίησή τους.
Παρατηρείται επίσης ότι είναι δυνατόν να υπάρχει επικάλυψη κάποιων μικροσυστάδων (όπως M C2 και M C3 ). Παρ΄ όλο που υπάρχει επικάλυψη, κάθε σημείο
ανήκει σε μια μικροσυστάδα. Αυτό είναι εμφανές στην τομή που δημιουργούν
οι M C2 και M C3 (Kontaki et.al, 2013).
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Μια ακόμα πληροφορία που αντλείται από το Σχήμα 3.3 είναι ότι το κέντρο
(mcci ) μιας μικροσυστάδας μπορεί είτε να αντιστοιχεί σε ένα υπάρχον σημείο της
(M C1 ) είτε να μην αντιστοιχεί (M C2 και M C3 ). Παρατηρώντας όμως τα σημεία
με το σύμβολο +, βλέπουμε ότι δεν ανήκουν σε καμία από τις μικροσυστάδες
(p1 , p2 ). Αυτά ονομάζονται πιθανά απομακρυσμένα σημεία (potential outliers)
και ανήκουν στο σύνολο σημείων PD. Αυτό το σύνολο συμπεριλαμβάνει όλα
τα σημεία που δεν ανήκουν σε καμία μικροσυστάδα.
Το βασικό ζήτημα το οποίο τίθεται τώρα είναι το πότε ένα σημείο χαρακτηρίζεται ως μη - απομακρυσμένο. Την απάντηση στο ζήτημα αυτό θα την δώσει
το Λήμμα 1 που ακολουθεί.
Λήμμα 1: ΄Ενα σημείο που ανήκει σε μια μικροσυστάδα είναι μη - απομακρυσμένο σημείο (Kontaki et.al, 2013).
Αυτό αποδεικνύεται εύκολα καθώς η απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε μια
μικροσυστάδα δε γίνεται να ξεπεράσει το R. Επίσης, είδαμε ότι το μέγεθος
μιας μικροσυστάδας είναι τουλάχιστον k + 1. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε
αντικείμενο έχει τουλάχιστον k γείτονες σε απόσταση R.
Από την άλλη μεριά, το Λήμμα 2 που ακολουθεί απαντάει στο ερώτημα που
αφορά το πότε ένα σημείο είναι απομακρυσμένο, όπου με I mc συμβολίζεται το
σύνολο των σημείων που ανήκουν σε μια μικροσυστάδα.
Λήμμα 2: ΄Ενα σημείο p ανήκει στο σύνολο D των απομακρυσμένων σημείων αν και μόνο αν υπάρχουν λιγότεροι από k γείτονές του p είτε στο σύνολο
PD είτε στο σύνολο I mc .
΄Οπως έχει ήδη σημειωθεί, μια απομακρυσμένη τιμή πρέπει να έχει λιγότερους από k γείτονες που ανήκουν στο P. Για να αποδειχθεί όμως το Λήμμα
2, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δε γίνεται να υπάρχουν γείτονες του σημείου
p που να ανήκουν σε μικροσυστάδες όπου η ακτίνα τους θα είναι μεγαλύτερη
από 3R/2. Δεδομένου ότι η ακτίνα μιας μικροσυστάδας είναι R/2, η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ του p και μιας παρατήρισης, φράσσεται από την απόσταση
μεταξύ του κέντρου mmci και του p μείον R/2. Προφανώς αυτό το κάτω όριο
είναι 3R/2 − R/2 = R.
Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό για τον MCOD είναι η πληροφορία που
αντλείται από το κάθε σημείο στο τρέχων παράθυρο. Δηλαδή για τα σημεία
p που ανήκουν στο I mc , ο αλγόριθμος διατηρεί μόνο το αναγνωριστικό p.mc
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της μικροσυστάδας στην οποία ανήκει το κάθε σημείο. Αντίστοιχα για κάθε
σημείο p ∈ PD, ο αλγόριθμος διατηρεί τον χρόνο λήξης των k πιο πρόσφατων
προηγούμενων γειτόνων και τον αριθμό των διαδοχικών γειτόνων. Επιπροσθέτως, ο αλγόριθμος κρατάει μια λίστα που περιέχει τα αναγνωριστικά των
μικροσυστάδων, των οποίων τα κέντρα απέχουν λιγότερο από 3R/2.
΄Οπως αναφέρθηκε και στην ενότητα που προηγήθηκε, είδαμε ότι ο βασικός
σκοπός είναι η μείωση του αριθμού των αντικειμένων που λαμβάνονται υπόψη
κατά τη διάρκεια των ερωτημάτων εύρους. Τα βήματα που ακολουθούν έχουν
ως σκοπό να παρουσιάσουν την προσέγγιση αυτού του σκεπτικού.
Βήμα 1: Τα σημεία που έχουν υποστεί επεξεργασία (expired data points)
καθαρίζονται αφού έχουν ενημερωθεί οι μετρητές mcn που αφορούν τον αριθμό
των σημείων σε κάθε μικροσυστάδα. Στη συνέχεια, εκτελούνται τα βήματα 2
και 3 για κάθε νέο σημείο p που εισέρχεται.
Βήμα 2: Για κάθε παρατήρηση p, ανιχνεύεται η μικροσυστάδα της οποίας το
κέντρο βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο που είναι προς επεξεργασία καθώς και
όλες οι μικροσυστάδες των οποίων τα κέντρα βρίσκονται σε εύρος μικρότερο
του 3R/2.
Βήμα 3: Αν η απόσταση από το πλησιέστερο κέντρο δεν είναι μεγαλύτερη
από R/2 τότε :
- το νέο σημείο εκχωρείται στην αντίστοιχη μικροσυστάδα και η τιμή του p.mc
ενημερώνεται.
- το μέγεθος της αντίστοιχης μικροσυστάδας αυξάνεται κατά ένα.
- έστω ότι M Ci είναι η αντίστοιχη μικροσυστάδα που το νέο σημείο p εκχωρείται. Αξιολογείται η απόσταση μεταξύ του νέου σημείου και όλως των άλλων
σημείων στο PD.
Διαφορετικά, αν δηλαδή η απόσταση του p από τα κοντινότερα κέντρα είναι
μεγαλύτερη από R/2, τότε καμία ενέργεια δεν πραγματοποιείται και εκτελείται
η παρακάτω διαδικασία:
-για το νέο σημείο p που δεν έχει αντιστοιχιστεί σε κάποια μικροσυστάδα, εκτελείται ένα ερώτημα εύρους όπου λαμβάνει υπόψη τα σημεία στο PD και τα
σημεία των μικροσυστάδων των οποίων η απόσταση από τα αντίστοιχα κέντρα
δεν υπερβαίνει τα 3R/2.
- αν ο αριθμός των γειτόνων στο σύνολο PD δεν υπερβαίνει ένα κατώφλι (θk,
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όπου θ ≥ 1), τότε μια καινούρια μικροσυστάδα δημιουργείται με κέντρο της το
νέο σημείο. Τότε όλα τα αντίστοιχα σημεία μεταφέρονται από το PD στο I mc .
΄Ολα τα σημεία που βρίσκονται ακόμη σε PD και απέχουν λιγότερο από 3R/2
ενημερώνουν τις λίστες τους Rmc, όπου είναι οι λίστες των αναγνωριστικών
μικροσυστάδων που σχετίζονται με το σημείο p.
-σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται μια λίστα που αφορά στους χρόνους
επεξεργασίας (expiration times) των γειτόνων του νέου σημείου και ενημερώνεται ο αριθμός των διαδοχικών γειτόνων.
Βήμα 4: Αν το μέγεθος της μικροσυστάδας συρρικνωθεί και γίνει μικρότερο του k + 1, τότε η αυτή καταργείται. Οι προηγούμενες παρατηρήσεις της
μικροσυστάδας αντιμετωπίζονται όπως και στο δεύτερο σκέλος του βήματος 3
παραπάνω (στην περίπτωση που η απόσταση ήταν μεγαλύτερη του 3R/2).
Στο τέλος των βημάτων αυτών, εντοπίζονται και οι απομακρυσμένες τιμές
με τη βοήθεια της ουράς συμβάντων (event queue). Μια ουρά συμβάντων
είναι ένας χώρος αποθήκευσης όπου τα συμβάντα (events) από μια διαδικασία
διατηρούνται πριν από την επεξεργασία τους από ένα πρόγραμμα (Kontaki et.al,
2013). Στον αλγόριθμο MCOD, η ουρά συμβάντνων δεν περιλαμβάνει κανένα
αντικείμενο p το οποίο ανήκει στο σύνολο των σημείων I mc , τα οποία ανήκουν
σε μια μικροσυστάδα.
Στους αλγόριθμους 3 και 4 (Algorithm 3, Algorithm 4) που ακολουθούν
φαίνονται πως εφαρμόζονται τα τέσσερα βήματα που προηγήθηκαν μέσω της
αναλυτικής περιγραφής του ψευδοκώδικα του MCOD. Το πρώτο μέρος αφορά
την ανίχνευση των μισκοσυστάδων των οποίων τα κέντρα βρίσκονται κοντά στα
προς επεξεργασία σημεία. Αφορά επίσης και το βήμα 3 που ουσιαστικά ξεκινάει
από τη γραμμή 3. Στο δεύτερο μέρος συνεχίζεται το βήμα 3 και ολοκληρώνεται
στη γραμμή 15. Τέλος, το βήμα 4 του MCOD εκφράζεται μεταξύ των γραμμών
16 έως και 25 όπου και ολοκληρώνεται.

3.2. Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ MCOD

Algorithm 3 MCOD - μέρος πρώτο
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

p: the arriving object, p0 : the expired object, now: the current time
make a 32 R range query to the centers of clusters w.r.t. p;
Let C the set of clusters returned and M CC the closest cluster;
if distance(p, mccc ≤ R2 ) then
p.mc = M CC ; mcnc = mcnc + 1;
A = {q|q ∈ PD ∨ M CC ∈ q.Rmc};
for each q ∈ A do
if distance (q, p) ≤ R then
+
n+
q = nq + 1;
+
if q ∈ D(R, k) and (n−
q + nq == k) then
remove q f rom D(R, k);
end if
end if
end for
else
make an R-range query to objects ∈ PD w.r.t. p ;
end if
Let A the set of objects returned;
for each q ∈ A do
if distance (q, p) ≤ R then
insert q to Pp ;
+
n+
q = nq + 1;
+
if q ∈ D(R, k) and (n−
q + nq == k) then
remove q f rom D(R, k);
end if
end if
if distance (q, p) ≤ R2 then
insert q to N C;
else
insert q to N N C;
end if
end for
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Algorithm 4 MCOD - μέρος δεύτερο
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

if |N C| ≥ θ · k then
. (θ ≥ 1)
create new cluster M Cn ; mccn = p; mcnn = |N C|;
for each q ∈ N C do
q.mc = M Cn ;
move q from PD to I mc ;
end for
for each q ∈ N N C do
insert M Cn to q.Rmc;
end for
else
for each q ∈ C do
ev = min{pi .exp|pi ∈ Pp };
insert(p, ev);
end for
end if
if (p0 ∈ M Co ) then
mcno = mcno − 1;
if (mcno < k) then
remore M Co from clusters;
for each q 0 ∈ M Co do
treat q as new object without updating its neighbors;
end for
end if
remove p0 from the data structure supporting range queries;
end if
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Συμπεράσματα

Αυτό που πετυχαίνει ο MCOD είναι αρχικά η δραστική μείωση του αριθμού των σημείων που εξετάζονται ως απομακρυσμένα κατά τη διάρκεια των
ερωτημάτων εύρους. Το βασικό ζήτημα δηλαδή που είχε να αντιμετωπίσει ο
αλγόριθμος όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.2.1. Μια επίσης αξιοσημέιωτη παρατήρηση είναι ότι η ουρά συμβάντων (event queue) δεν περιλαμβάνει τα
σημεία που ανήκουν στο σύνολο των σημείων μιας μικροσυστάδας, δηλαδή το
σύνολο I mc (Kontaki et.al, 2013).
΄Οσον αφορά όμως την απόδοση του αλγορίθμου, αυτή αναμένεται να βελτιωθεί αναλογικά με το μέγεθος του συνόλου I mc . Αυτό σημαίνει ότι αν το
μέγεθος του PD είναι μικρό και κοντά στο μέγεθος των πραγματικών απομακρυσμένων τιμών, τότε οι επιδόσεις αναμένονται να είναι υψηλές. Αυτό συμβαίνει όταν η μέση πυκνότητα των παρατηρήσεων είναι υψηλότερη από το όριο
πυκνότητας που υπονοείται από τις παραμέτρους R και k.
Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι ο MCOD έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλές τιμές για την παράμετρο k, στην περίπτωση που το μέγεθος
της μικροσυστάδας οριστεί σε kmax + 1. Εάν διατηρηθούν και οι επιπρόσθετες
πληροφορίες για τις πιθανές απομεκρυσμένες τιμές και με την προϋπόθεση ότι
χρησιμοποιηθεί κατάλληλο μέγεθος για τα μικροσυστάδες, τότε ο αλγόριθμος
μπορεί να υποστηρίξει και πολλαπλές τιμές για τις παραμέτρους R και k.
Εν κατακλείδι, το παρόν κεφάλαιο έδωσε μια αναλυτική περιγραφή των αλγορίθμων Abstract - C και MCOD της κατηγορίας μεθόδων με βάση την απόσταση. Η ανάλυση αυτή και η περιγραφή πραγματοποιήθηκε σε θεωρητικό πλαίσιο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρακτικό πλαίσιο το οποίο συνδιάζεται
και με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε τεχνητές ροές δεδομένων.
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Κεφάλαιο 4
Εφαρμογή των αλγορίθμων
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά δύο αλγόριθμοι
ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών που βασίζονται στην απόσταση (distance
based). ΄Ενα από τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν τώρα είναι πώς οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν σε ροές δεδομένων.
Βασικό ρόλο για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα παίξει το λειτουργικό
περιβάλλον το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Για τον λόγο αυτόν, θα γίνει αρχικά
μια περιγραφή του λειτουργικού περιβάλλοντος ΜΟΑ. Αυτό θα μας βοηθήσει
στην καλύτερη κατανόηση της δομής του λειτουργικού περιβάλλοντος αλλά και
στην γνωριμία με αυτό. Θα γίνει επίσης μια επεξεργασία των εργαλείων του
όσον αφορά το πρόβλημα του εντοπισμού των απομακρυσμένων τιμών σε ροές
δεδομένων.
Εν συνεχεία, θα παρουσιαστεί η πειραματική διαδικασία που θα έχει ως
σκοπό την εφαρμογή των αλγορίθμων Abstract - C και MCOD. Θα δούμε
δηλαδή κάτω από ποιές συνθήκες οι αλγόριθμοι θα τεθούν σε εφαρμογή, με
ποιόν τρόπο θα δημιουργηθούν οι ροές δεδομένων και ποιά θα είναι τα κριτήρια
ώστε να αποφανθούμε ποιός από τους δύο θα είναι ο καλύτερος αλγόριθμος.
΄Επειτα θα γίνει η εφαρμογή των αλγορίθμων μέσα με τη βοήθεια του ΜΟΑ.
Τέλος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (αριθμητικά και γραφικά) και θα
γίνουν και οι συγκρίσεις.
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4.1

