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Αυτή η ∆ιπλωµατική Εργασία στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX, χρησιµοποιώντας το στυλ
vpp_thesis. Η συγγραφή έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος vim στο λειτουργικό σύστηµα Ubuntu 7.10. Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document Format – PDF) δηµιουργήθηκε µε
το πρόγραµµα PDFLaTEX. Για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των προγραµµάτων χρησιµοποιήθηκαν
οι γλώσσες προγραµµατισµού C++ και perl. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν µε τη ϐοήθεια του
προγράµµατος Matlabr και η επεξεργασία των σχηµάτων µε τα προγράµµατα Gimp και xﬁg.
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Στο δάσκαλό µου και στους γονείς
µου για την υποµονή και τη στήριξή τους.

Περίληψη

Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αναλύεται το πρόβληµα του εντοπισµού οµάδων σε σύνολα δεδοµένων (οµαδοποίηση δεδοµένων). ∆ίνεται µια σύντοµη ανασκόπηση των
µεθόδων που χρησιµοποιούνται σήµερα στην οµαδοποίηση δεδοµένων και ιδιαίτερα στην
ολοένα και αυξανόµενη χρήση Εξελικτικών Αλγόριθµων (ΕΑ) στην οµαδοποίηση. Οι ΕΑ έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί σε µια πληθώρα προβληµάτων ϐελτιστοποίησης.
Η χρήση ΕΑ είναι αναµενόµενη, καθώς η οµαδοποίηση δεδοµένων µπορεί να εκφραστεί
και ως πρόβληµα ϐελτιστοποίησης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται µια µέθοδος αντιµετώπισης της (συνήθως) µεγάλης διάστασης των προβληµάτων οµαδοποίησης, κάτι που επιβαρύνει
ιδιαίτερα τους ΕΑ.
Αναλυτικότερα, το πρώτο µέρος της διπλωµατικής εργασίας παρέχει µια σφαιρική εικόνα
του προβλήµατος της οµαδοποίησης καθώς και των κατηγοριών των αλγορίθµων, που έχουν
προταθεί για τον εντοπισµό οµάδων. Επιπλέον, παρουσιάζονται δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από αλγόριθµους οµαδοποίησης για την επιτάχυνσή τους, όπως είναι τα Range
Trees και τα BBD Trees. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ΕΑ και ο τρόπος εφαρµογής τους σε προβλήµατα οµαδοποίησης δεδοµένων, αναλύοντας τρόπους αναπαράστασης
του προβλήµατος οµαδοποίησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση ΕΑ καθώς επίσης και
οι µορφές των αντικειµενικών συναρτήσεων. Εισάγεται µια νέα προσέγγιση της εφαρµογής
των ΕΑ σε προβλήµατα οµαδοποίησης µε σκοπό την πλήρη αποδέσµευση της διαδικασίας
από εκτιµήσεις του πλήθους των οµάδων. Η διπλωµατική εργασία κλείνει µε τη σύγκριση
υπάρχοντων αλγορίθµων οµαδοποίησης, που εφαρµόζουν την καθιερωµένη προσέγγιση της
εφαρµογής των ΕΑ σε προβλήµατα οµαδοποίησης, ένα νέο τρόπο εφαρµογής των ΕΑ, καθώς
και κλασικούς αλγόριθµους όπως ο k -means και ο DBSCAN. Η σύγκριση γίνεται σε τεχνητά
σύνολα δεδοµένων, το κάθε ένα µε διαφορετικές ιδιαιτερότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Εισαγωγή

Η εκρηκτική εξάπλωση του διαδικτύου σε συνδυασµό µε την εξάπλωση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας διευκολύνει την επικοινωνία και την ταχύτερη διάδοση της
πληροφορίας µε επακόλουθο τα δεδοµένα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένα άτοµο ή
µια επιχείρηση να αυξάνονται καθηµερινά. Στη σηµερινή κοινωνία, ο όγκος των δεδοµένων
που ϕτάνουν σε ένα άτοµο είναι πολύ µεγάλος για να µπορέσει να τον διαχειριστεί, ενώ
πολλαπλάσιος είναι εκείνος που καταφθάνει σε µια εταιρεία. ΄Ηδη τα τελευταία χρόνια το
ϕιλτράρισµα της πληροφορίας και η αυτοµατοποίηση της επεξεργασίας δεδοµένων έχουν
εξελιχθεί από πολυτέλεια σε ανάγκη. Εποµένως, είναι ϕυσικό επακόλουθο να αυξηθεί η
χρήση εργαλείων για τη διαχείριση των δεδοµένων. Μάλιστα η διαχείριση αυτή πρέπει
να είναι όσο το δυνατό πιο «ευφυής» ώστε οι αποφάσεις µιας µηχανής να προσεγγίζουν
περισσότερο τις αποφάσεις ενός ανθρώπου. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ – Artiﬁcial Intelligence) αποτελεί πνευµατικό παιδί της επιθυµίας του ανθρώπου για ένα «συνεργάτη» ο οποίος
ϑα µπορεί να αποφασίζει όπως αυτός. Πεδίο της ΤΝ είναι η Υπολογιστική Νοηµοσύνη (ΥΝ –
Computational Intelligence), η οποία ϐασίζεται στα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα, στην Ασαφή
Λογική και τους Εξελικτικούς Αλγορίθµους.
΄Ενα πεδίο εφαρµογής της ΥΝ είναι η Οµαδοποίηση ∆εδοµένων. Βασίζεται στην εύρεση
συνόλων δεδοµένων (οµάδες), έτσι ώστε τα δεδοµένα µιας οµάδας να είναι περισσότερο όµοια
µεταξύ τους απ΄ ότι µε τα δεδοµένα των άλλων οµάδων. Η Οµαδοποίηση ∆εδοµένων ϐρίσκει
εφαρµογές, µεταξύ άλλων, σε ένα ευρύ πλήθος προβληµάτων της ϐιοπληροφορικής [41], της
οικονοµίας [25, 36], του µάρκετινγκ [9] και της αναγνώρισης προτύπων [44]. Γενικότερα
χρησιµοποιείται για την Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα (Data Mining). «Η εξόρυξη γνώσης
είναι η ανάλυση (συχνά µεγάλων) ϐάσεων δεδοµένων µε σκοπό τον εντοπισµό κρυφών συσχετίσεων και της σύνοψης των δεδοµένων µε πρωτοποριακούς τρόπους, έτσι ώστε να είναι
τόσο κατανοητοί όσο και χρήσιµοι από τον ιδιοκτήτη τους» (Hand et al. [21]). Η οµαδοποίηση δεδοµένων είναι ο συνηθέστερος τρόπος εξαγωγής γνώσης από δεδοµένα, καθώς είναι
τρόπος µάθησης χωρίς επίβλεψη, που σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση για τη
ϕύση των δεδοµένων προκειµένου να χωριστούν αυτά σε οµάδες σύµφωνα µε την οµοιότητα
ή τη συσχέτιση τους. Βάσει αυτού, διαχωρίζεται η Οµαδοποίηση από την Κατηγοριοποίηση
∆εδοµένων. Σε αντίθεση µε τους αλγόριθµους οµαδοποίησης, οι αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης λαµβάνουν υπ΄ όψην τους την κλάση (κατηγορία) στην οποία ανήκει κάθε στοιχείο µιας
ϐάσης δεδοµένων.
Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε το αν
είναι γνωστό το πλήθος των οµάδων στις οποίες χωρίζεται ένα σύνολο δεδοµένων. Οι αλγόριθµοι που χρειάζεται να γνωρίζουν το πλήθος των οµάδων εκ των προτέρω, λέγονται αλγόριθµοι
οµαδοποίησης µε επίβλεψη (supervised clustering algorithms). Αντιθέτως, οι αλγόριθµοι
που προσδιορίζουν αυτόµατα το πλήθος των οµάδων καλούνται µέθοδοι οµαδοποίησης χωρίς
επίβλεψη (unsupervised clustering algorithms).
Η διπλωµατική αυτή είναι χωρισµένη σε τρία µέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η
διαδικασία και συνοπτικά οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται στην οµαδοποίηση. Εν συνεχεία, µετά τους απαραίτητους ορισµούς, αναπτύσσονται δοµές δεδοµένων οι οποίες µπορούν
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να χρησιµοποιηθούν από τους αλγόριθµους οµαδοποίησης ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία
της οµαδοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται γνωστοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης όπως για παράδειγµα, ο k -means (Ενότητα 2.2). Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται
οι δύο πλέον διαδεδοµένοι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι, ο ∆ιαφοροεξελικτικός Αλγόριθµος (Ενότητα 3.1) και η Βελτιστοποίηση µε Σµήνη Σωµατιδίων (Ενότητα 3.2), καθώς επίσης και
εφαρµογές τους σε προβλήµατα οµαδοποίησης. Επιπλέον, προτείνεται µια νέα κατεύθυνση
στη χρήση Εξελικτικών Αλγορίθµων σε προβλήµατα οµαδοποίησης η οποία τους επιτρέπει
να λειτουργούν σε χώρους αναζήτησης µικρότερης διάστασης. Τέλος, η διπλωµατική κλείνει
µε την παρουσίαση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων σχετικά µε την
εφαρµογή κλασικών µεθόδων οµαδοποίησης αλλά και µεθόδων ϐασισµένων σε Εξελικτικούς
Αλγόριθµους σε τεχνητά σύνολα δεδοµένων.

1.1 Τα στάδια της οµαδοποίησης δεδοµένων
Αν και οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης διαφοροποιούνται αρκετά µεταξύ τους, σχεδόν όλες
οι προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από µια συγκεκριµένη ακολουθία ϐηµάτων. Αρχικά τα
δεδοµένα πρέπει να µετασχηµατιστούν κατάλληλα ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί σε αυτά
ένας αλγόριθµος. Οι αλγόριθµοι της Υπολογιστικής Νοηµοσύνης εφαρµόζονται εν γένει σε
αριθµητικά δεδοµένα και συνεπώς πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για τα δεδοµένα άλλης
µορφής (π.χ. δεδοµένα κειµένου). ΄Ενα κρίσιµο παράγοντα αποτελεί ο τρόπος µέτρησης της
οµοιότητας δύο στοιχείων µιας ϐάσης δεδοµένων. Τέλος, τα αποτελέσµατα µιας οµαδοποίησης πρέπει να εκφραστούν µε ένα τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητός και να επιτρέπει την
εξαγωγή συµπερασµάτων για τα δεδοµένα. Αναλυτικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται
µπορεί να περιγραφεί ως εξής :
(α΄) Αναπαράσταση ∆εδοµένων. Σε αυτό το ϐήµα επιλέγονται τα χαρακτηριστικά τα
οποία ϑα χρησιµοποιηθούν για τα εκφράσουν κάθε παρατήρηση. Προκειµένου να
απλοποιηθεί η διαδικασία της οµαδοποίησης µπορεί απλά να επιλεγούν κάποια χαϱακτηριστικά (Επιλογή Χαρακτηριστικών – Feature Selection) ή να µετασχηµατιστούν
τα ήδη υπάρχοντα σε άλλα, συνήθως πολύ µικρότερου πλήθους (Εξαγωγή χαρακτηριστικών – Feature Extraction).
(ϐ΄) Ορισµός Μέτρου Οµοιότητας. Το µέτρο οµοιότητας είναι µια συνάρτηση η οποία
εκφράζει κατά πόσο είναι συναφή δύο στοιχεία της ϐάσης δεδοµένων. Η απλούστεϱη επιλογή είναι η Ευκλείδεια απόσταση ή γενικά µια απόσταση Minkowski. Στα
προβλήµατα οµαδοποίησης κειµένων η συνηθέστερη επιλογή είναι χρήση του συνηµιτόνου [2, 16, 23, 24, 27]. Επίσης, συχνά ως µέτρο οµοιότητας χρησιµοποιείται ένα
µέτρο ανοµοιότητας (µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο αλγοριθµικό σχήµα).
(γ΄) Οµαδοποίηση. Αποτελεί το κύριο µέρος της διαδικασίας και σ΄ αυτό έχει εστιάσει την
προσοχή της η πλειονότητα των ερευνητών. Στο στάδιο αυτό ανακαλύπτονται οι οµάδες
που υπάρχουν – πάντα κατά την κρίση του αλγορίθµου – στο σύνολο δεδοµένων.
(δ΄) Αφαίρεση ∆εδοµένων. Σε αυτό το στάδιο δηµιουργείται η αναπαράσταση των οµάδων. Αυτή µπορεί να είναι η επιλογή ενός ή περισσότερων σηµείων ως αντιπροσώπων
κάθε οµάδας (CLARANS [32], k -means [28]), ή ένα σύνολο ορίων που περικλύουν µια
οµάδα (k -windows [45]).
(ε΄) Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων. Πρόκειται για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
την οµαδοποίησης. Συνήθως η διαδικασία αυτή περιορίζεται στην αξιολόγηση της
οµαδοποίησης πάνω σε ένα σύνολο ελέγχου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή είναι επαναληπτική. Αυτό οφείλεται τόσο
στο ίδιο το αλγοριθµικό σχήµα, όσο και στο γεγονός ότι η αξιολόγηση του αλγορίθµου µπορεί
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να παρέχει πληροφορίες για την ϱύθµιση των παραµέτρων του αλγορίθµου και συνεπώς η
επανεκτέλεσή του να ϐελτιωσεί την απόδοσή του.

1.2 Κατηγοριοποιήση Αλγορίθµων Οµαδοποίησης
Συνηθίζεται στη ϐιβλιογραφία να χρησιµοποιούνται διάφοροι διαχωρισµοί για τους αλγοϱίθµους οµαδοποίησης. ΄Ενας αλγόριθµος οµαδοποίησης µπορεί να ανήκει σε περισσότερες
από µια κατηγορίες, καθώς κάθε κατηγοριοποίηση γίνεται µε ϐάσει διαφορετικά γνωρίσµατα.
Οι συνήθεις κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης αναφέρονται
παρακάτω : Αυστηρός αλγόριθµος (Crisp algorithms) καλείται ο αλγόριθµος που αναθέτει
το κάθε σηµείο σε µία και µόνο οµάδα. Από την άλλη, ένας Ασαφής αλγόριθµος (Fuzzy
algorithms) κάνει χρήση της Ασαφούς Λογικής, αναθέτοντας το κάθε σηµείο σε κάθε οµάδα
µε ένα ϐαθµό συµµετοχής. Αν και ένας Αυστηρός αλγόριθµος δεν µπορεί να µετατραπεί
σε Ασαφή αλγόριθµο, ένας Ασαφής αλγόριθµος µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε Αυστηρό
αλγόριθµο, ϑεωρώντας ότι κάθε σηµείο µιας οµάδας ανατίθεται στην οµάδα στην οποία έχει
το µεγαλύτερο ϐαθµό συµµετοχής.
Ο συνήθης διαχωρισµός που σχετίζεται µε αλγορίθµους που κατασκευάζουν µια οµαδοποίηση ϐασιζόµενοι σε κάποια τυχαία διαδικασία είναι σε Ντετερµινιστικούς και Στοχαστικούς αλγόριθµους. Οι Ντετερµινιστικοί αλγόριθµοι δεν εξαρτώνται από κάποιας µορφής
αρχικοποίηση και κυρίως εξελίσσονται µε ϐάση συγκεκριµένα ϐήµατα. Αντιθέτως, οι Στοχαστικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν τεχνικές όπως ο τυχαίος περίπατος προκειµένου να ϐρουν
την οµαδοποίηση η οποία ελαχιστοποιεί την επιθυµητή συνάρτηση σφάλµατος [24]. ΄Ενας από τους ϐασικότερους διαχωρισµούς αλγορίθµων είναι σε ∆ιαµεριστικούς αλγόριθµους
(Partitional algorithms) και Ιεραρχικούς (Hierarchical) Ο διαχωρισµός αυτός έχει να κάνει
µε την οµαδοποίηση που προκύπτει από τον αλγόριθµο. ΄Ενας ∆ιαµεριστικός αλγόριθµος
δίνει µια οµαδοποίηση η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο από οµάδες χωρίς να συσχετίζει τη
µία οµάδα µε την άλλη. Αντιθέτως, το σύνολο οµάδων που προκύπτει από έναν Ιεραρχικό
αλγόριθµο συνοδεύεται από µια ιεραρχία µεταξύ των οµάδων. Μια οµάδα συσχετίζεται µε
περισσότερες υποοµάδες οι οποίες περιέχουν µόνο σηµεία της αρχικής οµάδας, οι οποίες µε
τη σειρά τους συσχετίζονται µε άλλες υποοµάδες κ.ο.κ.

1.3 Ορισµοί και συµβολισµοί
Στην παράγραφο αυτή δίνονται κάποιοι ϐασικοί ορισµοί και εισάγονται οι συµβολισµοί
που ϑα χρησιµοποιηθούν σε αυτή τη διπλωµατική εργασία. Ξεκινώντας, η πρώτη έννοια που
πρέπει να οριστεί είναι αυτή της παρατήρησης. ∆εδοµένου ότι η Οµαδοποίηση ∆εδοµένων
εφαρµόζεται στην πράξη σε µια ϐάση δεδοµένων, ως παρατήρηση µπορεί να οριστεί µια
εγγραφή σε µια τέτοια ϐάση. Συνηθίζεται να αποκαλείται και σηµείο, καθώς οι περισσότεροι
αλγόριθµοι οµαδοποίησης αντιµετωπίζουν τις παρατηρήσεις ως σηµεία ενός µετρικού χώρου.
Για παράδειγµα, σε µια σεισµολογική ϐάση, κάθε σεισµός ϑεωρείται ως µια παρατήρηση.
Τυπικά, ο ορισµός της παρατήρησης είναι :
Ορισµός 1.1 (Παρατήρηση ή διάνυσµα χαρακτηριστικών ή σηµείο) Παρατήρηση ή διάνυσµα χαρακτηριστικών ή σηµείο καλείται ένα στοιχείο της ϐάσης δεδοµένων της οποίας τα
στοιχεία ϑέλουµε να οµαδοποιήσουµε. Συνηθίζεται να συµβολίζεται µε x.
Η συνήθης αναπαράσταση µιας παρατήρησης σε ένα µετρικό χώρο, είναι ένα διάνυσµα
από διάφορες τιµές των εκάστοτε παραµέτρων του προβλήµατος. Στο παραπάνω παράδειγµα
της σεισµολογικής ϐάσης, τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι το µέγεθος του σεισµού, η
διάρκειά του, το εστιακό του ϐάθος, κ.λπ. Το πλήθος των χαρακτηριστικών ϑεωρείται σταθερό
για όλες τις παρατηρήσεις, ενώ οι τιµές τους αναπαριστώνται µε τη µορφή διανύσµατος
x = (x1 , x2 , . . . , xd ). Το δε πλήθος τους καλείται διάσταση του προβλήµατος.
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Ορισµός 1.2 (Χαρακτηριστικό) Οι συντεταγµένες µιας παρατήρησης καλούνται χαρακτηϱιστικά και γενικά συµβολίζονται ως xi .
Ορισµός 1.3 (∆ιάσταση) ∆ιάσταση µιας ϐάσης δεδοµένων ή ενός προβλήµατος οµαδοποίησης, καλείται η διάσταση των διανυσµάτων των χαρακτηριστικών µιας παρατήρησης. Συµβολίζεται ως d.
Ταυτόχρονα, το πλήθος των παρατηρήσεων συµβολίζεται µε n ενώ το σύνολο όλων των
παρατηρήσεων µε S ή D ή X και καλείται ϐάση ή σύνολο δεδοµένων ή σύνολο σηµείων.
Μία από τις ϐασικότερες παραµέτρους ενός προβλήµατος οµαδοποίησης είναι ο τρόπος
µε τον οποίο υπολογίζεται η οµοιότητα δύο σηµείων. Η πλειονότητα των αλγορίθµων οµαδοποίησης χρησιµοποιεί µετρικούς χώρους και µετρικές για τον υπολογισµό της οµοιότητας
µεταξύ δύο σηµείων.
Ορισµός 1.4 (Μετρική) Μετρική καλείται µια συνάρτηση d : X × X → R, για την οποία
ισχύουν :
1. d(x, y) > 0,
2. d(x, y) = 0 αν και µόνο αν x = y ,
3. d(x, y) = d(y, x),
4. d(x, z) 6 d(x, y) + d(y, z).
Σε ένα χώρο εφοδιασµένο µε µια µετρική, η µετρική αυτή ορίζει την έννοια της απόστασης
δύο σηµείων. Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες αποστάσεις είναι οι αποστάσεις Minkowski.
Ο γενικός τύπος της απόστασης Minkowski είναι :

d(x, y) =

d
X
i=1

p

|xi − yi |

!1/p

.

(1.1)

Η απόσταση αυτή ευνοεί τις συντεταγµένες µε µεγάλες τιµές και µεγάλες διακυµάνσεις
[47]. Για συγκεκριµένες τιµές της παραµέτρου p προκύπτουν διάφορες ενδιαφέρουσες, και
γνωστές από τη ϐιβλιογραφία, αποστάσεις :
(α΄) Ευκλείδεια Απόσταση (p = 2):

d(x, y) =

d
X
i=1

|xi − yi |2

!1/2

.

(1.2)

(ϐ΄) Απόσταση Manhattan (p = 1):

d(x, y) =

d
X
i=1

|xi − yi |.

(1.3)

(γ΄) Απόσταση Chebyshev (p → ∞) [46]:

d(x, y) = max |xi − yi |.
1≤i≤d

(1.4)

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης αξιολογούν την συσχέτιση δύο σηµείων µε δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις. Υπάρχουν αλγόριθµοι που ϐασίζονται στην οµοιότητα δύο σηµείων την οποία
υπολογίζουν ϐάση µιας συνάρτησης οµοιότητας.
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Ορισµός 1.5 (Συνάρτηση οµοιότητας) Μια συνάρτηση S : X×X → R καλείται συνάρτηση
οµοιότητας αν :
1. S(x, y) = S(y, x) (είναι συµµετρική),
2. 0 6 S(x, y) 6 1 ∀x, y ∈ X .
Εάν επίπλεόν ισχύει :
3. S(x, y)S(y, z) 6 [S(x, y) + S(y, z)] S(x, z),
4. S(x, y) = 1 αν και µόνο αν x = y .
Τότε η S καλείται µετρική οµοιότητας [47].
Ορισµός 1.6 (Συνάρτηση διαφορετικότητας) Μια συνάρτηση D : X × X → R καλείται
συνάρτηση διαφορετικότητας αν :
1. Είναι συµµετρική : D(x, y) = D(y, x).
2. Είναι ϑετικά ορισµένη : D(x, y) > 0 ∀x, y ∈ X .
Εάν επιπλέον :
3. D(x, y) 6 D(x, z) + D(z, y) (Τριγωνική ανισότητα),
4. D(x, y) = 0 ⇔ x = y .
Τότε η συνάρτηση διαφορετικότητας είναι µετρική [47].
΄Οσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές µιας συνάρτησης οµοιότητας, τόσο εγγύτερα — περισσότεϱο συσχετισµένα — είναι δύο σηµεία. Αντιθέτως, οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης συνηθίζεται να
αξιοποιούν απλά την απόσταση δύο σηµείων, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα, µια µετρική
όπως η Ευκλείδια απόσταση για την αξιολόγηση της οµοιότητας δύο σηµείων. Γενικότερα,
αν χρησιµοποιηθεί µια συνάρτηση διαφορετικότητας, µικρότερες τιµές της αντιστοιχούν σε
εγγύτερα σηµεία. Παρατηρείται ότι ένα µέτρο διαφορετικότητας µπορεί εύκολα να µετασχηµατιστεί και να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο οµοιότητας και συνεπώς κάθε µετρική µπορεί να
µετασχηµατιστεί σε µέτρο οµοιότητας. ΄Αλλα µέτρα οµοιότητας είναι :
1. Απόσταση Mahalanobi:

d(x, y) = (x − y)T S(x − y).

(1.5)

΄Οπου µε S συµβολίζουµε το µητρώο συνδιασπορών των παρατηρήσεων. ΄Οταν τα χαϱακτηριστικά δεν είναι εξαρτηµένα, ταυτίζεται µε την Ευκλείδεια απόσταση. Ωστόσο,
η χρήση ενός µητρώου αυξάνει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος.
2. Συσχέτιση Pearson:

και x̄i =

1
n

n
X
j=1

ϱήσεις.

,
d(i, j) = 1−r(i,j)
2
Pd
l=1 [(xil − x̄i )(xjl − x̄j )]
.
όπου r(i, j) = q
Pd
Pd
2
2
(x
−
x̄
)
(x
−
x̄
)
i
j
il
jl
l=1
l=1

(1.6)

xji ο µέσος όρος των τιµών του χαρακτηριστικού i σε όλες τις παρατη-
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3. Απόσταση Συµµετρίας Σηµείου :

S(x, z) = min

y=1,...,n
και x6=y

k(x − z) + (y − z)k
,
kx − zk + ky − zk

όπου z ένα σηµείο αναφοράς.

(1.7)

4. Οµοιότητα Συνηµιτόνου :

S(x, y) = cosα = hx, yi =

x·y
kxkkyk

(1.8)

Η οµοιότητα συνηµιτόνου δεν εξαρτάται από το µήκος ενός διανύσµατος και δεν επηρεάζεται από την περιστροφή των αξόνων, παρά µόνο από γραµµικούς µετασχµατισµούς [47]. ΄Οταν τα δεδοµένα είναι κανονικοποιηµένα ώστε το µήκος τους να είναι
µονάδα, η έκφραση (1.8) απλοποιείται στην :

S(x, y) = x · y

(1.9)

Είναι πολύ δηµοφιλής για την αντιµετώπιση προβληµάτων οµαδοποίησης κειµένων [2].

1.4 ∆ενδρικές ∆οµές
΄Ενας ϐασικός παράγοντας στην οµαδοποίηση δεδοµένων που επηρεάζει την ταχύτητα
ενός αλγορίθµου, είναι οι δοµές που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των δεδοµένων.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των περισσοτέρων αλγορίθµων, τα δεδοµένα
πρέπει να προσπελαστούν αρκετές ϕορές για την απάντηση ερωτηµάτων πλησιέστερου γείτονα (nearest-neighbour queries) ή/και ερωτήµατα αναζήτησης διαστήµατος (range queries).
Συνεπώς, είναι αναγκαία η χρήση µιας δοµής που προσφέρει τη δυνατότητα να απαντήσει
στα παραπάνω ερωτήµατα στο µικρότερο δυνατό χρόνο. Οι συνηθέστερες επιλογές είναι τα
Range Trees καθώς και τα kd-Trees. Στη διπλωµατική αυτή παρουσιάζονται και τα Balanced
Box-Decomposition Trees (BBD-trees) [5] ως µια ταχύτερη επιλογή, µε κόστος όµως µέρος
της ακρίβειας του αλγορίθµου, όπως ισχυρίζονται οι Arya et al. [3–5].

