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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 

Η συνοπτική ταξινόμηση των συστημάτων καιρού αφορά πληθώρα περιβαλλοντικών εφαρμογών. 

Προσφάτως, η γνωστική περιοχή για την οποία η συνοπτική ταξινόμηση έχει βαρύνουσα σημασία είναι 

αυτή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η γνώση της συνοπτικής κλιματολογίας μιας περιοχής, επιτρέπει 

την πρόγνωση και ενδεχομένως την αποφυγή επεισοδίων ρύπανσης, τα οποία οφείλονται είτε σε 

τοπικές πηγές είτε στην μεταφορά ρύπων. Η γνώση αυτή ενισχύεται σημαντικά μέσω της 

κατηγοριοποίησης (ταξινόμησης) των συνοπτικών καταστάσεων που επικρατούν σε μία δεδομένη 

περιοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες «αυτόματης», μη εμπειρικής, ταξινόμησης με 

την χρήση Η/Υ. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες επικεντρώνονται σε κλασικές στατιστικές μεθόδους.  

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδων και η υλοποίηση αλγορίθμων για 

την εξαγωγή και ψηφιακή επεξεργασία περιβαλλοντικών σημάτων και εικόνων. Η εφαρμογή των 

ανωτέρω οδηγεί στη δημιουργία έμπειρων συστημάτων συνοπτικής ταξινόμησης των συστημάτων 

καιρού, η οποία βασίζεται σε μεθόδους επεξεργασίας εικόνας, ανάλυσης και ομαδοποίησης 

δεδομένων, αναγνώρισης προτύπων και θεωρίας γράφων. Η σκοπιμότητα της παρούσης έρευνας 

διαφαίνεται από τη πρωτοτυπία που παρουσιάζει, η οποία έγκειται στο γεγονός ότι οι τεχνικές που 

παρουσιάζονται και που έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς σειρά προβλημάτων ταξινόμησης σε 

διάφορους γνωστικούς τομείς, εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε θέματα Μετεωρολογίας-

Κλιματολογίας-Φυσικής του Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για την συνοπτική ταξινόμηση των 

συστημάτων καιρού. Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας εικόνας, θεωρίας 

γράφων και ανάλυσης δεδομένων, καθιστούν τις προτεινόμενες προσεγγίσεις αυτής της διατριβής 

ανταγωνιστικές τόσο σε επίπεδο ποιότητας ταξινόμησης όσο και σε υπολογιστικό χρόνο.    

 

 

 



 

 

[V] 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής περιγράφεται γενικά το αντικείμενο της συνοπτικής 

κλιματολογίας. Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά δύο βασικοί αλγόριθμοι ομαδοποίησης, ο k-

means και ο FCM, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς κατά διάφορα στάδια της παρούσας μελέτης. 

Ένα βασικό εργαλείο της ανάλυσης δεδομένων είναι η μείωση διαστάσεων. Συνεπώς, εισάγονται στην 

συνέχεια βασικές αντιπροσωπευτικές μέθοδοι γραμμικής και μη-γραμμικής μείωσης διάστασης, οι 

PCA, MDS και Laplacian Eigenmaps. Για την αξιολόγηση της ομαδοποίησης, παρουσιάζονται τέσσερις 

βασικοί δείκτες, και στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου δίνονται οι βασικές αρχές της θεωρίας γράφων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την προτεινόμενη μέθοδο ταξινόμησης πλεγματικών χαρτών καιρού 

μέσω του αλγορίθμου Dominant Sets. Πρόκειται για μια μέθοδο που εφαρμόζει ομαδοποίηση στο 

πεδίο γράφου, έχοντας βασιστεί σε μια ευφυή επιλογή πρωτοτύπων μέσω του FCM. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν καταδεικνύουν την καταλληλότητα της προτεινομένης ομαδοποίησης 

σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων αιχμής (state of the art).    

Η ύπαρξη ογκωδών βάσεων δεδομένων από εικόνες συνοπτικών χαρτών σε ψηφιακή αλλά και έντυπη 

μορφή, οδηγούν στην ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων ομαδοποίησής τους. Μια προσέγγιση ταξινόμησης 

προτύπων εικόνων χαρτών καιρού παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3. Οι περιγραφείς σχήματος (shape 

descriptors) της ανακατασκευής χώρου φάσεων και του κώδικα αλυσίδας αποτελούν τις κύριες 

μεθόδους εξαγωγής χαρακτηριστικών από τις χαρακτηριστικές ισοϋψείς καμπύλες των συνοπτικών 

χαρτών. Στη συνέχεια παρατίθενται μέθοδοι ομοιότητας των προκυπτουσών πολυδιάστατων 

κατανομών, όπως το στατιστικό τεστ Wald – Wolfowitz (WW), η Αμοιβαία Απόσταση Κοντινότερου 

Σημείου (Mutual Nearest Point Distance - MNPD) και η Δυναμική Χρονική Στρέβλωση (Dynamic Time 

Warping - DTW). Τα πειραματικά αποτελέσματα της ταξινόμησης πραγματοποιούνται σε αντιπαράθεση 

με μια εμπειρική ταξινόμηση αναφοράς για την περιοχή της Ελλάδας, όπου διαφαίνεται ένα υψηλό 

ποσοστό ταύτισης με αυτήν.   

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών από περιβαλλοντικά σήματα ολοκληρώνεται στο Κεφάλαιο 4, με την 

ομαδοποίηση μέσω ανάλυσης συστάδων (cluster analysis) δορυφορικών δεδομένων εκτίμησης 

νέφωσης. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο προσδιορισμός σαφών γεωγραφικών περιοχών του 

Ελλαδικού χώρου, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την βάση για τη δημιουργία σταθμών δικτύου 

καταγραφής της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα δεδομένα που ομαδοποιούνται είναι δορυφορικά δεδομένα 
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του παράγοντα επίδρασης νέφωσης (Cloud Modification Factor – CMF) για την περιοχή της Ελλάδας, 

κατά τη χρονική περίοδο 2009-2010.     

Τέλος, το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει γενικά συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και 

επέκταση των μεθόδων που υλοποιήθηκαν. 
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PREFACE 

 

The synoptic classification of weather systems involves a variety of environmental applications. 

Recently, the synoptic classification has been found to be relevant with the cognitive area of air 

pollution. Knowing the synoptic climatology of a region, allows the prediction and possibly the 

prevention of pollution incidents, resulting in either local sources or in transport of pollutants. This 

knowledge is greatly enhanced by the categorization (classification) of the synoptic conditions in a given 

area. In recent years ‘automatic’, non-empirical, classification methods have been developed using 

computers. So far these efforts have been based on classical statistical methods. 

The aim of this PhD thesis is the development of methods and the implementation of algorithms to 

extract and process digital signals and environmental images. Consequently, expert systems for the 

synoptic classification of weather systems are created based on methods relative to image processing, 

data analysis and clustering, pattern recognition and graph theory. The objective of this research is 

demonstrated by its own originality which lies in the fact that the presented techniques have 

successfully addressed a number of classification problems in different topics. It is the first time that 

such methods have been applied on Meteorology-Climatology-Physics of the Environment in Greece, 

namely the synoptic classification of weather systems. The characteristics of the modern methods 

proposed in this PhD thesis are competitive both in classification quality and in computational time. 
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μου παρέσχε την ευκαιρία να συνεχίσω τις προπτυχιακές μου σπουδές και αποτέλεσε καταλυτικό 

συμβουλάτορα στις επιστημονικές κατευθύνσεις της εργασίας μου για τα οποία τον ευχαριστώ 

ιδιαιτέρως. Ομοίως, ευχαριστώ, το τρίτο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, τον 

Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιου Πατρών κ. Γεώργιο Οικονόμου, που είχε ουσιαστική 

συνεισφορά και μου παρείχε στοχευµένες παρατηρήσεις στα ζητήματα που αφορούν αυτήν τη 

διατριβή.   



 

 

[XV] 

 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιου 

Πατρών κ. Ανδρέα Καζαντζίδη για τις πολύτιμες συμβουλές του, τις νέες ιδέες και κατευθύνσεις με τις 

οποίες με τροφοδότησε κατά την συνεργασία που είχα μαζί του. Επίσης, από την αρχή εκπόνησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  - ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 

ΓΡΑΦΩΝ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ποιότητα του αέρα, η όξινη βροχή, τα υδάτινα αποθέματα 

και η ποιότητα των υδάτων, διεργασίες οι οποίες σχετίζονται με αυτά, επηρεάζονται σημαντικά από 

την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Επιστήμονες, μηχανικοί περιβάλλοντος, ακόμα και πολιτικοί έχουν 

την δυνατότητα να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές ώστε να περιορίσουν τις επιδράσεις πολλών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, εάν αντιληφτούν το πώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ελέγχει την 

ατμοσφαιρική συμπεριφορά.  

Εξ ορισμού, το πεδίο της συνοπτικής κλιματολογίας μελετά τις σχέσεις ανάμεσα στην ατμοσφαιρική 

κυκλοφορία και του επιφανειακού περιβάλλοντος (surface) μιας περιοχής. Με τον όρο επιφάνεια 

(surface) θεωρείται το πλανητικό οριακό στρώμα, το οποίο έχει μέσο πάχος περίπου ενός χιλιομέτρου 

(km).  

Δεδομένου ότι η συνοπτική κλιματολογία επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις σε βασικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ ατμόσφαιρας και επιφάνειας, έχει μεγάλες δυνατότητες συμβολής στη βασική αλλά και την 

εφαρμοσμένη έρευνα στις περιβαλλοντικές επιστήμες.   

Η ταξινόμηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική γιατί : 

α) εισάγει δομή, τάξη και απλότητα στο περίπλοκο σύστημα της ατμόσφαιρας, επιτρέποντας την 

αναγνώριση των σημαντικών χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας 

β) περιγράφει συνοπτικά τα σύνθετα χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας 
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Το σύνολο των συνοπτικών-κλιματολογικών μελετών κινούνται από κοινού σε τέσσερις συνιστώσες. 

Πρώτον, ασχολούνται με την ταξινόμηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας υπό οιανδήποτε τρόπο.  

Δεύτερον, όλες οι συνοπτικές κλιματολογίες συνδυάζουν τουλάχιστον δυο κλίμακες ανάλυσης: την 

μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική κυκλοφορία και του μικρότερης κλίμακας περιβάλλοντος επιφάνειας. 

Η συσχέτιση των φυσικών διεργασιών που δρουν σε διάφορες κλίμακες αποτελεί ένα από τα 

θεμελιώδη θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος (Rosswall et al, 1988; 

Turner et al., 1989).  

Το τρίτο κοινό πεδίο μελέτης διαμορφώνεται από τη μελέτη της επίδρασης της κλιματικής 

μεταβλητότητας στο επιφανειακό περιβάλλον. Οι εποχιακές και ετήσιες διακυμάνσεις στην 

ατμοσφαιρική κυκλοφορία καθορίζουν το κλίμα επιφανείας μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. Ένα 

από τα πιο σημαντικά ζητούμενα της συνοπτικής κλιματολογίας είναι η εξακρίβωση του μηχανισμού 

της επίδρασης αυτών των μεταβολών στο περιβάλλον.  

Ως τέταρτη ομοιότητα ανάμεσα στις μελέτες συνοπτικής κλιματολογίας είναι η επικέντρωση σε μια 

περιοχή ως την βασική χωρική περιοχή ενδιαφέροντος. Η κλίμακα της υπό εξέταση ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας μπορεί να ποικίλει από πλανητική σε μικρή συνοπτική κλίμακα, ωστόσο η κυκλοφορία 

είναι πάντα συνδεδεμένη με το επιφανειακό περιβάλλον της περιοχής. Παρόλο που η πρακτικότητα 

αντιμετώπισης ενός προβλήματος περιορίζει την ανάλυση σε δεδομένα επιφάνειας τα οποία 

συλλέγονται σε ένα σημείο, οι ερευνητές θεωρούν πως το σύνολο τέτοιων σημείων ανταποκρίνεται 

στην συνολική περιοχή ενδιαφέροντος. 

Ασχέτως με το κοινό σημείο αναφοράς που έχουν οι παραπάνω τέσσερις συνιστώσες μελέτης, οι 

προσεγγίσεις συνοπτικής κλιματολογίας έχουν μια ροπή διαφοροποίησης. Όλες οι συνοπτικές-

κλιματολογικές μελέτες χρησιμοποιούν μια εκ των δύο βασικών προσεγγίσεων ταξινόμησης. Αυτές 

ορίζονται από τον Υarnal (1993) ως ταξινόμηση κυκλοφορίας-προς-περιβάλλον (circulation-to-

environment) και ταξινόμηση περιβάλλοντος-προς-κυκλοφορία (environment-to-circulation).  

Η διάκριση ανάμεσα στις δυο προσεγγίσεις βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο η ατμοσφαιρική 

ταξινόμηση και το επιφανειακό περιβάλλον σχετίζονται μεταξύ τους. Στην πρώτη περίπτωση, τα 

περιβαλλοντικά δεδομένα αξιολογούνται ως προς τις συνοπτικές κατηγορίες, ενώ στην δεύτερη, οι 

συνοπτικές κατηγορίες καθορίζουν τα κριτήρια που βασίζονται σε μια περιβαλλοντική μεταβλητή 

(Σχήμα 1.1).   
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Ταξινόμηση
κυκλοφορίας-προς-περιβάλλον

Ταξινόμηση
περιβάλλοντος-προς-κυκλοφορία

Τύπος 
ταξινόμησης;

Επιλογή δεδομένων κυκλοφορίας 
και περιβαλλοντικών δεδομένων

διενέργεια ταξινόμησης πρώτα,
συσχέτιση με το περιβάλλον στη συνέχεια

ταξινόμηση δεδομένων κυκλοφορίας με 
κριτήρια βασισμένα στο περιβάλλον

 

ΣΧΗΜΑ 1.1 - ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι συνοπτικές ταξινομήσεις, αν και χρησιμοποιούν προσεγγίσεις ταξινόμησης κυκλοφορίας-προς-

περιβάλλον (circulation-to-environment) ή ταξινόμησης περιβάλλοντος-προς-κυκλοφορία, συχνά 

διαφοροποιούνται σε δύο τρόπους ομαδοποίησης των δεδομένων. Από την μια πλευρά είναι οι 

συνοπτικοί τύποι, οι όποιοι ταξινομούν παρόμοιες καιρικές ιδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε ιδιοανάλυση συνοπτικών τύπων χρησιμοποιώντας μια μίξη 

από PCA και ανάλυση συστάδων (cluster analysis)  με σκοπό την αναγνώριση συνδυασμών 

χαρακτηριστικών στοιχείων καιρού από διαφορετικές αέριες μάζες. Κάθε συνοπτικός τύπος που 

βασίζεται σε ιδιοδιανύσματα, αντιπροσωπεύει μια διακριτή μίξη θερμοκρασίας, υγρασίας, 

νεφοκάλυψης, πίεσης, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου.  

Ο έτερος τρόπος αφορά στις ταξινομήσεις προτύπων χαρτών (map – patterns) οι όποιοι απεικονίζουν  

κέντρα πιέσεων, κλίσεις και σύμβολα που εντοπίζονται σε συλλογές από επιφάνειες πιέσεων. Αυτές οι 

προσεγγίσεις ταξινομούν τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων – στην περίπτωση αυτή των πιέσεων.  

Η συνοπτική κλιματολογία διακρίνεται και σε δύο ακόμα κατηγορίες, τις εμπειρικές και τις αυτόματες 

ταξινομήσεις. Στην εμπειρική ταξινόμηση, κάθε στοιχείο δεδομένων χειρίζεται και αποδίδεται σε μια 

συνοπτική κατηγορία από κάποιον ερευνητή, ο οποίος χρησιμοποιεί μια ταξινόμηση που αναπτύχθηκε 

από κάποιον άλλο επιστήμονα ή αναπτύσσοντας ο ίδιος κάποια νέα ταξινόμηση. Αντίθετα, οι 
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αυτόματες προσεγγίσεις αναφέρονται σε μεθόδους που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(Η/Υ) ή υποβοηθούνται από αυτούς, επεξεργαζόμενοι πραγματικά δεδομένα. Ο Η/Υ καθορίζει τις 

κλάσεις και αναθέτει τα δεδομένα σε αυτές τις κατηγορίες.        

Καταλήγοντας, εντοπίζονται μερικές κατηγορίες μεθόδων ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται στην 

σύγχρονη συνοπτική κλιματολογία (Yarnal, 1993), οι οποίες είναι οι εξής: 

 Εμπειρικές ταξινομήσεις συνοπτικών τύπων  

 Ταξινομήσεις προτύπων χαρτών βασισμένες σε συσχέτιση (correlation) 

 Ταξινομήσεις συνοπτικών τύπων βασισμένες σε ιδιοδιανύσματα (eigenvector) 

 Ταξινομήσεις προτύπων χαρτών βασισμένες σε ιδιοδιανύσματα (eigenvector) 

 Περιφερειοποιήσεις (regionalizations) βασισμένες σε ιδιοδιανύσματα (eigenvector) 

 Στοιχειοθετήσεις (compositing) 

 Δείκτες κυκλοφορίας (circulation indices) 

 Specifications–Προδιαγραφές 

 

K-MEANS CLUSTERING 

 

Ο αλγόριθμος k-means1 ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων που εκτελούν αυστηρή ομαδοποίηση, 

και αποτελεί ίσως τον πιο συνηθισμένο αλγόριθμο ομαδοποίησης δεδομένων σε πολλούς τομείς της 

σύγχρονης επιστήμης. 

Ο k-means είναι ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης N  σημείων-διανυσμάτων που βρίσκονται σε I-

διάστατο χώρο, σε K  κλάσεις που αποτελούν αμοιβαίως αποκλειόμενα σύνολα. Κάθε κλάση 

αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσμα 
 k

m  που ονομάζεται μέσος ή κέντρο (centroid). 

Αν τα δεδομένα συμβολίζονται ως   n
x  όπου  1,2,...,n N , κάθε διάνυσμα x  έχει I συντεταγμένες 

ix . Έστω  ότι ο I-διάστατος χώρος στον οποίο βρίσκεται το x  είναι πραγματικός, δηλαδή ο 
I , και ότι 

                                                             
1

 Ο όρος "k-means" χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον James MacQueen το 1967, όμως η ιδέα προέρχεται από τον Hugo 

Steinhaus από το 1956. Ο κλασικός αλγόριθμος αρχικά προτάθηκε από τον Stuart Lloyd το 1957 σαν τεχνική για pulse-code 
modulation, όμως δεν δημοσιεύθηκε μέχρι το 1982.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation
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υπάρχει μία μετρική που καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων του χώρου αυτού, για 

παράδειγμα η Ευκλείδεια (L2) νόρμα 

   
2

,
I

i i

i

d x y x y   (1.1) 

Σκοπός του αλγορίθμου είναι να επιτύχει την ανάθεση των σημείων στα κατάλληλα κέντρα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα των αποστάσεων totD  του κάθε σημείου από το κέντρο 

της κλάσης (point-to-centroid distance) στην οποία ανήκει, αθροιστικά για όλες τις κλάσεις. Δηλαδή 

 

   
        

,

arg min ,     με    ,
n k

k

n k n n

k opt tot tot k

r K N

r D D d r 
m

m x    (1.2) 

όπου 
 n

kr  οι μεταβλητές “ευθύνης” που ορίζονται παρακάτω. 

Για να εκκινήσει ο αλγόριθμος τα K  κέντρα   k
m πρέπει να αρχικοποιηθούν είτε με τυχαίες τιμές, 

είτε με συντεταγμένες τυχαίων σημείων υπαρκτών όμως στο σύνολο των δεδομένων.  Μετά την 

αρχικοποίηση ο αλγόριθμος λειτουργεί πλέον σαν διαδικασία δύο σταδίων.  

 Κατά το πρώτο στάδιο εκτελούνται ομαδικές ανανεώσεις (batch updates) των αναθέσεων για το 

σύνολο των δεδομένων, και επαναϋπολογισμός των κέντρων των κλάσεων μετά την κάθε σύνολο 

ανανεώσεων. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από δύο επιμέρους βήματα που εκτελούνται με 

επαναληπτικό τρόπο. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής: 
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 Διαδικασία Ανάθεσης. Κάθε σημείο n  ανατίθεται στο κοντινότερο κέντρο. Έστω 
 ˆ n

k  το 

γεγονός κατά το οποίο το σημείο 
 n

x  ανατίθεται στην κλάση 
 n

k . Τότε 

 

 ),(minargˆ )()()( nk

k

n dk xm    (1.3) 

Μία εναλλακτική ισοδύναμη αναπαράσταση της ανάθεσης σημείων σε κλάσεις είναι οι 

μεταβλητές “ευθύνης” 
 n

kr . Κατά τη διαδικασία ανάθεσης η  
 n

kr  γίνεται 1 αν το κέντρο 

k  είναι το κοντινότερο στο σημείο 
 n

x , αλλιώς είναι μηδέν. Δηλαδή 














k

k
r n

k (n)

(n)
)(

k̂ ,0

k̂ ,1




 (1.4) 

         Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο σημείο απέχει εξίσου από περισσότερα του ενός κέντρα, 

το 
 n

x  ανατίθεται συμβατικά στον κέντρο με τον μικρότερο δείκτη (label). 

 

 Διαδικασία Ανανέωσης. Τα κέντρα των κλάσεων επαναϋπολογίζονται ώστε να ταυτίζονται με 

τη μέση τιμή (σε κάθε διάσταση) των σημείων που τους έχουν ανατεθεί προηγούμενα.  Έτσι 

 

)(

)()(

)(

k

n

n

n

k
k

R

r x

m


    (1.5) 

όπου 
 k

R  είναι η συνολική ευθύνη του κέντρου k  

 


n

n

k

k rR )()(    (1.6) 

Αν 
 

0
k

R   τότε το κέντρο 
 k

m  μένει ως έχει. 
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Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου οι αναθέσεις των σημείων σε κλάσεις 

παύουν να μεταβάλλονται. Κατά το στάδιο αυτό  ο αλγόριθμος συνήθως δεν συγκλίνει σε τοπικό 

ελάχιστο, καθώς η αλλαγή ανάθεσης έστω και ενός σημείου σε κάποια επανάληψη μπορεί να 

αυξάνει το συνολικό άθροισμα των αποστάσεων totD . Μόνο σε μικρά σύνολα σημείων είναι 

πιθανή μία σύγκλιση σε τοπικό ελάχιστο. Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη, όμως 

αυτό που καταφέρνει ουσιαστικά είναι μόνο προσεγγίζει μία πιθανή λύση, σαν σημείο εκκίνησης 

για το δεύτερο στάδιο2. 

 Κατά το δεύτερο στάδιο εκτελούνται online updates των 
 n

kr ,   k
m  και totD . Αυτό σημαίνει 

πως για κάθε σημείο ξεχωριστά μεταβάλλεται η ανάθεση, αν το γεγονός αυτό συνεπάγεται 

μείωση της τιμής του totD , δηλαδή    ˆ arg min
n

tot
k

k D  και στη συνέχεια επανϋπολογίζονται τα 

 k
m . Συνεπώς κάθε επανάληψη του δεύτερου σταδίου συνίσταται από το πέρασμα από όλα τα 

σημεία. Η διαδικασία αυτή εκτελείται επίσης επαναληπτικά. Ο αλγόριθμος σταματά όταν ο 

ρυθμός μεταβολής του totD  μετά από κάθε επανάληψη γίνει μικρότερος μίας τιμής κατωφλίου, 

ή μετά το πέρας προκαθορισμένου αριθμού επαναλήψεων. Έτσι το δεύτερο στάδιο εγγυημένα 

θα συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο (local minimum). 

 

Το πρόβλημα της εύρεσης του ολικού ελαχίστου (global minimum) μπορεί να λυθεί γενικά μόνο με 

διεξοδική αναζήτηση σε ολόκληρο τον χώρο των σημείων εκκίνησης του αλγορίθμου. Τις περισσότερες 

φορές πάντως, η πολλαπλή εκτέλεση του αλγορίθμου με διαφορετικά κάθε φορά, τυχαία επιλεγμένα 

σημεία εκκίνησης, επιτυγχάνει την σύγκλιση στο επιθυμητό ολικό ελάχιστο.  

                                                             
2

 Πολλές φορές στη βιβλιογραφία σαν αλγόριθμος k-means παρουσιάζεται μόνο το πρώτο στάδιο του 

αλγορίθμου (MacKay, 2003)καθώς τη δεκαετία του ’60 όταν ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο 
αλγόριθμο δεν ήταν υπολογιστικά συμφέρουσα η διαδικασία των online updates σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. 
Έτσι, οι ερευνητές αρκούνταν στην προσεγγιστική λύση του προβλήματος. 
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ΣΧΗΜΑ 1.2 - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ  K-MEANS ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 40 ΣΗΜΕΙΩΝ. ΔΥΟ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ 4 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.  

 

Για τον υπολογισμό των αποστάσεων στο χώρο 
I  των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιαδήποτε μετρική εξυπηρετεί καλύτερα την ομαδοποίηση, ανάλογα την εφαρμογή και τη 

μορφολογία των δεδομένων. Οι πιο κοινά χρησιμοποιούμενες μετρικές είναι η Ευκλείδεια νόρμα 

(Squared Euclidean distance), η L1 νόρμα (Sum of absolute differences) και 1 cos( )  όπου φ η γωνία 

που σχηματίζουν δύο διανύσματα στον χώρο 
I . Εδώ τα δεδομένα αντιμετωπίζονται σαν 

διανύσματα, και η ομαδοποίηση έχει καθαρά γεωμετρικά κριτήρια. 

 

FUZZY C-MEANS (FCM) CLUSTERING 

 

Ο αλγόριθμος fuzzy C-means εισήχθη από τον J.C. Bezdec (1981) και αποτελεί μία τεχνική μη αυστηρής 

ομαδοποίησης δεδομένων. Συνεπώς αν  1 2, ,..., nS x x x  αποτελεί το σύνολο των δεδομένων προς 

ομαδοποίηση και αναζητούνται οι c  κλάσεις cSSS ,...,, 21 , τότε ισχύει SSSS c  ...21  ενώ 

επίσης  , , :i jS S i j i j     σε αντίθεση με τους αλγόριθμους αυστηρής ομαδοποίησης. 
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Η ομαδοποίηση και στην περίπτωση του FCM γίνεται με στόχο την ελαχιστοποίηση μίας 

αντικειμενικής συνάρτησης. Η συνάρτηση αυτή είναι η 

 
2

1 1

,
c n

m

ik k i

i k

J U V u x v
 

 
       

(1.7)

 

όπου 

 1 2, ,..., nx x x  είναι τα n το πλήθος σημεία προς ομαδοποίηση 

  1 2, ,..., cV v v v  είναι τα κέντρα των c το πλήθος κλάσεων 

  ikU u  είναι ένας c n  πίνακας  , όπου iku  είναι ο συντελεστής συμμετοχής του k σημείου 

στην κλάση i. Στον συντελεστή συμμετοχής κάθε σημείου γίνεται κανονικοποίηση ως προς το 

σύνολο των κέντρων, επομένως για τα στοιχεία iku  του πίνακα U ισχύουν τα εξής: 

  0 1, 1,..., , 1,...,iku i c k n     

 

1

1, 1,...,
c

ik

i

u k n


   

 

1

0 , 1,...,
n

ik

k

u n i c


    

 m  είναι εκθετικός συντελεστής βάρους με  mm   ,1  (συνηθέστερα 2m  ). 
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Κατά συνέπεια πριν ξεκινήσει η εκτέλεση του αλγορίθμου πρέπει να επιλεγούν οι παράμετροι c και m. 

Όπως και στην περίπτωση του k-means, πριν εκκινήσει η επαναληπτική διαδικασία τριών σταδίων που 

τον αποτελεί, πρέπει τα κέντρα των c το πλήθος κλάσεων να αρχικοποιηθούν είτε σε τυχαία σημεία, 

είτε σε τυχαία επιλεγμένα σημεία από το σύνολο S. Αφού αρχικοποιηθεί ο πίνακας  
 0

V  (ο δείκτης 0 

φανερώνει πως πρόκειται για την αρχική κατάσταση του πίνακα V ) τα αλγοριθμικά βήματα που 

ακολουθούνται έχουν ως εξής: 

 

1. Υπολογισμός του πίνακα συμμετοχής 
 

U


 σύμφωνα με τη σχέση 

 

 

1
1

2

1
1

2
1

1

, όπου 1,..., και 1,...,

1

m

k i

ik
m

c

j
k j

x v
u i c k n

x v







 
 

    

 
 
 
 



(1.8) 

 

όπως είναι προφανές, ο βαθμός συμμετοχής ενός σημείου σε μία κλάση είναι αντίστροφος 

της δύναμης  1m  της απόστασης του σημείου από το κέντρο της κλάσης. 

2. Υπολογισμός των κέντρων 
 

V


 των κλάσεων, μέσω της σχέσης 

 

ci

u

xu

v
n

k

m

ik

n

k

ik

m

ik

i ,...,1  ,

1

1 







    (1.9) 

3. Υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης 
 

J


 

4. Έλεγχος συνθήκης τερματισμού. Τερματισμός της διαδικασίας ή επανάληψη από το βήμα 

1 με 1   . 
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Η συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου μοιάζει με την αντίστοιχη συνθήκη του k-means. Αν δηλαδή η 

μεταβολή της αντικειμενικής συνάρτησης σε σχέση με την τιμή της στο τέλος της προηγούμενης 

επανάληψης είναι μικρότερη μίας τιμής κατωφλίου 

  )1()( aa JJ     (1.10) 

ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι ίσος με ένα μέγιστο επιτρεπτό αριθμό max  , ο αλγόριθμος 

τερματίζει τη λειτουργία του. 

Όπως και στην περίπτωση του αλγορίθμου k-means είναι εγγυημένο πως η προηγούμενη 

επαναληπτική διαδικασία θα οδηγήσει σε τοπικό ελάχιστο (local minimum) της αντικειμενικής 

συνάρτησης. Όμως και πάλι η εξεύρεση του ολικού ελάχιστου (global minimum) απαιτεί γενικά 

διεξοδική αναζήτηση σε ολόκληρο το χώρο των σημείων εκκίνησης 
 0

V  του αλγορίθμου. Ο χώρος 

αυτός είναι ουσιαστικά ο χώρος που βρίσκεται ο 
 0

V  αν θεωρηθεί διάνυσμα, δηλαδή ο 
)( lc , όπου l  

ο αριθμός των διαστάσεων του χώρου στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα. Είναι φανερό πως η 

διεξοδική αναζήτηση είναι υπολογιστικά ασύμφορη για δεδομένα με μεγάλη διασπορά μέσα σε 

χώρους υψηλών διαστάσεων και μεγάλο πλήθος κλάσεων. Ευτυχώς και στην περίπτωση του FCM η 

επανάληψη της διαδικασίας με διαφορετικά κάθε φορά σημεία εκκίνησης, τις περισσότερες φορές 

οδηγεί στην εξεύρεση ολικού ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως αν σε κάποια εφαρμογή δεν απαιτείται σαν πληροφορία ο 

βαθμός συμμετοχής του κάθε σημείου σε όλες τις κλάσεις, αλλά μόνο η κλάση στην οποία ανήκει, τότε 

προφανώς το σημείο θα ανατεθεί στην κλάση στην οποία έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Συνεπώς ο 

αλγόριθμος FCM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαδικασίες που απαιτείται αυστηρή ομαδοποίηση. 
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ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Η πλειονότητα των μεθόδων επικύρωσης ομαδοποίησης επισημαίνουν τη αναγκαιότητα της σύγκρισης 

των αποτελεσμάτων ενός αλγορίθμου ομαδοποίησης με βάση εξωτερικά ή εσωτερικά κριτήρια 

αναφοράς. Η επικύρωση ομαδοποίησης (clustering validation) είναι μια τεχνική για τον προσδιορισμό 

του κατάλληλου αριθμού κλάσεων μιας διαδικασίας ομαδοποίησης. Οι μέθοδοι επικύρωσης 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις εξωτερικές μεθόδους επικύρωσης, που βασίζονται σε πρότερη 

γνώση σχετικά με τον διαχωρισμό των δεδομένων, καθώς και τις εσωτερικές μεθόδους επικύρωσης, οι 

οποίες εξετάζουν εγγενή στοιχεία της γεωμετρικής δομής των δεδομένων.  

 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ DAVIES-BOULDIN (DB) 

Ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες εσωτερικής επικύρωσης ομαδοποίησης είναι ο δείκτης Davies-

Bouldin (DB) (Davies και Bouldin, 1979). Οι εσωτερικοί δείκτες επικύρωσης χρησιμοποιούνται όταν δεν 

υπάρχει διατιθέμενη σύγκριση μεταξύ μιας προκύπτουσας διαμέρισης και μιας γνωστής διαμέρισης. Ο 

DB χρησιμοποιείται ευρέως για να επικυρώσει μια ομαδοποίηση με βάση τον λόγο του αθροίσματος 

της εντος-κλάσης διασποράς προς το διαχωρισμό μεταξύ-κλάσεων. Ας υποθέσουμε ότι ένα σετ 

δεδομένων κατατάσσονται σε n ομάδες, όπου Ci να ορίζεται ως το κέντρο της κάθε κλάσης. Ο δείκτης 

ορίζεται από την Εξίσωση (1.11), ως: 

 













 
 


 ),(

max
1

1
,,...,1

ji

ji
n

i
jini ccd

dd

n
DB

  

(1.11) 

όπου di είναι η μέση απόσταση μεταξύ των ενδο-αποστάσεων όλων δεδομένων που έχουν ταξινομηθεί 

στην κλάση i, ni 1 , με το κέντρο της κλάσης Ci, και ),( ji ccd ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ των 

κέντρων κλάσεων ic  and jc . Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, ο δείκτης DB εκφράζει την μέση 

ομοιότητα μεταξύ κάθε ομάδας με εκείνη που μοιάζει περισσότερο με αυτή. Ως εκ τούτου, χαμηλές 
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τιμές του δείκτη DB δεικνύουν συμπαγείς και διαχωρισμένες κλάσεις, δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται 

την ελαχιστοποίηση της πιθανής ομοιότητας μεταξύ των κλάσεων. 

