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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα (data mining) αναφέρεται στην διαδικασία εξαγωγής
υπονοούµενων, προηγουµένως άγνωστων και πιθανών χρήσιµων πληροφοριών, όπως
κανόνες γνώσης, συσχετίσεις, περιορισµοί, πρότυπα, κανονικότητες, ανωµαλίες και
στατιστικά σηµαντικές δοµές, από τα δεδοµένα στις βάσεις δεδοµένων. Οι κυριότερες
τεχνικές data mining συµπεριλαµβάνουν αλγορίθµους για εξόρυξη κανόνων
συσχετίσεων, κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, αναζήτηση ακολουθιακών προτύπων.
Σύµφωνα µε τις ετήσιες τεχνολογικές επιθεωρήσεις του ΜΙΤ το data mining
συγκαταλέγεται στο “top 10” των αναδυόµενων τεχνολογιών από το 2001 και έπειτα,
λόγω του τεράστιου ετήσιου ρυθµού συλλογής δεδοµένων. Με τη διαθεσιµότητα της
ανέξοδης αποθήκευσης και την πρόοδο στην τεχνολογία συλλογής δεδοµένων, πολλοί
οργανισµοί και ινστιτούτα έχουν δηµιουργήσει εξαιρετικά µεγάλες βάσεις δεδοµένων
και αποθήκες δεδοµένων από επιχειρησιακά και επιστηµονικά στοιχεία (CERN, NASA,
remote sensing, astronomical serveys, human genome, network sensors, computer
simulations παράγουν petabytes ~10^10 ΜΒ ανά έτος), και αυτή η τάση αναµένεται να
αυξηθεί. Αφού οι βάσεις και οι αποθήκες δεδοµένων που εξορύσσονται είναι πολύ
µεγάλες, διερευνώνται µοντέλα και µέθοδοι για τις παράλληλες τεχνικές εξόρυξης
γνώσης από δεδοµένα. Χωρίς παραλληλισµό, είναι γενικά δύσκολο για ένα ενιαίο
σύστηµα επεξεργασίας να παρέχει λογικούς χρόνους απόκρισης. Στο πεδίο του parallel
data mining εµφανίζονται νέες πολυπλοκότητες επειδή ενσωµατώνονται οι τεχνικές
εξόρυξης γνώσης και οι αλγόριθµοι µε τις παράλληλες βάσεις δεδοµένων, τον
παράλληλο προγραµµατισµό, και τα κατανεµηµένα συστήµατα υψηλών επιδόσεων.
Το µεγαλύτερη µέρος του όγκου των εργασιών, εστιάζουν στην ανάπτυξη παράλληλων
αλγορίθµων για τις γνωστές από τη βιβλιογραφία τεχνικές και αλγόριθµους εξόρυξης.
Η παράλληλη εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα επιβάλλει πολλές προκλήσεις ακόµα, που
πρόκειται να εξερευνηθούν και παραµείνουν ανοικτές για µελλοντική έρευνα, όπως:
•

Αποδοτικές παράλληλες εκδόσεις των υπαρχόντων σειριακών αλγορίθµων,

•

Παραλληλισµός Inter-Model και Intra-Model,

•

Παραλληλισµός για δοκιµές και επικύρωση µοντέλων εξόρυξης,

•

Παραλληλισµός στην έρευνα για το καλύτερο µοντέλο,

•

Παραλληλισµός στην εφαρµογή και αξιοποίηση του µοντέλου εξόρυξης.

•

Παραλληλισµός συνδυαστικών µοντέλων, µετα-µοντέλων, και ensembles

Για τη διερεύνηση όλων των προηγούµενων προκλήσεων της παράλληλης εξόρυξης
γνώσης από δεδοµένα χρησιµοποιούµε τα παραδείγµατα µοντέλων τεχνητών
νευρωνικών δικτύων όπως τα Radial Basis Functions Neural Networks, τα Probabilistic
Neural Networks, τα General Regression Neural Networks και οι Support Vector
Machines που υλοποιούνται µε παράλληλους αλγορίθµους για επεξεργαστές
κατανεµηµένης µνήµης στην παρούσα εργασία και φαίνονται ιδανικοί υποψήφιοι για
λεπτοµερείς µελέτες και αξιολόγηση συστηµάτων υψηλών επιδόσεων.
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1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΓΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα (data mining) είναι η διαδικασία που θα ξεκλειδώσει τις
χρήσιµες πληροφορίες και θα εκµεταλλευτεί τις αναλύσεις προτύπων από τις βάσεις
δεδοµένων στις οργανώσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύµατα, τις επιχειρήσεις, τις
εταιρίες, τα επιστηµονικά προγράµµατα µελετών και έργα και τις βιοµηχανίες. Η εξόρυξη
γνώσης συνδυάζει διάφορα πεδία, όπως η στατιστική, η µηχανική µάθηση, η τεχνολογία
βάσεων δεδοµένων, τα νευρωνικά δίκτυα, η τεχνητή νοηµοσύνη και πιο πρόσφατα η
παράλληλη και κατανεµηµένη επεξεργασία. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν,
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών τόσο επιχειρησιακού όσο επιστηµονικού
ενδιαφέροντος. Η εξόρυξη γνώσης έχει ποικίλα αναλυτικά εργαλεία και οι συνήθεις
τεχνικές περιλαµβάνουν αλγόριθµους κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης, εξόρυξης
κανόνων συσχέτισης, αναζήτησης ακολουθιακών προτύπων, τεχνητών νευρωνικών
δικτύων, ασαφούς λογικής και συστηµάτων οπτικοποίησης και πολλών άλλων που
περιγράφονται αναλυτικά σε µία εκτενή βιβλιογραφία [1],[2].

Neural networks

Parallel Processing
Data mining

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural networks -ANNs) [3][4] έχουν αποδειχτεί
πανίσχυρα αναλυτικά εργαλεία για την µη γραµµική στατιστική µοντελοποίηση
δεδοµένων. Τα νευρωνικά δίκτυα επεκτείνουν τις κλασσικές στατιστικές διαδικασίες, που
κάνουν συχνά περιοριστικές υποθέσεις, αφαιρώντας αυτές τις υποθέσεις και
επιτρέποντας έτσι σε σύνθετες, µη γραµµικές σχέσεις να µοντελοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να λύσουν µια ευρεία ποικιλία
προβληµάτων εµφανίζοντας ταυτόχρονα ευρωστία και ανοχή σε σφάλµατα και στα
δεδοµένα εκπαίδευσης, και στην ίδια την δοµή τους. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν
εφαρµοστεί επιτυχώς στην αναγνώριση προτύπων, επεξεργασία σήµατος και εικόνας,
επιστηµονική κατηγοριοποίηση, προσέγγιση συναρτήσεων, παλινδρόµηση, ανάλυση και
πρόβλεψη χρονολογικών σειρών, αυτόµατο έλεγχο, εργασίες εξόρυξης δεδοµένων,
φιλτράρισµα δεδοµένων, συµπίεση δεδοµένων, και πολλά πεδία της τεχνητής
νοηµοσύνης και µηχανικής µάθησης.
Η ιστορία της επιτάχυνσης της επεξεργασίας [5] µέσω παραλληλισµού (Parallel
Processing) είναι σχεδόν τόσο παλαιά όσο οι ίδιοι υπολογιστές και µερικές φορές
φαίνεται µάλλον φιλοσοφική. Μόλις ένας µικροεπεξεργαστής ή αλγόριθµος είναι σε θέση
να λύσει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, οι άνθρωποι προσπαθούν να το κάνουν αυτό
γρηγορότερα. Από την άποψη του µηχανικού µέρους αυτό έχει οδηγήσει σε δύο
σηµαντικές κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η επιτάχυνση της ταχύτητας εκτέλεσης του
µικροεπεξεργαστή και η δεύτερη είναι η παράλληλη εφαρµογή περισσότερων από ενός
επεξεργαστών στη λύση του προβλήµατος.
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PARALLEL DATA MINING
Η εστίαση της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα [1],[2] είναι να αποκαλυφθούν οι
πληροφορίες που είναι κρυµµένες και απροσδόκητες, δεδοµένου ότι υπάρχει λίγη αξία
στην εύρεση προτύπων, εννοιών και συσχετίσεων που φαίνονται ήδη διαισθητικά, ή είναι
κοινότυπα ή σχεδόν αυτονόητα. Με την ανακάλυψη κρυµµένων προτύπων και
συσχετίσεων η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν από
τα στοιχεία τους πιο πολύτιµες πληροφορίες από ότι οι απλές προσεγγίσεις ανάλυσης. Για
την ανακάλυψη κρυµµένων προτύπων, πρέπει να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο
περιγραφής των δεδοµένων που αποτελείται από ανεξάρτητες µεταβλητές εισόδου (π.χ.,
εισόδηµα, οικογενειακή κατάσταση) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
καθορίσουν µια εξαρτώµενη µεταβλητή εξόδου (π.χ., πιστωτικός κίνδυνος). Η
οικοδόµηση ενός τέτοιου µοντέλου εξόρυξης γνώσης αποτελείται από τον προσδιορισµό
των ανεξάρτητων µεταβλητών (τα χαρακτηριστικά εισόδου), τη σχέση τους (το µοντέλο
και οι παράµετροί του) µε τις εξαρτώµενες µεταβλητές εξόδου και την ελαχιστοποίηση
του σφάλµατος γενίκευσης (generalization error). Για την εύρεση του µοντέλου που έχει
το µικρότερο σφάλµα και αποτελεί έτσι το καλύτερο όργανο πρόβλεψης µπορεί να
απαιτείται η κατασκευή εκατοντάδων µοντέλων προκειµένου να επιλεγεί το καλύτερο.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε φθάσει το όριο που επιτρέπει, από άποψη υπολογιστικής
δύναµης, ικανότητα αποθήκευσης και κόστους, τη συγκέντρωση, ανάλυση και εξόρυξη
πρωτοφανούς όγκου δεδοµένων που λόγω του µεγέθους ή της πολυπλοκότητάς τους,
απαιτούν εργαλεία εξόρυξης γνώσης υψηλών επιδόσεων. Οι υψηλές επιδόσεις στην
εξόρυξη δεδοµένων σηµαίνουν εκµετάλλευση των παράλληλων συστηµάτων και των
πρόσθετων CPUs προκειµένου να αποκοµιστούν τα οφέλη απόδοσης. Με την προσθήκη
των πρόσθετων στοιχείων επεξεργασίας, περισσότερα δεδοµένα µπορούν να υποβληθούν
σε επεξεργασία, περισσότερα µοντέλα µπορούν να κατασκευαστούν και η ακρίβεια των
µοντέλων αυτών µπορεί να βελτιωθεί.
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DATA MINING
ALGORITHM
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Εικόνα. Παράλληλη επεξεργασία (αριστερά) ή Κατανεµηµένη επεξεργασία (δεξιά) µε
ανταλλαγή µοντέλων εξόρυξης γνώσης
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα περιγράψουµε πώς µπορεί να επιτευχθεί ο παραλληλισµός στην
εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα. Για να το εξηγήσουµε αυτό, πρέπει να µελετήσουµε τον
παραλληλισµό λεπτοµερέστερα. Θα δοθεί έπειτα κάποια έµφαση στις τεχνικές εξόρυξης
γνώσης από δεδοµένα και στα νευρωνικά δίκτυα. Έπειτα θα παρουσιαστεί η συγχώνευση
όλων αυτών των τεχνολογιών, δηλαδή παραλληλισµός και εξόρυξης γνώσης από
δεδοµένα, µαζί µε τα νευρωνικά δίκτυα, η οποία περιλαµβάνει πολλούς παράλληλους
αλγορίθµους και τεχνικές.
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1.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ
Σήµερα, όλοι οι υπερυπολογιστές είναι παράλληλοι υπολογιστές. Μερικοί είναι
βασισµένοι σε ειδικευµένους επεξεργαστές και δίκτυα, αλλά η πλειοψηφία έχει κοινούς
επεξεργαστές και ανοικτά λειτουργικά συστήµατα. Στις παρακάτω ενότητες, θα
περιγραφούν οι αρχιτεκτονικές της παράλληλης τεχνολογίας, οι µορφές παραλληλισµού
που είναι διαθέσιµες στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα, οι στόχοι του παραλληλισµού,
και τα εµπόδια της υιοθέτησης του παραλληλισµού στις διαδικασίες εξόρυξης.

1.2.1 Παράλληλη τεχνολογία
Το κίνητρο για τη χρήση παράλληλης τεχνολογίας στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα
απορρέει όχι µόνο από την ανάγκη για βελτίωση επιδόσεων, αλλά και το γεγονός ότι οι
παράλληλοι υπολογιστές δεν είναι πλέον µονοπώλιο των υπερυπολογιστών αλλά στην
πραγµατικότητα είναι εδώ και καιρό διαθέσιµοι µε πολλές µορφές. Είναι κοινό ότι οι
παράλληλες αρχιτεκτονικές ειδικά για εφαρµογές που χειρίζονται ή και αναλύουν
δεδοµένα [7], συµπεριλαµβανοµένης της εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα [8], είναι
ταξινοµηµένες σε διάφορες κατηγορίες, δηλαδή αρχιτεκτονικές:
Shared-memory, Shared-disk,
Share-nothing, και
Shared-something
Στην αρχιτεκτονική Shared-memory όλοι οι επεξεργαστές µοιράζονται µια κοινή κύρια
µνήµη και δευτερεύουσα µνήµη. Στην αρχιτεκτονική shared-disk, όλοι οι επεξεργαστές,
κάθε ένας από τους οποίους έχει την τοπική κύρια µνήµη του, µοιράζονται τους δίσκους.
Στα πλαίσια της υπολογιστικής πλατφόρµας, οι αρχιτεκτονικές shared-memory and
shared-disk βρίσκονται κανονικά στις µηχανές SMP (Symmetric Multi Processors). Μια
τυπική µηχανή SMP αποτελείται από πολλές CPUs που κυµαίνονται από δύο έως π.χ. 32
CPUs. Κάθε CPU έχει τη δική της µνήµη cache, και η κύρια µνήµη µοιράζεται µεταξύ
όλων των CPUs. Πολλαπλοί δίσκοι µπορούν να συνδεθούν στον κοινό δίαυλο του
συστήµατος, και όλες οι CPUs έχουν την ίδια πρόσβαση σε τους. Το λειτουργικό σύστηµα
καταµερίζει κανονικά τις διεργασίες σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό. Μόλις ένας
επεξεργαστής µένει αδρανής, µία διεργασία στην ουρά αναµονής θα διατεθεί αµέσως σε
αυτόν. Με αυτό τον τρόπο, η εξισορρόπηση και ισοκατανοµή φόρτου εργασίας είναι
σχετικά εύκολο να επιτευχθεί. Η παρακάτω εικόνα δείχνει µια αρχιτεκτονική SMP.

Εικόνα. Αρχιτεκτονική Shared-memory της µηχανής SMP (Symmetric Multi Processor)
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Στην αρχιτεκτονική shared-nothing κάθε επεξεργαστής έχει µια τοπική κύρια µνήµη
καθώς και δίσκους. Επειδή κάθε επεξεργαστής είναι ανεξάρτητος, η αύξηση του αριθµού
επεξεργαστών δεν έχει επίπτωση στις υψηλές επιδόσεις, και υπάρχει γραµµική
κλιµάκωση. Η αρχιτεκτονική shared-nothing εκτείνεται από τις φάρµες µε workstations
έως τις µηχανές MPP (Massively Parallel Processors). Η έκταση αυτή διαιρείται βασικά
από την ταχύτητα του δικτύου, το οποίο συνδέει τις µονάδες επεξεργασίας (δηλ. CPUs
που έχουν κεντρική και δευτερεύουσα µνήµη). Για τα workstations, το δίκτυο είναι
γρήγορο Ethernet, ενώ για τα MPP η διασύνδεση γίνεται µέσω ταχύτατου δικτύου ή
διάδροµου επικοινωνίας συστήµατος. Επειδή η αποθήκευση δεδοµένων δεν
διαµοιράζεται αλλά παραµένει τοπική, η αρχιτεκτονική αυτή καλείται συχνά και
αρχιτεκτονική κατανεµηµένης-µνήµης (distributed-memory). Η ακόλουθη εικόνα δείχνει
µία τυπική τέτοια αρχιτεκτονική.

Εικόνα. Αρχιτεκτονική shared-nothing ή distributed-memory. Το µοντέλο παράλληλου
προγραµµατισµού που ακολουθείται εδώ είναι το distributed memory model.
Τέλος, η αρχιτεκτονική shared-something (ή υβριδική) είναι ένα µίγµα µεταξύ των
shared-memory και shared-nothing αρχιτεκτονικών. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές σε
αυτήν την αρχιτεκτονική, αλλά βασικά κάθε κόµβος έχει αρχιτεκτονική µοιραζόµενηςµνήµης που συνδέεται µε ένα δίκτυο διασύνδεσης µέσω αρχιτεκτονικής shared-nothing.
∆εδοµένου ότι κάθε µηχανή µοιραζόµενης-µνήµης (δηλ., µηχανή SMP) έχει µια οµάδα
επεξεργαστών, η συλλογή αυτών των οµάδων καλείται συχνά “Cluster” ή σε αυτήν την
περίπτωση “συστάδες µηχανών SMP” [9]. Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει την
αρχιτεκτονική των clusters από SMP.

Εικόνα. Αρχιτεκτονική shared-something: Clusters από Symmetric Multi Processors
Τα προφανή χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής shared-something περιλαµβάνουν την
ευελιξία στη διαµόρφωση (όπως αριθµός κόµβων, µέγεθος των κόµβων, κοινοί
µοιραζόµενοι δίσκοι) και τη χαµηλή ενδοεπικοινωνία δικτύου όταν ο αριθµός των κόµβων
µειώνεται.

4

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Συστάδα PC. Όµοια µε τη συστάδα SMP µια άλλη παραλλαγή παράλληλης
αρχιτεκτονικής σε αφθονία σήµερα είναι τα PC clusters. Αποτελούν τη δηµοφιλέστερη
και οικονοµικώς αποδοτική προσέγγιση στους παράλληλους υπολογισµούς. Σχεδόν
παντού στα εργαστήρια υπολογιστών των πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων
φαίνεται σαφώς διαθέσιµη, µια δυνατότητα παράλληλου και κατανεµηµένου
υπολογισµού όπου βρίσκονται αυτόνοµοι υπολογιστές PCs διασυνδεδεµένοι µε δίκτυο.
Όλο και περισσότερο τα δίκτυα υπολογιστών σχεδιάζονται για να διαµορφώσουν µια
αποκαλούµενη “Beowulf” συστάδα υπολογιστών (Beowulf [10]). Η πρώτη συστάδα PC
σχεδιάστηκε το 1994 στο κέντρο Goddard διαστηµικών πτήσεων της NASA και επέτυχε
ένα Gigaflop. Ονοµάστηκε Beowulf όπως ο ήρωας των µεσαιωνικών χρόνων που νίκησε
το γιγαντιαίο Grendel. Σήµερα µια ετερογενής τέτοια συστάδα υπολογιστών χτίζεται από
διαθέσιµες µηχανές επεξεργαστών διαφορετικής αρχιτεκτονικής ή ταχύτητας που τρέχει
PVM. Μια οµοιογενής τέτοια συστάδα Beowulf είναι µια συστάδα υπολογιστών µε ίδια
αρχιτεκτονική και ταχύτητα ρολογιού, που συνήθως τρέχει MPI και Linux, και έχει ένα
γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης Myrinet µε καλώδια οπτικών ινών σε ρυθµό µετάδοσης
πληροφορίας αρκετά Gigabits / sec (Gbs).
Εκτός από τις αυξήσεις στην ταχύτητα των επεξεργαστών, έχουν υπάρξει διάφορες
βασικές εξελίξεις που έχουν επιτρέψει τους υπερυπολογιστές τύπου PC cluster, όπως: α)
η ανάπτυξη του ελεύθερου λειτουργικού συστήµατος Linux διαθέσιµο για όλες τις
πλατφόρµες υπολογιστών επέτρεψε σε όλα σχεδόν τα PC cluster να έχουν Linux, β) Το
πρότυπο MPI που κατέστησε τον παράλληλο προγραµµατισµό φορητό και προσιτό µε
διάφορες εφαρµογές όπως MPICH, SCore, κ.λπ. που όλες µοιράζονται τις ίδιες εντολές
πυρήνα, γ) Οι ταχείες πρόοδοι στη διασύνδεση και τα γρήγορα switches µε µικρές
καθυστερήσεις, που είναι ευρέως διαθέσιµα αντίθετα από παλαιότερα.

1.2.2 Μεταγλωττιστές και παράλληλος προγραµµατισµός µε MPI
Εκτός από το µηχανικό µέρος για οποιαδήποτε παράλληλη εφαρµογή, το
προγραµµατιστικό κοµµάτι πρέπει να εξεταστεί επίσης ως προς τη δυνατότητα
παραλληλισµού. Η γνωστή από τους αλγόριθµους τεχνική “διαίρει και βασίλευε” είναι µία
γενική πρακτική και για τον παραλληλισµό, και έτσι το πρόβληµα πρέπει να διαιρεθεί σε
ανεξάρτητα µέρη που µπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία παράλληλα. ∆εδοµένου
ότι αυτό απαιτεί µάλλον βαθιά κατανόηση του αλγορίθµου, οι αυτόµατες ρουτίνες για την
παραλληλοποίηση βασισµένες σε µια ανάλυση των δοµών δεδοµένων και των βρόχων
προγράµµατος οδηγούν συνήθως µόνο σε αδύναµα αποτελέσµατα. Μερικοί
µεταγλωττιστές των κοινών γλωσσών υπολογιστών προσφέρουν αυτήν την επιλογή. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ένας χειρωνακτικός παραλληλισµός του προβλήµατος
προσφέρει περισσότερο ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Οι συνήθεις γλώσσες προγραµµατισµού (C, C++, Fortran) είναι επίσης διαθέσιµες στους
παράλληλους υπολογιστές, είτε µε εξειδικευµένους µεταγλωττιστές είτε µε ιδιαίτερες
επεκτάσεις στις οδηγίες κώδικα που ελέγχουν το παράλληλο περιβάλλον.
Προφανώς το κλειδί για τον παράλληλο προγραµµατισµό είναι η ανταλλαγή ή η διανοµή
των πληροφοριών µεταξύ των επεξεργαστών-κόµβων µέσω µηνυµάτων. Η αποδοτική
µέθοδος επικοινωνίας για ένα παράλληλο πρόγραµµα πρέπει να είναι αποτελεσµατική
και φορητή που από µόνο του αυτό αποτελεί συχνά µια σύγκρουση. Πολλές βιβλιοθήκες
δηµιουργήθηκαν για την φορητότητα (CMMD, Express, MPL, NX, Zipcode, PVM, MPI).
Το µοντέλο παράλληλου προγραµµατισµού µέσω µηνυµάτων µε τη βιβλιοθήκη Message
Passing Interface (MPI) [11][12] επικράτησε από το 2002 που έγινε de facto βιοµηχανικό
πρότυπο βιβλιοθήκης παράλληλου προγραµµατισµού.
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Στην περίπτωση ετερογενούς cluster υπολογιστών η βιβλιοθήκη Parallel Virtual Machine
PVM [13], είναι επίσης πολύ διαδεδοµένο πρότυπο. Έχει αναπτυχθεί για να παρέχει ένα
οµοιόµορφο περιβάλλον προγραµµατισµού για τις συστάδες υπολογιστών που
αποτελούνται από διαφορετικούς κόµβους που τρέχουν πιθανώς διαφορετικά
λειτουργικά συστήµατα, τα οποία θεωρούνται ως ένας εικονικός παράλληλος
υπολογιστής (virtual parallel computer). ∆ύο περαιτέρω παράλληλα περιβάλλοντα
προγραµµατισµού, ο προγραµµατισµός µε Pthreads [14] και ο προγραµµατισµός µε
OpenMP [15] είναι κατάλληλα για πολυπύρηνα συστήµατα.
To MPI είχε αρχικά σχεδιαστεί για να χρησιµοποιηθεί µε τα cluster υπολογιστών
(Beowulf), αλλά είναι επίσης διαθέσιµο και στους υπολογιστές πολυεπεξεργαστών.
∆εδοµένου ότι το MPI είναι βασισµένο στην C ή τη Fortran και η υλοποίησή του είναι
αρκετά αποτελεσµατική και διαθέσιµη σχεδόν σε όλες τις πλατφόρµες και τα λειτουργικά
συστήµατα, έχει εξελιχθεί στην γνωστότερη παράλληλη γλώσσα προγραµµατισµού, και
για αυτό το λόγο το υιοθετούµε και στην παρούσα εργασία.
Ο παράλληλος προγραµµατισµός µέσω µηνυµάτων είναι η έννοια των πολλών ατόµων
που εργάζονται µαζί προς έναν στόχο. Στηρίζεται στο µοντέλο SPMD (Single Program
Multiple Data), σε εντολές αποστολής (send) και παραλαβής (receive) µηνυµάτων, στη
συλλογική επικοινωνία, και στο συγχρονισµό των επεξεργαστών µε φράγµατα.
Προγραµµατίζοντας µε το µοντέλο παράλληλου προγραµµατισµού Message Passing
Interface η κεντρική ιδέα είναι να χωριστεί η εργασία σε πολλές διεργασίες κατάλληλα
έτσι ώστε όλοι οι επεξεργαστές να είναι απασχοληµένοι και κανένας να µην βρίσκεται σε
αναµονή. Έτσι φαίνεται ότι ο παράλληλος προγραµµατισµός είναι µια φυσική επέκταση
της έννοιας “διαίρει-και-βασίλευε” δηλαδή αρχίζουµε µε το πρόβληµα προς επίλυση,
έχοντας πρόσβαση στους διαθέσιµους πόρους για την επίλυση του προβλήµατος (ο
αριθµός επεξεργαστών), και προσπαθούµε να χωρίσουµε το πρόβληµα σε κοµµάτια που
µπορούν να γίνουν ταυτόχρονα από κάθε άτοµο της οµάδας. Ενώ είµαστε αρκετά άνετοι
µε την έννοια του διαχωρισµού ενός προβλήµατος σε υπο-προβλήµατα, µπορεί να είναι
δύσκολο να φανεί πώς ένα συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να χωριστεί αποτελεσµατικά
για να λυθεί παράλληλα, και αφετέρου να γίνει κατανοητό πώς µπορούν οι υπολογιστές
να λειτουργήσουν παράλληλα στέλνοντας και λαµβάνοντας µηνύµατα ο ένας στον άλλον.

Εικόνα. Σχεδόν όλα στο µοντέλο παράλληλου προγραµµατισµού µε το MPI µπορούν να
συνοψιστούν στην ιδέα του “µήνυµα στέλνεται - µήνυµα λαµβάνεται”.
Υπάρχουν πολλά βιβλία για τον παράλληλο προγραµµατισµό µε χρήση MPI [16] [17] σε
γλώσσα C, C++ ή Fortran. Η βασική προϋπόθεση στο MPI είναι ότι οι παράλληλες
διεργασίες λειτουργούν ταυτόχρονα προς έναν κοινό στόχο χρησιµοποιώντας “τα
µηνύµατα” ως µέσο επικοινωνίας η µια προς τις άλλες. Αυτή η ιδέα φαίνεται στην εικόνα
όπου οι διεργασίες MPI µπορούν να τρέξουν σε διαφορετικούς επεξεργαστές, και
επικοινωνούν µέσω της υποδοµής που παρέχεται από το MPI. Έτσι, σχεδόν όλα στο MPI
µπορούν να συνοψιστούν στην ιδέα του “µήνυµα στέλνεται - µήνυµα λαµβάνεται”.
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1.3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπάρχουν αρκετές αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεµηµένων συστηµάτων βάσεων
δεδοµένων που αποτελούνται από πολλά συστήµατα mainframes και επικοινωνούν µέσω
δικτύου όπως οι:
Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων (Distributed Databases),
Οµοσπονδιακές βάσεις δεδοµένων (Federated Databases),
Πολύ-βάσεις δεδοµένων (Multi-Databases), και
Παράλληλες βάσεις δεδοµένων (Parallel Databases)
DISTRIBUTED DATABASES
AP1

AP2

FEDERATED DATABASES
AP1

AP3

DDBMS

DDBMS

OSNET&DB

OSNET&DB

micros(s) or
mainframes

AP2

AP3

DDBMS

DDBMS

OSNET&DB

OSNET&DB

micros(s) or
mainframes
network

network
federation
schema

external

DB

external

external

export
schema1

export
schema2

export
schema3

conceptual

conceptual1

conceptual2

conceptual3

internal

internal1

internal2

internal3

DB

DB

DB

DB

DB

Οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων:

Οι Οµοσπονδιακές βάσεις δεδοµένων:

Χαρακτηρίζονται
από
εφαρµογές
και
κατανεµηµένα συστήµατα διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων (DDBMS) σε πολλαπλούς σταθµούς
εργασίας (micros or mainframes) µε διάφορα
λειτουργικά συστήµατα (OSnet).

Κάθε ‘οµόσπονδος’ συµµετέχοντας στην
οµοσπονδία
κατέχει
ένα
σύνολο
εφαρµογών (APs), ένα σύστηµα διαχείρισης
βάσεις δεδοµένων (DDBMS) και µία βάση
(DB).

Μία κατανεµηµένη βάση σε
δίσκους
µε
τα
σχήµατα
εννοιολογικό, εξωτερικό).

πολλαπλούς Μέρος της βάσης του κάθε συµµετέχοντα
(εσωτερικό, εξάγεται, δηλ. είναι προσβάσιµο από την
οµοσπονδία.

Η επικοινωνία γίνεται µέσω δικτύου LAN ή Η ένωση των εξαγοµένων βάσεων
απαρτίζει
την
οµοσπονδιακή
βάση
WAN.
δεδοµένων.
Η κατάτµηση των δεδοµένων στη βάση είναι
Οι
συµµετέχοντες
οµόσπονδοι
θα
οριζόντια ή κάθετη.
αποκρίνονται σε µεταξύ τους ερωτήµατα
Ένα µέρος των δεδοµένων (τα συχνά) έχει
και αιτήσεις ενηµερώσεων δεδοµένων.
πολλαπλά αντίγραφα που κατανέµονται για
Οι
οµόσπονδοι
έχουν
περισσότερη
επιτάχυνση επεξεργασίας ερωτηµάτων.
αυτονοµία από µία τυπική κατανεµηµένη
Τα
αντίγραφα
δεδοµένων
τµήµατος
βάση δεδοµένων.
επιβραδύνουν αρκετά τις ενηµερώσεις και
συναλλαγές.
ΠΟΛΥ-ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (MULTI-DATABASES)
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AP1

AP2

AP3

MULTI-DBMS

MULTI-DBMS

OSNET&DB

OSNET&DB

micros(s) or
mainframes
network, e.g
WWW

conceptual1

conceptual2

conceptual3

internal1

internal2

internal3

DB

DB

DB

Οι πολύ-βάσεις δεδοµένων: Μία πολύ-βάση δεδοµένων είναι µία κατανεµηµένη βάση
δίχως µοιραζόµενο σχήµα (schema). Ένα πολύ-σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων
(multi-DBMS) παρέχει µία γλώσσα για την πρόσβαση στις πολύ-βάσεις από τις
εφαρµογές (APs), µέσω διαδικτύου όπως το WWW. Οι συµµετέχοντες στην πολύ-βάση
έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αυτονοµίας, αλλά µπορεί να αποκρίνονται σε
ερωτήµατα ή αιτήµατα που προέρχονται από άλλους συµµετέχοντες.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (PARALLEL DATABASES)
Μία παράλληλη βάση δεδοµένων είναι µία βάση στην οποία ένα αίτηµα ή εργασία
εκτελείται από πολλαπλούς επεξεργαστές που εργάζονται παράλληλα. Υπάρχουν οι τρεις
κλασσικοί τύποι συστηµάτων: Shared memory, Shared disk, Shared nothing
P
M
P

P
P

Parallel Databases - Shared Memory: Στην αρχιτεκτονική
µοιραζόµενης µνήµης οι επεξεργαστές µοιράζονται την µνήµη
µέσω διαύλου. Η επικοινωνία µεταξύ τους είναι πολύ γρήγορη
µέσω εγγραφών στην µνήµη. ∆εν κλιµακώνονται όµως καλά
πέρα από 32 ή 64 πυρήνες λόγω συµφόρησης πολλαπλών
νηµάτων εκτέλεσης διεργασιών.
Στις εικόνες p=processor, M=memory

M

P

M

P

M

P

M

P

Parallel Databases - Shared Disk: Στην αρχιτεκτονική
κατανεµηµένης µνήµης οι επεξεργαστές έχουν δική τους µνήµη
και µοιράζονται τους δίσκους µέσω δικτύου, και έτσι στον κάθε
δίαυλο µνήµης δεν εµφανίζεται συµφόρηση. Κλιµακώνεται
καλύτερα από τις share memory και µόνο το δίκτυο
διασύνδεσης του συστήµατος δίσκων µπορεί να εµφανίσει
συµφόρηση. Χρησιµοποιείται σε πολλά συστήµατα βάσεων
δεδοµένων (RDBMS), όπως της ORACLE, της IBM κλπ.

M

P

M

P

M

P

Parallel Databases - Shared Nothing: Στην αρχιτεκτονική
κατανεµηµένης µνήµης-δίσκων κάθε επεξεργαστής έχει δική
του µνήµη και δίσκο. Η αποθήκευση δεδοµένων δεν
διαµοιράζεται αλλά παραµένει τοπική. Κλιµακώνεται καλύτερα
από όλες και το µόνο µειονέκτηµα είναι το κόστος επικοινωνίας
επεξεργαστών µέσω δικτύου, και της πρόσβασης σε µη
τοπικούς δίσκους. Χρησιµοποιείται στις µηχανές βάσεων
δεδοµένων Teradata.
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1.4 ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Υπάρχουν διαφορετικές µορφές παραλληλισµού στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα
ανάλογα µε το πλαίσιο του προβλήµατος. Λαµβάνοντας υπόψη το µοντέλο που χτίζεται
από τα εργαλεία εξόρυξης δεδοµένων [18] η πρώτη µορφή παραλληλισµού είναι ο intermodel και intra-model παραλληλισµός. Η δεύτερη µορφή είναι ο παραλληλισµός
δεδοµένων και παραλληλισµός διεργασιών, από την άποψη των δεδοµένων ή του
προγράµµατος/διαδικασίας [19] [20] αντίστοιχα.

1.4.1 Παραλληλισµός Inter-Model και Intra-Model
Μια διαδικασία εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα αρχίζει µε τη λήψη ενός δείγµατος από
µια βάση δεδοµένων και την οικοδόµηση ενός µοντέλου εξόρυξης. Η οικοδόµηση ενός
σύνθετου µοντέλου εξόρυξης µε πολλές µεταβλητές, µπορεί να είναι υπολογιστικά
απαιτητική και εποµένως θα ωφεληθεί από τον παραλληλισµό. Οι πρόσθετες µεταβλητές
µπορούν να εισαγάγουν θόρυβο και να µειώσουν την ακρίβεια του µοντέλου. Συγχρόνως,
σηµαντικές µεταβλητές που µπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια ή να απλοποιήσουν την
εφαρµογή του µοντέλου εξόρυξης στα νέα δεδοµένα δεν πρέπει να αφεθούν έξω.
Συνεπώς, απαιτείται συχνά να γίνει πρόσθετη ανάλυση και να χτιστούν διαφορετικά
µοντέλα για να εξασφαλίσει ότι χρησιµοποιούνται οι σωστές µεταβλητές. Επιπλέον, η
έρευνα για το καλύτερο µοντέλο (model selection) µπορεί να απαιτήσει πολλά µοντέλα,
αριθµώντας τα µερικές φορές σε εκατοντάδες, προτού να µπορέσει να βρεθεί η καλύτερη
λύση. Σε µερικές περιπτώσεις, για κάθε µοντέλο απαιτείται σηµαντικός χρόνος. Έτσι, το
κτίσιµο πολλαπλών µοντέλων µπορεί µερικές φορές να περιορίζεται από τα χρονικά όρια.
Σαφώς, εάν χρειάζεται πολύς χρόνος να χτιστεί κάθε µοντέλο, ή ο αριθµός µοντέλων που
πρέπει να κατασκευαστεί είναι µεγάλος, ο τρόπος αποτελεσµατικής εξόρυξης µεγάλου
όγκου δεδοµένων είναι µέσω των τεχνικών παραλληλισµού.
Υπάρχουν δύο κύριες µορφές παραλληλισµού σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή inter-model
παραλληλισµός και intra-model παραλληλισµός [18].

Εικόνα. Inter-model παραλληλισµός και

Intra-model παραλληλισµός

Ο inter-model παραλληλισµός είναι µια µέθοδος όπου πολλαπλά µοντέλα χτίζονται
ταυτόχρονα µε κάθε ένα να ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Η ιδέα πηγάζει από
το ότι όσο περισσότεροι επεξεργαστές υπάρχουν, τόσο περισσότερα µοντέλα µπορούν να
κατασκευαστούν χωρίς µείωση της ρυθµοαπόδοσης (throughput). Αυτό το είδος
κλιµάκωσης είναι χρήσιµο στην οικοδόµηση πολλαπλών ανεξάρτητων µοντέλων.
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Ο intra-model παραλληλισµός είναι µια µέθοδος όπου κάθε µοντέλο χτίζεται µε τη χρήση
πολλαπλών επεξεργαστών. Εφαρµόζεται ιδιαίτερα όταν κάθε µοντέλο απαιτεί πολύ χρόνο
για την κατασκευή του. Το µοντέλο χωρίζεται σε διεργασίες που εκτελούνται σε
χωριστούς επεξεργαστές, και επανα-συνδυάζονται έπειτα για την τελική απάντηση.

1.4.2 Παραλληλισµός δεδοµένων και παραλληλισµός διεργασιών
Ο παραλληλισµός δεδοµένων (data parallelism) αναφέρεται στην εκτέλεση της ίδιας
λειτουργίας ή εντολής σε πολλαπλά µεγάλα υποσύνολα δεδοµένων συγχρόνως. Αυτό είναι
σε αντίθεση µε τον παραλληλισµό διεργασιών (task parallelism), που λέγεται και
παραλληλισµός ελέγχου ή παραλληλισµός λειτουργιών, ο οποίος αναφέρεται στην
ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών διαδικασιών ή εντολών.
Από την άποψη εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, ο παραλληλισµός δεδοµένων έχει
διάφορα κύρια πλεονεκτήµατα πέρα από τον παραλληλισµό διεργασιών [19].
Πρώτον, ο παραλληλισµός δεδοµένων οδηγεί σε ένα είδος αυτόµατου παραλληλισµού. Η
ροή ελέγχου εντολών ενός προγράµµατος παραλληλισµού δεδοµένων, όπου µόνο η
πρόσβαση στα δεδοµένα παραλληλοποιείται, είναι ουσιαστικά η ίδια µε τη ροή εντολών
ενός σειριακού προγράµµατος. Έτσι, πολύς υπάρχων ακολουθιακός κώδικας µπορεί να
επαναχρησιµοποιηθεί στον παραλληλισµό δεδοµένων. Αυτό απλοποιεί τον
προγραµµατισµό και οδηγεί σε χρόνο ανάπτυξης σηµαντικά µικρότερο από αυτόν που
συνδέεται µε τον παράλληλο προγραµµατισµό διεργασιών.
∆εύτερον, ο παραλληλισµός δεδοµένων έχει υψηλότερο βαθµό ανεξαρτησίας
αρχιτεκτονικής µηχανών, σε σύγκριση µε τον παραλληλισµό διεργασιών. ∆εδοµένου ότι η
ροή εντολών ενός αλγορίθµου παραλληλισµού δεδοµένων είναι ακόµα σειριακή, δεν
υπάρχει καµία ανάγκη να προσαρµοστεί η ροή εντολών του αλγορίθµου στην παράλληλη
αρχιτεκτονική. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µε τον παραλληλισµό διεργασιών, όπου αυτό
το είδος προσαρµογής είναι µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις του παράλληλου
προγραµµατισµού. Βέβαια το πρόβληµα της εξάρτησης αρχιτεκτονικής µηχανής δεν
εξαλείφεται πλήρως στον παραλληλισµό δεδοµένων. Αυτό το πρόβληµα ωθείται απλά
κάτω σε ένα χαµηλότερο στρώµα λογισµικού, που κρύβεται από τον προγραµµατιστή
εφαρµογών, το οποίο οδηγεί σε µια αύξηση της παραγωγικότητας των προγραµµατιστών.
Τρίτον, διαισθητικά ο παραλληλισµός δεδοµένων έχει καλύτερη δυνατότητα κλιµάκωσης
σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων από τον παραλληλισµό διεργασιών. Στις περισσότερες
εφαρµογές δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της εξόρυξης δεδοµένων, το ποσό
δεδοµένων µπορεί να αυξηθεί αυθαίρετα γρήγορα, ενώ ο αριθµός γραµµών κώδικα
τυπικά αυξάνεται σε πολύ πιο αργό ρυθµό. Με απλούς όρους, όσο περισσότερα δεδοµένα
είναι διαθέσιµα, τόσο µεγαλύτερη η ευκαιρία να αξιοποιηθεί ο παραλληλισµός δεδοµένων.
Σε γενικές γραµµές µπορούν να προστεθούν στο σύστηµα πρόσθετοι κόµβοι
επεξεργασίας αναλογικά µε το ποσό αύξησης δεδοµένων, για να κρατηθεί ο χρόνος
απόκρισης σχεδόν σταθερός (δηλ., γραµµικό scale-up).
Παρά τα ανωτέρω πλεονεκτήµατα του παραλληλισµού δεδοµένων, πρέπει να
υπογραµµιστεί ότι και η αξιοποίηση του παραλληλισµού διεργασιών είναι επίσης
κρίσιµης σηµασίας στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα. Για παράδειγµα, στην τεχνική
επαγωγής κανόνων (λογικών ή συσχέτισης), µια καθαρά παράλληλη προσέγγιση
δεδοµένων θα έψαχνε στο διάστηµα κανόνων µε ένα διαδοχικό τρόπο, αξιολογώντας ή
τροποποιώντας υποψήφιους κανόνες έναν τη φορά. Έτσι, ο παραλληλισµός δεδοµένων
δεν εξετάζει το πρόβληµα των πολύ µεγάλων διαστηµάτων κανόνα. Αυτό το πρόβληµα
εξετάζεται καλύτερα µε τη χρήση του παραλληλισµού διεργασιών.
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Συνοψίζοντας, ο παραλληλισµός δεδοµένων (data parallelism) εξετάζει το πρόβληµα των
µεγάλων βάσεων δεδοµένων, ενώ ο παραλληλισµός διεργασιών (task parallelism)
εξετάζει το πρόβληµα υπολογισµού των πολύ µεγάλων διαστηµάτων αναζήτησης (π.χ.,
πάρα πολλοί υποψήφιοι κανόνες). Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι ο παραλληλισµός
δεδοµένων και διεργασιών δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενοι. Εάν είναι διαθέσιµος ένας
αρκετά µεγάλος αριθµός επεξεργαστών, και οι δύο τύποι παραλληλισµών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν συγχρόνως, οι οποίοι µπορούν να επιταχύνουν πολύ την εκτέλεση των
αλγορίθµων εξόρυξης. Αν και αυτό αποτελεί µεγάλη πρόκληση, όταν υλοποιείται ένας
τέτοιος υβριδικός παραλληλισµός είναι συνήθως πολύ αποτελεσµατικός.

1.4.3 Στόχοι παραλληλισµού: speed up και scale up
Ο αρχικός στόχος του παραλληλισµού είναι η βελτίωση επιδόσεων [5]. Ένας πρόσθετος
στόχος που µελετάται είναι να βελτιωθεί ενδεχοµένως η ακρίβεια (precision) και η
ορθότητα (accuracy) των µοντέλων εξόρυξης. Για την βελτίωση των επιδόσεων στους
παράλληλους υπολογισµούς δύο είναι τα κύρια µέτρα. Το πρώτο είναι η ρυθµοαπόδοση
(throughput), δηλαδή ο αριθµός διεργασιών που µπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα
δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Το δεύτερο είναι ο χρόνος απόκρισης, δηλαδή το χρονικό
διάστηµα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση µιας ενιαία διεργασίας από το χρόνο
υποβολής της. Αυτά τα δύο µετρώνται ποσοτικά από τις µετρικές speed up και scale up.
Η επιτάχυνση (speed up) αναφέρεται στη βελτίωση επίδοσης που κερδίζεται λόγω των
πρόσθετων επεξεργαστών [5]. Μετράται µε τη διαίρεση του χρόνου εκτέλεσης του
εξεταζόµενου προβλήµατος σε έναν επεξεργαστή µε τον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης του
ίδιου προβλήµατος σε πολλούς επεξεργαστές. Ο απώτερος στόχος είναι η γραµµική
επιτάχυνση (linear speed up), που σηµαίνει ότι η βελτίωση επίδοσης αυξάνεται γραµµικά
προσθέτοντας επεξεργαστές/πόρους και είναι ένας δείκτης της αποδοτικότητας της
επεξεργασίας των δεδοµένων σε πολυεπεξεργαστές. Η επίδοση αυτή είναι συνδεδεµένη,
ιδιαίτερα, µε το διαχωρισµό φόρτου εργασίας και την ισορροπία φόρτου εργασίας (load
balance). Στα παράλληλα συστήµατα, ο ίσος φόρτος εργασίας µεταξύ όλων των
επεξεργαστών είναι ένας από τους κρίσιµους παράγοντες για να επιτύχει η γραµµικά
επιτάχυνση. Όταν το φορτίο ενός επεξεργαστή είναι βαρύτερο από των άλλων θα
επηρεαστεί η συνολική χρονική περίοδος λύσης του προβλήµατος.

Εικόνα. [5] Γραµµική Επιτάχυνση (Speed up) και γραµµική κλιµάκωση (Scale up).
Η άλλη µετρική είναι ο ρυθµός κλιµάκωσης (scale up), η οποία αναφέρεται στο χειρισµό
µεγαλύτερων στόχων εργασίας µε την αύξηση του βαθµού παραλληλισµού. Για µια
δεδοµένη εφαρµογή, θα επιθυµούσαµε να εξετάσουµε εάν γίνεται να προσθέσουµε
περισσότερους πόρους όταν αυξάνεται ο φόρτος εργασίας προκειµένου να διατηρηθεί η
απόδοσή της.
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Η κλιµάκωση (scale up) µπορεί να καθοριστεί µε τη διαίρεση του χρόνου εκτέλεσης σε
ένα µικρό σύστηµα και του χρόνου εκτέλεσης µεγαλύτερης εργασίας σε µεγαλύτερο
σύστηµα. Η γραµµική κλιµάκωση αναφέρεται στη δυνατότητα διατήρησης ίδιου
επιπέδου απόδοσης όταν προστίθενται αναλογικά ο φόρτος εργασίας και οι πόροι.
Υπάρχουν δύο είδη κλιµάκωσης που είναι σχετικές µε την παράλληλη εξόρυξη γνώσης
από δεδοµένα, ανάλογα µε το πώς µετριέται το µέγεθος του στόχου:
•

η πρώτη λέγεται κλιµάκωση δεδοµένων (data scale up) όπου αυξάνεται το
µέγεθος των δεδοµένων προς εξόρυξη.

•

η δεύτερη καλείται κλιµάκωση διεργασιών (task scale up), όπου αυξάνεται ο
ρυθµός µε τον οποίο οι διεργασίες υποβάλλονται στο εργαλείο εξόρυξης.

1.4.4 Εµπόδια παραλληλισµού
∆ιάφοροι παράγοντες λειτουργούν ενάντια στην αποδοτική παράλληλη λειτουργία και
µπορούν να ελαττώσουν και την επιτάχυνση και την κλιµάκωση.
Αρχικό κόστος εκκίνησης. Υπάρχει ένα αρχικό κόστος που συνδέεται µε την εκκίνηση
(start up) κάθε διεργασίας. Σε παράλληλη λειτουργία που αποτελείται από τις πολλαπλές
διεργασίες, ο χρόνος εκκίνησης είναι δυνατό να επισκιάσει τον πραγµατικό χρόνο
επεξεργασίας, επηρεάζοντας έντονα την επιτάχυνση λόγω παραλληλισµού.
Παρέµβαση. ∆εδοµένου ότι οι διεργασίες που εκτελούνται σε ένα παράλληλο σύστηµα
συχνά µοιράζονται κοινούς πόρους, µια επιβράδυνση µπορεί να προκύψει από την
παρέµβαση (interference) κάθε νέας διεργασίας όπως ανταγωνίζεται µε τις υπάρχουσες
διεργασίες για τους συνήθως κρατηµένους πόρους. Και η επιτάχυνση και η κλιµάκωση
επηρεάζονται από αυτό το φαινόµενο.
Επικοινωνία. Πολύ συχνά µια διεργασία µπορεί να πρέπει να επικοινωνήσει µε άλλες.
Σε ένα συγχρονισµένο περιβάλλον, η διεργασία που θέλει να επικοινωνήσει µε άλλες
διεργασίες µπορεί να αναγκαστεί να τις περιµένει έως ότου είναι έτοιµες για την
επικοινωνία. Αυτός ο χρόνος αναµονής µπορεί να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την
παράλληλη διαδικασία, δεδοµένου ότι µερικές εργασίες µένουν ανενεργές αναµένοντας
για τις άλλες εργασίες.
Λοξότητα. Η λοξότητα (skew ness) αναφέρεται στη διακύµανση που είναι µεγαλύτερη
από το µέσο όρο. Εν ολίγοις, η λοξότητα δείχνει τον µη οµοιόµορφο διαχωρισµό του
φόρτου εργασίας. ∆εδοµένου ότι η απόδοση των παράλληλων συστηµάτων εξαρτάται
από το πώς διαιρείται ο φόρτος εργασίας, ο οµοιόµορφος φόρτος εργασίας µεταξύ των
επεξεργαστών είναι ο πιο επιθυµητός. Παρουσία της λοξότητας, ο συνολικός χρόνος
εκτέλεσης εξαρτάται από τους βαρύτερα φορτωµένους επεξεργαστές, και οι άλλοι
επεξεργαστές που τελειώνουν νωρίτερα θα πρέπει να περιµένουν.
Ενοποίηση. Η παράλληλη επεξεργασία αρχίζει κανονικά µε το χωρισµό του κύριου
έργου σε πολλαπλές υπο-εργασίες για να εκτελεστούν από διαφορετικούς επεξεργαστές.
Αφότου ολοκληρωθούν αυτές οι υπο-εργασίες, θα ενοποιηθούν τα αποτελέσµατα που
παράγονται από κάθε µία για να παρουσιαστούν στο χρήστη. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία
ενοποίησης πραγµατοποιείται συνήθως από ένα µόνο επεξεργαστή, κανένας
παραλληλισµός δεν εφαρµόζεται, και συνεπώς αυτό, έχει επιπτώσεις στην επιτάχυνση της
γενικής διαδικασίας (η δενδρική ενοποίηση µε συγχρονισµό διεργασιών, όποτε είναι
εφικτή, βελτιώνει ιδιαίτερα αυτό το σηµείο).
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1.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Στο data mining υπάρχουν τρεις κύριες συνιστώσες: αναζήτηση µοντέλου, παράσταση
µοντέλου και αξιολόγηση µοντέλου. Οι βασικές µέθοδοι αναζήτησης µοντέλου ψάχνουν
και για παραµέτρους και για µοντέλα [21]. Στην αναζήτηση παραµέτρων ο αλγόριθµος
ψάχνει τις ελεύθερες παραµέτρους που βελτιστοποιούν την απόδοση ενός τελικού
µοντέλου. Για απλά προβλήµατα η αναζήτηση είναι εύκολη, αλλά για γενικά µοντέλα µία
κλειστή λύση δεν είναι εφικτή, και χρησιµοποιούνται µέθοδοι όπως η συζυγής κατάβαση
δυναµικού στον αλγόριθµο back-propagation για τα νευρωνικά δίκτυα. Η αναζήτηση
µοντέλου από την άλλη ψάχνει για το κατάλληλο µοντέλο ή την οικογένεια µοντέλων και
για κάθε µία τέτοια δοµή µοντέλου που βρίσκει εφαρµόζει έπειτα την αναζήτηση για τις
κατάλληλες παραµέτρους του. Αυτές οι δύο αναζητήσεις είναι χρονοβόρες όταν το
µέγεθος του χώρου αναζήτησης είναι µεγάλο και οι υλοποιήσεις τους επωφελούνται
ιδιαίτερα από τις τεχνικές παραλληλισµού.
Ένα προβλεπτικό µοντέλο (predictive model) κάνει µια πρόβλεψη για τις τιµές των
δεδοµένων, χρησιµοποιώντας γνωστά αποτελέσµατα που έχει βρει από άλλα δεδοµένα. Η
µοντελοποίηση πρόβλεψης µπορεί να γίνει µε βάση τη χρήση ιστορικών δεδοµένων. Οι
εργασίες εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα για το χτίσιµο ενός προβλεπτικού µοντέλου
περιλαµβάνουν
•
•
•
•

Κατηγοριοποίηση ή ταξινόµηση (classification)
Παλινδρόµηση (regression)
Ανάλυση χρονολογικών σειρών (time series analysis)
Πρόβλεψη (prediction)

Ένα περιγραφικό µοντέλο (descriptive model) αναγνωρίζει πρότυπα ή συσχετίσεις στα
δεδοµένα. Αντίθετα από το προβλεπτικό, το περιγραφικό µοντέλο λειτουργεί σαν ένα
µέσο που διερευνά τις ιδιότητες των δεδοµένων που εξετάζονται, όχι να προβλέπει νέες
ιδιότητες. Οι εργασίες εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα για το χτίσιµο ενός περιγραφικού
µοντέλου περιλαµβάνουν
• Συσταδοποίηση (clustering)
• Παρουσίαση συνόψεων (summarization)
• Κανόνες συσχετίσεων (association rules)
• Ανακάλυψη ακολουθιών (sequential pattern discovery)
Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα

Προβλεπτικά Μοντέλα

Κατηγοριοποίηση

Παλινδρόµηση

Περιγραφικά Μοντέλα

Ανάλυση
Πρόβλεψη
χρονολογικών
σειρών

Συσταδοποίηση Παρουσίαση
συνόψεων

Κανόνες
Ανακάλυψη
Συσχετίσεων Ακολουθιών

Εικόνα. Μία ταξινοµία των κυριότερων εργασιών data mining (από την αναφορά [1])
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1.5.1 Κατηγοριοποίηση (classification)
Η κατηγοριοποίηση [1], (classification, Supervised learning, Pattern recognition)
αντιστοιχίζει τα δεδοµένα σε προκαθορισµένες κατηγορίες ή κλάσεις. Αναφέρεται συχνά
σαν εποπτευόµενη µάθηση [4], επειδή οι κατηγορίες– κλάσεις καθορίζονται πριν ακόµη
εξεταστούν τα δεδοµένα. Οι αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης, οι γνωστοί ταξινοµητές,
απαιτούν οι κατηγορίες να ορίζονται µε βάση τις τιµές των γνωρισµάτων των δεδοµένων,
και περιγράφουν αυτές τις κατηγορίες εξετάζοντας τα γνωρίσµατα αυτά. Οι τεχνικές
κατηγοριοποίησης χρησιµοποιούν δένδρα αποφάσεων, παλινδρόµηση, λογικούς κανόνες,
νευρωνικά δίκτυα, στατιστικές µεθόδους διάκρισης ή κοντινότερους γείτονες ή τεχνικές
Bayes. Με τη χρήση νευρωνικών δικτύων [3][4][22] σαν ταξινοµητές η κατηγοριοποίηση
ανάγεται σε ένα πρόβληµα density estimation ή discrimination ή και regression .

1.5.2 Παλινδρόµηση (regression) ή προσέγγιση συνάρτησης
Η Παλινδρόµηση (Regression) είναι µια ευρέως χρησιµοποιηµένη στατιστική τεχνική
µοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης µεταξύ µίας εξαρτώµενης µεταβλητής
και µιας ή περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών. Έτσι η παλινδρόµηση µπορεί να
απεικονίζει ένα στοιχειώδες δεδοµένο x σε µια πραγµατική µεταβλητή πρόβλεψης y. Η
παλινδρόµηση περιλαµβάνει την εκµάθηση µιας συνάρτησης y=f(x) που κάνει αυτή την
απεικόνιση [1][2][3]. Η παλινδρόµηση προϋποθέτει ότι τα σχετικά δεδοµένα ταιριάζουν
µε µερικά γνωστά είδη συνάρτησης (γραµµική, µη-γραµµική, πολυωνυµική κλπ.) και
µετά καθορίζει την καλύτερη συνάρτηση αυτού του είδους που µοντελοποιεί τα δεδοµένα.
Όταν χρησιµοποιείται για παρεµβολή (interpolation) σηµείων σε ενδιάµεσα τµήµατα
µπορεί να κάνει και κατηγοριοποίηση. Η συνάρτηση παλινδρόµησης προβλέπει την
συνάρτηση συµµετοχής του ανύσµατος x στην κλάση µε τιµή y. Η γραµµική
παλινδρόµηση y=c0+c1x1+…+cnxn υποθέτει γραµµικές συσχετίσεις και µπορεί να βρει έτσι
µία διαχωριστική συνάρτηση που διαχωρίζει έναν υποχώρο σε δύο περιοχές κλάσεων.
Και αυτή επίσης εµφανίζεται συχνά και στην κατηγοριοποίηση δεδοµένων.
Τα Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται ευρύτατα για εκτίµηση σηµείων, ή
εκτίµηση συνάρτησης, ή παλινδρόµηση, ή πρόβλεψη ή κατηγοριοποίηση. Στην
αξιολόγηση µοντέλων υπάρχει το στάνταρ mean squared error και η cross entropy loss
function για την παλινδρόµηση και κατηγοριοποίηση αντίστοιχα [4], [22], [23]. ∆ένδρα
παλινδρόµησης, κανόνες και regression splines χρησιµοποιούνται επίσης στην
προβλεπτική µοντελοποίηση (predictive modelling) αν και µπορούν επίσης να
εφαρµοστούν και στην περιγραφική µοντελοποίηση.

1.5.3 Ανάλυση Χρονοσειρών (time series analysis)
Με την ανάλυση χρονολογικών σειρών ή χρονοσειρών (time series analysis), µελετάται η
τιµή ενός γνωρίσµατος καθώς µεταβάλλεται στο χρόνο [1][2][24]. Οι τιµές λαµβάνονται
σε ίσα χρονικά διαστήµατα (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, ωριαία, κοκ). Για να παρασταθούν
οπτικά οι χρονοσειρές χρησιµοποιείται ένα διάγραµµα χρονοσειρών. Υπάρχουν τρεις
βασικές λειτουργίες που πραγµατοποιούνται στην ανάλυση χρονοσειρών. Στη µια
περίπτωση, χρησιµοποιούνται µονάδες µέτρησης απόστασης για να καθορίσουν την
οµοιότητα ανάµεσα σε διαφορετικές χρονοσειρές. Στη δεύτερη περίπτωση, εξετάζεται η
δοµή της χρονοσειράς για να καθορίσει (ίσως και να κατηγοριοποιήσει) τη συµπεριφορά
της. Μια τρίτη περίπτωση είναι η χρήση διαγραµµάτων χρονοσειρών για την πρόβλεψη
µελλοντικών τιµών. Μία άλλη πρόσφατη λειτουργία είναι η εύρεση των ίδιων των
κατηγοριών των χρονοσειρών.
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1.5.4 Πρόβλεψη (prediction)
Πολλές από τις πρακτικές εφαρµογές εξόρυξης γνώσης µπορούν να θεωρηθούν σαν
πρόβλεψη µελλοντικών καταστάσεων [1] µε γνώση των προηγούµενων και των
σηµερινών δεδοµένων. Η πρόβλεψη (prediction - Forecasting) µπορεί να θεωρηθεί σαν
ένα είδος κατηγοριοποίησης. Αυτή η εργασία εξόρυξης γνώσης είναι διαφορετική από το
µοντέλο πρόβλεψης, παρόλο που η διαδικασία πρόβλεψης αποτελεί ένα τύπο µοντέλου
πρόβλεψης. Η διαφορά είναι ότι ως πρόβλεψη θεωρείται περισσότερο το να δίνεται τιµή
σε µια µελλοντική κατάσταση [25] παρά σε µια τρέχουσα. Έτσι εδώ αναφερόµαστε σε
ένα είδος εφαρµογής παρά σε µια προσέγγιση µοντελοποίησης.

1.5.5 Συσταδοποίηση (clustering)
Η Συσταδοποίηση (clustering, Unsupervised learning, Segmentation, Partitioning) είναι η
διαδικασία οµαδοποίησης αντικειµένων µε όµοια χαρακτηριστικά και η κατάταξη σε
κλάσεις ή συστάδες ή συµπλέγµατα. Στην Συσταδοποίηση [1][2][6][26]. οι συστάδες δεν
είναι προκαθορισµένες αλλά προσδιορίζονται από τα δεδοµένα. Η συσταδοποίηση
αναφέρεται εναλλακτικά και σαν µη εποπτευόµενη µάθηση. Μπορεί να θεωρηθεί σαν µια
διαµέριση ή τµηµατοποίηση των δεδοµένων σε οµάδες που µπορεί να είναι ή να µην είναι
διακριτές µεταξύ τους. Η συσταδοποίηση συνήθως επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό της
οµοιότητας, ως προς προκαθορισµένα γνωρίσµατα, ανάµεσα στα δεδοµένα. Τα πιο
σχετικά δεδοµένα οµαδοποιούνται σε ίδιες οµάδες.

Εικόνα. Η Συνολική ∆ιαδικασία συσταδοποίησης και ανάλυσης συστάδων αποτελείται
από τέσσερα βήµατα µε πιθανή ανατροφοδότηση, που είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ
τους και επηρεάζουν τις παραγόµενες συστάδες.

1.5.6 Παρουσίαση Συνόψεων (Summarization)
Η παρουσίαση συνόψεων (summarization, characterization) ή συνοπτικών µοντέλων
αφορά µεθόδους που βρίσκουν και απεικονίζουν τα δεδοµένα σε υποσύνολα τους που
συνοδεύονται µε απλές και συνοπτικές περιγραφές. Η σύνοψη χαρακτηρίζει τα δεδοµένα
και παράγει αντιπροσωπευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων. Αυτό
είναι χρήσιµο και βοηθά στην κατανόηση της σηµαντικότητας µερικών γνωρισµάτων
έναντι άλλων [21]. Βασικές έννοιες της στατιστικής όπως ο µέσος, η διακύµανση, η
τυπική απόκλιση αποτελούν απλά µοντέλα ενός πληθυσµού. Το ταίριασµα ενός
πληθυσµού σε µία κατανοµή παρέχει ένα καλύτερο µοντέλο δεδοµένων. Το ιστόγραµµα
είναι επίσης µία πολύ κατατοπιστική τεχνική που δείχνει συνοπτικά πιθανά απλά µοντέλα
για την κατανοµή των δεδοµένων. Το διάγραµµα διασποράς είναι µία άλλη τεχνική για
την παρουσίαση δεδοµένων.
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1.5.7 Ανάλυση Κανόνων Συσχετίσεων (association rules)
Ένας κανόνας συσχέτισης (association rule) είναι ένα µοντέλο [1][2] που αναγνωρίζει
ειδικούς τύπους συσχέτισης µεταξύ δεδοµένων. Η ανάλυση κανόνων συσχετίσεων
(association rules), αναφέρεται στην διαδικασία εκείνη της εξαγωγής γνώσης από βάσεις
δεδοµένων που αποκαλύπτει συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα είναι
δυνατόν να συνδέονται. Το ευρύτερα γνωστό παράδειγµα αυτού του είδους εφαρµογής
είναι ο προσδιορισµός κανόνων συσχέτισης από την ανάλυση δεδοµένων συναλλαγών.
Για παράδειγµα ο κανόνας Α⇒{Β,Γ} δηλαδή οι πελάτες που αγοράζουν το Α, αγοράζουν
ταυτόχρονα και τα Β και Γ είναι ένας κανόνας συσχέτισης. Η ανάλυση κανόνων
συσχέτισης είναι γνωστή και σαν Dependency Modelling, που γίνεται σε δύο επίπεδα:
στο δοµικό επίπεδο του µοντέλου (συνήθως σε γραφική µορφή) καθορίζεται ποιες
µεταβλητές είναι εξαρτηµένες τοπικά µε ποιες, ενώ στο ποσοτικό επίπεδο του µοντέλου
προσδιορίζεται η δύναµη αυτών των εξαρτήσεων µε χρήση κάποιας αριθµητικής
κλίµακας. Η ανάλυση κανόνων συσχετίσεων είναι ένα ενεργό πεδίο έρευνας και εκτός
από το market basket analysis, χρησιµοποιείται σε πληθώρα άλλων εφαρµογών, από το
Web usage mining, τη συσχέτιση υπόπτων εγκληµατικών ενεργειών, την πρόβλεψη
αποτυχίας της λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών διακόπτων, το network intrusion detection
καθώς και σε άλλες τεχνικές όπως graph mining, clustering with links, και bioinformatics.

1.5.8 Ανακάλυψη Ακολουθιών (sequential pattern discovery)
Η ανακάλυψη προτύπων ακολουθιών (sequential pattern discovery) ή αλλιώς
ακολουθιακή ανάλυση (sequential analysis) [1] χρησιµοποιείται για να καθοριστούν
σειριακά πρότυπα στα δεδοµένα. Αυτά τα πρότυπα βασίζονται σε µια χρονική ακολουθία
ενεργειών και είναι παρόµοια µε τις συσχετίσεις στο ότι συσχετίζονται τα δεδοµένα (ή τα
γεγονότα) που εξάγονται, µε την διαφορά ότι η συσχέτιση τους βασίζεται στον χρόνο.

Οι παραπάνω µέθοδοι και αλγόριθµοι µπορούν και να συνδυάζονται.
Ένα παράδειγµα συνδυασµού µεθόδων και αλγορίθµων data mining (από την [27])
Hypergraph-Based Clustering of ESTs in Protein Coding Database
•

Generate short segments of protein-coding sequences (EST - Expressed Sequence
Tags).

•

Using similarity matching algorithms, match ESTs against known proteins.

•

Using Hypergraph-Based Clustering algorithm, Find Clusters of ESTs that have
same functionality
1. Using Association Rules algorithms, Find related sets of data items and
Construct a hypergraph in which related data are connected via
hyperedges.
2. Using graph partitioning algorithms, Partition this hypergraph in a way
such that each partition contains highly connected data.

•

Using cluster based learning algorithm, Match new protein against the EST
clusters.

•

Experimentally verify only the functionality of the proteins represented by the
matching EST clusters
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1.6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Τα παρακάτω συστατικά της ανάλυσης των αλγορίθµων εξόρυξης φαντάζουν στην αρχή
θεωρητικά αλλά βοηθούν σαν χάρτης γνώσης για την γενικότερη µελέτη που
παρουσιάζεται εδώ. Η πληθώρα των εκατοντάδων αλγορίθµων εξόρυξης γνώσης, εξαιτίας
και των πολλών επιστηµονικών πεδίων από τα οποία προέρχονται, είναι τέτοια που
µπορεί να µπερδέψει ακόµη και έναν έµπειρο αναλυτή, και ο Fayyad και συνεργάτες [28]
τονίζουν ότι ενώ διαφηµίζονται πολλές µέθοδοι εξόρυξης γνώσης στη βιβλιογραφία
υπάρχουν ουσιαστικά ορισµένες βασικές τεχνικές και συστατικά και οι υπόλοιπες
τεχνικές αποτελούν παραλλαγές αυτών.
Οι 10 ‘υψηλότερης επιρροής’ γνωστότεροι αλγόριθµοι data mining στην ψηφοφορία στο
International Conference in Data Mining του 2006 είναι:
1): C4.5 (61 ψήφοι) – κατηγοριοποίηση (δέντρα απόφασης)
2): K-Means (60 ψήφοι) - συσταδοποίηση
3): SVM (58 ψήφοι) – κατηγοριοποίηση (support vector machine)
4): Apriori (52 ψήφοι) – κανόνες συσχέτισης
5): EM (48 ψήφοι) – στατιστική, συσταδοποίηση (expectation maximization)
6): PageRank (46 ψήφοι) – εξόρυξη γνώσης από ιστοσελίδες
7): AdaBoost (45 ψήφοι) – µετα-ταξινοµητής
8): kNN (45 ψήφοι) – κατηγοριοποίηση-συσταδοποίηση (k-κοντινότεροι γείτονες)
9): Naive Bayes (45 ψήφοι) – στατιστική, κατηγοριοποίηση
10): CART (34 ψήφοι) – κατηγοριοποίηση (δέντρα απόφασης)
Οι βασικές συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται ένας αλγόριθµος εξόρυξης γνώσης
σύµφωνα µε τους Hand και συνεργάτες [29] είναι:
1. Η δοµή που θα αναζητηθεί
2. Το κριτήριο αξιολόγησης
3. Η µέθοδος βελτιστοποίησης και αναζήτησης
4. Μια στρατηγική διαχείρισης δεδοµένων

1.6.1 Είδη ∆οµών: Μοντέλα και Πρότυπα
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χαρακτηρίσει κανείς τις δοµές που εµφανίζονται κατά
την αναζήτηση µέσα στα δεδοµένα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο χωρισµός τους σε
µοντέλα (models) και σε πρότυπα (patterns).
Με τον όρο µοντέλο εννοούµε µια σύνοψη που αφορά σε όλα τα δεδοµένα. Πρόκειται για
µια γενική περιγραφή του συνόλου δεδοµένων, µέσω της οποίας έχουµε προτάσεις για
κάθε σηµείο του χώρου. Μια επιπλέον διάκριση που κάνουµε ανάµεσα στα µοντέλα είναι
σε γραµµικά και µη-γραµµικά. Αναφέρουµε ως γραµµικά τα µοντέλα που είναι γραµµικός
συνδυασµός των παραµέτρων τους.
Σε αντίθεση µε τα µοντέλα, τα πρότυπα αφορούν και περιγράφουν µια σχετικά µικρή
περιοχή των δεδοµένων. Ένα απλό παράδειγµα είναι ο παρακάτω κανόνας συσχέτισης:
αν ο πελάτης αγοράσει ένα συνδυασµό αντικειµένων τότε θα αγοράσει και ένα άλλο µε
κάποια πιθανότητα p. Βλέπουµε ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε έναν υποχώρο των
δεδοµένων. Επίσης, µέσω των προτύπων µπορούµε να αναγνωρίσουµε ποια στοιχεία
αποκλίνουν από την πλειοψηφία, εµφανίζοντας ασυνήθιστη συµπεριφορά.
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Βέβαια για να χαρακτηρίσουµε µια συµπεριφορά ασυνήθιστη χρειάζεται να έχουµε
περιγράψει ποια είναι η συνηθισµένη. Έτσι µπορούµε να θεωρούµε τα µοντέλα και τα
πρότυπα ως τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος µιας και µερικές φορές δεν είναι σαφές
αν µια συγκεκριµένη δοµή πρέπει να αναφέρεται ως πρότυπο ή ως µοντέλο. Υπάρχει η
τάση οι αναλυτές να µην σκέφτονται µοντέλα ή πρότυπα αλλά µόνο εξειδικευµένους
αλγορίθµους για την εύρεση µιας συγκεκριµένης δοµής [29].

1.6.2 Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης (score functions) χρησιµοποιούνται µε σκοπό να αποτελέσουν
ένα µέτρο του πόσο κοντά ή µακριά βρίσκεται µια συγκεκριµένη προσαρµοσµένη δοµή
από το συνολικό στόχο της διαδικασίας εξόρυξης. Συνιστούν δηλαδή µια προσπάθεια να
ποσοτικοποιήσουµε την επιτυχία σχετικά µε την προσαρµοσµένη δοµή. Χωρίς τα
κριτήρια αξιολόγησης δεν µπορούµε να συγκρίνουµε δύο µοντέλα ή να επιλέξουµε
εκείνες τις τιµές των παραµέτρων που αποδίδουν τις επιθυµητές για εµάς ιδιότητες.
Τα κριτήρια µε τα οποία µπορούµε να αξιολογήσουµε ένα µοντέλο ποικίλουν, όπως η
γνωστή συνάρτηση του αθροίσµατος σφαλµάτων σε ένα µοντέλο πρόβλεψης ή το
ποσοστό των λανθασµένων ταξινοµήσεων σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Η
αξιολόγηση µπορεί να γίνει ως προς την ακρίβεια στην πρόβλεψη, ως προς την
πολυπλοκότητα, τη χρησιµότητα ή την καινοτοµία. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη και πρακτικά ζητήµατα που δηµιουργούνται ανάλογα πάντα µε το
πεδίο εφαρµογής. Η επιλογή ενός κριτηρίου αξιολόγησης που επηρεάζεται από µικρές
αλλαγές στα δεδοµένα, ανάλογα και µε τους στόχους της έρευνας, µπορεί να µην είναι
επιθυµητή οπότε να χρειάζονται πιο ανθεκτικές µέθοδοι (σε θόρυβο ή έκτοπα).