1.4.1

Range Trees

Τα Range Trees είναι δέντρα που έχουν προταθεί από τον Bentley [6, 7]. Μολονότι
εµφανίζουν καλό άνω ϕράγµα στο χρόνο απάντησης ενός range query, ωστόσο εµφανίζουν
µεγάλο κόστος σε χρόνο προεπεξεργασίας και χώρο. Συνοπτικά, το κόστος των Range Trees
είναι :

P (n, d) = O(n logd−1 n),
S(n, d) = O(n logd−1 n),
Q(n, d) = O(logd−1 n + s),
όπου µε P (n, d) συµβολίζεται το υπολογιστικό κόστος για την προεπεξεργασία n σηµείων,
διάστασης d, µε S(n, d) συµβολίζεται ο χώρος που χρειάζεται για την αποθήκευση της δοµής,
ενώ µε Q(n, d) ο χρόνος που χρειάζεται για την απάντηση ενός range query, το οποίο εντοπίζει
s σηµεία. ΄Ενα Range Tree αποτελείται από ένα δέντρο διαστηµάτων (segment trees), που
αποτελεί τη ϐασική δοµή, καθώς και από επιπλέον δέντρα διαστηµάτων που αποτελούν τις
δευτερεύσουσες δοµές.
Τα δέντρα διαστηµάτων χειρίζονται διαστήµατα του R και πρόκειται στην ουσία για δυαδικά δέντρα. ΄Εστω x1 , x2 , . . . , xn τα σηµεία που ϑα εισαχθούν στο δέντρο. ΄Ενα δέντρο
διαστηµάτων T (x1 , xn ) κατασκευάζεται αναδροµικά ως εξής : Στη ϱίζα του δέντρου r ορίϹο-
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νται οι τιµές B[r] = x1 και E[r] = xn σαν αρχή και πέρας του διαστήµατος αντίστοιχα. Αν
n−1 > 1, τότε το δέντρο δεν είναι τετριµένο. Τα υποδέντρα του κατασκευάζονται αναθέτοντας
το διάστηµα (x1 , x⌊ n ⌋ ) στη ϱίζα του αριστερού υποδέντρου και το διάστηµα (x⌊ n ⌋+1 , xn ) στο
2
2
δεξί υποδέντρο. Οι ϱίζες των υποδέντρων εισάγονται σαν αριστερό και δεξί παιδί της ϱίζας
αντίστοιχα. ΄Ενα δέντρο διαστηµάτων είναι ισορροπηµένο και έχει ϐάθος ⌈log(n − 1)⌉. Επιπλέον, πρόκειται για µια δυναµική δοµή που µπορεί να υποστηρίξει εισαγωγές και εξαγωγές
στοιχείων [37].
Εν συνεχεία περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής ενός Range Tree για ένα σύνολο
S = (x1 , x2 , . . . , xn ). Η ϐασική δοµή ενός Range Tree είναι ένα δέντρο διαστηµάτων που
κατασκευάζεται χρησιµοποιώντας τις τιµές της πρώτης συντεταγµένης των στοιχείων του S .
Περιέχει δηλαδή τα στοιχεία {x11 , x21 , x31 , . . . , xn1 }, όπου µε xij συµβολίζουµε την j -οστή
συντεταγµένη του xi . ΄Ενας κόµβος v της ϐασικής δοµής, πέραν του διαστήµατος το οποίο
περιέχει, έχει και ένα δείκτη σε µια δευτερεύουσα δοµή. Η δευτερεύουσα αυτή δοµή είναι
ένα δέντρο διαστηµάτων κατασκευασµένο µε ϐάση τη δεύτερη συντεταγµένη των στοιχείων
που περιέχονται στο υποδέντρο µε ϱίζα το κόµβο v . Εν γένει, σε κάθε κόµβο της ϐασικής
δοµής αντιστοιχίζεται και ένα δεύτερο δέντρο διαστηµάτων. ΄Οµοια, η δευτερεύουσα αυτή
δοµή περιέχει στους κόµβους της δείκτες σε δοµές µε ϐάση όλες τις τρίτες συντεταγµένες.
Η αναδροµική κατασκευή των δευτερεύουσων δοµών συνεχίζεται µέχρι να εξαντληθούν οι
διαστάσεις.
Ερωτήµατα Αναζήτησης ∆ιαστήµατος
Ο αλγόριθµος για την εύρεση των σηµείων που ανήκουν σε ένα διάστηµα R του Rd είναι
αναδροµικός. ΄Εστω [aj , bj ] τα άκρα του R στην j -οστή διάσταση.

Ο αλγόριθµος ξεκινάει ελέγχοντας αν το [a1 , b1 ] ϐρίσκεται εντός του διαστήµατος B[r], E[r] , όπου µε r συµβολίζεται
η ϱίζα του δέντρου. Αν το διάστηµα της ϱίζας ϐρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του διαστήµατος
R, τότε το ερώτηµα µεταφέρεται στη δεύτερη δοµή, ελέγχοντας πλέον τις δεύτερες συντεταγµένες του διαστήµατος R. Αν το διάστηµα R έχει µερική επικάλυψη µε το διάστηµα που
περιέχεται στη ϱίζα, τότε το ερώτηµα µεταφέρεται και στα δύο παιδιά της ϱίζας. Τέλος, αν το
διάστηµα αναζήτησης ϐρίσκεται εξ ολοκλήρου κάτω από το διάστηµα που περιέχει η ϱίζα,
τότε ο αλγόριθµος επισκέπτεται το αριστερό παιδί της ϱίζας, ενώ αν το διάστηµα αναζήτησης
ϐρίσκεται πάνω από το διάστηµα που περιέχει η ϱίζα, τότε ο αλγόριθµος επισκέπτεται το δεξί
παιδί της ϱίζας. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για ολοκλήρο το δέντρο αλλά µε τον ίδιο
τρόπο εφαρµόζεται και στις δευτερεύουσες δοµές. ΄Εστω v ένας κόµβος του δέντρου για την
διάσταση i, LSON[v ], RSON[v ], το αριστερό και το δεξί παιδί του v αντίστοιχα και rv η ϱίζα
της δευτερεύουσας δοµής που αντιστοιχεί στον κόµβο v (προφανώς πρόκειται για τη ϱίζα
ενός δέντρου διαστηµάτων για την i + 1 διάσταση των σηµείων του κόµβου v ). Συνοπτικά, ο
αλγόριθµος δίνεται από τον παρακάτω ψευδοκώδικα.
Αλγόριθµος 1.1 Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,v ,i)
ΑΝ ai 6 B[v] ΚΑΙ E[v] < bi ΤΟΤΕ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,rv ,i + 1);
ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ bi < B[r] ΤΟΤΕ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,LSON[v ],i);
ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ E[r] 6 ai ΤΟΤΕ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,RSON[v ],i);
ΑΛΛΙΩΣ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,LSON[v ],i);
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(R,RSON[v ],i);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
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k -d Trees

Τα k -d Trees είναι από τα πλέον διαδεδοµένα δέντρα. Τα δέντρα αυτά χωρίζουν το χώρο
στον οποίο ϐρίσκονται τα σηµεία ανάλογα µε την κατανοµή τους σ΄ αυτόν. Ξεκινώντας από
ένα αρχικό χωρίο που περικλύει τα σηµεία x1 , x2 , . . . , xn ∈ Rd του συνόλου δεδοµένων S ,
ο αλγόριθµος κατασκευής ενός k -d δέντρου επιλέγει ένα στοιχείο του S και µε ϐάση αυτό
χωρίζει το αρχικό χωρίο σε δύο µικρότερα. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι το
δέντρο να περιέχει το πολύ ένα προκαθορισµένο πλήθος σηµείων σε κάθε κόµβο.
Σύµφωνα µε τους Bentley και Friedman, για την επιλογή του σηµείου όπως επίσης
και για τον τρόπο που ϑα χωριστεί το χωρίο που ϑα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του
δέντρου είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε ευρετικού [7]. Ωστόσο, η συνηθέστερη επιλογή
είναι ο διαχωρισµός να γίνεται από ένα υπερεπίπεδο, κάθετο στον άξονα µιας συντεταγµένης
του χωρίου, το οποίο περνάει από το µεσαίο (median) όλων των σηµείων του τρέχοντος
κόµβου, όσον αφορά την συγκεκριµένη συντεταγµένη του σηµείου. Η διαδικασία αυτή
επαναλαµβάνεται για όλες τις συντεταγµένες, ξεκινώντας από την πρώτη. Το υπολογιστικό
κόστος, ο χώρος αποθήκευσης και ο χρόνος απάντησης range query ενός k -d Tree είναι :

P (n, d) = O(n log n),
S(n, d) = O(nd),
Q(n, d) 6 O(n1−1/d + s).
Στην εργασία των Bentley και Friedman [7], για συγκεκριµένα µεγέθη του s έχουν δοθεί
καλύτερες πολυπλοκότητες για το Q(n, d).
Για να κατασκευαστεί ένα k -d Tree σύµφωνα µε τα παραπάνω, όλα τα σηµεία του συνόλου δεδοµένων διατάσσονται κατ΄ αύξουσα σειρά σύµφωνα µε την πρώτη συντεταγµένη. Εν
συνεχεία, το χωρίο χωρίζεται σύµφωνα µε το µεσαίο στοιχείο (xp ) της λίστας αυτής. Το χωρίο
που περιγράφει το χώρο µε πρώτη συντεταγµένη µικρότερη του xp εισάγεται ως αριστερό
παιδί της ϱίζας, ενώ αντίστοιχα το χωρίο που περιγράφει το χώρο µε πρώτη συντεταγµένη
µεγαλύτερη του xp εισάγεται ως δεξί παιδί της ϱίζας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται στο
επόµενο επίπεδο του δέντρου για τη δεύτερη συντεταγµένη.
΄Εστω S(v) η λίστα όλων των σηµείων του κόµβου v , P (v) το σηµείο xp σύµφωνα µε το
οποίο χωρίζεται το χωρίο, t(v) η συντεταγµένη κατά την οποία πραγµατοποιείται η τοµή του
χωρίου του κόµβου v και M (v) η τιµή της συντεταγµένης στην οποία διαχωρίζεται το χωρίο
του ιδίου κόµβου. Επίσης, µε LSON[v ] συµβολίζεται το αριστερό παιδί και µε RSON[v ] το δεξί
παιδί του κόµβου v . Η διαδικασία της κατασκευής ενός k -d Tree για το σύνολο δεδοµένων
S µπορεί να περιγραφεί από τον παρακάτω ψευδοκώδικα.
Αλγόριθµος 1.2 Κατασκευή∆έντρου(v ,i)

t(v) = i;
S(v).ΤαξινόµησεΣύµφωναΜεΤηνΣυνεντεταγµένη(t(v));
P (v) = S(v).ΒρεςΤοΜεσαίοΣτοιχείο();
M (v) = P (v)t(v) ;
ΓΙΑ ΚΑΘΕ Στοιχείο xi του S(v) ΚΑΝΕ
ΑΝ xi,t(v) < M (v) ΤΟΤΕ
S(LSON[v] ).Εισήγαγε(xi );
ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ xi,t(v) > M (v) ΤΟΤΕ
S(RSON[v] ).Εισήγαγε(xi );
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΑΝ S(LSON[v] ) όχι κενή ΤΟΤΕ
Κατασκευή∆έντρου(LSON[v],i + 1);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
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ΑΝ S(RSON[v] ) όχι κενή ΤΟΤΕ
Κατασκευή∆έντρου(RSON[v],i + 1);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : v
Παράλληλα µε τις παραπάνω διαδικασίες πρέπει να ανανεώνεται το χωρίο R(v) το οποίο περιγράφεται από ένα κόµβο v . Για κάποιο κόµβο ισχύει R(v) = [x1,min , x1,max ] ×
[x2,min , x2,max ] × · · · × [xd,min , xd,max ] µε xi,min να συµβολίζει τη µικρότερη τιµή της συντεταγµένης i στο S(v) και xi,max να συµβολίζει τη µεγαλύτερη τιµή της ίδιας συντεταγµένης
στο S(v). Το χωρίο σε ένα κόµβο v χωρίζεται στα χωρία :

[x1,min , x1,max ] × [x2,min , x2,max ] × · · · × [xt(v),min , M (v)) × · · · × [xd,min , xd,max ]
για το αριστερό υποδέντρο και

[x1,min , x1,max ] × [x2,min , x2,max ] × · · · × [M (v), xt(v),max ] × · · · × [xd,min , xd,max ]
για το δεξί υποδέντρο.
Ερωτήµατα Αναζήτησης ∆ιαστήµατος
Η διαδικασία της απάντησης σε ερωτήµατα αναζήτησης διαστήµατος αποτελεί και αυτή
µια συνάρτηση η οποία ξεκινάει από τη ϱίζα του δέντρου. Σε κάθε κόµβο v ελέγχεται αν
το χωρίο το οποίο συσχετίζεται µε τον κόµβο αυτόν, R(v), έχει κάποια επικάλυψη µε το
διάστηµα αναζήτησης Q. Εφόσον δεν υπάρχει τοµή του R(v) µε το Q, ο κόµβος v δεν
περιέχει σηµεία που κείνται µέσα στο Q. Αν το σηµείο P (v) στο οποίο έχει χωριστεί το
χωρίο R(v), ϐρίσκεται στα δεξιά της τοµής του διαστήµατος αναζήτησης, τότε η αναζήτηση
συνεχίζεται µόνο στο αριστερό παιδί του κόµβου. Αντιθέτως, αν το σηµείο P (v) ϐρίσκεται
στα αριστερά της παραπάνω τοµής, τότε η αναζήτηση συνεχίζεται µόνο στο δεξί παιδί του
κόµβου. Στην τελευταία περίπτωση, όπου υπάρχει τοµή του διαστήµατος αναζήτησης τόσο
µε το R(LSON[v]), όσο και µε το R(RSON[v]), ελέγχεται αν το σηµείο P (v) ανήκει στο Q. Αν
το P (v) ανήκει στο Q, εισάγεται στη λίστα των αποτελεσµάτων. Η διαδικασία συνεχίζεται και
στα δύο παιδιά του κόµβου v . Ο αλγόριθµος αναζήτησης τερµατίζει όταν επισκεφτεί ϕύλλο
του δέντρου. Αν υποτεθεί ότι η τοµή του διασήµατος αναζήτησης µε το χωρίο R(v) στην i
συντεταγµένη συµβολίζεται µε [Τοµή1 , Τοµή2 ], ο αλγόριθµος αναζήτησης συνοψίζεται στον
παρακάτω ψευδοκώδικα :
Αλγόριθµος 1.3 Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,v ,ΛίσταΑποτελεσµάτων)
Τοµή=ΥπολόγισεΤηνΤοµή(Q,R(v));
ΑΝ Τοµή είναι κενή ΤΟΤΕ
Τερµάτησε ;
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΑΝ v είναι ϕύλλο ΤΟΤΕ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ u ∈ S(v) ΚΑΝΕ
ΑΝ u ∈ Q ΤΟΤΕ
ΛίσταΑποτελεσµάτων.Εισήγαγε(u);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΑΝ Τοµή1 < M (v) ΤΟΤΕ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,LSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ Τοµή2 > M (v) ΤΟΤΕ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,RSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
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ΑΛΛΙΩΣ
ΑΝ P (v) ∈ Q ΤΟΤΕ
ΛίσταΑποτελεσµάτων.Εισήγαγε(P (v));
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,LSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,RSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ

1.4.3

Balanced Box Decomposition Trees

΄Οπως τα k -d trees, έτσι και τα Balanced Box Decomposition (BBD) δέντρα ϐασίζονται στην ιεραρχική αποδόµηση του χώρου [5]. Χρησιµοποιώντας τα δέντρα αυτά, ο χώρος
χωρίζεται αναδροµικά σε ένα σύνολο από κελιά (cells), κάθε ένα από τα οποία είτε είναι
ένα d-διάστατο χωρίο, είτε µια συνολοθεωρητική διαφορά δύο παραλληλεπίπεδων του dδιάστατου χώρου, όπου το ένα είναι µέσα στο άλλο. Κάθε κόµβος συσχετίζεται µε ένα κελί
και κατ΄ αυτό τον τρόπο συσχετίζεται εµµέσως µε τα σηµεία του κελιού, ενώ τα ϕύλλα του
δέντρου ορίζουν µια διαµέριση του χώρου. Συνολικά ένα BBD δέντρο έχει O(n) κόµβους
και µπορεί να κατασκευαστεί σε χρόνο O(dn log n). ΄Ενα τέτοιο δέντρο έχει ύψος O(log n)
διαχωρίζοντας το χώρο σε χωρία παράλληλα στους άξονες του συστήµατος συντεταγµένων
που χρησιµοποιείται.
Στα χωρία αυτά η αναλογία της µακρύτερης πλευράς προς την µικρότερη είναι ϕραγµένη,
προκειµένου το δέντρο να µην περιγράφει στους κόµβους του πολύ «λεπτές» περιοχές του
χώρου. Αντιθέτως, ορίζοντας ένα άνω ϕράγµα στο λόγο της µεγαλύτερης πλευράς προς τη
µικρότερη εξασφαλίζεται ότι ένας κόµβος ϑα ορίζει µια µη τετριµµένη περιοχή του χώρου. Το
µέγεθος s ενός d-διάστατου παραλληλεπιπέδου είναι το µήκος της µεγαλύτερης του πλευράς.
Ως κουτί (Box) ορίζεται ένα παραλληλεπίπεδο µε το λόγο της µεγαλύτερης πλευράς προς
τη µικρότερη ϕραγµένο από µια σταθερά. Ο λόγος αυτός καλείται λόγος πλευρών (aspect
ratio). ΄Οπως αναφέρθηκε ένα κελί αποτελείται απ΄ ένα κουτί ή µια συνολοθεωρητική διαφορά
δύο κουτιών, το ένα µέσα στο άλλο. Επιπλέον, κάθε κελί συσχετίζεται µε τα σηµεία που
ϐρίσκονται εντός του κελιού. Τα κελιά είναι κλειστά χωρία και τα σηµεία που ϐρίσκονται
πάνω στο όριο δύο κελιών µπορούν να συσχετιστούν µε οποιοδήποτε από τα δύο κελία. Το
κελί ορίζεται εν γένει από δύο κουτιά : το εξωτερικό κουτί (Outer Box) και το εσωτερικό κουτί
(Inner Box). Το µέγεθος ενός κελιού ορίζεται ως το µέγεθος του εξωτερικού του κουτιού.
Μια ϐασική ιδιότητα, απαραίτητη για τα BBD δέντρα είναι η εγγύτητα (stickiness). Η
ιδιότητα αυτή αποτρέπει το εσωτερικό κουτί ενός κελιού να είναι περίπου ίσο µε το εξωτερικό
κουτί του ίδιου κελιού και συνεπώς να υπάρχουν τετριµµένες διαµερίσεις. Η ιδιότητα αυτή
είναι απαραίτητη για την ϑεωρητική ϑεµελίωση των BBD δέντρων [5].
Ορισµός 1.7 (Εγγύτητα) ΄Ενα εσωτερικό κουτί bI = [xI1 , yI1 ] × [xI2 , yI2 ] × · · · × [xIn , yIn ]
λέγεται ότι διατηρεί την εγγύτητα µε το εξωτερικό κουτί bO = [xO1 , yO1 ] × [xO2 , yO2 ] × · · · ×
[xOn , yOn ] που το περιβάλλει, αν και µόνον αν xIi −xOi = 0 ή xIi −xOi > wi και yOi −yIi = 0
ή yOi − yIi > wi µε wi = yIi − xIi για κάθε συντεταγµένη i.
Περιγραφικά, ένα διάστηµα διατηρεί την εγγύτητα µε το εξωτερικό του διάστηµα αν
έχουν το ίδιο άκρο ή η απόσταση του άκρου του εσωτερικού διαστήµατος από το άκρο του
εξωτερικού διαστήµατος είναι τουλάχιστον όσο το µήκος του εσωτερικού διαστήµατος για τη
συγκεκριµένη διάσταση. Αν όλα τα διαστήµατα που ορίζουν το εσωτερικό κουτί διατηρούν
την εγγύτητα µε τα αντίστοιχα διαστήµατα που ορίζουν το εξωτερικό κουτί, τότε τα δύο κουτιά
λέγεται ότι διατηρούν την εγγύτητα.
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bO

bO

bI

bI

Σχήµα 1.1: Οι δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες διατηρείται η εγγύτητα. Τα διακεκοµένα παραλληλόγραµµα έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις µε το bI .
bO

bI

Σχήµα 1.2: Περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εγγύτητα.

Κατασκευή ενός BBD-Tree
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω δέντρα, τα παιδιά ενός κόµβου ενός BBD δέντρου µπορεί
να προκύψουν µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος καλείται τοµή (split) ενώ ο δεύτερος
καλείται συρρίκνωση (shrink). Ο πρώτος τρόπος δίνει δύο κόµβους µε όνοµα «χαµηλό»
και «ψηλό» παιδί, ενώ ο δεύτερος δύο κόµβους µε όνοµα «εσωτερικό» και «εξωτερικό» παιδί.
Συνηθίζεται το χαµηλό παιδί να αποκαλείται εσωτερικό παιδί και το ψηλό να αποκαλείται
εξωτερικό για λόγους απλούστευσης. Ανεξαρτήτως του τρόπου που χρησιµοποιήθηκε για να
δηµιουργηθούν τα παιδιά ενός κόµβου, πρέπει να πληρούνται τρεις κανόνες :
1. Πρέπει να ικανοποιείται ο λόγος πλευρών.
2. Αν ο πατέρας έχει ένα εσωτερικό κουτί, τότε αυτό είναι εξ ολοκλήρου εντός του ενός
παιδιού.
3. Τα εσωτερικά κουτιά διατηρούν πάντα την εγγύτητα µε τα εξωτερικά τους κουτιά.
Μια ϐασική παράµετρος είναι η επιλογή του κατάλληλου τρόπου για τη δηµιουργία των
παιδιών ενός κόµβου. ΄Ενας σαφώς απλούστερος και πολύ πιο οικονοµικός, από υπολογιστικής πλευράς, τρόπος είναι η τοµή (split) του κόµβου. Ωστόσο, µετά από d συνεχείς τοµές, το
µέγεθος του χωρίου που συσχετίζεται µε ένα κόµβο είναι µικρότερο κατά ένα συγκεκριµένο
λόγο. Επιπλέον, η τοµή δεν εγγυάται τον οµοιόµορφο διαχωρισµό των σηµείων. Αντιθέτως,
η συρρίκνωση εγγυάται ότι τα σηµεία ϑα κατανεµηθούν οµοιόµορφα στους κόµβους ενώ
ταυτόχρονα µειώνει το µέγεθος των χωρίων που συσχετίζονται µε ένα κόµβο. Μάλιστα µε την
εναλλαγή τοµών και συρρικνώσεων οι Arya et al. [5] ισχυρίζονται ότι τόσο το µέγεθος, όσο
και το πλήθος των σηµείων που συσχετίζονται µε έναν κόµβο µειώνονται εκθετικά.
Μια διαφορετική στρατηγική είναι η συνεχής χρήση της τοµής όσο η µείωση των σηµείων
ενός κόµβου είναι σηµαντική. ΄Οταν ο ϱυθµός µε τον οποίο ελαττώνονται τα σηµεία µειωθεί
σηµαντικά, τότε εφαρµόζεται η συρρίκνωση. Οι Arya et al. συµπέραναν ότι η συρρίκνωση
χρειάζεται µόνο αποσπασµατικά. Επισηµαίνουν, όµως, πως στην περίπτωση που τα σηµεία
σχηµατίζουν οµάδες υψηλής πυκνότητας, η χρήση των συρρικνώσεων είναι σηµαντική ειδικά
για τα ερωτήµατα πλησιέστερου γείτονα και αναζήτησης διαστήµατος.
΄Ενας τρόπος για να υλοποιηθεί η τοµή είναι ο αλγόριθµος Middle-interval. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η τοµή σε ένα κουτί (έστω bO ), το πρώτο ϐήµα πρέπει να είναι ο
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εντοπισµός της µεγαλύτερης πλευράς του. Σε αυτή την πλευρά, η τοµή µπορεί να γίνει σε
οποιοδήποτε σηµείο ανάµεσα στο 1/3 και στα 2/3 του µήκους της συγκεκριµένης πλευρά.
Ωστόσο, αν υπάρχει εσωτερικό κουτί (έστω bI ), τότε η πολυπλοκότητα της τοµής αυξάνεται,
καθώς ϑα πρέπει να διατηρείται η εγγύτητα. ΄Εστω η προβολή του εσωτερικού κουτιού bI
πάνω στην µεγαλύτερη πλευρά του bO . Αν η προβολή του bI ταυτίζεται µε τη µεγαλύτερη
πλευρά, τότε η εν λόγω διαδικασία µεταφέρεται στη δεύτερη µεγαλύτερη πλευρά του bO και
ελέγχεται εκ νέου η προβολή του bI πάνω στη δεύτερη µεγαλύτερη πλευρά του bO . Εφόσον
εντοπιστεί η πλευρά κατά µήκος της οποίας ϑα πραγµατοποιηθεί η τοµή, η διαδικασία συνεχίζεται µε την επιλογή του σηµείου στο οποίο ϑα πραγµατοποιηθεί η τοµή. Αν η πλευρά
του bO κατά την οποία πραγµατοποιείται η τοµή περιγράφεται από το διάστηµα [xO , yO ], η
αντίστοιχη πλευρά του bI από το διάστηµα [xI , yI ], το µήκος του bO µε w και το σηµείο τοµής συµβολίζεται µε xc , τότε η εύρεση του σηµείου τοµής περιγράφεται από τους παρακάτω
κανόνες :
(α΄) Αν xI > xO + 23 · w, τότε xc = xO + 31 w.
(ϐ΄) Αν yI 6 xO + 13 · w, τότε xc = xO + 23 w.
(γ΄) Αλλιώς, xc = xI αν xO + 31 · w 6 xI 6 xO + 23 · w, αλλιώς xc = yI .
΄Οσον αφορά τη συρρίκνωση, ο αλγόριθµος της «κεντρικής συρρίκνωσης» (central shrink)
είναι πολύ πιο περίπλοκος από τον αλγόριθµο τοµής. Ο σκοπός του αλγορίθµου συρρίκνωσης είναι να δηµιουργηθούν κελιά µε το πολύ 2/3 σηµεία από τα σηµεία του πατέρα.
∆ιατηρώντας τους παραπάνω συµβολισµούς, η συρρίκνωση µπορεί να περιγραφεί ως εξής :
΄Εστω r το µικρότερο παραλληλόγραµµο το οποίο περικλύει τα σηµεία που ανήκουν στο
bO καθώς και το bI . Με ϐάση τον τρόπο που ένα BBD δέντρο κρατάει τα σηµεία του [5], ένα
κουτί b µπορεί να κατασκευαστεί σε O(d) χρόνο, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