 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ DUNN 

Ο δείκτης Dunn (Dunn, 1974) βασίζεται σε εσωτερικά κριτήρια και επιχειρεί να προσδιορίσει τον 

αριθμό των ομάδων που αποδίδουν ένα ‘καλό διαχωρισμό’ από την άποψη του διαχωρισμού και της 

συνοχής των κλάσεων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής: 

 




























 )(max

),(
minmin

,...,1

,...,1,...,1
k

nk

ji

nijni cdiam

ccd
Dunn

    

(1.12) 

με )},({min),( , yxdccd
ji cycxji     (1.13) 

όπου d(ci,cj) είναι η συνάρτηση ανομοιότητας μεταξύ των ομάδων ci και cj, όπως αυτή ορίζεται από την 

ελαχιστοποίηση της απόστασης μεταξύ των σημείων δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές 

κλάσεις. Ο όρος αυτός εκφράζει την μεταξύ-των-κλάσεων απόσταση ανάμεσα στις κλάσεις ic  και jc .  

Ο όρος  )(cdiam
 αντιπροσωπεύει τη διάμετρο μιας κλάσης )},({max)( , yxdcdiam

icyxi  , όπως αυτή 

εκφράζεται από τη μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων μιας συγκεκριμένης κλάσης.  

Η επίπτωση του δείκτη Dunn στο να είναι ευαίσθητος, παρουσία υψηλών διαστάσεων, στο θόρυβο των 

δεδομένων, χειρίζεται μέσω της μείωσης των διαστάσεων. Εάν μια διαμέριση σε n κλάσεις περιέχει 

καλά διαχωρισμένες και συμπαγείς κλάσεις, η απόσταση μεταξύ-κλάσεων αναμένεται να είναι μεγάλη 

και η ενδο-απόσταση ελάχιστη, καθώς τα κέντρα των ομάδων τοποθετούνται απομακρυσμένα στο 

χώρο και οι διάμετροί τους είναι περιορισμένες. Συνεπώς, μεγάλες τιμές του δείκτη Dunn αντιστοιχούν 

σε διαμερίσεις με καλούς σχηματισμούς κλάσεων. 
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Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ PSEUDO-F (PF) 

Το τρίτο εσωτερικό κριτήριο επικύρωσης ομαδοποίησης που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη 

είναι η λεγόμενη στατιστική παράμετρος pseudo-F (pF) (Calinski και Harabasz, 1974). Η στατιστική pF 

υπολογίζεται ως εξής: 

1




n

nN

S

S
pF

w

b      (1.14) 

όπου Sb είναι το άθροισμα των τετραγώνων μεταξύ των κλάσεων και Sw το άθροισμα των τετραγώνων 

εντός των κλάσεων, Ν ο αριθμός των αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί σε n κλάσεις. Συμπαγείς και 

καλά διαχωρισμένες κλάσεις υποδεικνύονται από μεγάλες τιμές της pF, σε σχέση πάντα με τον αριθμό 

των κλάσεων n. 

 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ RAND 

Συνήθως τα αποτελέσματα ομαδοποίησης που απορρέουν από πραγματικά δεδομένα, για παράδειγμα 

μετεωρολογικά δεδομένα, συγκρίνονται ως προς μια διαμέριση αναφοράς. Επομένως, απαιτείται ένα 

εξωτερικό κριτήριο για τη μέτρηση του βαθμού συμφωνίας μεταξύ της παραγόμενης και της 

προκαθορισμένης ομαδοποίησης. 

Ένα από τα πιο γνωστά μέτρα για τη σύγκριση ομοιότητας μεταξύ των δύο διαμερίσεων δεδομένων 

είναι ο δείκτης Rand (RI) (Rand, 1971). Συγκεκριμένα, ο RI μετρά το ποσοστό των συμφωνιών μεταξύ 

δύο διαμερίσεων του ίδιου συνόλου στοιχείων. Θεωρώντας ως Q και W δυο διαφορετικές διαμερίσεις 

n αντικείμενων στο σύνολο },...,{ 1 nssS  , ο RI ορίζεται ως: 

a+b+c+d

a+b
RI(Q,W)     (1.15) 

όπου 

a, ο αριθμός των ζευγών αντικειμένων του S που έχουν ανατεθεί στην ίδια κλάση τόσο στην Q όσο και 

την W διαμέριση, 
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b, ο αριθμός των ζευγών αντικειμένων του S που έχουν ανατεθεί σε διαφορετική κλάση στις Q και W 

διαμερίσεις, 

c, ο αριθμός των ζευγών αντικειμένων του S που έχουν ανατεθεί στην ίδια κλάση στην διαμέριση Q 

αλλά σε μια διαφορετική κλάση στην W, 

d, ο αριθμός των ζευγών αντικειμένων του S που έχουν ανατεθεί σε διαφορετικές κατηγορίες και στην 

Q, αλλά στην ίδια κλάση στην W. 

Συνεπώς, η ποσότητα a + b ποσοτικοποιεί τις συμφωνίες μεταξύ των διαμερίσεων Q και W, ενώ η 

ποσότητα c + d εκφράζει τις διαφωνίες. Αν και ο αριθμός των κλάσεων που προκύπτουν από την 

προτεινόμενη μέθοδο στη μελέτη αυτή είναι προκαθορισμένος και ισούται με τον αριθμό των κλάσεων 

της διαμέρισης αναφοράς, πρέπει να αναφερθεί ότι ο RI παραμένει ανεξάρτητος από τον αριθμό των 

κλάσεων των προς σύγκριση διαμερίσεων καθώς και της ανάθεσης ονόματος κλάσης (label), 

δεδομένου ότι εντοπίζει τους συνδυασμούς που ανατίθενται στο ίδιο (ή διαφορετικό) σύνολο. Το 

ποσοστό των συμφωνιών συνδυασμών στην έξοδο, παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Όσο υψηλότερη τιμή 

του RI, τόσο καλύτερη είναι η μεταξύ των διαμερίσεων συμφωνία. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΥΣ  

 

Η μείωση διαστάσεων είναι μια διαδικασία εύρεσης ενός κατάλληλου χώρου ελαττωμένων 

διαστάσεων, στον οποίο μπορούν να αντιπροσωπευτούν τα αρχικά δεδομένα. Αυτή η διαδικασία έχει 

ως στόχο να συμβάλει στην απεικόνιση δεδομένων στα εξής πεδία: 

 Στη διερεύνηση δεδομένων υψηλών διαστάσεων με σκοπό την ανακάλυψη δομής ή 

προτύπων σχεδίων που θα οδηγήσουν σε μια τυποποίηση στατιστικών υποθέσεων. 

 Άμεση οπτικοποίηση των δεδομένων σε μειωμένο χώρο 2 ή 3 διαστάσεων 

 Ανάλυση των δεδομένων με χρήση στατιστικών μεθόδων, όπως ομαδοποίηση (clustering), 

εξομάλυνση (smoothing), προσδιορισμός πιθανότητας πυκνότητας (probability density 

estimation) και ταξινόμηση (classification) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Μια μέθοδος για μείωση διαστάσεων είναι να επιλεγούν υποσύνολα μεταβλητών προς επεξεργασία 

και να αναλυθούν σε ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να σήμαινε 

την απομάκρυνση πολλής χρήσιμης πληροφορίας. Ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν να 

δημιουργηθούν νέες μεταβλητές συναρτήσει των αρχικών μεταβλητών, όπως γραμμικοί συνδυασμοί 

τους. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να είναι γραμμικοί ή μη γραμμικοί. 

Οι προβολές μπορεί να αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός πίνακα όπου μεταφέρει τα δεδομένα από 

έναν αρχικό χώρο σε έναν χαμηλοδιάστατο. Ως παράδειγμα προβολών, αρχικά θεωρούμε δύο 

δισδιάστατα δεδομένα της μορφής: 

1

4

3
x

 
  
 

    και    2

4

5
x

 
  
 

 

τα οποία προβάλλονται σε μια ευθεία όπου βρίσκεται θ rad πάνω από τον οριζόντιο άξονα x: 

 
















2

2

)(sinsincos

sincos)(cos




P  (1.16) 

Οι συντεταγμένες των προβαλλόμενων παρατηρήσεων είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα των αρχικών 

μεταβλητών, όπου οι στήλες του πίνακα P ορίζουν τα βάρη. Η προβολή μιας παρατήρησης είναι: 

i i
Ty P x  όπου  1,...,i n

  (1.17) 

Επεκτείνοντάς το, οι y συντεταγμένες ως σταθμισμένα αθροίσματα των x μεταβλητών είναι : 

1 11 1 21 2

2 12 1 22 2

i i i

i i i

y P x P x

y P x P x

 

 
     με   1,...,i n

      (1.18) 

Προκειμένου να προβάλουμε τα δεδομένα του πίνακα Χ εφαρμόζουμε γραμμική άλγεβρα, επειδή οι 

παρατηρήσεις είναι γραμμές πίνακα. Υπολογίζοντας το ανάστροφο πίνακα και στα δυο μέλη της 

προηγουμένης εξίσωσης, έχουμε: 
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( )i i

i

T T T

T

y P x

x P



                   

(1.19) 

Τα ανωτέρω δείχνουν την προβολή των δεδομένων σε ένα μονοδιάστατο υπόχωρο, που βρίσκεται υπό 

γωνία θ rad από τον αρχικό οριζόντιο άξονα. Παράδειγμα προβολής στον ίδιο τον οριζόντιο άξονα, 

φαίνονται στο Σχήμα 1.3. Τα δεδομένα έχουν πλέον μια μόνο συντεταγμένη τιμή να αντιπροσωπεύει 

τον αριθμό των μονάδων πάνω στον άξονα x.  

 

 

ΣΧΗΜΑ 1.3 - Η ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (‘X’) ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ Θ (‘ΚΥΚΛΟΙ’), ΟΣΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ X (‘ΑΣΤΕΡΙΑ’)  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) 

Η κύρια επιδίωξη της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) είναι η 

μείωση των διαστάσεων από p σε d, όπου d<p, κερδίζοντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερο 

από την απόκλιση των αρχικών δεδομένων. Με την PCA, μεταφέρονται τα δεδομένα σε ένα νέο σύνολο 

συντεταγμένων ή μεταβλητών το οποίο προκύπτει από γραμμικό συνδυασμό των αρχικών μεταβλητών. 

Επιπροσθέτως, οι παρατηρήσεις στο νέο χώρο κύριων συνιστωσών είναι ασυσχέτιστες. Ο σκοπός είναι 

να κερδιθεί πληροφορία και κατανόηση των δεδομένων καθώς θα εξεταστούν σε έναν νέο χώρο, 
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περισσότερο εύχρηστο. Στο επόμενο Σχήμα 1.4 φαίνεται η δισδιάστατη απεικόνιση των στοιχείων μιας 

βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας PCA. Η κόκκινη γραμμή δείχνει το πρώτο κύριο διάνυσμα 

(συνιστώσα).  

 

ΣΧΗΜΑ 1.4- ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ PCA 

 

PCA ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Η διαδικασία αυτή ξεκινάει με τον πίνακα Xc , με διαστάσεις n x p. Αυτός ο πίνακας περιέχει τις 

παρατηρήσεις, κεντραρισμένες γύρω από μια μέση τιμή, για παράδειγμα αφαιρώντας την μέση τιμή 

των δειγμάτων από κάθε γραμμή πίνακα. Κατόπιν ο πίνακας  συνδιασποράς των δειγμάτων S 

σχηματίζεται ως:  

1

1

T

c cS X X
n


              

(1.20) 

 

Το jk-στο στοιχείο του πίνακα δίνεται από την σχέση:  

1

1
( )( )

1
ij j ik k

n

jk

i

s x x x x
n 

  

 όπου , 1,...,j k p

     (1.21) 

με   
1

1
j ij

n

i

x x
n 

 
            

(1.22)

 

Το επόμενο βήμα είναι να υπολογισθούν τα ιδιοδιανύσματα και ιδιοτιμές του πίνακα S. Οι ιδιοτιμές 

προκύπτουν από την επίλυση της ακόλουθης εξίσωσης για κάθε , 1,...,il k p  
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0S lI                                  (1.23) 

όπου Ι είναι ένας p x p πίνακας  ταυτότητα (μοναδιαίος). Η παραπάνω Εξίσωση 1.23, αποτελεί μια 

πολυωνυμική εξίσωση p βαθμού. Τα ιδιοδιανύσματα βρίσκονται λύνοντας τα παρακάτω σύνολα 

εξισώσεων για αj 

( ) 0j jS lI a      με    1,...,j p
  (1.24) 

υπό την συνθήκη ότι το σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων είναι ορθοκανονικό. Αυτό σημαίνει πως για 

, 1,...,i j p και i j  

ισχύουν : 

0

1




T

ij

T

ii

aa

aa
  (1.25) 

Κάθε τετραγωνικός, συμμετρικός, μη μοναδιαίος πίνακας μπορεί να μετασχηματιστεί σε διαγώνιο 

μέσω της σχέσης: 

SAAL T    (1.26) 

όπου οι στήλες του Α περιέχουν τα ιδιοδιανύσματα του S, και ο L είναι ο διαγώνιος πίνακας με τις 

ιδιοτιμές πάνω στη διαγώνιο. Εκ παραδοχής, οι ιδιοτιμές είναι διατεταγμένες υπό φθίνουσα μορφή 

1 2 ... pl l l   , με την ίδια διάταξη να είναι επιβεβλημένη και στα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα. 

Στο σημείο αυτό, χρησιμοποιούνται τα ιδιοδιανύσματα του S για να δημιουργηθούν οι νέες 

μεταβλητές, που ονομάζονται κύριες συνιστώσες (PCs). Η j-στη κύρια συνιστώσα PC δίνεται από : 

( )j j
Tz a x x   με 1,...,j p                        (1.27) 

Και τα στοιχεία του α ορίζουν τα βάρη ή τους συντελεστές των αρχικών μεταβλητών στον νέο χώρο 

συντεταγμένων PC. Μπορεί να δειχθεί πως η διαδικασία PCA καθορίζει μια περιστροφή κυρίου άξονα 

των αρχικών μεταβλητών γύρω από τις μέσες τιμές τους, και τα στοιχεία των ιδιοδιανυσμάτων α είναι 

τα συνημίτονα διεύθυνσης που συσχετίζουν τα δύο συστήματα συντεταγμένων. Η παραπάνω εξίσωση 

δείχνει ακριβώς ότι αποτελούν γραμμικό συνδυασμό των αρχικών μεταβλητών.    
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Κλιμακώνοντας τα ιδιοδιανύσματα ώστε να έχουν μοναδιαίο μήκος παράγονται συνιστώσες PC που 

είναι ασυσχέτιστες και οι διακυμάνσεις των οποίων ισούνται με την αντίστοιχη ιδιοτιμή:  

j j jv l a  και 
j

j

j

a
w

l


       

(1.28)

 

Τα τρία ιδιοδιανύσματα αj, vj και wj διαφέρουν μόνο κατά τον παράγοντα κλιμάκωσης. Τα αj, τυπικά 

απαιτούνται για τον έλεγχο της υπόθεσης και άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Από τη στιγμή που 

κλιμακώνονται στη μονάδα, οι συνιστώσες τους κυμαίνονται μεταξύ 1 . Τα διανύσματα vj είναι 

χρήσιμα διότι αυτά και οι συνιστώσες PC τους έχουν ίδιες μονάδες όπως οι αρχικές μεταβλητές. 

Χρησιμοποιώντας τέλος στον μετασχηματισμό τα wj , αποφέρουν συνιστώσες PC ασυσχέτιστες και με 

μοναδιαία διακύμανση.  

Ο μετασχηματισμός των παρατηρήσεων στο σύστημα συντεταγμένων PC, δίδεται ως :  

cZ X A                                   (1.29) 

όπου ο πίνακας Ζ αποτελείται από τις τιμές κύριων συνιστωσών. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι οι τιμές PC 

έχουν μηδενική μέση τιμή επειδή χρησιμοποιούνται δεδομένα που είναι κεντραρισμένα γύρω από την 

μέση τιμή, όπως επίσης και ότι τιμές PC είναι ασυσχέτιστες. Ακόμα θα μπορούσαν να 

μετασχηματιστούν οι αρχικές παρατηρήσεις σε ένα πίνακα Χ με παρόμοιο μετασχηματισμό αλλά οι 

τιμές PC θα είχαν μέση τιμή z . Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να αντιστραφεί ώστε να δίνει μια 

έκφραση συσχέτισης των αρχικών μεταβλητών ως συνάρτηση των συνιστωσών PC : 

Azxx    (1.30) 

Εν κατακλείδι, οι μετασχηματισμένες μεταβλητές είναι συνιστώσες PC και οι χαρακτηριστικές 

μετασχηματισμένες τιμές δεδομένων είναι οι τιμές PC.  

Η διαστατικότητα των τιμών κυριών συνιστωσών στην Εξίσωση 1.29 είναι ακόμα p, άρα δεν μειώθηκαν 

οι διαστάσεις. Γνωρίζουμε ότι το άθροισμα των διακυμάνσεων των αρχικών μεταβλητών ισούται με το 

άθροισμα των ιδιοτιμών. Η ιδέα της μείωσης της διαστατικότητας με PCA στηρίζεται πλέον στην 

ανάλυση σε συνιστώσες PC με τη μεγαλύτερη τιμή, εκτιμώντας το μεγαλύτερο ποσό απόκλισης με 

λιγότερες διαστάσεις ή μεταβλητές PC. Η μείωση των διαστάσεων σε d γίνεται ως: 

d c dZ X A                                (1.31) 
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όπου Αd ο πίνακας που περιέχει τα πρώτα d ιδιοδιανύσματα ή στήλες του Α. Παρατηρείται ότι ο Zd είναι 

ένας n x d πίνακας, στον οποίο κάθε παρατήρηση έχει πλέον μόνο d στοιχεία, και ο Αd είναι p x d 

διαστάσεων πίνακας. 

Στο Σχήμα 1.5 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της προβολής των δεδομένων yeast στις τρεις πρώτες 

συνιστώσες PC, με βάση την μέθοδο του πίνακα συνδιασποράς της PCA. Η βάση δεδομένων yeast που 

απεικονίζεται εδώ, αποτελείται από 384 σημεία των 17 διαστάσεων το καθένα στον αρχικό χώρο, τα 

οποία μειώνονται στις 3 διαστάσεις. 

 

ΣΧΗΜΑ 1.5 - ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ YEAST ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ PC 

 

PCA ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Τα δεδομένα μπορούν να κλιμακωθούν εξ αρχής προκειμένου να έχουν κανονικές μονάδες, όπως ήδη 

περιγράφηκε. Αυτό σημαίνει πως το j-στο στοιχείο του x* δίδεται από τον τύπο :  

* ( )j j

jj

j

x x
x

s


    με   1,...,j p

    (1.32) 
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όπου sjj   η διακύμανση του xj (δηλαδή το jj-στο στοιχείο του πίνακα συσχέτισης των δειγμάτων S). Τα 

κανονικοποιημένα δεδομένα x* θεωρούνται πλέον ως παρατηρήσεις στην διαδικασία της PCA. 

Η συνδιασπορά αυτού του συνόλου κανονικοποιημένων δεδομένων είναι η ίδια, όπως στον πίνακα 

συσχέτισης. Το ij-στο στοιχείο του πίνακα συσχέτισης R δίδεται από τον τύπο : 

jjii

ij

ij
ss

s
r    (1.33) 

όπου sij είναι το ij-στο στοιχείο του πίνακα S και το sii είναι το i-στο στοιχείο του πίνακα S. Τα υπόλοιπα 

των αποτελεσμάτων της PCA αφορούν τα δεδομένα x*. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει 

μετασχηματισμός των κανονικοποιημένων δεδομένων χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 1.29, ή να γίνει 

μείωση της διαστατικότητας μέσω της Εξίσωση 1.31, όπου τώρα οι πίνακες A και Αd περιέχουν τα 

ιδιοδιανύσματα του πίνακα συσχέτισης. 

Ο πίνακας συσχέτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην PCA όταν οι μεταβλητές στις αρχικές διαστάσεις 

είναι πολύ διαφορετικές, δηλαδή κάποιες μεταβλητές να είναι πολύ μεγαλύτερες από κάποιες άλλες. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι πρώτες μεταβλητές PC θα αποτελούνται κυρίως από τέτοιες μεταβλητές και 

η πληροφορία που θα περιέχουν δεν θα είναι πλούσια. Αυτό είναι σύνηθες όταν υπάρχουν μεταβλητές 

που προέρχονται από διαφορετικές προελεύσεις. Άλλο ένα πλεονέκτημα χρήσης του πίνακα 

συσχέτισης έναντι του πίνακα συνδιασποράς προκύπτει όταν θέλει κανείς να συγκρίνει αποτελέσματα 

PCA από διαφορετικές αναλύσεις. 

Η PCA που βασίζεται στον πίνακα συνδιασποράς έχει επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Οι μέθοδοι 

στατιστικής μελέτης που βασίζονται στις μεταβλητές PC των δειγμάτων από πίνακα συνδιασποράς 

είναι ευκολότερες και διαθέσιμες στη βιβλιογραφία. Οι μεταβλητές PC που λαμβάνονται από πίνακες 

συσχέτισης και συνδιασποράς δεν παρέχουν ισοδύναμη πληροφορία. Επιπροσθέτως, οι ιδιοτιμές και 

ιδιοδιανύσματα από τη μια διαδικασία δεν έχουν απλές συσχετίσεις ή αντιστοιχία με αυτά της άλλης. 

Συμπερασματικά, επαφίεται στο κάθε αναλυτή να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων 

ώστε να περιγράψει και να μελετήσει τα δεδομένα του.    
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ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ  ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ MDS  

 

Γενικά, ο MDS (Multidimensional Scaling) είναι ένα σύνολο τεχνικών για την ανάλυση της εγγύτητας 

δεδομένων μετρούμενων σε ένα σύνολο, με σκοπό να ανακαλύψουν κάποια κρυφή δομή. Ο σκοπός 

του MDS είναι να βρει ένα σχηματισμό των σημείων των δεδομένων στο χώρο χαμηλών διαστάσεων, 

με εγγύτητα μεταξύ των αντικειμένων, τέτοια όπως ακριβώς αντιπροσωπεύεται στον αρχικό χώρο 

χαρακτηριστικών υψηλών διαστάσεων. Αυτό υλοποιείται με κάποιο βαθμό ακρίβειας των αποστάσεων 

μεταξύ των σημείων στον χαμηλοδιάστατο χώρο. Αυτό σημαίνει πως οι παρατηρήσεις που βρίσκονται 

κοντινά στον χώρο υψηλών διαστάσεων πρέπει να είναι ομοίως κοντά και στον μειωμένο χώρο. Πολλές 

εκδοχές του MDS έχουν βελτιωθεί ολοκληρωτικά από επιστήμονες και η μέθοδος αυτή είναι πλέον 

ευρέως διαδεδομένη σε πολλά στατιστικά πακέτα, συμπεριλαμβανομένου και του MATLAB (Statistics 

Toolbox). 

Αρχικά είναι σκόπιμο να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και σχόλια ώστε έπειτα να περιγράφουν οι 

βασικές αρχές του MDS. Θεωρούμε ένα σύνολο δεδομένων με n παρατηρήσεις. Γενικά ο MDS ξεκινάει 

υπολογίζοντας την εγγύτητα που πιστοποιεί ποσό κοντά είναι τα αντικείμενα μεταξύ τους ή αλλιώς το 

πόσο παρόμοια είναι. Αυτή η διάκριση οδηγεί σε δύο κατηγορίες, η μια που υποδεικνύει ομοιότητα και 

η άλλη που υποδεικνύει ανομοιότητα. Ένα μέτρο ανομοιότητας μεταξύ των αντικειμένων r και s 

δηλώνεται από τον όρο δrs και η ομοιότητα από τον όρο srs. Πιο αναλυτικά έχουμε: 

0rs   με 0rr   

                   και    (1.34) 

0 1rss   με 1rrs   

Με τους όρους αυτούς παρατηρείται ότι για το μέτρο ανομοιότητας δrs, μικρές τιμές του παραπέμπουν 

ενδεχομένως σε παρατηρήσεις που είναι κοντά μεταξύ τους, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει για το μέτρο 

ομοιότητας srs. Αυτοί οι δύο τύποι μέτρων εγγύτητας είναι εύκολα μετατρέψιμοι μεταξύ τους, όταν 

αυτό θεωρείται απαραίτητο. Θεωρούμε πλέον ότι η εγγύτητα θα προσδιορίζεται από το μέτρο 

ανομοιότητας δrs μεταξύ των αντικειμένων και ότι αυτές θα ορίζουν έναν πίνακα, ο οποίος θα 

συμβολίζεται με Δ και σε πολλές περιπτώσεις ο Δ θα είναι συμμετρικός, διαστάσεων n x n.     
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Στον χώρο χαμηλών διαστάσεων, η απόσταση μεταξύ των παρατηρήσεων r και s ορίζεται ως drs. Επίσης 

πρέπει να σημειωθεί πως στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, ο πίνακας συντεταγμένων στον 

χαμηλοδιάστατο χώρο συμβολίζεται με Χ.  

Στον MDS, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει απλά ορίζοντας τις ανομοιότητες Δ, χωρίς να απαιτείται το 

ίδιο για τις αρχικές παρατηρήσεις. Βασικά, στους αρχικούς τύπους για επεξεργασία στον MDS, τα 

πειράματα αφορούν τυπικές ποιοτικές κρίσεις περί των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δεδομένων, και 

οι παρατηρήσεις p-διαστάσεων δεν δημιουργούν κάποια διαφορά σε αυτό το σημείο. Συνοψίζοντας, ο 

MDS ξεκινά με τις ανομοιότητες Δ και ολοκληρώνεται με τις μετασχηματισμένες παρατηρήσεις d-

διαστάσεων, στον πίνακα Χ. Συνήθως οι διαστάσεις για d=2 ή 3 επιλέγονται γιατί βοηθούν στην 

απεικόνιση και ανάλυση των αποτελεσμάτων όσον αφορά στη όποια ενδιαφέρουσα δομή που μπορεί 

να προκύψει. Όμως και άλλες τιμές διαστάσεων είναι επίσης χρήσιμες. 

Υπάρχουν πολλές μορφές του MDS, αλλά οι περισσότερες καταλήγουν σε δυο βασικές κατηγορίες, το 

μετρικό MDS και το μη μετρικό MDS. Τα κύρια χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν προέρχονται 

από διαφορετικές θεωρήσεις ως προς το πώς μετατρέπονται οι ανομοιότητες δrs μέσα στον σχηματισμό 

των αποστάσεων drs. Ο μετρικός MDS θεωρεί πως οι ανομοιότητες δrs που υπολογίζονται από τα 

δεδομένα p–διαστάσεων και οι αποστάσεις drs του μειωμένου χώρου, σχετίζονται από τη σχέση : 

( )rs rsd f                                 (1.35) 

Όπου f μια συνεχής μονοτονική συνάρτηση. Ο τύπος της συνάντησης καθορίζει την μορφή του MDS. 

Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος  

( )rs rsf b                               (1.36) 

Απεικονίσεις που ακολουθούν την Εξίσωση 1.36, ονομάζονται λόγος MDS. Μια άλλη κοινή μορφή είναι 

ο interval MDS με συνάρτηση : 

( )rs rsf a b       (1.37) 

όπου τα α και b είναι ελεύθερες παράμετροι. Άλλες μορφές εμπεριέχουν πολυώνυμα μεγάλου βαθμού, 

λογαριθμικές και εκθετικές συναρτήσεις.  
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Ο μη μετρικός MDS περιορίζει τις μετρικές ιδιότητες της συνάρτησης f και συμβάλει μόνο στο βαθμό 

όπου οι ανομοιότητες παραμένουν σταθερές. Ο μετασχηματισμός ή η συνάρτηση κλιμάκωσης πρέπει 

να υπακούν στον περιορισμό της μονοτονίας:  

)()( abrsabrs ff    (1.38) 

για όλα τα αντικείμενα. Εξαιτίας αυτού, ο μη μετρικός MDS είναι επίσης γνωστός ως ordinal MDS.   

 

LAPLACIAN EIGENMAPS 

 

Σε πολλούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ανεύρεση πληροφορίας και η εξόρυξη δεδομένων, 

συχνά συναντά κανείς δεδομένα με χαμηλή ενδογενή διάσταση που κείνται μέσα σε χώρους πολύ 

μεγάλων διαστάσεων. Για παράδειγμα, gray-scale εικόνες n x n ενός σταθερού στο χώρο αντικειμένου 

που έχουν ληφθεί με κινούμενη κάμερα, αποτελούν δεδομένα σε χώρο 
2n , αφού η κάθε εικόνα 

αποτελεί ένα διάνυσμα 
2n  διαστάσεων. Όμως, η ενδογενής διάσταση όλων των εικόνων του ίδιου 

αντικειμένου είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας c της κάμερας (βαθμοί ελευθερίας της κίνησης, 

zoom, φωτισμός, κλίση κλπ) όπου 
2nc  . Είναι προφανές λοιπόν πως τα δεδομένα βρίσκονται σε μία 

υπερεπιφάνεια (manifold) c διαστάσεων μέσα στο χώρο 
2n των διανυσμάτων των εικόνων. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές τεχνικές που αφορούν στην αναπαράσταση δεδομένων σε χώρους 

ελαττωμένων διαστάσεων από τις αρχικές. Οι πρώτες τεχνικές που εμφανίσθηκαν ανήκουν στη 

κατηγορία των γραμμικών τεχνικών ελάττωσης διάστασης (Principal Components Analysis – PCA, Multi-

Dimensional Scaling – MDS κλπ). Οι τεχνικές αυτές παρότι επιτυγχάνουν αναπαραστάσεις σε 

ελαττωμένων διαστάσεων χώρους, δε λαμβάνουν υπόψη τη δομή της υπερεπιφάνειας επάνω στην 

οποία βρίσκονται τα δεδομένα. Μόνο στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας ξεκίνησε ένα έντονο 

ενδιαφέρον σχετικά με μη-γραμμική ελάττωση διάστασης, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν προταθεί 

αρκετές τεχνικές (ISOMAP, Locally Linear Embedding – LLE, Hessian maps κλπ) που αξιοποιούν την 

εσωτερική δομή των δεδομένων για την αναπαράστασή τους σε χώρο ελαττωμένων διαστάσεων. 

Ο αλγόριθμος Laplacian Eigenmaps (LE) ανήκει στην τελευταία ομάδα, των μη γραμμικών τεχνικών 

ελάττωσης διάστασης. Ο LE όπως προτάθηκε από τους Belkin και Niyogi (2001) είναι ένας αρκετά απλός 
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αλγόριθμος. Απαιτούνται μόνο μερικοί υπολογισμοί στη γειτονιά του κάθε σημείου (διανύσματος) και 

τελικά η επίλυση ενός γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών ενός “αραιού” πίνακα (sparse matrix). Το 

γεγονός ότι η τελική ιδιοανάλυση γίνεται σε sparse αντί σε πλήρη πίνακα, προσδίδει αρκετή ταχύτητα 

στον αλγόριθμο. Η λύση του τελικού προβλήματος ιδιοτιμών αντανακλά την ενδογενή γεωμετρική 

δομή της υπερεπιφάνειας των δεδομένων, και οφείλεται στην ιδιότητα του τελεστή Laplace να παρέχει 

μία βέλτιστη αναπαράστασή της. Η Laplacian του γράφου που προκύπτει από τα δεδομένα, μπορεί να 

θεωρηθεί ως προσέγγιση  του τελεστή Laplace-Beltrami που ορίζεται στο manifold. Συνεπώς η 

αναπαράσταση των δεδομένων προκύπτει από την προσέγγιση της φυσικής τους θέσης επάνω στο 

manifold. Η σύνδεση αυτή μεταξύ γράφου και manifold είναι γνωστή στους ειδικούς της γεωμετρίας 

και της θεωρίας γράφων. Η ιδιότητα της διατήρησης της τοπικότητας του Laplacian Eigenmaps, της 

τοπικής δηλαδή δομής και διάταξης των δεδομένων, δίνει έμφαση στη φυσική ομαδοποίησή τους, 

όπως αυτά βρίσκονται πάνω στο manifold, και καθιστά τη  διαδικασία της ελάττωσης διάστασης 

σχετικά ανθεκτική (robust) στις ανωμαλίες που εμφανίζονται λόγω οριακών περιοχών, θορύβου κλπ. 

 

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

Έστω k σημεία kxx ,....,1  ορισμένα στο χώρο 
l . Κατασκευάζεται ένας γράφος με βάρη που περιέχει 

k κόμβους, έναν για κάθε σημείο, και τις ακμές που συνδέουν γειτονικά σημεία μεταξύ τους. 

Βήμα 1ο  [Κατασκευή του γράφου] . Τοποθετείται ακμή μεταξύ των κόμβων i και j αν τα σημεία ix  και 

jx  είναι “κοντά”. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: 

 ε – neighborhoods [παράμετρος e ]. Οι κόμβοι i και j συνδέονται με μία ακμή αν 

 ji xx . 

 Πλεονεκτήματα: ακολουθούνται γεωμετρικά κριτήρια και η σχέση είναι εν γένει 

συμμετρική. 

 Μειονεκτήματα: Συχνά οδηγεί σε γράφους με αποκομμένα μεταξύ τους τμήματα, 

και επιπλέον είναι δύσκολη η επιλογή της παραμέτρου ε. 
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 n nearest neighbors [παράμετρος n ]. Οι κόμβοι i και j συνδέονται με μία ακμή αν 

ο κόμβος i είναι ανάμεσα στους n εγγύτερους γείτονες του j  ή ο κόμβος j είναι 

ανάμεσα στους n εγγύτερους γείτονες του i.  

