
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

της 

Στεργιανής ∆όβα 

Αριθµός µητρώου: 2311 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Σαµαράς Νικόλαος 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 

Νοέµβριος 2013 

 



 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB 

 
 
 
 

Στεργιανή ∆όβα 
 

Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών, 2010 
 
 
 
 

∆ιπλωµατική Εργασία 
 
 

υποβαλλόµενη για τη µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
 

 
 
Επιβλέπων Καθηγητής 
Σαµαράς Νικόλαος 
 
 
 
 
 
Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την   /11/2013 
 

Σαµαράς Νικόλαος Ευαγγελίδης Γεώργιος Μαυρίδης Ιωάννης 
   
   

................................... ................................... ................................... 
 
 
 
 
 
 
Στεργιανή ∆όβα 
 
 
................................... 
 
 



i 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη µελέτη αλγορίθµων κατηγοριοποίησης, µε τη χρήση 

του προγράµµατος MATLAB. Το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης έγκειται στον καθορι-

σµό της κατηγορίας που ανήκει ένα αντικείµενο, βάσει κάποιων µετρήσεων που έχουν 

ληφθεί για αυτό. Το MATLAB είναι µία τεχνική γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέ-

δου, που παρέχει διαδραστικά εργαλεία για την ανάπτυξη αλγορίθµων, την οπτικοποίηση 

και ανάλυση δεδοµένων, καθώς και την εύκολη διενέργεια περίπλοκων αριθµητικών υπο-

λογισµών. 

Στα πλαίσια της εργασίας εξετάζονται τέσσερις µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης: η δια-

χωριστική ανάλυση, ο απλός κατηγοριοποιητής Bayes, ο κατηγοριοποιητής εγγύτατου γεί-

τονα και τα δέντρα αποφάσεων. Για κάθε µεθοδολογία παρέχεται µία συνοπτική περιγρα-

φή των βασικών θεωρητικών αρχών στις οποίες βασίζεται και επεξηγείται λεπτοµερώς η σύ-

νταξη των αντίστοιχων εντολών στο MATLAB. Επιπλέον παρέχονται εποπτικά παραδείγµα-

τα εφαρµογής κάθε µεθόδου, προκειµένου να αναδειχθούν οι διαφορές στον τρόπο λει-

τουργίας των επιµέρους µεθοδολογιών. Τέλος, οι εξεταζόµενοι κατηγοριοποιητές συγκρίνο-

νται βάσει της ακρίβειά τους σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης, προκειµένου 

να αναδειχθούν τα συγκριτικά προτερήµατα και µειονεκτήµατα των τεσσάρων µεθοδολο-

γιών κατηγοριοποίησης που εξετάζονται. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης, MATLAB, παραµετρική κατηγοριοποίη-

ση, επιβλεπόµενη εκµάθηση, διαχωριστική ανάλυση, απλός κατηγοριοποιητής Bayes, κα-

τηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα, δέντρα αποφάσεων. 
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Abstract 

 

This dissertation aims at studying classification algorithms using the MATLAB soft-

ware program. The problem of classification deals with determining the category an ob-

ject belongs to, through the evaluation of certain measurements which have been ob-

tained for the object. MATLAB is a high-level technical programming language, provid-

ing interactive tools for algorithm development, data visualization and analysis and for 

easily performing complex numeric computation. 

Four classification methodologies are studied in the current dissertation, namely, 

discriminant analysis, the naïve Bayes classifier, the nearest neighbor classifier and 

decision trees. In each case, a concise description of the basic theoretical principles 

underlying the methodology is provided, along with a detailed description of the respec-

tive commands in MATLAB. Moreover, visual examples regarding the application of 

each methodology are provided, in order to highlight the differences between the vari-

ous classifiers. Finally, the four classifiers are compared in terms of their accuracy in 

real-world classification problems, in order to highlight the relative advantages and dis-

advantages of each methodology. 

 

 

Keywords: Classification algorithms, MATLAB, parametric classification, supervised 

learning, discriminant analysis, naïve Bayes classifier, nearest neighbor classifier, deci-

sion trees. 

 



 

iii 

 

Περιεχόµενα 

Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή ........................................................................................ 1 

1.1 Το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης ............................................................... 3 

1.1.1 Σφάλµα κατηγοριοποίησης και τεχνικές διασταυρωµένης επικύρωσης ........... 5 

1.1.2 Πίνακας σύγχυσης ..................................................................................... 6 

1.2 Εισαγωγή στο MATLAB .................................................................................. 7 

1.2.1 Εργαλεία της επιφάνεια εργασίας ................................................................ 9 

1.2.2 Τύποι δεδοµένων και µεταβλητών .............................................................. 11 

1.2.3 ∆οµές ...................................................................................................... 15 

1.2.4 Πίνακες κελιών ........................................................................................ 16 

1.2.5 Συναρτήσεις ............................................................................................. 18 

1.2.6 Χειρισµός συναρτήσεων ............................................................................ 20 

1.2.7 Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός στο MATLAB .................................. 21 

1.3 Προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάζονται στη διπλωµατική εργασία ...... 22 

1.3.1 Το πρόβληµα Iris ..................................................................................... 23 

1.3.2 Το πρόβληµα Ionosphere ......................................................................... 25 

1.3.3 Το πρόβληµα Cancer ............................................................................... 26 

1.3.4 Το πρόβληµα Glass .................................................................................. 27 

1.4 Χρήσιµες συναρτήσεις του MATLAB για προβλήµατα κατηγοριοποίησης ......... 28 

1.4.1 Υπολογισµός πίνακα σύγχυσης (confusionmat) .......................................... 28 

1.4.2 Παραγωγή διαγραµµάτων διασποράς (gscatter) .......................................... 29 

1.4.3 ∆ηµιουργία διαµερίσεων των δεδοµένων (cvpartition) .................................. 30 

1.4.4 Εφαρµογή τεχνικής διασταυρωµένης επικύρωσης (crossval) ........................ 31 

Κεφάλαιο 2:  ∆ιαχωριστική Ανάλυση .................................................................. 32 

2.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας ........................................................................ 32 

2.2 Σύνταξη των εντολών .................................................................................... 35 

2.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής ............................................................. 38 

2.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης ............................. 46 

Κεφάλαιο 3:  Απλός κατηγοριοποιητής Bayes ..................................................... 49 

3.1 Συνοπτική περιγραφή της µεθοδολογίας ........................................................ 49 

3.2 Σύνταξη των εντολών .................................................................................... 51 

3.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής ............................................................. 53 

3.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης ............................. 57 



Περιεχόµενα 

 

 

iv 

 

Κεφάλαιο 4:  Κατηγοριοποιητής Εγγύτατου Γείτονα .......................................... 59 

4.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας ........................................................................ 59 

4.2 Σύνταξη των εντολών .................................................................................... 61 

4.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής ............................................................. 62 

4.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης ............................. 65 

Κεφάλαιο 5:  ∆έντρα αποφάσεων ........................................................................ 69 

5.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας ........................................................................ 70 

5.2 Σύνταξη των βασικών εντολών ....................................................................... 72 

5.3 Εποπτικό παράδειγµα εφαρµογής ................................................................. 74 

5.4 Τεχνικές απλοποίησης της δοµής του δέντρου ............................................... 78 

5.4.1 Απλοποίηση δοµής µέσω της παραµέτρου MinLeaf ..................................... 78 

5.4.2 ∆ιαδικασία κλαδέµατος του δέντρου αποφάσεων ......................................... 81 

5.5 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης ............................. 87 

Κεφάλαιο 6:  Συµπεράσµατα ............................................................................... 89 

6.1 Σύγκριση ακρίβειας των εξεταζόµενων µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης .......... 90 

6.2 Ποιοτική σύγκριση των κατηγοριοποιητών ..................................................... 91 

6.2.1 ∆ιαχωριστική ανάλυση .............................................................................. 92 

6.2.2 Απλός κατηγοριοποιητής Bayes ................................................................ 92 

6.2.3 Κατηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα ......................................................... 92 

6.2.4 ∆έντρα αποφάσεων ................................................................................... 93 

Βιβλιογραφία...................................................................................................... 94 

 



 

v 

 

Κατάλογος Σχηµάτων 

Σχήµα 1.1  Η επιφάνεια εργασίας του MATLAB. ......................................................... 10 

Σχήµα 1.2  Στιγµιότυπο του επεξεργαστή κώδικα του MATLAB. ................................... 12 

Σχήµα 1.3  ∆ιάγραµµα διασποράς των δεδοµένων του προβλήµατος Iris. ..................... 23 

Σχήµα 2.1  ∆ιάγραµµα διασποράς των δεδοµένων του προβλήµατος Iris, θεωρώντας τα 

δύο πρώτα χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος σέπαλων). ............................................. 39 

Σχήµα 2.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, µέσω της κατηγοριοποίησης LDA. ............................................. 41 

Σχήµα 2.3  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, για όλες τις δυνατές περιπτώσεις της διαχωριστικής ανάλυσης. .... 43 

Σχήµα 2.4  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, για όλες τις δυνατές περιπτώσεις της διαχωριστικής ανάλυσης. .... 45 

Σχήµα 3.1  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον απλό κατηγοριοποιητή Bayes.

 ................................................................................................................................ 55 

Σχήµα 3.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον απλό κατηγοριοποιητή Bayes.

 ................................................................................................................................ 56 

Σχήµα 4.1  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή kNN για 

διάφορες τιµές k. ...................................................................................................... 64 

Σχήµα 4.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή kNN για 

διάφορες τιµές k. ...................................................................................................... 65 

Σχήµα 5.1  Παράδειγµα ενός απλού µοντέλου CART, θεωρώντας το πρόβληµα 

κατηγοριοποίησης Iris. .............................................................................................. 70 

Σχήµα 5.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή CART. ....... 76 

Σχήµα 5.3  Η δοµή του κατηγοριοποιητή CART του παραδείγµατος. ............................ 77 



Κατάλογος Σχηµάτων 

 

 

vi 

 

Σχήµα 5.4  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών 

του προβλήµατος Iris και τα αντίστοιχα µοντέλα CART που δηµιουργούνται, για 

διαφορετικές τιµές της παραµέτρου MinLeaf. .............................................................. 78 

Σχήµα 5.5  Οπτικοποίηση των διαφόρων επιπέδων κλαδέµατος. .................................. 80 

Σχήµα 5.6  Σύγκριση των σφαλµάτων αντικατάστασης και δοκιµής, για τα διάφορα 

επίπεδα κλαδέµατος του δέντρου του παραδείγµατος. .................................................. 84 

Σχήµα 5.7  Η διαδικασία κλαδέµατος στο ελαττωµένο πρόβληµα Iris, θεωρώντας µόνο τα 

δύο πρώτα χαρακτηριστικά. ....................................................................................... 85 

Σχήµα 5.8  Η διαδικασία κλαδέµατος στο ελαττωµένο πρόβληµα Iris, θεωρώντας µόνο τα 

δύο τελευταία χαρακτηριστικά. .................................................................................. 86 

 



 

vii 

 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 1.1  Παράδειγµα ενός πίνακα σύγχυσης, για ένα υποθετικό πρόβληµα 

κατηγοριοποίησης µε τρεις κατηγορίες. ........................................................................ 7 

Πίνακας 1.2  Προσδιοριστικά χρωµάτων που χρησιµοποιούνται στη συνάρτηση 

gscatter. ................................................................................................................ 29 

Πίνακας 1.3  Προσδιοριστικά µορφής συµβόλου που χρησιµοποιούνται στη συνάρτηση 

gscatter. ................................................................................................................ 29 

Πίνακας 2.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) για τις διάφορες µορφές 

διαχωριστικής ανάλυσης στα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας 

τη µεθοδολογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. ............................................ 47 

Πίνακας 3.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) για τις δύο µορφές του NBC στα 

θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της 

διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. ......................................................................... 58 

Πίνακας 4.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του kNN για διάφορες τιµές του k 

στα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της 

διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. ......................................................................... 66 

Πίνακας 4.2  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του kNN για διαφορετικά µέτρα 

απόστασης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold σε όλα 

τα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. .......................................................... 67 

Πίνακας 5.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του CART στα θεωρούµενα 

προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της διασταυρωµένης 

επικύρωσης 10-fold. .................................................................................................. 88 

Πίνακας 6.1  Ακρίβεια δοκιµής (%) των διαφόρων µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης στα 

θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της 

διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. ......................................................................... 91 



 

1 

 

Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Η ευκολία µε την οποία αναγνωρίζουµε ένα πρόσωπο, αντιλαµβανόµαστε τον προφορι-

κό λόγο, διαβάζουµε ένα κείµενο, αναγνωρίζουµε µε την αφή τον αναπτήρα στην τσέπη 

µας και αποφασίζουµε αν ένα φρούτο είναι ώριµο από τη µυρωδιά του, αποκρύπτει την 

πολυπλοκότητα των απαιτούµενων εγκεφαλικών διαδικασιών. Η διαδικασία κατά την οποία 

παρατηρούµε απλά δεδοµένα και λαµβάνουµε αποφάσεις βασιζόµενες στην κατηγορία 

κάποιου προτύπου έχει καθοριστικό ρόλο στη ζωή µας. Παρόλο που οι διαδικασίες αυτές 

φαντάζουν αυτονόητες για τους ανθρώπους, η ανάπτυξη αντίστοιχων υπολογιστικών αλγο-

ρίθµων εµπεριέχει αρκετές δυσκολίες. Το γνωστικό αντικείµενο της αναγνώρισης προτύπων 

(pattern recognition) ασχολείται µε την ανάπτυξη υπολογιστικών µεθόδων που αναγνωρί-

ζουν πρότυπα, σε µία προσπάθεια να µιµηθούν τις αντιληπτικές ικανότητες των ανθρώ-

πων (Bishop, 2006; Koutroumbas and Theodoridis, 2008; Watanabe, 1985). Οι διεργα-

σίες της αυτόµατης αναγνώρισης, περιγραφής, κατηγοριοποίησης και οµαδοποίησης προ-

τύπων αποτελούν καίρια ζητήµατα σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, µεταξύ των ο-

ποίων είναι η βιολογία, η φυσιολογία, η ιατρική και η τεχνητή νοηµοσύνη. 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται σε ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της αναγνώρισης 

προτύπων, στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης (classification) (Duda et al., 2000). Το 

πρόβληµα της κατηγοριοποίησης συνίσταται στον προσδιορισµό της κατηγορίας που ανή-

κει ένα αντικείµενο, βάσει ενός συνόλου µετρήσεων. Οι µετρήσεις λαµβάνονται µέσω ενός 

συνόλου αισθητήρων, που συλλέγουν πληροφορίες για τα αντικείµενα υπό εξέταση. Όλα τα 

µετρούµενα αυτά φυσικά µεγέθη αποτελούν τις εισόδους του προβλήµατος. Ο στόχος είναι 

ο προσδιορισµός της κατηγορίας (ή κλάσης) στην οποία ανήκει κάθε αντικείµενο, θεωρώ-

ντας ένα προκαθορισµένο σύνολο κατηγοριών. Η διαδικασία αυτή διενεργείται υπολογιστι-

κά µέσω ενός αλγοριθµικού µοντέλου, που ονοµάζεται κατηγοριοποιητής (classifier). Ένας 

κατηγοριοποιητής αποτελεί ένα γενικότερο σύστηµα που περιέχει κάποιες ελεύθερες πα-



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2 

 

2 

 

ραµέτρους, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα επίλυσης διαφορετικών προβληµάτων κατηγο-

ριοποίησης. Σκοπός κάθε µεθοδολογίας κατηγοριοποίησης είναι η εύρεση των κατάλληλων 

τιµών των ελεύθερων αυτών παραµέτρων, έτσι ώστε να επιλύεται ορθά το υπό εξέταση κάθε 

φορά πρόβληµα, δηλαδή να ελαχιστοποιείται (και ή δυνατόν να µηδενίζεται) ο αριθµός των 

εσφαλµένων κατηγοριοποιήσεων. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται εκπαίδευση (training) του 

κατηγοριοποιητή. 

Οι πρώτες µέθοδοι κατηγοριοποίησης που αναπτύχθηκαν βασίστηκαν κυρίως στις αρ-

χές της στατιστικής, η χρήση της οποίας αποτελούσε µονόδροµο στην αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της κατηγοριοποίησης (Duda et al., 2000; Hastie et al., 2001; McLachlan, 

1992). Τις τελευταίες δεκαετίες όµως έχουν προταθεί διάφοροι εξελιγµένοι αλγόριθµοι κα-

τηγοριοποίησης, οι οποίοι αποσκοπούν στην επίλυση ολοένα και δυσκολότερων προβλη-

µάτων (Mitchell, 1997). Έτσι, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται πλέον πολλές µεθοδο-

λογίες κατηγοριοποίησης, καθεµία από τις οποίες παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

έναντι άλλων µεθόδων για συγκεκριµένες κλάσεις προβληµάτων. Σε κάθε περίπτωση πά-

ντως, δεν υπάρχει κάποια µεθοδολογία κατηγοριοποίησης που να υπερτερεί των υπολοί-

πων σε όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης (Wolpert and Macready, 1997). 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης που παρέχει το 

προγραµµατιστικό πακέτο MATLAB. Το MATLAB είναι µία τεχνική γλώσσα προγραµµατι-

σµού υψηλού επιπέδου, που παρέχει διαδραστικά εργαλεία για την ανάπτυξη αλγορίθµων, 

την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδοµένων, καθώς και την εύκολη διενέργεια περίπλοκων 

αριθµητικών υπολογισµών (Mathworks Inc., 2011). Προσφέρει δε µία πολύ µεγάλη γκάµα 

συναρτήσεων και εργαλείων για την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβληµάτων. Στα πλαί-

σια του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης προσφέρονται συναρτήσεις για τις πλέον δια-

δοµένες µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης, οι οποίες και θα περιγραφούν στα επόµενα κε-

φάλαια. 

Το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρέχει µία συνοπτική περιγραφή των βασικών εννοιών 

που θα χρειαστούν στα επόµενα κεφάλαια. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ο ορισµός του 

προβλήµατος της κατηγοριοποίησης µε µαθηµατικούς όρους και επεξηγούνται οι διάφο-

ρες µορφές σφάλµατος που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης (ενό-

τητα 1.1). Η ενότητα 1.2 παρέχει µία σύντοµη εισαγωγή στις βασικές αρχές προγραµµατι-

σµού στο MATLAB. Η εισαγωγή αυτή δεν αποσκοπεί να είναι ενδελεχής, αλλά επικεντρώ-

νεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη επεξήγηση των προγραµµατιστικών εργαλείων που 

θα χρησιµοποιηθούν στα επόµενα κεφάλαια. Στη συνέχεια περιγράφονται τα προβλήµατα 

κατηγοριοποίησης που θα χρησιµοποιηθούν για την επίδειξη της χρήσης των διαφόρων 

αλγορίθµων στην εργασία αυτή (ενότητα 1.3). Τέλος, η ενότητα 1.4 αναλύει τη σύνταξη και 
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τη χρήση µερικών βασικών συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται από όλα τα υπόλοιπα κε-

φάλαια. 

1.1 Το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης 

Ας υποθέσουµε ότι διατίθεται ένα σύνολο δεδοµένων που περιέχει παρατηρήσεις από 

µετρήσεις σε διαφορετικές µεταβλητές, µαζί µε τις αντίστοιχες ετικέτες που αντιστοιχίζουν 

κάθε παρατήρηση σε κάποια γνωστή κατηγορία. Αν ληφθούν νέες παρατηρήσεις, είναι δυ-

νατόν να καθοριστεί αυτοµάτως σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτές; Αυτό είναι το πρόβλη-

µα της κατηγοριοποίησης (classification). Οι µεταβλητές εισόδου του προβλήµατος συνή-

θως αναφέρονται ως χαρακτηριστικά (features) και καθεµία από τις προκαθορισµένες κα-

τηγορίες ως κατηγορία (category) ή κλάση (class). Επιπλέον, κάθε µεµονωµένη παρατήρη-

ση, δηλαδή κάθε σύνολο µετρήσεων για όλα τα χαρακτηριστικά, αποκαλείται δείγµα 

(sample). 

Με µαθηµατικούς όρους, σε κάθε πρόβληµα κατηγοριοποίησης ορίζεται ο χώρος των 

χαρακτηριστικών { }1
, ,

N

N
X X= ⊆ ℜX … , ο οποίος αντιπροσωπεύει το σύνολο των N  µετρή-

σεων που λαµβάνονται για κάθε δείγµα. Αντιστοίχως ορίζεται και ο χώρος των κλάσεων 

{ }1
, ,

M
C C= ⊆ℵC … , καθεµία από τις οποίες αντιστοιχεί σε µία από τις M  προκαθορισµέ-

νες κατηγορίες του προβλήµατος. Τα δείγµατα είθισται να συµβολίζονται µε πεζά γράµµα-

τα —για παράδειγµα [ ]1
, ,

N
x x=x … — και µαθηµατικά ισοδυναµούν µε ένα διάνυσµα N  

στοιχείων. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, παραπάνω θεωρήθηκε ότι οι τιµές όλων των χα-

ρακτηριστικών είναι πραγµατικοί αριθµοί, που αποτελεί και την πλέον γενική περίπτωση. 

Επιπλέον, ο χώρος των κλάσεων µπορεί να θεωρηθεί υποσύνολο του συνόλου των φυσικών 

αριθµών ℵ , καθώς σε κάθε κατηγορία δύναται να αντιστοιχηθεί ένας αύξων φυσικός αριθ-

µός (1,2, , M… ). 

Βάσει των παραπάνω ορισµών, το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης έγκειται στον προσ-

διορισµό µίας βέλτιστης απεικόνισης από τον χώρο των χαρακτηριστικών στο χώρο των 

κλάσεων. Η απεικόνιση αυτή πραγµατοποιείται µέσω ενός συστήµατος που ονοµάζεται κα-

τηγοριοποιητής (classifier). Μαθηµατικά, ένας κατηγοριοποιητής αναπαρίσταται µέσω µίας 

απεικόνισης από τον χώρο των χαρακτηριστικών στο χώρο των κατηγοριών :f →X C , ό-

που η σχέση f  µπορεί να είναι από µία απλή µαθηµατική σχέση ως ένα σύνθετο αλγο-

ριθµικό µοντέλο, που δεν επιδέχεται αναπαράστασης µέσω ενός κλειστού µαθηµατικού 

τύπου. Ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας του κατηγοριοποιητή, κάθε µεθοδολογία κατη-

γοριοποίησης είναι γενικότερη, επιτρέποντας την επίλυση ενός µεγάλου πλήθους προβλη-

µάτων κατηγοριοποίησης. Έτσι, κάθε µοντέλο κατηγοριοποίησης εµπεριέχει ελεύθερες 

παραµέτρους, ο κατάλληλος προσδιορισµός των οποίων επιτρέπει την επίλυση διαφορετι-
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κών προβληµάτων κατηγοριοποίησης. Οι ελεύθερες αυτές παράµετροι µπορεί ναι είναι 

κάποια βάρη (απλοί αριθµοί) ή ακόµη και δοµικά στοιχεία, στις µεθοδολογίες που απαι-

τούν τον καθορισµό της δοµής του τελικού µοντέλου κατηγοριοποίησης. 

Οι ελεύθερες παράµετροι ενός κατηγοριοποιητή καθορίζονται µέσω του επονοµαζόµε-

νου αλγορίθµου εκπαίδευσης (training algorithm) ή αλγορίθµου εκµάθησης (learning algo-

rithm), που αποσκοπεί στον κατά το δυνατό βέλτιστο καθορισµό των τιµών τους, έτσι ώστε 

το σφάλµα κατηγοριοποίησης να ελαχιστοποιείται. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ενός συνόλου δειγµάτων που είναι ήδη ορθά κατηγοριοποιηµένα. Το σύνολο αυτό 

ονοµάζεται σύνολο εκπαίδευσης (training set) και εµπεριέχει Q  ζεύγη εισόδου-εξόδου 

( ),
p p p

c=e x , 1, ,p Q= … , που ονοµάζονται πρότυπα εκπαίδευσης (training patterns). Για 

κάθε πρότυπο, 1 , ,
p p p

Nx x =  x …  είναι το διάνυσµα εισόδου και  p
c ∈C  η κλάση του προτύ-

που. Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης αξιοποιεί το σύνολο εκπαίδευσης για τη κατάλληλη εκ-

µάθηση του µοντέλου, έτσι ώστε ο κατηγοριοποιητής που προκύπτει να κατηγοριοποιεί 

ορθά νέα δείγµατα. 

Οι στατιστικοί κατηγοριοποιητές αποτέλεσαν την πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης αλγο-

ριθµικών µεθόδων κατηγοριοποίησης (Gnanadesikan, 1977; Hastie et al., 2001; McLach-

lan, 1992). Οι κατηγοριοποιητές της κατηγορίας αυτής δηµιουργούνται αξιοποιώντας τη 

θεωρία της επαγωγικής στατιστικής (statistical inference). Σύµφωνα µε αυτήν, οι µεταβλη-

τές εισόδου του προβλήµατος θεωρούνται στοχαστικές µεταβλητές, που περιγράφονται από 

κάποια στατιστική κατανοµή πιθανότητας. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, 

η υπόθεση που γίνεται είναι ότι οι µεταβλητές εισόδου του προβλήµατος ακολουθούν κα-

νονική κατανοµή (normal distribution). Στην ορολογία της επαγωγικής στατιστικής, ένα 

µοντέλο κατηγοριοποίησης που υποθέτει ότι οι µεταβλητές εισόδου του προβλήµατος ακο-

λουθούν κάποια γνωστή κατανοµή ονοµάζεται παραµετρικό (parametric) και αντίστοιχο 

γνωστικό αντικείµενο αναφέρεται ως παραµετρική κατηγοριοποίηση (parametric classifica-

tion). Το MATLAB προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής των δύο πιο διαδεδοµένων παρα-

µετρικών µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης, της διαχωριστικής ανάλυσης (που περιγράφε-

ται στο Κεφάλαιο 2) και του απλού κατηγοριοποιητή Bayes, που περιγράφεται στο Κεφά-

λαιο 3. 

Η υπόθεση ότι οι µεταβλητές εισόδου του προβλήµατος ακολουθούν κάποια συγκεκρι-

µένη κατανοµή είναι περιοριστική και συνήθως δεν ισχύει σε πραγµατικά προβλήµατα κα-

τηγοριοποίησης ή, τουλάχιστον, ισχύει µόνο για ένα µικρό υποσύνολο προβληµάτων. Για 

το λόγο αυτό, έχουν προταθεί πιο πρόσφατες µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης, οι οποίες 

θεωρούν ένα γενικότερο µοντέλο κατηγοριοποίησης που εµπεριέχει έναν αριθµό ελεύθε-

ρων παραµέτρων. Οι κατάλληλες τιµές των παραµέτρων αυτών για το εκάστοτε πρόβληµα 
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κατηγοριοποίησης υπολογίζονται αξιοποιώντας το σύνολο εκπαίδευσης, µέσω µίας διαδι-

κασίας που ονοµάζεται επιβλεπόµενη εκµάθηση (supervised learning). Οι κατηγοριοποιη-

τές τις κατηγορίας αυτής δεν κάνουν κάποια υπόθεση ως προς την κατανοµή που ακολου-

θούν οι µεταβλητές εισόδου και για αυτό το λόγο αναφέρονται ως µη παραµετρικοί (non-

parametric) κατηγοριοποιητές. Η διαδικασία της επιβλεπόµενης εκµάθησης εξάγει τo τε-

λικό µοντέλο κατηγοριοποίησης βάσει ενός εξειδικευµένου αλγορίθµου εκπαίδευσης, που 

δε βασίζεται στις αρχές της επαγωγικής στατιστικής. Ως εκ τούτου, οι µεθοδολογίες αυτές 

είναι γενικότερες των παραµετρικών κατηγοριοποιητών και µπορούν να αντιµετωπίσουν 

επιτυχώς µία µεγαλύτερη γκάµα προβληµάτων. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία πα-

ρουσιάζονται δύο µη παραµετρικοί κατηγοριοποιητές και, συγκεκριµένα, ο κατηγοριοποι-

ητής του εγγύτατου γείτονα (Κεφάλαιο 4) και τα δέντρα αποφάσεων (Κεφάλαιο 5). 

1.1.1 Σφάλµα κατηγοριοποίησης και τεχνικές διασταυρωµένης επικύρωσης 

Αντικειµενικός στόχος κάθε κατηγοριοποιητή είναι να κατηγοριοποιεί ορθά όλα τα α-

ντικείµενα του προβλήµατος. Εντούτοις, η παντελής ανυπαρξία σφαλµάτων είναι πρακτικά 

αδύνατο να επιτευχθεί, σχεδόν σε όλα τα πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Έ-

τσι, σε κάθε κατηγοριοποίηση υπεισέρχεται ένα σφάλµα κατηγοριοποίησης Err , το οποίο 

παραδοσιακά ορίζεται ως το ποσοστό των εσφαλµένων κατηγοριοποιήσεων προς το πλήθος 

των στοιχείων του συνόλου εκπαίδευσης. Με µαθηµατικούς όρους, αν το σύνολο εκπαί-

δευσης περιλαµβάνει Q  πρότυπα αναφορά και 
e

Q  από αυτά έχουν ανατεθεί σε λάθος κα-

τηγορία, το σφάλµα κατηγοριοποίησης ορίζεται ως εξής: 

 Err e
Q

Q
= .  (1.1) 

Το σφάλµα κατηγοριοποίησης εκφράζεται είτε ως απόλυτος αριθµός στο διάστηµα [ ]0,1  

σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση, είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό, πολλαπλασιάζοντας το 

απόλυτο σφάλµα µε 100. Εναλλακτικά, πολλές φορές παρέχεται η ακρίβεια κατηγοριοποί-

ησης (classification accuracy), η οποία εκφράζει το ποσοστό των ορθά κατηγοριοποιηµέ-

νων προτύπων: 

 Acc 1 Err 1 e c
Q Q

Q Q
= − = − = ,  (1.2) 

όπου 
c

Q  ο αριθµός των ορθά κατηγοριοποιηµένων στοιχείων του συνόλου εκπαίδευσης. Η 

ακρίβεια κατηγοριοποίησης είθισται να παρουσιάζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό, παρά ως 

απόλυτος αριθµός. Προφανώς ο βέλτιστος κατηγοριοποιητής εµφανίζει ακρίβεια κατηγορι-

οποίησης ίση µε 100%. 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 6 

 

6 

 

Το σφάλµα κατηγοριοποίησης που υπολογίζεται στα πρότυπα αναφοράς του συνόλου 

εκπαίδευσης ονοµάζεται σφάλµα αντικατάστασης (resubstitution error) ή σφάλµα εκπαί-

δευσης (training error), καθώς αναφέρεται στα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την 

εκπαίδευση του κατηγοριοποιητή. Κάθε αλγόριθµος εκπαίδευσης αξιολογεί τα δεδοµένα 

αυτά και προσπαθεί να προσδιορίσει τις ελεύθερες παραµέτρους του µοντέλου κατηγοριο-

ποίησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το υπολογιζόµενο σφάλµα αντικατάστα-

σης. Η διαδικασία αυτή είναι πιθανό να οδηγήσει στη µείωση της ακρίβειας κατηγοριοποί-

ησης σε άγνωστα δεδοµένα, που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την εκπαίδευση. Το φαι-

νόµενο αυτό ονοµάζεται υπερπροσαρµογή (overfitting) στα δεδοµένα εκπαίδευσης και µει-

ώνει τη δυνατότητα γενίκευσης (generalization) του κατηγοριοποιητή στην ορθή κατηγορι-

οποίηση δεδοµένων που δεν ανήκουν στα πρότυπα αναφοράς. Εντούτοις, η ορθή κατηγο-

ριοποίηση των άγνωστων αυτών στοιχείων αποτελεί τον πρακτικό αντικειµενικό στόχο του 

εκάστοτε κατηγοριοποιητή. Για το λόγο αυτό, η απόδοση του µοντέλου κατηγοριοποίησης 

κρίνεται βάσει ενός ξεχωριστού συνόλου δεδοµένων, το επονοµαζόµενο σύνολο δοκιµής 

(testing set). Το υπολογιζόµενο σφάλµα κατηγοριοποίησης στο σύνολο δοκιµής ονοµάζεται 

σφάλµα δοκιµής (testing error) ή σφάλµα γενίκευσης (generalization error). Το σφάλµα 

αντικατάστασης κατά κανόνα υποεκτιµά (είναι δηλαδή µικρότερο) το σφάλµα γενίκευσης, 

δεδοµένου ότι ο κατηγοριοποιητής δηµιουργείται µε βάση τα ίδια δεδοµένα εκπαίδευσης 

που χρησιµοποιούνται στο υπολογισµό του σφάλµατος αντικατάστασης. 

Στην περίπτωση που δεν παρέχεται κάποιο ξεχωριστό σύνολο δοκιµής, είθισται να ε-

φαρµόζεται µία διαδικασία που ονοµάζεται διασταυρωµένη επικύρωση (cross-validation) 

(Hastie et al., 2001; Dietterich, 1998). Η πλέον διαδεδοµένη επιλογή είναι η διασταυρω-

µένη επικύρωση k-fold, σύµφωνα µε την οποία τα διαθέσιµα δεδοµένα διαχωρίζονται µε 

τυχαίο τρόπο σε k µη επικαλυπτόµενα τεµάχια (folds). Κάθε τεµάχιο έχει τον ίδιο αριθµό 

προτύπων, ενώ διατηρούνται προσεγγιστικά και οι σχετικές αναλογίες των προτύπων κάθε 

κλάσης. Η κατηγοριοποίηση επαναλαµβάνεται k φορές, κάθε φορά θεωρώντας ένα τεµάχιο 

ως δεδοµένα δοκιµής και τα υπόλοιπα k-1 ως δεδοµένα εκπαίδευσης. Στο τέλος, υπολογί-

ζεται το συνολικό σφάλµα κατηγοριοποίησης στα k σύνολα δοκιµής, που ονοµάζεται 

σφάλµα διασταυρωµένης επικύρωσης (cross-validation error). Η πιο διαδεδοµένη επιλογή 

είναι 10k = , που σηµαίνει ότι παράγονται τελικά 10 ζεύγη (διαµερίσεις) δεδοµένων εκπαί-

δευσης/δοκιµής. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται η τεχνική 10-fold. 