Το περιβάλλον Massive Online Analysis

Το ΜΟΑ είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον το οποίο έχει κατασκευαστεί
από μια ερευνητική ομάδα του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Το όνομα ΜΟΑ προέρχεται από τα
αρχικά Massive Online Analysis, δηλαδή Ογκώδης Διαδυκτιακή Ανάλυση. Ο
βασικός σκοπός κατασκευής αυτού του λειτουργικού περιβάλλοντος είναι να
παρέχει ένα εύκολα επεκτάσιμο πλαίσιο για την εφαρμογή, την αξιολόγηση και
τη σύγκριση ενός συνόλου αλγορίθμων εξόρυξης ροής δεδομένων (data stream
mining) στους χρήστες (Bifet et.al, 2010).
Το ΜΟΑ αρχικά περιελάμβανε αλγορίθμους που αφορούσαν την κατηγοριοποίηση των ροών δεδομένων (stream classification). Τα τελευταία χρόνια
η θεματολογία των αλγορίθμων του ΜΟΑ έχει επεκταθεί στην συσταδοποίηση
(clustering), στην ταξινόμηση πολλαπλών ετικετών (multi - label classification), εξόρυξη γραφημάτων (graph mining) καθώς και στην ανίχνεση απομακρυσμένων τιμών (outlier detection). Πιο συγκεκριμένα οι αλγόριθμοι ανίχνευσης ακραίων τιμών στο πλαίσιο των ροών δεδομένων που έχουν προστεθεί από
το 2010 είναι οι Abstract - C, Approx - STORM, Exact - STORM, AnyOut,
MCOD και SimpleCOD (Souiden, 2017).
Είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java, γεγονός που επιτρέπει
τη μεταφορά του σε πολλές πλατφόρμες καθώς και τη χρήση των καλά ανεπτυγμένων βιβλιοθηκών υποστήριξής του. Το γεγονός ότι το ΜΟΑ διατίθεται
προς λήψη* χωρίς κάποιο κόστος, το κάνει ακομα πιο προσιτό. Επιπροσθέτως,
είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα (open
source) στον τομέα της εξόρυξης ροών δεδομένων, με μια πολύ ενεργή και
αναπτυσσόμενη κοινότητα (blog).

4.1.1

Η αρχιτεκτονική του ΜΟΑ

Η αρχιτεκτονική που το λειτουργικό περιβάλλον ΜΟΑ είναι δομημένο είναι
απλή. Αποτελείται από μια διαδικασία ρύθμισης τριών φάσεων. Ανεξαρτήτως
την εργασία εξόρυξης την οποία έχει επιλέξει ο χρήστης να προβεί, η διαδικασία
ρύθμισης των φάσεων αυτών είναι ίδια (Poonsirivong, 2017). Πιο αναλυτικά οι
φάσεις είναι:
 Αρχικά ο χρήστης καλείται να τροφοδοτήσει το λειτουργικό περιβάλλον
με μια ροή δεδομένων. Η διδαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί
* https://moa.cms.waikato.ac.nz/getting-started/
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είτε χρησιμοποιώντας γεννήτορες ροών δεδομένων είτε με την εισαγωγή
αρχείων τύπου ARFF.
 ΄Επειτα, για όποια εργασία έχει επιλεγεί να γίνει, υλοποιείται ένα σύνολο αλγορίθμων. Κάθε αλγόριθμος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα.
 Η ρύθμιση της τελευταίας φάσης αφορά στην επιλογή της μεθόδου ή
του μέτρου της αξιολόγησης των αλγορίθμων που έχουν υλοποιηθεί στην
αμέσως προηγούμενη φάση. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει μέσω των αποτελεσμάτων που θα δώσουν οι αλγόριθμοι.

Στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί φαίνεται η γραφική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του ΜΟΑ, δηλαδή της διαδικασίας ρύθμισης των τιών φάσεων που
περιγράφηκαν νωρίτερα.

Σχήμα 4.1: Η αρχιτεκτονική του ΜΟΑ

4.2

Η πειραματική διαδικασία

Για να τεθούν σε εφαρμογή οι αλγόριθμοι Abstract - C και MCOD, θα
πρέπει πρώτα να οριστεί η πειραματική διαδικασία. Αρχικά θα υπάρξουν δύο
βασικά σενάρια προς μελέτη. Το πρώτο θα αφορά την εφαρμογή των αλγορίθμων σε δεδομένα χωρίς θόρυβο, ενώ το δεύτερο την εφαρμογή των αλγορίθμων
σε δεδομένα με θόρυβο (noise). Στο σενάριο που θα υπάρχει θόρυβος, θα εξεταστούν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θορύβου. Δηλαδή 0.05%, 0.1% και
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0.15%. Στο κάθε ένα από αυτά τα δύο σενάρια θα εξεταστούν και κάποιες
ακόμα μεταβλητές.
΄Ενας επιπλέον παράγοντας που θα εξεταστεί ως προς τον τρόπο που επηρεάζει την αποδοτικότητα των δύο αλγορίθμων είναι αυτός της παρέκκλισης
των παρατηρήσεων (concept drift). ΄Οπως θα συμβεί στην περίπτωση του θορύβου, έτσι και εδώ θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις παρέκκλισης.
Η παράμετρος αυτή θα πάρει τις τιμές 100, 300 και 500 σε κάθε μια από τις
περιπτώσεις που θα τεθούν προς έλεγχο.
Το μέγεθος του παραθύρου της ροής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά την απόδοση των μεθόδων εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών. Δηλαδή τι ποσότητα πληροφορίας της ροής δεδομένων περιέχεται σε ένα παράθυρο που τίθεται προς επεξεργασία από τον αλγόριθμο. Η
εναλλαγή του μεγέθους του παραθύρου της ροής δεδομένων θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό προς αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτόν θα υπάρξουν τρεις
διαφορετικές περιπτώσεις μεγεθών παραθύρου στις οποίες οι αλγόριθμοι θα τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια (ροή με και χωρίς
θόρυβο). ΄Οταν δηλαδή έχουμε μέγεθος παραθύρου ίσο με 500 παρατηρήσεις,
ίσο με 1000 παρατηρήσεις και μέγεθος παραθύρου ίσο με 1500 παρατηρήσεις.
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα τεθεί προς αξιολόγηση θα είναι
αυτό του πλήθους των γειτόνων (neighbours) που θα έχει η κάθε συστάδα. Θα
εξεταστούν και εδώ τρεις περιπτώσεις που θα αφορούν το πλήθος των γειτόνων
και για τους δύο αλγόριθμους. Η πρώτη θα είναι όταν θα έχουμε 10 γειτονικά
σημεία, η δεύτερη θα είναι όταν θα έχουμε 30 και τέλος η τρίτη θα είναι όταν
θα έχουμε 50 γειτονικά σημεία.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται μια συνοπτική εικόνα των τιμών των
παραμέτρων που θα εξετασθούν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη
γραμμή αναγράφονται τα ονόματα των παραμέτρων και στην κάθε στήλη έχουμε
τις διαφορετικές τιμές για την κάθε παράμετρο.

Θόρυβος
(noise)
0.05
0.1
0.15

Παρέκκλιση
(Concept drift)
100
300
500

Παράθυρο
(window)
500
1000
1500

Γείτονες
(neighbors)
10
30
50

Πίνακας 4.1: Οι τιμές των προς εξέταση παραμέτρων.
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Τα μέτρα αξιολόγησης

΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, ο βασικός στόχος είναι η σύγκριση των αλγορίθμων Abstract-C και MCOD με σκοπό τον προσδιορισμό του καταλληλότερου
για τον εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών. Για να γίνει αυτή η σύγκριση θα
πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένα μέτρα των αλγορίθμων αυτών. Αυτά θα είναι:
1. Αποτελεσματικότητα: ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος καθορίζεται από υψηλό ποσοστό ανίχνευσης και χαμηλό ποσοστό ψευδών ενδείξεων (false alarm rate).
 το ποσοστό ψευδών ενδείξεων αναφέρεται στην αναλογία των κανονικών εργασιών που ταξινομούνται λανθασμένα ως απομακρυσμένες
τιμές.
 το ποσοστό ανίχνευσης αφορά το ποσοστό των εργασιών που ταξινομούνται σωστά ως απομακρυσμένες τιμές σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των πραγματικών απομακρυσμένων τιμών.

2. Χρόνος επεξεργασίας: αντιπροσωπεύει το χρόνο που απαιτείται από
τους αλγόριθμους για την επεξεργασία της ροής των εργασιών και την
εύρεση των απομακρυσμένων τιμών. Μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms).
3. Κατανάλωση μνήμης: αφορά στην ποσότητα μνήμης που καταναλώνεται από τους αλγόριθμους κατά την επεξεργασία των δεδομένων και
την εύρεση των απομακρυσμένων τιμών. Μετριέται σε Mega Byte (MB).
΄Οπως είναι κατανοητό, όσο υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης έχει ένας αλγόριθμος τόσο καλύτερος μπορεί να χαρακτηριστεί. Ταυτόχρονα ο χρόνος επεξεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την επιλογή του καταλληλότερου αλγορίθμου. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την μνήμη της
υπολογηστικής μηχανής που ο κάθε αλγόριθμος απαιτεί.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πειραματικές δοκιμές θα
διεξαχθούν σε ένα φορητό υπολογιστή Turbo-X D15B ο οποίος διαθέτει μια
4 GB RAM. Επίσης είναι εξοπλησμένος με έναν επεξεργαστή Intel i7 και μια
CPU στα 2.6 GHz. Το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 10 Home των
οποίων η έκδοση είναι η 21Η1.
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4.2.2

Η ρύθμιση των παραμέτρων

Το πρώτο πράγμα που απαιτείται για να ξεκινήσει η πειραματική διαδικασία είναι η δημιουργία της τεχνητής ροής δεδομένων. Το ΜΟΑ δίνει αυτή τη
δύνατότητα δημιουργίας, αφού ο χρήστης πρέπει πρώτα να μεταβεί στο περιβάλλον που αφορά τη συγκεκριμένη εργασία. Αυτό γίνεται μέσω της επιλογής
Outliers όπου μπορεί να επιλέξει τη διαμόρφωση της ροής δεδομένων (Stream).
Το στιγμιότυπο στο Σχήμα 4.2 απεικονίζει τη ρύθμιση αυτή. Στα δύο πειραματικά σενάρια που θα ακολουθήσουν (με και χωρίς θόρυβο), ο γεννήτορας
που θα επιλεγεί για να δημιουργηθεί η ροή δεδομένων δύο διαστάσεων είναι ο
RandomRBF.

Σχήμα 4.2: Αλγόριθμοι ανίχνευσης απομακρυσμένων τιμών - Setup.
Ο γεννήτορας Random RBF δημιουργεί έναν σταθερό αριθμό τυχαίων
κέντρων. Κάθε κέντρο έχει μια τυχαία θέση, μια τυπική απόκλιση, μια ετικέτα
κατηγορίας και ένα βάρος. ΄Επειτα δημιουργούνται νέα παραδείγματα επιλέγοντας ένα κέντρο τυχαία, λαμβάνοντας υπόψη τα βάρη, έτσι ώστε να είναι πιο
πιθανό να επιλεγούν κέντρα με μεγαλύτερο βάρος. Επιλέγεται μια τυχαία κατεύθυνση για να αντισταθμίσει τις τιμές των χαρακτηριστικών από το κεντρικό
σημείο. Το μήκος της μετατόπισης λαμβάνεται τυχαία από μια κατανομή Gauss
με τυπική απόκλιση που προσδιορίζεται από το επιλεγμένο κέντρο.
Το επιλεγμένο κέντρο καθορίζει επίσης την ετικέτα κλάσης του παραδείγματος. Αυτό δημιουργεί αποτελεσματικά μια κανονικά κατανεμημένη υπερσφαίρα
(normally distributed hypersphere) παραδειγμάτων που περιβάλλουν κάθε κεντρικό σημείο με ποίκιλες πυκνότητες (Bifet et.al, 2010). Δημιουργούνται μόνο
αριθμητικά χαρακτηριστικά.
Το χαρακτηριστικό της παρέκκλισης (concept drift) είναι η πρώτη παράμετρος που θα ρυθμιστεί και εισάγεται καθώς τα κεντροειδή μετακινούνται με
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σταθερή ταχύτητα. Η σταθερή αυτή ταχύτητα για το ΜΟΑ σημαίνει ότι τα
κεντροειδή θα μετακινούνται κατά 0.01 κάθε x - πλήθος σημείων. Το x αυτό
είναι που σε κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις μελέτης θα πάρει διαφορετικές
τιμές. Δηλαδή τα κεντροειδή θα μετακινούνται κάθε 100, 300 και 500 σημεία
αντίστοιχα. Η ταχύτητα αυτή ρυθμίζεται μέσω της παραμέτρου speed όπως
φαίνεται και στο Σχήμα 4.3 που ακολουθεί (Bifet et.al, 2010).