 Πλεονεκτήματα: Τείνει να οδηγεί σε συνδεδεμένους (ενιαίους) γράφους και είναι 

απλούστερη στην επιλογή της παραμέτρου. 

 Δεν ακολουθεί αμιγώς γεωμετρικά κριτήρια. 

 

Ο γράφος σε μορφή πίνακα είναι: 
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1 2
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(1.39)

 

 

  

(α) (β) 

ΣΧΗΜΑ 1.6 - α) ΈΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 500 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ “SWISS ROLL” ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. β) Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 

ΓΡΑΦΟΣ 5 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ 

 

Βήμα 2ο  [Επιλογή των βαρών]. Εδώ επίσης υπάρχουν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες για την επιλογή 

βάρους των ακμών: 
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 Heat Kernel [παράμετρος t ]. Αν οι κόμβοι i και j είναι συνδεδεμένοι τότε το βάρος 

της ακμής είναι  

 

t

xx

ij

ji

eW

2




    (1.40) 

Η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής δίνεται στο Παράρτημα. 

 Απλή επιλογή [χωρίς παράμετρο]. 1ijW   αν και μόνο αν οι κόμβοι i και j είναι 

συνδεδεμένοι. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία απλοποίηση για την αποφυγή επιλογής 

της παραμέτρου t. 

 

Ο πίνακας W με τα βάρη έχει τη μορφή: 
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1 2
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0
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k

k k

w w

w w
W

w w

 
 
 
 
 
 

 (1.41)  

Βήμα 3ο  [Eigenmaps]. Έστω ότι ο γράφος G είναι συνδεδεμένος (ειδάλλως εκτελείται το βήμα 3 σε 

κάθε συνδεδεμένο τμήμα του γράφου χωριστά) 

 Επιλύεται το ακόλουθο γενικευμένο πρόβλημα ιδιοτιμών : 

 

Ly Dy   (1.42) 

όπου D είναι ο διαγώνιος πίνακας βαρών του οποίου τα στοιχεία είναι τα αθροίσματα 

των στηλών (ή γραμμών αφού ο W είναι συμμετρικός) του πίνακα W. Δηλαδή 

ij ij

j

D W , και L D W   είναι η Laplacian μήτρα του γράφου. Η Laplacian είναι 

συμμετρική, θετική ημι-ορισμένη μήτρα που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τελεστής που 

δρα σε συναρτήσεις ορισμένες στις κορυφές του G.  
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 Οι λύσεις του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών είναι 0 1 1, ,..., k     με τα 

αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα 0 1 1, ,..., ky y y  . 

 Τα ιδιοδιανύσματα ταξινομούνται κατά αύξουσα ιδιοτιμή, ώστε το 0y  να έχει τη 

μικρότερη ιδιοτιμή (στην περίπτωση αυτή, αφού η L είναι θετικά ημι-ορισμένη, μηδέν). 

 Η αναπαράσταση των ix  στον ελαττωμένο χώρο 
l  από τον αρχικό χώρο 

m  είναι: 

    1' ,....,i mx y i y i  με 1,...,i k
  (1.43 ) 
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ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ  

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των βασικών εννοιών της θεωρίας γράφων 

(Bender και Williamson, 2010) με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι μεθοδολογίες βασισμένες σε γράφους 

που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. Η θεωρία γράφων είναι ένας κλάδος της μαθηματικής 

επιστήμης και εισήχθη το 1736 από τον Leonhard Euler (1736).  

H θεωρία γράφων έχει βρει πολλές εφαρμογές στη μηχανική και την επιστήμη, όπως τη επιστήμη των 

χημικών, πολιτικών, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών, την αρχιτεκτονική, τη διαχείριση και 

τον έλεγχο, την επικοινωνία, την επιχειρησιακή έρευνα, την τεχνολογία με χρήση αραιού πίνακα 

(sparse matrix), την συνδυαστική βελτιστοποίηση και την επιστήμη των υπολογιστών. 

Υπάρχουν πολλά φυσικά συστήματα των οποίων η απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από το τα 

χαρακτηριστικά των συστατικών τους, αλλά και τη σχετική θέση τους. Ως ένα παράδειγμα, σε μια δομή, 

εάν μεταβάλλονται οι ιδιότητες ενός μέλους, θα πρέπει να αλλάξει η συνολική συμπεριφορά της 

δομής. Αυτό δείχνει ότι η απόδοση μιας δομής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των μελών της. Από 

την άλλη πλευρά, αν αλλάξει η θέση ενός μέλους, οι ιδιότητες της δομής θα είναι και πάλι 

διαφορετικές. Επομένως, η συνδεσιμότητα (τοπολογία) της δομής επηρεάζει την απόδοση ολόκληρης 

της δομής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για ένα σύστημα να αντιπροσωπεύεται έτσι ώστε η 

τοπολογία του να μπορεί να γίνει κατανοητή με σαφήνεια. Το μοντέλο γράφου ενός συστήματος 

παρέχει ένα ισχυρό μέσο για το σκοπό αυτό. 

Ένας απλός γράφος (simple graph) G ορίζεται από το ζεύγος G=(V,E), όπου V είναι ένα πεπερασμένο 

σύνολο που αποτελείται από τις κορυφές του G και E ένα υποσύνολο του P2(V) (δηλαδή, ένα σύνολο Ε 

από υποσύνολα δυο-στοιχειών του V) τα οποία καλούνται ακμές του G. 

Ο Pk(V) είναι ένας συμβολισμός για το σύνολο από όλα τα υποσύνολα k-στοιχείων του συνόλου V. 

Ως γράφος (graph) G ορίζεται η τριάδα G=(V,E,φ), όπου V είναι το πεπερασμένο σύνολο που 

αποτελείται από τις κορυφές του G, E είναι το πεπερασμένο σύνολο που αποτελείται από τις ακμές του 

G, και φ είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Ε και πεδίο τιμών το P2(V).  

Ο ορισμός αυτός δηλώνει ότι για να οριστεί ο γράφος G είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι κορυφές V 

και οι ακμές E καθώς και η συνάρτηση φ. Να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που ο ορισμός της 

συνάρτησης περιλαμβάνει το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών, η φ προσδιορίζει το P2(V) και Ε. 
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Επίσης, το V μπορεί να προσδιοριστεί από το P2(V). Συνεπώς, μπορούμε να πούμε πως ένας γράφος G 

είναι μια συνάρτηση φ της οποίας το πεδίο ορισμού είναι ένα πεπερασμένο σύνολο και της οποίας το 

πεδίο τιμών είναι το P2(V) για κάποιο πεπερασμένο σύνολο V. Αντί αυτού, επιλεγούμε να ορίσουμε 

ρητά τα V και E επειδή οι κορυφές και οι ακμές παίζουν ένα θεμελιώδη ρόλο στην έννοια του γράφου. 

 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ 

Αν θεωρήσουμε το γράφο G=(V,E,φ) και Vu  μια κορυφή, τότε ορίζεται ο βαθμός (degree) )(ud της 

κορυφής u να είναι ο αριθμός των ακμών Ee  έτσι ώστε )(eu  ; με το e  να εμπίπτει του u . 

Θεωρούμε σύνολο κορυφών nV  . Έστω nddd ,...,, 21  όπου nddd  ...21  η ακολουθία των 

βαθμών των κορυφών του G, ταξινομημένα κατά μέγεθος. Θα αναφερόμαστε σε αυτή την ακολουθία 

ως ακολουθία των βαθμών (degree sequence) του γράφου G. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΟΣ 

 Ένας κατευθυνόμενος γράφος ορίζεται ως η τριάδα D=(V,E,φ) όπου τα V και Ε είναι πεπερασμένα 

σύνολα και φ είναι η συνάρτηση με πεδίο ορισμού το E και πεδίο τιμών το VV  . Καλούμε ως Ε το 

σύνολο των ακμών και ως V το σύνολο των κορυφών. Το χαρακτηριστικό ενός κατευθυνόμενου γράφου 

είναι η ροή των ενώσεων (κατευθυντικότητα) μεταξύ των ακμών, το οποίο οδηγεί στο να αποτελείται ο 

γράφος από διατεταγμένα ζεύγη κόμβων. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν μη κατευθυνόμενο και έναν 

κατευθυνόμενο γράφο είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε απλά διμελές σύνολο ακμών χωρίς 

ένδειξη της ροής σύνδεσης μεταξύ τους.  

 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΙΧΝΟΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΟΡΥΦΩΝ 

Θεωρούμε ως γράφο το σύνολο G=(V,E,φ). Έστω 121 ,...,, neee  μια ακολουθία από στοιχεία του Ε 

(ακμές του G) που για καθένα εξ αυτών να υπάρχει μια ακολουθία naaa ,...,, 21  από διακριτά στοιχεία 
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του V (κορυφές του G) έτσι ώστε },{)( 1 iii aae  για 1,...,2,1  ni . Η ακολουθία ακμών 

121 ,...,, neee  ονομάζεται μονοπάτι (path) στον G. Η ακολουθία των κορυφών naaa ,...,, 21  ονομάζεται 

ακολουθία κορυφών (vertex sequence) ενός μονοπατιού. Στην απαίτηση τα 121 ,...,, neee  να είναι 

διακριτά, αλλά όχι τα naaa ,...,, 21 , τότε η ακολουθία των ακμών ονομάζεται ίχνος (trail). Αν ακόμα ούτε 

οι ακμές είναι διακριτές, τότε μιλάμε για διαδρομή (walk).  

Εάν για οποιοδήποτε ζεύγος διακριτών στοιχείων (κορυφών) u  και v  του V υπάρχει ένα μονοπάτι P 

από το u  στο v  τότε ο γράφος G ονομάζεται συνδεδεμένος γράφος (connected graph). Με τον όρο 

κύκλο (cycle) θεωρούμε ότι δυο κορυφές vu   είναι σε κύκλο στον γράφο G, αν και μόνον αν, 

υπάρχουν τουλάχιστον δυο μονοπάτια από το u  στο v , τα οποία δεν έχουν καθόλου κορυφές από 

κοινού εκτός από τα τελικά σημεία τους u  και v . 

Όταν σε ένα συνδεδεμένο γράφο έχει αποδοθεί µια τιµή ως απόσταση για κάθε ακµή, τότε ο γράφος 

θα λέγεται σταθµισµένος (weighted graph). Το βάρος (weight) που αποδίδεται σε κάθε ακμή 

ουσιαστικά σχετίζεται με το βαθμό συνδεσιμότητας μεταξύ των συνδεόμενων κορυφών. Καταλήγοντας, 

ένας γράφος G’=(V’,E’,φ’) είναι υπογράφος του G εάν EEVV  ','  και η φ’ αποτελεί έναν 

περιορισμό της φ στο σύνολο Ε’.  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί δίνεται η γεωμετρική αναπαράσταση ενός γράφου µε κορυφές το 

σύνολο V = {1,2,..,7} και σύνολο ακμών το E = {(1,2), (2,6), (2,3), (3,4), (3,5), (5,6)}. Σύμφωνα με τους 

παραπάνω ορισμούς, μια διαδρομή μπορεί να είναι η μετακίνηση μεταξύ των κορυφών 1-2-6-2 καθότι 

δεν περιλαμβάνει κανένα περιορισμό κατά την μετάβαση. Ως ίχνος, το όποιο επιβάλει μόνο τις ακμές 

που περιλαμβάνει η μετακίνηση μεταξύ των κορυφών να είναι διακριτές, μπορεί να είναι η μετακίνηση 

3-5-6-4-3-2. Ένα παράδειγμα μονοπατιού στον γράφο αυτό, είναι η μετάβαση που καθορίζεται από τις 

κορυφές 1-2-6-5-3-4, όπου τόσο οι κορυφές όσο και οι ακμές είναι διακριτές. Τέλος δεικνύεται η 

απομονωμένη κορυφή (7) η οποία δεν συνδέεται με καμία άλλη και συνήθως εξαιρείται από την 

γεωμετρική απεικόνιση.  
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ΣΧΗΜΑ 1.7 - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΟΥ MΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ V = {1,2,..,7} ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΜΩΝ ΤΟ E = {(1,2), (2,6), (2,3), (3,4), (3,5), (5,6)}. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ (MINIMAL SPANNING TREE)  

Εάν ένας συνδεδεμένος γράφος G δεν αποτελείται καθόλου από κύκλους, τότε ο γράφος αυτός 

ονομάζεται δέντρο (tree).  

Ένα ανοιγμένο δέντρο (spanning tree) ενός (απλού) γράφου G=(V,E), είναι ένας υπογράφος T=(V,E’) το 

οποίο είναι ένα δέντρο που έχει το ίδιο σύνολο κορυφών με τον G. Αν ο G έχει αρχικά Ν κορυφές, το 

ανοιγμένο δέντρο θα περιέχει ακριβώς Ν-1 κορυφές.  

Πιο αναλυτικά, έστω ένας (απλός) γράφος G=(V,E) και έστω λ μια συνάρτηση του συνόλου Ε με 

θετικούς πραγματικούς αριθμούς. Ονομάζουμε )(e
 το βάρος της ακμής e . Εάν )','( EVH  είναι ένας 

υπογράφος του G, τότε η )(H , δηλαδή το βάρος του H, είναι το άθροισμα των )'(e  σε όλα τα 

'' Ee  . 

Το ελάχιστο ανοιγόμενο δέντρο (minimal spanning tree) για έναν συνδεδεμένο γράφο G είναι ένα 

ανοιγμένο δέντρο για το οποίο )λ(T'T)(  , οποτεδήποτε το T’ ορίζει ένα άλλο ανοιγόμενο δέντρο. 

Συνεπώς ορίζει ένα ανοιγμένο δέντρο με το ελάχιστο άθροισμα αποστάσεων των ακμών του.  

Στο Σχήμα 1.8, αριστερά, αναπαριστάται ένας γράφος Ν=7 κορυφών, όπου με έντονα τονισμένες 

γραμμές δεικνύεται ένα ανοιγόμενο δέντρο (spanning tree). Δεξιά της εικόνας, για τον ίδιο γράφο 

αποδίδεται ένα άλλο ανοιγόμενο δέντρο, το οποίο αποτελεί το ελάχιστο ανοιγόμενο δέντρο (minimal 
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spanning tree) εφόσον ελαχιστοποιεί το συνολικό άθροισμα των βαρών των ακμών του. Να σημειωθεί 

πως και στα δυο ανοιγόμενα δέντρα το πλήθος των ακμών είναι Ν - 1 = 6.   
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ΣΧΗΜΑ 1.8 - ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΕΝΟΣ (α) ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ  ΔΕΝΤΡΟΥ (SPANNING TREE) ΚΑΙ  (β) ΕΝΟΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ  ΔΕΝΤΡΟΥ  (MINIMAL SPANNING TREE), ΓΙΑ ΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΟΡΥΦΩΝ N = 7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 

Η ταξινόμηση χαρτών καιρού σε διάφορα ισοβαρικά επίπεδα ως μεθοδολογικό εργαλείο 

χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια σε διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετεωρολογία, την 

κλιματολογία, την ατμοσφαιρική ρύπανση και με άλλους τομείς. Αρχικά η ταξινόμηση 

επραγματοποιείτο με μη αυτόματο τρόπο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν από τον ερευνητή που 

διεξήγαγε την ταξινόμηση είναι τα χαρακτηριστικά των ισοβαρών ή των ισοπληθών του γεωδυναμικού 

ύψους, ανάλογα με τον τύπο των προς ταξινόμηση χαρτών. Παρόλο που οι εμπειρικές ταξινομήσεις 

ενσωματώνουν την αντιληπτική εμπειρία και άλλες μη μετρήσιμες ιδιότητες του ειδικού, αυτές είναι 

συνήθως υποκειμενικές και χρονοβόρες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν 

προταθεί διάφορες προσεγγίσεις αυτοματοποιημένων μεθόδων για την ταξινόμηση ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας, οι οποίες παρουσιάζονται αυτοματοποιημένες και ως - κοινά ονομαζόμενες - 

αντικειμενικές ταξινομήσεις. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος ταξινόμησης της 

ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ισοϋψών χαρτών. Η μέθοδος βασίζεται στην θεωρία γράφων. Ξεκινά με 

μια ευφυή επιλογή πρωτοτύπων χρησιμοποιώντας μια υπερ-διαμέριση μέσω του Fuzzy c-means (FCM) 

αλγορίθμου, προχωρά με τη διατύπωση ενός γράφου για ολόκληρο το σύνολο δεδομένων και παράγει 

την ομαδοποίηση με βάση την πρόσφατη μέθοδο ομαδοποίησης κυρίαρχων συνόλων. Η θεωρία 

γράφων είναι μια νέα μαθηματική προσέγγιση, που επιτρέπει μια πιο αποτελεσματική αναπαράσταση 

συσχετισμένων χωρικών δεδομένων, σε σύγκριση με τις κλασικές προσεγγίσεις αναπαράστασης στον 

Ευκλείδειο χώρο, που χρησιμοποιούνται σε συμβατικές μεθόδους ταξινόμησης. Η μέθοδος έχει 

εφαρμοστεί για την κατάταξη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας των 850 hPa πάνω από την Ανατολική 

Μεσόγειο. Η αξιολόγηση των αυτοματοποιημένων μεθόδων γίνεται με στατιστικούς δείκτες, όπου τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η κατάταξη, για ένα ποικίλο αριθμό κλάσεων, είναι επαρκώς συγκρίσιμη με 

άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους αιχμής (state-of-the-art) ταξινόμησης χαρτών καιρού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Η Συνοπτική Κλιματολογία εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας συνοπτικής 

κλίμακας και του επιφανειακού περιβάλλοντος (surface environment) μιας περιοχής για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας μία συμπερασματική προσέγγιση. Ακολουθώντας αυτό το πεδίο 

δράσης, η ταξινόμηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική για μια σειρά 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η πρόβλεψη και η αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η 

όξινη βροχή, η ποσότητα και η ποιότητα του νερού (Yarnal, 1993), διότι α) εισάγει κάποιο τύπο της 

δομής, την τάξη και την απλότητα του πολύπλοκου ατμοσφαιρικού συστήματος, επιτρέποντας την 

αναγνώριση σημαντικών χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, και β) περιγράφει τα 

σύνθετα χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. 

Τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξάνονται συνεχώς, η 

πληροφορία που περιλαμβάνεται σε συνοπτικούς χάρτες, υποστηρίζεται από τεράστιες βάσεις 

δεδομένων που περιέχουν πρόσθετη πληροφορία σε μορφή πλεγματικών δεδομένων, μετατρέποντας 

εφαρμογές με τη χρήση χαρτών καιρού σε παρωχημένες. Η περίπτωση της ταξινόμησης προτύπων 

ξεκίνησε ως μια εμπειρική διαδικασία από τον Lamb (1950) ο οποίος ταξινόμησε τους τύπους καιρού 

των Βρετανικών Νήσων και που χαρακτηρίζεται για τις μέρες μας εξαιρετικά αργή. Έκτοτε οι συνοπτικοί 

χάρτες ταξινομήθηκαν εμπειρικά, διαδικασία η οποία είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα και, συνεπώς, 

δαπανηρή. Επιπλέον, οι εμπειρικές μέθοδοι δεν είναι πάντοτε επαρκώς αντικειμενικές. Συνεπώς η 

αντικατάστασή τους από αυτόματες υπολογιστικές μεθόδους οδηγούν σε πιο αντικειμενικές και πιο 

αποτελεσματικές, υπό όρους συνοπτικής κλιματολογίας, ταξινομήσεις. 

Οι αυτόματες μέθοδοι ταξινόμησης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις βασισμένες στη 

συσχέτιση και τις βασισμένες στα ιδιοδιανύσματα (Yarnal, 1993; Yarnal et al, 2001). Εκτός από τις 

κλασικές στατιστικές μεθόδους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) για 

την ταξινόμηση πλεγματικών δεδομένων από ένα αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό σύστημα, όπως 

παρουσιάστηκε από τους Michaelides et al. (2007). Οι Maheras et al. (2000) παρουσίασαν μια ημι-

αντικειμενική μέθοδο αυτόματης ταξινόμησης για την Ελλάδα, με βάση πλεγματικά δεδομένα πίεσης 

στη μέση στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ) και στο επίπεδο των 500 hPa, η οποία συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα των αντικειμενικών και εμπειρικών μεθόδων ταξινόμησης, και που αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα από τους Helmi et al. (2003). 
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Για την ίδια περιοχή, οι Kostopoulou και Jones (2007) παρουσιάζουν μια αυτοματοποιημένη 

ταξινόμηση προτύπων χαρτών βασισμένη σε ιδιοδιανύσματα με τη χρήση περιστροφής κυρίων 

συνιστωσών (RPCA). Ο Romero et al. (1999) προσδιορίζει 19 βασικούς τύπους κυκλοφορίας με ανάλυση 

συστάδων πάνω σε κυρίες συνιστώσες T-τύπου. Διάφοροι αριθμοί τύπων κυκλοφορίας έχουν επίσης 

δοκιμαστεί σε ταξινομήσεις των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων επιφανείας του όζοντος στην 

Κεντρική Ευρώπη κατά τους θερινούς μήνες (Demuzere et al. 2011). Οι Garcia-Ortega et al. (2011) 

καθιέρωσαν μια αντικειμενική ταξινόμηση των ατμοσφαιρικών προτύπων που σχετίζονται με γεγονότα 

χαλαζόπτωσης στη Middle Ebro Valley (Ισπανία), όπου προκύπτει ένας βέλτιστος αριθμός 5 κλάσεων. 

Μια αντικειμενική κατάταξη γεγονότων χαλαζοθύελλας σε 9 πρότυπα, στην πεδιάδα Lleida, έχει 

επικυρωθεί από σύγκριση με μια εμπειρική ταξινόμηση (Aran et al. 2011). Με παρόμοιο τρόπο, οι 

Kasmacher και Schneider (2011) παρουσιάζουν μια αυτοματοποιημένη ταξινόμηση προτύπων 

κυκλοφορίας για την περιοχή του αρχιπελάγους Svalbard (Νορβηγία) που βασίζεται σε αυτό-

οργανούμενους χάρτες (SOM), όπου τα προκύπτοντα πρότυπα συγκρίνονται με υποκειμενικούς τύπους 

κυκλοφορίας. 

 

ΔΡΑΣΗ COST 733 

 

Ο αυξανόμενος αριθμός των αυτόματων ταξινομήσεων τύπων κυκλοφορίας (Philipp et al, 2010; Beck 

και Philipp, 2010; Huth et al, 2008) που προτάθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ορίζει την 

απαίτηση ενός κοινού σημείου αναφοράς και σύγκρισης μεταξύ των αποτελεσμάτων των διάφορων 

μεθόδων. Αυτός ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Δράσης COST 733 «Εναρμόνιση των ταξινομήσεων 

τύπων καιρού για τις Ευρωπαϊκές περιοχές», που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ( http://cost733.met.no/). 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, αξιολογήθηκαν 27 διαφορετικές μέθοδοι ταξινόμησης τύπων 

καιρού σε 12 τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, δημιουργώντας 73 κατάλογους ταξινόμησης για 

διάφορες παραμέτρους, αριθμούς τύπων καιρού και χωρικών τομέων. Οι  Philipp et al.(2010) παρέχουν 

μια επισκόπηση των μεθόδων ταξινόμησης και παρουσίαση της cost733cat βάσης δεδομένων χαρτών 

καιρού και των καταλόγων τύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://cost733.met.no/
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

 

Η μελέτη των γράφων και η ανάπτυξη τεχνικών για την ανάλυσή τους, αποτελούν τη θεωρία γράφων. Η 

απεικόνιση γράφων είναι μια εναλλακτική και αποτελεσματική δομική αναπαράσταση των βάσεων 

δεδομένων όπου τα δεδομένα χρησιμεύουν ως κόμβοι σε ένα γράφο, ενώ οι συσχετίσεις μεταξύ τους 

δηλώνονται ως σταθμισμένες ακμές ανάμεσα στις συνδεδεμένες κορυφές. Ένα από τα πιο δημοφιλή 

θέματα που ασχολείται η θεωρία γράφων, είναι η ομαδοποίηση δεδομένων. Έχουν εισαχθεί πολλές 

εφαρμογές με σκοπό να προσεγγίσουν μια ποικιλία προβλημάτων ομαδοποίησης, σχεδόν σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία (Schaeffer, 2007). Το πλεονέκτημα της ομαδοποίησης στο πεδίο γράφου, σε σχέση 

με τις συνήθεις μεθόδους ομαδοποίησης, είναι ότι δεν απαιτείται μετρική απόστασης για τη μέτρηση 

της εγγύτητας των δεδομένων, καθώς αυτή ποσοτικοποιείται από τη συνεκτικότητα των κορυφών και 

το βάρος των ακμών σύνδεσης (δηλαδή πόσο ισχυρή ή αδύναμη είναι η σύνδεση). Μια συμπαγής 

αναπαράσταση των γειτονικών πληροφοριών που παρέχονται στο πεδίο γράφου, μπορεί να οδηγήσει 

σε μια αποδοτική ομαδοποίηση των αρχικών δεδομένων από την άποψη της συνεκτικότητας (της 

ομαδοποίησης) και της δυνατότητας διαχωρισμού των προκυπτουσών ομάδων, παράλληλα με μια 

σημαντική μείωση του συνολικού υπολογιστικού χρόνου. Ως εκ τούτου, περιγράφοντας ένα πρόβλημα 

με τη χρήση γράφου, αποκαλύπτεται η υποκείμενη δομή των δεδομένων βάσει των κατά ζεύγη 

συσχετίσεων μεταξύ των αντικειμένων των δεδομένων, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα 

ταξινόμησης. Ο κύριος στόχος της προσέγγισής μας είναι να προτείνουμε και να επιδείξουμε τη 

χρησιμότητα μιας εναλλακτικής διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταξινόμησης χαρτών με τη χρήση 

σύγχρονων στιβαρών αλγόριθμων ταξινόμησης που βασίζονται στη θεωρία γράφων και να αξιολογηθεί 

η απόδοση αυτής της διαδικασίας έναντι άλλων γνωστών αυτοματοποιημένων προσεγγίσεων. 

Η θεωρία γράφων επίσης, αντιμετωπίσει ικανοποιητικά περιορισμούς που προέρχονται από τις 

συνήθεις μεθόδους ομαδοποίησης, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά το 

πρόβλημα της ομαδοποίησης. Στο κεφάλαιο αυτό, συγκρίνονται με το προτεινόμενο σύστημα 

βασισμένο στους γράφους, μερικές από τις αντιπροσωπευτικότερες μεθόδους ομαδοποίησης (Philipp 

et al., 2010). Η γνωστή μέθοδος ομαδοποίησης k-means έχει περιορισμούς όσον αφορά την επιλογή 

των αρχικών κέντρων και τον χειρισμό κλάσεων διαφορετικού μεγέθους, πυκνότητας ή δομής των 

δεδομένων που περιέχουν απομακρυσμένα σημεία (outliers). Στην συσσωρευτική ιεραρχική 

ταξινόμηση (agglomerative hierarchical clustering) είναι συχνά δύσκολο να επιλεγεί η κατάλληλη 
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μετρική απόστασης και προκύπτουν προβλήματα που προέρχονται από την ποικιλομορφία των δομών 

των προς ταξινόμηση δεδομένων. Πρόσφατα αναπτύχθηκε η μέθοδος SANDRA (Philipp et al., 2007) η 

οποία είναι ισχυρή και υπερνικά τα προβλήματα της ομαδοποίησης μέσω k-means (π.χ. στην επιλογή 

αρχικών κέντρων), καθώς εκτελεί προσομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing) ανάλυσης 

συστάδων για 1000 επαναλήψεις, μιας διαδικασίας που επιδρά σημαντικά στην αύξηση του 

υπολογιστικού χρόνου. Επιπλέον, η SANDRA δεν είναι απαλλαγμένη από την επιλογή της Ευκλείδειας 

απόστασης ως μετρικής. Τέλος, οι αυτό-οργανούμενοι χάρτες (SOM) (Philipp et al., 2010), ως ένα είδος 

τεχνητών νευρωνικών δικτύων, απαιτούν εκπαίδευση, είναι υπολογιστικά απαιτητικοί και πρέπει να 

επαναληφθούν αρκετές φορές, προκειμένου να καταλήξουν σε τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα στην 

τελική αξιολόγηση των εφαρμογών SOM θα πρέπει να εξετάζεται επίδραση της απουσίας δεδομένων 

(missing data). 

Οι Λάσκαρης και Ζαφειρίου (2008) εισάγουν μια υπερ-διαμέριση μέσω του fuzzy c-means (FCM) 

αλγορίθμου, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο ακριβής σκελετός της δομής του συνόλου δεδομένων, 

κατασκευάζοντας ένα συνεκτικό γράφο που αντιπροσωπεύει τη σχετική κατανομή των προκυπτόντων 

ασαφών κέντρων (τα πρωτότυπα). Οι Pavan και Pelillo (2007) ανέπτυξαν την μέθοδο κυρίαρχων 

συνόλων δεδομένων ως μια νέα γράφο-θεωρητική προσέγγιση, που ομαδοποιεί τις κορυφές ενός 

γράφου με σταθμισμένες ακμές σε συνεκτικές ομάδες, υιοθετώντας μια αντιστοιχία μεταξύ των 

κυρίαρχων συνόλων και των τοπικών ακρότατων μιας τετραγωνικής μορφής. Τελευταία, η μέθοδος 

κυρίαρχων συνόλων έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την αντιμετώπιση αρκετών μελετών 

υπολογιστικής όρασης, όπως η ανάκτηση εικόνων (Wang et al., 2008), η χωροχρονική κατάτμηση 

ακολουθιών βίντεο (Torsello et al., 2005), η περίληψη βίντεο (Besiris et al., 2009) καθώς και στη 

βιοπληροφορική με την ανάπτυξη μιας προσέγγισης ομαδοποίησης που προσαρτά επιλογή SNP (single 

nucleotide polymorphisms) (Frommlet, 2010).  

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η μέθοδος ξεκινά με μια ευφυή επιλογή 

πρωτοτύπων (Laskaris και Zafeiriou, 2008)  βασισμένη στον αλγόριθμο FCM και προχωρεί στη 

δημιουργία ενός πίνακα γειτνίασης και τη διατύπωση ενός γράφου, με σκοπό τη σύγκλιση σε ένα 
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βέλτιστο σύστημα ομαδοποίησης, τη μέθοδο ομαδοποίησης κυρίαρχων συνόλων, που διαχειρίζεται τα 

δεδομένα από την άποψη της τοπολογίας και λαμβάνοντας υπόψη την πληροφορία που προέρχεται 

από την γειτνίαση των δεδομένων. Αυτή η μέθοδος υιοθετεί τα πλεονεκτήματα της θεωρίας γράφων, 

όπου η πληροφορία έχει χαρτογραφηθεί με τη μορφή κορυφών ενός γράφου, μετατρέποντας τη 

γεωμετρική δομή του συνόλου δεδομένων σε ένα απλό τύπο, με συνέπεια τη μείωση του 

υπολογιστικού χρόνου της διαδικασίας ομαδοποίησης. Σαν αποτέλεσμα, σε αντίθεση με άλλες 

μεθόδους, δεν υπάρχει καμία επίδραση από την επιλογή των αρχικών κέντρων λόγω της ευφυούς 

επιλογής πρωτοτύπων. Ο γράφος, ως μια αδιάσπαστη δομή σταθμισμένων συσχετίσεων μεταξύ των 

στοιχείων, χειρίζεται αποτελεσματικά την ποικιλομορφία της δομής των δεδομένων από τη στιγμή 

όπου κάθε κόμβος έχει κάποιο βαθμό σύνδεσης με τους γειτονικούς του κόμβους. Η πληροφορία 

γειτνίασης που προέρχεται από τα αντικείμενα αναιρεί την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί μια μετρική 

απόστασης. Ως αποτέλεσμα, η αρχική δομή των δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικές, μεγάλες και 

ανομοιογενείς κατανομές μπορεί να συνυπάρξει με μια αναπαράσταση γράφου που διευκολύνει την 

αποδοτική ομαδοποίηση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μέθοδο είναι 

ανεξάρτητα από απομακρυσμένα σημεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ομοιότητα μεταξύ κάθε 

ζεύγους των πρωτοτύπων  (κέντρα που εξάγονται κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης FCM) 

υπολογίζεται με βάση την τοπική δομή (γειτνιάσεις) του γράφου. Τα απομακρυσμένα σημεία, ως 

απομακρυσμένοι κόμβοι, έχουν μεγάλες ανά ζεύγη αποστάσεις στο αρχικό σύνολο δεδομένων, 

περιορίζοντας της συνεισφορά τους κατά την κατασκευή του συνεκτικού γράφου. Επιπλέον, οι 

περιορισμοί των δεδομένων που τυχόν παραλείπονται στις μεθόδους που βασίζονται στα ΤΝΔ, δεν 

αποτελούν πρόβλημα για την προτεινόμενη μέθοδο δεδομένου ότι ο αλγόριθμος δεν απαιτεί 

εκπαίδευση. Υπ’ αυτή την έννοια, καθίσταται μια ενδιαφέρουσα και υπολογιστικά αποτελεσματική 

προσέγγιση η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνά τις προηγούμενες γνωστές μεθόδους, όπως 

αυτές αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης COST733 (Philipp et al, 2010; Beck και Philipp, 2010; Huth 

et al 2008). Ο σύντομος υπολογιστικός χρόνος θεωρείται ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αν και οι 

αυξημένες απαιτήσεις της μνήμης (memory) του υπολογιστή είναι απαραίτητες για την κατασκευή 

γράφου μεγάλων συνόλων δεδομένων. Οι κατάλογοι που προκύπτουν συγκρίνονται από την άποψη 

της συνεκτικότητας και της διαχωρισιμότητας των κλάσεων, χρησιμοποιώντας τους δείκτες Davies-

Bouldin (Davies και Bouldin, 1979), Dunn (Dunn, 1974) και της στατιστικής παράμετρου pseudo-F 

(Calinski και Harabasz, 1974). 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ  

 

Η μέθοδος ταξινόμησης που παρουσιάζεται περιλαμβάνει 4 στάδια. Το σχηματικό διάγραμμα του 

συστήματος ταξινόμησης δίνεται στο Σχήμα 2.1. Μετά τη διανυσματική αναπαράσταση των δεδομένων 

μιας βάσης πλεγματικών δεδομένων που περιέχει τιμές γεωδυναμικού ύψους στο ισοβαρικό επίπεδο 

των 850 hPa, το πρώτο βήμα περιλαμβάνει μια επιλογή πρωτοτύπων και την κατασκευή ενός πίνακα 

διαμέρισης μέσω μιας διαδικασίας ασαφούς λογικής. Το δεύτερο βήμα βασίζεται στη δημιουργία ενός 

πίνακα συνεκτικότητας μεταξύ των επιλεγμένων πρωτοτύπων  και στο επόμενο στάδιο, υπολογίζεται ο 

γράφος συνεκτικότητας. Τέλος, στο βήμα 4 ο αλγόριθμος κυρίαρχων συνόλων εξάγει διαδοχικά 

συναφείς κλάσεις πρωτοτύπων.      

