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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάκτηση σχήματος. Πιο συγκεκριμένα 

επικεντρώνεται σε επίπεδα (δισδιάστατα) σχήματα τα οποία είναι μη άκαμπτα και έχουν 

υποστεί κάμψη ή μεταβάλλονται εξαιτίας της παρουσίας κάποιας άρθρωσης. Τέτοια 

εύκαμπτα σχήματα συναντάμε καθημερινά στη φύση όπως για παράδειγμα τους 

μικροοργανισμούς μέχρι και τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα κριτήρια ομοιότητας μεταξύ των 

σχημάτων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι Intrinsic. Τέτοια κριτήρια μπορεί κανείς να 

εξάγει δημιουργώντας ένα τελεστή διάχυσης. Οι τελεστές  διάχυσης μπορούν να 

διατυπωθούν με πολλούς τρόπους. Στην παρούσα εργασία βασιζόμαστε στην πιθανολογική 

προσέγγιση δημιουργώντας ένα τελεστή (Μητρώο Markov) ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουμε 

ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα. Ο τελεστής αυτός επιπλέον έχει το πλεονέκτημα ότι 

μπορεί να προσεγγίσει τον τελεστή Laplace-Beltrami ασχέτως της πυκνότητας 

δειγματοληψίας των δεδομένων.  Ορίζεται λοιπόν ως Απόσταση Διάχυσης η απόσταση δύο 

σημείων. Η απόσταση αυτή είναι μικρότερη όσο περισσότερα μονοπάτια συνδέουν τα δύο 

σημεία. Η φασματική ανάλυση του μητρώου αυτού μας επιτρέπει να  αναπαραστήσουμε τα 

δεδομένα μας σε ένα νέο χώρο με σαφή μετρική απόσταση την Ευκλείδεια 

χρησιμοποιώντας τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα που προκύπτουν. Επιπλέον η 

Ευκλείδεια απόσταση στο νέο χώρο ισούται με την απόσταση Διάχυσης στον αρχικό χώρο. 

Ο συνδυασμός των φασματικών ιδιοτήτων του μητρώου Διάχυσης με τις Markov διεργασίες 

οδηγεί σε μία ανάλυση των δεδομένων σε πολλές κλίμακες. Αυτό ισοδυναμεί με το να 

προχωρήσουμε τον τυχαίο περίπατο μπροστά. Από τις απεικονίσεις αυτές μπορούμε να 

εξάγουμε ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων. Έτσι για κάθε σχήμα και για κάθε 

κλίμακα λαμβάνουμε ένα ιστόγραμμα κατανομής αποστάσεων. Συνεπώς δύο σχήματα 

μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά σε μία κλίμακα χρόνου ενώ να βρίσκονται πολύ μακριά 

σε μία άλλη κλίμακα. Συγκεκριμένα εδώ παραθέτουμε την άποψη η απόσταση των 

σχημάτων συνδέεται άμεσα με την κλίμακα- χρόνο.  Μελετώνται οι ιδιότητες των μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων κλιμάκων κυρίως ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να περιγράψουν και κατά συνέπεια την ικανότητα να εξάγουν αποδοτικούς 

περιγραφείς των σχημάτων.  

Η συνεισφορά της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι διπλή: 

1. Προτείνεται για πρώτη φορά μία νέα μέθοδος κατά την οποία αξιοποιούνται οι 

ιδιότητες των διαφορετικών κλιμάκων της διεργασίας Διάχυσης που αναφέραμε. 

Ονομάζουμε τη μέθοδο αυτή Weighted Multiscale Diffusion Distance -WMDD.  

2. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται φέρνουν την μέθοδο αυτή στην κορυφή για 

τις συγκεκριμένες βάσεις σχημάτων (MPEG-7 και KIMIA 99). 
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Abstract 
 

This thesis focuses explicitly at shape retrieval applications. More precisely concentrates in 

planar shapes that are non-rigid, meaning that they might have been articulated or bended. 

These non-rigid shapes appear in humans’ life like for example bacteria and also the same 

the human body. The shape pair wise similarity criteria are intrinsic. Such similarity criteria 

one can take through a Diffusion Operator. Diffusion Operators can be defined in many 

ways. In this thesis we concern only in the probabilistic interpretation of Diffusion 

Operators. Thus by constructing a Diffusion Operator we also construct a random Walk on 

data. This operator converges to the Laplace-Beltrami even if the sampling density of the 

data is not uniform. Through this framework the Diffusion Distance between two points is 

defined. This distance gets smaller as much more paths are connecting two points. Spectral 

decomposition if this diffusion kernel allows us to map, re-represent our data using the 

eigenvectors and the eigenvalues in a new space with the property of embedding with an 

explicit metric. These maps are called Diffusion Maps and have the property that diffusion 

distance in the initial space equals the Euclidean distance in the embedding space. A 

combination of spectral properties of a Markov matrix with Markov Processes leads to a 

multiscale analysis. This corresponds to running the random walk forward. From these 

embeddings we can extract histograms of distributions of distances. Thus for every shape 

and every scale we have one histogram. Therefore two shapes may be close in one scale but 

not in another one.  

The contribution of this Thesis is twofold: 

1. For first time a new method where the properties of different scales as studied in 

order to take the advantage of the most discriminative times/ steps of the diffusion 

process that we described above. We called this method Weighted Multiscale 

Diffusion Distance- WMDD. 

2. The results presented here bring our method to the state of the art for the MPEG- 

and KIMIA 99 databases against other intrinsic based descriptors (like the geodesic 

distance).  
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Πρόλογος 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα αποτέλεσμα έντονης προσπάθειας διάρκειας έξι μηνών. 

Όπως είναι λογικό φτάνοντας στο τέλος ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών η 

Διπλωματική εργασία μαζί με τα όσα Project υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια αυτού του 

προγράμματος είναι όσα ουσιαστικά κάποιος αποκομίζει.  

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σπύρο Φωτόπουλο για 

την καθοδήγηση και τις ώρες που αφιέρωσε στη μελέτη των όσων παρουσιάζουμε εδώ 

καθώς επίσης και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Οικονόμου ο οποίος ήταν παρόν σε 

όλες τις εβδομαδιαίες συναντήσεις. 

Σημαντική ήταν επίσης η βοήθεια από τους υποψήφιους Διδάκτορες, Ηλία 

Θεοδωρακόπουλο (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Φωτεινής 

Φωτοπούλου(Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) 

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη εργασία δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί χωρίς την 

στήριξη κάποιων ανθρώπων. Έτσι θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για 

όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζουν.  

  

Τέλος ελπίζω η παρούσα εργασία να βοηθήσει τους αναγνώστες να γνωρίσουν το 

αντικείμενο των διαδικασιών διάχυσης, τη δημιουργία γράφων και κάποιες ιδιότητες αυτών 

και να αποτελέσει κίνητρο για περαιτέρω μελέτη. 

Με Εκτίμηση,  

Δημήτρης Καστανιώτης, 2011  

Μεταπτυχιακός Σπουδαστής του τμήματος Φυσικής,  

Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Διαθέσιμοι Κώδικες και κάποιες συμβουλές στον Αναγνώστη 
 

Η παρούσα εργασία συνοδεύεται από ένα πλήθος αρχείων Matlab τα οποία συνοδεύουν 

μεγάλο ποσοστό παραγράφων. Η διάθεση αυτών των προγραμμάτων γραμμένων στην ίσως 

πιο δημοφιλή γλώσσα των ερευνητών και σπουδαστών που ασχολούνται με επεξεργασία 

και εξαγωγή πληροφορίας εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον αναγνώστη να 

εμβαθύνει γρήγορα στις Διαδικασίες Διάχυσης καθώς: 

 Θα τον βοηθήσει ώστε να γλυτώσει χρόνο αναζητώντας τα παραδείγματα μέσω του 

διαδικτύου.  

 Θα συνδέσει την θεωρία με την πράξη κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και δίνοντας την 

δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσει τον κώδικα τηρώντας έτσι τον χρυσό κανόνα 

που ισχύει στον προγραμματισμό (code reusability). 

Βέβαια η συγκεκριμένη εργασία καλύπτει ένα συγκεκριμένο μόνο φάσμα εφαρμογών ενώ 

δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα μητρώα και διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό η ύπαρξη 

διαθέσιμου κώδικα δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως καθησυχαστικός παράγοντας για τον 

αναγνώστη ο οποίος θα πρέπει να αναζητήσει περαιτέρω υλικό. Ένας τέτοιος συνδυασμός 

είναι απαραίτητος στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να μελετήσει ένα αντικείμενο και 

συνιστάται ανεπιφύλακτα. 

Τόσο ολόκληρη η παρούσα εργασία όσο και το συνοδευτικό υλικό  αυτής συναντιούνται 

στο πλαίσιο του να δημιουργείς και να μοιράζεσαι. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά τόσο ταχύτερα όσο και ποιοτικότερα.  

Λήψη των αρχείων 
Εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου, δεν μπόρεσα να οργανώσω τα αρχεία στο προσωπικό 

μου site το οποίο αυτή τη στιγμή αναπτύσσω. Για το λόγο αυτό όλοι οι διαθέσιμοι κώδικες 

μπορούν προς το παρόν να διατεθούν σε οποιονδήποτε ύστερα από ένα αίτημα μέσω e-

mail. Μακροπρόθεσμα δημιουργώντας μία λίστα θα σας ειδοποιήσω μόλις όλα 

τακτοποιηθούν σε έναν ιστιότοπο.  

Αυτό που θα με ενδιέφερε είναι να επικοινωνούσατε μαζί μου για τυχόν απορίες, 

προτάσεις, καθώς επίσης να με ενημερώνατε για τυχόν λάθη. Επίσης το να μου αναφέρετε 

το αντικείμενο ενασχόλησης 

 θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα.  

Όλοι οι κώδικες λοιπόν μπορούν να αποσταλούν σε οποιονδήποτε αναγνώστη/ρια το 

ζητήσει ύστερα από ένα αίτημα στους εξής λογαριασμούς Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 

d.kastaniotis [at] gmail [dot] com και   dkastaniotis [at] upatras [dot] gr  

Με Εκτίμηση,                                     Μεταπτυχιακός Σπουδαστής του τμήματος Φυσικής,  

Δημήτρης Καστανιώτης,                                                                                 Πανεπιστήμιο Πατρών 
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Εισαγωγή  Κεφαλαίου 1 
 

Στο παρόν κεφάλαιο μπορεί να χωρισθεί σε δύο μέρη. Το ένα αναφέρεται στην διακριτή 

Γεωμετρία, τους μετρικούς χώρους, τα Τοπολογικά αντικείμενα και την ιδιαίτερη κατηγορία 

αυτών, τα Manifolds. Οι έννοιες που συζητούνται εδώ καλύπτουν πολλούς κλάδους 

επιστημών κυρίως τον κλάδο των μαθηματικών. Ωστόσο εμείς θα παρουσιάσουμε όλη την 

απαραίτητη θεωρία μέσα από το πρίσμα του σκοπού μας που είναι η αναπαράσταση και 

επεξεργασία σχημάτων με σκοπό την εξαγωγή  χαρακτηριστικών τα οποία θα μπορούν να 

εκφράζουν την εγγενή γεωμετρία των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα 

εργασία, χρησιμοποιούμε την διακριτή Γεωμετρία για να αναπαραστήσουμε Γεωμετρικά 

αντικείμενα και σχήματα.  

Η έννοια των αποστάσεων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούμε ώστε να 

παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε την έννοια των 

αποστάσεων ώστε να ορίσουμε μετρικούς χώρους. Με αυτούς θα παρουσιάσουμε τα 

τοπολογικά αντικείμενα και από εκεί θα εξηγήσουμε τη ειδική κατηγορία τοπολογικών 

αντικειμένων που ονομάζονται Manifold. Τα Manifold χρησιμεύουν λοιπόν στην 

μοντελοποίηση ενός τοπολογικού αντικειμένου.  Πιο συγκεκριμένα τα Manifold που 

παρουσιάζουμε σε αυτό το κεφάλαιο θα μας φανούν χρήσιμα καθώς δημιουργώντας 

αρχικά   ένα γράφο  θα προσεγγίσουμε μέσα από αυτόν το Manifold πάνω στο οποίο 

βρίσκονται τα δεδομένα. Σε επόμενο κεφάλαιο, πάνω στην επιφάνεια του Manifold αυτού, 

δημιουργώντας έναν πολύ ιδιαίτερο τελεστή διάχυσης,  θα προσεγγίσουμε τον τελεστή 

Laplace- Beltrami και κατά συνέπεια την διάχυση θερμότητας πάνω σε μία επιφάνεια. 

Επειδή η διαδικασία των Απεικονίσεων διάχυσης καθώς και οι Διεργασίες Διάχυσης οι 

οποίες βασίζονται με τη σειρά τους σε ένα συνδυασμό θεωρίας φάσματος Γράφων και 

Markov διεργασιών θα μας αποδώσουν κάποιες απεικονίσεις της αρχικής επιφάνειας των 

σχημάτων σε μία νέα επιφάνεια παρουσιάζουμε την ισομετρία, τον συμμορφισμό και τις 

ισοεπιφανείς απεικονίσεις. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μία αρκετά καλή εικόνα σχετικά 

με τις δυνατότητες απεικόνισης, τους περιορισμούς αλλά και τα πιθανά σφάλματα που 

προκύπτουν.  

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την εξαγωγή δισδιάστατων σχημάτων από ψηφιακές 

εικόνες, τους τρόπους αναπαράστασης σχημάτων και τα γραφικά Υπολογιστών. Περνάμε με 

αυτόν τον τρόπο από τον κλάδο που ονομάζεται «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας» (Digital 

Image Processing) σε έναν άλλο εξίσου σημαντικό και αναπτυσσόμενο κλάδο που 
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ονομάζεται «Επεξεργασία Γεωμετρίας» (Geometry Processing). Δεν δίνουμε ιδιαίτερη βάση 

σε αυτό το κομμάτι καθώς ο αρχικός σκοπός μας είναι η εξαγωγή χαρακτηριστικών από 

δισδιάστατα σχήματα χρησιμοποιώντας τις Διεργασίες Διάχυσης (Diffusion Processes). 

Επίσης σκοπός μας είναι τα όσα θα αναλύσουμε στην παρούσα εργασία περιορίζοντας τις 

διαστάσεις στις δύο να έχουν άμεση εφαρμογή και στα τρισδιάστατα σχήματα. Έτσι 

παρουσιάζουμε την εξαγωγή συντεταγμένων σημείων που να αναπαριστούν τα σχήματα 

της βάσης MPEG-7, την δειγματοληψία της επιφάνειας των σχημάτων αυτών με χρήση ενός 

«regular» πλέγματος και τον χειρισμό αυτών των σημείων ως γράφο και έπειτα ως 

Manifold. Όπως θα γίνει εμφανές στην πορεία των κεφαλαίων η επεξεργασία γεωμετρικών 

σχημάτων με Diffusion διεργασίες μπορεί να αποδώσει ικανότατους περιγραφείς 

ξεπερνώντας άλλους βέλτιστους περιγραφείς που βασίζονται στην εσωτερική Γεωμετρία 

όπως είναι τα ιστογράμματα των Γεωδαιτικών αποστάσεων στον Γράφο που δημιουργείται 

στα σχήματα. 

  Βλέποντας την Γενική Εικόνα 

 

Περνώντας στον κλάδο που ονομάζεται «Επεξεργασία Γεωμετρίας», η ακόμα καλύτερα θα 

λέγαμε «Επεξεργασία Γεωμετρικών αντικειμένων», δίνουμε εδώ στον αναγνώστη την ολική 

εικόνα που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της «Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας» και της 

εξαγωγής χαρακτηριστικών με σκοπό την αναγνώριση προτύπων (Pattern Recognition) 

Έτσι, στο παρακάτω σχήμα που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των κλάδων που αναφέραμε 

προηγουμένως, αρχικά ένα ψηφιακό μέσο παράγει είτε ένα Γεωμετρικό μοντέλο, είτε μία 

ψηφιακή εικόνα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση (όπως αυτή που θα μας απασχολήσει 

στην παρούσα εργασία), όπου το γεωμετρικό αντικείμενο εξάγεται από μία ψηφιακή 

εικόνα. Όποια μορφή αναπαράστασης των δεδομένων και να υποστηρίζει το μέσο, η 

επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση ή εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι 

εφικτή. Σε μορφή μπλοκ διαγράμματος έχουμε: 
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Συνεπώς και στις δύο μεθόδους χρησιμοποιούμε παρόμοια μεθοδολογία αλλά 

διαφορετικούς αλγόριθμους. 

Επίσης, σε ότι αφορά την δική μας προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διεργασίες 

διάχυσης που χρησιμοποιούμε ώστε να αναλύσουμε τα δεδομένα βρίσκονται στο στάδιο 

της επεξεργασίας ενώ το στάδιο της εξαγωγής χαρακτηριστικών αποτελεί την εξαγωγή 

ιστογραμμάτων κατανομής αποστάσεων. 

 

 

 

 

Ψηφιακό Μέσο 

Επεξεργασία 

Γεωμετρίας 

Ψηφιακή 

Επεξεργασία Εικόνας 

Γραφικά Υπολογιστών 

Όραση Υπολογιστών 

Επεξεργασία 

Εξαγωγή 

Χαρακτηριστικών 

Ταίριασμα Εικόνων Ταίριασμα Γεωμετρικών 

Αντικειμένων-Σχημάτων 

Αξιοποίηση 

Χαρακτηριστικών 
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Κεφάλαιο 1- Μέρος 1ο 
 

Εισαγωγή στην Γεωμετρία  και στους 
Μετρικούς χώρους 
 

Στην ενότητα αυτή θα διαπραγματευτούμε έννοιες σχετικές με τη Γεωμετρία, την έννοια 

των αποστάσεων και τους μετρικούς χώρους. Η ενότητα αυτή θα βοηθήσει στο να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο στο 4o  κεφάλαιο μοντελοποιούμε τα σχήματα μας. 

Ταυτόχρονα οι βασικές έννοιες που περιγράφονται εδώ είναι βέβαια ότι θα φανούν 

χρήσιμες στον αναγνώστη καθώς του δίνουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί με 

ευκολία να χειριστεί τις έννοιες που θα συναντήσει στις αναφορές της βιβλιογραφίας. 

 

1.1. Μετρικοί χώροι 
 

Αρχίζουμε την παράγραφό μας δίνοντας έναν ορισμό για το τι θεωρούμε Μετρικό Χώρο. Ως 

μετρικό χώρο μπορούμε να εκφράσουμε ένα σύνολο για το οποίο έχει οριστεί μία έννοια 

απόστασης. Την έννοια της απόστασης θα την περιγράψουμε στην συνέχεια. Έστω   ένα 

σύνολο και μία συνάρτηση           . Η συνάρτηση αυτή θα λέγεται μετρική και το 

ζεύγος       μετρικό εάν και μόνο εάν      που ανήκει στο   ικανοποιούνται τα 

ακόλουθα αξιώματα. 

Αξίωμα Ταύτισης:                       

Αξίωμα Συμμετρίας:               

Αξίωμα Τριγώνου (Ανισότητα Τριγώνου):                       

Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι σε ένα μετρικό χώρο ισχύει το εξής:           . 

Το τελευταίο πολλές φορές αναφέρεται ως ξεχωριστό αξίωμα. Επειδή όμως απορρέει ως 

συνδυασμός κάποιων θεμελιωδών θεωρημάτων δεν το αναφέρουμε ως ξεχωριστό αξίωμα.  
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Αυτό είναι πολύ εύκολο να αποδεδειχθεί χρησιμοποιώντας τα αξιώματα ταύτισης και 

συμμετρίας. Επίσης επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ταυτίσει την έννοια της 

απόστασης με την Ευκλείδεια (αυτό γίνεται όταν δεν λαμβάνουν υπόψη καθημερινές 

καταστάσεις όπως η μετακίνηση με κάποιο όχημα στην πόλη όπως θα δούμε στην 

συνέχεια). Όποιος αναγνώστης έκανε τη σύνδεση της Ευκλείδειας απόστασης με τα όσα 

αναφέραμε, επιτυχώς εντόπισε ένα παράδειγμα μετρικού χώρου που είναι ο Ευκλείδειος 

Χώρος και ο οποίος είναι εφοδιασμένος με την Ευκλείδεια Μετρική. 

 
Παρουσιάζουμε εδώ την Ευκλείδεια απόσταση [1]. Η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο 

σημείων που ορίζονται από ένα σύνολο πραγματικών     αριθμων δίνεται από την εξής 

σχέση που είναι γνωστή και ως   νόρμα. Δηλαδή έχουμε: 

 

                  
 
Τα       μπορεί να είναι οποιασδήποτε διάστασης. Δηλαδή: 

Έστω η πλειάδα   αριθμών που ορίζουν ένα σημείο    : 

 
                     

 
,όπου   , για κάθε   που ανήκει στους θετικούς ακέραιους αριθμούς, είναι πραγματικός 

αριθμός. 

Ορίζονται λοιπόν οι πράξεις της πρόσθεσης (και κατά συνέπεια), πολλαπλασιασμού με 

σταθερό αριθμό και εσωτερικού γινομένου. Σημαντικό είναι ότι το εσωτερικό γινόμενο δύο 

διανυσμάτων, που δείχνουν σε ένα σημείο στον    το κάθε ένα, μας επιστρέφει ένα 

πραγματικό αριθμό. Έτσι έχουμε την εξής απεικόνιση για δύο διανύσματα   και   

διαστάσεων.  

                         
Η   νόρμα γράφεται επίσης: 

         
 
  

 
Ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε ένα ορισμό για την έννοια της απόστασης και των μετρικών 

χώρων. Δεν αναφέρουμε τις υπόλοιπες ιδιότητες εδώ καθώς ξεφεύγει από τον σκοπό της 

παρούσας εργασίας. Παροτρύνουμε τον αναγνώστη να απευθυνθεί στην [1] για 

περισσότερες λεπτομέρειες.  
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1.2. Χώροι Μηκών  
 

 

Έχουμε ήδη ορίσει την Ευκλείδεια απόσταση ως μετρική απόσταση. Η απόσταση αυτή είναι 

η περισσότερο φυσικά  κατανοητή σε όλους του ανθρώπους. Ωστόσο πολλές φορές η 

απόσταση αυτή δεν ισχύει καθώς όπως θα δούμε στα δεδομένα που θα 

χρησιμοποιήσουμε, όποια σχήματα δεν είναι Convex η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο 

σημείων δεν είναι εφικτή καθώς η γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία τέμνει την περίμετρο. 

 

Σχήμα 1: Η κόκκινη γραμμή τέμνει την περίμετρο σε τουλάχιστον δύο σημεία. Η Πράσινη αντίθετα βρίσκεται 
μέσα στο σύνολο δεδομένων. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα εσωτερικό μονοπάτι που συνδέει δύο σημεία. Το 

μονοπάτι αυτό έχει κάποιο μήκος, έτσι πολλές φορές οδηγούμαστε στην διατύπωση της 

απόστασης ως το μήκος του μονοπατιού. Ο ορισμός του μονοπατιού μπορεί να ορισθεί ως 

η συνεχής απεικόνιση: 

          ενός διαστήματος. 

Συνδέουμε λοιπόν μία συνάρτηση      η οποία αντιστοιχεί έναν μη αρνητικό αριθμό σε 

κάθε μονοπάτι. Ορίζουμε λοιπόν μία νέα μετρική απόσταση ως εξής: 
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Στην παραπάνω σχέση παρατηρούμε ότι έχουμε το         σύνολο των μονοπατιών  . 

Ως         στα μαθηματικά ορίζεται το μεγαλύτερο στοιχείο του υποσυνόλου ενός 

συνόλου, που δεν περιέχεται απαραίτητα στο υποσύνολο, το οποίο είναι μικρότερο ή ίσο με 

όλα τα στοιχεία του υποσυνόλου. Ένα παράδειγμα πραγματικών αριθμών είναι το εξής: 

             

Πριν αφήσουμε τις αποστάσεις που ορίζονται ως μήκη μονοπατιών (τις οποίες θα 

μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο μέσα από τα συντομότερα μονοπάτια, αναφερόμαστε 

στις restricted και τις intrinsic μετρικές.  

Εφόσον ένα σύνολο δεδομένων το οποίο αποτελεί υποσύνολο του συνόλου των 

πραγματικών αριθμών, δηλαδή (στις δύο διαστάσεις): 

     

Όπως θεωρούμε φυσικό το υποσύνολο κληρονομεί από το σύνολο των πραγματικών 

αριθμών την Ευκλείδεια απόσταση. Μία τέτοια μετρική απόσταση ονομάζεται restricted. 

Μπορούμε όμως στο νέο σύνολο να χρησιμοποιήσουμε τις αποστάσεις του συνόλου των 

μονοπατιών, γεγονός το οποίο θα μας οδηγήσει στον υπολογισμό της intrinsic απόστασης 

ολοκληρώνοντας (αθροίζοντας) τις συνδέσεις των επιμέρους σημείων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση όπου τα δεδομένα μας είναι Convex, οι 

δύο ανωτέρω μετρικές συμπίπτουν.  

Συνεχίζουμε με την παρουσίαση των Τοπολογικών Manifolds τα οποία όπως θα γίνει 

αντιληπτό βρίσκουν πολλές εφαρμογές σε πολλούς κλάδους επιστημών. Το πώς θα 

χρησιμοποιήσουμε τα Manifold και σε ποιες περιπτώσεις θα μοντελοποιήσουμε τα 

δεδομένα μας ως Manifold ή ως μη κατευθυνόμενο γράφο θα γίνει αντιληπτό στο τρίτο 

Κεφάλαιο. 

Στην επόμενη παράγραφο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τους μετρικούς 
χώρους 

1.3. Χώροι αποστάσεων και η έννοια της απόστασης 
 
Οι μετρικοί χώροι μας επιτρέπουν να ορίζουμε συναρτήσεις αποστάσεων μεταξύ δύο 

σημείων με έναν αφαιρετικό τρόπο. Αν και ίσως στους περισσότερους ανθρώπους η έννοια 
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των αποστάσεων φαίνεται ως κάτι το ασαφές, ωστόσο σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν μία 

αίσθηση ως προς τι μπορούμε να εννοούμε όταν αναφερόμαστε στους μετρικούς χώρους. 

Δίνοντας ένα πολύ απλό παράδειγμα, θα λέγαμε ότι πρόκειται για την αίσθηση των 

αποστάσεων που έχει ένας οδηγός λεωφορείου και ένας πιλότος αεροσκάφους. Έστω 

λοιπόν ότι και οι δύο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο από την πόλη 

  στην πόλη  . Ο πιλότος του αεροσκάφους (θεωρώντας τις συνθήκες ιδανικές και ότι 

κανένα άλλο αεροπλάνο δεν θα το αναγκάσει να παρεκκλίνει της πορείας του) ακολουθεί 

ως διαδρομή την ευθεία που συνδέει τις δύο πόλεις. Ο οδηγός από την άλλη μεριά, θα 

πρέπει να ακολουθήσει τους δρόμους εκείνους που θα τον οδηγήσουν στην Εθνική οδό και 

από αυτή να συνεχίσει την πορεία του μέχρι την επόμενη πόλη. Μέσα στην πόλη σε σχέση 

με την Εθνική θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αλλά το 

αφήνουμε προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση η διαδρομή που ακολουθεί το αεροσκάφος 

είναι αρκετά πιο σύντομη από αυτή που ακολουθεί το λεωφορείο.  

Έστω  , ένα σύνολο σημείων στον χώρο (οποιασδήποτε διάστασης). Ποιά σημεία 

μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται κοντά αναμεταξύ τους και ποια μακριά; Ορίζοντας μία 

μπάλα (ως το εσωτερικό μίας σφαίρας) με ακτίνα ένα μέτρο τα σημεία που βρίσκονται 

μέσα σε αυτή την σφαίρα θεωρούνται κοντινά. Η Ιδέα αυτή μπορεί να γενικευτεί σε 

οποιονδήποτε μετρικό χώρο. Έχουμε: 

    και    , το σύνολο         
              ή ισοδύναμα μπορούμε να πούμε 

ότι όλα τα σημεία που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη της ακτίνας αποτελούν την Open 

Metric Ball που δεν είναι τίποτα άλλο από το εσωτερικό της σφαίρας με ακτίνα το ένα 

μέτρο. Ως κέντρο την σφαίρας βέβαια ορίζεται το σημείο  . Το συμπλήρωμα του συνόλου   

που αναφέραμε αποτελεί την κλειστή σφαίρα (Closed Ball). Η έννοια της σφαίρας 

προσδίδει την έννοια των ανοιχτών συνόλων: Ένα σύνολο     λέγεται ότι είναι ανοιχτό, 

εάν για κάθε σημείο έστω     υπάρχει ένας αριθμός έστω     τέτοιος ώστε        . 

Αυτό μπορεί να εκφρασθεί ως ότι το σύνολο αυτό δεν έχει περίγραμμα και ότι κάθε σημείο 

που βρίσκεται μέσα σε αυτό έχει τουλάχιστον ένα κοντινό γείτονα αποκλειστικά 

βρισκόμενο στο σύνολο    Όπως και στην περίπτωση των Metric Balls έτσι και στα σύνολα 

τα Κλειστά σύνολα είναι τα συμπληρώματα των ανοιχτών συνόλων. Με χρήση των ανοιχτών 

και κλειστών συνόλων, η μετρική του χώρου επάγει μία τοπολογία στο σύνολο  .  

Αν και πολλά θα μπορούσε κάποιος να γράψει σχετικά με τα ανοιχτά και κλειστά σύνολα, 

όπως για παράδειγμα είναι η σύγκλιση, η συνδεσιμότητα, ή συνέχεια και το εάν ένα σύνολο 

είναι συμπαγές, συνεχίζουμε με τους τοπολογικούς χώρους και τις απεικονίσεις. 
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Αναφέρουμε μόνο την συνδεσιμότητα καθώς όλα τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε 

αποτελούν συνδεδεμένες επιφάνειες (δηλαδή δύο σημεία της επιφάνειας συνδέονται 

μεταξύ τους μέσα από ένα μονοπάτι). Με τον όρο συνδεδεμένα περιγράφουμε την 

κατάσταση όπου δύο οποιαδήποτε σημεία ενός συνόλου συνδέονται μεταξύ τους χωρίς 

κάποια ασυνέχεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η οθόνη του υπολογιστή και δύο 

οποιαδήποτε Pixel όπου ο παρατηρητής μπορεί αγγίζοντας το δάχτυλο του στην οθόνη να 

ακολουθήσει μία ευθεία πορεία η οποία συνδέει τα δύο σημεία. Ένα παράδειγμα 

ασυνέχειας είναι η χρήση δύο οθόνων ως έξοδο από τον ίδιο υπολογιστή όπου ένα σημείο 

εμφανίζεται στην μία οθόνη και ένα σημείο στην άλλη. Εκεί τοποθετώντας το δείκτη μας 

στο ένα σημείο στην μία οθόνη δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μία ασυνεχή πορεία 

καθώς θα πρέπει να μεταβούμε από τη μία οθόνη στην άλλη ώστε να φτάσουμε στο 

επιθυμητό σημείο.  

Ως αναφορά για περαιτέρω διάβασμα προτείνουμε το [2]. 

  

1.4. Τοπολογικοί Χώροι και Ομοιομορφισμός 
 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η έννοια των τοπολογικών χώρων, του 

ομοιομορφισμού και κατά συνέπεια της σχέσης μεταξύ δύο τοπολογικών χώρων. Οι έννοιες 

που θα παρουσιαστούν εδώ μας οδηγούν με μία λογική συνέχεια στην παρουσίαση των 

ειδικών τοπολογικών αντικειμένων που ονομάζονται Manifold τα οποία θα δούμε στην 

συνέχεια. Η παρούσα εργασία βασίζεται στις Απεικονίσεις Διάχυσης (Diffusion Maps). 

Παρουσιάζεται έτσι ταυτόχρονα η έννοια των απεικονίσεων (map) μεταξύ δύο τοπολογικών 

χώρων. Η σημαντικότητα των απεικονίσεων θα μπορεί να εκτιμηθεί στο 3ο Κεφάλαιο όπου 

παρουσιάζουμε τις απεικονίσεις διάχυσης καθώς και κάποιες άλλες παρόμοιες τεχνικές οι 

οποίες χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά ως βοήθημα. 

Έστω δύο χώροι   και    Επιπλέον επειδή θα ασχοληθούμε με σχήματα έστω ότι ο αρχικός 

χώρος   είναι οι συντεταγμένες του περιγράμματος ενός σχήματος. Ως απεικόνιση 

ορίζουμε μία συνάρτηση η οποία μας μεταφέρει από τον χώρο   στον χώρο  . Με την 

έννοια χώρος εννοείται οποιοσδήποτε τοπολογικός χώρος όπου οποιαδήποτε δύο σημεία 

έχουν ασυνεχείς (disjoint) γείτονες. 
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Έχοντας λοιπόν τους δύο αυτούς χώρους λέγεται ότι οι   και   είναι ομοιομορφικοί εάν 

υπάρχει μία συνάρτηση       και μία συνάρτηση       ώστε        και 

       . Μπορεί να γραφτεί λοιπόν ότι    , και κατά συνέπεια ότι οι συναρτήσεις 

  και   αποτελούν ομοιομορφισμούς μεταξύ των   και  . 

Δίνοντας έναν ορισμό λέμε ότι δύο τοπολογικοί χώροι είναι ομοιομορφικοί εάν η 

συνάρτηση   που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση από τον έναν χώρο στον άλλο ικανοποιεί 

τα εξής: 

1. Είναι bijective.  Δηλαδή παρέχει αντιστοίχιση σημείο προς σημείο. 

2. Είναι συνεχής 

3. Η Αντίστροφη της είναι επίσης συνεχής. 

Αξίζει κανείς να αναρωτηθεί πότε έγινε η πρώτη απεικόνιση στην ιστορία του ανθρώπου. Η 

απάντηση έρχεται από τα [3][4] όπου αναφέρεται η καινοτόμα αναπαράσταση μίας 

σφαίρας σε ένα επίπεδο χαρτί χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πλέγματος που απαρτιζόταν 

από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η απεικόνιση αυτή λοιπόν βρίσκει την απαρχή της 

στον Κλαύδιο τον Πτολεμαίο [5]. Αξίζει κάποιος να εξετάσει τη σχετική πληροφορία που 

παρέχεται από την συγκεκριμένη αναφορά αλλά και από άλλες πηγές στο διαδίκτυο και 

κάποιες εγκυκλοπαίδειες. Τόσο το έργο του μεγάλου αυτού μαθηματικού είναι εξαιρετικό 

όσο επίσης εξαιρετικό είναι το πόσο βαθιά στο παρελθόν έχουν την απαρχή τους όσα 

πράγματα ασχολείται ακόμη σήμερα η σύγχρονη επιστήμη. Φαίνεται με τον τρόπο αυτό ότι 

όσα αποτελέσματα και προσπάθειες καταβάλλονται από διάφορους επιστήμονες 

αποτελούν μία πολυετή προσπάθεια με σημαντική συνεισφορά από τους προγενέστερους 

ερευνητές. 

 

 

1.5. Ισομετρικές Απεικονίσεις. 
 

Ξεκινώντας λοιπόν από ένα χώρο έστω   και επιθυμώντας μία απεικόνιση σε ένα νέο χώρο 

έστω  , ως ισομετρική απεικόνιση αναφέρεται η απεικόνιση η οποία έχει την ιδιότητα να 

διατηρεί ακέραιες (αναλλοίωτες) τις αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων στον   και στον   

χώρο. Στην περίπτωση μας, όπως θα δούμε οι Απεικονίσεις Διάχυσης έχουν την ιδιότητα να 

διατηρούν τις αποστάσεις Διάχυσης ακέραιες, όπου στον χώρο απεικόνισης ισοδυναμούν 
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με τις Ευκλείδειες αποστάσεις. Αν και περισσότερα θα δούμε στην συνέχεια προς το παρόν 

μελετάμε ένα απλό παράδειγμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ισομετρικής απεικόνισης είναι ο 

κύλινδρος και η προβολή του στο επίπεδο. Ουσιαστικά αποτελεί την μετατροπή των 

συντεταγμένων του κυλίνδρου σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Έτσι από τις αρχικές 

συντεταγμένες [ακτίνα, αζιμούθια γωνία και ύψος] έχουμε μετατροπή στις καρτεσιανές 

όπου οι συντεταγμένες     υπολογίζονται εύκολα από: 

           

            

Η συντεταγμένη που εκφράζει το ύψος βέβαια παραμένει ίδια και στα δύο συστήματα. 

 

            

 

Για να δοθεί ένας περισσότερο τυπικός ορισμός σχετικά με την ισομετρία απεικονίσεων θα 

πρέπει να αφιερωθούν κάποιες γραμμές στην διακριτή γεωμετρία [6][7].  

Έστω μία επιφάνεια     . Η επιφάνεια αυτή επίσης έστω ότι έχει την κάτωθι 

παραμετρική αναπαράσταση- απεικόνιση στον    χώρο: 

              
          

          
       

Όπως είναι κατανοητό οι συναρτήσεις    για κ=1,2,3 αποτελούν την περιγραφή της 

επιφάνειας στον αρχικό χώρο ενώ η συνάρτηση   αποτελεί την αναπαράσταση στον τελικό 

χώρο. 