Σχήμα 4.3: Επεξεργασία παραμέτρων της ροής δεδομένων
Ακόμα ένα πράγμα που απαιτεί ρύθμιση για να δημιουργηθεί η ροή δεδομένων είναι ο θόρυβος (noise) της ροής. ΄Οπως και το χαρακτηριστικό της
παρέκκλισης, έτσι και αυτό ρυθμίζεται μέσω της επιλογής Edit που υπάρχει
δίπλα από τη ροή δεδομένων. Στην περίπτωση του σεναρίου χωρίς θόρυβο η
μεταβλητή noiseLevel θα πάρει την τιμή μηδέν ενώ στην περίπτωση που θα
υπάρχει θόρυβος η μεταβλητή αυτή θα ρυθμιστεί αντίστοιχα. Δηλαδή η μεταβλητή noiseLevel θα γίνει 0.05, 0.1 και 0.15. Στο Σχήμα 4.3 που έχει προηγηθεί
φαίνεται η παράμετρος αυτή.
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Η επόμενη παράμετρος που θα πρέπει να ρυθμίσουμε είναι αυτή του μεγέθους του παραθύρου. Μέσω της επιλογής Edit, που βρίσκεται δίπλα από
τους αλγόριθμους του Σχήματος 4.2, πραγματοποιείται αυτή η ρύθμιση. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή θα γίνει και στους δύο αλγόριθμους.
Αρχικά η μεταβλητή windowSize θα πάρει την τιμή 500, έπειτα θα πάρει την
τιμή 1000 ενώ τέλος θα πάρει την τιμή 1500. Οι τιμές αυτές θα αφορούν τις
τρεις διαφορετικές περιπτώσεις της πειραματικής διαδικασίας (Σχήμα 4.4).
Σε κάθε μια από τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μεγέθους παραθύρου,
θα υπάρχει και τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που θα αφορούν στον αριθμό
των γειτονικών πρατηρήσεων k. ΄Οπως εύκολα διακρίνεται και στο Σχήμα 4.4,
η μεταβλητή αυτή ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίστηκε και το μέγεθος
παραθύρου. Στην πρώτη περίπτωση ο αριθμός των γειτόνων θα οριστεί σε
k = 10, στη δεύτερη περίπτωση σε k = 30 και τέλος στην τρίτη σε k = 50.

Σχήμα 4.4: Επεξεργασία παραμέτρων των αλγόριθμων
Εκτός από παράθυρο των ρυθμίσεων (Setup) του ΜΟΑ, υπάρχει και το παράθυρο της οπτικοποίησης (Visualization), στο οποίο παρουσιάζονται κάποια
γραφικά αποτελέσματα. Αυτό το παράθυρο φαίνεται στο Σχήμα 4.5 που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τα χρονικά στιγμιότυπα της ροής
δεδομένων τα οποία αποτυπώνονται στο μπλε (δεξιά) και στο κόκκινο (αριστερά) πλαίσιο. Το κάθε χρώμα αφορά και έναν αλγόριθμο. Το κάτω μέρος του
παραθύρου καταλαμβάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνονται οι καμπύλες
των χρόνων επεξεργασίας των σημείων της ροής των δύο αλγορίθμων.
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Στο πάνω μέρος της οπτικοποίησης διακρίνεται μια γραμμή εργαλείων τα
αποία αφορούν και αυτά κάποιες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα η ρύθμιση Pause in
έχει να κάνει με το μέγεθος της ροής δεδομένων. Ορίζοντας το μέγεθος της
ροής, ο χρήστης μέσω της επιλογής Start θέτει σε έφαρμογή την πειραματική
διαδικασία. Υπάρχουν και οι επιλογές Screenshot και Stop που αφορούν αποθήκευση στιγμιότυπων οθόνης και τον τερματισμό της διαδικασίας αντίστοιχα.

Σχήμα 4.5: Το παράθυρο της οπτικοποίησης.

4.2.3

Η περιγραφή της διαδικασίας

Η πρώτη πειραματική διαδικασία που θα εκτελεστεί θα είναι αυτή που θα
αφορά τη ροή δεδομένων χωρίς θόρυβο. Με βάση τις ρυθμίσεις που αναλύθηκαν παραπάνω θα πρέπει αρχικά να οριστεί μηδενικός θόρυβος ροής. ΄Επειτα η
παρέκκλιση θα πάρει την τιμή 100 και σειρά θα έχει το μέγεθος του παραθύρου
το οποίο θα οριστεί στις 500 παρατηρήσεις. Ο αριθμός των γειτονικών σημείων
θα είναι ίσος με 10 και το μέγεθος ροής ίσο με 40.000. Μόλις το ΜΟΑ επεξεργαστεί και τις 40.000 παρατηρήσεις της ροής, θα μας δώσει πρώτα τα γραφικά
αποτελέσματα (Visualization). Δηλαδή τα αποτελέσματα της συσταδοποίησης
των δύο αλγορίθμων καθώς και το γράφημα των χρόνων επεξεργασίας τους.
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Μέσω της επιλογής Stop του ΜΟΑ θα λάβουμε επίσης και τα στατιστικά
αποτελέσματα με τη δυνατότητα εξαγωγής τους είτε σε αρχείο τύπου CSV είτε
σε txt. Τα αποτελέσματα αυτά θα αφορούν τον χρόνο επεξεργασίας που απαιτείται από τους αλγόριθμους, την απαιτούμενη μνήμη, τα ποσοστά ανίχνευσης
(τα ορθά και τα ψευδή) καθώς και το πλήθος των range queries. Αυτά τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποιά διαδικασία, με βάση τις
συνθήκες που μελετήθηκαν, είναι καλύτερη. Αυτό θα γίνει μέσω της σύγκρισης
των μέτρων αξιολόγησης, όπως είδαμε και στην παραπάνω υποενότητα (4.2.1).
Στη συνέχεια, αφού γίνει η αριθμητική και γραφική σύγκριση, θα κάνουμε
την πρώτη αλλαγή παραμέτρου. Αυτή η αλλαγή θα αφορά τον αριθμό των
γειτονικών σημείων k. Δηλαδή από k = 10 θα γίνει k = 30 και για τους
δύο αλγόριθμους. Μόλις πραγματοποιηθεί η ρύθμιση αυτή, οι αλγόριθμοι θα
εφαρμοστούν ξανά στη ροή δεδομένων υπό την ίδια παρέκκλιση και το ίδιο
μεγεθος παραθύρου. Μέσω των στατιστικών αποτελεσμάτων που θα μας δώσει
η επιλογή Stop θα συγκρίνουμε τους δύο αλγόριθμους εκ νέου με βάση τα
μέτρα αξιολόγησης. ΄Επειτα θα εξεταστεί και η τελευταία τιμή για τις γειτονικές
παρατηρήσεις, δηλαδή k = 50, με τον ίδιο τρόπο.
΄Οταν αυτή η σύγκριση ολοκληρωθεί, σειρά έχει η ρύθμιση που αφορά το
μέγεθος του παραθύρου. Θα αλλάξουμε δηλαδή πρώτα το μέγεθος του παραθύρου από 500 σε 1000 και έπειτα από 1000 σε 1500. Αφού κάνουμε τις αλλαγές
αυτές θα εφαρμόσουμε ξανά τους αλγόριθμους στη ροή δεδομένων και για τις
τρεις περιπτώσεις των αριθμών των γειτόνων που είδαμε παραπάνω. Η εναλλαγή των παραμέτρων αυτών θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αν παίζει ρόλο το
μέγεθος του παραθύρου σε συνδυασμό με την εναλλαγή της παραμέτρου που
αφορά τον αριθμό των γειτονικών σημείων.
Θα πρέπει να σημειωθεί οτι οι παραπάνω συνδυασμοί εναλλαγών των παραμέτρων, που αφορούν το μέγεθος του παραθύρου και τον αριθμό των γειτονικών
παρατηρήσεων, πραγματοποιήθηκαν καθώς η παρέκκλιση ήταν ίση με 100. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθούν και οι άλλες δύο τιμές της (300 και
500), εφαρμόζοντας ξανά τις εναλλαγές του μεγέθους του παραθύρου και των
γειτονικών παρατηρήσεων σχηματίζοντας όλους τους συνδυασμούς.
Το δεύτερο πειραματικό σενάριο αφορά την περίπτωση όπου στη ροή δεδομένων υπάρχει η παράμετρος του θορύβου. Τον θόρυβο, όπως είδαμε και
παραπάνω, τον ρυθμίζουμε από την μεταβλητή noiseLevel (Σχήμα 4.3). Οι τιμές που δέχεται η μεταβλητή αυτή είναι από 0 έως και 1 και αφορά το ποσοστό
θορύβου επί του μεγέθους της ροής. Θα ελεγχθούν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θορύβου. Η πρώτη περίπτωση θα είναι όταν θα έχουμε θόρυβο ίσο
με 0.05% του μεγέθους της ροής, δηλαδή 2.000 παρατηρήσεις. Η δεύτερη πε-

4.3. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

67

ρίπτωση θα είναι όταν έχουμε θόρυβο ίσο με 0.1% και η τρίτη όταν θα έχουμε
θόρυβο ίσο με 0.15% του μεγέθους της ροής.
Για να συγκριθούν τα αποτελέσματα των αλγορίθμων στη ροή δεδομένων
με θόρυβο, θα πρέπει να ελεγχθούν και οι διαφορετικές περιπτώσεις των άλλων
τριών παραμέτρων, δηλαδή της παρέκκλισης, του μεγέθους του παραθύρου και
του αριθμού των γειτονικών σημείων. Η πρώτη περίπτωση θορύβου είναι αυτή
που αφορά το 0.05% του μεγέθους της ροής. Στη περίπτωση αυτή, αρχικά η
παρέκκλιση θα είναι ίση με 100, το μέγεθος του παραθύρου ίσο με 500 και οι
γείτονες ίσοι με 10. ΄Επειτα θα εξεταστούν και οι άλλες δύο τιμές των γειτόνων.
΄Οταν συγκριθούν τα στατιστικά αποτελέσματα από τους συνδυασμούς ατούς, θα αλλάξει το μέγεθος παραθύρου από 500 σε 1000 (παρέκκλιση ίση με
100) και θα ελεγχθούν ξανά οι τρεις περιπτώσεις των γειτονικών σημείων. Θα
συγκριθούν ξανά τα στατιστικά αποτελέσματα ενώ θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για το μέγεθος παραθύρου ίσο με 1500. Στη συνέχεια θα αλλάξουμε
τον θόρυβο σε 0.1%.
Μόλις γίνει η αλλαγή στον θόρυβο θα πρέπει να ελεγχθούν ξανά τα διαφορετικά μεγέθη του παραθύρου με όλες τις διαφορετικές τιμές που παίρνει
ο αριθμός των γειτονικών σημείων για κάθε μια από τις περιπτώσεις. Αφού
συγκριθούν τα στατιστικά απότελέσματα των συνδυασμών αυτών, ο θόρυβος
θα γίνει 0.15%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελεγχθουν όλες οι τιμές που
μπορεί να πάρει το μέγεθος του παραθύρου με όλες τις τιμές των γειτόνικών
παρατηρήσεων.
΄Οταν ολοκληρωθεί και αυτή η σύγκριση σειρά έχουν οι άλλες δύο τιμές
που μπορεί να πάρει η παρέκκλιση, όταν δηλαδή είναι ίση με 300 και 500. Σε
κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι συνδυασμοί
των τιμών του θορύβου, των τιμών του παραθύρου καθώς και των τιμών των
γειτονικών σημείων με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στην περίπτωση που είχαμε
παρέκκλιση ίση με 100.

4.3

Τα αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όλων των συνδυασμών των παραμέτρων που αναλύθηκαν παραπάνω. Αρχικά θα παρουσιαστεί η πρώτη πειραματική περίπτωση, όπου ο θόρυβος θα είναι μηδενικός. Στη
συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δεύτερης πειραματικής περίπτωσης, δηλαδή υπό την ύπαρξη θορύβου.

68

4.3.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Η πειραματική περίπτωση χωρίς θόρυβο

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι να
θέσουμε την μεταβλητή που αφορά τον θόρυβο ίση με το μηδέν. Αφού στη
συνέχεια βάλουμε την παρέκκλιση ίση με το 100, το παράθυρο ίσο με 500 και
τον αριθμό των γειτονικών παρατηρήσεων ίσο με 10, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. ΄Επειτα θα εξαντλήσουμε όλους τους συνδυασμούς που αφορά
το μέγεθος των παραθύρων και των γειτονικών παρατηρήσεων, και έπειτα θα
αλλάξουμε την παρέκκλιση.
Παρέκκλιση = 100:
Σε κάθε μια από τις διαφορετικές περιπτώσεις μεγέθους παραθύρου θα
εξετάζεται η αποτελεσματικότητα, ο χρόνος και η μνήμη. Πιο συγκεκριμένα τα
ραβδογράμματα που ακολουθούν αφορούν τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας των αλγορίθμων. Με κόκκινο θα αναπαρίστανται οι τιμές για τον MCOD
και με μπλε οι τιμές για τον Abstract - C.

Σχήμα 4.6: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
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Παρατηρούμε ότι η αποτελεσματικότητα των δύο αλγορίθμων, σε κάθε μια
από τις περιπτώσεις μεγέθους παραθύρου, μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των γειτονικών παρατηρήσεων. Παρ΄ όλα αυτά, τα ποσοστά του μέτρου
αυτού είναι υψηλά σε όλες τις περιπτώσεις με χαμηλότερη αυτή του παραθύρου
μεγέθους W =500 στην περίπτωση που k = 50, όπου είναι 93.2 %. Στις άλλες
περιπτώσεις οι αλγόριθμοι φτάνουν το 99.9 % και 99.6 % για τις τιμές k = 10
και k = 30 αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό είναι λογικό να συμβεί
διότι δεν υπάρχει ακόμα θόρυβος στη ροή δεδομένων ώστε να επηρεάσει την
αποτελεσματικότητα του κάθε αλγόριθμου.
΄Επειτα έχουμε τα γραφήμματα που αφορούν τους χρόνους επεξεργασίας των
δύο διαδικασιών. Ο χρόνος στον κατακόρυφο άξονα μετριέται σε milliseconds
(ms).