1.6.3 Βελτιστοποίηση και Αναζήτηση
Μετά την επιλογή της δοµής και την επιλογή ενός κριτηρίου αξιολόγησης, αποµένει η
εύρεση των κατάλληλων τιµών των παραµέτρων ή του µοντέλου ώστε να ελαχιστοποιηθεί
(ή µεγιστοποιηθεί, ανάλογα µε την περίπτωση) το κριτήριο αξιολόγησης. Στην περίπτωση
των µοντέλων πρόκειται για ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης που µπορεί να λυθεί µε τη
χρήση αλγεβρικών υπολογισµών και διαφορικού λογισµού, ενώ στην περίπτωση των
προτύπων γίνεται ένα πρόβληµα συνδυαστικής αναζήτησης για το “καλύτερο” πρότυπο.
Επειδή συχνά στόχος είναι να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα και για νέα δεδοµένα µια
πολύ καλή προσαρµογή µπορεί να µην προβλέπει µε ακρίβεια στην περίπτωση νέων
δεδοµένων, απαιτείται προσοχή και αυτό είναι ένα θέµα που απασχολεί την εξόρυξη
γνώσης από δεδοµένα.

1.6.4 ∆ιαχείριση των ∆εδοµένων
Τέλος, κάθε αλγόριθµος εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα οφείλει να περιέχει και µια
στρατηγική για τον τρόπο διαχείρισης των δεδοµένων. Πρέπει δηλαδή να
συµπεριλαµβάνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα θα
αποθηκευτούν, θα αριθµηθούν και προσπελασθούν. Πολλοί αλγόριθµοι υποθέτουν ότι τα
δεδοµένα της ανάλυσης µπορούν να χωρέσουν στη µνήµη RAM του υπολογιστή, όµως
αυτό πολύ συχνά δεν συµβαίνει στα ογκώδη σύνολα δεδοµένων. Αυτό συνεπάγεται ότι
δεν µπορούµε να έχουµε ταυτόχρονα όλα τα δεδοµένα στη διάθεση του επεξεργαστή, µε
αποτέλεσµα πολλοί αλγόριθµοι, όπως π.χ. αλγόριθµοι δέντρων ταξινόµησης, να µην
κλιµακώνονται µε αποτελεσµατικό τρόπο σε τέτοια µαζικά σύνολα δεδοµένων.
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1.7 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ DATA
MINING
1.7.1 Παράλληλοι αλγόριθµοι data mining
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την έρευνα του
παραλληλισµού στους αλγόριθµους εξόρυξης δεδοµένων [19][20][30][31]. Σε ένα
παράλληλο περιβάλλον, µε την εκµετάλλευση της απέραντης συνολικής κύριας µνήµης
και της δύναµης επεξεργασίας των παράλληλων επεξεργαστών, οι παράλληλοι
αλγόριθµοι µπορούν να αντιµετωπίσουν καλά τις απαιτήσεις µνήµης και ταχύτητας
εκτέλεσης. Εντούτοις, δεν είναι εύκολο να παραλληλοποιηθούν οι υπάρχοντες αλγόριθµοι
data-mining για να επιτύχουν καλές επιδόσεις και κλιµάκωση [27][30][31][42].
Αφαιρετικά η έξοδος του αλγορίθµου data-mining είναι πληροφορίες υπο την µορφή ενός
συνόλου εννοιών ή µοντέλων που περιγράφουν τα δεδοµένα και τις συσχετίσεις τους και
ενός συνόλου παραµέτρων των µοντέλων. Η παράλληλη εξόρυξη γνώσης απαιτεί το
χωρισµό της εργασίας στους επεξεργαστές. Η ουσιαστική ερώτηση είναι πώς να διαιρεθεί
η εργασία [20]. Υπάρχουν τρία συστατικά στην εργασία: υπολογισµοί, πρόσβαση στο
σύνολο δεδοµένων, και επικοινωνία µεταξύ των επεξεργαστών.
Στους σύγχρονους παράλληλους υπολογιστές, η πρόσβαση στο σύνολο δεδοµένων είναι
πιθανό να είναι η δαπανηρότερη, ακολουθούµενη από το κόστος επικοινωνίας, µε τους
υπολογισµούς να είναι σχετικά φτηνότεροι. Το κόστος του υπολογισµού µειώνεται πολύ
ταχύτερα από τα άλλα δύο, που εξουσιάζουν όλο και περισσότερο την απόδοση. Αυτά τα
τρία συστατικά είναι σε αµοιβαίο αντιστάθµισµα: η κατανοµή των υπολογισµών για
αύξηση της ταχύτητας δηµιουργεί περισσότερη επικοινωνία και συχνά περισσότερες
προσβάσεις στο συνόλου δεδοµένων επίσης. Η εύρεση του αποτελεσµατικότερου
παράλληλου αλγορίθµου απαιτεί προσεκτική ισορροπία των τριών συστατικών και του
κόστους τους. Πολλοί παράλληλοι αλγόριθµοι data-mining το κάνουν συχνά αυτό έχοντας
κάθε επεξεργαστή να υπολογίζει έννοιες ή µοντέλα που ισχύουν τοπικά, και έπειτα να
χρησιµοποιήσουν την επικοινωνία για να αποφασίσουν εάν τα µοντέλα ισχύουν συνολικά.
Κατ' αρχάς [30], είναι κρίσιµο να σχεδιαστεί µια καλή στρατηγική οργάνωσης και
διαχωρισµού δεδοµένων έτσι ώστε ο φόρτος εργασίας να µπορεί να διαµεριστεί
οµοιόµορφα σε όλους τους επεξεργαστές µε ελάχιστη απαίτηση ανταλλαγής δεδοµένων
µεταξύ τους. Έπειτα, η ελαχιστοποίηση του συγχρονισµού ή/και επικοινωνίας είναι
σηµαντικό κοµµάτι για την σωστή κλιµάκωση του παράλληλου αλγόριθµου καθώς ο
αριθµός διαδικασιών αυξάνεται. Η εξισορρόπηση φόρτου εργασίας πρέπει επίσης να
σχεδιαστεί προσεκτικά. Τέλος το κόστος I/O των δίσκων πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, µαζί
µε την ελαχιστοποίηση ή αποφυγή του διπλασιασµού κάποιων εργασιών.
Πολλές εργασίες για παράλληλους αλγορίθµους εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα [30]
αποδείχτηκαν επιτυχείς στην παρουσίαση των ωφελειών του παραλληλισµού, σε πολλές
από τις κοινές µεθόδους εξόρυξης γνώσης [1][2]. Παρακάτω αναφέρουµε µόνο µερικές
από τις αρχικές εργασίες για κλασικούς παράλληλους αλγόριθµους εξόρυξης γνώσης:
•

parallel association rules [30], [32] [33]

•

parallel sequential patterns [34],

•

parallel classification with decision trees [35] [36] , και

•

parallel clustering [30], [37]
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1.7.2 Κατανεµηµένοι αλγόριθµοι data mining
Με την κατανεµηµένη εξόρυξη γνώσης εξετάζεται η εκµετάλλευση των κατανεµηµένων
δεδοµένων και υπολογιστικών πόρων στα διάχυτα ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα.
Τυπικά οι κατανεµηµένοι αλγόριθµοι εξόρυξης γνώσης [38] σχεδιάζονται σύµφωνα µε
τον πιθανό παραλληλισµό που µπορούν να εφαρµόσουν πάνω στα κατανεµηµένα
δεδοµένα. Κατά συνέπεια περιλαµβάνουν τοπική ανάλυση δεδοµένων, που ακολουθείται
από την παραγωγή ενός καθολικού µοντέλου µέσω της συνάθροισης των τοπικών
µοντέλων. Ο ίδιος αλγόριθµος λειτουργεί σε κάθε περιοχή δεδοµένων παράγοντας
ταυτόχρονα ένα τοπικό µοντέλο. Στη συνέχεια όλα τα τοπικά µοντέλα αθροίζονται για να
παραγάγουν το τελικό µοντέλο περιγραφής.
∆υστυχώς, ακόµα κι αν τα τοπικά µοντέλα είναι συνεπή και ακριβή όσον αφορά την
τοπική αποθήκη δεδοµένων, ο συµπερασµός ενός καθολικού µοντέλου µε τη συνάθροιση
των τοπικών µπορεί να είναι πολύ περίπλοκος. Μια πιθανή λύση είναι να συγκεντρωθεί
µέρος των τοπικών δεδοµένων στον κόµβο που θα είναι αρµόδιος για τις συναθροίσεις
µοντέλων. Εναλλακτικά, µπορούµε να υπολογίσουµε µε έναν ακριβή τρόπο τµήµα του
ολικού µοντέλου. Αυτό µπορεί να αντισταθµίσει την έλλειψη κάποιας σφαιρικής γνώσης
εάν αθροίζουµε ξεκινώντας µόνο από τα µοντέλα που έχουν κτιστεί τοπικά.
Κατανεµηµένοι ταξινοµητές (distributed classifiers)
Οι Κατανεµηµένοι ταξινοµητές είναι τα πιο γνωστά παραδείγµατα των αλγορίθµων
κατανεµηµένης εξόρυξης γνώσης. Τέτοιοι αλγόριθµοι βασίζονται στη γνωστή προσέγγιση
των Ensembles [39] που θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο. Οι οµάδες ταξινοµητών
(Ensembles) εµφανίστηκαν για να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλεπτικών µοντέλων.
Στην πράξη, πολλαπλά µοντέλα εξάγονται από οµοιογενείς διαµερίσεις των δεδοµένων
χρησιµοποιώντας και διαφορετικές µεθόδους. Τα τοπικά µοντέλα συναθροίζονται µε την
υιοθέτηση ενός (σταθµισµένου ή όχι) σχήµατος ψηφοφορίας (voting). Αυτή η προσέγγιση
µπορεί να πραγµατοποιηθεί απευθείας σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον (αν κάθε πηγή
δεδοµένων έχει αντιπροσωπευτικό δείγµα). Ένα ξεχωριστό παράδειγµα της προσέγγισης
των Ensembles είναι το meta-learning distributed framework [40]. Σε αυτό το πλαίσιο τα
τοπικά µοντέλα, που συλλέγονται επί του κεντρικού τόπου, χρησιµοποιούνται για να
παράγουν µεταδεδοµένα, δηλ. ένα σύνολο δεδοµένων επικύρωσης που
κατηγοριοποιούνται βάσει των προβλέψεων που παράγονται από τον τοπικό ταξινοµητή.
Τέλος, το καθολικό µοντέλο παράγεται από όλα τα µεταδεδοµένα, παράγοντας κατά
συνέπεια τον τελικό µετα-ταξινοµητή.
Ένα πρόβληµα µε τη µετα-µάθηση των ensembles βρίσκεται στη φύση των αποθηκών
δεδοµένων. Για τα ετερογενή δεδοµένα, οι Park και οι συνεργάτες [41] σηµειώνουν ότι
µπορεί να είναι αδύνατο να εξαχθούν πρότυπα διά-περιοχών µόνο µε την συγχώνευση
των βασικών τοπικών ταξινοµητών. Προκειµένου να λυθεί αυτό το πρόβληµα, µέρος των
δεδοµένων πρέπει να συγκεντρωθεί. Για την αναγνώριση των προτύπων δια-περιοχών
πρέπει να εντοπιστεί πρώτα το µέρος των δεδοµένων που κανένας τοπικός ταξινοµητής
δεν µπορεί να ταξινοµήσει µε υψηλή εµπιστοσύνη (confidence) ή βεβαιότητα, και να
δοθεί σε έναν κεντρικό ταξινοµητή. Όταν ο συνδυασµός τοπικών ταξινοµητών δεν µπορεί
να ταξινοµήσει ένα υποσύνολο νέων δεδοµένων µε υψηλή εµπιστοσύνη, τότε
χρησιµοποιείται ο κεντρικός ταξινοµητής. Αυτή η προσέγγιση εµφανίζει καλύτερη
απόδοση από την απλή συνάθροιση των τοπικών µοντέλων, αλλά η απόδοση αυτή είναι
ευαίσθητη στο µέγεθος τους δείγµατος (ή το κατώφλι εµπιστοσύνης/βεβαιότητας).
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1.7.3 Πλατφόρµες Grid για συστήµατα ανακάλυψης γνώσης
Ενώ έχουν προταθεί µερικά υψηλής απόδοσης παράλληλα [27][30] και κατανεµηµένα
συστήµατα εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα [38][42] υπάρχουν λίγα ερευνητικά
προγράµµατα που προσπαθούν να εφαρµόσουν ή και να υποστηρίξουν τις διαδικασίες
ανακαλύψεων γνώσης πάνω από τα υπολογιστικά πλέγµατα. Ένα σηµαντικό ζήτηµα εδώ
είναι η ολοκλήρωση δύο απαιτήσεων: σύνθεση της χρήσιµης και χρησιµοποιήσιµης
γνώσης από τα δεδοµένα, και εκτέλεση των σύνθετων µεγάλης κλίµακας υπολογισµών
µέσω της υποδοµής πλέγµατος.
Μεταξύ τους, το Knowledge Grid [43] είναι ένα framework για τις εργασίες ανακάλυψης
γνώσης σε ένα ευρύ φάσµα κατανεµηµένων εφαρµογών υψηλής απόδοσης. Το
Knowledge Grid προσφέρει στους χρήστες υψηλού επιπέδου αφαιρέσεις και ένα σύνολο
υπηρεσιών από τις οποίες είναι δυνατό να ενσωµατώσει τους πόρους πλέγµατος για να
υποστηρίξει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης, καθώς επίσης και
βασικές εργασίες όπως τη διαχείριση δεδοµένων, την εξόρυξη γνώσης και την
αναπαράσταση γνώσης. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο Knowledge Grid
στρέφεται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των µηχανισµών του ακολουθώντας το
µοντέλο αρχιτεκτονικής Service Oriented Architecture (SOA).
Το project TeraGrid χτίζει µια ισχυρή υποδοµή πλέγµατος, αποκαλούµενη Distributed
TeraScale Facility (DTF), συνδέοντας τέσσερις κύριες περιοχές στις ΗΠΑ (το San Diego
Supercomputer Center, το National Center for Supercomputing Applications, το Caltech
και το Argonne National Laboratory). Πρόσφατα, το NSF χρηµατοδότησε την ένταξη στο
DTF και TeraScale Computing System (TCS-1) στο κέντρο υπερυπολογιστών του
Πίτσµπουργκ. Το προκύπτον περιβάλλον πλέγµατος παρέχει, εκτός από την αποθήκευση
δεδοµένων κλίµακας terabyte, 21 TFLOPS υπολογιστικής ικανότητας 1. Επιπλέον, οι
συνδέσεις δικτύων του TeraGrid, των οποίων το εύρος ζώνης είναι της τάξεως δεκάδων
Gbps, έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι πόροι να εµφανίζονται ως ενιαία
φυσική περιοχή. Το TeraGrid υιοθετεί τις τεχνολογίες λογισµικού πλέγµατος και, από
αυτήν την άποψη, εµφανίζεται ως εικονικό σύστηµα στο οποίο κάθε πόρος περιγράφει τις
ικανότητες και τη συµπεριφορά του µέσω των προδιαγραφών υπηρεσιών. Τα βασικά
τµήµατα λογισµικού καλούνται υπηρεσίες πλέγµατος, και οργανώνονται επάνω σε τρία
διακριτά στρώµατα. Το βασικό στρώµα περιλαµβάνει authentication, resource allocation,
data access και resource information services. Το στρώµα πυρήνα περιλαµβάνει
υπηρεσίες όπως η προηγµένη διαχείριση δεδοµένων, δροµολόγηση εργασιών και έλεγχο.
Το προηγµένο στρώµα περιλαµβάνει superschedulers, υπηρεσίες ανακάλυψης πόρων,
αποθήκες κ.λπ.
Η πιο προκλητική εφαρµογή στο TeraGrid θα είναι η σύνθεση της γνώσης από τα πολύ
µεγάλα σύνολα επιστηµονικών δεδοµένων. Η ανάπτυξη των εργαλείων και των
υπηρεσιών σύνθεσης γνώσης θα επιτρέψει στο TeraGrid για να λειτουργήσει ως πλέγµα
γνώσης. Μια πρώτη εφαρµογή είναι η καθιέρωση του Βιοϊατρικού Ερευνητικού ∆ικτύου
Πληροφορικής για να επιτρέψει στους ερευνητές εγκεφάλου που βρίσκονται στα
γεωγραφικά διανεµηµένα προηγµένα κέντρα απεικόνισης να διαµοιραστούν µεταξύ τους
τα δεδοµένα που αποκτούνται από διαφορετικά πεδία και µε χρήση των διαφορετικών
τεχνικών. Τέτοιες εφαρµογές κάνουν πλήρη χρήση ενός κατανεµηµένου πλέγµατος
δεδοµένων µε εκατοντάδες terabyte δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση, επιτρέποντας στο
TeraGrid να γίνει πλέγµα γνώσης στη βιοϊατρική περιοχή καθώς και να παρέχει τέτοιες
υπηρεσίες και σε άλλες περιοχές.
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Το InfoGrid είναι µια middleware µηχανή βασισµένη στις υπηρεσίες ολοκλήρωσης
δεδοµένων µε σκοπό να λειτουργήσει σε υπολογιστικά πλέγµατα. Ο κύριος στόχος του
είναι να παράσχει πρόσβαση πληροφοριών και υπηρεσίες αναζήτησης στις εφαρµογές
ανακάλυψης γνώσης [44]. Η προσέγγιση του InfoGrid δεν είναι βασισµένη στην
κλασσική ιδέα της παροχής ενός ολικού συστήµατος αλλά δίνει µια εξατοµικευµένη
άποψη των πόρων για κάθε ιδιαίτερη περιοχή εφαρµογής (domain).
Το Datacentric Grid, διαφορετικά από τα προηγούµενα περιβάλλοντα, είναι ένα σύστηµα
που κατευθύνεται στην ανακάλυψη γνώσης στα πλέγµατα που σχεδιάζονται για κυρίως
ακίνητα και στατικά δεδοµένα [45]. Οι κόµβοι στους οποίους συµβαίνουν οι υπολογισµοί
καλούνται Data/Compute Servers (DCS). Εκτός από την µηχανή υπολογισµών και την
αποθήκη δεδοµένων, το κάθε DCS περιλαµβάνει ένα δέντρο µεταδεδοµένων, το οποίο
είναι µια δοµή για τη διατήρηση των συσχετίσεων µεταξύ των ακατέργαστων συνόλων
δεδοµένων και των µοντέλων που εξάγονται από αυτά. Επιπλέον, τα εξαγόµενα µοντέλα
και πρότυπα γίνονται νέα σύνολα δεδοµένων, ενδεχοµένως χρήσιµα στα επόµενα βήµατα
ή/και για άλλες εφαρµογές.
Ένα framework εξόρυξης γνώσης βασισµένο σε πράκτορες, αποκαλούµενο ADaM (agentbased data mining), έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήµιο της Αλαµπάµα
[http://datamining.itsc.uah.edu/adam]. Αρχικά, αυτό το πλαίσιο υιοθετήθηκε για την
επεξεργασία των µεγάλων συνόλων δεδοµένων για τα γεωφυσικά φαινόµενα. Πιο
πρόσφατα µεταφέρθηκε στο περιβάλλον Information Power Grid της NASA (IPG), για τη
εξόρυξη δορυφορικών δεδοµένων [46].
Το DiscoveryNet είναι ένα project του Engineering and Physical Sciences Research
Council, στο Imperial College [47]. Το σύστηµα InfoGrid που αναφέρθηκε πριν ως
συγκεκριµένο στρώµα εφαρµογής για την κατασκευή και την έκδοση υπηρεσιών
ανακάλυψης γνώσης προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στο DiscoveryNet. Ο κύριος στόχος
του DiscoveryNet είναι να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µια υποδοµή για
να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τις επιστηµονικές διαδικασίες ανακαλύψεων γνώσης από
την πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο πραγµατοποιούνται µια σειρά
δοκιµών και επιδείξεων, για τη χρήση της τεχνολογίας στους τοµείς των βιολογικών
επιστηµών, την περιβαλλοντική µοντελοποίηση, των επιστηµών της ζωής, και την
πρόβλεψη γεωφυσικών κινδύνων.
Το project GridMiner στο πανεπιστήµιο της Βιέννης στοχεύει να καλύψει τις κύριες
πτυχές της ανακάλυψης γνώσης στα Grid. Το GridMiner είναι ένα µοντέλο που
αγκαλιάζει µια ανοικτή αρχιτεκτονική στην οποία καθορίζεται ένα σύνολο υπηρεσιών για
το χειρισµό της διανοµής δεδοµένων και της ετερογένειας, που υποστηρίζει
διαφορετικούς τύπους στρατηγικών ανάλυσης, καθώς επίσης και εργαλεία και
αλγορίθµους, παρέχοντας έτσι υποστήριξη OLAP. Τα βασικά συστατικά του GridMiner
είναι η υπηρεσία πρόσβασης δεδοµένων, η υπηρεσία µεσολάβησης δεδοµένων, και η
υπηρεσία εξόρυξης γνώσης. Η µεσολάβηση δεδοµένων παρέχει µια συνολική άποψη των
κατανεµηµένων δεδοµένων, ενσωµατώνοντας λογικά τις εικονικές πηγές δεδοµένων) και
επιτρέποντας να σταλούν ερωτήµατα σε αυτά και να συνδυαστούν πίσω τα
αποτελέσµατα. Το στρώµα εξόρυξης γνώσης περιλαµβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών για να
προετοιµάσουν και να εκτελέσουν µια εφαρµογή εξόρυξης γνώσης, και να παρουσιάσουν
τα αποτελέσµατα. Το σύστηµα δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα σε Grid, αλλά µια
προκαταρκτική πλήρως κεντρικοποιηµένη έκδοση του συστήµατος είναι διαθέσιµη
σήµερα.
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1.8 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Το µεγαλύτερη µέρος του όγκου της υπάρχουσας δουλειάς, εστιάζει στην ανάπτυξη
παράλληλων αλγορίθµων για τις γνωστές τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα. Η
παράλληλη εξόρυξη γνώσης επιβάλλει όµως πολλές προκλήσεις ακόµα, οι οποίες
πρόκειται να εξερευνηθούν και παραµείνουν ανοικτά ερωτήµατα για µελλοντική έρευνα.
Παρακάτω δίνονται µερικές από αυτές.

1.8.1 Παράλληλες εκδόσεις των υπαρχόντων σειριακών αλγορίθµων
Η τυπική τάση στους παράλληλους αλγορίθµους για την εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα
είναι να αρχίσουµε µε έναν σειριακό αλγόριθµο, να τον διατυπώσουµε µε διάφορες
παράλληλες µορφές, και να πραγµατοποιήσουµε έπειτα µια αξιολόγηση επίδοσης όλων.
Ενώ αυτό είναι πολύ σηµαντικό, είναι µια δαπανηρή διαδικασία. Μπορεί, ο χώρος
αναζήτησης των παράλληλων σχεδιασµών να είναι µεγάλος και το πρόβληµα να γίνεται
ακόµα χειρότερο όταν βρίσκεται ένας νέος και βελτιωµένος σειριακός αλγόριθµος, και
αναγκαζόµαστε να βρούµε νέες παράλληλες διατυπώσεις. Εποµένως, υπάρχει ανάγκη να
ερευνηθούν νέοι τρόποι παραλληλισµού στην εξόρυξη γνώσης. Μια λύση ακόµη είναι η
διατύπωση κάποιων µοντέλων κόστους για την ποσοτική ανάλυση των προτεινόµενων
παράλληλων αλγορίθµων. Πολλές στρατηγικές [20] παρέχουν κάποια αρχική εργασία
στη µοντελοποίηση απόδοσης των παράλληλων αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων.

1.8.2 Παραλληλισµός Inter-Model και intra-model
Παραδοσιακά η παράλληλη εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα εφαρµόζεται στον
παραλληλισµό intra-model, στον οποίο ο παραλληλισµός υιοθετείται στην οικοδόµηση
ενός µόνο µοντέλου εξόρυξης δεδοµένων. Υπάρχει επίσης η ανάγκη να ερευνηθεί πώς η
κατασκευή πολλαπλών µοντέλων εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιήσει τον
παραλληλισµό inter-model. Τα ζητήµατα κατασκευής πολλαπλών µοντέλων εξόρυξης
περιλαµβάνουν εάν τα µοντέλα είναι συνολικά ανεξάρτητα το ένα µε το άλλο, ή υπάρχουν
µερικές ιεραρχίες µεταξύ των µοντέλων, κ.λπ. Στο άλλο σκέλος, τα ζητήµατα σχετικά µε
τον παραλληλισµό µιας τέτοιας διαδικασίας περιλαµβάνουν την κατανοµή των πόρων, το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής µοντέλων, την εξισορρόπηση φορτίων, κ.α.

1.8.3 Παραλληλισµός για δοκιµή και επικύρωση µοντέλου εξόρυξης
Ένα µοντέλο που χτίζεται από οποιεσδήποτε τεχνικές πρέπει να δοκιµαστεί (test) και να
επικυρωθεί (validate), το οποίο σηµαίνει τελικό ποσοστό σφάλµατος βασισµένο σε
δεδοµένα ανεξάρτητα από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για το κτίσιµο του µοντέλου.
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι δοκιµών, όπως η απλή επικύρωση, cross validation, n-fold
cross validation και bootstrapping. Η δοκιµή µοντέλου και η επικύρωση είναι µια
σύνθετη διαδικασία, ακόµα και όταν χτίζεται µόνο ένα µοντέλο. Η επικύρωση ακόµη και
στα απλά µοντέλα µπορεί να πρέπει να διενεργηθεί πολλές φορές. Επιπλέον, τα σύνθετα
σχέδια δοκιµών κάνουν βαριά χρήση του υπολογιστή και είναι ένας από τους λόγους που
απαιτείται παραλληλισµός.

1.8.4 Παραλληλισµός στην αναζήτηση για το καλύτερο µοντέλο
Για ένα καλό µοντέλο, πρέπει συνήθως να κατασκευαστούν πολλαπλά. Μόλις χτιστούν τα
µοντέλα και επικυρωθούν, πρέπει να ψάξουµε για το καλύτερο µοντέλο. Για την γρήγορη
αναζήτηση του καλύτερου µοντέλου (model selection) απαιτείται παραλληλισµός.
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1.8.5 Παραλληλισµός στην εφαρµογή του µοντέλου εξόρυξης
Ο κύριος στόχος των αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων είναι να χτιστούν καλά µοντέλα
εξόρυξης. Μόλις αναπτυχθεί ένα καλό µοντέλο, µπορεί να εφαρµοστεί και να αξιοποιηθεί
για τις νέες συναλλαγές δεδοµένων. Ακόµα και αφού κτιστεί το µοντέλο, υπάρχει ανάγκη
για παραλληλισµό της εφαρµογής του µοντέλου στα νέα δεδοµένα.
Σε µερικές περιπτώσεις, το µοντέλο εξόρυξης δεδοµένων εφαρµόζεται σε ένα γεγονός ή
συναλλαγή τη φορά, όπως η σηµείωση µιας αίτησης για κίνδυνο. Το χρονικό διάστηµα
της επεξεργασίας κάθε νέας συναλλαγής, και ο ρυθµός µε τον οποίο τα νέα δεδοµένα
καταφθάνουν, θα καθορίσουν εάν απαιτείται ένας παράλληλος αλγόριθµος. Κατά
συνέπεια, ενώ οι µικρές εφαρµογές µπορούν πιθανώς να αξιολογηθούν εύκολα σε µέτριου
µεγέθους υπολογιστές, ο ‘on line’ έλεγχος συναλλαγών πιστωτικών αγορών ή
τηλεφωνικών κλήσεων για απάτη ή ανίχνευσης παρείσακτων στα δίκτυα υπολογιστών θα
απαιτούσαν ένα παράλληλο σύστηµα για να αντιµετωπίσουν τους υψηλούς ρυθµούς
εµφάνισης νέων δεδοµένων.
Συχνά ένα µοντέλο εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα εφαρµόζεται σε πολύ µεγάλα σύνολα
δεδοµένων όπως µια υπάρχουσα µηνιαία αποθήκη δεδοµένων πελατών-συναλλαγών, ή
µια µεγάλη κατανεµηµένη βάση βιοïατρικών στοιχείων, ή µία τεράστια βάση
επιστηµονικών δεδοµένων. Σε αυτήν την περίπτωση, η µεγάλη ποσότητα δεδοµένων που
υποβάλλονται σε επεξεργασία θα απαιτούσε επίσης παραλληλισµό στην εφαρµογή του
µοντέλου εξόρυξης.

1.8.6 Παραλληλισµός οµάδων µοντέλων, µετα-µοντέλων & ensembles
Αυτή η ενότητα είναι πιο πρόσφατη, ευρύτατη και πιθανώς αποτελεί από µόνη της
ανεξάρτητο κεφάλαιο. Ensemble (ανσάµπλ) σηµαίνει µία “συντονισµένη οµάδα στην
εκτέλεση της διαδικασίας”. Τα συστήµατα συνδυαστικών µοντέλων είναι ευρέως γνωστά
σαν ensemble learners ή ensemble systems καθώς και µε διάφορα άλλα ονόµατα.
Προσπαθούν να συνδυάσουν πολλαπλά µοντέλα εξόρυξης σε όλη τη διαδικασία της
µάθησης από δεδοµένα και έχουν συχνά παρουσιάσει καλύτερα αποτελέσµατα έναντι
των απλών συστηµάτων για ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών και κάτω από ποικίλα σενάρια.
Τα συνδυαστικά µοντέλα, χρησιµοποιούνται επειδή δεν υπάρχει ένα µόνο µοντέλο που
δουλεύει καλά για όλα τα προβλήµατα. Το βραβείο Netflix του 2009 είναι το
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου δοκιµής των πάντων.
Για τη διερεύνηση των προηγούµενων προκλήσεων της παράλληλης εξόρυξης γνώσης
από δεδοµένα χρησιµοποιούµε τα παραδείγµατα µοντέλων τεχνητών νευρωνικών
δικτύων και µηχανών διανυσµάτων υποστήριξης όπως τα:
Probabilistic Neural Networks [48],
General Regression Neural Networks [48]
Radial Basis Functions Neural Networks [3][4],
Support Vector Machines [49][50]
που υλοποιούνται µε παράλληλους αλγορίθµους για επεξεργαστές κατανεµηµένης
µνήµης και φαίνονται ιδανικοί υποψήφιοι για λεπτοµερείς µελέτες και αξιολόγηση
επιδόσεων.
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2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ, ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ

&

2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (CLASSIFICATION)
Η ταξινόµηση ή κατηγοριοποίηση (classification) [1-4] είναι το πρόβληµα της ανάθεσης
ενός αντικειµένου σε µια ή περισσότερες προκαθορισµένες κατηγορίες (κλάσεις). Είναι
µία από τις βασικότερες εργασίες της εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα [1][2][51], της
µηχανικής µάθησης [52][53] και της αναγνώρισης προτύπων [54][55]. Ένας αλγόριθµος
κατηγοριοποίησης που λέγεται συνήθως ταξινοµητής δηµιουργεί ένα µοντέλο
ταξινόµησης που περιγράφει ένα δοσµένο σύνολο από δεδοµένα εκπαίδευσης που
ανήκουν σε γνωστές κατηγορίες/κλάσεις. Αυτό το µοντέλο θα χρησιµοποιηθεί έπειτα για
την ταξινόµηση νέων παραδειγµάτων σε µία από τις προκαθορισµένες κλάσεις. Το
µοντέλο ταξινόµησης µπορεί να αξιολογηθεί ως προς την ακρίβεια (precision) που έχει,
την σαφήνεια και κατανόηση που προσφέρει, την απλότητα και περιεκτικότητα, την
ταχύτητα εκπαίδευσης και µάθησης, και την ταχύτητα κατηγοριοποίησης µε εφαρµογή
σε νέα παραδείγµατα.
Input
Attribute set or
Feature vector
(x)

Classification
model

output
class label
(y)

Τα δεδοµένα εισόδου για προβλήµατα κατηγοριοποίησης είναι ένα πλήθος από
παραδείγµατα [51-55]. Κάθε παράδειγµα, που καλείται επίσης και στιγµιότυπο,
απεικονίζεται από µία πλειάδα (x, y), όπου x είναι ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών xi
δηλαδή το σύνολο των µεταβλητών και το y είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που
ονοµάζεται ετικέτα κλάσης ή χαρακτηριστικό εξόδου. Στα δεδοµένα εκπαίδευσης η
ετικέτα y είναι γνωστή ενώ στα νέα δεδοµένα είναι αυτή που πρέπει να βρεθεί.
Στην κατηγοριοποίηση λοιπόν υπάρχει η εξαρτηµένη µεταβλητή y, οι τιµές της οποίας
είναι διακριτές κατηγορίες/κλάσεις και εξαρτώνται από της τιµές των γνωρισµάτων x του
κάθε παραδείγµατος του συνόλου δεδοµένων .
Η κατηγοριοποίηση έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά:
1. Η µάθηση ή η γνώση είναι καθοδηγούµενη
2. Η εξαρτηµένη µεταβλητή y είναι κατηγορική
3. ∆ίνει έµφαση στο να δηµιουργεί µοντέλα ικανά να µπορούν να προσθέτουν νέα
στιγµιότυπα σε ένα από τα σύνολα των καλά διαχωρισµένων κλάσεων.
Τα δεδοµένα εισάγονται στην εφαρµογή είτε απευθείας µέσω συνδέσεων µε
εξυπηρετητές βάσεων δεδοµένων είτε µέσα από αρχεία δεδοµένων, είτε αποθηκεύονται
και µετατρέπονται σε πιο κατάλληλη µορφή (κανονικοποιούνται), είτε είναι
διασκορπισµένα µεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδοµένων και πηγών και η εξόρυξη
γνώσης γίνεται ταυτόχρονα µε πιθανή ενοποίηση των µοντέλων, ή αλλιώς παράλληλα ή
κατανεµηµένα από τις βάσεις αυτές.
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Η εκτίµηση και η πρόβλεψη µπορούν να θεωρηθούν σαν ειδικοί τύποι των ταξινοµητών
[51-55]. Η πρόβλεψη µπορεί να θεωρηθεί σαν η κατηγοριοποίηση της τιµής ενός
γνωρίσµατος σε µια από ένα σύνολο από πιθανές κλάσεις. Ενώ συνήθως θεωρείται ότι
προβλέπουµε µια συνεχή τιµή, η ταξινόµηση προσπαθεί να προβλέψει µια διακριτή τιµή.
Στην εργασία χρησιµοποιούµε συνήθως τους ακόλουθους ορισµούς:
•

Ένα παράδειγµα, ή στιγµιότυπο, είναι ένα σύνολο µεταβλητών (x, y) όπου x είναι
ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών xi δηλαδή το σύνολο των µεταβλητών και το y είναι
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό µεταβλητής στόχου ή ετικέτας κλάσης.

•

Μία µεταβλητή, που µερικές φορές καλείται ιδιότητα ή χαρακτηριστικό γνώρισµα,
παίρνει τις τιµές τις από ένα προκαθορισµένο σύνολο τιµών που είναι εξαρτώµενο
από το πρόβληµα και αναφέρεται συνήθως ως περιοχή (domain). Τα πραγµατικά
προβλήµατα µηχανικής µάθησης, είναι ετερογενή προβλήµατα, δηλ. στο ίδιο
πρόβληµα µπορούµε να έχουµε γνωρίσµατα µε πολύ διαφορετικές περιοχές. Εδώ
διαφοροποιούµε µεταξύ των ακόλουθων δύο τύπων περιοχών:

1. Περιοχές απαρίθµησης ονοµάτων (nominal domains): Αυτές είναι περιοχές τιµών για
τις οποίες µπορούµε να απαριθµήσουµε όλες τις πιθανές τιµές µιας µεταβλητής ενός
αντικειµένου και δεν υπάρχει καµία σχέση διάταξης µεταξύ τους. Για παράδειγµα το
σύνολο χρωµάτων: {άσπρο, µαύρο, πράσινο, κόκκινο}.
2. ∆ιαταγµένες περιοχές τιµών (ordered domains): Με τις διαταγµένες περιοχές οι
διαφορετικές µεταβλητές τιµές διατάσσονται. Συχνά είναι δυνατό να απαριθµηθούν όλες
οι πιθανές τιµές που µπορεί να πάρει η µεταβλητή (π.χ. η ηλικία ενός ασθενή) και τότε
λέγονται ordinal ή διακριτές τιµές. Πολλές φορές δεν είναι δυνατό να απαριθµηθούν όλες
οι πιθανές τιµές (π.χ. η θερµοκρασία του σώµατος). Ο τελευταίος τύπος περιοχών τιµών
αναφέρεται επίσης όπως συνεχής (continuous).
•

Ένα σύνολο δεδοµένων είναι ένα σύνολο παραδειγµάτων. ∆ιακρίνουµε µεταξύ
του συνόλου εκπαίδευσης (train set), και του συνόλου δοκιµών (test set).

•

Ένα µοντέλο (ή ταξινοµητής στην περίπτωση των προβληµάτων ταξινόµησης)
είναι µια αντιστοίχηση µεταξύ των δεδοµένων µεταβλητών x και της µεταβλητής
στόχου y. Χρησιµοποιείται για να προβλέψει τη µεταβλητή στόχου για τα νέα
παραδείγµατα. Η µεταβλητή στόχου αναφέρεται ως εξαρτώµενη µεταβλητή, και
όλες οι άλλες µεταβλητές ως ανεξάρτητες.

•

Ένας αλγόριθµος µάθησης είναι οποιαδήποτε διαδικασία χρησιµοποιείται για
να χτίσει ένα µοντέλο. Εδώ περιοριζόµαστε στα προγράµµατα που χτίζουν το
µοντέλο από ένα σύνολο εκπαίδευσης χωρίς αλληλεπίδραση µε τους χρήστες ή άλλη
µορφή γνώσης για το πρόβληµα.

•

Ένα πρόβληµα Classification ή regression ορίζεται από την ειδική µεταβλητή
y που περιγράφει το φαινόµενο για το οποίο θα επιθυµούσαµε να κάνουµε τις
προβλέψεις, σε ποια κλάση ανήκει ή τι τιµή έχει. Όταν το γνώρισµα y είναι µια
συνεχής µεταβλητή το πρόβληµα εκµάθησης αναφέρεται συνήθως ως regression.
Όταν το γνώρισµα y παίρνει τιµές από ένα προκαθορισµένο σύνολο ονοµαστικών
τιµών, ή κλάσεων τότε το πρόβληµα αναφέρεται συνήθως ως πρόβληµα
ταξινόµησης.
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2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Η υπόθεση της εργασίας εκµάθησης σε έναν ταξινοµητή/ κατηγοριοποιητή είναι ότι
υπάρχει µια άγνωστη περίπλοκη συνάρτηση που εκτελεί την αντιστοίχηση µεταξύ των
ανεξάρτητων µεταβλητών x και της εξαρτώµενης µεταβλητής y. Γενικά δεν είναι δυνατό
να ανακαλυφθεί η αληθινή συνάρτηση από πεπερασµένο σύνολο παραδειγµάτων [51-55].
Επίσης στα πραγµατικά προβλήµατα, τα διαθέσιµα δεδοµένα περιέχουν θόρυβο και στις
τιµές γνωρισµάτων τους και στις τιµές κατηγορίας (δηλ. τα παραδείγµατα µπορούν να
καταχωρηθούν λάθος). Ο στόχος των αλγόριθµων εκµάθησης και κατασκευής µοντέλων
είναι να προσεγγίσουν την άγνωστη συνάρτηση [51-55] η οποία θα αντιστοιχίζει κάθε
σύνολο χαρακτηριστικών x σε µία τιµή της κλάσης y. Η συνάρτηση αυτή ονοµάζεται
αλλιώς µοντέλο κατηγοριοποίησης.
Ένα µοντέλο κατηγοριοποίησης είναι πολύ χρήσιµο για τους παρακάτω λόγους:
•

Περιγραφική µοντελοποίηση (descriptive modeling). Ένα µοντέλο
κατηγοριοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επεξηγηµατικό εργαλείο για τη
διάκριση µεταξύ αντικειµένων διαφορετικής κλάσης. Παραδείγµατα:
1. Προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα άτοµα που πάσχουν
από µία συγκεκριµένη ασθένεια από εκείνα που είναι υγιή.
2. Ανέπτυξε το προφίλ του “επιτυχηµένου” ατόµου.
3. Πια χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν τους άντρες από γυναίκες στα ατυχήµατα

•

Μοντελοποίηση πρόβλεψης (predictive modeling). Ένα µοντέλο
κατηγοριοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης και για την πρόβλεψη της
κλάσης ενός άγνωστου στιγµιότυπου. Παραδείγµατα:
1. Προσδιόρισε το πιθανό ρίσκο απόκτησης πιστωτικής κάρτας ενός ατόµου.
2. Προσδιόρισε την πιθανή πάθηση ενός ασθενή.
3. Ποια άτοµα πιθανότερα εµπλέκονται σε δόλιες χρεώσεις ιατρικής περίθαλψης
4. Προσδιόρισε τους πιθανούς κυανοφανούς αστέρες στο γαλαξία.

Οι τεχνικές κατηγοριοποίησης είναι καταλληλότερες για να προβλέπουν ή να
περιγράφουν δεδοµένα µε δυαδικές ή κατηγορικές τιµές στα δεδοµένα. Είναι λιγότερο
αποτελεσµατικές για συνεχείς τιµές στα δεδοµένα, όπου για να εφαρµοστεί το µοντέλο θα
πρέπει να γίνει διαχωρισµός των τιµών σε ένα συγκεκριµένο πλήθος κατηγοριών.
Οι αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης, οι γνωστοί ταξινοµητές [51-55] είναι µια συστηµατική
προσέγγιση για τη δηµιουργία των µοντέλων από τα δεδοµένα εισόδου. Τέτοια
παραδείγµατα αποτελούν ποικίλοι αλγόριθµοι µάθησης από τα Decision Trees, Nearest
Neighbors, statistical analysis, neural networks, rule induction, support vector machines,
Bayesian networks και πολλά άλλα κ.α.

Εικόνα. Decision Trees, Nearest Neighbors, Neural Networks, Rule Induction
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Το µοντέλο που θα δηµιουργηθεί θα πρέπει επίσης να ταιριάζει τα δεδοµένα εισόδου και
να προβλέπει σωστά την έξοδο y και για εγγραφές οι οποίες δεν χρησιµοποιήθηκαν στην
κατασκευή του µοντέλου. Εποµένως ο στόχος ενός αλγορίθµου εκµάθησης και
κατασκευής µοντέλων είναι το να δηµιουργεί µοντέλα µε ικανότητα γενίκευσης, δηλ.
µοντέλα που προβλέπουν σωστά την έξοδο y για άγνωστα παραδείγµατα x.
Το πρόβληµα κατηγοριοποίησης υλοποιείται σε δυο φάσεις [1-4][51-55] :
Φάση 1η (εκπαίδευση): ∆ηµιουργούµε ένα µοντέλο από την αξιολόγηση και την
ανάλυση των δεδοµένων εκπαίδευσης. Αυτό το βήµα έχει σαν είσοδο τα δεδοµένα
εκπαίδευσης και σαν έξοδο ένα ορισµό του µοντέλου που αναπτύχθηκε. Το µοντέλο που
δηµιουργείται από αυτό το στάδιο είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί τα δεδοµένα
εκπαίδευσης µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια. Όταν είναι ήδη γνωστές οι
κατηγορίες του συνόλου των δεδοµένων εκπαίδευσης, δηλαδή το σύνολο των δεδοµένων
εκπαίδευσης περιλαµβάνει ένα χαρακτηριστικό το οποίο δείχνει την κλάση στην οποία
κατηγοριοποιείται η κάθε πλειάδα, τότε το βήµα αυτό καλείται εποπτευοµένη µάθηση
(supervised learning), σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν είναι γνωστές οι
κατηγορίες του συνόλου των δεδοµένων εκπαίδευσης, τότε το βήµα αυτό καλείται µη
εποπτευοµένη µάθηση (unsupervised learning - clustering).
Φάση 2η (εφαρµογή): Εφαρµόζουµε το µοντέλο που αναπτύχθηκε στο προηγούµενο
βήµα κατηγοριοποιώντας τις εγγραφές της υπό εξέταση Βάσης ∆εδοµένων. Εάν και το
δεύτερο βήµα στην πραγµατικότητα εκτελεί την κατηγοριοποίηση, η περισσότερη έρευνα
έχει γίνει για το πρώτο βήµα. Το δεύτερο είναι συνήθως εύκολο στην υλοποίηση.
Tid

Attrib1

1

Yes

Attrib2

2

No

Medium

100K

No

3

No

Small

70K

No

4

Yes

Medium

120K

No

5

No

Large

95K

Yes

6

No

Medium

60K

No

7

Yes

Large

220K

No

8

No

Small

85K

Yes

9

No

Medium

75K

No

10

No

Small

90K

Yes

Large

Attrib3
125K

Class
No

Αλγόριθµος
Μάθησης
Επαγωγή
Induction

 Ταιριάζει δεδοµένα εκπαίδευσης
 Προβλέπει την κλάση
δεδοµένων ελέγχου

των

 Καλή δυνατότητα γενίκευσης

Κατασκευή
Μοντέλου

10

Μοντέλο

Σύνολο Εκπαίδευσης
Tid

Attrib1

11

No

Small

Attrib2

55K

Attrib3

?

Class

12

Yes

Medium

80K

?

13

Yes

Large

110K

?

14

No

Small

95K

?

15

No

Large

67K

?

Αφαίρεση
Deduction

Εφαρµογή
Μοντέλου

10

Σύνολο Ελέγχου

Εικόνα. Γενικό σχήµα ταξινόµησης - κατηγοριοποίησης.
Η παραπάνω εικόνα δείχνει µια γενική προσέγγιση για την επίλυση προβληµάτων
κατηγοριοποίησης. Πρώτα πρέπει να εφοδιαστούν τα δεδοµένα εκπαίδευσης που
περιλαµβάνουν εγγραφές που οι κλάσεις τους είναι γνωστές, Το σύνολο αυτών των
δεδοµένων χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί το µοντέλο κατηγοριοποίησης, το οποίο
στη συνέχεια εφαρµόζεται στο σύνολο των δεδοµένων ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει
παραδείγµατα µε άγνωστες τιµές κλάσης.
Με τη χρήση νευρωνικών δικτύων η κατηγοριοποίηση ανάγεται σε ένα πρόβληµα density
estimation ή discrimination ή και regression.

28

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ, ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

2.2.1 Ιδιότητες ταξινοµητών
Οι αλγόριθµοι ταξινόµησης και κατασκευής µοντέλων περιγράφονται µε διάφορες
ιδιότητες ανάλογα µε το είδος τους:
Παραγωγικοί (Generative) ή διακριτικοί (discriminative): Οι παραγωγικοί
(επίσης γνωστοί ως πληροφοριακοί) ταξινοµητές, π.χ., Bayes, νευρωνικά δίκτυα RBF,
µαθαίνουν µοντέλα κατηγοριών/κλάσεων. Για να ταξινοµήσουν ένα νέο διάνυσµα
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων υπολογίζουν την πιθανοφάνεια (likelihood), κάθε
κατηγορίας/ κλάσης και επιλέγουν την πλέον πιθανή. Οι διακριτικοί, π.χ., µηχανές
διανυσµάτων υποστήριξης, µαθαίνουν µόνο τον τρόπο διαχωρισµού των κατηγοριών ή
κλάσεων προκειµένου να ταξινοµηθεί ένα νέο διάνυσµα γνωρισµάτων άµεσα.
Στατικοί (static) ή δυναµικοί (dynamic): Οι στατικοί ταξινοµητές, π.χ., τα
MultiLayer Perceptrons, δεν µπορούν να λάβουν υπόψη τις χρονικές πληροφορίες κατά
τη διάρκεια της ταξινόµησης δεδοµένου ότι ταξινοµούν ένα ενιαίο διάνυσµα
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Αντίθετα, οι δυναµικοί ταξινοµητές, π.χ., τα Hidden
Markov Model, τα Recurrent Neural Networks µπορούν να ταξινοµήσουν µια ακολουθία
διανυσµάτων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και έτσι, να πιάσουν τη χρονική δυναµική.
Σταθεροί (stable) ή ασταθής (unstable): Οι σταθεροί ταξινοµητές, π.χ., Linear
Discriminant Analysis, έχουν χαµηλή πολυπλοκότητα (ή ικανότητα). Είναι σταθεροί
δεδοµένου ότι οι µικρές παραλλαγές στο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης δεν έχουν
επιπτώσεις στην απόδοσή τους. Αντίθετα, οι ασταθείς ταξινοµητές, π.χ., MultiLayer
Perceptron, έχουν µια υψηλή πολυπλοκότητα. Όσον αφορά σε αυτούς, οι µικρές
παραλλαγές του συνόλου εκπαίδευσης µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές αλλαγές
στις αποδόσεις.
Οµαλοποιηµένοι (Regularized): Η οµαλοποίηση (regularization) συνίσταται στον
προσεκτικό έλεγχο της πολυπλοκότητας ενός ταξινοµητή προκειµένου να αποτραπεί η
υπερεκπαίδευση, και γίνεται συνήθως ρεγουλάροντας κάποιον παράγοντα οµαλοποίησης
(π.χ. σ, λ). Ένας οµαλοποιηµένος ταξινοµητής, έχει καλές επιδόσεις γενίκευσης σε νέα
άγνωστα δείγµατα και είναι στιβαρός και ανεκτός όσον αφορά τα έκτοπα (outliers).

2.2.2 Σφάλµατα ταξινοµητών
Ως σφάλµα ταξινόµησης µετράµε τις εγγραφές που ο ταξινοµητής τοποθετεί σε λάθος
κλάση. Υπάρχουν σφάλµατα Εκπαίδευσης (training) στα δεδοµένα του συνόλου
εκπαίδευσης (ποσοστό δεδοµένων εκπαίδευσης που ταξινοµούνται σε λάθος κλάση) και
σφάλµατα Γενίκευσης (generalization) που είναι τα αναµενόµενα λάθη ταξινόµησης του
µοντέλου σε δεδοµένα που δεν έχει δει (του συνόλου ελέγχου).
Υπέρπροσαρµογή (Overfitting) του µοντέλου έχουµε όταν ένα µοντέλο ταιριάζει πολύ
καλά µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Τότε πιθανά θα έχει µεγαλύτερο σφάλµα γενίκευσης
από ένα µοντέλο που ταιριάζει λιγότερο καλά στα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Υπόπροσαρµογή (Underfitting) έχουµε όταν το µοντέλο είναι πολύ απλό και τα σφάλµατα
εκπαίδευσης και τα σφάλµατα ελέγχου είναι µεγάλα (“Everything should be made as
simple as possible, but not simpler”, Einstein).
Occam’s Razor: ∆οθέντων δυο µοντέλων µε παρόµοια σφάλµατα γενίκευσης, πρέπει να
προτιµάται το απλούστερο από το πιο περίπλοκο. Ένα πολύπλοκο µοντέλο είναι πιο
πιθανό να έχει ταιριαστεί τυχαία λόγω λαθών στα δεδοµένα.
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2.2.3 Κύρια προβλήµατα ταξινοµητών
Εκτελώντας µία εργασία αναγνώρισης προτύπων ή κλάσεων, οι ταξινοµητές µπορεί να
έχουν διάφορα προβλήµατα [51-55] σχετικά µε τις ιδιότητες των γνωρισµάτων (features)
του συνόλου δεδοµένων εκπαίδευσης όπως missing values, outliers, overtraining,
overfitting, curse-of-dimensionality, Bias-Variance trade-off.
∆ύο κύρια προβλήµατα πρέπει να υπογραµµιστούν:
•

το πρόβληµα των πολλών διαστάσεων (curse-of-dimensionality) και

•

το αντιστάθµισµα των δύο ποσοτήτων της µεροληψίας και της διακύµανσης (BiasVariance trade-off)

Το πρόβληµα των πολλών διαστάσεων (curse-of-dimensionality):
Το ποσό δεδοµένων που χρειάζεται για να περιγράψει σωστά τις διαφορετικές
κατηγορίες/κλάσεις αυξάνεται εκθετικά µε τη διαστατικότητα του διανύσµατος των
γνωρισµάτων [51][56]. Στην πραγµατικότητα, εάν ο αριθµός των δεδοµένων εκπαίδευσης
κατάρτισης είναι έναντι του µεγέθους των διανυσµάτων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων,
ο ταξινοµητής θα δώσει πιθανότατα φτωχά αποτελέσµατα. Συστήνονται τουλάχιστον,
πέντε έως δέκα φορές τόσα περισσότερα δεδοµένα εκπαίδευσης ανά κλάση απ' όση η
διαστατικότητα [56], αν και συνήθως δεν είναι εφικτό, και δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε
όλα τα συστήµατα καθώς, γενικά, η διαστατικότητα είναι υψηλή (πολλά γνωρίσµατα) και
το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης σχετικά µικρό. Η συλλογή περισσοτέρων δειγµάτων
δεδοµένων εκπαίδευσης είναι πολλές φορές δαπανηρή και ίσως, µε µία µικρή δόση
χιούµορ, γίνεται και επικίνδυνη, όπως για παράδειγµα στους ταξινοµητές µοντέλων
φυσικής κατοικίας των αγρίων ζώων, µε σκοπό το σχεδιασµό ασφαλούς χρήσης γης. Το
πρόβληµα λοιπόν των πολλών διαστάσεων καθώς και η αντιµετώπισή του µε µείωση της
διαστατικότητας των δεδοµένων (dimensionality reduction µε Singular Value
Decomposition, Principle Component Analysis, Latent Sematic Indexing, Independent
Component Analysis, Latent Dirichlet Allocation, Generative Topographic Mapping), ή
των γνωρισµάτων τους (Feature Selection, Feature Extraction) αποτελούν σηµαντική
ανησυχία στο σχεδιασµό ταξινοµητών, και ξεχωριστές περιοχές έρευνας.
Το δίληµµα του Bias-Variance trade-off:
Τυπικά, η ταξινόµηση συνίσταται στην εύρεση της αληθινής ετικέτας y* ενός διανύσµατος
x χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε µία ‘συνάρτηση’ αντιστοίχησης f*. Αυτή η
αντιστοίχιση µαθαίνεται από ένα σύνολο εκπαίδευσης Τ. Η καλύτερη αντιστοίχηση f*
που έχει παραγάγει τις ετικέτες είναι, φυσικά, άγνωστη. Εάν εξετάζουµε το µέσο
τετραγωνικό σφάλµα (Mean Square Error -MSE), τα λάθη ταξινόµησης µπορούν να
αποσυντεθούν σε τρεις όρους [51][56]:

MSE
= E[(y* – f(x))2]
= E[(y* – f*(x) + f*(x) – E[f(x)] + E[f(x)] – f(x))2]
= E[(y* – f*(x)) 2] + E[(f*(x) – E[f(x)]2)] + E[(E[f(x)] – f(x))2]
= Noise2 + Bias(f(x))2 + Variance(f(x))
Αυτοί οι τρεις όροι περιγράφουν τρεις πιθανές πηγές σφάλµατος ταξινόµησης:
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Θόρυβος (Noise): αντιπροσωπεύει το θόρυβο µέσα στο σύστηµα. Αυτό είναι ένα σχεδόν- αµείωτο σφάλµα.
Μεροληψία (Bias): αντιπροσωπεύει την απόκλιση µεταξύ της κατ' εκτίµηση
αντιστοίχησης και της καλύτερης αντιστοίχησης. Εποµένως, εξαρτάται από τη µέθοδο
που έχει επιλεχτεί για την κατασκευή της αντιστοίχησης (γραµµική, τετραγωνική. .. ).
∆ιακύµανση (Variance): απεικονίζει την ευαισθησία στο σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης Τ που χρησιµοποιήθηκε.
Για να επιτύχουν οι αλγόριθµοι το χαµηλότερο σφάλµα ταξινόµησης, και η µεροληψία και
η διακύµανση πρέπει να είναι χαµηλές. ∆υστυχώς, υπάρχει ένα "φυσικό" αντιστάθµισµα
µεροληψίας - διακύµανσης. Πραγµατικά, οι σταθεροί ταξινοµητές τείνουν να έχουν µια
υψηλή µεροληψία και µια χαµηλή διακύµανση, ενώ οι ασταθείς ταξινοµητές έχουν µια
χαµηλή µεροληψία και µια υψηλή διακύµανση. Αυτό µπορεί να εξηγήσει γιατί οι απλοί
ταξινοµητές ξεπερνούν µερικές φορές τους πιο σύνθετους.
∆ιάφορες τεχνικές σταθεροποίησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν τη
διακύµανση, όπως ο συνδυασµός ταξινοµητών [51] και η οµαλοποίηση (regularization).
(Αυτή είναι µία απλή έκδοση της εξήγησης καθώς πολλές µέθοδοι αποσύνθεσης του biasvariance µπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία)

2.2.4 Πίνακας γνωστών αλγορίθµων ταξινοµητών
Υπάρχει πληθώρα αλγορίθµων µάθησης [1-4][51-55] και κατασκευής µοντέλων για πολλά
είδη αλγορίθµων ταξινόµησης/κατηγοριοποίησης όπως:
ΕΙ∆Η ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Στατιστικής Ανάλυσης

Fisher's Linear Discriminant Analysis, Naïve Bayes, ParzenBayes, Hidden Markov Models, Bayesian networks

Αποστάσεων (Instance Minimum Distance, Least Squares Minimum Distance,
Based Learning)
Nearest Mean Classifier, k-nearest neighbour –kNN, weighted
kNN, variable kNN
∆ένδρων Αποφάσεων

ID3, CHAID, CART, C4.5, QUEST, C5.0, SPRINT, SLIQ,
RainForest

Νευρωνικών ∆ικτύων

Multi-Layer Perceptron (MLP), Radial Basis Function Neural
Network (RBFNN), Probabilistic Neural Network (PNN),
General Regression Neural Network (GRNN), LayerRecurrent Networks, Elman, Distributed time delay networks.

Μηχανών διανυσµάτων SVM light, generarized SVM, Reduced SVM, Lagrangian SVM
Υποστήριξης
Επαγωγής Κανόνων
(Rule Induction)

Gen, RX, 1R, PRISM, RISE

Meta-classifiers ή
ensemble classifiers ή
multiple classifiers ή
combine classifiers

dynamic classifier selection – DCS,
adaptive classifier combination –ACC,
weighted linear combination, majority voting,
bagging, boosting, stacking, multiboost, random subspaces.
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2.2.5 Συνοπτικό Παράδειγµα Κατηγοριοποίησης-ταξινόµησης:
Ένα Σύστηµα Αναγνώρισης Προτύπων χρησιµοποιείται για τον καθορισµό βέλτιστων
διαδικασιών απόφασης για αναγνώριση και κατηγοριοποίηση/ταξινόµηση. Το σύστηµα
θα αποφασίζει σε ποια κατηγορία ανήκει ένα εισερχόµενο πρότυπο x={x1, x2} (π.χ. µε
γνωρίσµατα x1=βάρος και x2=διάµετρος, που διαβάζονται από µία ζυγαριά και µία
κάµερα). Η Ταξινόµηση εισερχόµενων προτύπων (αντικειµένων) θα γίνεται σε Μ
κατηγορίες: C1,C2,…CM
(εδώ θα έχουµε δύο κατηγορίες: C1=πορτοκάλια και
C2=µανταρίνια). Η δηµιουργία ορίων απόφασης για διαχωρισµό περιοχών από
διανύσµατα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων προτύπων φαίνεται παρακάτω

Οι Καµπύλες στην εικόνα είναι οι Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανοτήτων (probability
density functions) που περικλείουν 50% και 90% των διανυσµάτων εκπαίδευσης. Τα όρια
απόφασης είναι τα d(x1,x2)=0 . Οι δύο περιοχές είναι οι d(x1,x2)>0 που αντιστοιχεί στην
κατηγορία C2 και d(x1,x2)<0 στην κατηγορία C1. Το σύστηµα αποφασίζει σε ποια
κατηγορία ανήκει ένα εισερχόµενο πρότυπο

Συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων κάθε κατηγορίας
Κατά συνέπεια γενικά µπορούµε να φανταστούµε την παραγωγή κανόνων απόφασης σαν
ένα δίκτυο, ή µηχανή που από ένα πρότυπο διάνυσµα µε d γνωρίσµατα υπολογίζει C
discriminant functions, µία για κάθε κατηγορία και επιλέγει για το εισερχόµενο πρότυπο
την κατηγορία που αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη τιµή διακριτικής συνάρτησης.
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Τα όρια απόφασης και οι ταξινοµητές είναι εύκολα υλοποιήσιµα όταν η υποκείµενη
πυκνότητα πιθανότητας είναι γνωστή για κάθε κλάση/κατηγορία (χρήση Bayesian
Decision Theory). Όµως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η γνώση των πραγµατικών
κατανοµών πιθανότητας δεν είναι διαθέσιµη και πρέπει να καθοριστούν από τα
πειραµατικά δεδοµένα (διερευνητική ανάλυση δεδοµένων).
Γενικά λοιπόν αναγνωρίζουµε τέσσερεις βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται για να
λύσουν τα προβλήµατα της κατηγοριοποίησης-ταξινόµησης:
1. Parameter Density Estimation (Χρήση εκ των υστέρων πιθανοτήτων ή
κατανοµών µε γνωστά εκτιµώµενα χαρακτηριστικά): Αυτές οι µέθοδοι υποθέτουν
µία µορφή της πυκνότητας (π.χ. Gaussian) έτσι ώστε µόνο οι παράµετροι (mean,
variance) χρειάζεται να εκτιµηθούν (µε Maximum Likelihood, Bayesian
Estimation, Least Squares κ.α.). Με δεδοµένη µια τιµή δεδοµένων ti, θέλουµε να
καθορίσουµε την πιθανότητα για την οποία η ti ανήκει στην κατηγορία Cj. Αυτό
υποδηλώνεται µε το P(Cj | ti) που ονοµάζεται εκ των υστέρων πιθανότητα
(posterior probability). Μια προσέγγιση κατηγοριοποίησης είναι ο καθορισµός
της εκ των υστέρων πιθανότητας για κάθε κατηγορία και στη συνέχεια η
τοποθέτηση των στοιχείων στην κατηγορία µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα. Εδώ
εφαρµόζονται αλγόριθµοι όπως οι Bayesian learning, Expectation Maximization,
Maximum Likelihood Estimation, τα Radial basis Function Neural
Networks της παρούσης εργασίας (όπου π.χ. η εκτίµηση των παραµέτρων του
means γίνεται µε clustering, υπολογίζεται η variance για κάθε κλάση και
υπολογίζονται τα βέλτιστα βάρη µε orthogonal least squares) κ.α.
2. Non Parametric Density Estimation (Χρήση κατανοµών πιθανότητας µε
άγνωστη µορφή - µη γραµµική): Αυτές οι µέθοδοι δεν υποθέτουν κάποια γνώση
της µορφής της πυκνότητας πιθανότητας (θα εκτιµηθεί µε Kernel Density
Estimation, Parzen, Nearest Rule κ.α.) για κάθε κατηγορία. Για κάθε κατηγορία
που δίνεται Cj P(ti | Cj) είναι η συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (probability
distribution function) για την κατηγορία υπολογισµένη σε ένα σηµείο, ti. Αν η
πιθανότητα εµφάνισης κάθε κατηγορίας P(Cj), είναι γνωστή (ίσως έχει οριστεί
από κάποιον ειδικό του πεδίου εφαρµογής) ή όπως στην παρούσα εργασία
εκτιµάται από ένα PNN νευρωνικό δίκτυο, τότε η P(Cj) P(ti | Cj) είναι η εκτίµηση
της πιθανότητας ότι η ti ανήκει στην κατηγορία Cj. Εδώ εφαρµόζονται αλγόριθµοι
όπως οι k Nearest Neighbors, Parzen-Bayes, τα Probabilistic Neural
Networks –PNN της παρούσης εργασίας, κ.α.
3. Regression: Η παλινδρόµηση (regression) περιλαµβάνει την εκµάθηση µιας
συνάρτησης y=f(x). Όταν χρησιµοποιείται για παρεµβολή και εκτίµηση σηµείων
µπορεί να κάνει κατηγοριοποίηση. Η συνάρτηση παλινδρόµησης προβλέπει την
συνάρτηση συµµετοχής του ανύσµατος x στην κλάση µε τιµή y. Εδώ
εφαρµόζονται µη γραµµικοί αλγόριθµοι regression όπως ο MARS, τα General
Regression Neural Networks της παρούσης εργασίας κ.α.
4. Estimate Discriminative functions/limits (καθορισµός ορίων απόφασης ή
συνόρων διαχωρισµού): Η κατηγοριοποίηση εκτελείται µε διαίρεση του χώρου
της εισόδου των εν δυνάµει στοιχείων δεδοµένων σε περιοχές όπου κάθε περιοχή
συνδέεται µε µια κατηγορία. Εδώ εφαρµόζονται αλγόριθµοι classification όπως
Linear discriminant analysis, τα νευρωνικά δίκτυα MLPs, τα δένδρα αποφάσεων,
οι Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (SVM) της παρούσης εργασίας, κ.α.
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2.3 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
2.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά Νευρωνικών δικτύων
Ένας σύγχρονος υπολογιστής µπορεί να εκτελέσει τρισεκατοµµύρια αριθµητικές πράξεις
ανά sec αλλά θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να αναγνωρίσει γρήγορα ένα πρόσωπο µέσα στο
πλήθος, µία κοινή και ταχύτατη λειτουργία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που είναι ο
καλύτερος ταξινοµητής. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks - ANN)
είναι µία προσπάθεια εφαρµογής των αρχών λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου, µε
µοντελοποίηση και κατανόηση των απλών λειτουργιών του και δυνατότητες υλοποίησης.
Υποστηρίζουν έτσι µη γραµµικότητα, έχουν απλές υπολογιστικές µονάδες και µεγάλο
αριθµό συνδέσεων (συνάψεων). Τα προβλήµατα που καλούνται να λύσουν είναι
Προσέγγιση συνάρτησης, αναγνώριση προτύπων, κατηγοριοποίηση, Οµαδοποίηση,
Πρόβλεψη σηµάτων, αναγνώριση συστηµάτων, Συσχετιστική µνήµη, εξαγωγή
χαρακτηριστικών, Αυτόµατος έλεγχος, Βελτιστοποίηση κ.α.
Πολλά βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου που λείπουν από τις
αρχιτεκτονικές των υπολογιστών τύπου von Neumann, αλλά απαντώνται σε ένα βαθµό
στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα [3][4][6][48] [55] είναι τα παρακάτω:
• µη-γραµµικότητα,
• Μαζική παραλληλία,
•
•
•
•
•
•
•

Κατανεµηµένη αναπαράσταση,
Κατανεµηµένη επεξεργασία,
Ικανότητα µάθησης,
Ικανότητα γενίκευσης,
Ικανότητα αφαίρεσης,
Προσαρµοστικότητα,
Ανοχή σε σφάλµατα.

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εξελίχθηκαν αρχικά µελετώντας την λειτουργία του
εγκεφάλου και των νευρώνων του [3][4]. Βασικές δοµικές και λειτουργικές µονάδες που
κάνουν εφικτές τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσά τους, είναι οι λεγόµενες συνάψεις. Αυτές
µετατρέπουν το προσυναπτικό ηλεκτρικό σήµα σε µετασυναπτικό χηµικό.

Α) Το βιολογικό µοντέλο του νευρώνα.

Β) Τεχνητός µη γραµµικός νευρώνας

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι µια συλλογή από νευρώνες (µονάδες επεξεργασίας)
που συνδέονται µεταξύ τους µε συνάψεις/συνδέσεις. Κάθε νευρώνας έχει πολλές
εισόδους αλλά µόνο µία έξοδο η οποία µε τη σειρά της µπορεί να αποτελέσει είσοδο για
άλλους νευρώνες. Οι συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων διαφέρουν ως προς τη
σηµαντικότητά τους, η οποία και προσδιορίζεται από το συντελεστή βάρους. Η
επεξεργασία µέσα σε κάθε νευρώνα καθορίζεται από τη συνάρτηση µεταφοράς, η οποία
καθορίζει την κάθε έξοδο σε σχέση µε τις εισόδους και τους συντελεστές βάρους.
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Ένα βασικό πλεονέκτηµα των νευρωνικών δικτύων είναι η µη γραµµικότητα [3][4][48].
Είναι πολύ σηµαντική γιατί τα περισσότερα σύνθετα προβλήµατα είναι µη γραµµικά και
τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν ιδανική περίπτωση για την αντιµετώπιση τους. Επίσης η
ικανότητα γενίκευσης που αναφέρθηκε παραπάνω δίνει την δυνατότητα χρήσης αυτών
των δικτύων για πρόβλεψη. Εξίσου σηµαντική είναι η ικανότητά τους να
αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται κάθε φορά σε ενδεχόµενες αλλαγές.
Άλλο πλεονέκτηµα είναι και η µεγάλη αντοχή, ακόµη και µετά από κάποια πιθανή
καταστροφή µέρους των νευρώνων του συστήµατος ή και των µεταξύ τους συνδέσεων,
διότι συνεχίζει να λειτουργεί επηρεάζοντας σε µικρό βαθµό την απόδοση του. Τέλος,
σηµαντική είναι η ταχύτητά τους, η οποία οφείλεται στον έντονο παραλληλισµό των
διεργασιών τους, µεταξύ ακόµα και ολόκληρων στρωµάτων.
Ένα µειονέκτηµα των νευρωνικών δικτύων είναι η πιθανότητα αποµνηµόνευσης των
δεδοµένων εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να µην αποδώσουν σε νέα δεδοµένα το ίδιο καλά
(άσχηµη γενίκευση). Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα δίνει και η αυξηµένη πιθανότητα να
παγιδευτεί το δίκτυο σε τοπικό ελάχιστο της επιφάνειας σφάλµατος κατά την εκπαίδευση.

2.3.2 ∆οµή νευρωνικών δικτύων: νευρώνες, συνάψεις και στρώµατα
Μελετώντας την λειτουργία ενός νευρωνικού δικτύου αυτή ξεκινά από τους νευρώνες. Το
βασικό µοντέλο ενός νευρώνα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Έχοντας ως είσοδο το διάνυσµα x=(x1, x2 ,x3,…xN)T και βάρη W = (w11,w12,….w1N) τότε τα
βασικά χαρακτηριστικά ενός νευρώνα είναι τα εξής:
1. Τα συναπτικά βάρη (Synaptic Weights): αν η είσοδος του νευρώνα j στη σύναψη ji είναι
το σήµα xi, τότε αυτό πολλαπλασιάζεται µε το συναπτικό βάρος Wji, όπου ο πρώτος
δείκτης αναφέρεται στο νευρώνα και ο δεύτερος, στη σύναψη που δέχεται στην είσοδό
της το σήµα. Στην εικόνα έχουµε µία σύναψη που δέχεται ένα διάνυσµα x διαστάσεων Ν.
2. Ο αθροιστής (Adder): ο οποίος στην έξοδό του δίνει το άθροισµα των σταθµισµένων
εισόδων. Dj=ΣWjiXi
3. Η συνάρτηση ενεργοποίησης (Activation Function): από αυτήν περνά η έξοδος Dj του
αθροιστή και δίνει στην έξοδο του νευρώνα το hj αποτέλεσµα στο διάστηµα [0, 1] ή [-1, 1],
ανάλογα µε τον τύπο της συνάρτησης που επιλέχθηκε. f ( Dj )
4. Το κατώφλι θκ, η λεγόµενη µεροληψία (bias) πρόκειται για δευτερεύουσα παράµετρο
του συστήµατος, η οποία επιλέγεται µε στόχο την καλύτερη ευελιξία. Συνήθως θεωρούµε
και το κατώφλι ως συναπτικό βάρος Wj0 που πολλαπλασιάζεται µε τη µονάδα (xo=1).
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Οι βασικές µονάδες του τεχνητού νευρωνικού δικτύου οι νευρώνες ή κόµβοι όπως αυτός
που περιγράφηκε παραπάνω µπορούν να διαµορφώσουν διάφορα στρώµατα που
οργανώνονται έτσι ώστε κάθε κόµβος σε ένα στρώµα συνδέεται µε κάθε κόµβο στο
επόµενο στρώµα, µε ολόκληρη την οµάδα στρωµάτων να ονοµάζεται συχνά Multi-Layer
Perceptron - MLP. Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου MLP αποτελείται από ένα στρώµα
εισόδου, ένα στρώµα εξόδου και ένα ή περισσότερα κρυφά στρώµατα. Κάθε κόµβος σε
κάθε στρώµα συνδέεται µε κάθε κόµβο στο επόµενο στρώµα µέσω σταθµισµένων µε
συναπτικά βάρη W συνδέσεων. Το στρώµα εισόδου του δικτύου λαµβάνει κάθε είσοδο
από τα αρχικά δεδοµένα, το κρυφό στρώµα χρησιµεύει ως ανιχνευτής χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων, ενώ τα τελικά αποτελέσµατα δίνονται από το στρώµα εξόδου. Ο σκοπός
του κρυφού στρώµατος είναι να επιτραπεί στο δίκτυο να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει
µη γραµµικά δεδοµένα και να έχει έτσι την δυνατότητα να λύσει µη γραµµικά
προβλήµατα κατηγοριοποίησης ή αναγνώρισης ή ταξινόµησης.

Εικόνα. Ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο MLP µε τρία στρώµατα εισόδου-κρυφό-εξόδου.