Στην περίπτωση που οι συναρτήσεις    έχουν όλες τις υψηλότερες παραγώγους που 

χρειάζεται κανείς, τότε λέγεται ότι οι συναρτήσεις είναι ομαλές. Ένα δεύτερο κριτήριο το 

οποίο θα πρέπει να ικανοποιείται είναι τα δύο κάτωθι διανύσματα: 

    
  

   
 

Και,  

    
  

   
 

να είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Η γραμμική ανεξαρτησία μεταξύ δύο διανυσμάτων 

οποιονδήποτε διαστάσεων μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν κάποιος λάβει το γινόμενο 

των διανυσμάτων που εξετάζει και αυτό δεν ισούται με μηδέν. 



Κεφάλαιο 1- Μέρος 1ο  Εισαγωγή στην  Γεωμετρία και τους Μετρικούς Χώρους 
 

[22] 
 

Μία ενδιαφέρουσα έκφραση δίνεται από την πρώτη κυρίαρχη μορφή (first fundamental 

form). Από αυτή δε πηγάζουν αρκετές σημαντικές πληροφορίες. Η έκφραση αυτή δίνεται 

από το τετράγωνο του στοιχείου του τόξου μίας καμπύλης στον χώρο  . 

            
             

                
    

 

Ως πρώτη κυρίαρχη μορφή ορίζεται το εσωτερικό γινόμενο του tangent space μίας 

επιφάνειας στις τρείς διαστάσεις του Ευκλείδειου χώρου. 

 

Γράφοντας                     , όπου                 και τοποθετώντας τους 

συντελεστές σε ένα πίνακα ο οποίος καταλήγει να είναι συμμετρικός έχουμε: 

   
              
             

  

Επίσης, έχουμε: 

              
   

   
  

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο πίνακας αυτός αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις ως η 

πρώτη κυριαρχούσα μορφή. Ο πίνακας αυτός έχει μία αυστηρά θετική ορίζουσα υπό τον 

περιορισμό της κανονικότητας (regularity). Έτσι έχουμε: 

                             
   

Που δηλαδή είναι η  διακρίνουσα της τετραγωνικής μορφής. Σε αυτή την περίπτωση η 

έκφραση αυτή αποδίδει ένα θετικά ορισμένο πίνακα. Οι συντελεστές του        που 

συναντήσαμε προηγουμένως είναι οι συνιστώσες ενός τένσορα συνδιασποράς δεύτερης 

τάξης. Η ονομασία του τένσορα αυτού είναι και μετρικός τένσορας (metric tensor). 

Έστω τώρα ότι   είναι μία επιφάνεια με συντεταγμένες          και έστω επίσης μία 

συνάρτηση   τέτοια ώστε να μας δίνει μία απεικόνιση από τον   στον   . Ορίζεται τότε μία 

παραμετροποίηση ώστε οι συντεταγμένες οποιουδήποτε σημείου της επιφάνειας του νέου 

χώρου    να είναι ίδια με αυτά της αρχικής απεικόνισης. Λέγεται ότι μία τέτοια απεικόνιση 

( ) είναι επιτρεπτή εάν η παραμετροποίηση είναι κανονική.  
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Έχοντας αυτά ως βάση θα παρουσιάσουμε μερικές από τις πιθανές απεικονίσεις. Δηλαδή 

θα παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις αυτές για τις οποίες η απεικόνιση θεωρείται κανονική 

και άρα επιτρεπτή. 

Αρχικά παρουσιάζουμε συνοπτικά όλες τις πιθανές απεικονίσεις. Θα παρουσιάσουμε 

κάποιες από αυτές αναλυτικά ενώ κάποιες μόνο επιγραμματικά καθώς ο σκοπός μας δεν 

είναι να εμβαθύνουμε στην Διακριτή Γεωμετρία και την Χαρτογραφία, αλλά να 

κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες τις οποίες θα έχουμε στην συνέχει ως γνώμονα κατά την 

επεξεργασία των γεωμετρικών σχημάτων της βάσης MPEG-7. 

 Έχουμε. 

1. Ισομετρικές (Isometric) 

2. Σύμμορφες (Conformal) 

3. Ισοεπιφανείς (Equiareal) 

4. Επίπεδες (Planar) 

 

 

1. Ισομετρικές 

Μία απεικόνιση μίας επιφάνειας   σε μία νέα επιφάνεια   ονομάζεται ισομετρική (ή 

ισοδύναμα η απεικόνιση που διατηρεί τις αποστάσεις). Ήδη έχουμε αναφέρει το 

παράδειγμα του κυλίνδρου οπότε τώρα παραθέτουμε και ένα θεώρημα. Το θεώρημα της 

ισομετρικής απεικόνισης μπορεί να συνοψισθεί σε μία φράση γράφοντας ότι μία επιτρεπτή 

απεικόνιση από την επιφάνεια   σε μία επιφάνεια    παραμένει η ίδια εάν και μόνον εάν οι 

συντελεστές της πρώτης κυρίαρχης μορφής είναι οι ίδιοι. Οι συντελεστές βρίσκονται στον 

πίνακα Ι όπως είδαμε προηγουμένως. Συνεπώς γράφουμε: 

     

Όπου    αποτελεί τον πίνακα της επιφάνειας   . 

Όπως θα γίνει εμφανές παρακάτω η ισομετρική απεικόνιση αποτελεί το συνδυασμό και των 

δύο επόμενων απεικονίσεων. Για τον λόγο αυτό αναφέρουμε συνοπτικά και εκείνες. 

 

2. Σύμμορφες (Conformal) 

Μία επιτρεπτή απεικόνιση από την επιφάνεια   στην επιφάνεια   ονομάζεται Σύμμορφη 

(Conformal) ή διαφορετικά μπορούμε να την εκφράσουμε ως την απεικόνιση που διατηρεί 
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τις γωνίες εάν και μόνον εάν οι συντελεστές της πρώτης κυριάρχουσας μορφής είναι 

ανάλογοι κατά ένα συντελεστή         .  Γράφουμε λοιπόν, τροποποιώντας την σχέση 

ισότητας που μας έδωσε η περίπτωση της ισομετρικής απεικόνισης πολλαπλασιάζοντας με 

τον όρο         : 

              

Όπου   είναι μία βαθμωτή συνάρτηση. 

 

3. Ισοεπιφανείς (Equiareal) 

Στην περίπτωση των ισοεπιφανών απεικονίσεων μία απεικόνιση της επιφάνειας   σε μία 

νέα επιφάνεια    είναι η απεικόνιση κατά την οποία κάθε κομμάτι της αρχικής επιφάνειας 

απεικονίζεται στην νέα επιφάνεια καταλαμβάνοντας την ίδια επιφάνεια. Κλασικό 

παράδειγμα αποτελεί η προβολή κατά Lambert.  

Γράφουμε σε αυτή την περίπτωση ότι μία επιτρεπτή απεικόνιση είναι ισοεπιφανής 

                   οι ορίζουσες της πρώτης κυριάρχουσας μορφής των δύο επιφανειών 

είναι ίσες. Δηλαδή εάν ισχύει: 

      

 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως οι ισομετρικές απεικονίσεις είναι και σύμμορφες και 

ισοεπιφανείς. Εφόσον ισχύει και το αντίστροφο γράφουμε την εξής συνεπαγωγή: 

                                    

 

 

Γιατί να θέλουμε μία απεικόνιση στην περίπτωση των σχημάτων; Αυτή είναι μία προφανής 

ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί (αν και λίγο βιαστικά) στο σημείο αυτό . Έχοντας ένα 

σύνολο δεδομένων που αποτελείται από συντεταγμένες που περιγράφουν την επιφάνεια 

ενός σχήματος, επιθυμούμε να λάβουμε μία απεικόνιση σε έναν νέο χώρο μικρότερης αν 

είναι δυνατόν διάστασης (στην περίπτωση των τρισδιάστατων σχημάτων αυτό είναι 

περισσότερο πιθανό καθώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία απεικόνιση χρησιμοποιώντας 

δύο μόνο ανεξάρτητες μεταβλητές). Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι η νέα απεικόνιση να 
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περιέχει σημαντική πληροφορία αλλά και με τρόπο με τον οποίο να μπορούμε εύκολα να 

την χειριστούμε. Έτσι μπορεί τα αρχικά μας σχήματα να βρίσκονται σε ένα υποσύνολο του 

δισδιάστατου Ευκλείδειου χώρου, αλλά όπως θα δούμε η μελέτη της εσωτερικής  

Γεωμετρίας θα μας οδηγήσει σε μία απεικόνιση σε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων στο 

οποίο οι αποστάσεις (όπως αυτές εκφράζονται από την εσωτερική γεωμετρία που 

προκύπτει από τις Διεργασίες Διάχυσης) του αρχικού σχήματος θα διατηρούνται μεν 

ακέραιες αλλά ταυτόχρονα το σύστημα συντεταγμένων συνοδεύεται από μία μετρική που 

όπως θα δούμε δεν είναι άλλη από την ευκλείδεια. Το σημείο αυτό κατέστησε τις 

Διεργασίες Διάχυσης στην κορυφή των απεικονίσεων έναντι άλλων παρόμοιων μεθόδων 

και αποτελεί ένα από τα πολλά προτερήματα των απεικονίσεων αυτών. Περισσότερα 

σχετικά με τις απεικονίσεις αυτές θα συζητήσουμε στο κεφάλαιο 3. 

1.6. Manifold 
 

Διαισθητικά τα Manifold θα μπορούσαν να παρουσιασθούν ως καμπύλες ή ως επιφάνειες. 

Πιθανόν βέβαια η διαστατικότητα αυτών να είναι αρκετά μεγάλη (όχι στη δική μας 

περίπτωση αλλά σε άλλες παρόμοιες εφαρμογές κάτι τέτοιο ισχύει π.χ. ταξινόμηση 

κειμένων). Τα βασικά ερωτήματα που πηγάζουν είναι ποιες παράμετροι συνοδεύουν ένα 

Manifold και ποιο μέτρο χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε το πόσο κοντά ή μακριά 

βρίσκονται δύο σημεία. Ως απόσταση στα Manifold χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια με ένα 

σημαντικό περιορισμό. Ισχύει μόνο για πολύ κοντινές αποστάσεις. Ο περιορισμός των 

αυστηρά κοντινών αποστάσεων θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην συνέχεια. Εφόσον 

έχουμε ως μέτρο την Ευκλείδεια απόσταση το επόμενο που θα μας απασχολήσει είναι η 

διαστατικότητα. Έτσι με το συμβολισμό    γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε   ανεξάρτητες 

μεταβλητές που χρειάζονται για να περιγράψουμε ένα σημείο. 

Η έννοια της τοπικά ευκλείδειας απόστασης μπορεί να γίνει περισσότερο εμφανής μέσα 

από το παρακάτω απλό παράδειγμα χρησιμοποιώντας μία απλή καμπύλη  τον κύκλο. 

 

Ο κύκλος μπορεί να εκφραστεί κάλλιστα μέσα από μία συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή 

μπορεί να μας επιστρέψει ένα οποιοδήποτε σημείο αρκεί να δώσουμε την γωνία. Όσο 

όμως παραμένουμε κοντά σε δύο σημεία η απόσταση μπορεί να προσεγγισθεί αρκετά καλά 

μέσω της Ευκλείδειας απόστασης μαζί με ένα ποσό σφάλματος. Όσο απομακρυνόμαστε 

από τα γειτονικά σημεία το σφάλμα αυτό μεγαλώνει μετατρέποντας ακατάλληλη την 
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αναπαράσταση της απόστασης μέσω της Ευκλείδειας. Επομένως για το λόγο αυτό τίθεται ο 

αυστηρός περιορισμός για την (γειτνίαση) τοπικότητα.  

 

Σχήμα 2: Προσέγγιση της απόστασης μεταξύ δύο σημείων στην περίμετρο ενός κύκλου.  

  

Αυτό που κάποιος θα πρέπει να συγκρατήσει στο σημείο αυτό είναι ότι οι Τοπολογικοί 

χώροι αυτοί  -οστής διάστασης είναι κατά προσέγγιση Ευκλείδειοι τοπικά. Έτσι μπορούμε 

να έχουμε μία προσέγγιση των αποστάσεων εξετάζοντας μικρά μέρη του Manifold. 

 

Ένα απλό παράδειγμα για την αίσθηση της τοπικότητας και την μη ικανότητα αντίληψης της 

καμπυλότητας ενός τοπολογικού χώρου αποτελεί η Γή σε σχέση με έναν παρατηρητή πάνω 

σε αυτή, έναν σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 

έναν ο οποίος βρίσκεται σε ένα διαστημικό σταθμό. Ο πρώτος έχει την αντίληψη ότι η Γή 

είναι επίπεδη καθώς η καμπυλότητα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις του 

καθώς τα σημεία τα οποία βλέπει είναι μόνο «γειτονικά του». Δηλαδή τα χιλιόμετρα που 

μπορεί να φτάσει το βλέμμα του στον ορίζοντα δεν είναι αρκετά μακριά ώστε να 

αντιληφθεί την έννοια της καμπυλότητας.  Ο δεύτερος παρατηρητής που βρίσκεται σε ένα 

υψόμετρο αρκετό ώστε παρατηρώντας τον ορίζοντα να βλέπει μία κάποια καμπυλότητα 

έχει σίγουρα άλλη άποψη από τον παρατηρητή που βρίσκεται στο υψόμετρο της 

θάλασσας. Ωστόσο μόνον ο παρατηρητής από τον διαστημικό σταθμό έχει την καλύτερη 

εικόνα σχετικά με την πραγματική τοπολογία της Γης καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως την 

καμπυλότητα της γης.  
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Συνεχίζοντας παρουσιάζονται τα τοπολογικά Manifold. Αρχικά θεωρείται σκόπιμο να 

συζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε τις τοπολογίες αυτές καθώς και τους 

κλάδους στους οποίους αυτά εφαρμόζονται.  Όπως θα γίνει κατανοητό στις επόμενες 

γραμμές η εφαρμογή των εννοιών αυτών επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους των 

επιστημών με σημαντικές εφαρμογές. Επιγραμματικά έχουμε χρήση των Manifold σε: 

 

1. Γραφικά Υπολογιστών 

2. Ανάλυση Διανυσμάτων 

3. Άλγεβρα 

4. Αλγεβρική Γεωμετρία 

5. Θεωρία της Σχετικότητας 

6. Κλασική Θεωρία μαθηματικών 

Εφόσον η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται εικόνες και στην συνέχεια σχήματα τα 

οποία πηγάζουν από τις εικόνες αυτές δίνεται εδώ βάση μόνο στα γραφικά υπολογιστών. 

Αυτό διότι τα σχήματα αποτελούν γραφικά υπολογιστών και μάλιστα ιδιαίτερης σημασίας. 

Παρουσιάζονται λοιπόν η χρήση των Manifold Μ μέσα από ένα απλό παράδειγμα σε 

τρισδιάστατα γραφικά.  

Η δουλειά ενός προγράμματος γραφικών που εκτελείται σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

είναι να δημιουργεί ρεαλιστικές εικόνες τρισδιάστατων αντικειμένων. Τέτοιες εφαρμογές 

για παράδειγμα βρίσκει κανείς στα Υποβοηθούμενα από Υπολογιστή Προγράμματα 

Σχεδίασης γνωστά ως CAD (Computer Aided Design). Οι επιφάνειες των σχημάτων αυτών 

πολλές φορές αναπαριστώνται ως δισδιάστατα Manifold (δισδιάστατες επιφάνειες οι 

οποίες βρίσκονται στον τρισδιάστατο χώρο). Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά από 

αντικείμενο σε αντικείμενο καθώς η σφαίρα που συναντήσαμε προηγουμένως είναι πολύ 

εύκολο να μοντελοποιηθεί από έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ωστόσο όταν κάποιες 

προσπαθήσει να αναπαραστήσει ένα πιο πολύπλοκο σχήμα όπως ένα αεροπλάνο ή έναν 

άνθρωπο τα πράγματα δυσκολεύουν. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι το αρχικό σχήμα να «τεμαχίζεται» σε μικρά κομμάτια. Το κάθε κομμάτι 

αναπαριστά μία μικρή περιοχή ομοιομορφική στο υποσύνολο του δισδιάστατου 

Ευκλείδειου χώρου. Κατά παρόμοια έννοια (φεύγοντας για λίγο από την γραφική 

αναπαράσταση) μπορεί να εξαχθεί κάποιο χαρακτηριστικό είτε από συγκεκριμένα 

μέρη/κομμάτια των σχημάτων όπως για παράδειγμα γίνεται στην περίπτωση της μερικής 

ομοιότητας (partial similarity) ή ακόμη και να εξαχθεί ένας καθολικός περιγραφέας με τον 
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οποίο θα μπορούμε με εύκολο και αποδοτικό τρόπο να συγκρίνουμε μεταξύ τους σχήματα. 

Για παράδειγμα τα προγράμματα αναπαράστασης γραφικών δημιουργούν το αποτέλεσμα 

που παρουσιάζεται στον χρήστη αναπαριστώντας τις περιοχές που μοντελοποιούνται στον 

δισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο χρησιμοποιώντας απλές πολυωνυμικές συναρτήσεις γνωστές 

ως splines. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα που έχει αναλάβει την αναπαράσταση ενός 

αντικειμένου εξασφαλίζει ότι συνδυάζοντας πολλές επιμέρους splines ως αποτέλεσμα θα 

λάβουμε μία πιστή απεικόνιση της καθολικής επιφάνειας. 

  

  

1.6.1.  Compact Riemannian Manifolds 

 

Τα δισδιάστατα σχήματα των βάσεων MPEG-7 και KIMIA θα τα μοντελοποιήσουμε ως 

compact Riemannian Manifold, ακολουθώντας την [8]. Δίνουμε εδώ συνοπτικά τον ορισμό 

για το τι θεωρούμε Compact Riemannian Manifold ενώ στη συνέχεια συνεχίζουμε με την 

αναπαράσταση σχημάτων. 

Ως Compact Riemannian Manifold αναφέρουμε τα Manifold τα οποία μπορεί να έχουν αλλά 

και να μην έχουν boundary. Στην περίπτωση που δεν έχουν boundary τα Manifold αυτά 

αναφέρονται ως Closed. Ένα παράδειγμα Closed Manifold είναι η σφαίρα. H σφαίρα, όπως 

όλοι γνωρίζουμε δεν έχει περίμετρο (boundary), (προσοχή στη σύγχυση μεταξύ επιφάνειας 

και περιμέτρου). Αντίθετα η μισή σφαίρα έχει περίμετρο. 

Για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε Closed Manifold και τι Open Manifold δίνουμε το εξής 

απλούστατο παράδειγμα: 

Έχουμε ένα κύκλο και μία ευθεία γραμμή. Ο κύκλος αποτελεί ένα μονοδιάστατο compact 

Manifold μίας διάστασης που απεικονίζεται στις δύο διαστάσεις. Η γραμμή αποτελεί ένα μη 

compact Manifold, καθώς θα δύο άκρα της δεν «κλείνουν» μεταξύ του. 

 

 

 

Σχήμα 3: Ο κύκλος και η ευθεία γραμμή. Ένα Compact και ένα μη Compact Manifold. 
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Σε αυτό το σημείο προτείνουμε στον αναγνώστη να διαβάσει τα κεφάλαια 7 και 8 του [9]. 

Το κεφάλαιο 7 καλύπτει το πρόβλημα ισομετρικής απεικόνισης μέσα από τη μέθοδο MDS. 

Η μέθοδος αυτή αποδίδει απεικονίσεις (που προσεγγίζουν τις ισομετρικές). Πιο 

συγκεκριμένα ελαχιστοποιεί το σφάλμα απεικόνισης προσεγγίζοντας την καλύτερη δυνατή 

απεικόνιση. Χρησιμοποιεί ένα πίνακα αποστάσεων (γεωδαιτικών μεταξύ των σημείων) και 

με τον τρόπο αυτό αποδίδει την Intrinsic γεωμετρία των δεδομένων. Στο κεφάλαιο 8 

πραγματοποιείται μία εισαγωγή στη Φασματική απεικόνιση ενώ γίνεται μία εκτεταμένη 

αναφορά στις τοπικές μεθόδους.  

Σημαντικό μέρος του κεφαλαίου 8 του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η συζήτηση γύρω από 

το ερώτημα: «Μπορούμε να ακούσουμε το σχήμα του Τυμπάνου;». Το ερώτημα αυτό 

δηλαδή θέτει την πολύ απλή ερώτηση. Γνωρίζοντας το φάσμα δύο σχημάτων και έστω ότι το 

φάσμα των δυο σχημάτων είναι ίδιο, ισχύει ότι είναι και τα δύο σχήματα ισομετρικά; Γενικά 

υποστηρίζεται το γεγονός ότι η Riemannian γεωμετρία παρέχει πληροφορία ξεχωριστή για 

κάθε σχήμα, ωστόσο υπάρχουν αρκετά ανόμοια σχήματα τα οποία έχουν το ίδιο φάσμα. Το 

ερώτημα αυτό παραμένει ακόμα ένα ανοιχτό ερευνητικό ζήτημα. 

 

Τέλος παραπέμπουμε τον αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στη θεωρία των 

Τοπολογικών Χώρων και Manifold να απευθυνθεί στα [10],[11]. 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

[30] 
 

Κεφάλαιο 1- Μέρος 2ο 
 

Σχήματα- Δειγματοληψία- 
Αναπαράσταση 

1. Εισαγωγή 
 

 

Σε αυτό το μέρος του πρώτου κεφαλαίου παρουσιάζουμε τα σχήματα. Τα σχήματα στην 

παρούσα εργασία θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης στο τελευταίο κεφάλαιο 

χρησιμοποιώντας τη θεωρία κυρίως του τρίτου Κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό δίνουμε εδώ 

κάποια βασικά στοιχεία της θεωρίας των σχημάτων επικεντρώνοντας στα σημεία αυτά που 

θα   χρειαστούν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Οι κύριοι άξονες εδώ είναι, η 

εξαγωγή δισδιάστατου σχήματος από μία εικόνα που αναπαριστά τρισδιάστατο σχήμα, οι 

τρόποι αναπαράστασης τέτοιων σχημάτων, η αναπαράσταση του σχήματος με 

συντεταγμένες στο επίπεδο, η δειγματοληψία του εσωτερικού του σχήματος και η 

δημιουργία γράφου σε αυτό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η 

πληροφορία του σχήματος η οποία βρίσκεται στο περίγραμμα μπορεί να περιγραφεί μέσα 

από κάποια χαρακτηριστικά και πως αυτό μας οδηγεί στο τελευταίο κεφάλαιο σε 

συνδυασμό με το κεφάλαιο 3 στους περιγραφείς ιστογραμμάτων.  Αρχικά δίνουμε 

επιγραμματικά τους κλάδους επιστημών όπου η επεξεργασία σχημάτων βρίσκει σημαντικές 

εφαρμογές ενώ στη συνέχεια παραθέτουμε τη βασική θεωρία. 
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2.  Εφαρμογές 
 

Τα σχήματα συναντιούνται παντού στην καθημερινότητα μας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι 

η επεξεργασία των σχημάτων βρίσκει πολλές και σημαντικές εφαρμογές. Αυτές 

επεκτείνονται από την κατασκευή ημιαγωγών στοιχείων μέχρι και τις Νευροεπιστήμες. 

Επίσης εφαρμογές από την καθημερινότητα μας όπως είναι η οπτική ανάγνωση 

χαρακτήρων (Optical Character Recognition OCR) βασίζονται στην επεξεργασία σχήματος. 

Δίνουμε εδώ ένα πίνακα με τις εφαρμογές της επεξεργασίας σχήματος [1]. 

Νευροεπιστήμες: Ανίχνευση Ανωμαλιών σε Τομογραφίες, Μορφολογική Ταξινόμηση   
Νευρικών Κυττάρων κ.α. 

Βιολογία: Σύγκριση Κυττάρων βάση μορφολογικών Χαρακτηριστικών, Ταξινόμηση 
Κυττάρων κ.α.  

Πληροφορική:      Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων, Ανάκτηση βάση Περιεχομένου κ.α. 

Μηχανική: Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός Κτιρίων  

 

Η λίστα αυτή θα μπορούσε να συνεχίζεται για κάποιες σελίδες ακόμα. Ωστόσο εδώ δίνουμε 

μόνο κάποια βασικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των εφαρμογών. Αξίζει κανείς να 

προσέξει την εφαρμογή Ανάκτησης Βάση Περιεχομένου. Δηλαδή την αναζήτηση όμοιας 

πληροφορίας σε μία βάση δεδομένων βάση του περιεχομένου των αρχείων. Εμείς θα 

ασχοληθούμε μόνο με την υποπερίπτωση Ανάκτησης σχημάτων από μία βάση σχημάτων. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα σχήματα μπορεί να βρίσκονται μέσα σε 

εικόνες, μαγνητικές τομογραφίες κλπ.  

 

3.  Εξαγωγή Σχήματος Από Ψηφιακές Εικόνες 
 

Μία εικόνα που έχει ληφθεί από μία συμβατική φωτογραφική μηχανή με αισθητήρες CCD 

δίνει το «αποτύπωμα» ενός   τρισδιάστατου αντικειμένου, δηλαδή την προβολή του στις 

δύο διαστάσεις. Το αποτύπωμα έστω το κόκκαλο του παρακάτω σχήματος, περιέχει αρκετή 

πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο, ενώ το σημαντικότερο όλων γίνεται εύκολα 

κατανοητό από τους ανθρώπους.  Αρχικά μία εικόνα μετατρέπεται σε δυαδική- binary, 

όπου δηλαδή κάθε εικονιστοιχείο αναπαρίσταται με τις τιμές μηδέν ή ένα. Έπειτα μπορεί 

κανείς να χρησιμοποιήσει μόνο την περίμετρο του σχήματος για να περιγράψει αυτό ή 

μπορεί να χρησιμοποιήσει και μία βασισμένη σε region αναπαράσταση όπως αυτή του 

παρακάτω σχήματος. 
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Σχήμα 4: Σχήμα από βάση MPEG-7 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η αναπαράσταση ενός αντικειμένου μέσα από τη σιλουέτα του 

αποτελεί έναν αφαιρετικό τρόπο περιγραφής ενός αντικειμένου. Είναι επίσης προφανές ότι 

σημαντική πληροφορία του τρισδιάστατου αντικειμένου μπορεί να χαθεί εξαιτίας της 

αναπαράστασης του μέσω της προβολή του στο δισδιάστατο επίπεδο. Στην 

πραγματικότητα κατά την διαδικασία αυτή έχουμε σημαντική απώλεια πληροφορίας και 

για αυτό η μελέτη αυτής της κατηγορίας δεδομένων παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. 

 

4. Βασικοί Τρόποι αναπαράστασης και περιγραφή ενός Σχήματος 
 

Ο τρόπος αναπαράστασης ενός σχήματος είναι εξαίρετης σημασίας. Συνήθως ανάλογα με 

την εφαρμογή χρησιμοποιείται και η κατάλληλη αναπαράσταση. Παραθέτουμε εδώ τους 

βασικούς τρόπους αναπαράστασης σχήματος όπως αυτοί παρουσιάζονται στην [2]. 
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Εμείς στην παρούσα εργασία από τα εικονοστοιχεία των εικόνων των σχημάτων εξάγουμε 

γεωμετρικές συντεταγμένες. Έτσι αναπαριστούμε τα σχήματα ως γεωμετρικά αντικείμενα. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε μία αναπαράσταση βασισμένη σε γράφο. Η μετατροπή 

των εικονοστοιχείων σε συντεταγμένες μας επιτρέπει να λάβουμε ένα γεωμετρικό 

αντικείμενο. Επίσης για να περιορίσουμε τον αριθμό των δειγμάτων έτσι ώστε να μπορεί να 

γίνει η επεξεργασία και σε 32-bit λειτουργικά συστήματα, αρχικά δειγματολογήσαμε την 

περίμετρο ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε ένα πλέγμα ώστε να δειγματοληπτήσουμε 

το εσωτερικό του σχήματος. Το πλέγμα χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές μία εκ των 

οποίων βρήκαμε πρόσφατα [3] Έτσι το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας είναι μία 

ομοιόμορφη κατανομή όπως βλέπουμε και στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 

Αναπαράσταση Βάση 

του Περιγράμματος 

Αναπαράσταση Βάση 

Περιοχής 

Δομική Καθολική Καθολική 

 

Δομική 

Chain Code 

Polygon    

B- Spline   

Invariants 

 

Perimeter   

Compactness    

Eccentricity             

Shape signature     

Hausdof Distance                       

Fourier Descriptors   

Wavelet Descriptors   

Scale Space         

Autoregressive Elastic 

Matching 

 

Area                                

Euler Number               

Eccentricity          

Geometric Moments     

Zernike Moments              

Pseudo- Zernike  Moments  

Legendre                  Generic 

Fourier Descriptor           

Grid Method                         

Shape Matrix 

 

 

Convex 

Hull 

Median 

Axis 

Core 
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Σχήμα 5: Εισαγωγή Πλέγματος στο εσωτερικό του σχήματος- Δειγματοληψία. 

 

Έτσι δημιουργώντας ένα γράφο με τα δεδομένα μας προσεγγίζουμε το manifold. Αυτό που 

επιθυμούμε είναι: 

1. Να βρούμε ένα τρόπο ώστε να μελετάμε την Intrinsic γεωμετρία του σχήματος. 

2. Να βρούμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο να εκφράζει πιστά τις αλλαγές αυτές.  

 

Για να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη τι ακριβώς θα μελετήσουμε δίνουμε το πολύ απλό 

παράδειγμα των παρακάτω τεσσάρων σχημάτων. Το κάθε σχήμα αποτελεί μία επίπεδη 

δισδιάστατη επιφάνεια που βρίσκεται στον επίπεδο δισδιάστατο (τοπικά) Ευκλείδειο χώρο. 

Μπορούμε συνεπώς να το μοντελοποιήσουμε ως Compact Riemannian Manifold με 

περίγραμμα. Δηλαδή το κάθε σχήμα μας έχει: 

 Εσωτερικό              περίγραμμα    και σημεία που δεν ανήκουν ούτε στην περίμετρο 

ούτε στο εσωτερικό του σχήματος. Συνεπώς ακολουθώντας τα βασικά στοιχεία που 

γνωρίσαμε για τα Manifold έχουμε: 

1. Μεταξύ των κοντινών σημείων ισχύει η Ευκλείδεια απόσταση. 

2. Μεταβολές στο περίγραμμα    οδηγούν σε μεταβολές της Intrinsic γεωμετρίας του 

σχήματος.  
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5. Δειγματοληψία του μακρινότερου σημείου. 
 

Εδώ παρουσιάζουμε ένα αρκετά απλό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό αλγόριθμο που 

χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία σχημάτων. Αποτελεί μία εναλλακτική και 

αποτελεσματική λύση για την περίπτωση που το πλέγμα δεν θεωρείται κατάλληλο. Αν και 

δεν έχουμε παραθέσει ακόμη τους αλγόριθμους και την βασική θεωρία που χρειάζεται 

ώστε κάποιος να μπορεί να παρακολουθήσει την παρούσα εργασία  αναφέρουμε κάποια 

στοιχεία θεωρώντας ότι ο αναγνώστης έχει ένα σχετικό υπόβαθρο. Σε διαφορετική 

περίπτωση παροτρύνουμε τον αναγνώστη να μεταβεί στο 2ο Κεφάλαιο όπου 

αναφερόμαστε στους αλγορίθμους. Ο αλγόριθμος αυτός λοιπόν αποτελεί μία «άπληστη- 

greedy» προσέγγιση και για τον λόγο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Λέγοντας Greedy που στα Ελληνικά μεταφράζεται ως «άπληστος» δηλώνουμε το γεγονός 

ότι επιλύει το πρόβλημα όπως αυτό του παρουσιάζεται εκείνη τη στιγμή ενώ κρατάει την 

λύση αυτή ως «τελική» και άρα βέλτιστη. Η μη αναθεώρηση της λύσης αυτής μπορεί να 

οδηγήσει –όχι πάντα- σε μη βέλτιστες λύσεις. Ας δούμε λοιπόν τον τρόπο που «εργάζεται» 

αυτός ο αλγόριθμος. 

Έχοντας τα σημεία στην επιφάνεια του σχήματος αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να 

κρατήσουμε μόνο όσα σημεία πραγματικά χρειαζόμαστε για την δουλειά που θέλουμε να 

κάνουμε. Αυτό πηγάζει από τα εξής: 

 Περιορισμένος χώρος μνήμης: Η διαθέσιμη μνήμη στους προσωπικούς υπολογιστές 

για λειτουργικά συστήματα των 32bit περιορίζεται στα 3Gb. Τα πιθανά array 

περιορίζονται τόσο από τη συνολική διαθέσιμη μνήμη όσο και από τη “contiguous 

Memory”. Επίσης όπως συνήθως έτσι και στην περίπτωση μας ο σκοπός μας είναι 

να επεξεργαστούμε αυτά τα σημεία- πίνακες εφαρμόζοντας διάφορες πράξεις σε 

αυτά όπως ανάλυση Ιδιοτιμών κ.α. Είναι πιθανόν λοιπόν ο χρήστης που δεν έχει 

προβλέψει στο να έχει τόση διαθέσιμη μνήμη όση χρειάζεται για να 

πραγματοποιήσει αυτές τις πράξεις να συναντήσει μηνύματα “out of memory” 

 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα: Πολλοί αλγόριθμου που θα συναντήσουμε αγγίζουν 

υπολογιστική πολυπλοκότητα      . Γίνεται αντιληπτό ότι ελάττωση των σημείων 

στο ελάχιστο δυνατό οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ταχύτητας. 

 

Θέλουμε λοιπόν να απορρίψουμε κάποια σημεία ενώ να κρατήσουμε κάποια άλλα. Η 

λογική που ακολουθείται συνήθως ξεκινώντας από ένα σημείο, είναι να απορρίψουμε όσα 
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σημεία βρίσκονται εντός μία ακτίνας –  ενώ να κρατήσουμε όσα σημεία βρίσκονται εκτός 

της ακτίνας αυτή με την ίδια λογική. Σημαντικό είναι ότι τα υπόλοιπα σημεία (από το 

δεύτερο βήμα του αλγόριθμου και έπειτα- εάν αυτό υπάρξει) επιλέγονται ως τα 

μακρινότερα σημεία από τα ήδη επιλεγμένα. Δηλαδή όπως θα δούμε δημιουργούμε μία 

λίστα ή πίνακα στον οποίο τοποθετούμε όσα σημεία δειγματοληπτούνται και με βάση αυτά 

επιλέγουμε το νέο σημείο. Ο αλγόριθμος παύει να εκτελείται μόλις δεν υπάρχει άλλο 

σημείο σε –  απόσταση. Δίνουμε στο σημείο αυτό τον Ψευδοκώδικα για τον αλγόριθμο 

αυτό: 

Είσοδος στον αλγόριθμο :   

Μετρικός χώρος        .  

Επιλογή ενός σημείου        και η επθυμητή ακτίνα  threshold. 

Έξοδος : Δειγματοληπτημένο Σύνολο      

 

Αρχικοποίηση: 

          και               

 

Για όσο ρ >  threshold  κάνε: 

 #Βρές τον μακρινότερο σημείο του νέου συνόλου από το αρχικό σύνολο 

                                            

 #Ανανέωσε το «νέο» σύνολο τοποθετώντας το ανώτερο δείγμα στο      

                                         

#Ανανέωσε τη συνάρτηση απόστασης      

                                                                                             
      

    

  

           
     

Τέλος Επανάληψης 

 

Αλγοριθμος 1: Δειγματοληψία του Μακρινότερου Σημείου 

 

Μοντελοποιήσαμε τη λειτουργία του αλγόριθμου στο περιβάλλον του Matlab και λάβαμε 

τα παρακάτω αποτελέσματα. 
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Σχήμα 6: Αναζήτηση κάθε φορά του μακρινότερου σημείου, το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον   από 
τα υπόλοιπα. 

 

Σχήμα 7: Τέλος του αλγορίθμου. Λάβαμε μία σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή όπου όλα τα σημεία βρίσκονται 
σε απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον  . 

Επικεντρωνόμαστε λίγο σε ένα σημείο του ανωτέρω αλγόριθμου. Όπως παρατηρούμε στην 

είσοδο του δέχεται ένα μετρικό χώρο, δηλαδή ένα πλήθος σημείων και ένα ορισμό για την 

απόσταση μεταξύ αυτών. 

Έτσι θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε ως απόσταση μεταξύ των σημείων την 

Ευκλείδεια ή την Γεωδαιτική. Αυτό σημαίνει ότι το μακρινότερο σημείο στην περίπτωση 

των Non-convex σχημάτων αλλάζει σημαντικά. Οι γεωδαιτικές αποστάσεις λαμβάνοντας 

υπόψη την εσωτερική Γεωμετρία οδηγούν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα  έχουμε ως σημείο αφετηρίας τα δύο άκρα που δείχνουν 

τα αντίστοιχα βέλη. Παρατηρούμε ότι ενώ τα δύο αυτά άκρα βάση της Ευκλείδειας 

απόστασης είναι πολύ κοντά, χρησιμοποιώντας τη Γεωδαιτική απόσταση –εσωτερικά 

μονοπάτια- τα σημεία αυτά απέχουν αναλογικά του γεωδαιτικού μονοπατιού που τα 

συνδέει. 
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Σχήμα 8: Η είσοδος του αλγόριθμου Farthest Point Sampling και η Γεωδαιτική απόσταση ως μετρική. 

Η Ευκλείδεια απόσταση θα μας έδινε το παρακάτω αποτέλεσμα. Όπως είναι εμφανές τα 

δύο άκρα βρίσκονται πολύ κοντά.  Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση, όπως είχαμε 

αναφέρει προηγουμένως, έχουμε την περίπτωση του παρατηρητή που βρίσκεται πάνω στο 

σώμα- επιφάνεια και τον παρατηρητή που βρίσκεται έξω από αυτό. Ο πρώτος 

αντιλαμβάνεται τις αποστάσεις βάση της Ευκλείδειας απόστασης ενώ ο δεύτερος 

αντιλαμβάνεται τις αποστάσεις μέσα από τα πιθανά μονοπάτια που θα ακολουθήσει (στην 

βέλτιστη περίπτωση τα συντομότερα μονοπάτια). Αυτό όπως είναι κατανοητό μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά τη δειγματοληηψία. 