• η µεγαλύτερη πλευρά του b είναι το πολύ κατά ένα συγκεκριµένο λόγο µεγαλύτερη
από τη µεγαλύτερη πλευρά του r ,
• το εσωτερικό κουτί του bO διατηρεί την εγγύτητα µε το b.
• το b διατηρεί την εγγύτητα µε το bO ,
Αν υποτεθεί ότι το µήκος του r είναι σχεδόν όσο το µήκος του bO , τότε b = bO . Ειδάλλως
το b κατασκευάζεται µε την εφαρµόγη στο r µιας σειράς από µεγενθύσεις. Επίσης, έστω ότι το
bO έχει ένα εσωτερικό κουτί bI . Τότε αυτό, λόγω των παραπάνω προϋποθέσεων, περιβάλλεται
από το r . Κάθε πλευρά του r µεγενθύνεται έτσι ώστε να περικλύει ένα 3d πλέγµα αντίγραφων
του bI (να εξασφαλιστεί έτσι η εγγύτητα µεταξύ των r και bI ). Αυτή η διαδικασία µπορεί να
µεγενθύνει το µήκος του r µέχρι 3 ϕόρες του αρχικού του µήκους. Στο επόµενο ϐήµα το r
µεγενθύνεται έτσι ώστε να σχηµατίσει έναν υπερκύβο. ΄Εστω ότι lmax είναι το µήκος του r .
Κάθε πλευρά του r µεγενθύνεται ώστε να γίνει ίση µε lmax . Εφόσον το lmax είναι µικρότερο
από κάθε πλευρά του bO , τότε ο µετασχηµατισµός του r σε υπερκύβο, δεν αλλάζει το γεγονός
ότι r ⊆ bO . Οι Arya et al. απέδειξαν στο [5] ότι η κατασκευή του b σύµφωνα µε τα παραπάνω
διατηρεί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν.
Απαρίθµηση των κελιών εντός µιας ακτίνας
Η απόσταση µεταξύ ενός σηµείου και ενός κελιού ορίζεται ως η µικρότερη απόσταση του
σηµείου από οποιοδήποτε σηµείο του κελιού. Για κάθε q , τα m πλησιέστερα κελιά µπορούν
να απαριθµηθούν σε O(md log n) χρόνο. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας
ουράς προτεραιότητας που περιέχει κόµβους του BBD δέντρου, µε την προτεραιότητα ενός
κόµβου να είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του κόµβου από το σηµείο ερώτησης
q . Η απόσταση ενός κελιού από ένα σηµείο µπορεί να υπολογιστεί σε χρόνο O(d). Αρχικά
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εισάγεται η ϱίζα του δέντρου στην ουρά. Στη συνέχεια ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία
αναδροµικά. Εξάγεται από την ουρά ο κόµβος µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα (µικρότερη
απόσταση από το σηµείο q ). Ακολούθως διασχίζεται το δέντρο µέχρι το ϕύλλο που ϐρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο q . Καθώς κάθε κελί αποτελεί τη διαφορά δύο d-διάστατων
παραλληλόγραµµων, είναι δυνατόν να ϐρεθεί ποιο παιδί είναι πλησιέστερα στο σηµείο q σε
O(d) χρόνο. Καθώς διασχίζεται το δέντρο, υπολογίζεται η απόσταση που έχει ο αδερφός του
εκάστοτε κόµβου που ο αλγόριθµος επισκέπτεται και εισάγει τον αδερφό αυτό στην ουρά
προτεραιότητας. Κάθε κόµβος εισάγεται στην ουρά το πολύ µια ϕορά. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν το πολύ n κόµβοι στην ουρά, ο κόµβος µε τη µέγιστη προτεραιότητα µπορεί να ϐρεθεί
σε O(log n) χρόνο. Αν χρησιµοποιήθει ένας σωρός Fibonacci ως ουρά προτεραιότητας, ο
αποσβησµένος χρόνος που απαιτείται για µια εισαγωγή είναι O(1). ∆εδοµένου ότι το BBD
tree έχει ύψος O(log n) και η επεξεργασία ενός κόµβου απαιτεί O(d) χρόνο, το επόµενο
ϕύλλο µπορεί να υπολογιστεί σε O(d log n) χρόνο. Είναι προφανές ότι τα m πλησιέστερα
κελιά µπορούν να υπολογιστούν σε O(md log n) χρόνο.
Ερωτήµατα Πλησιέστερου Γείτονα
΄Εστω σηµείο q του Rd και Ϲητείται ο πλησιέστερος του γείτονα p. Το ϐασικό πλεονέκτηµα
της δοµής αυτής είναι ότι µπορεί να απαντήσει το ερώτηµα αυτό σε µικρότερο χρόνο από
άλλες δοµές, ϑυσιάζοντας ωστόσο ένα µέρος της ακρίβειας. Αυτό συνεπάγεται ότι το ερώτηµα
του πλησιέστερου γείτονα ικανοποιείται για ακρίβεια ε.
Η διαδικασία ξεκινά µε τον εντοπισµό του κελιού που περιέχει το σηµείο q . Στη συνέχεια
απαριθµούνται τα κελιά ξεκινώντας από το πλησιέστερο στο q κελί. ∆εδοµένου ότι ένα κελί
συσχετίζεται µε τουλάχιστον ένα σηµείο, καθώς ο αλγόριθµος επισκέπτεται ένα κελί, υπολογίζει την απόσταση του (των) σηµείου (σηµείων) του από το q και κρατά το πλησιέστερο
σηµείο. ΄Εστω p το σηµείο αυτό. Η αναζήτηση τερµατίζει αν η απόσταση r από το τρέχον κελί
υπερβαίνει την απόσταση του q από το p προσαυξηµένη κατά ένα ποσοστό ε:

r>

dist(p, q)
.
1+ε

(1.10)

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οποιοδήποτε σηµείο που µπορεί να προκύψει συνεχίζοντας
την αναζήτηση, ϑα απέχει από το q περισσότερο από dist(p, q)/(1 + ε) και συνεπώς το σηµείο
p που έχει εντοπιστεί είναι ο (1 + ε)-πλησιέστερος γείτονας.
Λήµµα 1.1 Το πλήθος των ϕύλλων που επιστέπτεται ο αλγόριθµος πλησιέστερου γείτονα είναι
το πολύ :



Cd,ε 6 1 + 6

d
ε

d

για οποιαδήποτε µετρική Minkowski.
Για την απόδειξη του λήµµατος ϐλέπε [5].
Ερωτήµατα Αναζήτησης ∆ιαστήµατος
Ο αλγόριθµος για την απάντηση ενός range query µε τη χρήση ενός BBD δέντρου στηϱίζεται στη ϕιλοσοφία απάντησης ενός range query σε ένα διαµεριστικό δέντρο (partitioning
tree). Ο αλγόριθµος ξεκινάει από τη ϱίζα και εξετάζει αν ένας κόµβος ϐρίσκεται εντός ή εκτός
του χωρίου. Εφόσον ο κόµβος δεν κείται πλήρως εντός ή εκτός του χωρίου, το ερώτηµα µεταϕέρεται στα παιδιά του συγκεκριµένου κόµβου. ΄Εστω ένα χωρίο του d-διάστατου χώρου Q.
∆εδοµένης της προσεγγιστικής ϕύσης της αναζήτησης, ορίζεται το εσωτερικό διάστηµα (inner
range) Q− και το εξωτερικό διάστηµα (outer range) Q+ ως η συρρίκνωση και η αύξηση του
Q κατά wε αντίστοιχα [4].

1.4 ∆ενδρικές ∆οµές

14

Με ϐάση τα παραπάνω, τα σηµεία που ϐρίσκονται εντός του Q µπορούν να ϐρεθούν µε
τον ακόλουθο τρόπο, µε τη ϐοήθεια ενός BBD δέντρου. Ξεκινώντας από τη ϱίζα, ελέγχεται
αρχικά αν το κελί του εκάστοτε κόµβου είναι υποσύνολο του Q+ . Εφόσον ο έλεγχος αυτός
ισχύει, τότε τα σηµεία που ανήκουν στον κόµβο αυτό, ανήκουν στο χωρίο Q και µόνον αυτά.
Ο αλγόριθµος τερµατίζει επιστρέφοντας τα σηµεία αυτά. Αν το κελί δεν τέµνεται µε το Q− ,
τότε δεν έχει κοινά σηµεία µε το Q και ο αλγόριθµος τερµατίζει χωρίς να επιστρέψει σηµεία.
Στην περίπτωση που ο τρέχον κόµβος είναι ϕύλλο, κάθε σηµείο του ελέγχεται ξεχωριστά αν
ανήκει ή όχι στο χωρίο Q και ο αλγόριθµος επιστρέφει τα σηµεία που ανήκουν στο χωρίο.
Τέλος, αν ο τρέχον κόµβος δεν είναι ϕύλλο, τότε ο αλγόριθµος καλείται και για τα δύο παιδιά.
Οι Arya και Mount [4] απέδειξαν ότι για ένα BBD δέντρο που περιέχει n σηµεία του Rd ,
τότε
εντός ενός χωρίου Q εντοπίζονται µε ακρίβεια ε > 0 σε χρόνο

 τα σηµεία που ϐρίσκονται

√
O 2d log n + (3 d/ε)d .

Ο αλγόριθµος για την απάντηση ενός range query µε ακρίβεια ε για ένα χωρίο Q και ένα
κόµβο v µπορεί να περιγράφει από τον παρακάτω ψευδοκώδικα.
Αλγόριθµος 1.4 Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,v ,ΛίσταΑποτελεσµάτων)
ΑΝ cell(v) ⊆ Q+ ΤΟΤΕ
ΛίσταΑποτελεσµάτων.Εισήγαγε(v );
Τερµάτησε ;
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΑΝ cell(v) ∩ Q− = ∅ ΤΟΤΕ
Τερµάτησε ;
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΑΝ v είναι ϕύλλο ΤΟΤΕ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ p ∈ ΣηµείαΤου(v) ΚΑΝΕ
ΑΝ p ∈ Q ΤΟΤΕ
ΛίσταΑποτελεσµάτων.Εισήγαγε(p);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΙΩΣ
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,LSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
Αναζήτηση∆ιαστήµατος(Q,RSON[v],ΛίσταΑποτελεσµάτων);
Τερµάτησε ;
ΤΕΛΟΣ ΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Αλγόριθµοι Οµαδοποίησης

2.1 Ιεραρχικοί Αλγόριθµοι
∆εδοµένου ότι ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των διαµεριστικών
αλγόριθµων καθώς και των εξελικτικών αλγόριθµων οµαδοποίησης, δεν επικεντρώνεται σε
Ιεραρχικούς αλγόριθµους, αλλά γίνεται µια συνοπτική αναφορά. ΄Οπως έχει προαναφερθεί
και παραπάνω οι Ιεραρχικοί αλγόριθµοι δεν περιορίζονται στη διαµέριση του συνολού σε
οµάδες. Αντιθέτως, κατασκευάζουν µια δενδροδοµή µε ϱίζα το σύνολο των στοιχείων και
ϕύλλα τα ίδια τα στοιχεία. Οι Ιεραρχικοί αλγόριθµοι µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, τους Συγχωνευτικούς και τους ∆ιαµεριστικούς. ΄Ενας Συγχωνευτικός αλγόριθµος
(agglomerative algorithm) ξεκινά αντιµετωπίζοντας κάθε στοιχείο ως ξεχωριστή οµάδα και
προχωράει ενώνοντας οµάδες έως ότου ικανοποιηθεί το κριτήριο τερµατισµού του. Από την
άλλη, ένας ∆ιαιρετικός αλγόριθµος (divisive algorithm) ξεκινά ϑεωρώντας ολόκληρο το σύνολο των σηµείων ως µια οµάδα και προχωρά διαιρώντας τις οµάδες που προκύπτουν έως ότου
ικανοποιηθεί το κριτήριο τερµατισµού.
Οι Συγχωνευτικοί αλγόριθµοι αρχίζουν ϑεωρώντας κάθε σηµείο ως οµάδα και προχωϱούν στην κατασκευή του δενδρογράµµατος ενώνοντας ανά δύο τις οµάδες. Η οµάδα που
προκύπτει αποτελεί τον πατέρα των οµάδων από τις οποίες προήλθε. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου ο αλγόριθµος καταλήξει σε µια οµάδα που ταυτίζεται µε το σύνολο
των σηµείων.
Οι ∆ιαµεριστικοί αλγόριθµοι αντιµετωπίζουν το σύνολο όλων των σηµείων ως µια οµάδα
και εν συνεχεία διαµερίζουν το σύνολο αυτό σε δύο µικρότερα σύνολα. Τοποθετώντας το
αρχικό σύνολο–οµάδα στην ϱίζα ενός δέντρου και κατασκευάζοντας το δέντρο αναδροµικά,
ο κάθε κόµβος συσχετίζεται µε µια οµάδα και επιπλέον συσχετίζεται µε δύο παιδιά που
προκύπτουν από τη διαµέριση της οµάδας αυτής. Η κατασκευή του δέντρου αυτού τερµατίζει
όταν οι οµάδες αποτελούνται από ένα µόνο στοιχείο ή ένα προκαθορισµένο πλήθος στοιχείων.
Οι ιεραρχικοί συγχωνευτικοί αλγόριθµοι χωρίζονται ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού
της απόστασης δύο οµάδων [24, 31, 47]. Οι πιο σηµαντικοί τρόποι µέτρησης της απόστασης
είναι :
1. Απλή σύνδεση ή κοντινότερου γείτονα (Single linkage)
2. Πλήρης σύνδεσης ή απώτατου γείτονα (Complete linkage)
3. Σύνδεση µέσου όρου (Average linkage)
4. Μέθοδος του Ward
5. Σύνδεση κεντροειδούς (Centroid)
6. Σύνδεση διαµέσου (Median)
Οι τρόποι σύνδεσης που ϐρίσκουν εφαρµογή στις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να
περιγραφούν µε τη χρήση ενός γενικού σχήµατος. Το σχήµα αυτό έχει τέσσερις παραµέτρους, κάθε µία από τις οποίες µεταβάλλεται ανάλολα µε τον τρόπο µέτρησης της απόστασης
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µεταξύ δύο οµάδων. Επιπλέον, η έκφραση αυτή χρησιµοποιείται αναδροµικά, προκειµένου
να ϐρεθεί η απόσταση µιας οµάδας (όπως αυτή και αν περιγράφεται) από µία άλλη, η οποία
έχει προκύψει ως συνένωση δύο διαφορετικών οµάδων. Συγκεκριµένα, η απόσταση dk(ij) ,
µεταξύ της οµάδας k και της οµάδας (ij), που προέκυψε από τη συγχώνευση των οµάδων i
και j κατά τη διάρκεια ενός συναθροιστικού ϐήµατος, δίνεται από την έκφραση

dk(ij) = αi dki + αj dkj + βdij + γ|dki − dkj |.

(2.1)

Συνεπώς, οι παραπάνω τρόποι σύνδεσης προκύπτουν αν ϱυθµιστούν οι παράµετροι της παϱαπάνω έκφρασης :

αi

αj

β

γ

Κοντινότερος Γείτονας

1
2

1
2

0

− 12

Απώτατος Γείτονας

1
2

1
2

0

1
2

ni
ni +nj

nj
ni +nj

0

0

nk +ni
nk +ni +nj

nk +nj
nk +ni +nj

nk
− nk +n
i +nj

0

ni
ni +nj

nj
ni +nj

−αi αj

0

1
2

1
2

− 41

0

Τρόπος Σύνδεσης

Σύνδεση Μέσου ΄Ορου
Μέθοδος του Ward
Οµαδοποίηση Centroid
Οµαδοποίηση Median

Πίνακας 2.1: Συντελεστές για την έκφραση της οµοιότητας µεταξύ οµάδων

Οι τρόποι σύνδεσης αποτελούν τρόπους έκφρασης της οµοιότητας ή ανοµοιότητας µεταξύ
των οµάδων. Οι ϐασικότεροι από αυτούς είναι του κοντινότερου γείτονα (simple linkage) και
του απώτατου γείτονα (complete linkage). Σύµφωνα µε τον τύπο του κοντινότερου γείτονα, η
απόσταση µεταξύ των οµάδων είναι η µικρότερη απόσταση µεταξύ ενός σηµείου της πρώτης
οµάδας και ενός σηµείου της δεύτερης οµάδας. Αντιθέτως, ο τύπος του απώτερου γείτονα
ϑεωρεί ως απόσταση µεταξύ δύο οµάδων τη µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ ενός σηµείου της
πρώτης οµάδας και ενός σηµείου της δεύτερης οµάδας.

2.2 k -means
Ο k -means είναι ένας από τους παλαιότερους και ευρέως χρησιµοποιούµενους αλγόϱιθµους [28]. Ανήκει στην κατηγορία των ∆ιαχωριστικών αλγορίθµων. Κατασκευάζει µια
µοναδική οµαδοποίηση και όχι µια δοµή οµάδων, όπως ένας Ιεραρχικός αλγόριθµος. Η
ϐασική ιδέα του αλγορίθµου είναι η δηµιουργία k οµάδων (όπου το k προσδιορίζεται από
το χρήστη) που περιγράφουν µε τον καλύτερο τρόπο το σύνολο δεδοµένων. Κάθε οµάδα
αναπαριστάται από το κέντρο της και κάθε σηµείο ανήκει στην οµάδα της οποίας το κέντρο
ϐρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο αυτό. Τα κέντρα αυτά των οµάδων προσδιορίζονται επαναληπτικά ώστε να συµπίπτουν µε το µέσο όρο των στοιχείων της εκάστοτε οµάδας. Αναλυτικά,
µπορούµε να ορίσουµε τη συνάρτηση συµµετοχής ενός στοιχείου Xi στην οµάδα Cj :

µj (Xi ) =



1 εάν kXi − Pj k ≤ kXi − Pl k, ∀ l 6= j
,
0 διαφορετικά

(2.2)

όπου µε Pl συµβολίζεται το κέντρο της Cl οµάδας, ενώ χρησιµοποιείται η Ευκλείδεια µετρική.
Αφού όλα τα σηµεία έχουν ανατεθεί σε µια οµάδα, ο αλγόριθµος υπολογίζει τα νέα κέντρα
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των οµάδων από τη σχέση :

Pn
i=1 µj (Xi )Xi
.
Pj = P
n
i=1 µj (Xi )

(2.3)

Ο k -means αποσκοπεί στο διαχωρισµό των στοιχείων σε k οµάδες µεγιστοποιώντας την
οµοιογένεια των στοιχείων εντός της κάθε οµάδας. Η ιδέα αυτή υλοποιείται µε την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης :

J=

n
k X
X
j=1 i=1

µj (Xi )kXi − Pj k2 .

(2.4)

Η στάθµη της διαφοράς του κάθε σηµείου από το κέντρο της οµάδας εκφράζει τη διαφορετικότητα του σηµείου αυτού από το κέντρο της οµάδας, ή αλλιώς από τον εκπρόσωπο της
οµάδας. Μικρότερες διαφορές συνεπάγονται οµοιογενέστερη οµάδα. Συνεπώς η συνάρτηση
(2.4) εκφράζει το άθροισµα της ανοµοιογένειας της κάθε οµάδας. Ο αλγόριθµος µπορεί να
περιγραφεί από τον παρακάτω ψευδοκώδικα :
Αλγόριθµος 2.1 kmeans(k ,Σύνολο∆εδοµένων)
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Αρχικοποίησε k κέντρα στο χώρο των σηµείων του συνόλου δεδοµένων
Ανέθεσε κάθε σηµείο στην οµάδα µε το κοντινότερο κέντρο
Υπολόγισε τα νέα κέντρα των οµάδων µε ϐάση τις εξισώσεις (2.2) και (2.3).
ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η τιµή της 2.4 είναι µικρότερη µιας προκαθορισµένης τιµής
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : τα κέντρα της οµαδοποίησης.
Λόγω της απλότητάς του και της δυναµικής του όταν πρόκειται για σφαιρικές οµάδες, ο

k-means έχει ϐρει πολλές εφαρµογές και κυρίως έχει τροποποιηθεί από πολλούς ερευνητές
ώστε να µπορεί να υπερνικήσει τις αδυναµίες του. Μερικές από τις χαρακτηριστότερες
παραλλαγές είναι ο Ασαφής C -means και ο Σφαιρικός k -means (sk -means).

2.2.1

Ασαφής C -means

Μια από τις γνωστότερες παραλλαγές του k -means είναι ο Ασαφής C -means (Fuzzy
C -means – FCM) ή και Ασαφής k-means [22]. Εν αντιθέσει µε τον k-means, ο Ασαφής C means δεν δηµιουργεί µια αυστηρή οµαδοποίηση αλλά υπολογίζει ένα ποσοστό συµµετοχής
του κάθε σηµείου σε κάθε οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι ένα σηµείο δεν ανήκει αποκλειστικά σε
µια οµάδα, αλλά σε όλες τις οµάδες µε ένα ϐαθµό συµµετοχής. Ο ϐαθµός συµµετοχής ενός
σηµείου Xi σε µια οµάδα j µε κέντρο Pj υπολογίζεται από την έκφραση :

µj (Xi ) =


c 
X
kXi − Pj k 1/r−1
l=1

kXi − Pl k

!−1

,

(2.5)

µε µj ∈ [0, 1] και r ∈ (1, +∞) µια παράµετρος που καθορίζει την ασάφεια της οµαδοποίησης. ΄Οταν r → 1, η διαµέριση γίνεται ασυµπτωτικά αυστηρή. Απ΄ την άλλη, όταν r → +∞
η διαµέριση γίνεται µέγιστα ασαφής, ϑεωρώντας δηλαδή ότι κάθε σηµείο ανήκει σε κάθε
οµάδα µε τον ίδιο ϐαθµό συµµετοχής. Ο αλγόριθµος εξελίσσει τα κέντρα των οµάδων όπως
και ο k -means µε τη διαφορά ότι τα νέα κέντρα των οµάδων δίνονται από την έκφραση :

Pn
r
i=1 [µj (Xi )] Xi
Pj = P
n
r .
i=1 [µj (Xi )]

(2.6)

Επιπλέον, η συνάρτηση που ελαχιστοποιείται είναι η

D=

n
c X
X
j=1 i=1

[µj (Xi )]r kXi − Pl k2 .

(2.7)
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Η µόνη διαφορά των εκφράσεων (2.6) και (2.7) από τις (2.3) και (2.4) είναι ότι πλέον ο
ϐαθµός συµµετοχής είναι υψωµένος στην r . Ο ϐαθµός συµµετοχής, ο οποίος λαµβάνει τιµές
στο διάστηµα [0, 1], υψώνεται στην παράµετρο r που εκφράζει την ασάφεια της οµάδας. Με
αυτόν τον τρόπο, µεγαλύτερη ασάφεια της οµαδοποίησης συνεπάγεται µικρότερη συµµετοχή
ενός σηµείου σε µια οµάδα, µεγαλώνοντας την αβεβαιότητα µε την οποία κατατάσσεται ένα
σηµείο σε µια οµάδα.

2.2.2

Σφαιρικός k -means

Σε προβλήµατα όπως η οµαδοποίηση κειµένων, η διάσταση του προβλήµατος µπορεί να
είναι εξαιρετικά µεγάλη. Για παράδειγµα, ένα από τα γνωστότερα σύνολα κειµένων είναι το
NSF (National Science Foundation) που αποτελείται από 13297 κείµενα και στο οποίο εµϕανίζονται 66006 διαφορετικές λέξεις. Σύµφωνα µε τις κλασικές αρχές της αναπαράστασης
κειµένων, αυτό µεταφράζεται σε ένα πρόβληµα στον R66006 [16]. Προφανώς, η επίλυση ενός
προβλήµατος αυτής της διάστασης δεν µπορεί να γίνει µε τη χρήση µιας µετρικής Minkowski. Παρατηρώντας ότι σε προβλήµατα οµαδοποίησης κειµένων, το µήκος ενός κειµένου (και
συνεπώς οι ακριβείς του συντεταγµένες στο χώρο των κειµένων) δεν έχει σηµασία, καθώς ένα
κείµενο µπορεί να έχει το ίδιο νόηµα µε ένα κείµενο µεγαλύτερου µεγέθους, όπως για παϱάδειγµα η περίληψη µιας εργασίας µε το πλήρες κείµενο της εργασίας αυτής. Για το λόγο
αυτό, χρησιµοποιείται εκτενώς σαν συνάρτηση οµοιότητας η συνάρτηση του συνηµιτόνου, η
οποία λαµβάνει υπ’οψην της µόνο την γωνία δύο διανυσµάτων ϑέσης δύο σηµείων όταν αυτά
είναι κανονικοποιηµένα ώστε να έχουν µοναδιαίο µήκος. Τέλος, έστω ότι όλα τα σηµεία ενός
συνόλου δεδοµένων ανήκουν στον Rd>0 .
Ο σκοπός του σφαιρικού k -means είναι ο ίδιος µε αυτόν του απλού k -means, αλλά αλλάζουν ορισµένες έννοιες, όπως αυτή της απόστασης δύο σηµείων, που πλέον εξαρτάται µόνο
από τη γωνία των διανυσµάτων ϑέσης τους. Επίσης, το κέντρο µιας οµάδας περιγράφεται
από ένα διάνυσµα που καλείται concept vector και όχι απλά από το µέσο όρο των στοιχείων.
΄Εστω σηµεία ενός συνόλου S ⊂ Rd>0 και π1 , π2 , . . . , πk µια διαµέριση του S σε οµάδες. Το
µέσο µιας οµάδας υπολογίζεται όπως και πριν ως :

mj =

1 X
x,
|πj | x∈π

(2.8)

j

όπου ένα διάνυσµα ανήκει σε µια οµάδα, µόνο αν ϐρίσκεται πλησιέστερα στον εκπρόσωπο
της οµάδας αυτής σε σχέση µε τους εκπροσώπους των άλλων οµάδων. Ως concept vector
ορίζεται το µοναδιαίο διάνυσµα :

cj =
για το οποίο ισχύει :

X

x∈πj

mj
,
kmj k

x·z6

X

x∈πj

(2.9)

x · cj .

(2.10)

∆ύο όµοια σηµεία σύµφωνα µε τη συνάρτηση συνηµιτόνου έχουν µέτρο οµοιότητας κοντά
στη µονάδα, ενώ αντιθέτως δύο σηµεία µε µεγάλη γωνία µεταξύ τους είναι αρκετά διαφορετικά και έχουν µέτρο οµοιότητας κοντά στο µηδέν. Είναι προφανές ότι ο σκοπός του σφαρικού
k-means είναι να µεγιστοποιήσει την οµοιότητα όλων των στοιχείων που ϐρίσκονται σε κάθε
οµάδα. Σε αντιστοιχία µε τη συνάρτηση που ελαχιστοποιεί ο k -means (2.4), η συνάρτηση
που µεγιστοποιεί ο σφαρικός k -means είναι η :

Q({π}kj=1 ) =

k X
X

j=1 x∈πj

x · cj .

(2.11)
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Ο αλγόριθµος του σφαρικού k -means µπορεί να περιγραφεί από τα παρακάτω ϐήµατα [16]:
1. Τυχαία αρχικοποίηση µιας διαµέρισης του συνόλου S :
2. Υπολογίσµος των διανύσµατων

n

(t)

cj

ok

j=1

n

o
(t) k

πj

j=1

, t = 0.

.

3. Εντοπισµός για κάθε σηµείο του S , του concept vector που ϐρίσκεται πλησιέστερα
(t+1) k
}j=1

σε αυτό. Υπολογίζονται δηλαδή, οι διαµερίσεις {πj
(t+1)

{πj

µε ϐάσει την έκφραση

o
n
(t)
(t)
} = x ∈ {xi }ni=1 : x · cj > x · cl , 1 6 l 6 n , 1 6 j 6 k.