1.1.2 Πίνακας σύγχυσης 

Ένας εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης των σφαλµάτων κατηγοριοποίησης είναι µέ-

σω του λεγόµενου πίνακα σύγχυσης (confusion matrix) (Stehman, 1997). Ο πίνακας σύγ-

χυσης είναι ένας τετραγωνικός πίνακας, µε αριθµό γραµµών και στηλών ίσο µε τον αριθµό 
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των κατηγοριών. Το εκάστοτε στοιχείο 
,i j

x  του πίνακα αναπαριστά τον αριθµό των προτύ-

πων που ανήκουν στην κατηγορία i και ανατέθηκαν στην κατηγορία j. Έτσι, οι γραµµές 

του πίνακα εκφράζουν την κατηγορία αναφοράς και οι στήλες του την κατηγορία ανάθεσης 

(από τον κατηγοριοποιητή). Τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου αναπαριστούν τα ορθώς κα-

τηγοριοποιηµένα πρότυπα (ανά κατηγορία), ενώ τα υπόλοιπα τις εσφαλµένες κατηγοριο-

ποιήσεις. 

Ο Πίνακας 1.1 παρέχει ένα παράδειγµα ενός πίνακα σύγχυσης, για ένα υποθετικό 

πρόβληµα κατηγοριοποίησης µε τρεις κλάσεις {C1, C2, C3} και θεωρώντας κάποιον κατη-

γοριοποιητή. Στον πίνακα αυτό, το στοιχείο στην τρίτη γραµµή και δεύτερη στήλη 

(
3,2

15x = ) υποδεικνύει ότι 15 πρότυπα που ανήκουν στην κατηγορία C3 σύµφωνα µε τα δε-

δοµένα αναφοράς, κατηγοριοποιήθηκαν τελικά στην κατηγορία C2 από τον κατηγοριοποιη-

τή. Αντίστοιχα, το στοιχείο 
1,1

49x =  υποδηλώνει ότι 49 πρότυπα της κατηγορίας C1 κατηγο-

ριοποιήθηκαν ορθά. Εν κατακλείδι, ο πίνακας σύγχυσης παρέχει συνοπτικά και µε εύλη-

πτο τρόπο την πληροφορία για τη δυσκολία ή την ευκολία διαχωρισµού µεταξύ των κατη-

γοριών του προβλήµατος. 

1.2 Εισαγωγή στο MATLAB 

Η παρούσα ενότητα παρέχει µία συνοπτική εισαγωγή στη χρήση του MATLAB. Για τις 

ανάγκες της εργασίας χρησιµοποιήθηκε η έκδοση R2011a (ή 7.12.0) του προγράµµατος. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο προέρχονται από το αρχείο τεκµη-

ρίωσης της έκδοσης αυτής (Mathworks Inc., 2011). Το MATLAB είναι µία τεχνική γλώσσα 

προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που παρέχει διαδραστικά εργαλεία για την ανάπτυξη 

αλγορίθµων, την οπτικοποίηση και ανάλυση δεδοµένων, καθώς και την εύκολη διενέργεια 

περίπλοκων αριθµητικών υπολογισµών. Η χρήση του προϊόντος επιτρέπει την επίλυση 

πολλών τεχνικών υπολογιστικών προβληµάτων γρηγορότερα και ευκολότερα σε σχέση µε 

παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η C, η C++ και η Fortran. 

Πίνακας 1.1  Παράδειγµα ενός πίνακα σύγχυσης, για ένα υποθετικό πρό-
βληµα κατηγοριοποίησης µε τρεις κατηγορίες. 

  Αποτέλεσµα κατηγοριοποίησης 

  C1 C2 C3 

Κατηγορία  

αναφοράς 

C1 49 1 0 

C2 0 36 14 

C3 0 15 35 

 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 8 

 

8 

 

Η χρήση του MATLAB καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, που συµπεριλαµβάνει 

την ανάλυση σηµάτων και εικόνων, τις τηλεπικοινωνίες, τη σχεδίαση ελεγκτών, τη στατιστι-

κή ανάλυση, καθώς και πολλών άλλων. Ο βασικός πυρήνας του πακέτου περιλαµβάνει τη 

γλώσσα προγραµµατισµού, το σύστηµα οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων, καθώς επίσης 

και τα βασικά εργαλεία εκτέλεσης µαθηµατικών πράξεων. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται 

από τα εξής µέρη: 

• Εργαλεία της επιφάνειας εργασίας (desktop tools).    Το µέρος αυτό περιλαµβάνει 

όλα τα διαδραστικά εργαλεία που επιτρέπουν τον χειρισµό των αρχείων και των πα-

ρεχόµενων συναρτήσεων. Μέσω αυτών επιτρέπεται ο εύκολος προγραµµατισµός στη 

γλώσσα του MATLAB, η αποσφαλµάτωση των προγραµµάτων που γράφονται και η 

λήψη των αποτελεσµάτων της εκτέλεσής τους. 

• Βιβλιοθήκη µαθηµατικών συναρτήσεων (Mathematical Function Library).    Αυτή η 

βιβλιοθήκη είναι µια τεράστια συλλογή των υπολογιστικών αλγορίθµων που κυµαί-

νονται από θεµελιώδεις µαθηµατικές πράξεις (όπως άθροισµα, ηµίτονο, συνηµίτονο), 

ως πιο εξελιγµένες λειτουργίες, όπως αντίστροφη πινάκων, υπολογισµό ιδιοτιµών, 

συναρτήσεις Bessel και µετασχηµατισµό Fourier. 

• Γλώσσα προγραµµατισµού.    Η γλώσσα προγραµµατισµού του MATLAB είναι µία 

γλώσσα υψηλού επιπέδου, µε έµφαση στην εύκολη διενέργεια πράξεων µεταξύ πινά-

κων. Μάλιστα, το όνοµα MATLAB προέρχεται από τις πρώτες συλλαβές των λέξεων 

matrix laboratory (εργαστήριο πινάκων), που υπήρξε ιστορικά και ο πρωταρχικός 

σκοπός του προγράµµατος. Πλέον το MATLAB προσφέρει εξελιγµένα εργαλεία προ-

γραµµατισµού, µε εντολές ελέγχου ροής, συναρτήσεις, δοµές δεδοµένων, χειρισµό 

εισόδου/εξόδου, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά αντικειµενοστραφούς προγραµ-

µατισµού (object-oriented programming). 

• Γραφικά.    Το MATLAB προσφέρει εκτεταµένες δυνατότητες οπτικοποίησης δεδοµέ-

νων και σχεδίασης γραφηµάτων. Συµπεριλαµβάνει εντολές υψηλού επιπέδου για την 

παραγωγή γραφηµάτων δύο και τριών διαστάσεων, επεξεργασίας εικόνων και κινού-

µενων γραφικών (animation). Ταυτόχρονα προσφέρει και συναρτήσεις χαµηλού επι-

πέδου που επιτρέπουν την πλήρη προσαρµογή της εµφάνισης των γραφικών παρα-

στάσεων. Το µέρος αυτό του MATLAB επεκτείνεται ακόµη και σε σηµείο που επιτρέ-

πει τη δηµιουργία ολόκληρων γραφικών διεπαφών χρήστη (graphical user 

interfaces). 

• Εξωτερικές διεπαφές (External interfaces).    Η βιβλιοθήκη εξωτερικών διεπαφών ε-

πιτρέπει τη συγγραφή προγραµµάτων σε γλώσσες C/C++ και Fortran, που µπορούν 

να αλληλεπιδρούν µε το MATLAB. 
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Παράλληλα µε το βασικό πυρήνα, η λειτουργικότητα του MATLAB επεκτείνεται περαι-

τέρω µέσω επιπρόσθετων πακέτων, που ονοµάζονται εργαλειοθήκες (toolboxes). Κάθε ερ-

γαλειοθήκη περιλαµβάνει συναρτήσεις που επιλύουν εξειδικευµένα προβλήµατα µίας κα-

τηγορίας εφαρµογών. Για παράδειγµα, υπάρχει µία εργαλειοθήκη για την επεξεργασία ει-

κόνων, µία άλλη για τη διαχείριση οικονοµικών δεδοµένων και ούτω καθεξής. Μεταξύ των 

πολλών διαθέσιµων εργαλειοθηκών, δύο συµπεριλαµβάνουν αλγορίθµους κατηγοριοποίη-

σης και χρησιµοποιούνται σε αυτήν την εργασία: 

1) Εργαλειοθήκη στατιστικής (Statistics Toolbox).     Αποτελεί τη βασική εργαλειοθήκη 

που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της εργασίας. Παρέχει συναρτήσεις για την εφαρ-

µογή τριών µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης και, συγκεκριµένα, της διαχωριστικής 

ανάλυσης (Κεφάλαιο 2), του απλού κατηγοριοποιητή Bayes (Κεφάλαιο 3) και των δέ-

ντρων απόφασης (Κεφάλαιο 5). Επιπλέον προσφέρει τις συναρτήσεις παραγωγής δι-

αµερίσεων των δεδοµένων και εφαρµογής τεχνικών διασταυρωµένης επικύρωσης, 

καθώς επίσης και τη συνάρτηση παραγωγής διαγραµµάτων διασποράς των δεδοµέ-

νων. 

2) Εργαλειοθήκη βιοϊατρικής (Bioinformatics Toolbox).    Κύριος σκοπός της εργαλειο-

θήκης αυτής είναι η ανάλυση βιοϊατρικών δεδοµένων και πιο συγκεκριµένα γονιδια-

κών και πρωτεϊνικών υπογραφών. Παράλληλα όµως παρέχει και τον αλγόριθµο κα-

τηγοριοποίησης του εγγύτατου γείτονα, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. 

1.2.1 Εργαλεία της επιφάνεια εργασίας 

Το πρώτο πράγµα που εµφανίζεται κατά την εκτέλεση του MATLAB είναι η λεγόµενη 

επιφάνεια εργασίας (desktop). Η επιφάνεια εργασίας είναι ένα σύνολο εργαλείων που επι-

τρέπουν το χειρισµό αρχείων και µεταβλητών, καθώς και την εκτέλεση εντολών. Το Σχήµα 

1.1 απεικονίζει ένα στιγµιότυπό της. Τα βασικά µέρη της επιφάνειας εργασίας είναι τα ε-

ξής: 

• Παράθυρο εντολών (Command Window).    Το παράθυρο εντολών βρίσκεται στο κέ-

ντρο της επιφάνειας εργασίας και αποτελεί το κύριο µέρος της. Στο παράθυρο αυτό 

εισάγονται οι εντολές του MATLAB και λαµβάνονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσής 

τους. Η γραµµή εντολών (command line) ξεκινά µε το σύµβολο >>, που σηµατοδοτεί 

ότι το MATLAB είναι έτοιµο να δεχθεί την επόµενη εντολή. 

• Περιηγητής τρέχοντα φακέλου (Current Folder).    Το τµήµα στα αριστερά απεικονίζει 

τα περιεχόµενα του τρέχοντα φακέλου και επιτρέπει την περιήγηση σε άλλους φακέ-

λους του υπολογιστή. Ο τρέχον φάκελος φαίνεται στη λίστα ακριβώς πάνω από το 

παράθυρο εντολών. 
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• Χώρος εργασίας (Workspace).    Το workspace αποτελεί την εσωτερική µνήµη του 

MATLAB, δηλαδή το χώρο όπου αποθηκεύονται όλες οι µεταβλητές που δηµιουρ-

γούνται από τη γραµµή εντολών. 

• Ιστορικό εντολών (Command History).    Το µέρος αυτό της επιφάνειας εργασίας 

κρατά το ιστορικό των εντολών που εισάγονται στη γραµµή εντολών. Επιπλέον επι-

τρέπει την επανεκτέλεση κάποιας εντολής, µέσω διπλού αριστερού κλικ του ποντι-

κιού. 

Ο πλέον εύκολος τρόπος εκτέλεσης εντολών στο MATLAB είναι µέσω της γραµµής εντο-

λών. Το ιστορικό εντολών παρέχει την εύκολη επανεκτέλεση µίας εντολής. Επιπλέον, οι ε-

ντολές που εισήχθησαν προηγουµένως επανέρχονται πιέζοντας το άνω βέλος του πληκτρο-

λογίου, κάτι που επιτρέπει και την διόρθωση ή αλλαγή µίας εντολής. Ωστόσο, η παραπάνω 

διαδικασία καθίσταται κουραστική όταν απαιτείται η εκτέλεση πολλών εντολών. Για το λό-

γο αυτό οι εντολές µπορούν να συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, που 

φέρει την επέκταση “.m” (π.χ. run_classifier.m). Οι εντολές του αρχείου εκτελούνται γρά-

φοντας στη γραµµή εντολών το όνοµα του αρχείου, χωρίς την επέκταση (run_classifier για 

το προηγούµενο παράδειγµα). Τα απλά αρχεία-m (αυτά δηλαδή που δεν ορίζουν συναρτή-

σεις) ονοµάζονται αρχεία δέσµης ενεργειών (script files). 

Για την εύκολη συγγραφή τέτοιων αρχείων, το MATLAB προσφέρει έναν ενσωµατωµένο 

επεξεργαστή κώδικα (editor), ο οποίος είναι προσπελάσιµος από το µενού File ή µέσω δι-

πλού αριστερού κλικ σε ένα αρχείο-m από τον περιηγητή τρέχοντα φακέλου. Το Σχήµα 

1.2 απεικονίζει ένα στιγµιότυπο του επεξεργαστή κώδικα, έχοντας φορτώσει ένα προαπο-

θηκευµένο αρχείο εντολών από τη στατιστική εργαλειοθήκη (classdemo.m). Ένα αρχείο-m 

εκτελείται γραµµή προς γραµµή, σαν οι εντολές αυτές να είχαν εισαχθεί στη γραµµή εντο-

λών. Το σύµβολο επί τοις εκατό (%) εισάγει σχόλια στον κώδικα, που απεικονίζονται µε 

πράσινο χρώµα. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε εντολή καταλαµβάνει µία γραµµή 

του αρχείου. Αν µία εντολή είναι όµως πολύ µακριά, µπορεί σπάσει για λόγους κατανόη-

σης σε περισσότερες σειρές χρησιµοποιώντας αποσιωπητικά (...) στο τέλος κάθε γραµµής. 

1.2.2 Τύποι δεδοµένων και µεταβλητών 

Πρωταρχική λειτουργία που παρέχει κάθε γλώσσα προγραµµατισµού είναι η δηµιουρ-

γία µεταβλητών. Στο MATLAB οι µεταβλητές δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τη γενική 

µορφή “όνοµα µεταβλητής = τιµή ανάθεσης”. Ο τελεστής ισότητας (=) αποτελεί ουσιαστικά 

τον τελεστή ανάθεσης τιµής που χρησιµοποιεί το MATLAB. Στην πιο απλή περίπτωση, µία 

µεταβλητή αποθηκεύει έναν απλό αριθµό. Για παράδειγµα, η εισαγωγή των παρακάτω ε-
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ντολών στη γραµµή εντολών του MATLAB ορίζουν δύο αριθµητικές µεταβλητές και υπολο-

γίζουν το άθροισµα και το γινόµενό τους: 

1 var1 = 2.1; 

2 var2 = 1; 

3 var1 + var2 

4 var3 = var1 * var2; 

5 var1 = 5; 

Από εδώ και στο εξής, οι εντολές που εισάγονται στο MATLAB θα παρουσιάζονται µε τον 

παραπάνω τρόπο, για λόγους εύκολης αναφοράς τους. Οι εντολές αυτές θεωρείται ότι εισά-

γονται στη γραµµή εντολών ή εναλλακτικά βρίσκονται σε κάποιο αρχείο script. Η γραµ-

µή 1 στον παραπάνω κώδικα ορίζει τη µεταβλητή var1 και της αναθέτει τη δεκαδική τιµή 

2.1. Η µεταβλητή αυτή αποθηκεύεται στο workspace του MATLAB και έτσι µπορεί στη 

συνέχεια να χρησιµοποιηθεί από όλες τις επόµενες εντολές. Η γραµµή 2 ορίζει µία δεύτε-

ρη µεταβλητή var2 και της αναθέτει την τιµή 1. Οι αριθµητικές µεταβλητές θεωρούνται εξ 

ορισµού ως δεκαδικοί αριθµοί στο MATLAB και συγκεκριµένα ως αριθµοί κινητής υποδι-

αστολής διπλής ακρίβειας (double precision floating-point numbers). Μεταξύ των αριθµη-

τικών µεταβλητών µπορούν να εφαρµοστούν όλες οι γνωστές µαθηµατικές πράξεις, όπως 

πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση, ύψωση σε δύναµη (τελεστής ^) και ού-

 

Σχήµα 1.2  Στιγµιότυπο του επεξεργαστή κώδικα του MATLAB. 
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τω καθεξής. Για παράδειγµα, η γραµµή 3 προσθέτει τις µεταβλητές var1 και var2 και α-

πεικονίζει στο παράθυρο εντολών το αποτέλεσµα της πράξης: 

ans = 

    3.1000 

Το αποτέλεσµα µίας πράξης µπορεί να αποθηκευτεί και σε µία νέα µεταβλητή, όπως φαί-

νεται στη γραµµή 4. Αν το αποτέλεσµα δεν αποθηκευτεί σε κάποια νέα µεταβλητή, το 

MATLAB δηµιουργεί αυτόµατα µία µεταβλητή µε το όνοµα ans και την αποθηκεύει στο 

workspace. Βέβαια, η µεταβλητή αυτή θα αλλάξει τιµή µε την επόµενη αντίστοιχη πράξη 

που θα διενεργηθεί. Το ελληνικό ερωτηµατικό (;) στο τέλος µίας εντολής αποτρέπει την 

εµφάνιση του αποτελέσµατος στο παράθυρο εντολών. Έτσι, σε ένα τυπικό πρόγραµµα 

MATLAB, όλες σχεδόν οι γραµµές τελειώνουν µε ελληνικό ερωτηµατικό, εκτός ίσως από 

κάποιες λίγες, των οποίων τα αποτελέσµατα θέλουµε να φανούν στο παράθυρο εντολών. Η 

επαναχρησιµοποίηση του ονόµατος µίας µεταβλητής έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της 

τιµής του, όπως φαίνεται στη γραµµή 5. 

Όσον αφορά το όνοµα των µεταβλητών, οι επιτρεπτοί χαρακτήρες είναι όλα τα κεφαλαία 

και πεζά αγγλικά γράµµατα, οι αριθµοί και η κάτω παύλα (_). Ο µόνος περιορισµός είναι 

ότι το όνοµα µίας µεταβλητής δε µπορεί να ξεκινά από αριθµό ή κάτω παύλα. Έτσι, τα ο-

νόµατα var5 και some_variable είναι αποδεκτά, αλλά όχι τα _var ή 8var. Ειδικοί χα-

ρακτήρες (π.χ. !, @, #), κενά και παρενθέσεις δεν επιτρέπονται στα ονόµατα µεταβλητών. 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι το MATLAB ξεχωρίζει τους πεζούς από τους κεφαλαίους χα-

ρακτήρες (case sensitive). Έτσι, οι µεταβλητές var, Var και VAR θεωρούνται ως τρεις δια-

φορετικές µεταβλητές και µπορούν να συνυπάρχουν στο workspace. Για την αποφυγή 

λοιπόν σφαλµάτων, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ίδιων ονοµάτων µε διαφορές µόνο σε 

πεζά ή κεφαλαία γράµµατα. 

Ένας δεύτερος τύπος δεδοµένων είναι η συµβολοσειρά (string), που αντιστοιχεί σε ένα 

σύνολο χαρακτήρων. Η συµβολοσειρές ορίζονται εντός µονών εισαγωγικών, για παράδειγµα 

'a few words'. Για λόγους καλύτερης οπτικοποίησης, οι συµβολοσειρές εµφανίζονται µε 

µωβ χρώµα στη διπλωµατική αυτή εργασία, όπως συµβαίνει και στο MATLAB. Οι συµβο-

λοσειρές µπορούν να αποθηκευτούν στο workspace όπως ακριβώς και οι αριθµητικές ε-

ντολές: 

6 text = 'a few words'; 

7 text = 2.1; 

Η γραµµή 7 παραπάνω δείχνει ότι ο τύπος µίας µεταβλητής µπορεί να αλλάξει αν χρησι-

µοποιηθεί το ίδιο όνοµα. Γενικότερα, όταν χρησιµοποιείται ο τελεστής ανάθεσης στο 
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MATLAB, η µεταβλητή λαµβάνει την νέα τιµή, ανεξαρτήτως διαφορών στον τύπο των δεδο-

µένων. 

Μαθηµατικοί πίνακες ορίζονται εύκολα στο MATLAB, χρησιµοποιώντας τετράγωνες α-

γκύλες [ ]. Για παράδειγµα ο πίνακας: 

 

2 5 6 7

3 8 9 2

1 4 5 3

A

 
 =  
  

  

µε τρεις γραµµές και τέσσερις στήλες δηµιουργείται ως εξής: 

8 A = [2, 5, 6, 7;   3, 8, 9, 2;   1, 4, 5, 3] 

Κατά τον ορισµό πινάκων, το κόµµα ή το κενό µεταφράζεται ως αλλαγή στήλης και το ελ-

ληνικό ερωτηµατικό ως αλλαγή γραµµής. Ένα στοιχείο του πίνακα µπορεί να ληφθεί χρη-

σιµοποιώντας τη γραφή A(αριθµός γραµµής, αριθµός στήλης). Για παράδειγµα, η εντολή 

s = A(1,2) αποθηκεύει στη µεταβλητή s το στοιχείο 
1,2

A  του πίνακα, ενώ η εντολή 

A(3,3) = 2 αλλάζει την τιµή του στοιχείου
3,3

A . Υποπίνακες µπορούν να ληφθούν χρησι-

µοποιώντας τη γραφή αρχή:τέλος είτε για το όρισµα των γραµµών, είτε για το όρισµα των 

στηλών είτε και για τα δύο. Για παράδειγµα, η εντολή: 

9 Β = Α(1:2, 3:4) 

έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του πίνακα: 

 
6 7

9 2
B

 
=  
 

. 

Πολύ συχνά απαιτείται να παρθεί µία ολόκληρη γραµµή ή στήλη του πίνακα. Αυτό γίνεται 

χρησιµοποιώντας τον τελεστή : στην αντίστοιχη θέση, χωρίς δείκτες. Για παράδειγµα, στον 

παρακάτω κώδικα: 

10 C = A(:,2); 

11 D = A(3,:); 

η γραµµή 10 αποθηκεύει τη δεύτερη στήλη του πίνακα ( [ ]T5 8 4C = ), ενώ η γραµµή 11 

την τρίτη γραµµή ( [ ]1 4 5 3D = ). 

Οι µεταβλητές C και D αποτελούν ειδικές µορφές πινάκων, για τους οποίους η µία διά-

σταση είναι µοναδιαία, δηλαδή ορίζουν διανύσµατα. Το MATLAB ξεχωρίζει τα διανύσµατα- 

γραµµή (row vectors) από τα διανύσµατα-στήλη (column vectors). Τα διανύσµατα µπο-

ρούν να οριστούν απευθείας όπως οι πίνακες: 

12 C = [5; 8; 4]; 

13 D = [1 4 5 3]; 

14 C = [5 8 4]'; 
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Η γραµµή 12 χρησιµοποιεί τον τελεστή ; µεταξύ των στοιχείων για να ορίσει ένα διάνυ-

σµα-στήλη, ενώ η γραµµή 13 κενά (θα µπορούσε και κόµµατα) για τον ορισµό ενός διανύ-

σµατος-γραµµή. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο τελεστής ', που εκφράζει την 

αναστροφή ενός πίνακα ή διανύσµατος. Έτσι, η γραµµή 14 παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε 

τη γραµµή 12. Ο τελεστής αναστροφής µπορεί να εφαρµοστεί και σε πίνακες. Για παρά-

δειγµα, η εντολή Α' παράγει τον ανάστροφο πίνακα: 

 T

2 3 1

5 8 4

6 9 5

7 2 3

A

 
 
 =
 
 
 

  

Για τη δεικτοδότηση των διανυσµάτων απαιτείται µόνο ένα όρισµα. Έτσι, οι εντολές C(2) 

και D(2) επιστρέφουν το δεύτερο στοιχείο των διανυσµάτων C και D, αντίστοιχα. Οι πρά-

ξεις µεταξύ πινάκων και διανυσµάτων ακολουθούν τους γνωστούς µαθηµατικούς κανόνες 

για τις πράξεις µεταξύ πινάκων. Έτσι, η πράξη C' * D είναι αδύνατη και παράγει στο πα-

ράθυρο εντολών το ακόλουθο σφάλµα: 

    ??? Error using ==> mtimes 

    Inner matrix dimensions must agree. 

Αντίθετα, η πράξη C * D είναι εφικτή και παράγει έναν πίνακα µε διαστάσεις 3 4× . 

Όλες οι µεταβλητές που παρουσιάστηκαν ως τώρα θεωρούνται µαθηµατικοί πίνακες 

από το MATLAB, ή καλύτερα ως ορθογώνια µητρώα (rectangular arrays). Τα ορθογώνια 

µητρώα θεωρούνται γενικά πίνακες. Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν οι πίνακες διαστάσεων 

1 1×   (που θεωρούνται βαθµωτά µεγέθη) και οι πίνακες µε µία διάσταση µοναδιαία (που 

ορίζουν διανύσµατα). Επίσης, και οι συµβολοσειρές θεωρούνται διανύσµατα-γραµµή, αλλά 

διανύσµατα χαρακτήρων και όχι αριθµών. 

1.2.3 ∆οµές 

Στον προγραµµατισµό απαιτείται συχνά η δηµιουργία σύνθετων τύπων δεδοµένων, που 

συνενώνουν διάφορες µεταβλητές σε µία. Το MATLAB προσφέρει αυτή τη δυνατότητα µέσω 

των λεγόµενων δοµών (structures). Έστω για παράδειγµα ότι ζητείται να κρατηθεί ένα µη-

τρώο µαθητών, όπου για κάθε µαθητή θα κρατείται το όνοµα του µαθητή, ο ακριβής βαθ-

µός του σε κάποιο µάθηµα και ο αντίστοιχος λεκτικός βαθµός. Τα στοιχεία αυτά θα απο-

θηκεύονται σε µία µεταβλητή ανά µαθητή, δηλαδή σε µία δοµή. Οι δοµές στο MATLAB 

δηµιουργούνται πολύ εύκολα, χρησιµοποιώντας τον τελεστή τελεία (.). Για παράδειγµα: 

1 S.name  = 'Ed G. Plum'; 

2 S.score = 83; 

3 S.grade = 'B+'; 
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Ο παραπάνω κώδικας δηµιουργεί µία δοµή S στο workspace του MATLAB, που περιέ-

χει δύο συµβολοσειρές (name και grade) και µία αριθµητική τιµή (score). Οι επιµέρους 

µεταβλητές της δοµής (name, score και grade, εν προκειµένω) ονοµάζονται πεδία (fields) 

της µεταβλητής. Ένα πεδίο µπορεί να αποθηκευτεί σε µία νέα µεταβλητή, χρησιµοποιώ-

ντας και πάλι τον τελεστή τελεία, π.χ.: 

4 g = S.grade; 

Τα πεδία µίας δοµής µπορεί να έχουν οποιονδήποτε τύπο, ακόµη και µία νέα δοµή. Για 

παράδειγµα το όνοµα του µαθητή θα µπορούσε να είναι και αυτό µία δοµή: 

5 S.name.first  = 'Ed'; 

6 S.name.middle = 'G.'; 

7 S.name.family = 'Plum'; 

8 S.score       = 83; 

9 S.grade       = 'Β+'; 

Σε αυτήν την περίπτωση, το επώνυµο του µαθητή µπορεί να αποθηκευτεί ως εξής: 

10 familyName = S.name.family; 

Οι δοµές παρέχουν ένα ευέλικτο εργαλείο συγκερασµού µεταβλητών διαφόρων τύπων σε 

µία µεταβλητή, η οποία στη συνέχεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως όρισµα κάποιας συ-

νάρτησης. 

1.2.4 Πίνακες κελιών 

Ένας τρόπος συγκέντρωσης µεταβλητών διαφορετικών τύπων σε µία µεταβλητή είναι 

µέσω των δοµών που περιγράφηκαν παραπάνω. Εντούτοις, τα πεδία των δοµών φέρουν ένα 

όνοµα. Πολλές φορές είναι πιο ευέλικτη η χρήση ενός αντίστοιχου τύπου δεδοµένων, που 

θα χρησιµοποιεί όµως δεικτοδότηση αντίστοιχη των πινάκων, δηλαδή µέσω ακεραίων δει-

κτών. Σε ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης για παράδειγµα, η κατηγορία κάθε πρότυπου 

ενός συνόλου δεδοµένων αναπαρίσταται µε µία συµβολοσειρά, που φέρει το όνοµα της κα-

τηγορίας. Πώς µπορούν να αποθηκευτούν οι ετικέτες όλων των προτύπων σε µία µεταβλη-

τή; Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συµβολοσειρές στο MATLAB θεωρούνται ως διανύ-

σµατα χαρακτήρων. Μία πρώτη σκέψη είναι η δηµιουργία ενός πίνακα χαρακτήρων, κάθε 

γραµµή του οποίου θα αντιστοιχεί και σε ένα πρότυπο. Εντούτοις, οι πίνακες είναι πάντα 

ορθογώνιοι, έχουν δηλαδή τον ίδιο αριθµό στηλών σε όλες τις γραµµές, ενώ τα ονόµατα των 

διαφόρων κλάσεων έχουν εν γένει διαφορετικό µήκος. Τέτοιοι πίνακες όντως παρέχονται 

από το MATLAB και ονοµάζονται µητρώα χαρακτήρων (character arrays). Προκειµένου να 

είναι ορθογώνιο, ένα µητρώο έχει τόσες στήλες όσο και το µήκος της µεγαλύτερες συµβο-

λοσειράς. Οι συµβολοσειρές µικρότερου µήκους συµπληρώνονται µε κενά στο τέλος τους, 

έτσι ώστε όλες οι γραµµές να έχουν ίσο αριθµό στηλών. 
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Τα µητρώα χαρακτήρων έχουν ένα βασικό µειονέκτηµα: συµβολοσειρές µικρότερου 

µήκους καταλήγουν µε κενά στο τέλος τους, που είναι άχρηστα. Για το λόγο αυτό, το 

MATLAB προσφέρει έναν επιπλέον τύπο µεταβλητών, που ονοµάζονται διανύσµατα κελιών 

(cell vectors). Ένα διάνυσµα κελιών µπορεί να θεωρηθεί ως διάνυσµα, όπου όµως κάθε 

στοιχείο του µπορεί να έχει διαφορετικό µήκος (αν πρόκειται για συµβολοσειρές) ή γενικά 

διαφορετικό τύπο δεδοµένων. Τα διανύσµατα κελιών ορίζονται όπως και τα αριθµητικά δι-

ανύσµατα, χρησιµοποιώντας όµως απλές αγκύλες { } αντί για τετράγωνες [ ], για παρά-

δειγµα: 

1 labelsRow = {'class1', 'anotherClass', 'class2', 'class1'}; 

2 labelsCol = {'class1'; 'anotherClass'; 'class2'; 'class1'}; 

3 labelsCol = {'class1', 'anotherClass', 'class2', 'class1'}'; 

Και στα διανύσµατα κελιών υπάρχει διάκριση µεταξύ διανυσµάτων στήλης και διανυσµά-

των γραµµής, αν και δεν µπορούν να εφαρµοστούν µαθηµατικές πράξεις µεταξύ τους. Έ-

τσι, η γραµµή 1 του παραπάνω κώδικα δηµιουργεί ένα διάνυσµα κελιών γραµµή, ενώ η 

γραµµή 2 ένα διάνυσµα κελιών στήλη. Ο τελεστής αναστροφής ' µπορεί να εφαρµοστεί 

και σε αυτήν την περίπτωση, όπως φαίνεται στη γραµµή 3. Για την προσπέλαση κάποιου 

στοιχείου ενός διανύσµατος κελιών χρησιµοποιούνται αγκύλες αντί για παρενθέσεις. Για 

παράδειγµα, το δεύτερο στοιχείο της µεταβλητής labelsRow µπορεί να αντιγραφεί σε µία 

νέα µεταβλητή ως εξής: 

4 className = labelsRow{2}; 

Η έννοια των διανυσµάτων κελιών επεκτείνεται περαιτέρω στα µητρώα κελιών (cell ar-

rays), που είναι ορθογώνιοι πίνακες κελιών διαστάσεων N M× . Μάλιστα, ο τύπος της µε-

ταβλητής κάθε κελιού µπορεί να είναι διαφορετικός. Για παράδειγµα, οι παρακάτω εντολές 

δηµιουργούν έναν πίνακα κελιών διαστάσεων 2 2× , όπου κάθε κελί έχει διαφορετικό τύπο 

µεταβλητής: 

5 a = 2; 

6 b = 'some sentence'; 

7 c = [1 2; 3 4]; 

8 S.name = 'Ed Plum'; 

9 S.score = 83; 

10 S.grade = 'B+'; 

11 cellArray = {a, b; c, S} 

Έτσι, η εντολή cellArray{1,2} επιστρέφει τη συµβολοσειρά 'some sentence', η εντο-

λή cellArray{2,2} τη δοµή S και ούτω καθεξής. Στην παρούσα εργασία η χρήση των 

µητρώων κελιών περιορίζεται στην αποθήκευση των ετικετών όλων των προτύπων ενός συ-

νόλου δεδοµένων κατηγοριοποίησης. 
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1.2.5 Συναρτήσεις 

Κοµβικό σηµείο όλων των γλωσσών προγραµµατισµού αποτελούν οι συναρτήσεις. Η συ-

νάρτηση (function) είναι ένα αυτόνοµο κοµµάτι κώδικα, που δέχεται κάποιες εισόδους, ε-

κτελεί κάποιες λειτουργίες και παράγει κάποια αποτελέσµατα. Οι συναρτήσεις στο 

MATLAB δεν µπορούν να οριστούν στη γραµµή εντολών, αλλά πρέπει να βρίσκονται υπο-

χρεωτικά αποθηκευµένες σε κάποιο αρχείο-m. Η πρώτη γραµµή ενός αρχείου συνάρτησης 

ξεκινά µε τη δεσµευµένη λέξη function και συνεχίζεται µε την υπογραφή της συνάρτη-

σης, για παράδειγµα: 

function result = some_function(arg1, arg2) 

Το παραπάνω παράδειγµα ορίζει µία συνάρτηση µε το όνοµα some_function. Η συ-

νάρτηση αυτή πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο που φέρει το όνοµα της συνάρτησης 

και κατάληξη (δηλαδή some_function.m). Για να είναι προσπελάσιµη, το αρχείο θα πρέπει 

να βρίσκεται στο τρέχοντα φάκελο ή σε κάποιον φάκελο που βρίσκεται στη διαδροµή φα-

κέλων (path) του MATLAB. Η παραπάνω συνάρτηση δέχεται δύο ορίσµατα εισόδου (arg1 

και arg2) και επιστρέφει ένα όρισµα εξόδου result. Έστω ότι το πρώτο όρισµα εισόδου 

απαιτείται να είναι αριθµός και το δεύτερο µία συµβολοσειρά. Η συνάρτηση εκτελείται 

γράφοντας στη γραµµή εντολών µία εντολή της µορφής: 

1 res = some_function(2.1, 'a string'); 

οπότε και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στο workspace στη µεταβλητή res. Εσωτερικά, 

κάθε συνάρτηση χρησιµοποιεί ένα ξεχωριστό προσωπικό χώρο εργασίας, ανεξάρτητο του 

κεντρικού workspace του MATLAB. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν σφάλµατα 

από διαφορετικές µεταβλητές που θα είχαν το ίδιο όνοµα. Μία συνάρτηση δεν είναι απα-

ραίτητο να επιστέφει κάποια µεταβλητή. Θα µπορούσε απλώς να παράγει ένα γράφηµα. 