 

Σχήμα 9: Η είσοδος του αλγόριθμου Farthest Point Sampling και η Ευκλείδεια απόσταση ως μετρική. 

Στο σημείο αυτό κλείνουμε το πρώτο κεφάλαιο. Προτείνουμε στον αναγνώστη που 

επιθυμεί να μελετήσει τη σχετική με τα σχήματα θεωρία να απευθυνθεί στη σχετική 

βιβλιογραφία. 
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Περίληψη Κεφαλαίου 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους γράφους. Με τους γράφους μπορεί κάποιος να 

περιγράψει τις σχέσεις μεταξύ ενός συνόλου δεδομένων που ονομάζονται κόμβοι. Οι 

κόμβοι που γενικά μπορούν να αντιπροσωπεύουν οποιοδήποτε αντικείμενο (όπως για 

παράδειγμα κόμβους ενός δικτύου υπολογιστών) συνδέονται μεταξύ τους με ακμές. Οι 

γράφοι έχουν πολλές εφαρμογές σε διαφόρους κλάδους επιστημών. Εμείς θα τους 

χρησιμοποιήσουμε ώστε να αναπαραστήσουμε τις σχέσεις μεταξύ δεδομένων στο 

δισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο. Αφού αρχικά παρουσιάσουμε τον τρόπο αναπαράστασης 

που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία συνεχίζουμε παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη 

μορφή αναπαράστασης ενός γράφου που είναι ο Laplacian ενός γράφου (σε μορφή 

μητρώου). Η μορφή αυτή θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο επόμενο κεφάλαιο, έτσι εδώ 

δίνουμε μόνο τα βασικά βήματα υπολογισμού του μητρώου αυτού. Το μητρώο του 

Laplacian ενός γράφου έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες που προκύπτουν από την 

ιδιοανάλυση αυτού. Ένα παράδειγμα είναι το Fielder Vector το οποίο χρησιμοποιείται για 

τμηματοποίηση γράφων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε πως μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιήσει το πρόσημο του ιδιοδιανύσματος αυτού ώστε να τμηματοποιήσει ένα 

γράφο. Συνεχίζοντας δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί έχοντας τους 

κόμβους να «παράγει» τις συντεταγμένες των δεδομένων μέσα από την ανάλυση ιδιοτιμών 

ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε 

ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα μας.  

Η αναζήτηση του συντομότερου μονοπατιού σε ένα γράφο αποτελεί μια συνηθισμένη 

περίπτωση. Στο επόμενο κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα συντομότερα μονοπάτια ώστε 

να εξάγουμε κάποια χαρακτηριστικά ιστογράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα υπολογίσουμε 

τις Γεωδαιτικές αποστάσεις τις οποίες θα συγκρίνουμε με τις αποστάσεις Διάχυσης. 

Παρουσιάζουμε λοιπόν τον αλγόριθμο Dijkstra που χρησιμοποιείται για την εύρεση του 
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συντομότερου μονοπατιού σε ένα γράφο. Με χρήση αυτού του αλγόριθμου μπορούμε να 

υπολογίσουμε και τον Eccentricity μετασχηματισμό ενός γράφου, ενώ στην συνέχεια, πολύ 

εύκολα το Eccentricity σημείο αυτού. Επίσης παρουσιάζουμε το Μέσο σημείο ενός γράφου 

που μαζί με τον Eccentricity μετασχηματισμό μπορούν να εξάγουν σημαντικά 

χαρακτηριστικά από ένα σχήμα τα οποία χρησιμοποιούμε στο κεφάλαιο 4 όπου 

παρουσιάζουμε τις εφαρμογές. 

 

 

Εισαγωγή στους Γράφους 

2.1. Σημειολογία - Αναπαράσταση Γράφων στους Η/Υ 

  

 

Ένας γράφος αποτελείται από  δομικά στοιχεία που είναι οι κόμβοι και οι ακμές. Έστω ένας 

γράφος        .  Οι κόμβοι στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτελούν σημεία 

στον    χώρο ενώ οι ακμές την ένωση μεταξύ δύο ακμών. Οι γράφοι ανάλογα με τον τρόπο 

συνδεσιμότητας των κόμβων μπορούν να διακριθούν σε κατευθυνόμενους και μη 

κατευθυνόμενους γράφους. Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με μη κατευθυνόμενους γράφους 

αλλά προτρέπουμε τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να αναζητήσει στην βιβλιογραφία 

πληροφορία σχετικά με του κατευθυνόμενους γράφους καθώς υπάρχουν σημαντικές 

αλλαγές τόσο στους αλγόριθμους όσο και στις ιδιότητες των γράφων αυτών. 

 

Η αναπαράσταση των γράφων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Χρησιμοποιώντας λίστες ή 

χρησιμοποιώντας πίνακες συνδεσιμότητας (adjacency matrices). Για αραιούς γράφους 

ενδείκνυται η χρήση λιστών (εφόσον το προγραμματιστικό περιβάλλον που εργαζόμαστε το 

επιτρέπει), ενώ για περισσότερο πυκνούς γράφους προτείνουμε την χρήση πινάκων. Πολλά 

πακέτα λογισμικού στην περίπτωση των μη κατευθυνόμενων γράφων λαμβάνουν υπόψη 

αυτή τη συμμετρία και αντί να αποθηκεύσουν στην μνήμη τα στοιχεία   (έστω   κόμβοι) 

αποθηκεύουν τον άνω τριγωνικό πίνακα μόνο. Ταυτόχρονα η τεχνολογία αραιής 

αναπαράστασης (sparse representation) επιτρέπει σε «αραιούς» πίνακες την καλύτερη 

δυνατή αποθήκευση αλλά και επεξεργασία.  

Η βιβλιοθήκη Matlab Boost Graph Library [1] επιτρέπει την αναπαράσταση ενός μη 

κατευθυνόμενου γράφου ως πίνακα συνδεσιμότητας. Αυτόν τον πίνακα χρησιμοποιούμε σε 
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όλα τα παραδείγματα μας και για τον λόγο αυτό τον παρουσιάζουμε αρχικά εδώ μέσα από 

ένα απλό παράδειγμα. Στην συνέχεια θα συζητήσουμε και άλλα στοιχεία σχετικά με αυτόν 

τον πίνακα αλλά προς το παρόν αρκεί να κατανοήσει ο αναγνώστης πως συμβολίζει τη 

συνδεσιμότητα των κόμβων.  Έστω ο παρακάτω πολύ γράφος τριών κόμβων (μη 

κατευθυνόμενος): 

  

 

 

Σχήμα 10: Ένας πολύ απλός γράφος με τρείς κόμβους και τρεις ακμές. 

Ο συγκεκριμένος γράφος μπορεί να περιγραφεί από τον παρακάτω πίνακα (μητρώο). Κάθε 

στοιχείο του μητρώου αυτού ισούται με 1 εάν οι δύο κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους. 

 
  

 
 

 
 

    
    

 

Έτσι σαν μία πρώτη επαφή είδαμε το βασικό τρόπο αναπαράστασης του γράφου. 

Συνεχίζουμε παρουσιάζοντας κάποια επιπλέον πράγματα. 

2.1.1. Συνδεσιμότητα Μεταξύ των κόμβων σε γράφους 
 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τον πίνακα συνδεσιμότητας (Adjacency Matrix) κάθε στοιχείο του 

    είναι μεγαλύτερο του μηδέν εάν τα σημεία αυτά συνδέονται μεταξύ τους με μία ακμή. 

Πιο συγκεκριμένα εφόσον ασχολούμαστε με μη κατευθυνόμενους γράφους για τα σημεία 

αυτά θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το κελί του πίνακα    .  Έχουμε λοιπόν την 

παρακάτω σημειολογία: 

            
                                          

                                           
   

Τώρα διακρίνουμε δύο ακόμη περιπτώσεις: 

1. Η τιμή του      ισούται με   , ή 

2. Η τιμή του      ισούται με κάποιο βάρος. 

 Α 

Β 

Γ 
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Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε ότι έχουμε ένα γράφο χωρίς βάρη ενώ στη 

δεύτερη ότι έχουμε ένα γράφο με βάρη. Τα βάρη αυτά στην περίπτωση μας θα ισούνται 

με την απόσταση που συνδέει τα δύο αυτά σημεία. 

Επικεντρωνόμαστε στην κατασκευή γράφου κατάλληλου ώστε να περιγραφούν τα 

δεδομένα που θα συναντήσουμε στην παρούσα εργασία. Έχοντας λοιπόν στην διάθεση μας 

σημεία στον    χώρο επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα γράφο βασισμένο στις μεταξύ 

των σημείων αποστάσεις. Κοιτάζοντας λίγο γενικότερα το πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ότι αντί των Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ των κόμβων έχουμε ένα μέτρο 

ομοιότητας αναμεταξύ διαφορετικών αντικειμένων (π.χ. εικόνες, κείμενα, σειρές 

χαρακτήρων κ.α.). Ένα τέτοιο παράδειγμα με εικόνες θα συναντήσουμε στην συνέχεια (στο 

κεφάλαιο 3) όπου θα οργανώσουμε εικόνες από μία βάση.   

Σε όλη την εργασία θα χειριστούμε τα σχήματα (αλλά και γενικά όποια δεδομένα 

συναντήσουμε) ως γράφους. Ξεκινάμε λοιπόν την περιγραφή από την δημιουργία του 

γράφου έχουμε τις εξής παρακάτω τρείς κατηγορίες σύνδεσης των κόμβων του γράφου. 

 

ε- Συνδεδεμένοι Γράφοι: Στην περίπτωση αυτή τίθεται ένα όριο απόστασης μεταξύ των 

σημείων. Όλα τα σημεία τα οποία απέχουν το πολύ κατά μία απόσταση   θεωρούνται 

συνδεδεμένα ενώ όλα τα άλλα ασύνδετα. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σε συνδέσεις 

ίδιας κλίμακας. Το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε είναι ένας συμμετρικός γράφος. Το 

μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο γράφος αυτός να έχει κάποια μέρη του 

ασύνδετα  

k- Πλησιέστεροι (αμοιβαίοι και μη) γείτονες:  Εδώ ένας κόμβος     θα συνδεθεί με 

έναν κόμβο     εάν ο κόμβος αυτός βρίσκεται στους k πλησιέστερους γείτονες του    .  Η 

λύση αυτή μπορεί να οδηγήσει και συνήθως οδηγεί σε κατευθυνόμενους γράφους. Δηλαδή 

μη συμμετρικούς πίνακες Adjacency. Ο πιο προφανής τρόπος μέσω αυτής της μεθόδου να 

λαμβάνουμε συμμετρικό πίνακα (μη κατευθυνόμενο γράφο) είναι στην περίπτωση που ο 

κόμβος     βρίσκεται στους k πλησιέστερους κόμβους του κόμβου     να ενώνουμε τόσο τον  

   με τον     όσο και τον     με τον    .  Στην περίπτωση αυτή αναφέρουμε ότι έχουμε 

αμοιβαία πλησιέστερους γείτονες. Η δεύτερη επιλογή είναι να ενώνουμε δύο κόμβους εάν 

και μόνο εάν τόσο ο ένας όσο και ο άλλος βρίσκονται εντός των k πλησιέστερων γειτόνων. 

Οδηγούμαστε σε δύο παρόμοιους γράφους όπου στην πρώτη περίπτωση αναφέρουμε ότι 
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έχουμε Γράφο k- πλησιέστερων γειτόνων ενώ στην δεύτερη περίπτωση αναφέρουμε ότι 

έχουμε ένα Γράφο αμοιβαία k- πλησιέστερων γειτόνων. 

 

Πλήρης συνδεδεμένος γράφος: Αυτή η περίπτωση συνδεσιμότητας Γράφου θα μας 

απασχολήσει σε όλη την διάρκεια της παρούσας εργασίας. Εδώ ενώνουμε όλους τους 

κόμβους του γράφου τοποθετώντας σε κάθε ακμή που ενώνει δύο κόμβους την τιμή της 

απόστασης μεταξύ των δύο σημείων που ενώνει. Η απόσταση στην κύρια περίπτωση που 

θα μας απασχολήσει (δηλαδή ανάκτηση σχημάτων) αποτελεί την Ευκλείδεια απόσταση 

μεταξύ των σημείων του σχήματος. Το γεγονός όμως ότι στην περίπτωση αυτή δεν 

αναπαρίστανται σχέσεις μεταξύ τοπικά γειτονικών σημείων θέτει την απαίτηση για την 

εισαγωγή μίας συνάρτησης ομοιότητας η οποία θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει το εύρος 

των «γειτόνων». Αναφέρουμε εδώ την συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε καθολικά σε 

όλη την διάρκεια της εργασίας (εκτός και αν αλλιώς αναφέρεται)           
   

      

  
 
. Η 

συνάρτηση αυτή μέσω της μεταβλητής «σίγμα» ελέγχει τη συνδεσιμότητα των κόμβων 

προσδίδοντας τιμές ανάλογες με την απόσταση στους κοντινούς κόμβους ενώ θέτοντας 

μηδέν του μακρινούς. Η έννοια των κοντινών και μακρινών ελέγχεται δηλαδή από την 

ακτίνα δράσης της         συνάρτησης. 

Συνδεσιμότητα μεταξύ των κόμβων μέσω Triangulation 

Μία άλλη περίπτωση είναι η δημιουργία μίας Triangulated επιφάνειας. Η χρήση του 

αλγόριθμου Delaunay Triangulation που διατίθεται στα  [2],[3] αποδίδει ένα 

τριγωνοποιημένο πλέγμα. Στην περίπτωση μας η μέθοδος αυτή μπορεί να προτιμηθεί με το 

σκεπτικό ότι μεταβαίνοντας στα σχήματα τριών διαστάσεων (επιφάνειες) αποτελεί τον 

κύριο τρόπο σύνδεσης των κόμβων. Κατά συνέπεια εάν θέλουμε τα όσα εφαρμόζουμε σε 

ένα δισδιάστατο σχήμα να ισχύουν και σε τρισδιάστατα καλό είναι να προτιμήσουμε αυτή 

την συνδεσιμότητα. 

2.2. Ιδιότητες και Φασματικές Ιδιότητες Γράφων 
 

Εδώ αναφέρουμε κάποιες σημαντικές ιδιότητες κα χαρακτηριστικά γράφων. Κάποια από 

αυτά θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στα δύο επόμενα κεφάλαια [4][5]. 

2.2.1.  Graph Degree 

Χρησιμοποιώντας τον γράφο του προηγούμενου παραδείγματος εδώ υπολογίζουμε τον 

βαθμό του γράφου. Με απλά λόγια ο υπολογισμός του βαθμού του γράφου είναι το 
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άθροισμα όλων των στοιχείων των στηλών της κάθε γραμμής του πίνακα συνδεσιμότητας. 

Η κάθε γραμμή έστω   περιγράφει τη συνδεσιμότητα του κόμβου    με τους υπόλοιπους 

κόμβους. Δηλαδή στην περίπτωση όπου έχουμε ένα γράφο χωρίς βάρη η αναπαράσταση 

των στοιχείων του πίνακα που περιγράψαμε και προηγουμένως δίνεται από τη σχέση: 

          
                      
                 

  

Από αυτόν τον πίνακα αθροίζοντας όλα τα στοιχεία της κάθε γραμμής λαμβάνουμε: 

                    

Ο “Degree” ενός γράφου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό καθώς μας 

δίνει μία εικόνα των συνδέσεων των κόμβων με τους υπόλοιπους κόμβους του γράφου. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Laplacian ενός γράφου και Τυχαίοι Περίπατοι  

 

Έχουμε τον παρακάτω πολύ απλό γράφο του προηγούμενου παραδείγματος. Ο Laplacian 

του γράφου αυτού δίνεται αφαιρώντας από τον πίνακα με διαγώνια στοιχειά τα στοιχεία 

του Degree του γράφου τον πίνακα συνδεσιμότητας [4][5], δηλαδή: 

         
                         

                 
  

                    

 

Και ο Laplacian δίνεται: 

           

Ο πίνακας αυτός είναι εξαιρετικής σημασίας, αλλά επίσης εξαιρετικής σημασίας είναι και ο 

παρακάτω πίνακας- μητρώο διάχυσης. 
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Ας δούμε σε ένα πολύ απλό παράδειγμα πως φτιάχνουμε αυτό το μητρώο ενώ στη 

συνέχεια θα προχωρήσουμε στη φασματική ανάλυση αυτού του γράφου: 

Έχουμε τους πέντε κόμβους του γράφου: 

  

Σχήμα 11: Αριστερά οι 5 κόμβοι του γράφου. Δεξιά Η συνδέσεις μεταξύ των κόμβων 

Ο πίνακας συνδεσιμότητας των κόμβων είναι: 

 

 
 
     
     
     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

Ενώ ο πίνακας         είναι 

 

 
 
     
     
     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Υπολογίζοντας τον Laplacian παίρνουμε: 

 

 
 

                   
                

 
                    
   
   

   
    

   
  
 

 
 
  

  
    

 
 

 

 Παρατηρούμε ότι: 

 Η διαγώνιος του πίνακα έχει μόνο θετικά στοιχεία, ενώ τα μη διαγώνια στοιχεία 
αρνητικούς      στην περίπτωση που οι δύο κόμβοι είναι συνδεδεμένοι ή μηδέν εάν οι 
δύο κόμβοι δεν είναι συνδεδεμένοι. 

Το σημαντικό στο σημείο αυτό είναι ότι χρησιμοποιώντας τα ιδιοδιανύσματα του μητρώου 
αυτού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα μας. 
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Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο , τρία ή όσα ιδιοδιανύσματα επιθυμούμε 
ώστε να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας. Βέβαια οπτικά μπορούμε να παρατηρήσουμε 
μόνο απεικονίσεις μέχρι τριών διαστάσεων ωστόσο καλό είναι ο αναγνώστης να 
συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε και περισσότερα ιδιοδιανύσματα από όσα 
μπορούμε να παρατηρήσουμε με την όραση μας. Αυτά θα γίνουν περισσότερο κατανοητά 
στο επόμενο κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτό κλείνουμε εδώ δείχνοντας ένα παράδειγμα όπου 
απεικονίζουμε τους πέντε κόμβους του γράφου μας χρησιμοποιώντας δύο ιδιοδιανύσματα. 
Η απεικόνιση που λαμβάνουμε είναι: 

 

Σχήμα 12: Απεικόνιση των κόμβων ως συντεταγμένες χρησιμοποιώντας τα ιδιοδιανύσματα του Laplacian 
μητρώου. 

 

Μία παρόμοια προσέγγιση μπορεί κανείς να βρει στο [5]. 

2.2.3. Αλγεβρική Συνδεσιμότητα Γράφου και το διάνυσμα Fileder 

(Fielder Vector) 
Παρουσιάζουμε εδώ εν συντομία τις ιδιότητες του δεύτερου ιδιοδιανύσματος του Laplacian 

μητρώου ενός γράφου [6]. Το διάνυσμα αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας την ιδιοανάλυση 

του Laplacian του μητρώου ως το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα με τη μικρότερη τιμή. Η 

πληροφορία που περιέχει δίνει μία εικόνα της συνδεσιμότητας του γράφου και 

χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση του γράφου. Αυτό γίνεται μέσα από τις τιμές των 

στοιχείων του διανύσματος λαμβάνοντας το πρόσημο αυτών. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιείται το μηδέν ως όριο και όσα στοιχεία έχουν τιμή μικρότερη του μηδέν 

ταξινομούνται στη μία κατηγορία ενώ όσα στοιχεία έχουν θετικό πρόσημο ταξινομούνται 

στην άλλη.  

Δημιουργούμε ένα γράφο με τυχαία σημεία στο δισδιάστατο επίπεδο και θα δείξουμε τον 

τρόπο με τον οποίο το διάνυσμα Fielder μπορεί να βρει τομές. Έτσι δημιουργήσαμε ένα 

απλό γράφο ο οποίος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από δύο μέρη. Όπως 

μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο παρακάτω σχήμα αριστερά έχουμε τέσσερις κόμβους να 

απαρτίζουν το ένα μέρος ενώ δεξιά έχουμε τρείς. Τα δύο μέρη ενώνονται μεταξύ του μέσα 

από τους κόμβους με γαλάζιο και μωβ χρώμα. Αυτό που περιμένουμε είναι το δεύτερο 
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ιδιοδιάνυσμα με την αντίστοιχα μικρότερη ιδιοτιμή να μας έχει βρει τα δύο αυτά μέρη 

επιτυχώς. Έχουμε λοιπόν: 

 

Σχήμα 13: Ο αρχικός μας γράφος. 

Από αυτόν υπολογίζουμε τον Degree και έπειτα τον Laplacian πίνακα όπως αναφέραμε 

προηγουμένως. Υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του συμμετρικού αυτού 

γράφου και τυπώνουμε πάνω από τους κόμβους τις τιμές του διανύσματος αυτού. 

 

Σχήμα 14: Οι τιμές του fielder Vector. 

Παρατηρούμε ότι με επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη το πρόσημο του δευτέρου 

ιδιοδιανύσματος του Laplacian μητρώου μπορούμε να υπολογίσουμε τομές σε ένα γράφο. 

Ωστόσο η μέθοδος αυτή είναι λιγάκι προβληματική ενώ το όριο του μηδέν έχει συζητηθεί.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις ιδιότητες ταξινόμησης του δευτέρου 

ιδιοδιανύσματος του τελεστή διάχυσης. Εκεί θα μπορέσει κανείς να κατανοήσει πόσο 
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ενδιαφέροντα αποτελέσματα λαμβάνουμε αφού για την ταξινόμηση των στοιχείων δεν 

χρησιμοποιείται το πρόσημο αλλά οι ίδιες οι τιμές του ιδιοδιανύσματος. 

 

Τώρα θα εξετάσουμε έναν άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον πίνακα. Κατασκευάζεται εάν αντί να 

αφαιρέσουμε τον        διαιρέσουμε με αυτόν κανονικοποιώντας τις γραμμές του 

πίνακα. 

 

                

Ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα τελεστή διάχυσης. Οι πίνακες αυτοί θα αποτελέσουν το 

κύριο θέμα της υπόλοιπης εργασίας έτσι εδώ αναφέρουμε τα εξής βασικά: 

1. Αποτελεί ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα 

2. Κάθε στοιχείο του          περιέχει την πιθανότητα μετάβασης από το  σημείο 

στο  . 

3. Είναι στοχαστικός ως προς τις γραμμές του (Row Stochastic)  

Αφήνουμε στο σημείο αυτό τους Laplacian των γράφων καθώς θα ασχοληθούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο περισσότερο αναλυτικά επικεντρώνοντας στις ιδιότητες τους αλλά και 

παρουσιάζοντας κάποιους λίγο διαφορετικούς από αυτούς. Ο σκοπός της συγκεκριμένης 

παραγράφου ήταν να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι ένας γράφος όπως αυτοί που θα 

συναντήσουμε στην συγκεκριμένη εργασία έχει φάσμα, και μπορεί να αναλυθεί βάση των 

ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων του. Ένα ακόμα στοιχείο που επιθυμούσαμε να 

παρουσιαστεί ήταν η φασματική απεικόνιση. Το πώς δηλαδή τα ιδιοδιανύσματα του 

μητρώου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντεταγμένες. Συνεπώς παρουσιάσαμε τις 

φασματικές απεικονίσεις των γράφων οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τις 

οποίες θα συναντήσουμε ξανά στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

2.3. Εύρεση Συντομότερων Μονοπατιών 
Αρχίζουμε την παρουσίαση των συντομότερων μονοπατιών*1 . Τονίζουμε λοιπόν αρχικά 

πότε ένας γράφος δεν έχει συντομότερο μονοπάτι και στην συνέχεια αναφερόμαστε στην 

περίπτωση στην οποία πάντα έχει και δείχνουμε το πώς αυτά υπολογίζονται. 
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Ένας γράφος  λοιπόν μπορεί να μην έχει συντομότερο μονοπάτι εάν.. 

1. Είναι το σημείο έναυσης δεν συνδέεται με το σημείο προορισμού (δηλαδή είναι 

ασύνδετος) 

2. Στην περίπτωση που έχουμε αρνητικές τιμές στους κόμβους μπορεί να οδηγηθούμε 

σε ατέρμων βρόγχο.  

Στην περίπτωση μας δεν  υπάρχει πιθανότητα να συναντήσουμε καμία εκ των δύο 

περιπτώσεων. Αυτό διότι εξασφαλίζουμε το κάθε σημείο να συνδέεται με 

τους   πλησιέστερους γείτονες του. Καλυπτόμαστε έτσι από την πρώτη περίπτωση. Η 

δεύτερη περίπτωση αποφεύγεται από το γεγονός ότι τα βάρη των ακμών μεταξύ δύο 

κόμβων υπολογίζονται ως η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. Η απόσταση 

αυτή είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αρνητικές 

ακμές όπως θα δούμε στην συνέχεια θα μας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου 

αλγορίθμου για τον υπολογισμό των συντομότερων μονοπατιών.   

*1 Boost Graph Library –Matlab BGL: Λογισμικό για επεξεργασία Γράφων 
Η Boost++ [7]αποτελεί μία συλλογή “portable” βιβλιοθηκών υλοποιημένες σε C++ συμβατή με λειτουργικά  Unix 
και Windows ενώ δημοφιλείς εκδόσεις Linux και Unix συστημάτων (Fedora, Debian, NetBSD) διαθέτουν ήδη 
προεγκατεστημένα πακέτα της Boost. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη της συλλογής  είναι η Boost Graph 
Library. Για όσους εργάζονται αποκλειστικά ή/και σε C++ πραγματικά αποτελεί μία υπέροχη δουλειά. 
Παροτρύνουμε τον αναγνώστη να βρει πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα. Σημαντικό βήμα στην διάδοση 
της βιβλιοθήκης αποτέλεσε η δυνατότητα χρήσης αυτής μέσα από Interpreted γλώσσες. Πέραν των bindings σε 
Python. 

O David Gleitch [8] από το εργαστήριο του Stanford δημιούργησε ένα πακέτο αλγορίθμων βασισμένο στην Boost 
Graph Library για το περιβάλλον του Matlab. Το πακέτο είναι διαθέσιμο και μέσα από την σελίδα του Matlab 
Central File Exchange  [9]. Παρέχονται προ μεταγλωττισμένα MEX αρχεία για Windows32 και 64 bit, Linux 32 και 
64bit και MacOSX (32 Intel και 32bit PPC). 

 

 

2.3.1. Εισαγωγή στους greedy αλγόριθμους. 

 

Παρότι ο στόχος μας δεν είναι η παρουσίαση των αλγορίθμων που διατίθενται για επίλυση 

προβλημάτων, ωστόσο επειδή γίνεται χρησιμοποιήσαμε Greedy αλγόριθμους τόσο στο 

προηγούμενο κεφάλαιο όσο και σε αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια 

βασικά στοιχεία. Ωστόσο ο αναγνώστης που επιθυμεί να εμβαθύνει περισσότερο ή και να 

μελετήσει την Correctedness των αλγορίθμων μπορεί να απευθυνθεί στην σχετική 

βιβλιογραφία. Η καλή γνώση θεωρίας αλγορίθμων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο 

σχεδιασμό μίας εφαρμογής, να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης της καθώς και να 

οδηγήσει σε πολύ αποδοτικούς σχεδιασμούς.  
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2.3.2. Σύντομη αναφορά στους Greedy αλγόριθμους 

 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως εδώ θα ασχοληθούμε με την οικογένεια αλγορίθμων 

που ονομάζονται Greedy. Η ετυμολογία της λέξης Greedy μας δίνει την πρώτη εικόνα για 

τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα greedy σημαίνει 

«άπληστος». Βέβαια ίσως αυτό μοιάζει λίγο γενικό και ασαφές ωστόσο προσεγγίζει 

σημαντικά την φιλοσοφία των αλγορίθμων. 

Στους Greedy αλγόριθμους κατατάσσονται οι αλγόριθμοι εύρεσης συντομότερου 

μονοπατιού (Dijkstra), και οι αλγόριθμοι εύρεσης των Minimum Spanning Trees που 

προτάθηκαν από τους Kruskal και Prim. Ο αλγόριθμος Dijkstra θα μας απασχολήσει 

ιδιαίτερα στην συνέχεια όπου θα υπολογίσουμε το συντομότερο Γεωδαιτικό μονοπάτι σε 

ένα 2Διάστατο γράφο. Οι αλγόριθμοι των Prim και Kruskal θα βοηθήσουν τόσο στην 

επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας των Greedy αλγορίθμων όσο και στο γεγονός ότι στο 

τέλος θα τους χρησιμοποιήσουμε ώστε να οδηγηθούμε σε μία αφαιρετική αναπαράσταση 

σχημάτων. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο συναντήσαμε τον αλγόριθμο δειγματοληψίας επιφάνειας 

Farthest Point Sampling. Όπως αναφέραμε στην αντίστοιχη ενότητα όπου παρουσιάσαμε 

τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, ανήκει στην κατηγορία των Greedy αλγορίθμων. Αυτό διότι 

αρχικοποιείται επιλέγοντας τυχαία ένα σημείο, το θεωρεί ως την βέλτιστη λύση και το 

τοποθετεί σε μία λίστα σημείων με την οποία λίστα μετά το πέρας του αλγορίθμου θα 

μπορεί να αναπαραστήσει βέλτιστα την επιφάνεια. Συνεχίζοντας την εκτέλεση βρίσκει όσα 

σημεία βρίσκονται τουλάχιστον σε μία απόσταση –    από τα ήδη δειγματοληπτημένα 

σημεία και στην μεγαλύτερη απόσταση από τα σημεία που ήδη  βρίσκονται στη λίστα. Το 

σημαντικό είναι ότι τα σημεία αυτά τα θεωρεί ως βέλτιστα και ποτέ δεν αναθεωρεί τις 

αποφάσεις συνεχίζοντας την εκτέλεση. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάντα ένα 

διαφορετικό σημείο έναυσης το οποίο σημείο θα οδηγήσει σε μία διαφορετική τελική 

προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριμένος αλγόριθμος κατατάσσεται στους Greedy 

αλγορίθμους. 

 

Δίνοντας έναν τυπικό ορισμό θα λέγαμε ότι ένας Greedy αλγόριθμος λαμβάνει μία 

απόφαση η οποία μοιάζει βέλτιστη τη συγκεκριμένη στιγμή όπου αυτή λαμβάνεται. 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι λαμβάνοντας τοπικά τις βέλτιστες αποφάσεις θα οδηγηθούμε σε 

ένα καθολικό βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό με μία πρώτη εκτίμηση δείχνει αρκετά ελκυστικό 
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ενώ αποδεικνύεται ότι και πρακτικά στην επίλυση πολλών προβλημάτων οδηγούμαστε σε  

βέλτιστα αποτελέσματα (βλ. Dijkstra). Για περισσότερα συνιστούμε τον αναγνώστη να 

απευθυνθεί στην [10]  

Παρουσιάζουμε έναν από τους περισσότερο καθοριστικούς αλγορίθμους στην επιστήμη 

των υπολογιστών και όχι μόνο αλλά και στην συγκεκριμένη εργασία. Αυτός είναι ο 

Αλγόριθμος του Dijkstra που παρουσιάζουμε στην επόμενη ενότητα. 

2.4. Αλγόριθμος Dijkstra 
Το έτος 1956 ένας,  Γερμανικής καταγωγής, ερευνητής της επιστήμης των υπολογιστών 

ονομαζόμενος Edsger Dijkstra παρουσίασε τον αλγόριθμο εύρεσης του συντομότερου 

μονοπατιού (μονής πηγής). Η επίσημη παρουσίαση του αλγορίθμου έγινε το έτος 1959  

[11]. 

Παρουσιάζουμε εδώ τον Ψευδοκώδικα του συγκεκριμένου αλγορίθμου ενώ έπειτα 

επιλύουμε το πρόβλημα του γράφου που παρουσιάσαμε προηγουμένως. 

function Dijkstra(Graph, source): 

       for each vertex v in Graph:     // Αρχικοποιήσεις 

            dist[v] := infinity ;      // Θέσε όλους τους 

//υπόλοιπους κόμβους στην τιμή ∞ 

           previous[v] := undefined ;         // Previous node 

in optimal path from source 

       end for ; 

        dist[source] := 0 ΄ 

// Τέλος της Αρχικοποίησης 

 

        Q := V    //the set of all nodes in Graph   

        while Q is not empty:                 // The main loop 

           u := vertex in Q with smallest dist[] ;  //Εξήγαγε 

το ελάχιστο 

           if dist[u] = infinity: 

               break ;                        // all remaining 

vertices are inaccessible from source 

           end if ; 

           remove u from Q ; 

14          for each neighbor v of u:         // where v has 

not yet been removed from Q. 

               alt := dist[u] + dist_between(u, v) ; 

               if alt < dist[v]:             // Relax (u,v,a) 

                   dist[v] := alt ; 

                   previous[v] := u ; 

                   decrease-key v in Q;      // Reorder v in 

the Queue 

               end if ; 

           end for ; 

       end while ; 

       return dist[] ; 

   end 
Αλγοριθμος 2: Ο Αλγόριθμος Dijkstra 
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Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργία του αλγόριθμου προτείνουμε στον αναγνώστη 

να αναζητήσει στο διαδίκτυο σχετικά κείμενα ή και animation scripts όπως αυτό που 

βρίσκεται στην Wikipedia [10] 

Δίνουμε ωστόσο εδώ ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά την 

αναγνώστη. 

Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω γράφο: 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 15: Ο αρχικός γράφος με τα βάρη. 

 

Ο γράφος αυτό αποτελεί ένα μη κατευθυνόμενο γράφο. Παρουσιάζουμε λοιπόν τον 

αλγόριθμο σε διακριτά βήματα. 

 

 

Βήμα 1ο Αρχικοποίηση των γειτονικών κόμβων 

Αρχικά όλοι οι κόμβοι αρχικοποιούνται στην τιμή  . Ο κόμβος –αφετηρία λαμβάνει την 

τιμή  . Αφού γίνει αυτό ξεκινάμε από τον κόμβο “S” εφόσον αυτός έχει την μικρότερη τιμή 

(Extract min διαδικασία)και ερευνούμε όλους τους γειτονικούς του κόμβους. Εδώ είναι οι 

κόμβοι B και C.  Συγκρίνοντας τις τιμές     με τις   και   για τους κόμβους   και    

αντίστοιχα παρατηρούμε ότι και οι δύο είναι μικρότερες των     έτσι οι κόμβοι   και    

λαμβάνουν τις τιμές   και   αντίστοιχα.  
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Σχήμα 16: Βήμα 1: Αρχικοποίηση των κόμβων. Εξετάζονται οι πρώτοι δύο γειτονικοί βόμβοι. 

Ο κόμβος “S” αφαιρείται από την ουρά και στο επόμενο βήμα μεταβαίνουμε στον κόμβο   

καθώς αυτός έχει τη μικρότερη τιμή από όλους τους κόμβους. Ο γράφος μας γίνεται ως 

εξής: 

 

 Σχήμα 17: Βήμα 2. Εξετάζονται οι γειτονικοί κόμβοι.  

Από τον κόμβο   εξετάζουμε τους γειτονικούς του   και  . Όπως και προηγουμένως 

ανανεώνουμε τις τιμές τους βάση της ανισότητας. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι 

ότι βρήκαμε ένα συντομότερο μονοπάτι για να μεταβούμε από τον κόμβο    . Αυτό 

είναι το μονοπάτι      . Το κόστος μειώθηκε από   σε  . Για το λόγο αυτό 

γραμμοσκιάσαμε το βάρος   με κίτρινο χρώμα για να δείξουμε ότι έχει ενημερωθεί. 

Ταυτόχρονα ο κόμβος   παίρνει την τιμή  .  
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Τελειώνοντας με τον κόμβο   αναζητούμε τον γειτονικό κόμβο με το ελάχιστο βάρος όπου 

αναδεικνύεται ο κόμβος    καθώς έχει τη μικρότερη τιμή από όλους τους κόμβους. Ο 

Γράφος μας γίνεται: 

 

Σχήμα 18: Βήμα 3. Εξετάζονται οι γειτονικοί κόμβοι. 

Από τον κόμβο   εξετάζουμε τους κόμβους   και  . Ανανεώνεται μόνο η τιμή του  καθώς 

               . Ο κόμβος   κρατάει την υπάρχουσα τιμή του     (και αντίστοιχα 

τα συντομότερο μονοπάτι του με αφετηρία το σημείο   την διαδρομή (       )). 

Αφαιρούμε τον κόμβο  και μεταβαίνουμε στον κόμβο με την ελάχιστη τιμή που είναι ο  . 

Γράφος μας σε αυτό το βήμα γίνεται: 

 

Σχήμα 19: Βήμα 4. Εξετάζονται οι γειτονικοί κόμβοι. 
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Από τον κόμβο   εξετάζουμε τους κόμβους  και  . Μόνο ο   ανανεώνεται οπότε ο κόμβος 

    κρατάει την τιμή του καθώς           ). Ενημερώνοντας το σχήμα μας 

εξάγοντας τον ελάχιστο από όλους τους κόμβους, πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα όπου: 

 

Σχήμα 20: Βήμα 5. Εξετάζονται οι γειτονικοί κόμβοι. 