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.1 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ FCM ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 

ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗΣ 

Σε μια ταξινόμηση βασισμένη σε γράφο, το πρωταρχικό και πιο σημαντικό βήμα είναι η διαμόρφωση 

του γράφου. Μεταξύ των διάφορων αλγορίθμων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, επιλέγουμε 

αυτόν που εισήγαγαν οι Laskaris και Zafeiriou (2008), ο οποίος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλους 

τομείς (Besiris et al, 2009; Zigkolis και Laskaris, 2009). Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι η 

επιλογή ενός υποσυνόλου διανυσμάτων της βάσης δεδομένων, δηλαδή τα πρωτότυπα, που 

προέρχονται από το σύνολο των πλεγματικών δεδομένων. Τα διανύσματα πρωτοτύπων ενός συνόλου 

δεδομένων είναι τα δομικά διανύσματα αυτού του συνόλου, τα οποία έχουν εξαχθεί καταλλήλως, και 

όπου θα μπορούσαν να περιγράψουν ή ακόμα και να κατασκευάσουν αποτελεσματικά και με χαμηλή 

πολυπλοκότητα τον σκελετό της δομής των δεδομένων. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την 
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υιοθέτηση του γνωστού αλγορίθμου ασαφούς λογικής FCM (Laskaris και Zafeiriou, 2008). Σύμφωνα με 

την προτεινόμενη μέθοδο, απαιτείται από τον FCM να εξάγει έναν αριθμό κλάσεων, υψηλότερο a 

priori, από το επιθυμητό αριθμό των κλάσεων του συνόλου δεδομένων. Αυτή η κατάσταση υπερ-

διαμέρισης δεν αποβλέπει σε ένα τελικό αποτέλεσμα ταξινόμησης, αλλά χρησιμοποιείται για να 

αναπαραστήσει τη σωστή οργάνωση του συνόλου δεδομένων και στη συνέχεια να μεταβεί σε έναν 

τελικό αριθμό κλάσεων. Η παραδοχή αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι τα προκύπτοντα διανύσματα 

πρωτοτύπων θα μπορούσαν να παρέχουν έναν ακριβή σκελετό της δομής του συνόλου δεδομένων 

χρησιμοποιώντας τον βαθμό συμμετοχής όλων των δεδομένων προς τα πρωτότυπα, καθώς αυτός 

προκύπτει από τον FCM. Η υψηλή διαστατικότητα του αρχικού συνόλου δεδομένων (99 διαστάσεις) 

σχετίζεται άμεσα με θόρυβο στα δεδομένα. Κατά συνέπεια, διεξήχθη πριν από την ομαδοποίηση κατά 

FCM μια μείωση των διαστάσεων μέσω Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) (Jolliffe, 1986) στο 2-

διάστατο χώρο, διατηρώντας ένα ποσοστό της τάξης του 99.9% της αρχικής διακύμανσης των 

δεδομένων. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι το στάδιο προεπεξεργασίας της μείωσης διαστάσεων 

είναι απαραίτητο για τη βελτίωση των επιδόσεων της μεθόδου. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο αριθμός των επιλεγμένων πρωτοτύπων δεν θα πρέπει να είναι 

μικρός, ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς το σύνολο δεδομένων, ούτε μεγάλος, για να αποφευχθούν 

προβλήματα που σχετίζονται με πλεονάζουσα αναπαράσταση. Στη μελέτη μας, έχουν επιλεγεί 

πειραματικά μια σειρά από πρωτότυπα που ο αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ 20-200 μέσω μιας 

διαδικασίας δοκιμής-σφάλματος. Επιπλέον, οι συντεταγμένες των κέντρων που παρέχονται από τον 

FCM δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στα υπάρχοντα σημεία δεδομένων της κλάσης, αλλά σε τεχνητές 

συντεταγμένες, όπως αυτές υπολογίζονται στατιστικά από τα μέλη της κλάσης. Ωστόσο η απόσταση 

μεταξύ των δύο (πραγματικών και τεχνιτών κέντρων) είναι συνήθως πολύ μικρή, συνεπώς δεν 

παρουσιάζεται κανένα σημαντικό ποιοτικό σφάλμα με το να χρησιμοποιηθούν τα κέντρα που 

προκύπτουν. Επιπλέον μπορεί να εμφανιστούν πανομοιότυπα κέντρα, καθώς ο FCM εξαναγκάζεται να 

δημιουργήσει περισσότερες κλάσεις από τον ανεκτό αριθμό κλάσεων που προκαθορίζονται. Πρακτικά, 

αυτά τα πανομοιότυπα κέντρα ανήκουν στην ίδια κλάση με ελαφρώς μετατοπισμένες συντεταγμένες 

κέντρων κλάσεων και έχουν ίδια συμμετοχή (membership) για κάθε σημείο δεδομένων, όπου στη 

συνέχεια της διαδικασίας που ακολουθείται ανιχνεύονται και συγχωνεύονται. 

Σύμφωνα με την FCM ομαδοποίηση, δοθέντος ενός συνόλου δεδομένων Χ = {x1, x2, ..., xn}, ο αλγόριθμος 

προσπαθεί να επιστρέψει ένα πίνακα διαμέρισης U(X) και μια λίστα από m<<n κέντρα, C = {c1, c2, ..., 

cm}. Στην προσέγγιση αυτή, τα m κέντρα, ορίζονται ως τα διανύσματα πρωτοτύπων  Pr και τα στοιχεία 
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uij ]1,0[ , mi 0
 και nj 0 , του πίνακα διαμέρισης U(X) δηλώνουν το βαθμό συμμετοχής του 

στοιχείου xj  που ανήκει στην κλάση ci. Ο πίνακα διαμέρισης  δίνεται ως: 
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ικανοποιώντας τις κανονικές συνθήκες της ασαφούς ομαδοποίησης 
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όπου η d δηλώνει τη συνάρτηση απόστασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (π.χ. ευκλείδεια 

απόσταση). 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο πίνακας διαμέρισης U(X) συγκεντρώνει πληροφορία για τον σχετικό βαθμό της εγγύτητας κάθε 

στοιχείου με όλα τα πρωτότυπα, τα οποία, σύμφωνα με την τυπική θεωρία της ασαφούς 

ομαδοποίησης, έχουν εκχωρηθεί ως κέντρα κλάσεων. Ειδικότερα, εστιάζοντας σε μια ξεχωριστή στήλη 

του U(:,j) και διατάσσοντας τα στοιχεία, αντλείται πληροφορία για ποιά πρωτότυπα είναι πιο στενά 

συνδεδεμένα με το επιλεγμένο στοιχείο-j. Κατά συνέπεια, ορισμένα διανύσματα πρωτοτύπων θα 

μπορούσαν να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και μπορούν να αποτελέσουν μια συνεκτική κλάση, 

παρότι άλλα θα μπορούσαν να είναι εντελώς διακριτά. Προκειμένου να ενσωματωθεί αυτή η σύνδεση 

μεταξύ των διανυσμάτων πρωτοτύπων, υπολογίζεται ένας m×m συμμετρικός πίνακας συνεκτικότητας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

44 
 

CM (Laskaris και Zafeiriou, 2008), ευθέως προερχόμενος από τον U. Ο πίνακας συνεκτικότητας CM, έχει 

τη μορφή: 

 


n

k jkik

T uuUUCM
1

][    (2.3) 

όπου κάθε στοιχείο του CM μετρά τη σχετική υπέρθεση μεταξύ των  i και j ασαφών κλάσεων, δηλαδή 
το ποσοστό επικάλυψης των κλάσεων που δημιουργούνται από τα πρωτότυπα.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο αλγόριθμος FCM συγκλίνει σε πολλαπλό αριθμό m κλάσεων, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η επιχειρούμενη υπερ-διαμέριση. Ως αποτέλεσμα κάποιες τιμές συμμετοχής του CM 

έχουν σχετικά μικρή τιμή και τα αντίστοιχα πρωτότυπα δεν συμβάλλουν σημαντικά σε μια κλάση. Ως εκ 

τούτου, οι τιμές συμμετοχής κάτω από μια καθορισμένη τιμή, η οποία ορίζεται από τον χρήστη και 

κυμαίνεται στο διάστημα 0 < τ < 1, τίθενται ίσες με μηδέν (Laskaris και Zafeiriou, 2008). Ο 

τροποποιημένος πίνακας  συνεκτικότητας  mmij
cCM


 ][mod  δίδεται πλέον από την εξίσωση: 

 


n

k jkik

T uuUUCM
1

][mod   (2.4) 

Όπου τα μέλη u είναι ίσα με τις εκ νέου επανυπολογισμένες τιμές συμμετοχής, έτσι ώστε να 

ικανοποιείται η σχέση  )(   ijijij uuu , με θ  να είναι η συνάρτηση μοναδιαίου βήματος. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3 - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ  

Το τρίτο βήμα της διαδικασίας προεπεξεργασίας είναι ο υπολογισμός ενός γράφου συνεκτικότητας G, ο 

οποίος χρησιμεύει ως ένα μοντέλο σκελετού που περιέχει την πληροφορία από τη δομή τοπολογίας 

μεταξύ των πρωτοτύπων. Ένας γράφος, στα μαθηματικά, αντιπροσωπεύει τις συνδέσεις ενός συνόλου 

αντικειμένων (εδώ τις κορυφές του γράφου), ενώ ο βαθμός της γειτνίασης δηλώνεται από τις 

σταθμισμένες ακμές όπως αυτές προκύπτουν από έναν πίνακα γειτνίασης. Τα στοιχεία του 

συμμετρικού πίνακα γειτνίασης δείχνουν ποιες κορυφές συνδέονται και πόσο ισχυρή είναι αυτή η 

σύνδεση (Σχήμα 2.2). 
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ΣΧΗΜΑ 2.2 - ΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 6 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΈΝΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

(ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ) ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΜΗ. ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ, Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΓΡΑΦΟΣ.  ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 

ΚΟΡΥΦΩΝ.  

 

Η σημασία αυτού του βήματος είναι η οργάνωση του συνόλου δεδομένων ως ενός προβλήματος 

βασισμένου σε γράφο, υιοθετώντας τα οφέλη χρήσης πρωτοτύπων και των τυπικών διαδικασιών της 

θεωρίας γράφων. Ο γράφος συνεκτικότητας που προκύπτει εκφράζεται ως, G = G (Pr, Ε, α), με Pr να 

χαρακτηρίζει το σύνολο των πρωτοτύπων που χρησιμεύουν ως κορυφές του γράφου G, με mmE 

να δίνει το σύνολο άκμων και 
Ea :  τη συνάρτηση βάρους. Τα βάρη των ακμών μεταξύ των 

ζευγών των κόμβων σύνδεσης αντιστοιχούν στην εγγύτητα συνεκτικότητας των πρωτοτύπων, 

κατασκευάζοντας έναν πλήρως συνδεδεμένο μη-κατευθυνόμενο γράφο.  

Ο γράφος G είναι μη-κατευθυνόμενος όταν ορίζεται από μη διατεταγμένα ζεύγη κορυφών, σε αντίθεση 

με τον κατευθυνόμενο γράφο, του οποίου οι ακμές προσανατολίζονται οριζόμενες από διατεταγμένα 

ζεύγη κόμβων και ο πίνακας γειτνίασής του είναι συμμετρικός. Εναλλακτικά, ο γράφος G είναι άμεσα 

υπολογίσιμος από τον τροποποιημένο πίνακα συνεκτικότητας modCM, σχηματίζοντας ένα συμμετρικό 

σταθμισμένο πίνακα ομοιότητας mmijS  ][
 
ως: 
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jiifcij
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,
     (2.5) 

Η συμμετοχή τόσο του συνόλου πρωτοτύπων Pr όσο και ενός πίνακα συνεκτικότητας που παρέχει τα 

βάρη των ακμών μεταξύ των συνδεδεμένων κορυφών για την κατασκευή ενός συνεκτικού γράφου G, 
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φαίνεται χαρακτηριστικά στο Σχήμα 2.1. Η τιμή κατωφλίου τ επηρεάζει, όπως ήταν αναμενόμενο, τον 

αριθμό των συνδεδεμένων ακμών και συνεπώς τη συνοχή του G. Στην παρούσα μελέτη, υιοθετείται μια 

προκαθορισμένη τιμή του τ για να διατηρήσει το γράφο πλήρως συνδεδεμένο για την αποτελεσματική 

ομαδοποίηση σε ένα απαιτούμενο αριθμό κλάσεων μέσω του αλγορίθμου κυρίαρχων συνόλων (Pavan 

και Pelillo, 2007). 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4 - ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  

Η ταξινόμηση των πρωτοτύπων που συνθέτουν τον γράφο συνεκτικότητας σε διακριτές 

χαρακτηριστικές κατηγορίες επιτυγχάνεται με τον αλγόριθμο κυρίαρχων συνόλων (Pavan και Pelillo, 

2007). Υποθέτοντας ότι ο συνεκτικός γράφος G αποτελείται από q μη συνεκτικούς υπογράφους, με 

καθένα εξ αυτών να θεωρείται ως ένα σύνολο διανυσμάτων πρωτοτύπων, ο αλγόριθμος κυρίαρχων 

συνόλων έχει ως σκοπό να διακρίνει τις συνεκτικότερες ομάδες των πρωτοτύπων  που ορίζονται ως 

κυρίαρχα σύνολα, σύμφωνα με την πληροφορία που προκύπτει από τον σταθμισμένο πίνακα 

ομοιότητας S. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται στα κυρίαρχα σύνολα είναι α) 

υψηλή εσωτερική ομοιογένεια και β) υψηλή ανομοιογένεια μεταξύ των κλάσεων. Δεδομένου ότι τα 

διανύσματα του γράφου G αντιπροσωπεύονται από τον σταθμισμένο πίνακα ομοιότητας, είναι 

προφανές ότι μια κλάση πρέπει να σχηματίζεται από κορυφές του γράφου με μεγάλες τιμές ενδο-

βάρους του πίνακα S και μικρές τιμές βάρους για τις ασθενείς συνδέσεις μεταξύ των διάφορων 

κλάσεων. 

Η συνοχή ενός κυρίαρχου συνόλου, εκτιμάται μέσω της μεγιστοποίησης της τετραγωνικής μορφής, 

  


m

i

m

j jiji xxxJ
1 1

)(    (2.6) 

όπου x  το διάνυσμα συμμετοχής (Motzkin και Straus, 1965), με κάθε στοιχείο του x  να καθορίζει το 

βαθμό συμμετοχής του αντίστοιχου πρωτοτύπου στην κλάση. Μηδενικές καταχωρήσεις δηλώνουν 

ανύπαρκτη συμμετοχή στην κλάση. Το διάνυσμα συμμετοχής πληροί τις προϋποθέσεις: 

}{
1 mi

 ixx
 
με 0ix  και  
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(2.7) 

Μια προσέγγιση τοπικής λύσης του προβλήματος σε τετραγωνική μορφή της Εξίσωσης (2.6) δίνεται 

από τη λεγόμενη δυναμική αντιγραφέων (replicator dynamics) (Weibull, 1995), 
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όπου το 
)(t

i
x δηλώνει την τιμή του i-στου στοιχείου του διανύσματος συμμετοχής x  κατά τη t-στη 

επανάληψη της διαδικασίας. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία υπολογίζει τη συμμετοχή των 

διανυσμάτων πρωτοτύπων σε κάθε κυρίαρχο υπογράφο, αγνοώντας τις κορυφές που αντιστοιχούν σε 

μηδενικές τιμές. Αυτό το βήμα οδηγεί στα κυρίαρχα σύνολα των πρωτοτύπων τα οποία συγκροτούν 

κάθε υπογράφο, ενώ αυτό το σύνολο των διανυσμάτων πρωτοτύπων αφαιρείται από τον αρχικό γράφο 

G. Έτσι, ο αλγόριθμος υπολογίζει την αντίστοιχη συνάρτηση συνοχής και εξάγει διαδοχικά όλες τις 

ομάδες των πρωτοτύπων που ξεπερνούν μια τιμή κατωφλίου της συνεκτικότητας, που ορίζεται ως: 
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j jijiT eexJ
1 1

)(     (2.9) 

με e ένα m-διάστατο διάνυσμα που περιέχει μόνο μοναδιαίες τιμές (1s), κανονικοποιημένο ως προς 

άθροισμά του, προκειμένου να πληροί την προϋπόθεση που προσδιορίζεται από την Εξίσωση 2.7. Η 

τιμή κατωφλίου στην Εξίσωση 2.9 αποτελεί ένα κριτήριο που καθορίζει τον αυτο-τερματισμό του 

αλγορίθμου κυρίαρχων συνόλων. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτο-τερματισμού, ο 

αλγόριθμος αναθέτει οποιαδήποτε αταξινόμητα δεδομένα στο πλησιέστερο κυρίαρχο σύνολο, 

χρησιμοποιώντας τις τιμές συμμετοχής τους. Σύμφωνα με αυτήν την ανάθεση δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να παραμένουν αταξινόμητα. Στα πειράματά μας, η τιμή κατωφλίου JΤ αποτελεί αντικείμενο 

εξαντλητικής αναζήτησης τιμών γύρω από την τυπική τιμή που παρέχεται από την Εξίσωση 2.9. Κατά 

συνέπεια, το τελικό βήμα του αλγορίθμου αναπροσαρμόζει λεπτομερώς την τιμή της JΤ μέχρι να 

ανακτηθεί ο επιθυμητός αριθμός κλάσεων. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

ΒΑΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε αυτή τη μελέτη, λαμβάνονται σύνολα δεδομένων ημερήσιων γεωδυναμικών υψών στο ισοβαρικό 

επίπεδο των 850 hPa, όπως αυτά παρέχονται από το Σύστημα Αφομοίωσης Κλιματικών δεδομένων 

NOAA NCEP-NCAR CDAS-1 από την Βιβλιοθήκη Κλιματικών Δεδομένων IRI / LDEO (διατίθεται στη 

διεύθυνση http://iridl.ldeo.columbia.edu/). Για την περιοχή ενδιαφέροντός μας, την ανατολική λεκάνη 

της Μεσογείου (10.0˚ Ε - 35.0˚ Ε / 27.5 - 47.5˚ Ν), είναι διαθέσιμο ένα μεγάλο σύνολο πλεγματικών 

δεδομένων που καλύπτουν την περίοδο 1975-2009. Η περιοχή ενδιαφέροντος (Σχήμα 2.3) περιέχει 99 

πλεγματικά σημεία για ημερήσια δεδομένα γεωδυναμικού ύψους στα 850 hPa, με ανάλυση πλέγματος 

2.5 x 2.5˚. Με αυτήν την διάταξη, κάθε μέρα αντιπροσωπεύεται από μια αλληλουχία 99-διαστάτων 

διανυσμάτων, διατάσσοντας τις τιμές του πλέγματος ξεκινώντας από πιο βορειοανατολικό και 

καταλήγοντας προς το πιο νοτιοδυτικό σημείο του πλεγματικού παραθύρου. Καμία κανονικοποίηση ή 

φιλτράρισμα δεν έχει εφαρμοστεί στα διανύσματα, εκτός από το γεγονός ότι η διάσταση του αρχικού 

συνόλου δεδομένων μειώθηκε μέσω της PCA σε 2 διαστάσεις. 

Το σύνολο των δεδομένων αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών που περιέχει 99-διάστατα 

διανύσματα. Ο δείκτης (index) του κάθε διανύσματος μέσα στη βάση διανυσμάτων που προκύπτει, 

αντιστοιχεί στα δεδομένα του πλέγματος του γεωδυναμικού ύψους σε επίπεδο 850 hPa για μια 

συγκεκριμένη ημέρα. Μετά την αναπαράσταση σε διανύσματα και τη μείωση των διαστάσεών τους 

στον 2D χώρο, ακολουθεί ένα στάδιο προεπεξεργασίας με την εισαγωγή του FCM, ο οποίος δημιουργεί 

διαμερίσεις που συγκλίνουν σε ένα καθορισμένο από τον χρήστη αριθμό κέντρων, που κυμαίνονται 

από 20 έως 200, προκειμένου να εκπροσωπηθούν τα διανύσματα πρωτοτύπων ολόκληρης της βάσης 

δεδομένων. Στη συνέχεια, κατασκευάζεται ένας πίνακας διαμέρισης και η τελική ομαδοποίηση 

επιτυγχάνεται μέσω του αλγορίθμου κυρίαρχων συνόλων για το συνεκτικό γράφο G, καθώς αυτός 

αντιπροσωπεύει την υποκείμενη δομή των δεδομένων.  
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ΣΧΗΜΑ 2.3 – ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (10.0˚ E - 35.0˚ E ΚΑΙ 27.5˚ N - 47.5˚ N) 

 

Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι η αρχική επιλογή 20 - 200 πρωτοτύπων αρκεί για την τελική 

διαμέριση του προκύπτοντος γράφου συνεκτικότητας σε 5, 8, 10, 12 και 15 κλάσεις. Θα πρέπει να 

τονισθεί ότι η επιλογή του επιθυμητού αριθμού κλάσεων αποτελεί μια παράμετρο που ορίζεται 

ελεύθερα από το χρήστη, και ο προτεινόμενος αλγόριθμος καθίσταται ικανός να εφαρμόσει 

ταξινόμηση σε κάθε λογικό αριθμό κλάσεων. Ο αλγόριθμος προχωρά αυτόματα σε μια αυτο-

τερματιζόμενη διαδικασία ταξινόμησης. Ξεκινώντας από το χαμηλότερο αριθμό πρωτοτύπων και 

προχωρώντας προς τον υψηλότερο, ο FCM εξάγει μια αρχική υπερ-διαμέριση των δεδομένων. Η 

εξαγωγή κυρίαρχων συνόλων δημιουργεί κλάσεις των πρωτοτύπων που μοιράζονται ίδια 

χαρακτηριστικά και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τους τελικούς καταλόγους ομαδοποίησης. Ως 

αποτέλεσμα, κάθε το διάνυσμα που αντιπροσωπεύει μια ημερήσια μέτρηση από ολόκληρο το σύνολο 

δεδομένων λαμβάνει μια ετικέτα κλάσης (label). Έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι κάθε επανάληψη της 
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παραπάνω διαδικασίας των κυρίαρχων συνόλων είναι αυτό-τερματιζόμενη και ο συνολικός 

υπολογιστικός χρόνος είναι ικανοποιητικά σύντομος. 

Η σύγκριση των προκυπτόντων καταλόγων ομαδοποίησης σε σχέση με τους καταλόγους των άλλων 

επιλεγμένων state-of-the-art μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Δράσης COST 733 γίνεται 

με τη χρήση των δεικτών DB, Dunn και pF, οι οποίοι ποσοτικοποιούν το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης 

υπό όρους συνεκτικότητας και διαχωρισμού (Πίνακες 2.1-2.3, αντίστοιχα). Οι Philipp et al. (2010) 

περιγράφουν λεπτομερώς και κατηγοριοποιούν όλες τις τεχνικές ταξινόμησης που έχουν αξιολογηθεί 

στο πλαίσιο του COST Action 733. Για την εξαγωγή καταλόγων ομαδοποίησης από κάθε μέθοδο, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό cost733class, το οποίο έχει αναπτυχθεί για τους σκοπούς αυτής της 

Δράσης. Το λογισμικό είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης του, 

ελεύθερα στο http://geo21.geo.uni-augsburg.de/cost733wiki/Cost733Software. Οι ρουτίνες της 

προτεινόμενης μεθόδου και τα σχετικά πειράματα της μελέτης αυτής έχουν αναπτυχθεί στο 

προγραμματιστικό περιβάλλον του MATLAB® έκδοση 7.9 και υλοποιήθηκαν σε προσωπικό υπολογιστή 

με επεξεργαστή 64-bit που αποτελείται από 4 πυρήνες CPU στα 2.80 GHz και 4GB μνήμης RAM. Ο 

συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των υπολογισμών με την προτεινόμενη μέθοδο, 

είναι λιγότερο από 5 λεπτά και περιλαμβάνει το στάδιο μείωσης διαστατικότητας, 10 FCM εκτελέσεις 

ομαδοποίησης για να επιλεγούν πρωτότυπα και μια εξαντλητική αναζήτηση 1000 τιμών γύρω από μια 

προεπιλεγμένη τιμή κατωφλίου. Η ομαδοποίηση FCM είναι ευαίσθητη στην αρχικοποίηση και 

απαιτείται ένα αριθμός εκτελέσεων του FCM (π.χ. 10) για να επιτευχθεί η καλύτερη επιλογή 

πρωτοτύπων και να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός της λύσης σε τοπικά βέλτιστα. Θα πρέπει να σημειωθεί 

εδώ ότι ο υπολογιστικός χρόνος είναι συγκρίσιμος ή ακόμα καλύτερος από τους χρόνους υπολογισμού 

των άλλων μεθόδων, οι οποίοι κυμαίνονται σε χρόνους α) περίπου 5 λεπτών (π.χ. DKM, PCT, HCL), β) 

λίγων ωρών (π.χ. RAC) και γ) αρκετών ωρών (3-12h) (π.χ. SAN). 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ BOOTSTRAPPING  

Προκειμένου να προσδιοριστεί η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε η 

προσέγγιση bootstrap. Το διάστημα εμπιστοσύνης (CI) υπολογίζεται από την προσέγγιση bootstrap 

εκατοστιαίας τιμής (percentile bootstrapping) (DiCiccio και Efron, 1996) για όλες τις περιπτώσεις των 

στατιστικών δεικτών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Τα ανώτερα και κατώτερα όρια των 

Πινάκων 2.1-2.3 αντιστοιχούν στα όρια του 95 τοις εκατό του CI της κατανομής bootstrap. Τα CI που 

http://geo21.geo.uni-augsburg.de/cost733wiki/Cost733Software
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προκύπτουν για τους καταλόγους ομαδοποίησης της προτεινόμενης μεθόδου δείχνουν την αξιοπιστία 

των στατιστικών αποτελεσμάτων και βρέθηκαν τόσο σταθερά όσο τα αποτελέσματα των 

συγκρινόμενων μεθόδων. 

Ο Πίνακας 2.1 συγκρίνει τους καταλόγους που προέρχονται από όλα τα συστήματα, ως προς το δείκτη 

DB. Αποδεικνύεται ότι η μέθοδος παρουσιάζει υψηλή απόδοση, καθώς κατατάσσεται πρώτη, από την 

άποψη της συνεκτικότητας και της διαχωρισιμότητας για την περίπτωση των 5 ομάδων, και δεύτερη 

για την περίπτωση των 8 ομάδων. Οι Πίνακες 2.2 και 2.3 δείχνουν την καλή ποιότητα ομαδοποίησης 

που παράγεται από την προτεινόμενη μέθοδο σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους, μέσω των δεικτών 

Dunn και pF, αντιστοίχως. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

52 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ DB. ΔΕΞΙΑ, ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ  

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BOOTSTRAP ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (PERCENTILE BOOTSTRAPPING) 

Μέθοδοι Κλάσεις DB value Lower Limit Upper Limit 

Προτεινόμενη 
μέθοδος 

5 1.17 1.15 1.19 

8 1.26 1.24 1.28 

10 1.32 1.31 1.34 

12 1.37 1.35 1.38 

15 1.47 1.45 1.49 

RAC 

5 1.28 1.27 1.30 

8 1.43 1.41 1.44 

10 1.47 1.45 1.48 

12 1.41 1.39 1.42 

15 1.52 1.50 1.53 

DKM 

5 1.22 1.20 1.23 

8 1.28 1.27 1.29 

10 1.31 1.30 1.32 

12 1.37 1.36 1.38 

15 1.40 1.39 1.41 

HCL 

5 1.37 1.35 1.38 

8 1.47 1.45 1.49 

10 1.45 1.43 1.47 

12 1.60 1.58 1.62 

15 1.65 1.63 1.66 

PCT 

5 1.94 1.90 1.98 

8 2.28 2.24 2.32 

10 2.63 2.55 2.68 

12 2.79 2.69 2.86 

15 2.61 2.55 2.66 

SAN 

5 1.32 1.31 1.34 

8 1.28 1.27 1.29 

10 1.30 1.29 1.31 

12 1.34 1.32 1.35 

15 1.33 1.31 1.34 

KRZ 

5 2.15 2.10 2.20 

8 2.15 2.09 2.20 

9 2.72 2.66 2.76 

12 2.20 2.16 2.26 

15 - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗ DUNN. ΔΕΞΙΑ, 

ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  BOOTSTRAP ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (PERCENTILE BOOTSTRAPPING) 

Μέθοδοι Κλάσεις Dunn value Lower Limit Upper Limit 

Προτεινόμενη 
μέθοδος 

5 0.78 0.76 0.81 

8 0.83 0.80 0.86 

10 0.67 0.62 0.69 

12 0.60 0.58 0.62 

15 0.45 0.42 0.49 

RAC 

5 0.80 0.78 0.82 

8 0.69 0.66 0.71 

10 0.71 0.68 0.74 

12 0.47 0.45 0.50 

15 0.53 0.50 0.56 

DKM 

5 0.88 0.86 0.90 

8 0.79 0.76 0.81 

10 0.74 0.71 0.76 

12 0.58 0.56 0.62 

15 0.72 0.68 0.75 

HCL 

5 0.74 0.72 0.76 

8 0.74 0.71 0.77 

10 0.77 0.74 0.80 

12 0.53 0.50 0.55 

15 0.51 0.51 0.56 

PCT 

5 0.69 0.67 0.72 

8 0.49 0.45 0.52 

10 0.42 0.40 0.47 

12 0.42 0.38 0.44 

15 0.32 0.27 0.37 

SAN 

5 0.88 0.86 0.91 

8 0.77 0.75 0.80 

10 0.70 0.67 0.73 

12 0.71 0.68 0.74 

15 0.68 0.65 0.72 

KRZ 

5 0.52 0.48 0.55 

8 0.52 0.48 0.55 

9 0.40 0.38 0.41 

12 0.50 0.46 0.54 

15 - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΗ CH (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

PF). ΔΕΞΙΑ, ΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ,  ΟΠΩΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BOOTSTRAP ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (PERCENTILE BOOTSTRAPPING) 

Μέθοδοι Κλάσεις CH value Lower Limit Upper Limit 

Προτεινόμενη 
μέθοδος 

5 4926 4805 5056 

8 3634 3543 3729 

10 3045 2976 3119 

12 2889 2828 2954 

15 2409 2353 2469 

RAC 

5 5193 5081 5315 

8 3817 3737 3911 

10 3386 3324 3456 

12 2971 2911 3042 

15 2606 2560 2664 

DKM 

5 5724 5598 5859 

8 4346 4260 4436 

10 3815 3736 3899 

12 3416 3351 3487 

15 3017 2966 3077 

HCL 

5 4697 4593 4815 

8 3566 3488 3654 

10 3084 3019 3161 

12 2772 2712 2840 

15 2435 2389 2488 

PCT 

5 1781 1728 1840 

8 1179 1146 1219 

10 1021 995 1056 

12 845 821 873 

15 743 720 768 

SAN 

5 5724 5601 5857 

8 4357 4271 4457 

10 3827 3755 3907 

12 3450 3384 3525 

15 3033 2981 3098 

KRZ 

5 1391 1349 1438 

8 1391 1350 1438 

9 1311 1270 1355 

12 1122 1089 1159 

15 - - - 
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Τα αποτελέσματα ομαδοποίησης μπορούν να απεικονιστούν ως σημεία στο διδιάστατο χώρο 

εφαρμόζοντας PCA στα διανύσματα του συνόλου δεδομένων (Σχήμα 2.4), επομένως, μπορεί να εξαχθεί 

ένα αντιπροσωπευτικό πρότυπο συστήματος πίεσης για κάθε κλάση. Παρά το ότι τα προκύπτοντα 

διανύσματα πρωτοτύπων αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικά τα κέντρα των κλάσεων, δεν 

ανταποκρίνονται σε υπάρχοντα πρότυπα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας του συνόλου δεδομένων. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό οφείλεται στην ιδιότητα του FCM να επιστρέφει κέντρα κλάσεων τα 

οποία αντιστοιχούν σε νέα τεχνητά δεδομένα. Επιπλέον, τα διανύσματα πρωτοτύπων που συνθέτουν 

ένα κυρίαρχο σύνολο είναι συνήθως περισσότερα από ένα, και ως εκ τούτου, περισσότερα από ένα 

διανύσματα πρωτοτύπων μπορούν δυνητικά να χρησιμεύσουν ως αντιπροσωπευτικό διάνυσμα της 

κλάσης. Επομένως, χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό αντιπροσωπευτικό διάνυσμα για ολόκληρη την 

κλάση, ο διανυσματικός διάμεσος (vector median) (Astola et al, 1990.). 