Επιπλέον, µία συνάρτηση µπορεί να επιστρέφει πολλαπλά ορίσµατα εξόδου. Σε αυτήν την 

περίπτωση χρησιµοποιούνται τετράγωνες αγκύλες στο αριστερό µέρος της έκφρασης. Για 

παράδειγµα: 

2 [out1, out2, out3] = some_other_function(features); 

Σε αυτήν την περίπτωση η υπογραφή της συνάρτησης θα είχε µία µορφή του τύπου: 

function [output, error, accuracy] = some_other_function(sample) 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το MATLAB επιτρέπει τον ορισµό συναρτήσεων µε πολλα-

πλές µορφές σύνταξης, που περιέχουν διαφορετικό αριθµό εισόδων ή/και εξόδων. 

Οι εργαλειοθήκες του MATLAB αποτελούνται ουσιαστικά από ένα µεγάλο πλήθος συ-

ναρτήσεων, καθεµία από τις οποίας επιτελεί µία συγκεκριµένη διεργασία. Έστω ότι υπάρ-
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χει µία υποθετική συνάρτηση run_classifier, που εκπαιδεύει κάποιον κατηγοριοποιη-

τή και επιδέχεται διάφορες µορφές. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η περιγραφή της 

σύνταξης των συναρτήσεων θα γίνεται µέσα σε πλαίσιο για όλες τις µορφές της συνάρτη-

σης, όπως για παράδειγµα: 

(1) result = run_classifier(sample,training,group) 

(2) result = run_classifier(sample,training,group, type) 

(3) result = run_classifier(sample,training,group, 'Name',value, ...) 

(4) [result,error,posterior,logp,coeff] = run_classifier(...) 

Η µορφή (1) της συνάρτησης απαιτεί τρία ορίσµατα εισόδου και επιστρέφει ένα όρισµα 

εξόδου. Η συνάρτηση µπορεί να δέχεται ένα επιπλέον όρισµα εισόδου type, όπως φαίνεται 

στη µορφή (2). Αυτό σηµαίνει ότι όταν καλείται η µορφή (1) της συνάρτησης, το όρισµα 

type έχει κάποια προκαθορισµένη τιµή. Εντούτοις, ο προγραµµατιστής της συνάρτησης 

επιτρέπει την αλλαγή της προκαθορισµένης αυτής τιµής της, µέσω της µορφής (2). Επι-

πλέον, πολλοί αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης επιδέχονται προαιρετικές παραµέτρους, που 

συνήθως καθορίζουν λεπτοµέρειες της εκπαίδευσης. Οι παράµετροι αυτές έχουν προκαθο-

ρισµένες τιµές, αλλά ο χρήστης µπορεί να τις αλλάξει. Ένας συνηθισµένος τρόπος εισαγω-

γής επιλογών σε συναρτήσεις του MATLAB είναι µέσω ζευγών ορισµάτων, όπως δείχνει η 

µορφή (3). Το πρώτο στοιχείο του ζεύγος είναι µία συµβολοσειρά µε το όνοµα της παραµέ-

τρου και το δεύτερο η τιµή της. Έστω για παράδειγµα ότι η συνάρτηση run_classifier 

προσφέρει δύο επιλογές, την 'MaxError' (που λαµβάνει ως τιµή έναν αριθµό στο διάστη-

µα [0,1]) και την 'Cost' (που λαµβάνει ως τιµή ένα διάνυσµα τριών στοιχείων). Η µορφή 

(3) της συνάρτησης θα µπορούσε να κληθεί µε µία εντολή της µορφής: 

1 result = run_classifier(sample,training,group, ... 

     'MaxError',0.2, 'Cost',[1 2 1]); 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τιµή ενός ζεύγους πρέπει να ακολουθεί τη συµβολοσειρά µε το 

όνοµα της παραµέτρου. Εντούτοις, τα ζεύγη µπορούν να εισαχθούν µε οποιαδήποτε σειρά. 

Για παράδειγµα, η παρακάτω εντολή θα παρήγαγε τα ίδια αποτελέσµατα: 

2 result = run_classifier(sample,training,group, ... 

     'Cost',[1 2 1], 'MaxError',0.2); 

Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον καθορισµό µόνο της µίας από τις δύο επιλο-

γές: 

3 result = run_classifier(sample,training,group, 'MaxError',0.2); 

Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή 'Cost' θα λάβει την προκαθορισµένη της τιµή. Τέλος, 

η µορφή (4) υποδηλώνει ότι η συνάρτηση µπορεί να επιστρέφει περισσότερα ορίσµατα ε-

ξόδου. Η γραφή µε τις τρεις τελείες σηµαίνει ότι οποιαδήποτε από τις τρεις προηγούµενες 
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µορφές µπορεί να επιστρέφει τα επιπλέον ορίσµατα εξόδου. Στα επόµενα κεφάλαια, εντός 

του πλαισίου θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα ορίσµατα εισόδου και εξόδου όλων των 

µορφών µιας συνάρτησης. 

1.2.6 Χειρισµός συναρτήσεων 

Ο χειρισµός συνάρτησης (function handle) αποτελεί µία διασύνδεση σε κάποια συνάρ-

τηση, που µπορεί να κληθεί χρησιµοποιώντας διαφορετικό όνοµα. Οι χειρισµοί συναρτή-

σεων ορίζονται στο MATLAB µέσω του τελεστή @. Ακολουθείται δε η σύνταξη 

@(args)(def), όπου args είναι τα ορίσµατα εισόδου διαχωρισµένα µε κόµµατα,  και def 

ο ορισµός της συνάρτησης, δηλαδή το σώµα της (οι εντολές που εκτελούνται). Ο ορισµός 

αυτός πρέπει να είναι µία εντολή, αλλά µπορούν να δηµιουργηθούν και πιο σύνθετες δο-

µές, χρησιµοποιώντας πολλαπλές ένθετες εντολές. Οι χειρισµοί συναρτήσεων χρησιµοποι-

ούνται κατά κανόνα ως ορίσµατα εισόδου σε άλλες συναρτήσεις. 

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, θα θεωρηθεί η συνάρτηση classify του 

MATLAB, που κατηγοριοποιεί ένα σύνολο δεδοµένων σύµφωνα µε τις αρχές της διαχωρι-

στικής ανάλυσης (βλ. Κεφάλαιο 2). Η συνάρτηση δέχεται τρία ορίσµατα εισόδου: τον πίνα-

κα εισόδων των προτύπων που ζητείται να κατηγοριοποιηθούν (sample), τoν πίνακα εισό-

δων των προτύπων εκπαίδευσης (training) και τις αντίστοιχες ετικέτες τους (group). Η ερ-

γαλειοθήκη στατιστικής του MATLAB προσφέρει τη συνάρτηση crossval, που υπολογίζει 

τη µέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης µέσω της τεχνικής διασταυρωµένης επικύρωσης και 

περιγράφεται στην υποενότητα 1.4.4 παρακάτω. Η συνάρτηση όµως αυτή πρέπει να είναι 

γενική, δηλαδή να εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του κατηγοριοποιητή. Πώς µπορεί να γίνει 

αυτό εφικτό; Αρχικά δηµιουργείται ένας χειρισµός συνάρτησης (έστω µε το όνοµα fun-

Handle), που δέχεται τρία ορίσµατα και καλεί τη συνάρτηση classify: 

1 funHandle = @(training,group,sample)... 

    (classify(sample,training,group)); 

Στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση crossval, παρέχοντας τον παραπάνω χειρισµό συ-

νάρτησης ως ένα από τα ορίσµατα εισόδου: 

2 error = crossval('mcr', features,labels, 'PredFun',funHandle) 

Έτσι, η συνάρτηση crossval µπορεί να εφαρµοστεί για οποιονδήποτε κατηγοριοποιητή, 

ορίζοντας αναλόγως το χειρισµό συνάρτησης funHandle (τα υπόλοιπα ορίσµατα της συ-

νάρτησης εξηγούνται λεπτοµερώς παρακάτω). Η σειρά των ορισµάτων εισόδου στο χειρισµό 

συνάρτησης funHandle καθορίζεται από τις απαιτήσεις της συνάρτησης crossval και για 

αυτό το λόγο είναι διαφορετική από την σειρά µε την οποία εισάγονται τα ορίσµατα στη 

συνάρτηση classify. 
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1.2.7 Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός στο MATLAB 

Ιστορικά, ο προγραµµατισµός στο MATLAB ακολουθεί τις αρχές του επονοµαζόµενου 

δοµηµένου προγραµµατισµού (structural programming), ακολουθώντας τη φιλοσοφία πα-

ραδοσιακών γλωσσών προγραµµατισµού όπως η C και Fortran. Στο δοµηµένο προγραµ-

µατισµό ορίζονται απλές µεταβλητές και δοµές και στη συνέχεια καλούνται διαδοχικά συ-

ναρτήσεις που επενεργούν πάνω στα προηγούµενα δεδοµένα, παράγοντας νέα αποτελέ-

σµατα. Πλέον το MATLAB υποστηρίζει και ένα νεώτερο στυλ προγραµµατισµού, τον λεγό-

µενο αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό (object-oriented programming), σε παρόµοια λο-

γική µε νεότερες γλώσσες προγραµµατισµού όπως η C++ και η Java. Ο αντικειµενοστρα-

φής προγραµµατισµός παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο έλεγχο στους προγραµ-

µατιστές βιβλιοθηκών. Η παρούσα ενότητα όµως δεν αποσκοπεί στην επεξήγηση του τρό-

που δηµιουργίας αντικειµενοστραφών προγραµµάτων (που είναι σχετικά περίπλοκη), αλλά 

στη χρήση έτοιµων βιβλιοθηκών του MATLAB που ακολουθούν τη συγκεκριµένη φιλοσο-

φία. 

Το θεµελιώδες στοιχείο του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι η κλάση 

(class), που αποτελεί επέκταση της φιλοσοφίας της δοµής. Όπως και δοµή, η κλάση περι-

λαµβάνει µία σειρά από πεδία, που είναι προσπελάσιµα µέσω του τελεστή τελεία (.). Σε 

αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιείται ο όρος ιδιότητες (properties) αντί για πεδία. Εντού-

τοις, ο χρήστης δεν επεµβαίνει απευθείας πάνω στις ιδιότητες της κλάσης, αλλά χρησιµο-

ποιεί για το σκοπό αυτό εσωτερικές συναρτήσεις της κλάσης, που ονοµάζονται µέθοδοι 

(methods). Ουσιαστικά ο όρος κλάση αναφέρεται στον ορισµό τον ιδιοτήτων και µεθόδων, 

ενώ ένα στιγµιότυπο της κλάσης (η µεταβλητή δηλαδή που αποθηκεύεται στο workspace) 

αναφέρεται ως αντικείµενο (object). Οι µέθοδοι καλούνται χρησιµοποιώντας και πάλι τον 

τελεστή τελεία σε ένα αντικείµενο της κλάσης. Έτσι, οι εργαλειοθήκες του MATLAB προ-

σφέρουν τον ορισµό και την υλοποίηση των κλάσεων, ενώ ο χρήστης δηµιουργεί και χειρί-

ζεται αντικείµενα. 

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, θα θεωρηθεί το παράδειγµα της κλάσης 

classregtree, που προσφέρεται από την εργαλειοθήκης στατιστικής και υλοποιεί των 

κατηγοριοποιητή CART (βλ. Κεφάλαιο 5). Ένα αντικείµενο της κλάσης δηµιουργείται κα-

λώντας µία ειδική µέθοδο που ονοµάζεται συνάρτηση οικοδόµησης (constructor) και φέρει 

το όνοµα της κλάσης: 

1 model = classregtree(training, group); 

Αγνοώντας προς το παρόν την ακριβή έννοια των ορισµάτων εισόδου, η παραπάνω εντολή 

ουσιαστικά δηµιουργεί και εκπαιδεύει έναν κατηγοριοποιητή CART, που αποθηκεύεται 

στο workspace στη µεταβλητή µε το όνοµα model. Η κατηγοριοποίηση ενός οποιουδήποτε 
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συνόλου δεδοµένων µπορεί να γίνει στη συνέχεια καλώντας τη µέθοδο eval της κλάσης, 

µέσω του αντικείµενου model, που δέχεται ένα όρισµα εισόδου και επιστρέφει το αποτέλε-

σµα της κατηγοριοποίησης: 

2 result = model.eval(sample); 

Η δοµή του δέντρου µπορεί να απεικονιστεί καλώντας και τη µέθοδο view, που δεν απαι-

τεί κάποιο όρισµα εισόδου: 

3 model.view 

Η κλάση συµπεριλαµβάνει διάφορες άλλες µεθόδους, που υλοποιούν πιο εξειδικευµένες 

διεργασίες. Για κάθε µία µέθοδο, το MATLAB προσφέρει και µία τυπική αντίστοιχη συνάρ-

τηση, που φέρει το ίδιο όνοµα µε τη µέθοδο και λαµβάνει ως πρώτο όρισµα εισόδου το α-

ντικείµενο model, ακολουθούµενο από τα ορίσµατα εισόδου της µεθόδου. Έτσι, τα αποτε-

λέσµατα των γραµµών 2 και 3 µπορούν εναλλακτικά να παραχθούν, αντιστοίχως, µέσω των 

εντολών: 

4 result = eval(model, sample); 

5 view(model); 

Στην παρούσα εργασία προτιµάται ο τελευταίος τρόπος κλήσης των µεθόδων. Έτσι, η χρή-

ση κλάσεων και αντικειµένων έχει συντακτικά παρόµοια µορφή µε αυτήν του τυπικού δο-

µηµένου προγραµµατισµού. 

1.3 Προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάζονται στη διπλωµατική ερ-

γασία 

Για τις ανάγκες παρουσίασης των µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης που µελετώνται στην 

παρούσα διπλωµατική εργασία, χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα διαδεδοµένα προβλήµατα κα-

τηγοριοποίησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και, συγκεκριµένα, τα προβλήµατα Iris, Iono-

sphere, Cancer και Glass. Τα δεδοµένα αυτά προέρχονται από τη βάση προβληµάτων UCI 

machine learning repository (Bache and Lichman, 2013) και βρίσκονται προαποθηκευ-

µένα σε κάθε διανοµή MATLAB. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο να φορτωθούν και να 

χρησιµοποιηθούν από τους διάφορους κατηγοριοποιητές. 

Προκειµένου να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, θα θεωρηθεί ότι για κάθε πρό-

βληµα πρέπει να υπάρχει στο workspace του MATLAB µία µεταβλητή features, µε τις 

τιµές εισόδου των προτύπων αναφοράς, και µία µεταβλητή labels, µε τις αντίστοιχες ετι-

κέτες των προτύπων (το όνοµα της κατηγορίας στο οποίο ανήκουν). Έστω ότι ένα πρόβληµα 

κατηγοριοποίησης περιλαµβάνει N  χαρακτηριστικά και προσφέρονται Q  πρότυπα ανα-

φοράς. Η µεταβλητή features θα είναι ένας αριθµητικός πίνακας µε διαστάσεις Q N× , 
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µε τις τιµές εισόδου των προτύπων (κάθε σειρά αντιστοιχεί σε ένα πρότυπο, ενώ οι στήλες 

στα χαρακτηριστικά). Η µεταβλητή labels θα είναι ένα διάνυσµα-στήλη κελιών, κάθε κελί 

του οποίου θα περιέχει το όνοµα της κατηγορίας, υπό τη µορφή συµβολοσειράς. Οι επό-

µενες υποενότητες περιγράφουν τις εντολές που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για τη 

δηµιουργία των δύο αυτών µεταβλητών. 

1.3.1 Το πρόβληµα Iris 

Το πρόβληµα κατηγοριοποίησης Iris εισήχθηκε από το στατιστικολόγο Roland Fisher 

για την εξέταση της γραµµικής διαχωριστικής ανάλυσης (linear discriminant analy-

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα 1.3  ∆ιάγραµµα διασποράς των δεδοµένων του προβλήµατος Iris, θεωρώντας (α) τα δύο 
πρώτα χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος σέπαλων) και (β) τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά. 
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sis) (Fisher, 1936). Σκοπός του προβλήµατος είναι η αναγνώριση του γένος του φυτού ί-

ρις, µετρώντας το µήκος και το πλάτος των πετάλων και των σέπαλων του άνθους του φυ-

τού. Έτσι, ορίζονται τέσσερα χαρακτηριστικά (είσοδοι του προβλήµατος) {Sepal length (SL), 

Sepal width (SW), Petal length (PL), Petal width (PW)}, που µετρούνται σε εκατοστά, και 

θεωρούνται τρία διαφορετικά γένη του φυτού {Setosa, Versicolor, Virginica}, που αποτε-

λούν τις κατηγορίες του προβλήµατος. Το σύνολο δεδοµένων περιλαµβάνει 150 πρότυπα 

αναφοράς, 50 για κάθε κατηγορία. Το πρόβληµα Iris είναι το πλέον διαδεδοµένο πρόβλη-

µα κατηγοριοποίησης που χρησιµοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη σύγκριση αλ-

γορίθµων κατηγοριοποίησης. Αποτελεί ένα ιδιαιτέρως εύκολο πρόβληµα κατηγοριοποίη-

σης, µε τους περισσότερους κατηγοριοποιητές να εµφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυ-

χίας. Είναι µάλιστα γνωστό ότι τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος πετά-

λων) επαρκούν για τον ορθό διαχωρισµό της συντριπτικής πλειονότητας των προτύπων α-

ναφοράς. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται εκτενώς και στην παρούσα εργασία, προκειµέ-

νου να φανεί εποπτικά ο τρόπος µε τον οποίο κάθε κατηγοριοποιητής χαράσσει τα σύνορα 

διαχωρισµού µεταξύ των κλάσεων του προβλήµατος. 

Θεωρώντας µόνο δύο από τα τέσσερα χαρακτηριστικά του προβλήµατος, οι σχέσεις µε-

ταξύ των κλάσεων µπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα µέσω του λεγόµενου διαγράµµατος 

διασποράς (scatter plot). Το Σχήµα 1.3(α) παρέχει το διάγραµµα διασποράς των δύο πρώ-

των χαρακτηριστικών (µήκος και πλάτος σέπαλων). Τα δύο θεωρούµενα χαρακτηριστικά 

τοποθετούνται στους δύο άξονες του διαγράµµατος. Κάθε πρότυπο αναφοράς σηµειώνεται 

στο χώρο, µε τις συντεταγµένες του να ορίζονται από τις αντίστοιχες τιµές των δύο χαρα-

κτηριστικών. Τα πρότυπα κάθε κλάσης συµβολίζονται µε διαφορετικό χρώµα ή/και σύµ-

βολο. Από το Σχήµα 1.3(α) γίνεται εµφανές ότι η κατηγορία Setosa είναι εύκολα διαχωρί-

σιµη, ενώ οι άλλες δύο εµφανίζουν µεγάλο βαθµό επικάλυψης, οπότε και ο διαχωρισµός 

τους καθίσταται δυσκολότερος. Μάλιστα, αρκετά πρότυπα των κατηγοριών Versicolor και 

Virginica εµφανίζουν ίσες τιµές χαρακτηριστικών, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα δεδοµέ-

να αυτά θα κατηγοριοποιηθούν εσφαλµένα από οποιονδήποτε κατηγοριοποιητή. Αν χρη-

σιµοποιηθούν τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος πετάλων), το αντίστοιχο 

διάγραµµα διασποράς (Σχήµα 1.3(β)) καταδεικνύει ότι και οι δύο τελευταίες κατηγορίες 

είναι εύκολα διαχωρίσιµες. Τα διαγράµµατα διασποράς παράγονται µέσω της εντολής 

gscatter, που περιγράφεται στην υποενότητα 1.4.2 παρακάτω. 

Τα δεδοµένα του προβλήµατος Iris φορτώνονται στο workspace του MATLAB εκτελώ-

ντας τις παρακάτω εντολές: 

1 load fisheriris 

2 features = meas; 

3 labels = species; 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 25 

 

25 

 

Η γραµµή 1 του κώδικα φορτώνει τα δεδοµένα του προβλήµατος, τα οποία και υπάρχουν 

προαποθηκευµένα σε κάθε διανοµή του MATLAB. Μετά την εκτέλεσή της, δηµιουργούνται 

στο χώρο εργασίας (workspace) δύο µεταβλητές, η meas και η species. Η µεταβλητή 

meas είναι ένας πίνακας µε διαστάσεις 150×4, που περιέχει τις τιµές των µετρήσεων για 

κάθε πρότυπο στα τέσσερα χαρακτηριστικά. Η κατηγορία του κάθε προτύπου αποθηκεύε-

ται στο διάνυσµα κελιών species, κάθε στοιχείο του οποίου είναι µία συµβολοσειρά µε το 

όνοµα της κατηγορίας. Οι γραµµές 2 και 3 απλώς αντιγράφουν τις µεταβλητές αυτές (δε-

δοµένου ότι βρίσκονται ήδη στη ζητούµενη µορφή) σε δύο νέες µε τα ονόµατα features 

και labels, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

1.3.2 Το πρόβληµα Ionosphere 

 Το πρόβληµα Ionosphere αποσκοπεί στην αναγνώριση ύπαρξης ελεύθερων ηλεκτρονί-

ων στην ιονόσφαιρα, µέσω σηµάτων από ένα ραντάρ (Sigillito et al., 1989). Τα χαρακτηρι-

στικά εισόδου προέρχονται από τις λαµβανόµενες µετρήσεις του ραντάρ, µετά από επεξερ-

γασία. Συνολικά ορίζονται 34 µεταβλητές εισόδου. Ως “καλά” ('g')  θεωρούνται τα δείγµα-

τα για τα οποία τα σήµατα επιστρέφουν στον αισθητήρα του ραντάρ, γεγονός που αποτελεί 

ένδειξη ύπαρξης κάποιου είδους δοµής στην ιονόσφαιρα. Αντίθετα, τα δείγµατα για τα ο-

ποία τα σήµατα δεν επιστρέφουν θεωρούνται ως “κακά” ('b'), αφού τα σήµατα διαπερνούν 

την ιονόσφαιρα. Σκοπός είναι ο διαχωρισµός των καλών δειγµάτων από τα κακά, που απο-

τελούν και τις δύο κλάσεις του προβλήµατα. Συνολικά διατίθενται 351 πρότυπα αναφο-

ράς, 225 για την κλάση 'g' και 126 για την κλάση 'b'. 

Τα δεδοµένα του προβλήµατος φορτώνονται στο workspace του MATLAB εκτελώντας τις 

παρακάτω εντολές: 

1 load ionosphere 

2 features = X; 

3 labels = Y; 

Η γραµµή 1 του κώδικα φορτώνει τα δεδοµένα του προβλήµατος, τα οποία και υπάρχουν 

προαποθηκευµένα στο MATLAB. Μετά την εκτέλεσή της, δηµιουργούνται στο χώρο work-

space δύο µεταβλητές, η X και η Y. Η µεταβλητή X είναι ένας πίνακας µε διαστάσεις 

351×34, που περιέχει τις τιµές των µετρήσεων για κάθε πρότυπο αναφοράς. Η κατηγορία 

του κάθε προτύπου αποθηκεύεται στο διάνυσµα κελιών Y, κάθε στοιχείο του οποίου είναι 

µία συµβολοσειρά µε το όνοµα της κατηγορίας ('g' ή 'b'). Τα δεδοµένα βρίσκονται ήδη 

στη ζητούµενη µορφή. Έτσι, οι γραµµές 2 και 3 απλά µετονοµάζουν τις µεταβλητές αυτές 

(για την ακρίβεια τις αντιγράφουν σε δύο νέες), προκειµένου να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο 

αναφοράς. 
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Το πρόβληµα Ionosphere παρουσιάζει µία ιδιοµορφία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του 

προβλήµατος έχει τιµή 0 για όλα τα πρότυπα αναφοράς. Επιπλέον, το πρώτο χαρακτηρι-

στικό έχει τιµή 1 για όλα τα πρότυπα της κατηγορίας 'g'. Προφανώς τα δύο αυτά χαρα-

κτηριστικά δεν παρέχουν κάποια χρήσιµη πληροφορία ως προς το διαχωρισµό των δύο 

κατηγοριών, αλλά ωστόσο συµπεριλαµβάνονται στα δεδοµένα. Το γεγονός αυτό καθιστά 

αδύνατη την εφαρµογή των κατηγοριοποιητών που περιγράφονται στα Κεφάλαια 2 και 3, 

λόγω των µηδενικών τυπικών αποκλίσεων που δεν επιτρέπουν την αντιστροφή του πίνακα 

συνδιακύµανσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά αφαιρέθηκαν. 

1.3.3 Το πρόβληµα Cancer 

Το πρόβληµα Cancer είναι ένα ιατρικό πρόβληµα, που σχετίζεται µε την κατηγοριο-

ποίηση του καρκίνου του µαστού (Wolberg and Mangasarian, 1990; Zhang, 1992). Το 

πλήρες όνοµά του στη βάση UCI είναι Breast Cancer Wisconsin (Original). Ορίζονται 9 

χαρακτηριστικά, που αποτελούν µετρήσεις διάφορων βιοϊατρικών δεδοµένων σε βιοψίες 

που πάρθηκαν από όγκους των ασθενών. Σκοπός είναι χαρακτηρισµός του όγκου ως κα-

λοήθης (benign) ή ως κακοήθης (malignant). Συνολικά διατίθενται 699 πρότυπα αναφο-

ράς, 458 για την κατηγορία καλοήθης και 241 για την κατηγορία κακοήθης. 

Τα δεδοµένα του προβλήµατος φορτώνονται στο workspace του MATLAB εκτελώντας τις 

παρακάτω εντολές: 

1 load cancer_dataset 

2 features = cancerInputs'; 

3 labels = cellstr(num2str(vec2ind(cancerTargets)')); 

Η γραµµή 1 του κώδικα φορτώνει τα δεδοµένα του προβλήµατος, τα οποία και υπάρχουν 

προαποθηκευµένα στο MATLAB. Μετά την εκτέλεσή της, δηµιουργούνται στο χώρο work-

space δύο µεταβλητές, η cancerInputs και η cancerTargets, που περιέχουν τα δεδο-

µένα εισόδου και την κατηγορία του κάθε προτύπου αναφοράς, αντιστοίχως. Τα δύο προη-

γούµενα προβλήµατα που περιγράφηκαν προέρχονται από την εργαλειοθήκη στατιστικής 

(Statistics Toolbox) και έτσι βρίσκονταν ήδη στην επιθυµητή µορφή. Αντίθετα, τα δεδοµέ-

να του προβλήµατος Cancer προέρχονται από άλλη εργαλειοθήκη και τα δεδοµένα έχουν 

διαφορετική µορφή. Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα εισόδου έχουν διαστάσεις N Q×  (9 699×  

στην προκειµένη περίπτωση) αντί για Q N× , δηλαδή κάθε πρότυπο αναφοράς καταλαµβά-

νει µία στήλη του πίνακα αντί για µία γραµµή. Έτσι, ο πίνακας απαιτείται να αναστραφεί 

για να έρθει στην απαιτούµενη µορφή, όπως φαίνεται στη γραµµή 2. Η ετικέτες των προ-

τύπων αποθηκεύονται στον πίνακα cancerTargets, διαστάσεων 2 699× , που λαµβάνει 

δυαδικές τιµές (0 και 1). Για κάθε κλάση του προβλήµατος, η αντίστοιχη έξοδος λαµβάνει 

την τιµή 1 και οι υπόλοιπες την τιµή 0. Στο συγκεκριµένο πρόβληµα, το διάνυσµα [ ]T1 0  
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αντιστοιχεί στην κατηγορία καλοήθης και το [ ]T0 1  στην κατηγορία κακοήθης. Αν υπήρ-

χαν τρεις κλάσεις, τότε αυτές θα αναπαρίσταντο από τα διανύσµατα [ ]T1 0 0 , [ ]T0 1 0  

και [ ]T0 0 1  και ούτω καθεξής. Εντούτοις, το MATLAB προσφέρει τη συνάρτηση 

vec2ind, η οποία µετατρέπει τέτοιους πίνακες σε αριθµητικό διάνυσµα-γραµµή. Συγκε-

κριµένα, η πρώτη κλάση λαµβάνει την τιµή 1, η δεύτερη την τιµή 2 και ούτω καθεξής. 

Εποµένως, η επιθυµητή µορφή για τη µεταβλητή εξόδου labels δηµιουργείται µε την ε-

ντολή της γραµµής 3. Αρχικά καλείται η συνάρτηση vec2ind µε όρισµα εισόδου τον πί-

νακα cancerTargets, που µετατρέπει τον πίνακα στο αριθµητικό διάνυσµα-γραµµή που 

περιγράφηκε προηγουµένως. Το διάνυσµα αυτό αναστρέφεται (γίνεται διάνυσµα-στήλη) 

και οδηγείται στη συνάρτηση num2str, η οποία το µετατρέπει σε συµβολοσειρά (η αριθµη-

τική τιµή 1 γίνεται '1', η τιµή 2 γίνεται '2' και ούτω καθεξής). Η συνάρτηση num2str 

επιστρέφει ένα µητρώο χαρακτήρων (character array), το οποίο µετατρέπεται σε διάνυσµα 

κελιών µέσω της συνάρτησης cellstr, οπότε και η µεταβλητή labels λαµβάνει την επι-

θυµητή µορφή. Η διαφορά µεταξύ µητρώων χαρακτήρων και διανυσµάτων κελιών εξηγή-

θηκε στην υποενότητα 1.2.4. 

1.3.4 Το πρόβληµα Glass 

Το πρόβληµα Glass ασχολείται µε την κατηγοριοποίηση γυαλιού (Evett and Spiehler, 

1987). Ορίζονται 9 χαρακτηριστικά, που αποτελούν µετρήσεις του ποσού διαφόρων χηµι-

κών ουσιών που βρίσκονται στο γυαλί. Στόχος είναι ο διαχωρισµός µεταξύ γυαλιού που 

χρησιµοποιείται για παράθυρα (window glass) από τους υπόλοιπους τύπους γυαλιών 

(non-window glass). Συνολικά διατίθενται 214 πρότυπα αναφοράς, από τα οποία 51 ανή-

κουν στην πρώτη κατηγορία και 163 στη δεύτερη. 

Τα δεδοµένα του προβλήµατος φορτώνονται στο workspace του MATLAB εκτελώντας τις 

παρακάτω εντολές: 

1 load glass_dataset 

2 features = glassInputs'; 

3 labels = cellstr(num2str(vec2ind(glassTargets)')); 

Η γραµµή 1 του κώδικα φορτώνει τα δεδοµένα του προβλήµατος, τα οποία και υπάρχουν 

προαποθηκευµένα στο MATLAB. Μετά την εκτέλεσή της, δηµιουργούνται στο χώρο work-

space δύο µεταβλητές, η glassInputs και η glassTargets, που περιέχουν τα δεδοµένα 

εισόδου και την κατηγορία του κάθε προτύπου αναφοράς, αντιστοίχως. Και τα δεδοµένα 

του προβλήµατος αυτού βρίσκονται στην ίδια µορφή µε αυτή του προβλήµατος Cancer, 

οπότε ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης ενότητας για τη µετατροπή τους στην 

επιθυµητή µορφή. 
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1.4 Χρήσιµες συναρτήσεις του MATLAB για προβλήµατα κατηγοριοποίη-

σης 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη σύνταξη µερικών χρήσιµων εντολών του MATLAB για 

προβλήµατα κατηγοριοποίησης, που χρησιµοποιούνται σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια της 

εργασίας αυτής. Εδώ συγκεντρώνονται µόνο οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται συχνά 

στη συνέχεια. Συναρτήσεις που συναντώνται σπανιότερα επεξηγούνται αυτόνοµα, στο ση-

µείο όπου χρησιµοποιούνται. 

1.4.1 Υπολογισµός πίνακα σύγχυσης (confusionmat) 

Ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix, βλ. υποενότητα 1.1.2) υπολογίζεται µέσω της 

εντολής confusionmat. Έστω ότι ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης µε M  κατηγορίες και 

ένα σύνολο µε Q  πρότυπα αναφοράς. Θεωρείται ένας οποιοσδήποτε κατηγοριοποιητής, ο 

οποίος εφαρµόζεται στα Q  αυτά πρότυπα, κατηγοριοποιώντας τα. Η εντολή confusion-

mat συντάσσεται ως εξής: 

[matrix, groupOrder] = confusionmat(target, predictedOutput) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o target:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου αναφοράς (δια-

στάσεις: 1Q× ). 

o predictedOutput:  Το διάνυσµα κελιών µε τα αποτελέσµατα της κατηγοριοποίησης 

(διαστάσεις: 1Q× ). 

Ορίσµατα εξόδου: 

o matix:  Ο πίνακας σύγχυσης (διαστάσεις: M M× ). 

o groupOrder:  Ένα διάνυσµα κελιών διαστάσεων 1M × , που αντιπροσωπεύει τη σειρά 

των κατηγοριών στις γραµµές και τις στήλες του πίνακα σύγχυσης. 