Από τον κόμβο   εξετάζουμε τους κόμβους  και G. Ο μόνος κόμβος που ανανεώνεται εδώ 

είναι ο   οποίος λαμβάνει την τιμή   . Στο επόμενο και τελευταίο βήμα ο  μένει εκτός  και 

ο αλγόριθμος μας οδηγεί στον κόμβο   καθώς είναι ο κόμβος με τη μικρότερη τιμή-βάρος, 

από τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάβασης από τον   στον  .  

 
Σχήμα 21: Βήμα 6. Εξετάζονται οι γειτονικοί κόμβοι. 

Στο τελευταίο αυτό βήμα παρατηρούμε ότι  ο κόμβος  ανανεώνεται.  Αυτό διότι 

               σε αντίθεση με         . Επομένως τα συντομότερο μονοπάτι 
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για τον κόμβο   είναι το     , για το   βρήκαμε ότι είναι το         . Επομένως 

έχοντας ως αφετηρία το σημείο       και προορισμό το   έχουμε: 

                  

Επαληθεύοντας στο περιβάλλον του Matlab λάβαμε το εξής αποτέλεσμα: 

 

Σχήμα 22: Επαλήθευση των αποτελεσμάτων από το περιβάλλον του Matlab. 

Όπου όπως παρατηρούμε τα αποτελέσματα μας επαληθεύτηκαν. 

 

 

 

 

2.4.1.   Εύρεση όλων των συντομότερων μονοπατιών 
 

Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίσαμε όλα τα 

συντομότερα μονοπάτια μ αφετηρία ένα σημείο- κόμβο του γράφου και προορισμό όλα τα 

υπόλοιπα σημεία του  γράφου. Στην συνέχεια θα μας χρειαστεί να υπολογίσουμε όλα τα 

συντομότερα μονοπάτια δηλαδή τα συντομότερα μονοπάτια από ένα κόμβο προς όλους 

τους κόμβους. Με τις αποστάσεις αυτών των μονοπατιών θα υπολογίσουμε τα 

ιστογράμματα αποστάσεων και θα εξάγουμε πολύ αποδοτικούς περιγραφείς των σχημάτων 

μας. Αυτό θα γίνει επαναλαμβάνοντας τον αλγόριθμο Dijkstra   φορές (όπου   ο αριθμός 

των κόμβων του γράφου). 
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2.5. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών από τους Γράφους. 
 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να 

εξάγουμε από τους γράφους.. Δεν καλύπτουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός γράφου καθώς 

δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Κυρίως χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο εύρεσης των 

συντομότερων μονοπατιών και καθόλου τον Laplacian του γράφου. Αντίθετα επεξηγούμε 

πως υπολογίσαμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά με τα οποία οδηγηθήκαμε σε μία 

οικογένεια χαρακτηριστικών τα οποία χρησιμοποιήσαμε στην συνέχεια δοκιμάζοντας τα σε 

διάφορα παραδείγματα ανάκτησης σχημάτων. 

2.5.1. Eccentricity  Euclidean Distance Transform* 
 

Ο μετασχηματισμός αποστάσεων αντιστοιχεί σε κάθε σημείο κόμβο του γράφου τιμή ίση με 

την Ευκλείδεια απόσταση του σημείου από το μακρινότερο σημείο [11]. Να σημειώσουμε 

ότι εδώ αναφερόμαστε στο διακριτό Eccentricity  Euclidean Distance Transform καθώς τα 

δεδομένα μας αποτελούν σημεία στο επίπεδο. Στην περίπτωση των μη Convex 

γεωμετρικών σχημάτων το χαρακτηριστικό αυτό δεν αποδίδει καλά αποτελέσματα καθώς η 

τιμή αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την Εσωτερική γεωμετρία του σχήματος. Επειδή το 

χαρακτηριστικό αυτό δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αλλά αποτελεί τον προκάτοχο του 

επόμενου χαρακτηριστικού (το οποίο λαμβάνει υπόψη την εσωτερική Γεωμετρία των 

σχημάτων) δεν θα μείνουμε πολύ στην παρουσίαση του. Η διαδικασία υπολογισμού μπορεί 

να μελετηθεί και μέσω του Eccentricity μετασχηματισμού που παρουσιάζουμε έπειτα. Έτσι 

θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να οπτικοποιήσουμε στον αναγνώστη το 

αποτέλεσμα σε ένα από τα σχήματα της MPEG-7. 

Η διαδικασία υπολογισμού του χαρακτηριστικού είναι πολύ απλή: 

1. Υπολογίζουμε τις Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ όλων των   σημείων και 

δημιουργούμε τον     πίνακα αποστάσεων 

2. Από τον συμμετρικό πίνακα αυτό υπολογίζουμε για κάθε γραμμή τον μέγιστο 

αριθμό. Αυτός ο αριθμός για κάθε σημείο αντιστοιχεί στο μακρινότερο του σημείο 

3. Αντιστοιχούμε στο σημείο της κάθε γραμμής την μέγιστη τιμή που υπολογίσαμε στο 

προηγούμενο βήμα. 

4. Από τις μέγιστες τιμές, το σημείο κόμβος με την ελάχιστη τιμή είναι το σημείο του 

Distance Μετασχηματισμού. 
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5. Για καλύτερη απεικόνιση υπολογίζουμε την ελάχιστη και την μέγιστη απόσταση 

που παρατηρήθηκε και χωρίζουμε σε   ίσα διαστήματα. Ψευδοχρωματίζουμε τις 

αποστάσεις αυτές σε τιμές κλίμακας του γκρι και απεικονίζουμε τα δεδομένα μας. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στa παρακάτω σχήματα: 

 

Σχήμα 23: Τα βήματα του Υπολογισμού του Distance Μετασχηματισμού. Αριστερά το αρχικό μας σχήμα το 

οποίο αναπαρίσταται ως ένα νέφος δεδομένων στον    χώρο και μοντελοποιείται ως ένας μη 
κατευθυνόμενος γράφος. Δεξιά ο συμμετρικό πίνακας αποστάσεων μεταξύ όλων των σημείων. Κάθε γραμμή 
αντιστοιχεί σε ένα σημείο (και κατά συνέπεια και κάθε στήλη)  

 

Σχήμα 24: Ο Μετασχηματισμός Αποστάσεων και το σημείο με την μικρότερη απόσταση ως προς το 
μακρινότερο σημείο από όλα τα σημεία. 

2.5.2. Μετασχηματισμός (geodesic) Eccentricity* 
 

Στην παράγραφο αυτή θα εξηγήσουμε πως υπολογίσαμε τον eccentricity Μετασχηματισμό 

και θα παραθέσουμε ένα απλό παράδειγμα. Ο μετασχηματισμός αυτός [13][14][15] εδώ 

εφαρμόζεται σε σημεία στο επίπεδο έτσι έχουμε τη διακριτή προσέγγιση του. Αρχικά 

έχουμε ένα γράφο (undirected) και ε- connected. Υπολογίζουμε αρχικά τον πίνακα των 

Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ των σημείων. Με βάση αυτόν τον πίνακα του οποίου τα 
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στοιχεία χρησιμεύουν ως βάρη μεταξύ των κόμβων (ακμές που ενώνουν του κόμβους). Έτσι 

η μετάβαση από τον έναν κόμβο σε κάποιον άλλο έχει κόστος ίσο με την απόσταση μεταξύ 

των κόμβων το οποίο εκφράζεται μέσα από τις ακμές. Αρχικά θεωρούμε ότι όλοι οι κόμβοι 

έχουν ως «ετικέτα» την τιμή 1.  

Για όλα τα σημεία του γράφου, υπολογίζουμε τα συντομότερα μονοπάτια προς τα σημεία 

της περιμέτρου του γράφου. Αυτό διότι επιθυμούμε να υπολογίσουμε τα συντομότερα 

μονοπάτια προς τα μακρινότερα σημεία τα οποία μακρινότερα σημεία βρίσκονται πάντοτε 

στην περίμετρο του γράφου. Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις από την Boost Graph 

Library (BGL) μέσα από το περιβάλλον του Matlab και με βάση τον αλγόριθμο του          

υπολογίσαμε από κάθε σημείο την απόσταση του συντομότερου μονοπατιού προς το 

μακρινότερο σημείο του. Η τιμή αυτή που υπολογίσαμε για κάθε κόμβο του γράφου 

αποτελεί και την ετικέτα του συγκεκριμένου κόμβου. 

Έπειτα η ετικέτα με την μικρότερη τιμή αποτελεί το σημείο ενδιαφέροντος μας για τους 

εξής λόγους: [Σημείωση: Μόνο ο «Α» λόγος μας ενδιαφέρει προς το παρόν] 

Α. Προσεγγίζει το κέντρο του σχήματος 

Β. Αποτελεί την ακτίνα του γράφου [μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά στοιχεία 

αξιοποιώντας αυτή την πληροφορία] 

Παραθέτουμε και μία γραφική απεικόνιση της διαδικασίας 

 Αρχικά λοιπόν δημιουργούμε έναν ε- connected γράφο [εδώ έχουμε 40 κόμβους]  

   

Σχήμα 25:     Αριστερά: Αρχικός γράφος.        Δεξιά: Αρχικός γράφος με Eccentricity σημείο. 
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Σχήμα : Αριστερά:  Graph Eccentricity και το μακρινότερο του. Δεξιά: Αποστάσεις (γεωδαιτικές) μεταξύ των 
κόμβων. Ο κόμβος 14 είναι ο μακρινότερος του Eccentricity σημείου. 

Για κάθε σημείο βρίσκουμε την απόσταση που αντιστοιχεί στη διαδρομή προς το 

μακρινότερο σημείο. Το σημείο με την ελάχιστη «μακρινότερη» απόσταση είναι το 

Eccentricity. 

 

 

Σχήμα 26: Ετικέτα στο Eccentricity σημείο (τιμή ίση με την γεωδαιτική του απόσταση από το μακρινότερο του 
σημείο) 

Σε αυτό το σχήμα στο γράφο που απεικονίζεται το μακρινότερο σημεία π.χ. από το 

eccentricity είναι το 1  και το μονοπάτι (συντομότερο) είναι το η διαδρομή που έχει 

χαραχθεί με κόκκινη γραμμή. 

Επαναλαμβάνοντας για όλους τους κόμβους λαμβάνουμε τελικά ένα γράφο με κόμβους 

βαθμονομημένους βάση των αποστάσεων τους από τα μακρινότερα σημεία τους: 
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Σχήμα 27: Βαθμονομημένοι Κόμβοι του Γράφου. Το σημείο Eccentricity λαμβάνει την μικρότερη τιμή. 

  
Για να έχουμε μία ποιοτική σύγκριση με την μέθοδο των Ευκλείδειων αποστάσεων 

Υπολογίσαμε τον Eccentricity μετασχηματισμό στο ίδιο σχήμα. Διαδικασία περιλαμβάνει τα 

εξής απλά βήματα.  

1. Υπολογισμός του πίνακα αποστάσεων 

2. Δημιουργία e-connected γράφου 

3. Υπολογισμός όλων των γεωδαιτικών Αποστάσεων 

4. Υπολογισμός των αποστάσεων των μακρινότερων σημείων για όλα τα σημεία με 

χρήση της Γεωδαιτικής απόστασης. 

5. Υπολογισμός του σημείου Eccentricity. 

6. Τεμαχισμός των αποστάσεων σε δέκα Ν διακριτές (ελάχιστη- μέγιστη). Αυτό το 

βήμα στην παρούσα εργασία χρησίμευσε μόνο για ψευδοχρωματισμό των κόμβων 

και απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

Λάβαμε: 
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Σχήμα 28:  Eccentricity Μετασχηματισμός για ένα σχήμα της βάσης MPEG-7. 

 

Μέχρι στιγμής παρουσιάσαμε τον Eccentricity Μετασχηματισμό συνοπτικά και δεν θα 

επεκταθούμε άλλο καθώς τον χρησιμοποιούμε μόνο για την προσέγγιση του Eccentricity 

σημείου του γράφου. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στα ιστογράμματα των Γεωδαιτικών 

αποστάσεων καθώς και στις Diffusion αποστάσεις. 

2.5.3. Graph Median  * 
 

Εδώ παρουσιάζουμε εν συντομία ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Το ενδιάμεσο   σημείο ενός 

γράφου. Το σημείο αυτό υπολογίζεται ακριβώς όπως ο eccentricity μετασχηματισμός και 

eccentricity σημείο με τη μόνη διαφορά στο βήμα 4 του αλγόριθμου. Πιο συγκεκριμένα για 

το mean Graph το βήμα 4 γίνεται: 

 Άθροισμα όλων των γραμμών ή των στηλών του πίνακα αποστάσεων οι οποίες 

αποστάσεις υπολογίστηκαν με τη χρήση της Γεωδαιτικής απόσταση.   

Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από αυτό τον αλγόριθμο είναι σαφώς πιο εξομαλυμένα 

συγκριτικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από τον Eccentricity Μετασχηματισμό. 

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ψευδοχρωματίσει τους κόμβους ανάλογα με τις τιμές των 

μέσων αποστάσεων τους από όλα τα υπόλοιπα σημεία*1 

 

*
1
Να σημειώσουμε εδώ ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα σημεία του περιγράμματος για να 

υπολογίσει τα σημεία αυτά. 
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Σχήμα 29: Mean Graph Point. 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι για κάποιον που επιθυμεί να 

μελετήσει τη βασική θεωρία των γράφων προτείνουμε το [16] 
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Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 

Αρχίζουμε την παρουσίαση του κεφαλαίου δίνοντας αρχικά μία σφαιρική εικόνα στον 

αναγνώστη σχετικά με τις Διαδικασίες και Απεικονίσεις Διάχυσης, ενώ στη συνέχεια 

σταδιακά προχωράμε σε λεπτομέρειες. Αυτό έγινε για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος 

είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης θα μπορέσει να εκτιμήσει τις δυνατότητες της 

μεθόδου εξ αρχής. Ο δεύτερος είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να κατανοήσει 

καλύτερα τις μαθηματικές εκφράσεις και έννοιες.  Στο παρόν κεφάλαιο λοιπόν,  θα 

επικεντρωθούμε στην Γεωμετρία Διάχυσης (Diffusion Geometry). Ακόμα πιο συγκεκριμένα 

θα ασχοληθούμε με τελεστές διάχυσης  και τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

αυτούς ώστε να εξερευνήσουμε την εγγενή (intrinsic) γεωμετρία των δεδομένων που 

πρόκειται να αναλύσουμε. Επειδή στην παρούσα εργασία χειριζόμαστε σημεία στο επίπεδο 

(νέφη δεδομένων) από τα οποία δημιουργούμε γράφους με τον όρο intrinsic επίσης 

εννοούμε ένα σύνολο κανόνων με το οποίο σύνολο περιγράφουμε τις σχέσεις μεταξύ των 

σημείων (ή οποιουδήποτε αντικειμένου χειριζόμαστε). Θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μία οικογένεια  μητρώων  και με ποιο μέλος της 

οικογένειας αυτής μπορούμε να προσεγγίσουμε τον τελεστή Laplace Beltrami σε ένα 

Riemannian Submanifold. Ο τελεστής αυτό συνδέεται άμεσα με την εξίσωση θερμότητας, 

έτσι προσεγγίζοντας τον τελεστή αυτό όπως θα δούμε, προσεγγίζουμε την διάχυση 

θερμότητας.  

Η διάχυση θερμότητας περιγράφεται πλήρως από τον τελεστή  θερμότητας που με τη σειρά 

του συνδέεται με τον Laplace-Beltrami τελεστή. Η θερμότητα έχει την ικανότητα να 

διαχέεται από ένα σημείο εναυσης στα υπόλοιπα σταδιακά καθώς προχωράει ο χρόνος. 

Βέβαια στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον τελεστή Διάχυσης μέσα από ένα 

Πιθανολογικό Πλαίσιο (probabilistic framework) συνδέοντας τον με ένα τυχαίο περίπατο 

στα δεδομένα. Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να μελετήσουμε τη γεωμετρία 

των δεδομένων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή ισοδύναμα βήματα του τυχαίου 

περιπάτου. Πιο συγκεκριμένα έστω ένα σημείο πάνω στην επιφάνεια ενός δισδιάστατου 

Manifold το οποίο βρίσκεται στον τρισδιάστατο χώρο. Η θερμότητα ξεκινώντας από τη 

χρονική στιγμή μηδέν  και προχωρώντας μπροστά στο χρόνο διαχέεται στα γειτονικά 

σημεία σταδιακά ενώ ισοδύναμα μπορούμε να πούμε ότι καθώς προχωράμε τον τυχαίο 
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περίπατο η πιθανότητα μετάβασης σε σημεία όχι τόσο κοντινά αυξάνεται. Έτσι η γεωμετρία 

του σχήματος (δισδιάστατης επιφάνειας) μπορεί να μελετηθεί μέσα από αυτή τη 

διαδικασία που περιγράψαμε μόλις τώρα. Δηλαδή μέσα από τις πιθανότητες μετάβασης 

μεταξύ των σημείων (κόμβων του γράφου). Γνωρίζουμε ότι στα σημεία με τη μεγαλύτερη 

πυκνότητα η θερμοκρασία θα διαδοθεί γρηγορότερα και αντίστοιχα η πιθανότητα 

μετάβασης σε αυτά θα αυξηθεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι όπως θα δούμε, μέσα από το 

πλαίσιο των Διεργασιών Διάχυσης έχουμε στην διάθεση μας τα κατάλληλα εργαλεία να 

αποσυσχετίσουμε την πυκνότητα δειγματοληψίας των σημείων στο επίπεδο. 

Το Manifold στην περίπτωση μας είναι η επιφάνεια των ίδιων των σχημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας στοιχεία από το κεφάλαιο 1 θα ορίσουμε τα σχήματα μας 

ως Compact Riemannian Manifold. Συνεπώς θα αναλύσουμε τις ιδιότητες του Laplace 

Beltrami τελεστή, τον τρόπο με τον οποίο κατά την δημιουργία του μητρώου μπορούμε να 

αποσυσχετίσουμε την πυκνότητα δειγματοληψίας από την ικανότητα του να συλλάβει 

επιτυχώς το Manifold.  Η αποσυσχέτιση του τελεστή αυτού από την πυκνότητα 

δειγματοληψίας του Manifold αποτελεί μαζί με τη χρήση Markov διεργασιών δύο σημεία 

κλειδιά των Απεικονίσεων Διάχυσης έναντι των Laplacian ιδιοαπεικονίσεων.  Επειδή 

υπάρχει μία αρκετά στενή σύνδεση μεταξύ των Laplacian ιδιοαπεικονίσεων και των 

Απεικονίσεων διάχυσης, καθώς και του φάσματος των μητρώων που χρησιμοποιεί η κάθε 

μέθοδος παρουσιάζουμε τις Laplacian Ιδιοαπεικονίσεις και τονίζουμε τα μητρώα και τις 

κανονικοποιήσεις που γίνονται εκεί δίνοντας και ένα μπλοκ διάγραμμά ώστε να 

βοηθήσουμε επιπλέον τον αναγνώστη.  

Επιπλέον ξεκινώντας από τους τελεστές Διάχυσης στην συνέχεια θα επεκταθούμε στις 

Διεργασίες Διάχυσης και μέσα από το πλαίσιο αυτών των διαδικασιών θα αναλύσουμε τα 

δεδομένα μας. Εδώ εισάγεται η έννοια του χρόνου, δηλαδή των επαναλήψεων του Markov 

μητρώου. Η δυνατότητα να δημιουργήσουμε διαδικασίες διάχυσης αποτελεί ένα σημαντικό 

στοιχείο, το οποίο συμβάλει σημαντικά ώστε να καθιστά τόσο ενδιαφέρουσες τις 

Απεικονίσεις Διάχυσης. Οι διαδικασίες διάχυσης παράγονται αρχικά δημιουργώντας ένα 

μητρώο. Το μητρώο (έστω  ) που θα αναπαριστά τις πιθανότητες μετάβασης μεταξύ ενός 

συνόλου σημείων στον    χώρο θα αποτελεί ένα Markov πίνακα. Συνδυάζοντας τις 

ιδιότητες του Markov αυτού πίνακα με τη θεωρία γράφων οδηγούμαστε σε πολύ 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τα ιδιοδιανύσματα του Markov πίνακα 

οδηγούν σε νέες αναπαραστάσεις των δεδομένων μας οι οποίες έχουν αποδειχθεί πολύ 

αποδοτικές ακόμη και στην περίπτωση πολύπλοκων δεδομένων υψηλής διαστατικότητας. 
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Ταυτόχρονα επαναλαμβάνοντας τον πίνακα Markov (δημιουργώντας μία Markov 

διεργασία) λαμβάνουμε γεωμετρίες σε πολλές κλίμακες που όπως έχει επίσης αποδειχθεί 

ήδη αλλά και στην παρούσα εργασία είναι πολύ αποδοτικές σε ότι αφορά την 

παραμετροποίηση δεδομένων και την ελάττωση της διαστατικότητας.  

Με τον τρόπο αυτό θα δούμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τον τρόπο με τον οποίο η 

μέθοδος μπορεί να κατανοήσει την γεωμετρία του Manifold στο οποίο βρίσκονται τα 

δεδομένα. 

Αν και έχει ήδη γίνει αυτή η σημαντική παρατήρηση την επαναλαμβάνουμε και εδώ 

λέγοντας ότι οι φασματικές ιδιότητες του Markov Πίνακα και των Διεργασιών που 

λαμβάνουμε από αυτόν  συνδεθούν τη μέθοδο με άλλες συναγωνιζόμενες μεθόδους 

προερχόμενες από τη θεωρία γράφων, απεικονίσεις ιδιοδιανυσμάτων και την μηχανική 

εκμάθηση. 

Παρουσιάζονται οι τοπικές μέθοδοι, καθώς και οι μέθοδοι βασισμένες σε γράφους 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο Local Linear Embedding (LLE) ως βοήθημα. Ταυτόχρονα 

τονίζεται και η διαφορά μεταξύ γραμμικών και μη μεθόδων χωρίς να εμβαθύνουμε. Γίνεται 

μέσα από την παρουσίαση της συγκεκριμένης μεθόδου μία προσπάθεια να τονιστεί ή 

έννοια της τοπικότητας, της δημιουργίας γράφων και των απεικονίσεων. Πιο συγκεκριμένα 

αντί της φράσης απεικονίσεων καλύτερα θα χρησιμοποιούσαμε: των απεικονίσεων που 

διατηρούν τις αποστάσεις μεταξύ γειτονικών σημείων λαμβάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

υπόψη την τοπική Γεωμετρία. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου (LLE) που όπως θα δούμε 

είναι κυρίως το γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να υποτιμήσει σημεία τα οποία βρίσκονται 

σχετικά μακριά. Έτσι δίχως να λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία σε πολλές κλίμακες οδηγεί 

(ορισμένες φορές) σε μη βέλτιστα αποτελέσματα. Αντίθετα οι αποστάσεις Διάχυσης 

βασισμένες σε διαφορετικές κλίμακες οδηγούν σε   συνήθως καλύτερα αποτελέσματα 

βρίσκοντας ταυτόχρονα και περισσότερες εφαρμογές. 

  

 

Σημείωση: Όσοι παράγραφοι έχουν σημειωθεί με αστερίσκο σημαίνει ότι συνοδεύονται από 

ένα μέρος κώδικα υλοποιημένο στο περιβάλλον του Matlab (εκτός αν αλλιώς ορίζεται). Για 

να γίνουν διαθέσιμα τα αρχεία Matlab στον αναγνώστη αρκεί να σταλεί ένα e mail (βλ. 

Εισαγωγή) στον συγγραφέα.  
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Δομή του Κεφαλαίου 
 

Παρότι στο τέλος φράσεων ή παραγράφων παρατίθενται οι αναφορές, ο βασικός άξονας 

του παρόντος κεφαλαίου καθώς και ολόκληρης της εργασίας που μπορεί να απευθυνθεί ο 

αναγνώστης ήταν οι εξής εργασίες [1] [2] [20] [21] [14] [31] στις οποίες παρουσιάζεται το 

πλαίσιο των Απεικονίσεων Διάχυσης καθώς και το ειδικότερο πλαίσιο των Laplacian 

Ιδιοαπεικονίσεων. Λέμε ειδικότερο διότι οι Laplacian απεικονίσεις αποτελούν όπως θα 

δούμε στη συνέχεια μία υποπερίπτωση των Απεικονίσεων Διάχυσης. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι τοπικές μέθοδοι ως μία σύντομη εισαγωγή. Δίχως να 

εμβαθύνουμε θα συνεχίσουμε παρουσιάζοντας το πλαίσιο των διεργασιών Διάχυσης όπου 

και θα δώσουμε όλη μας την προσοχή. Έπειτα κατατάσσουμε τις απεικονίσεις διάχυσης σε 

μη γραμμικές μεθόδους οι οποίες έχουν την ιδιότητα να διατηρούν τις αποστάσεις μεταξύ 

των κοντινών σημείων ενώ δείχνουμε τι συμβαίνει/που κατατάσσονται άλλες γνωστές 

μέθοδοι. Συνεχίζουμε με μία εισαγωγή στις απεικονίσεις διάχυσης στην γεωμετρία 

διάχυσης και στα μητρώα Διάχυσης. 

Έπειτα παρουσιάζουμε τις απεικονίσεις διάχυσης και τη φασματική ανάλυση της αλυσίδας 

Markov. Ως μία μικρή παρένθεση παρουσιάζουμε τις Laplacian Ιδιοαπεικονίσεις. Οι 

ομοιότητες των δύο μεθόδων είναι πολλές και ο αναγνώστης μετά από αυτή την 

παράγραφο θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει τις ομοιότητες αλλά και ανομοιότητες αυτών των 

μεθόδων. Έπειτα δείχνουμε πως κάποιος μπορεί να λάβει τις απεικονίσεις διάχυσης στην 

πράξη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των Απεικονίσεων διάχυσης είναι χρησιμοποιώντας 

τα ιδιοδιανύσματα να απεικονίσουμε πάνω στα δεδομένα μας (μέχρι τρεις διαστάσεις αυτό 

είναι εφικτό) τις τιμές των ιδιοδιανυσμάτων αυτών. Επίσης σημαντικό είναι να 

απεικονίσουμε τις πιθανότητες μετάβασης από ένα σημείο στα υπόλοιπα σε διαφορετικούς 

χρόνους. 

Συνεχίζουμε παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μία 

οικογένεια μητρώων Διάχυσης η οποία θα μας οδηγήσει στις απεικονίσεις Διάχυσης. Έπειτα 

δείχνουμε την εξαγωγή χαρακτηριστικών –Ιστογράμματα αποστάσεων Διάχυσης- ενώ στην 

συνέχεια παραθέτουμε κάποια θεμελιώδη παραδείγματα. 

Σημαντική είναι η μελέτη των Αποστάσεων διάχυσης και η σύγκριση αυτών με τις 

Γεωδαιτικές αποστάσεις. Εκεί παρουσιάζουμε την υπεροχή των πρώτων σε τρείς 

διαφορετικές συνθήκες. Η ποιοτική αξιολόγηση αρχικά γίνεται παρατηρώντας οπτικά τα 
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ιστογράμματα αποστάσεων που λαμβάνουμε. Εκεί μελετάμε τον αριθμό ιδιοδιανυσμάτων 

που χρειάζεται ώστε να λάβουμε την καλύτερη απεικόνιση παρουσία τοπολογικού 

βραχυκυκλώματος ή θορύβου. Επίσης μελετάται η τιμή του παρανομαστή της Gaussian 

συνάρτησης συγκριτικά με την προσέγγιση της «ιδεατής απεικόνισης» παρουσία θορύβου 

και τοπολογικού βραχυκυκλώματος. 

 

3.1. Εισαγωγή στις “τοπικές” μεθόδους 
 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των μεθόδων οι οποίες λαμβάνουν 

υπόψη τους τοπικά μόνο χαρακτηριστικά. Λέγοντας τοπικά χαρακτηριστικά στην περίπτωση 

των δεδομένων στο δισδιάστατο χώρο θα λέγαμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις 

συνδέσεις μεταξύ γειτονικών σημείων. Οι συνδέσεις με τη σειρά τους μας δίνουν μία 

εικόνα σχετικά με τη συσχέτιση/συνδεσιμότητα των δεδομένων. Η έννοια της 

συνδεσιμότητας θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο εδώ όσο και σε άλλες μεθόδους  

παρόμοιες μεθόδους γραμμικές και μη. Παρουσιάζουμε το πλαίσιο που καλύπτει τις 

μεθόδους Ελάττωσης διαστατικότητας και απεικονίσεων των δεδομένων  καθώς οι 

Απεικονίσεις Διάχυσης οι οποίες θα μας απασχολήσουν στη συγκεκριμένη εργασία 

αποτελούν μία μέθοδο η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τοπικά χαρακτηριστικά.  

Οι τοπικές μέθοδοι στο σημείο αυτό παρουσιάζονται μέσα από το πρίσμα του Local Linear 

Embedding (LLE) όπως παρουσιάστηκε στις [3][4] ενώ σημαντική πληροφορία μπορεί 

κάποιος να βρει στην επίσημη ιστοσελίδα του αλγόριθμου LLE [5]. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως πιστεύεται πως η σύντομη αυτή παράγραφος θα βοηθήσει σημαντικά τόσο 

στον διαχωρισμό καθολικών/ τοπικών μεθόδων όσο και στα χαρακτηριστικά αυτών. 

Προτείνεται στον αναγνώστη που επιθυμεί να γνωρίσει τις μεθόδους αυτές μέσα από 

παραδείγματα στο περιβάλλον του Matlab να απευθυνθεί στο [6] όπου μέσα από ένα 

ωραίο γραφικό περιβάλλον μπορεί να πειραματιστεί όλες σχεδόν τις μεθόδους που 

αναφέρουμε εδώ.                                                            

Αρχικά λοιπόν, δίνουμε ένα γενικό πλάνο σχετικά με τις γραμμικές και μη τεχνικές 

ελάττωσης διαστατικότητας και εκμάθησης Manifold. Το παρακάτω σχήμα περιέχει τη 

σχέση γραμμικών και μη μεθόδων όπως παρουσιάστηκαν στο [7]. Επίσης μία πολύ ωραία 

εργαλειοθήκη για το περιβάλλον του Matlab είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση,[8], ενώ πληροφορία σχετικά με την εργαλειοθήκη αυτή μπορεί κανείς να βρει 

στα [9],[10] 

. 

 
Σχήμα 30: Μία γενική εικόνα για (ορισμένες από) τις διαθέσιμες τεχνικές κατηγοριοποιημένες σε γραμμικές 
και μη γραμμικές   

 

Μία εξίσου σημαντική κατηγοριοποίηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος είναι σε 

αλγόριθμους βασισμένους σε γράφους και μη. Ωστόσο εφόσον ο σκοπός μας δεν είναι να 

πραγματοποιήσουμε μία πλήρη αναφορά στις διαθέσιμες μεθόδους παραπέμπουμε τον 

αναγνώστη να απευθυνθεί στη βιβλιογραφία. Καθώς στην συνέχεια του κεφαλαίου θα 

συναντήσουμε κατά το ήμισυ τον αλγόριθμο ISOMAP σε μια απόπειρα να δείξουμε την 

ευρωστία των Αποστάσεων διάχυσης έναντι των γεωδαιτικών, παρουσιάζουμε εδώ τον 

αλγόριθμο Local Linear Embedding.  

Επίσης ξεκινώντας από τον αλγόριθμο LLE και έχοντας τον ως μέτρο σύγκρισης, θα 

οδηγηθούμε σε άλλες μεθόδους, όπως για παράδειγμα είναι η μη κατευθυνόμενων- 

συμμετρικών γράφων και μητρώων  γεγονός που θα μας οδηγήσει στις απεικονίσεις 

Ελάττωση 

Διαστατικότητας 

Γραμμικές 

Μέθοδοι 

Μη-Γραμμικές 

Μέθοδοι 

PCA 

Διατήρηση 

Καθολικών 

Ιδιοτήτων 

Διατήρηση 

τοπικών   

Ιδιοτήτων 

Diffusion Maps, 

Kernel PCA 
Laplacian 

Eigenmaps, 

Hessian 

Eigenmaps, LLE 

Maps, Kernel PCA 
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διάχυσης πιο ομαλά. Λέμε εδώ πιο ομαλά διότι οι απεικονίσεις διάχυσης παρουσιάστηκαν 

χρονικά ύστερα από τις διάφορες τεχνικές που αναφέρουμε εδώ. Έτσι αποτελεί μία φυσική 

εξέλιξη που στην προκειμένη περίπτωση συνοδεύεται και από μία γενίκευση των τεχνικών 

αυτών [1].  

 

3.2. Τοπική Γραμμική Απεικόνιση (Local Linear Embedding) 
 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία μη επιβλεπόμενη μέθοδο η οποία οδηγεί σε μία απεικόνιση 

των δεδομένων έστω   έχοντας το χαρακτηριστικό να διατηρεί τις σχέσεις μόνο μεταξύ 

μερικών γειτονικών σημείων.  

Συνοπτικά, τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

1. Από το πλήθος των δεδομένων υπολόγισε του k πλησιέστερους γείτονες 

2. Για κάθε σημείο έστω   βρες τα βάρη    τα οποία καλύτερα ανακατασκευάζουν το 

σημείο αυτό υπό την έννοια της ελαχιστοποίησης της παρακάτω σχέσης: 

                 

 

  

 

 

                         

 

           

                                                       

3. Το τελευταίο βήμα αναζητεί τα διανύσματα εκείνα έστω  , τα οποία 

ανακατασκευάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα βάρη του 

προηγούμενου βήματος, ελαχιστοποιώντας την σχέση: 

 

               

 

   
 

 

 

Δίνεται έτσι μία απεικόνιση στις νέες συντεταγμένες. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό η μέθοδος αυτή διατηρεί μόνο τη γεωμετρία μεταξύ γειτονικών 

σημείων, ενώ υπάρχει πιθανότητα σημεία που βρίσκονται μακριά να υποεκτιμηθούν. 

Δηλαδή στο βήμα 1 επιλέγει τους κ πλησιέστερους γείτονες οι οποίες μπορεί να είναι πολύ 

λίγοι με αποτέλεσμα σημεία που παρότι είναι πλησίον του δείγματος που επιλέχθηκε να 

μην λαμβάνονται υπόψη στα βήμα 2.   
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Έχουμε στο σημείο αυτό παρουσιάσει εν συντομία μία εικόνα σχετικά με μεθόδους οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη την τοπική γεωμετρία των δεδομένων. Αυτό θα μας βοηθήσει 

στην συνέχεια στο να εκτιμήσουμε τις εξαιρετικές ιδιότητες των απεικονίσεων Διάχυσης.  

 

Ο Δεύτερος λόγος που χρησιμοποιήσαμε εδώ την μέθοδο LLE ώστε να παρουσιάσουμε τις 

τοπικές μεθόδους είναι επίσης ότι όπως αποδεικνύεται στην εργασία [1] η μέθοδος αυτή 

όπως και άλλες αποτελούν ειδικές περιπτώσεις μίας γενικότερης οικογένειας μεθόδων που 

ονομάζονται kernel methods. Επίσης και οι απεικονίσεις Διάχυσης αποτελούν μία 

βασισμένη σε Kernel μέθοδο ενώ επιπλέον όπως έχει αναφερθεί στο [1] οι μέθοδοι αυτοί 

που ονομάζονται kernel Eigenmaps μέθοδοι αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης  για την ιδέα 

ότι τα ιδιοδιανύσματα ενός Markov πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντεταμένες 

και να απεικονίσουν τα δεδομένα.  

 Βέβαια το αναμενόμενο στο παρόν σημείο θα ήταν να παρουσιάσουμε την μέθοδο των 

Laplacian Eigenmaps καθώς αυτές αφού παρουσιάστηκαν στην [9] ενώ ύστερα από μερικά 

χρόνια [1] αποδείχθηκε ότι μπορεί να θεωρηθούν ως μία ειδική περίπτωση των 

απεικονίσεων Διάχυσης. Αυτό δεν έγινε για τους εξής λόγους. Η μέθοδος αυτή συνδέεται 

σημαντικά με την μέθοδο των Απεικονίσεων Διάχυσης έτσι την παρουσιάζουμε με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην συνέχεια. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι οι η μέθοδος LLE δίνει 

μια καλύτερη εικόνα για τις τοπικές μεθόδου και τη διατήρηση των τοπικών αποστάσεων με 

ένα περισσότερο σαφή τρόπο από τις Laplacian και Diffusion απεικονίσεις. 

Παραθέτουμε εδώ ένα απλό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου LLE για να δείξουμε τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να κατανοηθεί η γεωμετρία ενός Manifold και τα σημεία του να 

απεικονισθούν σε λιγότερες κατά το δυνατό διαστάσεις χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται οι 

πραγματικές αποστάσεις μεταξύ των δεδομένων. 

Έχουμε αρχικά κάποια σημεία στον Ευκλείδειο δισδιάστατο χώρο τα οποία αποτελούν μία 

προσέγγιση του συνεχούς Manifold πάνω στο οποίο βρίσκονται. Τα σημεία αυτά φαίνονται 

στο παρακάτω πάνω: 
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Σχήμα 31:  Τα αποτελέσματα μέσα από το περιβάλλον Mani . Πάνω το Manifold. Κάτω η απεικόνιση κατά LLE. 

Παρατηρούμε ότι η γεωμετρία του Manifold δεν έχει επιτυχώς ανακαλυφθεί. 