 

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΣ  

Ο διανυσματικός διάμεσος (VM) του συνόλου  },...,1,{ NivV
i


 
ορίζεται ως VMV   έτσι ώστε 

VV
VM
 , 

Και για όλα τα Nj ,...,1    

2121  


N

i ij

N

i iVM vvvv   (2.10) 

με 
2

.  την L2 μετρική. Ως VM ενός συνόλου διανυσμάτων ορίζεται το μέλος (διάνυσμα) του συνόλου 

που παρέχει το ελάχιστο άθροισμα Ευκλείδειων αποστάσεων προς όλα τα άλλα διανύσματα του 

συνόλου. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται το VM κάθε κλάσης (που προέρχεται από την μέθοδο των 

κυρίαρχων συνόλων). Τα VM που φαίνονται ως πράσινοι κύκλοι στο Σχήμα 2.4, τοποθετούνται στα 

κέντρα κλάσεων. Αν και η απεικονιζόμενη προβολή των δεδομένων σε δύο διαστάσεις μπορεί να μην 

είναι η βέλτιστη, είναι προφανές ότι η μέθοδος κυρίαρχων συνόλων επιτυγχάνει μια ευκρινή 

ομαδοποίηση. 
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ΣΧΗΜΑ 2.4 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ  

ΧΡΗΣΗ PCA, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ. 

ΚΑΘΕ ΚΛΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΙ (VM) ΚΑΘΕ ΚΛΑΣΗΣ 

ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. 

 

Με την παραδοχή ότι το VM μπορεί να αντιπροσωπεύσει με ακρίβεια το κέντρο κάθε κλάσης, είναι 

χρήσιμο να απεικονιστεί το πρότυπο της επικρατούσας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που χαρακτηρίζει 

μια συγκεκριμένη κλάση. Θεωρώντας κάθε VM, ως αντιπροσωπευτικό διάνυσμα κάθε κλάσης, μπορεί 

να εφαρμοστεί μια αντίστροφη διαδικασία για να απεικονίσει ένα διάνυσμα VM (δηλαδή τα 

πλεγματικά δεδομένα μιας συγκεκριμένης ημέρας) στη μορφή ενός κανονικού χάρτη καιρού 

γεωδυναμικού ύψους για την ακριβή περιοχή ενδιαφέροντος. Οι παρακάτω εικόνες παράγονται 

χρησιμοποιώντας ρουτίνες του ελεύθερου πακέτου ‘M_Map’ για MATLAB, που βρίσκεται διαθέσιμο 

στην διεύθυνση http://www.eos.ubc.ca/~rich/map.html. Τα 8, 10, 12 και 15 αντιπροσωπευτικά 

πρότυπα, σε συμφωνία με το φιλτράρισμα VM, για κλάσεις που ορίζονται από την μέθοδο κυρίαρχων 

συνόλων, απεικονίζονται στα Σχήματα 2.5-2.8. Η βαθμίδα ύψους δηλώνεται πάνω σε κάθε ισοϋψή 

γραμμή, καθώς επίσης καθεμία από αυτές είναι χρωματισμένη με μια διακριτή χρωματική απόχρωση. 

http://www.eos.ubc.ca/~rich/map.html
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ΣΧΗΜΑ 2.5 - ΟΚΤΩ (8) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ (VMs) ΜΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.6 - ΔΕΚΑ (10) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ (VMs) ΜΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 
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ΣΧΗΜΑ 2.7 - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ (VMS) ΜΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ  

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.8 - ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ (VMS) ΜΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ  
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ  

Στον Πίνακα 2.4, ένας πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) (CM) αντιπαρατάσσει τα ευρήματα της 

μεθόδου για ταξινόμηση σε 8 κατηγορίες (γραμμές) και με τα ευρήματα των 10 κατηγοριών (στήλες). 

Ουσιαστικά δεικνύει την ανά κλάση σύγχυση των αποτελεσμάτων μιας ταξινόμησης που συμβατικά 

θεωρούμε ως κύρια (ταξινόμηση Α), σε μια άλλη ταξινόμηση που χαρακτηρίζεται ως ‘υπό σύγκριση’ 

(ταξινόμηση Β). Ο αριθμός σε κάθε κελί παρέχει το ποσοστό των χαρτών που ανήκουν στην κλάση που 

υποδεικνύεται από τον αριθμό της γραμμής (ταξινόμηση Α) και που ταξινομήθηκαν στην κλάση που 

υποδεικνύεται από τον αριθμό στήλης (ταξινόμηση Β). Είναι εμφανές ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό χαρτών ανά κλάση που ταξινομούνται στην περίπτωση των 8-

τύπων έχουν αποδοθεί κατά πλειοψηφία σε μια μόνο κλάση της περίπτωσης ταξινόμησης των 10-

τύπων. Αυτό δείχνει μια αντιστοιχία μεταξύ των συστημάτων ταξινόμησης σε 8 και 10 κατηγορίες για 

την περιοχή ενδιαφέροντος. Βεβαίως, η σύγκριση των δύο περιπτώσεων ταξινόμησης σε επίπεδο 

ταυτοποίησης των προτύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας γίνεται προβληματική καθώς 

απομακρυνόμαστε από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ταξινόμησης όπου οι κλάσεις θα χωριστούν σε 

περισσότερες υπο-κλάσεις, κ.ο.κ. Οι πίνακες 2.5 και 2.6 παρέχουν τους πίνακες σύγχυσης CM μεταξύ 

του πλαισίου ταξινόμησης σε 8 κλάσεις με εκείνα των 12 και 15 κλάσεων, αντίστοιχα. Είναι σαφές ότι 

με αύξηση του αριθμού των κλάσεων, χάνεται η σαφής 1-προς-1 αντιστοίχιση κελίων (ετικέτας 

κλάσεων) στον πίνακα σύγχυσης ενός πλαισίου ταξινόμησης σε περισσότερες κλάσεις σε σχέση με 

πλαίσια ταξινόμησης μικρότερου αριθμού κλάσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 8 ΚΑΙ 10 

ΚΛΑΣΕΩΝ  

 
10 κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8
 κ

λά
σ

ει
ς 

1 0.78 0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 

2 0.06 0.64 0.12 0.00 0.00 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.72 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 0.01 0.00 0.00 0.73 0.00 0.04 0.00 0.00 0.23 0.00 

5 0.00 0.00 0.28 0.00 0.23 0.00 0.18 0.31 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 0.61 0.00 0.14 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 

8 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 8 ΚΑΙ 12 

ΚΛΑΣΕΩΝ 

 
12 κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8
 κ

λά
σ

ει
ς 

1 0.62 0.01 0.23 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.01 0.40 0.00 0.24 0.00 0.17 0.01 0.16 0.00 0.01 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.16 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 

5 0.00 0.00 0.00 0.19 0.14 0.00 0.00 0.17 0.12 0.00 0.38 0.00 

6 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.21 0.00 0.00 0.03 0.64 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 -  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 8 ΚΑΙ 15 

ΚΛΑΣΕΩΝ 

 
15 κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8
 κ

λά
σ

ει
ς 

1 0.48 0.09 0.00 0.12 0.00 0.07 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 

2 0.00 0.30 0.28 0.00 0.00 0.15 0.00 0.18 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.10 0.00 0.63 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 

5 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 0.11 0.00 0.01 0.11 0.53 0.00 0.00 0.01 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.43 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος ταξινόμησης πλεγματικών σημείων γεωδυναμικού 

ύψους στο ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa. Αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης 

που χρησιμοποιεί ως είσοδο μια σειρά από διανύσματα, που αντιπροσωπεύουν τιμές του 

γεωδυναμικού ύψους πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος σε ημερήσια βάση, και παρέχει μια 

ισχυρή ταξινόμηση. Υιοθετεί τον αλγόριθμο FCM ως μια ευφυή μέθοδο επιλογής πρωτοτύπων μέσω 

μιας αποτελεσματικής υπερ-διαμέρισης. Με βάση την πίνακα συνεκτικότητας των πρωτοτύπων, 

παρέχεται μια αντιπροσωπευτική οργάνωση της εσωτερικής γεωμετρικής δομής της βάσης δεδομένων. 

Ο προκύπτων γράφος συνεκτικότητας ενσωματώνει ολοκληρωμένη την πληροφορία των συσχετισμών 

μεταξύ των πρωτοτύπων. Ο αλγόριθμος προχωρεί με μια αφαιρετική διαδικασία, η οποία εξάγει 

κυρίαρχα σύνολα μέσω μιας αυτο-τερματιζόμενης διαδικασίας ομαδοποίησης. Σε αντίθεση με τις 

συνήθεις μεθόδους, η μέθοδος ταξινόμησης κυρίαρχων συνόλων βασίζεται στην ομαδοποίηση στο 

πεδίο γράφου. Η θεωρία γράφων είναι εγγενώς καλύτερα προσαρμοσμένη σε σκοπούς ομαδοποίησης 

και ταξινόμησης, επομένως, αναδεικνύεται κατάλληλη για την ταξινόμηση τύπων ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας, όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα των πειραμάτων μας. Ο αλγόριθμος απαιτεί δύο 

καθορισμένες από τον χρήστη παραμέτρους, τον επιθυμητό αριθμό των κλάσεων που παράλληλα 
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καθορίζουν το κατάλληλο εύρος του αριθμού πρωτοτύπων, και μια τιμή κατωφλίου JT η οποία 

καθορίζεται μέσω μια εξαντλητική αναζήτηση. Ως εκ τούτου, η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως ημι-

επιβλεπόμενη. Οι δείκτες επικύρωσης που χρησιμοποιούνται για την πειραματική αποτίμηση δείχνουν 

ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης ταξινόμησης για την προτεινόμενη μέθοδο. Επιπλέον, ο σύντομος 

υπολογιστικός χρόνος αποτελεί ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ημερήσια 

πλεγματικά δεδομένα 35 ετών για το ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa ταξινομήθηκαν σε λιγότερο από 5 

λεπτά στην υπολογιστική διάταξη που περιγράφηκε προηγούμενα. Τα στατιστικά στοιχεία που 

υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

αβεβαιότητες, καταδεικνύουν ότι η προτεινόμενη μέθοδος είναι ανταγωνιστική και συχνά ξεπερνά 

άλλες μεθόδους αιχμής (state-of-the-art). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια ημι-επιβλεπόμενη μέθοδος ταξινόμησης καιρού με βάση χάρτες 

καιρού στο ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa. Η μέθοδος εφαρμόζεται για την περιοχή της Ελλάδας, 

καθώς είναι διαθέσιμη για την ίδια περιοχή μια εμπειρική, μη αυτοματοποιημένη, ταξινόμηση, που 

θεωρείται ως ταξινόμηση αναφοράς (ground truth). Εφαρμόζεται ένα στάδιο προεπεξεργασίας κατά το 

οποίο εξάγονται από εικόνες χαρτών καιρού οι ισοϋψείς του γεωδυναμικού ύψους μέσω μιας 

διαδικασίας επεξεργασίας εικόνας. Στο στάδιο εξαγωγής χαρακτηριστικών που ακολουθεί, 

εφαρμόζονται δύο τεχνικές στα σήματα των ισοϋψών, η πρώτη με βάση την ανακατασκευή χώρου 

φάσεων (phase space reconstruction) και η δεύτερη με βάση την αναπαράσταση κώδικα αλυσίδας 

(chain code). Και οι δύο τεχνικές παρέχουν χαρακτηριστικά για την ομαδοποίηση που εφαρμόζεται στο 

τελικό στάδιο χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο k-means. Τα αριθμητικά πειράματα σε σύνολα 

δεδομένων που προέρχονται από αρχεία του Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Δελτίου (European 

Meteorological Bulletin) δείχνουν μια πολύ καλή συμφωνία με σύγκριση με τα αποτελέσματα της 

εμπειρικής ταξινόμησης αναφοράς. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Τα τελευταία χρόνια, όπου επικρατεί η ταχεία ανάπτυξη των υπολογιστικών δυνατοτήτων και της 

επεξεργασίας πληροφορίας, η ταξινόμηση περιβαλλοντικών συνόλων δεδομένων αποτελεί ένα 

φιλόδοξο στόχο. Αρκετές εργασίες που σχετίζονται με τη μετεωρολογία, τη κλιματολογία και την 

ατμοσφαιρική ρύπανση έχουν καταδείξει την ανάγκη για τη χρήση ταξινόμησης της ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή (Alpert et al., 2004; Helmis et al., 2003; Ionescu et 
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al., 2000; Kim Oanh et al., 2005; Makra et al., 2006; Moussiopoulos et al., 2004). Η ταξινόμηση αυτή 

μπορεί να αναφέρεται σε χάρτες καιρού, είτε από τις ισοβαρείς στη μέση στάθμη της θάλασσας ή σε 

ισοπληθείς οποιουδήποτε συνήθους ισοβαρικού επίπεδου, συνήθως εκείνων των 850 hPa και 700 hPa. 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η ταξινόμηση χαρτών καιρού γινόταν εμπειρικά, μέσω παρατήρησης των 

χαρακτηριστικών των χαρτών. Σήμερα, μετεωρολογικά δεδομένα που παρέχουν την κατανομή της 

πίεσης στη μέση στάθμη της θάλασσας MSL ή στις ισοϋψείς σε υψηλότερα ισοβαρικά επίπεδα, είναι 

διαθέσιμα στη μορφή πλεγματικών δεδομένων. Αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων 

τεχνικών ταξινόμησης (Beck και Philipp, 2010; Huth et al, 2008; Maheras et al, 2000; Philipp et al, 2010; 

Romero et al, 1999; Yarnal, 1993). Ωστόσο, αν ζητηθεί να γίνει ταξινόμηση χαρτών καιρού οι οποίοι δεν 

διατίθενται σε μορφή ανεπεξέργαστων δεδομένων (πλεγματικά σημεία), τότε αυτές οι μέθοδοι δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται μια αυτόματη και αποτελεσματική ταξινόμηση χαρτών καιρού 

χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό την περιγραφή προτύπων των ισοϋψών του γεωδυναμικού 

ύψους στο ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa. Η μεθοδολογία αυτή προτείνεται εναλλακτικά αντί της 

εμπειρικής προσέγγισης ταξινόμησης όπου ένας μετεωρολόγος εξετάζει προσεκτικά χάρτες καιρού, 

χρησιμοποιεί πρότερη γνώση και ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη περισσότερες παραμέτρους για την 

απόφασή του. Η εμπειρική ταξινόμηση ενδέχεται να αυξάνει τον αριθμό των χαρακτηριστικών που 

χρησιμοποιούνται καθώς και την ακρίβεια της ταξινόμησης. 

Οι ισοϋψείς εξάγονται από χάρτες καιρού που διατίθεται σε μορφή φορητών γραφικών δικτύου (PNG), 

μετά από κατάλληλες διεργασίες επεξεργασίας εικόνας που περιγράφονται στη συνέχεια. Αυτές οι 

ισοϋψείς γραμμές παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που απαιτείται για την ταξινόμηση 

των προτύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, αφού σχετίζονται με συγκεκριμένο σχήμα, 

προσανατολισμό και θέση (πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος) των αντίστοιχων καμπυλών. Με 

βάση αυτή την παρατήρηση εξάγονται από τις ισοϋψείς καμπύλες ενδεικτικά χαρακτηριστικά, 

ενσωματώνοντας μέτρα ομοιότητας για τους υπολογισμούς αποστάσεων και, τέλος, χρησιμοποιούνται 

τεχνικές με βάση τους γράφους για το στάδιο της ομαδοποίησης.  

Η ανακατασκευή χώρου φάσεων μιας ακολουθίας, που αρχικά είχε προταθεί για την ανάλυση και την 

κατανόηση χαοτικών φυσικών φαινόμενων (Sivakumar, 2002), έχει πρόσφατα αναδειχθεί σε μια πολλά 

υποσχόμενη τεχνική για πολλές πρακτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 

σημάτων (Chan et al., 2009), βιομετρικών στοιχείων (Laskaris et al, 2009) και ανάκτησης σχήματος 

(Fotopoulou et al, 2011a;  Fotopoulou et al, 2011b). Η μέθοδος παράγει ένα σύνολο διανυσμάτων που 
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χρησιμοποιείται ως είσοδος στο επόμενο στάδιο ομοιότητας, η έξοδος του οποίου χρησιμοποιήθηκε 

τελικά για σκοπούς ομαδοποίησης. 

Παράλληλα, ένας άλλος αλγόριθμος που έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικός για την 

αναπαράσταση περιγράμματος είναι ο κώδικας αλυσίδας. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές 

που ποικίλουν μεταξύ της επίπεδης περιγραφής σχήματος και της αναγνώρισης γραφής (Bribiesca, 

2000; Dehghan et al, 2001; Huang et al, 1999; Iivarinen και  Visa, 1996; Kim και Govindaraju, 1997; 

Sánchez-Cruz et al., 2007). Στην παρούσα μελέτη, η σχετικά απλή αναπαράσταση κώδικα αλυσίδας, σε 

συνδυασμό με ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις του, ελέγχονται 

σε σύγκριση με την προσέγγιση του χώρου φάσεων για την επίλυση του προβλήματος ταξινόμησης 

χάρτη καιρού. 

Τέλος, στο στάδιο της ταξινόμησης και απόδοσης ετικέτας κλάσης (label), η συνολική απόδοση της 

μεθόδου ενισχύεται από τεχνικές ταξινόμησης βασισμένες σε γράφους. Η έξοδος του προηγούμενου 

σταδίου ομοιότητας χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται για την κατασκευή του απαιτούμενου πίνακα 

ανομοιότητας που χρησιμεύει για την αποτελεσματική μείωση των διαστάσεων και την ομαδοποίηση 

δεδομένων. H μέθοδος Laplacian Eigenmaps (LE) (Belkin και Niyogi, 2001), εφαρμόζεται σε πρώτη φάση 

ως μια σύγχρονη και πολύ δημοφιλής μη γραμμική τεχνική μείωσης διαστάσεων, μαζί με την κλασική 

μέθοδο Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης (MDS) (Cox και Cox, 1994), εξασφαλίζοντας μια γραμμικοποίηση 

του χώρου και διευκολύνοντας τη χρήση μιας απλής ομαδοποίησης κατά k-means για να εξαχθεί το 

τελικό αποτέλεσμα. Η προτεινόμενη μέθοδος συγκρίνεται με μια εμπειρική ταξινόμηση για την περιοχή 

της Ελλάδας. Οι ρουτίνες και τα πειράματα της μελέτης αυτής έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB® έκδοση 7.9 υπό έναν επεξεργαστή των 64-bits. Το 

σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ομαδοποίησης φαίνεται στο Σχήμα 3.1. 
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ΣΧΗΜΑ 3.1 -  ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

ΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ  

 

Τα δεδομένα εισόδου είναι ένα σύνολο χαρτών του ισοβαρικού επίπεδου των 850 hPa όπως 

λαμβάνονται από το αρχείο του Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Δελτίου (Σχήμα 3.2). Πιθανά αρχεία που 

μπορούν να προκύψουν από μια απλή σάρωση χαρτών, θα μπορούσαν επίσης να είναι επεξεργάσιμα. 

Κάθε χάρτης δείχνει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία μιας συγκεκριμένης ημέρας στο ευρύτερο 

Ευρωπαϊκό χώρο και το βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Οι αρχικές εικόνες αυτών των χαρτών, υπό μορφή 
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PNG, αποτελούνται από 1024 x 726 εικονοστοιχεία. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης οι εικόνες 

περικόπτονται σε ένα μικρότερο τομέα (354 x 286 εικονοστοιχεία) που καλύπτει την Ανατολική λεκάνη 

της Μεσογείου, δεδομένου ότι η περιοχή της Ελλάδας οριοθετεί τον χωρικό τομέα μελέτης (βλ. Σχήμα 

3.3). Όπως θα περιγραφεί στην συνέχεια του κεφαλαίου, οι εικόνες χαρτών μελέτης ταξινομούνται σε 

οκτώ κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση αναφοράς που παρουσιάζεται στην εργασία 

(Kassomenos et al., 1998), με το πλήθος εικόνων κάθε κλάσης να συνάδει με τις διαφορετικές ετήσιες 

συχνότητες εμφάνισης περιπτώσεων κάθε κλάσης. Από αρχεία με ημερήσιους χάρτες καιρού που 

αντιστοιχούν στην περίοδο 2002-2009, έχει επιλεγεί ένα πειραματικό σύνολο δεδομένων 

αποτελούμενο από 296 εικόνες χαρτών καιρού, μεριμνώντας ώστε να διατηρείται η ετήσια συχνότητα 

εμφάνισης κάθε κλάσης. Για παράδειγμα, μόνο 10 από τις 296 εικόνες στην τελική βάση δεδομένων 

αντιστοιχούν στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία του τύπου (κλάση) κλειστού αντικυκλώνα ‘CA’, που 

σπάνια εμφανίζεται κατ’ έτος. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 3.2 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧAΡΤΗΣ (EUROPEAN METEOROLOGICAL BULLETIN) ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΒΑΡΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ 850 ΗPA 
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ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Πριν από την εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, απαιτείται ένα στάδιο προεπεξεργασίας των 

ανεπεξέργαστων εικόνων. Οι ισοϋψείς πρέπει να απομονωθούν από το υπόβαθρο και να 

διεκπεραιωθεί σωστά η αφαίρεση του θορύβου. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των εικόνων χαρτών 

καιρού όπως η ταχύτητα ανέμου και τα σύμβολα κατεύθυνσης, δευτερεύουσες γραμμές, υπόβαθρο 

εικόνας του χάρτη, κ.λπ., δεν απαιτούνται κατά την προτεινόμενη μεθοδολογία, οπότε η ανίχνευση και 

η διαγραφή τους αποτελεί μια επίπονη εργασία. Επιπλέον πρέπει να εφαρμοστούν διαδικασίες 

επεξεργασίας εικόνας όπως η λέπτυνση γραμμής, ο εντοπισμός και η κάλυψη κενών κατά μήκος μιας 

γραμμής και η εξάλειψη διακλαδώσεων. 

Αρχικά, κάθε έγχρωμη εικόνα χάρτη καιρού μετατρέπεται σε δυαδική εικόνα που περιέχει μόνο τις 

τιμές εικονοστοιχείων που αντιστοιχούν σε ισοϋψείς γραμμές, σε σημεία συμβόλων ανέμου και άλλων 

βοηθητικών στοιχείων. Ακολουθεί μια flood-fill διεργασία, στα εικονοστοιχεία των αντικειμένων της 

εικόνας εισόδου του δυαδικού χάρτη καιρού, προκειμένου να εντοπιστεί κάθε σύνολο γειτονικών 

εικονοστοιχείων. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται το πλαίσιο (boundary box) που περικλείει κάθε αντικείμενο 

γειτονικών εικονοστοιχείων και εφαρμόζεται ένα κατάλληλο κατώφλιο τιμής εμβαδού για στις περιοχές 

που προκύπτουν, προκειμένου να διαχωρίσει τις γειτνιάσεις εικονοστοιχείων που αφορούν ισοϋψείς 

γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν συνήθως σε μεγάλα εμβαδά πλαισίων, από τις περιοχές μικρών 

εμβαδών που σχετίζονται με αντικείμενα δευτερευόντων δεδομένων. Αξιοποιώντας τα παράγωγα των 

ισοϋψών γραμμών που εξάγονται από την παραπάνω διαδικασία, η φάση της εξαγωγής 

χαρακτηριστικών συνεχίζεται με μορφολογικό κλείσιμο (μια διαστολή (dilation) που ακολουθείται από 

συστολή (erosion)) από το κατάλληλο δομικό στοιχείο, ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής εφαρμογής 

της μορφολογικής διαδικασίας. Οι δοκιμές έδειξαν ότι το μορφολογικό κλείσιμο των γειτνιαζόντων 

τμημάτων στις ισοϋψείς γραμμές, το οποίο να ακολουθείται από μια μορφολογική λειτουργία 

λέπτυνσης σε δυαδικές περιοχές, είναι επαρκές για να δώσει λεπτυσμένες και μορφολογικά άρτιες 

ισοϋψείς γραμμές. Μια τελευταία ομάδα εργασιών είναι απαραίτητη προκειμένου να απομακρυνθούν 

μεμονωμένα εικονοστοιχεία κοντά στις γραμμές και υπό διάφορους συνδυασμούς, που είτε 

ενδεχομένως εμποδίζουν την παρακολούθηση της ομαλής ανίχνευσης της γραμμής ή προκύπτουν από 

ανεπιθύμητες μικρές διακλαδώσεις μετά τις προηγούμενες μορφολογικές διαδικασίες. Το σύμβολο του 
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επιπέδου της πίεσης που εμφανίζεται πάνω σε κάθε γραμμή εισάγει ένα κενό στις προκύπτουσες 

ισοϋψείς γραμμές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3, το οποίο καλύπτεται με την ένωση των δύο ακραίων 

εικονοστοιχείων μέσω μιας ευθείας γραμμής. Ένα βασικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διάκριση μεταξύ ενός τέτοιου κενού σε μια ενιαία γραμμή και στην ύπαρξη διαφορετικών ισοϋψών 

γραμμών είναι η διακύμανση των κλίσεων των δύο απέναντι ασύνδετων πλευρών να βρίσκονται κοινά 

εντός ορισμένων ορίων. Σε περίπτωση που οι κλίσεις αυτές είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, τότε 

το σύστημα παίρνει την απόφαση πως πρόκειται για διαφορετικές γραμμές και όχι κενό.  

Η παραπάνω διαδικασία εξάγει από χάρτες καιρού, γραμμές συνεχείς πάχους ενός εικονοστοιχείου. Η 

επιλογή της αφετηρίας της γραμμής αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ισοϋψούς γραμμής 

και συμβατικά καθορίζεται με τον κανόνα: «έναρξη από την πάνω αριστερή κορυφή της κάθε 

γραμμής». 

Η θέση και η κλίμακα των εξαγόμενων γραμμών διατηρείται επακριβώς σε σχέση με την αρχική εικόνα. 

Ωστόσο, επιλέγεται να εξαχθεί μία γραμμή από κάθε εικόνα μόνο. Αυτή η μοναδική γραμμή είναι η 

χαρακτηριστική (ανοικτή ή κλειστή) ισοϋψής κάθε συγκεκριμένης εικόνας. Αυτή η παραδοχή δεν 

επηρεάζει την εγκυρότητα της ομαδοποίησης δεδομένου ότι και η εμπειρική ταξινόμηση βασίζεται 

κυρίως στο σχήμα, τη θέση και τον προσανατολισμό μιας χαρακτηριστικής ισοϋψούς γραμμής (π.χ. ο 

χάρτης καιρού του Σχήματος 3.3α έχει εμπειρικά χαρακτηριστεί ως τύπος βορειοδυτικής ροής ‘NW’, 

λόγω της χαρακτηριστικής μεγαλύτερης ανοιχτής ισοϋψούς γραμμής του, ενώ ο χάρτης καιρού στο 

Σχήμα 3.3β έχει αποδοθεί ως κλειστό χαμηλό ‘CL’ τύπου λόγω της χαρακτηριστικής μεγαλύτερης 

κλειστής ισοϋψούς γραμμής του). Τελικά, το σύνολο των παραπάνω διεργασιών συγκροτούν έναν 

αλγόριθμο ανίχνευσης και μορφολογικής επεξεργασίας ισοϋψών γραμμών χαρτών καιρού, όπου 

επιστρέφει τις καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) των παραγόμενων γραμμών και συνεπώς παρέχεται 

μια βάση δεδομένων συντεταγμένων από 296 χάρτες καιρού. 
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ΣΧΗΜΑ 3.3 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙΡΟΥ α) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

‘NW’ ΚΑΙ β) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ‘CL’ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

Μετά την απομόνωση των ισοϋψών καμπυλών και την αφαίρεση της περιττής πληροφορίας εικόνας, 

που θεωρείται ως θόρυβος (noise), ακολουθεί το στάδιο της εξαγωγής χαρακτηριστικών. Σε αυτή τη 

μελέτη δοκιμάζονται δύο προσεγγίσεις, η αναπαράσταση χώρου φάσεων που εμφανίστηκε πρόσφατα 

στη βιβλιογραφία (Chan et al, 2009; Φωτοπούλου et al, 2011a; Φωτοπούλου et al, 2011b; Sivakumar, 

2002) και η μέθοδος κώδικα αλυσίδας που τροποποιήθηκε αναλόγως (Freeman, 1961; Zagouras et al, 

2009). 

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ 

Η μέθοδος ενσωμάτωσης χρονικής καθυστέρηση (Takens, 1981) είναι η πιο κοινή για την 

ανακατασκευή χώρου φάσεων. Η αναπαράσταση του χώρου φάσεων οδηγεί μια μονοδιάστατη 
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ακολουθία δεδομένων σε ένα m-διάστατο χώρο και παρέχει ένα σύνολο πολυδιάστατων διανυσμάτων 

που λειτουργούν ως χαρακτηριστικό της ακολουθίας. 

Θεωρώντας μια χρονική ακολουθία x(n)={x1, x2, ..., xi, ..., xN}  Ν σημείων, η αναπαράσταση χώρου 

φάσεων αποδίδεται με την ακόλουθη εξίσωση: 

 

 )1( ],:1[ },  ...  {)(X )1(1   mNPPpxxxp mppp
  (3.1) 

όπου η χρονική καθυστέρηση τ και η διάσταση ενσωμάτωσης m, αποτελούν τις δύο κρίσιμες 

παραμέτρους της παραπάνω αναπαράστασης. 

Η χρονική καθυστέρηση τ καθορίζει το ρυθμό δειγματοληψίας της αρχικής ακολουθίας x(n), ενώ η 

διάσταση ενσωμάτωσης m -η διάσταση της νέας αναπαράστασης-, καθορίζει τον αριθμό των σημείων 

που αποτελούν ένα ενιαίο διάνυσμα στο χώρο των φάσεων. Η ιδέα του μετασχηματισμού μιας 1-D 

χρονικής ακολουθίας σε ένα m-διάστατο διάνυσμα ενός ανακατασκευασμένου χώρου καταστάσεων 

δανείζεται από τον τομέα της μη-γραμμικής δυναμικής (Abrabanel, 1996), θεωρώντας την κατανομή 

των ισοϋψών γραμμών ως αποτέλεσμα δυναμικών διαδικασιών. 

Η εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης με μια 1-D ακολουθία x(n) καταλήγει σε ένα σύνολο P 

διανυσμάτων στο m-διάστατο χώρο: X={X(1);X(2);...X(i),...X(P)}, όπου ο όρος X(i) είναι διάστασης m. Ένα 

παράδειγμα της αναπαράστασης χώρου φάσεων δίδεται στον Πίνακα 3.1, όπου μια 1-D ακολουθία 

αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο P=4 πολυδιάστατων διανυσμάτων στο χώρο των φάσεων. Με 

παραμέτρους τις (m=4, τ=2), παράγονται τέσσερα διανύσματα (p1 εως p4) που αντιπροσωπεύουν τα 10 

σημεία της ακολουθίας στο χώρο των φάσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 10-ΣΗΜΕΙΩΝ x(n), ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 

m=4 ΚΑΙ τ=2. ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ P=4 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.  

x(n)={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

 

p1=1: X(1)={1 3 5 7} 

p2=2: X(2)={2 4 6 8} 

p3=3: X(3)={3 5 7 9} 

p4=4: X(4)={4 6 8 10} 

 

Ο μετασχηματισμός της x(n) ακολουθίας σε μια σειρά P πολυδιάστατων σημείων στο χώρο των φάσεων 

έχει το πλεονέκτημα ότι το σήμα αναπαρίσταται από ένα σύνολο πολυδιάστατων σημείων και κάθε 

σημείο μεταφέρει πληροφορία σχετικά με ένα τμήμα της γραμμής. Ως εκ τούτου οι πληροφορία 

λαμβάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό που επιτρέπει την τμήμα-προς-τμήμα αντιστοίχιση αντί της 

σύγκριση σημείο-προς-σημείο, που συνήθως προσεγγίζεται. 

Ένα παράδειγμα αναπαράστασης δύο διαφορετικών ισοϋψών γραμμών δίνεται στο Σχήμα 3.4. Να 

σημειωθεί πως η διάσταση ενσωμάτωσης επιλέγεται ίση με 3 (m=3) μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Τα 

δύο διανύσματα είναι καλά διαχωρισμένα αποδεικνύοντας τη διακριτική ικανότητα της εξαγωγής 

χαρακτηριστικών στο χώρο των φάσεων. 
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ΣΧΗΜΑ 3.4 - ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 3-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (γ), ΔΥΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΙΣΟΫΨΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (α) & (β), ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ τ=6. H ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η m=3, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΑΝΑΠΑΡAΣΤΑΣΗ ΙΣΟΫΨΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΑΣΕΩΝ 

Μια προσέγγιση μήκους τόξου (arc-length approximation) της ισοϋψούς γραμμής ως σημεία 

εικονοστοιχείων τα οποία παρέχουν ίσες Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ τους, αποτελεί το τελικό βήμα 

της αναπαράστασης μιας ακολουθίας στον χώρο των φάσεων. Σε αυτή τη μελέτη, έχει διαπιστωθεί 

πειραματικά ότι η προσέγγιση μήκους τόξου, ως μέθοδος δειγματοληψίας, κυρίως παρέχει καλύτερα 

αποτελέσματα ομαδοποίησης και συμβάλλει στη σημαντική μείωση του υπολογιστικού χρόνου. Η 

Ευκλείδεια απόσταση που συνδέει τα διαδοχικά δείγματα εικονοστοιχείων καθορίζεται πειραματικά 

περίπου ως L=8 για όλες τις ισοϋψείς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.5. 