Έστω για παράδειγµα το πρόβληµα κατηγοριοποίησης Iris. Θεωρούµε ότι έχει εφαρµο-

στεί ένας κατηγοριοποιητής στα 150 πρότυπα αναφοράς και τα αποτελέσµατα βρίσκονται 

αποθηκευµένα στη µεταβλητή classifierOutput στο workspace του MATLAB. Η εκτέ-

λεση της εντολής: 

1 [confMatrix, grpOrder] = confusionmat(species, classifierOutput) 

παράγει στο παράθυρο εντολών µία έξοδο της µορφής: 

confMatrix = 

    49     1     0 

     0    36    14 

     0    15    35 
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grpOrder =  

    'setosa' 

    'versicolor' 

    'virginica' 

Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.1.2, οι γραµµές του πίνακα αντιστοιχούν στην κατη-

γορία αναφοράς και οι στήλες του στην κατηγορία ανάθεσης από τον κατηγοριοποιητή. Το 

όρισµα εξόδου grpOrder παρέχει το όνοµα της κατηγορίας κάθε γραµµής και στήλης. 

 

1.4.2 Παραγωγή διαγραµµάτων διασποράς (gscatter) 

Τα διαγράµµατα διασποράς (scatter plots) παρουσιάστηκαν και εξηγήθηκαν στην υπο-

ενότητα 1.3.1. Η εργαλειοθήκη στατιστικής προσφέρει τη συνάρτηση gscatter, η οποία 

παράγει πολύ εύκολα διαγράµµατα διασποράς, όπως αυτά που φαίνονται στο Σχήµα 1.3. 

Έστω ότι ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης µε M  κατηγορίες και ένα σύνολο µε Q  πρό-

τυπα αναφοράς. Η σύνταξη της εντολής έχει τις εξής µορφές: 

(1) gscatter(x,y,group) 

(2) gscatter(x,y,group,clr,sym) 

(3) gscatter(x,y,group,clr,sym,siz) 

(4) gscatter(x,y,group,clr,sym,siz,doleg) 

(5) gscatter(x,y,group,clr,sym,siz,doleg,xnam,ynam) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o x, y:  Οι τιµές των δύο µεταβλητών εισόδου (χαρακτηριστικά), υπό τη µορφή αριθµη-

τικών διανυσµάτων (διαστάσεις: 1Q× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου αναφοράς (διαστά-

σεις: 1Q× ). 

Πίνακας 1.3  Προσδιοριστικά µορφής συµ-
βόλου που χρησιµοποιούνται στη συνάρτηση 

gscatter. 

'+'  '^'  
'o'  'v'  
'*'  '>'  
'.'  '<'  
'x'  'p'  
's'  'h'  
'd' 

 
  

 

Πίνακας 1.2  Προσδιοριστικά χρω-
µάτων που χρησιµοποιούνται στη 

συνάρτηση gscatter. 

'r' Κόκκινο 

'g' Πράσινο 

'b' Μπλε 

'c' Κυανό 

'm' Ματζέντα 

'y' Κίτρινο 

'k' Μαύρο 

'w' Άσπρο 
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o clr:  Συµβολοσειρά που ορίζει το χρώµα των συµβόλων κάθε κατηγορίας (βλ. Πίνα-

κα 1.1). Χρησιµοποιείται ένας χαρακτήρας για κάθε κατηγορία ή εναλλακτικά ένα 

σύµβολο για όλες τις κατηγορίες. Προκαθορισµένη τιµή: 'bgrcmyk'. 

o sym:  Συµβολοσειρά που ορίζει το σύµβολο κάθε κατηγορίας (βλ. Πίνακα 1.2). Χρησι-

µοποιείται ένας χαρακτήρας για κάθε κατηγορία ή εναλλακτικά ένα σύµβολο για όλες 

τις κατηγορίες. Προκαθορισµένη τιµή: '.'. 

o size:  ∆ιάνυσµα που ορίζει το µέγεθος των συµβόλων, µετρούµενο σε στιγµές (points). 

Χρησιµοποιείται ένας ακέραιος αριθµός για κάθε κατηγορία ή εναλλακτικά ένας µο-

ναδικός αριθµός για όλες τις κατηγορίες. Προκαθορισµένη τιµή: 6. 

o doleg:  Συµβολοσειρά που καθορίζει αν θα παραχθεί η λεζάντα µε την αντιστοιχία 

των συµβόλων µε τις κατηγορίες του προβλήµατος. ∆υνατές τιµές είναι 'on' και 

'off', µε την προεπιλεγµένη τιµή να είναι 'on'. 

o xnam, ynam:  Τα ονόµατα των δύο χαρακτηριστικών, προκειµένου να απεικονιστούν 

στους αντίστοιχους άξονες. 

Στα επόµενα κεφάλαια συνήθως χρησιµοποιείται η µορφή (2) της συνάρτησης. 

1.4.3 ∆ηµιουργία διαµερίσεων των δεδοµένων (cvpartition) 

Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.1.1, στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η τεχνι-

κή διασταυρωµένης επικύρωσης (cross-validation) 10-fold. Για τη διενέργειά της είναι α-

παραίτητη η διαµέριση των δεδοµένων σε 10k =  τεµάχια, για την παραγωγή των 10 ζευγών 

δεδοµένων εκπαίδευσης/δοκιµής (διαµερίσεις). Η διαµέριση αυτή επιτελείται µέσω της 

συνάρτησης cvpartition, η οποία είναι η µέθοδος οικοδόµησης της κλάσης cvparti-

tion και συντάσσεται ως εξής: 

cp = cvpartition(group, 'kfold', k) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου αναφοράς (διαστά-

σεις: 1Q× , όπου Q  ο αριθµός των διαθέσιµων προτύπων αναφοράς σε κάθε πρόβληµα 

κατηγοριοποίησης). 

o k: Ο αριθµός των τεµαχίων που θα δηµιουργηθούν. Στην παρούσα εργασία χρησιµο-

ποιούνται αποκλειστικά 10k =  τεµάχια. 

Ορίσµατα εξόδου: 

o cp:  Το αντικείµενο τις κλάσης cvpartition, που περιέχει όλη την απαραίτητη πλη-

ροφορία, δηλαδή τους δείκτες των προτύπων που ανήκουν σε κάθε διαµέριση. 

Επειδή η διαδικασία της διαµέρισης χωρίζει τα δεδοµένα µε τυχαίο τρόπο, κάθε φορά 

που κλείνει και ανοίγει το MATLAB τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά. Για να µη συµ-
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βαίνει αυτό, η γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών του MATLAB θα πρέπει να αρχικοποιηθεί 

µε ένα συγκεκριµένο φύτρο (seed), έτσι ώστε κάθε φορά να προκύπτουν τα ίδια αποτελέ-

σµατα. Το φύτρο τίθεται µε τη συνάρτηση rng(seed), όπου seed ένας οποιοσδήποτε ακέ-

ραιος αριθµός. Συνήθως τίθεται seed = 0, αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κάποιο 

άλλο φύτρο. Έτσι, η διαµέριση των δεδοµένων θα γίνεται στην εργασία αυτή εκτελώντας τις 

εντολές: 

1 rgn(0); 

2 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

1.4.4 Εφαρµογή τεχνικής διασταυρωµένης επικύρωσης (crossval) 

Έχοντας δηµιουργήσει τις απαραίτητες διαµερίσεις των δεδοµένων, η εφαρµογή της τε-

χνικής διασταυρωµένης επικύρωσης διενεργείται µέσω της συνάρτησης crossval, που 

παρέχεται από την εργαλειοθήκη στατιστικής του MATLAB. Η συνάρτηση έχει διάφορες 

πιο γενικές µορφές, αλλά για προβλήµατα κατηγοριοποίησης χρησιµοποιείται η εξής σύ-

νταξη: 

mcr = crossval('mcr', X,y, 'PredFun',pf, 'Partition',cp) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o Χ:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο αναφοράς (διαστάσεις: Q N× ). 

o y:  Το διάνυσµα-στήλη κελιών µε τις ετικέτες των προτύπων αναφοράς (διαστάσεις: 

1Q× ). 

o pf:  Ένας χειρισµός συνάρτησης (βλ. υποενότητα 1.2.6), που καλείται για την κατηγο-

ριοποίηση των προτύπων. Η συνάρτηση πρέπει να λαµβάνει ως είσοδο τρία ορίσµατα: 

τον πίνακα των δεδοµένων εκπαίδευσης, το αντίστοιχο διάνυσµα των κατηγοριών ανα-

φοράς και τον πίνακα µε τις τιµές εισόδου των δεδοµένων ελέγχου (µε αυτήν τη σειρά), 

ενώ πρέπει να επιστρέφει το αποτέλεσµα της κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα ελέγχου. 

Στην υποενότητα 1.2.6 έχει ήδη δοθεί ένα παράδειγµα του τρόπου ορισµού της συνάρ-

τησης αυτής. 

o cp:  Το αντικείµενο διασταυρωµένης επικύρωσης που παράγεται µέσω της κλάσης 

cvpartition.  

Ορίσµατα εξόδου: 

o mcr:  Το σφάλµα κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα δοκιµής. Το σφάλµα εκφράζεται ως 

απόλυτο ποσοστό, δηλαδή στο διάστηµα [ ]0,1 . 
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Κεφάλαιο 2 

∆ιαχωριστική Ανάλυση 

Η διαχωριστική ανάλυση (discriminant analysis) (Hilbe, 2009; Krzanowski, 1988; 

Seber, 1984) αποτελεί µία από τις αρχαιότερες µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης. Περιγρά-

φηκε για πρώτη φορά το 1936 από τον στατιστικολόγο Roland A. Fisher (Fisher, 1936) και 

είναι µία από τις πλέον διαδεδοµένες οικογένειες στατιστικών κατηγοριοποιητών. Μάλιστα 

το πρόβληµα κατηγοριοποίησης Iris που περιγράφηκε στην υποενότητα 1.3.1 εισήχθηκε 

από τον Fisher για την επίδειξη της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου. Οι επιµέρους µε-

θοδολογίες της διαχωριστικής ανάλυσης ανήκουν στην κατηγορία των παραµετρικών κατη-

γοριοποιητών, καθώς υποθέτουν ότι οι µεταβλητές εισόδου ακολουθούν κανονική κατανο-

µή. Η υπόθεση αυτή τις καθιστά κατάλληλες για σχετικά απλά προβλήµατα κατηγοριο-

ποίησης, για τα οποία η εν λόγω υπόθεση δεν καταστρατηγείται σε µεγάλο βαθµό. 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις διάφορες µορφές διαχωριστικής ανάλυσης που προ-

σφέρει το MATLAB και συγκεκριµένα η στατιστική εργαλειοθήκη. Αρχικά δίνεται µία σύ-

ντοµη περιγραφή των διαφόρων µορφών κατηγοριοποιητών της µεθοδολογίας (ενότητα 2.1) 

και στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνταξη των αντίστοιχων εντολών στο MATLAB (ενότη-

τα 2.2). Η ενότητα 2.3 παρέχει ένα εποπτικό παράδειγµα της εφαρµογής των µεθόδων σε 

απλοποιηµένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης δύο διαστάσεων, προκειµένου να γίνει κατα-

νοητός ο τρόπος µε τον οποίο διαχωρίζονται οι διάφορες κλάσεις του προβλήµατος. Τέλος, 

η ενότητα 2.4 εφαρµόζει τους κατηγοριοποιητές σε όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης 

που θεωρούνται σε αυτήν τη διπλωµατική εργασία. 

2.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας 

Η διαχωριστική ανάλυση χρησιµοποιεί τα δεδοµένα εκπαίδευσης προκειµένου να υπο-

λογίσει τις παραµέτρους µία συνάρτησης διαχωρισµού (discriminant function) ( )f x , που 
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ορίζεται στο χώρο των εισόδων. Η συνάρτηση αυτή (για την ακρίβεια, το πρόσηµό της) κα-

θορίζει τα σύνορα διαχωρισµού µεταξύ των κατηγοριών του προβλήµατος, από όπου προ-

κύπτει και το όνοµα της µεθοδολογίας. Έστω ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης µε N  χα-

ρακτηριστικά και M  κατηγορίες. Επιπλέον υποθέτουµε ότι παρέχεται ένα σύνολο εκπαί-

δευσης µε Q  κατηγοριοποιηµένα πρότυπα αναφοράς. Παρακάτω θεωρείται ότι ένα οποιο-

δήποτε δείγµα εισόδου αναπαρίσταται ως ένα διάνυσµα γραµµή [ ]1 2
, , ,

N
x x x=x … . 

Η διαχωριστική ανάλυση υποθέτει ότι τα όλα τα χαρακτηριστικά του προβλήµατος ακο-

λουθούν κανονική κατανοµή. Σε πρώτη φάση υποθέτουµε ότι το πρόβληµα κατηγοριοποί-

ησης έχει µόνο δύο κατηγορίες ( 2M = ). Η πιο απλή µορφή κατηγοριοποιητή προκύπτει 

αν υποτεθεί επιπλέον ότι όλες οι επιµέρους τιµές συνδιακύµανσης (covariance) µεταξύ των 

χαρακτηριστικών είναι ίσες. Σε αυτήν την περίπτωση η ανάλυση ονοµάζεται γραµµική δια-

χωριστική ανάλυση (linear discriminant analysis, LDA) και έχει ως αποτέλεσµα τη δηµι-

ουργία ενός γραµµικού κατηγοριοποιητή. Η συνάρτηση διαχωρισµού στην LDA ορίζεται ως 

εξής: 

 ( )LDA
B K L= + ⋅x x   (2.1) 

όπου K  ένας αριθµός και [ ]T1
, ,

N
L = ℓ … ℓ  το διάνυσµα-στήλη των γραµµικών παραµέτρων, 

µε διαστάσεις 1N × . Όπως είναι εµφανές, η συνάρτηση διαχωρισµού είναι ένας γραµµικός 

συνδυασµός όλων των χαρακτηριστικών. Σύµφωνα µε την LDA, ένα διάνυσµα εισόδου x  

κατηγοριοποιείται στην πρώτη κλάση αν ( )LDA
0B <x  και στη δεύτερη αν ( )LDA

0B >x . Η ε-

ξίσωση ( )LDA
0B =x  ορίζει το σύνορο διαχωρισµού στο χώρο των εισόδων. Αν θεωρήσουµε 

την ειδικότερη περίπτωση ενός προβλήµατος κατηγοριοποίησης µε µόνο δύο χαρακτηρι-

στικά, τότε η σχέση (2.1) λαµβάνει τη µορφή: 

 ( )LDA 1 2 1 1 2 2
,B x x K x x= + ⋅ + ⋅ℓ ℓ .  (2.2) 

Είναι εµφανές ότι η εξίσωση ( )LDA 1 2
, 0B x x =  αναπαριστά γεωµετρικά µία ευθεία στο χώρο 

των εισόδων, διαχωρίζοντάς τον σε δύο ηµιεπίπεδα. Το ηµιεπίπεδο ( )LDA
0B <x  κατηγοριο-

ποιείται στην πρώτη κατηγορία και το ηµιεπίπεδο ( )LDA
0B >x  στη δεύτερη. Με άλλα λόγια, 

ο κατηγοριοποιητής LDA χωρίζει το χώρο των εισόδων µε γραµµές και αναθέτει κάθε υπο-

περιοχή σε µία κατηγορία. 

Τα περισσότερα προβλήµατα κατηγοριοποίησης δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµα. Σε τέ-

τοιες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τετραγωνική διαχωριστική ανάλυση (quad-

ratic discriminant analysis, QDA), που αποτελεί γενίκευση της LDA. Η QDA υποθέτει και 

πάλι ότι τα χαρακτηριστικά ακολουθούν κανονική κατανοµή, αλλά δεν κάνει καµία υπό-

θεση ως προς τις τιµές συνδιακύµανσης των επιµέρους µεταβλητών. Η συνάρτηση διαχω-

ρισµού ενός κατηγοριοποιητή QDA περιλαµβάνει έναν επιπλέον όρο: 
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 ( ) T

QDA
B K L Q= + ⋅ + ⋅ ⋅x x x x , (2.3) 

όπου Q  είναι ένας τετραγωνικός πίνακας µε διαστάσεις N N× , που περιέχει τις επιπλέον 

παραµέτρους των τετραγωνικών όρων. Ένα δείγµα κατηγοριοποιείται σε µία από τις δύο 

κατηγορίες του προβλήµατος ανάλογα µε το πρόσηµο της συνάρτησης ( )QDA
B x , όπως α-

κριβώς και στην περίπτωση του LDA. Στην ειδική περίπτωση ενός προβλήµατος µε δύο 

χαρακτηριστικά εισόδου, ο πίνακας Q  έχει τη µορφή: 

 
11 12

21 22

q q
Q

q q

 
=  
 

 (2.4) 

 και η σχέση (2.3) λαµβάνει τη µορφή: 

 ( ) ( )2 2

QDA 1 2 1 1 2 2 1 11 2 22 1 2 12 21
,B x x K x x x q x q x x q q= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +ℓ ℓ . (2.5) 

Όπως είναι εµφανές, πλέον υπάρχουν οι τετραγωνικοί όροι 2

1
x , 2

2
x  και 

1 2
x x , γεγονός που 

εξηγεί το όνοµα της µεθοδολογίας. Στην παραπάνω περίπτωση, το σύνορο διαχωρισµού των 

δύο κατηγοριών στο δισδιάστατο χώρο των εισόδων αναπαριστά γεωµετρικά κάποια κωνική 

τοµή, ανάλογα µε τις τιµές των παραµέτρων L  και Q . Εποµένως, τα σύνορα διαχωρισµού 

του κατηγοριοποιητή QDA είναι πιο σύνθετα από αυτά του LDA, επιτρέποντας την επίλυση 

δυσκολότερων προβληµάτων κατηγοριοποίησης. Ταυτόχρονα όµως αυξάνεται και η πιθα-

νότητα µείωσης των δυνατοτήτων γενίκευσης του κατηγοριοποιητή, καθώς θεωρείται ένα 

πιο σύνθετο µοντέλο κατηγοριοποίησης. 

Για ένα δεδοµένο πρόβληµα κατηγοριοποίησης, σκοπός του αλγορίθµου εκπαίδευσης 

είναι η ανεύρεση των βέλτιστων τιµών για τις παραµέτρους K , L  και Q  (όταν θεωρείται ο 

QDA), βάσει του συνόλου εκπαίδευσης. Στην περίπτωση της διαχωριστικής ανάλυσης, ο 

αλγόριθµος εκπαίδευσης είναι απλός. Αρχικά υπολογίζονται ο µέσος όρος κάθε χαρακτη-

ριστικού και ο πίνακας συνδιακύµανσης (covariance matrix), όπως αυτά προκύπτουν από 

τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των πα-

ραµέτρων K , L  και Q , µέσω κατάλληλων µαθηµατικών σχέσεων που βασίζονται στη θεω-

ρία της επαγωγικής στατιστικής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του QDA, οι ε-

λεύθερες παράµετροι του κατηγοριοποιητή µπορούν εναλλακτικά να υπολογιστούν και 

µέσω της απόστασης Mahalanobis, µία επιλογή που προσφέρει το MATLAB. Η απόσταση 

Mahalanobis (Mahalanobis, P. C., 1936; De Maesschalck et al., 2000) αποτελεί ένα µέ-

τρο απόστασης δύο σηµείων, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον αποτελεσµατικό υπο-

λογισµό της οµοιότητας (similarity) ενός άγνωστου σηµείου µε ένα γνωστό στην περίπτωση 

προβληµάτων πολλών µεταβλητών. 

Η διαχωριστική ανάλυση έχει στενή σχέση µε µία άλλη θεωρία της στατιστικής, που ο-

νοµάζεται θεωρία Bayes. Η θεωρία Bayes επιτρέπει εκτός από την κατάταξη ενός δείγµα-
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τος x  σε µία κατηγορία 
k

C  και τον υπολογισµό της πιθανότητας το δείγµα αυτό να ανήκει 

όντως στην κατηγορία αυτή. Η πιθανότητα αυτή ονοµάζεται εκ των υστέρων (posterior) και 

συµβολίζεται µε ( )Pr |
k

C x . Σε ένα πρόβληµα δύο κατηγοριών, εκ των υστέρων πιθανότητα 

κοντά στη µονάδα εκφράζει ότι το δείγµα ανήκει στην εν λόγω κατηγορία µε µεγάλη βε-

βαιότητα, σύµφωνα πάντα µε τον εφαρµοζόµενο κατηγοριοποιητή. Αντίθετα, µία πιθανότη-

τα κοντά στην τιµή 0.5 σηµατοδοτεί τη σχετική αδυναµία του κατηγοριοποιητή να εκφέρει 

µία βέβαιη απόφαση. Για τον υπολογισµό της εκ των υστέρων πιθανότητας απαιτείται —

εκτός βεβαίως από τον υπολογισµό της συνάρτησης διαχωρισµού— η γνώση των λεγόµενων 

εκ των προτέρων πιθανοτήτων κάθε κατηγορίας (class priors). Οι πιθανότητες αυτές συµβο-

λίζονται µε ( )jp C , 1, ,j M= … , και ουσιαστικά εκφράζουν την πιθανότητα ένα οποιοδήποτε 

δείγµα να ανήκει στην κατηγορία 
j

C  του προβλήµατος. Θεωρητικά, οι εκ των προτέρων 

πιθανότητες παρέχονται από το χρήστη. Στην πράξη όµως υπολογίζονται βάσει απλών δι-

αισθητικών κριτηρίων. ∆ύο τέτοια κριτήρια είναι τα πλέον διαδεδοµένα: είτε τίθενται µε 

οµοιόµορφη κατανοµή στην τιµή ( ) 1jp C M= , είτε υπολογίζονται ως η συχνότητα εµφάνι-

σης κάθε κατηγορίας στο σύνολο εκπαίδευσης ( )j jp C Q Q= , όπου 
j

Q  ο αριθµός των προ-

τύπων εκπαίδευσης που ανήκουν στην κατηγορία 
j

C . Βάσει λοιπόν των ( )jp C  και του µο-

ντέλου κατηγοριοποίησης, η διαχωριστική ανάλυση µπορεί να υπολογίζει και τις εκ των 

υστέρων πιθανότητες, παρέχοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο και τη βεβαιότητα των επιµέρους 

κατηγοριοποιήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το άθροισµα τόσο των εκ των προτέρων όσο 

και των εκ των υστέρων πιθανοτήτων για όλες τις κατηγορίες ισούται πάντα µε τη µονάδα. 

Η ως τώρα περιγραφή περιορίστηκε στην περίπτωση προβληµάτων κατηγοριοποίησης 

µε δύο κατηγορίες. Η επέκταση της διαχωριστικής ανάλυσης στην περίπτωση ύπαρξης πε-

ρισσοτέρων κατηγοριών µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Στο MATLAB, η ανάλυση 

εφαρµόζεται M  φορές, µία για κάθε κατηγορία του προβλήµατος. Σε κάθε επανάληψη ε-

πιλύεται το πρόβληµα διαχωρισµού της αντίστοιχης κατηγορίας 
j

C  εναντίον όλων των υ-

πολοίπων και υπολογίζεται η εκ των υστέρων πιθανότητα ( )Pr |jC x . Το δείγµα εισόδου κα-

τηγοριοποιείται τελικά στην κατηγορία που εµφανίζει τη µεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθα-

νότητα. 

2.2 Σύνταξη των εντολών 

Η εφαρµογή της διαχωριστικής ανάλυσης στο MATLAB είναι ιδιαίτερα απλή και επιτε-

λείται µέσω της συνάρτησης classify. Τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου ακολουθούν τις 

συµβάσεις της στατιστικής εργαλειοθήκης του MATLAB. Έτσι, το σύνολο εκπαίδευσης 

(που έστω ότι περιέχει 
trn

Q  πρότυπα) ορίζεται από έναν πίνακα διαστάσεων 
trn

Q N× , που 

περιέχει τις τιµές των χαρακτηριστικών για κάθε πρότυπο, και ένα διάνυσµα κελιών διά-
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στασης 
trn

1Q × , που περιέχει την ετικέτα του κάθε προτύπου. Σκοπός είναι η κατηγοριο-

ποίησης ενός συνόλου διανυσµάτων εισόδων (για παράδειγµα ένα σύνολο δοκιµής), που 

περιέχει 
sample

Q  δείγµατα. Το σύνολο αυτό αναπαρίσταται από έναν πίνακα µε διαστάσεις 

sample
Q N× . Η σύνταξη της εντολής classify έχει τις παρακάτω µορφές: 

(1) result = classify(sample,training,group) 

(2) result = classify(sample,training,group,'type') 

(3) result = classify(sample,training,group,'type',prior) 

(4) [result,err,posterior,logp,coeff] = classify(...) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o sample:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε στοιχείο που πρέπει να κατηγοριο-

ποιηθεί (διαστάσεις: 
sample

Q N× ). 

o training:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο του συνόλου εκπαίδευ-

σης (διαστάσεις: 
trn

Q N× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

1Q × ). 

o type:  Ο τύπος της συνάρτησης διαχωρισµού µέσα σε µονά εισαγωγικά. Το όρισµα 

type µπορεί να είναι ένα εκ των: 

� linear: Ο κατηγοριοποιητής LDA. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέ-

τρου type. 

� diaglinear: Όπως ο LDA, αλλά θεωρώντας διαγώνιο πίνακα συνδιακύµανσης. 

� quadratic: Ο κατηγοριοποιητής QDA. 

� diagquadratic: Όπως ο QDA, αλλά θεωρώντας διαγώνιο πίνακα συνδιακύµαν-

σης. 

� mahalanobis: Ο κατηγοριοποιητής QDA, χρησιµοποιώντας την απόσταση Ma-

halanobis. 

o prior:  Όρισµα που επιτρέπει τον καθορισµό των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των 

κατηγοριών. Το όρισµα αυτό µπορεί να είναι: 

� Ένα διάνυσµα M  στοιχείων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στην εκ των προτέ-

ρων πιθανότητα ( )jp C  της κάθε κατηγορίας του προβλήµατος 
j

C , 1, ,j M= … . 

� Η συµβολοσειρά 'empirical', που υποδηλώνει ότι οι εκ των προτέρων πιθανότη-

τες θα υπολογιστούν από τη συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας στο σύνολο 

εκπαίδευσης. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου prior είναι ένα διάνυσµα µε την τιµή 1 M  

για όλες τις κατηγορίες, θεωρώντας δηλαδή οµοιόµορφη κατανοµή. 

� Η παράµετρος prior δε χρησιµοποιείται όταν ο τύπος της συνάρτησης διαχωρισµού 

είναι Mahalanobis. 
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Ορίσµατα εξόδου: 

o result:  Το διάνυσµα κελί µε την κατηγορία του κάθε στοιχείου του πίνακα sample, 

δηλαδή το αποτέλεσµα της κατηγοριοποίησης (διαστάσεις: 
sample

1Q × ). 

o err:  Το σφάλµα αντικατάστασης, δηλαδή το ποσοστό των εσφαλµένως κατηγοριοποι-

ηµένων προτύπων στο σύνολο εκπαίδευσης. 

o posterior:  Ένας πίνακας διαστάσεων 
sample

Q M×  που περιέχει τις εκ των υστέρων πι-

θανότητες ( )Pr |
p

jC x  για όλα τα δείγµατα του sample, ως προς τις M  κατηγορίες του 

προβλήµατος. 

o logp:  Το διάνυσµα διαστάσεων 
sample

1Q × , που περιέχει για κάθε δείγµα του πίνακα 

sample το λογάριθµο της άνευ όρων πρόβλεψης (unconditional estimate) της πυκνό-

τητας πιθανότητας, που ορίζεται ως ( ) ( ) ( )
1
Pr |

Mp p

j ij
p C p C

=
= ⋅∑x x . Το όρισµα αυτό δεν 

υπολογίζεται όταν ο τύπος της συνάρτησης διαχωρισµού είναι Mahalanobis. 

o coeff:  Ένας πίνακας-δοµή διαστάσεων M M× , όπου το εκάστοτε στοιχείο του 

coeff(i,j) περιέχει πληροφορία σχετικά µε το διαχωρισµό των κατηγοριών 
i

C  και 

j
C . Συγκεκριµένα, το στοιχείο coeff(i,j) έχει τα ακόλουθα πεδία: 

� type: Ο τύπος της συνάρτησης διαχωρισµού, όπως καθορίστηκε από το αντίστοιχο 

όρισµα εισόδου. 

� name1: Το όνοµα της κατηγορίας 
i

C . 

� name2: Το όνοµα της κατηγορίας 
j

C . 

� const: Ο σταθερός όρος της συνάρτησης διαχωρισµού K . 

� linear: Οι γραµµικοί όροι της συνάρτησης διαχωρισµού L  (διαστάσεις: 1N × ). 

� quadratic: Οι τετραγωνικοί όροι της συνάρτησης διαχωρισµού Q , αν εφαρµόζε-

ται ανάλυση QDA (διαστάσεις: N N× ). Το πεδίο αυτό δεν υπάρχει στις περιπτώσεις 

'linear' και 'diaglinear'. 

� Για τις περιπτώσεις 'linear' και 'diaglinear', ένα δείγµα x  κατηγοριοποιείται 

στην κατηγορία 
i

C  αν 0 K L< + ⋅x  και στην κατηγορία 
j

C  στην αντίθετη περίπτωση. 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το δείγµα κατηγοριοποιείται στην κλάση 
i

C  αν 
T0 K L Q< + ⋅ + ⋅ ⋅x x x . 

� Τα πεδία των δοµών coeff(i,i) είναι προφανώς κενά. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή, η µορφή (1) της συνάρτησης έχει ως αποτέλε-

σµα τη δηµιουργία ενός κατηγοριοποιητή LDA. Η µορφή (2) επιτρέπει την επιλογή της συ-

νάρτησης διαχωρισµού, παρέχοντας τη δυνατότητα δηµιουργίας και του κατηγοριοποιητή 

QDA, τόσο στην τυπική µορφή του όσο και µέσω της απόστασης Mahalanobis, όπως περι-

γράφηκε στην προηγούµενη ενότητα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι το MATLAB 

επιτρέπει και δύο άλλες περιπτώσεις διαχωριστικής ανάλυσης (θέτοντας ως τύπο συνάρτη-

σης διαχωρισµού 'diaglinear' ή 'diagquadratic'), που θεωρούν διαγώνιο πίνακα 
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συνδιακύµανσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η υπόθεση ότι όλες οι µεταβλητές εισό-

δους είναι µεταξύ τους ασυσχέτιστες, δηλαδή οι τιµές ενός χαρακτηριστικού δεν εξαρτώ-

νται από τις τιµές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται στη στα-

τιστική ορολογία ως απλή (naïve) και προφανώς δεν ισχύει για όλα τα προβλήµατα κατη-

γοριοποίησης. Οι κατηγοριοποιητές που δηµιουργούνται µε τις συγκεκριµένες επιλογές 

διαµορφώνουν πιο απλά σύνορα κατηγοριοποίησης και αποτελούν ειδικές περιπτώσεις του 

απλού κατηγοριοποιητή Bayes, που περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο. Η µορφή (3) της 

συνάρτησης παρέχει τη δυνατότητα καθορισµού των εκ των προτέρων πιθανοτήτων κάθε 

κατηγορίας από το χρήστη, αλλά η προκαθορισµένη τιµή είναι η πλέον κατάλληλη για τα 

περισσότερα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Όσον αφορά τα ορίσµατα εξόδου, το σηµα-

ντικότερο είναι προφανώς το πρώτο, που παρέχει την έξοδο του κατηγοριοποιητή για όλα 

τα δείγµατα του συνόλου δοκιµής sample. Η µορφή (4) της συνάρτησης επιστρέφει επι-

πλέον πληροφορία για την κατηγοριοποίηση (όπως το σφάλµα αντικατάστασης και τις εκ 

των υστέρων πιθανότητες). Εντούτοις, τα επιπλέον αυτά ορίσµατα δε θα χρησιµοποιηθούν 

στην ανάλυση που ακολουθεί. 

2.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής 

Για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ένας κατηγοριοποιητής διαχωρίζει τις κα-

τηγορίες του προβλήµατος, είναι ιδιαιτέρως υποβοηθητική η εποπτική µελέτη των συνόρων 

κατηγοριοποίησης που αυτός χαράσσει. Εντούτοις, όλα σχεδόν τα προβλήµατα κατηγοριο-

ποίησης ορίζονται σε πολυδιάστατους χώρους εισόδου, καθιστώντας αδύνατη τη γραφική 

αναπαράσταση των συνόρων αυτών. Για αυτό το λόγο, στην παρούσα ενότητα θα παρουσι-

αστούν παραδείγµατα θεωρώντας µόνο δύο χαρακτηριστικά του προβλήµατος Iris, που 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 1.3.1. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η αναπαρά-

σταση των συνόρων διαχωρισµού και των αντίστοιχων περιοχών ανάθεσης κάθε κατηγορί-

ας, µέσω απλών δισδιάστατων γραφηµάτων. Τα παραδείγµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν 

και στα επόµενα κεφάλαια, προκειµένου να αναδειχθούν οι διαφορές και οι οµοιότητες 

µεταξύ των διαφορετικών µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης. 

Σε πρώτη φάση θεωρούµε το πρόβληµα Iris διατηρώντας µόνο τα πρώτα δύο χαρακτη-

ριστικά (µήκος και πλάτος σέπαλων): 

1 load fisheriris 

2 xFeature = meas(:,1); 

3 yFeature = meas(:,2); 

4 features = [xFeature, yFeature]; 

5 xName = 'Sepal length'; 

6 yName = 'Sepal width'; 

7 xLimits = [min(xFeature), max(xFeature)]; 

8 yLimits = [min(yFeature), max(yFeature)]; 
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Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η γραµµή 1 του παραπάνω κώδικα φορτώνει στο workspace του 

MATLAB τα δεδοµένα εισόδου και εξόδου του προβλήµατος Iris (meas και species, αντι-

στοίχως). Οι γραµµές 2 και 3 διατηρούν τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά, ενώ η γραµµή 4 

δηµιουργεί τον πίνακα εισόδου, που θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από την εντολή 

classify. Οι γραµµές 5 και 6 αποθηκεύουν τα ονόµατα των χαρακτηριστικών, ενώ οι 

γραµµές 7 και 8 αποθηκεύουν τα όρια των δύο χαρακτηριστικών (ελάχιστες και µέγιστες 

τιµές) και θα χρησιµοποιηθούν παρακάτω. 