Σχήμα 4.7: Γραφήματα χρόνου.
Το πρώτο συμπέρασμα που δημιουργείται σχετίζεται με τις μεγάλες διαφορές
των χρόνων που σημειώνουν οι αλγόριθμοι σε κάθε μια από τις δοαφορετικές
τιμές του k. Από την πρώτη περίπτωση, όπου το μέγεθος παραθύρου είναι ίσο
με 500, εντοπίζεται αυτό το μεγάλο χάσμα. Η διαφορά αυτή μεγαλώνει και
στις άλλες δύο περιπτώσεις του W . Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι οι χρόνοι
του Abstract - C αυξάνονται σημαντικά όταν το W μεγαλώνει, γεγονός που
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Σχήμα 4.8: Ραβδογράμματα μνήμης.
δε συναντάμε τόσο έντονα στους χρόνους επεξεργασίας του MCOD (Souiden
Imen, 2017).
Συνεχίζοντας, σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των μέτρων θα
μας δώσουν τα γραφήμματα που αφορούν την μνήμη που καταναλώνεται κατά
την επεξεργασία της ροής δεδομένων. Αυτά φαίνονται στο Σχήμα 4.8 παραπάνω.
Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται οι τιμές της μνήμης που μετριέται σε
megebyte (Mb).
Μια παρατήρηση που προκύπτει από τα ραβδογράμματα αυτά είναι ότι σε
κάθε περίπτωση μεγέθους παραθύρου W , η απαιτούμενη μνήμη αυξάνεται και
για τους δύο αλγόριθμους. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς αυξάνεται και η
πληροφορία που περιέχεται σε κάθε μια από τις περιπτώσεις του W .
Με τον τρόπο αυτόν εξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα όσον αφορά την
περίπτωση όπου η παρέκκλιση είναι ίση με 100. Οι τιμές που έχουν να κάνουν
με την αποτελεσματικότητα των δύο αλγορίθμων είναι κοντά, καθώς τα ποσοστά του MCOD όταν k=50, στην περίπτωση όπου W =1000 και W =1500
μειώνονται σε σχέση με τα αντίστοιχα του Abstract - C.
΄Οσον αφορά τους χρόνους επεξεργασίας, ο MCOD υπερτερεί αναμφίβολα
του Abstract - C. Αυτό γίνεται αντιληπτό τόσο στα συγκεντρωτικά γραφήματα
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που παρουσιάστηκαν παραπάνω αλλά και σε αυτά που μας δίνει το ΜΟΑ. Αυτά
φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν και είναι ενδεικτικά για μερικές από τις
περιπτώσεις που εξετάστηκαν για την συγκεκριμένη τιμή της παρέκκλισης.
Η μνήμη δε μπορεί να μας δώσει τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα σύγκρισης
για τους δύο αλγόριθμους όσο τα άλλα δύο μέτρα αξιολόγησης. Παρατηρούμε
ότι αξάνονται οι τιμές της μνήμης καθώς αυξάνεται το k σε κάθε περίπτωση
του W όπως σημειώθηκε και παραπάνω. Ωστόσο οι τιμές της μνήμης των δύο
διαδικασιών είναι ακριβώς οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις.
Τα σχήματα που ακολουθούν είναι τα γραφικά αποτελέσματα που δίνει το
ΜΟΑ και αφορούν κάποιες από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν όταν η παρέκκλιση ήταν 100. Πιο συγκεκριμένα το Σχήμα 4.9 αποτυπώνει τους χρόνους
επεξεργασίας των δύο αλγόριθμων όταν k=50 και W = 1000, ενώ το Σχήμα
4.10 απεικονίζει τα αποτελέσματα της συσταδοποίησης όταν ήταν k=50 και W
= 1500.

Σχήμα 4.9: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας W =1000, k=50 - ΜΟΑ

Σχήμα 4.10: Γράφημα συσταδοποίησης W =1500, k=30 - ΜΟΑ
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Παρέκκλιση = 300:
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση των αλγόριθμων και στην περίπτωση που η παρέκκλιση γίνει ίση με 300. ΄Οπως και στην
προηγούμενη περίπτωση έτσι και εδώ, αρχικά παίρνουμε τα ραβδογράμματα που
αφορούν τα ποσοστά της αποτελεσματικότητα, με βάση το Σχήμα 4.11.

Σχήμα 4.11: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Τα μεγάλα ποσοστά αποτελεσματικότητας παρατηρούνται και σε αυτή την
τιμή της παρέκκλισης. Πιο συγκεκριμένα και οι δύο αλγόριθμοι σημειώνουν
τιμές πάνω από το 99%, πράγμα που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βρισκόμαστε
στην πειραματική περίπτωση με μηδενικό θόρυβο. Η μόνη διαφορά που υπάρχει
μεταξύ των διαδικασιών είναι όταν έχουμε W = 500, όπου ο Abstract - C
πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις από τον MCOD.
΄Επειτα, πληροφορίες για τη σύγκριση των αλγόριθμων παίρνουμε και από
τα γραφήματα που αφορούν τους χρόνους που σημειώνονται κατά την επεξεργασία. Ο MCOD εξακολουθεί να υπερτερεί του Abstract - C στο συγκεκριμένο
μέτρο αξιολόγησης. Παρατηρούμε ότι οι τιμές του MCOD κυμαίνονται κοντά
στο μηδέν σε αντίθεση με τον Abstract -C που είναι μεγαλύτεροι.
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Σχήμα 4.12: Γραφήματα χρόνου.

΄Οσον αφορά το τελευταίο μέτρο αξιολόγησης, αυτό της κατανάλωσης της
μνήμης, τα αποτελέσματα τα παίρνουμε συγκεντρωτικά στο Σχήμα 4.13 που
ακολουθεί. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε από το σχήμα αυτό είναι οι
τιμές που σημειώνουν οι δύο αλγόριθμοι σε κάθε περίπτωση των k για κάθε
τιμή του W , είναι ίδες. Ακόμα ένα σημείο άξιο παρατήρησης είναι ότι στην
περίπτωση όπου W =1500 οι τιμές της μνήμης ακολουθούν ανοδική πορεία, ενώ
στις άλλες δύο όχι.
Συνεπώς, μέσα από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα γραφήματα
αυτά, καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. ΄Οσον αφορά το μέτρο της
αποτελσματικότητας οι δύο αλγόριθμοι παρουσιάζουν ίδια συμπεριφορά σημειώνοντας υψηλά ποσοστά. Στο θέμα του χρόνου επεξεργασίας ο MCOD είναι
εμφανώς καλύτερος του Abstract - C καθόλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Ως προς την κατανάλωση μνήμης το μόνο συμπέρασμα είναι αυτό της
ομοιότητας των δύο διαδικασιών.
Τα Σχήματα 4.14 και 4.15 που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι αποτελέσματα που παίρνουμε από το ΜΟΑ στην περίπτωση της παρέκκλισης που
εξετάζουμε. Το γράφημα των χρόνων επεξεργασίας αφορά την περίπτωση όπου
το παράθυρο είναι W =500 και ο αριθμός των γειτόνων είναι k=30.
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Σχήμα 4.13: Ραβδογράμματα μνήμης.

Σχήμα 4.14: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =500 και k=30
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Παρέκκλιση = 500:
Στην τελευταία περίπτωση της παρέκκλισης, τα αποτελέσματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των δύο αλγορίθμων φαίνονται στο Σχήμα 4.15
που ακολουθεί. Βλέπουμε ότι μα βάση τα ραβδογράμματα, οι τιμές είναι υψηλές
και κυμαίνονται πάνω από το 99%. Επιπροσθέτως, σε κάθε μια από τις διαφορετικές περιπτώσεις των τιμών του W , η αποτελεσματικότητα μειώνεται καθώς
το k αυξάνεται.

Σχήμα 4.15: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Η μόνη ιδιαιτερότητα μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζεται όταν W =500
καθώς τα ποσοστά του MCOD μειώνονται πιο γρήγορα όταν το k είναι 50 σε
σχέση με τον Abstract - C. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις τα ποσοστά είναι τα
ίδια. Αυτό σημαίνει ότι όταν W =500 ο Abstract - C έχει καλύτερη συμπεριφορά
από τον MCOD.
Τις επόμενες παρατηρήσεις τις εξάγουμε από τα γραφήματα του χρόνου επεξεργασίας που φαίνονται στο Σχήμα 4.16. ΄Οπως και σε αυτά που προηγήθηκαν,
βλέπουμε ότι οι χρόνοι που σημειώνει ο MCOD είναι καλύτεροι σε σχέση με
τους χρόνους του Abstract - C καθώς βρίσκονται κοντά στο μηδέν. Ακόμα μια
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παρατήρηση που μπορεί να προκύψει είναι ότι η διαφορά των χρόνων των δύο
αλγόριθμων αυξάνεται καθώς η τιμή του W αυξάνεται.
Τα συμπεράσματα που σχετίζονται με τους χρόνους που σημειώνου οι δύο
αλγόριθμοι μπορούμε να τα εξάγουμε και από το Σχημα 4.17 το οποίο το παίρνουμε από το ΜΟΑ. Αυτό αφορά την περίπτωση όπου W =500 και k=30.
Τα υπόλοιπα γραφήματα που έχουμε πάρει από το ΜΟΑ παρουσιάζονται στο
Παράρτημα.

Σχήμα 4.16: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.17: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =500 και k=30
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν να έχουν οι παρατηρήσεις που προκύπτουν
από τα ραβδογράμματα του σχετίζονται με την κατανάλωση της μνήμης (Σχήμα
4.18). Στην περίπτωση όπου το W είναι ίσο με 500 και 1500, η μνήμη αυξάνεται
από το k=10 στο k=30, ενώ όταν το k γίνει 50 η μνήμη μειώνεται. Σε αντίθεση
με αυτές τις περιπτώσεις, όταν το W γίνει ίσο με 1000, η μνήμη ακολουθεί την
αναμενόμενη συμπεριφορά της αύξησης καθώς το k αυξάνεται.

Σχήμα 4.18: Ραβδογράμματα μνήμης.
Συγκεντρώνοντας όλες τις πληροφορίες από τις ξεχωριστές περιπτώσεις των
παραπάνω γραφημάτων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά παρατηρούμε ότι όσον αφορά το μέτρο της αποτελεσματικότητας, η αύξηση
της παρέκκλισης σε συνδυασμό με τις εναλλαγές των W και k, δε δημιουργεί κάποια σημαντική διαφορά καθώς τα ποσοστά παραμένουν υψηλά. Για την
ακρίβεια πάνω από το 99%, όπως είδαμε.
Το μέτρο του χρόνου επεξεργασίας είναι αυτό που δείχνει να έχει το περισσότερο ενδιαφέρον. Με βάση τα γραφήματα βλέπουμε ότι από όλους τους
συνδυασμούς που προκύπτουν, ο MCOD είναι ταχύτερος σε σχέση με τον Abstract - C κάτω από όλες τις περιπτώσεις. ΄Ενα ακόμα πράγμα που μπορούμε να
παρατηρήσουμε είναι ότι όσο η παρέκκλιση αυξάνεται οι χρόνοι του Abstract C αυξάνονται σε όλες τις περιπτώσεις του μεγέθους παραθύρου W . Επομένως
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ο αλγόριθμος επηρεάζεται καθώς η παρέκκλιση αυξάνεται.
Τέλος, εστιάζοντας την προσοχή μας στα ραβδογράμματα της μνήμης μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο
αυξάνεται η παρέκκλιση η κατανάλωση μνήμης αυξάνεται και αυτή αλλά με πιο
ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τη μεταβολή που παρουσίασε ο χρόνος. Συνεπώς
η παρέκκλιση επηρεάζει και την κατανάλωση μνήμης.

4.3.2

Η πειραματική περίπτωση με θόρυβο

Για να εξάγουμε τα αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν στα συμπεράσματά μας, θα ακουλουθήσουμε τις ίδιες εναλλαγές των πραμέτρων όπως και
στην προηγούμενη περίπτωση. Η σημαντική διαφορά όμως τώρα είναι ότι θα
πρέπει κάθε φορά να ρυθμίζεται και η παράμετρος του θορύβου.
4.3.2.1

Θόρυβος = 0.05

Παρέκκλιση = 100:
Αφού ρυθμίσουμε την παράμετρο του θορύβου στην επιθυμητή τιμή, εξαντλούμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς του μεγέθους παραθύρου W και
του αριθμού των γειτονικών παρατηρήσεων k. Το πρώτο μέτρο που θα αξιολογήσουμε για τους δύο αλγόριθμους θα είναι αυτό της αποτελεσματικότητας.
Με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως, τα ραβδογράμματα του παρακάτω
σχήματος (Σχήμα 4.19), θα μας δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
Το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι ότι και στην
πρώτη περίπτωση θορύβου προς εξέταση, τα ποσοστά της αποτελεματικότητας
παραμένουν υψηλά και για τις δύο διαδικασίες. Για την ακρίβεια, σε κάθε μια
από τις διαφορετικές περιπτώσεις του W οι τιμές είναι πάνω από το 99%. Το
γεγονός αυτό δικαιολογείται από το ότι η τιμή του θορύβου είναι μικρή.
Μια ακόμα πληροφορία που εξάγουμε από το Σχήμα 4.19 σχετίζεται με τη
μεταβολή της αποτελεσματικότητας των αλγόριθμων σε κάθε μια από τις διαφορετικές περιπτώσεις του W , καθώς το k αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, όταν
W =500 η αποτελεσματικότητα των αλγόριθμων είναι υψηλή στις δύο πρώτες
περιπτώσεις του k ενώ μειώνεται στην τελευταία. ΄Οταν όμως W =1000 και
W =1500 η μείωση των ποσοστών καθώς το k αυξάνεται είναι πιο απότομη.
΄Οσον αφορά τη σύγκριση των δύο διαδικασιών ως προς το πρώτο μέτρο,
τα ραβδογράμματα του παρακάτω σχήματος μας δίνουν μια αξιοσημείωτη πληροφορία. Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις του μεγέθους παραθύρου
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W , ο Abstract - C σημειώνει καλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας από τον
MCOD καθώς το k αυξάνεται.