Ορίζουμε ως (xi, yi) τις συντεταγμένες Ν διαδοχικών δειγμάτων σημείων (1≤i≤N) μιας ισοϋψούς 

γραμμής,  όπως αυτές μετρώνται από την αρχή των αξόνων της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και ως 

(Δx, Δy) τις διαφορές των συντεταγμένων μεταξύ διαδοχικών (ανά δύο) σημείων. Οι διαφορές 

συντεταγμένων χρησιμεύουν ως ένα χαρακτηριστικό ανεξάρτητο της μετατόπισης (translation 
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invariant) και μπορεί να ενσωματώσει αποτελεσματικά το συνολικό περίγραμμα της ισοϋψούς 

(Kholmatov και Yanikoglu, 2005). Για μια συγκεκριμένη ισοϋψή, υπολογίζονται ξεχωριστά οι οριζόντιες 

και κάθετες διαφορές διαδοχικών συντεταγμένων ως εξής: 

 

difX=[Δ(x2-x1), Δ(x3-x2), …, Δ(xN-xN-1)]  

                                και    (3.2) 

difY=[Δ(y2-y1), Δ(y3-y2), …, Δ(yN-yN-1)]  

 

 

ΣΧΗΜΑ 3.5 - ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΞΟΥ (ARC-LENGTH APPROXIMATION) ΤΗΣ ΙΣΟΫΨΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ L 

 

Δοθείσης μιας χρονικής ακολουθίας x(n)=difX, Ν-1 στοιχείων, η αναπαράσταση χώρου φάσεων 

επιτυγχάνεται μέσω της εξίσωσης 1. Οι m διαστάσεις ενσωμάτωσης για την ανακατασκευή χώρου 

φάσεων ποικίλλει μεταξύ 1 έως 12 και ο χρόνος καθυστέρησης τ κυμαίνεται έως και 6, σε συμφωνία με 

τους περιορισμούς της νόρμας P = Ν-(m-1) τ> 0. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι ισοϋψείς 

θεωρούνται ως πεπερασμένες χρονικές ακολουθίες ανεξάρτητα από το αν αντιστοιχούν σε ανοιχτές ή 

κλειστές ισοϋψείς καμπύλες. 
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Εφαρμόζοντας αυτόν τον μετασχηματισμό στην χρονική ακολουθία x(n)=difX προκύπτει ένα διάνυσμα 

P σημείων στον m-διάστατο χώρο: X={X(1);X(2);...X(i),...X(P)}. Η παραπάνω αναπαράσταση 

εφαρμόζεται επίσης και στην χρονική ακολουθία y(n)=difY των κάθετων συντεταγμένων, με 

αποτελέσματα μια ισοδύναμη κατανομή m διαστάσεων, Y. Τελικά, σχηματίζεται το σύνολο 

PhSXY={X,Y}, ως ένα συνολικό πολυμεταβλητό χαρακτηριστικό.  

Οι ισοϋψείς καταμερίζονται σε ένα πολύ διαφορετικό αριθμό σημείων, καθώς το μήκος τους 

κυμαίνεται από περίπου 100 έως 700 σημεία. Συνεπώς, η βέλτιστη διάσταση ενσωμάτωσης ποικίλει για 

κάθε γραμμή, ανάλογα με το μήκος της καθεμίας. 

Η παράμετρος της διάστασης ενσωμάτωσης που απαιτείται, προκειμένου να ενσωματώσει το ίδιο 

μέγεθος πληροφορίας δύο ισοϋψών με πολύ διαφορετικό μήκος, πρέπει να είναι χαμηλότερη από την 

μεγαλύτερη σε μήκος γραμμή και υψηλότερη από την μικρότερη. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να 

βρεθεί μια βέλτιστη τιμή της m για ολόκληρη την βάση δεδομένων και, ως εκ τούτου, η διάσταση 

ενσωμάτωσης ορίστηκε στην τιμή που κατέληγε στην καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Από την άλλη πλευρά, η παράμετρος του χρόνου καθυστέρησης τ έχει οριστεί σε χαμηλές τιμές (1 έως 

6), προκειμένου να ενσωματώσει την πληροφορία υπό μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας. Μια χαμηλή 

τιμή του τ αντιπροσωπεύει το σήμα σε υψηλό επίπεδο ανάλυσης και παρέχει μια πιο λεπτομερή 

επισκόπηση της ισοϋψούς. 

 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

Ο κώδικας αλυσίδας κατά τον Freeman (Freeman, 1961) διέπει την μέθοδος αναφοράς για περιγραφή 

σχήματος και έχει υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή ως μια πρώτη προσπάθεια να περιγράφουν οι ισοϋψείς 

χαρτών καιρού (Zagouras et al., 2009). Δοθέντων n διαδοχικών εικονοστοιχείων (συντεταγμένων x-y) 

ενός περιγράμματος σχήματος, ο κώδικας αλυσίδας μπορεί να οριστεί ως μια διατεταγμένη ακολουθία 

n σημείων που προσδιορίζονται από την κωδικοποίηση με βάση την κατευθυντικότητα γειτονικών 
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εικονοστοιχείων περιγράμματος. Ακολουθώντας το περίγραμμα μιας ισοϋψούς με φορά περιστροφής 

αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, ο κώδικας αλυσίδας αντιστοιχίζει έναν ακέραιο αριθμό k=0,1,…,K-1 

σε κάθε εικονοστοιχείο, όπου Κ είναι ο αριθμός του συνόλου των τρόπων κατευθυντικότητας του 

κώδικα αλυσίδας (συνήθως κωδικοποίηση 4-κατεύθυνσεων ή 8-κατεύθυνσεων). Σε αυτή τη μελέτη, 

χρησιμοποιείται η λειτουργία κώδικα αλυσίδας 8-κατεύθυνσεων που συνδέονται με τις οκτώ πιθανές 

κατευθύνσεις (Κ=8) (Σχήμα 3.6). Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση της σχετικής θέσης ενός τρέχοντος 

εικονοστοιχείου σε σχέση με ένα προηγούμενό του, σε μια ακολουθία κώδικα αλυσίδας για κάθε 

ισοϋψή. Το μήκος των κωδίκων αλυσίδας εξαρτάται άμεσα από το χαρακτηριστικό μήκος των ισοϋψών, 

με συνέπεια αυτού να απαιτείται ένας χειρισμός της συλλεγόμενης πληροφορίας, ανεξάρτητος της 

κλίμακας. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται το ιστόγραμμα κώδικα αλυσίδας (CCH) από τον κώδικα 

αλυσίδα μιας γραμμής ως εξής: 

n

n
kCCH

k

)(
                                

(3.3)
 

όπου nk είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων στα οποία αποδίδεται μια τιμή k και n ο συνολικός 

αριθμός εικονοστοιχείων στην ακολουθία κώδικα αλυσίδας. Ένα κανονικοποιημένο CCH αποτελείται 

από 8 ιστούς (bins), με τιμές να κυμαίνονται από 0 έως 1, όπου κάθε ένας ιστός εκφράζει την συνολική 

πιθανότητα κάθε δυνατής κατεύθυνσης (Εξίσωση 3.3). 

 

ΣΧΗΜΑ 3.6 - ΤΡΟΠΟΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  α) 4-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ β) 8-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. ΤΟ 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δ) ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 8-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ γ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙΡΟΥ  
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ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

Ο κώδικας αλυσίδας των ανοικτών καμπυλών έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα κατάλληλης 

επιλογής του σημείου εκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή, ξεκινώντας την κωδικοποίηση από τα δύο 

ακραία σημεία μιας ισοϋψούς γραμμής, οι κώδικες αλυσίδας που προκύπτουν είναι εντελώς 

διαφορετικοί. Αν και υπάρχουν μερικές διαδικασίες για τη μετατροπή ενός κώδικα στην αντίστροφη 

κωδικοποίησή του, καθώς και κανόνες για την κατάλληλη επιλογή του βέλτιστου κώδικα αλυσίδας, 

όπως ο κώδικας αλυσίδας ελάχιστου μέτρου (magnitude), στη μελέτη αυτή επιλέγεται να 

χρησιμοποιηθούν και οι δύο κώδικες αλυσίδας ανοιχτής γραμμής (ορθή και ανάστροφη φορά). Όταν 

εντοπιστεί ανοιχτή ισοϋψή γραμμή, τα παραγόμενα κανονικοποιημένα CCH συνδέονται αλυσιδωτά 

(Zagouras et al., 2009) και παράγουν ένα ιστόγραμμα κώδικα αλυσίδας διπλής κατεύθυνσης Double-

Side Chain Code (DSCC) histogram (DSCC), με πρώτο το CCH που προέρχεται όταν το σημείο εκκίνησης 

βρίσκεται στο επάνω αριστερό άκρο της ισοϋψούς γραμμής και δεύτερο το CCH που προκύπτει 

ακλουθώντας την αντίστροφη φορά σάρωσης. Το προκύπτον ιστόγραμμα κώδικα αλυσίδας διπλής 

κατεύθυνσης (DSCCH), ως χαρακτηριστικό, είναι ένα βελτιωμένο ιστόγραμμα 16 ιστών, με τους οκτώ 

(8) πρώτους ιστούς να αντιστοιχούν στην ορθή φορά και οι επόμενοι οκτώ (8) στην αντίστροφη. Στην 

περίπτωση μιας κλειστής γραμμής, επιλέγεται συμβατικά ο κανόνας να κωδικοποιείται η ισοϋψής με 

βάση την ορθή φορά σάρωσης και το DSCCH να προκύπτει από την αλυσιδωτή σύνδεση δυο 

πανομοιότυπων ορθών CCH, με σκοπό να διατηρείται το ενιαίο μέγεθος ιστογράμματος 16 ιστών. 

Το αποτέλεσμα της προσέγγισης κώδικα αλυσίδα είναι μια διακριτό 16-D διάνυσμα χαρακτηριστικών -

το κανονικοποιημένο ενισχυμένο ιστόγραμμα DSCCH - ως μια αναπαράσταση ανεξάρτητη κλίμακας η 

οποία απαιτεί ελάχιστο υπολογιστικό χρόνο. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Το επόμενο βήμα της προτεινόμενης μεθόδου αποτελείται από μια διαδικασία ομοιότητας, η οποία 

ποσοτικοποιεί την ομοιότητα μεταξύ δύο ισοϋψών γραμμών. Τα χαρακτηριστικά προς σύγκριση για την 

περίπτωση του περιγραφέα κώδικα αλυσίδας είναι τα διακριτά διανύσματα του DSCCH. Συνεπώς, για 
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περίπτωση αυτή που τα χαρακτηριστικά είναι σταθερά 16-διάστατα διανύσματα, για τον υπολογισμό 

της αντίστοιχης απόστασης ανομοιότητας χρησιμοποιείται η ευκλείδεια απόσταση. 

Δεδομένου ότι η εξαγωγή χαρακτηριστικών στην περίπτωση της αναπαράστασης χώρου φάση 

αποτελείται από ένα σύνολο P m-διάστατων διανυσμάτων, πρέπει να εφαρμοστεί μια πολυμεταβλητή 

μέθοδος για τη μεταξύ τους σύγκριση. Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων χώρου φάσεων (m, τ) για 

δύο ακολουθίες Α και Β, αντίστοιχα, με P1 και P2 αριθμό σημείων, υπολογίζεται η ανομοιότητα μεταξύ 

των πολυδιάστατων συνόλων διανυσμάτων PhSXY_A και PhSXY_B. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούνται τα μέτρα ομοιότητας, η WW στατιστική δοκιμή, η Αμοιβαία Απόσταση Κοντινότερου 

Σημείου - Mutual Nearest Point Distance (MNPD) και η Δυναμική Χρονική Στρέβλωση - Dynamic Time 

Warping  (DTW). 

 

WALD – WOLFOWITZ (WW)  

Η WW στατιστική δοκιμή χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο πολυδιάστατα σύνολα. Η δοκιμή αυτή 

αποφασίζει αν οι δύο ομάδες προέρχονται από την ίδια κατανομή, που σημαίνει την αποδοχή ή την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης Ho. Η δοκιμή WW έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανάκτησης 

(Θεοχαράτος et al., 2004) μεγάλων βάσεων δεδομένων (Θεοχαράτος et al., 2005). Προέρχεται από το 

«Πρόβλημα δύο Πολυμεταβλητών δειγμάτων» (Friedman και Rafsky, 1979) και αποτελεί την 

πολυμεταβλητή επέκταση της κλασικής στατιστικής δοκιμή των Wald και Wolfowitz. Μια σύντομη 

ανάπτυξη έχει ως εξής: 

Αν υποθέσουμε ότι για δύο πολυδιάστατα σύνολα X={X(1);X(2);...X(i);...X(P1)} και 

Y={Y(1);Y(2);...Y(j);...Y(P2)} με αριθμό των σημείων P1 και P2, πρέπει να αποφασιστεί για το αν 

ικανοποιούν ή όχι τη μηδενική υπόθεση. Κατ 'αρχάς, κατασκευάζεται το συνολικό ελάχιστο ανοιγόμενο 

δένδρο (minimal spanning tree). Χρησιμοποιώντας αυτό το γράφο, υπολογίζεται ο αριθμός R ως ο 

αριθμός των διαδοχικών σημείων στο δένδρο που μοιράζονται την ίδια ταυτότητα. Η υπόθεση Η0 

απορρίπτεται για μικρές τιμές του R. Έχει αποδειχθεί ότι η παράμετρος Var[R]E[R])(RW 
 

προσεγγίζει (ασυμπτωτικά) την τυπική κανονική κατανομή, ενώ οι Ε[R] και Var[R] εξαρτώνται από το 

μέγεθος των P1 και P2 πολυδιάστατων σημείων. Μεγάλες τιμές της παραμέτρου W δείχνουν ότι τα 

συγκρινόμενα δεδομένα είναι όμοια. Στο Σχήμα 3.7 φαίνεται ένα παράδειγμα, απεικονίζοντας τη 

διαδικασία που περιγράφηκε. 
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ΣΧΗΜΑ 3.7 - ΟΠΤΙΚΗ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ WW ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΙΔΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. (α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, (β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ (MST), ΚΑΙ (γ) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ R ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ W 

 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της δοκιμής WW είναι ότι δεν είναι απαραίτητη καμία εκ των προτέρων (a-

priori) παραδοχή των δύο κατανομών. Επιπλέον, τα δύο σύνολα προς σύγκριση δεν απαιτείται να έχουν 

τον ίδιο αριθμό σημείων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεγάλες τιμές του W δηλώνουν μεγάλη ομοιότητα 

μεταξύ των συγκρινόμενων συνόλων. Για να χειρισθεί η παράμετρος W σε μια διατύπωση 

ανομοιότητας, υπολογίζουμε τον πίνακα ανομοιότητας D, ως: 

 

otherwise

jiW

jiWabs
jiD

0),(

)),,((

,0
),(







             (3.4) 

Για την περίπτωση των ακόλουθων μέτρων MNPD και DTW, δεν είναι αναγκαίος ο ανωτέρω 

μετασχηματισμός του πίνακα ανομοιότητας, δεδομένου ότι αυτές οι μέθοδοι υπολογίζουν ευθέως 

πίνακες ανομοιότητας για τις κατανομές εισόδου. 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ - MUTUAL NEAREST POINT DISTANCE (MNPD) 

Μια εναλλακτική διαδικασία σύγκρισης ομοιότητας πολυμεταβλητών δεδομένων είναι η MNPD (Fang 

και Chan, 2009). Το μέτρο αυτό ποσοτικοποιεί την ανομοιότητα μεταξύ δύο πολυδιάστατων συνόλων 
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που αντιπροσωπεύουν ισοϋψείς στο χώρο των φάσεων, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο απλούστερο 

από τη δοκιμή WW. 

Δοθέντων δύο διανυσμάτων X={X(1);X(2);...X(i);...X(P1)} και Y={Y(1);Y(2);...Y(j);...Y(P2)} με P1 και P2 

πολυδιάστατα σημεία, αντίστοιχα, η MNPD ορίζεται ως: 

21

P

1j

1min

P

1i

2min

PP

)}P:1X(i{Y(j),d)}P:1Y(j{X(i),d

Y)MNPD(X,

21










       
(3.5) 

Η απόσταση μεταξύ των συνόλων διανυσμάτων στο χώρο των φάσεων, Χ και Υ, ορίζεται από το 

άθροισμα όλων των πλησιέστερων αποστάσεων κατά ένα αμοιβαίο τρόπο. Από κάθε X(i), υπολογίζεται 

η μικρότερη απόσταση από όλα τα Y(j) σημεία, και ομοίως προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Οι P1 και P2 

αποστάσεις αθροίζονται και ο αριθμητής του κλάσματος (Εξίσωση 3.5) κανονικοποιείται στο άθροισμα 

P1 + P2, έτσι ώστε να καταστήσει το αποτέλεσμα ανεξάρτητο του αριθμού των σημείων. Το 

προτεινόμενο μέτρο ανομοιότητας υπολογίζεται κατά ένα αμφίδρομο τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι 

ακραίες περιπτώσεις όπου η απόσταση Χ προς Υ είναι μικρή ενώ οι ισοϋψείς είναι διαφορετικές. 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ (DTW) 

Ένα πολύ συνηθισμένο μέτρο ομοιότητας μεταξύ δύο ακολουθιών είναι η Δυναμική Χρονική 

Στρέβλωση (Dynamic Time Warping - DTW) (Bellman, 1957). Χρησιμοποιείται ευρέως, όταν δύο 

ακολουθίες έχουν διαφορετικά μήκη, όπου κατά συνέπεια, είναι αδύνατη ο υπολογισμός της 

ανομοιότητας με χρήση Ευκλείδειας απόστασης. Η μέθοδος DTW «εκτίνει» ή «συστέλλει» τις 

ακολουθίες, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αντιστοίχισή τους. Η μέθοδος DTW η οποία επεκτάθηκε 

για να υποστηρίξει πολυδιάστατες ακολουθίες, αναλύεται ως εξής: 

Ο στόχος είναι να συγκριθούν δύο σύνολα των διανυσμάτων, X={X(1);X(2);...X(i);...X(P1)} και 

Y={Y(1);Y(2);...Y(j);...Y(P2)}, τα οποία έχουν διαφορετικό αριθμό - P1 και P2 - m-διαστάτων σημείων. Μια 

σημαντική υπόθεση είναι ότι και τα δύο διανύσματα (π.χ. ισοϋψείς) έχουν ένα σταθερό σημείο 

εκκίνησης, το οποίο στην παρούσα περίπτωσή ορίζεται στο πάνω αριστερό άκρο κάθε ισοϋψούς. 

Το πρώτο βήμα είναι η κατασκευή ενός P1xP2  πίνακα απόστασης D. Κάθε στοιχείο του D(i,j) είναι η 

Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των Χ(i) και Υ(j) πολυδιάστατων σημείων. Στη συνέχεια, πρέπει να βρεθεί 
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η διαδρομή στρέβλωσης (warping path - WP): για να βρεθεί η καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των δύο 

ακολουθιών, μπορούμε να βρούμε μια διαδρομή μέσω του πίνακα D, η οποία ελαχιστοποιεί τη 

συνολική απόσταση μεταξύ τους. Επομένως, ορίζουμε την WP ως την αλληλουχία των επιμέρους 

στοιχείων του πίνακα D με το ελάχιστο άθροισμα αποστάσεων, με την προϋπόθεση ότι 

max(P1,P2)≤length(WP)<P1+P2-1. Το άθροισμα των αποστάσεων από τα καλύτερα WP ονομάζεται 

βαθμός αντιστοίχησης. 

Με σκοπό την επιτάχυνσης της απόδοσης του αλγορίθμου, μπορούν να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί 

κατά την εξαγωγή του WP. Το σημείο εκκίνησης της διαδρομής είναι το D(1,1), ενώ το τελικό σημείο 

είναι D (P1, P2) (περιοριστική συνθήκη). Επιπλέον, οι δύο δείκτες i, j αυξάνουν κατά μια μονάδα σε κάθε 

βήμα κατά μήκος της διαδρομής (συνθήκη συνέχειας). Οι δείκτες ακολουθούν ένα μονοτονικό τρόπο, 

με την έννοια του ότι είτε αυξάνουν είτε παραμένουν σταθεροί (συνθήκη μονοτονικότητας). Τέλος, 

παίρνοντας υπόψη το πλεονέκτημα της πληροφορίας ότι η διαδρομή είναι απίθανο να εκτραπεί πολύ 

μακριά από τη διαγώνιο, μπορεί να υιοθετηθεί ένα παράθυρο μήκους r, το οποίο να επιτρέπει στην WP 

να συμπεριλαμβάνει αποστάσεις που βρίσκονται εντός της ακτίνας r (συνθήκη προσαρμογής 

παραθύρου). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η WP και ο βαθμός αντιστοίχησης (Matching Score) μεταξύ δύο 

διανυσμάτων υπολογίζονται ως: 

),()}1,(),,1(),1,1(min{),( jiDjiWPjiWPjiWPjiWP    (3.6) 

όπου WP(i,j) είναι η αθροιστική απόσταση μεταξύ των X και Y συνόλων διανυσμάτων. 

Το τελευταίο στοιχείο της παραπάνω εξίσωσης δίνει τον βαθμό αντιστοίχησης. Όταν η WP καλύτερης 

αντιστοίχισης εκτείνεται στη διαγώνιο, τότε η DTW εκφυλίζεται στην Ευκλείδεια απόσταση, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα δύο σετ διανυσμάτων έχουν τον ίδιο αριθμό m-διαστάτων σημείων. Στην 

περίπτωση αυτή, η Ευκλείδεια απόσταση είναι προτιμότερη για ταχύτερη υλοποίηση. 
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ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Έχοντας κατασκευαστεί ο πίνακας ανομοιότητας του συνόλου δεδομένων ισοϋψών, το επόμενο βήμα 

είναι ο μετασχηματισμός των αποστάσεων ανομοιότητας σε μια αναπαράσταση δεδομένων χαμηλής 

διαστατικότητας. Η μείωση των διαστάσεων είναι ένα βήμα προεπεξεργασίας το οποίο τροποποιεί τον 

αρχικό πολυσχιδή  χώρο δεδομένων (manifold space) και καθιστά πιο αποτελεσματική την εφαρμογή 

γραμμικών τεχνικών ομαδοποίησης (π.χ. τον k-means). Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο πριν από την 

τοποθέτηση αρχικών τιμών δεδομένων ως είσοδο στον k-means, καθώς οι είσοδοι του αλγορίθμου 

πρέπει να είναι δεδομένα παρατηρήσεις (observations) και όχι δεδομένα ανομοιότητας (dissimilarities). 

Ένας πρόσθετος λόγος για την εφαρμογή μείωσης διαστάσεων είναι να αξιολογηθεί η επίδραση των 

διαφόρων διαστάσεων ενσωμάτωσης στα αποτελέσματα ομαδοποίησης. Αυτή η διαδικασία που 

προηγείται της ομαδοποίησης είναι απαραίτητη και για τις δύο περιπτώσεις, τόσο την προσέγγιση 

αναπαράστασης χώρου φάσεων όπου κατασκευάζονται πίνακες ανομοιότητας, όσο και την περιγραφή 

κώδικα αλυσίδας, όπου χρησιμοποιούνται ιστογράμματα DSCCH είτε για τον υπολογισμό ενός πίνακα 

ανομοιότητας υψηλών διαστάσεων που βασίζεται στην ευκλείδεια απόσταση, είτε για την άμεση 

μείωση των αρχικών διαστάσεών τους. Τα πειράματα που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 

χρησιμοποιούν αντιπροσωπευτικές μεθόδους των κατηγοριών μεθόδων μείωσης διαστάσεων, μια 

γραμμική μέθοδο, την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) (Jolliffe, 1986), και τις μη-γραμμικές 

μεθόδους MDS (Cox και Cox, 1994) και LE (Belkin και Niyogi, 2001). 

Ως ο πιο δημοφίλης αλγόριθμος μη-ιεραρχικής διαμέρισης (non-hierarchical partitional), 

χρησιμοποιείται εδώ, ο ευρέως γνωστός αλγόριθμος k-means (MacQueen, 1967).Ο k-means ξεκινά με 

μια αρχική κατάτμηση σε k ομάδες και, στη συνέχεια, προχωρά σε μια επαναληπτική διαδικασία που 

βελτιστοποιεί την ποιότητα ομαδοποίησης με την ελαχιστοποίηση του μεταξύ-των-κλάσεων 

αθροίσματος τετραγώνων. Η βασική συλλογιστική πίσω από την επιλογή του k-means ως μεθόδου 

ομαδοποίησης είναι πως η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην επίδραση των χαρακτηριστικών που 

εξετάζονται αντί της εστίασης σε μια προηγμένη διαδικασία ομαδοποίησης. Παρά το γεγονός ότι ένα 

από τα σημαντικά μειονεκτήματα της μεθόδου ομαδοποίησης k-means είναι η ευαισθησία ως προς τον 

αρχικό αριθμό κλάσεων, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή του αλγορίθμου για 

συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων και υιοθετείται το αποτέλεσμα βέλτιστης διαμέρισης. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ  (GROUND TRUTH) 

 

Στη μελέτη αυτή, μια μη αυτοματοποιημένη, εμπειρική ταξινόμηση παίζει το ρόλο της διαμέρισης 

αναφοράς (ground truth) για το δεδομένο σύνολο δεδομένων. Ο χαρακτηρισμός της ατμοσφαιρικής 

κυκλοφορίας για ημερησίους χάρτες καιρού παρέχεται από τουλάχιστον δύο ειδικούς μετεωρολόγους 

(Kassomenos et al., 1998). Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό των κατηγοριών 

είναι το σχήμα, η πυκνότητα και ο προσανατολισμός των ισοϋψών (καμπυλών γεωδυναμικού ύψους), 

χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την κατεύθυνση και την ένταση της ροής του ανέμου, καθώς 

επίσης και η ύπαρξη κέντρων χαμηλών (L) ή υψηλών (Η) υψών στην ισοϋψή επιφάνεια των 850hPa. Η 

διαμέριση αναφοράς χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, μέσω αμοιβαίας σύγκρισης, των 

διαμερίσεων που παράγονται, προκειμένου να ελεγχθεί η καλύτερη αναπαραγωγή της εμπειρικά 

παραγόμενης διαμέρισης αναφοράς. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Οι Kassomenos et al. (1998) κατατάσσουν τις συνοπτικές συνθήκες στο ισοβαρικό επίπεδο των 850 hPa 

επάνω από την περιοχή της Αττικής σε οκτώ συνοπτικές κατηγορίες για μια περίοδο 16 ετών. Η 

ταξινόμηση αυτή βασίζεται στη θέση και τον προσανατολισμό των βαρομετρικών αυλώνων (troughs), 

βαρομετρικών σφηνών (ridges), κυκλώνων, αντικυκλώνων, κ.λπ., πάνω από την ευρύτερη περιοχή 

ενδιαφέροντος. Οι συνοπτικές κατηγορίες στα 850 και 700 hPa προέρχονται κυρίως από την 

ταξινόμηση των συνοπτικών καταστάσεων στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου (Karacostas et al., 

1992) και των κυκλογενέσεων (cyclogenesis) πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος (Flocas and Karacostas, 

1996). Η κατάταξη έγινε στο επίπεδο των 850 hPa και όχι στην επιφάνεια, προκειμένου να τυχόν 

επιδράσεις λόγω του αναγλύφου. Η συγκεκριμένη εμπειρική ταξινόμηση καλύπτει όλα τα πιθανά 

ατμοσφαιρικά πρότυπα συνοπτικής κλίμακας που επικρατούν πάνω από την ελληνική περιφέρεια στα 

ισοβαρικά επίπεδα μέσης και ανώτερης τροπόσφαιρας (και όχι στην μέση επιφάνεια της στάθμης της 

θάλασσας, όπου η κυκλοφορία είναι πιο περίπλοκη λόγω της τοπογραφίας), όπως προκύπτει από την 

εμπειρία ειδικών μετεωρολόγων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και αν η εκτίμηση ενός ειδικού για 

τον τύπο κυκλοφορίας σε ένα συγκεκριμένο συνοπτικό χάρτη είναι εν μέρει υποκειμενική και, ότι 

διαφορετικοί ειδικοί δεν συμφωνούν πάντοτε με την κατηγοριοποίηση ενός χάρτη, η τελική κατάταξη 
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των Kassomenos et al. (1998) βασίζεται στην πλειοψηφία των συμφωνιών μεταξύ των αποφάσεων των 

ειδικών. Ο αριθμός των υιοθετούμενων οκτώ τύπων χαρτών καιρού συνάδει με το μέγεθος της 

εξεταζόμενης περιοχής, σε σχέση με την συνοπτική κλίμακα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας: δεν είναι 

πολύ μεγάλος για να περιλαμβάνει παρόμοια πρότυπα που διαφέρουν μόνο σε χαρακτηριστικά 

μικρότερης κλίμακας και επίσης, δεν είναι πολύ μικρός ώστε να εμπεριέχει τον κίνδυνο να 

αποκλειστούν πολύπλοκα πρότυπα. Επιπλέον, προκειμένου να αποδοθεί μια συσχέτιση των 

συνοπτικών κατηγοριών κυκλοφορίας με επιφανειακά πρότυπα καιρού, στην εργασία (Kassomenos et 

al., 1998) επιχειρείται μια αντιστοίχιση των συνοπτικών κατηγοριών στα 850 hPa με πρότυπα πίεσης 

και καιρικά χαρακτηριστικά στο επίπεδο της θάλασσας πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος, όπως η 

ύπαρξη κυκλωνικής κυκλοφορίας ή βαρομετρικού χαμηλού, ψυχρού ή θερμού μετώπου, 

αντικυκλωνικής κυκλοφορίας και συνδυασμού συστημάτων υψηλών και χαμηλών πιέσεων. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή των συνοπτικών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας, 

ενώ στο Σχήμα 3.8 δεικνύεται ένα τυπικό παράδειγμα. Οι οκτώ κατηγορίες συνοπτικών συνθηκών που 

κατέταξαν οι Kassomenos et al. (1998) για την περιοχή ενδιαφέροντος είναι οι εξής: α) νοτιοδυτική ροή 

(SW), β) βορειοδυτική ροή (NW), γ) αυλώνας μεγάλου μήκους κύματος (LW), δ) κλειστό χαμηλό (CL), ε) 

ζωνική ροή (ZONAL), στ) ανοιχτός αντικυκλώνας (ΟΑ), ζ) κλειστός αντικυκλώνας (CA), η) συνδυασμός 

υψηλού - χαμηλού (HL), όπως φαίνονται στο Σχήμα 3.8. 

η)στ)ε) ζ)

δ)β)α) γ)

 

ΣΧΗΜΑ 3.8 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΧΆΡΤΕΣ (EUROPEAN METEOROLOGICAL BULLET IN) ΣΤΟ ΙΣΟΒΑΡΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΤΩΝ 

850HPA ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΟΥΝ ΟΚΤΏ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ: α) 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΉ ΡΟΉ (SW), β) ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΉ ΡΟΉ (NW), γ) ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ ΚΎΜΑΤΟΣ (LW), δ) 

ΚΛΕΙΣΤΌ ΧΑΜΗΛΌ (CL),  ε) ΖΩΝΙΚΉ ΡΟΉ (ZONAL),  στ) ΑΝΟΙΧΤΌΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΏΝΑΣ (ΟΑ), ζ) ΚΛΕΙΣΤΌΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΏΝΑΣ 

(CA), η) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΨΗΛΟΎ - ΧΑΜΗΛΟΎ (HL) 
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ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΡΟΗ (SW) 

Παρατηρείται αυλώνας νοτιοδυτικά και σφήνα στα βορειοανατολικά της περιοχής μελέτης (Σχήμα 

3.8α). Μια βαροκλινής ζώνη εμφανίζεται στην κατώτερη τροπόσφαιρα πάνω από το παρακείμενο 

Αιγαίο πέλαγος, λόγω της θερμικής διαφοράς μεταξύ των αερίων μαζών. Αυτή η κατηγορία 

συσχετίζεται κυρίως με ένα επιφανειακό κυκλωνικό πρότυπο (27%), ένα επιφανειακό κέντρο χαμηλής 

πίεσης στην ανατολική πλευρά της βαροκλινούς ζώνης (24%) ή ένα ψυχρό μέτωπο (24%).  

 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΡΟΗ (NW) 

Στην περίπτωση που ένας αυλώνας εγκαθίσταται πάνω από το Αιγαίο πέλαγος, δημιουργείται μια 

βορειοδυτική ροή πάνω από την περιοχή (Σχήμα 3.8β). Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια ή βορειοδυτικά. Παράλληλα, αντικυκλωνικά (46%) ή 

κυκλωνικά πρότυπα (31%) μπορούν να χαρακτηρίσουν την υπό εξέταση περιοχή στην επιφάνεια. 

Επιπλέον, ένα ψυχρό μέτωπο προσανατολισμένο νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά κινείται συχνά με 

ροή βορειοδυτική.  

 

ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (LW) 

Στην ελληνική περιοχή επικρατεί ένας αυλώνας μεγάλου μήκους κύματος που χαρακτηρίζεται από μια 

αργή κίνηση ή στάσιμη ροή (Σχήμα 3.8γ). Ο άξονας του αυλώνα μπορεί να είναι κατακόρυφος ή 

κεκλιμένος και εντοπίζεται πάνω από την περιοχή της Αττικής. Ένα σύστημα υψηλής πίεσης συχνά 

βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά του ελληνικού χώρου. Αυτή η κατηγορία συνδυάζεται συνήθως στην 

επιφάνεια με ένα κυκλωνικό πρότυπο για το 34% των ημερών τύπου LW ή με κέντρο χαμηλής πίεσης ή 

με ένα ψυχρό μέτωπο στη δεξιά πλευρά του αυλώνα για το 33% των ημερών τύπου LW.  
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ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟ (CL)  

Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον ενός κλειστού περιγράμματος ενός 

αυλώνα μεγάλου μήκους κύματος ή από ένα χαμηλό το οποίο είναι αποκομμένο από τη γενική 

κυκλοφορία στο νότιο τμήμα ζωνικής κυκλοφορίας ή ενός αυλώνα (Σχήμα 3.8δ). Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα στάδιο στην εξέλιξη της κατηγορίας LW. Κλειστή κυκλοφορία συνήθως παρατηρείται 

κάθετα στην τροπόσφαιρα και ως εκ τούτου δημιουργείται ένα επιφανειακό κέντρο χαμηλής πίεσης 

από την ανατολική πλευρά του άξονα του αυλώνα ή πολύ κοντά στο χαμηλό της ανώτερης 

ατμόσφαιρας για το 34% των ημερών της κατηγορίας CL. Επιπλέον, το 29% αυτής της κατηγορίας 

συνδυάζεται με επιφανειακή κυκλωνική κυκλοφορία.  