(2.12)

Σύµφωνα µε την παραπάνω έκφραση, ένα σηµείο ϑεωρείται ότι ανήκει σε µια οµάδα, αν το concept vector της οµάδας αυτής ϐρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο από
οποιοδήποτε άλλο concept vector. Στην εξαιρετική περίπτωση που δύο concept vector
ϐρίσκονται ταυτόχρονα πλησιέστερα σε ένα σηµείο, το σηµείο αυτό εισάγεται σε µια
από τις δύο οµάδες µε τυχαίο τρόπο.
4. ΄Ελεγχος του κριτηρίου τερµατισµού. Εάν ικανοποιείται η ανίσωση





(t+1) k
(t)
}j=1 6 ε,
Q {πj }kj=1 − Q {πj

(2.13)

αυξάνεται το t και επαναλαµβάνονται τα ϐήµατα από το 2. Εάν το κριτήριο πληρεί(t+1)

ται, τότε η διαµέριση {πj
}kj=1 ϑεωρείται ως η επιθυµητή οµαδοποίηση του S µε
αντιπροσώπους τα αντίστοιχα concept vector.

2.3 k -windows
Ο αλγόριθµος k -windows είναι µια επέκταση του αλγορίθµου k -means, ο οποίος προτάϑηκε το 2002 από τους Βραχάτη κ.ά. [45]. Βασικό του πλεονέκτηµα είναι το γεγονός ότι δεν
είναι απαραίτητος ο εκ των προτέρω προσδιορισµός των οµάδων που υπάρχουν στο σύνολο
δεδοµένων και πρέπει ο αλγόριθµος να εντοπίσει. Ο αλγόριθµος προσδιορίζει αυτόµατα το
πλήθος των οµάδων που υπάρχουν σε ένα σύνολο δεδοµένων. Ο k -windows ξεκινά µε την
τυχαία αρχικοποίηση ενός συνόλου παραθύρων.
Ορισµός 2.1 (Παράθυρο) Ως παράθυρο ορίζεται ένα n-διάστατο διάστηµα της µορφής :

[a1 , b1 ] × [a2 , b2 ] × · · · × [an , bn ] ⊂ Rn .
Ο k -windows µετακινεί και µεγεθύνει ένα σύνολο παραθύρων στον d-διάστατο χώρο έτσι
ώστε αυτά να περικλείουν όλες τις οµάδες. Εν συνεχεία, τα παράθυρα αυτά ελέγχονται για
τυχόν επικαλύψεις και απορρίπτονται τα πλεονάζοντα. Τα τελικά παράθυρα αναπαριστούν
τις οµάδες του συνόλου δεδοµένων.

2.3.1

Μετακίνηση

Ως πρώτο ϐήµα του αλγόριθµου, ο αλγόριθµος µετακινεί τα παράθυρα στο χώρο έτσι
ώστε το κέντρο του εκάστοτε παραθύρου να ταυτιστεί µε το µέσο όρο των σηµείων που ϐρίσκονται εντός του παραθύρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο k -windows τροποποιεί ένα
παράθυρο µε ϐάση το κέντρο του. Είναι προτιµότερο το κέντρο ενός παραθύρου να ϐρίσκεται
πλησιέστερα στο κέντρο ϐάρους των σηµείων, έτσι ώστε οι τροποποιήσεις ενός παραθύρου να
συνεχίζουν να περιέχουν την πλειοψηφία των σηµείων του.
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Το κέντρο ϐάρους των σηµείων είναι ο µέσος όρος των σηµείων του συνόλου δεδοµένων
που εµπεριέχονται στο παράθυρο και δίνεται από την έκφραση :

c=

1 X
~x.
Qw
x∈Qw

Το ϐήµα αυτό επαναλαµβάνεται έως ότου η απόσταση του κέντρου του παραθύρου να µην
απέχει ουσιαστικά από το µέσο όρο των σηµείων του εκάστοτε παραθύρου.

Σχήµα 2.1: Η διαδικασία της µετακίνησης για το παράθυρο M1

Στο παραπάνω Σχήµα (2.1), παρουσιάζεται η διαδικασία της µετακίνησης για το παράθυϱο Μ1. Αφού ϐρεθούν τα στοιχεία που περικλύονται από το Μ1, υπολογίζεται ο µέσος όρος
τους. Εν συνεχεία το Μ1 µετακινείται έτσι ώστε το κέντρο του να συµπέσει µε το µέσο όρο
των σηµείων που αυτό περικλείει. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν διαδοχικά τα παράθυρα
Μ2 και Μ3. Η διαδικασία σταµατά όταν το κέντρο του παραθύρου δεν απέχει ουσιαστικά
από το µέσο όρο των σηµείων (η απόστασή τους είναι µικρότερη από µια παράµετρο θv ).
Σε ψευδογλώσσα η διαδικασία αυτή είναι η ακόλουθη :

Αλγόριθµος 2.2 Μετακίνηση(w)
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Υπολόγισε το πλήθος των σηµείων Qw του παραθύρου w.
Υπολόγισε το κέντρο ϐάρους c των σηµείων αυτών.
Μετακίνησε το παράθυρο w ώστε το κέντρο του να συµπίπτει µε το κέντρο ϐάρους c των
σηµείων του αρχικού παραθύρου w.
Υπολόγισε το κέντρο ϐάρους c′ των σηµείων του νέου παραθύρου.
ΕΩΣ ΟΤΟΥ c − c′ 6 θv
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : το παράθυρο w.

2.3.2

Μεγένθυση

Στο δεύτερο ϐήµα, ο αλγόριθµος τροποποιεί τα παράθυρα έτσι ώστε αυτά να περικλείουν
περισσότερα σηµεία από τις εκάστοτε οµάδες. Είναι προφανές ότι η µεγέθυνση σε κάθε
συντεταγµένη δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια µε τις υπόλοιπες. Συνεπώς, η µεγέθυνση γίνεται σταδιακά σε κάθε συντεταγµένη, όσο τα σηµεία που προστίθενται στο εκάστοτε
παράθυρο είναι επαρκή.
Συγκεκριµένα, για κάθε συντεταγµένη, ο αλγόριθµος µεγαλώνει το παράθυρο κατά ένα
ποσοστό θe το οποίο προκαθορίζεται από το χρήστη. Αν το πλήθος των σηµείων που προστί-
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ϑενται στο παράθυρο δεν ξεπερνά ένα επίσης προκαθορισµένο ποσοστό θe , τότε η µεγέθυνση
απορϱίπτεται και ο αλγόριθµος συνεχίζει στην επόµενη συντεταγµένη. Αλλιώς, η µεγέθυνση
γίνεται αποδεκτή και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται
έως ότου αποτύχει για όλες τις συντεταγµένες.
Στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζεται η διαδικασία της µεγέθυνσης για το παράθυρο Ε1. Το παϱάθυρο Ε1 µεγεθύνεται επαναληπτικά ως προς την πρώτη συντεταγµένη όσο η προσαύξηση
σε σηµεία είναι µεγαλύτερη του θc · Qw , όπου µε Qw συµβολίζεται το πλήθος των σηµείων
εντός του παραθύρου w. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα αυτό ισχύει και γι΄ αυτό το λόγο, το
παράθυρο Ε1 µεγεθύνεται κατά θe σχηµατίζοντας το παράθυρο Ε2. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αλλά δεδοµένου ότι η µεγέθυνση δεν προσθέτει σηµαντικό πλήθος στοιχείων,
απορρίπτεται. Η διαδικασία ωστόσο συνεχίζει στην επόµενη συντεταγµένη, όπου η µεγέθυνση δίνει το παράθυρο Ε3, το οποίο ωστόσο απορρίπτεται για τον ίδιο λόγο. Εφόσον, έχουν
προσπελαστεί όλες οι συντεταγµένες, η διαδικασία της µεγέθυνσης τερµατίζει. Το Σχήµα
2.2 περιγράφει καλύτερα τη ϕιλοσοφία της µεγέθυνσης. Ωστόσο, προκειµένου το παράθυϱο που προκύπτει από µια µεγέθυνση να συνεχίζει να περιγράφει µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την περιοχή της οµάδας που περικλύει, το παράθυρο υποβάλλεται στη διαδικασία
της µετακίνησης που περιγράφηκε νωρίτερα. Αυτό αναπαριστάται στο Σχήµα 2.3, όπου το
παράθυρο Ε1 µεγεθύνεται κατά την πρώτη συντεταγµένη και µετακινείται έτσι ώστε να προκύψει το παράθυρο Ε2. ∆εδοµένου ότι τα σηµεία που προστίθενται κατά τη µεγέθυνση του
Ε1 είναι σηµαντικά περισσότερα απ΄ αυτά που περιέχονται στο Ε1, το Ε2 διατηρείται. ∆εν
ισχύει το ίδιο και για το παράθυρο Ε3. Το παράθυρο Ε2 συνεχίζει να µεγεθύνεται ως προς
την πρώτη συντεταγµένη αλλά η µεγένθυσή του έτσι ώστε να προκύψει το Ε3 δεν προσθέτει
σηµαντικό αριθµό σηµείων. Συνεπώς η διαδικασία αποτυγχάνει για την πρώτη συντεταγµένη
απορρίπτοντας το παράθυρο Ε3 και συνεχίζει στην επόµενη συντεταγµένη.
Σε ψευδογλώσσα η διαδικασία αυτή µπορεί να γραφεί ως :

Αλγόριθµος 2.3 Μεγένθυση(θe , θc ,w)
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ συντεταγµένη i ΚΑΝΕ
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Υπολόγισε το πλήθος των σηµείων Qw του παραθύρου w.
∆ιεύρυνε το παράθυρο w κατά θe δηµιουργώντας το w′ .
Υπολόγισε το πλήθος των σηµείων Qw′ του w′ .
ΑΝ (θc · Qw < Qw′ ) ΤΟΤΕ

w′ ← w

ΑΛΛΙΩΣ
Η διεύρυνση χαρακτηρίζεται ανεπιτυχής.
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΕΩΣ ΟΤΟΥ Qw′ ≥ Qw · θc
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΕΩΣ ΟΤΟΥ Οι προσπάθειες διεύρυνσης να είναι ανεπιτυχείς για όλες τις διαστάσεις.
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : το παράθυρο w.

2.3.3

Συγχώνευση

Το τρίτο ϐήµα του αλγορίθµου είναι η συγχώνευση των παραθύρων. Καθώς το πλήθος των
παραθύρων είναι επιλογή του χρήστη και εν γένει µεγαλύτερο από το πλήθος των οµάδων,
µια οµάδα µπορεί να περιγράφεται από περισσότερα από ένα παράθυρα. Σαν τελευταίο
ϐήµα λοιπόν, υπολογίζονται οι τυχόν επικαλύψεις των παραθύρων µεταξύ τους και αν αυτό
κριθεί απαραίτητο, τα δύο παράθυρα συγχωνεύονται.
Συγκεκριµένα προκύπτουν τρεις περιπτώσεις :
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Σχήµα 2.2: Η διαδικασία της µεγέθυνσης για το παράθυρο E1, χωρίς την εµβόλιµη χρήση της διαδικασίας της µετακίνησης. Αυτό κάνει ευκολότερα αντιληπτές τις διαδοχικές µεγεθύνσεις του παραϑύρου ανά συντεταγµένη.

Σχήµα 2.3: Η διαδικασία της µεγέθυνσης για το παράθυρο E2. Σε αυτό το Σχήµα παρουσιάζεται
ολοκληρωµένη η διαδικασία της µεγέθυνσης.

1. Η επικάλυψη δύο παραθύρων είναι µεγάλη. ∆ιαγράφεται το ένα από τα δύο παράθυρα,
καθώς ϑεωρούνται ότι περιγράφουν στοιχεία της ίδιας οµάδας και του ίδιου χώρου.
2. Η επικάλυψη δύο παραθύρων είναι µέσου µεγέθους. Και τα δύο παράθυρα διατηϱούνται καθώς περιγράφουν στοιχεία της ίδιας οµάδας, ωστόσο το καθένα καλύπτει
διαφορετική περιοχή του χώρου της ίδιας οµάδας.
3. Η επικάλυψη δύο παραθύρων είναι µικρή. Και τα δύο παράθυρα διατηρούνται καθώς
περιγράφουν διαφορετικές οµάδες.
Τα παρακάτω Σχήµατα περιγράφουν τις τρεις περιπτώσεις που συναντώνται στη διαδικασία της συγχώνευσης. Συγκεκριµένα στο Σχήµα 2.4 ϕαίνεται ότι και τα δύο παράθυρα,
W1 και W2, περιγράφουν το ίδιο σχεδόν σύνολο σηµείων. Επιπλέον, σε κάθε παράθυρο
ανήκει και ένα µικρό πλήθος σηµείων το οποίο δεν ανήκει στο άλλο. Τα σηµεία αυτά που
δεν ϐρίσκονται στην τοµή είναι αναλογικά πολύ λίγα σε σχέση µε τα κοινά σηµεία. Τα παράϑυρα αυτά έχουν σηµαντική επικάλυψη και συνεπώς το παράθυρο µε το µικρότερο πλήθος
σηµείων (εδώ το W2), µπορεί να απορριφθεί ως πλεονάζον καθώς τα δύο παράθυρα περιγράφουν την ίδια περιοχή της ίδιας οµάδας. Τα παράθυρα W3 και W4 του Σχήµατος 2.5
περιγράφουν περιοχές µε περίπου την ίδια πυκνότητα. Το πλήθος των κοινών σηµείων είναι
αρκετά µεγάλο, εν συγκρίσει µε το πλήθος των κοινών σηµείων του Σχήµατος 2.4. Ωστόσο,
δεν είναι αισθητά µικρότερο από το πλήθος των σηµείων του κάθε ενός από τα παράθυρα W3
και W4. Συνεπώς, περιγράφουν διαφορετικά τµήµατα της ίδιας οµάδας. Οπτικά η παρατήϱηση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα σηµεία των παραθύρων δείχνουν να έχουν
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την ίδια διασκόρπιση στο χώρο, χωρίς να ξεχωρίζουν µεταξύ τους. Τέλος, στο Σχήµα 2.6, τα
παράθυρα W5 και W6 έχουν πολύ µικρή επικάλυψη. Παρατηρεί κανείς ότι τα σηµεία που
ϐρίσκονται στην τοµή τους είναι ελάχιστα σε σχέση µε τα σηµεία του κάθε παραθύρου. Αυτό
µεταφράζεται σαν «χάσµα» στην πυκνότητα µεταξύ των στοιχείων που περιγράφονται από τα
παράθυρα W5 και W6. Συνεπώς τα στοιχεία του παραθύρου W5 ανήκουν σε διαφορετική
οµάδα από τα σηµεία του παραθύρου W6.

Σχήµα 2.4: Πρώτη περίπτωση συγχώνευσης : τα παράθυρα ανήκουν στην ίδια οµάδα και περιγράϕουν την ίδια περιοχή του χώρου

Σχήµα 2.5: ∆εύτερη περίπτωση συγχώνευσης : τα παράθυρα ανήκουν στην ίδια οµάδα αλλά περιγράφουν διαφορετική περιοχή του χώρου

Σε ψευδογλώσσα η διαδικασία αυτή περιγράφεται ως ακολούθως :
Αλγόριθµος 2.4 Συγχώνευση(θs , θm ,Λίστα΄ΟλωνΤωνΠαραθύρων)
ΓΙΑ ΚΑΘΕ παράθυρο w που δεν έχει ετικέτα ΚΑΝΕ
Θέσε : στο παράθυρο w την ετικέτα lj .
ΑΝ υπάρχει παράθυρο w′ διαφορετικό από το w που να επικαλύπτεται µε το w ΤΟΤΕ
Υπολόγισε το πλήθος Qw,w′ των κοινών τους σηµείων
Q

′

ΑΝ Qw,w′ > θs ΤΟΤΕ
w
Απέρριψε το 
παράθυρο µετα λιγότερα σηµεία
ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ 21

Qw,w′
Qw

+

N
Qw

> θm ΤΟΤΕ

Θέσε : στο παράθυρο w την ετικέτα του w′ .
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
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Σχήµα 2.6: Τρίτη περίπτωση συγχώνευσης : τα παράθυρα δεν ανήκουν στην ίδια οµάδα

2.4 DBSCAN
Ο αλγόριθµος αυτός, που προτάθηκε το 1996 από τους Ester et al., χωρίζει τα σηµεία
του χώρου σε οµάδες µε ϐάση την πυκνότητα της γειτονιάς τους [18]. Η ιδέα πίσω από τον
DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) είναι να χωρίσει το
χώρο σε γειτονιές µε µεγάλη πυκνότητα, οι οποίες διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες περιοχές
του χώρου από περιοχές µικρότερης πυκνότητας. Πριν την περιγραφή του αλγορίθµου
DBSCAN, κρίνεται απαραίτητο να δωθούν µερικοί ορισµοί. Ο ϐασικότερος ορισµός είναι
αυτός της γειτονιάς ενός σηµείου :
Ορισµός 2.2 (Eps-γειτονιά ενός σηµείου) Ως Eps-γειτονιά ενός σηµείου p ορίζεται το σύνολο :

NEps(p) = {q ∈ D | kp − qk 6 Eps}
Θα µπορούσε κανείς να ϑεωρήσει ότι όλα τα στοιχεία µιας οµάδας C περιέχουν ένα ελάχιστο πλήθος στοιχείων (M inP ts). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για σηµεία στις παρυφές
µιας οµάδας, για τα οποία παρατηρείται ότι δεν έχουν πάνω από M inP ts σηµεία σε µια
γειτονιά τους. Με ϐάση την παρατήρηση αυτή, τα σηµεία µιας οµάδας µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στα σηµεία του «πυρήνα» (core point), που είναι σηµεία µε
πολλά στοιχεία σε µια Eps-γειτονιά τους. Αντιθέτως, σηµεία κοντά στο όριο µιας οµάδας δεν
έχουν απαραίτητα πάνω από M inP ts σε µια Eps-γειτονιά τους. Τα σηµεία αυτά καλούνται
«συνοριακά» σηµεία (border points). Αυτό σηµαίνει ότι για να ανήκει ένα συνοριακό σηµείο
p σε µια οµάδα C πρέπει να ανήκει σε µια Eps-γειτονιά ενός σηµείου q µιας οµάδας. Βάσει αυτού εισάγεται η έννοια του directly density-reachable σηµείου από ένα σηµείο µιας
οµάδας.
Ορισµός 2.3 (directly density-reachable) ΄Ενα σηµείο p είναι directly density-reachable
από ένα σηµείο q σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts, αν
1. p ∈ NEps (q) και
2. |NEps (q)| > M inP ts (συνθήκη εσωτερικού σηµείου)
Η ιδιότητα directly density-reachable είναι συµµετρική για δύο σηµεία του πυρήνα,
αλλά όχι για δύο σηµεία, όπου ένα εκ των οποίων είναι συνοριακό. Η έννοια του directly
density-reachable µπορεί να γενικευτεί στην density-reachable που ορίζει µια πεπερασµένη
ακολουθία σηµείων τα οποία ανά δύο είναι directly density-reachable.
Ορισµός 2.4 (density-reachable) ΄Ενα σηµείο p είναι density-reachable από ένα σηµείο q
σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts, αν υπάρχει αλυσίδα σηµείων p1 , p2 , . . . , pn ,
όπου p1 = q και pn = p, έτσι ώστε το κάθε pi+1 να είναι directly density-reachable από το pi .
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΄Οπως και η ιδιότητα directly density-reachable, έτσι και η ιδιότητα density-reachable
δεν είναι συµµετρική εν γένει, αλλά µόνο για τα σηµεία του πυρήνα. ∆ύο σηµεία µπορεί να
ανήκουν σε µια οµάδα αλλά να µην είναι density-reachable. Η συγκεκριµένη περίπτωση
λαµβάνει χώρα αν τα δύο σηµεία είναι συνοριακά. Ωστόσο, ϑα υπάρχει ένα σηµείο του
πυρήνα από το οποίο και τα δύο αυτά συνοριακά σηµεία µπορεί να είναι density-reachable.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δύο αυτά σηµεία λέγονται density-connected.
Ορισµός 2.5 (density-connected) ΄Ενα σηµείο p είναι density-connected µε ένα σηµείο q
σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts, αν υπάρχει σηµείο o τέτοιο ώστε τα p και q να
είναι density-reachable από το σηµείο o σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts.
Η ιδιότητα density-connected είναι συµµετρική για όλα τα σηµεία µιας οµάδας ανεξάρτητα αν είναι ή όχι συνοριακά. Με ϐάση τους παραπάνω ορισµούς µπορούν να ορίστουν οι
έννοιες της οµάδας και του ϑορύβου. ∆ιαισθητικά, µια οµάδα είναι µια περιοχή του χώρου
στην οποία υπάρχουν περισσότερα σηµεία από άλλες, δηλαδή µια περιοχή µε µεγαλύτεϱη πυκνότητα σηµείων. Αντιθέτως, ϑόρυβος είναι τα σηµεία του χώρου µε τη µικρότερη
πυκνότητα σηµείων, πρόκειται δηλαδή, για σηµεία των οποίων οι Eps-γειτονιές δεν έχουν
παραπάνω από M inP ts σηµεία.
Ορισµός 2.6 (Οµάδα) ΄Εστω D µια ϐάση δεδοµένων σηµείων. Μια οµάδα C σε σχέση µε
τις παραµέτρους Eps και MinPts, είναι ένα µη κενό υποσύνολο του D που ικανοποιεί τις
ακόλουθες συνθήκες :
1. ∀p, q τέτοια ώστε αν p ∈ C και q είναι density-reachable από το p σε σχέση µε τις
παραµέτρους Eps και MinPts, τότε q ∈ C (Maximality) και
2. ∀p, q ∈ C , το σηµείο p είναι density-connected µε το σηµείο q σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts (Connectivity).
Ορισµός 2.7 (Θόρυβος) ΄Εστω C1 , C2 , . . . , Ck οµάδες της ϐάσης δεδοµένων που έχουν προκύψει από τις παραµέτρους Eps και MinPts, i = 1, . . . , k . Τότε ορίζεται ο ϑόρυβος ως το
σύνολο των σηµείων στη ϐάση δεδοµένων D που δεν ανήκουν σε κάποια οµάδα Ci , δηλαδή ο
ϑόρυβος είναι το σύνολο των στοιχείων :

{p ∈ D|∀i : p ∈
/ Ci }.
Μια οµάδα, δεδοµένων των παραµέτρων Eps και M inP ts, περιέχει τουλάχιστον M inP ts
σηµεία. Τα ακόλουθα λήµµατα είναι αναγκαία για την ϑεµελίωση της ορθότητας του αλγοϱίθµου. Στοιχειοθετούν το γεγονός ότι ο αλγόριθµος µπορεί να εντοπίσει µια οµάδα σε δύο
ϐήµατα : πρώτον επιλέγεται ένα σηµείο το οποίο ανήκει στον πυρήνα ως σηµείο εκκίνησης
και δεύτερον ανακτώνται όλα τα σηµεία που είναι density-reachable από το σηµείο εκκίνησης. Με αυτό τον τρόπο ανακτώνται όλα τα σηµεία που ανήκουν στην ίδια οµάδα µε το
σηµείο εκκίνησης.
Λήµµα 2.1 ΄Εστω p ένα σηµείο της D και |NEps (p)| > M inP ts. Τότε το σύνολο O = {o|o ∈
D όπου ο είναι density-reachable από το p σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts} εί-

ναι µια οµάδα σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts.

Λήµµα 2.2 ΄Εστω C µια οµάδα σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps και MinPts, και έστω p ένα
οποιοδήποτε σηµείο της C µε |NEps (p)| > M inP ts. Τότε η οµάδα C ισοδυναµεί µε το σύνολο
O = {o | o ∈ D όπου ο είναι density-reachable από το p σε σχέση µε τις παραµέτρους Eps
και MinPts}.
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Ο Αλγόριθµος

Για να εντοπιστούν οι οµάδες, ο αλγόριθµος ξεκινάει από ένα σηµείο p και εντοπίζει όλα
τα σηµεία που είναι density-reachable από το p, δεδοµένων πάντα των παραµέτρων Eps
και MinPts. Αν ένα σηµείο ανήκει στον πυρήνα, τότε η διαδικασία αυτή ϑα οδηγήσει στην
εύρεση µιας οµάδας. Αντιθέτως, αν το σηµείο είναι συνοριακό σηµείο, τότε δεν έχει µια Epsγειτονιά µε περισσότερα από M inP ts σηµεία. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθµος επιλέγει
το επόµενο σηµείο της ϐάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια µπορούν να ενωθούν δύο οµάδες
σύµφωνα µε τον ορισµό 2.6, εφόσον η απόστασή τους είναι σχετικά µικρή. Ως απόσταση
δύο σηµείων µπορεί να ορίστει η συνάρτηση :

dist(S1 , S2 ) = min{dist(p, q) | p ∈ S1 , q ∈ S2 }.

(2.14)

Παρακάτω δίνεται ο ψευδοκώδικας του Αλγορίθµου DBSCAN.
Αλγόριθµος 2.5 DBSCAN (ΣύνολοΣηµείων,Eps,MinPts)
ΤαυτότηταΟµάδας ← ΕπόµενηΤαυτότητα(Θόρυβος);
ΓΙΑ i = 1 ΩΣ ΣύνολοΣηµείων.µέγεθος() ΚΑΝΕ
Σηµείο ← ΣύνολοΣηµείων.επέστρεψε(i);
ΑΝ Σηµείο.Ταυτότητα == ΜηΤαξινοµηµένο ΤΟΤΕ
ΑΝ ΜεγέθυνεΤηνΟµάδα(ΣύνολοΣηµείων,Σηµείο,ΤαυτότηταΟµάδας,Eps,MinPts)
ΤΟΤΕ
ΤαυτότηταΟµάδας ← ΕπόµενηΤαυτότητα(ΤαυτότηταΟµάδας);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
Η συνάρτηση ΜεγέθυνεΤηνΟµάδα που αναφέρεται παραπάνω δίνεται από τον παρακάτω
ψευδοκώδικα :
Αλγόριθµος 2.6 ΜεγέθυνεΤηνΟµάδα(ΣύνολοΣηµείων,Σηµείο,ΤαυτότηταΟµάδας,Eps,MinPts)
ΣηµείαΕκκίνησης ← ΣύνολοΣηµείων.Γειτονιά(Σηµείο,Eps);
ΑΝ ΣηµείαΕκκίνησης.Πλήθος() < MinPts ΤΟΤΕ
ΣύνολοΣηµείων.΄ΑλλαξεΤαυτότητα(Σηµείο,Θόρυβος);
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : ΨΕΥ∆ΗΣ
ΑΛΛΙΩΣ
ΣύνολοΣηµείων.΄ΑλλαξεΤαυτότητα(ΣηµείαΕκκίνησης,ΤαυτότηταΟµάδας);
ΣηµείαΕκκίνησης.∆ιέγραψε(Σηµείο);
ΟΣΟ ΣηµείαΕκκίνησης != ΚΕΝΟ ΚΑΝΕ
ΤρέχονΣηµείο ← ΣηµείαΕκκίνησης.Πρώτο();
Αποτέλεσµα ← ΣύνολοΣηµείων.Γειτονιά(ΤρέχονΣηµείο,Eps);
ΑΝ Αποτέλεσµα.Πλήθος() >= MinPts ΤΟΤΕ
ΓΙΑ i = 1 ΩΣ Αποτέλεσµα.Πλήθος() ΚΑΝΕ
ΤρέχονΑποτέλεσµα ← Αποτέλεσµα.επέστρεψε(i);
ΑΝ ΤρέχονΑποτέλεσµα.Ταυτότητα ΕΝΤΟΣ {Αταξινόµητο,Θόρυβος} ΤΟΤΕ
ΑΝ ΤρέχονΑποτέλεσµα.Ταυτότητα == Αταξινόµητο ΤΟΤΕ
ΣηµείαΕκκίνησης.Πρόσθεσε(ΤρέχονΑποτέλεσµα);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΣύνολοΣηµείων.΄ΑλλαξεΤαυτότητα(ΤρέχονΑποτέλεσµα,Ταυτότητα);
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
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ΣηµείαΕκκίνησης.∆ιέγραψε(ΤρέχονΣηµείο);
ΤΕΛΟΣ ΟΣΟ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ : ΑΛΗΘΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΝ
Η κλήση της συνάρτησης ΣύνολοΣηµείων.Γειτονιά(Σηµείο,Eps) επιστρέφει τα σηµεία που
ανήκουν σε µια Eps-γειτονιά του Σηµείο ως µία λίστα σηµείων. Η συνάρτηση αυτή ϐασίζεται
στη δοµή που χρησιµοποιείται για τη ϐάση δεδοµένων. Μια πιθανή λύση είναι η χρήση
δέντρων όπως τα R∗ -δέντρα, αν και στην υλοποίηση του αλγορίθµου έχουν χρησιµοποιηθεί
Range trees.
Η ταυτότητα των σηµείων που έχουν χαρακτηριστεί ως ϑόρυβος µπορεί να αλλάξει αργότερα, κατά τη διάρκεια προσδιορισµού µιας άλλης οµάδας, εφόσον ϐρεθούν να είναι densityreachable από ένα σηµείο το οποίο ανήκει σ΄ αυτή την οµάδα. Αυτά τα σηµεία δεν προστίϑονται στα ΣηµείαΕκκίνησης µιας και τα σηµεία αυτά δεν είναι σηµεία του πυρήνα και η
προσθήκη τους στα ΣηµείαΕκκίνησης ϑα επιβάρυνε τον αλγόριθµο µε επιπλέον ερωτήµατα
τα οποία δεν ϑα συνεισέφεραν επιπλέον πληροφορία. Στην περίπτωση που κάποιο σηµείο
ανήκει σε δύο οµάδες, αυτό καταχωρείται στην πρώτη οµάδα η οποία ανακαλύπτεται πρώτη.
∆εδοµένου ότι οι παράµετροι δεν διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια µιας εκτέλεσης του
αλγορίθµου, τα σηµεία για τα οποία µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο είναι συνοριακά σηµεία. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η σειρά µε την οποία επεξεργάζονται τα σηµεία δεν
µεταβάλλει το αποτέλεσµα σύµφωνα µε το Λήµµα 2.2.