Το Σχήµα 2.1 παρουσιάζει το διάγραµµα διασποράς του παραδείγµατος και προέκυψε 

χρησιµοποιώντας την εντολή gscatter (βλ. υποενότητα 1.4.2): 

9 gscatter(xFeature, yFeature, species, 'rbg', 'v^o'); 

10 grid on; 

11 axis([xLimits, yLimits]); 

12 xlabel('Sepal length'); 

13 ylabel('Sepal width'); 

Η γραµµή 10 παραπάνω εισάγει το πλέγµα, ενώ η γραµµή 11 περιορίζει τα όρια του γρα-

φήµατος στο χώρο ορισµού των δύο χαρακτηριστικών. Επιπλέον, οι γραµµές 12 και 13 ει-

σάγουν τα ονόµατα των χαρακτηριστικών σε κάθε άξονα. Όπως είναι εµφανές, η κατηγορία 

Setosa είναι γραµµικά διαχωρίσιµη από τις άλλες δύο. Οι κατηγορίες Versicolor και Vir-

ginica όµως παρουσιάζουν µεγάλη επιµειξία. Μάλιστα υπάρχουν πολλά ζεύγη προτύπων 

 

Σχήµα 2.1  ∆ιάγραµµα διασποράς των δεδοµένων του προβλήµατος Iris, θεωρώντας τα δύο πρώ-
τα χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος σέπαλων). 
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µε ίσες τιµές χαρακτηριστικών αλλά διαφορετική κατηγορία. Είναι λοιπόν εµφανές ότι οι 

δύο αυτές κατηγορίες δε µπορούν να διαχωριστούν ικανοποιητικά θεωρώντας µόνο τα δύο 

πρώτα χαρακτηριστικά του προβλήµατος. Εντούτοις, το συγκεκριµένο παράδειγµα θεωρεί-

ται σε αυτήν τη διπλωµατική εργασία προκειµένου να αναδειχθεί η συµπεριφορά των δια-

φόρων κατηγοριοποιητών όταν εµφανίζεται µεγάλος βαθµός επικάλυψης µεταξύ των προ-

τύπων δύο κατηγοριών. 

Σκοπός του παραδείγµατος είναι η απεικόνιση της κατηγορίας στην οποία ανατίθενται 

όλα τα σηµεία του δισδιάστατου χώρου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει αρχικά να δηµιουρ-

γηθεί ένα πλέγµα µε όλα τα σηµεία του χώρου, θεωρώντας όλα τα πιθανά ζεύγη τιµών των 

δύο χαρακτηριστικών µε κατάλληλη διακριτοποίηση. Η διαδικασία αυτή επιτελείται µέσω 

των εξής εντολών: 

14 xSpace = linspace(xLimits(1), xLimits(2), 150); 

15 ySpace = linspace(yLimits(1), yLimits(2), 150); 

16 [xGrid, yGrid] = meshgrid(xSpace, ySpace); 

17 xGrid = xGrid(:); 

18 yGrid = yGrid(:); 

19 xyGrid = [xGrid, yGrid]; 

Αρχικά διακριτοποιείται ο χώρος ορισµού της κάθε µεταβλητής εισόδου σε ένα πλήθος 

150 ισαπεχουσών τιµών (γραµµές 14 και 15). Η διακριτοποίηση αυτή επιτελείται εύκολα 

στο MATLAB, µέσω της εντολής linspace. Η συγκεκριµένη εντολή δέχεται τρία ορίσµατα: 

µία ελάχιστη τιµή, µία µέγιστη και το πλήθος k  των σηµείων, αντιστοίχως. Επιστρέφει δε 

ένα διάνυσµα µε k  ισαπέχουσες τιµές, από την ελάχιστη ως τη µέγιστη. Η συνάρτηση 

meshgrid στη γραµµή 16 παράγει δύο πίνακες xGrid και yGrid, όπου οι γραµµές του 

xGrid είναι αντίγραφα του xSpace και οι στήλες του yGrid είναι αντίγραφα του ySpace. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα αντίστοιχα ζεύγη τιµών των δύο πινάκων ορίζουν τις συντεταγµένες 

όλων των πιθανών συνδυασµών τιµών, δηλαδή τις συντεταγµένες των σηµείων του τετραγω-

νικού πλέγµατος. Οι εντολές στις γραµµές 17 και 18 µετατρέπουν τους πίνακες αυτούς σε 

διανύσµατα στήλες (τοποθετώντας τις στήλες του κάθε πίνακα τη µία κάτω από την άλλη), 

δεδοµένου ότι η εντολή classify απαιτεί τα σηµεία να βρίσκονται σε µορφή διανύσµα-

τος. 

Πλέον είναι εφικτή η εφαρµογή της εντολής classify για την κατηγοριοποίηση όλων 

των σηµείων του χώρου, βάσει του συνόλου εκπαίδευσης. Αρχικά θεωρείται η περίπτωση 

του κατηγοριοποιητή LDA, που προκύπτει χρησιµοποιώντας τη µορφή (1) της εντολής 

classify, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα: 

20 resultGrid = classify(xyGrid, features, species); 
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Τελικά, το ζητούµενο γράφηµα προκύπτει µέσω των εντολών: 

21 gscatter(xGrid, yGrid, resultGrid, 'brg', '.', 1); 

22 hold on; 

23 gscatter(xFeature, yFeature, species, 'rbg', 'v^o'); 

24 axis([xLimits, yLimits]); 

25 xlabel('Sepal length'); 

26 ylabel('Sepal width'); 

Για το διάγραµµα διασποράς όλων των σηµείων του χώρου χρησιµοποιείται το σύµβολο τε-

λεία µε µέγεθος 1 (γραµµή 21). Η εντολή hold on εξασφαλίζει ότι το νέο σχήµα θα απει-

κονιστεί πάνω στο προηγούµενο, χωρίς να το αντικαταστήσει. Έτσι είναι εφικτό να απεικο-

νιστεί από πάνω και το διάγραµµα διασποράς των προτύπων εκπαίδευσης (γραµµή 23). 

Τέλος, οι γραµµές 24–26 ρυθµίζουν τα όρια του γραφήµατος και εισάγουν τα ονόµατα των 

µεταβλητών, όπως και προηγουµένως. Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.4.2, η εντολή 

gscatter χρωµατίζει την κάθε κλάση µε τη σειρά εµφάνισής της στο όρισµα των κλάσεων 

(το τρίτο όρισµα της συνάρτησης). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εντολές των γραµ-

µών 21 και 23 θεωρούν διαφορετική σειρά χρωµάτων στο τέταρτο όρισµα της συνάρτησης. 

Η σωστή σειρά χρωµάτων για την εντολή της γραµµής 21 βρέθηκε µέσω δοκιµών. 

Το αποτέλεσµα φαίνεται στο Σχήµα 2.2. Ο κατηγοριοποιητής LDA έχει διαχωρίσει το 

χώρο των εισόδων µε ευθείες γραµµές και κάθε υποπεριοχή έχει ανατεθεί σε µία κατηγο-

 

Σχήµα 2.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris, µέσω της κατηγοριοποίησης LDA. 
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ρία. Όπως ήταν αναµενόµενο, αρκετά από τα πρότυπα εκπαίδευσης που ανήκουν στις κα-

τηγορίες Versicolor και Virginica κατηγοριοποιούνται εσφαλµένως, καθώς οι κατηγορίες 

αυτές δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµες στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Αυτό µπορεί να φα-

νεί εφαρµόζοντας την εντολή classify στα δεδοµένα εκπαίδευσης και υπολογίζοντας στη 

συνέχεια το σφάλµα αντικατάστασης (δηλαδή το σφάλµα κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα 

εκπαίδευσης): 

27 resultTraining = classify(features, features, species); 

28 bad = ~strcmp(resultTraining, species); 

29 resubErr = sum(bad) / length(species) 

Στον παραπάνω κώδικα, η γραµµή 28 συγκρίνει δύο αλφαριθµητικά διανύσµατα κελιών 

µέσω της εντολής strcmp, που επιστρέφει ένα διάνυσµα µε λογικές τιµές (true/false) για 

κάθε στοιχείο, που εκφράζει αν οι αντίστοιχες συµβολοσειρές στα δύο διανύσµατα είναι 

ίδιες ή όχι. Ο τελεστής ~ αντιστρέφει το αποτέλεσµα, έτσι ώστε τα εσφαλµένως κατηγοριο-

ποιηµένα πρότυπα να λαµβάνουν τη λογική τιµή true. Στο MATLAB, οι λογικές τιµές true 

και false µπορούν να µετατραπούν αυτόµατα στις αριθµητικές τιµές 0 και 1, αντίστοιχα, 

οπότε ο όρος sum(bad) στη γραµµή 29 υπολογίζει ουσιαστικά τον αριθµό των εσφαλµένων 

κατηγοριοποιήσεων. Ο αριθµός αυτός διαιρείται στη συνέχεια µε το πλήθος των δεδοµένων 

(το µήκος του διανύσµατος species), προκειµένου να υπολογιστεί το σφάλµα αντικατάστα-

σης (resubErr). Στο παράδειγµα αυτό, το σφάλµα προκύπτει 0.2 (ή 20%), που σηµαίνει 

ότι 30 από τα 150 διαθέσιµα πρότυπα έχουν κατηγοριοποιηθεί εσφαλµένως. Η επιµειξία 

µεταξύ των κατηγοριών µπορεί να φανεί υπολογίζοντας και τον πίνακα σύγχυσης, µέσω της 

εντολής confusionmat (βλ. υποενότητα 1.4.1): 

30 [trainingCM, grpOrder] = confusionmat(species, resultTraining) 

Το αποτέλεσµα της εντολής στη γραµµή εντολών του MATLAB είναι το εξής: 

trainingCM = 

    49     1     0 

     0    36    14 

     0    15    35 

grpOrder =  

    'setosa' 

    'versicolor' 

    'virginica' 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω αποτέλεσµα, 15 πρότυπα της κατηγορίας Virginica κα-

τηγοριοποιήθηκαν εσφαλµένως στην κατηγορία Versicolor από τον LDA, ενώ 14 άλλα πρό-

τυπα της κατηγορίας Versicolor κατηγοριοποιήθηκαν εσφαλµένως στην κατηγορία Virgin-

ica. 

Η ως τώρα περιγραφή περιορίστηκε στην εφαρµογή της γραµµικής διαχωριστικής ανά-

λυσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίστοιχη µελέτη για όλες τις υπόλοιπες επι-
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λογές συνάρτησης διαχωρισµού που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο κώδικας που παρουσιάστηκε ως τώρα, αντικαθιστώντας τη 

γραµµή 20 µε την εξής: 

20 resultGrid = classify(xyGrid, features, species, type); 

   

                            (α)                                                                  (β) 

   

                            (γ)                                                                  (δ) 

 

(ε) 

Σχήµα 2.3  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris, για όλες τις δυνατές περιπτώσεις της διαχωριστικής ανάλυσης. 
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όπου  στη θέση του type τίθεται κατά περίπτωση ένα εκ των 'diaglinear', 

'quadratic', 'diagquadratic' ή 'mahalanobis'. Αντίστοιχα µεταβάλλεται και η 

γραµµή 27, για τον υπολογισµό του σφάλµατος αντικατάστασης (εκπαίδευσης). Τα αποτε-

λέσµατα δίνονται στο Σχήµα 2.3, όπου έχει συµπεριληφθεί για ευκολία και η περίπτωση 

του κλασικού LDA (Σχήµα 2.3(a)) που παρουσιάστηκε προηγουµένως. Πάνω από κάθε ε-

πιµέρους γράφηµα αναγράφεται ο τύπος της ανάλυσης, καθώς επίσης και το αντίστοιχο 

σφάλµα αντικατάστασης. 

Ο κατηγοριοποιητής QDA (Σχήµα 2.3(γ)) διαµορφώνει τα σύνορα διαχωρισµού µέσω τε-

τραγωνικών καµπυλών. Παρόλα αυτά, το σφάλµα αντικατάστασης προκύπτει ίσο µε αυτό 

του LDA. Η επιλογή 'diagquadratic' (Σχήµα 2.3(δ)) οδηγεί σε λιγότερο σύνθετα σύνορα 

διαχωρισµού συγκριτικά µε τον κλασικό QDA, µε ελαφρώς υψηλότερο σφάλµα κατηγορι-

οποίησης. Αυτό οφείλεται στην υπόθεση ότι τα δύο χαρακτηριστικά είναι µεταξύ τους ασυ-

σχέτιστα, όπως σχολιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα. Αντίστοιχα, η επιλογή 'diag-

linear' (Σχήµα 2.3(β)) οδηγεί σε διαφορετική χάραξη των συνόρων κατηγοριοποίησης 

από αυτήν του κλασικού LDA, αυτή τη φορά µε οριακά χαµηλότερο σφάλµα. Τέλος, µε 

την επιλογή  'mahalanobis' (Σχήµα 2.3(ε)) προκύπτει ένας κατηγοριοποιητής πολύ πα-

ρόµοιος µε αυτόν της κλασικής QDA, µε οριακά µικρότερο σφάλµα. Σε γενικές γραµµές 

όµως, τα σφάλµατα που παρατηρούνται και στις πέντε περιπτώσεις είναι αρκετά παρόµοια. 

Ως τελευταίο παράδειγµα θα θεωρηθεί και πάλι το πρόβληµα Iris, διατηρώντας αυτή τη 

φορά όµως τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά (µήκος και πλάτος πετάλων). Όπως αναφέρ-

θηκε στην υποενότητα 1.3.1, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι τα πλέον σηµαντικά του 

προβλήµατος και επαρκούν για τον ορθό διαχωρισµό της συντριπτικής πλειονότητας των 

προτύπων αναφοράς. Για τη διενέργεια του πειράµατος αυτού χρησιµοποιείται και πάλι ο 

κώδικας που δόθηκε παραπάνω, αντικαθιστώντας τις γραµµές 2–3 και 5–6 µε τις εξής: 

2 xFeature = meas(:,3); 

3 yFeature = meas(:,4); 

5 xName = 'Petal length'; 

6 yName = 'Petal width'; 

Τα αποτελέσµατα για τους διάφορους τύπους διαχωριστικής ανάλυσης παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 2.4. Σε γενικές γραµµές τα συµπεράσµατα είναι ίδια µε αυτά του προηγούµενου 

παραδείγµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η περίπτωση 'diagquadratic', 

που είναι αρκετά διαφορετική από την 'quadratic', εµφανίζοντας διπλάσιο σφάλµα κα-

τηγοριοποίησης. Σε αυτό το πρόβληµα η υπόθεση ανεξαρτησίας των χαρακτηριστικών ει-

σόδου δεν αποτελεί την ορθότερη επιλογή (τουλάχιστον στην περίπτωση του QDA), οδηγώ-

ντας σε υποδεέστερα αποτελέσµατα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η κλασική µορφή του 

QDA εµφανίζει το µικρότερο σφάλµα αντικατάστασης, ακολουθούµενη από τον κατηγορι-
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οποιητή που προκύπτει µε την επιλογή 'mahalanobis'. Σε κάθε περίπτωση πάντως το 

σφάλµα είναι το πολύ 0.04 (δηλαδή ακρίβεια κατηγοριοποίησης τουλάχιστον 96%), που 

σηµαίνει ότι όλες οι εκδοχές τις διαχωριστικής ανάλυσης µπορούν να επιλύσουν το συγκε-

κριµένο πρόβληµα µε υψηλό ποσοστό ακρίβεια. 

 

   

                            (α)                                                                  (β) 

   

                            (γ)                                                                  (δ) 

 

(ε) 

Σχήµα 2.4  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών του 
προβλήµατος Iris, για όλες τις δυνατές περιπτώσεις της διαχωριστικής ανάλυσης. 
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2.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της διαχωριστικής α-

νάλυσης σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Συγκεκριµένα, θεωρούνται και τα 

τέσσερα προβλήµατα που περιγράφηκαν στην ενότητα 1.3 (Iris, Ionosphere, Cancer και 

Glass). Τα δεδοµένα φορτώνονται στο workspace του MATLAB µε τις εντολές που παρατέ-

θηκαν στις αντίστοιχες υποενότητες της ενότητας 1.3. Έτσι, για κάθε πρόβληµα θεωρούµε 

παρακάτω ότι υπάρχει στο workspace ένας πίνακας features, που περιέχει τις τιµές των 

χαρακτηριστικών για όλα τα πρότυπα, και ένα διάνυσµα κελιών labels µε τις αντίστοιχες 

ετικέτες των προτύπων. 

Στην προηγούµενη ενότητα, η εκτίµηση της ακρίβειας του κατηγοριοποιητή διενεργή-

θηκε µέσω του σφάλµατος αντικατάστασης, δηλαδή του σφάλµατος κατηγοριοποίησης σε 

όλα τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Όπως όµως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1.1, η εκτίµηση 

της ακρίβειας ενός κατηγοριοποιητή πρέπει να γίνεται σε δεδοµένα ελέγχου, προκειµένου 

να αναδειχθούν οι δυνατότητες γενίκευσής του σε άγνωστα δεδοµένα. Για το σκοπό αυτό 

θα χρησιµοποιηθεί εδώ η διαδικασία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold, που απαι-

τεί τη δηµιουργία ενός διαχωρισµού των αρχικών δεδοµένων σε 10 τεµάχια (folds). Ο δια-

χωρισµός αυτός επιτελείται µέσω της εντολής cvpartition (βλ. υποενότητα 1.4.3): 

1 rng(0); 

2 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

Όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.4.3, πριν τη δηµιουργία του διαχωρισµού πρέπει να 

αρχικοποιηθεί η γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών του MATLAB (γραµµή 1 παραπάνω), 

έτσι ώστε σε κάθε εκτέλεση να προκύπτει πάντα ο ίδιος τυχαίος διαχωρισµός των δεδοµέ-

νων. 

Η εφαρµογή της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold διενεργείται µέσω της εντολής 

crossval (βλ. υποενότητα 1.4.4), που επιστρέφει την τιµή του σφάλµατος κατηγοριοποίη-

σης στα 10 σύνολα δοκιµής. Η συνάρτηση αυτή απαιτεί και τον ορισµό της κατάλληλης 

συνάρτησης κατηγοριοποίησης, που στην περίπτωση της διαχωριστικής ανάλυσης είναι ι-

διαίτερα απλός: 

3 classFun =  @(xTrain,yTrain,xTest)... 

        (classify(xTest, xTrain, yTrain, type)); 

4 cvErr = crossval('mcr', features, labels, ... 

        'PredFun', classFun, 'Partition', cp) 

Το όρισµα type στη γραµµή 3 αντικαθίσταται κάθε φορά µε έναν από τους 5 τύπους συ-

νάρτησης διαχωρισµού που επιτρέπει η συνάρτηση classify. 
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Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται και για τα τέσσερα θεωρούµενα προβλήµατα κατη-

γοριοποίησης. Εντούτοις, το πρόβληµα Ionosphere εµφανίζει µία ιδιαιτερότητα. Κατά την 

εφαρµογή της διαδικασίας παράγεται το ακόλουθο σφάλµα στη γραµµή εντολών του 

MATLAB: 

    ??? Error using ==> classify at 246 

    The pooled covariance matrix of TRAINING must be positive definite. 

Το σφάλµα αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του προβλήµατος Ionosphere που περιγρά-

φηκε στην υποενότητα 1.3.2. Το πρώτο χαρακτηριστικό του προβλήµατος έχει τιµή 1 για 

όλα τα πρότυπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει 

µηδενική τιµή για όλα τα πρότυπα αναφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο πίνακας συνδια-

κύµανσης του προβλήµατος να µην αντιστρέφεται, κάτι που όµως απαιτείται για τον καθο-

ρισµό των παραµέτρων στη διαχωριστική ανάλυση. Αυτός είναι και ένας περιορισµός της 

µεθοδολογίας, που δεν µπορεί να εφαρµοστεί στης περιπτώσεις όπου ο πίνακας συνδια-

κύµανσης δεν είναι θετικά ορισµένος. Εντούτοις, εδώ το πρόβληµα Ionosphere θεωρήθη-

κε, αφαιρώντας όµως πρώτα τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά: 

     features(:, [1 2]) = []; 

Έτσι το θεωρούµενο πρόβληµα έχει εδώ 32 χαρακτηριστικά και η εφαρµογή της διαχωρι-

στικής ανάλυσης είναι πλέον εφικτή. 

Η ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (εκφρασµένη ως ποσοστό επί τοις εκατό) για ό-

λες τις περιπτώσεις δίνεται στον Πίνακας 2.1. Στο πρόβληµα Iris, οι επιλογές 'linear', 

'quadratic' και 'mahalanobis' έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Στο πρόβληµα 

Ionosphere, τα καλύτερα αποτελέσµατα ελήφθησαν από τον κλασικό QDA κατηγοριοποιη-

τή. Το πρόβληµα αυτό είναι το δυσκολότερο από τα τέσσερα (λόγω του µεγάλου αριθµού 

χαρακτηριστικών) και εποµένως ο πιο σύνθετος κατηγοριοποιητής QDA υπερτερεί του 

LDA. Αντίθετα, στα ευκολότερα προβλήµατα Cancer και Glass, ο LDA χαρακτηρίζεται από 

Πίνακας 2.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) για τις διάφορες µορφές διαχωρι-
στικής ανάλυσης στα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθο-
δολογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. Οι υψηλότερες τιµές της ακρίβειας κα-
τηγοριοποίησης σε κάθε πρόβληµα εµφανίζονται µε έντονη γραµµατοσειρά. 

Τύπος ανάλυσης Iris Ionosphere Cancer Glass 

'linear' 98.00 85.18 96.14 92.47 

'diaglinear' 96.00 78.36 95.99 92.45 

'quadratic' 98.00 87.47 94.71 91.54 

'diagquadratic' 95.33 81.19 95.85 90.56 

'mahalanobis' 98.00 61.52 89.84 89.16 
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µεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά µε τον QDA. Οι επιλογές 'diaglinear' και 'di-

agquadratic' σε όλες τις περιπτώσεις παρέχουν παρόµοια ή υποδεέστερα αποτελέσµατα 

από τις αντίστοιχες κλασικές µορφές των κατηγοριοποιητών. Τέλος, µε την επιλογή 

'mahalanobis' τις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται αρκετά µικρότερη ακρίβεια κατη-

γοριοποίησης συγκριτικά µε την 'quadratic'. Ειδικά στο πρόβληµα Ionosphere η δια-

φορά είναι πολύ µεγάλη. Τα αποτελέσµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν και ως αναφορά για 

την εκτίµηση της ακρίβειας των κατηγοριοποιητών που παρουσιάζονται στα επόµενα κε-

φάλαια. 
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Κεφάλαιο 3 

Απλός κατηγοριοποιητής Bayes 

Ο απλός κατηγοριοποιητής Bayes αποτελεί την πιο γνωστή µεθοδολογία παραµετρικής 

κατηγοριοποίησης. Ως παραµετρικός κατηγοριοποιητής, ο απλός κατηγοριοποιητής Bayes 

βασίζεται στην υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά του προβλήµατος ακολουθούν µία δεδοµέ-

νη κατανοµή (κατά κανόνα την κανονική). Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης 

του απλού κατηγοριοποιητή Bayes στο MATLAB, που προσφέρεται από την στατιστική ερ-

γαλειοθήκη. Συγκεκριµένα, η ενότητα 3.1 παρέχει µία συνοπτική περιγραφή των βασικών 

αρχών της µεθοδολογίας. Η σύνταξη των εντολών στο MATLAB παρουσιάζεται στην ενότη-

τα 3.2. Η ενότητα 3.3 παρέχει εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής του κατηγοριοποιητή σε 

απλοποιηµένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης δύο διαστάσεων, ενώ η απόδοσή του σε 

πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης αξιολογείται στην ενότητα 3.4. 

3.1 Συνοπτική περιγραφή της µεθοδολογίας 

Στην ενότητα 2.2 του προηγούµενου κεφαλαίου, αναφέρθηκε ότι η εντολή classify 

επιτρέπει τις επιλογές 'diaglinear' και 'diagquadratic', που κάνουν την υπόθεση 

ότι όλες οι µεταβλητές εισόδους είναι µεταξύ τους ασυσχέτιστες. Όπως ειπώθηκε, η υπόθε-

ση αυτή αναφέρεται στη στατιστική ορολογία ως απλή (naïve) και µε απλά λόγια σηµαίνει 

ότι η παρουσία ή η απουσία ενός χαρακτηριστικού δε συνδέεται µε την απουσία ή παρου-

σία οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού του προβλήµατος. 

Σε αυτήν ακριβώς την υπόθεση βασίζεται η θεωρία του απλού κατηγοριοποιητή Bayes 

(naïve Bayes classifier, NBC) (Mitchell, 1997; George and Langley, 1995; Metsis et al., 

2006). Μάλιστα, οι επιλογές 'diaglinear' και 'diagquadratic' στη διαχωριστική α-

νάλυση αποτελούν ειδικές περιπτώσεις του NBC. Η υπόθεση ότι οι µεταβλητές εισόδου εί-

ναι µεταξύ τους ασυσχέτιστες δεν ισχύει γενικά για όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. 
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Εντούτοις, η πρακτική εφαρµογή του  NBC έχει δείξει ότι ο κατηγοριοποιητής είναι αρκετά 

αποτελεσµατικός σε πολλά πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης, ειδικότερα αν αυ-

τά περιέχουν µεγάλο αριθµό χαρακτηριστικών (Domingos and Pazzani, 1997; Hand and 

Yu, 2001; Rish, 2001). Αυτός είναι και ο λόγος που ο NBC αποτελεί έναν από τους πιο 

διάσηµους κατηγοριοποιητές στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων. Η απλή υπόθεση α-

πλοποιεί πολύ τη διαδικασία εκµάθησης του µοντέλου κατηγοριοποίησης. Συγκεκριµένα, 

απαιτείται µόνο ο υπολογισµός της διασποράς κάθε µεταβλητής ως προς όλες τις κλάσεις 

του προβλήµατος και όχι ο υπολογισµός του ολόκληρου του πίνακα συνδιακύµανσης (ό-

πως απαιτεί η διαχωριστική ανάλυση). Για το λόγο αυτό, ο NBC απαιτεί σχετικά µικρό α-

ριθµό προτύπων εκπαίδευσης για τον υπολογισµό των ελεύθερων παραµέτρων του µοντέ-

λου κατηγοριοποίησης. 

Στην ενότητα 2.1 περιγράφηκαν συνοπτικά οι βασικές αρχές της θεωρίας Bayes, που 

χρησιµοποιούν τις εκ των προτέρων πιθανότητες ( )jp C  κάθε κλάσης (class priors) για τον 

υπολογισµό των εκ των υστέρων (posterior) πιθανοτήτων ( )Pr |
k

C x . Οι εκ των προτέρων πι-

θανότητες ( )jp C , 1, ,j M= … , τίθενται µε οµοιόµορφη κατανοµή στην τιµή ( ) 1jp C M=  ή 

υπολογίζονται ως η συχνότητα εµφάνισης κάθε κλάσης στο σύνολο εκπαίδευσης 

( )j jp C Q Q= , όπου M  ο αριθµός των κλάσεων, 
j

Q  ο αριθµός των προτύπων εκπαίδευσης 

που ανήκουν στην κλάση 
j

C  και Q  ο αριθµός όλων των προτύπων εκπαίδευσης. Σύµφωνα 

µε την ανάλυση Bayes, για τον υπολογισµό των εκ των υστέρων πιθανοτήτων απαιτείται η 

γνώση των εκ των προτέρων πιθανοτήτων ( )jp C , καθώς επίσης και µία εκτίµηση των πιθα-

νοτήτων ( )Pr | jCx . Η ( )Pr | jCx  είναι ουσιαστικά η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

του πολυδιάστατου χώρου των εισόδων ως προς την εκάστοτε κλάση του προβλήµατος. Η 

εκτίµηση µίας πολυδιάστατης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας είναι στην πράξη δύ-

σκολος. Αν όµως ισχύει η απλή υπόθεση, τότε ο υπολογισµός γίνεται εύκολα, µέσω του γι-

νοµένου των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας ( )Pr |i jx C  κάθε χαρακτηριστικού ξε-

χωριστά. Για την εκτίµηση των ( )Pr |i jx C , ο NBC θεωρεί ότι κάθε χαρακτηριστικό ακολου-

θεί µία συγκεκριµένη στατιστική κατανοµή, οι παράµετροι των οποίων µπορούν να υπολο-

γιστούν µε απλό τρόπο από τα πρότυπα εκπαίδευσης. Το MATLAB παρέχει για το σκοπό 

αυτό δύο επιλογές: 

� Κανονική κατανοµή (normal distribution).   Η επιλογή αυτή είναι η πλέον συνηθισµέ-

νη και παράγει τον τυπικό NBC. Στην περίπτωση αυτή γίνεται η υπόθεση ότι κάθε χα-

ρακτηριστικό ακολουθεί κανονική κατανοµή ως προς κάθε κατηγορία του προβλήµα-

τος, όπως και στην περίπτωση της διαχωριστικής ανάλυσης. 

� Κατανοµή πυρήνα (kernel distribution).   Η επιλογή αυτή οδηγεί σε µία πιο εξελιγµένη 

διαδικασία εκπαίδευσης, που δεν απαιτεί την ισχυρή υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά 



Κεφάλαιο 3 Απλός Κατηγοριοποιητής Bayes 51 

 

51 

 

ακολουθούν κανονική κατανοµή (Silverman, 1998). Από την άλλη πλευρά όµως, α-

παιτεί περισσότερο χρόνο και µνήµη του υπολογιστή. Για κάθε χαρακτηριστικό, ο 

NBC υπολογίζει µία διαφορετική κατανοµή πυρήνα ανά κατηγορία µέσω των προτύ-

πων εκπαίδευσης. Ως προεπιλογή θεωρείται Gaussian συνάρτηση πυρήνα, για την 

οποία ο κατηγοριοποιητής επιλέγει αυτόµατα το εύρος ανά κατηγορία και χαρακτηρι-

στικό. 

Αφού τέλος υπολογιστούν οι εκ των υστέρων πιθανότητες ( )Pr |jC x  για όλες τις κλάσεις, το 

διάνυσµα εισόδου x  κατατάσσεται στην κλάση που εµφανίζει την υψηλότερη εκ των υστέ-

ρων πιθανότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το MATLAB παρέχει και δύο επιπλέον επιλογές 

για τη θεωρούµενη κατανοµή, οι οποίες όµως δε µπορούν να εφαρµοστούν σε συνεχείς µε-

ταβλητές εισόδου και έτσι δεν περιγράφονται εδώ. 

3.2 Σύνταξη των εντολών 

Η εφαρµογή του NBC στο MATLAB γίνεται µέσω της κλάσης NaiveBayes (βλ. υποενό-

τητα 1.2.7). Πρόκειται για µία απλή κλάση, που αποθηκεύει την πληροφορία του µοντέ-

λου κατηγοριοποίησης και παρέχει ένα µικρό αριθµό µεθόδων για την εφαρµογή της µε-

θοδολογίας. Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, θεωρούµε ότι το σύνολο εκπαίδευσης 

(που έστω ότι περιέχει 
trn

Q  πρότυπα) ορίζεται από έναν πίνακα διαστάσεων 
trn

Q N×  (όπου 

N  ο αριθµός των χαρακτηριστικών του προβλήµατος), που περιέχει τις τιµές των χαρα-

κτηριστικών για κάθε πρότυπο, και ένα διάνυσµα κελιών διάστασης 
trn

1Q × , που περιέχει 

την ετικέτα του κάθε προτύπου. Επίσης θεωρούµε ότι υπάρχει ένα σύνολο διανυσµάτων 

εισόδων που ζητείται να κατηγοριοποιηθούν (για παράδειγµα ένα σύνολο δοκιµής), που 

περιέχει 
sample

Q  δείγµατα. Το σύνολο αυτό αναπαρίσταται από έναν πίνακα µε διαστάσεις 

sample
Q N× . 

 Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία ενός αντικειµένου της κλάσης NaiveBayes, που 

επιτελείται καλώντας τη µέθοδο fit. Η µέθοδος συντάσσεται ως εξής: 

(1) nbc = NaiveBayes.fit(training,group) 

(2) nbc = NaiveBayes.fit(training,group, 'param1',val1, ...) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o training:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο του συνόλου εκπαίδευ-

σης (διαστάσεις: 
trn

Q N× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

1Q × ). 
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Όρισµα εξόδου: 

o nbc:  Ένα αντικείµενο της κλάσης NaiveBayes, που φέρει την απαραίτητη πληροφο-

ρία βάσει των δεδοµένων εκπαίδευσης. 

 

Η µορφή (2) της µεθόδου επιτρέπει των καθορισµό µίας ή περισσοτέρων από επιπλέον 

επιλογές: 

o 'Distribution':  O τύπος της κατανοµής που θεωρείται ότι ακολουθούν τα χαρα-

κτηριστικά. Η τιµή της παραµέτρου µπορεί να είναι µία εκ των παρακάτω συµβολο-

σειρών: 

� 'normal': Κανονική κατανοµή (τυπικός NBC). 

� 'kernel': Κατανοµή πυρήνα, θεωρώντας Gaussian συνάρτηση πυρήνα. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'normal'. 

o 'Prior':  Όρισµα που επιτρέπει τον καθορισµό των εκ των προτέρων πιθανοτήτων των 

κλάσεων. Το όρισµα αυτό µπορεί να είναι: 

� Ένα διάνυσµα M  στοιχείων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στην εκ των προτέ-

ρων πιθανότητα ( )jp C  της κάθε κατηγορίας του προβλήµατος 
j

C , 1, ,j M= … . 

� Η συµβολοσειρά 'empirical', που υποδηλώνει ότι οι εκ των προτέρων πιθανότη-

τες θα υπολογιστούν από τη συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας στο σύνολο 

εκπαίδευσης, δηλαδή ( )j jp C Q Q= . 

� Η συµβολοσειρά 'uniform', που υποδηλώνει ότι οι εκ των προτέρων πιθανότητες 

τίθενται ίσες µε ( ) 1jp C M=  για όλες τις κατηγορίες. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'empirical'. 