Σχήμα 4.19: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Ενδιαφέροντα είναι επίσης και τα συμπεράσματα που εξάγουμε και από τα
γραφήματα που αφορούν το δεύτερο μέτρο αξιολόγησης, αυτό του χρόνου επεξεργασίας. Παρατηρούμε αρχικά την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο
αλγορίθμων σε όλες τις περιπτώσεις του μεγέθους του παραθύρου. Αυτό μας
δίνει ένα πρώτο λόγο για να χαρακτηρίσουμε τον MCOD καλύτερο σε σχέση
με τον Abstract - C.
Σημαντική παρατήρηση αποτελεί και η αύξηση των τιμών των χρόνων επεξεργασίας καθώς το W αυξάνεται. Ο MCOD σε όλες τις περιπτώσεις του
μεγέθους παραθύρου σημειώνει τιμές οι οποίες είναι σε χαμηλά επίπεδα χωρίς
να ξεπερνούν το φράγμα των 18 ms. Εν αντιθέσει, οι χρόνοι του Abstract C είναι εξαρχής υψηλοί αλλά και καθώς το W αυξάνεται, οι τιμές αυξάνονται
ταχύτατα. Πιο συγκεκριμένα όταν W =500 η μέγιστη τιμή του χρόνου επεξεργασίας είναι 48 ms ενώ όταν W =1500 η μέγιστη τιμή είναι 542 ms. Αυτός
είναι ένας ακόμα λόγος που ενισχύει τον παραπάνω ισχυρισμό, ότι ο MCOD
είναι καλύτερος του Abstract - C. Επιπλέον στο Σχήμα 4.21 διακρίνονται τα
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γραφήματα των χρόνων επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων όπως μας τα δίνει
το ΜΟΑ στην περίπτωση όπου W =1000 και k = 30.

Σχήμα 4.20: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.21: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1000 και k=30
Μέσω του Σχήματος 4.22 το οποίο παρατίθεται παρακάτω βλέπουμε ότι οι
δύο αλγόριθμοι έχουν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά ως προς την κατανάλωση
της μνήμης σε όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Τα επίπεδα της
μνήμης αυξάνονται καθώς αυξάνονται οι τιμές των W και k. Συνεπώς ως προς
το μέτρο αυτό οι διαδικασίες δε μπορούν να συγκριθούν.
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Σχήμα 4.22: Ραβδογράμματα μνήμης.

Παρέκκλιση = 300:
Σειρά τώρα έχει η αλλαγή της παρέκκλισης της τεχνητής ροής δεδομένων
διατηρώντας όμως τον θόρυβο στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή ίσο με 0.05. Το γράφημα που αφορά την αποτελεσματικότητα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.23 δείχνει
την εμφανή μεταβολή της. Η πρώτη παρατήρηση που εξάγουμε στο σημείο αυτό είναι ότι θα ποσοστά του μέτρου της αποτλεσματικότητας έχουν μειωθεί σε
σχέση με την περίπτωση που έχει προηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή στην
παρέκκλιση επηρέασε το πρώτο μέτρο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι καθώς το μέγεθος W του παραθύροου αυξάνεται, τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας των δύο αλγόριθμων
αυξάνονται. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι καθώς αυξάνουμε το μέγεθος της
πληροφορίας σε ένα παράθυρο ουσιαστικά βοηθάμε τους αλγόριθμους να επεξεργάζονται καλύτερα τα σημεία της ροής των δεδομένων. Η αύξηση της
πληροφορίας αυτής δείχνει να παίζει καθοριστικό ρόλο περισσότερο για τον
MCOD, καθώς αυξάνει τα ποσοστά του όταν W = 1000 και W = 1500.
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Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλέιψουμε να αναφερθούμε στην παράμετρο k, δηλαδή στον αριθμό των γειτονικών παρατηρήσεων. Σε όλες τις
περιπτώσεις μεγέθους του W βλέπουμε ότι καθώς το k αυξάνεται η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι όσο το k μεγαλώνει οι αλγόριθμοι
δυσκολεύονται στον ορθό εντοπισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων.

Σχήμα 4.23: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Ο χρόνος επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις, φαίνεται να είναι το μέτρο το οποίο διαφοροποιούνται σημαντικά οι
διαδικασίες. Ο Abstract - C εξακολουθεί να σημειώνει μεγάλους χρόνους από
την πρώτη κιόλας περίπτωση μεγέθους του W . ΄Οσο η πληροφορία του παραθύρου μεγαλώνει, το διάστημα μεταξύ των χρόνων επεξεργασίας των δύο
αλγορίθμων αυξάνεται σημαντικά. Αυτό κάνει τον MCOD καλύτερο στις επιδόσεις του σε σχέση με τον Abstract - C, όσον αφορά το μέτρο του χρόνου.
Το συμπέρασμα αυτό το ενισχύουν και οι γραφικές παραστάσεις των χρόνων
επεξεργασίας που μας δίνει το ΜΟΑ. Στο Σχήμα 4.25 αποτυπώνεται η περίπτωση όπου το W είναι ίσο με 1500 και το k ίσο με 10. ΄Οπως και πριν η μπλε
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καμπύλη αφορά τους χρόνους του Abstract - C ενώ η κόκκινη τους χρόνους
του MCOD.

Σχήμα 4.24: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.25: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1500 και k=10
Τα ραβδογράμματα που αφορούν την κατανάλωση της μνήμης (Σχήμα 2.26),
αυτή τη φορά μας δίνουν μια πληροφορία που αφορά τη διαφοροποίηση των δύο
αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, κατανάλωση μνήμης όταν W =500 είναι η ίδια
ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ο Abstract - C. Αυτό συμβαίνει διότι όταν οι
γείτονες γίνονται 30 και 50 ο MCOD χρειάζεται παραπάνω μνήμη.
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Σχήμα 4.26: Ραβδογράμματα μνήμης.
Συμπεραίνουμε ότι καθώς η παρέκκλιση της ροής δεδομένων αυξάνεται από
100 σε 300, πραγματοποιούνται κάποιες αλλαγές στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η αποτελεσματικότητα των αλγόριθμων μειώνεται ενώ όσον αφορά
τους χρόνους επεξεργασίας ο MCOD εξακολουθεί να υπερτερεί. Για πρώτη
φορά παρατηρούμε ότι στο θέμα της μνήμης υπάρχει διαφορά, με τον Abstract
- C να είναι καλύτερος.
Παρέκκλιση = 500:
Το μέτρο της αποτελεσματικότητας και στην περίπτωση αυτή μας δίνει
την ίδια πληροφορία με πριν (Παρέκκλιση=300). Το γεγονός της αύξησης της
πληροφορίας μέσω του παραθύρου της ροής βοηθάει τους αλγόριθμους στον
σωστό εντοπισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων. Αυτό γίνεται κατανοητό από την αύξηση της αποτελεσματικότητας στις περιπτώσεις όπου W =1000
και W =1500. Παρατηρούμε ακόμη ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των γειτόνων
η αποτελεσματικότητα μειώνεται.
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Σχήμα 4.27: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
΄Οσον αφορά το μέτρο του χρόνου επεξεργασίας, τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στο Σχήμα 4.28 που ακολουθεί. Η υπεροχή του MCOD
εξακολουθεί να είναι εμφανής και στην περίπτωση αυτή. Οι χρόνοι που σημειώνει δεν ξεπερνούν τα 8.5 ms (περίπτωση όπου k=50 και W =1500). Ενώ από
την άλλη μεριά, οι χρόνοι που σημειώνει ο Abstract - C υπερβαίνουν και τα 900
ms (περίπτωση όπου k=10 και W =1500). Συνεπώς ο MCOD είναι καλύτερος από τον Abstract - C όσον αφορά τον χρόνο γεγονός που επιβεβαιώνεται
και από το Σχήμα 4.29 όπου είναι τα γραφικά αποτελέσματα του ΜΟΑ στην
περίπτωση που έχουμε W =1000 και k=50.
Τα ραβδογράμματα που αφορούν την κατανάλωση της μνήμης στην περίπτωση αυτή δε μας δίνουν τόσο ξεκάθαρα αποτελέσματα για τους δύο αλγόριθμους
(Σχήμα 4.30). ΄Οταν το μέγεθος του παραθύρου αρχικά είναι ίσο με 500, καθώς
αυξάνεται το k από 10 σε 30 η μνήμη μειώνεται και όταν το k γίνει ίσο με 50
αυξάνεται ξανά. Αντίστοιχη συμπεριφορά παρουσιάζει και όταν το W γίνει ίσο
με 1000. Συνεπώς δε μπορούμε να συγκρίνουμε τους αλγόριθμους με βάση την
κατανάλωση της μνήμη.
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Σχήμα 4.28: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.29: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1000 και k=50
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Σχήμα 4.30: Ραβδογράμματα μνήμης.

4.3.2.2

Θόρυβος = 0.1

Παρέκκλιση = 100:
Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα
ποσοστά της αποτελεσματικότητας μειώνονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίπτωση που ο θόρυβος ήταν 0.05 (Σχήμα 4.31). Γεγονός αναμενόμενο αφού ο
θόρυβος μεγαλώνει. Για την ακρίβεια, το μαγελύτερο ποσοστό που καταγράφεται είναι το 92.6% το οποίο σημειώνεται και από τους δύο αλγόριθμους όταν το
k είναι 10 και το W ίσο με 1500. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πληροφορία που περιέχεται σε ένα παράθυρο, τόσο καλύτερη η αποτελεσματικότητα
και για τους δύο αλγόριθμους.
Μια ακόμα πληροφορία που μπορούμε να εξάγουμε από τα ραβδογράμματα
του σχήματος 4.31 είνα αυτή που σχετίζεται με τον αριθμό των γειτονικών
παρατηρήσεων k. Για την ακρίβεια, σε όλες τις περιπτώσεις μεγέθους του W ,
βλέπουμε ότι καθώς το k αυξάνεται η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Αυτό
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σημαίνει ότι η αύξηση των γειτονικών σημείων δεν δρα αποτελεσματικά για
τους αλγόριθμους.

Σχήμα 4.31: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
΄Οσον αφορά το μέτρο του χρόνου επεξεργασίας των αλγορίθμων, παρατήρούμε μια αντίστοιχη συμπεριφορά με την περίπτωση που ο θόρυβος ήταν
0.05. Με βάση το Σχήμα 4.32 αρχικά βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά που έχουν
οι χρόνοι σε όλες τις περιπτώσεις του W γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο MCOD υπερτερεί του Abstract - C. Η διαφορά αυτή είναι κατανοητή
και από το Σχήμα 4.33, το οποίο το παίρνουμε από το ΜΟΑ και απεικονίζει
τους χρόνους της περίπτωσης που το W είναι ίσο με 500 και το k ίσο με 50.
΄Ενα ακόμα αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι η αύξηση του χρόνου που παρατηρείται και για τους δύο αλγόριθμους σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση
θορύβου. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς όταν ο θόρυβος αυξάνεται, οι δύο διαδικασίες θα δυσκολευτούν στον εντοπισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων
στη ροή δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η περίπτωση όπου το W είναι 500 και το k είναι 30. Ο μέσος χρόνος επεξεργασίας
για τον MCOD είναι 1.33 ms όταν η παρέκκληση είναι 100, ενώ στην αντίσοιχη
περίπτωση όπου η παρέκκλιση γίνει 500 ο χρόνος είναι 3.35 ms.
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Σχήμα 4.32: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.33: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =500 και k=50
Τα ραβδογράμματα που αναπαρίστανται στο Σχήμα 4.34 σχετίζονται με το
τελευταίο μέτρο αξιολόγησης, αυτό της μνήμης. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς σε αυτό το σχήμα είναι ότι οι δύο αλγόριθμοι, σε κάθε μια από
τις διαφορετικές περιπτώσεις, απαιτούν την ίδια ακριβώς υπολογιστική μνήμη.
Μια δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις
μεγέθους παραθύρου, δηλαδή W =500 και W =1000, όσο αυξάνεται το k αυξάνεται και η μνήμη. Αυτό όμως δεν παρατηρείται όταν W =1500.
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Σχήμα 4.34: Ραβδογράμματα μνήμης.

Παρέκκλιση = 300:
Οι τιμές της αποτελεσματικότητας παραμένουν υψηλές, για την ακρίβεια
πάνω από το 90%, και στην περίπτωση που η παρέκκλιση γίνει 300 (Σχήμα
4.35). Τα ποσοστά και των δύο αλγόριθμων είναι ακτιβώς τα ίδια αν εξαιρέσουμε την περίπτωση όπου W =500. Αυτό δηλώνει ότι ο Abstract - C είναι
πιο αποτελεσματικός όταν το k γίνει ίσο με 50.
Επίσης παρατηρύμε ότι καθώς το W αυξάνεται τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας είναι καλύτερα, γεγονός που δηλώνει ότι όσο περισσότερη πληροφορία περικλείεται μέσα σε ένα παράθυρο τόσο καλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας πιάνουν οι αλγόριθμοι. Αυτό ακριβώς που συναντήσαμε και στις
προηγούμενες περιπτώσεις. Από την άλλη μεριά, όσο ο αριθμός των γειτονικών
παρατηρήσεων αυξάνεται, η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Αυτό μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του k δε βοηθάει τους αλγόριθμους.
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Σχήμα 4.35: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Καθώς εστιάζουμε την προσοχή μας στα παρακάτω γραφήματα (Σχήμα
4.36), παρατηρούμε μια παρόμοια συμπεριφορά με πριν για τους χρόνους επεξεργασίας, δηλαδή όταν η παρέκκλιση ήταν 100. Για την ακρίβεια κανένας
μέσος χρόνος επεξεργασίας του MCOD δεν ξεπερνάει τα 11 ms. Ο Abstract
- C βλέπουμε όμως ότι σημειώνει πολύ μεγαλύτερους χρόνους δημιουργώντας
ένα ξεκάθαρο μειωνέκτημα.
Επιπροσθέτως σε όλες τις περιπτώσεις του μεγέθους μεγέθους W παρατηρούμε και μια πτωτική συμπεριφορά των χρόνων εν αντιθέσει με τους χρόνους
του MCOD. Ταυτόχρονα, το Σχήμα 4.37 βοηθάει στο να κατανοήσουμε γιατι ο
MCOD υπερτερεί του Abstract - C όσον αφορά το δεύτερο μετρο αξιολόγησης.
Τα γραφήματα αυτά τα εξάγουμε από το ΜΟΑ και αναφέρονται στην περίπτωση
όπου W = 1000 και k = 50.
Με βάση το Σχήμα 4.38 παρακάτω βλέπουμε τη συμπεριφορά που έχουν οι
δύο αλγόριθμοι ως προς το τίτο μέτρο αξιολόγησης, της μνήμης. Το πρώτο
συμπέρασμα που μπορεί κανείς να εξάγει είναι ότι η κατανάλωση μνήμης είναι
ακριβώς η ίδια και για τους δύο σε όλες τις πειραματικές περιπτώσεις. ΄Αρα
δε μπορούν να συγκριθούν. Ακόμα μια παρατήρηση είναι ότι όσο αυξάνεται η
πληροφορία προς επεξεργασία αυξάνεται και η απαιτούμενη μνήμη.
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Σχήμα 4.36: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.37: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1000 και k=50
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Σχήμα 4.38: Ραβδογράμματα μνήμης.