 

ΖΩΝΙΚΗ ΡΟΗ (ZONAL) 

Η κυκλοφορία πάνω από την περιοχή είναι σχεδόν ζωνική, με αποτέλεσμα την επικράτηση δυτικών 

ανέμων (Σχήμα 3.8ε). Αυτή η συνοπτική κατηγορία σχηματίζεται όταν ένας μικρού πλάτους 

βαρομετρικός αυλώνας στο βόρειο τμήμα της εξεταζόμενης περιοχής ο οποίος σχετίζεται με ψυχρές 

αέριες μάζες, συνδυάζεται με μια μικρού πλάτους βαρομετρική σφήνα και με θερμές αέριες μάζες στα 

νότια. Αυτή η κατηγορία συναντάται ιδιαίτερα με επιφανειακή αντικυκλωνική κυκλοφορία (42%).  

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑΣ (ΟΑ) 

Μια μεγάλης κλίμακας βαρομετρική σφήνα δεσπόζει πάνω από την περιοχή της Ελλάδας, η οποία 

αποτελεί προέκταση του αντικυκλώνα που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την κεντρική και ανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου. Ο αντικυκλώνας επικεντρώνεται στη νότια Ευρώπη ή τη βόρεια ακτή της 

Αφρικής ή της Ρωσίας και συνήθως παραμένει για αρκετές ημέρες (Σχήμα 3.8στ). Ο άξονας της 

βαρομετρικής σφήνας μπορεί να είναι κατακόρυφος ή κεκλιμένος. Η αντικυκλωνική κυκλοφορία 

εκτείνεται στην επιφάνεια για την πλειοψηφία των ημερών κατά τον τύπο ΟΑ (68%). Το σύστημα 

συνοπτικής ροής που σχετίζεται με αυτή την κατηγορία είναι ασθενές και ασήμαντο. 
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ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑΣ (CA) 

Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός κλειστού αντικυκλώνα που εκτείνεται πάνω 

από το κύριο ελληνικό χώρο (Σχήμα 3.8ζ). Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα στάδιο στην εξέλιξη της 

προηγούμενης κατηγορίας που σχετίζεται με διαφορετικές κατευθύνσεις ανέμου. Ταυτοχρόνως η 

αντικυκλωνική κυκλοφορία δεσπόζει στην επιφάνεια σε ένα ποσοστό της τάξης του 79%. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ - ΧΑΜΗΛΟΥ (HL) 

Αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει καταστάσεις όπου ένα σύστημα υψηλής πίεσης ή μια βαρομετρική 

σφήνα συνδυάζονται με έναν σύστημα χαμηλής πίεσης ή έναν αυλώνα πάνω από τη κεντρική-

ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, με αποτέλεσμα κάποια περίπλοκα συστήματα ροής (Σχήμα 3.8η). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός μιας βαρομετρικής σφήνας πάνω από την Ελλάδα με 

έναν αυλώνα πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας ενίσχυση της βαθμίδας της πίεσης και 

ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους (γνωστούς ως ετήσιες ή μελτέμια) που πνέουν πάνω από το 

Αιγαίο και την περιοχή της Αττικής. Στην επιφάνεια, αυτή η συνοπτική κατάσταση συνοδεύεται κατά το 

ήμισυ των ημερών από το συνδυασμό ενός συστήματος χαμηλής πίεσης που προέρχεται από την 

περιοχή της Κύπρου ή από μια επέκταση του χαμηλού στο Πακιστάν πάνω από την ανατολική 

Μεσόγειο με ένα σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από την περιοχή της Ελλάδας. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων ομαδοποίησης της βάσης 

δεδομένων χαρτών καιρού χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από την αναπαράσταση 

χώρου φάσεων και από τον περιγραφές σχήματος του κώδικα αλυσίδας. Η όλη διαδικασία έχει 

περιγραφεί ανωτέρω, ενώ το Σχήμα 3.1 δείχνει το διάγραμμα ροής του συστήματος. Δεδομένων των 

αποστάσεων ανομοιότητας για κάθε περίπτωση μέτρων ομοιότητας, τόσο η MDS όσο και η LE μέθοδοι 

μείωσης διάστασης επιχειρούν να μειώσουν την υφιστάμενη υψηλή διαστατικότητα και να 

ενσωματώσουν τις αρχικές ανομοιότητες σε ένα χώρο χαμηλών διαστάσεων που κυμαίνεται μεταξύ 3 - 

20 διαστάσεων. Περαιτέρω πειράματα που ερευνούν το κατάλληλο αριθμό των διαστάσεων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙΡΟΥ 

88 
 

ενσωμάτωσης είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας μελέτης. Το τελικό στάδιο της 

προτεινόμενης διαδικασίας εισάγει τον αλγόριθμο ομαδοποίησης k-means για την τελική ομαδοποίηση 

των σημεία δεδομένων χαμηλής διάστασης σε 8 κατηγορίες. Για να ξεπεραστεί το μειονέκτημα του k-

means όπου διαφορετικές αρχικές αναθέσεις κέντρων κλάσεων  μπορεί να οδηγήσουν σε ένα 

διαφορετικό αριθμό των τελικών κλάσεων, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος για ένα συγκεκριμένο αριθμό 

επαναλήψεων και λαμβάνεται υπόψη η διαμέριση ομαδοποίησης που παρέχει την καλύτερη δυνατή 

συμφωνία με την διαμέριση αναφοράς, υπό όρους τιμών του δείκτη RI. 

Επιπλέον, ο κώδικας της αλυσίδας χρησιμεύει ως βασική μέθοδος για να περιγράψει το σχήμα της 

χαρακτηριστικής ισοϋψούς γραμμής του συνόλου δεδομένων από όπου προέρχονται οι γραμμές. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η διαδικασία προσέγγισης μήκους τόξου που περιγράφηκε 

προηγουμένως, δεδομένου ότι ο κώδικας αλυσίδας εφαρμόζεται σε συνεχή γραμμή. Λαμβάνοντας 

υπόψη το σύνολο δεδομένων χαρακτηριστικά 16-διαστάσεων, δηλαδή τα DSCCHs, σε αυτό το στάδιο 

είναι διαθέσιμες δύο πιθανές προσεγγίσεις ομαδοποίησης, όπως περιγράφεται στο Σχήμα 3.9. Η πρώτη 

και απλούστερη προσέγγιση προχωρεί σε απευθείας μείωση των διαστάσεων θεωρώντας ως 

χαρακτηριστικά τα ίδια τα DSCCH (16 αρχικές διαστάσεις). Στην προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται η 

PCA για την παρέξει χαμηλών διαστάσεων δεδομένα που κυμαίνονται από τις 2 έως τις 15 διαστάσεις 

ενσωμάτωσης. Τα σημεία δεδομένων, για μια δεδομένη χαμηλή διαστατικότητα, αποτελούν την είσοδο 

στον αλγόριθμο k-means για την περαιτέρω ομαδοποίηση σε 8 κλάσεις. Από την άλλη πλευρά, αν 

υπολογιστούν οι Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ των DSCCHs, τότε παράγεται ένας πίνακας   

ανομοιότητας και ως είσοδο στον k-means εισάγονται οι σχετικές θέσεις καθενός DSCCH με τα 

υπόλοιπα. Και σε αυτήν την προσέγγιση ομαδοποίησης μέσω του k-means, έχει προηγηθεί η εφαρμογή 

των μεθόδων MDS και LE για την μείωση των υψηλών διαστάσεων των δεδομένων εισόδου σε χώρους 

χαμηλότερων διαστάσεων (2D - 20D). 

 

ΣΧΗΜΑ 3.9 - ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
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Τα καλύτερα αποτελέσματα της προσέγγισής μας, υπό όρους ποσοστιαίας συμφωνίας με τη διαμέριση 

αναφοράς, όπως αυτή μετράται με τον RI, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα RI που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση χώρου φάσεων των 

ισοϋψών γραμμών εμφανίζονται στις στήλες 2 έως 7, σε συνδυασμό με τρεις διαφορετικές μεθόδους 

σύγκρισης και τις δύο μεθόδους μείωσης της διάστασης. Αντίστοιχα, στις στήλες 8, 9 και 10 

αναγράφονται τα καλύτερα RI αποτελέσματα για την βασική μέθοδο του κώδικα αλυσίδας. Επιπλέον, 

στον Πίνακα 3.2 εμφανίζονται οι αντίστοιχες παράμετροι χώρου μείωσης διάστασης στις οποίες 

παρέχονται οι καλύτερες τιμές RI. Αυτές είναι οι διαστάσεις ενσωμάτωσης m και ο χρόνος 

καθυστέρησης τ, η διάσταση embdim του μειωμένου χώρου και ο αριθμός των k πλησιέστερων 

γειτόνων knn (στην περίπτωση της LE). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 - ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ RI ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Α) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Β) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DSCCH 

 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ DSCCH 

Μέτρα 

ομοιότητας 
DTW MNPD WW 

Ευκλείδεια 

απόσταση 

Αρχικός 

χώρος 

Μέθοδος 

Μείωσης 

Διαστάσεων 

MDS LE MDS LE MDS LE MDS LE PCA 

RI 88.96 90.28 89.12 88.87 88.14 88.00 87.44 89.03 87.30 

Παράμετροι 

[m,τ,embdim,knn] 

[3,3,9,-

] 
[10,1,9,6] 

[5,5,8,-

] 
[5,2,7,11] 

[1,4,17,-

] 
[3,3,6,5] 

[-,-

,20,-] 

[-,-

,8,6] 
[-,-,4,-] 

 

Προκειμένου να γίνει περαιτέρω επεξεργασία της απόδοσης της ομαδοποίησης ώστε να αντληθούν 

συμπεράσματα για την ικανότητα σωστού διαχωρισμού των επιμέρους κλάσεων, απαιτείται ένας 

πίνακα σύγχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαμερίσεις που αντιστοιχούν την κατώτερη (87.30%) και 

την υψηλότερη (90.28%) τιμή RI, υπολογίζονται οι αντίστοιχες πίνακες σύγχυσης (Πίνακες 3.3 και 3.4). 
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Οι γραμμές του πίνακα σύγχυσης δείχνουν τα κανονικοποιημένα ποσοστά των δεδομένων ανά 

πραγματική κλάση που αποδόθηκαν ότι ανήκουν σε κάθε μία από τις προβλεπόμενες κλάσεις. Όπως 

φαίνεται στις δύο τελευταίες στήλες, ο Πίνακας 3.3 περιλαμβάνει επίσης τα αθροίσματα των εικόνων 

ανά πραγματική κλάση και την ετικέτα της προβλεπόμενης κλάσης (class label) που αντιστοιχεί στο 

μέγιστο ποσοστό πρόβλεψης ανά γραμμή. Πρακτικά, δεδομένης της ύπαρξης ενός μέγιστου ποσοστού 

πρόβλεψης ανά σειρά, στην τελευταία στήλη επιχειρείται να εμφανιστεί μια αντιστοίχιση ανάμεσα στις 

ετικέτες (labels) των πραγματικών και των προβλεπόμενων κλάσεων. Για την καλύτερη αποσαφήνιση 

των υψηλότερων προβλέψεων για κάθε κλάση μεταξύ των δύο ακραίων διαμερίσεων και αναφέρονται 

εσωτερικά στους πινάκες σύγχυσης, το Σχήμα 3.10 δείχνει τα μέγιστα ποσοστά πρόβλεψης ανά κλάση. 

Τέλος, στο Σχήμα 3.11 δεικνύεται γραφικά η επίδραση της μείωσης διάστασης του πίνακα 

ανομοιότητας μέσω της μεθόδου LE σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας RI, στην περίπτωση της 

προσέγγισης DTW + LE. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ DTW+LE (RI 

90.28%) 

Πραγματικές 

κλάσεις 

Προβλεπόμενες κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Άθροισμα 

(εικόνες) 

Ετικέτα 

της κυρίαρχα 

προβλεπόμενης 

κλάσης 

1 (SW) 5.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 3 

2 (NW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 33 6 

3 (LW) 60.6 0.0 12.1 15.2 3.0 9.1 0.0 0.0 33 1 

4 (CL) 7.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 90.5 0.0 42 7 

5 (ZONAL) 3.3 0.0 6.7 20.0 70.0 0.0 0.0 0.0 30 5 

6 (OA) 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 76.7 60 8 

7 (CA) 50.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 8 1 

8 (HL) 0.0 64.0 4.0 0.0 0.0 12.0 0.0 20.0 50 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ DSCCH+PCA (RI 

87.30%) 

Πραγματικές 

κλάσεις 

Προβλεπόμενες 

Κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Άθροισμα 

(εικόνες) 

Ετικέτα 

της κυρίαρχα 

προβλεπόμενης 

κλάσης 

1 (SW) 0.0 2.5 0.0 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40 4 

2 (NW) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 54.5 42.4 0.0 33 6 

3 (LW) 27.3 3.0 0.0 42.4 9.1 18.2 0.0 0.0 33 4 

4 (CL) 38.1 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 3 

5 (ZONAL) 0.0 0.0 0.0 26.7 70.0 3.3 0.0 0.0 30 5 

6 (OA) 0.0 36.7 0.0 0.0 0.0 1.7 18.3 43.3 60 8 

7 (CA) 50.0 0.0 37.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 8 1 

8 (HL) 2.0 52.0 0.0 4.0 0.0 2.0 12.0 28.0 50 2 
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ΣΧΗΜΑ 3.10 - ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΚΛΑΣΗ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΑΒΔΟΣ ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΟΥΣ, 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ DTW+LE, ΕΝΩ Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ DSCCH+PCA 
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ΣΧΗΜΑ 3.11 - Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ RI ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ LE ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ DTW ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ (DTW+LE) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ  

 

Η μέθοδος που παρουσιάστηκε βασίζεται αποκλειστικά στην εξαγωγή και την ποσοτικοποίηση 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών από μια χαρακτηριστική ισοϋψή γραμμή ενός συγκεκριμένου χάρτη 

καιρού, όπου στη περίπτωση χαρτών καιρού που ανήκουν στην κλάση κλειστού χαμηλού (CL) ή στην 

κλάση κλειστού αντικυκλώνα (CA) οι χαρακτηριστικές αυτές γραμμές αφορούν σε κλειστές καμπύλες. 

Κατά συνέπεια, η μέθοδός μας δεν μπορεί να διαχωρίσει αυτές τις δύο κατηγορίες χαρτών καιρού. 

Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 3.3, όπου παρά το ότι το ανώτατο ποσοστό πρόβλεψης της κλάσης CL (4ή 

γραμμή των πραγματικών κλάσεων) είναι στο 90.5%, ένα σημαντικό ποσοστό των χαρτών που ανήκουν 

στην πραγματική κλάση CA (7ή γραμμή των πραγματικών κλάσεων) αποδίδονται στην ίδια 

προβλεπόμενη κλάση (7η στήλη των προβλεπόμενων κλάσεων) και οι μισοί χάρτες που 
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χαρακτηρίζονται ως CA κατατάσσονται στην προβλεπόμενη κλάση '1', μια de facto ανοικτού τύπου 

καμπύλη. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, τροποποιείται η παραπάνω μέθοδος με την 

εισαγωγή μιας διαδικασίας επιπλέον στο στάδιο προεπεξεργασίας εικόνας (βλ. Σχήμα 3.1). 

Αυτή η πρόσθετη διαδικασία εκτελεί τις ακόλουθες διεργασίες: όταν το σύστημα έχει εντοπίσει την 

ύπαρξη μιας χαρακτηριστικής κλειστής καμπύλης, ανιχνεύει αν το σύμβολο στο κέντρο αυτής της 

καμπύλης είναι το γράμμα ‘H’ (που δηλώνει υψηλή πίεση) ή το ‘L’ ή ‘Τ’ (που δηλώνει χαμηλή πίεσης), 

τα οποία ουσιαστικά απαιτούνται για την διάκριση μεταξύ των χαρτών ‘CA’ και ‘CL’, αντίστοιχα. Η 

αναγνώριση του προτύπου αυτών των συμβόλων γίνεται με απλούς αλγορίθμους που αναπτύχθηκαν 

στα πλαίσια της προεπεξεργασίας εικόνας της παρούσας μελέτης. Η βελτίωση αυτή οδηγεί σε ακρίβεια 

της τάξης του 100% στην αναγνώριση των δύο αυτών τύπων κυκλοφορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

ακόμη και αν μια κλειστή καμπύλη έχει κάποιο κενό στη συνέχεια της τροχιάς της, αυτή μπορεί να 

συνυπολογιστεί ως κλειστή καμπύλη με την προϋπόθεση ότι το Ευκλείδειο μήκος αυτού του κενού 

είναι χαμηλότερο από μια τιμή κατωφλίου. 

Μετά την ταξινόμηση των εικόνων που ανήκουν στις δύο κλειστές κατηγορίες, οι υπόλοιπες εικόνες 

που αντιστοιχούν στους άλλους 6 τύπους ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, ταξινομούνται από το 

προηγούμενο σύστημα ομαδοποίησης που αποδίδει την υψηλότερη τιμή RI, δηλαδή τον συνδυασμό  

DTW + LΕ που εφαρμόζεται στον χώρο των φάσεων. Η μέθοδος που αποδίδει την τελική διαμέριση, 

δηλαδή η DTW + LE + Clo, συνδυάζει τη διαμέριση που δίνεται από τον k-means (για τις ανοικτές 

καμπύλες) και την προαναφερθείσα ταξινόμηση των κλειστών καμπυλών, δείχνοντας μια συμφωνία 

ανά ζεύγη με τη διαμέριση αναφοράς έως και 91.01% (βλ. Πίνακα 3.5). Ο τελικός πίνακας σύγχυσης 

φαίνεται στον Πίνακα 3.6. Οι υψηλότερες ανά κλάση προβλέψεις αυτής της προσέγγισης φαίνονται στο 

Σχήμα 3.12, μαζί με τις αντίστοιχες μέγιστες προβλέψεις της κεντρικής μεθοδολογίας του παρόντος 

κεφαλαίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 - ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ RI ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (DTW+LE+CLO) 

Μέτρο ομοιότητας DTW 

Μέθοδος Μείωσης Διαστάσεων LE 

RI 91.01 

Παράμετροι 

[m,τ,dimension_emb,knn] 
[3,3,8,5] 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

DTW+LE+CLO (RI 91.01%) 

Πραγματικές 

κλάσεις 

Προβλεπόμενες 

κλάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Άθροισμα 

(εικόνες) 

Ετικέτα 

της κυρίαρχα 

προβλεπόμενης 

κλάσης 

1 (SW) 95.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 1 

2 (NW) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 33 5 

3 (LW) 9.1 30.3 0.0 51.5 9.1 0.0 0.0 0.0 33 4 

4 (CL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 42 7 

5 (ZONAL) 6.7 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 2 

6 (OA) 0.0 0.0 71.7 0.0 18.3 10.0 0.0 0.0 60 3 

7 (CA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 8 8 

8 (HL) 2.0 0.0 22.0 0.0 12.0 64.0 0.0 0.0 50 6 
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ΣΧΗΜΑ 3.12 - ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΚΛΑΣΗ. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΑΒΔΟΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑΔΑΣ, 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ DTW+LE+CLO, Η ΜΕΣΑΙΑ ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΧΩΡΟΥ ΦΑΣΕΩΝ  DTW+LE, ΕΝΩ Η ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ DSCCH+PCA 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μια μέθοδος ομαδοποίησης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας χαρτών 

καιρού της περιοχής της Ελλάδας με τη χρήση ενός κλασικού περιγραφέα σχήματος, τον κώδικα 

αλυσίδας, και την αναπαράσταση χώρου φάσεων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει την 

προεπεξεργασία εικόνων χαρτών καιρού, την εξαγωγή χαρακτηριστικών και τη διαδικασία 

ομαδοποίησης. Η μεθοδολογία επικυρώνεται από τη σύγκριση της παραχθείσας διαμέρισης με μια 

ομαδοποίηση διαμέρισης αναφοράς. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολυδιάστατες 

κατανομές καθυστερήσεων είναι σε θέση να βελτιώσουν την απόδοση μιας τέτοιας διαδικασίας 

ομαδοποίησης σε σύγκριση με τα απλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εξάγονται από την 
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κωδικοποίηση αλυσίδας. Μεταξύ των τριών αλγορίθμων ομοιότητας, δηλαδή τις DTW, MNPD και WW-

στατιστική δοκιμή που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση πολυδιάστατων δεδομένων, η DTW είναι 

εκείνη που αποδίδει καλύτερα. Η μέθοδος μείωσης διαστατικότητας LE βρέθηκε η πλέον κατάλληλη 

για τη μείωση του αρχικού χώρου. Ο τελικός διαχωρισμός έγινε με τον k-means αλγόριθμο 

ομαδοποίησης. 

Η αρχική προσέγγιση με βάση τον κώδικα αλυσίδας οδηγεί σε μια ικανοποιητική ανά ζεύγη συμφωνία 

με τη διαμέριση αναφοράς και δημιουργεί τα όρια αναφοράς μιας τέτοιας προσπάθειας για την 

ομαδοποίηση χαρτών καιρού. Η υψηλότερη τιμή RI της προσέγγισης με DSCCH, με τη χρήση PCA για τη 

μείωση σε 4 διαστάσεις, είναι 87.30%. Κατά τον υπολογισμό των Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ των 

DSCCHs, μαζί με μη γραμμική μείωση των διαστάσεων από την LE, το RI αποτέλεσμα βελτιώνεται έως 

και 89.03%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και μια αύξηση του RI κατά 1% αντιστοιχεί σε 

σημαντική βελτίωση των κερδισμένων θέσεων των μελών κάθε κλάσης ως προς τις παράγωγες 

διαμερίσεις. 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναπαράσταση χώρου φάσεων αποτελεί έναν 

επιτυχημένο περιγραφέα σχήματος, καθώς για τις ισοϋψείς των χαρτών καιρού επιτυγχάνει περαιτέρω 

αύξηση σε σχέση με την απόδοση του κώδικα αλυσίδας, κατά περίπου 1%, δηλαδή της τάξης του 

90.28%. Επιπλέον, τα πειράματα που αφορούν στις μεθόδους μείωσης διάστασης, MDS και LE, δεν 

διαφέρουν ως προς τις τιμές RI, ωστόσο η LE επιτυγχάνει υψηλότερες τιμές RI, σε έναν αριθμό 

διαστάσεων που κυμαίνεται πάντα μεταξύ 6 και 9. Η αναλυτική πορεία της επίδοσης ομαδοποίησης 

αποδίδεται στους πίνακες σύγχυσης και στις εικόνες με τις στήλες μέγιστων ποσοστών (Εικόνες 3.10 

και 3.12). 

Σε μια λεπτομερή ανασκόπηση αναδεικνύεται η βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης μέσω της 

προτεινόμενης βελτιωτικής διαδικασίας ομαδοποίησης. Ειδικά, η κατά σχεδόν 3% βελτίωση του RI 

μεταξύ της προσέγγισης αναφοράς (DSCCH + PCA) και της αναπαράστασης χώρου φάσεων (DTW + LE) 

φαίνεται σαφώς στο Σχήμα 3.10. Στις περισσότερες από τις μέγιστες προβλέψεις ανά κλάση, 

διακρίνεται μια ξεκάθαρη βελτίωση σε σχέση με την αρχική προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, η 

χρήση των αποστάσεων ανομοιότητας μεταξύ των DSCCHs φαίνεται να είναι σημαντική, δεδομένου ότι 

εκεί είναι που επιτυγχάνεται η υψηλότερη τιμή RI (89.03%) σε σύγκριση με τις άλλες προσεγγίσεις του 

χώρου φάσεων. 
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Παρά τη βελτίωση της πρωτογενούς προσέγγισης η οποία βασίζεται στον κώδικα αλυσίδας, ο πίνακας   

σύγχυσης για την προσέγγιση DTW + LΕ (βλέπε Πίνακα 3.3) αντανακλά άμεσα δύο κύρια προβλήματα. 

Στην τελευταία στήλη του πίνακα σύγχυσης, δεν φαίνεται καθόλου η κλάση '4' ενώ εμφανίζεται δύο 

φορές η ετικέτα κλάσης '1'. Αυτή η δυσκολία στην αντιστοίχιση προβλέψεων κυρίαρχων κλάσεων, ανά 

πραγματική κλάση, σε σχέση με ετικέτες των προβλεπόμενων κλάσεων υποδηλώνει μια εμφανή 

σύγχυση ορισμένων μελών αυτής της κλάσης σε λάθος κλάσεις (π.χ. η πραγματική κλάση '7'). Δεύτερον, 

η κυρίαρχη πρόβλεψη της πραγματικής κλάσης '4' ως μια συμφωνία της τάξης του 90.5% προς την 

προβλεπόμενη κατηγορία '7', υποδεικνύει ότι οι κλειστές καμπύλες οι οποίες αποτελούν την 

πραγματική κλάση '4', έχουν ανατεθεί σε μια γενική κατηγορία κλειστών καμπυλών (προβλεπόμενη 

κατηγορία '7'), χωρίς καμία περαιτέρω διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών που περιλαμβάνουν 

κλειστά σχήματα. Επίσης, η πραγματική κλάση '7' χωρίζει τα μέλη της τόσο στην προβλεπόμενη κλάση 

'7' (37.5%) όσο και στις ασυσχέτιστες προβλεπόμενες κλάσεις '1 'και '2' κατά 50.0% και 12.5%, 

αντίστοιχα. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καταλήγουν σε μια βελτιωμένη μέθοδο ομαδοποίησης, όπου τα 

βασικά της πλεονεκτήματα είναι: 

i. Επιτυγχάνεται ακρίβεια πρόβλεψης μέχρι και 100% για τις κατηγορίες ‘CL’ και ‘CA’. 

ii. Βελτιώνει τη σύγχυση των πραγματικών κλάσεων προς τις προβλεπόμενες κλάσεις, όπως 

μπορεί διαφανεί στον πίνακα σύγχυσης (βλ. Πίνακα 3.6) 

iii. Επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια ομαδοποίησης (πάνω από 93.3%) για πέντε από τις οκτώ κλάσεις 

iv. Βελτιώνει την συνολική απόδοση του συστήματος υπό όρους τιμών RI (91.01%) 

v. Εξασφαλίζεται μια 1-προς-1 αντιστοίχιση μεταξύ των πραγματικών και προβλεπόμενων 

ετικετών (label) κλάσεων, καθώς το κυρίαρχο ποσοστό πρόβλεψης ανά πραγματική κλάση 

αποδίδεται σε μια μοναδική προβλεπόμενη κλάση. 

Από την άποψη των περιγραφέων σχήματος, η τεχνική κώδικα αλυσίδας όπως αυτή εισήχθη μέσω των 

ιστογραμμάτων DSCCH, παρέχει μια αποτελεσματική αρχική προσέγγιση εξαγωγής χαρακτηριστικών. Η 

βελτίωση των τιμών RI από 87.30% σε 89.03% δεν είναι αμελητέα. Επιπλέον, η αναπαράσταση χώρου 

φάσεων βελτιώνει τις επιδόσεις των δεικτών της προτεινόμενης μεθόδου, δεδομένου ότι οδηγεί σε μια 

καλύτερη συμφωνία σε σύγκριση με τη διαμέριση αναφοράς. Επιπλέον, η τεχνική σύγκρισης 

ομοιότητας DTW αποδεικνύεται ως η πιο κατάλληλη λόγω της ικανότητάς της να συγκρίνει γραμμές 

διαφορετικού μήκους, το οποίο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ισοϋψών γραμμών. 
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Μελλοντική έρευνα περιλαμβάνει την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου σε ογκώδεις βάσεις 

δεδομένων και την αποτελεσματική συγχώνευση πρόσθετων μετεωρολογικών παραμέτρων, εκτός τους 

σχήματος των ισοϋψών γραμμών, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το δύσκολο έργο της ταξινόμησης 

ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΝΕΦΩΣΗΣ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος για τον προσδιορισμό των τοποθεσιών 

μετρήσεων για το πρόσφατα ιδρυθέν Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (www.helionet.gr), 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέφωση είναι ο κύριος ατμοσφαιρικός παράγοντας που επηρεάζει τη χωρική 

και χρονική κατανομή της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια. Η μέθοδος χρησιμοποιεί 

εκτιμήσεις της νέφωσης με υψηλή χωρική ανάλυση (0.05°) από δορυφόρο γεωστατικής τροχιάς. Η 

ημερήσια μεταβλητότητα της νέφωσης σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών χρησιμοποιείται για ανάλυση 

συστάδων (cluster analysis). Η τεκμηρίωση της μεθόδου ομαδοποίησης υποδεικνύει τον απαιτούμενο 

αριθμό επίγειων σταθμών για την επαρκή παρακολούθηση της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της 

Ελλάδας και την χωρική αντιπροσωπευτικότητά τους. 

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

Η ροή της ηλιακής ακτινοβολίας θεωρείται ως ο βασικός παράγοντας για την εκτίμηση της μεταβολής 

του ενεργειακού ισοζυγίου του κλιματικού συστήματος και για τον σχεδιασμό των συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας. Η διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από την σκέδαση και την 

απορρόφηση από τις αέριες μάζες, τα αιωρούμενα σωματίδια και τα νέφη. Από αυτούς τους 

παράγοντες, ως η πιο καθοριστική θεωρείται η επίδραση της νέφωσης λόγω των διαφορετικών τύπων 

νέφωσης, και της έντονης χωρικής και χρονικής μεταβλητότητας της κατανομής των νεφών. Ως εκ 

τούτου, η ακριβής γνώση της επίδρασης της νέφωσης στην ηλιακή ακτινοβολία είναι καθοριστικής 

σημασίας. 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://www.helionet.gr
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Επίγειες μετρήσεις της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας διεξάγονται από πολλούς σταθμούς σε όλο τον 

κόσμο, ιδίως σε όσους ανήκουν σε μετεωρολογικά δίκτυα (WMO, 1981). Ωστόσο δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί παντού επαρκής κάλυψη. Για τη συμπλήρωση των επίγειων δικτύων, έχουν αναπτυχθεί 

πολλές μέθοδοι για τον υπολογισμό της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια 

με τη χρήση δορυφόρων πολικής καθώς και γεωστατικής τροχιάς (e.g. Schmetz, 1989; Pinker and Laszlo, 

1992; Pinker et al., 1995; Perez et al., 2002; Rigollier et al., 2004; Deneke et al., 2008; Mueller et al., 

2009; Wang et al., 2011). 

Τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί σημαντική έρευνα σχετικά με τον αποδοτικό σχεδιασμό επίγειων 

δικτύων για την ακριβή παρακολούθηση διάφορων μεταβλητών. Όσον αφορά την βελτιστοποίηση 

μετεωρολογικών ή γενικά περιβαλλοντικών δικτύων, έχει παρουσιαστεί μια ποικιλία μεθοδολογιών 

(e.g. Cameron and Hunter, 2002; Vose and Menne, 2004; Yeh et al., 2006; Horel and Dong, 2010; 

Amorim et al., 2012), οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων ήδη εγκατεστημένων σταθμων. 

Σχετικά με τα δίκτυα παρακολούθησης της ηλιακής ακτινοβολίας, οι Schmalwieser και Schauberger 

(2001) πρότειναν μια μέθοδο, που βασίζεται στις αποστάσεις αποσυσχέτισης για την επιλογή 

τοποθεσιών για το Αυστριακό δίκτυο παρακολούθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Για το σκοπό 

αυτό, χρησιμοποίησαν μετρήσεις της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη μεσημβρία σε 39 σταθμούς, 

ώστε να συμπεριλάβουν την χωρική κατανομή της νεφοκάλυψης και την συνακόλουθη μεταβολή της 

ερυθηματώδους δόσης. Τελικά, κατέληξαν στο να προτείνουν 7 τοποθεσίες μέτρησης ώστε να 

επιτυγχάνεται συνολική κάλυψη για την έκταση της Αυστρίας. 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ (CMF) 

 

Για την εκτίμηση της νέφωσης χρησιμοποιήθηκαν, στην μελέτη αυτή, εικόνες στα 0.6, 1.6 και 12 μm 

από το όργανο Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) του δορυφόρου Meteosat 

Second Generation (MSG), κατά την χρονική περίοδο 2009-2010, με βάση τη μεθοδολογία που 

περιγράφεται από τον Verdebout (2000). Στη μελέτη αυτή, που αρχικά εφαρμοζόταν στην υπεριώδη 

φασματική περιοχή, το ορατό σήμα των δορυφορικών δεδομένων υπέστη επεξεργασία για την 

εκτίμηση του παράγοντα επίδρασης νέφωσης στην ηλιακή ακτινοβολία (cloud modification factor - 

CMF). Ο CMF ορίζεται ως ο λόγος Icloudy / Iclear, όπου Icloudy η ολική ακτινοβολία που φθάνει στο έδαφος 
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λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη νεφών, και Iclear είναι η ακτινοβολία για ουρανό χωρίς νέφωση. Οι 

τιμές του CMF κυμαίνονται από 0 έως 1, με το 0 να αντιστοιχεί την θεωρητική κατάσταση νέφωσης με 

πολύ πυκνά νέφη κατά την οποία οπισθοσκεδάζεται όλη η ακτινοβολία και με 1 να αντιστοιχεί στην 

κατάσταση του ανέφελου ουρανού. Οι υπολογισμοί έγιναν με τη συνεισφορά ενός πίνακα αναφοράς 

(Look-Up-Table - LUT) που περιλαμβάνει τη δορυφορική γωνία θέασης, τη σχετική αζιμούθια γωνία 

μεταξύ του Ηλίου και του δορυφόρου, και του CMF. Για τις υπόλοιπες ατμοσφαιρικές παραμέτρους 

που επηρεάζουν τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας, χρησιμοποιήθηκαν κλιματολογικές τιμές. Οι 

Schallart et al. (2008) ανέλυσαν τις στιγμιαίες τιμές του CMF από τις δορυφορικές εικόνες και τις τιμές 

που υπολογίστηκαν από επίγειες μετρήσεις στην Αυστρία από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Νοέμβριο 

του 2007. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο ποσοτήτων βρέθηκε περίπου ίση με 0.88 για τοποθεσίες 

χαμηλού υψομέτρου, η οποία όμως ελαττώνεται για ορεινούς σταθμούς μεγάλου υψομέτρου, κυρίως 

λόγω της επίδρασης του χιονιού. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί ευρέως για την παραγωγή χαρτών 

υπεριώδους ακτινοβολίας στο έδαφος για την Ευρώπη με χωρική ανάλυση 0.05° και έχει αξιολογηθεί 

με επίγειες μετρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές (Arola et al., 2002; Meerkötter et al., 2003; 

Verdebout, 2004). Η στατιστική απόκλιση για όλες σχεδόν τις περιοχές για τη ημερήσια ενέργεια ήταν 

χαμηλότερη από 10%. 