Η παραπάνω εντολή ουσιαστικά εκπαιδεύει ένα µοντέλο NBC µέσω των παρεχόµενων 

δεδοµένων εκπαίδευσης (δηλαδή υπολογίζει τις παραµέτρους της θεωρούµενων κατανοµών 

πιθανότητας όλων των χαρακτηριστικών ως προς κάθε κλάση), λαµβάνοντας υπόψη όποιες 

επιπλέον επιλογές εισάγει ο χρήστης. Η προκαθορισµένη τιµή της παραµέτρου 'Prior' 

είναι η πλέον κατάλληλη για τα περισσότερα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Εποµένως, η 

µόνη παράµετρος που ουσιαστικά επηρεάζει το αποτέλεσµα είναι η θεωρούµενη συνάρτη-

ση κατανοµής ('normal' ή 'kernel'). Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το MATLAB προ-

σφέρει και µερικές πιο σύνθετες επιλογές, που καθορίζουν τη µορφή και τις παραµέτρους 

της συνάρτησης πυρήνας στην περίπτωση 'kernel'. Η περιγραφή και µελέτη των παρα-

µέτρων αυτών όµως ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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Έχοντας εκπαιδεύσει το µοντέλο του NBC, η έξοδος του κατηγοριοποιητή για ένα οποι-

οδήποτε σύνολο δειγµάτων υπολογίζεται µέσω της µεθόδου predict, που συντάσσεται ως 

εξής: 

result = predict(nbc, sample) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o nbc: Το αντικείµενο της κλάσης που έχει δηµιουργηθεί από τη µέθοδο fit. 

o sample:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε στοιχείο που πρέπει να κατηγοριο-

ποιηθεί (διαστάσεις: 
sample

Q N× ). 

 

Όρισµα εξόδου: 

o result:  Το διάνυσµα κελί µε την κατηγορία του κάθε στοιχείου του πίνακα sample, 

δηλαδή το αποτέλεσµα της κατηγοριοποίησης (διαστάσεις: 
sample

1Q × ). 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η κλάση NaiveBayes παρέχει και τη µέθοδο post = pos-

terior(nbc, sample), για τον υπολογισµό των εκ των υστέρων πιθανοτήτων ( )Pr |
p

jC x . 

Η συνάρτηση επιστρέφει τον πίνακα post, διαστάσεων 
sample

Q M× , που περιέχει τις εκ των 

υστέρων πιθανότητες για όλα τα δείγµατα του sample, ως προς τις M  κατηγορίες του 

προβλήµατος. 

3.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει δύο εποπτικά παραδείγµατα της εφαρµογής του NBC σε 

ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης µε δύο χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, ακολουθείται η 

µεθοδολογία της ενότητας 2.3 του προηγούµενου κεφαλαίου, δηλαδή θεωρείται το πρό-

βληµα Iris, διατηρώντας µόνο δύο από τις τέσσερις µεταβλητές εισόδου. Σε πρώτη φάση 

θεωρούµε το πρόβληµα Iris διατηρώντας µόνο τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά (µήκος και 

πλάτος σέπαλων). Για την εφαρµογή του κατηγοριοποιητή θα χρησιµοποιηθεί ο κώδικας 

που δόθηκε και εξηγήθηκε στην ενότητα 2.3, αντικαθιστώντας µόνο τις εντολές classify 

µε τις αντίστοιχες εντολές εφαρµογής του NBC που αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότη-

τα. Για ευκολία, ο κώδικας αυτός συγκεντρώνεται παρακάτω, έχοντας αφαιρέσει τα περιττά 

τµήµατα και εισάγοντας µικρά σχόλια στα επιµέρους τµήµατα: 

1 % Create classification data 

2 load fisheriris 

3 xFeature = meas(:,1); 

4 yFeature = meas(:,2); 

5 features = [xFeature, yFeature]; 

6 xName = 'Sepal length'; 

7 yName = 'Sepal width'; 

8  
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9 % Calculate feature limits 

10 xLimits = [min(xFeature), max(xFeature)]; 

11 yLimits = [min(yFeature), max(yFeature)]; 

12  

13 % Create 2D space grid 

14 xSpace = linspace(xLimits(1), xLimits(2), 150); 

15 ySpace = linspace(yLimits(1), yLimits(2), 150); 

16 [xGrid, yGrid] = meshgrid(xSpace, ySpace); 

17 xGrid = xGrid(:); 

18 yGrid = yGrid(:); 

19 xyGrid = [xGrid, yGrid]; 

20  

21 % Classify all points of the 2D space 

22 nbc = NaiveBayes.fit(features, species, 'Distribution', 'normal'); 

23 resultGrid = predict(nbc, xyGrid); 

24 % Produce the scatter plot 

25 gscatter(xGrid, yGrid, resultGrid, 'brg', '.', 1); 

26 hold on; 

27 gscatter(xFeature, yFeature, species, 'rbg', 'v^o'); 

28 axis([xLimits, yLimits]); 

29 xlabel('Sepal length'); 

30 ylabel('Sepal width'); 

31  

32 % Calculate resubsitution error 

33 resultTraining = predict(nbc, features); 

34  

35 bad = ~strcmp(resultTraining, species); 

36 resubErr = sum(bad) / length(species) 

Οι βασικές διαφορές του παραπάνω κώδικα σε σχέση µε τον αντίστοιχο της ενότητας 2.3 

εντοπίζονται στις γραµµές 22, 23 και 33, που έχουν τονιστεί µε έντονη γραµµατοσειρά. 

Έτσι, η γραµµή 22 εκπαιδεύει έναν NBC µέσω της κλήσης της µεθόδου fit, χρησιµοποι-

ώντας τα δεδοµένα των προτύπων αναφοράς. Οι γραµµές 23 και 33 καλούν στη συνέχεια 

τη µέθοδο predict, για τον υπολογισµό την κατηγοριοποίηση όλων των σηµείων του χώ-

ρου και των προτύπων εκπαίδευσης, αντιστοίχως. Ο παραπάνω κώδικας θεωρεί την επιλο-

γή κανονικής κατανοµής για κάθε χαρακτηριστικό. Η εφαρµογή της µεθοδολογίας θεωρώ-

ντας  ότι τα χαρακτηριστικά ακολουθούν κατανοµή πυρήνα επιτελείται αντικαθιστώντας 

απλώς τη γραµµή 22 παραπάνω µε την εξής: 

22 nbc = NaiveBayes.fit(features, species, 'Distribution', 'kernel'); 

Τα αποτελέσµατα για τις δύο επιλογές κατανοµής ('normal' και 'kernel') δίνονται 

στο Σχήµα 3.1. Πάνω από κάθε επιµέρους γράφηµα αναγράφεται ο τύπος της κατανοµής, 

καθώς επίσης και το αντίστοιχο σφάλµα αντικατάστασης, όπως αυτό προκύπτει από την 

εκτέλεση της εντολής στη γραµµή 36. Όσον αφορά την επιλογή 'normal' (Σχήµα 3.1(α)), 

το αποτέλεσµα είναι πανοµοιότυπο µε αυτό που δίνεται στο Σχήµα 2.3(δ), δηλαδή µε την 

περίπτωση διαχωριστικής ανάλυσης τύπου 'diagquadratic'. Με άλλα λόγια, η θεώρηση 

διαγώνιου πίνακα συνδιακύµανσης στην ανάλυση QDA ισοδυναµεί µε την τυπική µορφή 

του NBC. Η επιλογή 'kernel' (Σχήµα 3.1(β)) από την άλλη πλευρά, οδήγησε στη δια-
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µόρφωση πιο σύνθετων ορίων κατηγοριοποίησης, επιτυγχάνοντας µικρότερο σφάλµα αντι-

κατάστασης. Το µόνο µειονέκτηµα είναι ότι η επιλογή αυτή συνεπάγεται µεγαλύτερου υ-

πολογιστικού κόστους. Έτσι, το παραπάνω παράδειγµα για την περίπτωση 'normal' εκτε-

λείται σε 0.54 δευτερόλεπτα, ενώ για την περίπτωση 'kernel' σε 2.51 δευτερόλεπτα. Στην 

προκειµένη περίπτωση, ο χρόνος εκτέλεσης και στις δύο περιπτώσεις είναι µικρός σε από-

λυτους όρους. Εντούτοις, η διαφορά γίνεται πιο αισθητή σε προβλήµατα µε µεγάλο αριθµό 

προτύπων εκπαίδευσης και χαρακτηριστικών. 

Τέλος θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του NBC στα δύο τελευ-

ταία χαρακτηριστικά του προβλήµατος Iris (µήκος και πλάτος πετάλων). Όπως και στην 

αντίστοιχη ενότητα του προηγούµενου κεφαλαίου, για τη διενέργεια του πειράµατος αυτού 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα 3.1  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον απλό κατηγοριοποιητή Bayes θεωρώντας: 
(α) κανονική κατανοµή και (β) κατανοµή πυρήνα σε κάθε χαρακτηριστικό. 
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χρησιµοποιείται και πάλι ο κώδικας που δόθηκε παραπάνω, αντικαθιστώντας τις γραµ-

µές 3–4 και 6–7 µε τις εξής: 

3 xFeature = meas(:,3); 

4 yFeature = meas(:,4); 

6 xName = 'Petal length'; 

7 yName = 'Petal width'; 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχήµα 3.2. Και σε αυτήν την περίπτωση, το Σχήµα 3.2(α) 

είναι πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο Σχήµα 2.4(δ) του προηγούµενου κεφαλαίου. Και σε 

αυτό το παράδειγµα η επιλογή 'kernel' οδήγησε στη χάραξη πιο σύνθετων (και διαισθη-

τικά ορθότερων) συνόρων κατηγοριοποίησης. Παρόλα αυτά, το σφάλµα αντικατάστασης των 

δύο µοντέλων κατηγοριοποίησης είναι ίσο, αλλά µικρό σε απόλυτους αριθµούς (4%). 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα 3.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών του 
προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον απλό κατηγοριοποιητή Bayes θεωρώντας: 
(α) κανονική κατανοµή και (β) κατανοµή πυρήνα σε κάθε χαρακτηριστικό. 
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3.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του NBC στα τέσσερα 

πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάζονται στη διπλωµατική αυτή εργα-

σία (Iris, Ionosphere, Cancer και Glass). Η ανάλυση ακολουθεί τα βήµατα της ενότη-

τας 2.4 του προηγούµενου κεφαλαίου. Έτσι, τα δεδοµένα φορτώνονται στο workspace του 

MATLAB µε τις εντολές που παρατέθηκαν στις αντίστοιχες υποενότητες της ενότητας 1.3. 

Ως αποτέλεσµα, για κάθε πρόβληµα υπάρχει στο workspace ένας πίνακας features, που 

περιέχει τις τιµές των χαρακτηριστικών για όλα τα πρότυπα, και ένα διάνυσµα κελιών la-

bels µε τις αντίστοιχες ετικέτες των προτύπων. Ο NBC εφαρµόζεται στο εκάστοτε πρόβλη-

µα θεωρώντας τη διαδικασία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold, µέσω των εξής ε-

ντολών: 

1 rng(0); 

2 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

3 classFun =  @(xTrain,yTrain,xTest)... 

        (predict(... 

           NaiveBayes.fit(xTrain,yTrain, 'Distribution',distType), ... 

           xTest)); 

4 cvErr = crossval('mcr', features, labels, ... 

        'PredFun', classFun, 'Partition', cp) 

Το όρισµα distType στη γραµµή 3 αντικαθίσταται κάθε φορά µε µία από τις δύο επιλογές 

θεωρούµενης κατανοµής ('normal' και 'kernel'). Ο ορισµός της συνάρτησης κατηγορι-

οποίησης στη γραµµή 3 είναι λίγο πιο περίπλοκος σε αυτήν την περίπτωση. Η συνάρτηση 

ορίζεται καλώντας τη µέθοδο predict. ∆εδοµένου όµως ότι ο ορισµός ενός χειρισµού συ-

νάρτησης πρέπει να γίνει σε µία σειρά, το πρώτο όρισµα της predict αντικαθίσταται από 

µία κλήση της µεθόδου fit, που εκπαιδεύει τον κατηγοριοποιητή. 

Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται και για τα τέσσερα θεωρούµενα προβλήµατα κατη-

γοριοποίησης. Όπως και στην περίπτωση της διαχωριστικής ανάλυσης, η εφαρµογή της 

διαδικασίας στο πρόβληµα Ionosphere παράγει το ακόλουθο σφάλµα στη γραµµή εντολών 

του MATLAB: 

??? Error using ==> NaiveBayes.fit>gaussianFit at 530 

The within-class variance in each feature of TRAINING must be positive. 

The within-class variance in feature 1 2 in class g are not 

positive. 

 

Error in ==> NaiveBayes.fit at 493 

            obj = gaussianFit(obj, training, gindex); 

Η περιγραφή του σφάλµατος σε αυτήν την περίπτωση είναι πιο ενδεικτική του προβλήµα-

τος, αφού αναφέρει ότι η διασπορά των χαρακτηριστικών 1 και 2 δεν είναι θετική. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το σφάλµα δεν εµφανίζεται στην περίπτωση 'kernel', καθώς η συνάρτη-

ση πυρήνα δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη µηδενικών τιµών διασποράς. Εντούτοις, τα 
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δύο πρώτα χαρακτηριστικά αφαιρέθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, προκειµένου τα αποτε-

λέσµατα να είναι συγκρίσιµα. 

Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τη µέση ακρίβεια δοκιµής (εκφρασµένη ως ποσοστό επί 

τοις εκατό) για τις δύο µορφές του NBC. Όπως είναι εµφανές, η µορφή 'kernel' υπερτε-

ρεί της 'normal' σε όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Ειδικά στο πρόβληµα Iono-

sphere (που είναι και το δυσκολότερο από τα τέσσερα), η διαφορά στην ακρίβεια κατηγο-

ριοποίησης των δύο µεθόδων είναι περίπου ίση µε 10%. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων 

αυτών µε αυτά του προηγούµενου κεφαλαίου θα διενεργηθεί στο τελευταίο κεφάλαιο της 

διπλωµατικής εργασίας, θεωρώντας όλους τους εξεταζόµενους κατηγοριοποιητές. 

 

 

 

 

Πίνακας 3.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) για τις δύο µορφές του 
NBC στα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδο-
λογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. 

Κατανοµή Iris Ionosphere Cancer Glass 

'normal' 95.33 81.48 95.85 90.58 

'kernel' 96.00 91.17 96.42 92.49 
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Κεφάλαιο 4 

Κατηγοριοποιητής Εγγύτατου Γείτονα 

Ο κατηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα (nearest neighbor) αποτελεί µία από τις πλέον 

διαδεδοµένες µη παραµετρικές µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης. Βασίζεται στην απλή ιδέα 

ότι ένα δείγµα µπορεί να κατηγοριοποιηθεί βάσει της απόστασής του από αντιπροσωπευτι-

κά πρότυπα εκπαίδευσης. Παρά την απλότητά του, ο κατηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα 

έχει δειχθεί πειραµατικά ότι επιλύει µε ικανοποιητική ακρίβεια αρκετά προβλήµατα κα-

τηγοριοποίησης. Για το λόγο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές του πραγµα-

τικού κόσµου, κυρίως ως κατηγοριοποιητής αναφοράς για τη σύγκριση της απόδοσης πιο 

εξελιγµένων αλγορίθµων κατηγοριοποίησης. 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης του κατηγοριοποιητή εγγύτατου γείτο-

να στο MATLAB, που προσφέρεται από την εργαλειοθήκη βιοϊατρικής (Bioinformatics 

Toolbox). Συγκεκριµένα, η ενότητα 4.1 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του κατηγοριο-

ποιητή. Η σύνταξη της (µοναδικής) εντολής εφαρµογής του στο MATLAB παρουσιάζεται 

στην ενότητα 4.2. Η ενότητα 4.3 παρέχει εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής του κατηγο-

ριοποιητή στα απλοποιηµένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης Iris δύο διαστάσεων, που πα-

ρουσιάστηκαν και στα δύο προηγούµενα κεφάλαια. Τέλος, η απόδοση του κατηγοριοποιη-

τή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης αξιολογείται στην ενότητα 4.4. 

4.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας 

Έστω ένα πρόβληµα κατηγοριοποίησης που ορίζεται σε έναν χώρο N  χαρακτηριστικών 

(µεταβλητών εισόδου) { }1
, ,

N

N
X X= ⊆ ℜX …  και το σύνολο των M  κατηγοριών (κλάσεων) 

{ }1
, ,

M
C C=C … . Για το πρόβληµα παρέχεται ένα σύνολο εκπαίδευσης 

trn
E  µε Q  κατηγορι-

οποιηµένα πρότυπα αναφοράς ( ){ }trn
, , 1, ,p p pE c p Q= = =e x … , όπου p ∈x X  και p

c ∈C . 

∆εδοµένου ενός µέτρου απόστασης D , ο κατηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα (Mitchell, 
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1997; Cover and Hart, 1967; Shakhnarovich et al., 2005) κατηγοριοποιεί τα δείγµατα ει-

σόδου βάσει των k  πλέον κοντινών προτύπων αναφοράς, όπου k  το πλήθος των γειτόνων 

που λαµβάνονται υπόψη και τίθεται από το χρήστη. Για αυτό το λόγο ο κατηγοριοποιητής 

είναι γνωστός µε την ονοµασία k-εγγύτατου γείτονα (k-nearest neighbor, kNN). Συγκεκρι-

µένα, για ένα οποιοδήποτε δείγµα ∈y X  που ζητείται να κατηγοριοποιηθεί, υπολογίζονται 

οι αποστάσεις του δείγµατος µε όλα τα σηµεία του συνόλου εκπαίδευσης ( ),
p

D y x , 

1, ,p Q= … , και διατηρούνται τα k  σηµεία µε τη µικρότερη απόσταση. Το δείγµα y  τελικά 

κατηγοριοποιείται στην κατηγορία που εµφανίζεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα στα k 

πρότυπα εκπαίδευσης, µία διαδικασία που ονοµάζεται κανόνας πλειοψηφίας (majority 

rule). Στην ειδική περίπτωση όπου 1k = , το δείγµα κατηγοριοποιείται στην κλάση του 

πλησιέστερου προτύπου εκπαίδευσης. 

Ως µέτρο απόστασης θεωρείται παραδοσιακά η ευκλείδεια απόσταση. Εντούτοις, έχουν 

κατά καιρούς προταθεί και διαφορετικά µέτρα απόστασης. Το MATLAB προσφέρει τέσσερα 

τέτοια µέτρα (στις παρακάτω σχέσεις τα x  και y  αντιπροσωπεύουν δύο σηµεία του χώρου 

των εισόδων, που εκφράζονται ως διανύσµατα γραµµή διάστασης N ): 

� Ευκλείδεια απόσταση ('euclidean'): 

 ( )( )T

euc
( , )D = − −x y x y x y  (4.1) 

�  Απόσταση οικοδοµικού τετραγώνου (city block distance) ή απόσταση Manhattan  

('cityblock'): 

 
cb

1

( , )
N

i i

i

D x y
=

= −∑x y  (4.2) 

� Απόσταση συνηµίτονου ('cosine'): 

 

( ) ( )

T

cos
T T

( , ) 1D
⋅

= −
⋅ ⋅

x y
x y

x x y y
 (4.3) 

� Απόσταση συνέλιξης ('correlation'): 

 
( )( )

( )( ) ( )( )

T

cor
T T

( , ) 1
x y

D

x x y y

− −
= −

− − ⋅ − −

x y
x y

x x y y

, (4.4) 

όπου 
1

1 N

i

i

x x
N =

= ∑  και 
1

1 N

i

i

y y
N =

= ∑ . 

Οι αγγλικές ονοµασίες µέσα σε παρενθέσεις παραπάνω αντιστοιχούν στις συµβολοσειρές 

που χρησιµοποιούνται από την αντίστοιχη εντολή του MATLAB, η οποία περιγράφεται 

στην αµέσως επόµενη ενότητα. 
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4.2 Σύνταξη των εντολών 

Η εφαρµογή του κατηγοριοποιητή kNN στο MATLAB είναι ιδιαίτερα απλή και διενεργεί-

ται µέσω της εντολής knnclassify. Όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια, θεωρούµε ότι 

το σύνολο εκπαίδευσης (που έστω ότι περιέχει 
trn

Q  πρότυπα) ορίζεται από έναν πίνακα δι-

αστάσεων 
trn

Q N×  (όπου N  ο αριθµός των χαρακτηριστικών του προβλήµατος), που περιέ-

χει τις τιµές των χαρακτηριστικών για κάθε πρότυπο, και ένα διάνυσµα κελιών διάστασης 

trn
1Q × , που περιέχει την ετικέτα του κάθε προτύπου. Επίσης θεωρούµε ότι υπάρχει ένα 

σύνολο διανυσµάτων εισόδων που ζητείται να κατηγοριοποιηθούν (για παράδειγµα ένα σύ-

νολο δοκιµής), που περιέχει 
sample

Q  δείγµατα. Το σύνολο αυτό αναπαρίσταται από έναν πί-

νακα µε διαστάσεις 
sample

Q N× . Η σύνταξη της εντολής knnclassify έχει τις παρακάτω 

µορφές: 

(1) result = knnclassify(sample, training, group) 

(2) result = knnclassify(sample, training, group, k) 

(2) result = knnclassify(sample, training, group, k, distance) 

(2) result = knnclassify(sample, training, group, k, distance, rule) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o sample:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε στοιχείο που πρέπει να κατηγοριο-

ποιηθεί (διαστάσεις: 
sample

Q N× ). 

o training:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο του συνόλου εκπαίδευ-

σης (διαστάσεις: 
trn

Q N× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

1Q × ). 

o k:  Το πλήθος εγγύτατων γειτόνων που θεωρούνται.  Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέ-

τρου ισούται µε 1. 

o distance:  Το θεωρούµενο µέτρο απόστασης (βλ. ενότητα 4.1): 

� 'euclidean': Ευκλείδεια απόσταση. 

� 'cityblock': Απόσταση οικοδοµικού τετραγώνου. 

� 'cosine': Απόσταση συνηµίτονου. 

� 'correlation': Απόσταση συνέλιξης. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'euclidean'. 

o rule:  Ο κανόνας που χρησιµοποιείται για την κατηγοριοποίηση ενός σηµείου όταν 

εµφανίζεται διχογνωµία κατά την εφαρµογή του κανόνα πλειοψηφίας, κάτι που είναι 

πιθανό µόνο εφόσον 1k > . ∆ιχογνωµία εµφανίζεται όταν µεταξύ των k εγγύτατων γειτό-

νων υπάρχουν δύο ή περισσότερες κλάσεις µε ίσο αριθµό σηµείων. Το όρισµα αυτό 

µπορεί να είναι: 
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� 'nearest': Το σηµείο κατηγοριοποιείται στην κλάση του πλησιέστερου προτύπου 

εκπαίδευσης. 

� 'random': Το σηµείο κατηγοριοποιείται στην κλάση ενός τυχαίου προτύπου εκ-

παίδευσης. 

� 'consensus': Για την κατηγοριοποίηση ενός σηµείου απαιτείται και τα k πρότυ-

πα εκπαίδευσης να ανήκουν στην ίδια κλάση. Σε διαφορετική περίπτωση το αποτέ-

λεσµα είναι µία κενή συµβολοσειρά (''), δηλαδή το δείγµα εισόδου δεν κατηγορι-

οποιείται. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'nearest'. 

Όρισµα εξόδου: 

o result:  Το διάνυσµα κελί µε την κλάση του κάθε στοιχείου του πίνακα sample, δη-

λαδή το αποτέλεσµα της κατηγοριοποίησης (διαστάσεις: 
sample

1Q × ). 

Η επιλογή 'consensus' για τον κανόνα επίλυσης των προκυπτόντων διχογνωµιών εν-

δέχεται να οδηγήσει σε αδυναµία λήψης απόφασης (κατηγοριοποίησης). Η προεπιλεγµένη 

τιµή της παραµέτρου ('nearest') είναι και η πλέον λογική. Για το λόγο αυτό, στο υπό-

λοιπο του κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά οι µορφές (2) και (3) της συνάρ-

τησης. Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατάλληλη τιµή της παραµέτρου k  για το εκάστο-

τε πρόβληµα κατηγοριοποίησης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή. Ο προσδιορισµός της 

γίνεται µέσω µίας διαδικασίας δοκιµής και σφάλµατος, όπου δοκιµάζονται διαφορετικές 

τιµές k  και η βέλτιστη τιµή αποφασίζεται βάσει του σφάλµατος κατηγοριοποίησης. Στο 

παρόν κεφάλαιο θεωρούνται ενδεικτικά οι τιµές { }1,3,5,10k = . 

4.3 Εποπτικά παραδείγµατα εφαρµογής 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την εφαρµογή του kNN στο ελαττωµένο πρόβληµα κατηγο-

ριοποίησης Iris, διατηρώντας µόνο δύο από τις τέσσερις µεταβλητές εισόδου, ακολουθώ-

ντας τις αντίστοιχες παρουσιάσεις των δύο προηγούµενων κεφαλαίων (ενότητες 2.3 

και 3.3). Σε πρώτη φάση θεωρούµε το πρόβληµα Iris διατηρώντας µόνο τα πρώτα δύο χα-

ρακτηριστικά (µήκος και πλάτος σέπαλων). Για την εφαρµογή του κατηγοριοποιητή χρη-

σιµοποιείται ο κώδικας που δόθηκε ενότητα 3.3, αντικαθιστώντας τις εντολές εφαρµογής 

του NBC µε την εντολή knnclassify που περιγράφηκε παραπάνω. Για ευκολία, ο κώδι-

κας αυτός συγκεντρώνεται παρακάτω: 

1 % Choose number of neighbors 

2 kValue = 1; 

3  

4 % Create classification data 

5 load fisheriris 

6 xFeature = meas(:,1); 

7 yFeature = meas(:,2); 
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8 features = [xFeature, yFeature]; 

9 xName = 'Sepal length'; 

10 yName = 'Sepal width'; 

11  

12 % Calculate feature limits 

13 xLimits = [min(xFeature), max(xFeature)]; 

14 yLimits = [min(yFeature), max(yFeature)]; 

15  

16 % Create 2D space grid 

17 xSpace = linspace(xLimits(1), xLimits(2), 150); 

18 ySpace = linspace(yLimits(1), yLimits(2), 150); 

19 [xGrid, yGrid] = meshgrid(xSpace, ySpace); 

20 xGrid = xGrid(:); 

21 yGrid = yGrid(:); 

22 xyGrid = [xGrid, yGrid]; 

23  

24 % Classify all points of the 2D space 

25 resultGrid = knnclassify(xyGrid, features, species, kValue); 

26  

27 % Produce the scatter plot 

28 gscatter(xGrid, yGrid, resultGrid, 'rgb', '.', 1); 

29 hold on; 

30 gscatter(xFeature, yFeature, species, 'rbg', 'v^o'); 

31 axis([xLimits, yLimits]); 

32 xlabel('Sepal length'); 

33 ylabel('Sepal width'); 

34  

35 % Calculate resubsitution error 

36 resultTraining = knnclassify(features, features, species, kValue); 

37  

38 bad = ~strcmp(resultTraining, species); 

39 resubErr = sum(bad) / length(species) 

Η επιθυµητή τιµή του πλήθος των εγγύτατων γειτόνων k  τίθεται στη γραµµή 2. Όπως ανα-

φέρθηκε στο τέλος της προηγούµενες ενότητας, στο κεφάλαιο αυτό δοκιµάζονται οι τιµές 

{ }1,3,5,10k = . Έτσι ο παραπάνω κώδικας εκτελείται τέσσερις φορές, αλλάζοντας κάθε φορά 

την τιµή της µεταβλητής kValue στη γραµµή 2. Η συνάρτηση knnclassify καλείται στις 

γραµµές 25 και 36 για την κατηγοριοποίηση ολόκληρου του πλέγµατος (δηλαδή, για την 

κατηγοριοποίηση όλων των σηµείων του χώρου των εισόδων) και για τον υπολογισµό του 

σφάλµατος αντικατάστασης, αντιστοίχως. Εδώ χρησιµοποιείται η µορφή (2) της εντολής 

και άρα θεωρείται το προεπιλεγµένο µέτρο απόστασης, δηλαδή η ευκλείδεια απόσταση µε-

ταξύ δύο σηµείων. 

Τα αποτελέσµατα για τις τέσσερις τιµές k  που θεωρούνται δίνονται στο Σχήµα 4.1. Πά-

νω από κάθε επιµέρους γράφηµα αναγράφεται η τιµή του k , καθώς επίσης και το αντί-

στοιχο σφάλµα αντικατάστασης, όπως αυτό προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής στη 

γραµµή 39. Παρά τη θεωρητική και εννοιολογική απλότητα του κατηγοριοποιητή kNN, τα 

σύνορα κατηγοριοποίησης είναι αρκετά πιο περίπλοκα συγκριτικά µε αυτά των δύο προη-

γούµενων µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης που εξετάστηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι για 
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1k =  (Σχήµα 4.1(α)), δηµιουργούνται µικροί θύλακες της κατηγορίας Virginica εντός πε-

ριοχών που διαισθητικά φαίνεται να ανήκουν στις άλλες δύο κατηγορίες. Οι θύλακες αυτοί 

δηµιουργούνται γύρω από µεµονωµένα πρότυπα της κλάσης Virginica, τα οποία είναι στην 

ουσία αποµακρυσµένα σηµεία (outliers) του συγκεκριµένου προβλήµατος. Έτσι το σφάλ-

µα αντικατάστασης µειώνεται, αλλά ταυτόχρονα µειώνεται και η γενίκευση του κατηγοριο-

ποιητή σε άγνωστα δεδοµένα, τουλάχιστον για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Όσο αυξάνεται 

η τιµή του k , τόσο πιο αδρά γίνονται τα σύνορα κατηγοριοποίησης. Αυτό είναι λογικό, κα-

θώς ο κατηγοριοποιητής θεωρεί µεγαλύτερο πλήθος γειτόνων και άρα αξιολογεί την παρε-

χόµενη πληροφορία από περισσότερα πρότυπα εκπαίδευσης. Επί παραδείγµατι, για 10k =  

(Σχήµα 4.1(δ)) το σφάλµα αντικατάστασης ισούται µε 14%, αλλά τα σύνορα κατηγοριοποί-

ησης φαίνονται διαισθητικά να διαχωρίζουν ορθότερα το χώρο εισόδων του προβλήµατος. 

Τέλος θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του kNN στα δύο τελευ-

ταία χαρακτηριστικά του προβλήµατος Iris (µήκος και πλάτος πετάλων). Για το σκοπό αυ-

τό χρησιµοποιείται ξανά ο κώδικας που δόθηκε παραπάνω, µε τις απαραίτητες αλλαγές 

   

                            (α)                                                                  (β) 

   

                            (γ)                                                                  (δ) 

Σχήµα 4.1  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή kNN για διάφορες τιµές k. 
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που περιγράφηκαν στην ενότητα 3.3. Τα αποτελέσµατα δίνονται στο Σχήµα 4.2. Στο συ-

γκεκριµένο πρόβληµα προκύπτουν πιο απλά σύνορα κατηγοριοποίησης για όλες τις τιµές 

της παραµέτρου k . ∆ιαφορές παρατηρούνται και σε αυτήν την περίπτωση βεβαίως, ειδικά 

στη διαχωριστική περιοχή µεταξύ των κατηγοριών Versicolor και Virginica. Οι τιµές 5k =  

(Σχήµα 4.2(γ)) και 10k =  (Σχήµα 4.2(δ)) φαίνονται διαισθητικά να χαράσσουν τα µάλλον 

πιο ορθά σύνορα διαχωρισµού µεταξύ των κλάσεων, παρόλο που εµφανίζουν µεγαλύτερο 

σφάλµα αντικατάστασης από τις άλλες δύο περιπτώσεις. 

4.4 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης 

Η τελευταία αυτή ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του kNN στα 

τέσσερα πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάζονται στη διπλωµατική αυ-

τή εργασία (Iris, Ionosphere, Cancer και Glass). Για κάθε πρόβληµα θεωρούµε ότι υπάρ-

χει στο workspace του MATLAB ένας πίνακας features, που περιέχει τις τιµές των χαρα-

κτηριστικών για όλα τα πρότυπα, και ένα διάνυσµα κελιών labels µε τις αντίστοιχες ετι-

   

                            (α)                                                                  (β) 

   

                            (γ)                                                                  (δ) 

Σχήµα 4.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο τελευταίων χαρακτηριστικών του 
προβλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή kNN για διάφορες τιµές 
k. 
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κέτες των προτύπων, όπως αυτά προκύπτουν εκτελώντας τις αντίστοιχες εντολές που παρα-

τέθηκαν στην ενότητα 1.3. Σε πρώτη φάση θεωρείται η τυπική επιλογή της ευκλείδειας 

απόστασης για τον υπολογισµό της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων. Ο kNN εφαρµόζεται 

στο εκάστοτε πρόβληµα θεωρώντας τη διαδικασία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-

fold, εφαρµόζοντας τη λογική των προηγούµενων κεφαλαίων: 

1 kValue = 1; 

2 rng(0); 

3 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

4 classFun =  @(xTrain,yTrain,xTest)... 

        (knnclassify(xTest, xTrain, yTrain, kValue)); 

5 cvErr = crossval('mcr', features, labels, ... 

        'PredFun', classFun, 'Partition', cp) 

Ο παραπάνω κώδικας εκτελείται για κάθε πρόβληµα τέσσερις φορές, αλλάζοντας κάθε φο-

ρά την τιµή της µεταβλητής kValue στη γραµµή 1 µε µία από τις τιµές { }1,3,5,10k = . 

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει την ακρίβεια δοκιµής (εκφρασµένη ως ποσοστό επί τοις ε-

κατό) για τις τέσσερις τιµές του k  που εξετάζονται. Οι υψηλότερες τιµές της ακρίβειας κα-

τηγοριοποίησης σε κάθε πρόβληµα εµφανίζονται µε έντονη γραµµατοσειρά. Όπως είναι 

εµφανές, δεν υπάρχει µία κοινή τιµή k που να παρουσιάζει την υψηλότερη ακρίβεια σε 

όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Τα προβλήµατα Iris και Cancer εµφανίζουν την 

υψηλότερη ακρίβεια για 5k = , ενώ τα προβλήµατα Ionosphere και Glass για 1k = . Στα 

δύο τελευταία µάλιστα, η ακρίβεια κατηγοριοποίησης µειώνεται µε την αύξηση της τιµής 

του k . Σε γενικές γραµµές όµως, οι παρατηρούµενες διαφορές στην ακρίβεια δοκιµής εί-

ναι µικρές, εκτός ίσως από την περίπτωση του προβλήµατος Glass, που εµφανίζει κάπως 

µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την παράµετρο k . 