Παρέκκλιση = 500:
Στην τελευταία περίπτωση της παραμέτρτου της παρέκκλισης, όταν δηλαδή γίνει ίση με 500, παρατηρούμε ότι οι δύο αλγόριθμοι σε κάθε μια περίπτωση
του μεγέθους W συμπεριφέρονται το ίδιο (Σχήμα 4.39). Εξαίρεση αποτελεί
μονάχα η περίπτωση όπου το W είναι ίσο με 500 και το k ίσο με 50, όταν η
αποτελεσματικότητα του Abstract-C σημειώνει καλύτερα ποσοστά σε σχέση με
τον MCOD, γεγονός που τον κάνει να υπερτερεί. Για την ακρίβεια ο Abstract-C
πετυχαίνει ποσοστό 89.4% έναντι του MCOD που πετυχαίνει 76.4%.
Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι σε όλες τις διαφορετικές τιμές που παίρνει
το μέγεθος του παραθύρου, τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας των αλγορίθμων μειώνονται καθώς ο αριθμός των γειτονικών παρατηρήσεων k αυξάνεται.
Το ίδιο ακριβώς που έχει παρατηρηθεί και στις προηγούμενες πειραματικές διαδικασίες. Συνεπώς, όσο το k αυξάνεται οι αλγόριθμοι δυσκολεύονται στον ορθό
εντοπισμό των απομακρυσμένων παρατηρήσεων.
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΄Ενα ακόμα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε από τα ραβδογράμματα
αυτά είναι ότι καθώς το W αυξάνεται, τα ποσοστά που σημειώνουν οι δύο
αλγόριθμοι αυξάνονται. Αυτό συμφωνεί και με τις προηγούμενες περιπτώσεις
και μας βοηθάει να καταλήξουμε στο ότι όσο αυξάνεται η πληροφορία σε ένα
παράθυρο τόσο καλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας έχουμε για τους δύο
αλγόριθμους.

Σχήμα 4.39: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
΄Οσον αφορά τους χρόνους επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων βλέπουμε
την εμφανή διαφορά που υπάρχει στο Σχήμα 4.40 που ακολουθεί. Σε όλες τις
περιπτώσεις μεγέθους W του παραθύρου, παρατηρούμε ότι οι χρόνοι επεξεργασίας του MCOD δεν ξεπερνούν τα 9 ms γεγονός που τον κάνει να υπερτερεί
στο θέμα του χρόνου. Σημαντικό είναι επίσης και η αύξηση της διαφοράς των
χρόνων των δύο διαδικασιών καθώς το μέγεθος παραθύρου W αυξάνεται. Η
υπεροχή αυτή του MCOD επιβεβαιώνεται και από τα γραφήματα που μας δίνει
το ΜΟΑ. Το Σχήμα 4.41 αφορά την περίπτωση όπου το W είναι ίσο με 1500
και το k ίσο με 10.
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Σχήμα 4.40: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.41: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1000 και k=50.

96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Σχήμα 4.42: Ραβδογράμματα μνήμης.
Τα ραβδογράμματα του Σχήματος 4.42 μας δίνουν πληροφορίες ως προς το
τρίτο και τελευταίο μέτρο αξιολόγησης των δύο αλγορίθμων, της κατανάλωσης
μνήμης. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι οι αλγόριθμοι σημειώνουν
ακριβώς τις ίδιες τιμές σε κάθε μια από τις διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης.
Αυτό σημαίνει ότι τελικά δε μπορούν να συγκριθούν ως προς αυτό το μέτρο.
΄Ενα ακόμα πράγμα που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι καθώς αυξάνεται η
πληροφορία η απαιτούμενη μνήμη αυξάνεται και αυτή.
Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης περίπτωσης του θορύβου μπορούμε
να εξάγουμε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι η μεταβολή των ποσοστών της αποτελεσματικότητας και των
δύο διαδικασιών καθώς ο θόρυβος αυξήθηκε από 0.05 σε 0.1 . Για την ακρίβεια
η αποτελεσματικότητα μειώνεται σε όλες τις περιπτώσεις που δημιουργούν οι
διαφορετικοι συνδιασμοί του μεγέθους του W και του k. Αυτή είναι μια αναμενόμενη συμπεριφορά που τελικά επιβεβαιώνεται καθώς η αυξηση του θορύβου
δυσκολεύει τους αλγόριθμους να εντοπίσουν τις απομακρυσμένες παρατηρήσεις.
Την ίδια συμπεριφορά παρατηρούμε και στο δεύτερο μέτρο αξιολόγησης, του
χρόνου επεξεργασίας. Η αύξηση του θορύβου επέφερε αύξηση και του χρόνου
επεξεργασίας και των δύο αλγορίθμων σε όλες τις διαφορετικές πειραματικές
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περιπτώσεις των συνδυασμών του μεγέθους του παραθύρου με τον αριθμό των
γειτονικών παρατηρήσεων. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού πηγάζει από το
γεγονός ότι οι αλγόριθμοι λόγω της δυσκολίας που τους δημιουργεί η αύξηση
του θορύβου χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν τα δεδομένα
της ροής.
΄Οσον αφορά το θέμα της κατανάλωσης της μνήμης, τα συμπεράσματα δεν
είναι τόσο ξεκάθαρα όσο αυτά των δύο προηγούμενων μέτρων αξιολόγησης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι η κατανάλωση μνήμης είναι μεγαλύτερη
όταν ο θόρυβος είναι 0.05 ενώ σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε το αντίστροφο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου η παρέκκλιση είναι
100 και το W ίσο με 1500, η μέση κατανάλωση μνήμης που απαιτούν οι αλγόριθμοι όταν ο θόρυβος είναι 0.05 ισούται με 265 Mb ενώ όταν ο θόρυβος γίνει 0.1
η μέση κατανάλωση μνήμης των αλγορίθμων είναι 229 Mb. Αντιθέτως όταν η
παρέκκλιση είναι 500 και W = 1500, η μέση κατάλωση μνήμης των διαδικασιών
όταν ο θόρυβος είναι 0.05 ανέρχεται στα 237 Mb ενώ όταν ο θόρυβος γίνει 0.1
η μέση κατανάλωση μνήμης των αλγορίθμων είναι 405 Mb.

4.3.2.3

Θόρυβος = 0.15

Παρέκκλιση = 100:
Η τελευταία περίπτωση μελέτης είναι όταν ο θόρυβος γίνει ίσος με 0.15.
΄Οπως και στις περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί, έτσι και εδώ εστιάζουμε αρχικά στα ποσοστά της αποτελεσματικότητας των δύο αλγορίθμων. Στο Σχήμα
4.42 παρουσιάζονται τα ραβδογράμματα που μας δίνουν τα ποσοστά αυτά για
όλους τους συνδυαδμούς των W και k που προκύπτουν. Αρχικά παρατηρούμε
ότι τα ποσοστά αποτελεσματικότητα και για τις δύο διαδικασίες μειώνονται από
την πρώτη κιόλας περίπτωση W , σε σχέση με τα ποσοστά αυτά που σημειώνονται όταν ο θόρυβος ήταν 0.1.
΄Ενα ακόμα συμπέρασμα που μπορούμε νε εξάγουμε από τα ραβδογράμματα
της αποτελεσματικότητας είναι ότι καθώς το μέγεθος του παραθύρου W αυξάνεται, τότε αυξάνονται και τα ποσοστά που οι δύο αλγόριθμοι σημειώνουν.
Με λίγα λόγια αύξηση της πληροφορίας βοηθάει τους αλγόριθμους. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι η αύξηση των αριθμών των γειτονικών παρατηρήσεων k
δε βοηθάει τους αλγόριθμους, καθώς όταν k αυξάνεται τα ποσοστά μειώνονται.
Αυτό σημαίνει ότι το k δε δρα βοηθητικά όσο αυξάνει.
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Σχήμα 4.43: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Η συμπεριφορά των χρόνων επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων στην περίπτωση που ο θόρυβος γίνει ίσος με 0.15 παρουσιάζει ομοιότητες με τις προηγούμενες περιπτώσεις θορύβου. Η πρώτη πληροφορία που παίρνουμε από το
Σχήμα 4.44 που ακολουθεί είναι ότι ο MCOD υπερτέρει του Abstract - C
σε όλη τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα οι μέσοι
χρόνοι του MCOD δεν ξεπερνανούν ποτέ τα 38 ms. Από την άλλη μεριά, ο
Abstract - C σημειώνει χρόνους τάξης μεγέθους δέκατων δευτερολέπτου (ds).
Μέσα από τα γραφήματα αυτά βλέπουμε επίσης το πως εξελίσσονται οι διαφορές των μέσων χρόνων επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων καθώς το μέγεθος
του παραθύρου W αυξάνεται. Για την ακρίβεια, όταν το W είναι ίσο με 500,
η μέση διαφορά των χρόνων επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων είναι 35.6 ms
ενώ όταν W =100 η μέση διαφορά ανεβαίνει στα 157.5 ms. ΄Οταν τέλος το
W γίνει ίσο με 1500, η μέση διαφορά εκτοξεύεται στα 549.3 ms. Δηλαδή 0.5
δευτερόλεπτα.
Στο Σχήμα 4.45 που παρουσιάζεται παρακάτω εξάγεται από το ΜΟΑ. Σε
αυτό βλέπουμε τις καμπύλες των χρόνων επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων
στην ενδεικτική περίπτωση όπου το μέγεθος παραθύρου W γίνει ίσο με 500
ενώ ο αριθμός των γειτονικών παρατηρήσεων k γίνει 10. Το γράφημα αυτό
ενισχύει το συμπέρασμα για την υπεροχή του MCOD έναντι του Abstract - C.
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Σχήμα 4.44: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.45: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =500 και k=10.
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Σχήμα 4.46: Ραβδογράμματα μνήμης.
Τα ραβδογράμματα που παρουσιάζονται στο τελευταίο σχήμα (Σχήμα4.46)
της περίπτωσης που η παρέκκλιση είναι ίση με 100, αφορούν την κατανάλωση
της μνήμης των αλγορίθμων. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα αποτελέσματα,
σε καμία από τις περιπτώσεις μελέτης δε μας βοηθάνε να συγκρίνουμε τους δύο
αλγόριθμους. Η κατανάλωση μνήμης είναι ακριβώς η ίδια μεταξύ των αλγορίθμων και στα τρία διαφορετικά μεγέθη του παραθύρου W .

Παρέκκλιση = 300:

Τα ραβδογράμματα του Σχήματος 4.47 που φαίνονται παρακάτω, μας
δίνουν μια εικόνα για τη συμπεριφορά των δύο αλγορίθμων ως προς το πρώτο
μέτρο αξιολόγησης όταν η παρέκκλιση γίνει 300. Βλέπουμε αρχικά ότι τα ποσοστά και των δύο διαδικασιών δεν ξεπερνάνε σε καμία από τις πειραματικές
διαδικασίες το 90%. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή είναι το 89.5% που επιτυγχάνεται όταν το W γίνει ίσο με 1500. Το γεγονός αυτό μας επιβεβαιώνει
για ακόμα μια φορά ότι όσο η πληροφορία σε ένα παράθυρο μεγααλώνει, τότε
η αποτελεσματικότητα μεγαλώνει και αυτή.
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Ταυτόχρονα παρατηρούμε όμως ότι με την αύξηση των γειτονικών παρατηρήσεων k σε ένα παράθυρο, τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας μειώνονται. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι και σε αυτή την περίπτωση
της παρέκκλισης, ο αριθμός των γειτονικών παρατηρήσεων δεν βοηθάει τους
αλγόριθμους στον ορθό εντοπισμό των απομακρυσμένων τιμών.

Σχήμα 4.47: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Στο Σχήμα 4.48 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέσοι χρόνοι επεξεργασίας των δύο αλγόρίθμων στην περίπτωση που η παρέκκλιση είναι ίση με 300.
Αρχικά παρατηρούμε ότι ο MCOD και στην περίπτωση αυτή σημειώνει καλύτερους χρόνους. Πιο συγκεκριμένα οι χρόνοι του δεν ξεπερνούν ποτέ τα 20 ms
(W =1500, k=50). Από την άλλη μεριά οι χρόνοι του Abstract - C φτάνουν
και τα 725 ms. Στο συμπέρασμα της χρονικής επικράτησης του MCOD μας
βοηθάει και το Σχήμα 4.49 όπου το εξάγουμε από το ΜΟΑ. Αυτό αναφέρεται
στην περίπτωση όπου W =1000, k=30.
Μια ακόμα πληροφορία που εξάγουμε από τα γραφήματα του Σχήματος 4.48
είναι ότι καθώς αυξάνεται το W , οι μέσες διαφορές των χρόνων των αλγορίθμων
αυξάνονται και αυτές. Πιο αναλυτικά, όταν W =500 οι διαφορές είναι 45 ms,
όταν W =1000 οι διαφορές γίνονται 242 ms και όταν W =1500 οι διαφορές
φτάνουν τα 710 ms.
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Σχήμα 4.48: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.49: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1000 και k=30.
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Σχήμα 4.50: Ραβδογράμματα μνήμης.
Ως προς το τρίτο μέτρο αξιολόγησης, της κατανάλωσης μνήμης των αλγορίθμων, παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι δύο διαδικασίες απαιτούν
τα ίδια ποσά μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση αυτή δε μπορούμε
να συγκρίνουμε τους αλγόριθμους. Αν εξεραίσουμε επίσης την περίπτωση όπου
W =500, παρατηρουμε ότι καθώς το k μεγαλώνει αυξάνεται και η απαιτούμενη
μνήμη.
Παρέκκλιση = 500:
Στην τελυταία περίπτωση παρέκκλισης τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας των δύο αλγορίθμων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με αυτά
που η παρέκκλιση είναι ίση με 300 (Σχήμα 4.51). Για παράδειγμα τα μέσα
ποσοστά αποτελεσματικότητας για τον MCOD είναι 84.9%, 87.7% και 88.1%
όταν W =500, W =1000 και W =1500 αντίστοιχα. Αυτό αρχικά σημαίνει ότι
όσο μεγαλώνει η πληροφορία σε ένα παράθυρο, αυξάνονται και τα ποσοστά του
MCOD. ΄Ιδια συμπεριφορά παρουσιάζει και ο Abstract - C. ΄Οσο μεγαλώνει
δηλαδή το W , αυξάνονται και τα ποσοστά.
Ταυτόχρονα, και για τους δύο αλγόριθμους, παρατηρούμε κάτι ακόμα όπου
αυτή τη φορά έχει να κάνει με τον αριθμό των γειτονικών παρατηρήσεων k. Σε

104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

κάθε μια από τις διαφορετικές περιπτώσεις μεγέθους W , καθώς το k αυξάνεται
τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας μειώνονται. Αυτό, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις παρέκκλισης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αύξηση
του k δε συνεισφέρει θετικά στους αλγορίθμους.