Οι είσοδοι σταθµίζονται από τη µήτρα συναπτικών βαρών W1 και διασυνδέονται πλήρως
στο µοναδικό κρυφό στρώµα. Κάθε κόµβος στο κρυφό στρώµα αθροίζει τα αποτελέσµατα
στάθµισης του στρώµατος εισόδου και εφαρµόζει µια µη γραµµική συνάρτηση
ενεργοποίησης. Αυτό το άθροισµα των σταθµισµένων εξόδων από το προηγούµενο
στρώµα ονοµάζεται ενεργοποίηση και η µη γραµµικότητα είναι η συνάρτηση
ενεργοποίησης. Τα αποτελέσµατα των κρυφών κόµβων σταθµίζονται έπειτα από τη
µήτρα συναπτικών βαρών W2 και παρέχονται στους κόµβους του στρώµατος εξόδου.
Όπως και, οι κόµβοι εξόδου αθροίζουν τα αποτελέσµατα του κρυφού στρώµατος και
εφαρµόζουν τη δικιά τους συνάρτηση ενεργοποίησης, η οποία µπορεί να είναι η ίδια
συνάρτηση µε αυτή του κρυφού στρώµατος ή οποιαδήποτε άλλη γραµµική ή µη γραµµική.
Τα νευρωνικά δίκτυα µαθαίνουν µέσω αλγορίθµων εκπαίδευσης. Είναι τεκµηριωµένο ότι
νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται συνήθως από κοινού µε αλγόριθµους µάθησης για
την εξόρυξη γνώσης από σύνθετα δεδοµένα. Ένας σηµαντικός περιορισµός των τεχνητών
νευρωνικών δικτύων είναι ότι σπάνια εξηγούν πώς συνάγουν ένα συµπέρασµα, εξαιτίας
της µη γραµµικότητας, και λόγω αυτού, έχουν αναφερθεί συχνά ως “µαύρα κουτιά”.
Ενώ για κάποιο χρονικό διάστηµα η πρόοδος στα νευρωνικά δίκτυα έµενε στάσιµη και το
ενδιαφέρον για αυτά άρχισε να φθίνει, ήρθε η δίτοµη ανθολογία “Parallel Distributed
Processing” των Rumelhart και McClelland το 1986 από τις εκδόσεις MIT, και ένα άρθρο
στο περιοδικό Nature που προξένησαν ιδιαίτερα µεγάλη εντύπωση και από τότε ο
αριθµός εργασιών πάνω στα νευρωνικά δίκτυα πολλαπλασιάστηκε [για λεπτοµέρειες της
εξέλιξης δείτε την αναφορά 4], µε αποτέλεσµα σήµερα να ξεπερνούν τις εκατό χιλιάδες.
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2.3.3 Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων
Τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται κυρίως µε τρεις διαφορετικούς τρόπους [3][4]:
Εκπαίδευση µε Εποπτεία. Το σύνολο προτύπων περιέχει τόσο διανύσµατα εισόδου όσο
και διανύσµατα εξόδου. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η ελαχιστοποίηση του καθολικού
σφάλµατος και η προσαρµογή των τιµών των σωστών βαρών µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν
διαβιβάζουµε στο δίκτυο τη σωστή είσοδο αυτό να αναπαράγει τη σωστή έξοδο.
Εκπαίδευση χωρίς Εποπτεία. Το σύνολο προτύπων περιέχει µόνο διανύσµατα εισόδου τα
οποία οµαδοποιούνται µε βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι και εδώ η
ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης σφάλµατος.
Εκπαίδευση µε Ανταγωνισµό. Οι νευρώνες ανταγωνίζονται για το ποιος θα συµµετάσχει
πιο ενεργά στην εκπαίδευση και κάποιος από αυτούς χαρακτηρίζεται ως ο νικητής
νευρώνας. Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η αναπαράσταση µιας κλάσης διανυσµάτων
εισόδου από ένα και µοναδικό νευρώνα εξόδου. Με τον τρόπο αυτό η κλάση του κάθε
διανύσµατος ταυτοποιείται από τον µοναδικό νευρώνα που ενεργοποιείται σε κάθε
περίπτωση.
Μερικά σηµαντικά ζητήµατα για τα νευρωνικά δίκτυα είναι η κατάλληλη προεπεξεργασία δεδοµένων πριν από την είσοδο, που εξαρτάται από την κάθε εφαρµογή,
έτσι ώστε να παρέχει τη µείωση της διαστατικότητας των δεδοµένων, το φιλτράρισµα
θορύβου ή την καταστολή του, αύξηση και ενίσχυση των σχετικών χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων. Απλές µέθοδοι προετοιµασίας των δεδοµένων εισόδου είναι η
κανονικοποίηση και ανακλιµάκωση, η αµεταβλητότητα του διαστήµατος τιµών
µετρήσεων ως προς τους µετασχηµατισµούς µεταφοράς, περιστροφής κλπ.

2.3.4 Λειτουργίες και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων
Με το πέρασµα των ετών δηµιουργήθηκε ένα ευρύτατο φάσµα αρχιτεκτονικών και
λειτουργιών νευρωνικών δικτύων [3][4][48][55] και έτσι τα κυριότερα µόνο φαίνονται
στην παρακάτω λίστα που µε έντονα γράµµατα δείχνονται αυτά της παρούσας εργασίας:
•

Multi-Layer Perceptron (Back-Prop Nets) 1974-85

•

Neocognitron 1978-84

•

Adaptive Resonance Theory (ART) 1976-86

•

Sef-Organizing Map 1982

•

Hopfield 1982

•

Bi-directional Associative Memory 1985

•

Boltzmann/Cauchy Machine 1985

•

Counterpropagation 1986

•

Radial Basis Function Neural Network 1988

•

Probabilistic Neural Network 1988

•

General Regression Neural Network 1991

•

Support Vector Machines 1995

Στα επόµενα κεφάλαια θα περιγραφεί αναλυτικά η δοµή και λειτουργία τους.
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2.4 ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.4.1 Συναρτήσεις κόστους ή σφάλµατος
Αφού κατασκευαστεί ένα µοντέλο, θα θέλαµε να αξιολογήσουµε/εκτιµήσουµε την
ποιότητα του της ταξινόµησης που πετυχαίνει. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα
σφάλµατα του συνόλου εκπαίδευσης τα οποία δεν είναι κατάλληλα γιατί βασίζονται στα
δεδοµένα εκπαίδευσης µόνο. Συνήθως, χρησιµοποιούµε ένα σύνολο ελέγχου.
Με ένα σύνολο από ζεύγη διανυσµάτων εκπαίδευσης {xi, yi} ένα µοντέλο ταξινοµητή
όπως ένα νευρωνικό δίκτυο µαθαίνει τις θ παραµέτρους του για µία άγνωστη συνάρτηση
f(x) αντιστοίχησης του κάθε διανύσµατος εισόδου xi στην εκτιµώµενη έξοδο f(xi). Το
µοντέλο ταξινοµητή εκπαιδεύεται καλά όταν αλλάζει τις εσωτερικές θ παραµέτρους του
µε σκοπό να ελαχιστοποιήσει µία συνάρτηση κόστους. Συναρτήσεις κόστους ή σφάλµατος
που µετρούν πόσο καλός είναι ένας ταξινοµητής υπάρχουν για διάφορες εργασίες ειδικά
στην περίπτωση των νευρωνικών δικτύων [3][4][48][54].
Στην πρόβλεψη ή παλινδρόµηση (regression) [1-4] [51] που η έξοδος f(xi) είναι µία
αριθµητική τιµή που προσπαθούν να προσεγγίσει την πραγµατική yi, συνηθισµένα µέτρα
είναι το µέσο τετραγωνικό σφάλµα και το απόλυτο τετραγωνικό σφάλµα.
Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (mean square error- MSE). Σχεδόν όλοι οι αλγόριθµοι
εκπαίδευσης των feed forward neural networks καθώς και πολλών άλλων αρχιτεκτονικών
ελαχιστοποιούν αυτό το µέτρο κόστους για τον πρόσθετο λόγω του ότι υπάρχει η
παράγωγός του. Το MSE δείχνει πόσο καλά προσεγγίζει το µοντέλο ταξινοµητή τα Ν το
πλήθος παραδείγµατα (εκπαίδευσης ή ελέγχου)
E= (1/Ν) Σ||yi – f(xi)||2
Το απόλυτο τετραγωνικό σφάλµα (mean absolute error -MAE) δείχνει πάλι πόσο καλά
προσεγγίζει το µοντέλο τα παραδείγµατα (εκπαίδευσης ή ελέγχου) αλλά απαλείφει την
έµφαση που δίνεται από τον τετραγωνισµό του MSE στα µεγάλα σφάλµατα
E= (1/Ν) Σ||yi – f(xi)||
Όταν ένα µοντέλο παλινδρόµησης έχει L εξόδους fj(xi) για L κατηγορίες/κλάσεις τότε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κατηγοριοποίηση και τότε το MSE σφάλµα θα είναι το
άθροισµα του MSE των j εξόδων
E= (1/Ν) (1/L) Σ Σ||yi – fj(xi)||2
Η ανά παράδειγµα (on line) έκδοση του παραπάνω είναι απλά E= (1/L) Σ||y – fj(x)||2
Στην εργασία της κατηγοριοποίησης µε νευρωνικά δίκτυα, όταν η έξοδος είναι απλά
δυαδικές τιµές 0 ή 1, τότε µία διαφορετική συνάρτηση κόστους µπορεί να χρησιµοποιηθεί
[3][54], η συνάρτηση κόστους διασταυρωµένης εντροπίας (cross-entropy error – CEE).
Αυτή η συνάρτηση γενικεύεται και σε περισσότερες L εξόδους που παράγουν 1 ή 0 για
κάθε j κλάση και δίνεται από τον τύπο
E = (1/Ν) Σ Σ (yi) ln(fj(xi))
όπου πάλι fj(xi) είναι η έξοδος j και yi η επιθυµητή έξοδος
Με µέτρο κόστους το cross-entropy error σε ένα νευρωνικό δίκτυο θα πρέπει επιπλέον να
χρησιµοποιηθεί µία συνάρτηση ενεργοποίησης softmax f(xi) = exp(f(xi))/(Σ exp(fj(xi)))
για την κανονικοποίηση στη µονάδα των εξόδων των νευρώνων [3][54].
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Μία άλλη προσέγγιση είναι η ελαχιστοποίηση του classification error που µετά από όλα
αυτά είναι και ο τελικός σκοπός της αναγνώρισης προτύπων. Όταν λοιπόν η εργασία
είναι η κατηγοριοποίηση πολλών κλάσεων η παραδοσιακή τεχνική εξέτασης του πίνακα
σύγχυσης [1][2][51] είναι πολύ πληροφοριακή, για όλα τα είδη αλγορίθµων των
ταξινοµητών (το βιβλίο της αναφοράς 51 είναι αναλυτικότατο για classification errors,
cross validation, learning schemes, meta learners).

2.4.2 Πίνακας σύγχυσης (confusion matrix)
Η αρχή του πίνακα σύγχυσης [1][2][51-55] είναι ότι αναγνωρίζει τη φύση των σφαλµάτων,
καθώς και την ποσότητά τους. Η αξιολόγηση εκτέλεσης του µοντέλου κατηγοριοποίησης
βασίζεται στον αριθµό των εγγραφών του συνόλου ελέγχου που προβλέπονται σωστά ή
όχι από το µοντέλο. Αυτός ο αριθµός τοποθετείται σε έναν πίνακα σύγχυσης (confusion
matrix). Οι στήλες του πίνακα σύγχυσης αντιστοιχούν στις προβλεπόµενες κλάσεις
εξόδου, ενώ οι γραµµές στις πραγµατικές. Οι τιµές των στοιχείων δίνονται ως ποσοστά.
Πίνακας: Παράδειγµα confusion matrix
Προβλεπόµενη κλάση
Κλάση 1

Κλάση 0

Πραγµατική

Κλάση 1

f11 TP

f10 FN

κλάση

Κλάση 0

f01 FP

f00 TN

f11 TP (true positive), f10 FN (false negative), f01 FP (false positive), f00 TN (true negative)
Ο Πίνακας εδώ εφαρµόζεται σε πρόβληµα δύο κλάσεων. Κάθε στιγµιότυπο fij στον
πίνακα δείχνει τον αριθµό των εγγραφών από την κλάση i που προβλέπεται να ανήκει
στην κλάση j. Για το στιγµιότυπο f01 είναι ο αριθµός των εγγραφών από την κλάση 0 που
εσφαλµένα µε την πρόβλεψη τοποθετήθηκε στην κλάση 1. Βασισµένο στα στιγµιότυπα, ο
αριθµός τελικά που προβλέπονται σωστά είναι το άθροισµα των f00 και f11, ενώ αυτά που
προβλέπονται λάθος είναι τα f01 και f10.
Παρόλο που ο παραπάνω πίνακας παρέχει την πληροφορία που χρειαζόµαστε για να
εκτιµήσουµε το µοντέλο, µπορούµε να συνοψίσουµε την πληροφορία µε έναν µοναδικό
αριθµό που θα είναι πιο εύχρηστο για τις συγκρίσεις µεταξύ διαφόρων µοντέλων. Αυτό
µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας µετρικές απόδοσης. Τα περισσότερα µέτρα
απόδοσης µπορούν να εκφραστούν σε σχέση µε τον αριθµό των αληθώς θετικών (True
Positives), αληθώς αρνητικών (True Negatives TN), ψευδώς θετικών (False Positives FP),
και ψευδώς αρνητικών (False Negative FN) ταξινοµήσεων που αφορούν την κάθε κλάση.
Η ακρίβεια (precision) και η ανάκληση (recall) είναι δύο δηµοφιλείς µετρικές για την
αξιολόγηση µεθόδων ταξινόµησης δανεισµένες από το χώρο της ανάκτησης πληροφορίας.

2.4.3 Ακρίβεια (precision)
Η ακρίβεια (precision) [51-55] σε σχέση µε µία κλάση c είναι ουσιαστικά η πιθανότητα αν
επιλέξουµε τυχαία ένα αντικείµενο ο που έχει ταξινοµηθεί στην κλάση c να είναι σωστή
αυτή η ταξινόµηση. Πόσα από τα παραδείγµατα που ο ταξινοµητής έχει ταξινοµήσει ως
θετικά είναι πραγµατικά θετικά. Όσο πιο µεγάλη η ακρίβεια, τόσο µικρότερος o αριθµός
των FP.

precision =

TP
TP + FP
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2.4.4 Ανάκληση (recall)
Η ανάκληση (recall) [51-55] σε σχέση µε µία κλάση c αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ένα
τυχαίο κείµενο ο της τάξης c, όντως να ταξινοµήθηκε σε αυτήν την κλάση. Πόσα από τα
θετικά παραδείγµατα κατάφερε ο ταξινοµητής να βρει. Όσο πιο µεγάλη η ανάκληση,
τόσο λιγότερα θετικά παραδείγµατα έχουν ταξινοµεί λάθος (=TPR)

recall =

TP
TP + FN

Συχνά το ένα καλό και το άλλο όχι. Πχ, ένας ταξινοµητής που όλα τα ταξινοµεί ως θετικά
έχει την καλύτερη ανάκληση µε τη χειρότερη ακρίβεια.
Πώς να τα συνδυάσουµε;

2.4.5 F-measure
Η µετρική F-measure [51] αποτελεί το συνδυασµό της ανάκλησης και της ακρίβειας

F1 =

2 ⋅ recall ⋅ precision
2TP
=
recall + precision 2TP + FP + FN

Αρµονικός µέσος (Harmonic mean)
Τείνει να είναι πιο κοντά στο µικρότερο από τα δύο. Υψηλή τιµή της µετρικής F-measure
σηµαίνει ότι και τα δύο (precision , recall) είναι ικανοποιητικά µεγάλα.

2.4.6 Accuracy & error rate
∆ύο µετρικές ακόµη [51] που αφορούν στη συνολική απόδοση του ταξινοµητή,
ανεξαρτήτου τάξης, είναι η ορθότητα (accuracy ή success rate) ή πιστότητα, και το
σφάλµα (error rate). Η ορθότητα είναι το πλήθος των ορθών προβλέψεων δια το σύνολο
των εγγραφών ελέγχου, και ορίζεται ως ακολούθως:

Accuracy =

f 11 + f 00
TP + TN
=
f 11 + f 00 + f 01 + f 10 TP + TN + FP + FN

Ισοδύναµα, η συνολική απόδοση του µοντέλου µπορεί να εκφραστεί και µε το ποσοστό
σφάλµατος (error rate), που είναι το πλήθος εσφαλµένων προβλέψεων δια το σύνολο
εγγραφών, και ορίζεται ως ακολούθως:

Error rate =

f 01 + f 10
FP + FN
=
f 11 + f 00 + f 01 + f 10 TP + TN + FP + FN

Όπου ErrorRate(C) = 1 – Accuracy(C)
Ένα πιθανό µειονέκτηµα της ορθότητας: έστω ένα πρόβληµα µε 2 κλάσεις και αριθµό
παραδειγµάτων της κλάσης 0 = 9990, και αριθµό παραδειγµάτων της κλάσης 1 = 10. Αν
ένα µοντέλο προβλέπει οτιδήποτε ως κλάση 0, τότε ορθότητα = 9990/10000 = 99.9 %. Η
ορθότητα µπορεί να είναι παραπλανητική γιατί το µοντέλο δεν προβλέπει κανένα
παράδειγµα της κλάσης 1.
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2.4.7 Καµπύλες ROC
Μία άλλη σηµαντική µετρική αξιολόγησης [51] είναι το εµβαδό κάτω από την καµπύλη
ROC (Receiver Operating Characteristic). Αναπτύχθηκε στη δεκαετία 1950 για την
ανάλυση θορύβου στα σήµατα και χαρακτηρίζει το trade-off µεταξύ positive hits και false
alarms. Η µετρική αυτή µπορεί να εφαρµοστεί σε ταξινοµητές που έχουν ως έξοδο
εµπιστοσύνη. Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξινοµητής προβλέπει µία τάξη αν η
εµπιστοσύνη του για αυτήν ξεπερνάει ένα κατώφλι. Για το σχηµατισµό της καµπύλης
ROC, χρησιµοποιούνται διάφορες τιµές κατωφλίου και σηµειώνονται κάθε φορά τα
ποσοστά True Positive Rate (TPR) και False Positive Rate (FPR). Αυτά τα ζεύγη τιµών
σηµειώνονται σε ένα γράφηµα όπου ο άξονας y αντιστοιχεί στα TPR και ο άξονας x στα
FPR. Η απόδοση κάθε ταξινοµητή αναπαρίσταται ως ένα σηµείο στην καµπύλη ROC Τα
πλεονεκτήµατα της µετρικής είναι ότι συγκεντρώνει πληροφορία για την ποιότητα
πρόβλεψης του ταξινοµητή για διάφορες τιµές του κατωφλίου και επίσης είναι
ανεξάρτητη από την ανισορροπία των τάξεων στα δεδοµένα.
Καλοί ταξινοµητές κοντά στην
αριστερή πάνω γωνία του
διαγράµµατος
Κάτω από τη διαγώνιο γραµµή
Πρόβλεψη είναι το αντίθετο της
πραγµατικής κλάσης
∆ιαγώνιος: random guessing
Μια εγγραφή θεωρείται θετική
µε καθορισµένη πιθανότητα p
ανεξάρτητα από τις τιµές των
γνωρισµάτων της

Εικόνα. Καµπύλη ROC
Παράδειγµα Σύγκρισης δύο µοντέλων
Πόσα από τα θετικά βρίσκει

TPR =

TP
TP + FN

Πόσα από τα αρνητικά βρίσκει

FPR =

FP
TN + FP

Κανένα µοντέλο δεν είναι πάντα καλύτερο του άλλου: το M1 καλύτερο για µικρό FPR, το
M2 καλύτερο για µεγάλο FPR
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2.5 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΩΝ
Σχεδόν πάντα, όλοι οι αλγόριθµοι αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης-ταξινόµησης
προτύπων έχουν µια ή περισσότερες ελεύθερες παραµέτρους [51-57]. Για παράδειγµα ο
αριθµός νευρώνων σε ένα νευρωνικό δίκτυο, ο αριθµός των κοντινών γειτόνων σε έναν kNN ταξινοµητή, τα κέντρα και οι διακυµάνσεις στην παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας
και στις συναρτήσεις RBF, το εύρος h στους εκτιµητές πυκνότητας µε Kernels και στα
νευρωνικά δίκτυα PNN, ο αριθµός των βέλτιστων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων κ.α.
Η ποιότητα των µοντέλων εξετάζεται µε την εκτίµηση του σφάλµατος γενίκευσης, δηλαδή
την ικανότητα του µοντέλου να προβλέπει την κατηγορία µιας νέας περίπτωσης. Με βάση
την απόδοση του κάθε ταξινοµητή στα διαθέσιµα δεδοµένα προκύπτει το εάν ένα
µοντέλο καλύπτει καλά το σύνολο των δεδοµένων λειτουργίας του. Ένα νευρωνικό δίκτυο
µαθαίνει ή εκπαιδεύεται όταν αλλάζει τις εσωτερικές θ παραµέτρους του µε σκοπό να
ελαχιστοποιήσει ένα κριτήριο όπως το µέσο τετραγωνικό σφάλµα ή µία συνάρτηση
κόστους. Με ένα σύνολο από ζεύγη διανυσµάτων εκπαίδευσης {xi, di} το µοντέλο
ταξινοµητή µαθαίνει τις θ παραµέτρους του για µία συνάρτηση f(x) αντιστοίχησης της
κάθε εισόδου x στην εκτιµώµενη έξοδο f(x). Υπάρχουν λοιπόν δύο σφάλµατα.
Το σφάλµα εκπαίδευσης που δείχνει πόσο καλά προσεγγίζει το µοντέλο τα Νtrain το πλήθος
παραδειγµάτων εκπαίδευσης µε τα οποία εκπαιδεύτηκε και είναι αυτό που µειώνεται
κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, και το σφάλµα ελέγχου που δείχνει πόσο καλά γενικεύει
το µοντέλο σε Νtest το πλήθος νέα παραδείγµατα ελέγχου.
∆ύο ζητήµατα που προκύπτουν [1-4][51-57] είναι η επικύρωση (validation) που
δηλώνει “πώς υπολογίζεται το πραγµατικό ποσοστό σφάλµατος του” και αφετέρου η
επιλογή µοντέλου (model selection) [57] που δηλώνει “πώς επιλέγεται η βέλτιστη
παράµετρος (s) για ένα δεδοµένο πρόβληµα ταξινόµησης”. Το πραγµατικό σφάλµα είναι
το ποσοστό σφάλµατος του ταξινοµητή όταν δοκιµάζεται σε ολόκληρο τον Πληθυσµό.
Κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύνολο εκπαίδευσης και για να επιλέξει το
“βέλτιστο” ταξινοµητή και για να εκτιµήσει το σφάλµα από αυτά (Νtrain=Νtest). Αυτή η
απλοϊκή προσέγγιση έχει δύο θεµελιώδη προβλήµατα. Πρώτον το τελικό µοντέλο θα έχει
υπερπροσαρµογή (overfit) και δεν θα είναι σε θέση να γενικεύσει σε νέα δεδοµένα.
Το πρόβληµα υπερπροσαρµογής εµφανίζεται περισσότερο έντονα σε µοντέλα µε µεγάλο
αριθµό παραµέτρων. ∆εύτερο η εκτίµηση σφάλµατος ελέγχου θα είναι υπερβολικά
αισιόδοξη (χαµηλότερη από το αληθινό) και µεροληπτική. Στην πραγµατικότητα, δεν
είναι ασυνήθιστο να υπάρξει σωστή ταξινόµηση 100% στα δεδοµένα εκπαίδευσης.
Άρα πρέπει να χωρίσουµε σε ανεξάρτητα σύνολα train και test. Ας εξετάσουµε τι πρέπει
να κάνουµε όταν το ποσό των δεδοµένων για train και test είναι περιορισµένο. Οι
τεχνικές που παρουσιάζονται εδώ επιτρέπουν την καλύτερη χρήση των δεδοµένων για
•
•
•

Εκπαίδευση (training)
εκτίµηση απόδοσης (testing)
επιλογή µοντέλου (model selection)

Αν και η χρήση των τεχνικών που συζητάµε αυξάνει το συνολικό χρόνο υπολογισµού,
είναι ανεκτίµητες για την αποτίµηση της ποιότητας των µοντέλων κατηγοριοποίησης, την
ακρίβεια αποτελεσµάτων, την επιλογή κατάλληλων ελεύθερων και αυθαίρετων
παραµέτρων και την επιλογή µεταξύ διαφορετικών κατηγοριοποιητών.
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2.5.1 Η µέθοδος holdout (train set – test set)
Η µέθοδος holdout [51] εκτιµά το σφάλµα διαχωρίζοντας το σύνολο δεδοµένων σε δύο
ανεξάρτητα σύνολα, ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης (Training set), και ένα σύνολο
δεδοµένων ελέγχου (Test set). Κρατά ένα µέρος για δοκιµές ελέγχου, δηλαδή εκτίµηση
του σφάλµατος ταξινοµητή και χρησιµοποιεί τα υπόλοιπα δεδοµένα για εκπαίδευση για
να καθορίσουν έτσι το µοντέλο, και τις ελεύθερες παραµέτρους του. Μερικές φορές αυτή
η µέθοδος είναι η µόνη πρακτική προσέγγιση στο πρόβληµα.

Στην πράξη συνηθίζεται να κρατά το 1/3 για έλεγχο και να χρησιµοποιεί τα 2/3 για
εκπαίδευση. Φυσικά, µπορεί να είµαστε άτυχοι και τα δείγµατα που έχουµε για
εκπαίδευση (ή έλεγχο) να µην είναι αντιπροσωπευτικά. Γενικά, δεν µπορούµε να
καθορίσουµε αν το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό ή όχι αλλά υπάρχει ένας έλεγχος:
κάθε µια από τις κλάσεις στο πλήρες σύνολο πρέπει να αναπαρίσταται µε περίπου την
σωστή αναλογία στα υποσύνολα. Πράγµατι, πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι η τυχαία
δειγµατοληψία κατά το διαχωρισµό σε δύο υποσύνολα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
εγγυάται ότι κάθε κλάση αναπαρίσταται κατάλληλα και στο σύνολο εκπαίδευσης και στο
ελέγχου. Η διαδικασία αυτή που καλείται stratification παρέχει σε κάποιο βαθµό µία
οµαλή εκπροσώπηση κλάσεων στα σύνολα εκπαίδευσης ή ελέγχου. Το stratified Sampling
είναι χρήσιµο όταν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης κάθε κλάσης.
Η βασική ιδέα του stratification είναι απλή: ο αρχικός πληθυσµός διαµερίζεται σε
υποσύνολα που λέγονται strata, χρησιµοποιώντας τις τιµές κάποιου γνωρίσµατος ή
οµάδας γνωρισµάτων. Ένα τυχαίο δείγµα επιλέγεται έπειτα από κάθε stratum.

2.5.2 Οι µέθοδοι Cross Validation (διασταυρωµένης επικύρωσης)
Η µέθοδος holdout µπορεί να έχει δύο µειονεκτήµατα [51]. Πρώτον σε προβλήµατα όπου
υπάρχει ένα αραιό σύνολο δεδοµένων (sparse data set) µπορεί να µην είµαστε σε θέση να
αντέξουµε την "πολυτέλεια" του παραµερισµού µιας µερίδας του συνόλου δεδοµένων. Το
δεύτερο είναι ότι αφού αποτελεί ένα ενιαίο πείραµα εκπαίδευσης-και-δοκιµής, η
εκτίµηση holdout του σφάλµατος µπορεί να είναι παραπλανητική εάν συµβεί ένας
"ανεπιτυχής µη αντιπροσωπευτικός" διαχωρισµός δεδοµένων. Οι περιορισµοί του holdout
µπορούν να υπερνικηθούν µε µια οικογένεια µεθόδων αναδειγµατοληψίας, που
χρησιµοποιούν τελικά ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων [51-55] και για εκπαίδευση και για
έλεγχο/επικύρωση [57, 58], διεξάγοντας βέβαια πολλαπλάσια πειράµατα εις βάρος του
υψηλότερου υπολογιστικού κόστους. Αυτές είναι οι Cross Validation (Random
Subsampling, K-Fold Cross-Validation, Leave-one-out Cross-Validation) και Bootstrap.
Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι αυτές οι µέθοδοι δεν είναι καθολικά εφαρµόσιµες. Σε
ντετερµινιστικούς ταξινοµητές όπως τα νευρωνικά δίκτυα PNN και GRNN της παρούσης
εργασίας που η κατάσταση εκπαίδευσης περιγράφεται πλήρως από το σύνολο
εκπαίδευσης, δηλαδή αν ο ταξινοµητής παράγει µε το ίδιο σύνολο εκπαίδευσης πάντα το
ίδιο µοντέλο ταξινόµησης, τότε εφαρµόζονται όλες. Αν η διαδικασία εκπαίδευσης
περιέχει αρκετά στοιχεία τυχαιότητας τότε οι µέθοδοι Cross-Validation εφαρµόζονται
υπό µορφή πειραµάτων monte carlo µε k-folds. Για παράδειγµα µερικοί αλγόριθµοι
εκµάθησης για τα MultiLayer Feed Forward Νευρωνικά δίκτυα έχουν τέτοια στοιχεία.
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2.5.3 Η µέθοδος Random Subsampling
Η µέθοδος Random Subsampling (τυχαία υποδειγµατοληψία) εκτελεί Κ διασπάσεις
ολόκληρου του συνόλου δεδοµένων. Για κάθε οµάδα δεδοµένων που χωρίζεται επιλέγεται
τυχαία ένας (σταθερός) αριθµός παραδειγµάτων χωρίς αντικατάσταση. Για κάθε οµάδα
δεδοµένων εκπαιδεύεται [51][58] ο ταξινοµητής από την αρχή µε το σύνολο εκπαίδευσης
και έπειτα εκτιµάται το σφάλµα εκπαίδευσης Ei από τα παραδείγµατα δοκιµής ελέγχου.

Η πραγµατική εκτίµηση σφάλµατος E λαµβάνεται ως µέσος όρος των χωριστών
εκτιµήσεων Ei των πειραµάτων i (i=1,2….K) δηλαδή E = (1 / K )

K

∑E

i

. Η εκτίµηση µε τη

i =1

µέθοδο αυτή µπορεί να είναι σηµαντικά καλύτερη από την εκτίµηση holdout.
Για δεδοµένα που περιέχουν θόρυβο ή συστάδες µε διαφορετικές πυκνότητες, η τεχνική
biased sampling προσφέρει τη δυνατότητα ένα σηµείο να συµπεριλαµβάνεται στο δείγµα
ανάλογα µε την τοπική του πυκνότητα.

2.5.4 Η µέθοδος K-Fold Cross-validation
Στην K-Fold Cross-validation [51][57][58] αποφασίζουµε για ένα σταθερό αριθµό από
folds (πτυχές), ή συνεχόµενες διαιρέσεις ή οµάδες δεδοµένων. Υποθέτουµε ότι
χρησιµοποιούµε Κ (π.χ. Κ=4). Τότε τα δεδοµένα θα διαχωριστούν σε Κ προσεγγιστικά ίσα
fold, και κάθε ένα στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί επαναληπτικά για testing ενώ τα
υπόλοιπα για training. ∆ηλαδή, χρησιµοποιούµε τα (Κ-1) folds για εκπαίδευση και το 1
fold για έλεγχο, και επαναλαµβάνουµε την διαδικασία Κ. Έτσι κάθε παράδειγµα του
συνόλου των διαθέσιµων δεδοµένων χρησιµοποιείται ακριβώς µία φορά ως µέλος τους
συνόλου επικύρωσης και k-1 φορές ως µέλος του συνόλου εκπαίδευσης.

Όπως πριν, το πραγµατικό σφάλµα E υπολογίζεται ως µέσος όρος των χωριστών
εκτιµήσεων Ei των πειραµάτων i (i=1,2….K) δηλαδή E = (1 / K )

K

∑E

i

i =1

Η τεχνική αυτή καλείται K-fold cross-validation, και εάν συνδυάζεται µε stratification
(που είναι κοινή πρακτική), τότε αναφέρεται ως stratified k-fold cross-validation. Η KFold Cross validation είναι παρόµοια µε την µέθοδο Random Subsampling. Το
πλεονέκτηµα της πρώτης είναι ότι όλα τα παραδείγµατα στο σύνολο δεδοµένων
χρησιµοποιούνται τελικά και για την εκπαίδευση και για τη δοκιµή.
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2.5.5 Αριθµός folds και το δίλληµα Bias-Variance
Η µεροληψία (bias) µετρά το πόσο παρεκκλίνει µία στατιστική εκτίµηση α από την
πραγµατική τιµή της. Η διακύµανση (variance) µετρά πόση µεταβλητότητα παρουσιάζει
η στατιστική εκτίµηση α για τα διαφορετικά δείγµατα X={x1, x2, …, xN} του πληθυσµού G.
Πόσο δηλαδή αλλάζει η τιµή της εκτίµησης για διαφορετικά τρεξίµατα (π.χ. διαφορετικά
σύνολα δεδοµένων Χ).

Bias-variance tradeoff: Υπάρχει πάντα µία αντιστάθµιση των δύο µεγεθών µεροληψίας
και διακύµανσης. Συνήθως, µπορούµε να ελαττώσουµε το ένα σε βάρος του άλλου.
Με έναν µεγάλο αριθµό folds: Η µεροληψία (bias) του εκτιµητή πραγµατικού σφάλµατος
θα είναι µικρή (ο εκτιµητής θα είναι πολύ ακριβής). Αλλά η διακύµανση του εκτιµητή θα
είναι µεγάλη και ο υπολογιστικός χρόνος θα είναι πολύ µεγάλος (πολλά πειράµατα).
Με έναν µικρό αριθµό folds: Ο αριθµός πειραµάτων και, εποµένως, χρόνου υπολογισµού
µειώνεται και η διακύµανση του εκτιµητή θα είναι µικρή επίσης. Αλλά η µεροληψία του
εκτιµητή θα είναι µεγάλη (συντηρητική ή µεγαλύτερη από το πραγµατικό σφάλµα).
Στην πράξη, η επιλογή του αριθµού folds εξαρτάται από το µέγεθος του συνόλου
δεδοµένων. Για µεγάλα σύνολα δεδοµένων, ακόµη και η 3-Fold Cross Validation θα είναι
αρκετά ακριβής και επαρκής. Για τα πολύ αραιά σύνολα δεδοµένων, µπορεί να πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε leave-one-out (ή πιθανώς bias sampling) προκειµένου να
εκπαιδεύσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγµατα. Εκτενείς έλεγχοι σε πλήθος
διαφορετικών συνόλων δεδοµένων, µε διαφορετικές τεχνικές, έχουν δείξει ότι το δέκα
είναι ο καταλληλότερος αριθµός των folds για να πάρουµε την καλύτερη εκτίµηση του
λάθους, και υπάρχει και θεωρητική υποστήριξη για την επιλογή δέκα folds (K=10).
Με την προσέγγιση της k-πλής διασταυρωµένης επικύρωσης ικανοποιείται το αίτηµα της
ανεξαρτησίας µεταξύ των παραδειγµάτων εκπαίδευσης και επικύρωσης και αµβλύνεται η
διάσταση µεταξύ των τιµών των µέτρων αποτελεσµατικότητας για διαφορετικά σύνολα
επικύρωσης, καθώς η έξοδος της µεθόδου είναι ο µέσος όρος τους.
Ένας µικρός αριθµός δειγµάτων που οδηγούν σε µεγάλη πιθανότητα λανθασµένης
πρόβλεψης µπορεί να αφαιρεθεί από τον πίνακα εκπαίδευσης µε την µέθοδο n-fold cross
validation ή leave-one-out cross validation ή Jackknife resampling [67].

2.5.6 Η µέθοδος Leave-one-out Cross Validation ή Jackknife
Η leave-one-out cross validation [51] (εξαίρεσε ένα) ή Jackknife resampling [59][60]
είναι απλά Ν-fold cross validation, όπου Ν είναι ο αριθµός των παραδειγµάτων του
συνόλου δεδοµένων. Για ένα σύνολο δεδοµένων µε Ν παραδείγµατα εκτελούµε Ν
πειράµατα. Κάθε παράδειγµα αφήνετε µε την σειρά του έξω από το σύνολο εκπαίδευσης,
και ο αλγόριθµος στην συνέχεια εκπαιδεύεται στα υπόλοιπα Ν-1. Το σχήµα µάθησης στην
συνέχεια αξιολογείται στο παράδειγµα που έχει αφεθεί, 1 ή 0 για επιτυχία και αποτυχία
αντίστοιχα. Όπως συνήθως το πραγµατικό σφάλµα στη µέθοδο leave-one-out cross
validation ή Jackknife resampling υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των πειραµάτων.
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Υπάρχουν τρία πλεονεκτήµατα στη µέθοδο leave-one-out cross validation ή Jackknife
resampling. Πρώτον χρησιµοποιείται το µέγιστο δυνατό ποσό δεδοµένων για εκπαίδευση.
∆εύτερον, η διαδικασία είναι αιτιοκρατική: δεν περιπλέκεται τυχαία δειγµατοληψία.
Τρίτον το αποτέλεσµα του τεστ ελέγχου είναι ή 0% ή 100% σωστή ταξινόµηση κάθε φορά
αφού εξετάζεται πάντα σε ένα δείγµα.
Ένα προφανές µειονέκτηµα της leave-one-out είναι το υψηλό υπολογιστικό κόστος που
περιπλέκει. Επιπλέον έχει και ένα άλλο µειονέκτηµα: Από την φύση της δεν είναι δυνατόν
να εφαρµόσουµε stratification – ακόµη χειρότερα, εγγυάται ένα nonstratified δείγµα.
Η tenfold cross-validation είναι γενικά ο standard τρόπος µέτρησης του σφάλµατος για
ένα µοντέλο µάθησης σε ένα συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων. Αλλά υπάρχουν και άλλες
αξιόλογες, κοινά αποδεκτές µέθοδοι. Μία επικρατούσα είναι η bootstrap.

2.5.7 Η µέθοδος bootstrap
Το bootstrap [51][59][60], βασίζεται σε µια στατιστική διαδικασία δειγµατοληψίας µε
αντικατάσταση (sampling with replacement). Πρωτύτερα, όταν χρησιµοποιούνταν ένα
δείγµα από το σύνολο δεδοµένων για εκπαίδευση ή για έλεγχο, δεν γινόταν
αντικατάστασή του. ∆ηλαδή, ένα στιγµιότυπο, εφόσον επιλεγόταν δεν ήταν δυνατό να
ξαναεπιλεγεί.
Όµως
τα
περισσότερα
σχήµατα
µάθησης,
µπορούν
να
επαναχρησιµοποιήσουν το ίδιο στιγµιότυπο, και υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσµα της
µάθησης όταν υπάρχει στο σύνολο εκπαίδευσης πολλαπλές φορές. Η ιδέα του bootstrap
είναι η δειγµατοληψία του συνόλου δεδοµένων µε αντικατάσταση για την δηµιουργία του
συνόλου εκπαίδευσης.
Από ένα σύνολο δεδοµένων µε Ν παραδείγµατα
•

Τυχαία επέλεξε (µε αντικατάσταση) Ν παραδείγµατα και χρησιµοποίησε αυτό το
σύνολο για την εκπαίδευση

•

Τα υπόλοιπα παραδείγµατα που δεν επιλέχθηκαν για την εκπαίδευση
χρησιµοποιούνται για την δοκιµή ελέγχου (αυτή η τιµή είναι πιθανό να αλλάξει
από fold (πτυχή) σε fold)

•

Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία για έναν αριθµό fold (K)

•

Όπως πριν, το αληθινό σφάλµα θα είναι το µέσο σφάλµα από τα παραδείγµατα.

Πόσα δείγµατα bootstrap να πάρουµε? Συνήθως µερικές εκατοντάδες είναι αρκετά.
Σε σύγκριση µε την βασική µέθοδο διασταυρωµένης-επικύρωσης, το bootstrap αυξάνει τη
διακύµανση (variance) που µπορεί να εµφανιστεί σε κάθε fold (πτυχή). Αυτό είναι µια
επιθυµητή ιδιότητα δεδοµένου ότι είναι µια ρεαλιστικότερη προσοµοίωση του
πραγµατικού πειράµατος από το οποίο λήφθηκε το σύνολο δεδοµένων µας.
Εξετάζουµε τώρα ένα πρόβληµα ταξινόµησης µε C κατηγορίες, συνολικά παραδείγµατα Ν
και παραδείγµατα Ni για κάθε κατηγορία ωi. Η εκ των προτέρων πιθανότητα της
επιλογής ενός παραδείγµατος από την κατηγορία ωi είναι Ni/N. Μόλις επιλέξουµε ένα
παράδειγµα από την κατηγορία ωi, εάν δεν το αντικαθιστούσαµε για την επόµενη
επιλογή, κατόπιν οι εκ των προτέρων πιθανότητες θα έχουν αλλάξει δεδοµένου ότι η
πιθανότητα της επιλογής ενός δείγµατος από την κατηγορία ωi θα είναι τώρα (Ni-1)/N.
Κατά συνέπεια, η δειγµατοληψία µε αντικατάσταση συντηρεί τις prior πιθανότητες των
κατηγοριών σε όλη τη διαδικασία τυχαίας επιλογής. Ένα πρόσθετο όφελος του bootstrap
είναι η δυνατότητά του να έχει ακριβή µέτρηση και του bias και του variance της
πραγµατικής εκτίµησης σφάλµατος.
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2.6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ CROSS VALIDATION
Η k fold cross-validation είναι η κύρια µέθοδος µέτρησης του σφάλµατος γενίκευσης για
ένα µοντέλο µάθησης σε ένα συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων D0. O ίδιος αλγόριθµος
µάθησης εφαρµόζεται k φορές και κάθε φορά κτίζει το µοντέλο µε το σύνολο των
δεδοµένων {D0 – Ti} δίχως την k διαµέριση Ti την οποία χρησιµοποιεί ως σύνολο ελέγχου
Ti. Έχουµε δηλαδή τον ίδιο αλγόριθµο αλλά σε διαφορετικά σύνολα εκπαίδευσης.
1. Χώρισε τα δεδοµένα D0 σε k διαδοχικά υποσύνολα T1, T2,…,Tk ίσου µεγέθους.
2. for i:= 1 to k do
Χρησιµοποίησε το Ti ως το σύνολό επικύρωσης και τα υπόλοιπα δεδοµένα ως το
σύνολο εκπαίδευσης Si
Si← {D0 – Ti}
hi← Learning(Si)
ai← evaluation_measure(Ti,hi)
3. Επέστρεψε την τιµή
Σχήµα. Αλγόριθµος k-πλής σταυρωτής επικύρωσης. Η τιµή evaluation_measure(Ti,hi) δηλώνει
κάποιο µέτρο αξιολόγησης που υπολογίζεται στο σύνολο επικύρωσης Ti µε βάση την υπόθεση hi
που µαθαίνει ο ταξινοµητής L από το σύνολο εκπαίδευσης Si.

Η διαδικασία είναι σαφώς υποψήφια για παραλληλισµό µε τη στρατηγική parallel datapartitioning. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον ψευδοκώδικα της πιθανής παράλληλης
διαδικασίας µε την αρχιτεκτονική master - worker.
/* MASTER Pseudo code */
Master()
{
partition training set into k equal subsets;
for (i=0; i<k; i++) {
Sent to worker (“test set list”, i, TestSetInfo[i]) ;
Sent to worker (“parameter list”, i, modelParams[0]) ;
}
for (i=0; i<k; i++) {
Receive from worker (“error list”, i, errors[i]);
}
Average errors to produce the mean error E;
Broadcast to workers empty data or repeat;

//task

//input data
//task
//end or repeat

}
/*WORKER Pseudo code: train and find error*/
Worker()
{
i = myrank;
while (!done) {
Receive from master ("test set list ", i, TestSet);
//input data
Receive from master ("parameter list ", i, modelParams); //in data
if (input data !=empty) then {
train Model(modelParams) on train set={set-TestSet} ;//task
error = test BasicModel on TestSet;
//task
Send to master ("error list", i, error);
//out data
} else done=1;
//end
}
}
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2.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.7.1 Επιλογή µοντέλου (model selection)
Προσπαθούµε να αποφασίσουµε ποιόν αλγόριθµο f ή ποιο µοντέλο θα χρησιµοποιήσουµε.
Εκπαιδεύουµε λοιπόν κάθε παραλλαγή του ταξινοµητή [55], αυξάνοντας συνεχώς τη
διακριτική ικανότητά του στην αναγνώριση των κλάσεων του συνόλου εκπαίδευσης,
δηλαδή µειώνοντας συνεχώς το train error. Σε κάθε περίπτωση υπολογίζουµε το test error,
δηλαδή το σφάλµα γενίκευσης από τα δεδοµένα ελέγχου. ∆ηµιουργούµε έτσι τον
παρακάτω πίνακα.
Α/Α

CLASSIFIER

TRAIN ERROR

TEST ERROR

1

F1

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA

2

F2

AAAAAAAA

AAAAA

3

F3

AAAAA

AAAA

4

F4

AAAA

AAA

5

F5

AAA

AAAA

6

F6

AA

AAAAA

7

F7

A

AAAAAAA

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Το ελάχιστο σηµείο του test error όπου µειώνεται ταυτόχρονα µε το train error και έπειτα
αρχίζει να αυξάνεται δηλώνει ότι από κει και πέρα ο ταξινοµητής χάνει την ικανότητα
γενίκευσης σε νέα δεδοµένα. Αυτό είναι η βέλτιστη επιλογή του µοντέλου και όσο πιο
οµαλή είναι η καµπύλη σε εκείνο το σηµείο, τόσο σταθερότερος θα είναι ο ταξινοµητής.
Το test error µπορεί να υπολογιστεί µε holdout, µε cross-validation, ή bootstrap, ανάλογα
µε την περίπτωση, και το µέγεθος των δεδοµένων.
Έστω για παράδειγµα ότι πρέπει να αποφασίσουµε για τον καλύτερο αριθµό των
νευρώνων σε ένα κρυφό επίπεδο ενός νευρωνικού δικτύου MLP ή RBF.
Βήµα 1: Κατασκευάζουµε τον πίνακα αυξάνοντας τους νευρώνες και παρακολουθώντας
το σφάλµα γενίκευσης σταµατάµε τη διαδικασία όταν αυτό αρχίσει να αυξάνεται έντονα
Α/Α

CLASSIFIER

TRAIN ERROR

TEST ERROR

1

2 hidden units

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA

2

4 hidden units

AAAAAAAA

AAAAA

3

6 hidden units

AAAAA

AAAA

4

8 hidden units

AAAA

AAA

5

10 hidden units

AAA

AAAA

6

12 hidden units

AA

AAAAA

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Βήµα 2: Επιλέγουµε το µοντέλο που έδωσε το καλύτερο σκορ και το επανεκπαιδεύουµε
µε όλα τα δεδοµένα από το train και test set. Αυτό θα είναι το τελικό µοντέλο. Για τον
υπολογισµό του σφάλµατος αυτού του τελικού µοντέλου θα µιλήσουµε παρακάτω.
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2.7.2 Τριπλή ∆ιάσπαση ∆εδοµένων
Εάν και η επιλογή µοντέλου και οι εκτιµήσεις σφάλµατος πρόκειται να υπολογιστούν
ταυτόχρονα, το σύνολο δεδοµένων πρέπει να διαιρεθεί σε τρία χωριστά υποσύνολα [55].
Σύνολο εκπαίδευσης (Training set): ένα σύνολο παραδειγµάτων για την εκµάθηση
των παραµέτρων του ταξινοµητή (π.χ. εύρεση συναπτικών βαρών).
Σύνολο επικύρωσης (Validation set): ένα σύνολο παραδειγµάτων για τη βέλτιστη
ρύθµιση των παραµέτρων του ταξινοµητή (π.χ. εύρεση βέλτιστου αριθµού νευρώνων).
Σύνολο δοκιµής (Test set): ένα σύνολο παραδειγµάτων που χρησιµοποιούνται µόνο
για να αξιολογήσουν την απόδοση ενός πλήρως-εκπαιδευµένου ταξινοµητή. Με το
σύνολο δοκιµής ελέγχου θα υπολογίσουµε το ποσοστό σφάλµατος µόνο αφότου έχουµε
επιλέξει το τελικό µοντέλο (αριθµός νευρώνων και τιµές συναπτικών βαρών).
Γιατί χωριστά σύνολα δοκιµής και επικύρωσης; Η εκτίµηση ποσοστού σφάλµατος του
τελικού µοντέλου στα δεδοµένων επικύρωσης θα µεροληπτήσει (µικρότερη από το
αληθινό σφάλµα) δεδοµένου ότι το σύνολο επικύρωσης χρησιµοποιείται για να επιλέξει
το τελικό µοντέλο. Για αυτό µετά από την αξιολόγηση του τελικού µοντέλου στο σύνολο
δοκιµής, δεν πρέπει να συντονιστεί περαιτέρω το µοντέλο.
Περίληψη διαδικασίας επιλογής µοντέλου. Εάν χρησιµοποιηθεί Cross-Validation ή
Bootstrap, τα βήµατα 3 και 4 πρέπει να επαναληφθούν για κάθε ένα από τα K folds.
1. ∆ιαιρούµε τα διαθέσιµα δεδοµένα σε σύνολα εκπαίδευσης, επικύρωσης και δοκιµής
2. Επιλέγουµε τις παραµέτρους αρχιτεκτονικής και εκπαίδευσης
3. Εκπαιδεύουµε το µοντέλο µε το σύνολο εκπαίδευσης (train set)
4. Αξιολογήστε το µοντέλο χρησιµοποιώντας το σύνολο επικύρωσης (validation set)
5. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 2 µέχρι 4 µε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και παραµέτρους
6. Επιλέγουµε το καλύτερο µοντέλο και το εκπαιδεύουµε χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα από τα
σύνολα εκπαίδευσης και επικύρωσης
7. Αξιολογούµε αυτό το τελικό µοντέλο χρησιµοποιώντας το σύνολο δοκιµής (test set)

Έτσι το αρχιτεκτονικό σχέδιο της εκπαίδευσης για ένα πειραµατικά οδηγούµενο
αποδοτικό µοντέλο ταξινοµητή δίνεται από την ακόλουθη εικόνα.
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2.8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Οι τυπικοί αλγόριθµοι µάθησης µε ελάχιστη πολυπλοκότητα και µε το k -fold cross
validation (ή όµοια µέθοδο) µπορούν να βρουν το καλύτερο µοντέλο. Στην k-απλή
διασταυρωµένη επικύρωση τα k µοντέλα κατασκευάζονται το καθένα µε τον ίδιο
αλγόριθµο αλλά µε διαφορετικό σύνολο εκπαίδευσης. Εδώ κτίζονται µε διαφορετικές
παραµέτρους µοντέλου αλλά µε ίδιο σύνολο εκπαίδευσης. Η διαδικασία είναι σαφώς
υποψήφια για παραλληλισµό µε τη στρατηγική parallel data-partitioning.
Tα k µοντέλα εξόρυξης κτίζονται ταυτόχρονα, κάθε ένα ως παράλληλη εργασία. Ο master
διαιρεί το αρχικό σύνολο δεδοµένων σε υποσύνολα (ή κτίζει ένα βασικό µοντέλο
παράλληλα -task parallel- βασισµένο σε ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης ή συνεχίζει και
κτίζει πολλά µοντέλα παράλληλα -data parallel). Ο master στέλνει τα υποσύνολα στους
workers. Οι workers παράγουν κάθε ένας το δικό του τοπικό µοντέλο. Ο master
συγκεντρώνει τα τοπικά µοντέλα και επιλέγει το βέλτιστο από αυτά. Η παρακάτω εικόνα
δείχνει τον ψευδοκώδικα της παράλληλης διαδικασίας µε την αρχιτεκτονική master worker.
/* MASTER Pseudo code */
Master()
{
partition sample set into learning, validate, test subsets;
for (i=0; i<k; i++) {
Sent to worker (“learning set”, i, LearnSet) ;
Sent to worker (“validate set”, i, ValSet) ;
}
for (i=0; i<k; i++) {
Receive from worker (“model list”, i, model[i]);
}
Select the right model[i] with optimum parameters;
Broadcast to workers empty data or repeat;
Train the right model[i] on learning+validate data;
Test the retrained model[i] on test set to find the error rate;

//task
//out data
//out data

//in data
//task
//end or repeat
//task
//task

}
/*WORKER Pseudo code: builds models until master send empty data */
Worker()
{
i = myrank;
while (!done) {
Receive from master ("learning set", i, LocalSet);
Receive from master ("validate set", i, ValSet);
if (input data !=empty) then {
Build LocalModel on LocalSet;
Validate LocalModel on ValSet;
Send to master ("model list", i, LocalModel);
} else done=1;
}
}
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//in data
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//end
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3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ PNN
3.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ

ΜΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Πριν εξετάσουµε τους ταξινοµητές νευρωνικών δικτύων PNN ας δούµε µερικές έννοιες.
Στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα µεγάλο ρόλο παίζει η εύρεση ενός σωστού µοντέλου
δεδοµένων. Αυτό το µοντέλο που περιγράφει τα δεδοµένα, συνήθως µε αφαιρετικό τρόπο,
συµπληρώνει την εικόνα που έχουµε για αυτά και γίνεται πολύτιµο εργαλείο για την
µελέτη και περαιτέρω ανάλυση της περιοχής (domain) των δεδοµένων από τα οποία
παράχθηκε. Ο στόχος της εργασίας ταξινόµησης προτύπων (pattern classification) στα
r
δίκτυα PNN είναι να καταταχτεί ένα νέο πρότυπο x σε µία κατηγορία/κλάση y. Μία
κοινή προσέγγιση του προβλήµατος είναι να χρησιµοποιηθούν τα δείγµατα εκπαίδευσης
για να υπολογιστεί η κατανοµή πιθανότητας σε όλη την περιοχή δεδοµένων εφαρµογής,
και έπειτα να χρησιµοποιηθεί αυτή η Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (Probability
r
Density Function) για να υπολογιστούν οι πιθανότητες p(Ci| x ), δηλ. η κάθε πιθανότητα
r
της κάθε κατηγορίας Ci µε δεδοµένο ένα νέο πρότυπο x . Στη βιβλιογραφία υπάρχουν
διάφορες προσεγγίσεις για την εκτίµηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας.
Density Estimation: Η εκτίµηση πυκνότητας πιθανότητας που χρησιµοποιούν τα
νευρωνικά δίκτυα PNN είναι δηµοφιλές πρόβληµα στην εξόρυξη δεδοµένων [61], σε
διάφορους αλγόριθµους µάθησης. Αλγόριθµοι συσταδοποίησης είναι επίσης βασισµένοι
σε kernels, και απαιτούν περίπλοκους αλγορίθµους για την εκτίµηση πυκνότητας [61]. Τα
προβλήµατα ανάλυσης συστάδων µπορούν να θεωρηθούν ως προβλήµατα πολλαπλή
εκτίµησης πυκνότητας όπου κάθε Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (Probability
Density Function) αντιπροσωπεύει µια συστάδα. Οι περισσότεροι από τους αλγορίθµους
εκτίµησης πυκνότητας παρέχουν τοπικά βέλτιστες λύσεις. Ένα πρόβληµα εκτίµησης
πυκνότητας µπορεί να καθοριστεί ως εξής: Με δοθέν ένα σύνολο S={Χ1, …., ΧM}
πολυδιάστατων δεδοµένων µεγέθους M και διάστασης d, που λήφθηκε από µια άγνωστη
κατανοµή πιθανότητας, υπολογίστε τη Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) που
αντιστοιχίζει κάθε διάνυσµα Χi του S στο διάστηµα [0 ..1]. Ένα τέτοιο πρόβληµα
εκτίµησης πυκνότητας λύνεται µε παραµετρικές, µη-παραµετρικές και ηµι-παραµετρικές
µεθόδους που οδηγούν σε αντίστοιχα µοντέλα δεδοµένων.
Παραµετρικά Μοντέλα και µέθοδοι: Τα παραµετρικά µοντέλα περιγράφουν τη
συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στην είσοδο και στην έξοδο, µέσω αλγεβρικών
εξισώσεων στις οποίες µερικές παράµετροι δεν ορίζονται. Αυτές οι απροσδιόριστες
παράµετροι ορίζονται µέσω παραδειγµάτων που δίνονται στην είσοδο. Οι παραµετρικές
µέθοδοι υποθέτουν έτσι µια ιδιαίτερη κατανοµή δεδοµένων και ταιριάζουν µία
Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας στα δεδοµένα. Η µορφή της συνάρτησης
κατανοµής είναι γνωστή (π.χ. Gaussian, exp(-(1/σ)*(x-µ)^2)), και µόνο ένας µικρός
αριθµός παραµέτρων αυτής της συνάρτησης κατανοµής πρέπει να υπολογιστεί (η µέση
τιµή µ και η διακύµανση σ). Οι παραµετρικές είναι σχετικά απλές και δεν γενικέυουν
καλά, όταν παραβιάζονται οι υποθέσεις τους. Οι Παραµετρικοί Μπεϋζιανοί ταξινοµητές
[61], τις αρχές των οποίων χρησιµοποιούν τα νευρωνικά δίκτυα PNN είναι ευρύτατα
χρησιµοποιηµένοι δεδοµένου ότι είναι απλοί στην υλοποίηση και εφαρµογή τους. Εάν
όµως δεν µπορεί να γίνει καµία υπόθεση για τη µορφή της συνάρτησης πυκνότητας
πιθανότητας, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια µη παραµετρική µέθοδος που να µπορεί
να υπολογίσει και εκτιµήσει την δοµή των δεδοµένων.
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Μη-παραµετρικά Μοντέλα και µέθοδοι: Οι µη-παραµετρικές µέθοδοι είναι
περισσότερο κατάλληλες για τις εφαρµογές της εξόρυξης γνώσης. Ένα µη-παραµετρικό
µοντέλο καθοδηγείται από τα δεδοµένα. ∆ε χρησιµοποιούνται σαφείς εξισώσεις για να
οριστεί το µοντέλο. Αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία µοντελοποίησης προσαρµόζεται στα
υπάρχοντα δεδοµένα. Εδώ δεν υπάρχουν περιορισµοί στη µορφή της συνάρτησης
κατανοµής, το οποίο καθιστά φυσικά τον αριθµό παραµέτρων που πρέπει να εκτιµηθούν
πολύ µεγάλο. Αυτό είναι σύνηθες σε µη-γραµµικά προβλήµατα ανάλυσης δεδοµένων,
όπου εργαλεία όπως τα Νευρωνικά ∆ίκτυα PNN µπορούν να αποδειχθούν ανεκτίµητοι
βοηθοί στην κατασκευή τέτοιων µη-παραµετρικών µοντέλων. Αντίθετα µε την
παραµετρική µοντελοποίηση όπου ένα συγκεκριµένο µοντέλο θεωρείται δεδοµένο εκ των
προτέρων, οι µη-παραµετρικές µέθοδοι δηµιουργούν ένα µοντέλο που βασίζεται στην
είσοδο και έτσι απαιτούν ένα µεγάλο αριθµό δεδοµένων. Στη συνέχεια, η διαδικασία
µοντελοποίησης δηµιουργεί το µοντέλο ψάχνοντας µέσα στα δεδοµένα. Όσο περισσότερα
δεδοµένα προστίθενται τόσο καλύτερο γίνεται το µοντέλο. Επίσης, αυτή η δυναµική
διαδικασία µάθησης επιτρέπει στο µοντέλο να δηµιουργείται συνεχώς, καθώς εισάγονται
νέα δεδοµένα. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τις µη-παραµετρικές τεχνικές ιδιαιτέρως
κατάλληλες για τις εφαρµογές των βάσεων δεδοµένων που έχουν µεγάλες ποσότητες
δεδοµένων τα οποία αλλάζουν δυναµικά. Οι µη-παραµετρικές µέθοδοι µε παράθυρα
Parzen, data binning και ταίριασµα ιστογραµµάτων και περιλαµβάνουν τα νευρωνικά
δίκτυα, δένδρα αποφάσεων και γενετικούς αλγόριθµους.
Εκτιµητής παραθύρων Parzen: Ένα παράδειγµα µη παραµετρικής µεθόδου εύρεσης
την συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας είναι ο εκτιµητής παραθύρων Parzen. Τα
νευρωνικά δίκτυα PNN βασίζονται σε αυτή τη µέθοδο που χρησιµοποιεί ένα σύνολο
δεδοµένων για να υπολογίσει την πυκνότητα πιθανότητας µε την επιβολή συναρτήσεων
πυρήνα (kernels), που προσαρµόζονται στα παραδείγµατα. Αν X = {x1; x2; … ; xN}είναι
το σύνολο των ανεξάρτητων δειγµάτων τότε η πυκνότητα είναι:

Η ιδέα είναι να υπάρξει µια συνάρτηση πυκνότητας πυρήνα για κάθε δείγµα εκπαίδευσης,
και να προστεθούν από κοινού. Σηµειώστε ότι εάν οι διακυµάνσεις των συναρτήσεων
είναι αρκετά µικρές σε σχέση µε τις αποστάσεις µεταξύ των δειγµάτων εκπαίδευσης, στο
αποτέλεσµα ταξινόµησης θα κυριαρχεί το δείγµα εκπαίδευσης πιο κοντά στο κέντρο
πυρήνα, και αυτό είναι ανάλογο µε τη συµπεριφορά του ταξινοµητή κοντινότερου γείτονα.
Για µεγαλύτερες διακυµάνσεις η συµπεριφορά θα είναι ανάλογη µε αυτήν ενός
ταξινοµητή Κ-κοντινότερων γειτόνων, όπου το Κ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο µέσο
αριθµό δειγµάτων εκπαίδευσης στον οποίο αποκρίνεται κάθε συνάρτηση πυρήνα.
Ηµι-παραµετρικά Μοντέλα και µέθοδοι Στο µέσο µεταξύ των παραµετρικών και µη
παραµετρικών µοντέλων είναι τα ηµι-παραµετρικά µοντέλα. Περιέχουν µερικές
υποθέσεις για το µοντέλο για να καταστήσουν το πρόβληµα προσιτό, αλλά είναι αρκετά
γενικά για να περιλάβουν έναν µεγάλο αριθµό διαφορετικών κατανοµών δεδοµένων. Ένα
κύριο παράδειγµα είναι το Mixture Model όπου η µη παραµετρική κατανοµή έχει ένα
πεπερασµένο (σταθµισµένο) αριθµό παραµετρικών µοντέλων. Υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι για να ταιριάξει κάποιος τις παραµέτρους των υπο-κατανοµών (και των βαρών
τους) µε ένα δοσµένο σύνολο δεδοµένων. Μια κοινή µέθοδος είναι ο αλγόριθµος
Expectation Maximization (µεγιστοποίησης προσδοκίας). Τροποποιηµένα νευρωνικά
δίκτυα PNN µπορούν να εκπαιδεύονται µε αυτό τον αλγόριθµο.
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3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ PNN
Τα Πιθανοτικά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Probabilistic Neural Network -PNN) παρουσιάστηκαν
από τον Specht το 1988 [62][63][64] και είναι ένα εποπτευόµενο νευρωνικό δίκτυο που
λειτουργεί ως ένας ταξινοµητής προτύπων.
Τα Πιθανοτικά Νευρωνικά ∆ίκτυα ουσιαστικά βασίζονται στον Μπεϋζιανό (Bayesian)
ταξινοµητή, που είναι µία τεχνική που ελαχιστοποιεί το ενδεχόµενο σφάλµα, δηλαδή το
ρίσκο, ταξινόµησης ενός προτύπου σε λάθος κατηγορία. Ενώ όµως ο ταξινοµητής Bayes
θεωρεί κανονικές τις κατανοµές πιθανότητας των κλάσεων, τα νευρωνικά δίκτυα PNN
εκτιµούν την κάθε µία Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (Probability Density
Function-PDF) µέσω µη παραµετρικών µεθόδων, τα γνωστά παράθυρα Parzen. Οι µη
παραµετρικές µέθοδοι δεν υποθέτουν κάποια γνώση της µορφής των συναρτήσεων
πυκνότητας πιθανότητας, οι οποίες θα εκτιµηθούν για κάθε κατηγορία µε Parzen kernels,
µέσω της αντιστοίχησης των κατανοµών σε µη-γραµµικούς νευρώνες.
Ο Specht επέδειξε πώς ένας τέτοιος Parzen-Bayes ταξινοµητής θα µπορούσε να χωριστεί
σε έναν µεγάλο αριθµό απλών διαδικασιών οι οποίες µπορούν να υπολογίσουν τα µη
γραµµικά όρια απόφασης που πλησιάζουν το Bayes βέλτιστο. Τα όρια απόφασης µπορούν
να τροποποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο µε νέα δεδοµένα καθώς αυτά γίνονται διαθέσιµα,
και µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα πολυστρωµατικό νευρωνικό δίκτυο µε τεχνητούς
νευρώνες που µπορούν να οργανωθούν ανεξάρτητα και παράλληλα.
Για να πάρετε µια ποσοτική ιδέα της απόδοσης του PNN, το εµπορικό πακέτο DTREG
(www.dtreg.com) σε µία σύγκριση µε 153 benchmark datasets και ταξινοµητές: decision
trees, TreeBoost (MART), Decision Tree Forests (Random Forest), SVM (Support Vector
Machine), MLP (Multilayer Perceptron Neural Network), PNN (Probabilistic Neural
Network), GMDH (Polynomial Neural Network), CCNN (Cascade Correlation Neural
Network), RBF (Radial Basis Function Neural Network), LDA (Linear Discriminant
Analysis), Linear Regression (Ordinary Least Squares) και Logistic Regression, έδωσε την
πρώτη θέση στο PNN που βγήκε το καλύτερο σε 53 benchmarkς, δεύτερο το SVM σε 24,
τρίτο το CCNN σε 14, και στην τέταρτη, πέµπτη θέση τα MLP και TreeBoost.
Τα δίκτυα PNN χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα εκπαίδευσης και τη δυνατότητά
τους να παράγουν επίπεδα εµπιστοσύνης για τις αποφάσεις ταξινόµησής τους. Κατά
συνέπεια το Πιθανοτικό Νευρωνικό ∆ίκτυο (PNN), είναι ένας ταξινοµητής που συνδυάζει
µερικές από τις καλύτερες ιδιότητες της στατιστικής αναγνώρισης προτύπων και των
νευρωνικών δικτύων εµπροσθο-διάδοσης.
Χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα των δικτύων PNN είναι:
•

Έχουν γρήγορη διαδικασία εκπαίδευσης, και µόνο η παράµετρος εύρους sigma
των συναρτήσεων πυρήνα πρέπει να βρεθεί

•

Τα αποτελέσµατα είναι αντιπροσωπευτικά των πιθανοτήτων κάθε κατηγορίας

•

Έχουν µια εγγενώς παράλληλη δοµή

•

Εγγυώνται να πλησιάζουν τα βέλτιστα όρια ταξινοµητών Bayes καθώς το µέγεθος
του αντιπροσωπευτικού συνόλου εκπαίδευσης αυξάνεται

•

∆εν υπάρχουν ζητήµατα παγίδευσης σε τοπικά ελάχιστα

•

Είναι στιβαρά και δεν επηρεάζονται από έκτοπα/ακραία σηµεία (outliers)

•

Τα δείγµατα εκπαίδευσης µπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν χωρίς εκτενή
επανεκπαίδευση
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Χαρακτηριστικά µειονεκτήµατα των PNN είναι ότι:
•

∆εν είναι τόσο γενικά όσο τα Multi Layer Preceptors

•

Πρέπει να αποθηκεύουν όλα τα δείγµατα εκπαίδευσης, απαιτούν µεγάλη µνήµη

•

Έχουν αργή εκτέλεση του δικτύου σε σχέση µε άλλα νευρωνικά δίκτυα

•

Απαιτούν ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης (ακόµα
περισσότερο από άλλους τύπους Νευρωνικών ∆ικτύων)

Το µέγιστο πρακτικό πλεονέκτηµα των PNN είναι ότι η έξοδος είναι πιθανοκρατική και το
µοντέλο περιγραφής των δεδοµένων που παράγουν επιδέχεται εύκολης στατιστικής
ερµηνείας. Αυτό επιτρέπει σαφή υπολογισµό των ορίων εµπιστοσύνης. Από την άλλη, η
κύρια κριτική των PNN είναι η µεγάλη απαίτηση σε µνήµη και υπολογιστικό χρόνο όταν
αυξάνονται η διάσταση των δειγµάτων και το µέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης.
Το δίκτυο PNN µαθαίνει από ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης που είναι µια συλλογή
παραδειγµάτων (οι εγγραφές της βάσης δεδοµένων). Κάθε περίπτωση i έχει ένα
διάνυσµα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων Χi και ανήκει σε µια κλάση/κατηγορία yi. Κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης, το δίκτυο λαµβάνει ένα άγνωστο διάνυσµα Χ και βρίσκει ότι
το Χ φαίνεται πλέον πιθανό να ανήκει στην κατηγορία Υ.
Οι εφαρµογές των δικτύων PNNs είναι πολλές και µέχρι τώρα έχουν χρησιµοποιηθεί
ευρέως σε διάφορους τοµείς όπως της αναγνώρισης χαρακτήρων (character recognition)
[65] της µη γραµµικής αντιστοίχησης χαρτογράφησης και της ταξινόµησης υφής
(nonlinear mapping - texture classification [66]), της αναγνώρισης οµιλητών [67], της
Βιοπληροφορικής [68] και της Βιοιατρικής [69], της µακροπρόθεσµης πρόβλεψης [70]
και άλλα προβλήµατα ταξινόµησης προτύπων [71].
Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή προτάθηκε από τους Specht & Romsdahl όπου
προσαρµόζουν ξεχωριστές παραµέτρους οµαλότητας (σίγµα) για κάθε διάσταση και όπως
ισχυρίζονται, βελτιώνεται αισθητά η ικανότητα γενίκευσης του PNN [72]. Μια λίγο
διαφορετική παραλλαγή του Specht [73] προτείνει τη χρήση ενός δεύτερου κριτηρίου
βελτιστοποίησης µόνο στις κλάσεις όπου έχουµε εσφαλµένη ταξινόµηση, το οποίο
βασίζεται στις µέσες τιµές των λογαρίθµων των λόγων πιθανοφανειών µεταξύ των
εσφαλµένα ταξινοµηµένων παρατηρήσεων και των σωστά ταξινοµηµένων [73]. Και τα
δύο PNN έχουν εφαρµοστεί σε µια πλειάδα προβληµάτων όπως η παρακολούθηση
συστηµάτων αεροσκάφους, η αυτόµατη στόχευση, η αναγνώριση πορείας πυραύλου, ο
έλεγχος πίεσης προπέλας και η αναγνώριση ανωµαλιών στη λειτουργία µηχανής.
Μια διαφορετική εφαρµογή των PNN είναι η χρήση τους στην αναγνώριση και
επιβεβαίωση της φωνής ενός οµιλητή, ανεξάρτητα από το κείµενο που διαβάζει, από µια
βάση δεδοµένων φωνής 50 ανδρών οµιλητών [74]. Μια παραλλαγή των PNN που
πρότειναν οι Yang και Chen, αρχικά ενσωµατώνει τη χρήση διαφορετικών παραµέτρων
οµαλότητας (παράµετροι σίγµα) για κάθε µεταβλητή [75]. Για την εκπαίδευση του
προτεινόµενου PNN χρησιµοποιείται η τεχνική Jackknife µαζί µε έναν αλγόριθµο
Expectation Maximization για την κατασκευή ανθεκτικών εκτιµητών µέγιστης
πιθανοφάνειας των παραµέτρων του PNN.
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3.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ PNN
Η αρχιτεκτονική και δοµή ενός PNN είναι παρόµοια µε αυτήν των Feed Forward Neural
Networks, αν και η αρχιτεκτονική ενός PNN περιορίζεται σε τέσσερα στρώµατα, τα
εισόδου, προτύπων, άθροισης, και εξόδου, όπως φαίνεται στην αντίστοιχη εικόνα.
Το στρώµα εισόδου έχει ένα νευρώνα για κάθε γνώρισµα του διανύσµατος εισόδου. Το
στρώµα προτύπων έχει έναν νευρώνα προτύπου για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης. Κάθε
νευρώνας προτύπου υπολογίζει την απόστασή του από το διάνυσµα εισόδου για
ταξινόµηση και περνά το αποτέλεσµα µέσω της συνάρτησης πυρήνα ενεργοποίησης. Το
στρώµα άθροισης αθροίζει τα αποτελέσµατα από τους νευρώνες προτύπων που
συνδέονται µε µια δεδοµένη κατηγορία. Το στρώµα εξόδου έχει τόσους νευρώνες όσες
και οι υπάρχουσες κλάσεις/κατηγορίες. Σε αυτό το στρώµα επιλέγεται η
κλάση/κατηγορία µε τη µεγαλύτερη τιµή εξόδου.
Βασική ιδέα: Χρήση των ίδιων παραδειγµάτων εκπαίδευσης για την παραγωγή µιας
αντιπροσωπευτικής κατανοµής πιθανοτήτων για κάθε κατηγορία και έπειτα χρήση του
κανόνα απόφασης Bayes για την ταξινόµηση. Ως συναρτήσεις πυρήνα για τα παράθυρα
Parzen (ή συναρτήσεις βάσης) συνήθως επιλέγονται οι Γκαοϋσιανές (Gaussians), αν και
άλλες είναι αποδεκτές επίσης.
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Εικόνα. Αρχιτεκτονική Πιθανοτικού Νευρωνικού ∆ικτύου PNN.
MK είναι ο αριθµός νευρώνων προτύπων της κατηγορίας k.
k είναι ο αριθµός κατηγορίας (k = 1, 2, …, K)
Xk,i …(i=1,2,.. Mk) τα πρότυπα εκπαίδευσης της k κλάσης/κατηγορίας
Gk(x) = το άθροισµα των συναρτήσεων πυρήνα µε κέντρο κάθε πρότυπο εκπαίδευσης
από την κατηγορία k, που αντιπροσωπεύει την πυκνότητα πιθανότητας της κατηγορίας k.
σ ... παράγοντας εξοµάλυνσης (συνδιακύµανση, πλάτος των πυρήνων)
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Το στρώµα εισόδου έχει έναν νευρώνα για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα των
δεδοµένων εισόδου. Ένα διάνυσµα X εφαρµόζεται στους νευρώνες εισόδου (µε πιθανή
κανονικοποίηση) και περνάει στο στρώµα προτύπων.
Το στρώµα προτύπων έχει έναν νευρώνα προτύπου για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης στο
δείγµα εκπαίδευσης. Οι νευρώνες του στρώµατος προτύπων διαιρούνται σε οµάδες k, µια
για κάθε κλάση/κατηγορία. Ο νευρώνας προτύπου i στην οµάδα κλάσης k υπολογίζει την
έξοδο του χρησιµοποιώντας µία συνάρτηση πυρήνα (εδώ Γκαοϋσσιανή) της µορφής:

Fk ,i ( X ) =

1
( 2πσ 2 ) d / 2

 X−X
k ,i

exp −
2
2σ



2







όπου το Χk,i είναι το κέντρο του πυρήνα, το d είναι η διάσταση του διανύσµατος Χ, και σ
είναι η παράµετρος πλάτους (η τυπική απόκλιση, πλάτος πυρήνων), που καθορίζει το
µέγεθος του δεκτικού πεδίου (receptive field) του πυρήνα.
Το στρώµα άθροισης υπολογίζει την εκτίµηση των υπό συνθήκη συναρτήσεων
πιθανότητας της κάθε κατηγορίας k µέσω συνδυασµού των προηγουµένως
υπολογισµένων πυκνοτήτων, Gk =

1
Mk

Mk

∑F

k ,i

όπου για κάθε k το άθροισµα τρέχει σε

i =1

όλους τους νευρώνες Mk της κατηγορίας k.
Στο στρώµα εξόδου συνάγεται η απόφαση ταξινόµησης του άγνωστου προτύπου Χ. Το
στρώµα εξόδου έχει τόσους νευρώνες όσο οι υπάρχουσες κατηγορίες και το Χ
ταξινοµείται στην κατηγορία k µε τη µέγιστη τιµή Gk·P(Ck) (Gk=P(X|Ck)) στην έξοδο.
Η απόδοση ενός δικτύου PNN επηρεάζεται από την παράµετρο διάδοσης σ ‘sigma’. Η
παράµετρος διάδοσης, sigma, σε κάθε νευρώνα στο στρώµα προτύπων καθορίζει το
µέγεθος του δεκτικού πεδίου. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να βρεθεί αυτή η παράµετρος.
Για παράδειγµα η παράµετρος σ µπορεί να τεθεί ίση µε σ = (1 / N )

∑ ∑
N

N

i =1

j =1

xi − x j ,

όπου το Ν είναι ο αριθµός δειγµάτων δεδοµένων.
Για δίκτυα PNN multi-sigma που έχουν πολλαπλές παραµέτρους σi, µία για κάθε
διάσταση των παραδειγµάτων (ή και για κάθε κλάση), η κάθε παράµετρος διάδοσης
sigma_i τίθεται αρχικά ίση µε το κλάσµα f της απόστασης από τον κοντινότερο γείτονα
κάθε περίπτωσης i. Αλλιώς η τιµή του f αρχίζει από 0,5 και µια δυαδική αναζήτηση
εκτελείται για να βελτιστοποιήσει αυτή την τιµή. Σε κάθε ένα από τα βήµατα, επιλέγεται
η τιµή του f που οδηγεί στην υψηλότερη µέση εµπιστοσύνη (confidence) της ταξινόµησης.
Μερικές άλλες µεθόδους επιλογής της παραµέτρου σ θα δούµε παρακάτω.
Η πλήρης διασύνδεση των νευρώνων µε όλες τις µεταβλητές εισόδου προκύπτει από τα
βασικά της Μπεϋζιανής θεωρίας πιθανότητας όπου όλες οι υπό-συνθήκη κατανοµές
πιθανότητας κατηγοριών πρέπει να καθοριστούν στο ίδιο διάστηµα και εποµένως κάθε
νευρώνας πρέπει να συνδεθεί µε το ίδιο (πλήρες) σύνολο µεταβλητών εισόδου. Αυτό δεν
επιτρέπει στο δίκτυο να αποκλείσει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα ή να βρει ένα βάρος
για αυτό, όπως τα MLP. Όµως τα PNNs έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς
συσχετίζονται πολύ µε τον κανόνα ταξινόµησης Bayes και την µη παραµετρική εκτίµηση
µε παράθυρα Parzen της Συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας. Προσφέρουν έτσι ένα
τρόπο να ερµηνευθεί η δοµή του δικτύου από την άποψη των συναρτήσεων πυκνότητας
πιθανότητας. Σε αντίθεση µε άλλες µεθοδολογίες ταξινόµησης τα PNNs είναι σε θέση να
παρέχουν επίπεδα εµπιστοσύνης για την ταξινόµηση.
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3.4 PNN CLASSIFICATION THEORY
Το Πιθανοτικό Νευρωνικό ∆ίκτυο (PNN) παρέχει µια γενική λύση στην ταξινόµηση
συνδέοντας το θεώρηµα Bayes ταξινόµησης προτύπων και την υπό-συνθήκη πιθανότητα
και τις µεθόδους Parzen για τις Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας των τυχαίων
µεταβλητών. Η στατιστική θεωρία Bayes (από τον αιδεσιµότατο Tomas Bayes 1703-1761),
που αναπτύσσεται πολύ στη δεκαετία του 1950, λαµβάνει υπόψη τη σχετική πιθανότητα
των γεγονότων και χρησιµοποιεί a priori πληροφορίες για να βελτιώσει την πρόβλεψη. Οι
εκτιµητές πυκνότητας Parzen εµφανίζονται στα 1960.