Η ως τώρα ανάλυση περιορίστηκε στη χρήση της προεπιλεγµένης ευκλείδειας απόστα-

σης ως µέτρο απόστασης δύο σηµείων. Για λόγους πληρότητας εξετάζονται εδώ και τα υπό-

λοιπα µέτρα απόστασης που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.1. Και σε αυτήν την περίπτωση 

εφαρµόστηκε η διαδικασία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold, χρησιµοποιώντας 

Πίνακας 4.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του kNN για διάφορες 
τιµές του k στα θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη 

µεθοδολογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. Οι υψηλότερες τιµές 
της ακρίβειας κατηγοριοποίησης σε κάθε πρόβληµα εµφανίζονται µε έντονη 
γραµµατοσειρά. 

Τιµή k Iris Ionosphere Cancer Glass 

k = 1 95.33 85.75 95.71 95.33 

k = 3 96.00 84.05 96.71 94.37 

k = 5 97.33 84.33 97.14 93.44 

k = 10 96.67 83.75 96.99 91.20 
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αυτήν τη φορά τη µορφή (3) της συνάρτησης knnclassify (βλ. ενότητα 4.2), που επιτρέ-

πει τον καθορισµό του µέτρου απόστασης. Για τη διενέργεια του πειράµατος χρησιµοποιή-

θηκε ο κώδικας που δόθηκε παραπάνω, αλλάζοντας µόνο τη µορφή της συνάρτησης, ως 

εξής: 

1 kValue = 1; 

2 distMetric = 'euclidean'; 

3 rng(0); 

4 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

5 classFun =  @(xTrain,yTrain,xTest)... 

        (knnclassify(xTest, xTrain, yTrain, kValue, distMetric)); 

6 cvErr = crossval('mcr', features, labels, ... 

        'PredFun', classFun, 'Partition', cp) 

Για κάθε πρόβληµα κατηγοριοποίησης, ο παραπάνω κώδικας εκτελέστηκε για τα τέσσε-

ρα µέτρα απόστασης που προσφέρει το MATLAB ('euclidean', 'cityblock', 

'cosine', 'correlation'). Σε κάθε περίπτωση δοκιµάστηκαν και οι τέσσερις τιµές της 

παραµέτρου k  που εξετάζονται ( { }1,3,5,10k = ) και τελικά κρατήθηκε το αποτέλεσµα µε την 

υψηλότερη ακρίβεια δοκιµής.  Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει την ακρίβεια κατηγοριοποίη-

σης στα δεδοµένα δοκιµής για κάθε πρόβληµα και κάθε µέτρο απόστασης. Σε κάθε περί-

πτωση δίνεται και η επιλεγµένη τιµή της παραµέτρου k  εντός παρενθέσεων. 

Η χρήση της ευκλείδεια απόσταση οδήγησε στην υψηλότερη ακρίβεια κατηγοριοποίη-

σης για το πρόβληµα Iris και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσµα στα προβλήµατα Cancer 

και Glass. Εντούτοις, στο πρόβληµα Ionosphere —που περιλαµβάνει και το µεγαλύτερο 

αριθµό εισόδων— η απόδοση είναι αρκετά µικρότερη συγκριτικά µε τα υπόλοιπα µέτρα. Η 

χρήση της απόστασης οικοδοµικού τετραγώνου ('cityblock') παρήγαγε την υψηλότερη 

ακρίβεια στα προβλήµατα Ionosphere και Cancer, ενώ η απόδοση του κατηγοριοποιητή 

στα άλλα δύο προβλήµατα είναι αρκετά κοντά στις αντίστοιχες υψηλότερες τιµές. Οι απο-

στάσεις συνηµίτονου ('cosine') και συνέλιξης ('correlation') παρήγαν συγκριτικά 

υψηλές ακρίβειες κατηγοριοποίησης στα προβλήµατα Iris, Ionosphere και Glass. Ωστόσο, 

Πίνακας 4.2  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του kNN για διαφορετικά µέτρα απόστα-
σης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold σε όλα τα θεωρού-
µενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Σε κάθε περίπτωση δίνεται εντός παρενθέσεων και η επι-

λεγµένη τιµή της παραµέτρου k. Οι υψηλότερες τιµές της ακρίβειας κατηγοριοποίησης σε κάθε 
πρόβληµα εµφανίζονται µε έντονη γραµµατοσειρά. 

Μέτρο απόστασης Iris Ionosphere Cancer Glass 

'euclidean' 97.33 (5) 85.75 (1) 97.14 (5) 95.33 (1) 

'cityblock' 96.00 (10) 90.88 (1) 97.28 (1) 94.39 (3) 

'cosine' 97.33 (3) 89.17 (1) 90.84 (1) 95.33 (1) 

'correlation' 97.33 (3) 88.32 (1) 90.99 (3) 95.79 (1) 
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η απόδοσή τους στο πρόβληµα Cancer είναι σηµαντικά υποδεέστερη των άλλων δύο µέ-

τρων απόστασης. Συνολικά, στα τέσσερα προβλήµατα που εξετάζονται σε αυτήν τη διπλω-

µατική εργασία, η θεώρηση της απόστασης οικοδοµικού τετραγώνου φαίνεται να παρέχει 

την πλέον ισορροπηµένη συµπεριφορά για τον κατηγοριοποιητή kNN. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν ότι κάθε πρόβληµα κατηγοριοποίησης 

απαιτεί εν γένει διαφορετικό µέτρο απόστασης, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ακρί-

βεια του kNN. 
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Κεφάλαιο 5 

∆έντρα αποφάσεων 

Τα δέντρα αποφάσεων (decision trees) είναι µία οικογένεια µη παραµετρικών κατηγο-

ριοποιητών, που συνήθως επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας σε ένα ευρύ φάσµα 

προβληµάτων κατηγοριοποίησης (Rokach and Maimon, 2008; Quinlan, 1986). Σε αντίθε-

ση µε τις µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφά-

λαια, η δοµή ενός δέντρου αποφάσεων είναι εύκολα αντιληπτή από τους ανθρώπους. Συ-

γκεκριµένα, το µοντέλο κατηγοριοποίησης αποτελείται από ένα δυαδικό δέντρο, όπου κά-

θε κόµβος λαµβάνει µία διχοτοµική απόφαση σε ένα χαρακτηριστικό του προβλήµατος 

και κάθε φύλλο περιγράφει µία κλάση. Αν και υπάρχουν διάφορες µορφές δέντρων απο-

φάσεων (Breiman, 2001; Quinlan, 1993; Safavian and Landgrebe, 1991), το MATLAB 

προσφέρει την πλέον διαδεδοµένη µορφή, που ονοµάζονται δέντρο κατηγοριοποίησης και 

παλινδρόµησης (Classification and Regression Tree, CART) (Breiman et al., 1984). 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης του κατηγοριοποιητή CART στο 

MATLAB, που προσφέρεται από την εργαλειοθήκη στατιστικής (Statistics Toolbox). Συ-

γκεκριµένα, η ενότητα 5.1 περιγράφει τη δοµή του κατηγοριοποιητή και τον τρόπο µε τον 

οποίο διενεργείται η κατηγοριοποίηση. Η σύνταξη των βασικών εντολών εφαρµογής του στο 

MATLAB παρουσιάζονται στην ενότητα 5.2. Η ενότητα 5.3 παρέχει ένα εποπτικό παρά-

δειγµα εφαρµογής του κατηγοριοποιητή στο απλοποιηµένο πρόβληµα κατηγοριοποίησης 

Iris δύο διαστάσεων, που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. Η ενότη-

τα 5.4 περιγράφει τους τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό να ελεγχθεί η πολυπλοκότη-

τα της δοµής του τελικού µοντέλου κατηγοριοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται εµ-

µέσως η δυνατότητα γενίκευσης του µοντέλου στην ορθή κατηγοριοποίηση άγνωστων δειγ-

µάτων. Τέλος, η απόδοση του κατηγοριοποιητή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριο-

ποίησης αξιολογείται στην ενότητα 5.5. 
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5.1 Περιγραφή της µεθοδολογίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το MATLAB παρέχει µία υλοποίηση των δέντρων κατη-

γοριοποίησης και παλινδρόµησης (Classification and Regression Trees, CART) (Breiman et 

al., 1984), τα οποία είναι και η πιο γνωστή µεθοδολογία ανάπτυξης δέντρων αποφάσεων. 

Για τις ανάγκες τις περιγραφής θα θεωρηθεί το πρόβληµα κατηγοριοποίησης Iris. Όπως 

εξηγήθηκε στην υποενότητα 1.3.1, το πρόβληµα αυτό περιλαµβάνει τέσσερα χαρακτηρι-

στικά {SL, SW, PL, PW} και τρεις κατηγορίες {Setosa, Versicolor, Virginica}, ενώ το σύνολο 

εκπαίδευσης περιέχει 50 πρότυπα από κάθε κατηγορία. Ένα µοντέλο CART δοµείται από 

ένα σύνολο κανόνων της µορφής «ΑΝ το µήκος των πετάλων (PL) είναι µικρότερο από 2.45 

cm, TOTE κατηγοριοποίησε το δείγµα στην κλάση Setosa, ΑΛΛΙΩΣ …». Το τµήµα υπόθε-

σης του κανόνα (το µέρος ΑΝ) περιέχει µία ανισότητα για ένα χαρακτηριστικό του προ-

βλήµατος. Το τµήµα του συµπεράσµατος (το µέρος ΤΟΤΕ) περιγράφει την απόφαση που 

λαµβάνεται αν ισχύει η ανισότητα της υπόθεσης. Στην απλούστερη περίπτωση, η απόφαση 

είναι η ανάθεση του δείγµατος σε µία κατηγορία του προβλήµατος, όπως στο παράδειγµα. 

Εναλλακτικά, η απόφαση µπορεί να είναι ένας νέος κανόνας, οδηγώντας έτσι σε πιο σύνθε-

τες δοµές δέντρων. Το τµήµα ΑΛΛΙΩΣ περιγράφει την απόφαση που λαµβάνεται όταν δεν 

ισχύει η υπόθεση, όταν δηλαδή PL ≥ 2.45 cm στο παράδειγµα. Με αυτόν τον τρόπο δηµι-

ουργείται ένα δυαδικό δέντρο αποφάσεων. 

Το Σχήµα 5.1 απεικονίζει ένα απλό µοντέλο CART για το πρόβληµα Iris. Κάθε κόµβος 

(node) του δέντρου αντιστοιχεί και σε µία υπόθεση, θεωρώντας κάποιο χαρακτηριστικό του 

 

Σχήµα 5.1  Παράδειγµα ενός απλού µοντέλου CART, θεωρώντας το πρόβληµα κατηγοριοποίη-
σης Iris. 
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προβλήµατος. Ο αρχικός κόµβος (ο υψηλότερος κόµβος στο σχήµα) ονοµάζεται ρίζα 

(root). Οι τερµατικοί κόµβοι του δέντρου ονοµάζονται φύλλα (leafs) και περιγράφουν µία 

από τις κλάσεις του προβλήµατος. Η κατηγοριοποίηση ενός δείγµατος ξεκινά από τη ρίζα 

του δέντρου. Σε κάθε κόµβο, αν το δείγµα ικανοποιεί την ανισότητα "<" τότε ακολουθείται 

το αριστερό µονοπάτι, αλλιώς το δεξί. Όταν η διαδροµή συναντήσει ένα φύλλο, το δείγµα 

κατηγοριοποιείται στην κλάση που αναγράφεται στο φύλλο αυτό. Στο παράδειγµα του 

σχήµατος, αρχικά εξετάζεται το µήκος των πετάλων (PL). Αν είναι µικρότερο από 2.45 cm, 

τότε το δείγµα κατηγοριοποιείται στην κλάση Setosa. Αν είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 2.45 

cm, εξετάζεται το πλάτος των πετάλων. Αν ισχύει PW < 1.75 cm, τότε το δείγµα κατηγοριο-

ποιείται στην κλάση Versicolor, διαφορετικά στην κλάση Virginica. Έτσι, τα δέντρα απο-

φάσεων προσφέρουν και µία ποιοτική ερµηνεία της εκάστοτε κατηγοριοποίησης, παρέχο-

ντας ένα ερµηνεύσιµο µοντέλο κατηγοριοποίησης. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η δοµή 

ενός µοντέλου CART µπορεί να γίνει πολύ πιο σύνθετη από αυτήν του παραπάνω παρα-

δείγµατος, περιλαµβάνοντας πολλά φύλλα για κάθε κατηγορία. Πρέπει επίσης να αναφερ-

θεί ότι ένα µοντέλο CART δεν απαιτείται να χρησιµοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά του προ-

βλήµατος. Για παράδειγµα, το δέντρο του Σχήµατος 5.1 χρησιµοποιεί µόνο τα δύο τελευ-

ταία από τα τέσσερα χαρακτηριστικά του προβλήµατος Iris. 

Πώς όµως δηµιουργείται ένα CART; Αρχικά, η ρίζα του δέντρου θεωρείται ότι αναπαρι-

στά ένα φύλλο, η κλάση του οποίου καθορίζεται ως αυτή που περιέχει το µεγαλύτερο α-

ριθµό προτύπων αναφοράς στο σύνολο εκπαίδευσης. Σε αυτή τη φάση το µοναδικό φύλλο 

αναθέτει όλα τα πρότυπα σε µία κλάση και προφανώς κατηγοριοποιεί εσφαλµένως τα πρό-

τυπα των υπολοίπων κλάσεων. Ένα φύλλο που οδηγεί σε εσφαλµένες κατηγοριοποιήσεις 

ονοµάζεται ακάθαρτο (impure) και θα πρέπει ενδεχοµένως να µετατραπεί σε κόµβο, δηµι-

ουργώντας ένα νέο υποθετικό κανόνα. Αν όµως η διαδικασία αυτή συνεχιστεί αδιακρίτως, 

θα προκύψει µία πολύ εκτεταµένη δοµή δέντρου, όπου τα περισσότερα φύλλα θα κατηγο-

ριοποιούν ένα µόνο πρότυπο του συνόλου εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, η µετατροπή 

ενός φύλλου σε κόµβο διενεργείται µόνο εφόσον πληρούνται δύο κριτήρια. Συγκεκριµένα, 

ένα ακάθαρτο φύλλο µετατρέπεται σε κόµβο αν περιέχει τουλάχιστον MinParent πρότυπα 

αναφοράς και αν τα δύο νέα φύλλα που θα δηµιουργηθούν περιέχουν τουλάχιστο MinLeaf 

πρότυπα αναφοράς το καθένα. Οι παράµετροι MinParent και MinLeaf τίθενται από τον 

χρήση και η επίδρασή τους στην τελική δοµή του δέντρου θα δειχθεί στην υποενότη-

τα 5.4.1. Αν κάποιο φύλλο αποφασιστεί τελικά ότι πρέπει να µετατραπεί σε κόµβο, επιλέ-

γεται ένα χαρακτηριστικό και µία τιµή για το δεξιό µέρος της ανισότητας. Η βέλτιστη αυτή 

επιλογή διενεργείται βάσει ενός στατιστικού κριτηρίου διχοτόµησης (split criterion). Το 

MATLAB χρησιµοποιεί τον επονοµαζόµενο δείκτη ποικιλοµορφίας του Gini (Gini's diversity 

index) για το σκοπό αυτό (Gini, 1921). Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ό-
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του σταθεροποιηθεί η τελική δοµή του δέντρου, δηλαδή έως ότου δεν είναι επιτρεπτό να 

διασπαστεί κάποιο νέο φύλλο. 

5.2 Σύνταξη των βασικών εντολών 

Η εφαρµογή του CART στο MATLAB διενεργείται µέσω της κλάσης (βλ. υποενότη-

τα 1.2.7) classregtree. Τα αντικείµενα της κλάσης αυτή αποθηκεύουν την τελική µορφή 

του δέντρου και παρέχουν µεθόδους για το χειρισµό και την εφαρµογή του κατηγοριοποι-

ητή. Όπως και στα προηγούµενο κεφάλαιο, θεωρούµε ότι το σύνολο εκπαίδευσης (που έ-

στω ότι περιέχει 
trn

Q  πρότυπα) ορίζεται από έναν πίνακα διαστάσεων 
trn

Q N×  (όπου N  ο 

αριθµός των χαρακτηριστικών του προβλήµατος), που περιέχει τις τιµές των χαρακτηριστι-

κών για κάθε πρότυπο, και ένα διάνυσµα κελιών διάστασης 
trn

1Q × , που περιέχει την ετικέ-

τα του κάθε προτύπου. Ένα αντικείµενο της κλάσης classregtree δηµιουργείται µέσω 

της µεθόδου οικοδόµησης, που συντάσσεται ως εξής: 

(1) tree = classregtree(training, group) 

(2) tree = classregtree(training, group, 'Name', value, ...) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o training:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο του συνόλου εκπαίδευ-

σης (διαστάσεις: 
trn

Q N× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

1Q × ). 

o Η µορφή (2) της συνάρτησης παρέχει τη δυνατότητα καθορισµού κάποιων προαιρετι-

κών επιλογών για την εκπαίδευση του CART, παρέχοντας ζεύγη ονόµατος επιλογής και 

τιµής. Οι πλέον σηµαντικές επιλογές είναι οι εξής: 

� 'Names': Ένα διάνυσµα κελιών µε τα ονόµατα του κάθε χαρακτηριστικού του 

προβλήµατος. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται κατά την οπτικοποίηση της 

δοµής του δέντρου. Αν δεν καθοριστεί η επιλογή αυτή, το MATLAB ονοµάζει τα χα-

ρακτηριστικά 'x1', 'x2' και ούτω καθεξής. 

� 'MinParent': Ο ελάχιστος αριθµός προτύπων που απαιτείται προκειµένου να ε-

πιτρέπεται η µετατροπή ενός φύλλου σε κόµβο, όπως εξηγήθηκε στην προηγούµε-

νη ενότητα. Η προκαθορισµένη τιµή της παραµέτρου ισούται µε 10. 

� 'MinLeaf': Ο ελάχιστος αριθµός προτύπων ανά φύλλο, που απαιτείται προκειµέ-

νου να επιτρέπεται η µετατροπή ενός φύλλου σε κόµβο, όπως εξηγήθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα. Η προκαθορισµένη τιµή της παραµέτρου ισούται µε 1. 

� 'Weights': Ένα διάνυσµα διαστάσεων 1
trn

Q × , που ορίζει ένα βάρος σε κάθε πρό-

τυπο εκπαίδευσης. Η προεπιλεγµένη τιµή ισούται µε 1 για κάθε πρότυπο. 
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� 'Cost': Ένας τετραγωνικός πίνακας διαστάσεων M M× , όπου M  ο αριθµός των 

κλάσεων, που κάθε στοιχείο του ( ),C i j  ορίζει το κόστος (ποινή) της κατηγοριοποί-

ησης ενός προτύπου στην κλάση j , αν η πραγµατική του στην κλάση είναι i . Η 

προεπιλεγµένη τιµή  της παραµέτρου αυτής ισούται µε τον πίνακα όπου ( ), 1C i j =  

αν i j≠  και ( ), 0C i j =  αν i j= . 

� 'SplitCriterion': Το κριτήριο διχοτόµησης που χρησιµοποιείται κατά τη µετα-

τροπή ενός φύλλου σε κόµβο. Οι δυνατές επιλογές είναι οι εξής: 

� 'gdi': Ο δείκτης ποικιλοµορφίας του Gini. 

� 'twoing': Ο επονοµαζόµενος κανόνας twoing. 

� 'deviance': Ο κανόνας ελάττωσης της µέγιστης αποκλίνουσας συµπεριφοράς 

(maximum deviance reduction). 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'gdi'. 

� 'PriorProb': Οι εκ των προτέρων πιθανοτήτων κάθε κλάσης. Το όρισµα αυτό 

µπορεί να είναι: 

� Η συµβολοσειρά 'empirical', που υποδηλώνει ότι οι εκ των προτέρων πιθα-

νότητες θα υπολογιστούν από τη συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας 

στο σύνολο εκπαίδευσης, δηλαδή ( )j jp C Q Q= . 

� Η συµβολοσειρά 'uniform', που υποδηλώνει ότι οι εκ των προτέρων πιθανό-

τητες τίθενται ίσες µε ( ) 1jp C M=  για όλες τις κατηγορίες του προβλήµατος. 

� Η προεπιλεγµένη τιµή της παραµέτρου είναι 'empirical'. 

Όρισµα εξόδου: 

o tree:  Το αντικείµενο της κλάσης classregtree που δηµιουργείται, το οποίο και 

αποθηκεύει το εκπαιδευµένο µοντέλο CART. 

Από τις παραπάνω επιλογές που επιτρέπει η µορφή (2) της συνάρτησης, στην εργασία αυ-

τή θα χρησιµοποιηθούν η παράµετρος 'Names' για την καλύτερη οπτικοποίηση στης δο-

µής και οι παράµετροι 'MinParent' και 'MinLeaf', που εξετάζονται στην υποενότη-

τα 5.4.1. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι πιο εξειδικευµένες και αναφέρθηκαν παραπάνω µό-

νο για λόγους πληρότητας. 

Έχοντας εκπαιδεύσει ένα µοντέλο CART, η µέθοδος eval της κλάσης classregtree 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση ενός οποιουδήποτε συνόλου δειγµά-

των, που έστω περιέχει 
sample

Q  δείγµατα. Το σύνολο αυτό αναπαρίσταται από έναν πίνακα 

µε διαστάσεις 
sample

Q N× . Η συνάρτηση eval συντάσσεται ως εξής: 

result = eval(tree, sample) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o tree:  Το εκπαιδευµένο µοντέλο CART που δηµιουργήθηκε µέσω της µεθόδου 

classregtree. 
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o sample:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε στοιχείο που πρέπει να κατηγοριο-

ποιηθεί (διαστάσεις: 
sample

Q N× ). 

Όρισµα εξόδου: 

o result:  Το διάνυσµα κελί µε την κατηγορία του κάθε στοιχείου του πίνακα sample, 

δηλαδή το αποτέλεσµα της κατηγοριοποίησης (διαστάσεις: 
sample

1Q × ). 

Η κλάση classregtree προσφέρει µία πληθώρα επιπλέον µεθόδων, οι περισσότερες 

από τις οποίες επιτρέπουν την αναλυτικότερη εξέταση της δοµής του δέντρου. ∆ύο χρήσι-

µες µέθοδοι είναι η test και η prune, που θα εξηγηθούν όµως αναλυτικά στην υποενότη-

τα 5.4.2 παρακάτω. Εδώ αναφέρονται τρεις επιπλέον µέθοδοι, που θα χρησιµοποιηθούν 

στη υπόλοιπο του κεφαλαίου: 

(1) view(tree) 

(2) disp(tree) 

(3) display(tree) 

Και οι τρεις παραπάνω µέθοδοι λαµβάνουν ως µοναδικό όρισµα εισόδου το εκπαιδευµένο 

µοντέλο CART, που έχει αποθηκευτεί στη µεταβλητή (αντικείµενο) tree. Η συνάρτηση (1) 

παράγει µία γραφική απεικόνιση της δοµής του δέντρου, όπως αυτή του Σχήµατος 5.1. Οι 

συναρτήσεις (2) και (3) είναι ισοδύναµες και παράγουν στο παράθυρο εντολών τη λεκτική 

αναπαράσταση του δέντρου, µέσω των υποθετικών κανόνων. Για παράδειγµα, η εφαρµογή 

της συνάρτησης disp στο δέντρο του Σχήµατος 5.1 έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή της 

παρακάτω εξόδου στο παράθυρο εντολών του MATLAB: 

Decision tree for classification 

1  if PL<2.45 then node 2 elseif PL>=2.45 then node 3 else setosa 

2  class = setosa 

3  if PW<1.75 then node 4 elseif PW>=1.75 then node 5 else versicolor 

4  class = versicolor 

5  class = virginica 

 

5.3 Εποπτικό παράδειγµα εφαρµογής 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την εφαρµογή του CART στο ελαττωµένο πρόβληµα κατη-

γοριοποίησης Iris, διατηρώντας µόνο τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά του προβλήµατος (µή-

κος σέπαλων (SL) και πλάτος σέπαλων (SW)). Για την εφαρµογή του κατηγοριοποιητή χρη-

σιµοποιείται ο βασικός κώδικας που δόθηκε στις αντίστοιχες ενότητες των προηγούµενων 

κεφαλαίων, χρησιµοποιώντας όµως τις εντολές εκπαίδευσης και κατηγοριοποίησης του 

CART που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Για ευκολία, ο κώδικας αυτός συ-

γκεντρώνεται παρακάτω: 
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1 % Create classification data 

2 load fisheriris 

3 xFeature = meas(:,1); 

4 yFeature = meas(:,2); 

5 features = [xFeature, yFeature]; 

6 xName = 'Sepal length'; 

7 yName = 'Sepal width'; 

8  

9 % Calculate feature limits 

10 xLimits = [min(xFeature), max(xFeature)]; 

11 yLimits = [min(yFeature), max(yFeature)]; 

12  

13 % Create 2D space grid 

14 xSpace = linspace(xLimits(1), xLimits(2), 150); 

15 ySpace = linspace(yLimits(1), yLimits(2), 150); 

16 [xGrid, yGrid] = meshgrid(xSpace, ySpace); 

17 xGrid = xGrid(:); 

18 yGrid = yGrid(:); 

19 xyGrid = [xGrid, yGrid]; 

20  

21 % Classify all points of the 2D space 

22 tree = classregtree(features, group, 'Names', {'SL','SW'}); 

23 resultGrid = eval(tree, xyGrid); 

24  

25 % Produce the scatter plot 

26 gscatter(xGrid, yGrid, resultGrid, 'brg', '.', 1); 

27 hold on; 

28 gscatter(xFeature, yFeature, species, 'rbg', 'v^o'); 

29 axis([xLimits, yLimits]); 

30 xlabel('Sepal length'); 

31 ylabel('Sepal width'); 

32  

33 % Calculate resubsitution error 

34 resultTraining = eval(tree, features); 

35  

36 bad = ~strcmp(resultTraining, species); 

37 resubErr = sum(bad) / length(species) 

38  

39 % View the CART structure 

40 view(tree) 

Ο κατηγοριοποιητής CART εκπαιδεύεται µέσω της µεθόδου οικοδόµησης classregtree 

(γραµµή 22) και αποθηκεύεται στη µεταβλητή (αντικείµενο) tree. Από τις επιτρεπτές επι-

λογές εκπαίδευσης, εδώ χρησιµοποιείται µόνο η επιλογή 'Names' για την εισαγωγή των 

ονοµάτων των χαρακτηριστικών, ενώ για όλες τις υπόλοιπες θεωρούνται οι προεπιλεγµένες 

τιµές τους. Η µέθοδος eval καλείται στις γραµµές 23 και 34 για την κατηγοριοποίηση ο-

λόκληρου του πλέγµατος (δηλαδή, για την κατηγοριοποίηση όλων των σηµείων του χώρου 

των εισόδων) και για τον υπολογισµό του σφάλµατος αντικατάστασης, αντιστοίχως. 

Το αποτέλεσµα δίνεται στο Σχήµα 5.2. Ένα πρώτο σχόλιο που αξίζει γίνει, είναι ότι ο 

κατηγοριοποιητής διαχωρίζει το χώρο σε ορθογώνιες υποπεριοχές, καθεµία από τις οποίες 

ανατίθεται σε κάποια κατηγορία. Αυτό συµβαίνει διότι το τµήµα υπόθεσης των κανόνων 
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του CART ορίζεται µέσω ανισοτήτων, θεωρώντας σε κάθε κόµβο ένα σηµείο διχοτόµησης 

του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Οι διαδοχικές αυτές ανισότητες στους κόµβους µίας δι-

αδροµής (από τη ρίζα ως ένα φύλλο) ορίζουν έναν ορθογώνιο υποχώρο στο δισδιάστατο χώ-

ρο των εισόδων, ο οποίος κατηγοριοποιείται στην κλάση του φύλλου. Στη γενικότερη περί-

πτωση προβληµάτων κατηγοριοποίησης µε περισσότερα χαρακτηριστικά, τα σύνορα κατη-

γοριοποίησης που χαράσσει ο CART είναι πάντοτε παράλληλα µε τους άξονες ορισµού των 

χαρακτηριστικών (axes parallel). 

Το σφάλµα αντικατάστασης σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει ίσο µε 0.1333 (όπως 

υπολογίζεται από τη γραµµή 37 του κώδικα). Το σφάλµα αυτό είναι µικρότερο από το α-

ντίστοιχο σφάλµα όλων των προηγούµενων µεθοδολογιών που παρουσιάστηκαν σε αυτήν 

την εργασία, εκτός από την περίπτωση του kNN για 1k =  (βλ. Σχήµα 4.1(α)). Εντούτοις, τα 

σύνορα κατηγοριοποίησης είναι αρκετά περίπλοκα. Ειδικότερα για την κλάση Versicolor, 

τα σύνορα κατηγοριοποίησης φαίνεται διαισθητικά να υπερκαλύπτουν περιοχές που µάλ-

λον ανήκουν στην κλάση Virginica. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί να γίνει κατανοητή πα-

ρατηρώντας τη δοµή που παραχθέντος µοντέλου CART, που προκύπτει από την εκτέλεση 

της εντολής view στη γραµµή 40 του παραπάνω κώδικα. Η εντολή αυτή ανοίγει ένα νέο 

παράθυρο που απεικονίζει τη δοµή του δέντρου, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.3. Όπως είναι 

εµφανές, το δέντρο εµφανίζει ιδιαίτερα περίπλοκη δοµή, µε έναν µεγάλο αριθµό κόµβων 

και φύλλων. Τέτοιες δοµές αυξάνουν τον κίνδυνο υπερπροσαρµογής του κατηγοριοποιητή 

στα δεδοµένα εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα την πιθανή µείωση των δυνατοτήτων γενίκευσή 

του σε άγνωστα δεδοµένα. Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει τεχνικές περιορισµού της πο-

λυπλοκότητας των µοντέλων CART, που εµµέσως οδηγεί στην καλύτερη γενίκευση των 

προκυπτόντων κατηγοριοποιητών. 

 

Σχήµα 5.2  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τον κατηγοριοποιητή CART. 
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5.4 Τεχνικές απλοποίησης της δοµής του δέντρου 

Όπως φάνηκε στην προηγούµενη ενότητα, η δοµή ενός µοντέλου CART µπορεί να γίνει 

ιδιαίτερα περίπλοκη, αυξάνοντας τις πιθανότητες εµφάνισης φαινοµένων υπερπροσαρµο-

γής στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει δύο τεχνικές που µπο-

ρούν να εφαρµοστούν για τη µείωση της δοµικής πολυπλοκότητας των παραγοµένων µο-

ντέλων κατηγοριοποίησης. 

5.4.1 Απλοποίηση δοµής µέσω της παραµέτρου MinLeaf 

Όπως εξηγήθηκε στο τέλος της ενότητας 5.1, η µετατροπή ενός φύλλου σε κόµβο κατά 

την εκπαίδευση του κατηγοριοποιητή CART ελέγχεται από δύο παραµέτρους, την Min-

Parent και την MinLeaf. Οι δύο αυτές παράµετροι έχουν παρόµοια δράση, οπότε συνήθως 

µεταβάλλεται µόνο η µία, ενώ η άλλη αφήνεται στην προεπιλεγµένη της τιµή. Στην πα-

ρούσα ενότητα θα δειχθεί η επίδραση της παραµέτρου MinLeaf. Όπως αναφέρθηκε, κατά 

 

(α) MinLeaf = 1 

 

(β) MinLeaf = 3 

Σχήµα 5.4  Οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο χώρο των δύο πρώτων χαρακτηριστικών του προ-
βλήµατος Iris και τα αντίστοιχα µοντέλα CART που δηµιουργούνται, για διαφορετικές τιµές της 
παραµέτρου MinLeaf. 
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τη διαδικασία εκπαίδευσης του CART, ένα ακάθαρτο φύλλο επιτρέπεται να µετατραπεί σε 

κόµβο αν τα δύο νέα φύλλα που θα δηµιουργηθούν περιέχουν τουλάχιστο MinLeaf πρό-

τυπα αναφοράς το καθένα. Η προκαθορισµένη τιµή της παραµέτρου είναι 1 (βλ. ενότη-

τα 5.2), που σηµαίνει ότι ένα ακάθαρτο φύλλο επιτρέπεται να διασπαστεί ακόµη και αν τα 

δύο νέα φύλλα περιέχουν µόλις ένα πρότυπο το καθένα. Προφανώς, αν αυξήσουµε την τι-

µή της παραµέτρου οι κόµβοι θα διασπώνται δυσκολότερα, οδηγώντας σε απλούστερες 

δοµές δέντρων. 

Για τις ανάγκες της µελέτης θα θεωρηθεί και πάλι το ελαττωµένο πρόβληµα Iris, όπου 

έχουν διατηρηθεί µόνο τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά. Χρησιµοποιείται και πάλι ο κώδι-

κας της προηγούµενης ενότητας, µε µόνη διαφορά τη γραµµή 22, η οποία αντικαθίσταται 

µε την εξής: 

22 tree = classregtree(features,group,  

    'Names',{'SL','SW'}, 'MinLeaf', minLeaf); 

∆οκιµάστηκαν τέσσερις τιµές για την παράµετρο MinLeaf, οι { }1,3,5,10 . Τα αποτελέσµατα 

απεικονίζονται στο Σχήµα 5.4. Όπως είναι εµφανές, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της πα-

 

(γ) MinLeaf = 5 

 

(δ) MinLeaf = 10 

Σχήµα 5.4  (Συνέχεια). 
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ραµέτρου MinLeaf, τόσο πιο απλή προκύπτει η δοµή του δέντρου. Ταυτόχρονα, τα σύνορα 

διαχωρισµού µεταξύ των κλάσεων γίνονται λιγότερο περίπλοκα. Ωστόσο, για την τιµή Min-

Leaf = 10 (Σχήµα 5.4(δ)) προκύπτει ένα υπεραπλουστευµένο µοντέλο, όπως καταδεικνύ-

εται από τα αντίστοιχα σύνορα κατηγοριοποίησης. 