2.4.2

Επιλογή των παραµέτρων Eps και MinPts

Προκειµένου να ϱυθµιστούν οι παράµετροι Eps και MinPts έχει αναπτυχθεί µια απλή
τεχνική [18], η οποία ϐασίζεται στον εντοπισµό της λεπτότερης οµάδας. ΄Εστω ένα σηµείο p
και d η απόστασή του από τον k -οστό γείτονά του. Τότε η d-γειτονιά του p περιέχει k + 1
σηµεία (εκτός από την µάλλον απίθανη περίπτωση που δύο σηµεία έχουν απόσταση d από
το σηµείο p). Επιπλέον, αλλαγές στο k επιφέρουν µικρές αλλαγές στο d. Για συγκεκριµένο
k, ορίζεται η συνάρτηση k-dist η οποία αντιστοιχεί κάθε στοχείο της ϐάσης δεδοµένων στην
απόσταση του σηµείου από τον k -οστό του γείτονα.
Επιλέγεται ένα σηµείο p και ορίζουµε ως Eps την k -dist και ως MinPts το k . ΄Ολα τα
σηµεία µε MinPts ή παραπάνω στην Eps-γειτονιά τους, ϑεωρούνται ως σηµεία του πυρήνα.
Ο σκοπός του ευριστικού είναι να ϐρεθεί η µέγιστη τιµή της k -dist για την λεπτότερη οµάδα.
Στο διάγραµµα των διατεταγµένων σηµείων και των k -dist αποστάσεών τους, το σηµείο το
οποίο δίνει τις τιµές των παραµέτρων είναι το πρώτο σηµείο της πρώτης «κοιλάδας» της
γραφικής παράστασης. Ο υπολογισµός της πρώτης «κοιλάδας» δεν είναι τόσο απλός, ωστόσο
είναι απλό ο χρήστης να εντοπίσει οπτικά την πρώτη «κοιλάδα». Μάλιστα σύµφωνα µε τους
Ester et al. [18] οι γραφικές παραστάσεις για τιµές του k µεγαλύτερες από 4, δεν διαφέρουν
ουσιαστικά από τη γραφική παράσταση για k ίση µε 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Εξελικτικοί Αλγόριθµοι και Εφαρµογές στην
Οµαδοποίηση

Η Εξέλιξη (Evolution) είναι µια διαδικασία ϐελτιστοποίησης που αποσκοπεί
στην ϐελτίωση της ικανότητας ενός οργανισµού (ή ενός συστήµατος) να
επιβιώσει σε δυναµικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

—Andries P. Engelbrecht

Ο Εξελικτικός Υπολογισµός (Evolutionary Computation – ΕΥ) αποτελεί το αποτέλεσµα
της προσπάθειας να χρησιµοποιηθούν οι αρχές της Βιολογικής Εξέλιξης για την επίλυση ενός
προβλήµατος. Εν γένει, κάθε µέλος ενός συνόλου οργανισµών που Ϲει σε ένα αφιλόξενο περιϐάλλον, ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του σε µια προσπάθεια να επιβιώσει και
να διαιωνίσει τον εαυτό του διαµέσου της αναπαραγωγής. Ωστόσο, οι ισχυϱότεϱοι οργανισµοί
τείνουν να επιβιώνουν καθώς το γενετικό υλικό που διαθέτουν τους παρέχει πληροφορία που
έχει προκύψει από την καλύτερη προσαρµογή των προγόνων τους στο περιβάλλον σε σχέση
µε τους προγόνους άλλων οργανισµών. Η διαρκής εξέλιξη και η µεταβίβαση των καλύτεϱων γονιδίων στους απογόνους του κάθε οργανισµού αποτελούν τα ϑεµελιώση συστατικά της
επιβίωσης.
Οι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι (Evolutionary Algorithms – ΕΑ) είναι άµεσα επηρεασµένοι
από την ϑεωρία της Εξέλιξης. Προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα, χρησιµοποιούν ένα
πληθυσµό από άτοµα, καθένα από τα οποία αναπαριστά µια πιθανή λύση του προβλήµατος.
Κάθε λύση ενός προβλήµατος κωδικοποιείται ως γονιδίωµα ενός ατόµου, ενώ µια συνάρτηση
αξιολογεί κατά πόσο ένα άτοµο µπορεί να χαρακτηριστεί ως ισχυρό. Τα άτοµα, εν γένει,
αρχικοποιούνται τυχαία, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο µεταλλάσονται και συνδυάζονται τα
γονιδιώµατα δύο ατόµων προσοµειώνει τις αντίστοιχες διαδικασίες της ϕύσης.
΄Οσον αφορά τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, οι κλασικές µέθοδοι ϐελτιστοποίησης έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικές σε ένα µεγάλο εύρος προβληµάτων. Ωστόσο, οι
ΕΑ υπερτερούν κυρίως αν η συνάρτηση η οποία ελαχιστοποιείται δεν είναι συνεχής ή παϱαγωγίσιµη ή υπάρχει ϑόρυβος στις συναρτησιακές τιµές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο τρόπο
που οι δύο αυτές κατηγορίες αλγορίθµων εξερευνούν τον χώρο των λύσεων. Οι κλασικές
µέθοδοι χρησιµοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τις παράγωγους της συνάρτησης, ενώ οι ΕΑ
ϐασίζονται αποκλειστικά στις συναρτησιακές τιµές. Τέλος, ϐασισµένες σε ένα αρχικό σηµείο,
οι κλασικές µέθοδοι ελέγχουν ένα σηµείο σε κάθε τους ϐήµα και µε ϐάση ντετερµινιστικούς
κανόνες, συνεχίζουν την αναζήτησή τους, ενώ οι ΕΑ δεν ϐασίζονται σε µια µοναδική αρχική
τιµή, ούτε σε απόλυτα ντετερµινιστικές διαδικασίες. Απεναντίας, ξεκινώντας από µια πληϑώρα διαφορετικών λύσεων, ελέγχουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα σηµεία του χώρου
αναζήτησης, χρησιµοποιώντας στοχαστικές διαδικασίες [17].
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3.1 ∆ιαφοροεξελικτικοί Αλγόριθµοι
Οι ∆ιαφοροεξελικτικοί Αλγόριθµοι (Diﬀerential Evolution Algorithms) και οι παραλλαγές
τους επιλύουν ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης χρησιµοποιώντας ένα πληθυσµό υποψήφιων
λύσεων, οποίες καλούνται άτοµα και το σύνολό τους πληθυσµός. Τα άτοµα αυτά, εξελίσσονται
και µεταλλάσονται µε το πέρασµα του χρόνου και από αυτά που προκύπτουν επιβιώνουν
µόνο τα καλύτερα. Κάθε ϐήµα της εξέλιξης των ατόµων ενός πληθυσµού καλείται γενιά.
Αναλυτικά, το πρόβληµα της ελαχιστοποίησης µιας συνάρτησης µπορεί να διατυπωθεί ως
εξής :
Ορισµός 3.1 (Πρόβληµα Ελαχιστοποίησης) ΄Εστω µια συνάρτηση f : Rd → R. Ζητείται
το ελάχιστο (µέγιστο) της συνάρτησης f στο χωρίο S ⊂ Rd . Ζητείται δηλαδή η τιµή x∗ ∈ S για
την οποία ισχύει f (x∗ ) 6 f (x), x ∈ S .
Αντίστοιχα, το πρόβληµα µεγιστοποίησης µιας συνάρτησης f µπορεί να οριστεί ως ελαχιστοποίηση της −f . Με ϐάση την εργασία των Price et al. [38] που εισήγαγαν τους
∆ιαφοροεξελικτικούς Αλγορίθµους, το πλήθος των ατόµων συµβολίζεται µε N P και τα άτοµα
του πληθυσµού µε xi,g , δηλώνοντας έτσι το i-οστό άτοµο της g -οστής γενιάς. Ο πληθυσµός
της g -οστής γενίας συµβολίζεται µε Px,g .
Ο πληθυσµός του ∆ιαφοροεξελικτικού Αλγόριθµου εξελίσσεται ως εξής :
1. Μετάλλαξη (Mutation). Η µετάλλαξη εξυπηρετεί στη δηµιουργία νέων ατόµων από τα
ήδη υπάρχοντα, προκειµένου να εντοπιστούν άτοµα µε καλύτερη απόδοση. Οι πέντε
ϐασικοί τελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι :

xi,g+1 = xbest,g + µ(xr1 ,g − xr2 ,g ),

(3.1)

xi,g+1 = xi,g + µ(xbest,g − xi,g ) + µ(xr1 ,g − xr2 ,g ),

(3.3)

xi,g+1 = xr1 ,g + µ(xr2 ,g − xr3 ,g ) + µ(xr4 ,g − xr5 ,g ),

(3.5)

xi,g+1 = xr1 ,g + µ(xr2 ,g − xr3 ,g ),

(3.2)

xi,g+1 = xbest,g + µ(xr1 ,g − xr2 ,g ) + µ(xr3 ,g − xr4 ,g ),

(3.4)

όπου r1 , r2 , r3 , r4 και r5 είναι τυχαίοι ακέραιοι διαφορετικοί µεταξύ τους και από το i,
ενώ µε xbest,g συµβολίζεται το καλύτερο άτοµο της g -οστής γενιάς [40]. Η παράµετρος
µ > 0 αποσκοπεί στη χειραγώγιση της διαφοράς, έτσι ώστε η εξέλιξη ενός ατόµου να
µην περιορίζεται σε µια γειτονιά του, ενώ ταυτόχρονα η τιµή της παραµέτρου σπάνια
είναι αποτελεσµατική για τιµές µεγαλύτερες της µονάδας [38]. Επιπλέον, οι Fan και
Lampinen [19] πρότειναν έναν νέο, τον τριγωνοµετρικό τελεστή, που πραγµατοποιεί
µετάλλαξη µε πιθανότητα τµ σύµφωνα µε τη σχέση :

xr1 ,g + xr2 ,g + xr3 ,g
+ (p2 − p1 )(xr1 ,g − xr2 ,g )
3
+ (p3 − p2 )(xr2 ,g − xr3 ,g ) + (p1 − p3 )(xr3 ,g − xr1 ,g ).

xi,g+1 =

(3.6)

ενώ µε πιθανότητα (1 − τµ ) πραγµατοποιεί µετάλλαξη µε ϐάση τον τελεστή (3.2). Η
παράµετρος τµ καθορίζεται από το χρήστη ενώ οι παράµετροι pm , m = 1, 2, 3, και p′
προκύπτουν από τις σχέσεις :

p1 = |f (xr1 ,g )|/p′ ,

p2 = |f (xr2 ,g )|/p′ ,

p3 = |f (xr3 ,g )|/p′ ,

p′ = |f (xr1 ,g )| + |f (xr2,g )| + |f (xr3,g )|.

Τα άτοµα που έχουν υποστεί µετάλλαξη καλούνται µεταλλαγµένα άτοµα.
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2. ∆ιασταύρωση (Crossover). Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανοµοιογένειας µεταξύ των ατόµων [39]. Η διασταύρωση επιλέγει τυχαίες συνιστώσες του
αρχικού ατόµου, xi,g , και του αντίστοιχου µεταλλαγµένου, προκειµένου να παράγει
τον απόγονο του αρχικού ατόµου. Η διαδικασία αυτή συνοψίζεται στην έκφραση :

ui,g = (uj,i,g )j=1,...,d =



xj,i,g+1 , αν randj (0, 1) 6 CR ή j = jrand ,
xj,i,g ,
διαφορετικά,

(3.7)

όπου CR ∈ [0, 1] είναι µια παράµετρος ορισµένη από το χρήστη που καθορίζει το ποσοστό των συνιστωσών του µεταλλαγµένου διανύσµατος που περνάνε στο δοκιµαστικό
διάνυσµα ui,g . Η τιµή CR του συγκρίνεται µε έναν τυχαίο αριθµό που προκύπτει
από µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών στο διάστηµα [0, 1]. Εφόσον η παράµετρος CR
είναι µεγαλύτερη από τον τυχαίο αυτό αριθµό, τότε η συγκεκριµένη συνιστώσα κληϱονοµείται από το µεταλλαγµένο διάνυσµα, ειδάλλως διατηρείται η παλιά τιµή για την
συνιστώσα αυτή. Τέλος, προκειµένου να µην υπάρχει περίπτωση να αντιγραφεί απλά
το αρχικό διάνυσµα ως δοκιµαστικό (στην περίπτωση που οι τυχαίοι αριθµοί για κάθε
συνιστώσα είναι όλοι µικρότεροι από την παράµετρο CR), επιλέγεται µια τυχαία συνιστώσα και αντικαθίσταται η αρχική της τιµή µε την αντίστοιχη τιµή του µεταλλαγµένου
διανύσµατος.
3. Επιλογή (Selection). Τέλος ελέγχεται αν στην επόµενη γενιά του πληθυσµού ϑα
επικρατήσει το δοκιµαστικό άτοµο ή ϑα διατηρηθεί το αρχικό άτοµο µε ϐάσει τη σχέση :

xi,g+1 =



ui,g ,
xi,g ,

αν f (ui,g ) 6 f (xi,g ),
διαφορετικά.

(3.8)

Το κριτήριο είναι απλό και ϐασίζεται στην αρχή της επιβίωσης του καλύτερου (survival
of the ﬁttest) που επικρατεί στη ϕύση. ΄Ετσι, διατηρείται το άτοµο το οποίο πετυχαίνει
τη ϐέλτιστη τιµή (δηλαδή την χαµηλότερη για προβλήµατα ελαχιστοποίησης ή την
υψηλότερη για προβλήµατα µεγιστοποίησης) για την αντικειµενική συνάρτηση f .

3.2 Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων
Η Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων (Particle Swarm Optimization – PSO) ανήκει
στην κατηγορία των στοχαστικών αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης. Σε αντίθεση µε τον ∆ιαϕοροεξελικτικό Αλγορίθµο, η Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων ϐασίζεται σε µοντέλα
συµπεριφοράς σµηνών και κοινωνικά οργανωµένων οργανισµών [33]. Για παράδειγµα, εξοµειώνει τη συµπεριφορά πτηνών που κινούνται συντονισµένα ενώ ταυτόχρονα ϕροντίζουν
να µην συγκρούονται µε εµπόδια που ϐρίσκονται στην πορεία τους όσο και µεταξύ τους.
Παράλληλα, µεταβάλλουν την ταχύτητά τους έτσι ώστε να διατηρούν την σχετική τους ϑέση
µέσα στο σµήνος.
΄Οπως και στην προηγούµενη παράγραφο, έστω µια συνάρτηση f : Rd → R της οποίας
Ϲητείται το ελάχιστο (ή µέγιστο) στο χωρίο S . ΄Οµοια µε τους ∆ιαφοροεξελικτικούς Αλγοϱίθµους, η Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων ξεκινά αρχικοποιώντας µια σειρά από
σωµατίδια στο χώρο αναζήτησης και µε επαναληπτικές διαδικασίες συγκλίνει στο ελάχιστο
της συνάρτησης προς ελαχιστοποίηση. Τα σηµεία που αρχικοποιούνται και εξελίσσονται καλούνται σωµατίδια, ενώ το σύνολό τους καλείται σµήνος. Κάθε σωµατίδιο κινείται στο χωρίο
µεταβάλλοντας την ταχύτητά του και διατηρώντας στη µνήµη του την καλύτερη µέχρι στιγµής
ϑέση την οποία έχει επισκεφτεί. Εφόσον η ϑέση αυτή είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη
που ως τότε έχει παρατηρηθεί από ολόκληρο το σµήνος, η ϑέση αυτή κοινοποιείται σε όλα τα
υπόλοιπα µέλη του σµήνους. Η προσέγγιση αυτή καλείται Ολική Βελτιστοποίηση µε Σµήνος
Σωµατιδίων (Global Particle Swarm Optimization). Βασική παραλλαγή της είναι η Τοπική
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Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων (Local Particle Swarm Optimization) σύµφωνα µε
την οποία η καλύτερη ϑέση γνωστοποιείται µόνο στα σωµατίδια που ανήκουν σε µια γειτονιά
του εκάστοτε σωµατιδίου.
΄Οπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το κάθε σωµατίδιο εξελίσσεται µεταβάλλοντας την ταχύτητά
του µε ϐάση την καλύτερη ϑέση στην οποία έχει το ίδιο ϐρεθεί και την καλύτερη ϑέση που
έχει παρατηρηθεί από ολόκληρο το σµήνος. Η ανανέωση της ϑέσης του γίνεται σε δύο
ϐήµατα. Στο πρώτο ϐήµα υπολογίζεται η ταχύτητα µε την οποία ϑα κινηθεί (έκφραση 3.12)
και στο δεύτερο µε ϐάση την ταχύτητα του σωµατιδίου, µεταβάλλεται η ϑέση του σωµατιδίου
(έκφραση 3.13). Αναλυτικά, έστω ο d-διάστατος χώρος αναζήτησης S ⊂ Rd και N το πλήθος
των σωµατιδίων του σµήνους. Τότε κάθε σωµατίδιο είναι ένα διάνυσµα της µορφής :

xi = (xi1 , xi2 , . . . , xid ) ∈ S.

(3.9)

Η ταχύτητά του είναι επίσης ένα d-διάστατο διάνυσµα της µορφής :

vi = (vi1 , vi2 , . . . , vid ) ∈ Rd .

(3.10)

Επιπρόσθετα, η καλύτερη ϑέση στη οποία έχει ϐρεθεί το i-οστό σωµατίδιο αναπαριστάται ως
ένα d-διάστατο διάνυσµα :
pi = (pi1 , pi2 , . . . , pid ) ∈ S.
(3.11)
Με pg συµβολίζεται η καλύτερη ϑέση που έχει εντοπιστεί µέχρι στιγµής από το σµήνος. Σύµϕωνα µε την αρχική µορφή της Βελτιστοποίησης µε Σµήνος Σωµατιδίων [26], κάθε σωµατίδιο
µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις σχέσεις :

vi (t + 1) = vi (t) + c · r1 (pi (t) − xi (t)) + c · r2 (pg (t) − xi (t)),
xi (t + 1) = xi (t) + vi (t + 1).

(3.12)
(3.13)

όπου i = 1, 2, . . . , N είναι ο δείκτης του σωµατιδίου, c είναι µια ϑετική σταθερά που καλείται σταθερά επιτάχυνσης (acceleration constant), και r1 , r2 , είναι τυχαίες παράµετροι που
ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή στο [0, 1].
Το ϐασικό αυτό σχήµα έχει δύο ουσιαστικές αδυναµίες. Η πρώτη αδυναµία έχει να κάνει
µε την ταχύτητα του σωµατιδίου, η οποία είναι δυνατόν να αυξάνει διαρκώς, επιτρέποντας
στο σωµατίδιο να επιταχύνει και να ϕύγει εκτός του χωρίου S . Για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος αυτού χρησιµοποιείται ένα άνω ϕράγµα, vmax , της ταχύτητας, το οποίο δεν
µπορεί ποτέ να ξεπεράσει η ταχύτητα ενός σωµατιδίου. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή δεν
ήταν αρκετή ώστε να ϐελτιώθει την απόδοση του αλγορίθµου.
Το δεύτερο πρόβληµα που ανακύπτει χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο σχήµα αφορά
την ταχύτητα σύγκλισής του. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε µε την εισαγωγή µιας νέας
παραµέτρου, w που καλείται ϐάρος αδράνειας (inertia weight), και την αντικαταστάση της
σταθεράς επιτάχυνσης µε δύο νέες ϑετικές σταθερές c1 , c2 , οι οποίες καλούνται γνωστική και
κοινωνική παράµετρος αντίστοιχα, µετασχηµατίζοντας τις (3.12) και (3.13) στις

vi (t + 1) = wvi (t) + c1 r1 (pi (t) − xi (t)) + c2 r2 (pg (t) − xi (t)),
xi (t + 1) = xi (t) + vi (t + 1).

(3.14)
(3.15)

Ο σκοπός της παραµέτρου w είναι να ελέγξει την επιρροή της προηγούµενης ταχύτητας στον
υπολογισµό της νέας. Το ϐάρος αδράνειας επιδρά στην ισορροπία µεταξύ ολικής και τοπικής ικανότητας αναζήτησης του σµήνους. Μεγάλο ϐάρος αδράνειας ενθαρρύνει την ολική
αναζήτηση καθώς επιτρέπει στα σωµατίδια να κινούνται µε µεγαλύτερες ταχύτητες στο χώρο
αναζήτησης S . Αντιθέτως µικρή τιµή του ϐάρους αδράνειας ευνοεί την τοπική αναζήτηση
καθώς περιορίζεται το µέγεθος της ταχύτητας που µπορεί να αποκτήσει ένα σωµατίδιο. Η
κατάλληλη ϱύθµιση της παραµέτρου w αντιµετωπίζει την εξισορρόπηση µεταξύ ολικής και
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τοπικής αναζήτησης, ϐελτιώνοντας έτσι και την ταχύτητα του αλγορίθµου. Προτιµότερη προσέγγιση είναι η αρχικοποίηση του ϐάρους αδράνειας σε µεγάλες τιµές και η σταδιακή του
µείωση. Καλή επιλογή της παραµέτρου w ϑεωρείται η ϱύθµισή της κοντά στην τιµή 1 κατά
την αρχικοποίηση του αλγορίθµου και η σταδιακή της µείωση προς το 0 [33].
Μια εναλλακτική µορφή της Βελτιστοποίησης µε Σµήνος Σωµατιδίων ενσωµατώνει µια
επιπλέον παράµετρο που καλείται περιοριστικός συντελεστής (constriction factor) [14] και
πλέον οι (3.14) και (3.15) µετασχηµατίζονται στις :

vi (t + 1) = χ(vi (t) + c1 r1 (pi (t) − xi (t)) + c2 r2 (pg (t) − xi (t))),
xi (t + 1) = xi (t) + vi (t + 1).

(3.16)
(3.17)

Η τιµή του περιοριστικού παράγοντα συνήθως υπολογίζεται από την έκφραση

χ=

|2 − φ −

2κ
p

φ2 − 4φ|

(3.18)

µε φ > 4, όπου φ = c1 + c2 και κ = 1.
Αναλογώς την εφαρµογή της PSO µπορεί να χρησιµοποιείται κάποια από τις παραπάνω
εκφράσεις ή τις δεκάδες τροποποιήσεις της που συναντόνται στη ϐιβλιογραφία. Συνηθέστερη
επιλογή είναι η χρήση της Τοπικής Βελτιστοποίησης µε Σµήνος Σωµατιδίων (local PSO).
Υπενθυµίζεται ότι στην local PSO η καλύτερη ϑέση που συναντά ένα σωµατίδιο κοινοποιείται
µόνο σε µια γειτονιά του. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η εξίσωση (3.12) που περιγράφει την ταχύτητα
µετασχηµατίζεται σε µία από τις (3.19) και (3.20) όπου µε pgi συµβολίζεται η καλύτερη ϑέση
που έχει παρατηρηθεί από τα σωµατίδια της γειτονιάς του xi

vi (t + 1) = wvi (t) + c1 r1 (pi (t) − xi (t)) + c2 r2 (pgi (t) − xi (t)),

vi (t + 1) = χ [vi (t) + c1 r1 (pi (t) − xi (t)) + c2 r2 (pgi (t) − xi (t))]

(3.19)
(3.20)

Το ϐασικό χαρακτηριστικό της local PSO είναι ο τρόπος που ορίζεται η γειτονιά ενός
σηµείου. Πιθανές επιλογές είναι η οργάνωση των σωµατιδίων σε τοπολογία υπερκύβου ή
αστέρα, ωστόσο η συνηθέστερη επιλογή είναι αυτή του δακτυλίου (ring topology). Σύµφωνα
µε την τοπολογία αυτή, η γειτονιά ακτίνας r του σωµατιδίου xi ορίζεται ως το σύνολο

Ni = {xi−r , xi−r+1 , . . . , xi−1 , xi , xi+1 , . . . , xi+r }

(3.21)

Καθώς η διάδοση της καλύτερης ϑέσης στην global PSO γίνεται σε ολόκληρο τον πληθυσµό, αυτός µπορεί και συγκλίνει στο ελάχιστο πολύ γρηγορότερα από την local PSO. Ωστόσο,
η πληροφορία της ϐέλτιστης ϑέσης µεταφέρεται στα σωµατίδια του σµήνους πολύ πιο αργά µε τη χρήση της local PSO. Αυτό επιτρέπει σε διαφορετικά σωµατίδια να αναζητήσουν
διαφορετικές περιοχές του χώρου αναζήτησης.