Χρησιμοποιήσαμε την λέξη αυτή εδώ καθώς έχουμε μία δισδιάστατη επιφάνεια που 

αναπαρίσταται από ένα πεπερασμένο αριθμό δειγμάτων και η οποία μπορεί να 

απεικονισθεί πλήρως στις δύο διαστάσεις. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην ιδανική 

περίπτωση θα έπρεπε να είναι παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε παρακάτω: 

 

Σχήμα 32: Το επιτυχώς «ξεδιπλωμένο» Manifold 

Παρουσιάσαμε εδώ μία αποτυχία της μεθόδου σκόπιμα ώστε μέσα από αυτή να τονίσουμε 

την αδυναμία αυτής. Ας δούμε λίγο κάποια στοιχεία ως μια σύντομη επισκόπηση που θα 

μας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα. 
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Οι κλασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε να κατανοηθεί η γεωμετρία του Manifold 

όπως είναι η Ανάλυση Κυριάρχων Συνιστωσών- Principal Component Analysis, ή η 

Multidimensional Scaling (MDS), έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε περιπτώσεις 

όπου το Manifold στο οποίο βρίσκονται τα δεδομένα είναι γραμμικό ή σχεδόν γραμμικό. Οι 

μέθοδοι αυτοί μη λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά των δεδομένων δεν 

μπορούν να χειριστούν μη γραμμικά δεδομένα. Ως μία προσπάθεια να δημιουργηθούν 

αλγόριθμοι οι οποίοι θα μπορούν να συλλάβουν τη γεωμετρία του Manifold εφαρμόζοντας 

στα δεδομένα ένα μη γραμμικό μετασχηματισμό είναι οι μη γραμμικές μέθοδοι  

 

Πρόσφατα κάποιες νέες τεχνικές προτάθηκαν ως λύση στην περίπτωση μη γραμμικών 

δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές (μία από αυτές θα μελετήσουμε και εδώ) συνδυάζουν τα 

θετικά των PCA και MDS ενώ κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες.  

1. Τοπικές 

2. Καθολικές 

Βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών είναι οι λίγες προς καθορισμό παράμετροι, η 

χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα κ.α. Τι εννοούμε όταν αναφέρουμε τοπικές και τι 

εννοούμε όταν αναφέρουμε καθολικές μεθόδους.  

Ως τοπικές μεθόδους χαρακτηρίζουμε τις μεθόδους αυτές οι οποίες διατηρούν την τοπική 

γεωμετρία μεταξύ των (γειτονικών) δεδομένων. Διαφορετικά εισάγοντας και την έννοια της 

απεικόνισης θα λέγαμε ότι σημεία που βρίσκονται κοντά στον αρχικό χώρο απεικονίζονται 

ως κοντινά στον νέο χώρο. Ως πλεονεκτήματα  των τοπικών μεθόδων θα διακρίναμε την 

χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα τους η οποία οφείλεται στον χειρισμό μόνο αραιών 

μητρώων, ενώ επίσης μπορούν να χειριστούν μια μεγαλύτερη ποικιλία Manifold. Ωστόσο οι 

μέθοδοι αυτοί πολλές φορές οδηγούνται σε λάθος εκτίμηση των μακρινών σημείων, 

οδηγώντας σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Οι καθολικές μέθοδοι αποτελούν μία προσπάθεια να διατηρηθούν όλες οι αποστάσεις σε 

όλα τα εύρη. Έτσι εξερευνούνται όλα τα σημεία ενώ στην απεικόνιση γίνεται προσπάθεια 

τα σημεία αυτά να απεικονισθούν κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρηθούν οι αποστάσεις 

μεταξύ τους. Ως πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις τοπικές μεθόδους μπορούμε να 

συνοψίσουμε ότι έχουν το πλεονέκτημα να δίνουν μία καλύτερη εικόνα της καθολικής 

δομής του Manifold ενώ οι ιδιότητες διατήρησης των αποστάσεων στον χώρο απεικόνισης 

είναι περισσότερο κατανοητές. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα του σχήματος -2- παρατηρούμε ότι οι Απεικονίσεις Διάχυσης 

έχουν ταξινομηθεί στις καθολικές μεθόδους. Ωστόσο όπως θα δούμε στην συνέχεια αυτό 

ίσως να μην ισχύει ακριβώς καθώς οι απεικονίσεις Διάχυσης μας δίνουν μια εικόνα σχετικά 

με τη γεωμετρία των δεδομένων τόσο σε τοπικό όσο και σε καθολικό επίπεδο [11].  

Μέχρι αυτό το σημείο έγινε μια προσπάθεια για τα εξής: 

1. Να κατανοήσει ο αναγνώστης τον τρόπο με τον οποίο μέσω μίας νέας απεικόνισης 

οδηγούμαστε σε μία μικρότερη διάσταση στην οποία οι αποστάσεις των σημείων 

στον αρχικό χώρο διατηρούνται. 

2. Να διαχωρίσει τις ιδιότητες γραμμικών και μη και τοπικών και καθολικών μεθόδων. 

3. Να κατανοήσει το πού «βρίσκεται» στην παρούσα εργασία αναφορικά με τη 

μέθοδο των Απεικονίσεων Διάχυσης. 

3.3. Εισαγωγή στις Απεικονίσεις Διάχυσης 
 

Οι απεικονίσεις διάχυσης αποτελούν μαζί μία αρκετά εύρωστη τεχνική με την οποία 

μπορούμε να εξάγουμε σημαντική πληροφορία από τα δεδομένα μας. Η βασική υπεροχή 

τους απέναντι στις  Laplacian Απεικονίσεις είναι ότι αποδίδουν πολύ καλά αποτελέσματα 

ακόμα και όταν τα διαθέσιμα δεδομένα  είναι μη ομοιόμορφα κατανεμημένα, κάτι που 

συνήθως συμβαίνει στις πραγματικές εφαρμογές. Στην [1] γίνεται μία σύνδεση των 

κανονικοποιημένων Laplacian των γράφων με τις απεικονίσεις Διάχυσης. Εκεί το μητρώο 

που υπολογίζεται εκφράζεται ως ένας τυχαίος περίπατος (Random Walk) [12] στα 

δεδομένα. Δημιουργώντας έναν τυχαίο περίπατο στα δεδομένα, μπορούμε να έχουμε ένα 

συνδυασμό των φασματικών ιδιοτήτων των γράφων με τις Markov διεργασίες. Αυτό 

αποτελεί ένα σημείο κλειδί των Απεικονίσεων διάχυσης και καθιστά αυτές ένα εργαλείο 

αρκετά πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό έναντι της απλουστευμένης μορφής των Laplacian 

Ιδιοαπεικονίσεων. 

Μία ακόμη υπεροχή των απεικονίσεων διάχυσης έναντι των Laplacian Ιδιοαπεικονίσεων 

είναι ότι η πρώτη περίπτωση είναι εξοπλισμένη με μία σαφή μετρική απόσταση, την 

Ευκλείδεια. Πιο συγκεκριμένα η απόσταση Διάχυσης στον αρχικό χώρο αντιστοιχεί στην 

Ευκλείδεια. Δηλαδή γίνεται στην περίπτωση που έχουμε απεικόνιση από τον αρχικό χώρο 

σε έναν νέο χώρο, γίνεται μία ισομετρική απεικόνιση. Αντίθετα οι Laplacian απεικονίσεις 

δεν συνοδεύονται από μία σαφή μετρική απόσταση όπως αναφέρεται στο [2]. 
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Οι αποστάσεις διάχυσης αποτελούν ένα αρκετά εύρωστο μέτρο της Intrinsic Γεωμετρίας 

ενός συνόλου   δεδομένων. Ιδιαίτερα στην σύγκριση τους με τις Γεωδαιτικές αποστάσεις 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύ πιο αποδοτικές απέναντι στην παρουσία θορύβου και σε 

τοπολογικά βραχυκυκλώματα. Μια πρώτη μελέτη έχει γίνει στην εργασία [23] Αυτό θα το 

παρατηρήσουμε και πρακτικά στην συνέχεια. 

 

3.4. Εισαγωγή στη   Γεωμετρία Διάχυσης 
 

Η ανάλυση διάχυσης όσο και η γεωμετρία διάχυσης αποτελούν καινοτόμες τεχνικές σε ότι 

αφορά την intrinsic ανάλυση δεδομένων. Η καρδιά της μεθόδου όπως θα δούμε και στην 

συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια βασίζεται στην δημιουργία ενός τελεστή διάχυσης ή 

ενός τοπικού τελεστή μέσου όρου (έστω)  . Ο πυρήνας αυτός παράγεται και επομένως 

εξαρτάται από την γεωμετρία των δεδομένων. Το αξιοσημείωτο εδώ και όπως θα γίνει 

αντιληπτό στην συνέχεια αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο στην πορεία της 

εργασίας είναι το γεγονός ότι ο κανονικοποιημένος τελεστής που προκύπτει από το μητρώο 

  έστω   και οι δυνάμεις του χρησιμοποιούνται ώστε να εξερευνήσουμε τη γεωμετρία των 

δεδομένων.  

Ταξινομούμε σε τρείς βασικές κατηγορίες του τύπους ανάλυσης των δεδομένων που 

μπορούμε να οδηγηθούμε μέσα από τον πυρήνα διάχυσης  . Είναι αρκετά ενδιαφέρον να 

συνδέσουμε τις τρείς αυτές κατηγορίες με την Ανάλυση         και         όπως έγινε 

στο [2].  

1. Καθολική Ανάλυση 

Εδώ όπως ορίζει και το όνομα μπορούμε να αναλύσουμε καθολικά χαρακτηριστικά του 

πυρήνα   και κατά συνέπεια των δεδομένων. Ως υποσημείωση εδώ τονίζουμε ότι ο 

πυρήνας  παράγεται από τα δεδομένα και εκφράζει αυτά. Επομένως η όποια 

πληροφορία εξαχθεί από τον πίνακα αυτόν αντικατοπτρίζει τα δεδομένα. Καθολική 

ανάλυση συνεπάγεται μεγάλες τιμές του πίνακα    Όποιος γνωρίζει τον PageRank 

[24][25] Αλγόριθμο σίγουρα έχει ήδη κάνει τη σύνδεση των δύο. Άλλες εφαρμογές είναι 

η καθολική Γεωμετρία Riemannian Manifolds, ενώ συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για 

Τμηματοποίηση Εικόνας, Ταξινόμηση και αρκετά άλλα. 
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Όσα αναφέρονται εδώ πιθανόν να μοιάζουν λίγο γενικά και ακαθόριστα. Ωστόσο όπως 

θα δούμε μέσα από την παρούσα εργασία, το συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης 

δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό θα γίνει 

εμφανές στο Κεφάλαιο 4 όπου συγκρίνουμε τα πειραματικά μας αποτελέσματα με τα 

αποτελέσματα άλλων γνωστών τεχνικών. Εκεί όπως θα δείτε για πρώτη φορά 

χρησιμοποιήσαμε κάποια βάρη δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες δυνάμεις του 

πίνακα  .  

Η σύνδεση με την Ανάλυση         στην περίπτωση που κρατάμε τα χαμηλότερης 

συχνότητας ιδιοδιανύσματα. Σημαντικό είναι να αποφευχθεί η σύγχυση με την τρίτη 

περίπτωση. Αυτό το αναφέρουμε διότι εδώ έχουν καταστραφεί όποιες τοπικές 

ιδιότητες ενώ έχουν μείνει οι καθολικές 

2. Πολυκαναλική Ανάλυση 

Η πολυκαναλική ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας αύξουσες δυνάμεις 

(συνήθως εκθετικά με       για                              ). Θα τη 

συναντήσουμε και επεξεργαστούμε αρκετά στα πειράματα μας μελετώντας ταυτόχρονα 

και τις όποιες ιδιότητες αλλά και ιδιαιτερότητες προκύψουν στις εφαρμογές που θα 

εργαστούμε. Με τον τρόπο αυτό αναλύουμε τα δεδομένα με διαφορετικά 

«παράθυρα». Μπορούμε να ανιχνεύσουμε γεωμετρικές ιδιότητες οι οποίες 

εμφανίζονται σε κάποια χρονική στιγμή ενώ έπειτα εξαφανίζονται. 

Η αντιστοίχιση με την κλασική Wavelet – multiscale ανάλυση είναι αρκετά εμφανής. 

3. Τοπική ανάλυση 

Εδώ έχουμε μικρές τιμές του πίνακα  . Ο πίνακας έχει πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό 

του λίγες φορές, έτσι έχουμε μία τοπική συνέλιξη με ένα χαμηλοπερατό φίλτρο που 

είναι ο ίδιος ο   ο οποίος κατασκευάστηκε από τα ίδια τα δεδομένα όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει. Εδώ η Ανάλυση         αναφέρεται σε μία μικρή εξασθένιση. Εδώ 

αναδεικνύονται μόνο τοπικά χαρακτηριστικά. 
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3.5. Μητρώα Διάχυσης 
 

Δίνουμε σε αυτό το σημείο κάποιους κανόνες που ισχύουν καθολικά στους πυρήνες 

Διάχυσης. Αυτοί οι κανόνες θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στον αναγνώστη ο οποίος 

σκοπεύει να κατανοήσει και να εργαστεί με τέτοιους πυρήνες  ώστε να μπορεί να 

ελέγξει/επαληθεύσει τα δεδομένα του.  

  

 Μία συνάρτηση         καλείται Πυρήνας Διάχυσης εάν ικανοποιεί τις παρακάτω 

συνθήκες [13]: 

1.          

2.                

3.                

4.                      

5.                              

 

Περισσότερα για τους τελεστές διάχυσης θα συναντήσουμε στη συνέχεια ωστόσο 

προτείνουμε στον αναγνώστη να απευθυνθεί στη βιβλιογραφία [13] για μία πολύ καλά 

τεκμηριωμένη παρουσίαση αυτών και των ιδιοτήτων αυτών. Στη συγκεκριμένη 

αναφορά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη φασματική ανάλυση των μητρώων αυτών κάτι 

που εμείς θα κάνουμε στη συνέχεια βλέποντας το μητρώο ως ένα τυχαίο περίπατο [1].  

3.6. Απεικονίσεις Διάχυσης – Σύντομη Εισαγωγή. 
 

Παραθέτουμε στο σημείο αυτό μία γενική έκφραση των   Απεικονίσεων Διάχυσης. Αυτό θα 

γίνει μέσα από το πρίσμα της δημιουργίας ενός τυχαίου περιπάτου στα δεδομένα όπως 

αναφέρεται στο [1]. Έπειτα παρουσιάζουμε τις Laplacian απεικονίσεις ενώ στην συνέχεια 

συνεχίζουμε με τις Απεικονίσεις Διάχυσης έτσι ώστε ο αναγνώστης να διακρίνει τις 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αυτών των δύο. 
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Αρχικά πρέπει να ορίσουμε ένα μετρικό χώρο έστω:        . Η μεταβλητή   δεν είναι 

τίποτα άλλο πέραν των ίδιων των δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά για παράδειγμα μπορεί να 

αποτελούν συντεταγμένες στον δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο. Στην προηγούμενη 

παράγραφο ορίσαμε τα μητρώα Διάχυσης. Χρησιμοποιώντας την γνώση της παραγράφου 

εκείνης σε συνδυασμό με τη δομή που μόλις ορίσαμε λέμε ότι: 

Δοσμένου ενός μητρώου         , το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής δύο 

ιδιότητες: 

1.                           , 

2.                  

Το μητρώο αυτό αποτελεί μία έκφραση ομοιότητας ή ακόμη καλύτερα στην περίπτωση των 

δεδομένων- σημείων στον    χώρο αποτελεί μία έκφραση απόστασης μεταξύ των σημείων 

αυτών.. Έχουμε λοιπόν μία πολύ απλή αλλά ουσιαστική έκφραση για την γεωμετρία του 

συνόλου δεδομένων    Η γνώση αυτή όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό αποτελεί την εκ των 

προτέρων «a priopi» γνώση που έχουμε για τα δεδομένα. Αναφέραμε ότι έχουμε μία 

«έκφραση για τη γεωμετρία του συνόλου των δεδομένων». Ακόμη πιο σωστά θα λέγαμε ότι 

έχουμε μία έκφραση για την τοπική Γεωμετρία των δεδομένων. Η σημαντικότητα της 

συγκεκριμένης παρατήρησης θα γίνει αντιληπτή στη συνέχεια. Την τοπικότητα μας 

εξασφαλίζει η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης. Η επιλογή της συνάρτησης βέβαια δεν 

μπορεί να οριστεί με έναν απλό κανόνα. Έτσι θα πρέπει ο χρήστης λαμβάνοντας υπόψη ως 

παραμέτρους το είδος των δεδομένων αλλά και την ίδια την εφαρμογή να επιλέξει την 

κατάλληλη συνάρτηση. Η τοπικότητα του χαρακτήρα που αναφέραμε έρχεται σε αντίθεση 

με καθολικές μεθόδους. Δύο κλασικά παραδείγματα καθολικών μεθόδων είναι η Ανάλυση 

Κυριότερων Συνιστωσών (Principal Component Analysis- PCA) ή η Ανάλυση Ανεξαρτήτων 

Συνιστωσών (Independent Component Analysis- I.C.A) την οποία δεν αναφέραμε 

προηγουμένως. Η πρώτη λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις των δεδομένων ενώ η δεύτερη 

χρησιμοποιώντας υψηλότερης τάξης στατιστικές ροπές (H.O.S. High Order Statistics), 

εξετάζει την στατιστική ανεξαρτησία των δεδομένων. 

Οι εφαρμογές αυτές είναι πολύ διαδεδομένες και αυτό οφείλεται κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα τους. Ωστόσο έρχονται σε αντίθεση με την προσέγγιση της μεθόδου 

που παρουσιάζεται εδώ. Αυτό διότι στην περίπτωση των Διεργασιών Διάχυσης η κεντρική 

ιδέα είναι ότι η μόνη χρήσιμη πληροφορία περιέχεται σε δεδομένα με μεγάλη συσχέτιση 

[1][26].  
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Αρχικά υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των γραμμών του μητρώου: 

 

                 

 

 

Η παραπάνω σχέση μας δίνει αποτελεί μία τοπική μέτρηση του (όγκου- volume) και 

ονομάζεται βαθμός- degree του γράφου. 

Χρησιμοποιούμε την ανωτέρω σχέση για να κανονικοποιήσουμε το μητρώο  . Έτσι 

ορίζουμε ένα νέο μητρώο του οποίου όλες οι γραμμές έχουν κανονικοποιηθεί: 

       
      

    
 

Βέβαια το συγκεκριμένο μητρώο δεν είναι πλέον συμμετρικό. Στην συνέχεια θα δούμε πως 

μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα συμμετρικό μητρώο όπως αυτό που θα 

χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Παρόλα αυτά το ολοκλήρωμα του   ως προς   

μας δίνει ως αποτέλεσμα την μονάδα. Δηλαδή: 

              

 

 

Επίσης το μητρώο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μητρώο μετάβασης μίας αλυσίδας 

Markov καθώς ο τελεστής   όπως ορίζεται στην επόμενη συνάρτηση διατηρεί σταθερές 

συναρτήσεις, είναι δηλαδή ένας τελεστής διάχυσης ή μέσου όρου. 

                        

 

 

Όπως και στην [1] έτσι και εδώ δεν εμβαθύνουμε περισσότερο σχετικά με τη θεωρία 

τυχαίων περιπάτων. Ωστόσο προτείνουμε στον αναγνώστη να απευθυνθεί στο [12]. 

3.6.1. Φασματική Ανάλυση της Αλυσίδας Markov 
 

Εδώ βασιζόμαστε στο [Lafon Coifman Diffusion Maps], και παρουσιάζουμε τις γεωμετρικές 

ιδιότητες των δεδομένων όπως αυτές μπορούν να μελετηθούν μελετώντας τις δυνάμεις του 

μητρώου   που δημιουργήσαμε. Το μητρώο που περιγράψαμε μας εξασφαλίζει ότι έχει 
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πολύ ιδιαίτερες φασματικές ιδιότητες, κάτι που δεν ισχύει για όλους τους πίνακες 

μετάβασης-Τυχαίους περιπάτους. Η σταθερή κατανομή του δίνεται: 

      
    

        
 

Η σχέση αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς ανοίγει το μονοπάτι της φασματικής 

ανάλυσης του Markov μητρώου. Το μητρώο Markov που θα δημιουργήσουμε υπό κάποιες 

πολύ απλές συνθήκες έχει μία διακριτή σειρά ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων 

(ιδιοσυναρτήσεων), έτσι ώστε              και           

Στην περίπτωση όπου τα δεδομένα μας μοντελοποιούνται ως γράφος και ο γράφος αυτός 

είναι συνδεδεμένος η σταθερή κατάσταση του πίνακα είναι μοναδική. 

Επίσης η αλυσίδα Markov είναι αντιστρέψιμη. Δηλαδή ακολουθεί την εξής σχέση: 

                      

Επιπλέον εάν τα δεδομένα μας είναι πεπερασμένα (όπου στην περίπτωση μας είναι) και 

επιπλέον ο γράφος είναι συνδεδεμένος τότε η αλυσίδα είναι εργόδικη. 

3.7. Laplacian και Diffusion Ιδιοαπεικονίσεις 
 

Εδώ παρουσιάζουμε το συνεχές πλαίσιο αρχικά των Laplacian και στην συνέχεια των 

Diffusion ιδιοαπεικονίσεων [14],[15]. Οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν ένα όμοιο συνεχές 

πλαίσιο ενώ το διακριτό του διαφέρει σημαντικά. Βέβαια όπως έχε ήδη αναφερθεί ήδη 

στην [2] αλλά  θα τονίσουμε και εδώ: 

1. Η Ευκλείδεια απόσταση στον Embedded χώρο ισούται με την αρχική απόσταση 

διάχυσης. Έτσι έχουμε μία ισομετρική απεικόνιση.  

2. Εφόσον δημιουργείται ένα μητρώο Markov, δημιουργούμε Markov διεργασίες 

πραγματοποιώντας ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα μας λαμβάνοντας μία 

ανάλυση σε πολλές κλίμακες.   

3. Μπορούμε να λάβουμε βέλτιστα αποτελέσματα ακόμη και αν η πυκνότητα 

δειγματοληψίας των δειγμάτων του Manifold δεν είναι ομοιόμορφη 

Θα δούμε εδώ λοιπόν αυτή τη διαφορά και το πώς οδηγούμαστε σε δύο διαφορετικά 

αποτελέσματα. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τις Απεικονίσεις Διάχυσης και την εξαγωγή 
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ιστογραμμάτων αποστάσεων ως χαρακτηριστικό από τον embed χώρο. Ας ορίσουμε 

λοιπόν τις δύο αυτές τεχνικές. 

Σκοπός και των δύο τεχνικών είναι να οδηγηθούμε σε μια απεικόνιση μικρότερης γενικά 

διάστασης από αυτή που βρίσκονται τα αρχικά μας δεδομένα. Δηλαδή έστω τα δεδομένα 

μας      επιθυμούμε να λάβουμε μία απεικόνιση σε χαμηλότερη διάσταση π.χ.    από 

   έστω τέτοια ώστε    . Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

δεδομένα μπορούν να περιγραφούν από πολύ λιγότερες διαστάσεις από όσες το μέσο 

καταγραφής- αναπαράστασης χρησιμοποιεί. Σημειώνουμε εδώ ότι στην συνέχεια θα 

χρησιμοποιούμε περισσότερες (όταν χρειάζεται) διστάσεις από όσες αρχικά βρίσκονται τα 

δεδομένα μας. Ωστόσο αυτό θα γίνει κατανοητό αργότερα και δεν επεκτεινόμαστε άλλο 

στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να μην ξεφύγουμε από τον σκοπό της παραγράφου. 

Έστω δύο σημεία     πάνω στην επιφάνεια ενός Manifold οποιασδήποτε διάστασης  . 

Έχουμε: 

                                             

Ως       συμβολίζουμε την γεωδαιτική απόσταση μεταξύ των σημείων     πάνω στο 

Manifold. Ο όρος       συμβολίζει ένα διανυσματικό πεδίο πάνω στην υπερεπιφάνεια το 

οποίο σε τοπικές συντεταγμένες μπορεί να διατυπωθεί ως το παρακάτω άθροισμα μερικών 

παραγώγων: 

        
  

   

 

   
 

Τώρα για να λάβουμε μία απεικόνιση η οποία θα διατηρεί την τοπικότητα κατά μέσο όρο, ο 

όρος          
 

 θα πρέπει να ελαχιστοποιείται υπό τον περιορισμό:               

που αποφεύγει την  τετριμμένη λύση      Χρησιμοποιώντας την Lagrangian μορφή 

(συντελεστές) για να αναπαραστήσουμε ένα πρόβλημα με περιορισμούς και θεωρώντας 

           
 

 για κάθε συνάρτηση    που ορίζεται στην υπερεπιφάνεια    

Χρησιμοποιώντας και το θεώρημα του Stroke λαμβάνουμε την εξής έκφραση: 

                             , όπου              

Η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης      επιτυγχάνεται όταν        ,  

Κατά συνέπεια η βέλτιστη απεικόνιση δίδεται από τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του 

Laplace-Beltrami τελεστή (λύνοντας το κλασικό πρόβλημα ιδιοτιμών)  που αντιστοιχούν στις 

μικρότερες   μη μηδενικές ιδιοτιμές όπου   όπως αναφέραμε στην αρχή της παραγράφου 
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είναι η επιθυμητή διάσταση απεικόνισης. Βέβαια η επιθυμητή διάσταση   μπορεί είτε να 

έχει ορισθεί εκ των προτέρων είτε να προσδιορισθεί από το φάσμα των ιδιοτιμών. 

Οι Laplacian Ιδιοαπεικονίσεις δίνονται από τα ιδιοδιανύσματα    έστω: 

               
     
      
     

 , όπου καταλήξαμε σε μία απεικόνιση διάστασης    

Την ιδιότητα των Laplacian Ιδιοαπεικονίσεων να μην είναι εξοπλισμένες με μία σαφή 

μετρική απόσταση υπερνικούν οι απεικονίσεις Διάχυσης [17],[20],[21] δίνοντας μία 

σχετικά διαφορετική απεικόνιση. Η απεικόνιση αυτή έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι 

συνοδεύεται από μία μετρική απόσταση που είναι η Ευκλείδεια. Επίσης έχοντας μία 

ισομετρική απεικόνιση οι αποστάσεις διάχυσης του αρχικού χώρου διατηρούνται στην νέα 

απεικόνιση. Όπως δηλαδή αναφέραμε και προηγουμένως στον χώρο απεικόνισης Διάχυσης 

η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο κόμβων ισοδυναμεί με τη απόσταση Διάχυσης στον 

αρχικό χώρο. Κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που θα δούμε  στην συνέχεια η πυκνότητα 

δειγματοληψίας επηρεάζει σημαντικά τις απεικονίσεις αυτές (Laplacian), κάτι που οι 

απεικονίσεις Διάχυσης μπορούν να ξεπεράσουν με έναν πολύ απλό νορμαλισμό του 

Gaussian μητρώου. 

Υπάρχει μία σχετική σύγχυση σχετικά με τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των 

απεικονίσεων Διάχυσης και των Laplacian Ιδιοαπεικονίσεων. Στην παρούσα εργασία δίνεται 

μεγάλη έμφαση στην επισήμανση των διαφορών αυτών. Συνεπώς θα μπορούσαμε στο 

σημείο αυτό να δώσουμε  με χρήση ενός σχηματικού διαγράμματος μία πλήρη εικόνα των 

Απεικονίσεων Διάχυσης που θα συναντήσουμε στην παρούσα εργασία και τη σχέση τους 

Laplacian Ιδιοαπεικονίσεις χρησιμοποιώντας το παρακάτω σχήμα. 

Είναι σημαντικό για τον αναγνώστη να κατανοήσει τα σημεία που οι δύο μέθοδοι (Laplacian 

και Diffusion Απεικονίσεων)  συναντιούνται, πότε οδηγούμαστε από τη μία μέθοδο στην 

άλλη, ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μίας ή της άλλης, ποια τα πλεονεκτήματα- 

μειονεκτήματα. Έχουμε λοιπόν το παρακάτω σχήμα που περιγράφει τις δύο αυτές 

μεθόδους οι οποίες σε κάποιο σημείο όπως φαίνεται συνδέονται μεταξύ τους. 
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Σχήμα 33: Οι απεικονίσεις Laplacian και Διάχυσης. Ο τρόπος δημιουργίας του, η σύνδεση μεταξύ τους και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι: 

1. Δημιουργώντας ένα Laplacian σε ένα γράφο κάποιος μπορεί εφόσον η πυκνότητα 

δειγματοληψίας είναι ομοιόμορφη να προσεγγίσει τον τελεστή Laplace-Beltrami και 

κατά συνέπεια την ενδογενή γεωμετρία των δεδομένων. Η πυκνότητα 

δειγματοληψίας στην περίπτωση αυτή έχει τη μέγιστη επιρροή στα δεδομένα. 

Ταυτόχρονα εφόσον δεν ορίζεται κάποια απόσταση στον αρχικό χώρο (σε αντίθεση 

με τις απεικονίσεις Διάχυσης) δεν έχουμε και κάποια σαφή απεικόνιση. Επιπλέον η 

μη χρήση των ιδιοτιμών στην απεικόνιση οδηγεί σε μία όχι τόσο ομαλή απεικόνιση. 

2. Δημιουργώντας ένα κανονικοποιημένο μητρώο που ισοδυναμεί με την 

κανονικοποίηση του Laplacian που αναφέραμε στην προηγούμενη περίπτωση, 

κάποιος έχει δημιουργήσει ένα Markov Μητρώο και κατά συνέπεια μπορεί να 

λάβει ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα. Ωστόσο χωρίς επιπλέον κανονικοποίηση 

η επιρροή της πυκνότητας δειγματοληψίας είναι μέγιστη. Έτσι δεν συλλαμβάνεται 

πάντοτε η εγγενής γεωμετρία των δεδομένων. Έχουμε όμως ωφεληθεί από την 

δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων σε πολλές κλίμακες συνδυάζοντας τις 

φασματικές ιδιότητες του γράφου μαζί με τις Markov διεργασίες. 
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3. Δημιουργώντας ένα κανονικοποιημένο μητρώο και αποσυσχετίζοντας την 

πυκνότητα δειγματοληψίας των δεδομένων, κάποιος λαμβάνει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα καθώς μπορεί οποιαδήποτε και να είναι η πυκνότητα 

δειγματοληψίας να ερευνήσει επιτυχώς την εσωτερική γεωμετρία προσεγγίζοντας 

τον τελεστή Laplace- Beltrami. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις έχουμε εκτός από την δημιουργία ενός τυχαίου περιπάτου 

και σαφείς απεικονίσεις καθώς η ισομετρική απεικόνιση στον νέο χώρο διατηρεί τις 

αρχικές αποστάσεις Διάχυσης αναπαριστώντας αυτές χρησιμοποιώντας την 

Ευκλείδεια μετρική απόσταση. 

 

Πιστεύοντας ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των μεθόδων αυτών έχει πλέον γίνει κατανοητός 

συνεχίζουμε με τις απεικονίσεις Διάχυσης.  

 

3.8. Απεικονίσεις Διάχυσης 
 

3.9. Εισαγωγή 
 

Έχοντας παρουσιάσει τα μητρώα διάχυσης και τις διαδικασίες διάχυσης συνεχίζουμε 

παρουσιάζοντας τις απεικονίσεις διάχυσης. Εδώ επικεντρωνόμαστε ξανά στον τελεστή 

διάχυσης   o οποίος προέκυψε από κανονικοποίηση του μητρώου  . Το μητρώο    και 

κατά συνέπεια το μητρώο- τελεστής διάχυσης   απεικονίζει την τοπική γεωμετρία του 

συνόλου δεδομένων  . Το μητρώο   περιέχει τις αποστάσεις της Gaussian συνάρτησης ενώ 

το μητρώο   περιέχει πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των σημείων. Είναι ουσιαστικά όπως 

ήδη έχουμε αναφέρει μία κανονικοποιημένη έκδοση του μητρώου  . Οι δυνάμεις του 

τελεστή   όπως θα δούμε μας δίνουν τις πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των σημείων σε 

διαφορετικό αριθμό βημάτων. Δίνεται με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα ανάλυσης της 

γεωμετρίας των δεδομένων σε διαφορετικές κλίμακες. Συνδέουμε λοιπόν τον τελεστή   με 

τη γεωμετρία των δεδομένων, ορίζουμε τις Diffusion αποστάσεις, επεξηγούμε τις αργές και 

γρήγορες διαδόσεις που οφείλονται στις μικρές και μεγάλες τιμές της δύναμης του τελεστή 

διάχυσης και δείχνουμε πως αυτό ισοδυναμεί με το να προχωρήσουμε ένα τυχαίο περίπατο 

μπροστά. Υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή, ερευνούμε τις 

τιμές της παραμέτρου σίγμα της Gaussian συνάρτησης και το πως αυτή η τιμή επηρεάζει 

την εκτίμηση της Γεωμετρίας που αποδίδει η μέθοδος. Ταυτόχρονα όλα αυτά τα 
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παρατηρούμε μέσα από ένα πραγματικό παράδειγμα βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη να 

συνδέσει τη θεωρία με την εφαρμογή.  

 

3.9.1. Αποστάσεις Διάχυσης: Ορισμός 
 

Πριν παραθέσουμε τον ορισμό για τις αποστάσεις Διάχυσης, την οικογένεια των 

αποστάσεων Διάχυσης και τις Laplacian Ιδιοαπεικονίσεις τονίζοντας τις διαφορές μεταξύ 

αυτών και των Απεικονίσεων Διάχυσης εδώ παραθέτουμε τυπικά τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος μπορεί να οδηγηθεί στις Απεικονίσεις Διάχυσης έχοντας ένα σύνολο δεδομένων. 

Όπως ήδη αναφέραμε το μητρώο που προέκυψε από τον πίνακα αποστάσεων 

εφαρμόζοντας μία Gaussian συνάρτηση παρέχει πληροφορία σχετικά με την τοπική 

γεωμετρία του συνόλου των δεδομένων. Η αλυσίδα Markov που ορίζεται πάνω στον πίνακα 

Markov που προκύπτει από την κανονικοποίηση του Gaussian μητρώου, ορίζει γρήγορες 

και αργές κατευθύνσεις διάδοσης. Το σημαντικό είναι ότι προχωρώντας τον περίπατο 

μπροστά ή αντίστοιχα λαμβάνοντας τις δυνάμεις   του πίνακα, η τοπική πληροφορία 

σχετικά με τη γεωμετρία διαδίδεται αλλά και συσσωρεύεται. Ολοκληρώνοντας την 

πληροφορία που δίνεται σε κάθε βήμα μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα καθολικό 

χαρακτηρισμό του συστήματος [26] [1] [2]. 

Αξίζει στο συγκεκριμένο σημείο να επιμείνουμε στον υπολογισμό των δυνάμεων του 

Markov πίνακα. Ο υπολογισμός του γινομένου μεταξύ δύο τετραγωνικών πινάκων που 

ισοδυναμεί με την ύψωση του πίνακα στο τετράγωνο, είναι υπολογιστικής πολυπλοκότητας 

     . Έτσι για να υπολογίζουμε την μ- οστή δύναμη του πίνακα θα πρέπει να 

επαναλάβουμε (στην χειρότερη των περιπτώσεων μ φορές την πράξη πολλαπλασιασμού 

που αναφέραμε αυξάνοντας δραματικά τον χρόνο Υπολογισμού). Ο περισσότερο 

διαδεδομένος τρόπος υπολογισμού ωστόσο είναι μέσω των Ιδιοτιμών- ιδιοδιανυσμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα υπολογίζοντας τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός πίνακα   

λαμβάνουμε την εξής ισοδυναμία: 

      

Όπου   τα ιδιοδιανύσματα, και   οι ιδιοτιμές. Για να υπολογίσουμε τώρα το τετράγωνο του 

πίνακα   έστω    δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε τον υπολογισμό       . Αρκεί 

μόνο να υψώσουμε τις ιδιοτιμές στο τετράγωνο, δηλαδή: 
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Ο τύπος αυτός μπορεί να γενικευτεί σε   δυνάμεις, γράφοντας: 

        

Ουσιαστικά πολλαπλασιάζοντας έναν πίνακα με τον εαυτό του ουσιαστικά δεν 

μεταβάλλεται η κατεύθυνση των διανυσμάτων του αλλά το μέτρο αυτών. Για περισσότερα 

προτείνουμε στον αναγνώστη να απευθυνθεί στο [27] .  

Επιστρέφουμε επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον τελεστή   και στον τρόπο με τον 

οποίο μέσα από αυτόν τον τελεστή θα λάβουμε μία εικόνα για την Γεωμετρία των 

δεδομένων που αναλύουμε. Παραθέτουμε αρχικά έναν ορισμό για την οικογένεια των 

αποστάσεων Διάχυσης. Έστω λοιπόν δύο σημεία    . Η απόσταση διάχυσης μεταξύ τους 

μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

       
                                

                    
 
     

    
 

 

Όπου την ανωτέρω σχέση μπορούμε να την εκφράσουμε ως μία συναρτησιακά με βάρη 

ορισμένη Ευκλείδεια απόσταση (    νόρμα) μεταξύ δύο posterior κατανομών πιθανοτήτων 

για συγκεκριμένη τιμή  . Δηλαδή η έννοια της εγγύτητας που ορίζει αντικατοπτρίζει την 

συνδεσιμότητα μεταξύ των δεδομένων- κόμβων του γράφου που ορίζεται από τα 

δεδομένα. Ωστόσο όπως θα δούμε η συνδεσιμότητα μεταξύ των δεδομένων ορίζεται με ένα 

περίεργο τρόπο. Δηλαδή τα σημεία     που αναφέραμε προηγουμένως θα είναι κοντά όσο 

περισσότερα σύντομα μονοπάτια τα συνδέουν. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο (και όπως είναι λογικό όσο 

περισσότερα μονοπάτια συνδέουν τα δύο αυτά σημεία τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα μετάβασης). Έχουμε λοιπόν μία αντιστροφή σχέση μεταξύ αριθμού μονοπατιών 

και απόστασης Διάχυσης μεταξύ δύο σημείων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

με την παράμετρο   μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές κλίμακες.  