   

                    (α) Επίπεδο 0                                                    (β) Επίπεδο 1 

   

                    (γ) Επίπεδο 2                                                    (δ) Επίπεδο 3 

   

                    (ε) Επίπεδο 4                                                    (στ) Επίπεδο 5 
 

Σχήµα 5.5  Οπτικοποίηση των διαφόρων επιπέδων κλαδέµατος. 
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5.4.2 ∆ιαδικασία κλαδέµατος του δέντρου αποφάσεων 

Όπως φάνηκε από την προηγούµενη υποενότητα, η παράµετρος MinLeaf δύναται να 

περιορίσει τη δοµή ενός µοντέλου CART. Εντούτοις, ο καθορισµός της βέλτιστης τιµής της 

παραµέτρου καθίσταται πρακτικά δύσκολος, καθώς µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε υπε-

ραπλουστευµένες δοµές. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί µία πιο συστηµατική διαδικα-

σία, που ονοµάζεται κλάδεµα (pruning) του δέντρου (Bradford et al., 1998; Quinlan, 

1987). Ένα µοντέλο CART δηµιουργείται προοδευτικά. Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης ανα-

γνωρίζει κάποιους κόµβους οι οποίοι θα µπορούσαν να µετατραπούν σε φύλλα χωρίς να 

µειώνεται σηµαντικά η ακρίβεια κατηγοριοποίησης. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται 

κατά τη δηµιουργία του µοντέλου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απλοποίηση της 

δοµής σε δεύτερη φάση. Η διαδικασία κλαδέµατος γίνεται σε επίπεδα (levels), που αποτε-

   

                    (ζ) Επίπεδο 6                                                    (η) Επίπεδο 7 
 

 

(θ) Επίπεδο 8 
 

Σχήµα 5.5  (Συνέχεια). 
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λούν τα κοµβικά σηµεία της εκπαίδευσης που έχουν αποθηκευτεί. Το επίπεδο κλαδέµατος 

0 αναφέρεται στο πλήρες δέντρο, χωρίς την αφαίρεση κάποιων κόµβων. Το µέγιστο επίπε-

δο (που εξαρτάται από το πρόβληµα κατηγοριοποίησης και από το βάθος του αρχικού δέ-

ντρου) αναπαριστά το ελάχιστο δυνατό δέντρο, αυτό δηλαδή που περιέχει µόνο ένα φύλλο, 

που είναι ταυτοχρόνως και η ρίζα του δέντρου. 

Το γράφηµα που παράγεται από τη µέθοδο view επιτρέπει την οπτικοποίηση όλων των 

δυνατών επιπέδων κλαδέµατος, µέσω της λίστας στο πάνω δεξιά µέρος. Η λίστα αυτή έχει 

σηµειωθεί στο Σχήµα 5.5(α) µε κόκκινο πλαίσιο. Πιέζοντας το πάνω βέλος στα δεξιά της 

λίστα παρουσιάζεται η δοµή ολοένα και υψηλότερου επιπέδου κλαδέµατος, ως το τελευ-

ταίο επίπεδο, που στο συγκεκριµένο παράδειγµα ισούται µε 8. Σε κάθε επίπεδο αφαιρείται 

και ένα κοµµάτι του δέντρου, που είναι άλλες φορές µικρότερο (όπως στο Σχήµα 5.5(στ) 

που έχουν αφαιρεθεί µόλις δύο φύλλα) και άλλες φορές µεγαλύτερο (για παράδειγµα το 

Σχήµα 5.5(δ), όπου αφαιρείται ένα µεγάλο κοµµάτι του δέντρου). 

Προγραµµατιστικά, ένα µοντέλο CART που έχει αποθηκευτεί στη µεταβλητή tree 

µπορεί να κλαδευτεί µέσο της µεθόδου prune, οπότε και προκύπτει το λεγόµενο κλαδεµέ-

νο (pruned) δέντρο. Η σύνταξη της εντολής είναι πολύ απλή: 

prunedTree = prune(tree, 'level', level) 

Ορίσµατα εισόδου: 

o tree:  Το πλήρες CART που δηµιουργήθηκε µέσω της µεθόδου classregtree. 

o level:  Το επίπεδο κλαδέµατος. 

Όρισµα εξόδου: 

o prunedTree:  Το κλαδεµένο µοντέλο CART (αντικείµενο της κλάσης classregtree). 

Ποιό είναι όµως το βέλτιστο επίπεδο κλαδέµατος; Σε κάθε επίπεδο κλαδέµατος θα πρέπει 

υπολογιστεί το σφάλµα κατηγοριοποίησης και τελικά να επιλεγεί το επίπεδο που παρέχει 

το χαµηλότερο σφάλµα. Το σφάλµα µπορεί να υπολογιστεί σε ολόκληρο το σύνολο εκπαί-

δευσης. Θα ήταν όµως προτιµότερο να εφαρµοστεί µία τεχνική διασταυρωµένης επικύρω-

σης, όπως η 10-fold. Η µέθοδος test της κλάσης classregtree προσφέρει και τις δύο 

αυτές επιλογές, µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Η συνάρτηση έχει τις εξής µορφές: 

(1) cost = test(tree, 'resubstitution') 

(2) cost = test(tree, 'crossvalidate', X, y) 

(3) [cost, secost, ntnodes, bestlevel] = test(...) 
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Ορίσµατα εισόδου: 

o tree:  Το πλήρες CART που δηµιουργήθηκε µέσω της µεθόδου classregtree. 

o X:  Ο πίνακας µε τις τιµές εισόδου για κάθε πρότυπο του συνόλου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

Q N× ). 

o group:  Το διάνυσµα κελιών µε την κατηγορία του κάθε προτύπου εκπαίδευσης (δια-

στάσεις: 
trn

1Q × ). 

Ορίσµατα εξόδου: 

o cost:  Ένα διάνυσµα-στήλη µε µήκος ίσο µε τα δυνατά επίπεδα κλαδέµατος. Κάθε 

στοιχείο του διανύσµατος ισούται µε το σφάλµα κατηγοριοποίησης στο αντίστοιχο επί-

πεδο. 

o secost:  Ένα διάνυσµα-στήλη µε µήκος ίσο µε τα δυνατά επίπεδα κλαδέµατος. Κάθε 

στοιχείο του διανύσµατος ισούται µε το τυπικό σφάλµα (standard error) του αντίστοι-

χου επιπέδου. 

o ntnodes:  Ένα διάνυσµα-στήλη µε µήκος ίσο µε τα δυνατά επίπεδα κλαδέµατος. Κά-

θε στοιχείο του διανύσµατος ισούται µε τον αριθµό των τερµατικών κόµβων (δηλαδή 

των φύλλων) στο αντίστοιχο επίπεδο. 

o bestlevel:  Το εκτιµώµενο βέλτιστο επίπεδο κλαδέµατος. Η τιµή 0 ισοδυναµεί µε το 

πλήρες δέντρο, χωρίς την εφαρµογή κλαδέµατος. Το βέλτιστο επίπεδο ορίζεται ως το 

επίπεδο που εµφανίζει τη µικρότερη δοµή και ταυτόχρονα το σφάλµα του είναι µικρό-

τερο ή ίσο από ένα τυπικό σφάλµα σε σχέση µε το ελάχιστο παρατηρούµενο σφάλµα. 

Η µορφή (1) της συνάρτησης υπολογίζει το σφάλµα αντικατάστασης κάθε επιπέδου, δηλα-

δή το σφάλµα σε όλα τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Αντίθετα, η µορφή (2) εφαρµόζει την τε-

χνική διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold και υπολογίζει το σφάλµα δοκιµής κάθε επι-

πέδου. Τα τρία τελευταία ορίσµατα εξόδου είναι προαιρετικά. 

Για την επίδειξη των παραπάνω µεθόδων θεωρείται και πάλι το ελαττωµένο πρόβληµα 

Iris, όπου έχουν διατηρηθεί µόνο τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά. Χρησιµοποιείται δε ο 

κώδικας της ενότητας 5.3, όπου µεταξύ των γραµµών 22 και 23 προστίθεται το παρακάτω 

κοµµάτι κώδικα: 

1 resubcost = test(currTree, 'resubstitution'); 

2 [cost, secost, ntermnodes, bestlevel] = test(currTree, ... 

    'crossvalidate', features, group); 

3 figure; 

4 plot(ntermnodes, cost, 'b-', ntermnodes, resubcost, 'r--'); 

5 [mincost, minloc] = min(cost); 

6 cutoff = mincost + secost(minloc); 

7 hold on; 
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8 plot([0 20], [cutoff cutoff], 'k:'); 

9 plot(ntermnodes(bestlevel+1), cost(bestlevel+1), 'mo'); 

10 legend('Cross-validation', 'Resubstitution', ... 

    'Min + 1 std. err.', 'Best choice'); 

11 tree = prune(tree, bestlevel); 

Στον παραπάνω κώδικα εφαρµόζεται αρχικά η µορφή (1) της µεθόδου test (γραµµή 1) 

και στη συνέχεια υπολογίζεται το σφάλµα δοµικής µέσω της τεχνικής 10-fold για κάθε ε-

πίπεδο, χρησιµοποιώντας τη µορφή (2) της συνάρτησης στη γραµµή 2. Βάσει αυτού προ-

κύπτει το κλαδεµένο δέντρο στο βέλτιστο επίπεδο, καλώντας τη συνάρτηση prune στη 

γραµµή 11. Οι υπόλοιπες γραµµές απλώς οπτικοποιούν το αποτέλεσµα της σύγκρισης. 

Συγκεκριµένα, η γραµµή 3 δηµιουργεί ένα νέο κενό γράφηµα. Η γραµµή 4 δηµιουργεί 

µία γραφική παράσταση (καλώντας την στοιχειώδη συνάρτηση plot του MATLAB) µε τα 

σφάλµατα αντικατάστασης και δοκιµής ως προς τον αριθµό φύλλων κάθε επιπέδου. Η 

γραµµή 5 υπολογίζει την τιµή και τη θέση του ελάχιστου σφάλµατος δοκιµής. Η γραµµή 6 

υπολογίζει το όριο του βέλτιστου σφάλµατος, που ισούται µε ένα τυπικό σφάλµα σε σχέση 

µε το ελάχιστο σφάλµα. Η εντολή γραµµής 7 κρατά το προηγούµενο γράφηµα, προκειµέ-

νου να µη διαγραφεί από τη νέα κλήση της συνάρτησης plot παρακάτω. Η γραµµή 8 τυ-

πώνει το όριο του βέλτιστου σφάλµατος, ενώ η γραµµή 9 σηµειώνει τη θέση του βέλτιστου 

επιπέδου. Τέλος, η γραµµή 10 προσθέτει τη λεζάντα του γραφήµατος. 
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Σχήµα 5.6  Σύγκριση των σφαλµάτων αντικατάστασης και δοκιµής, για τα διάφορα επίπεδα κλα-
δέµατος του δέντρου του παραδείγµατος. 
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Το αποτέλεσµα δίνεται στο Σχήµα 5.6. Ο οριζόντιος άξονας του γραφήµατος αναφέρεται 

στον αριθµό των φύλλων του κάθε επιπέδου. Όπως είναι εµφανές, καθώς αυξάνεται η δοµή 

του δέντρου, το σφάλµα αντικατάστασης µειώνεται διαρκώς, αποκτώντας ελάχιστη τιµή στο 

πλήρες δέντρο. Αντίθετα, το σφάλµα διασταυρωµένης επικύρωσης παρουσιάζει ελάχιστη 

τιµή για µικρότερη δοµή δέντρο. Το παράδειγµα αυτό αποδεικνύει ότι η απόφαση για το 

βέλτιστο επίπεδο κλαδέµατος πρέπει να παρθεί βάσει του σφάλµατος δοκιµής και όχι βά-

σει του σφάλµατος αντικατάστασης. Η διακεκοµµένη γραµµή στο σχήµα αντιπροσωπεύει 

το όριο του βέλτιστου σφάλµατος δοκιµής. Έτσι, το βέλτιστο επίπεδο κρίνεται ότι είναι η 

µικρότερη δοµή µε σφάλµα µικρότερο από το όριο αυτό. Το συγκεκριµένο µοντέλο CART 

περιλαµβάνει πέντε φύλλα και αντιστοιχεί στο επίπεδο κλαδέµατος 4. Στο συγκεκριµένο 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα 5.7  Η διαδικασία κλαδέµατος στο ελαττωµένο πρόβληµα Iris, θεωρώντας µόνο τα δύο 
πρώτα χαρακτηριστικά: (α) το κλαδεµένο µοντέλο CART και (β) οι περιοχές κατηγοριοποίησης 
στο χώρο των χαρακτηριστικών. 
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παράδειγµα, το βέλτιστο επίπεδο τυχαίνει να εµφανίζει και το συνολικά ελάχιστο σφάλµα 

δοκιµής. Η µορφή του κλαδεµένου δέντρου και τα αντίστοιχα σύνορα κατηγοριοποίησης 

απεικονίζονται στο Σχήµα 5.7. Τα σύνορα αυτά φαντάζουν αρκετά πιο λογικά από αυτά 

των διαφόρων περιπτώσεων του Σχήµατος 5.4. 

 Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόστηκε και στο ελαττωµένο πρόβληµα Iris όπου διατη-

ρούνται τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, το κλαδεµένο δέντρο 

προέκυψε ίδιο µε το αρχικό, δηλαδή η εφαρµογή της µεθόδου test έκρινε ότι δεν απαι-

τείται κλάδεµα. Το µοντέλο που δηµιουργήθηκε και οι περιοχές κατηγοριοποίησης στο 

χώρο των χαρακτηριστικών απεικονίζονται στο Σχήµα 5.8. Το δέντρο που δηµιουργήθηκε 

εξαρχής είναι σχετικά απλό, ενώ τα σύνορα κατηγοριοποίησης φαίνεται να διαχωρίζουν τις 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήµα 5.8  Η διαδικασία κλαδέµατος στο ελαττωµένο πρόβληµα Iris, θεωρώντας µόνο τα δύο 
τελευταία χαρακτηριστικά: (α) το κλαδεµένο µοντέλο CART και (β) οι περιοχές κατηγοριοποίησης 
στο χώρο των χαρακτηριστικών. 
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κλάσεις του προβλήµατος µε ευλογοφανή τρόπο. Το σφάλµα αντικατάστασης προέκυψε 

ίσο µε 2%, που σηµαίνει ότι αρχικός κατηγοριοποιητής επιλύει το εν λόγω πρόβληµα σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθµό. 

5.5 Εφαρµογή σε πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του CART στα τέσσερα 

πραγµατικά προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάζονται στη διπλωµατική αυτή εργα-

σία (Iris, Ionosphere, Cancer και Glass), ακολουθώντας τη διαδικασία των αντίστοιχων ε-

νοτήτων στα προηγούµενα κεφάλαια. Για κάθε πρόβληµα κατηγοριοποίησης θεωρούµε ότι 

υπάρχει στο workspace του MATLAB ένας πίνακας features, που περιέχει τις τιµές των 

χαρακτηριστικών για όλα τα πρότυπα, και ένα διάνυσµα κελιών labels µε τις αντίστοιχες 

ετικέτες των προτύπων, όπως αυτά προκύπτουν εκτελώντας τις αντίστοιχες εντολές που πα-

ρατέθηκαν στην ενότητα 1.3. Στην περίπτωση του CART, η διαδικασία κλαδέµατος απο-

τρέπει τη συγγραφή του απαιτούµενου χειρισµού συνάρτησης σε µία εντολή. Για το λόγο 

αυτό, δηµιουργήθηκε µία νέα συνάρτηση do_run_cart, η οποία καλύπτει και τις δύο πε-

ριπτώσεις (πλήρες δέντρο και κλαδεµένο). Ακολουθώντας τις συµβάσεις του MATLAB, η 

συνάρτηση αυτή αποθηκεύτηκε στο αρχείο do_run_cart.m και έχει ως εξής: 

1 function cartOutput = do_run_cart(xTrain, yTrain, xTest, doPrune) 

2  

3 tree = classregtree(xTrain, yTrain); 

4 if doPrune 

5     [cost, secost, ntermnodes, bestlevel] = test(tree, ... 

        'crossvalidate', xTrain, yTrain); 

6     tree = prune(tree, bestlevel); 

7 end 

8 cartOutput = eval(tree, xTest); 

Στη παραπάνω συνάρτηση, η γραµµή 3 εκπαιδεύει το πλήρες µοντέλο CART. Η γραµ-

µή 4 ελέγχει αν το τέταρτο όρισµα εισόδου της συνάρτησης (doPrune) είναι true. Αν αυτό 

ισχύει, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία κλαδέµατος στις γραµµές 5 και 6. ∆ιαφορετικά πα-

ραµένει το πλήρες δέντρο. Τέλος η εντολή της γραµµής 8 παράγει την επιθυµητή έξοδο για 

τα δεδοµένα δοκιµής. Ο κατηγοριοποιητής CART εφαρµόζεται στο εκάστοτε πρόβληµα θε-

ωρώντας τη διαδικασία της διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold, εφαρµόζοντας τη λογική 

των προηγούµενων κεφαλαίων: 

1 doPrune = false; 

2 rng(0); 

3 cp = cvpartition(labels, 'kfold', 10); 

4 classFun =  @(xTrain,yTrain,xTest)... 

        (do_run_cart(xTest, xTrain, yTrain, doPrune)); 

5 cvErr = crossval('mcr', features, labels, ... 

        'PredFun', classFun, 'Partition', cp) 
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Ο παραπάνω κώδικας εκτελείται για κάθε πρόβληµα δύο φορές, την πρώτη για doPrune = 

false και τη δεύτερη για doPrune = true. 

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (εκφρασµένη ως 

ποσοστό επί τοις εκατό) για τις δύο περιπτώσεις. Στο πρόβληµα Glass, το κλαδεµένο δέ-

ντρο οδήγησε σε υψηλότερη ακρίβεια από ότι το πλήρες. Στα άλλα τρία προβλήµατα όµως, 

η ακρίβεια του κλαδεµένου δέντρου είναι οριακά µικρότερη του αντίστοιχου πλήρους µο-

ντέλου. Αυτό συµβαίνει πιθανότητα λόγω του τρόπου καθορισµού του βέλτιστου επιπέδου 

κλαδέµατος. Υπενθυµίζεται ότι το βέλτιστο επίπεδο κλαδέµατος ορίζεται ως το επίπεδο που 

εµφανίζει τη µικρότερη δοµή και ταυτόχρονα το σφάλµα του είναι µικρότερο ή ίσο από 

ένα τυπικό σφάλµα σε σχέση µε το ελάχιστο παρατηρούµενο σφάλµα. Αν ως βέλτιστο θεω-

ρούνταν το δέντρο που εµφανίζει το ελάχιστο σφάλµα, η απόδοση των κλαδεµένων δέντρων 

ίσως ήταν υψηλότερη αυτής των αντίστοιχων αρχικών µοντέλων. Σε κάθε περίπτωση πά-

ντως, οι διαφορές µεταξύ των δύο µορφών του κατηγοριοποιητή είναι σχετικά µικρές. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1  Ακρίβεια κατηγοριοποίησης δοκιµής (%) του CART στα θεωρούµε-
να προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της διασταυ-
ρωµένης επικύρωσης 10-fold. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η ακρίβεια τόσο του 
αρχικού µοντέλου, όσο και του κλαδεµένου. 

∆έντρο Iris Ionosphere Cancer Glass 

Πλήρες 94.67 89.17 94.56 90.15 

Κλαδεµένο 93.33 88.89 93.13 92.03 
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Κεφάλαιο 6 

Συµπεράσµατα 

Η εργασία αυτή παρουσίασε της µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης που προσφέρει το 

MATLAB. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν δύο παραµετρικές µεθοδολογίες κατηγοριοποί-

ησης, η διαχωριστική ανάλυση και απλός κατηγοριοποιητής Bayes, και δύο µη παραµε-

τρικές µεθοδολογίες, ο κατηγοριοποιητής του εγγύτατου γείτονα και τα δέντρα αποφάσεων. 

Το MATLAB —και ειδικά η εργαλειοθήκη στατιστικής— προσφέρει µία σειρά προγραµµα-

τιστικών εργαλείων που καθιστά την εφαρµογή των κατηγοριοποιητών αυτών εύκολη και 

γρήγορη. Έτσι, παρέχονται συναρτήσεις υψηλού επιπέδου για την εκπαίδευση των κατη-

γοριοποιητών και την επακόλουθη εφαρµογή τους σε ένα οποιοδήποτε σύνολο δεδοµένων. 

Παράλληλα, παρέχονται υποβοηθητικές συναρτήσεις για την εύκολη διαχείριση  των δε-

δοµένων, την εφαρµογή τεχνικών διασταυρωµένης επικύρωσης και την οπτικοποίηση των 

αποτελεσµάτων. Ως αποτέλεσµα, µία µεθοδολογία κατηγοριοποίησης µπορεί να εφαρµο-

στεί και η απόδοσή της να ελεγχθεί διεξοδικά, χρησιµοποιώντας µόνο µερικές γραµµές 

κώδικα. 

Η παρουσίαση που ακολουθήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια είχε διττό σκοπό. Αφε-

νός περιγράφηκε λεπτοµερώς ο τρόπος σύνταξης των εντολών εφαρµογής της κάθε µεθο-

δολογίας και παρουσιάστηκαν ενδεικτικά παραδείγµατα του τρόπου χρήσης του. Αφετέ-

ρου, έγινε µία προσπάθεια να αναδειχθεί ο τρόπος λειτουργίας του κάθε κατηγοριοποιητή 

και οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων µεθοδολογιών ως προς τον τρόπο χάραξης των συνό-

ρων κατηγοριοποίησης, µε τη χρήση απλών εποπτικών προβληµάτων κατηγοριοποίησης. 

Παράλληλα, οι εξεταζόµενες µεθοδολογίες εφαρµόστηκαν και σε τέσσερα πραγµατικά 

προβλήµατα κατηγοριοποίησης, για τα οποία δόθηκαν οι ακρίβειες κατηγοριοποίησης θε-

ωρώντας την τεχνική διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. 

Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο της εργασίας συγκεντρώνει τα συµπεράσµατα που προκύ-

πτουν από την ως τώρα ανάλυση. Σε πρώτη φάση συγκεντρώνονται τα αποτελέσµατα κατη-
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γοριοποίησης όλων των αλγορίθµων, προκειµένου να συγκριθούν οι διάφορες µεθοδολογί-

ες ως προς την ακρίβειά τους. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, γίνεται µία προσπάθεια συνολικής 

αποτίµησης των µεθοδολογιών, έτσι ώστε να αναδειχθούν τα προτερήµατα και τα µειονε-

κτήµατα της καθεµίας. 

6.1 Σύγκριση ακρίβειας των εξεταζόµενων µεθοδολογιών κατηγοριοποίη-

σης 

Η τελευταία ενότητα των προηγούµενων κεφαλαίων παρουσίασε την ακρίβεια κατηγορι-

οποίησης των εξεταζόµενων µεθοδολογιών σε τέσσερα γνωστά προβλήµατα της διεθνούς βι-

βλιογραφίας, τα Iris, Ionosphere, Cancer και Glass. Προκειµένου να ληφθούν αµερόλη-

πτα συµπεράσµατα, εφαρµόστηκε η τεχνική διασταυρωµένης επικύρωσης 10-fold και σε 

κάθε περίπτωση δόθηκε η ακρίβεια κατηγοριοποίησης στα δεδοµένα δοκιµής, που ανα-

δεικνύουν καλύτερα της δυνατότητες γενίκευσης των κατηγοριοποιητών. Η παρούσα ενότη-

τα συγκεντρώνει και τα αποτελέσµατα αυτά, προκειµένου να διενεργηθεί η σύγκριση από 

την πλευρά της ακρίβειας κατηγοριοποίησης. Για κάθε µεθοδολογία θεωρούνται εδώ η 

µορφή του κατηγοριοποιητή που παρέχει την υψηλότερη κατά µέσο όρο ακρίβεια σε όλα 

τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Συγκεκριµένα: 

� Για τη διαχωριστική ανάλυση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τόσο του LDA 

('linear') όσο και του QDA ('quadratic'), καθώς οι δύο αυτές µορφές παρήγα-

γαν τις υψηλότερες ακρίβειες στα εξεταζόµενα προβλήµατα (βλ. Πίνακα 2.1). 

� Για τον απλό κατηγοριοποιητή Bayes (NBC) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

µορφής που θεωρεί συνάρτηση κατανοµής πυρήνα ('kernel'), καθώς η επιλογή 

αυτή παρήγαγε υψηλότερη ακρίβεια σε όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης (βλ. 

Πίνακα 3.1). 

� Όσο αφορά τον κατηγοριοποιητή kNN, επιλέχθηκε το µέτρο απόστασης 'city-

block', καθώς οδήγησε στην υψηλότερη ακρίβεια σε δύο από τα θεωρούµενα 

προβλήµατα, ενώ η απόδοσή του στα άλλα δύο ήταν αρκετά κοντά στις αντίστοιχες 

υψηλότερες τιµές (βλ. Πίνακα 4.2). 

� Τέλος, για τον κατηγοριοποιητή CART δίνονται τα υψηλότερα σε κάθε πρόβληµα 

αποτελέσµατα του Πίνακα 5.1, καθώς η διαδικασία κλαδέµατος µπορεί να θεωρη-

θεί ότι είναι προαιρετική. 

Τα αποτελέσµατα αυτά συγκεντρώνονται στον Πίνακα 6.1. Στο πρόβληµα Iris (που είναι 

και το πιο εύκολο), οι κατηγοριοποιητές LDA και QDA έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Αντίθετα, οι πιο εξελιγµένες µεθοδολογίες κατηγοριοποίησης οδήγησαν σε χαµηλότερες 
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ακρίβειες, αν και η ακρίβεια κατηγοριοποίησης είναι σε κάθε περίπτωση υψηλή (µεγαλύ-

τερη από 94%). Στο πρόβληµα Ionosphere (που είναι και το δυσκολότερο από τα θεωρού-

µενα προβλήµατα), η απόδοση των LDA και QDA είναι αρκετά υποδεέστερη των πιο περί-

πλοκων κατηγοριοποιητών. Την υψηλότερη ακρίβεια επιτυγχάνει ο NBC, ακολουθούµενος 

από τον kNN και τον κατηγοριοποιητή CART. Στα προβλήµατα Cancer και Glass, ο κατη-

γοριοποιητής kNN χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες ακρίβειες. Για το µεν πρόβληµα 

Cancer, οι ακρίβειες κατηγοριοποίησης των LDA και NBC είναι πολύ κοντά σε αυτήν του 

kNN. Αντίθετα, στο πρόβληµα Glass η ακρίβεια του kNN είναι αρκετά υψηλότερη όλων 

των υπολοίπων, οι οποίοι κυµαίνονται γύρω στο 92%. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται εµφανές ότι δεν υπάρχει ένας κατηγοριοποιη-

τής που να εµφανίζει την υψηλότερη ακρίβεια σε όλα τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. 

Ο κατηγοριοποιητής kNN εµφανίζει την µάλλον πιο ισορροπηµένη συµπεριφορά, επιτυγ-

χάνοντας είτε την υψηλότερη είτε τη δεύτερη υψηλότερη ακρίβεια σε όλα τα προβλήµατα. 

Παρόµοια συµπεριφορά εµφανίζει και ο NBC, που οδηγεί σε συγκριτικά υψηλές ακρίβειες 

για τα περισσότερα προβλήµατα. Οι κατηγοριοποιητές που βασίζονται στις αρχές της δια-

χωριστικής ανάλυσης (LDA και QDA) εµφανίζουν υψηλή απόδοση στα ευκολότερα προ-

βλήµατα κατηγοριοποίησης. Αντίθετα, ο κατηγοριοποιητής CART εµφανίζει υψηλή ακρί-

βεια στο δυσκολότερο πρόβληµα που εξετάζεται (Ionosphere), αλλά υπολείπεται των υπο-

λοίπων µεθοδολογιών στα ευκολότερα προβλήµατα. 

6.2 Ποιοτική σύγκριση των κατηγοριοποιητών 

Η τελευταία αυτή ενότητα διενεργεί µία ποιοτική αποτίµηση των τεσσάρων µεθοδολο-

γιών κατηγοριοποίησης που εξετάστηκαν, αναδεικνύοντας το πλεονεκτήµατα και τα µειο-

νεκτήµατα της καθεµίας. 

Πίνακας 6.1  Ακρίβεια δοκιµής (%) των διαφόρων µεθοδολογιών κατηγοριοποίησης στα 
θεωρούµενα προβλήµατα κατηγοριοποίησης, εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της δια-
σταυρωµένης επικύρωσης 10-fold. Οι υψηλότερες τιµές της ακρίβειας κατηγοριοποίη-
σης σε κάθε πρόβληµα εµφανίζονται µε έντονη γραµµατοσειρά. 

Μεθοδολογία Iris Ionosphere Cancer Glass 

LDA 98.00 85.18 96.14 92.47 

QDA 98.00 87.47 94.71 91.54 

Naïve Bayes (NBC) 96.00 91.17 96.42 92.49 

kNN 96.00 90.80 97.28 95.79 

CART 94.67 89.17 94.56 92.03 
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6.2.1 ∆ιαχωριστική ανάλυση 

Αν και η διαχωριστική ανάλυση είναι µία από τις αρχαιότερες µεθοδολογίες κατηγορι-

οποίησης, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι επιτυγχάνει ικανοποιητική ακρίβεια σε αρκετά 

προβλήµατα. Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η θεώρηση ότι τα δεδοµένα ακολουθούν 

κανονική κατανοµή, που σε γενικές γραµµές δεν ισχύει για τα περισσότερα πραγµατικά 

προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Η θεώρηση αυτή συνήθως οδηγεί σε µείωση της ακρίβει-

ας, ειδικά για πιο δύσκολα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Ένα επιπλέον µειονέκτηµα 

είναι η απαίτηση ο πίνακας συνδιακύµανσης να είναι αντιστρέψιµος, που αποτρέπει τη 

χρήση του σε κάποια προβλήµατα (όπως για παράδειγµα το Ionosphere) χωρίς τη διενέρ-

γεια προεπεξεργασίας των δεδοµένων (υπενθυµίζεται ότι στο πρόβληµα αυτό αφαιρέθηκαν 

τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά προκειµένου να καταστεί εφικτή η εφαρµογή της µεθοδολο-

γίας). Ένα προτέρηµα της µεθοδολογίας είναι η εύκολη εφαρµογή της, καθώς ο χρήστης 

δεν απαιτείται να επιλέξει κάποιες παραµέτρους. Η εφαρµογή της στο MATLAB γίνεται µέ-

σω της συνάρτησης classify, η σύνταξη της οποίας είναι ιδιαιτέρως απλή. 

6.2.2 Απλός κατηγοριοποιητής Bayes 

Το βασικό µειονέκτηµα του κατηγοριοποιητή Bayes είναι η θεώρηση ότι τα δεδοµένα 

ακολουθούν κανονική κατανοµή, όπως και στην περίπτωση της διαχωριστικής ανάλυσης. 

Έτσι η µεθοδολογία αυτή χαρακτηρίζεται από τα µειονεκτήµατα της διαχωριστικής ανάλυ-

σης. Επιπλέον, ο NBC θεωρεί ότι χαρακτηριστικά του προβλήµατος είναι µεταξύ τους α-

συσχέτιστα, γεγονός που εισάγει µία ακόµη απλοποίηση που δεν ισχύει για όλα τα προ-

βλήµατα κατηγοριοποίησης. Τα περισσότερα από τα µειονεκτήµατά του όµως αντισταθµί-

ζονται µε τη θεώρηση κατανοµής πυρήνα, που δε θέτει τόσο ισχυρές απαιτήσεις. Με αυτήν 

την επιλογή, ο NBC εµφανίζεται ως ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό σχήµα κατηγοριοποίη-

σης. Ταυτόχρονα, οι προεπιλεγµένες τιµές των παραµέτρων που µπορεί να θέσει ο χρήστης 

φαίνεται να είναι ικανοποιητικές για τα προβλήµατα κατηγοριοποίησης που εξετάστηκαν. 

6.2.3 Κατηγοριοποιητής εγγύτατου γείτονα 

Παρά την απλή φιλοσοφία του kNN, ο κατηγοριοποιητής αυτός εµφανίζεται ως ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικός, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλές συγκριτικά ακρίβειες σε όλα τα προβλήµατα 

που εξετάστηκαν. Παράλληλα, η εφαρµογή του στο MATLAB είναι ιδιαιτέρως εύκολη, µέ-

σω της απλής συνάρτησης knnclasify. Βασικό του µειονέκτηµα όµως αποτελούν οι πα-

ράµετροι που πρέπει να επιλεγούν από το χρήστη και, συγκεκριµένα, το πλήθος των θεω-

ρούµενων γειτόνων k  και το µέτρο απόστασης που εφαρµόζεται. Οι τιµές των παραµέτρων 

αυτών ενδέχεται να έχουν ισχυρή επίδραση στην ακρίβεια κατηγοριοποίησης. Έτσι ο χρή-
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στης είναι αναγκασµένος να δοκιµάσει διάφορες τιµές για τις παραµέτρους αυτές, µέσω 

µίας διαδικασίας δοκιµής και σφάλµατος, που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να γίνει 

κουραστική και χρονοβόρα. 

6.2.4 ∆έντρα αποφάσεων 

Τέλος, ο κατηγοριοποιητής CART φαίνεται να εµφανίζει υψηλή ακρίβεια κατηγοριοποί-

ησης σε δυσκολότερα προβλήµατα κατηγοριοποίησης. Ένα όµως µοναδικό προτέρηµα εί-

ναι η ερµηνεύσιµη δοµή που χαρακτηρίζει το παραγόµενο µοντέλο κατηγοριοποίησης. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι µοναδικό µεταξύ των εξεταζόµενων µεθοδολογιών κατηγοριο-

ποίησης. Έτσι τα δέντρα αποφάσεων παρέχουν και µία ποιοτική και εύκολα αντιληπτή 

από τους ανθρώπους ερµηνεία της διαδικασίας κατηγοριοποίησης και, κατ' επέκταση, των 

σχέσεων διαχωρισµού µεταξύ των κλάσεων. Η πληροφορία αυτή είναι σε ορισµένες περι-

πτώσεις ιδιαίτερα χρήσιµη για τους ερευνητές. Ταυτόχρονα όµως, η δοµή αυτή του δέ-

ντρου δηµιουργείται µέσω διχοτοµικών αποφάσεων (ανισοτήτων). Αυτό εισάγει περιορι-

σµούς, καθώς τα διαµορφούµενα σύνορα διαχωρισµού µεταξύ των κλάσεων είναι παράλ-

ληλα ως προς τους άξονες. 
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