Σχήμα 4.51: Ραβδογράμματα αποτελεσματικότητας.
Οι καμπύλες που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.52 έχουν να κάνουν με τους
χρόνους επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων. ΄Οπως και στις άλλες περιπτώσεις
παρέκκλισης έτσι και εδώ βλέπουμε ότι ο MCOD είναι καλύτερος από τον
Abstract - C σε όλα τα μεγέθη του παραθύρου W . Αυτό φαίνεται και στο
Σχήμα 4.53 που εξάγουμε από το ΜΟΑ. Για την ακρίβεια ο MCOD, σε καμία
από τις πειραματικές περιπτώσεις, ο μέσος χρόνος δεν ξεπερνάει τα 28 ms.
Αξιοσημείωτες είναι και οι μέσες τιμές των διαφορών που δημιουργούνται
από τους χρόνους επεξεργασίας των αλγορίθμων καθώς το W μεγαλώνει. ΄Οταν
W =500 η μέση τιμή είναι 43.4 ms, όταν W =1000 η μέση τιμή γίνεται 250 ms
και όταν W =1500 η μέση τιμή φτάνει τα 924 ms. Κοντά δηλαδή στην τάξη
μεγέθους δευτερολέπτων.
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Σχήμα 4.52: Γραφήματα χρόνου.

Σχήμα 4.53: Γράφημα χρόνων επεξεργασίας στο ΜΟΑ, W =1500 και k=50.
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Σχήμα 4.54: Ραβδογράμματα μνήμης.
Στο Σχήμα 4.54 που προηγήθηκε παρουσιάζονται τα ραβδογράμματα του
τελευταίου μετρου αξιολόγησης, δηλαδή της κατανάλωσης της μνήμης που απαιτούν οι αλγόριθμοι. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι τα ποσά
μνήμης είναι ίσα και για τους δύο αλγόριθμους σε όλες τις περιπτώσεις μελέτης.
Επιπροσθέτως, αν εξεραίσουμε την τελευταία περίπτωση του W , καθώς μεγαλώνει το k αυξάνεται και η απαιτούμενη μνήμη. Αυτό σημείναι ότι ούτε σε αυτή
την περίπτωση οι αλγόριθμοι μπορούν να συγκριθούν ως προς τη μνήμη.
Καθώς και η τρίτη περίπτωση θορύβου έφτασε στο τέλος, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αρχικά παρατηρούμε ότι τα ποσοστά της
αποτελεσματικότητας μειώνονται σε όλους τους συνδυασμούς του W και k που
δημιουργούνται σε κάθε τιμή της παρέκκλισης καθώς ο θόρυβος αυξάνεται.
Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο αφού η αυξηση του θορύβου προκαλέι και
αύξηση της δυσκολίας των αλγορίθμων στον σωστό εντοπισμό των απομακρυσμένων τιμών.
Την ίδια συμπεριφορά παρατηρούμε και στους χρόνους επεξεργασίας των
δύο αλγορίθμων. Αν εξεραίσουμε την πρώτη περίπτωση παρέκκλισης, στις άλλες δύο παρατηρούμε αύξηση των μέσων χρόνων επεξεργασίας σε όλες τις
διαφορετικές περιπτώσεις που δημιουργούν οι δυνδυασμοί των W και k όταν ο
θόρυβος έγινε 0.15. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως το αποτέλεσμα που έχει η
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αύξηση του θορύβου στον απαιτούμενο χρόνο επεξεργασίας των παρατηρήσεων
της ροής δεδομένων.

4.4

Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της μελέτης όλων των παραπάνω συνδυασμών μας βοηθάει
να έχουμε μια συγκεντρωτική εικόνα όσον αφορά τη συμπεριφορά των δύο
αλγορίθμων ως προς τα τρία μέτρα αξιολόγησης, τόσο χωρίς όσο και με την
παρουσία θορύβου.
Στην αρχική περίπτωση απουσίας θορύβου οι δύο αλγόριμοι σημειώνουν μεγάλα ποσοστά αποτελεσματικότητας. Αν εξεραίσουμε τις τέσσερις φορές που ο
Abstract - C πετυχαίνει καλύτερα ποσοστά από τον MCOD (παρέκκλιση=100
W =1000 k=50, παρέκκλιση=100 W =1500 k=50, παρέκκλιση=300 W =500
k=50, παρέκκλιση=500 W =500 k=50), σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι αλγόριθμοι ταυτίζονται στις τιμές τους. Ως προς αυτό το μέτρο μπορούμε να πούμε
ότι κάτω από ειδικές συνθήκες ο Abstract - C είναι καλύτερος του MCOD.
΄Οσον αφορά το μέτρο του χρόνου επεξεργασίας, ο MCOD είναι σαφώς
καλύτερος του Abstract - C σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις που δημιούργησαν οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν. Από την άλλη μεριά το τρίτο
μέτρο αξιολόγησης δε μπορεί να μας δώσει ξεκάθαρη εικόνα για τη σύγκριση
των δύο διαδικασιών. Αυτό συμβαίνει διότι οι δύο αλγόριθμοι απαιτούν τα ίδια
ποσά υπολογιστικής μνήμης σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τα μέτρα αξιολόγησης έχουμε και στην περίπτωση παρουσίας θορύβου. Τα αποτελέσματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά σε όλες τις τιμές του θορύβου
που εξετάζονται. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου ο θόρυβος είναι 0.05,
η παρέκκλιση 100 και k = 50, όπου σε όλα τα μεγέθη W τα ποσοστά του
Abstract - C είναι καλύτερα του MCOD.
Σε όλους τους άλλους συνδυασμούς παρατηρούμε κάτι κοινό. Τα ποσοστά
της αποτελεσματικότητας είναι ακριβώς τα ίδια εκτός από την περίπτωση που
το W γίνεται ίσο με 500 και το k ίσο με 50, όπου σε κάθε τιμή θορύβου και
παρέκκλισης τα ποσοστά αποτελεσματικότητας του Abstract - C είναι καλύτερα
από αυτά του MCOD. Με άλλα λόγια, υπό συγκεκριμένες λοιπόν συνθήκες ο
Abstract-C υπερτερεί του MCOD.
Τα αποτελέσματα των δύο αλγορίθμων που αφορούν το δεύτερο μέτρο αξιολόγησης, αυτό του χρόνου επεξεργασίας, παρουσιάζουν τα ίδια συμπεράσματα
με αυτά που έδωσαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα με την απουσία θορύβου. Αυ-
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τά δεν είναι άλλα από την ξεκάθαρη υπεροχή του MCOD έναντι του Abstract-C
σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης που αυτοί υποβλήθηκαν.
Τέλος όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο μέτρο αξιολόγησης, δηλαδή την
κατανάλωσης μνήμης, οι δύο αλγόριθμοι σημειώνουν τις ίδιες τιμές. Η μοναδική
διαφορά που παρατηρείται είναι όταν η παρέκκλιση γίνει ίση με 100, το μέγεθος
παραθύρου W ίσο με 1500 και ο αριθμός των γειτονικών παρατηρήσεων k ίσος
με 50, ο MCOD απαιτεί μεγαλύτερη κατανάλωση μνήμης από τον Abstract-C.

Κεφάλαιο 5
Εφαρμογή των αλγορίθμων σε
πραγματικά δεδομένα
Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε είδαμε πως εφαρμόζονται και τελικά συμπεριφέρονται οι αλγόριθμοι πάνω σε τεχνιτές ροές δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το ΜΟΑ. ΄Ενα εύλογο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι τι συμβαίνει όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε πραγματικά δεδομένα.
΄Οπως είδαμε και στην περιγραφή της αρχοτεκτονικής του ΜΟΑ (υποενότητα
4.1.1), εκτός από τις τεχνιτές ροές δεδομένων μπορούμε να εισσάγουμε και
αρχεία τύπου ARFF με σκοπό την επεξεργασίας τους. Βασιζόμενοι πάνω σε
αυτό το σκεπτικό θα δούμε πώς τελικά εισάγουμε πραγματικά δεδομένα στο
ΜΟΑ αλλά και πώς τα επεξεργαζόμαστε.

5.1

Τα δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση λήφθηκαν από το Αποθετήριο Μηχανικής Μάθησης UCI (UCI Machine Learning
Repository). Στο αποθετήριο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί
μεταξύ των 602 συνόλων δεδομένων τα οποία διατήθονται δωρεάν προς λήψη.
Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα της δωρεάς δεδομένων από τους ίδιους τους
χρήστες. Αυτό γίνεται μέσω της ενέργειας ”Donate a Dataset” που βοηθάει
στον εμπλουτισμό και την ενημέρωση του αποθετηρίου.
 https://archive-beta.ics.uci.edu/
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5.1.1

Η περιγραφή του συνόλου δεδομένων

Το σόνολο δεδομένων στο οποίο εστιάζουμε στα πλαίσια της εργασίας
αυτής ονομάζεται Beijing Multi-Site Air-Quality Data Set . ΄Οπως είναι εύκολα κατανοητό και από τον τίτλο του, το σύνολο των δεδομένων αυτών αφορά
μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα δεδομένα αυτά είναι ωριαία και προέρχονται από δώδεκα εθνικά ελεγχόμενους σταθμούς που υπάγονται στο Δημοτικό
Κέντρο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Πεκίνου (Beijing Municipal
Environmental Monitoring Center). Τα μετεωρολογικά δεδομένα σε κάθε
σταθμό αντιστοιχίζονται με τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό από τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κίνας.
Οι σταθμοί που περιέχονται σε αυτό το data set είναι οι Aotizhongxin,
Changping, Dingling, Dongsi, Guanyuan, Gucheng, Huairou, Nongzhanguan,
Shunyi, Tiantan, Wanliu και Wanshouxigong. Ο σταθμός ενδιαφέροντος στην
συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτός του Wanshouxigong. Οι διαστάσεις του
συνόλου δεδομένων που ο κάθε σταθμός περιέχει είναι 35.064 εγγραφές και
18 γνωρισμάτων (στηλών). Αρκετά κοντά στο μέγεθος της τεχνιτής ροής που
χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η πληροφορία που περιέχει η
κάθε στήλη είναι:
 id: ο αριθμός της εγγραφής.
 year: το έτος εισαγωγής της εγγραφής.
 month: ο μήνας εισαγωγής της εγγραφής.
 day: η μέρα εισαγωγής της εγγραφής.
 hour: η ώρα εισαγωγής της εγγραφής.
 PM2.5: η συγκέντρωση των σωματιδίων ΡΜ2.5 (ug/m3 ).
 PM10: η συγκέντρωση των σωματιδίων ΡΜ10 (ug/m3 ).
 SO2: η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου (ug/m3 ).
 NO2: η συγκέντρωση του διοξειδίου του αζότου (ug/m3 ).
 CO: η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα (ug/m3 ).
 https://archive-beta.ics.uci.edu/ml/datasets/beijing+multi+site+air+quality+data

5.1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

111

 O3: η συγκέντρωση του αζότου (ug/m3 ).
 TEMP: η θερμοκρασία (◦ C).
 PRESS: η πίεση (hP a).
 DEWP: η θερμοκρασία του σημείου δρόσου (◦ C).
 RAIN: η βροχόπτωση (mm).
 wd: η διεύθυνση του ανέμου.
 WSPM: η ταχύτητα του ανέμου (m/s).
 station: το όνομα του σταθμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι στήλες που αφορούν το όνομα του
σταθμού (station) και την διεύθυνση του ανέμου (wd) είναι κατηγορικές μεταβλητές. ΄Ολες οι άλλες είναι αριθμητικές μεταβλητές. Η χρονική περίοδος
συλλογής των δεδομένων ξεκινάει από την 1 Μαρτίου του 2013 και τελειώνει
στις 28 Φεβρουαρίου του 2017.

5.1.2

Περιγραφικά χαρακτηριστικά των δεδομένων

Για την καλύτερη κατανόηση της μεταβολής των μεταβλητών των δεδομένων στο χρόνο, παρουσιάζονται ορισμένα περιγραφικά χαρακτηριστικά του
συνόλου δεδομένων. Οι καμπύλες που αρχικά φαίνονται στο Σχήμα 5.1 απεικονίζουν τη μέση ετήσια συμπεριφορά των ενώσεων και σωματηδίων που
περιέχονται στον αέρα. Πιο συγκεκριμένα των σωματιδίων P M 2.5 και P M 10
καθώς και των ενώσεων O3 , SO2 , N O2 και CO. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα μεγαλύτερα ποσά συγκέντρωσης στον αέρα ανήκουν στο μονοξείδιο
του άνθρακα (CO), γεγονός που είναι ανησυχητικό λόγω της τοξικότητας της
ανόργανης αυτής ένωσης.
Σημαντικές πληροφορίες μπορούμε να εξάγουμε και από τα θηκογράμματα
(boxplots) που φαίνονται στο Σχήμα 5.2 και αφορούν και αυτά στις συγκεντρώσεις των ουσιών του αέρα. Αρχικά παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν τιμές
που μπορούν να θεωρηθούν απομακρυσμένες για τις μεταβλητές αυτές. Ταυτόχρονα η κατανομή των O3 και SO2 δείχνει να παρουσιάζει μια αρνητική ασυμμετρία, ενώ οι κατανομές των υπόλοιπων ουσιών μια θετική. Να σημειωθεί
επίσης ότι τα χρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιές
ουσίες αφορούν οι καμπύλες και τα θηκογράμματα στα Σχήματα 5.1 και 5.2.
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Σχήμα 5.1: Μέση ετήσια συγκέντρωση ενώσεων και σωματηδίων.