Λίγο πριν παρουσιάσαμε την δυνατότητα υπολογισμού της μ- οστής δύναμης του πίνακα 

Markov μέσω των ιδιοτιμών- ιδιοδιανυσμάτων δηλαδή της ιδιοανάλυσης του πίνακα 

αυτού. Επειδή κατά κόρον οι δυνάμεις του πίνακα υπολογίζονται μέσω ύψωσης σε δύναμη 

των Ιδιοτιμών, παρουσιάζουμε τις αποστάσεις Διάχυσης μέσω των Ιδιοτιμών- 

Ιδιοδιανυσμάτων.  

Έστω   οι ιδιοτιμές και   τα ιδιοδιανύσματα. Έχουμε: 
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Η απόδειξη της ανωτέρω σχέσης χρησιμοποιεί το θεώρημα φάσματος στον Hilbert χώρο και 

το γεγονός ότι τα ιδιοδιανύσματα είναι ορθοκανονικά. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρώτο 

ιδιοδιάνυσμα δεν το αναφέρουμε καθώς αποτελεί τη σταθερή κατάσταση του πίνακα 

μετάβασης και έχει αντίστοιχη ιδιοτιμή την μονάδα. 

Όπως θα δούμε και παρακάτω οι ιδιοτιμές ξεκινούν από τη μονάδα (ιδιοτιμή που 

αντιστοιχεί στο πρώτο ιδιοδιάνυσμα) και φθίνουν εκθετικά. Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοτιμές 

έχουν τιμή μικρότερη της μονάδας. 

Όπως και στις περισσότερες εφαρμογές όπου εφαρμόζουμε ιδιοανάλυση απορρίπτουμε 

κάποια ιδιοδιανύσματα έτσι και εδώ μπορούμε να λάβουμε μία ελαττωμένη έκφραση του 

παραπάνω αθροίσματος τέτοια ώστε να χρησιμοποιήσουμε   όρους ώστε      H νέα 

έκφραση λοιπόν είναι: 

            
              

  

 

   

 
  

 

Η τιμή του   μπορεί να υπολογισθεί από την εξής σχέση: 

                       
          

    

Δηλαδή επιλέγουμε ένα ποσοστό του ιδιοδιανύσματος    ως όριο αποδοχής του 

αντίστοιχου ιδιοδιανύσματους του οποίου η ιδιοτιμή θα βρίσκεται πάνω από αυτό το όριο. 

Πριν προχωρήσουμε στις απεικονίσεις   έτσι και εδώ παραθέτουμε τρία σημαντικά 

χαρακτηριστικά: 

1. Η απόσταση διάχυσης παρουσιάζει ταυτόχρονα και την έννοια του cluster.  

Αυτό διότι έχοντας ένα πλήθος δεδομένων και δημιουργώντας έναν γράφο με αυτά 

έχουμε αρχικά συνδέσεις μεταξύ όλων των σημείων. Όσα σημεία συνδέονται μεταξύ τους 

με πολλά διαφορετικά σύντομα μονοπάτια τόσο «πιο κοντά» κατά την απόσταση 

διάχυσης έρχονται τα δεδομένα. Κατά συνέπεια έχοντας κάποια Cluster δεδομένων των 

οποίων τα σημεία βρίσκονται πολύ κοντά σε σχέση με τα σημεία των άλλων Cluster 

λαμβάνουμε μία εικόνα και έννοια σχετικά με την ύπαρξη cluster. Παρακάτω θα δούμε 

ένα ενδιαφέρον παράδειγμα με κάποια Cluster δεδομένων. 
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2. Σε αντίθεση με τις Γεωδαιτικές αποστάσεις λαμβάνουμε μία πολύ πιο εύρωστη 

έννοια της απόστασης. 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η γεωδαιτική απόσταση μεταξύ δύο σημείων 

είναι η απόσταση του συντομότερου μονοπατιού που συνδέει τα δύο αυτά σημεία. Η 

παρουσία θορύβου ή τοπολογικού βραχυκυκλώματος την οποία και θα εξετάσουμε στην 

συνέχεια επηρεάζει σημαντικά τα συντομότερα Γεωδαιτικά μονοπάτια. Αντίθετα η 

απόσταση Διάχυσης παραμένει σχεδόν αμετάβλητη καθώς αποτελεί ένα άθροισμα μεταξύ 

όλων των συντομότερων μονοπατιών που συνδέουν τα δύο αυτά σημεία. Στο παρόν 

κεφάλαιο σε επόμενη παράγραφο δίνουμε αρκετή έμφαση στην ευρωστία των 

αποστάσεων Διάχυσης και παρουσιάζουμε αυτή ακριβώς τη διαφορά τους σε σχέση με τις 

Γεωδαιτικές αποστάσεις. 

 

3.9.2. Απεικονίσεις Διάχυσης στην Πράξη 
 

Έχοντας ορίσει τις αποστάσεις διάχυσης παρουσιάζουμε τις απεικονίσεις Διάχυσης. Εδώ 

χρησιμοποιούμε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές (ως βάρη για τα αντίστοιχα 

ιδιοδιανύσματα) για να οδηγηθούμε σε μία νέα απεικόνιση των δεδομένων μας. Τα 

δεδομένα μας απεικονίζονται με βάση τις νέες συντεταγμένες. Οι συντεταγμένες αυτές 

ονομάζονται συντεταγμένες Διάχυσης [1], και αποτελούν μία νέα απεικόνιση των 

δεδομένων. Τα αποτελέσματα όπως θα δείτε στην συνέχεια είναι τουλάχιστον 

εντυπωσιακά. Η Απεικόνιση Διάχυσης ουσιαστικά αποτελεί μία απεικόνιση από τον αρχικό 

χώρο σε έναν νέο χώρο. Πιο συγκεκριμένα στο νέο χώρο η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ 

δύο σημείων αντιστοιχεί στην απόσταση διάχυσης στον αρχικό χώρο: 

        όπου το   δίνεται από την συνάρτηση       . Το σημαντικό εδώ είναι ότι η 

απεικόνιση στο νέο αυτό χώρο  συνοδεύεται από την Ευκλείδεια απόσταση. Έτσι η 

απόσταση Διάχυσης στον αρχικό χώρο ισοδυναμεί με την Ευκλείδεια απόσταση στον χώρο 

απεικόνισης Διάχυσης.  

 Ορίζουμε λοιπόν με την παρακάτω σχέση τις Απεικονίσεις Διάχυσης: 
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Όπου η μεταβλητή   αναπαριστά την σχετική ακρίβεια όπως αυτή ορίστηκε από την 

προηγούμενη συνάρτηση       . 

Κάθε Διάνυσμα       αποτελεί μία συντεταγμένη Διάχυσης. Επομένως κάθε διάνυσμα που 

προσθέτουμε στην απεικόνιση εισάγει και μία νέα διάσταση. 

Η επιλογή του αριθμού των ιδιοδιανυσμάτων όπως θα δούμε αποτελεί μία αρκετά δύσκολη 

υπόθεση. Εξαρτάται τόσο από τα δεδομένα όσο και από την ίδια την εφαρμογή και θα 

πρέπει ο χρήστης να πραγματοποιήσει μία σύντομη μελέτη ώστε να καταλήξει στο βέλτιστο 

αριθμό. Περισσότερα για τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων θα δούμε παρακάτω όπου 

πραγματοποιούμε μία τυπική ανάλυση σε δεδομένα Swiss Roll δύο διαστάσεων.  

 

Βέβαια στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει κυρίως η χρήση όχι μόνο λιγότερων 

ιδιοδιανυσμάτων από τους άξονες που βρίσκονται τα αρχικά μας δεδομένα (καθώς δεν μας 

ενδιαφέρει η ελάττωση των διαστάσεων) αλλά και η χρήση περισσότερων καθώς όπως θα 

δούμε στην συνέχεια αλλά και στο επόμενο κεφάλαιο έχοντας αρχικά δεδομένα που 

βρίσκονται στον δισδιάστατο χώρο (πιο συγκεκριμένα δεδομένα που βρίσκονται στην 

επιφάνεια ενός Compact Riemannian Manifold) πολλές φορές θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσουμε περισσότερα ιδιοδιανύσματα ώστε να λάβουμε μία ικανοποιητική 

απεικόνιση.  

«Επίσης θα μας απασχολήσει η εύρεση του αριθμού ιδιοδιανυσμάτων που θα μας 

αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα στην περίπτωση της ανάκτησης σχημάτων.» 

Συνεχίζοντας, ας δούμε ένα απλό παράδειγμα στο οποίο ερευνάται η Γεωμετρία των 

δεδομένων με χρήση ενός τελεστή Διάχυσης (Markov Πίνακα) καθώς επίσης λαμβάνεται 

και η απεικόνιση Διάχυσης του συνόλου των δεδομένων στις δύο και τρείς διαστάσεις. Στο 

παράδειγμα αυτό επισημαίνεται και η έννοια του cluster τόσο στον αρχικό χώρο όσο και 

στον χώρο απεικόνισης των αποστάσεων Διάχυσης. 

 

3.10. Απεικόνιση των Ιδιοδιανυσμάτων πάω στα δεδομένα 

καθώς και των πιθανοτήτων μετάβασης 
 

Θεωρούμε αρκετά ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να τυπώσουμε πάνω στα δεδομένα τα 

εξής: 
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1. Τις ιδιοσυναρτήσεις (η συνεχής αντιστοιχία των ιδιοδιανυσμάτων) 

2. Τις πιθανότητες μετάβασης όπως δίνονται από τον τελεστή Διάχυσης (Markov 

μητρώο) 

Η απεικόνιση των ιδιοσυναρτήσεων στα δεδομένα μας, θα δώσει μία πολύ κατατοπιστική 

εικόνα σχετικά με το συχνοτικό περιεχόμενο του κάθε ιδιοδιανύσματος αλλά και την 

ικανότητα της να συλλαμβάνει την εσωτερική γεωμετρία των δεδομένων. Δεν 

εμβαθύνουμε επεξηγώντας κάθε βήμα αναλυτικά καθώς κάτι τέτοιο γίνεται στο επόμενο 

κεφάλαιο. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα σχολιάζοντας αυτά με σκοπό να 

επικεντρωθούμε στις ιδιότητες των ιδιοσυναρτήσεων. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ταυτόχρονα πραγματοποιούμε και μία σύντομη εισαγωγή 

στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο παραθέτουμε όλα τα πειραματικά 

αποτελέσματα. 

Έχουμε λοιπόν το παρακάτω σχήμα της βάσης MPEG-7, το οποίο αποτελείται από 176 

σημεία περιμέτρου και ένα regular πλέγμα στο εσωτερικό του. Εφαρμόζοντας τον 

αλγόριθμο Delaunay Triangulation [18], λάβαμε μία λίστα κόμβων που περιγράφει τα 

τρίγωνα τα οποία συνθέτονται ώστε να οδηγηθούμε στο παρακάτω αποτέλεσμα. 

 

 

Σχήμα 34: Ένα σχήμα από τη βάση MPEG-7. Τα σημεία έχουν συνδεθεί με την μέθοδο Delaunay Triangulation 
στο περιβάλλον του Matlab 

Υπολογίσαμε τον πίνακα αποστάσεων του προηγούμενου σχήματος. Οι ασύνδετοι μεταξύ 

τους κόμβοι εδώ έχουν τιμή    . 



Κεφάλαιο 3   Απεικονίσεις και Διεργασίες Διάχυσης 

[101] 
 

 

Σχήμα 35: Πίνακας Αποστάσεων. Οι ασύνδετοι κόμβοι έχουν την τιμή     στο αντίστοιχο κελί τους. 

Και από αυτόν ένα συμμετρικό Markov πίνακα. Έπειτα υπολογίσαμε τα ιδιοδιανύσματα και 

τυπώσαμε αυτά πάνω στα δεδομένα μας τα οποία βέβαια είναι οι κόμβοι του 

προηγούμενου σχήματος. Τυπώνουμε μόνο κάποια από το σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων 

εδώ. 
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Σχήμα 36: Κάποια από τα ιδιοδιανύσματα που προέκυψαν από τον συμμετρικό Markov πίνακα που 
σχηματίσαμε από τα δεδομένα μας. 

Παρατηρώντας το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα, παρατηρούμε ότι έχει χωρίσει σε δύο νοητά μέρη 

το σχήμα μας. Μπορούμε να πούμε ότι έχει συλλάβει τα δύο Cluster που σχηματίζονται στα 

άκρα του κόκκαλου. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα όσα ήδη έχουμε παρατηρήσει μέχρι 

στιγμής σχετικά με τις ιδιότητες κατηγοριοποίησης των Απεικονίσεων Διάχυσης. Το 

σημαντικό που παρατηρούμε στην συνέχεια είναι ότι τα μεγαλύτερα ιδιοδιανύσματα 

(ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε μικρότερη ιδιοτιμή), έχουν μεγαλύτερη συχνότητα 

και συλλαμβάνουν διαφορετικές γεωμετρικές ιδιότητες των δεδομένων.  

Στο σημείο αυτό συνεχίζουμε δίνοντας μία εικόνα σχετικά  με την διάδοση θερμότητας και 

την προσέγγιση του Laplace- Beltrami τελεστή. Ξεκινώντας από μία μικρή απεικόνιση 

χρησιμοποιώντας το σχήμα που ήδη χρησιμοποιήσαμε συνεχίζουμε επικεντρώνοντας στον 

τελεστή αυτόν, το πώς μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και τι ιδιότητες έχει. 

3.4.2 Πιθανότητες μετάβασης μεταξύ διαφορετικών σημείων- Διάδοση 

Θερμότητας* 

 

Εδώ παρουσιάζουμε τις πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των σημείων. Χρησιμοποιούμε τις 

τιμές του πίνακα μετάβασης για να απεικονίσουμε γραφικά τις πιθανότητες αυτές. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε σημαντικά σχόλια και τονίζουμε την έννοια της τοπικότητας. 

Δηλαδή της σύνδεσης των κόμβων του γράφου, μόνο μεταξύ ορισμένων γειτόνων και 

τονίζουμε τον λόγο για τον οποίο επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα 

να αναπαραστήσουμε γραφικά την διάδοση θερμότητας προσεγγίζοντας το μητρώο 

θερμότητας. Αυτό το επιτυγχάνουμε προσεγγίζοντας τον Laplace- Beltrami τελεστή. Όπως 

αποδεικνύεται [1], προσεγγίζοντας τον τελεστή αυτό, η αλυσίδα Markov συγκλίνει στην 

Brownian κίνηση πάνω σε ένα Manifold   και μπορεί επιτυχώς να συλλάβει την 

Riemannian γεωμετρία του συνόλου δεδομένων μας. Παρατηρώντας κάποιος την επόμενη 

εικόνα και προσπαθώντας να δώσει μία περιγραφή για το σχήμα θα έλεγε ότι συγκεκριμένο 
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σχήμα «κόκκαλο», μοιάζει αρκετά να έχει δύο πυκνές περιοχές και ένα bottleneck που 

συνδέει αυτές.  Έτσι στο σημείο που έχουμε χρησιμοποιήσει για να απεικονίσουμε τις 

πιθανότητες μετάβασης από το σημείο αυτό στα υπόλοιπα για διάφορες χρονικές στιγμές 

βλέπουμε πως η πιθανότητα να μεταβούμε από αυτή την περιοχή σε μία μακρινότερη είναι 

μικρή ακόμα και σε μεγάλες χρονικές στιγμές. Αυτό διότι όπως θα δούμε η έννοια της 

απόστασης Διάχυσης είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των μονοπατιών που 

συνδέουν δύο σημεία. 

Στο παρακάτω σχήμα επιλέξαμε ένα τυχαίο σημείο σε ένα σχήμα της MPEG-7 βάσης, και 

τυπώσαμε τις πιθανότητες μετάβασης από το τυχαίο αυτό σημείο σε όλα τα υπόλοιπα 

σημεία του σχήματος για διαφορετικούς χρόνους. Για να γίνει αυτό κανείς θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει τις τιμές την γραμμής   του πίνακα Markov ώστε να ψευδοχρωματίσει 

τους κόμβους. Ο αριθμός  θα αντιστοιχεί στο σημείο που επιλέξαμε ενώ η γραμμή   του 

μητρώου Markov περιέχει τις πιθανότητες μετάβασης από το σημείο   σε όλα τα 

υπόλοιπα. 

   

Σχήμα 37: Πιθανότητες μετάβασης από ένα σημείο σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Χρόνοι ξεκινώντας από 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω (1,2,4,8,16,32,64). 

3.11. Δημιουργώντας μία οικογένεια μητρώων Διάχυσης 
 

Εδώ όπως και στο [1] δίνουμε τον αλγόριθμο με τον οποίο κάποιος μπορεί μέσα από μία 

παράμετρο να υπολογίσει μία ολόκληρη οικογένεια μητρώων διάχυσης. Φυσικά το 

ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην περίπτωση υπολογισμού του μητρώου που 

προσεγγίζει τον Laplace-Beltrami τελεστή, χωρίς όμως να αγνοούμε τα υπόλοιπα μητρώα. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι ελέγχοντας την τιμή μίας παραμέτρου  μπορούμε να 



 Απεικονίσεις και Διεργασίες Διάχυσης 

[104] 
 

δημιουργήσουμε τρία διαφορετικά μητρώα. Αρχικά ας δούμε τα διακριτά βήματα του 

αλγορίθμου όπως αυτός παρουσιάστηκε στην [1]: 

1. Κανονικοποίηση  για δεύτερη φορά του μητρώου Gaussian συνάρτησης.  

2. Υπολογισμός του κανονικοποιημένου Laplacian γράφου Διάχυσης από το νέο αυτό 

μητρώο. 

// 1. Ορισμός των Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ όλων των σημείων 
Distances = allpairwisedistances(data); 
// 2. Εφαρμογή μίας συνάρτησης (συνήθως          αλλά έχουν προταθεί και άλλες []) 

         
      

   
// 3. Υπολογισμός του αθροισματος όλων των γραμμών για υπολογισμό του anisotropic 
//μητρώου 

                          
  

// 4. Υπολογισμός του νέου μητρώου 

       
       

  
        

      
  

 
// 5. Κανονικοποίηση του ανωτέρω μητρώου όπως στην περίπτωση του Laplacian Μητρώου 
//σε Γράφο και ορισμός του πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης (Markov) 

  
        

              
    

 ,           
       

  
    

 

 
 

Αλγοριθμος 3: Δημιουργία μιας οικογένειας πυρήνων 

 

Έτσι επιλέγοντας τις τιμές της παραμέτρου     κάποιος μπορεί να οδηγηθεί σε ένα από 

τους τρείς παρακάτω πυρήνες: 

1. Περίπτωση α=0 

Θέτοντας την τιμή μηδέν στη μεταβλητή άλφα, η πυκνότητα των δεδομένων έχει τη 

μεγαλύτερη δυνατή επιρροή στα αποτελέσματα. Η περίπτωση αυτή συμπίπτει με τη 

περίπτωση των Laplacian Eigemaps. 

2. Περίπτωση α=1/2  

Στην περίπτωση αυτή κάποιος λαμβάνει τη διάχυση όπως αυτή δίνεται από τη σχέση 

Fokker- Planck. 
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Για τις περιπτώσεις 1 και 2 δεν αναφέρουμε περισσότερα. Ωστόσο ο αναγνώστης μπορεί να 

απευθυνθεί στο [1] για να μελετήσει λεπτομερώς τις δύο περιπτώσεις αυτές. 

3. Περίπτωση α=1.  

Θέτοντας στην παράμετρο άλφα την τιμή 1 αποσυσχετίσουμε την επιρροή της πυκνότητας 

δειγματοληψίας με αποτέλεσμα η Riemannian γεωμετρία των δεδομένων να μπορεί να 

ανακαλυφθεί πλήρως.  Πιο συγκεκριμένα ο απειροελάχιστος τελεστής που χρησιμοποιούμε 

προσεγγίζει τον Laplace- Beltrami τελεστή καθώς η ακτίνα δράσης του Gaussian μητρώου 

τείνει στο μηδέν. Δηλαδή έχουμε: 

   
   

       

Ενώ για κάθε  , έχουμε: 

   
   

    

 
         

Μία διαφορετική έκφραση είναι ότι η αλυσίδα        συγκλίνει στη Brownian Κίνηση στο 

Manifold   με αποτέλεσμα η κανονικοποίηση αυτή να αφαιρεί όλη την επιρροή της 

πυκνότητας και να ανακαλύπτει την Riemannian γεωμετρία των δεδομένων. 

Αυτή είναι και η περίπτωση η οποία μας ενδιαφέρει. Αυτό διότι δημιουργώντας έναν τέτοιο 

μητρώο έχουμε αποσυσχετίσει την πυκνότητα δειγματοληψίας των δεδομένων μας και 

είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε πλήρως της            Γεωμετρία των δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, θέτοντας την τιμή αυτή και καθώς η ακτίνα δράσης της          

συνάρτησης τείνει στο μηδέν ο μεταβαλλόμενος όρος από την παρακάτω σχέση 

απαλείφεται: 

3.6. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών- Ιστογράμματα αποστάσεων 

Απεικονίσεων Διάχυσης 
 

Επειδή σκοπός μας είναι η ανάκτηση σχημάτων με χρήση ενός χαρακτηριστικού 

αναφέρουμε εδώ τον τρόπο εξαγωγής του χαρακτηριστικού που χρησιμοποιούμε τόσο σε 

παραδείγματα του παρόντος κεφαλαίου όσο και σε εφαρμογές του επόμενου κεφαλαίου. 

Το χαρακτηριστικό λοιπόν θα έχει τις εξής ιδιότητες ως προς το αντικείμενο (σχήμα) που 

περιγράφει:  
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1. Θα μένει αμετάβλητο ύστερα από κάμψη του σώματος (bending- Rigid). 

2. Θα μένει αμετάβλητο σε μεταβολές αρθρώσεων του σχήματος (Articulation), 

 

Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εύχρηστο στην 

αναπαράσταση του σε ένα Η/Υ χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερη μνήμη.  

Όπως αναφέραμε οι απεικονίσεις διάχυσης αποτελούν συλλαμβάνουν την Intrinsic 

Γεωμετρία των δεδομένων. Επίσης στον χώρο που γίνεται η απεικόνιση έχουμε μία σαφή 

μετρική απόσταση- την Ευκλείδεια. 

Έτσι όπως και στις [13],[16],[30] και [17] έτσι και εδώ χρησιμοποιούμε ως χαρακτηριστικό 

το ιστόγραμμα των αποστάσεων Διάχυσης όπως αυτές απεικονίζονται στον νέο χώρο. Να 

σημειώσουμε ότι στην [17] χρησιμοποιείται ένα άλλο μέτρο που είναι οι Γεωδαιτικές 

αποστάσεις οι οποίες δίνουν επίσης μία Intrinsic περιγραφή των δεδομένων έχοντας όμως 

αρκετά μειονεκτήματα παρουσία θορύβου και τοπολογικών βραχυκυκλωμάτων. Αυτά θα τα 

μελετήσουμε στην συνέχεια περισσότερο αναλυτικά όπου θα αποδείξουμε και την 

ευρωστία των αποστάσεων Διάχυσης έναντι των Γεωδαιτικών. 

 

Έτσι ένα σχήμα όπως αυτό που βλέπουμε παρακάτω έχει ένα αριθμό   ιστογραμμάτων 

όπου  ο αριθμός των χρονικών στιγμών. 
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Σχήμα 38: Ένα σχήμα της βάσης σχημάτων KIMIA 99 και τα ιστογράμματα των αποστάσεων διάχυσης για 
τρείς διαφορετικούς χρόνους (ξεκινώντας από μικρούς χρόνους πάνω ιστόγραμμα και πηγαίνοντας προς 
μεγαλύτερους κάτω ιστόγραμμα).  

Τα ιστογράμματα αυτά υπολογίσθηκαν ως οι Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ όλων των 

σημείων στον χώρο διάχυσης. Συγκεκριμένα στην συνέχεια κανονικοποιήθηκαν ώστε όλα 

να αποτελούν μία συνάρτηση κατανομής πιθανότητας. 

3.12. Παραδείγματα των Απεικονίσεων Διάχυσης 
 

Εδώ παρουσιάζουμε τις Απεικονίσεις Διάχυσης μέσα από κάποια βασικά αλλά και μη 

προβλήματα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύγκριση της μεθόδου με τον αλγόριθμο K-means 

καθώς και η ικανότητα της μεθόδου να οργανώσει 

3.13. Ταξινόμηση Δεδομένων στον    χώρο.* 
   

Εδώ παραθέτουμε ένα σχεδόν τετριμμένο παράδειγμα στο οποίο έχουμε κάποια αρχικά 

δεδομένα (νέφος σημείων στον δισδιάστατο χώρο) τα οποία δεδομένα αποτελούνται από 

τρία cluster δεδομένων, 500 σημείων το κάθε ένα. Έτσι έχουμε συνολικά 1500 σημεία. 

Τα σημεία αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 39: Το αρχικό νέφος δεδομένων αποτελείται από τρία Cluster δεδομένων στον    χώρο. 

Ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέραμε δημιουργούμε ένα Markov Πίνακα ο οποίος 

αποτελεί έναν τελεστή διάχυσης των δεδομένων μας. Τα δεδομένα μας αρχικά αποτελούν 

ένα πλήρως συνδεδεμένο γράφο. Έτσι κάθε κόμβος είναι συνδεδεμένος με όλους τους 

άλλους κόμβους. Ο αριθμός των ακμών σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται σε      . Αρχικά 

από τα δεδομένα μας υπολογίζουμε τον πίνακα Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ όλων των 

σημείων (επόμενο σχήμα αριστερή εικόνα). Ύστερα εφαρμόζουμε στις αποστάσεις μία 

Gaussian συνάρτηση (επόμενο σχήμα μεσαία εικόνα). Τέλος δημιουργούμε το Markov 

μητρώο ή αλλιώς τελεστή διάχυσης κανονικοποιώντας τον πίνακα Gaussian αποστάσεων. 

 

Σχήμα 40: Αριστερά: Ο πίνακας Ευκλείδειων αποστάσεων των δεδομένων του προηγούμενου σχήματος. 
Μέση: Ο πίνακας αποστάσεων των δεδομένων μέσω της Gaussian συνάρτησης. Δεξιά: Ο Markov πίνακας- 
τελεστής Διάχυσης των δεδομένων (απεικονίζει τιμές πιθανοτήτων μετάβασης)  

Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων. Με σκούρο μπλε 

απεικονίζουμε τις κοντινές αποστάσεις (βλέπε διαγώνιο) και με κόκκινο τις μακρινές. 



Κεφάλαιο 3   Απεικονίσεις και Διεργασίες Διάχυσης 

[109] 
 

Παρατηρούμε στο ανωτέρω σχήμα-  πρώτη στήλη ότι κάθε 500 στοιχεία του πίνακα έχουμε 

διαφορετικό χρωματισμό. Δηλαδή διακρίνουμε εύκολα τις τρείς κατηγορίες όπου όπως 

βλέπουμε η 3η και η 2η δεν έχουν μεγάλες διαφορές. 

Από τον πίνακα Markov υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα. Ταξινομούμε 

κατά φθίνουσα σειρά τις ιδιοτιμές και κατά συνέπεια τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα. Το 

φάσμα των ιδιοτιμών που λαμβάνουμε απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:  

 

Σχήμα 41: Οι ιδιοτιμές του πίνακα Markov 

Παρατηρούμε ότι οι ιδιοτιμές ξεκινούν από την τιμή 1 που αντιστοιχεί στη σταθερή 

κατάσταση του πίνακα Markov και φθίνουν εκθετικά, ικανοποιώντας την σχέση 

                   

Παρατηρούμε ότι  θέτοντας μία ακρίβεια σχετικά με την αποδοχή ενός ιδιοδιανύσματος ίση 

με     χρειαζόμαστε περίπου     ιδιοδιανύσματα για να επιτύχουμε μία ικανοποιητική 

αναπαράσταση καθώς οι ιδιοτιμές αποδίδουν ένα πολύ αραιό φάσμα. Προτού 

παραθέσουμε τις απεικονίσεις Διάχυσης παραθέτουμε τις τιμές  του δεύτερου 

ιδιοδιανύσματος. 
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Σχήμα 42:Το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα. Τα τρία cluster δεδομένων έχουν με επιτυχία «κατηγοριοποιηθεί» 

 

Σημειώνουμε ότι τα Cluster απαρτίζονται από τρία σύνολα     σημείων. Τα     σημεία 

αποτελούν το πρώτο cluster, τα επόμενα     το δεύτερο και τα τελευταία      το τρίτο. 

Αυτό που προκύπτει λοιπόν από το προηγούμενο σχήμα είναι ότι το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα 

με επιτυχία κατηγοριοποίησε σε τρείς ομάδες τα δεδομένα μας. Έτσι μπορούμε να πούμε 

ότι χρησιμοποιώντας μία μόνο διάσταση έχουμε μία επιτυχή αναπαράσταση στην οποία τα 

αρχικά Cluster συνεχίζουν να υφίστανται. Το τρίτο ιδιοδιάνυσμα από την άλλη έχει 

διαχωρίσει τα δεδομένα μας σε δύο Cluster δίνοντας μία διαφορετική εικόνα για τη 

συνδεσιμότητα μεταξύ των κόμβων και την γεωμετρία του γράφου. 

 

Σχήμα 43: Το τρίτο ιδιοδιάνυσμα 
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Αν και το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα μας έδωσε μία τέλεια αναπαράσταση τόσο των δεδομένων 

μας όσο και της γεωμετρίας αυτών, ωστόσο εμείς συνεχίζουμε ώστε να λάβουμε τις 

απεικονίσεις Διάχυσης περισσότερων διαστάσεων. Αρχικά στο επόμενο γράφημα 

παραθέτουμε τις δύο διαστάσεις. Τα δεδομένα τυπώνονται ως συντεταγμένες των 

ιδιοδιανυσμάτων πολλαπλασιασμένα με τις αντίστοιχες ιδιοτιμές τους, έστω      και 

    . 

 

Σχήμα 44: Απεικόνιση Διάχυσης χρησιμοποιώντας ως συντεταγμένες το δεύτερο και τρίτο ιδιοδιάνυσμα και 
χρωματίζοντας τα δεδομένα με βάση το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα. 
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Σχήμα 45: Αποτελέσματα του αλγόριθμου K-means. Τα τρία cluster βρέθηκαν επιτυχώς. 

 

Σχήμα 46: Απεικόνιση Διάχυσης χρησιμοποιώντας ως συντεταγμένες το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
ιδιοδιάνυσμα και χρωματίζοντας τα δεδομένα με βάση το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα. 
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Ας δούμε τι συμβαίνει όμως καθώς προχωράμε τον περίπατο μπροστά: 

 

Σχήμα 47: Προχωρώντας τον τυχαίο περίπατο μπροστά. Από αριστερά προς τα δεξιά, Χρόνοι:2,4 και 6 
αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε ότι ο διαχωρισμός πλέον δεν είναι εφικτός. Αυτό διότι οι πιθανότητα 

μετάβασης σε ένα σημείο   από ένα σημείο   (έστω το μακρινότερο του) είναι σχεδόν ίδια 

με την πιθανότητα μετάβασης σε ένα γειτονικό του. 

3.14. Ικανότητες Ελάττωσης Διαστατικότητας και 

Οργάνωσης των Δεδομένων- Εφαρμογή σε Βάση με 

εικόνες* 
 

Η οργάνωση βάσεων δεδομένων με εικόνες βάση του περιεχομένου αυτών αποτελεί μία 

πολυσυζητημένη εφαρμογή. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε τις δυνατότητες 

οργάνωσης δεδομένων της τεχνικής Απεικονίσεων Διάχυσης ώστε να οργανώσουμε κάποιες 

εικόνες βάση του περιεχομένου αυτών. Το περιεχόμενο αυτών εκφράζεται ως τα αντίστοιχα 

ιστογράμματα των καναλιών RGB (Red- Green- Blue). Αρχίζουμε με πενήντα εικόνες οι 

οποίες αποτελούνται από τις εξής πέντε κατηγορίες: «αυτοκίνητο», «πυροτεχνήματα», 

«άλογα», «αετοί» και «αερόστατα». 

Γενικά, η κάθε εικόνα μπορεί να περιγραφεί από ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Αρχικά η 

εικόνα περιγράφεται από τις τιμές του αριθμού των Pixel του κάθε καναλιού π.χ. Red, 

green, blue. Έτσι στην πιο απλή μορφή μία μαυρόασπρη εικόνα   εικονοστοιχείων 

αποτελείται από    στοιχεία. Έστω λοιπόν μία βάση μαυρόασπρων εικόνων. Θεωρώντας 

την κάθε εικόνα ως διάνυσμα στον   
 
 χώρο μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις 

μεταξύ των εικόνων στον χώρο αυτό. Όμως δεν μπορούμε να τις απεικονίσουμε σε αυτό το 

χώρο καθώς έχουμε η όραση μας επιτρέπει να παρατηρούμε αντικείμενα μέχρι 3 

διαστάσεις. Σκοπός της παρούσας παραγράφου είναι χρησιμοποιώντας κάποια 

χαρακτηριστικά διανύσματα στον   χώρο όπου  επιθυμητό είναι :     να 

δημιουργήσουμε μία απεικόνιση σε μία χαμηλότερη διάσταση (δύο η τρείς διαστάσεις) ενώ 
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επιθυμητό είναι η πληροφορία που περιέχεται στα χαρακτηριστικά να αποδώσει μία τέτοια 

απεικόνιση ώστε να έχουμε μία απεικόνιση στην οποία οι αμοιβαίες αποστάσεις μεταξύ 

όλων των εικόνων θα έχουν κάποιο σημασιολογικό νόημα. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι 

έχουμε: 

1. Ελάττωση Διαστατικότητας. 

2. Διατήρηση των αμοιβαίων αποστάσεων. 

 

Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας 

Αρχικά αφού διαβάσουμε τις εικόνες, οι οποίες μας δίνονται σε RGB μορφή, υπολογίζουμε 

την    απόσταση των ιστογραμμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό έχουμε ένα γράφο στον 

οποίο όλες οι εικόνες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους βάση της    απόστασης των 

ιστογραμμάτων της κάθε συνιστώσας τους. Έτσι συνθέτουμε τον πίνακα αποστάσεων 

(Distance Matrix). Από τον πίνακα αυτό, χρησιμοποιώντας μία Gaussian συνάρτηση 

υπολογίζουμε το Gaussian Μητρώο και έπειτα κανονικοποιώντας το μητρώο αυτό 

λαμβάνουμε ένα τυχαίο περίπατο στα δεδομένα μας. Από τον τελευταίο πίνακα 

υπολογίζουμε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές. Λαμβάνουμε τις απεικονίσεις διάχυσης 

χρησιμοποιώντας τα δεύτερο και τρίτο ιδιοδιάνυσμα και έτσι λάβαμε την εξής 

αποτελέσματα: 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Παρουσιάζουμε αρχικά τα τρία πρώτα ιδιοδιανύσματα (αγνοώντας το πρώτο σταθερό 

ιδιοδιάνυσμα) 

  

Σχήμα 48:  Απεικονίσεις Διάχυσης: Αριστερά: Δεύτερο και τρίτο Ιδιοδιάνυσμα. Δεξιά: Δεύτερο, τρίτο και 
τέταρτο ιδιοδιάνυσμα.  
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Σχήμα 49: Αποτελέσματα ικανοτήτων οργάνωσης των Απεικονίσεων Διάχυσης σε μία βάση εικόνων, βάσει 
του περιεχομένου αυτών 

 

Παρατηρούμε ότι λάβαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση. Οι φωτογραφίες με πράσινο 

χρώμα τοποθετήθηκαν κάτω αριστερά, με μπλε πάνω αριστερά, ενώ τα πυροτεχνήματα 

πάνω δεξιά. Το παράδειγμα αυτό βέβαια παραμένει ενδεικτικό, και δεν θα μείνουμε άλλο 

εδώ ούτε θα παρουσιάσουμε κάποιο άλλο στοιχειό. Το χρησιμοποιήσαμε αποκλειστικά και 

μόνο για να δείξουμε με ένα κατανοητό τρόπο τις ικανότητες της μεθόδου. 

3.15. Οργάνωση Εικόνων- Προσώπων βάση 

χαρακτηριστικών υφής*  
 

Εδώ παρουσιάζουμε μία οργάνωση εικόνων βάση των ιστογραμμάτων αυτών και βάση 

χαρακτηριστικών υφής. Τα ιστογράμματα προκύπτουν από τα αντίστοιχα κανάλια των 

χρωμάτων Red-Green-Blue ενώ τα χαρακτηριστικά υφής προκύπτουν από μία τράπεζα 

φίλτρων Gabor που εφαρμόζεται σε κάθε εικόνα. Ως χαρακτηριστικά υφής 

χρησιμοποιήθηκαν η μέση τιμή, η διακύμανση και η μέση τιμή και η διακύμανση. Τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται αναφέρονται στη χρήση δύο διαφορετικών μητρώων, 



 Απεικονίσεις και Διεργασίες Διάχυσης 

[116] 
 

όπου το πρώτο επηρεάζεται σημαντικά από την πυκνότητα δειγματοληψίας ενώ το δεύτερο 

μπορεί να ανακτήσει την εσωτερική γεωμετρία του Manifold ασχέτως της πυκνότητας 

δειγματοληψίας. Ο αναγνώστης που επιθυμεί πειραματιστεί μπορεί να ζητήσει τον 

διαθέσιμο κώδικα του παραδείγματος αποστέλλοντας e mail στον συγγραφέα. 