3.4.1 Θεωρία Bayes για ταξινόµηση προτύπων
r

Ο αλγόριθµος δικτύου PNN εκτιµά το κάθε άγνωστο πρότυπο εισόδου µε διάνυσµα x να
ανήκει στην κλάση/κατηγορία που µεγιστοποιεί την µεταγενέστερη (εκ των υστέρων ή aposteriori) υπο-συνθήκη πιθανότητα. Από το θεώρηµα Bayes, για το πρόβληµα δύο
r
κλάσεων Α, Β η πιθανότητα ένα δοσµένο άγνωστο πρότυπο εισόδου x να έχει προέλθει
από την κατηγορία Α δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

r
p( x A) p( A)
r
p( A x ) =
r
p( x )
r

Που σηµαίνει: “µε δοσµένο το x η µεταγενέστερη πιθανότητα εµφάνισης του Α είναι ίση
r
µε την προγενέστερη πιθανότητα εµφάνισης του x µε δοσµένο το Α, επί την
r
προγενέστερη πιθανότητα του Α, διά την προγενέστερη πιθανότητα του x ”
Προκειµένου να γίνει η χρήση αυτής της φόρµουλας του Bayes, πρέπει να υπολογίσουµε
την προγενέστερη (εκ των προτέρων, ή a-priori) πιθανότητα p(A), για την
κλάση/κατηγορία Α καθώς επίσης και την υπό-συνθήκη προγενέστερη πιθανότητα
r
κατηγορίας p( x A) . Η εκ των προτέρων πιθανότητα p(A), µπορεί να υπολογιστεί άµεσα
από τα δεδοµένα εκπαίδευσης, δηλαδή p(A) = NA/N όπου το NA υποδεικνύει τον αριθµό
σηµείων στο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης που είναι κατηγορίας Α και N= NA + NB ο
συνολικός αριθµός σηµείων. Ο παράγοντας κανονικοποίησης στον παρονοµαστή είναι το
άθροισµα όλων των αριθµητών για όλες τις κατηγορίες που δίνεται
r
r
r
r
από p( x ) =
p( x i ) p (i ) = p ( x A) p ( A) + p( x B ) p( B ) , και είναι ο ίδιος για όλες τις

∑
i

µεταγενέστερες πιθανότητες, κατά συνέπεια δεν είχε επιπτώσεις στον κανόνα απόφασης
r
Bayes. Κατόπιν πρέπει µόνο να βρούµε την άγνωστη υπό-συνθήκη πιθανότητα p( x A) , η

r

οποία είναι η πραγµατική Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας fA( x ) για την κατηγορία
Α, που υπολογίζεται εδώ από την µη παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας µε παράθυρα
Parzen. Η κλασσική προσέγγιση Parzen χρησιµοποιεί το άθροισµα των πολλών µικρών
µεταβλητών γκαουσσιανών κατανοµών, που βρίσκονται στο κέντρο κάθε προτύπου
εκπαίδευσης m, δηλαδή Fi ( X ) =

1
( 2πσ 2 )d / 2

1
m

∑

m
j =1

exp( −

X −X j
2σ 2

2

).

Ένας αποδεκτός κανόνας για τέτοιες στρατηγικές απόφασης που χρησιµοποιούνται για
να ταξινοµήσουν τα πρότυπα είναι ότι λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιήσουν το "αναµενόµενο ρίσκο." Τέτοιες στρατηγικές λέγονται "στρατηγικές
Bayes" και µπορούν να εφαρµοστούν στα προβλήµατα που περιέχουν οποιοδήποτε
αριθµό κατηγοριών.
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Για ένα πρόβληµα δύο κλάσεων Α και Β το δίκτυο PNN σχεδιάστηκε να αποφασίσει για
r
την ταξινόµηση ενός δοσµένου άγνωστου προτύπου x µέσω της χρήσης του βέλτιστου
κανόνα απόφασης Bayes:

r

r

r

r

d(x)=A εάν p(A)cA fA(x) > hB cB fB(x)

ή γενικά p( A) p( x A) > p ( B ) p ( x B )

d(x)=B εάν p(B)cA fA(x) < hB cB fB(x)

ή γενικά p( B ) p ( x B ) > p ( A) p ( x A)

όπου p(A) είναι η εκ των προτέρων (a-priori) πιθανότητα εµφάνισης προτύπων
προερχόµενων από την κατηγορία Α και p(B) (=1- p(A)) είναι αυτή της κατηγορίας Β, cA
και cB είναι τα κόστη της λάθος ταξινόµησης (οι συναρτήσεις απώλειας) και fA(x) και fB(x)
είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για τις κατηγορίες Α και Β αντίστοιχα.
Ένας παρόµοιος κανόνας απόφασης µπορεί να δηλωθεί για πρόβληµα πολλών κλάσεων.

r

Ένα δοσµένο άγνωστο πρότυπο εισόδου x θα ανήκει στην κατηγορία Α εάν το γινόµενο
των τριών όρων είναι µεγαλύτερο για την κατηγορία Α, συγκρινόµενο µε όλες τις άλλες
κατηγορίες. Σηµειώστε ότι οι εκ των προτέρων πιθανότητες P(c1), P(c2), …… P(cM), των
κλάσεων, υπολογίζονται άµεσα από τις καθολικές αναλογίες σε όλα τα δεδοµένα
εκπαίδευσης, και όχι έµµεσα από τις αναλογίες των προτύπων µέσα στο ίδιο το δίκτυο
PNN. Μερικά δεδοµένα εκπαίδευσης µπορούν έτσι να αποκλείονται αργότερα.

3.4.2 Parzen PDF Estimation
Η εκτίµηση µίας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (probability density function PDF) γίνεται χρησιµοποιώντας τα δείγµατα των πληθυσµών (το σύνολο εκπαίδευσης),
αναλόγως. Ο εκτιµητής Parzen [76] είναι η µέση τιµή των συναρτήσεων πυκνότητας
πιθανότητας για τα ‘n’ δείγµατα του πληθυσµού.
Στο δίκτυο PNN, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για
πού έχουν µία παράµετρο σίγµα σ µπορεί να υπολογιστεί
µέθοδο εκτίµησης γνωστή ως εκτιµητής PDF παραθύρων
r
πρότυπο εισόδου x αθροίζει όλες τις συνεισφορές από τα
πληθυσµό) σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

r
1
g(x) =
nσ

τις κατηγορίες δεδοµένων
από την µη-παραµετρική
Parzen [76] που για ένα
παράθυρα αυτά (σε έναν

r r
 x − xk 
W

∑
 σ 
k =1
n

όπου n είναι το πλήθος των προτύπων εκπαίδευσης, x είναι το άγνωστο πρότυπο εισόδου,
το xk είναι το k πρότυπο εκπαίδευσης, σ είναι η παράµετρος οµαλότητας (ή εύρους).
Η παράµετρος σίγµα σ καθορίζει το πλάτος της καµπύλης που περιβάλλει κάθε πρότυπο
xk, το W(d) είναι µια συνάρτηση βάρους (ή παράθυρο Parzen) που αποκτά µέγιστη τιµή
για d = 0 και (x – xk) είναι η απόσταση µεταξύ του προτύπου εισόδου x από ένα άλλο k
στο σύνολο εκπαίδευσης.
Ο µη παραµετρικός εκτιµητής Parzen επεκτάθηκε αργότερα από τον Cacoullo για την
περίπτωση πολλών µεταβλητών σίγµα (multivariate).

g ( x1 ,..., x p ) =

1
nσ 1 ....σ p

n

 x1 − x1,i

∑W 
i =1



σ1

,....,

x p − x p ,i 

σ p 

που εκφράζει ακριβώς το µέσο όρο των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας για τα n
δείγµατα στον πληθυσµό, και προσεγγίζει την αληθινή συνάρτηση καθώς αυξάνεται το
πλήθος των δειγµάτων εκπαίδευσης.
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3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PNN
Όταν παρουσιάζεται µία είσοδος X, ο κάθε νευρώνας Χi του στρώµατος προτύπων
υπολογίζει την απόστασή του από το Χ και περνά το αποτέλεσµα στην συνάρτηση
ενεργοποίησης (kernel). Το επίπεδο άθροισης αθροίζει αυτές τις τιµές, για κάθε οµάδα
κλάσης προκειµένου να παράγει ένα διάνυσµα πιθανοτήτων. Τελικά µία συνάρτηση
ανταγωνισµού στο επίπεδο εξόδου επιλέγει την µέγιστη από αυτές τις πιθανότητες και
παράγει 1 για αυτή την κατηγορία και 0 για τις άλλες.
Για παράδειγµα σε ένα πρόβληµα τριών κατηγοριών ή πληθυσµών, τo “?” είναι ένα
άγνωστο δείγµα και πρέπει να ταξινοµηθεί σε ένας από τους πληθυσµούς. Ο Αλγόριθµος
κοντινότερων γειτόνων θα ταξινοµούσε το άγνωστο “?” στην κατηγορία στην οποία
βρίσκεται το πλησιέστερο δείγµα στο “?” . Ένας αποτελεσµατικότερος ταξινοµητής θα
ελάµβανε υπόψη και τα άλλα δείγµατα στη λήψη της απόφασής του. Εντούτοις, δεν
πρέπει όλα τα δείγµατα να συµβάλουν το ίδιο στην ταξινόµηση του άγνωστου “?”. Τα
δείγµατα κοντά στον άγνωστο πρέπει να έχουν µια µεγάλη συµβολή (αύξηση
πιθανότητας ταξινόµησης τον άγνωστου σε εκείνο τον πληθυσµό). Τα δείγµατα µακριά
από το άγνωστο “?” πρέπει να έχουν µια µικρή συµβολή (µείωση πιθανότητας
ταξινόµησης του άγνωστου σε αυτό τον πληθυσµό). Μια ‘σφαίρα επιρροής’.

Εικόνα. Ο ταξινοµητής PNN θα υπολογίζει, για κάθε πληθυσµό/κλάση, το µέσο όρο όλων
των συνεισφορών που γίνονται από τα δείγµατα σε εκείνο τον πληθυσµό. Το άγνωστο
δείγµα θα ταξινοµηθεί ως µέλος του πληθυσµού που έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο.
Εντούτοις, ένα από τα κύρια µειονεκτήµατα αυτού του δικτύου είναι ότι έχει ένα νευρώνα
για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης και απαιτεί έτσι περισσότερους υπολογιστικούς πόρους
(αποθήκευση και χρόνος) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης από πολλά άλλα µοντέλα. Όταν
λειτουργεί σε µια ακολουθιακή µηχανή, απαιτείται χρόνος O(n) για να ταξινοµήσει ένα
µόνο διάνυσµα εισόδου. Σε παράλληλο σύστηµα, απαιτείται µόνο χρόνος O(log n), αλλά n
νευρώνες/κόµβοι και nm συνδέσεις απαιτούνται ακόµα (όπου το n είναι ο αριθµός
παραδειγµάτων στο σύνολο εκπαίδευσης και m είναι η διάσταση, δηλ. ο αριθµός των
γνωρισµάτων κάθε παραδείγµατος).
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3.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ PNN: ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπάρχει µία διαφορετική τάση µεταξύ των νευρωνικών δικτύων και των στατιστικών
τεχνικών. Οι στατιστικές µέθοδοι τείνουν να δώσουν περισσότερη έµφαση στη δοµή των
δεδοµένων (πιο παραµετρικές). Για τις µεθόδους νευρωνικών δικτύων η δοµή των
δεδοµένων είναι δευτερεύουσας σηµασίας (λιγότερο παραµετρικές). Εποµένως η
ποσότητα δεδοµένων που απαιτείται για τις στατιστικές µεθόδους είναι µικρότερη από
την ποσότητα δεδοµένων που απαιτείται για τις προσεγγίσεις τεχνητών νευρωνικών
δικτύων. Οι περισσότερες µέθοδοι είναι ασυµπτωτικά καλές αλλά οι περισσότερες από
αυτές επίσης µειονεκτήµατα. Στα νευρωνικά δίκτυα MLP µε Backpropagation
χρειάζονται πολύ µεγάλο αριθµό δειγµάτων και πολύ χρόνο εκπαίδευσης να
προσεγγιστούν βαθµιαία καλές τιµές συναπτικών βαρών. Όπως συνήθως λέγεται, στα
δίκτυα MLP τα δεδοµένα εκπαίδευσης ποτέ δεν είναι αρκετά. Επίσης η προσθήκη νέων
πληροφοριών στα MLP απαιτεί επανεκπαίδευση και αυτή είναι υπολογιστικά πολύ
ακριβή αλλά όχι για τα δίκτυα PNN. Τα PNN έχουν το πλεονέκτηµα ότι ο αλγόριθµος
πρόβλεψης λειτουργεί και µε λιγότερα δείγµατα.
Το σύνολο εκπαίδευσης του PNN πρέπει όµως να είναι αντιπροσωπευτικό του
πραγµατικού πληθυσµού για µία αποτελεσµατική ταξινόµηση. Έτσι χαρακτηρίζεται από
το ότι είναι πιο απαιτητικό από τα περισσότερα Νευρωνικά ∆ίκτυα, ικανοποιητικά
απλωµένο και όσο αραιό γίνεται, µε ανεκτικότητα σε εσφαλµένα ή ακραία σηµεία. Η
προσθήκη και η αφαίρεση των δειγµάτων εκπαίδευσης περιλαµβάνουν απλά την
προσθήκη ή αφαίρεση νευρώνων στο στρώµα προτύπων. Όταν το σύνολο εκπαίδευσης
αυξάνεται σε µέγεθος, το PNN συγκλίνει ασυµπτωτικά στο βέλτιστο ταξινοµητή Bayes.
Πέρα από την επιλογή του αντιπροσωπευτικού δείγµατος προτύπων νευρώνων, η
διαδικασία εκπαίδευσης ενός PNN είναι ουσιαστικά ο καθορισµός της τιµής της
παραµέτρου σίγµα.
Ο πιο άµεσος τρόπος να µειωθεί η απαίτηση αποθήκευσης και να επιταχυνθεί η εκτέλεση
είναι να µειωθεί ο αριθµός νευρώνων στο δίκτυο. Μια κοινή λύση σε αυτό το πρόβληµα
είναι να κρατηθεί µόνο ένα τυχαία επιλεγµένο υποσύνολο των αρχικών δεδοµένων
εκπαίδευσης στην οικοδόµηση του δικτύου. Εντούτοις, οι αυθαίρετες αφαιρέσεις
προτύπων µπορούν να µειώσουν την ακρίβεια γενίκευσης. Επιπλέον, είναι δύσκολο να
είναι γνωστό πόσοι νευρώνες µπορούν να αφαιρεθούν ακίνδυνα χωρίς ένα λογικό
κριτήριο τερµατισµού.
Το αρχικό σύνολο δειγµάτων µπορεί να επιλεγεί µε δειγµατοληψία εγγραφών από µία
µεγαλύτερη βάση δεδοµένων. Η µείωση στο σύνολο δειγµάτων µπορεί να γίνει µε χρήση
της τεχνικής stratification. Η τεχνική stratification είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν
υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις συχνότητες εµφάνισης των κλάσεων ή τιµών
γνωρισµάτων. Για παράδειγµα όταν µία κλάση έχει χίλια δείγµατα και µία άλλη πέντε. Η
επιλογή όµως πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει µε τον καλύτερο τρόπο και
τις άγνωστες κατανοµές των δεδοµένων. Στην µείωση στο σύνολο δειγµάτων µία καλά
σχεδιασµένη Στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία (Stratified Random Sampling) θα
είναι η ελάχιστη απαίτηση, όπου οι κλάσεις θα αντιπροσωπεύονται από έναν ικανό
αριθµό, τυχαίων όµως, αντιπροσώπων σηµείων δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει βέβαια ότι
κάθε σηµείο µέσα σε µία κλάση θα έχει ίδια πιθανότητα να επιλεγεί.
Μια άλλη µέθοδος δειγµατοληψίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι η συσταδοποίηση
(clustering).
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3.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ PNN: STRATIFIED SAMPLING
Η Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία χρησιµοποιείται και για να διαχωριστεί το
αρχικό/συνολικό data set και να επιλεγούν από αυτό τα σύνολα εκπαίδευσης (train set)
και δοκιµών (test set). Μερικές τεχνικές και µέθοδοι για το διαχωρισµό σε train set και
test set είναι:
Στρωµατοποιηµένη
Τυχαία
∆ειγµατοληψία:
Η
τεχνική
stratification
χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις συχνότητες εµφάνισης των
κλάσεων ή τιµών γνωρισµάτων, όπου µία κλάση µπορεί να έχει πολλά δείγµατα και µία
άλλη λίγα. Στην Στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία (Stratified Random Sampling),
το σύνολο δεδοµένων µεγέθους Ν, διαιρείται σε Κ διαφορετικά υποσύνολα
χρησιµοποιώντας τις Κ διαφορετικές τιµές κάποιου γνωρίσµατος, συνήθως της
κατηγορίας/κλάσης (ή άλλου γκρουπ γνωρισµάτων). Τα υποσύνολα αποκαλούνται
στρώµατα (strata), και έχουν πληθυσµούς µεγέθους Nk (k=1,..K), µε N = Σ Nk. Από κάθε
στρώµα/κλάση επιλέγεται ανεξάρτητα ένα, ίσου ποσοστού p για όλες, τυχαίο δείγµα
µεγέθους αk = p Nk. Το τελικό στρωµατοποιηµένο τυχαίο δείγµα έχει µέγεθος α = Σ αk και
χρησιµοποιείται ως σύνολο εκπαίδευσης, ενώ το υπόλοιπο των δεδοµένων, Ν-α,
διαµορφώνει το σύνολο δοκιµής. Αυτή η συµµετρικά αναλογική κατανοµή χρησιµοποιεί
ένα κλάσµα δειγµατοληψίας από κάθε στρώµα που είναι ανάλογο προς αυτό του
συνολικού πληθυσµού.
Στην παρούσα µελέτη του PNN αυτή είναι µία µέθοδος που χρησιµοποιούµε για να
παράγουµε τα σύνολα εκπαίδευσης και δοκιµής.
k-Fold Cross-Validation: Σύµφωνα µε την τεχνική της k-απλής διασταυρωµένης
επικύρωσης, το αρχικό σύνολο δεδοµένων διαιρείται σε k µέρη περίπου ίσου µεγέθους.
Στη συνέχεια, ένα από τα υποσύνολα k χρησιµοποιείται ως δοκιµή ενώ τα υπόλοιπα k-1
υποσύνολα διαµορφώνουν το σύνολο εκπαίδευσης. Το σφάλµα υπολογίζεται από το µέσο
σφάλµα σε όλα τα k.
Train-Validation-Test Partitioning: Είδαµε ότι η πρακτική του διαχωρισµού του
συνόλου δεδοµένων σε αυτά τα τρία συστατικά είναι τυποποιηµένη στη βιβλιογραφία
των νευρωνικών δικτύων. Στα πλαίσια του PNN, είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουµε το
δίκτυο χρησιµοποιώντας τα πρότυπα του συνόλου εκπαίδευσης (train set). Ο αλγόριθµος
βελτιστοποίησης, στη συνέχεια, καθορίζει την παράµετρο διάδοσης σ µε την
ελαχιστοποίηση του σφάλµατος ταξινόµησης στο σύνολο επικύρωσης (validation set). Το
τελικό σφάλµα υπολογίζεται εφαρµόζοντας το εκπαιδευόµενο δίκτυο στο σύνολο δοκιµής
(test set).
∆ειγµατοληψία πριν τo διαχωρισµό σε train set, test set: Η µέθοδος stratification
δεν µπορεί να συνυπολογίσει τις πιθανές συστάδες και κατανοµές δεδοµένων µε
διαφορετική πυκνότητα, εύρος ή διακύµανση. Υποθέτει µόνο ότι από µία πυκνή οµάδα θα
επιλεγούν περισσότερα τυχαία σηµεία. Κατάλληλες τεχνικές συσταδοποίησης στα
δεδοµένα της βάσης θα µπορούν να εξάγουν τα πραγµατικά αντιπροσωπευτικά σηµεία
δεδοµένων. Από τη µία αλγόριθµοι clustering όπως οι k-medoids, k-centers, προσπαθούν
να επιτύχουν κάτι τέτοιο, την εξαγωγή των πιο αντιπροσωπευτικών σηµείων, αλλά µόνο
προσεγγιστικά και ίσως χρειάζεται ένας ικανός αλγόριθµος clustering για δειγµατοληψία
πριν το διαχωρισµό σε train set και test set όπως ο Affinity Propagation.
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3.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ PNN: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΙΓΜΑ
Ο µόνος παράγοντας ελέγχου που χρειάζεται να επιλεγεί κατάλληλα κατά την εκπαίδευση
του Πιθανοκρατικού Νευρωνικού ∆ικτύου και να προκαλέσει ένα λογικό ποσό
επικάλυψης είναι ο παράγοντας σίγµα σ (τα πλάτη πυρήνων σi), καθώς επηρεάζεται
άµεσα η απόδοση ταξινόµησης του PNN.
Το κάθε παράθυρο Parzen καθορίζεται από την παράµετρο πλάτους σίγµα του κάθε
πυρήνα. Όλα τα πρότυπα Χi της κάθε κλάσης k, συνεισφέρουν στη θέση πρόβλεψης του
Χ κατά µία ποσότητα exp(-Di2/σ2) διαιρεµένη δηλαδή µε την αναλογία της απόστασής
τους από τη θέση Χ. Όσο µεγαλύτερη η απόσταση Di τόσο µικρότερη η συνεισφορά. Όσο
µεγαλύτερη η παράµετρος σίγµα, τόσο µεγαλύτερο το παράθυρο Parzen και τόσο
µεγαλύτερη γίνεται η συνεισφορά περισσότερων γειτονικών σηµείων.
Η µορφή των ορίων απόφασης του δικτύου PNN µπορεί να γίνει τόσο σύνθετη ανάλογα
µε τις ανάγκες µε την επιλογή µιας κατάλληλης τιµής του σίγµα. Έχει αποδειχθεί ότι το
όριο απόφασης ποικίλλει συνεχώς από υπερεπιφάνειες (hyperplane) όταν το
σίγµαάπειρο, σε ένα πολύ µη γραµµικό όριο που αντιπροσωπεύει τον ταξινοµητή
κοντινότερου γείτονα όταν το σίγµα0. Εάν το σ είναι πάρα πολύ µεγάλο ή πάρα πολύ
µικρό οι αντίστοιχες συναρτήσεις πυκνότητες πιθανότητας γίνονται ανεπαρκής
οδηγώντας σε αύξηση των λαθών ταξινόµησης. Οι πολύ µικρές τιµές σίγµα προκαλούν
µια πολύ ακιδωτή προσέγγιση υπερεπιφάνειας που δεν µπορεί να γενικεύσει ενώ, οι
πάρα πολύ µεγάλες τιµές οµαλοποιούν όλες τις λεπτοµέρειες.

Εικόνα. Συσχέτιση µεταξύ παραµέτρου σίγµα και ορθής ταξινόµησης
∆ιάφορες τεχνικές έχουν προταθεί για να επιλέξουν την παράµετρο σίγµα, που συχνά
επιλέγεται ευρετικά (heuristically). Για παράδειγµα µπορεί να υπολογιστεί στατικά από
την εξίσωση σ = (1 / N )

∑ ∑
N

N

i =1

j =1

xi − x j , όπου Ν ο αριθµός δειγµάτων δεδοµένων.

∆υναµικά για να καθοριστεί η παράµετρος σίγµα, η κάθε µέθοδος εκτιµά µια τιµή σίγµα
µε χρήση στατιστικών τεχνικών holdout ή Jackknife ή leave-one-out και cross validation.
Έτσι ο αλγόριθµος µπορεί να καθορίσει την παράµετρο σίγµα µε το να ελαχιστοποιήσει
την Jackknife αναλογία σφάλµατος ταξινόµησης στο σύνολο εκπαίδευσης.
Για απλοποίηση στο µοντέλο single-sigma χρησιµοποιείται µία µόνο ενιαία παράµετρος
σίγµα σ κοινή για όλα τα γνωρίσµατα προτύπων , αντί των πολλών σίγµα ένα σίγµα για
κάθε γνώρισµα στο multi-sigma model. Τα µοντέλα single-sigma θα µπορούν να
υπολογιστούν γρηγορότερα και µπορούν να παράγουν λογικά µοντέλα όταν όλα τα
γνωρίσµατα είναι περίπου ίσης σπουδαιότητας. Εντούτοις, τα µοντέλα πολυ-σίγµα είναι
γενικότερα από το single-sigma και είναι χρήσιµα όταν τα γνωρίσµατα είναι
διαφορετικών φύσης και σπουδαιότητας [64].
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3.9 ΜΟΝΤΕΛΑ SINGLE-SIGMA: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGMA
Όταν υπάρχει µία µόνο παράµετρος σίγµα το µοντέλο λέγεται single sigma PNN ή
οµοσκεδαστικό. Για την επιλογή αυτής της παραµέτρου εφαρµόζουµε συστηµατικές
δοκιµές των τιµών για το σίγµα σε µία περιοχή εύρους µε την οριοθέτηση της βέλτιστης
τιµής σε κάποιο διάστηµα, και το στένεµα αυτού του διαστήµατος. Η µέθοδος Holdout (ή
Jackknife, ή Leave-one-out) και η µέθοδος Cross-Validation χρησιµοποιούνται για να
βαθµολογήσουν την απόδοση κάθε ‘δοκιµής’ σίγµα.
Η µέθοδος Holdout (ή Jackknife) λειτουργεί ω εξής: (α) επιλέγει αποκλείοντας (Holdout)
ένα δείγµα Χ από το σύνολο εκπαίδευσης, (β) δοκιµάζει εάν το PNN ταξινοµεί σωστά το
αποκλεισµένο δείγµα Χ, αφού το έχει αποκλείσει από την άθροιση και (γ) επαναλαµβάνει
για κάθε δείγµα στο σύνολο εκπαίδευσης.
Όταν το σίγµα είναι µικρό, µόνο τα γειτονικά πρότυπα Xi διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο
και υπάρχει µεγάλη ακρίβεια αν τα πρότυπα είναι αντιπροσωπευτικά. Όταν το σίγµα
τείνει στο µηδέν (σ 0), τότε δίνει πάντα την κλάση του κοντινότερου γείτονα Xj. Εάν το
σίγµα είναι µεγάλο τότε ακόµη και οι απόµακροι γείτονες επηρεάζουν την εκτίµηση στο Χ
οδηγώντας σε µια πολύ οµαλή εκτίµηση. Αυτή η οµαλοποίηση µέσω µεγαλύτερου σίγµα
είναι συχνά επιθυµητή. Για παράδειγµα όταν τα δεδοµένα έχουν θόρυβο, ή δεν είναι
πλήρως αντιπροσωπευτικά των πραγµατικών τότε το PNN πρέπει να ταιριάξει καλύτερα
στα δεδοµένα µε ακρίβεια και πρέπει να ακολουθεί την κάθε µικρή τοπική τάση των
δεδοµένων. Μεγαλύτερη παράµετρος σίγµα αποσβένει τα σφάλµατα, καθώς
επικαλύπτονται και αλληλοαναιρούνται. Οι επιδράσεις µεγάλου σίγµα φαίνονται αρκετά
πρόωρα, από τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης. Ένα αντιστάθµισµα µεταξύ των ποσοτήτων
της ‘οµαλοποίησης’ και του επιθυµητού ‘ελάχιστου σφάλµατος’ υπάρχει σε αυτό το στάδιο
που εξαρτάται από τη φύση των δεδοµένων και το πλαίσιο χρήσης του εκτιµητή.
Υπάρχουν τρία βήµατα στην επιλογή βέλτιστης παραµέτρου σίγµα που χρησιµοποιήσαµε
στην παρούσα µελέτη:
•

Κριτήριο απόδοσης train error µε σταθερό σίγµα, Το train error για να είναι
αµερόληπτο πρέπει πρώτα να αποκλείεται το κάθε πρότυπο εκπαίδευσης X από
τους νευρώνες του επιπέδου προτύπων του PNN και να εφαρµόζει το PNN για να
βρεθεί η κλάση αυτού του X προτύπου. Η µέθοδος λέγεται Holdout.

•

Κριτήριο test error µε σταθερό σίγµα. Το test error υπολογίζεται εφαρµόζοντας το
δίκτυο PNN σε όλα τα πρότυπα του test set.

•

Αλγόριθµος βελτιστοποίησης: συστηµατική δοκιµή των τιµών για το σίγµα σε
κάποια περιοχή εύρους. Η τυπική µέθοδος cross-validation ξεκινάει από µεγάλες
τιµές και µικραίνοντας το σίγµα τα σφάλµατα µειώνονται και σε κάποιο σηµείο το
test error διαφοροποιείται από το train error.
Σίγµα σ
0.5
0.1
0.05
0.01
0.005
0.001

Train error
21.5
7.5
2.1
0.4
0.09
0.00

Test error
20.5
7.8
2.0
0.8
0.3
0.6

Εικόνα. Μετά το σ=0.005 ενώ το train error µειώνεται το test error αυξάνεται.
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3.10 ΜΟΝΤΕΛΑ MULTI-SIGMA
Όταν υπάρχουν πολλές παράµετροι σίγµα σi το µοντέλο λέγεται multi sigma PNN ή
ετεροσκεδαστικό Για την επιλογή των παραµέτρων σίγµα σi αναλύουµε τα ακόλουθα:
Standard deviation: Θέτουµε τις παραµέτρους σίγµα σi ίσες µε την τυπική απόκλιση
STD για κάθε διάσταση Xi χωρίς διάκριση των ετικετών κλάσεων (που είναι πολύ
καλύτερο από τη χρήση των αποκλίσεων για κάθε κλάση ξεχωριστά). Το STD(Xi) είναι η
τυπική απόκλιση της διάστασης ith πριν από την κανονικοποίηση (standardization).
Cross-validation: Σύµφωνα µε την διασταυρωµένη επικύρωση το σύνολο εκπαίδευσης
διαιρείται σε train set και validation set. Αξιολογούµε τα σφάλµατα από την εφαρµογή
των παραµέτρων σi = k•STD(Xi) για κάθε διάσταση Xi, όπου τα k επιλέγονται από τιµές
{1/2, 1/4, 1/8, 1/16...κλπ} , και το STD(Xi) είναι η τυπική απόκλιση της διάστασης ith πριν
από την κανονικοποίηση (standardization). Η καλύτερη τιµή k επιλέγεται σύµφωνα µε
την απόδοση των διαφορετικών µοντέλων του δικτύου PNN στο σύνολο επικύρωσης.
Προκειµένου να παραχθεί µια ακριβής εκτίµηση απαραίτητο είναι το σίγµα να είναι σ <<
STD(X), όπου το STD(X) είναι η αµερόληπτη τυπική απόκλιση του X.
Clustering: Ένας ακόµη τρόπος εύρεσης των παραµέτρων σίγµα, είναι να γίνει πρώτα
συσταδοποίηση των δεδοµένων εκπαίδευσης, και έπειτα η προσέγγιση των υπο-συνθήκη
(class-conditional) πιθανοτήτων µε γκαουσσιανές που κεντροθετούνται στα κέντρα
συστάδων αντί των πραγµατικών σηµείων. Η συσταδοποίηση δεδοµένων δίνει την
πρόσθετη δυνατότητα του υπολογισµού των παραµέτρων αυτών από τις τυπικές
αποκλίσεις (STD) µέσα σε κάθε συστάδα. Για το δίκτυο PNN, κάποιος µπορεί να
εφαρµόσει συσταδοποίηση δεδοµένων σε κάθε κλάση ξεχωριστά (που είναι εντυπωσιακά
γρηγορότερη από την συσταδοποίηση ολόκληρης της βάσης δεδοµένων).
Πολλές διαδικασίες συσταδοποίησης έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για το δίκτυο PNN στη
βιβλιογραφία όπως η προσέγγιση learning vector quantization (LVQ) [77], η
συσταδοποίηση K-means [78], το µίγµα γκαουσσιανών, ο αλγόριθµος Dynamic Decay
Adjustment (DDA) [79] και η συσταδοποίηση K-medoids [80]. Αυτές οι προσεγγίσεις
τροποποιούν το PNN µε τη µείωση του αριθµού πυρήνων. Για παράδειγµα, η προσέγγιση
DDA βελτιστοποιεί τη παράµετρο σίγµα για τα δίκτυα PNN µε ακτινικές συναρτήσεις
βάσης (RBF). Η εργασία [80] παρουσιάζει ένα PNN που ενσωµατώνει την τεχνική
bagging για prior weighting, την συσταδοποίηση (clustering) στο σύνολο εκπαίδευσης και
την γενικευµένη µήτρα παραµέτρων διασποράς (spread parameters’ matrix).
Κάθε κέντρο συστάδων είναι ουσιαστικά ένα νέο πρότυπο εκπαίδευσης µε ορισµένη
πολλαπλότητα (multiplicity). Κάθε παράµετρος σίγµα εξαρτάται από τις συστάδες. Όταν
εφαρµόζεται συσταδοποίηση στο PNN, η τροποποιηµένη έκδοση της εξίσωσης είναι:

F(x | c j ) =

j 2

d ( xi − X ir ) 
−
exp
∑r=1 ∏ d σ j  ∑i =1 2σ 2 
Nj
( 2σ ) d / 2 ∑r =1 N rj
i =1 ir
ir



1

Nj

N rj

Όπου N rj είναι η ο αριθµός των αρχικών δειγµάτων εκπαίδευσης που καλύπτονται από
τη συστάδα rth στην κατηγορία j, ενώ σ irj και X irj είναι η παράµετρος λείανσης σίγµα
και ο µέσος (ή ο αντιπρόσωπος) της διάστασης ith για τη συστάδα rth στην κατηγορία j,
αντίστοιχα. Αν και αυτή η προσέγγιση συµπιέζει τα δεδοµένα εκπαίδευσης και µπορεί να
καθορίσει µια καλύτερη τιµή για τη παράµετρο λείανσης σίγµα από την µέθοδο crossvalidation, τείνει να εκφυλίσει µερικές φορές την εκτίµηση των συναρτήσεων πυκνότητας.
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3.11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ PNN ΓΙΑ DATA
MINING
Υπάρχουν διάφορα πρακτικά σενάρια όπου είναι επιθυµητή µια παράλληλη ή
κατανεµηµένη εφαρµογή ενός αλγορίθµου εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα, όπως το
νευρωνικό δίκτυο PNN. Για παράδειγµα, όταν διάφορα νοσοκοµεία θέλουν να
χρησιµοποιήσουν τις συνδυασµένες βάσεις δεδοµένων τους για να εκπαιδεύσουν έναν
ταξινοµητή PNN για την ανίχνευση µελλοντικών περιπτώσεων ειδών καρκίνου. Η Ένωση
ή ο Οργανισµός που προσπαθεί να πετύχει αυτόν τον στόχο απαρτίζεται από διάφορους
τόπους, κάθε ένας από τους οποίους διατηρεί τοπικά τις ίδιες πληροφορίες (γνωρίσµατα)
για διαφορετικά αντικείµενα (εγγραφές) µε αποτέλεσµα µία οριζόντια κατανεµηµένη
βάση δεδοµένων. Η “φάση εκπαίδευσης” του δικτύου PNN αποτελείται από τη φόρτωση
των δεδοµένων εκπαίδευσης και τον καθορισµό της παραµέτρου σίγµα. Αυτή η έλλειψη
µιας εκτενούς και περίπλοκης φάσης εκπαίδευσης καθιστά το PNN πολύ ταιριαστό για
on-line λειτουργία, όταν προστίθενται νέα σηµεία δεδοµένων στο σύνολο εκπαίδευσης.
Το PNN έχει γενικά πολυπλοκότητα Ο(Ν2) στην εκπαίδευσή του. Ένα δοσµένο σύνολο
δεδοµένων Ν σπάει µε ποσοστό a σε train set µεγέθους a·N που δηµιουργεί τους
νευρώνες προτύπων, και ένα test set µεγέθους (1-a)·N. Για να υπολογιστεί το train error
πρέπει να γίνουν (a·N) (a·N) υπολογισµοί. Για να υπολογιστεί για το test error κάθε
κατηγορία του test set πρέπει να γίνουν (a·N) ((1-a)·N) υπολογισµοί. Συνολικά η
πολυπλοκότητα γίνεται Ο(a2·N2)+Ο(a·(1-a)·N2). Αν λάβουµε υπόψη και τον αριθµό d
διαστάσεων των δεδοµένων τότε γίνεται Ο(a2·N2·d2+a·(1-a)·N2·d2)= Ο(a·N2·d2).
Για την ελάττωση του υπολογιστικού κόστους του Νευρωνικού δικτύου PNN έχουν
εµφανιστεί ποικίλες λύσεις. Συνοπτικά µπορεί να δοκιµαστεί: 1) µείωση του a, του
ποσοστού αριθµού νευρώνων στο επίπεδο προτύπων για το οποίο είδαµε αρκετές
εργασίες στην εισαγωγή του κεφαλαίου, 2) µείωση του Ν, του αριθµού δεδοµένων µε
συσταδοποίηση και 3) µείωση του d, των διαστάσεων που θα δούµε αµέσως παρακάτω.
Για την µείωση του Ν έχει ερευνηθεί η συσταδοποίηση των δεδοµένων εκπαίδευσης που
µειώνει τον αριθµό προτύπων εκπαίδευσης επειδή αντικαθιστά οµάδες του αρχικού
συνόλου µε τους αντιπροσώπους τους. Στην εργασία [80] οι αντιπρόσωποι προτύπων
βρίσκονται εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο K-medoids στα δεδοµένα εκπαίδευσης κάθε
κλάσης. Τα εξαγόµενα medoids από κάθε κλάση χρησιµοποιούνται ως κέντρα των
συναρτήσεων πυρήνων των PNN. Με αυτό, επιτυγχάνεται ένα πολύ µικρότερο PNN. Ο
αριθµός των κέντρων, που εξάγονται από τα δεδοµένα κάθε κλάσης, είναι περίπου ίσος
µε το 5% του µεγέθους κάθε κλάσης. Στην εργασία [81] έγινε συσταδοποίηση µε χρήση
των Self Organizing Maps (SOM). Στην εργασία [82] έγινε µια σύγκριση τριών µεθόδων
(LVQ, General Grouping Method, και Reciprocal Neighbors method) για τη µείωση του
µεγέθους του συνόλου εκπαίδευσης.
Η εργασία [83] µετατοπίζει το πρόβληµα από τη µείωση του αριθµού του συνόλου
εκπαίδευσης στην µείωση του d, της διαστατικότητάς του. Προτείνεται ένας
επαναληπτικός αλγόριθµος µείωσης χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (features) όπου αυτά
τα γνωρίσµατα που είναι υπερβολικά θορυβώδη ή συµβάλουν ελάχιστα στις τελικές
ταξινοµήσεις αφαιρούνται. Εντούτοις, η µείωση της διαστατικότητας των προτύπων
εκπαίδευσης δεν είχε σηµαντική επίδραση στην υπολογιστική πολυπλοκότητα του PNN
όσο έχει η µείωση του αριθµού προτύπων µέσω συσταδοποίησης.
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Εάν και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την µείωση του ποσοστού a των νευρώνων
προτύπων, δεν είναι εύκολο να αποφύγει κάποιος τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης µε
PNN που είναι µεγάλα τόσο σε µέγεθος a ή σε αριθµό δειγµάτων εκπαίδευσης Ν, όσο και
σε αριθµό διαστάσεων d, και πολυπλοκότητα.
Αξίζει να δώσουµε µία απλή εξήγηση για αυτό. Το Νευρωνικό ∆ίκτυο PNN είναι τοπικής
φύσης και βασίζει τη λειτουργία του στην προσέγγιση πυκνότητας µε παράθυρα Parzen.
Αυτές οι ‘µη-παραµετρικές’ συναρτήσεις µη-γραµµικής πυκνότητας δεδοµένων
προσεγγίζονται τόσο καλύτερα όσο περισσότερα δεδοµένα υπάρχουν διαθέσιµα. Όσο
αυξάνεται η µη-γραµµικότητα, δηλαδή για παράδειγµα όταν υπάρχουν πολλές
ανοµοιογενείς συστάδες σηµείων δεδοµένων µέσα σε άλλες συστάδες διαφορετικής
διακύµανσης, τόσο περισσότερα δεδοµένα στο επίπεδο προτύπων νευρώνων χρειάζονται
για τα παράθυρα Parzen. Στο επίπεδο αυτό οι νευρώνες πρέπει βέβαια να µειωθούν για
να γίνει απλούστερο το µοντέλο, ακολουθώντας την αρχή της φειδωλίας (Occam's razor)
που λέει ότι “we prefer the model with the smallest possible number of parameters that
adequately represents the data”. Το µοντέλο όµως του PNN επειδή βασίζεται στην
τοπικότητα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν απλούστερο αλλά όχι τόσο απλό ώστε να
χαθεί η ουσία του, όπως ακριβώς λέει µία ρύση του Albert Einstein που επικαλείται
χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Parzen ότι “everything should be made as simple as possible,
but not simpler”. Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνουν πλήρως οι αλγόριθµοι µείωσης του
αριθµού νευρώνων προτύπων αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα του πεδίου εφαρµογής δεν
είναι τόσο ‘µη-γραµµικά’ όσο περιµέναµε, και βρέθηκε κάποια κανονικότητα, οπότε ίσως
εξ αρχής δεν θα χρειάζονταν η χρήση του πρωτογενούς PNN, αλλά µάλλον κάποιου άλλου
‘ηµι-παραµετρικού’ µοντέλου.
Στο παραπάνω αν προσθέσουµε και το σοβαρό ζήτηµα της διαχείρισης/ταξινόµησης των
εκτόπων/ακραίων σηµείων (outliers) που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα
πλεονεκτήµατα του PNN. Στο επίπεδο προτύπων νευρώνων πρέπει να έχει και έκτοπα
(outliers), ή θόρυβο, και λόγω του ότι δεν επηρεάζεται από αυτά και ιδιαίτερα επειδή
πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζει νέα άγνωστα δεδοµένα ως έκτοπα. Τα έκτοπα όµως
αποκλείονται από τους αλγόριθµους µείωσης των προτύπων εκπαίδευσης. Για αυτό
πολλές φορές το σύνολο εκπαίδευσης πρέπει να χρησιµοποιείται ‘ως έχει’.
Η φράση ‘data mining’ σηµαίνει πολλά εκατοµµύρια εγγραφών, µε διαφορετική
διακύµανση και µη-γραµµική πυκνότητα και µε πιθανά έκτοπα ή θόρυβο. Κατά συνέπεια
οι εφαρµογές για εξόρυξη γνώσης απαιτούν την επιτάχυνση των νευρωνικών δικτύων
PNN, όπου είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί η πλατφόρµα υλικού όσο το δυνατόν
περισσότερο, αφού είναι και από τη φύση τους παράλληλα.
Η εφαρµογή του παραλληλισµού στα νευρωνικά δίκτυα δεν είναι απλή διαδικασία.
Γενικά απαιτεί τον πλήρη έλεγχο στη αρχιτεκτονική λογισµικού του νευρωνικού δικτύου
προκειµένου να αναπαραχθούν συγκεκριµένες παράλληλες δοµές και µηχανισµοί
ελέγχου. Η αρχιτεκτονική κάθε µοντέλου νευρωνικού δικτύου καθορίζει τις πιθανές
παράλληλες λύσεις. ∆εδοµένου ότι οι αρχιτεκτονικές διαφέρουν πάρα πολύ από ένα
µοντέλο ή τύπο σε άλλο, είναι δύσκολο να υπάρξει µια γενική παράλληλη λύση.
Έτσι για το θέµα του παραλληλισµού των νευρωνικών δικτύων PNN σε πολλούς
επεξεργαστές έχουν εµφανιστεί το 2006-2009 αρκετές εργασίες και δοκιµές όπως τα
παράλληλα νευρωνικά δίκτυα PNN σε Beowulf Clusters [84], σε συστήµατα Grid mining
µε Map/Reduce [85], σε Clusters για Privacy Preserving PNN σε οριζόντια
κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων [86], ακόµη και σε Graphic Processing Units (GPUs)
[87] το 2009.
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3.12 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Το πρώτο βήµα για τα παράλληλα PNN, είναι µια µατιά στις δοµηµένες προσεγγίσεις για
την εφαρµογή του παραλληλισµού γενικά στα νευρωνικά δίκτυα. Στις εργασίες [88] και
[89] προτείνεται πώς να σπάσει η δοµή εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων
ξεκινώντας από χονδρόκοκκα µέρη (π.χ. sessions) και καταλήγοντας σε λεπτόκοκκα µέρη
(π.χ. weights) προκειµένου να εκτελούνται αυτά παράλληλα:
Training session parallelism
Training set (data) parallelism
Layer parallelism
Neuron/Node parallelism
Weight parallelism

Training session parallelism (Παραλληλισµός συνόδων εκπαίδευσης): Είναι η
εκπαίδευση και δοκιµή ενός δοσµένου νευρωνικού δικτύου ταυτόχρονα µε διαφορετικές
παραµέτρους εκµάθησης στα ίδια παραδείγµατα εκπαίδευσης. Τυπικά οι διαφορετικές
σύνοδοι τοποθετούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Επιτρέπει έτσι την υλοποίηση
του παραλληλισµού µε τη διανοµή διαφορετικών µοντέλων νευρωνικών δικτύων σε
διαφορετικούς επεξεργαστές για εκπαίδευση και δοκιµή στο ίδιο σύνολο εκπαίδευσης.
Training set (data) parallelism (Παραλληλισµός δεδοµένων): Εφαρµογή της
ταυτόχρονης εκµάθησης σε διαφορετικά δείγµατα δεδοµένων µέσα στην ίδια σύνοδο.
Ένα σύνολο δεδοµένων χωρίζεται σε διάφορα υποσύνολα και διανέµεται σε αντίστοιχο
αριθµό ίδιων µοντέλων νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύονται ταυτόχρονα. Κάθε
τοπικό δίκτυο προσαρµόζει όλες τις παραµέτρους του σύµφωνα µε τα τοπικά δεδοµένα σε
µία εποχή/κύκλο εκπαίδευσης. Τα βάρη κάθε τοπικού µοντέλου δικτύου συσσωρεύονται
χωριστά και στο τέλος κάθε εποχής διανέµονται σε όλους τους επεξεργαστές για να
υπολογίσουν τα καθολικά νέα βάρη. Τα διάφορα υποσύνολα εκπαίδευσης διανέµονται σε
διαφορετικούς επεξεργαστές. Λέγεται και Pattern parallel.
Layer parallelism (Παραλληλισµός στρωµάτων): Παρέχει ταυτόχρονο υπολογισµό
για τα στρώµατα του δικτύου. Το νευρωνικό δίκτυο µπορεί να έχει πολλά στρώµατα. Τα
στρώµατα σωληνώνονται (pipelined) έτσι ώστε µε σωληνωτή επεξεργασία τα
παραδείγµατα εκπαίδευσης παρέχονται µέσω του δικτύου µε έναν τρόπο που κάθε
στρώµα λειτουργεί σε ένα διαφορετικό κάθε φορά (σε σειρά) παράδειγµα εκπαίδευσης.
Τα διαφορετικά στρώµατα διανέµονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές.
Neuron/Node parallelism (Παραλληλισµός νευρώνων/κόµβων): Οι νευρώνες
του δικτύου διαµερίζονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Οι κατανεµηµένοι νευρώνες
των δικτύων εκτελούν παράλληλα τα αθροίσµατα βαρών και άλλους υπολογισµούς. Είναι
κλασικός παραλληλισµός δοµής δικτύου (λέγεται και Network Parallelism).
Weight parallelism (Παραλληλισµός βαρών): Εκλεπτύνει τον παραλληλισµό
κόµβων επιτρέποντας τον ταυτόχρονο υπολογισµό κάθε σταθµισµένης µε βάρη εισόδου.
Αυτή η µορφή παραλληλισµού που είναι στο επίπεδο συναπτικών βαρών µπορεί να
εφαρµοστεί στα περισσότερα από τα νευρωνικά δίκτυα. Εντούτοις η υλοποίηση του
παραλληλισµού βαρών µπορεί να αποδειχθεί πολύ λεπτόκοκκη (fine-grained), οδηγώντας
σε προβλήµατα απόδοσης, λόγω της υπερφόρτωσης σε νήµατα (thread bottleneck).
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3.13 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ PNN ME MPI
Το νευρωνικό δίκτυο PNN είναι εγγενώς παράλληλο µε τις βασικές ανεξάρτητες µονάδες
νευρώνων να εκτελούν τοπικούς υπολογισµούς. Σε αναλογία µε τον παράλληλο
προγραµµατισµό τα δύο κύρια παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται στον παραλληλισµό
των νευρωνικών δικτύων είναι: task parallelism (εδώ neuron/network parallelism ή
network-slicing) και data parallelism (εδώ training-set parallelism).
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούµε ένα κατανεµηµένο σύστηµα από Linux PC clusters.
Ο παράλληλος προγραµµατισµός των αλγορίθµων εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων
έγινε σε γλώσσα C µε το µοντέλο της µεταβίβασης µηνυµάτων (Message Passing) και τη
βιβλιοθήκη MPI (Message Passing Interface). Χρησιµοποιείται η τυπική παράλληλη
αρχιτεκτονική Master/Worker καθώς και η αρχιτεκτονική Pipeline.
Οι κύριες ρουτίνες MPI που χρησιµοποιούνται είναι:
• MPI_Bcast για την εκποµπή των µεταβλητών εισόδου σε άλλους επεξεργαστές
• MPI_Reduce, MPI_Allreduce για την αναγωγή/άθροιση των τοπικών σφαλµάτων
• MPI_Gather, MPI_Gatherv για την τελική συλλογή και συνδυασµένη έξοδο στον master
• MPI_SendRecv για την αποστολή/παραλαβή δεδοµένων σε κόµβους
• MPI_Barrier για τον συγχρονισµό των επεξεργαστών
Συγχρονισµός: Ένα άλλο ζήτηµα σχετικό µε τον παραλληλισµό έχει να κάνει µε τη
διατήρηση συνεπών αντιγράφων του ∆ικτύου στους κόµβους, για να ολοκληρωθεί η
εκµάθηση ή να ενηµερωθούν τα τοπικά αποτελέσµατα. Όταν οι κόµβοι επεξεργασίας
πρέπει να επικοινωνήσουν µε όλους τους άλλους, και κανένας κόµβος δεν µπορεί να
αρχίσει το επόµενο βήµα του έως ότου εφαρµόσει τις αναπροσαρµογές βαρών ή
αποτελεσµάτων από τους άλλους κόµβους. Αυτό µπορεί να είναι ένα δαπανηρό σηµείο
συγχρονισµού των κόµβων, αλλά µπορεί να εκµεταλλευθεί τους µηχανισµούς πολλαπλής
διανοµής (multicast) για να βελτιωθεί η απόδοση της επικοινωνίας. Στην υλοποίηση
χρησιµοποιούµε όποτε είναι δυνατό ρουτίνες που χρησιµοποιούν Ethernet multicasting
και αποφεύγεται έτσι µια ακριβότερη point-to-point λύση επικοινωνίας.
Οι ρουτίνες Gather, Reduce έχουν συγχρονισµένη επικοινωνία µετάδοσης µεταξύ των
υπολογιστικών κόµβων. Εντούτοις, η ταχύτητα της εκτέλεσης σε ολόκληρο το σύστηµα
περιορίζεται από τον πιο αργό κόµβο. Σε ένα οµοιογενές cluster υπολογιστών δεν υπάρχει
βέβαια αυτός ο περιορισµός αλλά στα ετερογενή ή και non-dedicated cluster αυτό µπορεί
να είναι ένα πρόβληµα. Σε τέτοια συστήµατα ένα σχήµα εξισορρόπησης φόρτου εργασίας
µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Για αυτό έχουµε τη συνάρτηση calcPointsPerNode().
Batch training: Πολλοί ακολουθιακοί αλγόριθµοι εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων σε
κάποια προβλήµατα µαθαίνουν γρηγορότερα όταν οι αναπροσαρµογές βαρών , ή
παραµέτρων τους, γίνονται µετά από κάθε πρότυπο εκπαίδευσης, δηλ. επαυξητικά
(incremental training), και άλλοι µαθαίνουν γρηγορότερα όταν ενηµερώνονται αφότου
έχει περάσει ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης (batch training). Κατάλληλα σχεδιασµένοι
επαυξητικοί on-line αλγόριθµοι εκµάθησης θα ξεπεράσουν ασυµπτωτικά την εκπαίδευση
σε οµάδες καθώς η ποσότητα δεδοµένων εκπαίδευσης αυξάνεται, αλλά υστερούν πολύ
στην αποδοτικότητα του παραλληλισµού. Εντούτοις, υπάρχουν άλλοι αλγόριθµοι όπως το
δίκτυο PNN για τους οποίους η εκπαίδευση σε οµάδες (Batch training) είναι ανώτερη και
σε απόδοση και σε ταχύτητα όπως θα δούµε στα PNN neuron parallel.
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3.14 PNN DATA PARALLELISM
Στον Παραλληλισµό δεδοµένων (Data Parallelism, train set parallelism) διανέµονται τα
δεδοµένα. Η παράλληλη εκπαίδευση γίνεται κρατώντας ένα αντίγραφο ολόκληρου του
νευρωνικού δικτύου σε κάθε κόµβο/επεξεργαστή. Έπειτα το σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης διανέµεται µεταξύ των επεξεργαστών και κάθε ένας επεξεργάζεται το
τοπικό υποσύνολό του.
Η υλοποίηση του παραλληλισµού δεδοµένων γενικά στην παράλληλη εκπαίδευση
νευρωνικών δικτύων χρησιµοποιεί έναν επεξεργαστή ελέγχου (κόµβος 0, ή Master) που
παίρνει ως είσοδο το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης, το κανονικοποιεί και το διανέµει
στους υπόλοιπους κόµβους. Όλοι οι κόµβοι αρχίζουν µε ίδιες εσωτερικές παραµέτρους
αλλά µε διαφορετικά υποσύνολα δεδοµένων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου
της φάσης εκπαίδευσης (πέρασµα από όλα τα τοπικά δεδοµένα) κάθε κόµβος παράγει τις
τοπικές αναπροσαρµογές συναπτικών βαρών (όταν υπάρχουν βάρη) και τα µερικά
σφάλµατα εκπαίδευσης που πρέπει να συνδυαστούν µε αυτά που παράγονται από τους
άλλους κόµβους, για να εξαχθούν τα καθολικά σε κάθε κύκλο/εποχή.

Εικόνα. Παραλληλισµός δεδοµένων (Data Parallelism). Το Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο
αναπαράγεται πλήρως σε κάθε κόµβο, και κάθε κόµβος παράλληλα επεξεργάζεται τοπικά
ένα υποσύνολο προτύπων από το σύνολο εκπαίδευσης. Στο τέλος κάθε τοπικού κύκλου
της επεξεργασίας, κάθε κόµβος µεταδίδει τις αναπροσαρµογές των βαρών του στους
άλλους κόµβους. Στο δίκτυο PNN δεν υπάρχουν βάρη που αλλάζουν στο τέλος κάθε
εποχής εκπαίδευσης. Υπάρχει όµως η αναπροσαρµογή της παραµέτρου σίγµα.
Ο παραλληλισµός δεδοµένων (Data parallelism) στα παράλληλα συστήµατα µειώνει το
ποσό επικοινωνίας και µπορεί να είναι µια αποτελεσµατική λύση σε όλες τις αιτίες των
µεγάλων χρόνων εκπαίδευσης στη ακολουθιακή εκπαίδευση των Νευρωνικών ∆ικτύων. Ο
παραλληλισµός δεδοµένων µπορεί να παρέχει επιταχύνσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

όταν το νευρωνικό δίκτυο είναι πολύ µεγάλο,

•

όταν τα σύνολα εκπαίδευσης και δοκιµής είναι πολύ µεγάλα, και

•

όταν απαιτείται για να ολοκληρώσει την εκπαίδευση ένας µεγάλος αριθµός
εποχών (πολλά περάσµατα ολόκληρου του συνόλου εκπαίδευσης).

Στον παραλληλισµό δεδοµένων κάθε κόµβος ταυτόχρονα σε κάθε κύκλο/εποχή έχει να
επεξεργαστεί µόνο ένα υποσύνολο του συνόλου εκπαίδευσης. Αυτό οδηγεί σε µια µείωση
στο χρόνο επεξεργασίας του σύνολο εκπαίδευσης δίχως κανένα κόστος επικοινωνίας
µέσα σε έναν κύκλο εκπαίδευσης (αντίθετα από τον παραλληλισµό δικτύων που απαιτεί
επικοινωνία µετά από κάθε επεξεργασία ενός πρότυπο εισόδου).
Ειδικά στα παράλληλα PNNs κάθε επεξεργαστής θα έχει τους ίδιους νευρώνες προτύπων
‘ως έχουν’ και κάθε ένα τοπικό PNN θα επεξεργάζεται το τοπικό υποσύνολο προτύπων
του από το test set, για να παράγει τα τοπικά σφάλµατα.
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Ένας γενικός αλγόριθµος Παραλληλισµού δεδοµένων σε ένα Νευρωνικό ∆ίκτυο είναι:
Data parallelism: Master/Worker simple independently parallel version
Master sends to all Workers the same copy of Neural Network
Master partition the data set and send a different partition to a different node processor.
For Each epoch {// a pass through all local data, is also called the training cycle
Each Worker independently process its local test set
Each Worker exchanges its weight updates with other nodes
Each Worker applies the weight updates to its copy of Neural Network
Each Worker computes local error rate and determines if local training is complete
}
(This is called ‘independent parallelism’ in every epoch. Search for best sigma parameter
can be done by several repetitions of an epoch)
Σε κάθε εποχή αλλάζουν οι εσωτερικές παράµετροι του καθολικού µοντέλου δικτύου.
Όταν τα νευρωνικά δίκτυα έχουν συναπτικά βάρη και ρυθµούς σφαλµάτων εκπαίδευσης
(error rates) που πρέπει να υπολογιστούν κατά την εκπαίδευση, τότε µετά από µία εποχή
τοπικής επεξεργασίας (πέρασµα από όλα τα τοπικά δεδοµένα), ένας
κόµβος/επεξεργαστής ανταλλάσσει τις αναπροσαρµογές βάρους του µε τους άλλους.
Κάθε κόµβος εφαρµόζει έπειτα τις αναπροσαρµογές βάρους στο αντίγραφό του
Νευρωνικού ∆ικτύου του και καθορίζει εάν η εκπαίδευση είναι πλήρης ή εάν ένας ακόµη
κύκλος της τοπικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητος.
Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι όλες οι τιµές που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της
φάσης εκπαίδευσης, όπως οι τιµές εξόδου (εύρεση κλάσεων) και οι τιµές σφαλµάτων,
είναι τοπικά διαθέσιµες, µειώνοντας την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων και το
συγχρονισµό του παράλληλου αλγορίθµου. Ένα τέτοιο νευρωνικό δίκτυο ανήκει στη
κατηγορία συγχρονισµένων προβληµάτων. Η ίδια λειτουργία εφαρµόζεται ταυτόχρονα σε
πολλά πρότυπα στο σύνολο εκπαίδευσης. Ο συγχρονισµός εµφανίζεται στο τέλος κάθε
εποχής εκπαίδευσης. Στις µηχανές κατανεµηµένης µνήµης αυτή η προσέγγιση φαίνεται
να είναι πολύ αποδοτική οδηγώντας σε µεγάλο κέρδος επιδόσεων.
Στα δίκτυα PNN, που δεν έχουν συναπτικά βάρη, η κάθε εποχή είναι αυτή που
ολοκληρώνεται η επεξεργασία των τοπικών test set ή που αλλάζει η παράµετρος σίγµα. O
Master στέλνει σε όλους ίδιους νευρώνες (train set) και διαφορετικό test set (uses
stratified sampling to ensure load balance). Έπειτα σε κάθε αλλαγή του σίγµα:
•

Όλοι οι Worker θα υπολογίζουν τις κλάσεις του test set και το testError (τοπικά
πρότυπα), θα παρακολουθούν τη διαφορά και θα αποστέλλουν στον Master.

•

ο Master µπορεί να υπολογίζει το trainError (ίδια πρότυπα) περνώντας κάθε ένα
πρότυπο νευρώνα του από το επίπεδο προτύπων του πάλι ως είσοδο του δικτύου
για εύρεση της κλάσης του (δίχως holdout).

Στο δίκτυο PNN ο παραλληλισµός δεδοµένων µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για να
βρεθεί και το train error µε cross validation ή holdout για εκτίµηση απόδοσης
(performance estimation) καθώς αλλάζει το σίγµα.
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Το αρχικό σύνολο χωρίζεται σε σύνολο εκπαίδευσης, train set TR, και δοκιµής, test set TE.
Κάθε επεξεργαστής k από το σύνολο των p επεξεργαστών έχει ένα αντίγραφο του train
set που φορτώνεται στο επίπεδο νευρώνων προτύπων. Υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα test
set που πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία από το δίκτυο PNN. Ο αρχικός στόχος είναι
να τελειώσει ολόκληρο το σύνολο δοκιµής TE όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να
µετρηθούν τα σφάλµατα train error και test error. Έτσι το σύνολο δοκιµής χωρίζεται σε
ίσα µέρη ΤE1, ΤE2, ΤE3 …TEp µεταξύ των επεξεργαστών.
Αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να επεκταθεί εύκολα σε ένα περιβάλλον πλέγµατος µε
ετερογενείς κόµβους. Η συνάρτηση calcPointsPerNode() που υπολογίζει τον αριθµό
σηµείων δοκιµής που στέλνονται σε κάθε κόµβο µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να
στείλει ποσότητα δεδοµένων ανάλογη µε την υπολογιστική ικανότητα κάθε
κόµβου/επεξεργαστή. Το παρακάτω σχήµα επεξηγεί τη ροή των δεδοµένων.
Node 1

….