3.3 Εφαρµογές στην Οµαδοποίηση
Η ϕύση των ΕΑ τους κάνει άµεσα εφαρµόσιµους σε προβλήµατα οµαδοποίησης. Η ποιότητα µιας οµαδοποίησης αξιολογείται µε ϐάση µια συνάρτηση η οποία πρέπει να µεγιστοποιηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί, αναλόγως τη µορφή της. Γι΄ αυτό η εφαρµογή ενός ΕΑ σε ένα
πρόβληµα οµαδοποίησης είναι πολύ απλή αρκεί να αντιµετωπιστούν δύο ϐασικά ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα έχει να κάνει µε τη µοντελοποίηση του προβλήµατος. Για την ακρίϐεια, µε την αναπαράσταση της εκάστοτε οµαδοποίησης. Η ϐασική αρχή ενός ΕΑ είναι να
αναπαριστά κάθε λύση του προβλήµατος ως ένα διάνυσµα µε όλα τα κέντρα-αντιπροσώπους
µιας οµαδοποίησης. Οι παρακάτω εφαρµογές ακολουθούν το συνήθη τρόπο αναπαράστασης
µιας οµαδοποίησης, όταν εφαρµόζεται ένας ΕΑ.
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Το δεύτερο ερώτηµα έχει να κάνει µε την αξιολόγηση των ατόµων του πληθυσµού. Πρόκειται για την αντικειµενική συνάρτηση που χρησιµοποιείται, και ο ΕΑ αποσκοπεί να ελαχιστοποίησει ή µεγιστοποίησει. Μια τέτοια συνάρτηση µπορεί να είναι το τετραγωνικό σφάλµα
ή ο δείκτης Davies-Bouldin [15] ή ακόµα κάποια στατιστική συνάρτηση [34, 35]. Στην παϱάγραφο αυτή παρουσιάζονται µερικές χαρακτηριστικές προσεγγίσεις του προβλήµατος µε
τη χρήση ΕΑ.

3.3.1

Χρήση Στατιστικών Κριτηρίων ως Αντικειµενική Συνάρτηση σε Εξελικτικούς Αλγόριθµους

Οι Paterlini και Krink [35] εργάστηκαν στη χρήση συναρτήσεων που προέρχονται από
τη Στατιστική σε ΕΑ. Οι προτεινόµενες συναρτήσεις χρησιµοποιήθηκαν ως αντικειµενικές
συναρτήσεις προκειµένου να αξιολογηθεί η ποιότητα µιας οµαδοποίησης που περιγράφεται
από ένα γονίδιο ή σωµατίδιο. Με σκοπό τη µελέτη της συµβολή των παραπάνω κριτηρίων, οι
Paterlini και Krink τα χρησιµοποίησαν στο ∆ιαφοροεξελικτικό Αλγόριθµο και την Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων ως αντικειµενικές συναρτήσεις. ΄Οσον αφορά τον ∆ιαφοροεξελικτικό Αλγόριθµο, χρησιµοποιήθηκε µόνο ο τελεστής DE1 (3.1) ως ο απλούστερος τελεστής
που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα στα προκαταρκτικά πειράµατα των ερευνητών. ΄Οσον αφορά τη Βελτιστοποίηση µε Σµήνος Σωµατιδίων, ακολουθήθηκε η έκφραση (3.14) που
χρησιµοποιεί µόνο ϐάρος αδράνειας ενώ παράλληλα χρησιµοποιήθηκε και ένα άνω ϕράγµα
της ταχύτητας, ίσο ανά κατεύθυνση µε το µισό µήκος του χώρου αναζήτησης στην εκάστοτε
διάσταση. Τέλος, αν ένα σωµαδίο ξεφύγει εκτός του χώρου αναζήτησης κατά ε, µέσω µιας
ταχύτητας v , τότε η ϑέση του επαναπροσδιορίζεται ως

xi = xi − 2 · ε,
ενώ η ταχύτητά του αλλάζει πρόσηµο :

vi = −vi .
Στατιστικά κριτήρια οµαδοποίησης (Statistical Clustering Criteria)
Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν από τους Paterlini και Krink ϐασίζονται πάνω σε τρία
µητρώα που εκφράζουν την εντός των οµάδων διασκόρπιση των σηµείων και την µεταξύ των οµάδων διασκόρπιση που παρουσιάζονται σε µια οµαδοποίηση. Ως γνωστόν, ένας αλγόριθµος
οµαδοποίησης αποσκοπεί στην κατασκευή οµάδων µε τη µεγαλύτερη δυνατή οµοιογένεια.
Αυτό στατιστικά µεταφράζεται σε οµάδες, τα στοιχεία των οποίων έχουν τη µικρότερη δυνατή
διασπορά. Η διασπορά των οµάδων περιγράφεται από το µητρώο W. Ταυτόχρονα, οι οµάδες
αυτές ϑα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτές. Αυτό αναπαριστάται στο µητρώο B,
ως η απόσταση όλων των κέντρων από το κέντρο όλων των σηµείων. Με ϐάση τα δύο µητρώα
κατασκευάζονται και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή αυτή.
Ορισµός 3.2 Ως pool-within scatter matrix ορίζεται µητρώο W =
συµβολίζεται το µητρώο διασποράς των στοιχείων της οµάδας Ci .

k
X

Wi , όπου µε Wi

i=1

Κατά συνέπεια, Wi =

nk
X
(xi − x̄) · (xi − x̄)T , όπου x̄ είναι το µέσο των στοιχείων της εκάστοτε οµάδας.
i=1

Ορισµός 3.3 Ως between scatter matrix ορίζεται το µητρώο

B=

k
X
i=1

nk (x̄i − x̄) · (x̄i − x̄)T ,

(3.22)
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όπου µε x̄i συµβολίζεται το µέσο µιας οµάδας και µε x̄ το µέσο του συνόλου των στοιχείων.
Τέλος, το µητρώο T συνδυάζει τις πληροφορίες και των δύο παραπάνω µητρώων.
Ορισµός 3.4 Ως total scatter matrix ορίζεται το µητρώο T = W + B.
Με ϐάση τα τρία µητρώα ορίζονται τρία κριτήρια τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ως αντικειµενικές συναρτήσεις. Η πρώτη από αυτές είναι η TRW που καλείται Εσωτερικό
Κριτήριο ΄Ιχνους (trace within criterion) και ορίζεται ως tr(W) [20]. Χρησιµοποιώντας την
TRW ελαχιστοποίείται το ίχνος του µητρώου W και µε αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται
και οι διασπορές των σηµείων εντός των οµάδων. Το κριτήριο αυτό είναι παρεµφερές µε
τη συνάρτηση που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ο αλγόριθµος k -means (εξίσωση 2.4) και
όπως και αυτός, η χρήση του κριτηρίου TRW ευνοεί τις σφαιρικές οµάδες. Η συνάρτηση

tr(B)/(k − 1)
,
tr(W)/(n − k)

(3.23)

αποτελεί το κριτήριο VRC (Variance Ratio Criterion – Κριτήριο Λόγου ∆ιασποράς) [10], όπου
(n − k) είναι οι ϐαθµοί ελευθερίας του µητρώου W, ενώ οι ϐαθµοί ελευθερίας του µητρώου
B είναι (k − 1). ΄Οπως και το κριτήριο TRW, το κριτήριο VRC ευνοεί τις σφαιρικές οµάδες.
Τέλος, η συνάρτηση

k2

det(W)
,
det(T)

(3.24)

καλείται κριτήριο του Marriott (MC) [29, 30] και ευνοεί τις ελλειπτικές οµάδες µε µεγάλη
συσχέτιση µεταξύ των στοιχείων τους [35].
Αναπαράσταση γονιδίων και Αντικειµενική συνάρτηση
΄Οπως οι περισσότερες εφαρµογές Υπολογιστικής Βελτιστοποίησης σε προβλήµατα οµαδοποίησης, έτσι και αυτή η προσέγγιση κωδικοποιεί ολόκληρη την οµαδοποίηση µέσω των
κέντρων των οµάδων. ΄Ενα γονίδιο περιέχει στις πρώτες d ϑέσεις τις συντεταγµένες του πρώτου
κέντρου, στις επόµενες d ϑέσεις τις συντεταγµένες του δεύτερου κέντρου, κ.ο.κ.:

xi =

mi,1

mi,2

...

mi,Kmax

΄Ολα τα γονίδια κινούνται σε ένα χωρίο της µορφής

S = [x1,min , x2,max ] × [x2,min , x2,max ] × · · · × [xd,min , xd,max ]
όπου µε xi,min συµβολίζεται η ελάχιστη τιµή της i διάστασης και µε xi,max η µέγιστη τιµή
της ίδιας διάστασης. Ωστόσο στα πειράµατα των Paterlini και Krink [35], παρατηρήθηκε
ότι τα επιθυµητά κέντρα των οµάδων δεν ανήκουν απαραίτητα στο S . Προκειµένου να
εντοπιστούν κατάλληλα κέντρα, αυξήσαν το χώρο αναζήτησης κατά 40%. Επιπλέον, δεν
είναι όλες οι περιοχές του S κατάλληλες. Κάθε σηµείο του συνόλου δεδοµένων οµαδοποιείται
στο πλησιέστερο κέντρο. Αυτή η αρχή, δεν αποκλείει ένα κέντρο να εκφράζει οµάδα χωρίς
στοιχεία. Κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπει στα κριτήρια να υπολογίσουν την συναρτησιακή τιµή
ενός γονιδίου, καθώς πρέπει να ισχύει Ci 6= ∅ για κάθε οµαδοποίηση. Είναι προφανές, ότι
µια τέτοια οµαδοποίηση δεν µπορεί να είναι έγκυρη. ΄Οχι µόνο επειδή δεν µπορεί να ϐρεθεί
η συναρτησιακή τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης, αλλά γιατί η αναζήτηση µιας οµάδας
προϋποθέτει την ύπαρξη της οµάδας. Γι΄ αυτό το λόγο χρησιµοποιείται ως αντικειµενική
συνάρτηση η συνάρτηση

f (x) =



criterion(x), αν το x είναι επιτρεπτή οµαδοποίηση
K,
αν το x δεν είναι επιτρεπτή οµαδοποίηση

(3.25)

3.3 Εφαρµογές στην Οµαδοποίηση

35

όπου µε criterion(x) εννοείται ένα από τα τρία παραπάνω κριτήρια : TRW, VRC ή MC και
Κ µια πολύ µεγάλη σταθερά όταν πρόκειται για πρόβληµα ελαχιστοποίησης, όπως συµβαίνει στα κριτήρια TRW και MC και µια πολύ µικρή σταθερά όταν πρόκειται για πρόβληµα
µεγιστοποίησης, όπως συµβαίνει µε τη χρήση του κριτηρίου VRC. Η ίδια συνάρτηση χρησιµοποιήθηκε και στην PSO.

3.3.2

Αυτόµατη Οµαδοποίηση χρησιµοποιώντας Εξελικτικούς Αλγορίθµους

Η ϐασική συµβολή της προσέγγισης αυτής, που προτάθηκε από τους Das et al. [15],
είναι ο αυτόµατος προσδιορισµός του πλήθους των οµάδων. Οι περισσότερες προσεγγίσεις
προϋποθέτουν την ύπαρξη ακριβώς K οµάδων σε ένα σύνολο δεδοµένων, όπως ϕαίνεται
και στην παράγραφο 3.3.1. Αντιθέτως, στη συγκεκριµένη µέθοδο το πλήθος των οµάδων
προσδιορίζεται από έναν ΕΑ (στην [15] χρησιµοποιείται συγκεκριµένα ο ∆ιαφορεξελικτικός
Αλγόριθµος – ∆Α), έχοντας πάντα ένα άνω ϕράγµα.
Αναπαράσταση Γονιδίων
Κάθε άτοµο του πληθυσµού αναπαριστά, µια οµαδοποίηση έχοντας ως στοιχεία του τα
κέντρα του. Προκειµένου να µπορέσει ο ∆Α να προσδιορίσει και το πλήθος των κέντρων (και
συνεπώς το πλήθος των οµάδων), κάθε άτοµο του πληθυσµού εφοδιάζεται µε ένα κατώφλι
ενεργοποίησης Tj για κάθε κέντρο, από τα συνολικά Kmax κέντρα. Η τιµή ενός κατωφλιού
ενεργοποίησης Tj , που περιορίζεται στο διάστηµα [0, 1], υποδεικνύει αν το κέντρο mj συµµετέχει ή όχι στην οµαδοποίηση. Εφόσον η τιµή Tj είναι µεγαλύτερη από 0.5, τότε ϑεωρείται
ότι το κέντρο συµµετέχει (είναι ενεργό) ειδάλλως το κέντρο δεν είναι ενεργό και δεν λαµϐάνεται υπ΄ όψην στην αξιολόγηση της συγκεκριµένης οµαδοποίησης. Αν κατά την εξέλιξη
µία τιµή ενεργοποίησης λάβει αρνητικές τιµές ή τιµές µεγαλύτερες της µονάδας, τότε αυτή
αυτοµάτως µετατρέπεται σε 0 ή 1 αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει ανά πάσα στιγµή να διασφαλίϹεται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο οµάδων σε ένα άτοµο του πληθυσµού. Οι επόµενες ϑέσεις
του γονιδίου περιέχουν τα αντίστοιχα κέντρα της οµαδοποίησης (ανεξάρτητα µε το αν είναι
ενεργά ή όχι).
Με ϐάση τα παραπάνω, ένα άτοµο του πληθυσµού έχει την εξής µορφή :

xi =

Ti,1

Ti,2 . . .

Ti,Kmax

mi,1

mi,2

...

mi,Kmax

Τροποποίηση του ∆ιαφορεξελικτικού Αλγορίθµου
΄Οπως και στη γνωστή µορφή των ∆Α, έστω ένα πλήθος από N P άτοµα της µορφής xi
αρχικοποιείται και εξελίσσεται για tmax γενιές. ΄Ενα δοκιµαστικό άτοµο προκύπτει ως :

uj,i,g+1 =



xj,r1,g + µ(xj,r2,g − xj,r3,g ),
xj,i,g ,

αν randj (0, 1) < CR,
αλλιώς .

(3.26)

΄Οπου r1, r2, r3 τυχαίοι ακέραιοι από 1 ως N P και xj,i,g το j -οστό χρωµόσωµα που αντιστοιχεί στο i-οστό άτοµο της γενιάς g . Ο συγκεκριµένος τελεστής είναι ο DE2 (3.2), όπως
αυτός έχει περιγραφεί νωρίτερα. Ωστόσο υπάρχει µια σηµαντική διαφορά στην εφαρµογή
του. Σε µια προσπάθεια να ϐελτιωθεί η ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθµου οι Das et al.
επέλεξαν η παράµετρος µ να λαµβάνει τιµές στο διάστηµα [0.5, 1] ακολουθώντας την κανονική
κατανοµή. Επίσης, η ∆ιασταύρωση δεν γίνεται σε κάθε γενιά µε την ίδια τιµή της παραµέτρου
CR. Η αρχική τιµή της παραµέτρου ορίζεται ως CR1 = 1.0 ενώ η τελική της τιµή ως
CRtmax = 0.5. Σε κάθε γενιά η τιµή της παραµέτρου CR µειώνεται, έτσι ώστε ξεκινώντας
από 1.0 να µειώνεται σταδιακά και να γίνει 0.5 στην τελευταία επανάληψη. Αυτή η σταδιακή
µείωση της παραµέτρου CR έχει να κάνει µε τη ϕυσική της σηµασία. Μια τιµή ίση µε
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τη µονάδα σηµαίνει ότι όλες οι συντεταγµένες του µεταλλαγµένου ατόµου αντικαθιστούν τις
αντίστοιχες συντεταγµένες του αρχικού ατόµου. Καθώς οι τιµές έχουν αρχικοποιηθεί τυχαία,
η αντικατάστασή τους από νεώτερες τιµές δίνει τη δυνατότητα στον αλγόριθµο να εξερευνήσει
µεγαλύτερες περιοχές του χώρου των λύσεων. Αντιθέτως, µε την εξέλιξη του πληθυσµού, τα
άτοµα προσεγγίζουν την περιοχή όπου εικάζεται ότι ϐρίσκεται η ϐέλτιστη λύση. Συνεπώς, οι
µεταβολές του πρέπει να είναι ολοένα και µικρότερες προκειµένου να εξερευνηθεί καλύτερα
η συγκεκριµένη περιοχή.
Τέλος, ένα δοκιµαστικό άτοµο συγκρίνεται µε το αρχικό άτοµο από το οποίο προήλθε
και εφόσον πετύχει καλύτερη τιµή στη συνάρτηση ϐελτιστοποίησης, αντικαθιστά το αρχικό
άτοµο στην επόµενη γενιά.
Αντικειµενική Συνάρτηση
Οι Das et al. [15] πρότειναν δύο συναρτήσεις ως αντικειµενικές συναρτήσεις ϐασίσµένες
στη µεγιστοποίηση του δείκτη αξιολόγησης της οµαδοποίησης. Η πρώτη ϐασίζεται στο δείκτη
CS [13]:

f1 =

1
,
CS(K) + eps

(3.27)

όπου eps ένας πολύ µικρός ϑετικός αριθµός ώστε να αποφευχθεί η διαίρεση µε το µηδέν.
Με CS(K) συµβολίζεται η τιµή του δείκτη CS για µια οµαδοποίηση K οµάδων. Ο δείκτης
αυτός ορίζεται ως :


1
K

K
X
i=1

CS(K) =

1
K

X
 1
max {d(xi , xq )}
xq ∈Ci
Ni
xi ∈Ci

K 
X
i=1

.

(3.28)


min {d(mi , mj )}

j∈K,j6=i

΄Οπου mi ο µέσος των στοιχείων της οµάδας Ci και d µια συνάρτηση απόστασης. Η δεύτερη
αντικειµενική συνάρτηση ϐασίζεται στο δείκτη Davies-Bouldin (DB):

f2 =

1
.
DB(K) + eps

(3.29)

΄Οµοια, µε eps συµβολίζεται ένας πολύ µικρός ϑετικός αριθµός και µε DB την τιµή του
δείκτη Davies-Bouldin (DB) για µια οµαδοποίηση K οµάδων. Ο δείκτης Davies-Bouldin
αξιολογεί µια οµαδοποίηση µε ϐάση το λόγο της διασκόρπησης των στοιχείων µιας οµάδας
προς τη διασκόρπηση των οµάδων στο χώρο. Συνεπώς ο δείκτης αυτός ευνοεί οµαδοποίησεις
µε στοιχεία πολύ κοντά το ένα στο άλλο και ταυτόχρονα οµάδες στοιχείων που απέχουν πολύ
µεταξύ τους. Η διασκόρπηση µιας οµάδας Ci µπορεί να οριστεί ως :

Si,q

1
q
X
1
q

=
kx − mi k2 .
Ni


(3.30)

x∈Ci

΄Οπου q µια παράµετρος που παίρνει ακέραιες τιµές µεγαλύτερες της µονάδας. Η απόσταση
µεταξύ των οµάδων Ci και Cj µετράται ως η απόσταση µεταξύ των κέντρων των οµάδων :

di,j,t =


d
X


p=1

|mi,p − mj,p |t

1
t


= kmi − mj kt ,

(3.31)
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όπου t µια παράµετρος που παίρνει ακέραιες τιµές µεγαλύτερες της µονάδας. Ο λόγος της
διασκόρπησης µιας οµάδας Ci προς την απόσταση των υπόλοιπων οµάδων ορίζεται ως :

Ri,q,t = max

j∈K,j6=i



Si,q + Sj,q
di,j,t



.

(3.32)

Τέλος, ο δείκτης Davies-Bouldin είναι ο µέσος όρος όλων των λόγων Ri,q,t :
K

1X
Ri,q,t.
DB(K) =
K

(3.33)

i=1

3.3.3

∆ιαφορεξελικτική Οµαδοποίηση µε τη χρήση της συνάρτησης WDF

Η συγκεκριµένη εφαρµογή των Εξελικτικών Αλγορίθµων ϐασίζεται στη µοντελοποίηση
που παρουσιάζεται στις παραγράφους 3.3.1 και 3.3.2. Μια τέτοια προσέγγιση, έχει ωστόσο
σηµαντικό υπολογιστικό κόστος ανά συναρτησιακό υπολογισµό, καθώς η συναρτησιακή τιµή
εξαρτάται από όλα τα σηµεία του συνόλου δεδοµένων. ΄Ενα πρώτο ϐήµα για ϕθηνότερους
συναρτησιακούς υπολογισµούς είναι η προσέγγιστη που ακολουθήθηκε από τους Τασουλή
και Βραχάτη [42]. Η ϐασική διαφοροποίησή τους από το κλασικό σχήµα είναι η συνάρτηση
που χρησιµοποιούν ως αντικειµενική συνάρτηση. Σε αντίθεση µε τους Das et al. [15] και
Paterlini και Krink [35], η αντικειµενική συνάρτηση των Τασουλή και Βραχάτη αξιολογεί
την κάθε οµάδα ξεχωριστά και αθροίζει τις επίδοσεις της κάθε οµάδας, χωρίς να προϋποθέτει
ότι κάθε στοιχείο του συνόλου δεδοµένων ανήκει σε κάποια οµάδα.
Αποθήκευση δεδοµένων και Απαράσταση οµαδοποίησης
Η προσέγγιση των Τασουλή και Βραχάτη δεν διαφοροποιείται όσον αφορά την αναπαράσταση των οµάδων σε κάθε άτοµο του πληθυσµού. ΄Οπως και οι προαναφερθήσες προσεγγίσεις, κάθε άτοµο περιλαµβάνει τα k κέντρα των οµάδων. Ωστόσο, στην εργασία τους [42], το
άτοµο περιγράφει τα κέντρα των παραθύρων µέσω των οποίων συνιστάται µια οµαδοποίηση.
Αντιθέτως, διαφοροποιείται η προσέγγισή τους όσον αφορά την αποθήκευση και επεξεργασία
των δεδοµένων. Εφόσον ένας συναρτησιακός υπολογισµός σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις των
παραγράφων 3.3.1 και 3.3.2 απαιτεί τη χρήση όλων των σηµείων της ϐάσης δεδοµένων, δεν
έχει ιδιαίτερη σηµασία ο τρόπος αποθήκευσης των δεδοµένων.
Αντιθέτως, η προσέγγιση αυτή χρειάζεται µια δοµή δεδοµένων που να µπορεί να απαντήσει σε orthogonal range queries. Ο λόγος της χρήσης µιας τέτοιας δοµής σχετίζεται µε την
αντικειµενική συνάρτηση που χρησιµοποιείται. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να αξιολογήσει
µια οµαδοποίηση χρησιµοποιώντας µόνο ένα τµήµα του συνόλου δεδοµένων. Πολύ περισσότερο, η επίδοση ενός παραθύρου µπορεί να αξιολογηθεί µε την χρήση µόνο των σηµείων που
περιέχονται σε αυτό. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποθήκευση των σηµείων
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα οποιοδήποτε δέντρο εφοδιασµένο µε ένα αλγόριθµο για την
εύρεση των σηµείων που ϐρίσκονται εντός του παραθύρου. Μερικές δοµές που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στην συγκεκριµένη προσέγγιση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
(προέρχεται από την [42]).
Αντικειµενική συνάρτηση
Αναλυτικά, κάθε άτοµο εκφράζει µια οµαδοποίηση κρατώντας, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες εφαρµογές, τα κέντρα των παράθυρων µιας οµαδοποίησης που περικλύει τα σηµεία
των οµάδων. Ο σκοπός του ∆ιαφοροεξελικτικού Αλγορίθµου είναι να εντοπίσει τις ϑέσεις των
παραθύρων τα οποία περιγράφουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατανοµή των σηµείων
στο d-διάστατο χώρο. Με άλλα λόγια αποσκοπεί στη µέγιστη δυνατή επικάλυψη του συνόλου
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Προεπεξεργασία
∆οµή ∆εδοµένων
Χρόνος

Χώρος

Χρόνος Query

θ(dn log n)

θ(dn)

O(s + dn1−1/d )

Range Trees [37]

O(n logd−1 n)

O(n logd−1 n)

O(s + logd n)

Wilard και Lueeker [37]

O(n logd−1 n)

O(s + logd−1 n)

Chazelle [11]

Bentley και Maurer [8]

O(n logd−1 n)

O n logd+1 n

O n logd−1 n
O(n2d−1 )

O(n logd−1 n)


d−1
n
O n log
log log n

O n logd n

O n logd−1 n
O(n2d−1 )

O(s + logd−1 n)

O s + logd−2 n

O s + logd−2 n

Bentley και Maurer [8]

O(n1+ε )

O(n1+ε )

O(s + log n)

Bentley και Maurer [8]

O(n log n)

O(n)

O(nε )

Multidimensional Range Tree [37]

Chazelle και Guibas [12]
Αλεβίζος [1]

O(s + d log n)

Πίνακας 3.1: ∆οµές δεδοµένων που µπορούν να υποστηρίξουν Range Queries και τα ϐασικά τους
χαρακτηριστικά.