Έχουμε λοιπόν για μέση τιμή: 

 

Σχήμα 50: Τα αποτελέσματα για χαρακτηριστικό διάνυσμα την μέση τιμή. 
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3.16. Μελέτη των Απεικονίσεων Διάχυσης μέσα από απλά 

παραδείγματα 
 

Αφού παραθέσαμε κάποια παραδείγματα ώστε να δείξουμε το πόσο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα λαμβάνουμε από τις Απεικονίσεις Διάχυσης στο σημείο αυτό θα 

μελετήσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των αποστάσεων Διάχυσης και των 

απεικονίσεων αυτών όπως: 

1. Τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων, και 

2. Την τιμή του σίγμα στον παρανομαστή του Gaussian πυρήνα. 

 Η μελέτη θα γίνει με μια παράλληλη σύγκριση με τις γεωδαιτικές αποστάσεις. Οι 

Γεωδαιτικές αποστάσεις θα βοηθήσουν εδώ καθώς θα λειτουργήσουν ως ένα σημείο 

αναφοράς για να παρατηρούμε τις μεταβολές των απεικονίσεων διάχυσης. Η μελέτη και 

των δύο αποστάσεων θα γίνει φυσικά μέσω των ιστογραμμάτων αποστάσεων που όπως 

αναφέραμε αποτελούν ένα πολύ αξιόπιστο χαρακτηριστικό το οποίο μάλιστα θα 

χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Για να λάβουμε μία αξιόπιστη εικόνα 

χρησιμοποιούμε τρείς περιπτώσεις εκ τω οποίων μόνο η στην πρώτη έχουμε ιδανικές 

συνθήκες. Οι άλλες δύο αποτελούν φαινόμενα που συναντώνται συχνά (και) στην 

περίπτωση των σχημάτων. 

 

3.17. Σύγκριση Αποστάσεων Διάχυσης και Γεωδαιτικών 

αποστάσεων* 
 

Εδώ παραθέτουμε ένα σχεδόν κλασικό παράδειγμα με το οποίο μελετούμε την ικανότητα 

της μεθόδου να εξάγει την εσωτερική Γεωμετρία και κατά συνέπεια να συλλάβει την 

γεωμετρία της υπερεπιφάνειας την οποία δημιουργούν τα δεδομένα μας. Το παράδειγμα 

αυτό παρουσιάζει ένα Swiss roll δύο διαστάσεων. Επιλέχτηκαν δύο διαστάσεις αντί τριών 

για να αφήσουμε στον αναγνώστη το ερέθισμα να εξερευνήσει μόνος του την περίπτωση 

των τριών Διαστάσεων. Πραγματοποιούμε στα πλαίσια του συγκεκριμένου παραδείγματος 

μία άμεση σύγκριση με την ικανότητα των Γεωδαιτικών αποστάσεων να συλλαμβάνουν την 

εσωτερική Γεωμετρία των δεδομένων. Για να έχουμε μία πλήρη εικόνα όπως είναι φυσικό 

πραγματοποιούμε δοκιμές υπό τις εξής συνθήκες: 
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i. Ιδανικές Συνθήκες (χωρίς παρουσία θορύβου ή τοπολογικού βραχυκυκλώματος) 

ii. Παρουσία Τοπολογικού Βραχυκυκλώματος 

iii. Παρουσία θορύβου. 

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εδώ δεν αναφερόμαστε σε μία σύγκριση μεταξύ του 

αλγόριθμου ISOMAP* και των Diffusion Maps. Σκοπός μας είναι να παρατηρήσουμε τη 

συμπεριφορά της μεθόδου σε σχέση με διαφορετικές καταστάσεις/περιπτώσεις 

δεδομένων, να μελετήσουμε τις διάφορες πιθανές παραμέτρους. Επειδή στο τελευταίο 

κεφάλαιο η βασικότερη Εφαρμογή που πραγματοποιήσαμε είναι μία εφαρμογής 

ανάκτησης σχημάτων από τη βάση δισδιάστατων σχημάτων MPEG-7, η οποία βασίστηκε 

στα ιστογράμματα κατανομής των Αποστάσεων Διάχυσης των σχημάτων τα οποία 

αναπαραστήσαμε ως γράφους, έτσι και εδώ επικεντρωνόμαστε στα ιστογράμματα 

κατανομών αποστάσεων πραγματοποιώντας μία σύγκριση μεταξύ Γεωδαιτικών αλλά και 

Διάχυσης Αποστάσεων.  

*Βέβαια προτείνουμε στον αναγνώστη ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει τον αλγόριθμο 

ISOMAP να παραπεμφθεί στον σύνδεσμο [28] αλλά και στο πακέτο [29]. 

i. Ιδανικές Συνθήκες (χωρίς παρουσία θορύβου ή τοπολογικού 

βραχυκυκλώματος) 

Αρχίζουμε με την ιδεατή περίπτωση. Δημιουργήσαμε ένα Swiss Roll δύο διαστάσεων στο 

περιβάλλον του Matlab και παραθέτουμε το γράφημα δύο διαστάσεων που λάβαμε από το 

λογισμικό αυτό. 

 

Σχήμα 51: Αρχικά Δεδομένα- Ιδεατή Περίπτωση 

Τα δεδομένα μας αποτελούν ένα υποσύνολο των πραγματικών αριθμών στις δύο 

διαστάσεις. Έτσι έστω ότι τα δεδομένα μας συμβολίζονται με     . Στόχος μας είναι 
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μελετώντας την ικανότητα των diffusion Maps στην εξερεύνηση της Γεωμετρίας των 

δεδομένων να μελετήσουμε την απόδοση και των γεωδαιτικών αποστάσεων.  

Από τα δεδομένα μας δημιουργούμε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο συνδέοντας μόνο ένα 

συγκεκριμένο αριθμό γειτόνων μεταξύ τους. Η συνδεσιμότητα αυτή μας εξασφαλίζει ότι ο 

γράφος μας αποκλείεται να έχει ασύνδετα μέρη. Αντίθετα η επιλογή του e- connected 

γράφου μπορεί να οδηγήσει (όταν δεν δοθεί επιπλέον προσοχή) σε ασύνδετους γράφους 

κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι επιθυμητό . Το αποτέλεσμα απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Σχήμα 52: Αριστερά: Ο αρχικός μας γράφος. Δεξιά: Ένα συντομότερο μονοπάτι. 

  

Σχήμα 53: Απεικονίσεις Διάχυσης για δύο ιδιοδιανύσματα (αριστερά) και τρία ιδιοδιανύσματα (δεξιά) 

Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το Manifold έχει πλήρως ανακαλυφθεί. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές του 

Δευτέρου ιδιοδιανύσματος.  
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Σχήμα 54: Αριστερά: Το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα αποδίδει τιμές στα δεδομένα μας. Δεξιά το τρίτο  
ιδιοδιάνυσμα 

Όπου σε αυτό το σχήμα παρατηρούμε με πόση επιτυχία ανακαλύφθηκε η εσωτερική 

γεωμετρία των δεδομένων μας. 

 

i. Παρουσία Τοπολογικού Βραχυκυκλώματος 

 

Εδώ παρατηρούμε την περίπτωση όπου έχουμε ένα η περισσότερα τοπολογικά 

βραχυκυκλώματα. Η περίπτωση αυτή ίσως είναι η περισσότερο ενδιαφέρουσα καθώς 

αντιπροσωπεύει μία συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση ενώ λίγα μέτρα μπορούν να ληφθούν 

εναντίων της. Αυτό σε αντίθεση με την περίπτωση παρουσίας θορύβου όπου τα δεδομένα 

μας ύστερα από κάποια διαδικασία αποθορυβοποίησης βελτιώνονται σημαντικά ώστε να 

τείνουν στην ιδεατή κατάσταση. Επίσης αποτελεί την περίπτωση όπου τα μητρώα διάχυσης 

και κατά συνέπεια οι Αποστάσεις Διάχυσης αξιοποιούν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό 

τους. Ότι δηλαδή η απόσταση μεταξύ δύο σημείων αποτελείται ως το σύνολο όλων των 

πιθανών μονοπατιών από το αρχικό σημείο στο σημείο προορισμού σε   αριθμό βημάτων 

όπως αναφέραμε και στην παρουσίαση των μητρώων διάχυσης αλλά και των αποστάσεων 

διάχυσης. 

 

Αξίζει να παρατηρήσουμε την μεταβολή των ιστογραμμάτων αποστάσεων όλων των 

συντομότερων μονοπατιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μία εποπτεία για τον 

τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η αίσθηση των αποστάσεων. Όπως θα δείτε αρχικά 

έχουμε αρκετές μικρές αποστάσεις λόγω της σύνδεσης διαφορετικών σημείων μέσω 

βραχυκυκλωμάτων. Τα παρακάτω ιστογράμματα απεικονίζουν τα ιστογράμματα 

αποστάσεων μεταξύ όλων των Γεωδαιτικών όλων των σημείων. Αριστερά έχουμε την 

περίπτωση των ιδεατών δεδομένων. Δεξιά την περίπτωση ενός ή περισσοτέρων 
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τοπολογικών βραχυκυκλωμάτων. Η κατανομή των συγκεκριμένων ιστογραμμάτων 

μεταβάλλεται σημαντικά.  Βέβαια εφόσον μας ενδιαφέρει η σύγκριση με τις Αποστάσεις 

Διάχυσης σε λίγο όπου θα παρουσιάσουμε τα αντίστοιχα ιστογράμματα αποστάσεων θα 

δούμε κατά πόσο τα ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων παραμένουν αμετάβλητα. Αυτό 

αργότερα θα μας βοηθήσει στο να εξηγήσουμε την υπεροχή των Αποστάσεων Διάχυσης 

έναντι των γεωδαιτικών και το πώς οι κατανομές που προκύπτουν από τις κατανομές αυτές 

με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην δημιουργία  ενός αποδοτικού συστήματος ανάκτησης 

Δισδιάστατων σχημάτων βασισμένο στα ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων. 

  

 

 

Σχήμα 55: Πρώτη Γραμμή: Ιδεατή Περίπτωση.        Αριστερά Γεωδαιτικές αποστάσεις και δεξιά Αποστάσεις 
Διάχυσης.  Δεύτερη Γραμμή: Παρουσία Τοπολογικού Βραχυκυκλώματος. Αριστερά Γεωδαιτικές. Δεξιά 
Αποστάσεις Διάχυσης Τρίτη γραμμή. Αριστερά το φάσμα στην περίπτωση εμφάνισης τοπολογικού 
βραχυκυκλώματος, και Δεξιά: το φάσμα για την ιδεατή περίπτωση, για χρόνους 1 και 16. 
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Από το τελευταίο σχήμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι Αποστάσεις Διάχυσης δεν 

επηρεάζονται (τουλάχιστον όχι σε σημαντικό βαθμό από τοπολογικά βραχυκυκλώματα). Σε 

αντίθεση οι Γεωδαιτικές αποστάσεις παρουσιάζουν μία σημαντική ευπάθεια παρουσία 

τέτοιων φαινομένων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Αποστάσεις 

Διάχυσης μπορούν να αποδώσουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις 

αντίστοιχες Γεωδαιτικές στην περίπτωση ανάκτησης σχημάτων. 

Ας δούμε όμως λίγο τις συμβαίνει στον γράφο μας. Δηλαδή τι συμβαίνει στις Γεωδαιτικές 

αποστάσεις που αποτελούνται από τα συντομότερα μονοπάτια. 

 

Σχήμα 56: Δύο περιπτώσεις συντομότερων μονοπατιών. Κόκκινη γραμμή: Περίπτωση Τοπολογικού 
βραχυκυκλώματος (σε δύο σημεία). Πράσινη γραμμή: Το συντομότερο μονοπάτι, η ιδεατή περίπτωση. 

Αντίθετα οι Αποστάσεις Διάχυσης μπορούν με αρκετή ευκολία να συλλάβουν την εσωτερική 

Γεωμετρία του Γράφου. Τυπώνουμε αρχικά μόνο τα 2ο και 3ο ιδιοδιάνυσμα σε ένα 

δισδιάστατο γράφημα και τα 2ο, 3ο και 4ο ιδιοδιάνυσμα σε ένα τρισδιάστατο γράφημα. 

Βεβαία δεν μπορούμε να τυπώσουμε γραφήματα άνω των τριών διαστάσεων έτσι στα 

συγκεκριμένα γραφήματα απορρίπτουμε σημαντική πληροφορία.  Το γεγονός ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση και για τις συγκεκριμένες παραμέτρους χρειάζονται περισσότερα 

ιδιοδιανύσματα για την επιθυμητή αναπαράσταση φαίνεται από τα ιστογράμματα 

κατανομής των Αποστάσεων Διάχυσης.  
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Σχήμα 57:  Απεικονίσεις Διάχυσης για δύο (αριστερά) και τρείς (δεξιά) διαστάσεις 

 

Στην επόμενη εικόνα παρατηρούμε τα ιστογράμματα κατανομής των Αποστάσεων 

Διάχυσης. Σε αυτά διακρίνουμε το κατά πόσο συμβάλουν τα ιδιοδιανύσματα 4 εώς N (όπου 

N ο συνολικός αριθμός ιδιοδιανυσμάτων) 
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Σχήμα 58: Επάνω: Αριστερά και Δεξιά, τα ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων για 2 και 3 Ιδιοδιανύσματα. 
Κάτω: Αριστερά χρησιμοποιώντας όλα τα Ν ιδιοδιανύσματα και δεξιά το ιστόγραμμα κατανομής των 
Αποστάσεων Διάχυσης στην Ιδεατή περίπτωση. 

 

Επομένως χρησιμοποιώντας περισσότερα ιδιοδιανύσματα από έναν συγκεκριμένο αριθμό 

προσεγγίζουμε το επιθυμητό ιστόγραμμα. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να ισχύει εδώ.   

 

Αξίζει λοιπόν σε αυτό το σημείο να μελετήσουμε το πόσα ιδιοδιανύσματα χρειαζόμαστε 

ώστε να προσεγγίσουμε το επιθυμητό ιστόγραμμα για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να 

το επιτύχουμε κρατάμε το ιστόγραμμα (κατανομή αποστάσεων) της ιδεατής περίπτωσης 

και υπολογίζουμε τη διαφορά του από το ιστόγραμμα της περίπτωσης τοπολογικού 

βραχυκυκλώματος. Για την περίπτωση του Τοπολογικού βραχυκυκλώματος μεταβάλουμε 

τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων που χρησιμοποιήσαμε για να επιτύχουμε την απεικόνιση. 

Υπολογίζοντας την    απόσταση μεταξύ του «ιδανικού ιστογράμματος» και του 

ιστογράμματος που λαμβάνουμε κάθε φορά με διαφορετικό αριθμό ιδιοδιανυσμάτων 

υπολογίζουμε το σφάλμα προσέγγισης του ιδανικού ιστογράμματος συναρτήσει του 

αριθμού των ιδιοδιανυσμάτων. 

Η κανονικοποιημένη διαφορά όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα μειώνεται 

σημαντικά καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων. Δηλαδή στην περίπτωση 

ύπαρξης τοπολογικού βραχυκυκλώματος η χρήση περισσότερων ιδιοδιανυσμάτων οδηγεί 

σε καλύτερα αποτελέσματα. 



Κεφάλαιο 3   Απεικονίσεις και Διεργασίες Διάχυσης 

[125] 
 

 

Σχήμα 59: Κανονικοποιημένη διαφορά ιστογράμματος Ιδεατής περίπτωσης με την περίπτωση της παρουσίας 
τοπολογικού βραχυκυκλώματος 

 

Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να μελετήσουμε και κάποιες παραμέτρους όπως είναι η 

τιμή του παρανομαστή της Gaussian συνάρτησης. Δίνουμε εδώ τιμές που ξεκινούν από 0.5 

και φτάνουν στην τιμή 50 και τυπώνουμε τη διαφορά. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε μία εμπειρική εκτίμηση επιλογής τιμής ακτίνας δράσης της Gaussian 

Συνάρτησης. Ταυτόχρονα σε αυτό το παράδειγμα αφήνουμε στην τιμή της παραμέτρου να 

ελέγξει τη συνδεσιμότητα του γράφου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πλήρως συνδεδεμένο 

γράφο. 

 

Σχήμα 60: Οι τιμές των Ιδιοτιμών για τις διάφορες τιμές των τιμών “sigma” 

Από τις τιμές αυτές μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα. Ωστόσο αυτό δεν το 

κάνουμε εδώ καθώς ξεφεύγει από τον σκοπό του συγκεκριμένου πειράματος που είναι να 

παρατηρήσουμε το κατά πόσο τα ιστογράμματα κατανομής Αποστάσεων Διάχυσης 

προσεγγίζουν στην περίπτωση εμφάνισης τοπολογικού βραχυκυκλώματος προσεγγίζουν τα 

ιστογράμματα της ιδεατής περίπτωσης. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει η τιμή του 

παρανομαστή του          μητρώου το σφάλμα αυξάνει εκθετικά επίσης. 
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Σχήμα 61: Τιμές του παρανομαστή συνάρτηση του σφάλματος προσέγγισης της «επιθυμητής» κατανομής. 

 

Τα αποτελέσματα που λάβαμε και εδώ είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Το πρώτο συμπέρασμα 

που μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή του σίγμα τόσο μικρότερο 

είναι το σφάλμα προσέγγισης της επιθυμητής κατανομής. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλη 

τιμή σίγμα αυξάνει σημαντικά το ολικό σφάλμα και επομένως όσο και να αυξήσουμε τον 

αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων πάντοτε θα έχουμε ένα σημαντικό σφάλμα. Ταυτόχρονα 

επιβεβαιώνεται ο θεωρητικό κανόνας που αφορά την τοπικότητα. Ως τοπικότητα εννοούμε 

το γεγονός ότι η ακτίνα δράσης του μητρώου Gaussian συνάρτησης να είναι αρκετά μικρός. 

Αυτό μπορεί να εκφραστεί και ως γειτνίαση. Δηλαδή να περιορίζουμε την σύνδεση μεταξύ 

των κόμβων. Στις προηγούμενες περιπτώσεις αυτό έγινε δημιουργώντας έναν γράφο 

βασισμένο στους K- πλησιέστερους Γείτονες. Εδώ αλλά και όπου αλλού είναι επιθυμητό 

μπορεί να γίνει μέσα από την τιμή σίγμα Επίσης παρατηρούμε ότι πέραν μίας τιμής δεν 

μεταβάλλεται σημαντικά η απόδοση. Η ακτίνα αυτή όπως είναι αναμενόμενο καλύπτει όλα 

τα δεδομένα. 
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iii. Παρουσία θορύβου 

Έχοντας μελετήσει τις δύο περιπτώσεις ιδεατή και τοπολογικού βραχυκυκλώματος, τώρα 

μελετούμε την περίπτωση όπου τα δεδομένα μας έχουν αλλοιωθεί από θόρυβο. Ο θόρυβος 

όπως θα δείτε και στην απεικόνιση του παρακάτω σχήματος καταστρέφει τη δομή του 

γράφου και κάνει δυσδιάκριτη την γεωμετρία της. Αρχικά απεικονίζουμε τα «θορυβώδη» 

δεδομένα μας: 

 

Σχήμα 62: Ο γράφος στην περίπτωση παρουσίας θορύβου με γειτνίαση μερικών μόνο γειτόνων. 

Έχοντας αποκτήσει ήδη αρκετή εμπειρία για τη συμπεριφορά των συντομότερων 

μονοπατιών πιθανόν το παρακάτω σχήμα να είναι ήδη αναμενόμενο: 

 

Σχήμα 63: Ένα συντομότερο μονοπάτι παρουσία θορύβου. Η δομή του υπερεπιπέδου έχει χαθεί πλήρως. 

Όπως και προηγουμένως έτσι και εδώ θα μελετήσουμε τα ιστογράμματα κατανομής 

αποστάσεων. Έχουμε λοιπόν για την περίπτωση παρουσίας θορύβου: 
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Σχήμα 64: Τα ιστογράμματα κατανομής των γεωδαιτικών αποστάσεων. 

Υπολογίσαμε τα 60 πρώτα ιδιοδιανύσματα όπου παρατηρούμε ότι η τιμή του μειώνεται 

σημαντικά φτάνοντας σε ένα όριο μικρότερο του 0.1. Όπως αναφέραμε ήδη 

ιδιοδιανύσματα των οποίων η αντίστοιχη ιδιοτιμή είναι μικρότερη του 0.1 ή ενός άλλου 

ορισμένου από τα δεδομένα και την εφαρμογή ορίου απορρίπτονται. 

 

Σχήμα 65: Οι τιμές των ιδιοτιμών. 

Μέσα από τις κατανομές αποστάσεων των ιστογραμμάτων Αποστάσεων Διάχυσης θα 

παρατηρήσουμε κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο αναμένουμε είναι ότι η χρήση 

περισσότερων ιδιοδιανυσμάτων θα μας δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό το 

παρατηρήσαμε και προηγουμένως στο προηγούμενο παράδειγμα όπου το «σφάλμα» 

προσέγγισης της επιθυμητής κατανομής μειωνόταν σημαντικά με την αύξηση του αριθμού 

των ιδιοδιανυσμάτων. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να μελετήσουμε εάν κάτι τέτοιο ισχύει 

καθολικά. Έτσι παραθέτουμε τα ιστογράμματα κατανομής Αποστάσεων Διάχυσης. 

Παρατηρούμε ότι τα ιστογράμματα αυτά απέχουν σημαντικά από το ιστόγραμμα της 

ιδεατής περίπτωσης. 
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Σχήμα 66: Ιστογράμματα κατανομής για την περίπτωση Απεικόνισης Διάχυσης με χρήση δύο και τριών 
ιδιοδιανυσμάτων (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα). Παρατηρούμε ότι η χρήση μόνο μερικών ιδιοδιανυσμάτων 
μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

Λαμβάνοντας αρχικά ένα μεγάλο αριθμό ιδιοδιανυσμάτων παρατηρούμε ότι 

προσεγγίζουμε την κατανομή της ιδεατής περίπτωσης που αναφέραμε προηγουμένως. 

Παραθέτουμε τα δύο ιστογράμματα στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 67: Αριστερά: Περίπτωση ιστογράμματος κατανομής Αποστάσεων Διάχυσης παρουσία θορύβου για 
όλα τα ιδιοδιανύσματα και μικρό χρόνο και, Δεξιά: Η Ιδεατή περίπτωση ιστογράμματος κατανομής 
Αποστάσεων Διάχυσης. 

 

Όπως είναι φυσικό και εδώ μελετούμε το σφάλμα προσέγγισης της ιδεατής κατανομής σε 

σχέση με τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων. Λαμβάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό από την 

περίπτωση των τοπολογικών βραχυκυκλωμάτων: 
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Σχήμα 68: Μελέτη εύρεσης του βέλτιστου αριθμού ιδιοδιανυσμάτων για απεικόνιση στο χώρο Διάχυσης. Η 
σύγκριση γίνεται με βάση την απόσταση της L1 νόρμας του ιστογράμματος που υπολογίσαμε σε κάθε βήμα 
σε σχέση με το ιστόγραμμα Ν διαστάσεων Απεικόνισης διάχυσης στην ιδεατή περίπτωση. Δεξιά Οι 
Αντίστοιχες τιμές των ιδιοτιμών. 

 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας τα 100 ιδιοδιανύσματα παρουσιάζεται ένα ελάχιστο. 

Επομένως στην περίπτωση παρουσίας θορύβου η χρήση πολλών ιδιοδιανυσμάτων δεν 

οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που θα μας 

βοηθήσει σημαντικά στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή στην περίπτωση ανάκτησης 

σχημάτων. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε μικρή 

ιδιοτιμή (σχετικά μικρή)  και τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο τοπική ανάλυση της 

γεωμετρίας (και κατά συνέπεια μπορούν να αναδείξουν μόνο τοπικά χαρακτηριστικά), 

επηρεάζουν τις Απεικονίσεις Διάχυσης σημαντικά παρουσία θορύβου. Βέβαια ο θόρυβος 

μοιάζει σημαντικά με τα τοπολογικά βραχυκυκλώματα καθώς εισάγει νέα συντομότερα 

μονοπάτια. Είναι επομένως λογικό το ίδιο να παρατηρηθεί και στην περίπτωση των 

τοπολογικών βραχυκυκλωμάτων. 

Το συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε είναι ότι σε κάθε εφαρμογή πρέπει να 

ορίζουμε βάση κάποιου κριτηρίου τον επιθυμητό αριθμό ιδιοδιανυσμάτων. Αυτό όπως θα 

παρατηρήσουμε θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην ανάκτηση σχημάτων από τη βάση MPEG-

7. Εκεί σε μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων θα ενισχύσουμε την συνεισφορά 

των μεσαίων αλλά και μεγάλων χρόνων που ουσιαστικά αντιστοιχούν σε μεσαία και 

καθολικής κλίμακας γεωμετρική ανάλυση των σχημάτων.  

 

 Για να έχουμε πλήρη εποπτεία της συμπεριφοράς θα πρέπει να μελετήσουμε την επιρροή 

της τιμής σίγμα του μητρώου Gaussian συνάρτησης. Εδώ κάνουμε τα εξής: 
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Σε κάθε βήμα μεταβάλουμε την τιμή του σίγμα δίνοντας του 100 τιμές με γραμμική 

απόσταση μεταξύ τους από 0.5 έως 5 και άλλες 100 τιμές από 5.5 έως 30. Με τον τρόπο 

αυτό επικεντρωνόμαστε στις μικρές τιμές του σίγμα που όπως είδαμε προηγουμένως 

οδηγούν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

Σε κάθε βήμα αναζητούμε τον βέλτιστο αριθμό ιδιοδιανυσμάτων τα οποία θα 

προσεγγίσουν στο βέλτιστο το ιστόγραμμα κατανομής Αποστάσεων Διάχυσης της ιδεατής 

περίπτωσης.  

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε μεταβολές και την σχέση μεταξύ:  

i. Αριθμού Ιδιοδιανυσμάτων τιμής σίγμα 

ii. Τιμής Σίγμα Προσέγγισης βέλτιστού ιστογράμματος  

Παρουσιάζουμε λοιπόν τα γραφήματα που προέκυψαν: 

 

Σχήμα 69: Αριστερά: Ο αριθμός των Ιδιοδιανυσμάτων που θα αποδώσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα 
προσέγγισης της κατανομής ιστογράμματος σε σχέση με την ιδεατή περίπτωση. Δεξιά: Με Μπλε χρώμα το 
σφάλμα παραμένει μικρότερο για μεγαλύτερες τιμές του σίγμα επιλέγοντας τον βέλτιστο αριθμό 
ιδιοδιανυσμάτων. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα όπου χρησιμοποιήθηκαν όλα τα 
ιδιοδιανύσματα. Το σφάλμα αυξάνει αρκετά πιο γρήγορα. 

Αυτό που παρατηρούμε στο προηγούμενο σχήμα είναι: 

Το σχήμα αριστερά μας δίνει πληροφορία σχετικά με τον «βέλτιστο» αριθμό 

ιδιοδιανυσμάτων που χρειάζονται σε σχέση με την τιμή σίγμα του παρανομαστή της 

Gaussian συνάρτησης. Πιο συγκεκριμένα αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι για μικρές 

τιμές της παραμέτρου σίγμα ο αριθμός των ιδιοδιανυσμάτων που απαιτείται αυξάνει 

σημαντικά. 

Το σχήμα δεξιά μας δίνει μια εικόνα σχετικά με το «σφάλμα» προσέγγισης της επιθυμητής 

κατανομής. Όπως παρατηρούμε επιλέγοντας τον βέλτιστο αριθμό ιδιοδιανυσμάτων το 

σφάλμα εξαιτίας της μη σωστά επιλεγμένης τιμής σίγμα αυξάνει πιο αργά συγκριτικά με 
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την περίπτωση του μη βέλτιστου αριθμού ιδιοδιανυσμάτων. Εκεί παρατηρούμε (κόκκινη 

γραμμή) ότι το σφάλμα αυξάνει αρκετά πιο γρήγορα. 

 

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το βέλτιστο αριθμό 

ιδιοδιανυσμάτων με την κατάλληλη τιμή της παραμέτρου σίγμα έτσι ώστε να μειώσει όσο 

το δυνατόν τον απαιτούμενο αριθμό ιδιοδιανυσμάτων που χρειάζονται για την Απεικόνιση 

Διάχυσης. Αυτό διότι επιθυμούμε γενικά να μειώσουμε τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων 

που θα υπολογίσουμε ώστε να μειώσουμε την υπολογιστική πολυπλοκότητα που απαιτεί η 

διαδικασία αυτή. Περισσότερα για τους υπολογισμούς αυτούς θα συναντήσουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 

Μέχρι στιγμής έχουμε παρουσιάσει τις απεικονίσεις Διάχυσης και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές μπορούν να εξάγουν σημαντική πληροφορία για την Intrinsic γεωμετρία των 

δεδομένων.  

Στο παρόν κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στον αρχικό μας στόχο που είναι η ανάκτηση 

σχημάτων. Παρουσιάζουμε λοιπόν τα αποτελέσματα που λάβαμε για δύο βάσεις 

σχημάτων, την MPEG-7 και την KIMIA 99. Πραγματοποιούμε μία προσέγγιση παρόμοια με 

τις [14][15] [18] [16] με τις εξής σημαντικές διαφορές: 

1. Επικεντρωνόμαστε σε δισδιάστατα σχήματα 

2. Για πρώτη φορά στην παρούσα εργασία αξιοποιούμε τις ιδιότητες των μεσαίων και 

μεγάλων κλιμάκων. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε εδώ για τις δύο βάσεις σχημάτων, κατατάσσουν 

στην κορυφή την προσέγγιση μας συγκριτικά με παρόμοιες προσεγγίσεις βασισμένες στις 

γεωδαιτικές αποστάσεις. Αυτό οφείλεται στην ευρωστία έναντι των γεωδαιτικών 

αποστάσεων όπως δείξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τονίζουμε επίσης ότι είναι η 

πρώτη φορά που αναφέρονται ποσοστά για τις δύο αυτές βάσεις σχημάτων με χρήση των 

απεικονίσεων διάχυσης. 
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1. Ανάκτηση Δισδιάστατων Επίπεδων Σχημάτων 
χρησιμοποιώντας τα ιστογράμματα κατανομής 
αποστάσεων Διάχυσης αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών 
μεσαίων και μεγάλων κλιμάκων 

 

Περίληψη  
 

Εδώ παρουσιάζουμε μία καινοτόμα προσέγγιση ανάκτησης δισδιάστατων σχημάτων 

βασισμένη στις αποστάσεις Διάχυσης. Δημιουργώντας ένα τελεστή διάχυσης από τα 

δεδομένα μας δημιουργούμε μία διεργασία διάχυσης μέσα από την οποία οδηγούμαστε σε 

μία καθολική αναπαράσταση των δεδομένων παραθέτοντας ένα σύστημα συντεταγμένων 

το οποίο ολοκληρώνει την τοπική γεωμετρία των δεδομένων. Ο τελεστής διάχυσης που 

δημιουργούμε εδώ προσεγγίζει τον Laplace-Beltrami τελεστή. Επίσης ο τελεστής αυτός 

έστω   περιέχει στα κελιά του π.χ.        πιθανότητες μετάβασης από το σημείο   στο 

σημείο  . Αποτελεί συνεπώς ένα Markov μητρώο. Έτσι η Intrinsic γεωμετρία των 

δεδομένων μπορεί επιτυχώς να εξερευνηθεί μέσα από το πλαίσιο των απεικονίσεων 

Διάχυσης. Αρχικά αναπαριστούμε τα σχήματα ως νέφη δεδομένων στο δισδιάστατο χώρο 

και από αυτά δημιουργούμε ένα μη κατευθυνόμενο γράφο συνδέοντας τους οκτώ 

πλησιέστερους γείτονες μεταξύ τους. Ο γράφος αυτό αποτελεί μία διακριτή προσέγγιση του 

Manifold του εκάστοτε σχήματος. Υπολογίζοντας τον αραιό πίνακα αποστάσεων αυτού του 

μητρώου και δημιουργώντας τον κατάλληλο τελεστή Διάχυσης επιλύσαμε ένα αραιό 

πρόβλημα ιδιοτιμών και λάβαμε τα πενήντα πρώτα ιδιοδιανύσματα. Η βασική ιδέα εξ 

αρχής είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή Διάχυσης ώστε να 

αναπαραστήσουμε τα δεδομένα σε ένα νέο χώρο όπου οι Ευκλείδειες αποστάσεις θα 

ισούνται με τις αποστάσεις Διάχυσης στον αρχικό χώρο. Αναπαριστώντας τα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας έναν αριθμό ιδιοδιανυσμάτων έστω   ο οποίος αριθμός θα μελετηθεί 

ιδιαίτερα στην παρούσα εργασία υπολογίσαμε τις μεταξύ των σημείων στον χώρο διάχυσης 

τις Ευκλείδειες αποστάσεις. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι στον χώρο όπου γίνεται η 

απεικόνιση οι Ευκλείδειες αποστάσεις   ισούνται με τις αποστάσεις Διάχυσης. Από τις 

αποστάσεις αυτές υπολογίσαμε τα ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων τα οποία και 
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κανονικοποιήσαμε. Αυτό το επαναλαμβάνουμε για   χρόνους. Έτσι κάθε σχήμα αποδίδει 

  ιστογράμματα. Το σημαντικό βήμα είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των 

μικρών, μεσαίων και μεγάλων κλιμάκων ανάλυσης και υπολογίζοντας μέσα από μία 

σιγμοειδή  συνάρτηση κάποια βάρη με τα οποία πολλαπλασιάζουμε τα ιστογράμματα 

ανάλογα με το χρόνο από τον οποίο αυτά υπολογίστηκαν τα αποτελέσματα ανάκτησης 

αυξάνονται σημαντικά. Ονομάσαμε την προσέγγιση αυτή Βεβαρημένες Αποστάσεις 

Διάχυσης πολλών Κλιμάκων (Weighted Multiscale Diffusion Distance- WMDD). Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα που εξάγουμε στην παρούσα εργασία σχετικά με τις ιδιότητες των μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων κλιμάκων έρχονται σε συμφωνία με τα όσα αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα για την MPEG-7 είναι   63.75, ενώ για την ΚΙΜΙΑ 

99 πήραμε ένα τελικό ποσό ανάκτησης ίσο με 758.  

   

 

4.1. Εισαγωγή 
 

Η ανάκτηση σχημάτων με χρήση Bending Invariant περιγραφέων υπόσχεται πως θα 

περιγράφει πιστά το σχήμα ενώ θα δείχνει τεράστια (αν όχι πλήρη) ανοχή σε πιθανές 

παραμορφώσεις του σχήματος (deformations) [1]. Έτσι όταν η επιθυμία μας είναι να 

εξερευνηθεί η Intrinsic γεωμετρία των δεδομένων ένας τέτοιος περιγραφέας πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί. Οι αποστάσεις διάχυσης [3,4,5,6,7] αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο 

επιτρέπει την εξερεύνηση της εγγενούς γεωμετρία των δεδομένων, τα οποία δεδομένα 

στην περίπτωση μας αποτελούν επίπεδα σχήματα τα οποία σχηματίζουν ένα γράφο. Οι 

Αποστάσεις Διάχυσης ως μία γενίκευση των Laplacian [8], έχουν το προτέρημα να 

συνοδεύονται από ένα μία σαφή μετρική Απεικόνιση. Επιπλέον, οι Απεικονίσεις Διάχυσης 

μέσα από ένα πιθανολογικό πλαίσιο [19], επιτρέπουν την επίτευξη μίας ανάλυσης σε 

πολλές βαθμίδες, όπου οι βαθμίδες αποτελούν επαναλήψεις του μητρώου διάχυσης. 

Ισοδύναμα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε βήματα του τυχαίου περιπάτου 

δημιουργώντας μία Markov διεργασία [4]. Σε σύγκριση με τις γεωδαιτικές αποστάσεις 

[9][10], οι αποστάσεις Διάχυσης είναι περισσότερο εύρωστες απέναντι σε τοπολογικά 

βραχυκυκλώματα ενώ ταυτόχρονα είναι και μικρότερης υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 

Όπως αναφέραμε νωρίτερα χρησιμοποιούμε ιστογράμματα κατανομής αποστάσεων 

(κανονικοποιημένα) τα οποία υπολογίζουμε σε κάθε χρόνο. Στην [13] οι συγγραφείς 

δείχνουν ότι μπορεί κάποιος να περιγράψει διαφορετικά σχήματα χρησιμοποιώντας τα 
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ιστογράμματα κατανομής των Ευκλείδειων αποστάσεων, ενώ στις [14,15] τα ιστογράμματα 

των αποστάσεων διάχυσης αλλά και των commute times χρησιμοποιούνται αντίστοιχα.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρώτη προσέγγιση ανάκτησης σχημάτων με χρήση 

κατανομές αποστάσεων προτάθηκε στην [16]. Ωστόσο και η [18]  αποτελεί την πρώτη 

προσέγγιση των ίδιων συγγραφέων βασισμένη στις αποστάσεις διάχυσης για μία μόνο 

χρονική στιγμή.   

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι από όσο γνωρίζουμε σε καμία εργασία δεν αξιοποιούνται οι 

ιδιότητες των μικρών, μεσαίων και μεγάλων χρόνων- κλιμάκων. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι 

οι μεσαίες και μεγάλες κλίμακες αποδίδουν ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά για τη 

γεωμετρία των σχημάτων οδηγηθήκαμε στη χρήση βαρών που προκύπτουν από μία 

εκθετική συνάρτηση.  