TR

results1

TE1

resultsP

Node P
TR
TEP

Node 0
TR

Εικόνα. σχήµα ροής των δεδοµένων στο PNN DATA PARALLEL. Τρέχοντας παράλληλα,
οι κόµβοι κατηγοριοποιούν το τοπικό ΤΕ και στέλνουν τα αποτελέσµατα στον master.
Περιγραφή συναρτήσεων υλοποίησης: Στον κόµβο Master, ολόκληρο το σύνολο
εκπαίδευσης φορτώνεται µε τη συνάρτηση loadPNNDataFile(). Η ίδια συνάρτηση
διεξάγει και την κανονικοποίηση των δεδοµένων σε κάθε στήλη (νευρώνα εισόδου)
σύµφωνα µε τον γνωστό τύπο (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin). Η συνάρτηση
StratifiedRandomSampling() διαχωρίζει σε Train set (TR) και Test set (TE). Η συνάρτηση
calcPointsPerNode() υπολογίζει τον αριθµό σηµείων Test set που κάθε ένας
επεξεργαστής-κόµβος πρέπει να έχει. Οι συναρτήσεις MPI Broadcast(), διανέµουν
ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης TR από τον Master σε όλους τους άλλους κόµβους.
Αυτό είναι µια επικοινωνία δοµηµένη σε δέντρο, που στηρίζεται σε όλους τους κόµβους
για να διαδώσει γρήγορα τις πληροφορίες. Μόλις παραληφθεί το σύνολο εκπαίδευσης,
κατόπιν ο Master χωρίζει το σύνολο δοκιµής και στέλνει τα διαφορετικά µέρη του ΤE1,
ΤE2, ΤE3 …TEp σε κάθε επεξεργαστή-κόµβο. Κάθε κόµβος εκτελεί το τοπικό ∆ίκτυο PNN
και αποθηκεύει τα αποτελέσµατα σε τοπικό πίνακα. Τέλος, η διαδικασία MPI_Reduce(),
στέλνει τα αποτελέσµατα των train error και test error από τους κόµβους Workers και τα
συγχωνεύει στον Master. Αυτό είναι πλήρως ισοδύναµο µε το ακολουθιακό PNN.
Πολυπλοκότητα: Βρίσκουµε τώρα την πολυπλοκότητα υπολογισµών του παράλληλου
PNN. Στην αρχή, το σύνολο εκπαίδευσης πρέπει να φορτωθεί και µεταδοθεί σε όλους
τους κόµβους επεξεργαστές, σε χρόνο O(D |Ntrain|), Το D είναι διαστατικότητα των
δεδοµένων και Ntrain το µέγεθος τους. Υποθέτουµε ότι η λειτουργία µετάδοσης είναι
δεντρική διανοµή και εποµένως παίρνει O(log(D |Ntrain|)). Κατόπιν στέλνεται σε κάθε
κόµβο η δικιά του µερίδα του συνόλου δοκιµής. Αυτή η λειτουργία είναι απλά O(D |Ntest|).
Έπειτα το ακολουθιακό PNN εκτελείται, που απαιτεί O ((D |Ntrain| |Ntest| |Nclasses| ) / p)
διαδικασίες. Τέλος, τα αποτελέσµατα µαζεύονται πίσω στον κύριο κόµβο, ο οποίος
απαιτεί O(|Ntest|) επειδή µόνο µια ενιαία ετικέτα πρέπει να µεταβιβαστεί για κάθε σηµείο
δοκιµής. Αυτό οδηγεί σε µια συσσωρευτική πολυπλοκότητα
O( D |Ntrain| + log(D |Ntrain|) + D |Ntest| +(D |Ntrain| |Ntest| |Nclasses| ) / p + |Ntest| ) .
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3.15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ UCI DATABASES: ΑΠΟΔΟΣΗ PNN
Τα δεδοµένα προέρχονται από το UCI Repository of Machine Learning Databases [90],
από την οµάδα ‘Most Popular DataSets’, τα πιο δηµοφιλή δεδοµένα για πειραµατισµό. Σε
όλα τα πειράµατα µετρήθηκε το ποσοστό σωστά ταξινοµηµένων δειγµάτων του τεστ σετ :
(Classification Rate) = Correctly Classified Samples/(Total samples)
Iris database: Το σύνολο δεδοµένων Iris περιέχει 3 κατηγορίες 50 δειγµάτων, όπου
κάθε κατηγορία αναφέρεται σε έναν τύπο λουλουδιού iris (κρίνος). Μια κατηγορία είναι
γραµµικά διαχωρίσιµη από τις άλλες 2. Οι 2 τελευταίες δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµες
η µία από την άλλη. Τυπική µέγιστη ακρίβεια ταξινόµησης/κατηγοριοποίησης είναι 95%.
Wine database: Το σύνολο Wine περιέχει τη χηµική ανάλυση 178 κρασιών στην ίδια
περιοχή καλλιέργειας στην Ιταλία αλλά από τρεις διαφορετικές ποικιλίες. Το πρόβληµα
είναι να διακριθούν οι τρεις τύποι βασισµένοι σε 13 συνεχείς ιδιότητες που προέρχονται
από τη χηµική ανάλυση. Τυπική µέγιστη ακρίβεια ταξινόµησης είναι 90% έως 95%.
Wisconsin Breast Cancer database: Το σύνολο δεδοµένων καρκίνου του µαστού του
πανεπιστηµίου Wisconsin χρησιµοποιείται ευρέως για την ανάλυση απόδοσης των
αλγορίθµων κατηγοριοποίησης. Ο στόχος είναι να διακρίνει τις κλάσεις µεταξύ των
καλοήθων και κακοήθων όγκων βασισµένων στις διαθέσιµες εννέα µετρήσεις. Οι
µετρήσεις έχουν τιµές ακέραιων από ένα έως δέκα [1… 10]. Η αρχική βάση δεδοµένων
περιέχει 699 παραδείγµατα εντούτοις 16 από αυτά παραλείπονται επειδή είναι ελλιπείς,
το οποίο είναι κοινό και µε άλλες µελέτες. Η κατανοµή κλάσεων είναι 65,5% καλοήθες και
34,5% κακοήθες, αντίστοιχα. Τυπική µέγιστη ακρίβεια ταξινόµησης είναι 90% έως 95%.
Yeast database: Το σύνολο Yeast αποτελείται από 1484 παραδείγµατα µε 8
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µετρήσεων και αναλύσεων σηµάτων για περιοχές
εντοπισµού πρωτεινών. Η τυπική ακρίβεια εντοπισµού είναι 50%-55%.
Diabetes Pima Indians : Το σύνολο δεδοµένων Pima Indians Diabetes Database από
το National Institute of Diabetes, για τη διάγνωση διαβήτη σε ασθενείς σύµφωνα µε τα
κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Ο πληθυσµός των ασθενών αφορά άνδρες
και γυναίκες τουλάχιστον 21 ετών µε καταγωγή από τους Pima Indian, που ζουν κοντά
στο Phoenix της Arizona. Περιέχει 768 δείγµατα µε 8 γνωρίσµατα και 268 θετικές και
500 αρνητικές διαγνώσεις/ κλάσεις. Τυπική µέγιστη ακρίβεια ταξινόµησης 75%
Τα γενικά χαρακτηριστικά των datasets του UCI repository φαίνονται παρακάτω µαζί µε
τα αποτελέσµατα ταξινόµησης του test set.
Database

Sample
size

Input
attributes

Output
classes

<Classificat
ion rate>

PNN (σ = 0.1)
Classification
Rate

Iris

150

4

3

~95%

93%

96%

(σ=0.05)

Wine

178

13

3

~95%

93%

98%

(σ=0.32)

Wisconsin

683

9

2

~95%

95%

97%

(σ=0.36)

Yeast

1484

8

10

~55%

50%

52%

(σ=0.35)

Diabetes

768

8

2

~75%

70%

76%

(σ=0.33)

PNN optimum
Classification rate

Η πέµπτη στήλη προέρχεται από δικά µας πειράµατα εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων
MLP µε τους αλγόριθµους εκπαίδευσης trainLM, trainRP, trainSCG και από µέσες τιµές
από τους αλγόριθµους C4.5, Ripper. Η προτελευταία στήλη του PNN είναι η πρώτη
δοκιµή που κάναµε, µε sigma=0.1, δίχως προσπάθεια βελτιστοποίησης του σίγµα (τα
πειράµατα κράτησαν µερικά λεπτά), και η τελευταία στήλη µε εκπαίδευση του PNN.
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3.16 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ PNN DATA PARALLEL
Έπειτα η µελέτη γίνεται στην επιτάχυνση (speedup) και την αποδοτικότητα του
παραλληλισµού (Parallelisation efficiency). Καθορίζονται ως εξής:
Speedup = S / P

Parallelisation efficiency = S / (M P)

Όπου το M είναι ο αριθµός επεξεργαστών, P ο χρόνος που τρέχει το πρόγραµµα σε
πολλούς επεξεργαστές στον παράλληλο υπολογιστή, και S ο χρόνος που τρέχει
ακολουθιακά το πρόγραµµα σε έναν επεξεργαστή. Οι δοκιµές επιδόσεων έγιναν σε ένα
cluster PC µηχανών. Τα αποτελέσµατα είναι για 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10..12, και 14 µηχανές.
20,0

60
50

Points 10.000

16,0

Points 50.000

14,0
speedup

40
time

Points 10.000
Points 50.000

18,0

30

12,0
10,0
8,0

20

6,0

10

4,0
2,0

0

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
number of processors

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
number of processors

PNN Data Parallel: (A) µετρήσεις χρόνου για δύο σύνολα δεδοµένων µε 10.000 και
50.000 σηµεία αντίστοιχα, (Β) γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο
σύνολα δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα. Για 10.000
σηµεία έχουµε γραµµική επιτάχυνση µέχρι 8 επεξεργαστές και όταν αυξάνεται το
µέγεθος του προβλήµατος σε 50.000 σηµεία έχουµε γραµµική επιτάχυνση µέχρι 14
επεξεργαστές. Το ίδιο φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors

Points 10.000

Points 50.000

1

1,0

1,0

2

2,0

2,1

4

4,0

4,2

6

6,0

6,1

8

8,2

8,1

10

9,5

10,3

12

10,9

12,0

14

12,2

13,6

Στις µετρήσεις φαίνεται καθαρά η µείωση των χρόνων υπολογισµού µε την αύξηση των
επεξεργαστών καθώς και η γραµµική επιτάχυνση που επιτυγχάνεται µέχρι τους 14
επεξεργαστές. Ισχύει γενικά ότι όσο περισσότερα σηµεία τόσο καλύτερα αποτελέσµατα
µετρήσεων επιταχύνσεων έχουµε, για αυτό και περιοριζόµαστε σε µικρά σύνολα έως
50.000 δεδοµένα, όπου ήδη η επιτάχυνση είναι καθαρά γραµµική (12/12). Για ακόµη
µεγαλύτερα σύνολα τα αποτελέσµατα επιταχύνσεων είναι πάντα καλύτερα, αφού
βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους προβλήµατος.
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3.17 PNN NEURON PARALLELISM (NETWORK-SLICING)
Στον Παραλληλισµό νευρώνων νευρωνικού ∆ικτύου (ή Network Parallelism, ή Network
slicing) διαχωρίζεται το δίκτυο και οι νευρώνες διανέµονται σε τµήµατα. Έτσι για τα
µεγάλα δίκτυα PNN οι νευρώνες διανέµονται σε παράλληλους επεξεργαστές µε κάθε
µηχανή να κρατά ένα τµήµα του νευρωνικού δικτύου. Κάθε άγνωστο πρότυπο δοκιµής
υποβάλλεται σε επεξεργασία από τις µηχανές παράλληλα. Στα δίκτυα PNN οι νευρώνες
στο στρώµα προτύπων αποτελούνται από τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Άρα είναι το train
set που διανέµεται και το test set που παίζει το ρόλο των προτύπων εισόδου. Για να
επεξεργαστεί ένα πρότυπο εισόδου, απαιτείται η επικοινωνία µεταξύ των κόµβων που
περιέχουν τους κατανεµηµένους νευρώνες που συνδέονται µεταξύ τους.
WORKERS
X1,1

MASTER
Input pattern X

MASTER

..
.

P(Χ|c1)

X1,M1

G1
P(c1)

Worker 1
Layer 1

Worker 2

X2,1

Worker 3

..
.

.
.
.

X2,M2

..
.
Xk,1

Layer 2

MASTER

P(Χ|c2)
G2

P(c2)

C

.
.
.
P(Χ|ck)

P(ck)

Gk

..
.

Xk,Mk

Layer 3

Input Layer
X

Pattern Layer
(the train set)

Summation
Layer

Output
Layer

Εικόνα. (Α) Παραλληλισµός νευρώνων/δικτύου (Neuron/Network parallelism), όπου οι
νευρώνες ενός Νευρωνικού ∆ικτύου διανέµονται σε τρεις επεξεργαστές-κόµβους, που
λειτουργούν παράλληλα σε τρία στρώµατα για να επεξεργαστούν κάθε πρότυπο εισόδου.
(Β) Στο PNN µόνο το στρώµα προτύπων έχει διανεµηθεί σε δύο Workers (µε
stratification), ο κάθε ένας από τους οποίους έχει τα µισά πρότυπα κάθε κλάσης. Η
αναγωγή των αθροισµάτων γίνεται στον Master.
Ο παραλληλισµός νευρώνων επιτίθεται στο χρονοβόρο πρόβληµα εκπαίδευσης, δοκιµής
και λειτουργίας των δικτύων µε τη βελτίωση του χρόνου επεξεργασίας ενός προτύπου
εισόδου. Έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζεται καλά όταν υλοποιείται σε επίπεδο hardware
σε ειδικής χρήσης παράλληλο υλικό, ή πολυεπεξεργαστές κοινής µνήµης ή στα σηµερινά
πολύ-πύρηνα συστήµατα. Κάποια Νευρωνικά ∆ίκτυα µαθαίνουν καλύτερα αυξητικά ανά
πρότυπο (incremental training) και χρειάζονται συχνή επικοινωνία και συγχρονισµό ανά
κύκλο (ανά πρότυπο) ενώ άλλα µαθαίνουν καλύτερα όταν περνάνε ολόκληρες δέσµες
προτύπων (batch training) και χρειάζονται επικοινωνία και συγχρονισµό ανά εποχή. Αν
υλοποιηθούν στη γενική κατηγορία των cluster από workstations σε δίκτυο επικοινωνίας
LAN, τις ‘παράλληλες µηχανές κατανεµηµένης µνήµης’ η καθυστέρηση (latency) και το
εύρος ζώνης (bandwidth) των δικτύων LAN θα περιορίσουν σηµαντικά το βαθµό
παραλληλισµού λειτουργίας ακόµη και µεσαίου µεγέθους Νευρωνικών ∆ικτύων όταν
χρειάζεται συχνή επικοινωνία όλων σε κάθε κύκλο. Όταν το αρχικό Νευρωνικό ∆ίκτυο
είναι µικρού ή µεσαίου µεγέθους όπως τα MLP µε εκπαίδευση ανά πρότυπο, υπάρχει
ακόµα λιγότερο όφελος από µια υλοποίηση σε παράλληλες µηχανές κατανεµηµένης
µνήµης δεδοµένου ότι θα υπάρχουν λίγοι τοπικοί υπολογισµοί ανά σηµείο συγχρονισµού.
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Προκειµένου να ωφεληθεί από το διαχωρισµό νευρώνων σε πολλαπλές µηχανές
κατανεµηµένης µνήµης, το νευρωνικό δίκτυο πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο, όπως το
PNN, και να απαιτεί batch training, όπως το PNN, για να αποτρέψει το υψηλό κόστος
επικοινωνίας µεταξύ των νευρώνων των διαφορετικών επεξεργαστών να ακυρώσει την
επιτάχυνση λόγω παραλληλισµού. Το PNN έχει µια έµφυτη παράλληλη δοµή, και η
υλοποίηση του παραλληλισµού δεν είναι περίπλοκη.
Για την υλοποίηση του PNN Neuron Parallel σε Cluster από workstations, σε ‘παράλληλα
συστήµατα κατανεµηµένης µνήµης’, χρησιµοποιούµε την αρχιτεκτονική Master/Worker
µε το µοντέλο µεταβίβασης µηνυµάτων και τις ρουτίνες βιβλιοθήκης MPI (Message
Passing Interface) για τις επικοινωνίες µεταξύ των επεξεργαστών. Η βιβλιοθήκη MPI δεν
εξαρτάται από το hardware που το υποστηρίζει. Έτσι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα
παράλληλα προγράµµατα ακόµη και σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές. Τα ετερογενή δίκτυα
επεξεργαστών αποτελούνται από επεξεργαστές µε διαφορετικά ταχύτητα, µνήµη και
κόστος. Προσφέρουν ένα ισχυρό περιβάλλον για παράλληλους υπολογισµούς.
Ένας αλγόριθµος παραλληλισµού δικτύου για την λειτουργία του PNN είναι ο ακόλουθος:
PNN Neuron/Network parallelism: Master/Worker parallel
Master split data set into train and test (uses stratified sampling)
Master partition and distribute train set instances across workers to set up the local
distributed pattern neurons
Each Worker uses its local train set for the local pattern neurons (network parallelism).
Master Broadcast the same sigma parameter to all workers
For Each test set instance {
Master sequentially Broadcast an instance X (or a batch) of test set data to all workers
All workers compute local distances, kernels and send back partial sums for each class.
Master reduce all partial sums for each class from all workers, and find the class of X
}
(This testing cycle can be repeated for several sigma parameters, until a stopping
criterion is satisfied for the best sigma)
Το αρχικό σύνολο δεδοµένων χωρίζεται από τον Master σε σύνολο εκπαίδευσης, train set
TR, και δοκιµής, test set TE. Σε αυτήν την προσέγγιση το train set TR που αποτελεί τους
νευρώνες προτύπων χωρίζεται πάλι από τον Master σε ίσα µέρη TR1, TR2, TR3 … TRp και
αποστέλλεται µε χρήση MPI_Send() στους επεξεργαστές workers όπου φορτώνεται στο
στρώµα προτύπων νευρώνων τους. Έπειτα ο Master εκπέµπει µε MPI_Bcast() κάθε ένα
άγνωστο πρότυπο από το test set TE σε όλους τους άλλους επεξεργαστές. Όλοι οι
επεξεργαστές συνδέονται µε όλους τους νευρώνες εισόδου και εξόδου. Κάθε ένας θα
υπολογίσει το τοπικό αποτέλεσµα και αν υπάρχει και δεύτερο στρώµα παραλληλισµού θα
το στείλει σε όλους τους άλλους επεξεργαστές, ή αν υπάρχει µόνο ένα παράλληλο στρώµα
θα γίνει η αναγωγή των αποτελεσµάτων µε MPI_Reduce() στον Master.
Ο κόµβος Master µπορεί να εκπέµψει µε MPI_Bcast() και σε δέσµες TEBatch µεγέθους B το
test set σε όλους τους κόµβους. Αυτό το µέγεθος B πακέτων σηµείων µπορεί να ρυθµιστεί
για να τροποποιήσει την καθυστέρηση του συστήµατος και να προσαρµοστεί στη
διαθεσιµότητα των δεδοµένων.
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Το παρακάτω σχήµα επεξηγεί τη ροή των δεδοµένων.
Node 1
TR1
results1

….
TEBatch resultsP

Node P
TRP
TEBatch

Node 0
TR0

Εικόνα. Ροή των δεδοµένων στο PNN NEURON PARALLEL. Ο master µε MPI_Bcast()
µεταδίδει µία δέσµη σηµείων δοκιµής TEBatch. Τρέχοντας παράλληλα, οι κόµβοι
υπολογίζουν τοπικά τα µερικά αθροίσµατα για την ίδια δέσµη δοκιµής TEBatch και
στέλνουν τα αποτελέσµατα µερικών αθροισµάτων των πιθανοτήτων για κάθε κατηγορία
µε MPI_Reduce() πίσω στον master.
Περιγραφή συναρτήσεων υλοποίησης: Στον κόµβο Master, φορτώνεται ολόκληρο το
σύνολο δεδοµένων µε τη συνάρτηση loadPNNDataFile() που διεξάγει και την
κανονικοποίηση των δεδοµένων για κάθε νευρώνα εισόδου σύµφωνα µε τον τύπο (XiXmin)/(Xmax-Xmin). Η συνάρτηση StratifiedRandomSampling() διαχωρίζει σε Train set
(TR) και Test set (TE). Ο Master µε τη συνάρτηση calcPointsPerNode() υπολογίζει τον
αριθµό σηµείων του Train set που κάθε ένας επεξεργαστής πρέπει να έχει και αποστέλνει
µε MPI_Send() στους Workers τα διαφορετικά µέρη ΤR1, ΤR2, ΤR3 …TRp στο στρώµα
νευρώνων τους. Ο Master φορτώνει µια δέσµη B σηµείων του test set, TEBatch, και την
µεταβιβάζει µε MPI_Broadcast(), σε όλους τους κόµβους. Κάθε κόµβος εκτελεί το τοπικό
∆ίκτυο PNN και υπολογίζει τα µερικά αθροίσµατα των κλάσεων και αποθηκεύει τα
αποτελέσµατα σε τοπικό πίνακα. Τέλος, η διαδικασία MPI_Reduce(), στέλνει τα
αποτελέσµατα των µερικών αθροισµάτων των πιθανοτήτων κλάσεων για κάθε δείγµα στο
batch και τα συγχωνεύει στον Master που βρίσκει την αντίστοιχη κλάση για την τελική
ταξινόµηση και υπολογίζει τα test error.
Αυτό είναι πλήρως ισοδύναµο µε το ακολουθιακό PNN. Κάθε κόµβος λαµβάνει µια ίδια
δέσµη (batch) σηµείων. Για κάθε σηµείο δοκιµής, σε κάθε κόµβο k, υπολογίζονται τα
µερικά αθροίσµατα των πιθανοτήτων κατηγορίας. Αυτές οι πιθανότητες κατηγορίας
αθροίζονται µαζί όταν επιστρέφονται στον master.
Πολυπλοκότητα: Για τη χρονική πολυπλοκότητα του PNN Neuron parallel αρχίζει
αρχικά µε το διαχωρισµό του συνόλου εκπαίδευσης TR µεταξύ όλων των κόµβων. Αυτό
είναι µία λειτουργία O(D |TR|) όπου D η διάσταση των δεδοµένων. Κατόπιν, υπάρχει ο
βρόχος broadcast-reduce που εκτελείται batch φορές. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
αυτού του βρόχου, η φόρτωση των σηµείων δοκιµής ΤE θα είναι O(D |TE|). Θα υπάρξει
µια µετάδοση για κάθε batch µεγέθους B, που είναι συνολικά O(batches(log(BD)) επειδή
η λειτουργία µετάδοσης µε broadcast είναι δεντρική διανοµή. Κατόπιν, υπάρχει η µερική
εκτέλεση PNN, µε πολυπλοκότητα O(D |TE| |TR| / p). Τέλος, υπάρχει η αναγωγή
αποτελεσµάτων για κάθε κλάση C που κρατά O((log(CB) + CB)batches) επειδή είναι µια
δενδρικά δοµηµένη λειτουργία, που παίρνει τις µερικές λίστες αποτελέσµατος των
κόµβων και τις µετατρέπει σε τελικό αποτέλεσµα. Μετά από αυτή τη δενδρική Συλλογή
(gather) υπάρχει µια τελική αναζήτηση της µέγιστης πιθανότητας. Όλοι αυτοί οι
υπολογισµοί παράγουν µια πολυπλοκότητα O(D |TR| + D |TE| + batches(log(BD)) +
D|TE| |TR| / p + (CB)batches).
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3.18 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ PNN NEURON PARALLEL
Στις δοκιµές µετράµε τους χρόνους υπολογισµού πάλι σε ένα cluster PC µηχανών. Τα
αποτελέσµατα καθορίζονται για 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10.. και 12 µηχανές. Η µελέτη γίνεται
στην επιτάχυνση, speedup = S / P , όπου S ο ακολουθιακός χρόνος σε έναν επεξεργαστή
και P ο χρόνος που τρέχει το πρόγραµµα σε πολλούς επεξεργαστές.
12
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PNN Neuron Parallel: (A) µετρήσεις χρόνου για δύο σύνολα δεδοµένων µε 10.000 και
50.000 σηµεία αντίστοιχα, (Β) γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο
σύνολα δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα.
Για όλα έχουµε υπο γραµµική επιτάχυνση (9/12) µέχρι 12 επεξεργαστές. Αυτή η απόκλιση
βελτιώνεται ξεκάθαρα όταν αυξάνεται το µέγεθος του προβλήµατος σε 50.000 σηµεία
καθώς και όταν αυξάνεται το B, ο αριθµός σηµείων στο batch από 20 σε 500. Αυτό
οφείλεται στη διαφορά του σχεδόν incremental training (B=20) από το batch training
(B=500) που αναφέρθηκε στην αρχή.
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors
1
2
4
6
8
10
12

Points 10.000
B=20
1,0
2,0
3,9
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Points 10.000
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3,9
4,9
7,6
8,8
9,1

Points 50.000
B=500
1,0
2,1
4,2
6,3
8,3
8,8
9,4

Στις µετρήσεις φαίνεται καθαρά η µείωση των χρόνων υπολογισµού µε την αύξηση των
επεξεργαστών καθώς και η επιτάχυνση που επιτυγχάνεται µέχρι τους 12 επεξεργαστές.
Για ακόµη µεγαλύτερα σύνολα τα αποτελέσµατα επιταχύνσεων είναι πάντα καλύτερα,
αφού βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους προβλήµατος για αυτό και εξετάζουµε
µικρά σύνολα έως 50.000. Η απόκλιση από την γραµµικότητα (9/12) οφείλεται στην
καθυστέρηση του δικτύου και στο γεγονός ότι ο master πρέπει να αναζητήσει για κάθε
πρότυπο την αντίστοιχη κλάση (αυτή είναι και η κύρια διαφορά µε το data parallel).
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3.19 PNN HYBRID: NEURON + DATA PARALLELISM
Στην περίπτωση του PNN ο παραλληλισµός νευρώνων δικτύων χρησιµοποιείται για την
παράλληλη εκτέλεση PNNs σε συστήµατα κατανεµηµένης µνήµης. Στα παράλληλα PNNs
αυτή η προσέγγιση παραλληλισµού θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί από κοινού
µε την προσέγγιση παραλληλισµού δεδοµένων προς µια υβριδική έκδοση. Αυτό ισχύει
επειδή τα PNNs χρησιµοποιούν το ίδιο το train set για τους νευρώνες τους.
Μια πιθανή υβριδική παράλληλη έκδοση του αλγορίθµου PNN µπορεί να είναι:
PNN Hybrid: Neuron and Data parallelism: Master/Worker parallel version
Master partition all data across workers (uses stratified sampling to ensure load balance)
Each Worker split local data (with stratified sampling) to train and test set (data parallel)
Each Worker uses its local train set for the local pattern neurons (network parallelism).
Master send the same sigma parameter to all workers
For each worker Wi repeat {
Each worker Wi must test its local test data instances and thus in line became
master to send test data to all others.
All other workers computes distances, kernels and send back to Wi partial sums.
Worker Wi reduce all partial sums for each class from all workers, and find errors
(could be additively in a pipeline fashion where worker Wi collect the final errors)
}
Master collects all errors (this testing cycle can be repeated for several sigma parameters)
Κατά συνέπεια ο παραλληλισµός δεδοµένων θα µπορούσε εξαναγκαστικά να κάνει τον
παραλληλισµό δικτύου µια αναγκαιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν εφαρµοστεί
αρχικά ο παραλληλισµός δεδοµένων για να διαχωρίσει και να διανείµει τα δεδοµένα
στους επεξεργαστές, τότε το κάθε τοπικό υποσύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης θα
φορτωθεί στους νευρώνες στο στρώµα προτύπων του τοπικού PNN. Εξαιτίας αυτού του
γεγονότος η σφαιρική εικόνα του δικτύου PNN θα δείχνει ότι οι διαφορετικοί νευρώνες
στο στρώµα προτύπων βρίσκονται τελικά σε διαφορετικούς επεξεργαστές.
Worker
1
Worker
8

Worker
7

Worker
2

Master

Worker
6

Worker
3

Worker
4
Worker
5

Το µοτίβο παραλληλισµού Master/Worker + Pipeline µοιάζει όπως ένας τροχός.

78

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ PNN

3.20 PNN PIPELINED NEURON PARALLELISM
Στην παράλληλη αρχιτεκτονική µε σωλήνωση (pipeline), ο χρόνος επικοινωνίας µεταξύ
των επεξεργαστών ελαχιστοποιείται επιτρέποντας σε κάθε έναν να επικοινωνήσει µόνο
µε 2 γείτονές του. Καταρχήν το σύνολο εκπαίδευσης TR που αποτελεί τους νευρώνες
προτύπων είναι πάλι χωρισµένο οµοιόµορφα µεταξύ των κόµβων-επεξεργαστών µε κάθε
µηχανή να κρατά ένα τµήµα των προτύπων νευρώνων του δικτύου PNN, όπως ακριβώς
και στο PNN Neuron Parallel. Σε δέσµες (batches) µεγέθους B, τα σηµεία δοκιµής
φορτώνονται στον πρώτο κόµβο. Το µέγεθος B µπορεί να ρυθµιστεί για βελτιστοποίηση.
Για κάθε batch B, υπολογίζεται µία λίστα µερικών αθροισµάτων των class conditional
probabilities για κάθε κατηγορία. Αυτή η µερική λίστα και το batch B των σηµείων
δοκιµής µεταφέρονται προς τον επόµενο κόµβο στη σωλήνωση που κάνει το ίδιο πράγµα
αλλά µε το δικό του σύνολο εκπαίδευσης TRi στους νευρώνες προτύπων. Μια ετικέτα
κατηγορίας ορίζεται τελικά στο τέλος της σωλήνωσης. Αυτό απαιτεί µόνο επικοινωνία
point-to-point σε αντιδιαστολή µε την δικτυακή επικοινωνία των υπόλοιπων µεθόδων
παραλληλισµού που είδαµε. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το λογικό διάγραµµα.
Node 0
TR0
TR

Partial Results
TE Batch

Node 1
TR1

Partial Results
TE Batch

….

Node P
TRP

TE
Results

Εικόνα. ∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων της σωλήνωσης στο PNN Pipeline.
Περιγραφή συναρτήσεων υλοποίησης: Το πρώτο µέρος του PNN Pipeline λειτουργεί
πάλι όπως και τα προηγούµενα χωρίζοντας στον κόµβο Root τα δεδοµένα σε Train set
(TR) και Test set (TE), αφού τα έχει κανονικοποιήση. Πάλι ο κόµβος Root υπολογίζει τον
αριθµό σηµείων Train set για κάθε κόµβο και αποστέλνει µε MPI_Send() στους κόµβους
τα διαφορετικά µέρη ΤR1, ΤR2, ΤR3 …TRp στο στρώµα νευρώνων τους. Έπειτα κάθε ένα
testBatch φορτώνεται από τον κόµβο Root. Για κάθε batch µεγέθους B υπολογίζεται ένας
πίνακας µε τις µερικές classProbabilities. Κάθε κόµβος εκτελεί το τοπικό ∆ίκτυο PNN και
υπολογίζει τα µερικά αθροίσµατα των κλάσεων βασισµένος στο τρέχον batch και τους
τοπικούς νευρώνες προτύπων και συγχωνεύει τα αποτελέσµατα στον πίνακα µε τις
µερικές classProbabilities που ελήφθησαν από τον προηγούµενο κόµβο µε ταυτότητα k-1.
Τελικά, εάν ο κόµβος k δεν είναι ο τελευταίος, τα µερικά αποτελέσµατα στέλνονται στον
επόµενο γείτονα µε ταυτότητα k+1. Εάν αυτός είναι ο τελευταίος κόµβος της σωλήνωσης,
η τελική ταξινόµηση του batch Β γίνεται από τον ολοκληρωµένο πίνακα µε τις class
conditional probabilities που βρίσκει την αντίστοιχη κλάση για κάθε πρότυπο και
υπολογίζει τα test error. Αυτό είναι υπολογιστικά ισοδύναµο µε το ακολουθιακό PNN.
Πολυπλοκότητα: Για την πολυπλοκότητα σωληνωτής επεξεργασίας PNN, αρχίζουµε
αρχικά, όπως πριν µε το διαχωρισµό του συνόλου εκπαίδευσης µεταξύ όλων των κόµβων
επεξεργαστών που είναι O( D |Ntrain|). Κάθε κόµβος εκτελεί τους δικούς του χρόνους στη
δέσµη B. Εντούτοις, ο τελευταίος κόµβος περιµένει p-1 πρόσθετα βήµατα χρόνου για να
φθάσουν σε αυτόν οι υπολογισµοί του πρώτου. Η επικοινωνία σε κάθε κύκλο θα πάρει
O(B D). Κατόπιν, υπάρχει η εκτέλεση του PNN, µε πολυπλοκότητα O(D B |Ntrain| / p) σε
κάθε επεξεργαστή, κάθε κύκλο. Υπάρχει επίσης η εύρεση τελικής κατηγορίας για κάθε
πρότυπο στη δέσµη, που παίρνει O(B |Nclasses|). Όλα µαζί παράγουν υπολογιστική
πολυπλοκότητα O( D |Ntrain| + (batches + p −1)(B D + D B |Ntrain| / p +B |Nclasses|)) .
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3.21 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ PNN PIPELINED
Στις δοκιµές µετράµε τους χρόνους υπολογισµού πάλι σε ένα cluster PC µηχανών. Τα
αποτελέσµατα καθορίζονται για 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10..12..14.. 16..20, και 24 µηχανές. Η
µελέτη γίνεται στην επιτάχυνση, speedup = S / P , όπου S ο ακολουθιακός χρόνος σε έναν
επεξεργαστή και P ο χρόνος που τρέχει το πρόγραµµα σε πολλούς επεξεργαστές. Τα
αποτελέσµατα εδώ είναι τα καλύτερα από όλες τις άλλες µεθόδους. Η καθυστέρηση
(latency) του δικτύου επικοινωνίας έχει γίνει η ελάχιστη δυνατή.
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PNN Pipelined: (A) µετρήσεις χρόνου για δύο σύνολα δεδοµένων µε 10.000 και 50.000
σηµεία αντίστοιχα, (Β) γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο σύνολα
δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα.
Για όλα έχουµε µία εντυπωσιακή γραµµική επιτάχυνση µέχρι και 24 επεξεργαστές που
δοκιµάσαµε. Ο αριθµός σηµείων στο batch από 20 σε 500 δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors
1
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24

Points 10.000
B=20
1,0
2,0
3,9
5,9
7,9
9,8
10,9
13,1
14,8
17,9
20,3

Points 10.000
B=500
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
9,8
11,1
13,4
15,1
17,9
20,3

Points 50.000
B=500
1,0
2,1
4,1
6,1
8,1
9,7
12,2
15,0
16,3
20,3
24,2

Στις µετρήσεις φαίνεται καθαρά η µείωση των χρόνων υπολογισµού µε την αύξηση των
επεξεργαστών καθώς και η εντυπωσιακή γραµµική επιτάχυνση που επιτυγχάνεται µέχρι
τους 24 επεξεργαστές. Για ακόµη µεγαλύτερα σύνολα τα αποτελέσµατα επιταχύνσεων
είναι πάντα καλύτερα, αφού βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους προβλήµατος για
αυτό και εξετάζουµε µικρά σύνολα έως 50.000. Εδώ επειδή είναι βέλτιστα αυτό που είναι
δυνατόν να δούµε για τεράστια σύνολα είναι µόνο η υπερ-γραµµική επιτάχυνση, λόγω
της µείωσης του memory swap τοπικά στους επεξεργαστές.
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4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ GRNN
4.1 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Ένα µοντέλο data mining περιγράφει µια συγκεκριµένη πτυχή ενός συνόλου δεδοµένων.
Παράγει τιµές εξόδου για δοσµένα δεδοµένα εισόδου. Παραδείγµατα είναι:
• Μοντέλα κατηγοριοποίησης (Classification models)
• Συσταδοποίηση (Clustering) και µοντέλα πυκνότητας
• Μοντέλα Παλινδρόµησης (Regression models : Linear/non-linear, univariate/multivariate )
Η Παλινδρόµηση (Regression) είναι µια ευρέως χρησιµοποιηµένη στατιστική τεχνική
µοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης µεταξύ µίας εξαρτώµενης µεταβλητής
και µιας ή περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών. Το Γενικευµένο Νευρωνικό ∆ίκτυο
Παλινδρόµησης (Generalized Regression Neural Network -GRNN) µπορεί να εκτελέσει
διεργασίες παλινδρόµησης για να κατασκευάσει ένα τέτοιο µοντέλο παλινδρόµησης. Τα
µοντέλα παλινδρόµησης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες µεταβλητές:
•

Οι άγνωστες παράµετροι συσχέτισης που δηλώνονται ως β (διάνυσµα).

•

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές Χ (διάνυσµα).

•

Η εξαρτώµενη µεταβλητή Υ.

Ένα µοντέλο παλινδρόµησης συσχετίζει το Υ σε µία συνάρτηση ‘regression’ των X και β.

Y ≈f(X, β)
Ο συνήθης φορµαλισµός είναι E(Y|X)= f(X, β). Για την ανάλυση παλινδρόµησης, πρέπει
να καθοριστεί η µορφή της συνάρτησης παλινδρόµησης f. Μερικές φορές η µορφή της f
βασίζεται στη γνώση για τη συσχέτιση µεταξύ του Υ και του Χ που δεν στηρίζεται στα
δεδοµένα. Εάν τέτοια γνώση δεν είναι διαθέσιµη, τότε επιλέγεται µια κατάλληλη µορφή
για την συνάρτηση f. Γενικά για την µοντελοποίηση της απόκρισης Y ως συνάρτηση µιας
ή περισσότερων µεταβλητών οδηγών (X1, X2,..., Xp) η συναρτησιακή µορφή είναι:
Yi = f(Xi, β) = β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βpXpi + ε
Εάν υπάρχει µόνο µια µεταβλητή, Χ, τότε µιλάµε συνήθως για απλή ανάλυση γραµµικής
παλινδρόµησης. Ο όρος ε αναφέρεται ως "όρος τυχαίου σφάλµατος".
Η Ανάλυση Παλινδρόµησης βοηθά να καταλάβουµε πώς αλλάζει η τιµή της εξαρτώµενης
µεταβλητής Υ όταν µεταβάλλεται µία από τις ανεξάρτητες µεταβλητές Χ, ενώ οι άλλες
ανεξάρτητες µεταβλητές κρατιούνται σταθερές. Συνήθως, επιδιώκεται να εξακριβωθεί η
αιτιώδης επίδραση µιας µεταβλητής επάνω σε άλλη. Για παράδειγµα η επίδραση της
αύξησης τιµών προϊόντων µε την προσφορά/ζήτηση. Η επίδραση της παροχής χρηµάτων
στο ρυθµό πληθωρισµού. Για τέτοια ζητήµατα, συγκεντρώνονται τα δεδοµένα που
αφορούν τις µεταβλητές ενδιαφέροντος και υιοθετείται η παλινδρόµηση για να
υπολογίσει την ποσοτική επίδραση των µεταβλητών επάνω στη µεταβλητή που
επηρεάζουν. Αξιολογείται επίσης η "στατιστική σηµασία" των κατ' εκτίµηση συσχετίσεων,
δηλαδή ο βαθµός εµπιστοσύνης (confidence) ότι η αληθινή συσχέτιση είναι κοντά στην
κατ' εκτίµηση. Η ανάλυση παλινδρόµησης για πρόβλεψη και πρόγνωση έχει ουσιαστική
επικάλυψη µε τον τοµέα της µηχανικής µάθησης.
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4.2 REGRESSION ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Η πρώτη µορφή παλινδρόµησης ήταν η µέθοδος ελάχιστων τετραγώνων των Legendre το
1805, και Gauss το 1809. Το όνοµα regression πιθανά να βγήκε από τις παλίνδροµες
τροχιές των πλανητών για την εκτίµηση των οποίων χρησιµοποιήθηκε αρχικά. Σε όλες τις
εργασίες παλινδρόµησης, ο σκοπός είναι µια συνάρτηση f των ανεξάρτητων µεταβλητών
Χ αποκαλούµενη regression function. Όµως στην ανάλυση παλινδρόµησης, είναι επίσης
ενδιαφέρον να χαρακτηριστεί η διακύµανση (µεταβολή από το µέσο όρο) της
εξαρτώµενης µεταβλητής γύρω από τη συνάρτηση παλινδρόµησης, η οποία µπορεί να
περιγραφεί από µια κατανοµή πιθανότητας όπως στα νευρωνικά δίκτυα GRNN [91].

∆ιάφορα µοντέλα νευρωνικών δικτύων έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται ευρέως
για προσέγγιση συνάρτησης και µη γραµµική παλινδρόµηση [92] όπως τα MLP, RBF και
GRNN. Στα MLP, η επιφάνεια παλινδρόµησης κατασκευάζεται από το συνδυασµό του µη
γραµµικού µετασχηµατισµού των εξόδων των νευρώνων. Το RBF προσεγγίζει µία
συνάρτηση µε το συνδυασµό µη γραµµικών ηµι-παραµετρικών συναρτήσεων ακτινικής
βάσης. Ο αριθµός των κρυφών νευρώνων ή οι πυρήνες αυτών των µοντέλων νευρωνικών
δικτύων πρέπει βέβαια να προκαθοριστούν στην εκπαίδευσή τους. Σε αντίθεση το GRNN
είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο παλινδρόµησης [92] µε µία δυναµική δοµή που υλοποιεί
τον γενικό εκτιµητή παλινδρόµησης Nadaraya –Watson.
Πολλοί βλέπουν τα Νευρωνικά ∆ίκτυα ως γενικεύσεις της κλασσικής παλινδρόµησης ή ως
‘σούπερ-παλινδρόµηση’ στα οποία η παλινδρόµηση διενεργείται προσαρµοστικά µε µη γραµµικούς κανόνες εκµάθησης, ενώ στη στατιστική παλινδρόµηση εκτελείται µε
πολυώνυµα και την αντιστροφή πινάκων. Πολλά Νευρωνικά ∆ίκτυα χαρακτηρίζονται
“multivariate, nonlinear, nonparametric, stochastic approximators” [93]. Αυτή η µη
παραµετρική φύση τους σε αντίθεση µε τις συµβατικές στατιστικές, δηλώνει ότι δεν
χρειάζεται καµία συναρτησιακή µορφή µέσων τιµών ή κατανοµών σφάλµατος. Η
ανωτερότητα των Νευρωνικών ∆ικτύων αυξάνεται καθώς αυξάνεται η διαστατικότητα
ή/και η µη γραµµικότητα του προβλήµατος. Στις προσεγγίσεις µε πολυώνυµα, οι
περιορισµοί είναι προφανής, καθώς ταιριάζουν σε πολυώνυµα χαµηλής τάξης [91]. Αφού
ο αριθµός Ν των ανεξάρτητων µεταβλητών αυξάνεται ο αριθµός πολυωνυµικών
παραµέτρων αυξάνεται ως N^m, µε m την τάξη του πολυωνύµου. Αφ' ετέρου, στα
Νευρωνικά ∆ίκτυα, ο αριθµός ελεύθερων παραµέτρων αυξάνεται µόνο γραµµικά (Ν^1) ή
τετραγωνικά (Ν^2 ) για δεδοµένους κρυφούς νευρώνες m. Η επιλογή µεταξύ νευρωνικών
δικτύων ή στατιστικών τεχνικών εξαρτάται από το πρόβληµα. Τα νευρωνικά δίκτυα
ξεπερνούν τις παραδοσιακές στατιστικές στην επίλυση πολλών περίπλοκων µη
γραµµικών προβληµάτων [94]. Εντούτοις, για απλά µοντέλα δεδοµένων λίγων
διαστάσεων ή την προσέγγιση απλών συναρτήσεων, οι κλασσικές τεχνικές ίσως πρέπει να
δοκιµαστούν πρώτα. Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα µπορούν έπειτα να υιοθετηθούν εάν
απαιτείται υψηλότερη ακρίβεια.
Στην περίπτωσή µας το General Regression Neural Network συνδυάζει πλεονεκτήµατα
που προέρχονται από τους δύο κόσµους στατιστικών τεχνικών και νευρωνικών δικτύων.
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4.3 GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORKS
Το Generalized Regression Neural Network (GRNN) [91] υλοποιεί τον εκτιµητή
παλινδρόµησης Nadaraya -Watson [95] [96], για να εκτελέσει γενικές µη γραµµικές
παλινδροµήσεις και εκτίµηση εξόδου. Το GRNN προτείνεται αρχικά για µοντελοποίηση
συστηµάτων και πρόβλεψη [91]. Το GRNN σχετίζεται άµεσα µε το PNN γιατί και τα δύο
βασίζονται στους µη-παραµετρικούς εκτιµητές πυκνότητας, Parzen. Εφαρµόζεται έτσι
µερικές φορές αντί του PNN για προβλήµατα ταξινόµησης µε ιδιαίτερη επιτυχία επειδή η
ταξινόµηση είναι ένα είδος regression αλλά µε διακριτές εξόδους.
Το πρώτο στρώµα του νευρωνικού δικτύου GRNN είναι ακριβώς όπως ενός δικτύου PNN
µε τόσους νευρώνες όσες και οι διαστάσεις του διανύσµατος εισόδου. Το στρώµα
προτύπων περιέχει όλα τα δείγµατα εκπαίδευσης. Το στρώµα άθροισης περιέχει τον
παρονοµαστή και αριθµητή του εκτιµητή Nadaraya–Watson, έτσι ώστε η έξοδος να είναι
απλά ένας σταθµισµένος µέσος όρος των τιµών στόχου των δειγµάτων εκπαίδευσης
κοντά στο δοσµένο άγνωστο παράδειγµα εισόδου. Η επιλογή των παραµέτρων σίγµα των
συναρτήσεων πυρήνα καθορίζει το εύρος περιοχής στο χώρο εισόδου, στον οποίο κάθε
συνάρτηση αποκρίνεται. Οι παράµετροι σίγµα επιλέγονται συνήθως µε cross-validation.
Τα νευρωνικά δίκτυα GRNN είναι σε θέση να λύσουν οποιοδήποτε πρόβληµα που µπορεί
να λυθεί από ένα στατιστικό µοντέλο παλινδρόµησης, αλλά δεν απαιτεί να ταιριάξουν τα
δεδοµένα εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριµένο τύπο ‘παραµετρικού’ µοντέλου (π.χ.
πολλαπλό γραµµικό ή λογιστικό) που δίνεται εκ των προτέρων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
µε τη βοήθεια των GRNN µπορεί να υπολογιστεί όχι µόνο η υπό συνθήκη (conditional)
µέση τιµή σε άγνωστες θέσεις y αλλά ακόµη και υψηλότερες k ροπές επίσης.
Yk(X) = Σ (Yi) k exp(-D(X,Xi)) / Σ exp(-D(X,Xi)) για i δείγµατα
Η διακύµανση (variance) της υπό συνθήκη εκτίµησης και η τυπική απόκλιση µπορούν να
υπολογισθούν από το διαθέσιµο σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης. Ένα σηµαντικό
υποπροϊόν του δικτύου GRNN είναι οι Μπεϋζιανές (Bayesian) µεταγενέστερες (posterior)
πιθανότητες. Το µοντέλο GRNN έχει σταθερές µαθηµατικές βάσεις για να υποστηρίξει
εκτιµήσεις της εµπιστοσύνης. Το GRNN έχει ένα βασικό µειονέκτηµα κοινό για τις µηπαραµετρικές µεθόδους [97], όπου οι προσεγγίσεις των συναρτήσεων πυρήνων F
περιέχουν µεροληψία (bias) στην εκτίµηση της άγνωστης συνάρτησης G. Για αυτό η
εκπαίδευση του GRNN απαιτεί ένα καλά αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδοµένων.
Λόγω της απλότητας της δοµής των δικτύων GRNN και της γενικευµένης ισχύος του
εκτιµητή Nadaraya –Watson που περιγράφεται παρακάτω, έχουν εφαρµοστεί ευρέως για
την επίλυση ποικίλων προβληµάτων σε διάφορους τοµείς τυπικής παλινδρόµησης [98],
της ταξινόµησης προτύπων [98], της επεξεργασία εικόνας [99], του µη γραµµικού
προσαρµοστικού έλεγχου [100], πρόβλεψη χωρικής διάχυσης [101], διάγνωση
ελαττωµάτων µηχανηµάτων [102], οικονοµικές προβλέψεις [103] και πολλές εργασίες
στην πρόβλεψη νοµισµατικής κρίσης [104], βιοιατρικές εφαρµογές και διάφορες άλλες.
Τα πλεονεκτήµατα του GRNN είναι η µη-παραµετρική φύση του και η ευρωστία του
ενάντια σε τοπικά ελάχιστα, υπερ-προσαρµογή και ακραίες τιµές [105]. Στο ίδιο πνεύµα
µε τα GRNN, τροποποιηµένα general regression networks [106], προτάθηκαν πρόσφατα
καθώς και υβριδικά GRNN για regression σε δεδοµένα µε θόρυβο [107]. Αρκετές
πρόσφατες εργασίες του Goulermas για GRNN µε Μπεϋζιανή οµαλοποίηση πολλαπλών
σίγµα και GRNN µε παραµέτρους εύρους βασισµένων στην πυκνότητα [108][109]
αποδεικνύουν την γενικότητα των εφαρµογών τους.
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4.4 NADARAYA-WATSON REGRESSION ESTIMATOR
Μια από τις πιο γνωστές µεθόδους για τη γενική εκτίµηση παλινδρόµησης είναι ο
εκτιµητής Nadaraya-Watson [95] [96], που ανήκει στην οικογένεια των µεθόδων
πυρήνων Parzen. Λαµβάνοντας υπόψη ένα δείγµα ανεξάρτητων παρατηρήσεων
[x1,y1]….[xm,ym] η προσέγγιση Ŷ(x), λέγεται υπό συνθήκες µέσος (conditional mean) και
έχει τη µορφή:

∑
Ŷ(x) =
∑
m

i =1
m

yi K (( x − xi ) / hm )

i =1

K (( x − xi ) / hm )

Κάθε συνάρτηση πυρήνα Κ έχει το κέντρο της σε ένα δείγµα xi και η επιρροή της στις
γειτονικές θέσεις x σταθµίζεται από την απόσταση κλιµακούµενη µε το πλάτος hm ή
αντίστοιχα τη διακύµανση (σ2). Η συνάρτηση είναι συνεχής, και η σύγκλιση είναι
εγγυηµένη καθώς το πλήθος των δειγµάτων τείνει στο άπειρο m->∞ υπό τους όρους:
(1) η συνάρτηση πυρήνα ικανοποιεί την συνθήκη K(x)<C<∞ για κάποια θετική σταθερά C,
και το όριο lim x →±∞ | xK ( x ) |= 0 και
(2) το πλάτος hm για άπειρα σηµεία τείνει στο µηδέν lim m→∞ hm → 0 .
Με αυτά τα κριτήρια, η µορφή της συνάρτησης πυρήνα K(x) δεν είναι συνήθως κρίσιµη,
όπως πολλοί έχουν παρατηρήσει πειραµατικά και µια άφθονη ποικιλία πυρήνων όπως
Gaussian, Epanechnikov, και triangular, χρησιµοποιούνται συχνά.
Για µία λεπτοµερή απεικόνιση, στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται η προσαρµογή της
συνάρτησης ηµιτόνου µε χρήση πολλών πυρήνων, για διαφορετικούς αριθµούς δειγµάτων
και διάφορα πλάτη γκαουσσιανών πυρήνων. Όσο αυξάνεται ο αριθµός δειγµάτων η µη
γραµµική αναδηµιουργία της συνάρτησης γίνεται ακριβέστερη, αλλά ακόµη και ένας
περιορισµένος αριθµός τους µειώνει το µέσο τετραγωνικό σφάλµα σε σχέση µε µια
γραµµική προσέγγισης..

Εικόνα. Παραδείγµατα της λειτουργίας παλινδρόµησης για την συνάρτηση ηµιτόνου µε
τον εκτιµητή Nadaraya-Watson µε χρήση αραιών δειγµάτων που αυξάνονται σταδιακά.
Στην εικόνα χρησιµοποιούνται γκαουσσιανοί πυρήνες µε διαφορετικές παραµέτρους
διακύµανσης (σ2) κλιµακωµένες µε το Alpha. Τα µεγάλα πλάτη, Alpha = 10, πλησιάζουν
έναν γραµµικό εκτιµητή, ενώ µικρότερα πλάτη εξειδικεύονται γύρω από κάθε δείγµα.
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4.5 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ GRNN
Εάν το f(x,y) είναι η συνδυασµένη συνεχής συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας µιας
διανυσµατικής τυχαίας µεταβλητής, x, και µιας βαθµωτής µεταβλητής y και το Χ είναι
µία δεδοµένη µέτρηση της µεταβλητής x τότε η παλινδρόµηση (εκτίµηση) της τιµής της y,
δίνεται [81] από την υπό συνθήκη προσδοκία του y µε δοσµένο το Χ (ή E[y|X])
Ŷ(Χ) = E [ y | X ] =

∞

∞

−∞

−∞

∫ yf ( X , y )dy

∫ f ( X , y )dy

όπου τα ολοκληρώµατα τρέχουν στη µεταβλητή y
Χ = το διάνυσµα τιµών εισόδου,
Ŷ(Χ) = E[y|X] = η αναµενόµενη τιµή εξόδου του y, µε δοσµένο το διάνυσµα εισόδου Χ,
f(X,y) = η συνδυασµένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (joint probability) Χ και y.
Τώρα εάν η σχέση µεταξύ του x και του y εκφράζεται σε µια συναρτησιακή µορφή µε
παραµέτρους τότε η παλινδρόµηση θα είναι παραµετρική. Αλλά σε γενικές περιπτώσεις η
συνδυασµένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f(x,y) είναι συνήθως άγνωστη και
υπολογίζεται από τα δεδοµένα παρατηρήσεων µόνο. Αυτή η µέθοδος εκτίµησης γνωστή
ως µη-παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας δεν έχει καµία σταθερή καθορισµένη µορφή
για την κατ' εκτίµηση πυκνότητα. Η άγνωστη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας γενικά
υπολογίζεται εµπειρικά (µέσω των νευρώνων GRNN) από το δείγµα παρατηρήσεων των
µεταβλητών x,y. Η γενική µορφή του εκτιµητή πυρήνων είναι η συνάρτηση [91]:

fn ( x) =

1
nλ

n

 x − xi 

σ 

∑ϕ 
i =1

όπου οι xi είναι ανεξάρτητες, όµοιας κατανοµής τυχαίες µεταβλητές. Η συνάρτηση
στάθµισης φ πρέπει να είναι φραγµένη και να ικανοποιεί κάποιους όρους [91]. Στα
παρακάτω ως πυρήνας φ χρησιµοποιείται η Γκαουσιανή εκθετική συνάρτηση.
Βασισµένη στις τιµές δειγµάτων Xi και Yi των τυχαίων µεταβλητών x και y, τo GRNN
χρησιµοποιεί παράθυρα Parzen στην εκτίµηση της συνδυασµένης f(x, y)

όπου το p είναι η διάσταση της διανυσµατικής µεταβλητής x, το n είναι ο αριθµός
παρατηρήσεων (τα πρότυπα εκπαίδευσης στο επίπεδο προτύπων), σ είναι το πλάτος του
πυρήνα, Yi είναι η αντίστοιχη βαθµωτή έξοδος του κάθε διανύσµατος Xi.
Με τη χρήση παραθύρων Parzen, ο εκτιµητής GRNN του y στο Χ είναι ο εξής Ŷ(Χ) :
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∞

 ( y − Y i )2 
i
y
exp
 − 2σ 2 dy δίνει Y στον αριθµητή, ενώ το ολοκλήρωµα
∫−∞


i 2
(y −Y ) 
dy στον παρανοµαστή δίνει µονάδα.
2σ 2 

Το ολοκλήρωµα
∞



∫ exp  −

−∞

Η βαθµωτή συνάρτηση Di2 απόστασης είναι η Di2 = ( X − X i ) T ( X − X i )
Αντικατάσταση του Di2 στην εξίσωση Ŷ(Χ) παράγει τον ακόλουθο εκτιµητή GRNN [81]:

 Di2  i
exp
∑
 − 2σ 2 Y
i =1


Ŷ(Χ) = n
2
 D 
exp − i 2 
∑
i =1
 2σ 
n

Αυτή η έξοδος Ŷ(Χ) του GRNN, γνωστή ως εκτιµητής παλινδρόµησης Nadaraya-Watson,
δίνει τον ‘υπό συνθήκη µέσο’ (conditional mean) της µεταβλητής y, µε δοσµένη µία
µέτρηση των µεταβλητών Χ και εφαρµόζεται σε προβλήµατα µε αριθµητικά δεδοµένα.
Το GRNN µπορεί να χειριστεί και συνεχείς αριθµητικές µεταβλητές εξόδου και
κατηγορικές µεταβλητές εξόδου µε δύο κατηγορίες: για παράδειγµα ένα γεγονός
ενδιαφέροντος (που κωδικοποιείται ως ‘1’) ή όχι (‘0’). Εάν η µεταβλητή εξόδου είναι
δυαδική/διακριτή, τότε το GRNN υπολογίζει την πιθανότητα του γεγονότος
ενδιαφέροντος. Εάν η µεταβλητή εξόδου είναι συνεχής, τότε υπολογίζει την τιµή της.
Τονίζεται επίσης ότι µπορεί να υπολογιστεί όχι µόνο η υπό συνθήκη (conditional) µέση
τιµή της µεταβλητής y, µε δοσµένο ένα διάνυσµα µεταβλητών X, δηλαδή η εκτίµηση Ŷ(Χ),
αλλά ακόµη και υψηλότερες k ροπές [97]:
Ŷk(X) = Σ (Yi) k exp(-D(X,Xi)) / Σ exp(-D(X,Xi))
Υποθέτοντας ότι το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης έχει προέλθει από µετρήσεις των
γνωρισµάτων Xi οι οποίες περιέχουν τυχαίο θόρυβο εi, τότε κάθε υπό συνθήκη τιµή
Ζ=Ŷ(Χ)= Ε[y|X] + εi, όπου τα σφάλµατα εi για κάθε γνώρισµα Xi είναι ανεξάρτητα, έχουν
µέση τιµή µηδέν και διακύµανση σ2(Χ). Άρα κάθε υπό συνθήκη µέση τιµή Zm=<Ŷ(Χ)>
µπορεί να έχει και υπό συνθήκη διακύµανση (variance), VarZm, όπως και τυπική
απόκλιση που µπορούν να υπολογισθούν από το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης. Η υπό
συνθήκη διακύµανση της µέσης τιµής Zm=<Ŷ(Χ)> θα είναι [97]:
n

Var Zm =

∑
i =1

 n
 ∑ ( Z − Z m ) 2 exp − Di2 /(2σ 2 )
 i =1
n

exp − Di2 /(2σ 2 )
∑

i =1


[

[

]

]

[

]

2
2
 exp − Di /(2σ )
 n
2
2
 ∑ exp − Di /(2σ )
 i =1

[

]

Η εξίσωση µπορεί να τροποποιηθεί για να απεικονίσει και τον πρόσθετο θόρυβο στη
δειγµατοληψία (λάθη µέτρησης) στο νέο σηµείο και το λάθος πρόβλεψης του εκτιµητή.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, γενικά, η παράµετρος εύρους sigma διαφέρει για τις εκτιµήσεις
µέσης τιµής (παλινδρόµηση) από την εκτίµηση της υπό συνθήκη διακύµανσης.
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4.6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ GRNN
Το Νευρωνικό ∆ίκτυο παλινδρόµησης (GRNN) έχει µια ιδιαίτερα παράλληλη δοµή [91].
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε µη γραµµικά προβλήµατα παλινδρόµησης.
Στο GRNN, αντί της εκπαίδευσης των βαρών, απλά ορίζεται στο y η τιµή στόχος άµεσα
από το σύνολο εκπαίδευσης. Με δοσµένο διάνυσµα εισόδου x, η εκτίµηση της εξόδου
δίνεται από το y = (Σ yi hi)/(Σ hi) όπου τα αθροίσµατα Σ γίνονται για όλα τα i=1,..,n
πρότυπα εκπαίδευσης, και hi =exp(-Di2/2σ2) η γκαουσιανή συνάρτηση πυρήνα.
Η απόσταση Di, µεταξύ δείγµατος εκπαίδευσης xi και του σηµείου εισόδου x για την
πρόβλεψη y, µετρά το πόσο καλά ένα δείγµα εκπαίδευσης µπορεί να αντιπροσωπεύσει τη
θέση της πρόβλεψης x. Εάν η απόσταση Di, µεταξύ του δείγµατος εκπαίδευσης και του
σηµείου πρόβλεψης είναι µικρή, το hi γίνεται µεγάλο. Για Di = 0, το hi παίρνει τιµή ένα
και το σηµείο αξιολόγησης αντιπροσωπεύεται καλύτερα από αυτό το δείγµα εκπαίδευσης.
Η απόσταση σε όλα τα άλλα δείγµατα εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερη. Μια µεγαλύτερη
απόσταση, Di, αναγκάζει τον όρο hi να γίνει µικρότερος και εποµένως η συµβολή των
άλλων δειγµάτων εκπαίδευσης στην πρόβλεψη είναι σχετικά µικρή.
Η τοπολογία της αρχιτεκτονικής του GRNN αποτελείται από:
(Ι) το επίπεδο εισόδου έχει νευρώνες όσους και η διάσταση του διανύσµατος εισόδου Χ,
και συνδέεται πλήρως µε το επίπεδο προτύπων.
(II) το επίπεδο προτύπων έχει έναν νευρώνα i για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης. Με τα
πρότυπα ως κέντρα Ci υπολογίζει τις συναρτήσεις ενεργοποίησης hi=exp(-Di2/2σ2).
(III) το επίπεδο άθροισης έχει δύο νευρώνες, τον αριθµητή και παρονοµαστή. Ο
αριθµητής (numerator) νευρώνας έχει συναπτικά βάρη ίσα µε Yi (i=1,2…,n) και
υπολογίζει έτσι το άθροισµα Σ yi hi. Ο παρονοµαστής (denominator) έχει βάρη ίσα µε ένα,
και παρέχει το άθροισµα Σ hi.
(IV) τελικά ο νευρώνας εξόδου διαιρεί τον αριθµητή µε τον παρονοµαστή.
X1
X2

.
.
.

Y2 1
1
Y3

X3

.
.
.
Xn

Input
Neurons

Y1
Numerator
Ŷ(Χ)

1

Yn

Denominator
1

Pattern Neurons
with activation
hi=exp(-Di2/2σ2)

Summation
Neurons
ΣYihi, Σhi

Output
Neuron
Ŷ(Χ)

Εικόνα. Το δίκτυο GRNN κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως παράλληλο νευρωνικό δίκτυο.
Η εγγενής παράλληλη δοµή των GRNN τα καθιστά ιδανικούς υποψήφιους για πειράµατα
σε µεγάλα συστήµατα παράλληλης αρχιτεκτονικής όπως στην εργασία [110].
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4.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GRNN ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Το GRNN είναι µια µέθοδος για την συνδυασµένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
(joint probability density function – pdf) του x και του y, λαµβάνοντας υπόψη µόνο ένα
σύνολο εκπαίδευσης. Επειδή η pdf προέρχεται απευθείας από τα δεδοµένα χωρίς
υποθέσεις ή προκαταλήψεις για τη µορφή της, το σύστηµα είναι τέλεια γενικό. Επιπλέον,
είναι συνεπές καθώς όταν το σύνολο εκπαίδευσης γίνεται µεγαλύτερο, οι προσεγγίσεις
σφάλµατος τείνουν στο µηδέν. Όλα τα πρότυπα εκπαίδευσης έχουν λόγω και επηρεάζουν,
ανάλογα µε την παράµετρο σίγµα, ένα σηµείο πρόβλεψης y.
Η έννοια του GRNN είναι βασισµένη στην µη παραµετρική εκτίµηση πυκνότητας που
χρησιµοποιείται συνήθως στη στατιστική. Για την ακρίβεια, στην ανάλυση
παλινδρόµησης (regression analysis) εξετάζεται ένα ζεύγος (Χ, Υ), ενός διανύσµατος Χ
στο χώρο Rp και την αντίστοιχη συνεχή τιµή του Υ στο χώρο R. Το πρόβληµα είναι να
βρεθεί µια (µετρήσιµη) συνάρτηση φ: Rp  R που να αντιστοιχεί κάθε άγνωστη είσοδο Χ
r
σε µία τιµή Υ, έτσι ώστε το ρίσκο E [ϕ ( x ) − Y ]2 να γίνεται ελάχιστο. Οι µη-παραµετρικές
διαδικασίες και το GRNN πλησιάζουν την καλύτερη λύση καθώς το µέγεθος δειγµάτων
εκπαίδευσης γίνεται µεγάλο.
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια πρόβλεψη που εκτελείται από το δίκτυο GRNN.
Οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα σηµεία δεδοµένων εκπαίδευσης που χρησιµοποιούνται
για να προβλέψουν τη γραµµή που περνά από τα περισσότερα από αυτά τα σηµεία. Οι
καµπύλες µε µορφή καµπάνας είναι οι µεµονωµένοι όροι. Κάθε µια από αυτές τις
καµπύλες είναι ένας όρος, Yi*exp(-Di2/2σ2)/(Σ exp(-Di2/2σ2) ) της εξίσωσης που
χρησιµοποιείται στο GRNN. Αυτοί οι όροι είναι οµαλοποιηµένες κανονικές κατανοµές. Η
άθροιση των τιµών των µεµονωµένων όρων σε κάθε θέση παράγει την τιµή της
πρόβλεψης, η συνεχόµενη γραµµή που περνά από τα περισσότερα από τα σηµεία. Η
παράµετρος οµαλότητας επιλέχτηκε αυθαίρετα s=0.1.

Εικόνα. Το GRNN µε τους µεµονωµένους όρους (καµπύλες µε µορφή καµπάνας) που ο
κάθε ένας συνεισφέρει στην πρόβλεψη µιας τιµής στην συνεχόµενη καµπύλη
(αθροίσµατα µε παράµετρο sigma=0.1)
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4.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ GRNN: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΙΓΜΑ
Το δίκτυο GRNN παράγει την εκτίµηση Ŷ(Χ) ως τον σταθµισµένο µέσο όρο των
αποτελεσµάτων όλων των προτύπων Yi, όπου κάθε µία τιµή είναι σταθµισµένη εκθετικά
σύµφωνα µε την ευκλείδεια απόστασή της από το Χ. Η επιφάνεια regression εκτιµάται
µε τη χρήση των εκτιµητών παραθύρων- Parzen [91] µε τα πλάτη πυρήνων σi να είναι
όµοια και σφαιρικά στη µορφή. Η επιλογή του παράγοντα σίγµα, σi, είναι πολύ
σηµαντική. Εδώ συχνά χρησιµοποιούνται cross-validation και Holdout και η ποιότητα της
εκπαίδευσης µελετάται µε τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης. Η παράµετρος σίγµα
εξαρτάται και από το πρόβληµα.
exp(-(D^2)/0.01)

exp(-1/σ^2)
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Το παράθυρο Parzen καθορίζεται από την παράµετρο πλάτους σίγµα του κάθε πυρήνα.
Όλα τα πρότυπα Χi της κάθε κλάσης k, συνεισφέρουν στη θέση πρόβλεψης του Χ κατά
µία ποσότητα exp(-Di2/2σ2) όπου Di η απόσταση |Χi – Χ|. Όσο µεγαλύτερη η απόσταση
Di τόσο µικρότερη η συνεισφορά. Όσο µεγαλύτερη η παράµετρος σίγµα, τόσο
µεγαλύτερο το παράθυρο Parzen και τόσο µεγαλύτερη γίνεται η συνεισφορά
περισσότερων γειτονικών σηµείων Χi, καθώς απλώνεται η εµβέλειά τους.
Όταν το σίγµα είναι µικρό, µόνο τα γειτονικά πρότυπα Xi διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο
και η λύση συγκλίνει στην παρεµβολή (interpolation). Όταν το σίγµα τείνει στο µηδέν
(σ  0), τότε δίνει πάντα το Yj του κοντινότερου Xj (δηλ., Υm  Υj εάν X  Xj).


 D2  n
 D2  
 D 2j 
 n
 Di2    Y j lim exp − j2  + ∑ Yi lim exp − i 2  
Y j lim exp −
  σ →0
 ∑ Yi exp −
σ →0

 2σ  
σ →0
 2σ  ii =≠1j
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Το σηµείο εισόδου Χ κοντινότερο στο πρότυπο Xj.
Εάν το σίγµα είναι µεγάλο τότε ακόµη και οι απόµακροι γείτονες επηρεάζουν την
εκτίµηση στο Χ οδηγώντας σε µια πολύ οµαλή εκτίµηση. Έτσι όταν το σίγµα είναι µεγάλο
υπάρχει οµαλοποίηση και η λύση συγκλίνει στην προσέγγιση. Αυτή η οµαλοποίηση µέσω
του µεγάλου σίγµα είναι συχνά επιθυµητή. Για παράδειγµα όταν τα δεδοµένα έχουν
αρκετό θόρυβο τότε η διαδικασία πρόβλεψης πρέπει να παρεµβληθεί στα δεδοµένα, ενώ
το GRNN πρέπει να ταιριάξει καλύτερα στα δεδοµένα µε ακρίβεια και πρέπει να
ακολουθεί την κάθε µικρή τοπική τάση των δεδοµένων (το αποτέλεσµα του θορύβου).
Μεγάλο σίγµα αποσβένει τα σφάλµατα, καθώς αλληλοαναιρούνται. Οι επιδράσεις
µεγάλου σίγµα φαίνονται αρκετά πρόωρα, από τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης.
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Στην ακραία περίπτωση που το σίγµα τείνει στο άπειρο σ  , τότε η λύση Y(X) συγκλίνει

στο µέσο όρο όλων των παρατηρήσεων Yi ανεξάρτητα από την είσοδο (Υm  Υi/n).

 n i
 D2  
 D2    n
 ∑ Y exp  − i 2    ∑ Y i lim exp − i 2  
 i =1
 2σ   =
 2σ   =  i =1 σ →∞
Ŷ(Χ) = lim 


2
2
n
n
σ →∞

 


 ∑ exp − Di    ∑ lim exp − Di  
2
2

 
 i =1
 2σ  
 2σ    i =1 σ →∞


n

∑Y

i

i =1

n

Επειδή τα αριθµητικά δεδοµένα συνήθως περιέχουν κάποια σφάλµατα µέτρησης ή και
θόρυβο και επειδή οι περιστάσεις αλλάζουν από ένα πεδίο δεδοµένων εφαρµογής σε ένα
άλλο δεν υπάρχει ένας µόνο γενικός τρόπος βέλτιστης επιλογής του σίγµα. Η κάθε
εφαρµογή και τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά της θα καθορίσουν ακριβώς ποιο σίγµα
θα επιλεγεί τελικά. Ένα αντιστάθµισµα µεταξύ των ποσοτήτων της ‘οµαλοποίησης’ και
του επιθυµητού ‘ελάχιστου σφάλµατος’ υπάρχει σε αυτό το στάδιο που εξαρτάται από τη
φύση των δεδοµένων και το πλαίσιο χρήσης του εκτιµητή.
Ο Specht προτείνει τη χρήση της µεθόδου holdout (ή jackknife) για να επιλεγεί µια καλή
τιµή της παραµέτρου σίγµα. Στη µέθοδο holdout, κάθε ένα πρότυπο Xi αφαιρείται από το
στρώµα προτύπων του GRNN και περνά ως είσοδος από το δίκτυο για πρόβλεψη της
τιµής εξόδου του Υi. Μετρείται το άθροισµα των τετραγωνικών σφαλµάτων SSE (sum of
squared errors) για όλα. Κατόπιν η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για πολλές τιµές
του σίγµα. Το σίγµα το οποίο το ποσό SSE είναι το ελάχιστο όλων των SSE είναι αυτό που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τις προβλέψεις. Αυτή η διαδικασία, δυστυχώς δεν
παρουσιάζει επιθυµητά αποτελέσµατα. Η µέθοδος holdout λειτουργεί µε παραµέτρους
εξοµάλυνσης σίγµα που είναι πολύ µικρές. Η εκθετική συνάρτηση προκαλεί συχνά
αριθµητικά προβλήµατα. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι το ελάχιστο SSE, που ο Specht
περιγράφει ήδη σαν πεπλατυσµένο είναι απλά τόσο ευρύ ώστε η τελική επιλογή του
σίγµα είναι πολύ ανακριβής. Σηµεία καµπής (wiggles) ή παράξενες τιµές παρεµβολής
µπορεί να παρατηρηθούν.
Έτσι αντί την τιµή σίγµα µε το ελάχιστο SSE χρησιµοποιούµε ως συνήθως την τιµή σίγµα
στο µέσον ενός ελάχιστου σταθερού ‘πλατό’ του SSE.
Στην παρακάτω εικόνα
παρουσιάζεται ένα παράδειγµα του αποτελέσµατος της µεθόδου holdout. Η µέθοδος
holdout προτείνει να χρησιµοποιηθεί µια παράµετρος sigma=0.01 (το ελάχιστο). Με το
γυµνό µάτι το ελάχιστο, που η µέθοδος holdout προτείνει επεκτείνεται σταθερά µέχρι µια
τιµή sigma =0.04. Άρα το µέσον του πλατό είναι η βέλτιστη τιµή σίγµα.

Εικόνα. Αποτελέσµατα από την µέθοδο holdout
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4.9 GRNN CLUSTERING MODEL ARCHITECTURE
Το κύριο µειονέκτηµα του GRNN είναι η απαίτηση εκτενών υπολογιστικών πόρων για την
αποθήκευση και την επεξεργασία όλων των δειγµάτων εκπαίδευσης και τις πληροφορίες
των πυρήνων. Απαιτεί επίσης ουσιαστικό υπολογιστικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση του
πλάτους σίγµα των πυρήνων. Ο Specht [91] εξέτασε το πλαίσιο συµπερίληψης
αλγορίθµων συσταδοποίησης για να µειώσει τον αριθµό των πυρήνων κατά την
κατασκευή του µοντέλου GRNN και ως εκ τούτου το υπολογιστικό φορτίο. Αντί της
χρήσης όλων των δειγµάτων εκπαίδευσης ως πυρήνες, µια διαδικασία συσταδοποίησης
χρησιµοποιείται για να συµπιέσει όλα τα δείγµατα εκπαίδευσης σε λιγότερους πυρήνες.
Σύµφωνα µε τον Specht, χρησιµοποιούνται οι παρακάτω εξισώσεις και ενηµερώνονται
επαυξητικά κάθε φορά για την έξοδο του δείγµατος εκπαίδευσης για µία συστάδα.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχιτεκτονική της συσταδοποιηµένης εκδοχής του GRNN
µοντέλου.

Εικόνα. Αρχιτεκτονική της εκδοχής ενσωµάτωσης συσταδοποίησης στο µοντέλο GRNN.
Υπάρχουν πάλι τέσσερα επίπεδα και οι σταθµισµένες µε βάρη συνδέσεις Aj και Bj µεταξύ
των νευρώνων του επιπέδου προτύπων και του επιπέδου άθροισης.
Όπως και µε το PNN έτσι και εδώ διάφοροι αλγόριθµοι συσταδοποίησης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη µείωση του αριθµού νευρώνων στο επίπεδο προτύπων.
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4.10 GRNN DATA PARALLELISM
Το νευρωνικό δίκτυο GRNN έχει εγγενώς παράλληλη δοµή και λειτουργία όπως ακριβώς
και το συγγενές του δίκτυο PNN. Τα ίδια λοιπόν που µελετήσαµε στις παράλληλες λύσεις
των PNN ισχύουν και για τον παραλληλισµό των δικτύων GRNN. Εξετάζουµε πάλι τα:
•

GRNN Data parallel (παραλληλισµός δεδοµένων),

•

GRNN Neuron parallel (παραλληλισµός Νευρώνων) και

•

GRNN Pipelined (σωληνωτή επεξεργασία).