Σχήμα 5.2: Θηκογράμματα συγκέντρωσης ενώσεων και σωματηδίων.
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΄Οσον αφορά και τις άλλες μεταβλητές των δεδομένων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιστογράμματα που σχετίζονται με την θερμοκρασία και την πίεση
όπως φαίνονται στα Σχήματα 5.3 και 5.4 που ακολουθούν.

Σχήμα 5.3: Ιστόγραμμα θερμοκρασίας (ΤΕΜΡ).

Σχήμα 5.4: Ιστόγραμμα πίεσης (PRES).

114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα ιστογράμματα αυτά ταυτόχρονα βλέπουμε και την καμπύλη που διαγράφει η κανονική κατανομή (κόκκινη καμπύλη) με παραμέτρους τις αντίστοιχες των μεταβλητών της κάθε περίπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι στο Σχήμα 5.3 οι
παράμετροι της κανονικής κατανομής είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση
της θερμοκρασίας. Αντίστοιχα στο Σχήμα 5.4 οι παράμετροι της κανονικής
κατανομής είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της πίεσης.

5.2

Η επεξεργασία των δεδομένων

Για να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των αλγορίθμων στα δεδομένα αυτά θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων στο λειτουργικό περιβάλλον
ΜΟΑ. Το ΜΟΑ δέχεται όμως δεδομένα με δύο μεταβλητές ενώ στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων οι μεταβλητές είναι δεκαοκτώ. ΄Εχουμε δηλαδή ένα
πρόβλημα δεκαοκτώ διαστάσεων. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει μια επεξεργασία
πριν την μετατροπή σε αρχείο τύπου ARFF.
Την απάντηση στο πρόβλημα αυτό θα την δώσει η μέθοδος της Ανάλυσης
των Κύριων Συνιστωσών ή αλλιώς Principal Component Analysis (Sidharth Mishra et.al, 2017). Για λόγους συντομιάς η μέθοδος αυτή αποκαλείται
και PCA. Η ανάλυση αυτή ανήκει στις μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης.
Ο βασικός σκοπός εφαρμογής της είναι να αποκαλύψει ποιές μεταβλητές είναι
περισσότερο σημαντικές οδηγώντας σε έναν μικρότερο αριθμό από ομαδοποιημένες μεταβλητές.
Αφού γίνει η εισαγωγή των δεδομένων στο εκάστοτε λειτουργικό περιβάλλον (στην περίπτωση αυτή το R-Studio), αρχικά γίνεται ο καθαρισμός τους (data cleaning). Ο καθαρισμός των δεδομένων είναι μια διεργασία που υπόκεινται
τα δεδομένα με σκοπό τον εντοπισμό, διόρθωσης ή και αφαίρεσης κατεστραμμένων ή ανακριβών εγγραφών (Fakhitah Ridznua et.al, 2019). Αφαιρούνται
επίσης και οι κατηγορικές μεταβλητές από αυτά καθώς η PCA αφορά αριθμητικές μεταβλητές.
΄Επειτα πραγματοποιείται η κανονικοποίησής τους (normalization), μια διαδικασία αναγωγής των αριθμητικών τιμών σε άλλες αριθμητικές τιμές με σκοπό
να κυμαίνονται εντός των ορίων μιας επιθυμητής περιοχής (Ali and Faraj, 2014).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει ένα σύνολο δεδομένων όπου
κάποιες μεταβλητές του μετριούνται σε χιλιόμετρα, άλλες σε δευτερόλεπτα σε
και άλλες μετράνε πίεση. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν γίνει κανονικοποίηση των
μεταβλητών αυτών θα προκύψουν ανακριβή αποτελέσματα.
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Καθώς έχουν γίνει αυτά τα δύο βασικά βήματα προεπεξεργασίας των δεδομένων, εφαρμόζεται η PCA. Το πλήθος των κύριων συνιστωσών που θα
πρέπει να διατηρηθούν είναι δύο, λόγω των προδιαγραφών του ΜΟΑ όπως έχει
προαναφερθεί. Οι δύο κύριες συνιστώσες θα εκφράζουν το 63% της συνολικής
πληροφορίας των αρχικών δεδομένων. Αυτό φαίνεται και στο Σχήμα 5.5 που
ακολουθεί.

Σχήμα 5.5: Διάγραμμα διακύμανσης των κύριων συνιστωσών.
΄Οπως αναγράφεται και παραπάνω, ο οριζόντιος άξονας x του σχήματος αφορά τη κάθε μία κύρια συνιστώσα. Ο κατακόρυφος άξονας y αναπαριστά το
ποσοστό της πληροφορίας που εκφράζει η κάθε συνιστώσα. Αν λοιπόν αθροίσουμε το ποσοστό της συνολικής πληροφορίας της πρώτης και της δεύτερης
κύριας συνιστώσας φτάνουμε το 63% αρχικής πληροφορίας των δεδομένων.
Σημαντικό είναι επίσης να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβλητές του προβλήματος συνεισφέρουμε στη δημιουργία κάθε μιας από τις
κύριες συνιστώσες. Αυτή την πληροφορία θα μας τη δώσει ο πίνακας όπως
φαίνεται στο Σχήμα 5.6 παρακάτω. Ο πίνακας αυτός σχετίζεται με τις συσχετίσεις της κάθε μεταβλητής με τις κύριες συνιστώσες. Η πληροφορία αυτή είναι
γνωστή και ως loadings των μεταβλητών. Οι θετικές τιμές των loadings υποδεικνύουν ότι μια μεταβλητή και μια κύρια συνιστώσα συσχετίζονται θετικά
ενώ οι αρνητικές τιμές υποδεικνύουν ότι μια μεταβλητή και μια κύρια συνιστώσα
συσχετίζονται αρνητικά.
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μεταβλητή
ΡΜ2.5
ΡΜ10
SO2
NO2
CO
O3
TEMP
PRES
DEWP
RAIN
WSPM

P C1
0.383
0.364
0.327
0.406
0.412
-0.282
-0.302
0.213
-0.162
-0.034
-0.189

P C2
-0.272
-0.271
-0.015
-0.161
-0.171
-0.217
-0.443
0.485
-0.523
-0.039
0.210

Πίνακας 5.1: Συσχέτιση μεταβλητών - κύριων συνιστωσών.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει εξαγωγή των δύο κύριων αυτών συνιστωσών σε μορφή αρχείου μορφής υπολογιστικών φύλλων. Τέλος θα πρέπει να
γίνει μετατροπή σε αρχείο τύπου ARFF. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό
θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Weka - Machine Learning Software. ΄Οπως
ακριβώς και το ΜΟΑ, είναι και αυτό γραμμένο σε Java και αναπτύχθηκε από το τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Waikato της Νέας Ζηλανδίας,
διαθέτοντάς το δωρεάν προς λήψη για το ερευνητικό κοινό και όχι μόνο.

5.3

Εισαγωγή των δεδομένων στο ΜΟΑ

Μόλις η επεξεργασία των δεδομένων ολοκληρωθεί, είναι έτοιμα να τα
εισάγουμε στο ΜΟΑ με σκοπό να γίνει η εφαρμογή των αλγορίθμων MCOD
και Abstract-C. Αφού γίνει η εισαγωγή του αρχείου στη συνέχεια θα πρέπει να
γίνει η ρύθμιση των παραμέτρων που αφορούν το μέγεθος παραθύρου W καθώς
και του αριθμού των γειτονικών παρατηρήσεων k.
Η ρύθμιση των παραμέτρων αυτών γίνεται όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις που μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η μόνη διαφορά είναι
ότι στα δεδομένα που έγιναν εισαγωγή δε θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης
των παραμέτρων που αφορούν τον θόρυβο και την παρέκκλιση. Αυτό συμβαίνει
καθώς τα πραγματικά δεδομένα δε δημιουργούνται από κάποιο γεννήτορα του
ΜΟΑ όπως συμβαίνει με τα τεχνητά δεδομένα.
 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Για να μπορέσουμε να δούμε τη συμπεριφορά του ΜΟΑ στα πραγματικά
δεδομένα θα εστιάσουμε ενδεικτικά στις περίπτωσεις όπου το μέγεθος του παραθύρου W από 720 παρατηρήσεις γίνεται 1440 και αντίστοιχα ο αριθμός των
γειτονικών σημείων k από 24 παρατηρήσεις γίνεται 48. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα του καιρού είναι ωριαία και αυτός είναι ο λόγος που
επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες τιμές για το W και το k.

5.4

Τα αποτελέσματα

Τα γραφήματα που ακολουθούν αναπαριστούν τις καμπύλες των χρόνων
επεξεργασίας των δύο αλγορίθμων. Με κόκκινο χρώμα συμβολίζεται ο MCOD
και με μπλε ο Abstract-C. Πιο συγκεκριμένα το Σχήμα 5.6 αφορά την περίπτωση
όπου το W είναι ίσο με 720 και το k ίσο με 24, ενώ το Σχήμα 5.7 αφορά
την περίπτωση όπου το W είναι ίσο με 1440 και το k ίσο με 48. Αυτό που
παρατηρείται είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις ο MCOD σημειώνει καλύτερους
χρόνους από τον Abstract-C.
΄Οσον αφορά τα άλλα δύο μέτρα αξιολόγησης, στην πρώτη περίπτωση ο
MCOD σημειώνει το 98.7% των παρατηρήσεων ως μη outliers και ο AbstractC το 98.8% ενώ και οι δύο απαιτούν 215Mb υπολογιστικής μνήμης. Αυτό
σημαίνει ότι 443 παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται ως outliers από τον MCOD
ενώ 421 παρατήρησεις από τον Abstract-C. Αυτές μεταφράζονται σε συνολική
διάρκεια 18.5 μέρες και 17.5 μέρες αντίστοιχα.
Στη δεύτερη περίπτωση, όπου αλλάζουμε το W και k σε 1440 και 48 αντίστοιχα, τα ποσοστά των παρατηρήσεων που οι δύο αλγόριθμοι που χαρακτηρίζονται ως μη outliers έχουν μειωθεί κατά μία μονάδα. Για την ακρίβεια τα νέα
ποσοστά είναι 97.7% για τον MCOD και 97.8% για τον Abstract-C. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι παρατηρείται αύξηση του πλήθους των παρατηρήσεων
που χαρακτηείζονται ως outliers. Πιο αναλυτικά ο MCOD εντοπίζει 782 ενώ ο
Abstract-C 740, δηλαδή 33 και 31 μέρες αντίστοιχα. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί
και η υπολογιστική μνήμη και για τις δύο διαδικασίες στα 260Mb.
Αυτό που επιβεβαιώνεται και στα πραγματικά δεδομένα είναι ότι όσο αυξάνεται η πληροφορία σε ένα παράθυρο, αυξάνεται και το ποσοστό των παρατηρήσεων που χαρακτηρίζονται ως outliers. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ξανά ότι οι
δύο αλγόριθμοι διαφοροποιούνται ως προς τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων με τον MCOD να υπερτερεί του Abstract-C. Ως προς τα άλλα δύο μέτρα,
την απαιτούμενη μνήμη και το πλήθος των παρατηρήσεων που χαρακτηρίζονται
ως outliers, βλέπουμε ότι οι αλγόριθμοι δε διαφοροποιούνται ουσιαστικά.
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Σχήμα 5.6: Γραφήματα χρόνου όταν W =720 και k=24.

Σχήμα 5.7: Γραφήματα χρόνου όταν W =1440 και k=48.
Αν θέλουμε να δούμε ποιές ακριβώς παρατηρήσεις των δεδομένων χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα οπτικά αποτελέσματα που μας δίνει το ΜΟΑ. Τη στιγμή που στο πλαίσιο της οπτικοποίησης
μια παρατήρηση χρωματιστεί με κόκκινο διακόπτουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων (Pause). Επιλέγοντας με τον κέρσορα το χρωματισμένο
σημείο, το κέντο του γίνεται κίτρινο και λαμβάνουμε μια ετικέτα με τις αντίστοιχες πληροφορίες του σημείου. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 5.8 που ακολουθεί.
Για την ακρίβεια η ετικέτα αναγράφει τις συντεταγμένες του στο επίπεδο
που έχει λάβει μετά την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες καθώς και τον αριθμό
id. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στη εγγραφή 1009 των δεδομένων μας. Αν
ανατρέξουμε στα δεδομένα θα δούμε ότι αυτή η εγγραφή αφορά μια καταμέτρηση που έγινε στις 12 Απριλίου του 2013 και ώρα 00:00 το βράδυ. Τότε για
παράδειγμα η θερμοκρασία είχε σημειώσει μια απότομη πτώση πέντε μονάδων.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η παραπάνω διαδικασία εκτελέστηκε καθώς το μέγεθος παραθύρου W ήταν ίσο με 720 παρατηρήσεις και ο αριθμός των
γειτονικών σημείων k ήταν 24 παρατηρήσεις. Επίσης η λήψη της πληροφορίας
αυτής έγινε όταν είχαν επεξεργαστεί τα πρώτα 1600 σημεία των δεδομένων.
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Σχήμα 5.8: Ταυτοποίηση ενός outlier.
Ο χειροκίνητος αυτός τρόπος που λαμβάνεται η πληροφορία για τις παρατηρήσεις των απομακρυσμένων τιμώς χρείζει βελτίωση για το λειτουργικό περιβάλλον ΜΟΑ και με βάση τους ερευνητές είναι ένα από τα μελλοντικά σημεία
που θα πρέπει να βελτιωθούν. Μαζί με αυτό, ένα ακόμα ζήτημα είναι η αύξηση
των διαστάσεων που το ΜΟΑ θα μπορεί να επεξεργάζεται.
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