Επίσης σημαντικό είναι ν τονίσουμε ότι όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στην [27]  ο γράφος 

μας προσεγγίζει το Laplace- Beltrami τελεστή ασχέτως της πυκνότητας δειγματοληψίας. 

  

     

4.2. Ιδιότητες των διαφορετικών κλιμάκων ανάλυσης και 

η μέθοδος WMDD 
 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, δημιουργώντας μία διεργασία Διάχυσης (δηλαδή 

επαναλαμβάνοντας τον πίνακα Markov) μπορούμε να λάβουμε μία ανάλυση των 

δεδομένων σε πολλές κλίμακες. Η αρχική πεποίθηση όπως εκφράστηκε και στη [16] είναι 

ότι δύο σχήματα μπορεί να είναι πολύ κοντά σε μία συγκεκριμένη κλίμακα ενώ να είναι 

πολύ μακριά σε μία άλλη. Εδώ προχωράμε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτή τη γενίκευση 

λέγοντας ότι δύο σχήματα είναι σίγουρα πιο κοντά στις μικρότερες κλίμακες, στις μεσαίες 

φτάνουν στο μέγιστο της απόστασης μεταξύ του, ενώ στις μεγάλες παραμένουν σε μία 

σταθερή απόσταση. Την πεποίθηση μας αυτή επιβεβαιώνουν τα πειραματικά 

αποτελέσματα που παρουσιάζουμε στην συνέχεια. Ωστόσο δίνουμε εδώ κάποια στοιχεία 

σχετικά με τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες κλίμακες, τα οποία θα βοηθήσουν στο να 

δικαιολογήσουμε τη θέση μας αυτή. Στην [5] γίνεται αρχικά μία ταξινόμηση των βημάτων 

του τυχαίου περιπάτου σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες κλίμακες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 

και μία σημαντική προσπάθεια από τους συγγραφείς να αποδώσουν στην κάθε τάξη 



Κεφάλαιο 4 

[142] 
 

συγκεκριμένες ιδιότητες. Γίνεται λοιπόν μία παρομοίωση στους μεγάλους χρόνους με μία 

γενικευμένη Ανάλυση Fourier η οποία είναι εφικτή καλύτερα χρησιμοποιώντας τα 

μικρότερα ιδιοδιανύσματα, στους μεσαίους χρόνους με Ανάλυση Wavelet. Τα δεδομένα 

αναλύονται με διαφορετική διακριτότητα. Ενώ τέλος για τους μικρούς χρόνους έχουμε μία 

μικρή εξομάλυνση ενώ τα τοπικά χαρακτηριστικά διατηρούνται. Σε αντίθεση δηλαδή με την 

περίπτωση των μεγάλων χρονικών κλιμάκων όπου τα τοπικά χαρακτηριστικά έχουν 

εξαλειφθεί εντελώς. Γεγονός που δείχνει ότι η κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες είναι ικανή 

να διαχειριστεί και να αναδείξει διαφορετικού είδους γεωμετρική πληροφορία. Επίσης 

επειδή μιλάμε για διαφορά ιστογραμμάτων σε κάθε βήμα του τυχαίου περιπάτου θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες έχει την ικανότητα να 

συσσωρεύει κοινή γεωμετρική πληροφορία. Ξεκινώντας με τα όσα ήδη προτάθηκαν στην 

[6] γνωρίζουμε ότι στις μικρές κλίμακες περιγράφεται μόνον τοπική γεωμετρική 

πληροφορία, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντική έχοντας και 

μεγάλο προτέρημα απέναντι στον θόρυβο, ωστόσο όπως συμπεραίνουμε δεν είναι ικανές 

να αποδώσουν κοινή πληροφορία η οποία θα μπορούσε να συσσωρευτεί σε ένα άθροισμα 

μικρών μόνο κλιμάκων. Αντίθετα εδώ δείχνουμε ότι οι μικρές κλίμακες έχουν την τάση να 

αλληλοαναιρούνται.  Οι μεσαίες κλίμακες οι οποίες παρουσιάζονται με την Wavelet 

ανάλυση αποτελούν την αποδοτικότερη κατηγορία σε ποσοστά ανάκτησης. Τα 

αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι μεσαίες κλίμακες έχουν την ιδιότητα να αποδίδουν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδια πληροφορία σε διαφορετικές κλίμακες. Δηλαδή δύο 

σχήματα που είναι μακριά στις μεσαίες κλίμακες θα συνεχίσουν να είναι μακριά καθόλη τη 

διάρκεια των μεσαίων κλιμάκων. Όπως θα δούμε μαζί με τις μεγάλες κλίμακες δίνουν τη 

δυνατότητα συσσώρευσης των διαφορών μεταξύ διαφόρων σχημάτων. Οι μεγάλες 

κλίμακες, οι οποίες κλίμακες αφορούν εκείνες για τις οποίες το μητρώο τείνει στην σταθερή 

κατάσταση του (δηλαδή όλες οι ιδιοτιμές εκτός της 1ης που παραμένει πάντα σταθερή και 

αποτελεί την σταθερή κατάσταση του Markov μητρώου), αποδίδουν καθολικά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά των σχημάτων τα οποία έρχονται σε συμφωνία με τις μεσαίες κλίμακες. 

Ουσιαστικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι μικρές κλίμακες λειτουργούν τόσο τοπικά 

ώστε η πληροφορία που εξάγουν αν και εύρωστη ενάντια στον θόρυβο, δεν είναι τόσο 

σημαντική καθώς αποτελεί αμοιβαία γεωμετρική πληροφορία που υπάρχει σε όλα τα 

σχήματα.   

Ένας τρόπος για να δείξουμε τις ιδιότητες των τριών αυτών κατηγοριών είναι να 

μελετήσουμε τις ίδιες τις πιθανότητες μετάβασης του πίνακα Markov σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα ιστογράμματα κατανομής πιθανοτήτων 
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μετάβασης. Η χρήση του ίδιου του μητρώου Markov εδώ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για 

λόγους επεξήγησης. Στην εφαρμογή μας, οδηγηθήκαμε σε ανάλυση πολλών κλιμάκων 

λαμβάνοντας υψώνοντας τις ιδιοτιμές στην δύναμη του χρόνου που επιθυμούμε και όχι 

πολλαπλασιάζοντας τον ίδιο τον πίνακα   φορές. Το παρακάτω σχήμα περιέχει έξι γραφικές 

απεικονίσεις όπου, η κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μία κατηγορία χρόνου. Αρχίζοντας από 

αριστερά και πηγαίνοντας προς τα δεξιά έχουμε μικρές, μεσαίες και μεγάλες κλίμακες. Τα 

γραφήματα αυτά δημιουργήθηκαν ως εξής. Αρχικά από τα δεδομένα μας δημιουργήσαμε 

ένα γράφο, και από αυτόν υπολογίσαμε τον τελεστή Διάχυσης. Ο τελεστής αυτός (μητρώο 

Markov) περιέχει πιθανότητες μετάβασης από το κάθε σημείο σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι για 

παράδειγμα η δεύτερη γραμμή περιέχει τις μεταβάσεις μετάβασης προς όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία. Συνεπώς εάν κάποιος επιθυμεί να παρατηρήσει οπτικά τις πιθανότητες 

μετάβασης από ένα σημείο στα υπόλοιπα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές της γραμμής 

αυτής ως διακριτές στάθμες – χρώματα μίας παλέτας- και τυπώνοντας τες να λάβει μία 

εικόνα σχετικά με τη διάχυση γύρω από αυτό το σημείο. Επίσης λαμβάνοντας όλες τις τιμές 

του μητρώου έστω     μπορεί να υπολογίσει ένα ιστόγραμμα κατανομής πιθανοτήτων 

μετάβασης το οποίο θα του δώσει μια εικόνα σχετικά με το ποια είναι η τάση μετάβασης σε 

κοντινά ή μακρινά σημεία. 

 

 

Figure 1: Κάποια τροποποιημένα επίπεδα σχήματα και οι πιθανότητες μετάβασης μεταξύ κάποιων στοιχείων. 
Αριστερά: Μικρή κλίμακα. Οι πιθανότητες μετάβασης είναι αυστηρά περιορισμένες στην πολύ κοντινή 
περιοχή του σημείο έναυσης. Μέση: Μεσαίες κλίμακες. Δύο διαφορετικά σημεία και οι πιθανότητες 
μετάβασης. Ανάλογα με το σημείο οι πιθανότητες μεταβάλλονται σημαντικά. Παρατηρώντας το κάτω σχήμα 
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η πιθανότητα μετάβασης σε μακρινότερα σημεία είναι μικρή. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι πιθανότητες διαφυγής από μία τόσο μεγάλης πυκνότητας περιοχή είναι μικρή. 
Δεξιά: Μεγάλες κλίμακες (όχι πολύ κοντά στην σταθερά κατάσταση). Παρατηρούμε πάνω ότι οι πιθανότητες 
μετάβασης σε μακρινότερα σημεία, παρότι βρισκόμαστε σε περιοχή μεγάλης πυκνότητας, είναι σχετικά 
μεγάλες Κάτω. Βγαίνοντας από την περιοχή μεγάλης πυκνότητας η πιθανότητα μετάβασης σε μακρινότερα 
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σημεία αυξάνει σημαντικά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πάνω σχήμα της μεσαίας στήλης όπου η 
πιθανότητα μετάβασης και πάλι περιορίζεται σε «σχετικά» γειτονικά σημεία. 

 

Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τα ανωτέρω σχήματα είναι πολλά. 

Αρχίζοντας από τους μικρούς χρόνους παρατηρούμε ότι η κατανομή δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά καθώς επιλέγουμε διαφορετικά σημεία εναυσης. Αυτό οφείλεται στον τοπικό 

χαρακτήρα των μικρών χρόνων. Παρατηρώντας τις μεσαίες κλίμακες παρατηρούμε το εξής 

σημαντικό. Πάνω οι πιθανότητες μετάβασης είναι μεγαλύτερες σε μακρινότερα σημεία, 

ενώ κάτω οι πιθανότητες μετάβασης σε μακρινότερα σημεία είναι μικρότερες. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στο πάνω σχήμα η πιθανότητα να διαφύγει από την 

συγκεκριμένη περιοχή είναι μεγάλη, ενώ κάτω η πιθανότητα να διαφύγει είναι πολύ μικρή. 

Στους μεγάλους χρόνους παρατηρούμε ότι τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρούμε ότι λαμβάνουμε καθολικά χαρακτηριστικά για το κάθε σημείο.  

Έχοντας κάνει μία πρώτη προσπάθεια να μελετήσουμε τις ιδιότητες των μικρών μεσαίων 

και μεγάλων κλιμάκων συνεχίζουμε με μία δεύτερη προσπάθεια όπου μελετάμε τον αριθμό 

των ιδιοδιανυσμάτων σε σχέση με το χρόνο και το ποσοστό ανάκτησης. Ο συνδυασμός της 

πληροφορίας που πήραμε προηγουμένως με τα όσα δούμε παρακάτω θα μπορέσει να μας 

βοηθήσει να θεμελιώσουμε την πρόταση μας. 

4.3. Επιλογή του αριθμού των ιδιοδιανυσμάτων σε κάθε 

χρονική στιγμή 
 

Έχοντας λάβει μία εικόνα σχετικά με τις ιδιότητες των τριών κατηγοριών κλιμάκων, 

ερχόμαστε τώρα πιο κοντά στην εφαρμογή μας στην οποία τα ιστογράμματα προκύπτουν 

από τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων που αποδίδουν τα ιδιοδιανύσματα. Δηλαδή 

έχουμε μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρο να μελετήσουμε και αυτή είναι ο αριθμός των 

ιδιοδιανυσμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να πραγματοποιήσουμε την απεικόνιση. 

Αν και ήδη έχει προταθεί η χρήση ενός ορίου ή η χρήση μόνο των πρώτων ιδιοδιανυσμάτων 

εδώ δείχνουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα ενώ ταυτόχρονα εξαρτώνται 

τόσο από τα δεδομένα όσο και από την εφαρμογή. Συνεπώς εδώ πραγματοποιούμε μία 

εμπειρική αναζήτηση του βέλτιστου αριθμού ιδιοδιανυσμάτων. Γινόμαστε πιο 

συγκεκριμένοι αναφέροντας ότι ως βέλτιστο θεωρούμε τον αριθμό εκείνο των 

ιδιοδιανυσμάτων που θα μας αποδώσει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκτησης για κάθε 

χρόνο. Όπως θα δούμε σε κάθε χρόνο ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται καθώς επίσης 

μεταβάλλεται σημαντικά και το ποσοστό ανάκτησης σε σχέση με τον αριθμό των 

ιδιοδιανυσμάτων. 

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανάκτησης για 11 διαφορετικούς 

χρόνους και για 44 διαφορετικούς αριθμούς ιδιοδιανυσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για 
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την απεικόνιση.  Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στους μεσαίους χρόνους (χρόνος =512- 

Μπλε γραμμή) έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα ενώ το ποσοστό ανάκτησης 

σταθεροποιείται στους μεγάλους χρόνους (χρόνος = 2048, πράσινη γραμμή) σε επίπεδα 

όμοια με εκείνα των   μεσαίας κλίμακας χρόνων. Παρατηρήσαμε επίσης και επιβεβαιώνεται 

και στο κάτωθι γράφημα ότι χρησιμοποιώντας 50 ιδιοδιανύσματα λάβαμε τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Αυτό συνέβη τυχαία αρχικά ωστόσο ύστερα από εξερεύνηση της αιτίας σε 

συνδυασμό με την παρακάτω προσέγγιση μας οδήγησε σε πολύ ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. 

  

Σχήμα 70: Πειραματικά αποτελέσματα και σχέση ποσοστού ανάκτησης- αριθμού ιδιοδιανυσμάτων για 
διαφορετικούς χρόνους. 

Ενώ απεικονίζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα ως μία επιφάνεια λαμβάνουμε: 
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Σχήμα 71: Η σχέση ποσοστού ανάκτησης συναρτήσει του αριθμού των ιδιοδιανυσμάτων και του χρόνου. 

 

Τα συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή του αριθμού των ιδιοδιανυσμάτων που θα 

χρησιμοποιήσουμε ώστε να λάβουμε  για την απεικόνιση διάχυσης είναι ότι: 

1. Οι συνεισφορά των μικρών χρόνων έχει εξασθενήσει σημαντικά. Έτσι δεν έχουμε 

αλληλοαναιρέσεις μεταξύ μικρών, μεσαίων και μεγάλων χρόνων 

2. Οι μικροί χρόνοι διατηρούν κάποιο ποσό πληροφορίας στα μεγάλα 

ιδιοδιανύσματα. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο μερικά ιδιοδιανύσματα σε μικρούς χρόνους τα 

αποτελέσματα βελτιώνονται αλλά και πάλι η τοπική πληροφορία δεν εξαλείφεται 

πλήρως. 

Ως λύση λοιπόν προτείνουμε τη χρήση βαρών με σκοπό να ελεγχθεί η συνεισφορά των 

διαφορετικών χρόνων στο ολικό ποσοστό ανάκτησης. Όπως δείχνουμε εδώ η χρήση μίας 

σιγμοειδούς συνάρτησης αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα. Να τονίσουμε ότι η 

σιγμοειδής συνάρτηση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να σβήνει μέχρι και τελείως τους 

πολύ μικρούς χρόνους. Δείχνουμε λοιπόν τα αποτελέσματα με χρήση βαρών από 

διαφορετικές συναρτήσεις αλλά και την περίπτωση όπου δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου 

βάρη στην KIMIA 99 βάση. 
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Μελέτη Κάποιων συναρτήσεων 

 

Μελετάμε τα αποτελέσματα ανάκτησης στην ΚΙΜΙΑ βάση σχημάτων με χρήση βαρών και 

χωρίς. Αρχικά αναφέρουμε ότι χωρίς βάρη το άθροισμα μας έσωσε 

Χωρίς Βάρη  660 

Χρησιμοποιώντας τώρα μία bounded Exponential συνάρτηση όπως αυτή εδώ: 

     
 

       
 

Πήραμε ως άθροισμα: 

Με Βάρη  758 

4.4. Περιγραφή της μεθόδου WMDD 

 

Παρουσιάζουμε εδώ τυπικά την μέθοδο WMDD και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος 

να τη χρησιμοποιήσει. Η διαδικασία στο πρώτο βήμα έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός 

τελεστή Διάχυσης. Έτσι κάθε σχήμα αναπαρίσταται ως συντεταγμένες στο επίπεδο όπως 

γίνεται και  στο πακέτο [25]. Όλα τα σχήματα κανονικοποιούνται ώστε να χωράνε σε ένα 

πλαίσιο        . Εξαιτίας περιορισμού που τίθεται από την μνήμη του ΗΥ εξάγαμε τα 

σημεία της περιμέτρου και  δειγματοληπτήσαμε εκ νέου το εσωτερικό των σχημάτων 

χρησιμοποιώντας ένα αρκετά πυκνό regular grid όπως γίνεται και στην [20]. Τότε ένα 

γράφος όπου συνδέονται οι   πλησιέστεροι γείτονες σχεδιάστηκε. Οδηγηθήκαμε έτσι σε 

ένα πολύ αραιό πίνακα αποστάσεων του οποίου οι ασύνδετοι κόμβοι έλαβαν την τιμή     

ώστε να υπολογίσουμε το Gaussian μητρώο. Ως ακτίνα δράσης του Gaussian μητρώου 

χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή όλων των Ευκλείδειων αποστάσεων όπως γίνεται στην [14]. 

Κανονικοποιώντας το μητρώο αυτό βάση των [4, 14], λάβαμε ένα τελεστή διάχυσης που 

αποτελεί ένα Markov Μητρώο. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Arnoldi υπολογίσαμε στο 

περιβάλλον του Matlab τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή Διάχυσης. Σε 

μορφή διαγράμματος η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά από το παρακάτω 

γράφημα: 
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Σχήμα 72: Υπολογισμός του τελεστή Διάχυσης και δημιουργία μίας διεργασίας διάχυσης (Multiscale Analysis). 

Έχοντας υπολογίσει τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα για όλα τα σχήματα λάβαμε μία 

ανάλυση σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Τα ιδιοδιανύσματα όπως δείχνουμε παρακάτω 

περιέχουν σημαντική πληροφορία σχετικά με τη γεωμετρία των δεδομένων. Συγκεκριμένα 

το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα (μέση) έχει χωρίσει σε δύο τάξεις το σχήμα μας, ενώ το τρίτο 

ιδιοδιάνυσμα έχει πάλι χωρίσει σε δύο τάξεις το σχήμα μας, θέτοντας στην ίδια τάξη τα δύο 

άκρα με τη μεγάλη πυκνότητα και σε μία άλλη το bottleneck που τα ενώνει. 

   

Figure 2: Left the Eigenvalues for each time step. Right the second and third Eigenvectors respectively used for 
coloring the (data) graph vertices.  

  

Χρησιμοποιώντας έναν αριθμό ιδιοδιανυσμάτων λάβαμε τις απεικονίσεις Διάχυσης και από 

εκεί τα ιστογράμματα κατανομής πιθανοτήτων μετάβασης. Αυτό που επιχειρεί να αναδείξει 

το παρακάτω σχήμα είναι ότι μεταβάλλοντας τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων 

λαμβάνουμε κάποια αρκετά διαφορετικά ιστογράμματα ακόμα και στην περίπτωση που 
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έχουμε δύο και τρία ιστογράμματα αντίστοιχα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Έχουμε 

λοιπόν τις απεικονίσεις στον   χώρο για     και    . Να σημειώσουμε ότι τα 

ιστογράμματα αυτά έχουν κανονικοποιηθεί. 

  

    

 Σχήμα 73: Αριστερά: Οι απεικονίσεις Διάχυσης για m=2 και m=3 ιδιοδιανύσματα. Δεξιά: Τα ιστογράμματα 
κατανομής αποστάσεων Διάχυσης   

 

Αυτό που αξίζει να τονίσουμε εδώ είναι ποια πληροφορία του σχήματος ενδιαφερόμαστε 

να περιγράψουμε και πως τα ιστογράμματα περιγράφουν την πληροφορία αυτή. Κάθε 

σχήμα αποτελεί και χειριζόμαστε ως Compact Riemannian Manifold με περίμετρο   . Τα 

ιστογράμματα κατανομής των αποστάσεων Διάχυσης ουσιαστικά συλλαμβάνουν τις 

μεταβολές του περιγράμματος, καθώς το περίγραμμα ορίζει το πόσο ομοιόμορφα και με 

ποιο τρόπο θα κατανεμηθούν οι αποστάσεις εντός του σχήματος. Αυτό διότι με ένα τρόπο 

παρόμοιο με τις γεωδαιτικές αλλά πολύ πιο εύρωστο και αποδοτικό εξερευνούν την 

Riemannian γεωμετρία των δεδομένων. Επίσης το σημαντικό είναι ότι δημιουργώντας μία 

διεργασία Διάχυσης. 

Συγκεκριμένα για την κάθε βάση: 

MPEG-7: Πήραμε 11 συνολικά χρόνους (δυνάμεις του δύο), συν ένα ενδιάμεσο στα δύο 

τελευταία βήματα. 

ΚΙΜΙΑ 99: Πήραμε συνολικά 15 χρόνους (δυνάμεις του δύο). 

 

4.5. Υπολογισμός των αποστάσεων βάση της WMDD 
 

Έχοντας πλέον στη διάθεση μας τα ιστογράμματα για κάθε χρονική στιγμή αξιοποιούμε τις 

ιδιότητες που επισημάναμε προηγουμένως και εφαρμόζουμε την μέθοδο WMDD ώστε να 

λάβουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Όλες οι αποστάσεις μεταξύ των ιστογραμμάτων 

υπολογίστηκαν βάση της    νόρμας. Προτού παρουσιάσουμε τον τύπο που αποτελεί την 

καρδιά της WMDD υπενθυμίζουμε ότι σκοπός μας είναι  να ενισχύσουμε τις μεσαίες και 
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μεγάλες κλίμακες με τρόπο τέτοιο ώστε να λάβουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα αυξάνοντας 

την πληροφορία/συνεισφορά των χρόνων αυτών. Η μεταβλητή Scalar που αναφέρουμε 

παρακάτω αποτελεί ένα διάνυσμα που υπολογίστηκε βάση της σιγμοειδούς συνάρτησης 

που αναφέραμε προηγουμένως. Συνοπτικά λοιπόν η WMDD μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

                                                        

   

         

              

Έτσι σε κάθε υπολογισμό διαφοράς μεταξύ δύο ιστογραμμάτων σε κάθε χρόνο 

χρησιμοποιούμε ένα βάρος που ρυθμίζει την συνεισφορά του συγκεκριμένου χρονικού 

βήματος στο ολικό ποσοστό ανάκτησης. 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρουσιάζουμε τον τρόπο 

υπολογισμού του ποσοστού ανάκτησης για τις βάσεις MPEG-7 και KIMIA 99. 

MPEG-7 Bullseye Test 

 

Η MPEG-7 [26] αποτελείται από 1400 σχήματα και 70 κατηγορίες. Επομένως έχουμε 20 

σχήματα ανά κατηγορία. Για τον υπολογισμό του ποσοστού ανάκτησης από την βάση 

MPEG-7 κάποιος θα πρέπει να υπολογίσει το ποσοστό βάση του Bullseye τεστ. Σε αυτό το 

τεστ κάθε ένα σχήμα χρησιμοποιείται ως query και τα 40 πλησιέστερα σχήματα 

εξετάζονται. Εμείς δεν λάβαμε υπόψη μας το πρώτο (πλησιέστερο στο query σχήμα που 

είναι το ίδιο το query). Για να περιγραφεί το συγκεκριμένο τεστ θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η παρακάτω σχέση [10]: 

                
 

   
                  

 

   
          

  

   

 

   

  

   

 

 

KIMIA 99:  

Η διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού ανάκτησης στην KIMIA υπολογίζεται μέσα από 

μία αρκετά διαφορετική διαδικασία. Πάλι κάθε σχήμα χρησιμοποιείται ως query αλλά εδώ 

μετράμε για όλα τα σχήματα, πόσα ήταν επιτυχώς στην πρώτη, την δεύτερη, την Τρίτη έως 

και την δέκατη θέση. Πάλι χρησιμοποιώντας την σχέση όπως και στην [10], έχουμε: 
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4.6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για τις δύο βάσεις. Η 

παρούσα εργασία είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί Intrinsic χαρακτηριστικά βασισμένα στις 

Diffusion αποστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα που αναφέρουμε εδώ είναι τα μέγιστα που 

έχουν ποτέ αναφερθεί. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε τον πίνακα αποστάσεων των 

σχημάτων της MPEG-7. και δεξιά κάποια αποτελέσματα ανάκτησης. (Σημείωση: Το πρώτο 

σχήμα είναι το query) 

 

 Σχήμα 74: Αριστερά: Πίνακας αποστάσεων των σχημάτων της MPEG-7 βάσης. Δεξιά: Τα αποτελέσματα 
ανάκτησης για ένα query το οποίο βλέπουμε ως πρώτο πάνω αριστερά. 

Algorithm Score 

random 2.86   % 

Shape Index 25.46 % 

ECCobj2D 54.56 % 

Geodesic Histograms [9] 59.7  % 

WMDD  63.75 

Shape Context 64.59 % 

ID- Shape Context 68.83 % 
Πίνακας 1: Ποσοστά Ανάκτησης στη βάση MPEG-7. 

Algorithm rank=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ECCobj2D 94 85 81 73 81 73 64 59 56 35 

Shape Context  97 91 88 85 84 77 75 66 56 37 

WMDD 95 88 89 85 84 80 74 69 51 43 

Gen. Model 97 91 88 85 84 77 75 66 56 37 

Shock Edit  99 99 99 98 98 97 96 95 93 82 

ID- Shape Context 99 99 99 98 98 97 97 98 94 79 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ανάκτησης για την ΚΙΜΙΑ 99. 
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4.7. Συμπεράσματα και Μελλοντικοί Στόχοι 
 

Στην παρούσα εργασία τόσο στο σύνολο της ως Διπλωματική αλλά και σε αυτό το τελευταίο 

μέρος, παρουσιάσαμε μία νέα μέθοδο την οποία ονομάσαμε WMDD. Η μέθοδος αυτή 

βασίζεται σε μία διεργασία Διάχυσης ενώ αξιοποιεί τις ιδιότητες των μικρών, μεσαίων και 

μεγάλων κλιμάκων. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ 

καθώς όλες οι προηγούμενες εργασίες είχαν παραλείψει να λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες 

δυνατότητες των διαφορετικών κατηγοριών χρονικών κλιμάκων (κλιμάκων ανάλυσης). 

Πέραν της πρωτοπόρας αυτής προσέγγισης μας γινόμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι 

δείχνοντας ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες κλίμακες περιέχουν πάντοτε πληροφορία ικανή να 

διακρίνει δύο σχήματα. Ορίσαμε μία σιγμοειδή συνάρτηση και δείξαμε ότι αποτελεί τη 

βέλτιστη λύση για τον υπολογισμό των βαρών τα οποία θα ελέγχουν τη συνεισφορά των 

εκάστοτε διαφορών κατανομών ιστογραμμάτων για διαφόρους χρόνους. Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζουμε εδώ ξεπερνούν σχετικά με την MPEG-7 την εργασία [9] όπου 

παρουσιάστηκε ένα ποσοστό ανάκτησης ίσο με 59,67%  και την εργασία [10] όπου 

παρουσιάστηκε ένα ποσοστό 54,56%, και σχετικά με την KIMIA [10]  όπου το άθροισμα 

όλων των στηλών για όλα τα Rank μας έδωσε 758.  

Ως επόμενος στόχος μας είναι η ποιοτική αξιολόγηση της μεθόδου και σε βάσεις με 

τρισδιάστατα σχήματα. Επίσης η καλύτερη εξερεύνηση των ιδιοτήτων των εκάστοτε 

χρονικών στιγμών πιθανόν να μας οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
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2. Χρήση των σημείων Eccentricity και 
Graph Median ως σημεία αναφοράς και 
Ανάκτηση σχημάτων βάση των 
πιθανοτήτων μετάβασης από τα σημεία 
αυτά προς τα υπόλοιπα. 
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Εισαγωγή 
 

Εδώ χρησιμοποιούμε τον μητρώο Markov για να εξάγουμε ιστογράμματα κατανομής 

πιθανοτήτων από συγκεκριμένα σημεία του σχήματος προς όλα τα υπόλοιπα. Τα σημεία 

αυτά όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2 αλλά και όπως θα δούμε και εδώ προσεγγίζουν με 

μεγάλη επιτυχία το κέντρο του σώματος του κάθε σχήματος. Έτσι είναι δυνατό έχοντας σαν 

αφετηρία τα σημεία αυτά, τα οποία σε κάθε σχήμα ίδιας κλάσης θα προσεγγίζουν το 

επιθυμητό σημείο, να οδηγηθούμε σε πολύ καλά αποτελέσματα ανάκτησης σχήματος. 

 

4.8. Διαδικασία 
 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε διαφέρει λίγο από την διαδικασία της προηγούμενης 

εφαρμογής καθώς εδώ υπολογίζουμε τα ιδιοδιανύσματα και τις ιδιοτιμές του πίνακα 

Markov, αλλά αντί να χρησιμοποιήσουμε τα ιδιοδιανύσματα αυτά ώστε να οδηγηθούμε σε 

μία  νέα απεικόνιση, εδώ χρησιμοποιούμε αυτά ώστε να κατασκευάσουμε τον πίνακα 

Markov στους διάφορους χρόνους. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν την παρακάτω σχέση: 

            
 

   

           

Για να ανακατασκευάσουμε σε κάθε χρονική στιγμή το ζητούμενο μητρώο. 

Εδώ θα μελέτήσουμε/παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Τον τρόπο με τον οποίο στους μικρούς χρόνους τα μεγάλα ιδιοδιανύσματα 

συνδέονται με την τοπικότητα 

Αυτό θα το παρατηρήσουμε τυπώνοντας τα δεδομένα- πιθανότητες μετάβασης από ένα 

σημείο προς τα υπόλοιπα ενώ θα μεταβάλουμε τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων. Θα 

παρατηρήσουμε οπτικά αλλά και μέσα από τις κατανομές των ιστογραμμάτων ότι η 

προσθήκη των μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων αυξάνει την τοπικότητα. 

2. Το πώς η έννοια της τοπικότητας μεταβάλλεται σε σχέση με τον χρόνο. 

Θα ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία με την περίπτωση 1. Εδώ θα δούμε το 

πώς μειώνοντας τον αριθμό των ιδιοδιανυσμάτων καθώς αυξάνει ο χρόνος και 
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οδηγούμενοι σε μεσαίες και μεγάλες κλίμακες λαμβάνουμε σημαντική γεωμετρική 

πληροφορία καθώς έχουμε μία ολοκλήρωση των τοπικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 

 

Έτσι, έχοντας τα αρχικά μας δεδομένα η διαδικασία βήματα που ακολουθήσαμε είναι: 

1. Υπολογισμός των σημείων Eccentricity και Graph Median. 

2. Υπολογισμός του πίνακα αποστάσεων 

3. Υπολογισμός της Gaussian συνάρτησης –Πίνακας ομοιότητας 

4. Υπολογισμός του τελεστή Διάχυσης 

5. Ιδιοανάλυση του πίνακα 

6. Για όσους χρόνους επιθυμούμε να μελετήσουμε τα δεδομένα μας: 

a. Ανακατασκευή του μητρώου για χρόνο «t» βάση της σχέσης που 

αναφέραμε προηγουμένως 

b. Υπολογισμός των πιθανοτήτων μετάβασης από τα σημεία Graph Median και 

Eccentricity προς όλα τα υπόλοιπα σημεία και δημιουργία ιστογραμμάτων 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία και έχουμε στη διάθεση μας τα 

χαρακτηριστικά ιστογράμματα, μπορούμε ν υπολογίσουμε τον πίνακα αποστάσεων για την 

κάθε περίπτωση. Ο πίνακας αποστάσεων και εδώ υπολογίσθηκε ως η    νόρμα μεταξύ των 

ιστογραμμάτων που περιγράφουν τις κατανομές των αποστάσεων. 

Έχουμε δηλαδή : 

                                               

   

         

         

 

Όπως παρατηρείτε εδώ δεν αναφερόμαστε στη χρήση βαρών. Αυτό έγινε για δύο λόγους: 

1. Το συγκεκριμένο πείραμα θα μας βοηθήσει στο να τεκμηριώσουμε καλύτερα τη 

θέση μας σχετικά με τις ιδιότητες των μικρών μεσαίων και μεγάλων κλιμάκων της 

προηγούμενης ενότητας. 

2. Τα αποτελέσματα που λάβαμε εδώ δεν ήταν ικανοποιητικά έτσι δεν έγινε κάποια 

προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης αυτών. 

Δηλαδή από εδώ αποκομίζουμε γνώση σχετικά με τις ιδιότητες των διαφορετικών 

κλιμάκων. Κυρίως ο ρόλος των ιδιοδιανυσμάτων μπορεί να μελετηθεί ως εξής: 
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Για ένα μικρό χρόνο έστω t=2,  ξεκινώντας από 2 ιδιοδιανύσματα τυπώνουμε τα 

δεδομένα χρωματίζοντας τα ανάλογα με τις πιθανότητες μετάβασης. Μπορούμε έτσι 

οπτικά να παρατηρήσουμε τη συνεισφορά των μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων στην 

τοπικότητα.  

 

Έχουμε για παράδειγμα το παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

Σχήμα 75: Η συνεισφορά των μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων στην «τοπικότητα». 

 

Στο σχήμα αυτό με πράσινο έχουμε σημειώσει το σημείο από το οποίο παρατηρούμε τις 

πιθανότητες μετάβασης. Έτσι έχουμε μία μεγάλη πιθανότητα μετάβασης στα σημεία με 

κόκκινο και μικρή στα μπλε σημεία. Ξεκινώντας από πάνω αριστερά και πηγαίνοντας δεξιά 
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και ύστερα στην επόμενη γραμμή κ.ο.κ. έχουμε απεικονίσει τις πιθανότητες μετάβασης για 

διαφορετικό αριθμό ιδιοδιανυσμάτων. Πιο συγκεκριμένα έχουμε πάρει ως αριθμούς 

ιδιοδιανυσμάτων δυνάμεις του 2. Παρατηρούμε ότι για το συγκεκριμένο χρόνο οι 

πιθανότητες μετάβασης προς σημεία μακρινότερα μειώνονται πολύ γρήγορα. 

Για να έχουμε μία πλήρη εικόνα θα πρέπει να μελετήσουμε διαφορετικούς χρόνους. Για 

παράδειγμα για χρόνο t=16, έχουμε: 

  

  

  

Σχήμα 76: Η συνεισφορά των μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων στην «τοπικότητα» για χρόνο t=16. 

 

Παρατηρούμε ότι για χρόνο t=16 τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιώντας 64 ιδιοδιανύσματα που είναι και τα μέγιστα έχουμε μία λιγότερο τοπική 

ανάλυση κυρίως από το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή παραμένει ως έχει σε αντίθεση με 
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τη περίπτωση όπου “t=2” ¨οπου η έννοια της τοπικότητας συνέχιζε να αυξάνει. 

Λαμβάνουμε τέλος και ένα μεγάλο χρόνο για να δούμε πως μεταβάλλονται οι πιθανότητες. 

 

Για t=512 παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας 5 ιδιοδιανύσματα έχουμε μία μεγάλη 

πιθανότητα μετάβασης από το σημείο έναυσης προς τα υπόλοιπα σημεία παρότι το σημείο 

έναυσης βρίσκεται μέσα σε μία περιοχή όπου σε μικρότερους χρόνους θα είχε πολύ μικρή 

πιθανότητα να διαφύγει. 

  

Σχήμα 77: Η συνεισφορά των μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων στην «τοπικότητα» για χρόνο t=512. 

 

4.9. . Πειραματικά Αποτελέσματα 
 

Το bulls eye τεστ που όπως είδαμε και προηγουμένως δίνεται από τον εξής τύπο: 

                
 

   
                  

 

   
          

  

   

 

   

  

   

 

 

μας απέδωσε τα εξής ποσοστά: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MPEG-7 

Εccentricity Histograms 43.5 

Graph Median Histograms 45.2 
Πίνακας 3: Αποτελέσματα της μεθόδου. 
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4.10. Σχόλια Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα που λάβαμε στην περίπτωση αυτή δεν ήταν τα αναμενόμενα. Βέβαια 

περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης υπάρχουν ακόμη και αυτός είναι ένας μελλοντικός στόχος. 

Από την άλλη τα συμπεράσματα που λαμβάνει κανείς από τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 

πολλά και σημαντικά.  

Το σημαντικότερο σημείο στο συγκεκριμένο πείραμα ήταν θα λέγαμε η μελέτη του αριθμού 

των ιδιοδιανυσμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανακατασκευή του πίνακα και το πώς η 

χρήση μεγάλων ιδιοδιανυσμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μία «τοπική»  ανάλυση. Βέβαια 

όπως είδαμε στην παρούσα εφαρμογή η «τοπική»  ανάλυση δεν είναι αποδοτική. 

Μία αισιόδοξη εκτίμηση είναι ότι ο συνδυασμός ιστογραμμάτων που προκύπτουν από 

διαφορετικά σημεία τα οποία θα καθορίζονται χωρικά βάση κάποια λογικής θα μπορέσει 

μελλοντικά να μας αποδώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 
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