Στο GRNN data parallel (παραλληλισµός δεδοµένων) διανέµονται τα δεδοµένα προς
επεξεργασία. Η παράλληλη εκπαίδευση γίνεται κρατώντας ένα αντίγραφο ολόκληρου του
νευρωνικού δικτύου GRNN σε κάθε κόµβο/επεξεργαστή. Έπειτα το σύνολο δεδοµένων
προς επεξεργασία διανέµεται µεταξύ των κόµβων και κάθε ένας επεξεργάζεται τα τοπικά
υποσύνολό του. Ειδικά στα παράλληλα GRNN κάθε επεξεργαστής θα έχει τους ίδιους
νευρώνες προτύπων και κάθε ένα τοπικό GRNN θα επεξεργάζεται το τοπικό υποσύνολο
προτύπων του από το test set, για να παράγει τα τοπικά σφάλµατα.
GRNN Data parallelism: Master/Worker simple independently parallel version
Master sends to all Workers the same copy of GRNN (the train set TR)
Master partition the test set TE
Master send a different partition of TEi to a different node processor.
For Each epoch {// a pass through all local data, is also called the training cycle
Each Worker independently process its local test set TEi
Each Worker computes local error rate and determines if local training is complete
Master also process its local test set TEi
All local errors reduced into Master
}
Search for best sigma parameter can be done by several repetitions of an epoch
Η ίδια αρχιτεκτονική Master-Worker χρησιµοποιείται και εδώ στο παράλληλο GRNN. Το
αρχικό σύνολο χωρίζεται σε σύνολο εκπαίδευσης, train set TR, και σύνολο δοκιµής, test
set TE. Οι συναρτήσεις MPI Broadcast(), διανέµουν ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης TR
από τον Master σε όλους τους άλλους κόµβους. Κάθε επεξεργαστής k από το σύνολο των
p επεξεργαστών έχει ένα αντίγραφο του train set που φορτώνεται στο επίπεδο νευρώνων
προτύπων. Υποθέτουµε ότι υπάρχει ένα σύνολο δοκιµής TE που πρέπει να υποβληθεί σε
επεξεργασία από το δίκτυο GRNN. Ο αρχικός στόχος είναι να τελειώσει ολόκληρο το
σύνολο δοκιµής TE όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να µετρηθούν τα σφάλµατα train
error και test error. Έτσι ο Master χωρίζει το σύνολο δοκιµής και στέλνει τα διαφορετικά
µέρη του ΤE1, ΤE2, ΤE3 …TEp σε κάθε επεξεργαστή-κόµβο. Κάθε κόµβος εκτελεί το τοπικό
∆ίκτυο PNN και αποθηκεύει τα αποτελέσµατα σε τοπικό πίνακα. Τέλος, η διαδικασία
MPI_Reduce(), στέλνει τα αποτελέσµατα των train error και test error από τους κόµβους
Workers και τα συγχωνεύει στον Master.
Μετράµε τέσσερα σφάλµατα: train classification error, test classification error, sum of
squared train errors, sum of squared test errors. Όλες οι υλοποιήσεις των παράλληλων
νευρωνικών δικτύων GRNN έγιναν σε γλώσσα C µε τη βιβλιοθήκη MPI.
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4.11 GRNN NEURON PARALLELISM
Στο GRNN Neuron parallel οι νευρώνες του δικτύου GRNN διαµοιράζονται σε
διαφορετικούς κόµβους-επεξεργαστές. Οι κατανεµηµένοι νευρώνες των δικτύων
εκτελούν παράλληλα τα µερικά αθροίσµατα Σ Yi*exp(-Di2/2σ2) και Σ exp(-Di2/2σ2) πριν
την τελική αναγωγή τους.
Στον Παραλληλισµό νευρώνων για τα µεγάλα δίκτυα GRNN κάθε µηχανή κρατά ένα
τµήµα του νευρωνικού δικτύου και κάθε άγνωστο πρότυπο δοκιµής υποβάλλεται σε
επεξεργασία από τις µηχανές παράλληλα. Στα δίκτυα GRNN οι νευρώνες στο στρώµα
προτύπων αποτελούνται από τα δεδοµένα εκπαίδευσης µε το train set TRi να διανέµεται
και το test set να παίζει το ρόλο των προτύπων εισόδου.
GRNN Neuron parallelism (network-slicing): Master/Worker parallel
Master split data set into train and test (for classification uses stratified sampling)
Master partition and distribute train set TR1, TR2, TR3 … TRp across workers
Each Node k loads its portion TRk into local GRNN pattern neurons (neuron parallel).
Master Broadcast the same sigma parameter to all workers
For Each test set instance X (or a batch) of test set TEbatch {
Master Broadcast an instance X (or a batch) of test set TEbatch data to all
All Nodes compute local summation GRNN neurons and send back partial sums.
Master reduce all partial sums for each GRNN summation neuron from all workers
Master computes errors for each instance in the batch
}
(This testing cycle can be repeated for several sigma parameters, until a stopping
criterion is satisfied for the best sigma)
Στον κόµβο Master, φορτώνεται ολόκληρο το σύνολο δεδοµένων µε τη συνάρτηση
loadDataFile() που διεξάγει και την κανονικοποίηση των δεδοµένων για κάθε νευρώνα
εισόδου σύµφωνα µε τον τύπο (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin). Ο Master διαχωρίζει σε Train
set (TR) και Test set (TE). Ο Master αποστέλνει µε MPI_Send() στους Workers τα
διαφορετικά µέρη ΤR1, ΤR2, ΤR3 …TRp στο στρώµα νευρώνων του κάθε τοπικού GRNN.
Ξεκινάει µία µεγάλη επανάληψη όπου ο master µε MPI_Bcast() µεταδίδει µία δέσµη
σηµείων δοκιµής TEBatch µεγέθους B σε όλους τους κόµβους. Αυτό το µέγεθος B πακέτων
σηµείων µπορεί να ρυθµιστεί για να τροποποιήσει την καθυστέρηση του συστήµατος και
να προσαρµοστεί στη διαθεσιµότητα των δεδοµένων. Τρέχοντας παράλληλα τα τοπικά
νευρωνικά δίκτυα GRNN, οι κόµβοι υπολογίζουν τοπικά τα µερικά αθροίσµατα για την
ίδια δέσµη δοκιµής TEBatch και έπειτα στέλνουν τα αποτελέσµατα µερικών αθροισµάτων
για κάθε δείγµα στο batch µε MPI_Reduce() πίσω στον master που τα συγχωνεύει. Ο
Master βρίσκει την τελική ταξινόµηση για κάθε δείγµα στο TEBatch και υπολογίζει τα
errors. Αυτή η επανάληψη συνεχίζεται έως να ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των
δεδοµένων και να βρεθούν τα errors.
Μετράµε και εδώ τέσσερα σφάλµατα: train classification error, test classification error,
sum of squared train errors, sum of squared test errors.
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4.12 GRNN PIPELINED NEURON PARALLELISM
Στην παράλληλη αρχιτεκτονική µε σωλήνωση (pipeline), ο χρόνος επικοινωνίας µεταξύ
των επεξεργαστών ελαχιστοποιείται επιτρέποντας σε κάθε έναν να επικοινωνήσει µόνο
µε 2 γείτονές του (point-to-point) σε αντιδιαστολή µε την δικτυακή επικοινωνία των
άλλων µεθόδων. Η σωλήνωση έχει τριών ειδών κόµβους (Source, Seil, Sink).
GRNN Pipelined parallelism:
The Source (node 0) split data set into train and test (for classification uses stratification)
The Source partition and distribute train set TR1, TR2, TR3 … TRp across all nodes
Each Node k loads its portion TRk into local GRNN pattern neurons (neuron parallel).
The Source send the same sigma parameter to all nodes
For Each test set instance X (or a batch) of test set TEbatch {
The Source of pipeline (node 0) loads an instance X (or a batch) of test set TEbatch data
The Source applies local GRNN to TEbatch data to find partial summation neurons.
The Source sends TEbatch data and partial sums to next node in the pipe (seil nodes)
Each Seil node (node k) receives TEbatch data and partial sums from the previous node
Each Seil node applies local GRNN to TEbatch data to find partial summation neurons
Each Seil node sends TEbatch data and partial sums to next node in the pipe (seil nodes)
The Sink of pipeline (last node) receives TEbatch data and partial sums from previous
The Sink applies local GRNN to TEbatch data to find partial summation neurons
The Sink computes errors for each instance in the batch
}
(This testing cycle can be repeated for several sigma parameters)
Πάλι ο κόµβος Source υπολογίζει τον αριθµό σηµείων Train set για κάθε κόµβο και
αποστέλνει µε MPI_Send() στους κόµβους τα διαφορετικά µέρη ΤR1, ΤR2, ΤR3 …TRp στο
στρώµα νευρώνων τους όπως και στο GRNN Neuron Parallel.
Ξεκινάει µία µεγάλη επανάληψη όπου σε δέσµες (batches) µεγέθους B, τα σηµεία
δοκιµής φορτώνονται στον πρώτο κόµβο Source. Το µέγεθος B µπορεί να ρυθµιστεί για
βελτιστοποίηση. Για κάθε batch B εφαρµόζει το τοπικό GRNN, και υπολογίζεται µία
λίστα µερικών αθροισµάτων των νευρώνων άθροισης του GRNN. Αυτή η λίστα µερικών
αθροισµάτων και το batch B των σηµείων δοκιµής µεταφέρονται προς τον επόµενο κόµβο
κ+1 στη σωλήνωση που εφαρµόζει πάλι το τοπικό GRNN στο batch αλλά µε τους δικούς
του νευρώνες προτύπων TRi. Έτσι κάθε κόµβος Seil εκτελεί το τοπικό νευρωνικό ∆ίκτυο
GRNN και συγχωνεύει τα αποτελέσµατα στον πίνακα µε τα µερικά αθροίσµατα που
ελήφθησαν από τον προηγούµενο κόµβο µε ταυτότητα k-1. Εάν ο κόµβος k δεν είναι ο
τελευταίος, τα µερικά αποτελέσµατα στέλνονται στον επόµενο γείτονα µε ταυτότητα k+1.
Εάν είναι ο τελευταίος κόµβος της σωλήνωσης, ο Sink τότε υπολογίζει τα τελικά
σφάλµατα για κάθε δείγµα δεδοµένων στο batch. Αυτή η επανάληψη συνεχίζεται έως να
ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των δεδοµένων και να βρεθούν τα errors.
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4.13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ UCI DATABASES: ΑΠΟΔΟΣΗ GRNN
Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από το UCI Repository of Machine Learning Databases. Σε
όλα τα πειράµατα µετρήθηκε το ποσοστό σωστά ταξινοµηµένων δειγµάτων του τεστ σετ :
(Classification Rate) = Correctly Classified Samples/(Total Samples)
Παρακάτω φαίνονται για τα datasets του UCI repository τα αποτελέσµατα ταξινόµησης
στο test set του κάθε ενός µετρώντας τα µε Classification Rate. Όλες οι στήλες εκτός από
την πρώτη είναι µε διαχωρισµό σε ίσα ποσοστά train set και test set.
Database

MLP

1-nearest
neighbor

PNN
optimum

GRNN
(σ = 0.1)

GRNN
optimum

Iris

96%

93%

96%
(σ=0.05)

92%

96%
(σ=0.19)

Wine

97%

93%

98%
(σ=0.32)

93%

97%
(σ=0.36)

Wisconsin

97%

95%

97%
(σ=0.36)

95%

96%
(σ=0.28)

Yeast

42%

51%

52%
(σ=0.35)

46%

49%
(σ=0.08)

Diabetes

77%

70%

76%
(σ=0.33)

72%

75%
(σ=0.22)

Η δεύτερη στήλη προέρχεται από πειράµατα νευρωνικών δικτύων MultiLayer Perceptron
(MLP). Τα καλύτερα αποτελέσµατα από τους αλγόριθµους εκπαίδευσης LevenbergMarquardt (trainLM), Resilient Back Propagation (trainRP), και Scaled Conjugate
Gradient (trainSCG) µε Μπεϋζιανή οµαλοποίηση (trainBR) για την βελτιστοποίηση του
αριθµού νευρώνων αλλά και µε 10πλή διασταυρωµένη επικύρωση, δηλαδή µε train set
πολύ µεγάλο, το 90% του αρχικού και test set µικρό, το 10% του αρχικού για να έχουν τα
MLP τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Όλες οι υπόλοιπες στήλες είναι µε train set το
50% του αρχικού και test set πάλι το 50% του αρχικού .
Η τρίτη στήλη είναι τα αποτελέσµατα του αλγόριθµου One Nearest Neighbor στα ίδια
ακριβώς δεδοµένα δοκιµής µε το GRNN.
Η τέταρτη στήλη είναι τα καλύτερα αποτελέσµατα του PNN του προηγούµενου
κεφαλαίου στα ίδια ακριβώς δεδοµένα δοκιµής µε το GRNN.
Η πέµπτη στήλη είναι το GRNN, µε sigma=0.1.
Η έκτη στήλη είναι η προσπάθεια βελτιστοποίησης του σίγµα, η εκπαίδευση του GRNN,
για µία µεγάλη περιοχή τιµών. Το βέλτιστο σίγµα είναι το ενδιάµεσο από µία µικρότερη
περιοχή τιµών µε το σταθερό µέγιστο Classification Rate που φαίνεται στη στήλη.
Η εµπειρία χρήσης πολλών ετών έχει αποκαλύψει ότι η ακρίβεια πρόβλεψης του GRNN
δεν είναι πολύ ευαίσθητη στη ρύθµιση της παραµέτρου σίγµα. Έτσι στα δίκτυα GRNN
δεν χρειάζεται να κατασκευάσουµε και επικυρώσουµε πάρα πολλά µοντέλα πρόβλεψης.
Τα εγγενή πλεονεκτήµατα του GRNN όπως η µη-παραµετρική φύση του και η ευρωστία
του σε τοπικά ελάχιστα, υπερ-προσαρµογή και ακραίες τιµές θα υπερνικήσουν και
καλύψουν τις µικρές ατέλειες του κάθε συστήµατος. Αυτή είναι και η έννοια του ‘υπο
συνθήκες µέσου’ που ελαχιστοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα. Φυσικά, διαφορετικές
βελτιώσεις του GRNN, αναπτύσσονται και µελετούνται όπως: γενίκευση των µετρικών,
διαφορετικά σίγµα σε διαφορετικά γνωρίσµατα (ανισότροπο παράθυρο), γενίκευση σε
δεδοµένα multivariate, έκδοση moving window µε τοπική προσαρµογή σίγµα, κλπ.
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4.14 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ GRNN DATA PARALLEL
Στα πειράµατα επιτάχυνσης για το GRNN Data Parallel µετράµε τους χρόνους τρέχοντας
το GRNN σε παράλληλο σύστηµα χρησιµοποιώντας 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10..12..14.. 16..20, και
24 επεξεργαστές. Μετράµε την επιτάχυνση, speedup = S / P , όπου S ο ακολουθιακός
χρόνος σε έναν επεξεργαστή και P ο χρόνος που τρέχει το πρόγραµµα σε πολλούς
επεξεργαστές.

GRNN data parallel speedups

speedup

20,0
15,0
10,0
Points 10.000
Points 50.000

5,0
0,0
0

2

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
number of processors

GRNN Data Parallel: Γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο σύνολα
δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα. Έχουµε σχεδόν
γραµµική επιτάχυνση µέχρι 24 επεξεργαστές (22/24) Το ίδιο φαίνεται και στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors

Points 10.000

Points 50.000

1

1,0

1,0

2

2,0

2,0

4

4,0

4,0

6

6,0

6,0

8

8,0

8,2

10

9,6

9,6

12

10,7

10,9

14

12,0

12,0

16

13,7

14,3

20

16,0

18,5

24

19,2

22

Στις µετρήσεις φαίνεται καθαρά η µείωση των χρόνων υπολογισµού µε την αύξηση των
επεξεργαστών καθώς και η σχεδόν γραµµική (22/24) επιτάχυνση που επιτυγχάνεται
µέχρι τους 24 επεξεργαστές. Για ακόµη µεγαλύτερα σύνολα τα αποτελέσµατα
επιταχύνσεων είναι πάντα καλύτερα, αφού βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους
προβλήµατος για αυτό και εξετάζουµε µικρά σύνολα έως 50.000.
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4.15 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ GRNN NEURON PARALLEL
Στις δοκιµές χρόνου υπολογισµού του GRNN Neuron Parallel σε ένα παράλληλο σύστηµα
χρησιµοποιούµε πάλι 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10..12..14.. 16..20, και 24 επεξεργαστές. Η µελέτη
γίνεται στην επιτάχυνση, speedup = S / P
20

GRNN neuron parallel speedups

18
16

speedup

14
12
10
8
6
Points 50.000 B=500

4

Points 10.000 B=500

2

Points 10.000 B=20

0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24
number of processors

GRNN Neuron Parallel: γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο σύνολα
δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα. Στις µετρήσεις φαίνεται
καθαρά η επιτάχυνση µέσω παραλληλισµού που επιτυγχάνεται µέχρι 24 επεξεργαστές.
Για όλα έχουµε γραµµική επιτάχυνση µέχρι 8 επεξεργαστές και υπογραµµική από εκεί
και πάνω. Αυτή η υπογραµµικότατα βελτιώνεται ξεκάθαρα όταν αυξάνεται το µέγεθος
του προβλήµατος σε 50.000 σηµεία καθώς και όταν αυξάνεται το B, ο αριθµός σηµείων
στο batch από 20 σε 500. Αυτό οφείλεται στη διαφορά του σχεδόν incremental training
(B=20) από το batch training (B=500).
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors
1
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24

Points 10.000
B=20
1,0
2,0
4,0
5,3
6,9
6,9
6,9
7,4
7,4
8,0
9,6

Points 10.000
B=500
1,0
2,0
4,0
6,0
7,7
8,7
9,6
9,6
9,6
12,0
12,0

Points 50.000
B=500
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
8,9
9,6
10,0
12,0
14,9
17,1

Για ακόµη µεγαλύτερα σύνολα τα αποτελέσµατα επιταχύνσεων είναι καλύτερα, αφού
βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους προβλήµατος για αυτό και εξετάζουµε µικρά
σύνολα έως 50.000.
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4.16 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ GRNN PIPELINED
Στις µετρήσεις χρόνων υπολογισµού του GRNN Pipelined σε ένα παράλληλο σύστηµα
χρησιµοποιούµε πάλι 1 ..2 ..4 ..6 ..8 ..10..12..14.. 16..20, και 24 επεξεργαστές. Η µελέτη
γίνεται στην επιτάχυνση, speedup = S / P. Τα αποτελέσµατα εδώ είναι τα καλύτερα από
όλες τις άλλες µεθόδους. Η καθυστέρηση επικοινωνίας έχει γίνει η ελάχιστη δυνατή. Η
επιτάχυνση είναι γραµµική για σχεδόν όλες τις δοκιµές (24 επεξεργαστές=23 speedup).
24

GRNN Pipelined speedups
20

speedup

16
12
8

Points 50.000 B=500
Points 10.000 B=500

4

Points 10.000 B=50

0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24
number of processors

PNN Pipelined: Η γραφική παράσταση επιταχύνσεων (speedups) για δύο σύνολα
δεδοµένων µε 10.000 και 50.000 σηµεία δεδοµένων αντίστοιχα.
Για όλα έχουµε µία γραµµική επιτάχυνση µέχρι και 24 επεξεργαστές που δοκιµάσαµε. Ο
αριθµός σηµείων στο batch = 50 παίζει κάποιο ρόλο, αλλά µόνο για τα µικρά σύνολα
δεδοµένων όπως το 10.000 όπου παρατηρούµε µια ελαφρά µείωση µετά τους 20
επεξεργαστές. Αυτό βελτιώνεται µε την αύξηση του batch = 500. Για µεγαλύτερα σύνολα
όπως το 50.000 δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην γραµµικότητα της επιτάχυνσης.
Πίνακας µετρήσεων επιταχύνσεων (speedups)
Processors
1
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24

Points 10.000
B=50
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
9,9
11,9
13,7
16,0
19,2
19,2

Points 10.000
B=500
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
9,9
11,9
13,7
16,0
19,2
21,8

Points 50.000
B=500
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,1
16,0
19,1
23,4

Σε όλες τις µετρήσεις φαίνεται καθαρά η µείωση των χρόνων υπολογισµού µε την αύξηση
των επεξεργαστών καθώς και η εντυπωσιακή γραµµική επιτάχυνση (24/24) που
επιτυγχάνεται µέχρι τους 24 επεξεργαστές.
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5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ RBF
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ RBF
Με στόχο την ανακάλυψη άγνωστων προτύπων από τα δεδοµένα, οι µέθοδοι data mining
[111] προέρχονται από την µηχανική µάθηση, την τεχνητή νοηµοσύνη, τη στατιστική
µοντελοποίηση και την αναγνώριση προτύπων. Σε όλους τους προηγούµενους τοµείς ένα
πολύ δηµοφιλές είδος νευρωνικού δικτύου είναι τα Νευρωνικά ∆ίκτυα Συναρτήσεων
Ακτινικής Βάσης (Radial Basis Function -RBF) [51-57][111][112]. Το νευρωνικό δίκτυο
RBF χρησιµοποιείται ευρέως ως εργαλείο για εργασίες προσέγγισης συνάρτησης,
παρεµβολής, παλινδρόµησης, και κατηγοριοποίησης. Τεκµηριωµένη για δύο δεκαετίες
από πάρα πολλές εργασίες αυτή η δηµοτικότητα των νευρωνικών δικτύων RBFNN
απορρέει από τους γρήγορους χρόνους εκπαίδευσής τους και από την ικανότητα της
καθολικής προσέγγισης συνάρτησης (ή µη γραµµικού µοντέλου) µε τοπικά ρυθµιζόµενες
αποκρίσεις των νευρώνων RBF (όπως και οι βιολογικοί νευρώνες).
Η τοπολογία του νευρωνικού δικτύου RBFNN είναι απλή, έχει δηλαδή το στρώµα εισόδου,
το κρυφό στρώµα που αποτελείται από µη γραµµικούς νευρώνες των οποίων η
συνάρτηση ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε µια συνάρτηση ακτινικής βάσης (RBF), ενώ το
στρώµα εξόδου αποτελείται από γραµµικές µονάδες άθροισης (όπως του MLP). Στην
κατηγοριοποίηση ο αριθµός των κλάσεων ισούται µε τον αριθµό των εξόδων. Οι νευρώνες
στο στρώµα εξόδου ενός δικτύου RBFNN λαµβάνουν ως είσοδο έναν γραµµικό
συνδυασµό των αποτελεσµάτων των κρυφών νευρώνων, τα αθροίζουν και τα διοχετεύουν
στην έξοδό τους είτε απευθείας, ή κανονικοποιώντας τα µε µία συνάρτηση τύπου softmax.
Συναπτικά βάρη W υπάρχουν µόνο µεταξύ κρυφού και στρώµατος εξόδου.

Εικόνα. Αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων ενός νευρωνικού δικτύου RBFNN
µε d εισόδους, N κρυφούς νευρώνες και µία έξοδο.
Η κάθε έξοδος y αθροίζει όλες τις συναρτήσεις ακτινικής βάσης. Η λειτουργία του
δικτύου RBF περιγράφεται από την επόµενη συνάρτηση που δίνει µία έξοδο y:
y = w0 + Σ wi φ(||x − ci||)
όπου x είναι ένα διάνυσµα εισόδου του δικτύου στο πρώτο στρώµα, φ() είναι οι
συναρτήσεις ακτινικής βάσης του κρυφού στρώµατος, και ci τα κέντρα τους, wi είναι τα
συναπτικά βάρη των νευρώνων του κρυφού µε το στρώµα εξόδου και w0 το bias ή offset
εξόδου, και το ||  || δηλώνει την Ευκλείδεια απόσταση (L2 norm). Ως συνάρτηση
ακτινικής βάσης συχνά χρησιµοποιείται η Γκαουσιανή φ()=exp(-||x − ci||2/(2σ2)) µε σ
την παράµετρο πλάτους (η διακύµανση) της.
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5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ RBF
Τα νευρωνικά δίκτυα RBFNN έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών σε πολλά πεδία
εφαρµογών [112]. Θα αναφέρουµε εδώ µερικές µόνο από τις πολλές δεκάδες που
περιγράφονται στη βιβλιογραφία από το 1988 έως σήµερα. Αρχικά οι µέθοδοι των
συναρτήσεων ακτινικής βάσης είχαν αναπτυχθεί για την ακριβή παρεµβολή ενός συνόλου
δεδοµένων σε ένα πολυδιάστατο χώρο [113]. Τα νευρωνικά δίκτυα RBFNN είναι σε θέση
να κάνουν ακριβή παρεµβολή περνώντας από κάθε σηµείο στόχου {xi, yi}.
Στην πρώτη ιστορικά εργασία οι Proomhead και Lowe [114] πρότειναν το RBFNN για να
µειώσουν την υπολογιστική πολυπλοκότητα της παρεµβολής, δηλ., τον αριθµό
συναρτήσεων ακτινικής βάσης, για εφαρµογές ανάλυσης χρονοσειρών. Στην δεύτερη
εργασία οι Moody και Darken [115], πρότειναν τη γρήγορη µάθηση µε την κατασκευή
οµαλοποιηµένης συνάρτησης παρεµβολής που παράγεται από το δίκτυο RBFNN µε
µειωµένο αριθµό συναρτήσεων βάσης και χρησιµοποίησαν τα RBFNN για πρακτικές
εφαρµογές ταξινόµησης φωνηµάτων.
Στην εργασία [116] παρουσιάζονται τα RBFNN ως ταξινοµητές προτύπων οµιλίας, ενώ
στην [117] εφαρµόζονται για ιατρική διάγνωση. Στην εργασία [118] τα RBF
χρησιµοποιούνται για αναγνώριση χαρακτήρων. Σε µία εντυπωσιακή ανακάλυψη οι
Poggio και Girosi [119] εφάρµοσαν επιτυχώς τη θεωρία οµαλοποίησης σε νευρωνικά
δίκτυα τύπου RBF για να βελτιώσουν τις δυνατότητες γενίκευσής τους σε νέα
παραδείγµατα. Σε συνέχεια σε ακόµη µία ανακάλυψη οι Poggio και Edelman [120]
παρουσίασαν οµαλοποιηµένα δίκτυα RBF για αποτελεσµατικές εφαρµογές επεξεργασίας
τρισδιάστατων εικόνων. Η εργασία [121] είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα εφαρµογής
των RBFNN στο γνωστό πρόβληµα τιµολόγησης παραγώγων στις οικονοµικές αγορές.
Στην [122] δείχνεται µία µέθοδος κατασκευής αναδροµικών RBFNN, ικανών να
αναπαραστήσουν κυψελικά αυτόµατα (finite state automata) για περαιτέρω ανάπτυξη
υβριδικών ή συµβολικών συστηµάτων επεξεργασίας σήµατος.
Στην εργασία [123] παρουσιάζονται τα νευρωνικά δίκτυα RBFNN για εφαρµογές
πρόβλεψης και κατάταξης ενδεχοµένων αστοχιών στα συστήµατα παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας. Στην εργασία [124] περιγράφεται µία νέα αποτελεσµατική µέθοδος
εκπαίδευσης µε συσταδοποίηση των RBFNN για εφαρµογές αναγνώρισης προτύπων.
Στην εργασία [125] αναλύεται ένας νέος αλγόριθµος εκτίµησης πυκνότητας µε
συναρτήσεις πυρήνα που χρησιµοποιείται RBFNN για εργασίες ταξινόµησης και
κατηγοριοποίησης δεδοµένων.
Αρκετές πρόσφατες εργασίες εµφανίζονται το 2008-2009. Στην εργασία [126]
περιγράφεται ένας νέος υβριδικός αλγόριθµος εκµάθησης που συνδυάζει τη µέθοδο
Recursive Least Squares για τα νευρωνικά δίκτυα RBF. Στην εργασία [127], προτείνεται
ένα νευρωνικό δίκτυο RBF βασισµένο στον αλγόριθµο recursive least square για
εφαρµογές αντιµετώπισης του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος. Στην [128],
παρουσιάζεται ένα νευρωνικό δίκτυο RBF εκπαιδευόµενο µε τον αλγόριθµο Subtractive
Clustering, για εφαρµογές ανίχνευσης έκτοπων σηµείων (outliers). Στην [129] ένα δίκτυο
RBF χρησιµοποιούνται για την εκµάθηση των ίδιων των σφαλµάτων εκπαίδευσης, έτσι
ώστε να µελετηθεί η συµπεριφορά των αλγορίθµων κατασκευής τους και να προτείνονται
συστάσεις για τις στρατηγικές βέλτιστης επιλογής του αριθµού των κρυφών νευρώνων
RBF.
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5.3 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Η Προσέγγιση Συνάρτησης (Function Approximation) επιδιώκει να περιγράψει
περίπλοκες συναρτήσεις µε σύνολα απλούστερων. Οι Legendre και ο Gauss είχαν
πολυώνυµα στην προσέγγιση συναρτήσεων, ο Chebyshev ανέπτυξε την έννοια της
καλύτερης οµοιόµορφης προσέγγισης, και ο Weierstrass απέδειξε ότι τα πολυώνυµα
µπορούν να προσεγγίσουν αυθαίρετα καλά οποιαδήποτε συνεχή πραγµατική συνάρτηση
σε ένα διάστηµα. Το πλεονέκτηµα των πολυωνύµων είναι ότι µόνο πολλαπλασιασµοί και
προσθέσεις είναι απαραίτητοι. Έτσι και στα νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιείται ένας
γραµµικός συνδυασµός µη-γραµµικών νευρώνων βάσης.
Η προσέγγιση συνάρτησης περιλαµβάνει την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου στα
δεδοµένα ώστε να προσεγγιστούν οι κανόνες που συσχετίζουν τις εισόδους µε τις εξόδους.
Έστω η f(x) µια συνεχής πραγµατική συνάρτηση στο Rd R (d = αριθµός διαστάσεων). Ο
)
στόχος της προσέγγισης συνάρτησης f (x ) είναι να περιγράψει τη συµπεριφορά της f(x),
σε µια περιοχή του χώρου εισόδου, µε έναν συνδυασµό απλούστερων συναρτήσεων φi(x):

)
N
f ( x ) = ∑i =1 wiφi ( x )
όπου wi οι συντελεστές βαρών
)
και έτσι ώστε το σφάλµα f ( x ) − f ( x ) < ε να µπορεί να γίνει αυθαίρετα µικρό.
Η προσέγγιση συνάρτησης µπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί µε κλάσεις παραµετρικών
µοντέλων φi(x). Εποµένως, περιλαµβάνει την εύρεση των στοιχείων της κλάσης
συναρτήσεων φi(x) που ελαχιστοποιεί το σφάλµα ε.
Όταν βρεθούν οι συντελεστές wi και φi(x) που καθιστούν το ε αυθαίρετα µικρό για
)
οποιαδήποτε συνάρτηση f(.) στην περιοχή ενδιαφέροντος, λέµε ότι η συνάρτηση f (x )
έχει την ιδιότητα καθολικού προσεγγιστή και ότι το σύνολο στοιχειωδών συναρτήσεων
{ φi(x) }είναι πλήρες. Έχουµε τρεις στόχους στην προσέγγιση συνάρτησης:
1. επιλογή των στοιχειωδών συναρτήσεων βάσης φi(x)
2. υπολογισµός των συντελεστών βαρών wi
3. επιλογή του αριθµός N των στοιχειωδών συναρτήσεων βάσης.
Και οι τρεις στόχοι αφορούν βασικά το στρώµα των κρυφών νευρώνων. Ποια η
συναρτησιακή έξοδός του κάθε κρυφού νευρώνα, ποια τα συναπτικά βάρη του µε τους
νευρώνες άθροισης στο επόµενο στρώµα άθροισης, και ποιος ο αριθµός Ν των κρυφών
νευρώνων. Αν και πρέπει να λύσουµε και για τους τρεις στόχους όταν προσεγγίζουµε
άγνωστες συναρτήσεις f(x), ο ρόλος και η σηµασία τους ποικίλλουν.
Το πρώτο πρόβληµα, η επιλογή των στοιχειωδών συναρτήσεων βάσης βρίσκεται στον
ουσιαστικό ρόλο των συναρτήσεων βάσης που είναι “να καλυφθεί” ο χώρος εισόδου της
συνάρτησης. Εάν οι βάσεις εκτείνονται από άκρο σε άκρο του χώρου εµβέλειας του
πεδίου τιµών, τότε το µόνο θέµα που µένει είναι να υπολογιστούν τα βάρη και το
κατάλληλο µέγεθος του χώρου για να εξασφαλίσει την ποιότητα της προσέγγισης. Εάν οι
βάσεις δεν εκτείνονται, δεν υπάρχουν βάρη που να εγγυώνται αυθαίρετα µικρό σφάλµα
προσέγγισης. ∆υστυχώς, η επιλογή ενός συνόλου βάσης δεν είναι απλή επειδή εξαρτάται
από τον τύπο της συνάρτησης που θέλουµε να προσεγγίσουµε (που, τις περισσότερες
φορές, δεν ξέρουµε), και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πολλές επιλογές.
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Το δεύτερο πρόβληµα είναι πώς να υπολογιστούν οι συντελεστές βαρών wi . Εντούτοις,
εάν καθορίζουµε το σφάλµα µε τη µετρική L2 (το µέσο τετραγωνικό σφάλµα), η µέθοδος
ελαχίστων τετραγώνων [3][4] µπορεί να βρει τα βάρη wi αναλυτικά. Αυτή η µετρική
αντιστοιχεί στην ελαχιστοποίηση του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος που ορίζεται ως

(

)

)
2
J = ∫ f ( x ) − f ( x ) dx
που οδηγεί στις κανονικές εξισώσεις

και η λύση γίνεται
w = R–1 p
όπου w είναι το διάνυσµα των βαρών wi, το p είναι ένα διάνυσµα των εσωτερικών
γινοµένων (crosscorrelation) pj = <f, φj> µεταξύ της συνάρτησης f που αξιολογείται σε
ορισµένα σηµεία στην περιοχή τιµών και των συναρτήσεων βάσης φj. Το R είναι ένας
πίνακας µε καταχωρήσεις τις τιµές των εσωτερικών γινοµένων (αυτοσυσχέτιση) των
στοιχειωδών συναρτήσεων σε κάθε ένα από τα σηµεία περιοχή rjk = <φj, φk>. Μία
σηµαντική συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται για τις στοιχειώδεις συναρτήσεις είναι
ότι ο αντίστροφος του R πρέπει να υπάρχει, που ουσιαστικά σηµαίνει ότι το σύνολο των
στοιχειωδών συναρτήσεων { φi(x) }είναι γραµµικά ανεξάρτητο.
Με µια πλήρη ορθοκανονική βάση, ο υπολογισµός βαρών γίνεται πολύ απλός.
Αποδεικνύεται ότι σε αυτήν την περίπτωση, wi = <f(x), φi(x)>. Υπάρχει µια πολύ ισχυρή
γεωµετρική ερµηνεία της λύσης µέσου τετραγωνικού σφάλµατος που είναι η εξής: η τιµή
)
f (x ) είναι η ορθογώνια προβολή του f(x), στο χώρο που εκτείνεται από τις βάσεις {φi(x)}.
Κανονικά όµως έχουµε ένα σύνολο δείγµατα M>N στην περιοχή, τα οποία
µετασχηµατίζουν αποτελεσµατικά την προσέγγιση συνάρτησης σε παρεµβολή. Εντούτοις,
η λύση είναι βασικά αµετάβλητη εάν τα δείγµατα καλύπτουν αρκετά την περιοχή.
Το τρίτο πρόβληµα είναι ο προσδιορισµός του αριθµού Ν νευρώνων, δηλαδή της
διάστασης Ν του νέου διανυσµατικού χώρου στον οποίο µετασχηµατίζεται το διάνυσµα
εισόδου. Αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Εάν το σύνολο βάσης είναι πλήρες, σε
γενικές γραµµές, όσο µεγαλύτερο το Ν, τόσο µικρότερο το σφάλµα προσέγγισης,.
Εντούτοις, αυτή η αύξηση στο Ν µπορεί να µην είναι πρακτική για δύο λόγους: πρώτον,
τα δεδοµένα µπορεί να έχουν θόρυβο, και ένα µεγάλο Ν θα αρχίσει να αντιπροσωπεύει το
θόρυβο χωρίς καθαρό κέρδος, και δεύτερον, δεν µπορούµε να έχουµε αρκετά δείγµατα
δεδοµένων για να συνεχίσουµε να αυξάνουµε το Ν. Αυτό µπορεί να προκύψει από τις
ανωτέρω εξισώσεις όπου βλέπουµε ότι ένα µεγαλύτερο Ν απαιτεί τον υπολογισµό ενός
µεγαλύτερου αντίστροφου πίνακα ο οποίος γίνεται σταδιακά λιγότερο ακριβής.
Στο νευρωνικό δίκτυο MLP, το σύνολο βάσεων για την προσέγγιση της f(x) είναι οι έξοδοι
των µη γραµµικών κρυφών νευρώνων αλλά οι συναρτήσεις βάσεων είναι καθολικές
επειδή αποκρίνονται µε µια µεγάλη τιµή σε όλα τα διαστήµατα εισόδου. Στο νευρωνικό
δίκτυο RBF, οι συναρτήσεις βάσεις φi(x) είναι πλέον συγκεκριµένες παραµετρικές,
συνήθως Gaussian, και σε αυτήν την περίπτωση, η βάση αποκρίνεται πρώτιστα στην
περιοχή γύρω από το δείγµα εισόδου Χi, και εποµένως καλείται τοπική.
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5.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ RBF
Οι κρυφοί νευρώνες καλούνται RBFs (Radial Basis Functions) [3][4] επειδή τα σηµεία
στο χώρο όπου ένας κρυφός νευρώνας παράγει την ίδια ενεργοποίηση διαµορφώνουν µία
υπερ-σφαίρα ή ένα υπερ-ελλειψοειδές hyperellipsoid (στα MLP αυτό είναι το
υπερεπίπεδο).
Οι συναρτήσεις ακτινικής βάσης -RBFs- [130] είναι µια ειδική κατηγορία συναρτήσεων
των οποίων το χαρακτηριστικό είναι η ακτινωτά συµµετρική µορφή και η µονοτονική
µείωση της απόκρισής τους σύµφωνα µε την απόσταση από ένα κεντρικό σηµείο. Από
µαθηµατική άποψη, µία συνάρτηση RBF µπορεί να καθοριστεί ως:

φ ( x − c ,σ

)

όπου x είναι ένα διάνυσµα εισόδου, το c είναι το κεντρικό σηµείο RBF, σ είναι θετικός
πραγµατικός αριθµός που καθορίζει το πλάτος της συνάρτησης RBF, δηλ. πόσο
απλωµένη είναι η καµπύλη, και το ||.|| αντιπροσωπεύει ένα µέτρο απόστασης, συνήθως η
Ευκλίδεια.
Η κοινή µορφή της συνάρτησης RBF είναι η Γκαουσσιανή:

 x−c
φ ( x ) = exp −

σ2


2






όπου σ είναι η διακύµανση (variance) ή πλάτος ή εύρος, η οποία όταν τείνει στο µηδέν η
Γκαουσσιανή προσεγγίζει την δέλτα συνάρτηση.
Άλλες πιθανές επιλογές συνάρτησης RBF είναι:
2

φ ( x ) = x − c log σ 2

ή

(

2

φ ( x) = x − c + σ 2

)

1/ 2

(

ή φ ( x) = x − c

Λογαριθµική συνάρτηση, πολυτετραγωνική συνάρτηση,

2

+σ2

)

−1

/σ

συνάρτηση Cauchy

Ένα νευρωνικό δίκτυο RBF τοποθετεί έναν ή περισσότερους νευρώνες RBF στο χώρο που
περιγράφεται από τις µεταβλητές του διανύσµατος εισόδου (διαστάσεων n σε αυτό το
παράδειγµα). Η απόσταση (Ευκλείδεια) υπολογίζεται από το σηµείο x που αξιολογείται
ως προς το κέντρο c κάθε νευρώνα, και µια ακτινική συνάρτηση βάσης (επίσης
αποκαλούµενη συνάρτηση πυρήνα) εφαρµόζεται στην απόσταση για να υπολογίσει το
βάρος (την επιρροή) για κάθε νευρώνα.

Εικόνα. Α) Όσο µακρύτερα είναι ένας νευρώνας µε κέντρο c από το σηµείο εισόδου x που
θα αξιολογηθεί τόσο λιγότερη επιρροή που έχει. Β) Με µεγάλο εύρος σ (spread), οι
νευρώνες έχουν επιρροή σε µεγαλύτερες αποστάσεις (για αυτό λέγονται και spread
activated) αλλά δεν είναι τόσο εκλεκτικοί, όσο αυτοί µε το µικρό εύρος.
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5.5 ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ RBF ΩΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Σε µία εργασία κατηγοριοποίησης- ταξινόµησης, κάποιος µπορεί να εφαρµόσει τον
κανόνα Bayes για κάθε κλάση Ci (i = 1, 2, ...,M), που έχει Ni δείγµατα, για να εκφράσει
την εκ των υστέρων (posterior) πιθανότητα ως [3] [111] :

P(Ci | X ) =

p( X | Ci ) P (Ci )
=
p( X )

p ( X | Ci ) P(Ci )
N

∑ p ( X | C ) P (C )
i'

i'

i '=1

όπου X ένα δείγµα δεδοµένων, και

∑N

= N . Το παραπάνω δηλώνει την πιθανότητα το

i

Χ δείγµα εισόδου να ανήκει στην κλάση Ci ( ‘µε δοσµένο το Χ ποιο το Ci’). Το p(Ci) µπορεί
να υπολογιστεί από τα δεδοµένα εκπαίδευσης ως ποσοστό αυτών που ανήκουν στην
κλάση Ci. Κατά συνέπεια, µόνο η συνάρτηση πιθανοφάνειας p(X|Ci) πρέπει να
υπολογιστεί. Ένα δηµοφιλές µοντέλο για τον υπολογισµό των p(X|Ci) είναι ένα µίγµα
γκαουσσιανών µοντέλων που αντιπροσωπεύει την πλήρη κατανοµή των δεδοµένων:
K

[

p( X | Ci ) = ∑ wK exp − ( X − mK ) 2 /( 2σ K2 )

]

K =1

Για να βρεθούν οι παράµετροι (wK , mK, σK) του µοντέλου, ένα νευρωνικό δίκτυο
συναρτήσεων ακτινικής βάσης RBF µε K νευρώνες θα είναι πρακτικό για να
µοντελοποιήσει το µίγµα γκαουσσιανών συναρτήσεων πιθανοφάνειας. Οι εκ των υστέρων
πιθανότητες p(Ci|X) µπορούν να προσεγγιστούν από το νευρωνικό δίκτυο RBF µε τις
συναρτήσεις πυρήνων ακτινικής βάσης φi(X) να δίνονται από [3]:
N

φi ( X ) = p( X | Ci ) / ∑ p( X | Ci ' ) P(Ci ' )
i '=1

Η συνάρτηση του jth νευρώνα εκφράζεται ως [3]:
K

p( X | Ci ) = ∑ p( X | j ) P( j | Ci )
j =1

Η πυκνότητα (unconditional density) δίνεται από:
N

K

i =1

j =1

p ( X ) = ∑ p ( X | C i ) P (C i ) = ∑ p ( X | j ) P ( j )
στην οποία οι πιθανότητες P(j) των συναρτήσεων ακτινικής βάσης είναι:
N

P( j ) = ∑ P ( j | Ci ) P (Ci )
i =1

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις p(X|Ci) και p(X) στην πρώτη λαµβάνουµε την εκ των
υστέρων πιθανότητα p(Ci|X) της ιδιότητας µέλους του Χ στην κατηγορία Ci [3]:
K

∑ P ( j | C ) p ( X | j ) P (C ) P ( j )
i

P ( Ci | X ) =

i

j =1

K

∑ p ( X | j ' ) P( j ' )
j '=1
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Η εξίσωση αντιπροσωπεύει ένα νευρωνικό δίκτυο RBF µε τις συναρτήσεις πυρήνων
ακτινικής βάσης Κ, στις οποίες τα βάρη wij να δίνονται από:

wij =

P( j | Ci ) P(Ci )
= P ( Ci | j )
P( j )

και η jth συνάρτηση πυρήνα ακτινικής βάσης να δίνεται από:

φj(X ) =

P( X | j ) P ( j )
K

∑ p( X | j' ) P( j' )

= P( j | X )

j '=1

Κατά συνέπεια, η ταξινόµηση ενός νευρωνικού δικτύου RBF µπορεί να ερµηνευθεί ως οι
εκ των υστέρων (posterior) πιθανότητες που αντιπροσωπεύονται από τις συναρτήσεις
ακτινικής βάσης, και βάρη που συνδέουν τις κρυφές µονάδες νευρώνων µε τις εξόδους.
Το νευρωνικό δίκτυο RBF ως ταξινοµητής [112] διαφέρει από το νευρωνικό δίκτυο RBF
ως εργαλείο προσέγγισης συνάρτησης και παρεµβολής στις ακόλουθες πτυχές:
(1) Ο αριθµός συναρτήσεων ακτινικής βάσης σε ένα µοντέλο ταξινοµητή RBF είναι
συνήθως πολύ µικρότερος από τον αριθµό του συνόλου δεδοµένων. Οι
συναρτήσεις βρίσκονται στα κέντρα των συστάδων των ταξινοµητών RBF. Οι
συστάδες χωρίζουν το διάστηµα σε υποχώρους µε όρια υπερβολικών-ελλείψεων.
(2) Στην προσέγγιση συνάρτησης, µια καθολική παράµετρος διακύµανσης σ υπάρχει
σε όλες τις συναρτήσεις ακτινικής βάσης. Η διακύµανση σ είναι µια παράµετρος
που καθορίζει τις ιδιότητες οµαλότητας της συνάρτησης παρεµβολής. Εντούτοις,
στον ταξινοµητή RBF, διαφορετικά σi υιοθετούνται για διαφορετικές συναρτήσεις
βάσης.
(3) Στον ταξινοµητή RBF, τρεις τύποι αποστάσεων χρησιµοποιούνται συχνά όπως
Euclidean, Manhattan, και Mahalanobis. Η Ευκλείδεια απόσταση υιοθετείται
συνήθως στην προσέγγιση συνάρτησης.
Αν τα δεδοµένα έχουν περισσότερες από δύο κλάσεις/κατηγορίες τότε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µία έξοδος Νευρωνικού ∆ικτύου fk(x) για κάθε κλάση k. Στο στρώµα
εξόδου- άθροισης ο κάθε νευρώνας κλάσης k θα πρέπει προσεγγίζει το +1, αν η είσοδος
ανήκει στην κλάση k και το -1 αν ανήκει σε όλες τις άλλες. Άρα και το σύνολο
εκπαίδευσης κατά την διαδικασία εύρεσης των συναπτικών βαρών w µεταξύ κρυφού
στρώµατος και εξόδου που θα γίνει τώρα k φορές θα πρέπει να τροποποιείται κατάλληλα
για να έχει διαφορετικές ετικέτες για κάθε έξοδο k, δηλ 1 για την k και -1 για τις άλλες.
Αυτά τα δίκτυα RBF για ταξινόµηση πολλών κλάσεων έχουν συνήθως στην έξοδο τη
συνάρτηση softmax. Τότε µόνο οι αναλογίες των πιθανοτήτων έχουν σηµασία επειδή
αθροίζονται στη µονάδα, και έτσι η γενίκευση σε Κ κλάσεις και αντίστοιχα η έξοδος
πιθανότητας p(k|x) κάθε µιας κλάση k θα δίνονται από τη συνάρτηση softmax [3][4][55]:

p( k | x ) =

exp f k ( x )

∑ exp f
K
j

j

( x)

Από όλες τις εξόδους µε τη συνάρτηση softmax επιλέγεται η µεγαλύτερη. Αυτή η
συνάρτηση softmax είναι κατάλληλη όταν το κάθε άγνωστο πρότυπο εισόδου θα πρέπει
να ταξινοµηθεί αποκλειστικά σε µία κλάση.
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5.6 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ένα νευρωνικό δίκτυο RBF, ακριβώς όπως και ένα δίκτυο MLP µπορεί να θεωρηθεί σαν
µια απεικόνιση RdRm , από το d-διάστατο χώρο των γνωρισµάτων/χαρακτηριστικών
(features) του ανύσµατος εισόδου στον m-διάστατο χώρο των κλάσεων/κατηγοριών.
Η χρήση των συναρτήσεων RBF για το κρυφό στρώµα του δικτύου RBF χρησιµεύει για να
εκτελέσει ένα fuzzy ή soft ταίριασµα προτύπων µεταξύ του διανύσµατος εισόδου και ενός
αποθηκευµένου προτύπου, δηλ. το εκάστοτε κεντρικό σηµείο ci: η έξοδος κάθε µονάδας
RBF έχει τη µέγιστη τιµή όταν συµπίπτει ακριβώς η είσοδος µε το σηµείο ci, διαφορετικά,
καθώς η διαφορά µεταξύ των δύο διανυσµάτων αυξάνεται, η έξοδος του νευρώνα
προσεγγίζει το µηδέν. Το ποσοστό της µείωσης αυτής κυβερνάται από το πλάτος σ. Για
αυτόν τον λόγο, τα RBFNN µπορούν να θεωρηθούν υβριδικό είδος δικτύου για
ταξινόµηση, µε ένα κρυφό στρώµα νευρώνων βασισµένο σε πρότυπα, που εξάγονται, από
το σύνολο εκπαίδευσης, ένα σύνολο πρωτοτύπων που χρησιµοποιούνται ως όροι
συγκριτικού τεστ κατά τη διάρκεια της ταξινόµησης, και ενός τελικού στρώµατος
νευρώνων άθροισης, όπως τα MLP δίκτυα. Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία τα δίκτυα RBF
θεωρούνται γενικά ως οµαλή µετάβαση προς τα ασαφή συστήµατα, επειδή κάθε
νευρώνας εισόδου µπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει έναν βαθµό συνάρτησης συµµετοχής
του προτύπου εισαγωγής στην κατηγορία του αντίστοιχου πρωτοτύπου. Αυτή η ερµηνεία
παρέχει στα RBFNN τα πλεονεκτήµατα νευρωνικών δικτύων και ασαφών συστηµάτων.
Τα RBFNN είναι δίκτυα εµπροσθοδιάδοσης όπως και τα MLP. Όµως τα RBFNN έχουν
µόνο ένα κρυφό στρώµα νευρώνων ενώ τα MLP µπορούν να έχουν περισσότερα. Σε κάθε
νευρώνα ενός RBF δικτύου χρησιµοποιείται η ευκλείδεια απόσταση µεταξύ του
διανύσµατος εισόδου και του κέντρου του νευρώνα σαν όρισµα στη µη γραµµική
συνάρτηση ενεργοποίησης, ενώ στο δίκτυο MLP χρησιµοποιείται το εσωτερικό γινόµενο
µεταξύ του διανύσµατος εισόδου και του διανύσµατος συναπτικών βαρών του νευρώνα.
Κάθε νευρώνας του δικτύου RBF εξειδικεύεται µόνο σε µια µικρή περιοχή του υπερχώρου
των διανυσµάτων εισόδου, δηλαδή δραστηριοποιείται µόνο εάν το διάνυσµα εισόδου
εµπίπτει στην περιοχή του. Για αυτό λέγεται ότι τα δίκτυα RBF επιδεικνύουν τοπική
συµπεριφορά. Αντιθέτως τα MLP έχουν ολική (global) συµπεριφορά, αφού κάθε
νευρώνας ενεργοποιείται από όλα τα διανύσµατα εισόδου.
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5.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ–ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ RBFNN
Τα ειδικά χαρακτηριστικά των δικτύων RBF προσφέρουν κάποια πλεονεκτήµατα έναντι
των δικτύων MLP. Αυτά είναι:
• Λόγω της τοπικής συµπεριφοράς των RBFNN, µόνο ένα µικρό ποσοστό του συνολικού
δικτύου αποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο διάνυσµα εισόδου. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε
µικρότερους χρόνους εκπαίδευσης και προσοµοίωσης.
• Τα µοντέλα που προκύπτουν µπορούν να ερµηνευτούν ευκολότερα ως προς τη φυσική
τους σηµασία λόγω της απλή δοµής των δικτύων RBF.
• Οι παράµετροι που µαθαίνουν τα νευρωνικά δίκτυα RBF είναι (α) το πλήθος Ν, τα
κέντρα c και τα πλάτη σ των συναρτήσεων RBF και (β) τα βάρη w που θα
χρησιµοποιηθούν στο σχηµατισµό γραµµικών συνδυασµών των κρυφών νευρώνων στην
έξοδο. Ένα πλεονέκτηµα έναντι των δικτύων MLP είναι ότι τα δύο αυτά σετ παραµέτρων
µπορούν να καθοριστούν ανεξάρτητα. Έτσι η εκπαίδευση τους µπορεί να γίνει σε δύο
στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο, υπολογίζονται τα κέντρα των νευρώνων µε κάποια
µέθοδο µάθησης χωρίς επίβλεψη (clustering), όπου δείγµατα ίδιας κλάσης που
βρίσκονται κοντά θα σχηµατίζουν οµάδες, που δίνουν τα κέντρα. Κατά το δεύτερο στάδιο
υπολογίζονται τα συναπτικά βάρη µε µία µέθοδο εκπαίδευσης µε επίβλεψη όπως είναι τα
ελάχιστα τετράγωνα, αφού το δεύτερο στάδιο είναι ένα καθαρά γραµµικό πρόβληµα.
Αυτή η ιδιότητα µειώνει δραµατικά το χρόνο εκπαίδευσης σε σχέση µε τα MLP όπου η
χρήση της µεθόδου error back propagation είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Ένα µειονέκτηµα των δικτύων RBF είναι ότι δίνουν σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα το
ίδιο βάρος επειδή όλα αντιµετωπίζονται εξίσου στον υπολογισµό απόστασης. Ως εκ
τούτου δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά µη σχετικά χαρακτηριστικά
(features) —σε αντίθεση µε τα δίκτυα MLP. Οι µηχανές διανυσµάτων υποστήριξης
µοιράζονται το ίδιο πρόβληµα. Στην πραγµατικότητα, οι µηχανές διανυσµάτων
υποστήριξης µε τους γκαουσσιανούς πυρήνες (δηλ., πυρήνες RBF) είναι ένας ιδιαίτερος
τύπος δικτύου RBF, στον οποίο µια συνάρτηση βάσης είναι κεντροθετηµένη σε κάθε
παράδειγµα εκπαίδευσης, και τα αποτελέσµατα συνδυάζονται γραµµικά µε τον
υπολογισµό του µέγιστου περιθωρίου στα υπερεπίπεδα. Αυτό έχει επίδραση ότι µόνο
µερικά RBFs έχουν βάρος διαφορετικό από το µηδέν —αυτά που αντιπροσωπεύουν τα
διανύσµατα υποστήριξης.
Εντούτοις το νευρωνικό δίκτυο RBF µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ακόµη και
το πρόβληµα εύρεσης των πιο σχετικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων [Hu and Hwang
2002]. Για παράδειγµα στο αλληλεπιδραστικό σύστηµα ανάκτησης εικόνων ‘ContentBased Image Retrieval’ (CBIR) χρησιµοποιείται ένα νευρωνικό δίκτυο RBF στο οποίο
λαµβάνονται υπόψη τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Κάθε συνάρτηση RBF
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο παραµέτρων σi, (i = 1, . . . P). Ειδικότερα, αυτές οι
παράµετροι εκλέπτυνσης σi µπορούν να απεικονίσουν τη σχετικότητα των
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Εάν ένα γνώρισµα είναι ιδιαίτερα σχετικό, η τιµή σi
πρέπει να είναι µικρή για να επιτρέψει την υψηλότερη ευαισθησία σε οποιαδήποτε
αλλαγή της διαφοράς di = |xi−zi |. Αντίθετα, µια υψηλή τιµή σi δίνεται στα µη σχετικά
γνωρίσµατα έτσι ώστε το αντίστοιχο διάνυσµα να µην ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό
της οµοιότητας, δεδοµένου ότι η έκταση µεγέθους των Gi () είναι περίπου ίση µε µονάδα
ανεξάρτητα από τη διαφορά di. Η επιλογή των σi σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο
εξαρτάται από τον αλγόριθµο εκπαίδευσης.
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5.8 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ RBF
Τα νευρωνικά δίκτυα RBF αποτελούνται από τρία στρώµατα, εισόδου (Input), κρυφό
(Hidden), και εξόδου (Output), τα οποία είναι πλήρως διασυνδεόµενα µεταξύ τους. Η
κάθε έξοδος yi του δικτύου RBF µπορεί να υπολογιστεί ως [130]:
yi = w0 + Σ wji φ(||x − cj||, σj)
όπου wji το βάρος που συνδέει τον j νευρώνα του κρυµµένου στρώµατος µε τον i νευρώνα
εξόδου, Φ η ακτινική συνάρτηση ενεργοποίησης, cj το κέντρο και σj το πλάτος αυτής.
c1

x1

y1
c2

x2

xd

.
.
.

..
.

c3

ym

.
.
.
W

cP
Input Layer
Normalization

Pattern Layer
activation φ(x)=exp(-||x − cj||2/σ2)

Output Layer
Summation

Εικόνα. Αρχιτεκτονική ενός νευρωνικού δικτύου RBF µε d εισόδους, P κρυφούς νευρώνες
και m εξόδους. Συναπτικά βάρη w έχει το κρυφό στρώµα µε το στρώµα εξόδου. Τα
κέντρα ci θεωρούνται τα βάρη µεταξύ του στρώµατος εισόδου και του κρυφού.
Στρώµα εισόδου: Το στρώµα εισόδου συνδέει το δίκτυο µε τον d-διάστατο χώρο των
διανυσµάτων εισόδου. Εδώ υπάρχουν d νευρώνες, ένας για κάθε διάσταση. Στην
περίπτωση κατηγορικών (categorical) µεταβλητών, χρησιµοποιούνται νευρώνες Ν-1 όπου
το Ν είναι ο αριθµός κατηγοριών. Για τη σωστή λειτουργία του δικτύου RBF είναι
απαραίτητη πρώτα η κανονικοποίηση των διανυσµάτων εισόδου. Οι νευρώνες εισόδου (ή
η επεξεργασία πριν από το στρώµα εισόδου) κανονικοποιούν (ή standardize) το διάστηµα
των τιµών συνήθως µε την αφαίρεση της διαµέσου (x-xmean) από το κάθε διάνυσµα
εισόδου και τη διαίρεσή του µε την εµβέλεια (xmax-xmean) ή κλίµακα.
Κρυφό στρώµα: Το κρυφό στρώµα εφαρµόζει έναν µη-γραµµικό µετασχηµατισµό
µεταξύ χώρου εισόδου και κρυφού χώρου. Έχει έναν µεταβλητό αριθµό νευρώνων P.
Κάθε νευρώνας είναι µία ακτινική συνάρτηση βάσης RBF µε κέντρο ci, και πλάτος σi. Το
πλάτος των RBF µπορεί να είναι διαφορετικό και για κάθε διάσταση. Όταν εµφανίζεται
ένα διάνυσµα εισόδου X, ένας κρυφός νευρώνας i υπολογίζει τη ευκλείδεια απόσταση
από το κεντρικό σηµείο του ci και εφαρµόζει έπειτα τη συνάρτηση RBF φi(x) σε αυτήν
την απόσταση χρησιµοποιώντας πλάτος σi. Η τιµή φi(x) περνά στο στρώµα άθροισης.
Στρώµα εξόδου ή άθροισης: το στρώµα εξόδου είναι γραµµικό, δίνοντας την
απόκριση του δικτύου στα διανύσµατα (σήµατα εισόδου). Η προηγούµενη έξοδος αj
(j=1,..P), από κάθε νευρώνα του κρυφού στρώµατος πολλαπλασιάζεται µε ένα βάρος wij
που συνδέεται µε το νευρώνα εξόδου i (i=1,..m) και περνά στο άθροισµα. ∆εν φαίνεται
στην εικόνα η τιµή κατωφλιού ή bias ίση µε 1.0 που πολλαπλασιάζεται µε το βάρος w0
και προστίθεται στο άθροισµα. Για τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης ή ταξινόµησης,
υπάρχει µια έξοδος (και ένα ξεχωριστό σύνολο βαρών και µονάδας άθροισης) για κάθε
κατηγορία στόχου. Η έξοδος yi για µια κατηγορία είναι η πιθανότητα που το διάνυσµα
εισόδου εκτιµήθηκε να ανήκει σε εκείνη την κατηγορία, και επιλέγεται έτσι η µεγαλύτερη.
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5.9 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ RBF ΔΙΚΤΥΩΝ
5.9.1 Η Εύρεση παραµέτρων και το πρόβληµα γενίκευσης
Η µάθηση στα νευρωνικά δίκτυα RBF συνίσταται στον προσδιορισµό των κατάλληλων
παραµέτρων c, σ και συναπτικών βαρών w και πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια
αλγόριθµων. Ο ρόλος των κέντρων c των συναρτήσεων βάσης είναι η γνώση που
αποκτάται από τα παραδείγµατα εκπαίδευσης. Ο ρόλος των συναπτικών βαρών µπορεί
να ερµηνευτεί ως αποθήκευση γνώσης, η οποία παρέχεται µέσω παραδειγµάτων ελέγχου.
Στα RBFNN υπάρχουν συναπτικά βάρη µόνο µεταξύ του κρυφού στρώµατος RBF και του
στρώµατος άθροισης/εξόδου.
Οι παράµετροι που καθορίζονται µε τη διαδικασία εκπαίδευσης του δικτύου RBF είναι:
•

Ο αριθµός P των νευρώνων i στο κρυφό στρώµα (i=1,2,…P),

•

οι συντεταγµένες του κάθε κέντρου ci στο κρυφό στρώµα.

•

Το εύρος σi (πλάτος - spread) της κάθε συνάρτησης RBF στο κρυφό στρώµα .

•

Τα συναπτικά βάρη wij µεταξύ των νευρώνων κρυφού επιπέδου, δηλαδή των
συναρτήσεων RBF καθώς περνούν στο επίπεδο άθροισης/εξόδου. ∆εν υπάρχουν
συναπτικά βάρη µεταξύ εισόδων και κρυφού στρώµατος.

Για µερικούς αλγόριθµους αυτά τα βήµατα εκπαίδευσης γίνονται ξεχωριστά ενώ για
άλλους όλες οι παράµετροι βρίσκονται ταυτόχρονα. ∆ιαφορετικές τεχνικές µπορούν να
αναµιχθούν για διαφορετικές παραµέτρους.
Ένα νευρωνικό δίκτυο RBF µπορεί να επιτύχει ακρίβεια 100% για ένα σύνολο δεδοµένων
εκπαίδευσης εάν το δίκτυο έχει τόσους κρυφούς νευρώνες RBF όσο τα πρότυπα
εκπαίδευσης. Εντούτοις, το µέγεθος του δικτύου µπορεί να είναι πολύ µεγάλο σε µεγάλα
σύνολα δεδοµένων εκπαίδευσης και η δυνατότητα γενίκευσης ενός τέτοιου µεγάλου
δικτύου RBF µπορεί να είναι φτωχή στο σύνολο δεδοµένων δοκιµής (το άγνωστο σύνολο).
Αυτό καλείται πρόβληµα γενίκευσης [130]. Μια σηµαντική ερώτηση είναι: “πώς
παράγουµε έναν ταξινοµητή δικτύων RBF για ένα σύνολο δεδοµένων µε το µικρότερο
αριθµό κρυφών νευρώνων και µε την υψηλότερη πιθανή δυνατότητα γενίκευσης”. Η
ερώτηση είναι ισοδύναµη µε το πώς να καθορίσει κάποιος βέλτιστα τις παραµέτρους ενός
ταξινοµητή RBF, που είναι ο αριθµός συναρτήσεων ακτινικής βάσης (κρυφοί νευρώνες),
τα κέντρα c και τα πλάτη σ, και τα συναπτικά βάρη w που συνδέουν το κρυφό στρώµα µε
το στρώµα εξόδου. Κάποια προγενέστερη γνώση απαιτείται για τον καθορισµό του
αποκαλούµενου ικανοποιητικού αριθµού κρυφών νευρώνων. Αν και ο αριθµός των
προτύπων εκπαίδευσης είναι γνωστός εκ των προτέρων, δεν είναι το µόνο στοιχείο που
έχει επιπτώσεις στον αριθµό αυτό. Η κατανοµή των δεδοµένων είναι ένα άλλο στοιχείο
που έχει επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική ενός νευρωνικού δικτύου RBF.
Η επιλογή των κέντρων των συναρτήσεων RBF είναι η πιο σηµαντική. Αν τα κέντρα είναι
λίγα το δίκτυο δεν µπορεί να µάθει νέα δεδοµένα, λόγο της ‘τοπικής’ φύσης του. Αν τα
κέντρα είναι πάρα πολλά η δυνατότητα γενίκευσης θα είναι περιορισµένη. Οι πιο
δηµοφιλείς στρατηγικές µάθησης [130][131] για νευρωνικά δίκτυα RBF ταξινοµούνται σε
(i) επιλογή RBF κέντρων τυχαία από τα δεδοµένα (ii) επιβλεπόµενες διαδικασίες
επιλογής RBF κέντρων (ii) µη επιβλεπόµενες διαδικασίες επιλογής κέντρων.
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5.9.2 Όλα τα ∆εδοµένα Εκπαίδευσης ως Κέντρα
Μία από τις απλούστερες τεχνικές όπου κάθε πρότυπο εκπαίδευσης χρησιµοποιείται ως
κέντρο [130]. Για µικρά σύνολα δεδοµένων αυτή η µέθοδος είναι χρήσιµη. Το
πλεονέκτηµά της είναι η ταχύτατα αφού δεν χρησιµοποιούµε αλγόριθµο. Ο υπολογισµός
για τα πλάτη σi γίνεται θέτοντας τα όλα ίσα µεταξύ τους σ1= σ1=…σi =σ. Ειδικά για την
γκαουσιανή συνάρτηση ενεργοποίησης έχει βρεθεί ότι αν δοθεί σε όλους τους κρυφούς
νευρώνες το ίδιο πλάτος σi=D/sqrt(2Ρ), όπου D είναι η απόσταση µεταξύ των πιο
αποµακρυσµένων κέντρων και Ρ το πλήθος τους, τότε οι καµπάνες των γκαουσιανών δεν
θα είναι ούτε πολύ µυτερές, ούτε πολύ επίπεδες. Συνεπώς το D/sqrt(2Ρ) είναι µία καλή
επιλογή για το πλάτος. Σε αυτήν την διαδικασία εκπαίδευσης, µόνο τα βάρη w που
συνδέουν το κρυφό στρώµα και το στρώµα εξόδου ρυθµίζονται µέσω εποπτευόµενης
µάθησης, ελαχιστοποιώντας την διαφορά µεταξύ της εξόδου του νευρωνικού δικτύου
RBF και του στόχου µε µεθόδους ελαχίστων τετραγώνων. Η µέθοδος που χρησιµοποιεί
κάθε πρότυπο εκπαίδευσης για ένα κέντρο όµως γίνεται αργή και δεν ενδείκνυται για
πάρα πολλά παραδείγµατα, και δεν έχει και µεγάλες δυνατότητες γενίκευσης.
∆υνατότητες γενίκευσης έχουν τα µοντέλα που χρησιµοποιούν και µπορούν να
διακρίνουν το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρωµένης πληροφορίας.

5.9.3 Επιλογή κέντρων µε ∆ειγµατοληψία
Ακόµη µία απλή µέθοδος επιλογής κέντρων είναι να επιλέξουµε τυχαία κάποια σηµεία
από τα δεδοµένα εκπαίδευσης ως κέντρα [130]. Μερικές προσεγγίσεις όπως η αρχική
[113] επιλέγουν στην τύχη ενός ποσοστού p των προτύπων εισόδου για να είναι κέντρα µε
ci =xj , και πλάτη των σi ίσα µεταξύ τους σi=d/sqrt(2p). Το πλεονέκτηµα είναι η µείωση
του πλήθους των κέντρων, αλλά θα υπάρχει έτσι µία απώλεια πληροφορίας αφού πολλά
πρότυπα θα αγνοηθούν. Ωστόσο σε περιοχές όπου τα πρότυπα είναι πυκνά είναι πιθανό
να επιλεγούν αρκετά πρότυπα ως κέντρα για να αντιπροσωπεύσουν την περιοχή αυτή, µε
συνέπεια η απώλεια πληροφορίας να είναι µικρής σηµασίας. Αντίθετα σε περιοχές όπου
τα πρότυπα είναι πολύ αραιά, είναι πιθανό να µην επιλέξουµε κανένα κέντρο, αλλά
βέβαια αυτές οι περιοχές είναι µικρού ενδιαφέροντος, ακριβώς επειδή δεν έχουν πολλά
πρότυπα. Η επιτυχία τις µεθόδου εξαρτάται από το πόσο πετύχαµε να αναπαραστήσουµε
την µη γραµµική κατανοµή των δεδοµένων. Έτσι η τελική απόδοση εξαρτάται από το
κάθε πρόβληµα. Οι αλγόριθµοι που περιγράφονται παρακάτω για την εκτίµηση των
κέντρων από τα δεδοµένα δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα.

5.9.4 Κανόνας k-nearest neighbours
Εδώ το πρώτο βήµα είναι η επιλογή κέντρων τυχαία ή µε δειγµατοληψία από τα δεδοµένα
εκπαίδευσης. Στο δεύτερο βήµα επιλέγουµε να αναθέσουµε κάθε σηµείο σε µια
συγκεκριµένη συνάρτηση RBF (έτσι ώστε η µέγιστη συνιστώσα ενεργοποίησης του
κρυφού στρώµατος να προέρχεται από αυτόν τον νευρώνα) σύµφωνα µε τον κανόνα kκοντινότερων γειτόνων. Σε αυτόν τον κανόνα, µια ψηφοφορία λαµβάνεται µεταξύ των kκοντινότερων γειτονικών νευρώνων του σηµείου εισόδου Χ ως προς το ποιο κέντρο
νευρώνα είναι το πιο κοντινό τους και το νέο σηµείο εισόδου αναθέτεται σύµφωνα µε
αυτή. Για παράδειγµα αν οι τρεις γείτονες θα έχουν κοντινότερο τον Α νευρώνα και οι
δύο τον Β, το σηµείο εισόδου θα ανατεθεί στον Α. Το κέντρο του νευρώνα µετακινείται
έτσι ώστε να παραµένει ο µέσος όρος των σηµείων εισόδου που έχουν ανατεθεί σε αυτό.
Τα κέντρα χρειάζονται καλή αρχικοποίηση για να µην εγκλωβιστεί εύκολα σε τοπικά
ελάχιστα. Η µέθοδος αυτή εξαρτάται από τη σειρά εισόδου των δεδοµένων εκπαίδευσης.
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5.9.5 Subset Selection µε Orthogonal Least Squares
Μία προσαρµοστική συστηµατική µέθοδος εύρεσης κατάλληλων κέντρων των RBF είναι
οι αλγόριθµοι ορθογώνιων ελάχιστων τετραγώνων (Orthogonal Least Square - OLS). Σε
αντίθεση µε την εκπαίδευση δύο σταδίων όπου πρώτα βρίσκονται τα κέντρα και έπειτα
τα συναπτικά βάρη, οι Chen, Cowan, και Grant πρότειναν τη µέθοδο, OLS [132], ως
εκπαίδευση ενός σταδίου. Έδειξαν ότι η επιλογή των κέντρων RBF µοιάζει µε την επιλογή
βέλτιστου υποσυνόλου (subset selection) όπου ο σκοπός είναι να επιλεγεί ένα υποσύνολο
κέντρων από ένα µεγαλύτερο αριθµό υποψηφίων.
Το αρχικό σύνολο υποψηφίων µπορεί να είναι το ολικό σύνολο σηµείων δεδοµένων ή
κάποιο µεγαλύτερο σύνολο κέντρων που λαµβάνονται µε προσθήκη µερικών µέσων
σηµείων τους. Νέα κρυφά κέντρα των συναρτήσεων RBF προστίθενται βαθµιαία
χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο εκµάθησης ορθογώνιων ελαχίστων τετραγώνων
(orthogonal least square -OLS). Πιο συγκεκριµένα, πρότειναν ότι µια µέθοδος
ορθογώνιων ελαχίστων τετραγώνων (OLS) µπορεί να υιοθετηθεί ως διαδικασία forward
regression αντιµετωπίζοντας τα κέντρα ως τους regressors.
Η βασική προσέγγιση στην εύρεση των παραµέτρων RBF σε αυτήν την προσέγγιση
ακολουθεί την ίδια αρχική προσέγγιση µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων:
1. Καθορισµός των κέντρων ci (i = 1 . . . n).
2. ∆ιαµόρφωση ενός µοντέλου παλινδρόµησης (regression model).
Το µοντέλο παλινδρόµησης µπορεί να ληφθεί ως: y = Z’w όπου Z είναι η µήτρα
παλινδρόµησης που δίνεται από

Το σύνολο των ανωτέρω εξισώσεων επιτρέπει σε µια προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων
να λύσει για την άγνωστη ανυσµατική παράµετρο w. Γενικά υποτίθεται ότι το
διανυσµατικό σφάλµα e είναι ασύνδετο µε τη µήτρα παλινδρόµησης Z.
Εντούτοις, λόγω της δοµής του µοντέλου, τα στοιχεία του διανύσµατος παλινδρόµησης
µπορεί να συσχετίζονται µεταξύ τους. Είναι γνωστό όµως ότι µια βελτιωµένη απόδοση
στο πρόβληµα των ελαχίστων τετραγώνων µπορεί να ληφθεί µε από-συσχέτιση
(decorrelating) του διανύσµατος παλινδρόµησης. Οι µέθοδοι όπως Gram–Schmidt
orthogonalization (για Gaussian random vectors, η orthogonalization είναι ίδια µε το
decorrelation) ή ο µετασχηµατισµός Housholder µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
ορθογωνιοποίηση του διανύσµατος παλινδρόµησης.
Στην εργασία [133] προτείνεται επίσης η εκπαίδευση του δικτύου µε ορθογώνια ελάχιστα
τετράγωνα µε τη µέθοδο Gram-Schimdt. Το πλεονέκτηµα των αλγορίθµων ορθογώνιων
ελαχίστων τετραγώνων στις εργασίες [134], [135] για τη βελτιστοποίηση των κρυφών
κέντρων είναι ότι η αντιστροφή των πινάκων µπορεί να αποφευχθεί έτσι ώστε οι
αντίστοιχες επαναλαµβανόµενες λύσεις µπορούν να παραχθούν εύκολα. Αφού βρεθούν
τα κέντρα στη συνέχεια επιλύεται η µήτρα των συναπτικών βαρών.
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5.9.6 Εκπαίδευση δύο σταδίων µε επιβλεπόµενη επιλογή κέντρων
και επιβλεπόµενη εύρεση βαρών
Η επιλογή των κέντρων RBF µοιάζει µε την επιλογή βέλτιστου υποσυνόλου (subset
selection) όπου ο σκοπός είναι να επιλεγεί ένα υποσύνολο κέντρων από ένα µεγαλύτερο
αριθµό υποψηφίων και µπορεί να χωριστεί από το στάδιο εύρεσης βαρών και να γίνει µε
επιβλεπόµενες ή µη-επιβλεπόµενες µεθόδους. Στην πρώτη περίπτωση κατά εκπαίδευση
δύο σταδίων πρώτα αναζητείται ένας αριθµός κέντρων RBF µε επιβλεπόµενες µεθόδους
και έπειτα βρίσκονται τα συναπτικά βάρη του δικτύου µε regression. Ακολούθως
αξιολογείται το δίκτυο πάνω ένα σύνολο δοκιµής (τεστ σετ) µε χρήση µίας αντικειµενικής
συνάρτησης. Η αντικειµενική συνάρτηση (0 wrapper) είναι ο ίδιος ταξινοµητής
προτύπων, το κάθε δίκτυο RBF, ο οποίος αξιολογεί τα υποσύνολα των κέντρων βάση της
ακρίβειας πρόβλεψης τους (predictive accuracy), βάση της στατιστικής δειγµατοληψίας
(statistical resampling), ή µε διασταυρωµένη επικύρωση (cross-validation).
Wrapper subset selection

Training data

Supervised
search

Final
subset

subset

RBF

RBF

Predictive
accuracy

Γενικά είναι δύσκολο να προκαθοριστεί ο βέλτιστος αριθµός κρυφών νευρώνων, ή η
περικοπή τους σε µεγάλη κλίµακα. Στην εργασία [136] οι Roy και συνεργάτες
χρησιµοποιούν έναν αλγόριθµο όπου ο αριθµός των κρυφών νευρώνων καθορίζεται
δυναµικά κατά την διάρκεια εκπαίδευσης του δικτύου RBF. Στην εργασία [137]
χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος δένδρου απόφασης C.4.5 για να καθορίσει τα κέντρα των
δικτύων RBF. Στην εργασία [138] ο Huang καθορίζει τα κέντρα RBFs µέσω ενός
εποπτευµένου σχήµατος εκµάθησης που περιλαµβάνει διαδικασίες growing και pruning.
Στο ίδιο πλαίσιο µε τον αλγόριθµο του Roy [136] παρουσιάζεται στην εργασία [139] µία
πρόσφατη βελτίωση µείωσης της διαστατικότητας που επιτρέπει µεγάλες επικαλύψεις
των κρυφών πυρήνων RBFs που ανήκουν στην ίδια κλάση.