των δεδοµένων. Καθώς το κάθε κέντρο που παραθύρου καλείται να περιγράψει µια περιοχή
του χώρου µε τα περισσότερα δυνατά σηµεία, είναι αναγκαίος ο υπολογισµός του πλήθους
των σηµείων εντός του κάθε παραθύρου. Αυτό περιγράφεται από τη συνάρτηση WDF:
Ορισµός 3.5 (Window Density Function (W DFα )) ΄Εστω ένα d-διάστατο παραλληλεπίπεδο (παράθυρο) µε µήκος α ∈ R και z = (z1 , z2 , . . . , zd ) ∈ Rd το κέντρο του :

[z1 − α, z1 + α] × [z2 − α, z2 + α] × · · · × [zd − α, zd + α].
΄Εστω επίσης Sα,z το σύνολο των σηµείων του συνόλου δεδοµένων X που ανήκουν στο παράϑυρο αυτό :

Sα,z = {y = (y1 , y2 , . . . , yd ) ∈ X : zi − α 6 yi 6 zi + α i = 1, . . . , d}.
Η συνάρτηση Window Density Function (WDF) δεδοµένου του µήκους α ορίζεται ως :

W DFα (z) = |Sα,z |.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η καταλληλότητα ενός ατόµου εκφράζεται ως το άθροισµα των τιµών
της WDF για κάθε κέντρο που περιγράφεται σε ένα άτοµο :

f (x) =

k
X

W DFα (ci )

(3.34)

i=1

για ένα άτοµο x = (c1 , c2 , . . . , ck ).
∆ιαφοροεξελικτικός Αλγόριθµος µε τη χρήση της WDF
Ο αλγόριθµος που παρουσιάστηκε από τους Τασουλή και Βραχάτη [42] ϐασίζεται σε µια
δοµή δεδοµένων προκειµένου να είναι σε ϑέση να εντοπίζει τα σηµεία που ανήκουν σε ένα
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παράθυρο µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Συνεπώς, ο αλγόριθµος ξεκινά µε την κατασκευή µιας τέτοιας δοµής. Εν συνεχεία, ο πληθυσµός των οµαδοποιήσεων αρχικοποιείται
τυχαία και εξελίσσεται µε ϐάση έναν από τους τελεστές DE1 (3.1), DE2 (3.2), DE3 (3.3), DE4
(3.4) ή DE5 (3.5). Ωστόσο τα πειραµατικά αποτελέσµατα των ερευνητών υποδεικνύουν τον
τελεστή DE1 ως τον καταλληλότερο για την προσέγγιση αυτή [42].
Μετά την εφαρµογή του ∆ιαφοροεξελικτικού αλγόριθµου, το καλύτερο άτοµο εκφράζει
την οµαδοποίηση που καλύπτει το σύνολο δεδοµένων στο µεγαλύτερο ϐαθµό. Ωστόσο, τα
παράθυρα που προκύπτουν µπορεί να έχουν επικαλύψεις ή και να καλύπτουν τις ίδιες
περιοχές των οµάδων. Επιπλέον, δεδοµένου ότι µια οµάδα µπορεί να περιγράφεται από
περισσότερα από ένα παράθυρα, χρησιµοποιείται η διαδικασία της συγχώνευσης, όπως και
στον αλγόριθµο k -windows (2.3.3). Συνοπτικά, η διαδικασία της συγχώνευσης ελέγχει το
ποσοστό των σηµείων που κείνται σε δύο παράθυρα καθώς και το ποσοστό των σηµείων που
ϐρίσκονται στην τυχόν τοµή των συγκεκριµένων παραθύρων. Εάν η επικάλυψη αυτή είναι
µεγάλη, τότε τα παράθυρα αυτά περιγράφουν την ίδια περιοχή µιας οµάδας και συνεπώς το
ένα απορρίπτεται ως περιττό. Εάν η επικάλυψη είναι µικρή, τα δύο παράθυρα περιγράφουν
τµήµα διαφορετικών οµάδων και συνεπώς διατηρούνται και τα δύο µε την επισήµανση ότι
περιγράφουν διαφορετικές οµάδες. Τέλος, αν η επικάλυψή τους δεν εµπίπτει σε κάποια
από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε τα παράθυρα περιγράφουν µεν την ίδια οµάδα, ωστόσο
καλύπτουν διαφορετικά τµήµατά της και συνεπώς διατηρούνται και τα δύο ως παράθυρα της
ίδιας οµάδας.
Συνοπτικά, τα ϐήµατα του αλγορίθµου αυτού είναι :
1. Κατασκεύη µιας δοµής για την αποθήκευση των δεδοµένων.
2. Εκτέλεση του ∆ιαφοροεξελικτικού Αλγόριθµου µέχρι να καλυφθεί ένα επαρκές τµήµα
του συνόλου δεδοµένων ή να εξαντληθούν οι γενιές.
3. Συγχώνευση των παραθύρων που προκύπτουν.
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Η εφαρµογή Εξελικτικού Υπολογισµού στην οµαδοποίηση δεν αποτελεί πλέον καινοτοµία. Ωστόσο, η χρήση του αποσκοπεί στον εντοπισµό όλων των κέντρων της οµαδοποίησης
ταυτόχρονα, µε απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης σφάλµατος. Αυτό σηµαίνει ότι, εν γένει, το κόστος ενός συναρτησιακού υπολογισµού είναι πολύ µεγάλο, καθώς
υπολογίζεται η τιµή της συνάρτησης σφάλµατος που λαµβάνει υπ΄ όψιν της όλα τα στοιχεία του συνόλου δεδοµένων. Επιπλέον, ένας εξελικτικός αλγόριθµος αναζητά τη λύση του
προβλήµατος στον (k · d)-διάστατο χώρο, καθώς ένα άτοµο του πληθυσµού περιέχει όλα τα
κέντρα των k οµάδων. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι µια κωδικοποίηση που περιέχει
πληροφορία µόνο για ένα κέντρο. Ο αλγόριθµος αυτός καλείται Ευφυής Οµαδοποίηση χωρίς
Επίβλεψη (Intelligent Unsupervised Clustering – IUC) και ϐασική του ιδέα είναι η χρήση
ενός Εξελεκτικού Αλγόριθµου προκειµένου να εντοπίσει το σηµείο που ϐρίσκεται στο κέντρο
της πυκνότερης περιοχής. Εν συνεχεία, σχηµατίζει ένα παράθυρο γύρω από το σηµείο αυτό
µε σκοπό να περιγραφεί η περιοχή αυτή και να καλυφθεί το µεγαλύτερο δυνατό µέρος της
οµάδας στην οποία ανήκει. Εφόσον περιγραφεί η περιοχή αυτή, η διαδικασία επαναλαµβάνεται για τις υπόλοιπες περιοχές του χώρου και ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν καταφέρει να
εντοπίσει όλες τις περιοχές µε πυκνότητα αρκετά υψηλή, ώστε να µπορούν να χαρακτηριστούν τµήµατα κάποιας οµάδας. Τα σηµεία που δεν ανήκουν σε κάποια οµάδα µπορούν να
χαρακτηρίστουν είτε ως ϑόρυβος, είτε ως αποµονωµένες τιµές.
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Αναπαράσταση οµαδοποίησης και Αντικειµενική συνάρτηση

Για την υλοποίηση της µεθόδου είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης
που µπορεί να κρίνει την αντιπροσωπευτική ικανότητα ενός υποψήφιου κέντρου µιας οµάδας. Σε αντίθεση µε τις άλλες µεθόδους που ελαχιστοποιούν (ή µεγιστοποιούν αναλόγως µε
την εφαρµογή) µια συνάρτηση που αξιολογεί ολόκληρη την οµαδοποίηση, το παρόν σχήµα
πρέπει να αξιολογεί ένα σηµείο του χώρου της ϐάσης δεδοµένων αγνοώντας τα άλλα κέντρα
των οµάδων. Μια τέτοια συνάρτηση είναι η Window Density Function [42] η οποία εκφράζει
την πυκνότητα γύρω από το σηµείο δεδοµένου ενός παραθύρου. Η µεγιστοποίηση της τιµής
της συνάρτησης WDF αποσκοπεί στον εντοπισµό εκείνου του σηµείου το οποίο ϐρίσκεται
στο κέντρο ενός παραθύρου υψηλής πυκνότητας. Οι οµάδες ενός συνόλου δεδοµένων καταλαµβάνουν τις περιοχές του χώρου στις οποίες υπάρχει µεγαλύτερη πυκνότητα σηµείων.
Αντιθέτως, µικρή πυκνότητα σηµείων εµφανίζεται στις περιοχές που καταλαµβάνονται από
ϑόρυβο ή αποµονωµένες τιµές (Outliers).
Ο αλγόριθµος καλεί έναν ΕΑ (για παράδειγµα έναν ∆ιαφοροεξελικτικό Αλγόριθµο) προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση −W DFα . Οι µεγαλύτερες τιµές της συνάρτησης
W DFα εµφανίζονται στις πυκνές περιοχές του συνόλου δεδοµένων. Συνεπώς, η συνάρτηση
−W DFα λαµβάνει τις µικρότερές της τιµές στις περιοχές του χώρου µε την µεγαλύτερη πυκνότητα. Η επιλογή της παραµέτρου α γίνεται από το χρήστη και παραµένει σταθερή καθόλη
τη διαδικασία. Ωστόσο, η επιλογή της είναι ιδιαίτερα κρίσιµη καθώς επηρεάζει σηµαντικά
τη συµπεριφορά του αλγορίθµου. Στα παρακάτω σχήµατα δίνεται η γραφική παράσταση της
συνάρτησης W DFα (x) για διάφορες τιµές της παραµέτρου α υπολογισµένες για το τεχνητό
σύνολο δεδοµένων dset1 (Σχήµα 3.1, [43]). Για µικρές τιµές του α, όπως για α = 0.02,
παρατηρείται ότι η συνάρτηση έχει περισσότερα του ενός τοπικά µέγιστα (Σχήµα 3.2). Μάλιστα, κάθε οµάδα περιέχει περισσότερες από µια περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα. Είναι πολύ
πιθανό ο ΕΑ να συγκλίνει σε µια περιοχή όχι κοντά στο κέντρο της οµάδας, δυσκολεύοντας
τη διαδικασία της εύρεσης όλων των οµάδων. Μεγαλώνοντας το α ώστε να πάρει την τιµή
0.05 (Σχήµα 3.3), οι περιοχές µε µεγαλύτερη πυκνότητα αρχίζουν να είναι λιγότερες και να
ταυτίζονται µε το γεωµετρικό κέντρο των οµάδων. Ο ΕΑ ϑα συγκλίνει σε ένα από τα µέγιστα
της W DFα . Συνεπώς, ένα παράθυρο µε κέντρο σε ένα από αυτά τα τοπικά µέγιστα, περιγράφει καλύτερα την αντίστοιχη οµάδα. Η W DF συνεχίζει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά
όταν η τιµή της παραµέτρου α γίνει 0.1, µε την κλίση της καµπύλης ωστόσο να είναι σαφώς
µικρότερη γύρω από αυτά τα τοπικά µέγιστα (Σχήµα 3.4). Αντιθέτως, µεγαλύτερες τιµές
της συνάρτησης δεν ϑα επηρεάσουν τον αλγόριθµο να εντοπίσει το µέγιστο της συνάρτησης,
αλλά τα τοπικά µέγιστα είναι πλέον δυσδιάκριτα (Σχήµα 3.5). Μεγαλύτερη αύξηση της παϱαµέτρου κάνει ακόµα πιο δύσκολο να εντοπιστούν τα τοπικά µέγιστα, ενώ το ολικό µέγιστο
πλέον δεν είναι πολύ µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες τιµές της συνάρτησης.
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Σχήµα 3.1: Το σύνολο δεδοµένων dset1 που χωρίζεται σε τέσσερις γραµµικά διαχωρίσιµες οµάδες.
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Σχήµα 3.2: Η γραφική παράσταση της W DF0.02 (x) για το σύνολο dset1 .

Αλγόριθµος οµαδοποίησης
Πρωτού γίνει αναλυτική περιγραφή του προτεινόµενου αλγορίθµου οµαδοποίησης, ϑα
πρέπει να τονιστεί πως στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία χρησιµοποιήθηκε ο ∆ιαφοϱοεξελικτικός αλγόριθµος, ωστόσο, ϑα είχε ενδιαφέρον να µελετηθεί και η χρήση άλλων ΕΑ
ή και αλγορίθµων νοηµοσύνης σµήνους.
΄Οπως έχει ήδη αναλυθεί, ο αλγόριθµος ξεκινάει δηµιουργώντας µια δοµή που περιέχει όλα τα σηµεία του συνόλου δεδοµένων και στη συνέχεια εξελίσσει ένα πληθυσµό από
παράθυρα ώστε να εντοπίσει την περιοχή του χώρου µε την µεγαλύτερη πυκνότητα.
Εν συνεχεία, µεγεθύνει το παράθυρο που επέστρεψε ο DE, ώστε αυτό να περιγράψει το
µεγαλύτερο δυνατό τµήµα της οµάδας. Η µεγένθυση του παραθύρου γίνεται προκειµένου
να καλυφθεί η µεγαλύτερη δυνατή περιοχή του χώρου. Γι΄ αυτό το λόγο, το παράθυρο
µεγεθύνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται στον αλγόριθµο k -windows (2.3.2).
Η διαδικασία αυτή µεγαλώνει ένα παράθυρο ανά διάσταση κατά ένα ποσοστό θε . Κάθε
µεγένθυση ελέγχεται αν η προσαύξηση των σηµείων του παραθύρου είναι σηµαντική, εν
συγκρίσει µε τα σηµεία που αυτό ήδη περιέχει. Εφόσον η µεταβολή δεν είναι σηµαντική,
τότε το παράθυρο έχει ϕτάσει σε ένα σηµείο όπου έχει καλύψει µια περιοχή συγκεκριµένης
πυκνότητας και έχει ξεκινήσει να καλύπτει και περιοχές µικρότερης πυκνότητας. Συνεπώς, η
τελευταία µεγένθυση απορρίπτεται και η διαδικασία συνεχίζεται για τις υπόλοιπες διαστάσεις
ή τερµατίζει όταν αυτές έχουν εξεταστεί.
΄Ολα τα σηµεία, που ϐρίσκονται εντός του προκύπτοντος παραθύρου, ϑεωρούνται ως µέλη
της τρέχουσας οµάδας και προκειµένου ο ΕΑ να µην συγκλίνει σε περιοχές που έχουν ήδη
καλυφθεί από κάποιο παράθυρο σε προηγούµενη επανάληψη, τα δεδοµένα που ϐρίσκονται
εντός του παραθύρου αφαιρούνται. Με αυτό τον τρόπο υποβαθµίζεται σηµαντικά µια περιοχή
του χώρου που έχει καλυφθεί ήδη από ένα παράθυρο, οδηγώντας έτσι τον ΕΑ να συγκλίνει
σε άλλες περιοχές στις επόµενες επαναλήψεις, εντοπίζοντας άλλες οµάδες. Τέλος, όλα τα
παράθυρα ελέγχονται για τυχόν επικαλύψεις.
Ο σκοπός του αλγορίθµου, όπως και του αλγορίθµου που εισήγαγε την WDF [42], είναι
να εντοπίσει τις περιοχές του χώρου µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα. Καθώς µια οµάδα, ή µια
περιοχή του χώρου, µπορεί να περιγράφεται από περίσσοτερα του ενός παράθυρα, πρέπει να
αφαιρεθούν τα πλεονάζοντα παράθυρα. Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται η διαδικασία
της συγχώνευσης. Εφόσον δύο παράθυρα επικαλύπτονται, τότε ϑεωρείται ότι περιγράφουν
το ίδιο τµήµα µιας οµάδας.
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Σχήµα 3.3: Η γραφική παράσταση της W DF0.05 (x) για το σύνολο dset1 .

Συνοπτικά το αλγοριθµικό σχήµα της παρούσας προσέγγισης µπορεί να περιγραφεί ως :
1. ∆ηµιούργησε µία δοµή που να περιέχει όλα τα σηµεία του συνόλου δεδοµένων που
δεν έχουν καταχωρηθεί σε ένα παράθυρο.
2. Ελαχιστοποίησε τη συνάρτηση −W DFα µε τη χρήση ενός ΕΑ. ΄Εστω z η τιµή για την
οποία η συνάρτηση −W DFα παρουσιάζει ελάχιστο (σύµφωνα µε τον ΕΑ).
3. Μεγέθυνε το παράθυρο έως ότου να επικαλύψει ολόκληρη την οµάδα.
4. Αφαίρεσε όλα τα στοιχεία που ϐρίσκονται στο τρέχον παράθυρο.
5. Επανέλαβε τα παραπάνω ϐήµατα µέχρι να µην υπάρχουν άλλα στοιχεία στο σύνολο
δεδοµένων ή να µην υπάρχουν πυκνές περιοχές.
6. ΄Ελεγξε τα παράθυρα για τυχόν επικαλύψεις και χαρακτήρισε αναλόγως τα παράθυρα
ως µέλη µιας οµάδας.
7. Χαρακτήρισε τα υπόλοιπα σηµεία ως ϑόρυβο ή αποµονωµένες τιµές
Ο ΕΑ που χρησιµοποιείται δεν χρειάζεται µεγάλο πλήθος επαναλήψεων για κάθε κέντρο
αλλά συνήθως ούτε µεγάλο πληθυσµό. Αυτό οφείλεται σε δύο χαρακτηριστικά. Το ϐασικότερο είναι ότι η διάσταση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει είναι πολύ µικρότερη από τις
µεθόδους που αναφέρονται στις παραγράφους 3.3.1, 3.3.2 και 3.3.3. Αντί για χώρους λύσεων της τάξης d · k , ο χώρος των λύσεων είναι διάστασης µόλις d. Κατά δεύτερον, ο αλγόριθµος
δεν δείχνει να επηρεάζεται από τοπικά ελάχιστα. Πράγµατι, τα τοπικά ελάχιστα αντιστοιχούν
σε επιθυµητές λύσεις καθώς και αυτά περιγράφουν περιοχές αυξηµένης πυκνότητας. Αποτελούν λοιπόν οµάδες ή τµήµατα οµάδας, αν και µικρότερης πυκνότητας από την πυκνότερη
οµάδα στο σύνολο δεδοµένων στη συγκεκριµένη επανάληψη του αλγορίθµου.
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Σχήµα 3.4: Η γραφική παράσταση της W DF0.1 (x) για το σύνολο dset1 .
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Σχήµα 3.5: Η γραφική παράσταση της W DF0.2 (x) για το σύνολο dset1 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Πειράµατα

4.1 Τα προβλήµατα
Οι αλγόριθµοι της διπλωµατικής αυτής δοκιµάστηκαν σε τεχνητά σύνολα δεδοµένων
προκειµένου να µελετηθεί η απόδοσή τους σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Τα πραγµατικά
σύνολα δεδοµένων αποτελούν τη ϐάση της οµαδοποίησης, καθώς πρόκειται για µια περιοχή
της ΥΝ µε πολλές εφαρµογές. Ωστόσο, το κάθε ένα υποφέρει από συγκεκριµένα προβλήµατα
τα οποία ο εκάστοτε αλγόριθµος καλείται να αντιµετωπίσει.
Τα δύο σύνολα δεδοµένων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν, παραχωρήθηκαν από τον ∆ρ.
∆ήµητρη Τασουλή από το Imperial College London. Πρόκειται για δύο δισδιάστατα σύνολα
δεδοµένων, το dset1 µε 1600 σηµεία σε 4 οµάδες και το dset2 µε 2761 σηµεία, επίσης σε 4
οµάδες. Το κάθε σύνολο δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε για διαφορετικό λόγο.
Το dset1 περιέχει 4 γραµµικώς διαχωρίσιµες οµάδες (Σχήµα 4.1). Πρόκειται για ένα πολύ
απλό πρόβληµα οµαδοποίησης, στο οποίο δεν αναµένεται να δυσκολευτεί κανείς αλγόριθµος.
Ακόµα και ο απλός k -means δεν αναµένεται να αποτύχει ή να δυσκολευτεί σε ένα τέτοιο
πρόβληµα. Οι αλγόριθµοι που ϐασίζονται στη χρήση κάποιου ΕΑ είναι αναµενόµενο να
χρειαστούν περισσότερο χρόνο από τους κλασικούς αλγόριθµους. Το Ϲητούµενο είναι να
διερευνηθεί η καθυστέρησή τους καθώς και τυχόν επιπτώσεις στην απόδοσή τους.
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Σχήµα 4.1: Το σύνολο δεδοµένων dset1

Το σύνολο dset2 περιέχει επίσης 4 οµάδες, εκ των οποίων οι δύο είναι γραµµικώς διαχωϱίσιµες από τις άλλες δύο, οι οποίες ωστόσο δεν είναι γραµµικώς διαχωρίσιµες. Καταλυτικός
παράγοντας για τη χρήση του συνόλου αυτού είναι το γεγονός ότι µία από τις οµάδες περι-
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κλύει εν µέρει µία από τις άλλες οµάδες, κάτι που αναµένεται να δυσκολέψει σχεδόν όλους
τους αλγόριθµους.
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Σχήµα 4.2: Το σύνολο δεδοµένων dset2

4.2 Τρόπος αξιολόγησης
Προκειµένου να αξιολογηθεί η απόδοση των αλγορίθµων χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση της Εντροπίας [48]. Η συνάρτηση αυτή εκφράζει την ανοµοιογένεια των στοιχείων µιας
οµάδας. Μεγαλύτερη οµοιογένεια σηµαίνει τιµές που τείνουν στο µηδέν. Ωστόσο, προκειµένου να εφαρµοστεί η συνάρτηση αυτή είναι απαραίτητο να είναι γνωστή η πραγµατική
οµάδα στην οποία ανήκουν τα στοιχεία. ΄Εστω C = {C1 , C2 , . . . , Ck } µια οµαδοποίηση και
L = {L1 , L2 , . . . , Lm } η πραγµατική (ή αλλιώς η «επιθυµητή») οµαδοποίηση των στοιχείων.
Τότε η Εντροπία της κάθε οµάδας Ci ορίζεται ως :

Hi = −

m
X
j=1

P (x ∈ Lj |x ∈ Ci ) log P (x ∈ Lj |x ∈ Ci )

(4.1)

Για ένα σύνολο n σηµείων, η Εντροπία της οµαδοποίησης ορίζεται ως ο σταθµισµένος
µέσος όρος της Εντροπίας της κάθε οµάδας :
k

1X
|Ci | · Hi
H=
n

(4.2)

i=1

4.3 Οι αλγόριθµοι
Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής χρησιµοποιήθηκαν οι αλγόριθµοι k -means, DBSCAN, k -windows και IUC, καθώς και η προσεγγίση των Τασουλή και Βραχάτη [42]. Ο
σκοπός της χρήσης των αλγορίθµων αυτών ήταν να συγκριθεί ο αλγόριθµος IUC κυρίως µε
άλλες εφαρµογές Εξελικτικών Αλγορίθµων στην οµαδοποίηση. Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό
να συγκριθούν οι προσεγγίσεις αυτές µε αλγορίθµους καθιερωµένους στο χώρο. ΄Ολοι οι
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αλγόριθµοι έτρεξαν σε έναν υπολογιστή µε 4x3.12GHz επεξεργαστές, 4GByte µνήµη RAM
και λειτουργικό CentOS στην έκδοση 5.2.

4.3.1

k -means

Ο αλγόριθµος k -means έτρεξε για το κάθε σύνολο 100 ϕορές µε k ίσο µε το πλήθος
των οµάδων που υπήρχαν στο κάθε σύνολο δεδοµένων και τερµάτιζε όταν η διαφορά δύο
διαδοχικών τιµών συνάρτησης που καλείται να ελαχιστοποιήσει (σχέση 2.4) είναι µικρότερη
από 21 · 10−3 .
Στο πρώτο τεχνητό σύνολο, το dset1, ο k -means είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στο µέσο
όρο των πειραµάτων. Αυτό που προβληµατίζει είναι η αστάθεια του αλγορίθµου, καθώς οι
ϑέσεις των αρχικών κέντρων, επηρεάζουν σε µεγάλο ϐαθµό το αποτέλεσµα της οµαδοποίησης,
δίνοντας Εντροπία µεταξύ 0.1464 και 1.1292 και µέσο όρο 0.2487. Τα πειράµατα πάνω στο
συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων επαληθεύουν πλήρως τη ϐιβλιογραφία όσον αφορά τον
αλγόριθµο αυτόν. Εν συντοµία, ο k -means καταφέρνει να οµαδοποιήσει πολύ καλά τα
σηµεία, καθώς οι οµάδες είναι σφαιρικές. Ταυτόχρονα όµως, η τυχαία αρχικοποίηση επιδρά
αρνητικά στην απόδοση του αλγορίθµου, καθώς διαφορετικές αρχικοποιήσεις οδηγούν σε
διαφορετικές οµαδοποιήσεις. Τέλος, ο µέσος χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος ήταν τα
0.0028sec.
Στο δεύτερο πρόβληµα, οι δύο γραµµικά µη διαχωρίσιµες οµάδες δείχνουν να προκαλούν σηµαντικό πρόβληµα στον αλγόριθµο. Το καλύτερο τρέξιµο κατάφερε να δώσει Εντροπία 1.5589. Η µέση τιµή της Εντροπίας ήταν 1.5601 και η µέγιστη 1.5607. Χαρακτηριστικό
του συγκεκριµένου πειράµατος ήταν η πολύ µικρή διασπορά της Εντροπίας. Αυτό οφείλεται
πιθανότατα στο γεγονός ότι ο k -means δεν κατάφερε να εντοπίσει την καλύτερη οµαδοποίηση. Ο k -means καλείται να ελαχιστοποίησει την (2.4). Ωστόσο, η διαδικασία αυτή συνέκλινε
διαρκώς σε τοπικά ελάχιστα της συνάρτησης αυτής ή ακόµα και αν η τιµή της συνάρτησης
ήταν η ελάχιστη της τιµή, αυτή δεν ήταν ικανή να περιγράψει την ιδανική οµαδοποίηση του
συνόλου dset2. Ταυτόχρονα, ο ελάχιστος χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος ήταν 0.01sec
ενώ ο µέγιστος χρόνος 0.02sec και ο µέσος χρόνος 0.0145sec.
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Σχήµα 4.3: Η απόδοση του αλγορίθµου k -means πάνω στο σύνολο δεδοµένων dset1 µε ϐάση την
Εντροπία.

4.3.2

DBSCAN

Ο αλγόριθµος DBSCAN ϐασίζεται στην πυκνότητα του χώρου για τον εντοπισµό των οµάδων. Παρόλο που ο DBSCAN χρειάζεται τον προσδιορισµό µόνο δύο παραµέτρων, παρουσί-
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Σχήµα 4.4: Η απόδοση του αλγορίθµου k -means πάνω στο σύνολο δεδοµένων dset2 µε ϐάση την
Εντροπία.

ασε µεγάλη δυσκολία στη σωστή ϱύθµισή τους. Στο σύνολο dset1 ο αλγόριθµος δεν µπόρεσε
να εντοπίσει το σωστό πλήθος των οµάδων, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στην Εντροπία.
Η Εντροπία κυµάνθηκε µεταξύ 0.8687 και 1.5305, δίνοντας ως µέση τιµή το 1.2533, λαµϐάνοντας υπόψιν πάντα για το πλήθος των πειραµάτων στα οποία ο αλγόριθµος κατάφερε να
εντοπίσει έστω µία οµάδα. Ο χρόνος που χρειάστηκε µπορεί να χαρακτηριστεί µεγάλος, εν
συγκρίσει µε τους χρόνους που χρειάστηκε ο k -means για το ίδιο σύνολο, αλλά αντικειµενικά ήταν µικρός καθώς κυµάνθηκε µεταξύ 0 και 1 δευτερόλεπτα µε µέσο χρόνο 0.0194sec.
Τέλος το πλήθος των οµάδων που εντόπισε ο αλγόριθµος είχε πολύ µεγάλη διασπορά καθώς
κυµάνθηκε µεταξύ 0 οµάδων και 58 µε µέσο πλήθος οµάδων τις 1.5583 (πρόκειται πάλι
για το σύνολο των πειραµάτων στα οποία ο αλγόριθµος πέτυχε να αναγνωρίσει έστω µία όµαδα). Στο σύνολο dset2 ο αλγόριθµος απέτυχε να προσδιορίσει τη σωστή οµαδοποίηση.
Ο χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος κυµάνθηκε µεταξύ 0 και 1 δευτερολέπτου µε µέσο
χρόνο 0.2798sec. Βασική δυσκολία που αντιµετώπησε ο αλγόριθµος ήταν η εγγύτητα των
δύο γραµµικά µη διαχωρίσιµων οµάδων. Χαρακτηριστική οµαδοποίηση παρουσιάζεται στο
Σχήµα 4.5 µε τις γραµµικά µη διαχωρίσιµες οµάδες να αναγνωρίζονται ως µία οµάδα.