5.9.7 Εκπαίδευση δύο σταδίων µε συσταδοποίηση και επιβλεπόµενη
εύρεση βαρών
Η εκπαίδευση δύο σταδίων [112] χρησιµοποιείται πολύ συχνά για την κατασκευή των
νευρωνικών δικτύων RBFNN. Η διαδικασία εκπαίδευσης δύο σταδίων προτείνεται
αρχικά στην [115]. Στο πρώτο στάδιο, τα δεδοµένα εισόδου χρησιµοποιούνται µόνο για να
καθορίσουν τις παραµέτρους του RBFNN χρησιµοποιώντας µεθόδους µη επιβλεπόµενης
µάθησης, δηλαδή αλγόριθµους συσταδοποίησης (clustering)για την εύρεση των κέντρων
ci για κάθε κρυφό νευρώνα. Για τη συσταδοποίηση µπορεί να χρησιµοποιείται ο
αλγόριθµος k-means [112][115][140], που συγκεντρώνει τα επιλεγµένα σηµεία δεδοµένων
για να παραγάγει επαυξητικά τα κέντρα των νευρώνων RBF. Οι αλγόριθµοι
συσταδοποίησης εφαρµόζονται για την εύρεση k συστάδων και τα k κέντρα λαµβάνονται
από τα ‘µέσα’ της κάθε µίας συστάδας. Έπειτα το πλάτος σi µιας συνάρτησης πυρήνα
RBF µπορεί να επιλεγεί ίσο µε την τυπική απόκλιση (standard deviation) των δειγµάτων
σε µια συστάδα, ή να βρεθεί µε τον αλγόριθµο k-nearest-neighbor.
Στο δεύτερο στάδιο, καθορίζονται τα βάρη wi µεταξύ των κρυφών νευρώνων και των
νευρώνων εξόδου µε τη χρήση regression, όπως η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (linear
least squares) [3], ή η ψευδοαντίστροφη [112] που ελαχιστοποιεί το σφάλµα παρεµβολής.
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Πάλι εδώ αξιολογείται έπειτα το δίκτυο πάνω ένα σύνολο δοκιµής (τεστ σετ) µε χρήση
µίας αντικειµενικής συνάρτησης. Η αντικειµενική συνάρτηση (0 wrapper) είναι ο ίδιος
ταξινοµητής προτύπων, το κάθε δίκτυο RBF που αξιολογεί τα υποσύνολα των κέντρων
βάση της ακρίβειας πρόβλεψής τους, βάση στατιστικής δειγµατοληψίας ή µε τη µέθοδο
διασταυρωµένης επικύρωσης (cross-validation).
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Η εύρεση των κέντρων ci για κάθε κρυφό νευρώνα είναι πολύ σηµαντική και µπορούν να
δοκιµαστούν και άλλες µέθοδοι συσταδοποίησης. Έτσι σε άλλες εργασίες [141],
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Kohonen’s learning vector quantization (LVQ) για να
συγκεντρώσει τα σηµεία δεδοµένων και να καθορίσει τα κέντρα των κρυφών νευρώνων.
Το πλάτος σ µιας συνάρτησης RBF µπορεί να επιλεγεί ως η τυπική απόκλιση (standard
deviation) των δειγµάτων σε µια συστάδα. Άλλες µέθοδοι χρησιµοποιούν τη συγχώνευση
ή διαχωρισµό συστάδων [142]. Στην εργασία [143] άρχισαν µε έναν ικανοποιητικό αριθµό
κρυφών νευρώνων και τους συγχώνευσαν έπειτα για να µειώσουν το µέγεθος ενός
δικτύου RBFNN. Στην εργασία [144] προτείνεται µία γρήγορη µέθοδος εκπαίδευσης
RBFNN βασισµένη στην αφαιρετική συσταδοποίηση.
Προτάθηκαν επίσης διάφοροι άλλοι γενετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης για τις
διαδικασίες εκπαίδευσης των RBFNN όπως για παράδειγµα για να ρυθµίσουν τις
παραµέτρους ή να βελτιώσουν τη γενίκευση του δικτύου, µε γενετικούς αλγόριθµους
[145] ή για να εξελίξουν τα κέντρα των RBF µε εξελικτικούς αλγορίθµους [146]

5.9.8 Καθορισµός Συναπτικών Βαρών
Στην εκπαίδευση δύο σταδίων αφού βρεθούν τα κέντρα C έπειτα τα βάρη εκπαιδεύονται
κατόπιν, εύκολα και γρήγορα ‘off-line’ όπως και στα MLP.
Με δεδοµένο ότι ξέρουµε το διάνυσµα d (διάσταση Kx1) των επιθυµητών εξόδων, το
διάνυσµα w (διάσταση Cx1) των συναπτικών βαρών µπορεί να βρεθεί µε τη συνηθισµένη
γραµµική µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (linear least square LLS) ελαχιστοποιώντας το
τετραγωνικό σφάλµα. Πιο αναλυτικά για όλα τα δεδοµένα K και όλους τους κρυφούς
νευρώνες C ας ονοµάσουµε Φ (διάσταση KxC) τον πίνακα µε τις εξόδους από κάθε κρυφό
νευρώνα c για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης k. Τότε ισχύει:

d=Φw
Εµείς θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε το τετραγωνικό σφάλµα που σε µορφή πινάκων
είναι:

J =|d – Φ w|2
όπου d οι επιθυµητές έξοδοι για το δίκτυο. Ζητώντας να ισχύει:

(θ J/θw) =0 ⇒ (d – Φ w)T(d – Φ w) = 0 ⇒ ΦTΦ w – ΦT d = 0
T

η οποία τελικά καταλήγει στη λύση του συστήµατος : w = (Φ

Φ)–1 ΦT d

όπου, ΦT ο ανάστροφος (transpose) και (ΦTΦ)–1 ο αντίστροφος.
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5.10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ RBFNN
Κάθε νευρώνας RBF εκτελεί έναν πολύ απλό υπολογισµό, και στέλνει ένα σήµα εξόδου
στους άλλους νευρώνες. Η φάση εκπαίδευσης ενός Νευρωνικού ∆ικτύου αποτελείται από
τη ρύθµιση των νευρώνων και των βαρών, για να παραχθεί η επιθυµητή έξοδος. ∆ύο
απλές προσεγγίσεις γενικά για τον παραλληλισµό σε νευρωνικά δίκτυα (ανασκόπηση
στην [147]) είναι ο παραλληλισµός δεδοµένων και ο παραλληλισµός δοµής. Η πρώτη
αποτελείται από το διαµερισµό των δεδοµένων εκπαίδευσης ή δοκιµής στους
επεξεργαστές. Αυτό είναι µια προσέγγιση data-parallel. Κάθε επεξεργαστής έχει ένα
πλήρες αντίγραφο του Νευρωνικού ∆ικτύου και χρησιµοποιεί το τοπικό υποσύνολο
δεδοµένων του για να υπολογίσει το τοπικό µοντέλο και τις παραµέτρους του. Η δεύτερη
προσέγγιση παραλληλισµού δοµής αποτελείται από το διαµερισµό της πρότυπης δοµής
(νευρώνες, συνάψεις) του Νευρωνικού ∆ικτύου µεταξύ των επεξεργαστών. Αυτό είναι µια
προσέγγιση neuron-parallel. Η στρατηγική αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,
όπως ο αριθµός νευρώνων σε κάθε στρώµα, ο αριθµός στρωµάτων, ο αριθµός
επεξεργαστών, η τοπολογία των διασυνδέσεων, κ.α.
Το νευρωνικό δίκτυο RBF δεν είναι εγγενώς παράλληλο αλλά όµως οι βασικές µονάδες
νευρώνων εκτελούν τοπικούς υπολογισµούς. Ο παραλληλισµός της φάσης εκπαίδευσης
είναι µια φυσική απάντηση στους µεγάλους χρόνους εκπαίδευσης. Γενικά σε σύνδεση µε
τον παράλληλο προγραµµατισµό τα δύο κύρια παραδείγµατα [148], είναι
•

data parallelism (εδώ training-set/test-set parallelism)

•

task parallelism (εδώ neuron/network parallelism ή network-slicing)

Και τα δύο τα είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια. Στην εργασία [149] έχουν µελετηθεί
κάποιες στρατηγικές παραλληλισµού για τα RBFNN µε βάση αυτά τα δύο παραδείγµατα
µε χρήση OpenMP και MPI. Σε αυτά τα δύο παραδείγµατα πρέπει να προστεθεί και ένα
τρίτο. Αυτό είναι το:
•

Training session parallelism (for model selection and evaluation)

Το Training session parallelism που είναι στην ουσία hybrid task & data parallelism
επιτρέπει τον παραλληλισµό µε τη διανοµή διαφορετικών µοντέλων νευρωνικών δικτύων
σε διαφορετικούς επεξεργαστές για ταυτόχρονη εκπαίδευση και δοκιµή στο σύνολο
εκπαίδευσης (ο αλγόριθµος nested cross-validation είναι ο κύριος υποψήφιος).
Task Parallelism

Data Parallelism

D a t

Data

a

Hybrid Task & Data Parallelism
Train session Parallelism

Είδαµε στο κεφάλαιο 2 την µέθοδο Cross-Validation για την αξιολόγηση ενός ταξινοµητή
και τη µέθοδο Train-Validation-Test partition για την ταυτόχρονη επιλογή παραµέτρων
µοντέλου ενός ταξινοµητή και εύρεση σφάλµατος. Και οι δύο µαζί συνδυάζονται στον
αλγόριθµο Nested Cross-Validation που θα τρέχει παράλληλα.
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5.11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ RBFNN
Βήµα 1 (Συσταδοποίηση των προτύπων δειγµάτων εκπαίδευσης)
Τα δείγµατα εκπαίδευσης χωρίζονται σε C οµάδες µε έναν αλγόριθµο συσταδοποίησης
(clustering) [112][130]. Το αποτέλεσµα του αλγορίθµου είναι ένας ορισµένος αριθµός
κέντρων καθώς και η διαµέριση του συνόλου δεδοµένων. Η διαµέριση είναι τέτοια ώστε
τα σηµεία εκπαίδευσης να ταξινοµούνται στην κατηγορία µε το πλησιέστερο κέντρο. Τα
κέντρα ci των οµάδων ορίζονται ως κέντρα των C νευρώνων του κρυφού στρώµατος. Η
συσταδοποίηση µε τον k-means γίνεται για όλα τα δεδοµένα. Η διαδικασία µπορεί να
επαναλαµβάνεται αυξάνοντας κάθε φορά τον αριθµό των κέντρων, και ελέγχοντας το
σφάλµα γενίκευσης. Αυτό ακριβώς κάνουµε και στην παράλληλη υλοποίηση.

Ο αλγόριθµος k-means
∆ιαµερίζει απλά το αρχικό σύνολο δεδοµένων σε k περιοχές ελαχιστοποιώντας το MSE.
Είσοδος: τα παραδείγµατα εκπαίδευσης x1, x2, …, xP, και το πλήθος κέντρων K
Έξοδος:K κέντρα c1, c2, ..., cK
Αρχικοποίησε τα κέντρα c1, …, cK σε τυχαίες τιµές.
Επανέλαβε{
Για κάθε παράδειγµα εκπαίδευσης i= 1, …, P {
Ανέθεσε το xi στο κοντινότερο κέντρο cj ,
}
Για κάθε κέντρο k= 1, …, K { //υπολόγισε τις νέες συντεταγµένες του
ck=µέσος όρος των συντεταγµένων των xi τα οποία ανήκουν στο κέντρο ck
}
} Μέχρι να µην υπάρξει καµία αλλαγή στα κέντρα c1, …, cK

Βήµα 2 (Προσδιορισµός των πλατών σi )
Ο προσδιορισµός των πλατών σi γίνεται συνήθως µε κάποια ευρετική µέθοδο.
(1) Ειδικά για την γκαουσιανή συνάρτηση ενεργοποίησης ότι αν δοθεί σε όλους τους
κρυφούς νευρώνες το ίδιο µοναδικό πλάτος σ=MaxDistance/sqrt(2Ρ), όπου MaxDistance
είναι η απόσταση µεταξύ των πιο αποµακρυσµένων κέντρων και Ρ το πλήθος τους, τότε οι
καµπάνες των γκαουσιανών δεν θα είναι ούτε πολύ µυτερές, ούτε πολύ επίπεδες.
(2) Αλλιώς όταν το πλάτος σίγµα είναι µοναδικό µπορεί να επιλεγεί απλά ίσο µε την µέση
απόσταση µεταξύ των ci κέντρων που βρίσκονται στους κρυφούς νευρώνες του δικτύου.
(3) Αλλιώς τα πλάτη σi σε κάθε κρυφό νευρώνα RBF µπορούν να επιλεγούν ίσα µε την
τυπική απόκλιση STD, (ή και την maxDistance) για κάθε διάσταση, σε κάθε µία συστάδα.
(4) Αλλιώς τα πλάτη σi υπολογίζονται στατικά από τους κοντινότερους νευρώνες RBF
µέσω της σ i =

(1 / p )∑ j =1 xi − x j
p

2

όπου xj είναι οι p πλησιέστεροι γείτονες του xi .

(5) Αλλιώς τα πλάτη σi µπορούν να βρεθούν δυναµικά µε τον αλγόριθµο k-nearestneighbor που αλλάζει τα πλάτη έτσι ώστε να λάβει κάποια επικάλυψη της απόκρισης
κάθε ενδιάµεσου νευρώνα και του γειτονικού του. Αυτό γίνεται προκειµένου να
εξασφαλισθεί η οµαλότητα της συνολικής απόκρισης και η αξιοπιστία της παρεµβολής
µεταξύ των γειτονικών υποπεριοχών του χώρου προτύπων εκπαίδευσης.
Οποιαδήποτε από τις τρεις τελευταίες µεθόδους και αν χρησιµοποιηθεί, η επίδραση από
τα πλάτη σi στην έξοδο των κρυφών νευρώνων θα ρυθµιστεί και οµαλοποιηθεί από τα
συναπτικά βάρη wi και τον παράγοντα οµαλοποίησης λ, αντίστοιχα.
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Βήµα 3 (Υπολογισµός των συναπτικών Βαρών wi)
Μέθοδος Pseudo-inverse: Για ένα νευρωνικό δίκτυο RBF µετά την φάση εκπαίδευσης
µε Κ πρότυπα εκπαίδευσης και την εύρεση των κρυφών νευρώνων RBF µε clustering, το
πρόβληµα της προσέγγισης ανάγεται έπειτα στην εύρεση των συναπτικών βαρών w, που
θα ελαχιστοποιούν το Sum of Squared Errors (SSE):
SSE=|d–y|2 =

)
2
1 K
d (k ) − F ( xk )
∑
2 k =1

όπου για Κ πρότυπα εκπαίδευσης d(k) είναι ο στόχος ή η ετικέτα κλάσης του κάθε k
)
προτύπου και το F ( xk ) είναι η έξοδος του δικτύου για αυτό το πρότυπο.

)
Σε ένα νευρωνικό δίκτυο RBF µε C κρυφούς νευρώνες, η έξοδος F ( xk ) για ένα άγνωστο
πρότυπο k υπό µορφή πινάκων θα είναι [112]:

όπου wc είναι τα βάρη και φ οι συναρτήσεις βάσης RBF.
Τότε το Sum of Squared Errors (SSE) για Κ πρότυπα εκπαίδευσης θα είναι:
C
)
2
1 K
1 K
SSE = ∑ d ( k ) − F ( x k ) = ∑ d ( k ) − ∑ wcϕ ( xk − mc / σ c )
2 k =1
2 k =1
c =0

2

Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το SSE θα πρέπει να πλησιάσει το µηδέν και η εξίσωση
για το SSE γράφεται υπό µορφή πινάκων Φw = d όπως παρακάτω [112]:

όπου Φ ένας πίνακας K × C , και w, d είναι διανύσµατα µεγέθους C και K αντίστοιχα.
Τότε το διάνυσµα βαρών w θα δίνεται από την ψευδο-αντιστροφή της Φw = d επειδή ο
πίνακας Φ δεν είναι συµµετρικός, δηλ την w = Φ+d
Όπου ο ψευδο-αντίστροφος Φ+ είναι ένας πίνακας C × K που δίνεται από:
Φ+= (ΦTΦ)-1 ΦT
∆ιαπιστώνεται ότι, εάν ο πίνακας ΦTΦ είναι singular δεν υπάρχει µια µοναδική λύση.
Τότε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος Singular Value Decomposition για να
βρεθεί ο ψευδο-αντίστροφος Φ+ του πίνακα Φ.
Μπορούµε εδώ να χρησιµοποιήσουµε της θεωρία οµαλοποίησης που προτάθηκε από τον
Tikhonov (βλέπε σελ 279-282 στην [130]) για τη επίλυση των ill-posed προβληµάτων και
να επαναορίσουµε την ψευδοαντίστροφο όπως παρακάτω.
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Μέθοδος Regularization : Ακολουθώντας τη θεωρία οµαλοποίησης (regularization)
µπορεί κάποιος να ορίσει την ψευδο-αντίστροφο Φ+ ως: Φ+ = lim λ −>0 (ΦTΦ + λΙ)-1 ΦT
όπου Ι είναι ο µοναδιαίος πίνακας και λ>0 µία πολύ µικρή θετική παράµετρος . Είναι
σαφές ότι το όριο υπάρχει πάντα, και µπορεί να ελαχιστοποιήσει το SSE. Ακόµη
καλύτερα γίνεται αντί για τον µοναδιαίο πίνακα Ι να χρησιµοποιήσουµε το άθροισµα των
τετραγωνικών βαρών G0 που ορίζουµε παρακάτω.
Έτσι στο νευρωνικό δίκτυο RBF µε C κρυφούς νευρώνες και συναρτήσεις βάσης
2

ϕ ( x − m / σ ) = exp( − x − m /(2σ 2 )) το πρόβληµα προσέγγισης γίνεται [112][119]:
Βρείτε το διάνυσµα βαρών w µε χρήση K πρότυπων εκπαίδευσης τέτοιο ώστε να:
Ελαχιστοποίηση του ||Gw–d||2
υπό τον περιορισµό το wTG0w = a , να είναι δηλαδή σταθερό.

Όπου πάλι το G είναι ένας πίνακας K × C όµοιος µε τον Φ και ορίζεται ως:

και ο G0 είναι ένας συµµετρικός C × C τετραγωνικός πίνακας που ορίζεται ως:

Η λύση στο πρόβληµα βελτιστοποίησης µε περιορισµούς δίνεται από την [112][119]:

όπου λ είναι η παράµετρος οµαλοποίησης. Αυτήν τη µέθοδο υλοποιούµε εδώ. Αυτή η
µέθοδος οµαλοποίησης των Poggio και Girosi [119] είναι ένας τρόπος αποφυγής
υπερπροσαρµογής. Η µέθοδος τιµωρεί τις, συχνές κατά την εκπαίδευση στα νευρωνικά
δίκτυα, συναρτήσεις βάσης κινούµενες πέρα δώθε που λέγονται ‘wiggly’, µε το να
προσθέτει λ φορές το άθροισµα των τετραγωνικών βαρών στο Error(w). Ο υπολογισµός
των βέλτιστων βαρών που γίνεται εδώ λέγεται ‘ridge regression’. Μια επαναληπτική
διαδικασία µπορεί να υπολογίσει τη βέλτιστη παράµετρο οµαλοποίησης λ (lambda) που
ελαχιστοποιεί το γενικευµένο cross-validation Error.
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Βηµα 4 (Πολυπλοκότητα δικτύου)
Πρέπει να επιλέξουµε την πολυπλοκότητα του νευρωνικού δικτύου, το οποίο ελέγχεται
και από τον αριθµό κρυφών νευρώνων και από την τιµή της παραµέτρου λ. Στην
πραγµατικότητα ο αριθµός κρυφών νευρώνων, υπό τον όρο ότι είναι αρκετός, δεν
χρειάζεται να είναι βέλτιστος παρουσία της παραµέτρου οµαλοποίησης λ. Συχνά
επιλέγονται τιµές λ = 0,001 έως 0,0001 από κάποια Bayesian heuristics [55] και είναι
κατάλληλα για τα προβλήµατα ταξινόµησης εάν τα πρότυπα εισόδου κανονικοποιούνται
στο διάστηµα [0, 1]. Μία εξαιρετική εισαγωγή στην γενίκευση και πολυπλοκότητα, τα
µαθηµατικά της µάθησης από δεδοµένα, στην οµαλοποίηση στα νευρωνικά δίκτυα RBF,
και στις οµοιότητες αλγορίθµων RBF και µηχανών διανυσµάτων υποστήριξης SVM
βρήκαµε στην εργασία [150] µε µία εκπληκτικά συµπυκνωµένη παρουσίαση όλων.
Ο άλλος τρόπος να επιλεχτεί η πολυπλοκότητα είναι βασισµένος στον γνωστό υπολογισµό
της µελλοντικής απόδοσης [55]. Υποθέστε ότι έχουµε ένα άλλο σύνολο ταξινοµηµένων
παραδειγµάτων Β αποκαλούµενων σύνολο επικύρωσης. Εγκαθιστάµε έπειτα πολλά
διαφορετικά πρότυπα δικτύων, αξιολογούµε την απόδοσή τους στο Β, και επιλέγουµε το
καλύτερο. Τέλος, ακόµα ένα σύνολο παραδειγµάτων, το σύνολο δοκιµής, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει την απόδοση του επιλεγµένου δικτύου. (Αυτοί οι όροι
είναι συνήθως µπερδεµένοι στη βιβλιογραφία των νευρωνικών δικτύων.) Εάν
χρησιµοποιηθεί k-fold Cross-Validation και στα δύο βήµατα αυτά πρέπει να
επαναληφθούν για κάθε ένα από τα K folds. Η µέθοδος cross -validation επικυρώνει την
απόδοση (σφάλµατος). Η ίδια διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξετάσει την
απόδοση κατά την επιλογή µοντέλου ταξινοµητή, αλλά εδώ πρέπει να επικυρώσουµε
ολόκληρη τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής µοντέλου. Αυτό οδηγεί
συχνά στην nested cross-validation (cross-validation within cross-validation) [55].
Το παράλληλο k-fold Cross Validation χτίζει τα k µοντέλα εξόρυξης δεδοµένων
ταυτόχρονα, κάθε ένα ως παράλληλη εργασία. Ο Master διαιρεί το αρχικό σύνολο D σε k
υποσύνολα εκπαίδευσης κάθε ένα µε µέγεθος D/k, και τα στέλνει στους Workers. Το
παρακάτω σχήµα παρουσιάζει τον ψευδο -κώδικα Master-Worker.
/* MASTER Pseudo code */
Master()
{
partition training set into k subsets;
//task
for (i=0; i<k; i++) Sent to worker (“learning set”, i, set[i]) ;
//output data
for (i=0; i<k; i++) Receive from worker (“model list”, i, model[i]); //input data
Select the right model[i] with optimum parameters;
//task
Broadcast to workers empty data or repeat;
//end or repeat
}
/*WORKER Pseudo code: builds models until master send empty data */
Worker()
{
Receive from master ("learning set", i, set);
if (input data !=empty) then {
Build model on set;
Send to master ("model list", i, model);
} else done=1;
}
}
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5.12 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NESTED CROSS-VALIDATION
Cross-validation for performance Evaluation: Η k-fold Cross-validation είναι µια
µέθοδος για µια εκτίµηση της απόδοσης ενός µοντέλου ταξινοµητή που εκπαιδεύτηκε στα
διαθέσιµα δεδοµένα D. Πρώτα χωρίζει τα δεδοµένα D σε k folds. Κατόπιν, το παρακάτω
επαναλαµβάνεται από i=1 έως i=k φορές: ο ταξινοµητής εκπαιδεύεται στα k-i folds (train
set) και εξετάζεται στο i υποσύνολο (test set). Τέλος, αναφέρεται η µέση απόδοση Perror
για τα υποσύνολα. Αυτή η µεθοδολογία παράγει µια αµερόληπτη εκτίµηση απόδοσης.
Cross-validation for Model Selection: Τυπικά βέβαια, ένας ταξινοµητής είναι
παραµετρικός και οι βέλτιστες παράµετροι a(i) του µοντέλου του πρέπει να υπολογιστούν
και να χρησιµοποιηθούν για το τελικό µοντέλο. Για τον υπολογισµό των βέλτιστων
παραµέτρων (model selection) χρησιµοποιείται πάλι cross-validation. Το τελικό µοντέλο
κτίζεται µε την εκπαίδευση του ταξινοµητή σε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα
χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες παραµέτρους. Επειδή εδώ η µέθοδος cross-validation
χρησιµοποιείται µόνο για την επιλογή µοντέλου και δεν παρέχει αµερόληπτη εκτίµηση
απόδοσης για το τελικό µοντέλο καλείται cross-validation για επιλογή µοντέλου.
Η διαδικασία Nested Cross-Validation επιτρέπει ταυτόχρονα την αµερόληπτη εκτίµηση
(non-overfitted) της απόδοσης του τελικού µοντέλου και την βέλτιστη επιλογή
παραµέτρων του τελικού µοντέλου ενός ταξινοµητή.
Nested stratified Cross-validation for Model Selection and Evaluation
k-fold Cross-validation for performance Evaluation:
1. Split D to stratified k folds
2. Repeat for each kth fold:
• TrainValidationSet  D minus the kth fold;
• TestSet  remaining kth fold;
f-fold Cross-validation for Model Selection
2.1. Repeat for i=1, 2,….m times for parameters a(i)
Split TrainValidationSet to stratified f folds
a. Repeat for each fth fold:
• TrainSet  TrainValidationSet minus the fth fold;
• ValidationSet  remaining fth fold;
• Train the RBF classifier on TrainSet using parameter a(i)
• Test/Validate it on the ValidationSet
b. Record P(i), average performance of RBF over all ValidationSets.
2.2. Determine a(j) where j = argmax P(i) for i=1, 2,….m ;
2.3. Train the RBF(j) classifier on the TrainValidationSet using parameter a(j)
• Test the RBF(j) classifier obtained in step 2.3 on the TestSet.
3. Return <P>, the average performance of RBF classifier over k TestSet.
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Ο εσωτερικός βρόχος χρησιµοποιείται για να καθορίσει τις καλύτερες παραµέτρους του
ταξινοµητή (δηλ. τιµές των παραµέτρων που παράγουν την καλύτερη απόδοση στο
Validation set). Ο εξωτερικός βρόχος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόδοσης
του ταξινοµητή µε τις προηγουµένως καλύτερες παραµέτρους µε τη δοκιµή σε ένα
ανεξάρτητο Test set. Χρησιµοποιείται stratified k-fold Cross-validation στον εξωτερικό
βρόχο και stratified f-fold Cross-validation στον εσωτερικό βρόχο. Στη Nested crossvalidation for performance estimation στον εξωτερικό βρόχο και model selection στον
εσωτερικό βρόχο (διακεκοµµένη γραµµή) εάν k=10 και f=9 λέγεται 10 fold nested crossvalidation.
Προκειµένου να συνδυαστούν η βέλτιστη επιλογή µοντέλου και η αµερόληπτη εκτίµηση
απόδοσης, η µέθοδος cross-validation για την επιλογή µοντέλου "τοποθετείται" µέσα στη
cross-validation για την εκτίµηση απόδοσης. Ο εσωτερικός βρόχος αντιστοιχεί στην
διασταυρωµένη-επικύρωση για την επιλογή µοντέλου (βήµατα 2,1, 2,2, και 2.3) και
τοποθετείται ανάµεσα στα βήµατα 2 και 3 που ανήκουν στην cross-validation για την
εκτίµηση απόδοσης. Αφού ο βελτιστοποιηµένος ταξινοµητής αξιολογείται κάθε φορά σε
ένα σύνολο που δεν χρησιµοποιείται για εκπαίδευση, η εκτίµηση απόδοσης είναι
αµερόληπτη.
Ο αλγόριθµος Nested cross-validation αποφεύγει την ακόλουθη κοινή παγίδα στον
υπολογισµό της απόδοσης ενός διαγνωστικού µοντέλου που παράγεται από έναν
παραµετρικό ταξινοµητή: Πολύ συχνά, χρησιµοποιείται µόνο η διαδικασία του
εσωτερικού βρόχου για να προσδιορίσει τις καλύτερες τιµές παραµέτρων και για να
χτίσει το τελικό µοντέλο, εντούτοις, η καλύτερη απόδοση µε διασταυρωµένη-επικύρωση
P(j), όπου y' = argmax P(i) αναφέρεται συχνά ως εκτίµηση της απόδοσης του τελικού
µοντέλου, αντί της εφαρµογής ενός δεύτερου βρόχου cross-validation σε ολόκληρη τη
διαδικασία επιλογής µοντέλου όπως στη nested cross-validation.
Για έναν αρκετά µεγάλο αριθµό δοκιµών σε τιµές παραµέτρων, κάποια είναι πιθανό να
βρεθεί κατά τύχη να παρέχει υψηλή εκτίµηση απόδοσης. Όσο λιγότερο διαθέσιµα είναι
τα δείγµατα, και όσο πιο σύνθετα µοντέλα µπορεί να χτίσει ο ταξινοµητής, τόσο οξύτερο
γίνεται το πρόβληµα. Αντίθετα, το πρωτόκολλο nested cross-validation θα είναι σε θέση
να προσδιορίσει εάν η διαδικασία επιλογής µοντέλου επιλέγει τιµές που παράγουν τυχαία
µοντέλα που αποδίδουν καλά στα σύνολα δοκιµής, ή πράγµατι γενικεύουν καλά σε
άγνωστα δείγµατα.
Όταν οι παράµετροι a(i) επηρεάζουν την ταχύτητα εκτέλεσης, όπως για παράδειγµα όταν
αυξάνεται ο αριθµός των κρυφών νευρώνων, τότε θα πρέπει να ληφθεί πρόσθετη µέριµνα
για την εξισορρόπηση και ισοκατανοµή του φόρτου εργασίας στους επεξεργαστές.
Αρχικά επιλέγεται ο αριθµός των κρυφών νευρώνων και τα κέντρα των RBF που
καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία του δικτύου. Τα βήµατα της διαδικασίας της
εκπαίδευσης των δικτύων RBF δίνονται παρακάτω.
Για την κατασκευή των νευρωνικών δικτύων RBFNN, των αλγόριθµων εκπαίδευσης και
την υλοποίηση του παραλληλισµού στο nested cross-validation χρησιµοποιήθηκε και εδώ
η γλώσσα προγραµµατισµού C σε συνδυασµό µε τη βιβλιοθήκη MPI.
∆οκιµάσαµε δύο προσεγγίσεις παραλληλισµού µε αρχιτεκτονικές Master-Worker Static
και Master-Worker Dynamic. Οι παραγόµενοι κώδικες είναι µεγάλοι και λόγω µεγέθους
δίνονται στο συνοδευτικό cd.
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5.13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ UCI DATABASES: ΑΠΟΔΟΣΗ RBFNN
Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από τις ίδιες βάσεις του UCI Repository of Machine
Learning Databases που χρησιµοποιήσαµε και στα προηγούµενα κεφαλαία. Σε όλα τα
πειράµατα µετρήθηκε το ποσοστό σωστά ταξινοµηµένων δειγµάτων του τεστ σετ :
(Classification Rate) = Correctly Classified Samples/(Total Samples).
Το Νευρωνικό ∆ίκτυο RBF που φτιάξαµε είναι βέλτιστο περισσότερο για προσέγγιση
συναρτήσεων µε πεδίο ορισµού Χ [0,1] και πεδίο τιµών Υ [-0.5, 0.5]. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί και ως ταξινοµητής προτύπων αλλά για δεδοµένα δύο κλάσεων. Η έξοδος
Υ θα είναι στο ίδιο διάστηµα [-0.5, 0.5] και θα επιλέγεται η κλάση που βρίσκεται πιο
κοντά στο -0.5 (κλάση 1) ή στο 0.5 (κλάση 2).
Λόγω των παραπάνω αλλάξαµε τα Yeast και Wine και κρατήσαµε µόνο δύο κλάσεις. Τα
χαρακτηριστικά των αλλαγµένων datasets του UCI repository φαίνονται παρακάτω µαζί
µε τα αποτελέσµατα ταξινόµησης του test set.
Database

Sample
size

Input
attributes

Output
classes

1-NN

MLP

PNN

GRNN

RBFNN

Iris

100

4

2

93%

96%

96%

96%

99%

Wine

130

13

2

93%

97%

98%

97%

98%

Wisconsin

683

9

2

95%

97%

97%

96%

98%

Yeast

892

8

2

51%

42%

52%

49%

60%

Diabetes

768

8

2

70%

77%

76%

75%

75%

Πάλι η κάθε στήλη δείχνει από πιο νευρωνικό δίκτυο προέρχονται τα αποτελέσµατα.
Φαίνονται στην τελευταία στήλη τα καλύτερα αποτελέσµατα από τα νευρωνικά δίκτυα
RBF. Εκπαιδεύσαµε τα RBF µε 10-fold cross-validation και είναι βελτιστοποιηµένα ως
προς τον αριθµό νευρώνων στο κρυφό στρώµα. Από 2 έως 9 κρυφοί νευρώνες
δοκιµάστηκαν σε όλα τα Νευρωνικά ∆ίκτυα RBF και επιλέχθηκαν αυτά µε το µικρότερο
Sum of Squared Errors, παρακολουθώντας παράλληλα και το πώς αλλάζει το
Classification Rate.
Επαναλαµβάνουµε εδώ ότι τα Yeast και Wine είναι καλύτερα από τα άλλα και λόγω του
ότι κρατήσαµε δύο κλάσεις. Για τα υπόλοιπα νευρωνικά δίκτυα η σύγκριση πάλι δεν είναι
ακριβώς ίδια επειδή για την βελτιστοποίηση του αριθµού νευρώνων RBF
χρησιµοποιήσαµε 10πλή διασταυρωµένη επικύρωση, δηλαδή µε train set πολύ µεγάλο, το
90% του αρχικού και test set µικρό, το 10% του αρχικού για να έχουν και τα RBFNN όπως
τα MLP τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Όλες οι υπόλοιπες στήλες είναι µε train set
το 50% του αρχικού και test set πάλι το 50% του αρχικού . Όταν δοκιµάσαµε το ίδιο για
τα RBF χωρίζοντας τα δεδοµένα ακριβώς στο µισό η απόδοση του δικτύου έπεσε κατά 1%
έως 2% ανάλογα µε την περίπτωση.
Μπορούµε να φτιάξουµε από εδώ και πέρα multiclass RBFNN εκπαιδεύοντας τα για
πολλές εξόδους Yi, µία για κάθε κλάση που θα έχει και το αντίστοιχο διάνυσµα βαρών.
Έπειτα χρησιµοποιώντας στην έξοδο τη γνωστή συνάρτηση softmax µπορεί να επιλεγεί η
καλύτερη έξοδος από όλες που θα αντιστοιχεί στην κλάση του αγνώστου προτύπου. Άλλες
µεθόδους multiclass µελετάµε καλύτερα στο επόµενο κεφάλαιο για τα multiclass SVM.
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5.14 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ RBFNN SESSION PARALLEL
5.14.1

Master-Worker Static: speedups

Ο Master µπορεί είτε να χρησιµοποιήσει τη στατική εξισορρόπηση-ισοκατανοµή φόρτου
εργασιών (static load balancing) είτε τη δυναµική (dynamic load balancing). Στη MasterWorker Static υπολογίζεται ο µερικός φόρτος εργασίας για όλους στην αρχή των
υπολογισµών από τον Master. Αυτό επιτρέπει στον Master να συµµετέχει στον
υπολογισµό αφότου έχει διανεµηθεί σε κάθε Worker ένα µέρος της εργασίας. Όλες οι
µετρήσεις στα πειράµατα εκτέλεσης του παράλληλου RBFNN είναι πολύ καλές µε σχεδόν
γραµµικές επιταχύνσεις (9/10). Στα πρώτα, τα πειράµατα για το RBFNN Session Parallel
µε αρχιτεκτονική Master-Worker Static όπου ο Master ισο-κατανέµει εξ αρχής τον ίδιο
αριθµό εργασιών στους Workers µετράµε τους χρόνους τρέχοντας σε παράλληλο
σύστηµα χρησιµοποιώντας 1..2..4..6..8.. και 10 επεξεργαστές.
Πίνακας µετρήσεων χρόνων RBFNN για kfolds= 10, lamdas = 10, neurons = 9
Processors Iris Wine Wisconsin Yeast Diabetes

Points 10000

1

100

88

94

96

94

154

2

53

45

48

49

49

78

4

26

23

24

24

24

38

6

19

16

17

18

18

27

8

13

12

13

13

13

20

10

11

10

11

11

10

17

RBFNN Session Parallel Master-Worker Static: Μετρήσεις χρόνου για τα σύνολα
δεδοµένων Iris, Wine, Wisconsin, Yeast, Diabetes, και 10000 σηµεία. Φαίνεται καθαρά η
µείωση των χρόνων µε την αύξηση των επεξεργαστών. Αν και τα επι µέρους προβλήµατα
έχουν γραµµική πολυπλοκότητα η επιτάχυνση µέσω παραλληλισµού του όλου
προβλήµατος είναι σχεδόν γραµµική (9/10), ακόµα και για τα µικρά σύνολα δεδοµένων.
10
RBFNN speedups
Master-Worker static

8
6

Iris

4

Wine
Wisconsin
Yeast

2

Diabetes
Points 10000

0
0

2

4

6

8

10

number of processors

RBFNN Session Parallel Master-Worker Static: Γραφική παράσταση επιταχύνσεων
(speedups = S / P) για τα σύνολα δεδοµένων Iris, Diabetes, σηµεία 10.000. Οι γραµµές
δεν είναι ευθείες λόγω στρογγυλοποίησης των τιµών, για να φανούν καλύτερα στον
πίνακα. Έχουµε όµως σχεδόν γραµµική επιτάχυνση (9/10) σε όλους τους επεξεργαστές.
Είναι φανερό ότι ο ισοµερισµός φόρτου εργασιών αν και στατικός έχει πετύχει κατά 9/10.
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5.14.2

Master-Worker Dynamic: speedups

Στα πειράµατα επιτάχυνσης για το RBFNN Session Parallel µε αρχιτεκτονική MasterWorker dynamic ο Master δεν ισο-κατανέµει εξ αρχής τον ίδιο αριθµό εργασιών στους
Workers, αλλά η κατανοµή γίνεται δυναµικά. Στη δυναµική κατανοµή φόρτου εργασιών ο
Master αποστέλλει δυναµικά µία εργασία σε κάθε Worker και όταν αυτή τελειώνει ο
Master παραλαµβάνει τα αποτελέσµατα και στέλνει την επόµενη εργασία σε αυτόν τον
Worker που τελείωσε µέχρι να ολοκληρωθεί όλη η λίστα εργασιών. Πάλι µετράµε τους
χρόνους για το RBFNN σε παράλληλο σύστηµα µε 1 ..2 ..3..4 ..6 ..8 ..10 επεξεργαστές.
Σηµειώστε ότι ο κάθε worker ενεργεί σε διαφορετικά δεδοµένα κάθε φορά επειδή η όλη
διαδικασία Session Parallel είναι υβριδικός παραλληλισµός δεδοµένων και εργασιών
(hybrid task & data parallelism). Οι εργασίες-tasks είναι οι διαφορετικές παράµετροι και
τα δεδοµένα-data είναι τα διαφορετικά κάθε φορά folds. Άρα για τη συνολική διαδικασία
βελτιστοποίησης της εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου RBF και το ‘µέγεθος
προβλήµατος’ έχουµε δύο µεγέθη:
•

το µέγεθος των παραµέτρων-tasks που δοκιµάζονται είναι ο αριθµός folds επί τον
αριθµό παραµέτρων λάµδα επί τον αριθµό νευρώνων στο κρυφό στρώµα, δηλαδή
Tasks = kfolds * lamdas * neurons

•

το µέγεθος δεδοµένων είναι ίσο µε τον αριθµό προτύπων εκπαίδευσης Data = Ν.

Στα πειράµατα µε µικρό αριθµό νευρώνων RBF έως 9 το συνολικό πρόβληµα
εκπαίδευσης έχει γραµµική πολυπλοκότητα ως προς το µέγεθος παραµέτρων Tasks και,
το κυριότερο, γραµµική πολυπλοκότητα ως προς το µέγεθος δεδοµένων Data. Στον
υβριδικό παραλληλισµό όσο πλησιάζουµε στη γραµµική πολυπλοκότητα εκτέλεσης ως
προς τα δύο αυτά µεγέθη, Tasks- Data, τόσο δυσκολότερο είναι να παραλληλιστεί το
πρόβληµα και τόσο αποµακρυνόµαστε από τους γραµµικούς χρόνους επιτάχυνσης. Όµως
το συνολικό µέγεθος υπολογισµών του προβλήµατος είναι αρκετά µεγάλο και έτσι τα
αποτελέσµατα του παραλληλισµού είναι τελικά βέλτιστα, όπως φαίνεται και παρακάτω.
∆είγµα παραµέτρων µε folds =2, lamdas =3, neurons =4
Folds
Lamdas
Neurons

0
1
2

0
1
3

0
1
4

0
1
5

0
2
2

0
2
3

0
2
4

0
2
5

0
3
2

0
3
3

0
3
4

0
3
5

1
1
2

1
1
3

1
1
4

1
1
5

1
2
2

1
2
3

1
2
4

1
2
5

1
3
2

1
3
3

1
3
4

Πίνακας µετρήσεων χρόνων για kfolds= 10, lamdas = 10, neurons = 9
Processors Diabetes Points Points Points Points
768
10.000 50.000 90.000 200.000
1

98

152

520

1012

2180

2

49

76

261

507

1091

3

33

51

174

338

729

4

24

38

132

254

547

6

16

25

87

170

365

8

12

19

66

129

276

10

10

15

53

103

221

Στην πρώτη γραµµή για ένα επεξεργαστή φαίνεται καθαρά η γραµµική πολυπλοκότητα
µε την αύξηση του αριθµού δεδοµένων. Για τα 768 και 10000 µοιάζει µη γραµµική στην
αρχή αλλά τα πρώτα είναι 768*8 διαστάσεις και τα δεύτερα 10000*2 διαστάσεις.
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Για τα υπόλοιπα φαίνεται καθαρά η γραµµική πολυπλοκότητα O(N) του προβλήµατος.
Η πολυπλοκότητα του RBFNN είναι Ο(Ν)
2500

Time

2000
1500
1000
500
0
0

50000

100000

150000

200000

Data Points

Εικόνα: Η σχέση γραµµικής πολυπλοκότητας του προβλήµατος RBFNN για kfolds= 10,
lamdas = 10, neurons = 9 ως προς τον αριθµό δεδοµένων σε έναν επεξεργαστή.
Στην παρακάτω γραφική παράσταση υπολογίζουµε τις επιταχύνσεις, speedup = S / P ,
(ακολουθιακός χρόνος / παράλληλος χρόνος) για kfolds= 10, lamdas = 10, neurons = 9
RBFNN speedups
Master-Worker Dynamic

10
8
6

Diabetes 768

4

Points 10.000
Points 50.000

2

Points 90.000
Points 200.000

0
0

2

4

6

number of processors

8

10

RBFNN Session Parallel Master-Worker Dynamic: Γραφική παράσταση επιταχύνσεων
(speedups). Για όλους τους επεξεργαστές έχουµε γραµµική επιτάχυνση (10/10) και τα
αποτελέσµατα βελτιώνονται µε την αύξηση του µεγέθους του προβλήµατος και την
αύξηση της πολυπλοκότητάς του.
Η αρχιτεκτονική Master/Worker Dynamic µπορεί να επιτύχει υψηλές αποδόσεις και
επιταχύνσεις. Για ένα µεγάλο αριθµό επεξεργαστών ο κεντρικός έλεγχος της διαδικασίας
Master µπορεί να γίνει δυσχερής στις εφαρµογές και να προκαλέσει επιβράδυνση λόγω
µποτιλιαρίσµατος (bottleneck). Είναι δυνατό τότε να ενισχυθεί η κλιµάκωση µε την
επέκταση ενός Master σε µία οµάδα από Masters, κάθε ένας από τους οποίους θα ελέγχει
µια διαφορετική οµάδα Workers.
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6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι τοπ 10 αλγόριθµοι data mining [151] που ψηφίστηκαν στο IEEE International
Conference on Data Mining (ICDM) το 2006 είναι οι: C4.5, k-Means, Support Vector
Machines, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naive Bayes, και CART. Αυτοί είναι οι
πασίγνωστοι, ‘υψηλότατης επιρροής’ αλγόριθµοι από όλους τις κοινότητας data mining.
Οι Μηχανές ∆ιανυσµάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines - SVMs) [152] είναι
ισχυρά εργαλεία για την κατηγοριοποίηση δεδοµένων. Ο διαχωρισµός των δύο κλάσεων
επιτυγχάνεται βρίσκοντας τη βέλτιστη γραµµική ή µη γραµµική διαχωριστική υπερεπιφάνεια. Στις σηµερινές εφαρµογές µηχανικής µάθησης, τα SVM [152-160] θεωρούνται
‘must’ επειδή προσφέρουν µια από τις πιο ακριβείς µεθόδους. Έχουν καλό θεωρητικό
υπόβαθρο, απαιτούν λίγα δεδοµένα εκπαίδευσης, και δεν επηρεάζονται από το πρόβληµα
των πολλών διαστάσεων. Τα SVM µπορούν να λύσουν πληθώρα προβληµάτων στην
αναγνώριση προτύπων, στη βιοπληροφορική και στην εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα.
Για το διαχωρισµό σε δύο κλάσεις d (+1,-1) το SVM θα βρει την καλύτερη διακριτική
συνάρτηση για να διακρίνει µεταξύ των µελών x των δύο κατηγοριών. Αυτό µπορεί να
γίνει γεωµετρικά. Για ένα γραµµικά ευδιαχώριστο σύνολο δεδοµένων, µια γραµµική
συνάρτηση αντιστοιχεί σε µία υπερεπιφάνεια που περνά ενδιάµεσα από τα δεδοµένα τω
δύο κλάσεων. Το άγνωστο x θα ανήκει απλά στη θετική κατηγορία εάν f(x) > 0.
Επειδή υπάρχουν πολλές τέτοιες γραµµικές υπερ-επιφάνειες διαχωρισµού, η εγγύηση του
αλγόριθµου εκµάθησης του SVM είναι ότι θα βρει το καλύτερο µε τη µεγιστοποίηση του
περιθωρίου µεταξύ των δύο κατηγοριών. Ο λόγος για τον οποίο το SVM επιµένει στην
εύρεση υπερ-επιφανειών µέγιστου περιθωρίου είναι ότι προσφέρει την καλύτερη
δυνατότητα γενίκευσης. Καθώς το πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι χρονοβόρο ο Vapnik
πρότεινε τον τεµαχισµό του σε µικρότερα υπο-προβλήµατα [152][153]. Έτσι προέκυψαν,
διάφορες αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υλοποιήσεις των αλγορίθµων SVM, όπως οι
µέθοδοι αποσύνθεσης των Osuna, Freund, Girosi [154] και το SVM-Light του Joachims
[155], το SVM-SMO [156] του Platt, και η LIBSVM [157] των Chang, Lin που
διευκολύνουν την εφαρµογή των αλγορίθµων SVM στην πράξη.
Η µάθηση στα SVM γίνεται αφού δοθεί ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης. Ο τρόπος που
γίνεται η µάθηση στο SVM αποτελεί ένα από τα µειονεκτήµατα του γιατί αφού τελειώσει
η εκπαίδευση και βρεθούν ακόµη µερικά δείγµατα εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατόν να
προστεθεί η νέα αυτή γνώση στο δίκτυο. Αυτό το µειονέκτηµα, όµως, αντισταθµίζεται
από τα πλεονεκτήµατα των SVM και την µεγάλη ικανότητα γενίκευσής τους.
H ταξινόµηση κάποιου άγνωστου x γίνεται µε τη βοήθεια συνόλου γνωστών προτύπων xi
και δίνεται από τον τύπο: f(x) =sign(w·x+b) =

∑

N

i

a i d i K(x, xi)+b

Όπου xi ένα από τα γνωστά πρότυπα, Ν ο αριθµός όλων των γνωστών προτύπων xi, το di
είναι η κλάση του γνωστού σηµείου xi η οποία µπορεί να πάρει δύο τιµές +1 και -1, y η
έξοδος του ταξινοµητή, δηλ. η κλάση που ταξινοµήθηκε το άγνωστο πρότυπο x, Κ(·) η
συνάρτηση kernel, αi το σύνολο των βαρών (µη µηδενικά µόνο για τα διανύσµατα
υποστήριξης) και b η µεροληψία (bias), και sign απλά το πρόσηµο του αποτελέσµατος.
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6.2 BINARY SVM: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΛΑΣΕΩΝ
Ο διαχωρισµός προτύπων µε τα δυαδικά SVM αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας τα
τελευταία χρόνια. Στην απλούστερή τους µορφή, τα SVM µαθαίνουν να διαχωρίζουν
περιπτώσεις δύο κλάσεων πρώτα προβάλλοντας, µε τη χρήση µίας συνάρτησης
µετασχηµατισµού, τα διανύσµατα γνωρισµάτων σε ένα χώρο περισσοτέρων διαστάσεων
και στη συνέχεια προσπαθούν να βρουν ένα γραµµικό διαχωριστή, δηλαδή ένα
υπερεπίπεδο, που να διαχωρίζει τις δύο κλάσεις µε το µέγιστο περιθώριο (margin) στο
νέο διανυσµατικό χώρο.
Σε ένα δυαδικό πρόβληµα κατηγοριοποίησης στο χώρο εισόδου προτύπων Rn µε ένα
σύνολο εκπαίδευσης {xi , d i }iN=1 , όπου xi το κάθε πρότυπο και d i η ετικέτα του xi , κάθε
διάνυσµα εισόδου µπορεί να ανήκει µόνο σε µια από τις δύο κατηγορίες, µε την πρώτη να
συµβολίζεται µε d i = +1 και την δεύτερη µε d i = −1 .
Η κύρια ιδέα του δυαδικού SVM είναι πρώτα η αντιστοίχηση σε ένα υψηλότερο
διαστατικά χώρο µέσω µιας συνάρτησης kernel. Αυτό γίνεται µέσω κάποιας συνάρτησης
απεικόνισης φ: x  φ(x). Αυτό που κάνουν οι συναρτήσεις απεικόνισης είναι να
µεταφέρουν τα δεδοµένα σε ένα νέο χώρο µετασχηµατίζοντας τις συνιστώσες τους.

Εικόνα. O µετασχηµατισµός φ: x  φ(x).
Από εδώ και πέρα είναι ένα πρόβληµα γραµµικής παρεµβολής που αναζητά ουσιαστικά
την εξίσωση ενός υπερ-επιπέδου που να διαχωρίζει τα πολυδιάστατα δεδοµένα.
Η µάθηση ανάγεται στην επίλυση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς
για την εύρεση της υπερ-επιφάνειας διαχωρισµού των δύο κλάσεων που µεγιστοποιεί το
περιθώριο µεταξύ τους. Η υπερ-επιφάνεια είναι βασισµένη σε ένα σύνολο δειγµάτων
εκπαίδευσης στα όριά της, που αποκαλούνται διανύσµατα υποστήριξης.
Η εξίσωση του υπερεπιπέδου διαχωρισµού έχει την µορφή: w·x + b = 0.
Από τα δεδοµένα εκείνα τα ζεύγη {xi , d i } για τα οποία ισχύει η ισότητα d i (w·x + b) = 1
ονοµάζονται «∆ιανύσµατα υποστήριξης» (Support Vectors) και από αυτά προκύπτει το
όνοµα Support Vector Machine.
Τα διανύσµατα αυτά αντιστοιχούν σε µη µηδενικούς συντελεστές Lagrange αi, και
παίζουν τον πιο σηµαντικό ρόλο, µιας και είναι αυτά που βρίσκονται πιο κοντά στο
επίπεδο απόφασης και άρα και δυσκολότερο να ταξινοµηθούν.
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6.3 H ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΣ BINARY SVM
Η αρχιτεκτονική ενός SVM δικτύου φαίνεται στο σχήµα. Αποτελείται από το επίπεδο
εισόδου, το κρυφό επίπεδο πυρήνων και το επίπεδο εξόδου. Το δίκτυο έχει εισόδους, όση
και η διάσταση n του χώρου εισόδου. Το κρυφό επίπεδο αποτελείται από νευρώνες µε
kernels, όπου κάθε νευρώνας m δέχεται το διάνυσµα εισόδου x και εφαρµόζει σε αυτό
τον πυρήνα K(x,xi). Στο νευρώνα εξόδου y καταλήγουν οι νευρώνες του κρυφού επιπέδου,
πολλαπλασιασµένοι µε τα βάρη w που έχουν υπολογισθεί από τον αλγόριθµο
βελτιστοποίησης, αλλά και το bias.
Bias b

K(X,X1)

x1

K(X,X2)
Output y

x2
.
.
.
xn
Input Layer
Normalize data

y = sign( wT X + b)

K(X,X3)

Weights w
K(X,Xm)
Output neuron
y = sign(wTX+b)

Kernel Layer
Transform into m space

Σχήµα: Αρχιτεκτονική ενός SVM
Στα SVM για διαχωρισµό προτύπων τα πρότυπα που δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµα
στον χώρο εισόδου διάστασης n, µπορεί να είναι γραµµικά διαχωρίσιµα σε έναν άλλο
χώρο διαφορετικής διάστασης m, µε έναν µη γραµµικό µετασχηµατισµό µέσω µιας
συνάρτησης συνάρτησης απεικόνισης φ: x  φ(x) από το χώρο προτύπων Rn σε ένα άλλο
«χώρο» Rm. Στον χώρο αυτό θα κατασκευαστεί ένα υπερεπίπεδο διαχωρισµού, το οποίο
θα διαχωρίσει τις ‘εικόνες’ των προτύπων και θα είναι µια γραµµική συνάρτηση όχι πια
των προτύπων, αλλά των ‘εικόνων’ τους στον νέο χώρο. Μετά τον µη γραµµικό
µετασχηµατισµό φ(x), η ‘εικόνα’ του διανύσµατος x στον χώρο χαρακτηριστικών µαζί µε
το bias φ0(x) =1, θα έχει την µορφή: φ(x)=[φ0(x), φ1(x), φ2(x), φ3(x),...φm(x)]
Το υπερεπίπεδο που κατασκευάζεται στον χώρο χαρακτηριστικών µπορεί να γραφεί µε
την µορφή εσωτερικού γινοµένου δύο ανυσµάτων: w·φ(x) = 0
Το διάνυσµα βάρους µετά την βελτιστοποίηση είναι: w =

∑

N

i =1

και µπορεί να αντικατασταθεί στην σχέση του υπερεπίπεδου:

α i d i φ(xi)

∑

N

i =1

α i d i φ(xi)φ(x) = 0

όπου α i οι συντελεστές Lagrange, από τους οποίους οι µη-µηδενικοί, α i καθορίζουν από
όλα τα δεδοµένα εκπαίδευσης {xi , d i }iN=1 τα support vectors.
Εδώ εµφανίζεται το εσωτερικό γινόµενο φ(xi)φ(x) που ονοµάζεται πυρήνας K (x, xi ) .
Τελικά µε γνωστά τα w, b, η εκτίµηση f(x) εάν το άγνωστο διάνυσµα εισόδου x ανήκει στο
υποσύνολο της κλάσης µε ετικέτες y=-1, ή σε αυτό µε y =+1, εξαρτάται απλά από το
πρόσηµο (sign) της παράστασης f(x) =sign(w·x+b) =
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6.4 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ,
KERNELS Κ(X,Xi)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Φ(Χ),

ΚΑΙ

Οι µετασχηµατισµοί απεικόνισης φ: x  φ(x) µεταφέρουν τα δεδοµένα σε ένα νέο χώρο
µετασχηµατίζοντας τις συνιστώσες τους. Οι περιορισµοί του προβλήµατος
βελτιστοποίησης επιβάλλουν όλα τα διανύσµατα εκπαίδευσης να βρίσκονται έξω ή το
πολύ στα όρια του περιθωρίου και από τη σωστή πλευρά του υπερεπιπέδου, ανάλογα µε
την κατηγορία τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Εικόνα. Περιθώριο γ=1/||w|| στην περίπτωση γραµµικά διαχωρίσιµων κλάσεων.
Για να βρει το σύνορο απόφασης (decision boundary) ένα SVM προσπαθεί να
µεγιστοποιήσει την απόσταση ανάµεσα στις δύο κλάσεις και να επιλέξει γραµµικούς
διαχωριστές στο χώρο των παραµέτρων. Μια συνάρτηση kernel Κ(·) χρησιµοποιείται για
να προβάλει τα νέα δεδοµένα από το χώρο εισόδου στο νέο χώρο των παραµέτρων
(feature space). Αν η προβολή αυτή δεν είναι γραµµική, τότε επιτρέπονται και µη
γραµµικά decision boundaries.
Η συνάρτηση µετασχηµατισµού φ(x) συµµετέχει µόνο σε εσωτερικά γινόµενα. Ο
πυρήνας του SVM ορίζεται η συνάρτηση Κ(xi,xj)= φ(xi) φ(xj). Το ενδιαφέρον είναι ότι σε
πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι τιµές του πυρήνα χωρίς να
υπολογιστεί πρώτα η τιµή των φ(xi) και, φ(xj) δηλαδή χωρίς να υπολογίσουµε τα
(συνήθως πολύ περισσότερα) χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των διανυσµάτων στο νέο
χώρο, κάτι που επιτρέπει τη χρήση πυρήνων που υπολογίζουν εσωτερικά γινόµενα σε
νέους χώρους πολύ µεγάλου αριθµού διαστάσεων.
Παραδείγµατα πυρήνων (Kernels) που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής:
• γραµµικός: K ( X , Z ) = 〈 X , Z 〉
• πολυωνυµικός: K ( X , Z ) = 〈 X , Z 〉 p = ( X , Z + 1) p
2

• Γκαυσσιανές ή ακτινικής βάσης K ( X , Z ) = exp( −γ X − Z ), γ > 0
• σιγµοειδής: K ( X , Z ) = tanh( X , Z + r )
όπου τα γ, r και p είναι παράµετροι κάθε πυρήνα. Ο γραµµικός πυρήνας (που δεν
προκαλεί µετάβαση σε νέο διανυσµατικό χώρο) είναι ειδική περίπτωση του πυρήνα
ακτινικής βάσης. Επίσης, ο σιγµοειδής πυρήνας συµπεριφέρεται όπως ο πυρήνας
ακτινικής βάσης για συγκεκριµένες παραµέτρους.
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6.5 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ LAGRANGIAN DUAL PROBLEMS ΤΩΝ SVM

Με P (primal) το αρχικό πρόβληµα και D (dual) το αντίστοιχο πρόβληµα µεγιστοποίησης.

Ο φορµαλισµός που ακολουθείται εδώ είναι του τετραγωνικού προγραµµατισµού.
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6.6 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SVM
Το γραµµικό µοντέλο SVM [152][153] χρησιµοποιεί το σύνολο εκµάθησης {( xi , d i )}iN=1 για
την εύρεση του βέλτιστου υπερεπιπέδου, µε τον περιορισµό: d i (w ⋅ xi + b) ≥ 1, i = 1, 2,...N
Στόχος είναι η µεγιστοποίηση της απόστασης διαχωρισµού και αυτό πραγµατοποιείται µε
την εύρεση των βέλτιστων τιµών των w , b έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισµοί
και το διάνυσµα βάρους w να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση κόστους: w · w /2
Από την στιγµή που η συνάρτηση αυτή είναι κυρτή, η ελαχιστοποίησή της µε γραµµικούς
περιορισµούς µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange. Η
συνάρτηση που κατασκευάζεται είναι η:

J ( w , b, a ) =

N
1
w ⋅ w − ∑ ai [d i (w ⋅ xi + b) − 1]
2
i =1

Η συνάρτηση J πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ως προς τα w , b .
Τότε από τον µηδενισµό της παραγώγου της J ως προς το διάνυσµα βάρους w δηλαδή
N
∂J (w, b, a )
= 0 προκύπτει η σχέση w = ∑ ai di xi , και από τον µηδενισµό της παραγώγου
∂w
i =1
N
∂J (w, b, a )
της J ως προς το bias b , δηλαδή
= 0 , προκύπτει η σχέση ∑ ai d i = 0
∂b
i =1

Το πρόβληµα βελτιστοποίησης που προκύπτει, µε χρήση των περιορισµών αυτών
καταλήγει στην µεγιστοποίηση της συνάρτησης:
N

Q(a) = ∑ ai −
i =1

1 N N
∑∑ ai a j di d j xi ⋅ x j
2 i =1 j =1
N

µε τους περιορισµούς (1)

∑a d
i

i

= 0 και (2) ai ≥ 0, i = 1, 2,..., N , όπου {ai }iN=1 είναι οι

i =1

πολλαπλασιαστές Lagrange. Προσέξτε εδώ το γραµµικό πυρήνα 〈 xi, xj 〉 (που δεν
προκαλεί µετάβαση σε νέο διανυσµατικό χώρο).
Το πρόβληµα αυτό ονοµάζεται δυϊκό (dual) του προβλήµατος βελτιστοποίησης και έχει
να κάνει µόνο µε το σύνολο εκµάθησης και όχι µε το βάρος w ή το bias b . Αφού
βρεθούν οι πολλαπλασιαστές Lagrange, που συµβολίζονται µε ao ,i , το βέλτιστο διάνυσµα
βάρους w o δίνεται από την σχέση: w o =

N

∑a

o ,i

d i xi και αφού υπολογιστεί το w o , το

i =1

βέλτιστο bias bo µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση: bo = 1 − w o ⋅ x ( s )
Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής Lagrange ai για κάθε σηµείο
εκπαίδευσης (xi , di ) . Τα διανύσµατα για τα οποία ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής
Lagrange ai είναι θετικός αντιστοιχούν στα διανύσµατα στήριξης. Για όλα τα άλλα
διανύσµατα εκµάθησης είναι ai = 0 . Αν οποιοδήποτε από τα διανύσµατα εκµάθησης
εκτός των διανυσµάτων στήριξης µετακινηθεί, παραµένοντας όµως στην σωστή πλευρά
του υπερεπιπέδου διαχωρισµού, ή αφαιρεθεί τελείως, ο αλγόριθµος θα καταλήξει
ακριβώς στο ίδιο βέλτιστο υπερεπίπεδο.
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6.7 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SVM
Εάν η υπερ-επιφάνεια διαχωρισµού των δεδοµένων δεν είναι γραµµική, µπορεί να γίνει
ένας µη-γραµµικός µετασχηµατισµός µέσω κάποιας απεικόνισης φ: x  φ(x) από το
χώρο προτύπων Rn σε ένα άλλο Rm όπου τα δεδοµένα πλέον να διαχωρίζονται γραµµικά.

Εικόνα. Ο αρχικός χώρος γνωρισµάτων µπορεί πάντα να µετασχηµατιστεί σε κάποιο
υψηλότερων διαστάσεων όπου τα δεδοµένα είναι διαχωρίσιµα.
Το µη γραµµικό SVM µαθαίνει µία συνάρτηση διαχωρισµού που δίνεται από
f(x)= 〈 w, φ(x) 〉 – b για κάποια (w,b) ∈Rm×R
Η νέα διάσταση m µπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλή και είναι µερικές φορές δύσκολο να
βρεθούν οι παράµετροι (w, b) που βελτιστοποιούν άµεσα το |w| υπό τους περιορισµούς:
di ( 〈 w, φ(x) 〉 – b) ≥ 1 .
Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα, εισάγονται δύο έννοιες η Kernel Function και η Kernel
Matrix [152] [153] οι οποίες από εκεί και έπειτα αποκτούν σηµαντικό ρόλο στα SVMs.
Συγκεκριµένα εάν φ θα είναι η συνάρτηση µετασχηµατισµού για τα δεδοµένα
εκπαίδευσης {xi,di} τότε η συνάρτηση Lagrange γίνεται:

Lagrange = ∑α i − (1 / 2)∑α iα j d i d j Κ(xi,xj)
i

ij

µε κατάλληλες συναρτήσεις µη-γραµµικού πυρήνα Κ(xi,xj)= φ(xi)·φ(xj). Οι συνήθεις
συναρτήσεις πυρήνα είναι Γκαυσσιανές ή πολυωνυµικές.
Στη συνάρτηση Lagrange δεν εµφανίζονται ούτε το διάνυσµα w ούτε το κατώφλι b και οι
µόνες άγνωστες παράµετροι που περιέχονται είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange αi.
Επιλύοντας το προηγούµενο πρόβληµα βελτιστοποίησης, υπολογίζονται οι µη µηδενικοί
συντελεστές α αντίστοιχοι σε ένα υποσύνολο των διανυσµάτων του συνόλου εκπαίδευσης.
Ο γραµµικός τους συνδυασµός σχηµατίζει τα βάρη ως:
w=

∑ αi di ·xi

Με βάση τις συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker υπολογίζεται η παράµετρος b λύνοντας την:

αi ( di (w·xi + b ) – 1) = 0

∀i

Τελικά, η εκτίµηση εάν το άγνωστο διάνυσµα x ανήκει στην κλάση χαρακτηρισµένη µε
d=+1 ή d=-1 εξαρτάται πάλι από το πρόσηµο της παράστασης:
sign(w· φ(x)+b)
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6.8 HARD MARGIN SVM
Ένα από τα διασηµότερα µοντέλα SVM είναι τα Hard Margin SVMs [152] [153]. Η
σταθερότητα των SVM που είδαµε πριν είναι δεδοµένη εάν το περιθώριο γ είναι µεγάλο.
Όµως, κάτι τέτοιο δεν εγγυάται απαραίτητα και την ευρωστία τους. ∆ηλαδή θα µπορούσε
εύκολα ένα επιπλέον σηµείο από το trainset να µειώσει την τιµή του γ καθιστώντας τα
δεδοµένα ακόµα και µη διαχωρίσιµα. Έτσι σκοπός είναι να βρεθεί µια γραµµική
συνάρτηση η οποία θα µεγιστοποιεί το περιθώριο γ. Αυτό κάνει το Hard Margin SVM.
Hard margin SVM (‘dual’ είναι η µορφή του µετασχηµατισµένου ‘primal’ προβλήµατος)
Είσοδος

Σύνολο εκπαίδευσης T =

{xi , d i }iN=1 µε xi∈ Rn και di∈ {-1,+1}

δ>0 , kernel Κ(.,.) , mapping φ: x  φ(x)
∆υικό
(dual)
Πρόβληµα
βελτιστοποίησης

Βρες τους πολλαπλασιαστές Lagrange α*=
N

1 N N
∑∑ ai a j d i d j K ( xi , x j )
2 i =1 j =1

W ( a * ) = ∑ ai −
i =1

υπό περιορισµούς

N

µε περιορισµούς

∑ ai d i = 0 ,
i =1

Βήµατα λύσης

{ai }iN=1 που µεγιστοποιούν την

N

∑a

i

= 1 και 0 ≤ ai , (i=1,2,..,N).

i =1

γ * = − W (a * )
Επιλογή i ώστε 0<αi
N

b = d i (γ * ) 2 − ∑ a *j d j K ( x i , x j )
j =1



f (.) = sgn ∑ a *j d j K ( x j ,.) + b 

 j =1
N

N

w = ∑ d j a *jϕ ( x j )
j =1

Έξοδος

∆ιάνυσµα βαρών w, βέλτιστη λύση α*, περιθώριο γ, και συνάρτηση f που
υλοποιεί την κατηγοριοποίηση.

Ακολουθώντας τα βήµατα του αλγορίθµου υπολογίζεται αρχικά το διάνυσµα α που
µεγιστοποιεί τη συνάρτηση W(α) και άρα και το περιθώριο γ. Οι συνιστώσες του
διανύσµατος α είναι µη µηδενικές µόνο για εκείνα τα xi από το training set τα οποία
απέχουν από το υπερεπίπεδο που διαχωρίζει τις δύο κατηγορίες απόσταση γ .
Όλες οι υπόλοιπες συνιστώσες του διανύσµατος α είναι µηδέν και δε ενδιαφέρουν. Τα
δεδοµένα xi για τα οποία τα αντίστοιχα αi είναι µη µηδενικά όπως και στο προηγούµενο
πρόβληµα ονοµάζονται Support Vectors. Αυτά γεωµετρικά βρίσκονται πολύ κοντά στο
διαχωριστικό υπερεπίπεδο. Από την άποψη της γεωµετρίας, το HardMargin SVM όχι
µόνο χωρίζει το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης σωστά αλλά και µεγιστοποιεί το
περιθώριο γ=2/||w|| εάν το πρόβληµα είναι εφικτό.
Ο αλγόριθµος Hard Margin SVM µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία µόνο όταν τα
δεδοµένα είναι σχετικά εύκολα διαχωρίσιµα. Αντιµετωπίζει όµως προβλήµατα όταν τα
δεδοµένα περιέχουν θόρυβο που είναι και η πιο συνηθισµένη κατάσταση. Για αυτό
αναπτύχθηκαν οι αλγόριθµοι Soft Margin SVM που έχουν καλύτερα αποτελέσµατα στα
προβλήµατα κατηγοριοποίησης.
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6.9 SOFT MARGIN SVM
Ενώ το µοντέλο HardMargin δεν δίνει λύση εάν το πρόβληµα δεν είναι διαχωρίσιµο, το
επόµενο γνωστότερο µοντέλο, το SoftMargin SVM [152][153][154] επιτρέπει σφάλµατα
και θόρυβο στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Οι αλγόριθµοι Soft margin SVM (L1norm)
είναι πιο εύρωστοι και µπορούν να ανέχονται κάποιο θόρυβο καθώς και µεµονωµένα
δεδοµένα ακραία από το σύνολο χωρίς να αλλάζει το αποτέλεσµα. Αυτό επιτυγχάνεται
συνδυάζοντας το περιθώριο γ µε το διάνυσµα {ξi }iN=1 που ορίζεται ως:

ξ i = ξ (( d i , xi ), γ , g ) = (γ − d i g ( xi )) +
και λέγεται µεταβλητή χαλαρότητας (slack variable) καθώς επιφέρει αλλαγές στους
περιορισµούς που υπάρχουν. Έτσι στο SoftMargin SVM οι θετικές µεταβλητές
χαλαρότητας ξi >0 (i=1, ..., r) εισάγονται στους περιορισµούς ως :

di ( 〈 w, φ(x) 〉 – b) ≥ 1 – ξi .
Οι µεταβλητές ξi µετράνε την απόσταση ενός σηµείου από την ιδανική περίπτωση. Για

0 ≤ ξi ≤ 1 , το σηµείο πέφτει µέσα στην περιοχή διαχωρισµού, αλλά στην σωστή πλευρά
(αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι λάθος κατάταξη), ενώ για ξi > 1 πέφτει στην λάθος πλευρά
του υπερεπιπέδου. Στην περίπτωση αυτή, τα διανύσµατα στήριξης είναι αυτά που
ικανοποιούν την ισότητα, ακόµα και για µη µηδενική τιµή ξi . Μια εκτίµηση για το άνω
φράγµα των λαθών είναι η ποσότητα

∑ξ

i

.