4.3.3

k -windows

Στο σύνολο δεδοµένων dset1 ο k -windows κατάφερε σε όλες τις περιπτώσεις να πετύχει
µηδενική Εντροπία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να οµαδοποιήσει όλα τα σηµεία σε όλες τις
περιπτώσεις, ϑεωρώντας κάποια ως ϑόρυβο. Τα σηµεία που δεν οµαδοποιήθηκαν ήταν από
0 έως 315 (19.69%) µε µέσο όρο 12.86 σηµεία (8%). Επίσης ο χρόνος του αλγορίθµου ήταν
πολύ µικρός µε µέσο όρο 0.0107sec και µέγιστη τιµή τα 5sec.
Ο αλγόριθµος k -windows είχε εντυπωσιακή απόδοση στο σύνολο δεδοµένων dset2 όπου
σε 100 πειράµατα µε τις καλύτερες δυνατές παραµέτρους, κατάφερε να έχει σχετικά µικρή
Εντροπία µε µέσο όρο 0.022 και µέγιστη τιµή 0.3744. Αρνητικό ήταν το γεγονός ότι δεν
κατάφερε να εντοπίσει όλα τα σηµεία που ανήκαν σε κάθε οµάδα. Κατά µέσο όρο δεν
εντόπισε 114.97 (4.16%) σηµεία από τα 2761 στα 100 πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν.
Στο χειρότερο πειράµα δεν εντόπισε 166 σηµεία (6.01%), ενώ στο καλύτερο δεν εντόπισε 79
σηµεία (2.86%). Ο χρόνος επίσης ήταν ουσιαστικά µηδενικός.
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Σχήµα 4.5: Χαρακτηριστική οµαδοποίηση του αλγορίθµου DBSCAN πάνω στο σύνολο δεδοµένων
dset2 µε παραµέτρους Eps = 0.05 και M inP ts = 16.
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Σχήµα 4.6: Ακραία οµαδοποίηση του αλγορίθµου DBSCAN πάνω στο σύνολο δεδοµένων dset2 που
προκύπτει από τις παραµέτρους Eps = 0.2 και M inP ts = 1.

4.3.4

D.E. µε τη χρήση της WDF

Στο σύνολο dset1 η προσέγγιση των Τασουλή και Βραχάτη (παράγραφος 3.3.3, [42]) δεν
µπόρεσε να αποδώσει καλύτερα από τους αλγορίθµους που δεν ϐασίζονται στον Εξελικτικό
Υπολογισµό. Ωστόσο, η απόδοση στο µέσο όρο των πειραµάτων ήταν αρκετά κοντά, χωρίς να
απαιτείται σηµαντικό υπολογιστικό κόστος. Σηµαντική αδυναµία όµως είναι η οµαδοποίηση
µόνο µέρους των στοιχείων του συνόλου, παρόλο που κάθε στοιχείο ανήκει σε κάποια οµάδα.
Αναλυτικά, για το σύνολο dset1 τα στατιστικά στοιχεία είναι τα παρακάτω. Χρησιµοποιώντας τον τελεστή DE1 (3.1) τα πειράµατα έδωσαν Εντροπία από 0.0372 έως 1.2509 µε
µέσο όρο 0.3732. Ταυτόχρονα αναγνώρισε από 1131 (70.69%) έως και όλα τα 1600 σηµεία.
Ο µέσος όρος ωστόσο κυµάνθηκε χαµηλά και συγκεκριµένα στα 1431.5 (89.47%) σηµεία.
Τέλος, ο χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα µε ελάχιστη
τιµή τα 0.61sec, µέση τιµή τα 0.6366sec και µέγιστη τιµή τα 0.67sec. Ο τελεστής DE2
(3.2) δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στα αποτελέσµατα. Αν και η µέγιστη τιµή της Εντροπίας
ανέβηκε στο 1.3698, η ελάχιστη τιµή της έγινε 0 και ο µέσος όρος της έπεσε στο 0.2939.
Ωστόσο, τα σηµεία που αναγνώρισε ελαττώθηκαν στα 943 (58.94%) σηµεία στην χειρότερη
περίπτωση και 1384.6 (86.54%) κατά µέσο όρο. Το µέγιστο πλήθος σηµείων που οµαδοποιήθηκαν και σ΄ αυτήν την περίπτωση ήταν το σύνολο όλων των στοιχείων. Τέλος, ο χρόνος
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Σχήµα 4.7: Η απόδοση του αλγορίθµου DBSCAN πάνω στο σύνολο δεδοµένων dset1 µε παραµέτρους
Eps = 0.009 και M inP ts = 8. (Στους κύκλους εµφανίζονται σηµεία που δεν εντάχθηκαν σε κάποια
οµάδα – Outliers ).

που χρειάστηκε ο αλγόριθµος κυµάνθηκε µεταξύ 0.67 και 0.71sec µε µέσο όρο 0.6888sec.
Η χρήση του τελεστή DE3 (3.3) έδωσε και αυτή ένα µεγάλο διάστηµα στο οποίο κινήθηκε
η Εντροπία, το οποίο ήταν το [0,1.2642] µε µέσο όρο 0.3613. Το πλήθος των σηµείων που
εντόπισε ο αλγόριθµος ήταν από 1110 (69.37%) έως 1600 και µέσο όρο 1400.9 (87.56%).
Για την δηµιουργία της οµαδοποίησης χρόνος που απαιτήθηκε κυµάνθηκε από 0.64 µέχρι
0.71sec µε µέσο όρο 0.6682sec. Με τον τελεστή DE4 (3.4) η Εντροπία των οµαδοποιήσεων
έλαβε τιµές από 0 έως και 1.2689 µε 0.3794 ως µέσο όρο. Τα σηµεία που οµαδοποιήθηκαν
ήταν 1174 (73.38%) στο χειρότερο πείραµα, ενώ κατά µέσο όρο οµαδοποιήθηκαν 1459.9
(91.24%) σηµεία. Υπήρξαν πειράµατα που ο αλγόριθµος οµαδοποίησε όλα τα σηµεία. Ο
χρόνος της οµαδοποίησης κυµάνθηκε µεταξύ 0.59 και 0.64sec µε µέσο χρόνο 0.6094sec.
Με τον τελεστή DE5 (3.5) η Εντροπία των οµαδοποιήσεων είχε επίσης πολύ µεγάλη διακύµανση καθώς πήρε τιµές από 0 έως 1.3691 µε µέσο όρο 0.3506. Το πλήθος των σηµείων
που οµαδοποιήθηκαν ήταν τουλάχιστον 1168 (73%), ενώ και πάλι µπόρεσε σε συγκεκριµένα
πειράµατα να οµαδοποιήσει όλα τα σηµεία του συνόλου. Ο µέσος όρος των οµαδοποιηµένων
σηµείων ήταν 1478.9 (92.43%), ο απαιτούµενος χρόνος ήταν από 0.64 µέχρι 0.69 µε µέσο
όρο 0.6658.

Σχήµα 4.8: Η Εντροπία του ∆Α µε τη χρήση της WDF πάνω στο σύνολο dset1 για κάθε τελεστή.
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Σχήµα 4.9: Το πλήθος των σηµείων που οµαδοποίησε ο ∆Α µε τη χρήση της WDF στο σύνολο dset1
για κάθε τελεστή.
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Σχήµα 4.10: Ο χρόνος που χρειάστηκε ο ∆Α µε τη χρήση της WDF στο σύνολο dset1 για κάθε τελεστή.

Στο σύνολο dset2 ο ∆Α µε τη χρήση της WDF αντιµετώπησε σηµαντικά προβλήµατα.
Βασικό χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε σταθερότητα στην απόδοσή του ή στο πλήθος
των σηµείων του συνόλου δεδοµένων τα οποία µπόρεσε να οµαδοποιήσει. ΄Οσον αφορά το
χρόνο που χρειάστηκε ο αλγόριθµος, αυτός κυµάνθηκε από 0.5 έως 0.55sec.
Συγκεκριµένα, για τον τελεστή DE1, ο χρόνος κυµάνϑηκε από 0.5 έως 0.53sec, µε µέσο
χρόνο τα 0.5192 δευτερόλεπτα. Για τους τελεστές DE2 και DE3 οι χρόνοι ήταν ουσιαστικά
ταυτόσηµοι µε τον ελάχιστο χρόνο να είναι 0.51sec και 0.54sec για τον µέγιστο. Ο µέσος όρος
των δύο τελεστών ήταν 0.5202 δευτερόλεπτα για τον DE2 και 0.5199 για τον DE3. Ο τελεστής
DE4 παρουσιάζει οριακή διαφορά από τον πρώτο τελεστή, καθώς έχει τον ίδιο ελάχιστο
και τον ίδιο µέγιστο χρόνο, ενώ µε 0.5159sec, ο µέσος όρος των χρόνων του DE4 είναι
αµελητέα µικρότερος. Τέλος, ο τελεστής DE5 παρουσιάζει τους µεγαλύτερους χρόνους καθώς
χρειάστηκε από 0.52 έως 0.55sec και κατά µέσο όρο 0.5332sec. Αντίθετα, η Εντροπία,
ανεξαρτήτως τελεστή παρουσίασε µεγάλη διακύµανση. Συγκεκριµένα, για τον τελεστή DE1
ήταν από 0 έως 1.6432, για τον DE2 ήταν από 0.0132 έως 1.6229, για τον DE3 ήταν από
0.0169 έως 1.5992 και για τον DE4 ήταν 0.0976 έως 1.6119. Τέλος, για τον τελεστή DE5 η
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Εντροπία κυµάνθηκε από 0.0122 έως 1.6047. Οι µέσοι όροι της Εντροπίας κυµάνθηκαν και
αυτοί σε υψηλά επίπεδα καθώς ήταν 0.8353, 0.8037, 0.6841, 0.829 και 0.8148 αντίστοιχα.
Η µέση Εντροπία είναι σηµαντικά µικρότερη για τον τελεστή DE3, ωστόσο επί της ουσίας,
δεν υπάρχει διαφορά λόγω του τεράστιου εύρους των τιµών.
Τέλος, τα σηµεία που µπόρεσε ο αλγόριθµος να εντοπίσει ήταν λίγα εν συγκρίσει µε άλλους αλγορίθµους. Συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος µε τη χρήση του τελεστή DE1 εντόπισε από
1997 (72.33%) έως 2596 (94.02%) σηµεία, µε µέσο όρο 2308.9 (83.62%), µε τη χρήση του
τελεστή DE2 από 1997 (72.33%) έως 2585 (93.63%) σηµεία µε µέσο όρο 2314.3 (83.82%),
ο τελεστής DE3 από 2040 (73.89%) έως 2483 (89.93%) µε µέσο όρο 2304.5 (83.47%), ο
τελεστής DE4 από 1904 (68.96%) έως 2570 (93.08%) και µέσο όρο 2306.3 (83.53%) και ο
τελεστής DE5 από 2131 (77.18%) έως 2570 (93.08%) µε µέσο όρο 2336.1 (84.61%).
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Σχήµα 4.11: Η Εντροπία του ∆Α µε τη χρήση της WDF πάνω στο σύνολο dset2 για κάθε τελεστή.

2600

2500

2400

Values

2300

2200

2100

2000

1900
DE1

DE2

DE3

DE4

DE5

Σχήµα 4.12: Το πλήθος των σηµείων που οµαδοποίησε ο ∆Α µε τη χρήση της WDF στο σύνολο dset2
για κάθε τελεστή.
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Σχήµα 4.13: Ο χρόνος που χρειάστηκε ο ∆Α µε τη χρήση της WDF στο σύνολο dset2 για κάθε τελεστή.

4.3.5

Ευφυής Οµαδοποίηση Χωρίς Επίβλεψη – I.U.C.

Ο αλγόριθµος ευφυούς οµαδοποίησης χωρίς επίβλεψη πέτυχε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στο πρώτο σύνολο δεδοµένων (dset1) έχοντας σε συνολικά 500 πειράµατα µηδενική
Εντροπία. Ωστόσο, σε κανένα πείραµα δεν κατάφερε να οµαδοποιήσει όλα τα σηµεία του
συνόλου. Για τον τελεστή DE1, τα σηµεία που κατάφερε να εντοπίσει κυµάνθηκαν από 1467
(91.69%) έως 1547 (96.69%) µε µέσο όρο τα 1512.9 (94.55%) σηµεία. ΄Οµοια συµπεριφορά
παρατηρήθηκε για τον τελεστή DE2. Ο µέσος όρος των σηµείων που ο αλγόριθµος αναγνώρισε χρησιµοποιώντας τον DE2 ήταν 1513.5 (94.6%), εντοπίζοντας κατ΄ ελάχιστον 1480 (92.5%)
σηµεία και ϕτάνοντας µέχρι τα 1547 (96.69%) σηµεία. Ο τελεστής DE3 οµαδοποίησε από
1447 (90.44%) έως 1545 (96.56%) σηµεία, µε µέσο όρο ανά πείραµα τα 1512.2 (94.51%)
σηµεία. Ο τελεστής DE4 οµαδοποίησε κατά µέσο όρο 1511.8 (94.49%) σηµεία µε ελάχιστη
τιµή τα 1467 (91.69%) σηµεία και µέγιστη τα 1547 (96.69%). Αναλυτικότερα, το πλήθος
των σηµείων που οµαδοποίησε ο IUC ϕαίνεται στο Σχήµα 4.14. Η αυξηµένη απόδοση του
IUC είχε αντίκτυπο στο χρόνο που χρειάστηκε, ο οποίος κυµάνθηκε σαφώς σε µεγαλύτερο
επίπεδο από τους υπόλοιπους αλγόριθµους. Συγκεκριµένα, για τον τελεστή DE1 ο χρόνος
κυµάνθηκε από 0.89 έως 1.18sec µε µέσο όρο τα 1.0247sec, ενώ για τον τελεστή DE2 ο
χρόνος ήταν οριακά καλύτερος µε ελάχιστη τιµή τα 0.55sec και µέγιστη τιµή τα 1.21sec
και µέσο όρο τα 1.0047sec. Ο τελεστής DE3 έδωσε τους καλύτερους χρόνους µε ελάχιστη
τιµή τα 0.89sec και µέγιστη τιµή τα 1.16sec, ενώ ο µέσος όρος ήταν 1.0109sec. Ο τελεστής
αυτός είχε τη µικρότερη διακύµανση στο χρόνο. Ο χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος µε
τον τελεστή DE4 είχε µεγάλη διασπορά, σηµειώνοντας χρόνο 0.62sec αλλά και 1.22sec, ενώ
κατά µέσο όρο τα πειραµάτα χρειάστηκαν 1.0165sec. Τέλος, ο τελεστής DE5 χρειάστηκε
0.58sec στο καλύτερο πείραµα του αλγορίθµου και 1.19sec στο χειρότερο. Κατά µέσο όρο
χρειάστηκε 1.013sec. Αναλυτικά, οι χρόνοι εκτέλεσης του IUC ϕαίνονται στο Σχήµα 4.15.
΄Οσον αφορά το σύνολο dset2, ο IUC είχε συγκρίσιµη απόδοση µε τους υπόλοιπους αλγόριθµους ενώ εν αντιθέσει µε τον ∆Α µε τη χρήση της WDF, κατάφερε να οµαδοποιήσει
όλα τα σηµεία σε σχεδόν όλα τα πειράµατα, αν και αυτό είχε σηµαντικό αντίκτυπο στο χρόνο εκτέλεσης. Συγκεκριµένα για το τελεστής DE1, ο αλγόριθµος χρειάστηκε από 0.17sec
έως 4.63sec προκειµένου να οµαδοποιήσει από 2715 (98.33%) έως 2761 (100%) σηµεία
µε Εντροπία που κυµάνθηκε από 0.2691 έως 1.0022. Ο µέσος χρόνος που χρειάστηκε
ένα πείραµα ήταν 0.6055sec, η µέση Εντροπία 0.4648 και το µέσο πλήθος στοιχείων ήταν 2759.1sec. Χρησιµοποιώντας τον τελεστή DE2, ο αλγόριθµος χρειάστηκε τουλάχιστον
0.13sec και το πολύ 11.05sec, ενώ κατά µέσο όρο τα πειράµατα χρειάστηκαν 0.7174sec. Η
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Σχήµα 4.14: Το πλήθος των σηµείων του συνόλου dset1 που οµαδοποίησε ο IUC για κάθε τελεστή.
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Σχήµα 4.15: Ο χρόνος που χρειάστηκε ο IUC για κάθε τελεστή προκειµένου να οµαδοποιήσει το
συνόλο dset1.

Εντροπία κυµάνθηκε µεταξύ 0.2838 και 1.0018 µε µέσο όρο 0.4213. Τέλος, το πλήθος των
σηµείων που µπόρεσε να αναγνωρίσει ο αλγόριθµος ήταν µεταξύ 2740 (99.24%) και 2761
σηµείων µε µέσο όρο 2759.5 (99.94%). ΄Οσον αφορά τον τελεστή DE3, οι χρόνοι εκτέλεσης
ήταν µεταξύ 0.16sec και 4.95sec. Ωστόσο, ένα µέσο πείραµα δεν χρειάστηκε περισσότερο
από 0.6386sec. Η Εντροπία παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα, παίρνοντας τιµές από 0.2513
µέχρι 1.0022 και µέσο όρο 0.4020. Τέλος, τα σηµεία που οµαδοποιήθηκαν κυµάνθηκαν
από 2715 (98.33%) έως όλα τα 2761, µε µέσο όρο τα 2758.5 (99.91%) σηµεία. Με τη χρήση
του τελεστή DE4 ο χρόνος κυµάνθηκε µεταξύ 0.12sec και 18.62sec έχοντας ως µέσο όρο
τα 0.7006sec. Η καλύτερη Εντροπία που σηµειώθηκε ήταν 0.3139, η µεγαλύτερη 1.0016
και ο µέσος όρος 0.3945. Επιπλέον, και αυτός ο τελεστής µπόρεσε να οµαδοποιήσει όλα τα
σηµεία στην πλειονότητα των πειραµάτων. Στη χειρότερη εκτέλεσή του µπόρεσε να οµαδοποιήσει 2742 (99.31%) σηµεία, ενώ κατά µέσο όρο οµαδοποίησε 2759.7 (99.95%) σηµεία.
Χρησιµοποιώντας τον τελεστή DE5, ο χρόνος δεν ήταν µικρότερος από 0.24 δευτερόλεπτα,
ενώ σε µία εκτέλεση του αλγορίθµου εκτινάχθηκε στα 12.32sec. Εν γένει ο αλγόριθµος µε
τον συγκεκριµένο συντελεστή ήταν ταχύς µε µέσο χρόνο τα 0.7427sec. Ωστόσο η απόδο-
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ση του δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από τα υπόλοιπα πειράµατα του αλγορίθµου µε την
Εντροπία να παίρνει τιµές στο [0.2816,1.0029] και µέσο όρο 0.516. Τέλος, σε ένα πείραµα
το πλήθος των σηµείων ήταν σχετικά µικρό (µόλις 2588 (93.73%) σηµεία). Κατά µέσο όρο ο
τελεστής αυτός επέτρεψε στον αλγόριθµο να οµαδοποιήσει 2756.3 (99.83%) σηµεία.
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Σχήµα 4.16: Ο χρόνος που χρειάστηκε ο IUC για κάθε τελεστή προκειµένου να οµαδοποιήσει το
συνόλο dset2. (∆εν παρουσιάζονται τρεις ακραίες τιµές : Για τον τελεστή DE2 ένα πείραµα µε χρόνο
11.05sec, για τον τελεστή DE4 ένα πείραµα µε χρόνο 18.62sec και για τον τελεστή DE5 ένα πείραµα
µε χρόνο 12.32sec.)
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Σχήµα 4.17: Το πλήθος των σηµείων του συνόλου dset2 που οµαδοποίησε ο IUC για κάθε τελεστή.
(∆εν παρουσιάζεται µια ακραία τιµή : Για τον τελεστή DE5 ένα πείραµα στο οποίο οµαδοποιήθηκαν
µόνο 2588 σηµεία.)

4.4 Συγκρίσεις – Συµπεράσµατα
Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης που δεν ϐασίζονται στον Εξελικτικό Υπολογισµό απέδωσαν
όπως ήταν αναµενόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι µπόρεσαν να δηµιουργήσουν τις οµαδοποιήσεις
ταχύτερα από τους αλγόριθµους που ϐασίζονται σε κάποιο ΕΑ, αλλά µε µικρότερη ακρίβεια.
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Σχήµα 4.18: Η Εντροπία του συνόλου dset2 όπως το οµαδοποίησε ο IUC για κάθε τελεστή.

Απέδωσαν καλά στο dset1 µε µκρό υπολογιστικό κόστος. Παράλληλα, το σύνολο δεδοµένων
dset2 δηµιούργησε προβλήµατα στους περισσότερους αλγορίθµους, γεγονός που αποδίδεται
στην ύπαρξη γραµµικώς µη διαχωρήσιµων οµάδων. Ο χρόνος εκτέλεσης δεν επηρεάστηκε
από τη δυσκολία αυτή, ωστόσο, η Εντροπία κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Από τη µελέτη
των οµαδοποιήσεων συµπεραίνεται ότι όλοι οι αλγόριθµοι απέτυχαν, στην πλειονότητα των
πειραµάτων, να διαχωρήσουν τις δύο γραµµικώς µη διαχωρίσιµες οµάδες.
Σηµαντικό ϱόλο στην απόδοσή των αλγορίθµων k -means και k -windows αποτέλεσε η τυχαία αρχικοποίηση τους. Η αρχικοποίησή τους διαφοροποιεί σε µεγάλο ϐαθµό την απόδοση
του αλγορίθµου, οδηγώντας συχνά στη σύγκλιση σε υποδεέστερες οµαδοποιήσεις. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τις οµαδοποίησεις καθώς το
εύρος των τιµών της Εντροπίας είναι πολύ µεγάλο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν
τα πειράµατα µε τον k -means. Ο k -windows επηρέαστηκε πολύ λιγότερο από την τυχαία
αρχικοποίηση, καθώς η επεξεργασία των παραθύρων τα οδηγεί σε καλύτερες ϑέσεις στο χώϱο. Επιπλέον, εντοπίζει αυτόµατα το πλήθος των οµάδων καθώς δεν εξαρτάται από το χρήστη
για τον προσδιορισµό τους.
Η χρήση του ∆Α µε ϐάση τη συνάρτηση WDF δεν κατάφερε να ϐελτιώσει την ποιότητα της
οµαδοποίησης. Συγκεκριµένα, στο σύνολο dset1 ο αλγόριθµος µπόρεσε µεν να πετύχει καλές
τιµές της Εντροπίας και να οµαδοποιήσει την πλειοψηφία και σε πολλές περιπτώσεις όλα τα
σηµεία του συνόλου, ωστόσο αυτό παρατηρήθηκε σε συγκεκριµένα πειράµατα µόνο, καθώς
το εύρος των τιµών που µετρήθηκαν (Εντροπία, χρόνος και πλήθος οµαδοποιηµένων σηµείων)
ήταν πολύ µεγάλο. Το ίδιο ϕαινόµενο παρατηρήθηκε και όταν ο αλγόριθµος εφαρµόστηκε
στο σύνολο δεδοµένων dset2. Εξαίρεση αποτελεί ο χρόνος που χρειάστηκε ο αλγόριθµος για
το σύνολο dset2 καθώς το εύρος του χρόνου για όλους τους τελεστές ήταν περίπου 0.05sec.
Η νέα προσέγγιση παρουσιάσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, στο σύνολο
δεδοµένων dset1, η Εντροπία ήταν διαρκώς µηδενική. ΄Οσον αφορά το πλήθος των σηµείων που οµαδοποιήθηκαν, ο IUC δεν µπόρεσε να συγκριθεί µε τους αλγόριθµους που δεν
ϐασίζονται στον Εξελικτικό Υπολογισµό. Ο χρόνος του, αν και δεν ξεπέρασε κατά πολύ το
1sec παραµένει συγκριτικά µεγάλος. Στο σύνολο dset2 ωστόσο ο αλγόριθµος χρειάστηκε
λιγότερο χρόνο και µάλιστα ο χρόνος του είναι στο ίδιο επίπεδο µε τους χρόνους των αλγορίθµων που δεν ϐασίζονται στον Εξελικτικό Υπολογισµό. Σε αντίθεση µε τον ∆Α µε τη
χρήση της συνάρτησης WDF, ο IUC οµαδοποίησε σχεδόν όλα τα σηµεία του συνόλου στη
συντριπτική πλειοψηφία των πειραµάτων. Η Εντροπία περιορίστηκε εν γένει σε τιµές κατά
πολύ µικρότερες της µονάδας. Εξαίρεση αποτελούν ένας µικρός αριθµός πειραµάτων για
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τους τελεστές DE1, DE2, DE3, DE4. Ο τελεστής DE5 παρουσίασε µεγαλύτερες τιµές και
πολύ µεγαλύτερη διακύµανση.
Εν κατακλείδι, οι αλγόριµθοι k -means, DBSCAN και k -windows επαλήθευσαν την ταχύτητά τους στην οµαδοποίηση δεδοµένων, όπως επίσης και την µείωση της απόδοσής τους
όταν οι οµάδες δεν είναι γραµµικώς διαχωρίσιµες. Βασικό µειονέκτηµα των µεθόδων που
ϐασίζονται σε κάποιο Εξελικτικό Αλγόριθµο, είναι ο χρόνος εκτέλεσής τους, καθώς για την
εξέλιξη των πληθυσµών τους απαιτούν ένα σηµαντικό πλήθος συναρτησιακών υπολογισµών.
Ο αλγόριθµος Ευφυούς Οµαδοποίησης χωρίς Επίβλεψη κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το
µειονέκτηµα αποδίδοντας καλύτερα στα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει, γεγονός
που επιβεβαιώνεται από τα πειράµατα της διπλωµατικής εργασίας.
Η καλή του απόδοση ϐασίζεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν αρκείται στον
Εξελικτικό Αλγόριθµο που χρησιµοποιεί για τον προσδιορισµό µιας οµάδας, αλλά µεγεθύνει
τα παράθυρα, ώστε να µπορέσει να περιγράψει καλύτερα την εκάστοτε οµάδα. Ο δεύτερος
λόγος της προσέγγισης αυτής είναι το γεγονός ότι µπορεί να καταλήξει σε µία πολύ καλή
οµαδοποίηση, ακόµα και αν ο ΕΑ επιστρέψει ένα τοπικό ελάχιστο και όχι το ολικό. Ο
ΕΑ καλείται να εντοπίσει όλες τις πυκνές περιοχές διαδοχικά, η σειρά µε την οποία ϑα τις
εντοπίσει δεν επηρεάζει την ποιότητα της οµαδοποίησης.
Το ϐασικότερο µειονέκτηµα του αλγορίθµου είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να οµαδοποιήσει ένα σύνολο δεδοµένων. Μια διαδικασία µε µεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο ήταν η
κατασκευή µιας δοµής που ϑα είναι σε ϑέση να απαντήσει τα range queries σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Στην παρούσα υλοποίηση, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί ένα Range tree,
το οποίο δεν υποστηρίζει εξαγωγές στοιχείων. Αυτό συνεπάγεται ότι σε κάθε ϐήµα του αλγοϱίθµου κατασκευάζεται η δοµή από την αρχή για τα εναποµείναντα σηµεία. Μια µελλοντική
τροποίηση του IUC η οποία ϑα χρησιµοποιεί µια δυναµική δοµή αναµένεται να έχει πολύ
µικρότερο υπολογιστικό κόστος.
Επιπλέον, ο ∆ιαφοροεξελικτικός Αλγορίθµος είναι µόνο ένας ΕΑ που έχει µελετηθεί. Η
απόδοση του προτεινόµενου σχήµατος µε την εφαρµογή και άλλων Εξελικτικών Αλγορίθµων
όπως η Βελτιστοποίηση µε Σµήνη Σωµατιδίων αποτελεί ακόµα ένα ανοιχτό ϑέµα. Τέλος,
ήδη µελετάται η τροποποίηση των διαδικασιών που εφαρµόζονται στο παράθυρο που προκύπτει από τον ΕΑ. Πιθανές αλλαγές που διερευνώνται είναι η τροποποίηση της διαδικασίας
µεγέθυνσης και της διαδικασίας συγχώνευσης µε σκοπό τον ευκολότερο προσδιορισµό µη
κυρτών οµάδων.
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