Το SoftMargin SVM (L1norm) µεγιστοποιεί το περιθώριο ενώ ελαχιστοποιεί το σφάλµα ξi
ξ i . Μια παράµετρος αντιστάθµισης C > 0 που
απώλειας που µετριέται µε L1 norm ως

∑

δίνεται από το χρήστη δεσµεύει αυτές τις δύο αντίθετες έννοιες στην ακόλουθη
αντικειµενική συνάρτηση:

min

( w ,b ,ξ )

r
1
〈 w, w〉 + C ∑ ξ i
2
i =1

Εικόνα. SoftMargin SVM: Εάν το µετασχηµατισµένο πρόβληµα δεν είναι διαχωρίσιµο, οι
µεταβλητές χαλαρότητας ξi (slack variables) προστίθενται στο SoftMargin SVM για να
επιτρέψουν την κακή ταξινόµηση των δύσκολων ή θορυβωδών προτύπων.
Η παράµετρος C ελέγχει το κατά πόσο το περιθώριο επηρεάζεται από τη µεταβλητή
χαλαρότητας ξ και αντίστροφα. Οι τιµές της είναι άπειρες, αλλά όµως µεγαλύτερες από
το 1/Ν όπου Ν ο αριθµός των δειγµάτων εκπαίδευσης. Λόγω την παραµέτρου C που
ελέγχει το ποσοστό σφαλµάτων στα περιθώρια αυτή η έκδοση απαντάται σαν SoftMargin
SVM (L1norm) ‘C-style’. Μία εναλλακτική του SoftMargin SVM (L1norm), το ‘v-style’,
προτάθηκε στην [158] όπου µία παράµετρος v ∈ [0, 1] που καθορίζεται από το χρήστη
ελέγχει το κλάσµα των margin errors και των παραγόµενων support vectors.
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Ο αλγόριθµος Soft margin SVM (L1norm) τελικά µετατρέπεται στον ακόλουθο:
Soft margin SVM (‘dual’ είναι η µορφή του µετασχηµατισµένου ‘primal’ προβλήµατος)
Είσοδος

Σύνολο εκπαίδευσης T =

∆υικό
(dual)
Πρόβληµα
βελτιστοποίησης

Βρες τους πολλαπλασιαστές Lagrange
N

W (a ) = ∑ ai −
i =1

Με περιορισµούς
N

∑a

i

{xi , d i }iN=1 µε xi∈ Rn και di∈ {-1,+1},δ>0, C>∈ [1/N,∞]
α* =

{ai }iN=1 που µεγιστοποιούν την

1 N N
∑∑ a i a j d i d j K ( xi , x j ) µε περιορισµούς
2 i =1 j =1

N

∑a d
i

i

=0 ,

i =1

= 1 και 0 ≤ ai ≤ C , (i=1,2,..,N) όπου C > 0 .

i =1

Βήµατα λύσης


1 N N
λ =  ∑ ∑ d i d j a i*a *j K ( x k , xi ) 
2  i =1 j =1


1/ 2

*

Επιλογή i, j ώστε

− C < ai* yi < 0 < a *j y j ≤ C

N
 N

b * = −λ*  ∑ a k* d k K ( x k , xi ) + ∑ a k* d k K ( x k , x j ) 
k =1
 k =1

N

γ * = 2λ* ∑ a k* d k K ( x k , x j ) + b *
k =1


 N
f (.) = sgn ∑ a *j d j K ( x j ,.) + b 

 j =1
N

w = ∑ d j a *jϕ ( x j )
j =1

Έξοδος

∆ιάνυσµα βαρών w, βέλτιστη λύση α*, περιθώριο γ*, και συνάρτηση f που
υλοποιεί την κατηγοριοποίηση.

Στο πρώτο µέρος του αλγορίθµου και πάλι υπολογίζεται το διάνυσµα α το οποίο
µεγιστοποιεί τη συνάρτηση W(α) µε τους περιορισµούς που υπάρχουν δίνοντας µοναδική
λύση. Στους περιορισµούς αυτούς περιλαµβάνεται και η παράµετρος C η οποία φράσσει
τις συνιστώσες αi που θα υπολογιστούν και περιορίζει τις τιµές που µπορούν να πάρουν.
Στο δεύτερο µέρος του αλγορίθµου και µε βάση τις τιµές των αi που υπολογίστηκαν
ορίζονται οι µεταβλητές λ, b και γ. Πιο συγκεκριµένα για τον υπολογισµό των b και γ
επιλέγεται κάποια τιµή για τα i και j και κατ’ επέκταση για τα xi και xj τέτοια ώστε τα
αντίστοιχα αi και αj πολλαπλασιασµένα µε την αντίστοιχη ετικέτα di, dj να είναι
µεγαλύτερα από το –C και µικρότερα από το 0 για τα πρώτα και µεγαλύτερα από το
µηδέν και µικρότερα από το C για τα δεύτερα.
Η έκδοση SoftMargin SVM (L2norm) [153] µεγιστοποιεί το περιθώριο ενώ
ελαχιστοποιεί το τετράγωνο του σφάλµατος
ξ i2 αντί το ξ i του L1norm. Έτσι το

∑

∑

L2norm SoftMargin SVM χρησιµοποιεί την αντικειµενική συνάρτηση:

min

( w ,b,ξ )

C r 2
1
〈 w, w〉 + ∑ ξ i
2
2 i =1

Αυτή η αντικειµενική συνάρτηση επιτρέπει της αφαίρεση των περιορισµών ξi >0, και έτσι
οι φραγµένοι µε άνω όριο περιορισµοί α ≤ Ce εξαφανίζονται στο αντίστοιχο κατά
Lagrange δυικό πρόβληµα.
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6.10 LAGRANGIAN SUPPORT VECTOR MACHINES (LSVM)
Το µοντέλο των Lagrangian Support Vector Machines των Mangasarian και Musicant
[159] [160] από το Data Mining Institute, στο University of Wisconsin που παρουσιάζεται
εδώ και υλοποιείται στην πράξη είναι ταχύτατο για µεγάλα σύνολα δεδοµένων, σε
αντίθεση µε τα προηγούµενα µοντέλα που είναι γρήγορα µόνο για πολλές διαστάσεις.
Τα Lagrangian Support Vector Machines προσθέτουν στην αντικειµενική συνάρτηση που
χρησιµοποιείται στο L2norm SoftMargin SVM τον όρο b2/2, και γίνεται:

min

( w ,b ,ξ )

C r 2
1
1
〈 w, w〉 + b 2 + ∑ ξ i
2
2
2 i =1

Με τον πρόσθετο όρο b2/2 στην αντικειµενική συνάρτηση, το δυικό πρόβληµα γίνεται ένα
πρόβληµα τετραγωνικού προγραµµατισµού µε απλούς µη αρνητικούς περιορισµούς.
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά ο φορµαλισµός των Lagrangian SVM, γιατί η
ονοµατολογία των µεταβλητών είναι η ίδια που χρησιµοποιούµε στον κώδικα σε C.
Η αφετηρία για to Lagrangian SVM [159][160] είναι η αρχική διατύπωση του
προβλήµατος SVM: ∆ίνονται m σηµεία στον n διάστατο χώρο Rn σε έναν πίνακα Α
διαστάσεων m × n. Η κατηγορία κάθε σηµείου Ai που είναι είτε + 1 είτε -1 δίνεται σε
έναν διαγώνιο πίνακα D διαστάσεων m × m , µε τις τιµές -1 ή +1 κατά µήκος της
διαγωνίου του. Βρείτε τη διαχωριστική επιφάνεια x' w = γ που θα διαχωρίζει τα Ai ώστε:

Ai w ≥ γ + 1 , για Dii = +1
Ai w ≥ γ − 1 , για Dii = −1
Πιο περιληπτικά: D ( Aw − eγ ) ≥ e όπου το e είναι ένα διάνυσµα µε µονάδες (1).
x’w=γ+1

A+
Aà 1
x 0w = íx’w=γ-1
Separating Surface: x’w=γ
x 0w = í

w

Ο Φορµαλισµός στο (Linear) Support Vector Machine είναι να λυθεί το ακόλουθο:
2

Minimize

ve' y + w

Subject to

D( Aw − eγ ) + y ≥ e

w,γ,y≥0

2

Όπου y = διάνυσµα χαλαρότητας (η µεταβλητή ξ), ή µη αρνητικό σφάλµα.
Προσθέτοντας τώρα γ2 στην αντικειµενική συνάρτηση, και χρησιµοποιόντας 2-norm της
µεταβλητής χαλαρότητας y το πρόβληµα γίνεται:
2

+ w; γ

2

Minimize

v y

Subject to

D( Aw − eγ ) + y ≥ e

2

2

w,γ,y≥0

Τα πειράµατα δείχνουν ότι αυτό δεν µειώνει την ικανότητα γενίκευσης.
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Το αντίστοιχο δυικό (Dual) του προβλήµατος που οδηγεί στο Lagrangian SVM είναι:
Minimize

1 I

u '  + D( AA'+ee' ) D u − e' u
2 v


0≤u∈Rm

όπου I = Identity matrix.
Οι µεταβλητές (w, γ) του αρχικού προβλήµατος που καθορίζουν τη διαχωριστική
επιφάνεια x' w = γ ανακτώνται άµεσα από τη λύση του δυικού προβλήµατος από τις:

( w = A' Du,

y = u / v,

γ = −e' Du)

Ο πίνακας που εµφανίζεται στη αντικειµενική συνάρτηση του δυικού προβλήµατος είναι
θετικά ορισµένος και δεν υπάρχει κανένας περιορισµός και κανένα ανώτερο φράγµα στη
δυική µεταβλητή u. Ο µόνος περιορισµός είναι αυτός της µη-αρνητικότητας.
Αυτό έχει οδηγήσει στον απλό επαναληπτικό αλγόριθµο Lagrangian SVM που απαιτεί
µόνο την αντιστροφή ενός θετικά ορισµένου τετραγωνικού (n + 1) × (n+1) πίνακα Η στην
αρχή του αλγορίθµου που ακολουθείται από ένα απλό γραµµικά συγκλίνον επαναληπτικό
σχήµα που δεν απαιτεί καµία συνάρτηση βελτιστοποίησης.
Κάνουµε τις παρακάτω αντικαταστάσεις στο δυικό πρόβληµα για να απλοποιηθεί:

H = D[ A − e] ,

Q=

1
+ HH '
v

Το δυικό πρόβληµα γίνεται:

Minimize

1
u ' (Q )u − e' u
2

0≤u∈Rm

Στον αλγόριθµο Lagrangian SVM, στη µοναδική στιγµή που υπολογίζεται η αντιστροφή
του πίνακα Q, δηλαδή το Q−1 , στην έναρξη του αλγορίθµου, θα χρησιµοποιηθεί η
παρακάτω ταυτότητα Sherman-Morrison-Woodbury:

1
1
( + HH ' ) −1 = v( I − H ( + H ' H ) −1 H ' )
v
v
όπου v είναι ένας θετικός αριθµός. Με αυτό τον τρόπο µόνο ένας τετραγωνικός (n + 1) ×
(n + 1) πίνακας Q αντιστρέφεται.
Ο αλγόριθµος Lagrangian SVM [159][160] είναι βασισµένος άµεσα στις αναγκαίες και
ικανές συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker που είναι:

0 ≤ u ⊥ Qu − e ≥ 0
Αυτή η συνθήκη βελτιστότητας µπορεί να γραφτεί στην ακόλουθη ισοδύναµη µορφή για
οποιοδήποτε θετικό a ως : Qu − e = ((Qu − e) − αu ) + , α > 0
Αυτές οι συνθήκες βελτιστότητας οδηγούν στο ακόλουθο απλό επαναληπτικό σχήµα που
αποτελεί τον αλγόριθµο Lagrangian SVM: u i +1 = Q −1 (e + ((Qu i − e) − αu i ) + )
Ο αλγόριθµος αποδεικνύεται ότι συγκλίνει γραµµικά εάν ισχύει η συνθήκη: 0 < α <
Στην πράξη, θέτουµε α =

2
v

1 .9
και µόνο µια αντιστροφή του πίνακα Η είναι απαραίτητη.
v

Εδώ υλοποιήσαµε τα Lagrangian SVM σε γλώσσα προγραµµατισµού C.
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6.11 LSVM ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα σύνολα δεδοµένων χαρακτηρίζονται από τον αριθµό δεδοµένων τους N και τον αριθµό
των διαστάσεων D. Υπάρχει ένα αντιστάθµισµα µεταξύ αυτών των δύο µεγεθών στα SVM.
Οι µέθοδοι αποσύνθεσης όπως οι αλγόριθµοι SVM-Light [155], SMO [156], LIBSVM [157],
χειρίζονται αποτελεσµατικά προβλήµατα µε πάρα πολλές διαστάσεις D στα δεδοµένα.
Ωστόσο η κλιµάκωσή τους ως προς τον αριθµό δεδοµένων N δεν είναι καλή και τα
καθιστά αναποτελεσµατικά ή ακόµη και αδύνατα για µεγάλα σύνολα δεδοµένων.
Άλλες µέθοδοι στερούνται τη στατιστική ευρωστία της µέτρησης απώλειας µε

∑ξ

i

στην

αντικειµενική συνάρτηση, µε την αριθµητικά πιο κατάλληλη και βολική µέτρηση
τετραγωνικής
ξ i2 απώλειας. Με πρόσθετους περιορισµούς ως προς την µέθοδο

∑

κανονικοποίησης δεδοµένων τα Core Vector Machines [161] φαίνονται να κλιµακώνονται
γραµµικά µε τον αριθµό δεδοµένων N. Ωστόσο οι πρόσθετοι περιορισµοί καθιστούν τα
Core Vector Machines µη-εφαρµόσιµα σε πολλά σύνολα δεδοµένων [162].
Γενικά εφαρµόσιµα για µεγάλα σύνολα δεδοµένων που κλιµακώνονται γραµµικά µε τον
ξ i2 µέτρηση απώλειας),
αριθµό δεδοµένων Ν είναι τα Lagrangian SVM [159][160] (µε

∑

τα Proximal SVM [163] (µε L2 regression µέτρηση απώλειας) και οι µέθοδοι Εσωτερικών
Σηµείων (Interior Points) [164]. Αυτές οι µέθοδοι κλιµακώνονται γραµµικά µε το Ν αλλά
χρησιµοποιούν τον τύπο των Sherman-Morrison-Woodbury για την αντιστροφή του
Hessian πίνακα του δυικού προβλήµατος. Αυτό απαιτεί λειτουργίες σε πίνακα D × D,
γεγονός που τα καθιστά ικανά για προβλήµατα πολλών δεδοµένων N αλλά όχι πάρα
πολλών διαστάσεων D.
Τα Lagrangian SVM [159][160] είναι µέθοδος ιδιαίτερα ταιριαστή για την εκπαίδευσης
γραµµικών SVM. Τα Lagrangian SVM χρησιµοποιούν τετραγωνικές µεταβλητές
χαλαρότητας
ξ i2 για να µετρούν την απώλεια εκπαίδευσης. Τα Lagrangian SVM

∑

µπορούν να είναι πολύ γρήγορα για µεγάλα σύνολα µε Ν δεδοµένα, εάν ο αριθµός των
διαστάσεών τους D, δηλαδή των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, δεν είναι µεγάλος,
καθώς η πολυπλοκότητά τους είναι χονδρικά O(N·D2). Έτσι µπορούν να εφαρµοστούν σε
εκατοµµύρια δεδοµένα. Το µόνο µειονέκτηµα στην εφαρµογή των Lagrangian SVM είναι
σε εργασίες µε δεδοµένα που έχουν εκατοντάδες διαστάσεις D, όπου δεν κλιµακώνονται
σωστά αφού ο αλγόριθµος απαιτεί την αποθήκευση και αντιστροφή ενός πίνακα D × D.
Τα Reduced SVM [160] [165] µειώνουν τον αριθµό των προτύπων Ν διατηρώντας τους
περιορισµούς µε την ιδέα της επιλογής παρµένη από τα RBF νευρωνικά δίκτυα. Όπως
επισηµαίνουν σε µία λεπτοµερή σύγκριση οι συγγραφείς της LIBSVM, τα Reduced SVM
θα είναι κυρίως χρήσιµα είτε σε προβλήµατα µε πολύ µεγάλα σύνολα είτε σε προβλήµατα
µε πάρα πολλά support vectors [165].
Άλλος ένας γρήγορος αλγόριθµος ο Cutting-Plane στην εργασία [162] χρησιµοποιεί µόνο
µία µεταβλητή ξi και υπόσχεται κλιµάκωση σε µεγάλα σύνολα πολλών διαστάσεων για
γραµµικά SVM. Στην εργασία [162] συγκρίνεται και ένας ‘άλλος αλγόριθµος ο L2-SVMMFN που όπως τα L2norm SoftMargin SVM και τα Lagrangian SVM χρησιµοποιεί
τετραγωνικές µεταβλητές χαλαρότητας
ξ i2 για την µέτρηση απώλειας αλλά αποφεύγει

∑

την αναπαράσταση και αντιστροφή µεγάλων πινάκων και χρησιµοποιεί τεχνικές συζυγών
κλίσεων (conjugent gradient).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των Lagrangian SVM.
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6.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ UCI DATABASES: ΑΠΟΔΟΣΗ LSVM
Το δυαδικό Lagrangian SVM που φτιάξαµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ταξινοµητής
προτύπων για δεδοµένα δύο κλάσεων. Όλα τα δεδοµένα προέρχονται από τις ίδιες βάσεις
του UCI Repository of Machine Learning Databases που χρησιµοποιήσαµε και στα
προηγούµενα κεφαλαία. Σε όλα τα πειράµατα µετρήθηκε το ποσοστό σωστά
ταξινοµηµένων δειγµάτων του τεστ σετ : (Classification Rate) = Correctly Classified
Samples/(Total Samples).
Πάλι λόγω των παραπάνω αλλάξαµε τα Yeast και Wine και κρατήσαµε µόνο δύο κλάσεις.
Τα χαρακτηριστικά των αλλαγµένων datasets του UCI repository φαίνονται παρακάτω
µαζί µε τα αποτελέσµατα ταξινόµησης του test set.
Database

Size

Classes

MLP

1-NN

PNN

GRNN

RBF

LSVM

Iris

100

2

96%

93%

96%

96%

99%

100%

Wine

130

2

97%

93%

98%

97%

98%

95%

Wisconsin

683

2

97%

95%

97%

96%

98%

97%

Yeast

892

2

42%

51%

52%

49%

60%

56%

Diabetes

768

2

77%

70%

76%

75%

75%

65%

Πάλι η κάθε στήλη δείχνει από πιο νευρωνικό δίκτυο είναι τα αποτελέσµατα. Φαίνονται
στην τελευταία στήλη τα καλύτερα αποτελέσµατα από το δυαδικό Lagrangian SVM.
Η τέταρτη στήλη προέρχεται από τα πειράµατα νευρωνικών δικτύων MultiLayer
Perceptron (MLP) αλλά µε 10-fold cross validation, δηλαδή µε train set πολύ µεγάλο, το
90% του αρχικού και test set µικρό, το 10% του αρχικού για να έχουν τα MLP τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, όπως και η στήλη για τα νευρωνικά δίκτυαRBF. Όλες οι
υπόλοιπες στήλες είναι µε train set το 50% του αρχικού συνόλου δεδοµένων και test set
πάλι το 50% του αρχικού .
Η πέµπτη στήλη είναι τα αποτελέσµατα του αλγόριθµου One Nearest Neighbor.
Η έκτη στήλη είναι τα καλύτερα αποτελέσµατα του PNN.
Η έβδοµη στήλη είναι τα καλύτερα αποτελέσµατα του GRNN.
Η όγδοη στήλη είναι τα καλύτερα αποτελέσµατα του RBF µε 10-fold cross validation.
Η ένατη στήλη είναι τα αποτελέσµατα του Lagrangian SVM, µε γραµµικό kernel όπου για
πειράµατα µε kfold cross validation µε folds από 3 έως 10 παράγει ίδια σχεδόν
αποτελέσµατα. Είναι λοιπόν πολύ σταθερό όσον αφορά στο σφάλµα γενίκευσης.
Για το Iris dataset πρέπει να τονίσουµε ότι σε αυτό το benchmark τα δεδοµένα των
κατηγοριών 1,2 και 1,3 είναι γραµµικώς διαχωριζόµενα, δηλαδή πολύ εύκολα ξεχωρίζουν
τραβώντας µια ευθεία γραµµή. Ενώ λοιπόν αυτό συνήθως γίνεται µε το µετασχηµατισµό
των δεδοµένων σε χώρο όπου θα είναι γραµµικώς διαχωριζόµενα, εδώ αυτό έχει ήδη γίνει.
Μπορούµε από εδώ και πέρα να φτιάξουµε παράλληλα multiclass SVM εκπαιδεύοντας τα
σε δεδοµένα πολλών κλάσεων. Μπορούµε επίσης να φτιάξουµε µε όµοιο τρόπο τα
Reduced SVM.
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6.13 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ MULTI-CLASS SVM
Οι περισσότεροι από τους αλγόριθµους νευρωνικών δικτύων και στατιστικών µοντέλων
για αναγνώριση προτύπων βασίζονται στο χαρακτηριστικό ότι δεν αλλάζουν ριζικά µε τον
αριθµό κατηγοριών. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των SVM επειδή αυτές οι µηχανές
αρχικά επινοήθηκαν για να υπολογίζουν εγγενώς τη διχοτόµο δύο κλάσεων. Έτσι η
πρώτη γενεά ταξινοµητών SVMs µπορούσε να εφαρµοστεί µόνο για δύο κλάσεις. Όµως,
τα περισσότερα πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης δεν είναι δυαδικά. Επιπλέον
η ταξινόµηση πολλών κατηγοριών είναι σηµαντικά δυσκολότερη από τη δυαδική.
∆ιάφοροι αλγόριθµοι για Multiclass SVMs έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, αλλά ακόµη και σήµερα φαίνεται η εγγενής δυσκολία των Multiclass
SVMs σε πολλές περιπτώσεις όπου χρειάζονται εκτεταµένα και χρονοβόρα πειράµατα για
την εύρεση των παραµέτρων τους.
Οι συχνότερες µέθοδοι χωρίζουν ‘έξυπνα’ το σύνολο δεδοµένων σε τµήµατα δύο κλάσεων
και ένα ξεχωριστό SVM εκπαιδεύεται για κάθε τµήµα. Η τελική ταξινόµηση ενός
άγνωστου προτύπου σε µία από πολλές κατηγορίες γίνεται µε το συνδυασµό των
δυαδικών εξόδων όλων των SVM µε Majority rule, Error correcting code ή Directed
acyclic graph. Άλλες λιγότερο συχνές µέθοδοι προσπαθούν να αλλάξουν ολόκληρο τον
φορµαλισµό του προβλήµατος τετραγωνικού προγραµµατισµού για να επιτρέψουν
ταυτόχρονο διαχωρισµό σε πολλές κατηγορίες, µε πολλές υπερ-επιφάνειες.

6.13.1 Multiclass SVMs: Ένας-εναντίον-υπόλοιπων (One-Versus-Rest)
Αυτή είναι η απλούστερη µέθοδος multiclass SVM [166]. Εδώ κατασκευάζονται k δυαδικά
SVM. Η κατηγορία 1 (θετικό) εναντίον όλων των άλλων κατηγοριών (αρνητικό),
κατηγορία 2 έναντι όλων των άλλων, κατηγορία k εναντίον όλων των άλλων κατηγοριών.
Η συνδυασµένη συνάρτηση απόφασης One-Versus-Rest επιλέγει την κατηγορία ενός
δείγµατος που αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή των δυαδικών αποφάσεων k που καθορίζεται
από την πιο αποµακρυσµένη "θετική ως προς την κατηγορία" υπερ-επιφάνεια. Με αυτόν
τον τρόπο βέβαια, οι υπερ-επιφάνειες απόφασης που υπολογίζονται από τα k SVMs
"µετατοπίζονται" επηρεάζοντας κάπως τη βέλτιστη λύση της ταξινόµησης, αλλά το
µειονέκτηµα αυτό εξισσοροπείται από την απλότητα της µεθόδου και από τα καλά
αποτελέσµατα. Αυτή η προσέγγιση έχει µεγάλο υπολογιστικό κόστος, δεδοµένου ότι
πρέπει να λύσουµε τα k προβλήµατα βελτιστοποίησης τετραγωνικού προγραµµατισµού
(quadratic programming (QP) µεγέθους Ν. Επίσης, αυτή η τεχνική δεν έχει άµεση
θεωρητική αιτιολόγηση για την ανάλυση της γενίκευσης.

Εικόνα. One-Versus-Rest MultiClass SVM για ένα πρόβληµα τριών-κατηγοριών
όπου κατασκευάζει 3 ταξινοµητές: η κατηγορία 1 εναντίον των κατηγοριών 2 και 3, η
κατηγορία 2 εναντίον των 1 και 3, και κατηγορία 3 εναντίον των 1 και 2.
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6.13.2 Multiclass SVMs: Ένα-εναντίον-ενός (One-Versus-One)
Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει την κατασκευή δυαδικών ταξινοµητών SVM για όλα τα
ζεύγη των κατηγοριών. Στο σύνολο υπάρχουν k(k–1)/2 ζεύγη [166]. Με άλλα λόγια, για
κάθε ζεύγος των κατηγοριών, λύνεται ένα δυαδικό πρόβληµα SVM (µε το πρόβληµα
βελτιστοποίησης να µεγιστοποιήσει το περιθώριο µεταξύ δύο κατηγοριών). Η συνάρτηση
απόφασης κατατάσσει ένα άγνωστο πρότυπο Χ στην κατηγορία που µαζεύει το
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων, γνωστή στρατηγική ‘max wins’ ή majority rule. Εάν
εµφανιστούν ισοπαλίες τότε, σε ένα δείγµα θα οριστεί µια ετικέτα βασισµένη στην
ταξινόµηση που παρέχεται από την πιο αποµακρυσµένη "θετική ως προς την κατηγορία"
υπερ-επιφάνεια. Ένα από τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι ότι για κάθε ζευγάρι
των κατηγοριών εξετάζουµε ένα πολύ µικρότερο πρόβληµα βελτιστοποίησης, και στο
σύνολο πρέπει να λύσουµε k(k–1)/2 προβλήµατα µικρότερου µεγέθους. Αφού οι
αλγόριθµοι βελτιστοποίησης τετραγωνικού προγραµµατισµού QP που χρησιµοποιούνται
για τα SVMs είναι πολυωνυµικοί ως προς το µέγεθος προβλήµατος, µια τέτοια µείωση
µπορεί να παραγάγει ουσιαστική ελάττωση στο συνολικό υπολογιστικό χρόνο. Επιπλέον,
µερικοί ισχυρίζονται ότι ακόµα κι αν ολόκληρο το πρόβληµα είναι µη-ευδιαχώριστο,
µερικά από τα δυαδικά υποπροβλήµατα θα είναι ευδιαχώριστα [166]. Αντίθετα µε την
προσέγγιση Ένας-εναντίον-υπόλοιπων, εδώ η ισοπαλία παίζει µόνο δευτερεύοντα ρόλο
και δεν έχει επιπτώσεις στα όρια απόφασης. Αφ' ετέρου, όµως και αυτή η τεχνική Έναεναντίον-ενός δεν έχει θεωρητική αιτιολόγηση για την ανάλυση της γενίκευσης και έτσι
δεν υπάρχουν αποδεδειγµένα όρια για το σφάλµα γενίκευσης.

Εικόνα. One-Versus-One MultiClass SVM για ένα πρόβληµα τριών-κατηγοριών όπου
κατασκευάζει 3 ταξινοµητές: η κατηγορία 1 εναντίον της κατηγορίας 2, η 2 εναντίον της 3,
και η 1 εναντίον της 3.
Καθένα από τα k(k–1)/2 binary SVMs ψηφίζει την κλάση την οποία επιλέγουν για το
άγνωστο δείγµα και η κλάση που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους είναι αυτή στην
οποία ταξινοµείται το άγνωστο δείγµα. Το µόνο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι
αρκετές ψήφοι πηγαίνουν σε λάθος κατηγορίες διότι τα δυαδικά SVMs αναγκάζονται να
δώσουν µία ψήφο απαραίτητα.
Η ανάγκη παραλληλισµού του προβλήµατος για τις περιπτώσεις πολλών κατηγοριών
φαίνεται από τον τύπο k(k–1)/2 όπου για παράδειγµα σε συχνά προβλήµατα για 5
κατηγορίες χρειάζονται 10 SVM, για 10 κατηγορίες χρειάζονται 45 SVM, για 20
κατηγορίες χρειάζονται 190 SVM και για 40 κατηγορίες 780 SVM.
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6.13.3 Multiclass SVMs: DAGSVM
Η φάση εκπαίδευσης (train) του αλγορίθµου DAG-SVM (directed acyclic graph SVM)
είναι παρόµοια µε την προσέγγιση One-Versus-One που χρησιµοποιεί πολλαπλά binary
SVM αλλά η φάση δοκιµής (testing) του DAGSVM απαιτεί την κατασκευή ενός
κατευθυνόµενου ακυκλικού γράφου από δυαδικά SVMs, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήµα χρησιµοποιώντας k(k–1)/2 ταξινοµητές [167]. Κάθε κόµβος του γράφου
είναι ένα δυαδικό SVM για ένα ζεύγος κατηγοριών, για παράδειγµα (Α, Β). Στο
τοπολογικά χαµηλότερο επίπεδο υπάρχουν k φύλλα που αντιστοιχούν σε k αποφάσεις
ταξινόµησης, µία για κάθε κλάση k. Κάθε κόµβος µη-φύλλων (Α, Β) έχει δύο ακµές - η
αριστερή ακµή αντιστοιχεί στην απόφαση “not Α” και η δεξιά αντιστοιχεί στην απόφαση
“not B”. Η επιλογή της διάταξης των κλάσεων στη λίστα DDAG µπορεί να είναι αυθαίρετη
[167]. Το DAGSVM εκτός από τα ίδια πλεονεκτήµατα που έχει µε τη συγγενή µέθοδο
One-Versus-One, χαρακτηρίζεται και από ένα φράγµα στο σφάλµα γενίκευσης.

Εικόνα. Το DAG SVM για ένα πρόβληµα τριών-κατηγοριών όπου κατασκευάζει ένα
δέντρο απόφασης βάσει των διαδικών ταξινοµητών SVM ένας-εναντίον-ενός. Για ένα
πρόβληµα πολλών κατηγοριών k το πλήθος των κόµβων του δένδρου γίνεται k(k–1)/2 .
Στην προσέγγιση, DAGSVM, χρησιµοποιείται πάλι µία ακολουθία από δυαδικά SVMs µε
τη µόνη διαφορά ότι µόλις απορριφθεί µία κλάση παύει να συµµετέχει στη διαδικασία της
ταξινόµησης (knockout competition).

6.13.4 Multiclass SVMs: Μέθοδος Weston και Watkins (WW)
Αυτή η προσέγγιση multiclass SVMs αντιµετωπίζεται από µερικούς ως φυσική επέκταση
του δυαδικού προβλήµατος ταξινόµησης SVM [166] [168]. Εδώ, στην περίπτωση kκατηγορίας πρέπει να λύσει ένα µόνο τετραγωνικό πρόβληµα βελτιστοποίησης µεγέθους
(k–1)N που είναι ίδιο µε το δυαδικό SVMs για την περίπτωση k=2. Σε µια ελαφρώς
διαφορετική διατύπωση του προβλήµατος του τετραγωνικού προγραµµατισµού, µε
‘φραγµένο’ φορµαλισµό, οι τεχνικές αποσύνθεσης µπορούν να παρέχουν σηµαντική
επιτάχυνση στη λύση αυτού του προβλήµατος βελτιστοποίησης (Hsu 2002]. Αυτή η
µέθοδος δεν είναι αποδεδειγµένα φραγµένη στο σφάλµα γενίκευσης, και το ότι οδηγεί σε
ολικό βέλτιστο δεν έχει αποδειχθεί ακόµη.
Όµοια µε την προσέγγιση Multiclass SVM [166] των Weston και Watkins [168] είναι και η
προσέγγιση των Crammer και Singer [166] που επίσης κατασκευάζει έναν µόνο
ταξινοµητή µεγιστοποιώντας το περιθώριο µεταξύ όλων των κατηγοριών k ταυτόχρονα.
Πάλι απαιτεί τη λύση ενός µόνο προβλήµατος Quadratic Programming µεγέθους (k–1)N,
αλλά χρησιµοποιεί λιγότερες µεταβλητές χαλαρότητας στους περιορισµούς του
προβλήµατος βελτιστοποίησης, και έτσι είναι φτηνότερο υπολογιστικά. Πάλι όµως το
βέλτιστο και το φράγµα δεν έχουν αποδειχθεί ακόµη.
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6.14 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ MULTICLASS SVM
Στα πεδία της Εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα και της Βιοπληροφορικής είναι πολύ
συχνή περίπτωση να έχει κάποιος ένα πρόβληµα ταξινόµησης µε δεδοµένα πολλών
κλάσεων. Έτσι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Βιοπληροφορική, πολλοί αλγόριθµοι
έχουν αναπτυχθεί για την ταξινόµηση των δεδοµένων από µικροσυστοιχίες γονιδίων
(microarray data). Με βάση αρκετές αξιολογήσεις διάφορων multicategory µεθόδων
ταξινόµησης, διαπιστώνεται ότι τα SVM είναι οι αποτελεσµατικότεροι ταξινοµητές για
την εκτέλεση της ακριβούς διάγνωσης όγκων από gene expression microarray data [169].
Τα Multiclass SVM παράγουν πολλά µοντέλα και µόνο ένα επιλέγεται για πρόβλεψη.
Εντούτοις, η διαδικασία στα ακολουθιακά Multiclass SVM είναι πολύ χρονοβόρα ειδικά
για τα µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Για παράδειγµα σε πειράµατα για το βέλτιστο ακριβές
µοντέλο microarray γονίδιων ένα µοντέλο SVM µπορεί να πάρει µέχρι και τέσσερις µήνες
σε έναν επεξεργαστή Intel Xeon 2,4 GHz για να παράγει 2.6×1.000.000 διαγνωστικά
µοντέλα [169]. Απαιτούνται έτσι αλγόριθµοι και τεχνικές επιτάχυνσης.
Στην εργασία [170] υλοποιήθηκαν παράλληλα multicategory SVM από δυαδικά SVM
βασισµένα στις γνωστές µεθόδους αποσύνθεσης και βελτιστοποίησης της βιβλιοθήκης
LIBSVM [157], όπου χρειάζεται λιγότερη µνήµη. Για να βελτιωθεί η απόδοση µε χρήση
παραλληλισµού, η όλη διαδικασία εκπαίδευσης του µεγάλου αριθµό µοντέλων
αποσυντίθεται όπως ακριβώς και στο ακολουθιακό πρόβληµα και διανέµεται έπειτα
µεταξύ των επεξεργαστών και κάθε ένας λύνει το δικό του υποπρόβληµα. Η παράλληλη
υλοποίηση σε C++ µε MPI έτρεξε σε υπερυπολογιστή µοιραζόµενης-µνήµης και σε
συστάδα PC Linux κατανεµηµένης-µνήµης. Η απόδοση του αναλύθηκε και αξιολογήθηκε
µε χρήση γνωστών σύνολα δεδοµένων µε 10 ή 20 κατηγορίες και πολλά δεδοµένα
microarrays µε 12, 25 και 31 διαγνωστικές κατηγορίες αντίστοιχα.
Για τα multicategory SVM ο αλγόριθµος θα παράγει k(k-1)/2 δυαδικά µοντέλα SVM για
τις k κατηγορίες. Η δηµιουργία όλων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πρέπει να διανεµηθεί
όλη η εργασία σε πολλούς επεξεργαστές µε κάθε επεξεργαστή να εκτελέσει ένα µέρος της.
MultiClass SVM parallelism: Master/Worker parallel
Master() { /* MASTER Pseudo code */
Split data set into train and test (for classification uses stratified sampling)
Partition training set into k(k-1)/2 binary SubSets
for (i=0; i<k; i++) Sent to worker p the task Tp,i
for (i=0; i<k; i++) Receive from worker (“binary SVM model list”, i, model[i]);
Finally select the right Multiclass SVM model [i]
}
Worker() { /*WORKER Pseudo code: */
Receive from master task Tp,i and data
Build binary SVM models of task Tp,i on subsets
Send to master ("binary SVM models", i)
}
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6.15 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ MULTICLASS LSVM ΜΕ ROUND-ROBIN
Εάν έχουµε 4 επεξεργαστές και κατηγορίες k=16, αυτός σηµαίνει ότι πρέπει να
παραγάγουµε k(k-1)/2 δυαδικά SVM, τα οποία είναι συνολικά 120. Μια απλή τεχνική
είναι να χωριστεί ο υπολογισµός µε κυκλική εναλλαγή (round-robin) τµηµάτων της
λίστας εργασιών µεταξύ των επεξεργαστών. Για παράδειγµα ο επεξεργαστής P1 θα έχει
να υπολογίσει k-1 δυαδικά SVM δηλαδή τα ζεύγη της κλάσης 1, ο P2 θα έχει k-2, τα ζεύγη
της κλάσης 2, ο P3 θα έχει k-3 , ο P4 θα έχει k-4 , έπειτα πάλι κυκλικά ο επεξεργαστής P1
θα έχει k-5 κ.λ.π.
1
P1

1

P2

2

P3

3

P4

4

P1

5

P2

6

P3

7

P4

8

P1

9

P2

10

P3

11

P4

12

P1

13

P2

14

P3

15

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

=

120

Εικόνα. ∆ιαµερισµός και δροµολόγηση διεργασιών όπως έγινε στην εργασία [170] µε
κυκλική εναλλαγή (round-robin), µε τέσσερεις επεξεργαστές.
Το µέγεθος της εργασίας Task ( proc, iter ) , στον επεξεργαστή proc στην επανάληψη iter
µπορεί να καθοριστεί χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Task ( proc, iter ) = ( k − 1) − (iter ⋅ procSize + proc ),

proc = 0,...., procSize − 1

όπου procSize είναι ο συνολικός αριθµός των επεξεργαστών και k ο αριθµός κλάσεων. Ο
υπολογιστικός φόρτος όµως έτσι δεν διανέµεται οµοιόµορφα µεταξύ των επεξεργαστών.
Στην εργασία [170] όπου υλοποιήθηκαν παράλληλα multicategory SVM τρέχοντας την
LibSVM µε round-robin οι επιταχύνσεις από ένα dataset 21 κλάσεων που αντιστοιχούν σε
24 επεξεργαστές ήταν 10,5 και για ένα σύνολο δεδοµένων 14 κλάσεων ήταν 6,5 µε 16
επεξεργαστές.
Ο παραλληλισµός µε τέτοια κυκλική εναλλαγή δεν πετυχαίνει συνήθως λόγω της
προσθήκης της 10-fold cross validation, τις ανισο-κατανοµής των κλάσεων και των
περιορισµών που απορρέουν από αυτά καθώς έχουµε στην ουσία στατική κατανοµή µε
κυκλική εναλλαγή, και έτσι δουλεύει καλύτερα µε συγκεκριµένο αριθµό επεξεργαστών. Η
δυναµική εναλλαγή όµως κάθε φέτας εργασίας µε master-worker dynamic που
δοκιµάσαµε δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα όπως παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω.
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6.16 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ MULTICLASS LSVM ΜΕ MASTER-WORKER
DYNAMIC
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υλοποιήσεων του παραλληλισµού των
One-Versus-One multiClass Lagrangian SVM. Μετράµε τους χρόνους τρέχοντας σε
παράλληλο σύστηµα χρησιµοποιώντας 1..2..4..6..8. .10 και 12 επεξεργαστές. Ο Master
χρησιµοποιεί δυναµική κατανοµή φόρτου εργασιών (dynamic load balancing).
Πίνακας µετρήσεων χρόνων σε secs για τα multiClass Lagrangian SVM για 10 κλάσεις και
δεδοµένα δύο διαστάσεων.
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Στην πρώτη γραµµή για ένα επεξεργαστή φαίνεται καθαρά η γραµµική πολυπλοκότητα
του multiclass LSVM µε την αύξηση του αριθµού δεδοµένων. Το ίδιο φαίνεται και στην
ακόλουθη γραφική παράσταση.
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Εικόνα. H πολυπλοκότητα του αλγορίθµου εκπαίδευσης Multiclass SVM µε χρήση των
παράλληλων Lagrangian SVM µε γραµµικό πυρήνα και 10-fold cross validation.
Φαίνεται καθαρά ότι h πολυπλοκότητα είναι Ο(Ν) σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού
σηµείων εκπαίδευσης Ν. Η συνολική πολυπλοκότητα είναι Ο(Ν·D^2) όπου D ο αριθµός
διαστάσεων. Για δύο διαστάσεις είναι γραµµική. Αν τα αποτελέσµατα επιτάχυνσης είναι
καλά για D=2, θα είναι σίγουρα καλύτερα για σηµεία περισσοτέρων διαστάσεων.
Τα αντίστοιχα Lagrangian SVM µε µη γραµµικούς πυρήνες είναι τετραγωνικής
πολυπλοκότητας O(N^2), όπως και τα υπόλοιπα µοντέλα των µη-γραµµικών SVM, καθώς
πρέπει να υπολογίσουν τουλάχιστον τον γνωστό πίνακα ‘kernel matrix’ διαστάσεων Ν×Ν.
Για αυτό το λόγο µετρήσαµε πρώτα τα δυσκολότερα για παραλληλισµό γραµµικής
πολυπλοκότητας Lagrangian SVM. Αν τα αποτελέσµατα είναι καλά για αυτά θα είναι
σίγουρα καλύτερα για εκείνα µε µη-γραµµικούς πυρήνες.
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Στην παρακάτω γραφική παράσταση υπολογίζουµε τις επιταχύνσεις, speedup = S / P ,
(ακολουθιακός χρόνος / παράλληλος χρόνος), για το πρόβληµα εκπαίδευσης των 10
κλάσεων µε 45 δυαδικά Lagrangian SVM
Multiclass SVM : Master Worker - speedups
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Multiclass Lagrangian SVM: Master-Worker Dynamic Για όλους τους επεξεργαστές
έχουµε σχεδόν γραµµική επιτάχυνση (9/10) και τα αποτελέσµατα βελτιώνονται µε την
αύξηση του µεγέθους του προβλήµατος.
Συµπεραίνουµε ότι η αρχιτεκτονική Master/Worker Dynamic µπορεί και εδώ να πετύχει
υψηλές επιταχύνσεις. Για σηµεία περισσοτέρων διαστάσεων, για προβλήµατα
µεγαλύτερου µεγέθους καθώς και για µη-γραµµικούς πυρήνες τα αποτελέσµατα του
παραλληλισµού εκπαίδευσης των πολλών δυαδικών SVM θα είναι σίγουρα καλύτερα και
εδώ για παράδειγµα µπορούν να πετύχουν πλήρως γραµµικές επιταχύνσεις (10/10).
Παραλληλισµός εφαρµογής των Multiclass SVM: Να σηµειώσουµε εδώ ότι αφού
ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των Multiclass SVM µπορεί να δοκιµαστεί επιπλέον
παραλληλισµός και στην εφαρµογή τους, όταν δοκιµάζονται σε µεγάλα σύνολα δοκιµών,
ή στις ρεαλιστικά µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Οι επιλογές εδώ είναι τρεις: distribute
dataset, distribute support vectors, distribute binary svms.
Κατ’ αρχήν λοιπόν ο παραλληλισµός εφαρµογής των binary SVM µπορεί να ακολουθήσει
τα παραδείγµατα που παρουσιάσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια όπως:
•

binary SVM παραλληλισµός µε διανοµή δεδοµένων

•

binary SVM παραλληλισµός µε διανοµή νευρώνων (support vectors)

•

binary SVM Pipelined µε διανοµή νευρώνων (support vectors)

Έπειτα ο παραλληλισµός εφαρµογής των Multiclass SVM, µπορεί επιπροσθέτως να
διανέµει και τα binary SVM
•

Multiclass SVM παραλληλισµός µε διανοµή δεδοµένων

•

Multiclass SVM παραλληλισµός µε διανοµή binary SVM

•

Multiclass SVM Pipelined µε διανοµή binary SVM

Και όλες τις υπόλοιπες παραλλαγές τους.
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6.17 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΕΡ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Στα binary SVM οι είσοδοι κανονικοποιούνται στο διάστηµα [-1,1]. Το ίδιο γίνεται και στα
Multiclass SVMs αλλά µόνο µία φορά στην αρχή και όχι για κάθε ζεύγος κλάσεων. Έτσι
δεν ωφελούνται τόσο όσο τα δυαδικά SVM καθώς στην περίπτωση πολλών κλάσεων ένα
ζευγάρι A-B µπορεί να έχει τα σηµεία του πολύ κοντά το ένα µε το άλλο. Οι
µετασχηµατισµοί πυρήνα αναµένεται να διορθώνουν αυτό το ζήτηµα.
Ένα άλλο ζήτηµα όµως προκύπτει από το ότι στην εκπαίδευση των k(k-1)/2 binary SVM,
υπάρχουν κάποιες υπερ-παράµετροι: το αντιστάθµισµα C της παραµέτρου χαλαρότητας
(slack trade-off) και η ανοχή σφάλµατος για τον τερµατισµό (stopping tolerance). Για
τους πυρήνες RBF, το εύρος τους (σίγµα) είναι επίσης µια υπερ -παράµετρος και µπορεί
να υπολογιστεί µέσω της απόστασης µεταξύ των σηµείων από τις δύο αντίθετες
κατηγορίες ή να καθοριστεί µε µεθόδους cross-validation. Η παράµετρος C
χρησιµοποιείται για να επιτρέψει σε σηµεία να ταξινοµηθούν εσφαλµένα. Μια µικρή τιµή
για το C επιτρέπει σε πολλά σηµεία να ταξινοµούνται λάθος από τη βέλτιστη λύση του
SVM ενώ µια πολύ µεγάλη τιµή C αναγκάζει τη λύση του SVM να πρέπει να ταξινοµήσει
σωστά όλα τα σηµεία (hard-margin). Αυτή η υπερ-παράµετρος µπορεί να επιλεγεί πάλι
µε µεθόδους cross-validation ανάλογα µε το πρόβληµα. Η ανοχή σφάλµατος (stopping
tolerance) είναι συνήθως προεπιλεγµένη στους έτοιµους αλγόριθµους-λύτες των SVM.
Αντιστοιχεί στην ακρίβεια που απαιτείται πρώτα να πετύχει για να τερµατίσει τελικά ο
αλγόριθµος και συνδέεται ισχυρά µε το πεδίο εφαρµογής. Οι διαφορετικές τιµές των
υπερ-παραµέτρων παράγουν διαφορετικές συµπεριφορές για διαφορετικούς
αλγορίθµους SVM. Η επιλογή των υπερ-παραµέτρων δεν επηρεάζει µόνο το χρόνο
εκπαίδευσης αλλά επηρεάζει και την απόδοση των SVMs. Στα παράλληλα multiClass
SVM που κατασκευάσαµε σε C και MPI από τα δυαδικά SVM τις παραµέτρους αυτές
καθώς και τις εσωτερικές των Lagrangian τις αφήσαµε στις προτεινόµενες. Γενικά είδαµε
ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν οι βέλτιστες παράµετροι για το πρόβληµα των
πολλών κλάσεων, και χρειάζεται εκτεταµένος πειραµατισµός όπως ακριβώς είδαµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο για τα νευρωνικά δίκτυα RBF. Εδώ βέβαια µας ενδιαφέρει
περισσότερο η διερεύνηση της δυνατότητας αποτελεσµατικής επιτάχυνσης µέσω
παραλληλισµού, επειδή η επιρροή των υπερ-παραµέτρων στην ακρίβεια των παράλληλων
multiClass SVM [170] είναι στην ουσία πρόβληµα που αφόρα τον ακολουθιακό αλγόριθµο
multiClass SVM, αλλά παρόλα αυτά παραµένει ένα θέµα για επιπλέον εξέταση.
Ένα τρίτο ζήτηµα που προκύπτει είναι των περιπτώσεων ανισο-κατανοµής των σηµείων
στις κλάσεις. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επιτάχυνσης από τον παραλληλισµό των
multiClass SVM δείχνουν µια βέλτιστη γραµµική επιτάχυνση αλλά οι κατηγορίες στα
σύνολα εκπαίδευσης έχουν περίπου ίσο αριθµό σηµείων. Έτσι έχουµε ισοκατανοµή του
φόρτου εργασίας στους επεξεργαστές. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου κάποιες κλάσεις
έχουν πολύ µεγάλο αριθµό δεδοµένων και κάποιες άλλες µικρό. Εδώ η πρώτη µέθοδος
round-robin αποτυγχάνει τελείως λόγω στατικότητας και ανισο-κατανοµής φόρτου
εργασίας. Σε αντίθεση όµως η δεύτερη µέθοδος παραλληλισµού η Master-Worker
dynamic επιτυγχάνει πλήρως. Αυτό γίνεται επειδή οι αλγόριθµοι binary SVM, όπως και το
Lagrangian SVM εξαρτώνται από το πλήθος του δυαδικού συνόλου εκπαίδευσης µόνο.
Έτσι όταν τελειώνει ένας επεξεργαστής γρήγορα µε ένα µικρό δυαδικό σύνολο απλά
αποστέλλει στον Master τα αποτελέσµατα και παραλαµβάνει τα επόµενα.
Αλλιώς θα µπορούσε να παραλληλιστεί και η ίδια η διαδικασία βελτιστοποίησης µέσα στο
κάθε δυαδικό SVM, µια δυνατότητα που εξετάζεται παρακάτω.
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6.18 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ: CASCADE SVM
Στα κλασσικά δυαδικά SVM η ίδια η λύση τους παραµένει υπολογιστικά ακριβή.
Ο πυρήνας ενός SVM είναι ένα πρόβληµα τετραγωνικού (QP) προγραµµατισµού, που
χωρίζει τα διανύσµατα υποστήριξης από το υπόλοιπο των δεδοµένων εκπαίδευσης.
Γενικής χρήσης solvers QP τείνουν στην κυβική κλίµακα Ο(Ν^3) ως προς τον αριθµό Ν
διανυσµάτων εκπαίδευσης. Οι εξειδικευµένοι αλγόριθµοι, βασισµένοι στις µεθόδους
κλίσης, επιτυγχάνουν εντυπωσιακά κέρδη στην αποδοτικότητα, αλλά γίνονται αργοί για
µεγάλα προβλήµατα.
Μια προσέγγιση για την επιτάχυνση του προβλήµατος είναι βασισµένη στην κατάτµηση
‘chunking’ των Osuna, Freund, Girosi [154] όπου τα υποσύνολα των δεδοµένων
εκπαίδευσης βελτιστοποιούνται επαναληπτικά, έως να βρεθεί το ολικό βέλτιστο. Ο
αλγόριθµος Sequential Minimal Optimization’ (SMO) [156] µειώνει το µέγεθος των
chunks σε 2 διανύσµατα. Η εξάλειψη των διανυσµάτων µη υποστήριξης νωρίς κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης είναι µια άλλη στρατηγική που παρέχει
ουσιαστική µείωση στους υπολογισµούς. Οι αποδοτικές εφαρµογές SVM-Light [155] ,
LIBSVM [157], SVMTorch[171] ενσωµατώνουν βήµατα γνωστά ως ‘shrinking’ για να
βρουν τα διανύσµατα µη υποστήριξης νωρίς. Σε συνδυασµό µε την εναποθήκευση των
δεδοµένων πυρήνων, τέτοιες τεχνικές µειώνουν τις απαιτήσεις υπολογισµού.
Πρόσφατα αρκετές εργασίες έχουν παρουσιαστεί για τον παραλληλισµό εκπαίδευσης των
SVM. Στην εργασία [172], παρουσιάζεται ο παράλληλος αλγόριθµος SMO σε µια συστάδα
των υπολογιστών χρησιµοποιώντας MPI. Αυτή η παράλληλη προσέγγιση του SMO
χρησιµοποιεί τον έµφυτο ταυτοχρονισµό στις ενηµερώσεις της συνθήκης KKT. Στην
εργασία [173] εφαρµόζεται παραλληλισµός στην λύση τετραγωνικού προγραµµατισµού
(QP solver) µε παράλληλη τεχνική προβολής της κλίσης. Στην εργασία [174]
παρουσιάζεται µια προσέγγιση για τη χρήση µιας παράλληλης µεθόδου εσωτερικών
σηµείων (Interior Point) για το πρόβληµα εκπαίδευσης των SVM. Στην εργασία [175]
προτείνεται µια µέθοδος όπου τα διάφορα µικρότερα SVMs εκπαιδεύονται σε ένα
παράλληλο σχήµα και τα αποτελέσµατά τους σταθµίζονται χρησιµοποιώντας ένα Τεχνητό
Νευρωνικό ∆ίκτυο. Επιπλέον στην εργασία [176] υλοποιείται µια gradient-based λύση για
την εκπαίδευση των SVM, η οποία στον πυρήνα της στηρίζεται στον παραλληλισµό
δεδοµένων (data parallelism) κατά τον υπολογισµό της κλίσης της αντικειµενικής
συνάρτησης για µια βελτιστοποίηση QP δίχως περιορισµούς.
Στην εργασία [177] προτείνονται τα Cascade SVM από τους Graf, Cosatto, Bottou,
Durdanovic, και Vapnik στα εργαστήρια της NEC ως µια άλλη µέθοδο παραλληλισµού της
εκπαίδευσης SVM. Τα Cascade SVM χρησιµοποιούν τη µέθοδο του ‘διαιρεί και βασίλευε’
για να λύσουν µεγάλου µεγέθους προβλήµατα µε SVM.
Η βελτίωση της ταχύτητας µέσω του παραλληλισµού είναι δύσκολη λόγω των εξαρτήσεων
µεταξύ των βηµάτων υπολογισµού. Οι παραλληλισµοί έχουν προταθεί µε το διαχωρισµό
του προβλήµατος στα µικρότερα υποσύνολα και την εκπαίδευση ενός δικτύου για να
αναθέτουν τα δείγµατα σε διαφορετικά υποσύνολα [178]. Παραλλαγές του κλασσικού
αλγορίθµου SVM, όπως το Proximal SVM έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να ταιριάζουν
καλύτερα στον παραλληλισµό [179], αλλά η ευρεία ισχύς και εφαρµογή τους, ειδικά στα
προβλήµατα πολλών διαστάσεων, παραµένει να φανεί. Μια τεχνική αποκαλούµενη
variable projection method [180] φαίνεται ελπιδοφόρος για τη βελτίωση του βρόχου
βελτιστοποίησης.
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Τα SVM υποφέρουν και από το ευρέως γνωστό πρόβληµα της κλιµάκωσης και στη χρήση
µνήµης και στον υπολογιστικό χρόνο. Οι αλγοριθµικές προσεγγίσεις όπως τα Lagrangian
SVM [159], τα Reduced SVM [160], τα core vector machines [161] και άλλες [162] [165]
µπορούν να είναι αποτελεσµατικότερες όταν η µνήµη δεν αποτελεί περιορισµό ή δεν
χρησιµοποιούνται συναρτήσεις πυρήνων. Η αλγοριθµική προσέγγιση είναι η µία
λεωφόρος για να επιταχύνει την εκπαίδευση των SVM.
Οι προσεγγίσεις επεξεργασίας δεδοµένων από την άλλη όπως το Cascade SVM της
οµάδας του Vapnik στην [177] µπορούν να διαιρέσουν έναν ακολουθιακό αλγόριθµο SVM
σε δευτερεύουσες εργασίες στα υποσύνολα των δεδοµένων για να επιτύχουν την
επιτάχυνση. Αυτές οι προσεγγίσεις επεξεργασίας δεδοµένων και οι αλγοριθµικές
προσεγγίσεις συµπληρώνουν η µια την άλλη, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί για
να χειριστούν τη µεγάλης κλίµακας εκπαίδευση.
Στο Cascade SVM [177] αντί της ανάλυσης ολόκληρου του συνόλου εκπαίδευσης σε ένα
βήµα βελτιστοποίησης, τα δεδοµένα είναι χωρισµένα σε υποσύνολα και
βελτιστοποιηµένα χωριστά µε πολλαπλά SVMs. Τα µερικά αποτελέσµατα συνδυάζονται
και φιλτράρονται πάλι σε έναν καταρράκτη από SVMs, έως να επιτυγχάνεται το καθολικό
βέλτιστο. Το Cascade SVM [177] µπορεί να λειτουργήσει σε πολλαπλούς επεξεργαστές µε
ελάχιστη επικοινωνία µεταξύ τους και απαιτεί πολύ λιγότερη µνήµη, δεδοµένου ότι οι
πίνακες πυρήνων (kernel matrices) είναι πολύ µικρότεροι από ότι σε ένα κανονικό SVM.
Η σύγκλιση στο καθολικό βέλτιστο είναι εγγυηµένη µε τα πολλαπλά περάσµατα µέσω του
Cascade SVM, αλλά ήδη ένα µόνο πέρασµα παρέχει κιόλας καλή γενίκευση.
Στα Cascade SVM, η εξάλειψη των διανυσµάτων µη-υποστήριξης νωρίς από τη
βελτιστοποίηση αποδεικνύεται µια αποτελεσµατική στρατηγική για την επιτάχυνση των
SVMs. Χρησιµοποιώντας αυτήν την έννοια αναπτύχθηκε η διαδικασία φιλτραρίσµατος
που µπορεί να παραλληλοποιηθεί αποτελεσµατικά.

Σχήµα από [177]: Σχηµατική αναπαράσταση µιας δυαδικής αρχιτεκτονικής Cascade. Τα
δεδοµένα είναι χωρισµένα σε υποσύνολα TD/8 και καθένα αξιολογείται χωριστά για τα
διανύσµατα υποστήριξης στο πρώτο στρώµα. Τα αποτελέσµατα συνδυάζονται δύο-µεδύο και εισάγονται ως σύνολα εκπαίδευσης για το επόµενο στρώµα. Τα προκύπτοντα
διανύσµατα υποστήριξης SVi εξετάζονται για τη καθολική σύγκλιση µε την ανατροφοδότηση του αποτελέσµατος του τελευταίου στρώµατος στο πρώτο στρώµα, µαζί µε
τα υπόλοιπα διανύσµατα µη υποστήριξης. TD: Training data, SVi: Support vectors που
παράγονται από τη βελτιστοποίηση i.

148

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πρόκειται για αρχικοποίηση του προβλήµατος µε διάφορες ανεξάρτητες, µικρότερες
βελτιστοποιήσεις και συνδυασµός των µερικών αποτελέσµατων στα µεταγενέστερα
στάδια µε ένα Ιεραρχικό σχήµα. Ο διαχωρισµός των δεδοµένων και ο συνδυασµός των
αποτελεσµάτων µπορούν να γίνουν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Το σχήµα αντιπροσωπεύει µόνο µια πιθανή αρχιτεκτονική, ένα δυαδικό Cascade SVM
που αποδείχθηκε αποδοτικό σε πολλές δοκιµές. Εγγυηµένα προωθεί τη λειτουργία
βελτιστοποίησης σε κάθε στρώµα, απαιτεί µόνο µέτρια επικοινωνία από ένα στρώµα στο
επόµενο, και συγκλίνει σε µια καλή λύση γρήγορα. Στην αρχιτεκτονική του σχήµατος τα
σύνολα διανυσµάτων υποστήριξης από δύο SVMs συνδυάζονται και η βελτιστοποίηση
προχωρά µε την εύρεση των διανυσµάτων υποστήριξης σε κάθε ένα από τα συνδυασµένα
υποσύνολα. Αυτό συνεχίζεται έως ότου µείνει µόνο ένα σύνολο support vectors.
Συχνά ένα µόνο πέρασµα µέσω αυτού του Cascade SVM παράγει ικανοποιητική ακρίβεια,
αλλά εάν το ολικό βέλτιστο πρέπει να παραχθεί, το αποτέλεσµα του τελευταίου
στρώµατος ανατροφοδοτείται στο πρώτο στρώµα. Κάθε ένα από τα SVMs στο στρώµα 1
στρώµα λαµβάνει πάλι όλα τα Support Vectors του τελευταίου στρώµατος ως εισόδους
και εξετάζει το τµήµα των δεδοµένων του, εάν κάποιο από αυτά θα πρέπει να
ενσωµατωθεί στα Support Vectors που έλαβε. Εάν αυτό δεν συµβεί για κανένα από τα
SVMs του στρώµα 1, το Cascade SVM έχει συγκλίνει στο ολικό βέλτιστο, διαφορετικά
συνεχίζει µε ακόµη ένα πέρασµα.
Μετά την αξιολόγηση πολλών τεχνικών, όπως οι προβολές σε υποχώρους (στο χώρο
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων) ή τεχνικές clustering, η οµάδα του Vapnik συγγραφείς
επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν τα SVMs ως φίλτρα στα Cascade SVM. Αυτό απλά µπορεί
να οδηγήσει τις πολλές παραγόµενες µερικές λύσεις προς ένα καθολικό βέλτιστο, ενώ οι
εναλλακτικές τεχνικές µπορεί να βελτιστοποιούν κριτήρια που δεν είναι άµεσα σχετικά.
Η Ιεραρχική σε επίπεδα αρχιτεκτονική των Cascade SVM εγγυάται τη σύγκλιση στο ολικό
βέλτιστο εάν κρατάµε το καλύτερο σύνολο διανυσµάτων υποστήριξης που παράγονται σε
ένα στρώµα, και το χρησιµοποιούµε τουλάχιστον σε ένα από τα υποσύνολα στο επόµενο
στρώµα. Αυτό συµβαίνει στο δυαδικό Cascade SVM που παρουσιάζεται στο σχήµα.
Εντούτοις, δεν ισχύει αυτό για όλα τα υπόλοιπα στρώµατα 2,3,4 επειδή η ένωση των
συνόλων σε ένα στρώµα δεν είναι ίση µε ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης, εκτός από το
πρώτο στρώµα. Μόνο µε την ανατροφοδότησή τους που εισάγει το αποτέλεσµα του
τελευταίου στρώµατος στο πρώτο, που συνδυάζεται µε όλα τα διανύσµατα µηυποστήριξης, εκπληρώνονται όλοι οι ισχυρισµοί των θεωρηµάτων. Μπορεί να εξετάζεται
κάθε φορά για τη ολική σύγκλιση στο στρώµα 1 και να γίνεται ένα γρήγορο φιλτράρισµα
στα επόµενα στρώµατα.
Κατά την διαδικασίας φιλτραρίσµατος εάν ένα υποσύνολο S του W επιλέγεται τυχαία από
το σύνολο εκπαίδευσης W, πιθανά δεν θα περιέχει όλα τα διανύσµατα υποστήριξης του
W και τα διανύσµατα υποστήριξής του µπορεί να µην είναι διανύσµατα υποστήριξης
ολόκληρου του προβλήµατος. Εντούτοις, εάν δεν υπάρχει σοβαρή µεροληψία (bias) σε
κάθε υποσύνολο, τα διανύσµατα υποστήριξης του S είναι πιθανό να περιέχουν µερικά
διανύσµατα υποστήριξης ολόκληρου του προβλήµατος. ∆ηλωµένο διαφορετικά, είναι
ευλογοφανές ότι τα ‘εσωτερικά’ σηµεία σε ένα υποσύνολο πρόκειται να είναι ‘εσωτερικά’
σηµεία σε ολόκληρο το σύνολο. Εποµένως, ένα διάνυσµα µη-υποστήριξης ενός
υποσυνόλου έχει µια καλή πιθανότητα να µην είναι διάνυσµα υποστήριξης και σε
ολόκληρο το πρόβληµα και µπορούµε να το αφαιρέσουµε από περαιτέρω ανάλυση [177].

149

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

6.19 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ: PARALLEL CASCADE LSVM
∆οκιµάζουµε το Cascade binary LSVM σε 1..2..4..8.. και 16 επεξεργαστές λόγω της
δενδροειδούς δοµής του. Για κάθε επίπεδο έχουµε συγχρονισµό των επεξεργαστών και
συγχώνευση των αποτελεσµάτων.

Εικόνα. Η συγχώνευση όλων των τοπικών αποτελεσµάτων γίνεται µε ανάστροφη
δενδρική διανοµή µε φράγµα δυαδικού δένδρου δηµιουργώντας µία συνάρτηση
WorkersMergeData. Το φράγµα δυαδικού δένδρου απαιτεί O(log p) βήµατα για τη
δενδρική συγχώνευση αποτελεσµάτων.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υλοποιήσεων του παραλληλισµού των
Cascade binary LSVM. Το πρόβληµα είναι τετραγωνικής πολυπλοκότητας.
Πίνακας µετρήσεων χρόνων σε secs για δεδοµένα δύο διαστάσεων.
Processors
1
2
4
8
16

Points 10.000
6
3
1,5
0,8
0,45

Points 50.000
150
75
38
20
11

Points 100.000
600
301
151
76
42

Στην επόµενη γραφική παράσταση φαίνονται και οι µετρήσεις της επιτάχυνσης
16
Parallel Cascade SVM speedups

14
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6

Points 100.000
Points 50.000
Points 10.000

4
2
0
0

4

8
12
number of processors

16

Εικόνα. Parallel Cascade SVM. Για όλους τους επεξεργαστές έχουµε σχεδόν
γραµµική επιτάχυνση (14/16) και τα αποτελέσµατα βελτιώνονται µε την αύξηση του
µεγέθους του προβλήµατος. Φαίνεται ότι έχει πετύχει ο παραλληλισµός καθώς το
πρόβληµα είναι τετραγωνικής πολυπλοκότητας Ο(Ν^2).
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7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Υλοποιήσαµε και δοκιµάσαµε µοντέλα τεχνητών νευρωνικών δικτύων για εφαρµογές
παράλληλης εξόρυξης γνώσης από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Ο παραλληλισµός
αλγορίθµων των Probabilistic Neural Networks, General Regression Neural Networks,
Radial Basis Functions Neural Networks, και Support Vector Machines σε C και MPI
αποδείχθηκε αποτελεσµατικός µε σχεδόν γραµµικές επιταχύνσεις σε όλες τις περιπτώσεις,
κυρίως λόγω του µικρού κόστους επικοινωνίας µεταξύ των διεργασιών, ως αποτέλεσµα
του batch training. ∆οκιµάσαµε αρχιτεκτονικές data parallel, neuron parallel, Pipeline και
hybrid-session parallel, µε στατική και δυναµική ισοκατανοµή φόρτου εργασίας.
∆οκιµάσαµε παραλληλισµό της διαδικασίας εκπαίδευσης µε µεγάλα σύνολα εκπαίδευσης.
Όµως πολλές φορές υπάρχει ανάγκη και τα σύνολα δεδοµένων δοκιµών από τις βάσεις
δεδοµένων να πρέπει να είναι εξίσου µεγάλα. Ας εξηγήσουµε το γιατί. Όλοι οι
ταξινοµητές που εξετάσαµε PNN, GRNN, RBF και SVM χρησιµοποιούν συναρτήσεις
πυρήνα (kernels) που έχουν παραµέτρους εύρους ‘σίγµα’. Αυτές οι παράµετροι, που
επηρεάζουν τη ικανότητα του κάθε ενός δικτύου να διακρίνει ανάµεσα σε διαφορετικές
κλάσεις, βελτιστοποιούνται κατά τη διαδικασία εκµάθησης στους τρεις πρώτους
ταξινοµητές. Οι παράµετροι εύρους όµως εξαρτώνται και από τον αριθµό σηµείων
δεδοµένων και από τον αριθµό των διαστάσεων. Οι τιµές των παραµέτρων σίγµα πρέπει
να µειώνονται όταν αυξάνεται το πλήθος των σηµείων δεδοµένων για να αυξάνεται η
διακριτική ικανότητα του ταξινοµητή. Οι ίδιες τιµές πρέπει να αυξάνονται όταν
αυξάνεται ο αριθµός των διαστάσεων των σηµείων δεδοµένων για να υπάρχει
µεγαλύτερος βαθµός κάλυψης στον µεγαλύτερο χώρο δεδοµένων.
Μετά την φόρτωση των δεδοµένων και αφού κανονικοποιηθούν οι τιµές των
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τους στο διάστηµα [0,1] ή στο [-1,1] για να έρθουν στην
ίδια κλίµακα σύγκρισης θα πρέπει από κει και πέρα να τα ‘βλέπουµε’ µέσα από ένα µικρό
‘παράθυρο’. Αυτό σηµαίνει ότι όσο περισσότερα δεδοµένα και περισσότερες κλάσεις
συνωστίζονται στο παράθυρο αυτό τόσο µικρότεροι ή τόσο εκλεπτυσµένοι πρέπει να είναι
οι παράµετροι σίγµα των kernels για να µπορεί ο ταξινοµητής να διακρίνει ανάµεσα στις
κλάσεις αυτών που βλέπει στο παράθυρο [0,1] που στριµώχνονται τα σηµεία δεδοµένων
µέσω της κανονικοποίησης.
Οι βάσεις δεδοµένων έχουν συνήθως εκατοµµύρια δεδοµένα και προφανώς σε µία
διαδικασία cross-validation τα αντιπροσωπευτικά σύνολα δοκιµής, από το σφάλµα των
οποίων υπολογίζονται οι βέλτιστες τιµές για τις παραµέτρους σίγµα, θα πρέπει να έχουν
ανάλογα έναν επαρκώς µεγάλο αριθµό σηµείων δοκιµής. Αυτή η αναπόφευκτη εργασία
δοκιµής του ταξινοµητή µε µεγάλα σύνολα δοκιµών, είναι υπολογιστικά χρονοβόρα και η
εφαρµογή του παραλληλισµού µπορεί να προσφέρει και εδώ σηµαντικές επιταχύνσεις,
ανάλογες µε αυτές που πρόσφερε όταν εφαρµόσαµε τον παραλληλισµό της διαδικασίας
εκπαίδευσης µε µεγάλα σύνολα εκπαίδευσης.
Μπορούµε να επεκτείνουµε αυτά που παρουσιάστηκαν εδώ. Για παράδειγµα στα
νευρωνικά δίκτυα RBF δοκιµάστηκαν για κατηγοριοποίηση. Αποδεικνύονται από τα
καλύτερα και µπορούν να δοκιµαστούν σε εφαρµογές σε συστήµατα αυτόµατου ελέγχου.
Πρόσφατες σχετικές εργασίες το 2007-2009 στα νευρωνικά δίκτυα RBF για δεδοµένα
µετρίου µεγέθους χρησιµοποιούν τον αποτελεσµατικό αλγόριθµο Subtractive clustering.
Μπορεί να γίνει µία σύγκριση των αλγορίθµων επιλογής κέντρων RBF µε τον επίσης
πρόσφατο αποτελεσµατικό αλγόριθµο Affinity Propagation.
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Στα νευρωνικά δίκτυα RBF εξετάσαµε την περίπτωση του session parallelism. Οι
περιπτώσεις των data parallel, neuron parallel και pipeline κατά την εφαρµογή τους,
όπως δοκιµάστηκαν στα PNN και GRNN µπορούν να επεκταθούν και στα RBF. Εδώ
προκύπτει ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές παραλληλισµού και κατανεµηµένης
επεξεργασίας καθώς είναι τρεις οι πίνακες που θα πρέπει να κατανεµηθούν: Data,
CenterNeurons και Weights και όχι δύο µόνο πίνακες (Data, PatternNeurons) όπως στα
προηγούµενα. Γνωστές µέθοδοι παραλληλισµού και κατανοµής πινάκων ίδιες µε αυτές
από τις προσπάθειες παραλληλισµού του αλγόριθµου backpropagation στα MLP, όπως οι
partial sum, recomputation, ή simple partition [140] µπορούν να δοκιµαστούν και εδώ σε
MPI και OpenMP [140]. Αυτές οι µέθοδοι στα RBF θα είναι απαλλαγµένες από το
µειονέκτηµα της ανάγκης ενηµέρωσης των βαρών σε κάθε εποχή εκπαίδευσης.
Τα PNN και GRNN είδαµε ότι έχουν και αυτά αρκετές παραλλαγές, ιδιαίτερα στους
αλγόριθµους εκπαίδευσης για την επιλογή των παραµέτρων σίγµα στα multi-sigma
µοντέλα. Τεχνικές και αλγόριθµοι συσταδοποίησης, ακολουθιακοί ή παράλληλοι,
µπορούν επίσης να δοκιµαστούν για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκπαίδευσής τους.
Μία ακόµη επέκταση στα PNN και GRNN είναι η ακόλουθη. Οι παράµετροι σίγµα σ
καθορίζουν την ‘σφαίρα επιρροής’ για κάθε ένα από τα Μ πρότυπα d διαστάσεων στο
στρώµα προτύπων. Αν κάθε πρότυπο xi έχει µία παράµετρο σίγµα σ, ίδια σε όλες τις d
διαστάσεις, τότε η κάθε µία σφαίρα επιρροής έχει κέντρο το xi και ακτίνα r=σ και η
συνεισφορά του στο άγνωστο x θα είναι exp(-||x-xi||2/σ2). Τότε η σφαίρα είναι
πραγµατικά µία d-διάστατη γεωµετρική σφαίρα και µόνο τα σηµεία µέσα σε αυτή έχουν
σηµαντική συνεισφορά. Έξω από τη σφαίρα όλα τα σηµεία έχουν ελάχιστη, συνεισφορά
στο άθροισµα f(x) =Σ exp(-||x-xi||2/σ2) για ένα άγνωστο πρότυπο x. Άρα το άθροισµα
των συνεισφορών στο x δεν χρειάζεται να υπολογίζεται κάθε φορά για όλα τα πρότυπα xi.
Από την εξίσωση τώρα φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα αν το άγνωστο x, θεωρηθεί ως
κέντρο µε ακτίνα r=σ. Για να βρεθούν τα σηµεία προτύπων µέσα σε µία d-διάστατη
σφαίρα, µία από τις επικρατέστερες µεθόδους είναι αυτή της πολυδιάστατης αναζήτησης
µε δοµές δεδοµένων ball trees, που χωρίζουν το χώρο σε σφαίρες και βελτιώνουν έτσι,
θεωρητικά, την αναζήτηση γειτόνων ενός σηµείου x από Ο(Ν) σε Ο(logN) και την
πολυπλοκότητα εκπαίδευσης και δοκιµής του δικτύου PNN, από Ο(Ν^2) σε O(NlogN)
που είναι µία σηµαντική βελτίωση.
Είδαµε τον παραλληλισµό της εκπαίδευσης των multiclass Lagrangian SVM καθώς και τα
parallel Cascade SVM. Ο παραλληλισµός της εφαρµογής των binary LSVM σε νέα
δεδοµένα µπορεί πάλι να ακολουθήσει τα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω
όπως: data parallel, neuron (support vector) parallel, pipeline. Έπειτα ο παραλληλισµός
εφαρµογής των Multiclass SVM, µπορεί οµοίως να γίνει και µε τα binary SVM πάλι
διανέµοντας τα δεδοµένα, ή διανέµοντας τα δυαδικά SVM, ή µε σωληνωτή επεξεργασία
των δυαδικών SVM. Για τα LSVM µε γραµµικό πυρήνα µπορεί να δοκιµαστεί ο
παραλληλισµός της αντιστροφής του πίνακα Η. Από τα LSVM µε µη-γραµµικό πυρήνα
µπορούν επίσης να κατασκευαστούν και δοκιµαστούν παράλληλα Reduced SVM.
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