Στη μελέτη μας, έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή για τον υπολογισμό του παράγοντα CMF της ροής 

της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας  (total solar irradiance - TS). Η μείωση της υπεριώδους (UV) και ολικής 

(TS) ακτινοβολίας είναι διαφορετική, λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων σκέδασης και απορρόφησης 

των συστατικών της ατμόσφαιρας, συναρτήσει του μήκους κύματος. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι 

συνάρτηση της ηλιακής ζενίθιας γωνίας. Για το λόγο αυτό, οι τιμές CMF μετασχηματίστηκαν από την 

υπεριώδη ακτινοβολία UV στην ολική TS με χρήση των παραμετροποιήσεων των den Outer et al (2005). 

Αυτές οι εμπειρικές σχέσεις, που προέρχονται από τη χρήση δεδομένων UV και TS ακτινοβολίας σε 

τοποθεσίες με διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες και για ένα ευρύ φάσμα ηλιακών ζενίθιων 

γωνιών και συνθηκών νέφωσης, μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες για χρήση για διάφορες 

τοποθεσίες. Οι μέσες μηνιαίες τιμές των δορυφορικών CMF της TS ακτινοβολίας για την περίοδο 2009-

2010 συγκρίθηκαν με επίγειες μετρήσεις στη Θεσσαλονίκη (40.5° Ν, 23° E). Οι επίγειες τιμές CMF 

προσδιοριστήκαν από μετρήσεις πυρανομέτρου κατά τη στιγμή μέτρησης του δορυφόρου και από 

θεωρητικούς υπολογισμούς για ανέφελο ουρανό από το μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας LibRadtran 

(Mayer και Kylling, 2005). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Σχήμα 4.1), η γενική συμφωνία είναι 

ικανοποιητική. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι 0.97 με τυπικό σφάλμα 0.005. Κατά τη διάρκεια 
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κάποιων χειμερινών μηνών με τιμές CMF<0.6, η μέθοδος του δορυφόρου δίνει υψηλότερες τιμές, 

δηλαδή τείνει να υποτιμά τη νέφωση, κυρίως λόγω της δυσκολίας της μεθόδου να ανιχνεύσει πολύ 

πυκνά νέφη στις υψηλότερές ζενίθιες γωνίες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ορισμένων ανέφελων 

καλοκαιρινών μηνών (CMF > 0.9), η μέθοδος του δορυφόρου υπερεκτιμά ελαφρώς την νέφωση. Ένας 

πιθανός λόγος θα μπορούσε να είναι η επίδραση των μεταβολών στις οπτικές ιδιότητες των 

αιωρούμενων σωματιδίων που μπορεί να γίνει εμφανής στη μετρούμενη ακτινοβολία στο έδαφος υπό 

ανέφελο ουρανό. 

 

ΣΧΗΜΑ 4.1 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ (CMF) ΟΠΩΣ 

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (CMF(SAT)) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ  ΑΠΟ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (CMF(GROUND)) 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010. ΟΙ ΜΠΛΕ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ.     
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Οι εποχιακές μέσες τιμές του CMF πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 4.2. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του CMF είναι αντιπροσωπευτικές για μια χώρα που βρίσκεται 

στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, για όλες τις εποχές ανέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των βόρειων 

και νότιων περιοχών και μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών. Οι διαφορές αυτές οφείλονται 

στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης με οροσειρές που 

εκτείνονται στα βόρεια και, εγκάρσια, στα κεντρικά της χώρας κατά μια κατεύθυνση από τα 

βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά με πολλές κορυφές άνω των 2 χιλιόμετρων. Επιπλέον, η χώρα 

περικλείεται από δύο μεγάλες θάλασσες (Ιόνιο και Αιγαίο πέλαγος), συμπεριλαμβανομένων 

περισσότερων των 2 000 νησιών. Ως αποτέλεσμα, το κλίμα στην Ελλάδα κατατάσσεται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες (Φλόκας, 1992). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ένα αλπικό μεσογειακό κλίμα που 

εντοπίζεται στα ψηλά όρη στα βόρεια της χώρας, όπου τους χειμώνες παρατηρούνται συχνά έντονες 

χιονοπτώσεις ενώ τα καλοκαίρια είναι δροσερά με τακτικές καταιγίδες. Ένα ηπειρώτικο, ήπιο, 

μεσογειακό κλίμα αποτελεί τον δεύτερο τύπο κλίματος το όποιο επηρεάζει πολύ την ηπειρωτική 

Ελλάδα όπου καταγράφονται  ημερήσιες και ετήσιες ακραίες θερμοκρασίες μεγαλύτερες από ό, τι στα 

νησιά. Οι χειμώνες είναι κρύοι και τα καλοκαίρια πολύ ζεστά με περιστασιακές καταιγίδες. Τέλος, ένα 

ξηρό μεσογειακό κλίμα επηρεάζει τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με 

ξηρασία, ζεστά καλοκαίρια με άφθονη ηλιοφάνεια και ήπιους χειμώνες με μακρά διαστήματα 

βροχοπτώσεων. Λόγω των ανωτέρων κλιματικών συνθηκών η χωρική μεταβλητότητα της νέφωσης 

είναι σημαντική. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη για την ανάπτυξη μιας μεθόδου που σκοπό έχει την 

βελτιστοποίηση προσδιορισμού των επίγειων τοποθεσιών μετρήσεων της ηλιακής ακτινοβολίας . 
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        CMF 

 

ΣΧΗΜΑ 4.2 - ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ CMF ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ (α) ΑΝΟΙΞΗ, ΤΟ 

(β) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, (γ) ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ (δ) ΧΕΙΜΩΝΑ  

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Για την ανάλυση συστάδων (cluster analysis), εξήχθη ένα σύνολο πλεγματικών δεδομένων CMF υψηλής 

χωρικής ανάλυσης (0.05°) που αντιστοιχεί στο χρόνο των 1030 UTC (μεσημβρινή τοπική ώρα Ελλάδας) 

για έναν τομέα που καλύπτει την Ελλάδα (34-42°Ν και 19-28°E).  Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν εικόνες 

των 180 x 160 εικονοστοιχείων. Σε κάθε εικονοστοιχείο, αντιστοιχεί ένα διάνυσμα με τις τιμές CMF του 

συγκεκριμένου εικονοστοιχείου από διαδοχικές εικόνες ξεκινώντας από την πρώτη ημερήσια εικόνα 

και καταλήγοντας στην τελευταία (Σχήμα 4.3). Με αυτή τη λογική αναπαράστασης δεδομένων, 

παράγεται ένα σύνολο 28800 αντιπροσωπευτικών διανυσμάτων (ίσο με τον συνολικό αριθμό 

εικονοστοιχείων ανά εικόνα). Κάθε διάνυσμα ενσωματώνει τη χρονική εξέλιξη της νεφοκάλυψης πάνω 

από μια συγκεκριμένη χωρική τοποθεσία που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο εικονοστοιχείο της περιοχής 

μελέτης. Δεδομένου ότι τα δεδομένα καλύπτουν χρονικό διάστημα 2 ετών, οι διαστάσεις των χρονικών 

διανυσμάτων είναι 730. 

days sequence (years 2009-2010) database of temporal vectors

vector 1
vector 2

vector n180
pixels

160 
pixels

vector i

Day 
(1st)

 

ΣΧΗΜΑ 4.3 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

28800 ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 180X160 ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΕ CMF 

ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ  PCA 

 

Προκειμένου να μειωθεί η υψηλή διαστατικότητα του συνόλου δεδομένων, η οποία συχνά αυξάνει το 

θόρυβο στα δεδομένα, πριν από την ανάλυση συστάδων πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύριων 

συνιστωσών (PCA) (Jolliffe, 1986). Όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω, η PCA είναι ένα ορθογώνιος 
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γραμμικός μετασχηματισμός για τη απεικόνιση δεδομένων υψηλής διαστατικότητας σε έναν χώρο 

μειωμένων διαστάσεων που να διατηρεί όμως τη μέγιστη διακύμανση των δεδομένων. Το νέο σύστημα 

συντεταγμένων του χώρου μειωμένων διαστάσεων είναι ορθογώνιο, με τον πρώτο άξονα 

συντεταγμένων να ονομάζεται πρώτη κύρια συνιστώσα, κατά μήκος του οποίου οι προβολές των 

δεδομένων διατηρούν την υψηλότερη δυνατή διακύμανση, ενώ οι επόμενες κύριες συνιστώσες να 

διατηρούν τις επόμενες δυνατές τιμές διακύμανσης κατά φθίνουσα σειρά. 

Με την εφαρμογή της PCA, οι 730 αρχικές διαστάσεις μειώθηκαν στα πρώτα 498 ιδιοδιανύσματα που 

διατηρούν ένα ποσοστό της τάξης του 98% της αρχικής διακύμανσης. Παράλληλα, η μείωση 

διαστάσεων συντελεί στην ελάττωση του θορύβου (noise),κάτι που καθιστά εύκολη τη χρήση του 

δείκτη Dunn ο οποίος είναι ευαίσθητος στην ύπαρξη θορύβου. Ως εκ τούτου, τα πρώτα 498 

ιδιοδιανύσματα ενσωματώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δομής των δεδομένων, αντί των τελευταίων 

ιδιοδιανυσμάτων που προσλαμβάνονται ως θόρυβος. 

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ  K-MEANS 

 

Ο k-means αλγόριθμος ομαδοποίησης (MacQueen, 1967) θεωρείται μια γνωστή και απλή μέθοδος 

ομαδοποίησης χωρίς επίβλεψη. Στην παρούσα μελέτη, ο k-means υιοθετήθηκε ως ο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος σε διάφορους κλάδους και λόγω της  κατανοήσιμης απλότητας και της 

επεκτασιμότητάς του. 

Στην παρούσα εργασία, ο αλγόριθμος k-means που χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση συνόλου 

δεδομένων μειωμένης διαστατικότητας των 28 800 x 498 χρονικών διανυσμάτων. Ο στόχος της 

ομαδοποίησης είναι να σχηματιστούν ομάδες διανυσμάτων με παρόμοια χρονική εξέλιξη των τιμών 

CMF και, κατά συνέπεια, τη χωρική κατάτμηση των χρονικά όμοιων επίγειων τοποθεσιών 

(εικονοστοιχείων) που αναμένεται να προκύψουν. Η διαδικασία ομαδοποίησης αποτελείται από 

εκτελέσεις του k-means σε διάφορους αριθμούς ομάδων που κυμαίνονται σε ένα σύνολο τιμών μεταξύ 

8 και 150. Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται παραδείγματα, σε μορφή χαρτών με τιμές CMF, των 

αποτελεσμάτων ομαδοποίησης σε 10, 20, 50 και 100 κλάσεις μέσω του k-means. Η αξιοπιστία της 
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προτεινόμενης μεθόδου ομαδοποίησης ενισχύεται από το γεγονός ότι, για τη συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων, οι προτεινόμενες κατηγορίες αντιστοιχούν σε συνεκτικές γεωγραφικές περιοχές.
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ΣΧΗΜΑ 4.4 - ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ CMF ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010 ((α) 10, (β) 20, (γ) 50 ΚΑΙ (δ) 100). ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΘΕ ΚΛΑΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΧΡΩΜΑ.  

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΛΑΣΕΩΝ 

Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιούνται δύο από τους πιο γνωστούς δείκτες εσωτερικής επικύρωσης 

ομαδοποίησης, ο δείκτης Davies-Bouldin (DB, Davies and Bouldin, 1979) και ο δείκτης Dunn (Dunn, 

1974). Λόγω της τυχαίας επιλογής των k αρχικών κέντρων της πρώτης φάσης, ο k-means καθίσταται 

ευαίσθητος στη σταθερότητα του αποτελέσματος ομαδοποίησης. Αυτό το μειονέκτημα 

αντιμετωπίζεται εφαρμόζοντας πολλαπλά τον k-means για κάθε αριθμό των κλάσεων που επιλέγονται 

στα πειράματα και κατόπιν υπολογίζονται οι δείκτες DB και Dunn για κάθε διαμέριση που προκύπτει. 

Εκτελώντας πειράματα για αριθμό κλάσεων που κυμαίνονται μεταξύ 8 και 150 κλάσεων, επιλέγονται 

για κάθε περίπτωση οι διαμερίσεις που αντιστοιχούν στις βέλτιστες τιμές των στατιστικών δεικτών ανά 

πείραμα. Τα αποτελέσματα αποτίμησης των δεικτών επικύρωσης ομαδοποίησης εμφανίζονται στο 

Σχήμα 4.5. 
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ΣΧΗΜΑ 4.5 - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DB (ΠΑΝΩ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DUNN 

(ΚΑΤΩ)  

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ – L ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, οι δείκτες DB και Dunn παρουσιάζουν δευτερεύοντα ακρότατα κατά την 

αποτίμηση διαμερίσεων ενός ευρέος συνόλου αριθμού κλάσεων, καθώς ο πολύ μεγάλος αριθμός 

πολυδιάστατων δεδομένων και η εξάρτηση από τα κριτήρια επικύρωσης δικαιολογούν αυτή τη 

συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, μια σαφής εκτίμηση περί του κατάλληλου αριθμού κλάσεων καθίσταται 

ανακριβής. Προκειμένου να καθοριστεί ένας κατάλληλος αριθμός κλάσεων εισάγεται η μέθοδος - L 

(Salvador and Chan, 2005). Ένα κρίσιμο σημείο, ή "γωνία L", σε ένα γράφημα αποτίμησης καθορίζει τον 

κατάλληλο αριθμό κλάσεων, σύμφωνα με την τομή των δύο βέλτιστα προσαρμοσμένων γραμμών στην 

αριστερή και δεξιά πλευρά των σημείων γύρω από τη "γωνία L". Σύμφωνα με αυτό, δημιουργήθηκαν 

όλα τα δυνατά ζεύγη των γραμμών που προσεγγίζουν γραμμικά στην αριστερή και τη δεξιά ακολουθία 

σημείων δεδομένων. Κάθε βέλτιστη γραμμή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο σημεία και οι δύο 

γραμμές μαζί πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία δεδομένων. Κατόπιν υπολογίζεται η συνολική ρίζα 

μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως εξής: 

cc RLc RMSE
b

cb
RMSE

b

c
RMSE 
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1
  (4.1) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΝΕΦΩΣΗΣ 

112 
 

όπου η αριστερή και δεξιά ακολουθία των σημείων δεδομένων, Lc και Rc, αντίστοιχα, χωρισμένες στο 

σημείο c  του αριθμού των κλάσεων (οριζόντιος άξονας), όπου b είναι ο συνολικός αριθμός των 

κλάσεων και  
cLRMSE  και 

cRRMSE  οι ρίζες του μέσου τετραγωνικού σφάλματος για τις ακολουθίες Lc 

και Rc, αντίστοιχα. Η βέλτιστη "γωνία L" του γραφήματος αξιολόγησης  καθορίζεται από την 

ελαχιστοποίηση του  CRMSE  και ορίζεται ως: 

cc RMSEc minarg
  (4.2) 

Η μέθοδος-L εφαρμόστηκε και στους δύο δείκτες και εκτιμήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός των ομάδων. 

Στο Σχήμα 4.6, παρουσιάζονται οι καλύτερα προσαρμοσμένες γραμμές που ελαχιστοποιούν τη 

συνολική ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος CRMSE καθώς και το γράφημα ελαχιστοποίησης του 

CRMSE , για το δείκτη DB.  
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ΣΧΗΜΑ 4.6 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  L ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ DB ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΝΩ) ΚΑΙ Η  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ RMSEC 

(ΚΑΤΩ) 

 

Στην περίπτωση του δείκτη DB, ο βέλτιστος αριθμός κλάσεων προκύπτει για τις 23 κλάσεις. Για το 

δείκτη Dunn, με βάση την ίδια μεθοδολογία, ο αντίστοιχος αριθμός των κλάσεων αυξήθηκε στις 28. Οι 

βέλτιστες χωρικές κλάσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7. Η γεωγραφική ομοιογένεια των κλάσεων 

που παρουσιάζεται δείχνει ότι η μεταβλητότητα της ηλιακής ακτινοβολίας  στην Ελλάδα λόγω της 

νέφωσης θα μπορούσε να καταγράφεται επαρκώς με τη εγκατάσταση 23-28 επίγειων οργάνων στις 

προτεινόμενες χωρικές ζώνες. 
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ΣΧΗΜΑ 4.7 - ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΚΛΑΣΕΩΝ (23 ΚΑΙ 28) ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ-L ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΔΕΙΚΤΗ DB (ΠΑΝΩ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DUNN (ΚΑΤΩ). ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 

ΚΑΘΕ ΚΛΑΣΗ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Σε αυτή τη μελέτη, παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος για τον προσδιορισμό των τοποθεσιών για 

μετρήσεις της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας από το Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας 

(www.helionet.gr). Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι, από όλα τα ατμοσφαιρικά συστατικά, τα 

σύννεφα είναι εκείνα που επηρεάζουν κυρίαρχα την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην 

επιφάνεια της Γης και είναι υπαίτια για την υψηλή χωρική και χρονική μεταβλητότητά των τιμών της. 

Στην ανάλυση συστάδων μέσω του αλγορίθμου k-means χρησιμοποιήθηκαν εκτιμώμενες τιμές του 

παράγοντα τροποποίησης νέφωσης κατά τη τοπική μεσημβρινή ώρα με χωρική ανάλυση 0.05° για την 

περίοδο 2009-2010, που λήφθηκαν από το όργανο (SEVIRI) του δορυφόρου Meteosat Second 

Generation (MSG). Οι δείκτες DB και Dunn χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση της μεθόδου 

ομαδοποίησης και η μέθοδος–L εφαρμόστηκε για την εκτίμηση του κατάλληλου αριθμού των κλάσεων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μεταβλητότητα της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω της νέφωσης θα 

μπορούσε να καταγράφεται επαρκώς σε όλη την Ελλάδα με τη εγκατάσταση 23-28 επίγειων οργάνων 

σε αντίστοιχες σαφώς προσδιορισμένες χωρικές περιοχές. 

Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια μέθοδος για τον προσδιορισμό επίγειων τοποθεσιών για 

μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Μία καινοτομία της μεθόδου, σχετικά με άλλες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για μετεωρολογικούς ή περιβαλλοντικούς σταθμούς, είναι ότι εκμεταλλεύεται την 

υψηλή χωρική ανάλυση ενός γεωστατικού δορυφόρου. Η συνδυασμένη χρήση μελλοντικών στοιχείων 

από τους ήδη εγκατεστημένους σταθμούς και από τον δορυφόρο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την περαιτέρω αξιολόγηση της μεθόδου και την επαλήθευση της εκτιμώμενης χωρικής 

αντιπροσωπευτικότητας των επίγειων τοποθεσιών μετρήσεων. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://www.helionet.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

από βάσεις δεδομένων συνοπτικών χαρτών, τόσο σε επίπεδο χαρτών πλεγματικών σημείων όσο σε 

χάρτες που έχουν τυπική μορφή εικόνας (ψηφιακής ή έντυπης μορφής). Ο απώτερος στόχος ήταν η 

παρουσίαση τεχνικών που προσαρμόζονται καταλλήλως στις προτεινόμενες προσεγγίσεις και που 

αποσκοπούν στην ταξινόμηση των συνοπτικών τύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας για την περιοχή της 

Ελλάδας. Συνεπώς, η χρήση αυτών των μεθοδολογιών συγκροτούν τεκμηριωμένες επιστημονικά 

προσεγγίσεις για την ταξινόμηση χαρτών καιρού, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες ταξινόμησης 

οποιοδήποτε είδους χαρτών.  

Εισάγεται για πρώτη φορά η χρήση θεωρίας γράφων για την αποτελεσματική απεικόνιση του 

προβλήματος της περιγραφής ενός μεγάλου συνόλου πλεγματικών δεδομένων και παρουσιάζεται μια 

νέα μέθοδος ομαδοποίησης, ο αλγόριθμος Dominant Sets. Για την περίπτωση εικόνων χαρτών καιρού, 

υιοθετείται η κλασική περιγραφή σχήματος του κώδικα αλυσίδας, στην οποία προτείνεται μια 

αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της επιλογής αρχικού σημείου έναρξης της κωδικοποίησης μέσω 

του διπλής κατεύθυνσης ιστογράμματος κώδικα αλυσίδας (DSCCH). Επιπλέον, αποδεικνύεται πως η 

αναπαράσταση των συνταγμένων των ισοϋψών στον χώρο των φάσεων και η χρήση μεθόδων 

σύγκρισης ομοιότητας πολυδιάστατων κατανομών που προκύπτουν, αποτελούν μια νέα, επιτυχή και 

αποδοτική προσέγγιση εξαγωγής χαρακτηριστικών υπό όρους υψηλής ταύτισης των αποτελεσμάτων με 

μια δημοσιευμένη εμπειρική ταξινόμηση ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας για την περιοχή της Ελλάδας.  

Παράλληλα, μια περαιτέρω τροποποίηση του σταδίου επεξεργασίας εικόνας οδηγεί σε πλήρη 

αναγνώριση τύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που αφορούν κλειστά σχήματα ισοϋψών 

χαρακτηριστικών καμπυλών, πετυχαίνοντας  με αυτόν τον τρόπο ενίσχυση της συνολικής απόδοσης του 

συστήματος ταξινόμησης.  
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Στα πλαίσια της εξαγωγής χαρακτηριστικών και ομαδοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων, η περιοχή 

έρευνας της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετά την ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων τιμών 

του παράγοντα τροποποίησης νέφωσης (CMF) που καλύπτουν την περιοχή της Ελλάδας. Η ταξινόμησή 

τους σε καλά διαχωρίσιμες χωρικές περιοχές α) αξιοποιεί τις αναπτυγμένες στα πλαίσια της διατριβής 

μεθόδους ψηφιακής εξαγωγής και επεξεργασίας περιβαλλοντικών σημάτων και εικόνων και β) 

συγκροτεί μια πρώτη φορά μια μέθοδο για τον προσδιορισμό του αριθμού και των θέσεων των 

επίγειων περιοχών που απαιτούνται για την αποτελεσματική μέτρηση της επίδρασης νέφωσης στην 

ηλιακή ακτινοβολία σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

Η εξέλιξη της επιστήμης υπολογιστών και των μεθόδων επεξεργασίας της πληροφορίας των ογκωδών, 

πλέον, βάσεων δεδομένων αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στην συμβολή αυτής της έρευνας, τόσο 

στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στη διεθνή κοινότητα. Ταυτόχρονα, θα αντικαταστήσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό ταξινόμησης χαρτών καιρού και άλλων περιβαλλοντικών 

δεδομένων, κατά τρόπο ταχύτατο, οικονομικότερο και πιο αντικειμενικό. Δύναται να συνδράμει στην 

ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ περιβαλλοντικών - φυσικών επιστήμων με αυτές της επιστήμης 

υπολογιστών και ηλεκτρονικής, προκειμένου να αναπτυχτούν αξιόπιστα και αυτόματα συστήματα που 

θα έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών αναγκών. Τέλος, το φυσικό αντικείμενο της 

διατριβής, το οποίο βρίσκεται στην αιχμή των ερευνητικών προσπαθειών που έχουν σχέση με το 

περιβάλλον, είναι δυνατόν να συντείνουν στην δημιουργία ενός πόλου προβληματισμού για έρευνα 

στο πεδίο της διδακτορικής αυτής διατριβής. 

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον πόρους. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για έρευνα και εφαρμογές σε θέματα μετεωρολογίας/κλιματολογίας και 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως η μεταβολή ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα 

έμπειρα συστήματα που αναπτύχτηκαν για μια συγκεκριμένη περιοχή επιτρέπουν επέκταση της 

συνοπτικής ταξινόμησης για οποιαδήποτε περιοχή των μέσων γεωγραφικών πλατών, ανεξάρτητα από 

την τοπογραφία, με την προϋπόθεση να υπάρχουν επαρκή μετεωρολογικά δεδομένα. Έτσι η εφαρμογή 
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και αξιοποίηση των προτεινόμενων έμπειρων συστημάτων δεν περιορίζεται μόνο στον Ελληνικό χώρο, 

αλλά μπορούν να επεκταθούν πιλοτικά οπουδήποτε. 

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της διδακτορικής αυτής διατριβής περιλαμβάνουν: 

 Εφαρμογή των προτεινόμενων συστημάτων συνοπτικής ταξινόμησης σε γεωγραφικούς τομείς 

ενδιαφέροντος πέραν του Ελλαδικού χώρου και συγκρίσεις με υπάρχουσες ταξινομήσεις 

(υποκειμενικές ή αντικειμενικές) 

 Εφαρμογή στην ταξινόμηση  άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων (πίεση σε λοιπά ισαβαρικά 

επίπεδα, θερμοκρασία, βροχόπτωση, κ.α.)    

 Ανάπτυξη τεχνικών πρόβλεψης (forecasting) δορυφορικών δεδομένων (π.χ. CMF) με χρήση 

προηγμένων τεχνικών, όπως τα ΤΝΔ, η ανακατασκευή χώρου φάσεων, κ.α.   

 Προσδιορισμός αριθμού και θέσης επίγειων τοποθεσιών καταγραφής (monitoring) δικτύων 

διαφόρων δορυφορικών δεδομένων που σχετίζονται με την ηλιακή ενέργεια, την ατμόσφαιρα και 

το έδαφος (π.χ. ηλιακών καταιγίδων, θερμοκρασίας, άνεμου, υδάτινων πόρων, κ.α.)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

LAPLACIAN EIGENMAPS 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ LAPLACIAN EIGENMAPS 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεδομένου ενός συνόλου σημείων (διανυσμάτων) αρχικά κατασκευάζεται ο 

γράφος G με τις ακμές που συνδέουν γειτονικά σημεία μεταξύ τους. Έστω το πρόβλημα της 

αναπαράστασης του γράφου G σε μία γραμμή (ελάττωση σε μία διάσταση) ώστε τα σημεία που είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους να παραμείνουν όσο κοντύτερα γίνεται το ένα στο άλλο. Πρέπει λοιπόν να 

γίνει η επιλογή των iy  έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα 

 
2

,

i j ij

i j

y y W  

με τους κατάλληλους περιορισμούς. Έστω  1 2, ,...,
T

ny y yy  η αναπαράσταση του γράφου στη 

γραμμή των πραγματικών αριθμών. Αρχικά να σημειωθεί πως για κάθε y  ισχύει 

 
2

,

1

2

T

i j ij

i j

y y W L  y y     (Π.1) 

όπου όπως και προηγουμένως L D W  .  Το παραπάνω αποδεικνύεται εύκολα, αφού η μήτρα ijW  

είναι συμμετρική και 
ij ijj

D W . Έτσι η έκφραση  
2

, i j iji j
y y W μπορεί να γραφεί 

 2 2 2 2

, ,

2 2 2 T

i j i j ij i ii j jj i j ij

i j i j i j

y y y y W y D y D y y W L         y y . 

Έτσι το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης καταλήγει στην εύρεση του arg min T

T

D
L

y y=1
y y . Ο 

περιορισμός 1T D y y  αποκρίνει έναν ανεπιθύμητο παράγοντα κλιμάκωσης. Η μήτρα D παρέχει ένα 
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φυσικό μέτρο των ακμών του γράφου. Από την Εξίσωση Π.1 φαίνεται πως η μήτρα L είναι θετική ημι-

ορισμένη και το διάνυσμα y που ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση δίδεται από τη μικρότερη 

ιδιοτιμή-λύση του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών L Dy y . Έστω 1 η σταθερή συνάρτηση που 

παίρνει την τιμή 1 σε κάθε ακμή. Είναι προφανές πως η 1 αποτελεί ιδιοδιάνυσμα με ιδιοτιμή 0. Αν ο 

γράφος είναι συνδεδεμένος, το 1 είναι το μοναδικό ιδιοδιάνυσμα για λ=0. για να αποκλειστεί η 

τετριμμένη αυτή λύση, που εκφυλίζει τον γράφο G αφού όλα του τα στοιχεία έχουν την πραγματική 

τιμή 1, προστίθεται ο επιπλέον περιορισμός της ορθογωνιότητας 

1

0

arg min T

T

T

opt D

D

L





y y

y 1

y y y . 

Έτσι η λύση opty  δίνεται τώρα από το ιδιοδιάνυσμα με τη μικρότερη μη μηδενική ιδιοτιμή. Γενικότερα, 

η αναπαράσταση του γράφου στον χώρο )1(  mm
 δίνεται από την n m  μήτρα  1 2... mY  y y y  

όπου η  i-οστή σειρά, η οποία ταυτοποιείται με την έκφραση 
T

iY ,  παρέχει τις συντεταγμένες του i-

οστού διανύσματος. Συνεπώς απαιτείται η ελαχιστοποίηση της έκφρασης  

 
2

,

T

i j ij

i j

Y Y W tr Y LY   

η οποία γίνεται 

 arg min T

T

opt Y DY I
Y tr Y LY


  

Για τη μονοδιάστατη περίπτωση, ο περιορισμός εμποδίζει τον εκφυλισμό σε ένα μοναδικό σημείο. Για 

ένα πρόβλημα ελάττωσης διάστασης σε m διαστάσεις, η παραπάνω περιοριστική συνθήκη εμποδίζει 

τον εκφυλισμό σε έναν υπόχωρο διαστάσεων λιγότερων από m. 

 

ΤΕΛΕΣΤΗΣ LAPLACE-BELTRAMI 

Η Laplacian ενός γράφου είναι ανάλογη με τον τελεστή Laplace-Beltrami επάνω σε manifolds. Έστω Μ 

μία λεία υπερεπιφάνεια m διαστάσεων μέσα σε χώρο 
k .  Η Riemannian δομή (μετρικός τανυστής) 

επάνω στο manifold περιέχεται στη συνήθη Riemannian δομή του χώρου 
k . 
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 Ορίζεται μία αντιστοίχηση Mf : διπλά διαφορίσιμη. 

 Έστω δύο γειτονικά σημεία ,x z M  των οποίων η αντιστοίχηση είναι  f x  και  f z . 

 Η βάθμωση  f x  (που σε τοπικές συντεταγμένες μπορεί να εκφραστεί σαν 

 
1

n

ii
i

f
f x x

x


  


 ) είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο χώρο xTM , τέτοιο ώστε για τυχόν 

διάνυσμα xTMv  να ισχύει     ,
M

df f x v v . 

 Έστω  ,Ml dist x z  και  c t  η γεωδαισιακή καμπύλη με παράμετρο το μήκος που συνδέει τα 

 0x c  και  z c l . Τότε 

            
1 1

0 0

( ,f z f x df c t dt f x f c t c t dt        

 Σύμφωνα με την ανισότητα του Schwartz 

            ,f c t c t f c t c t f c t       

 Εφόσον το  c t  εξαρτάται από το μήκος, έχουμε   1c t  . Επίσης ισχύει 

      f c t f x O t     (προσέγγιση κατά Taylor, όπου  O t  οι όροι ανώτερης τάξης). 

 Τελικά με αντικατάσταση προκύπτει 

       f z f x l f z O l     

 Αν η υπερεπιφάνεια Μ είναι ισομετρικά ενσωματωμένη στο χώρο 
k , τότε 

   , k kMdist x z x z O x z     και 

 
def

div f L        f z f x f z z x O z x       

 Από την προηγούμενη σχέση είναι φανερό πως αν η f  είναι αρκετά μικρή, τα σημεία που 

βρίσκονται κοντά στο x  θα αντιστοιχηθούν σε σημεία κοντά στο  f x . Επομένως πρέπει να 

αναζητηθεί μία αντιστοίχηση, τέτοια ώστε να διατηρείται καλύτερα η τοπικότητα κατά μέσο 

όρο, δηλαδή να βρεθεί  
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 2

2

1
arg min

f L M M
f x


  

όπου το ολοκλήρωμα ορίζεται σύμφωνα με την απόσταση κατά Riemann επάνω στο manifold. 

Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας   
2

M

f x  (επάνω στο manifold) οδηγεί απευθείας σε 

ελαχιστοποίηση της έκφρασης  
2

,

1

2
i j iji j

Lf f f W   επάνω στο γράφο (Η f  

εφαρμόζεται πλέον επάνω σε διανύσματα και if  είναι η τιμή της f  στον κόμβο i ). 

 Η ελαχιστοποίηση της τετραγωνισμένης βάθμωσης καταλήγει στην εύρεση των 

ιδιοσυναρτήσεων του τελεστή Laplace-Beltrami  L. Σημειώνεται πως  
def

div f L , όπου div η 

απόκλιση. Από το θεώρημα του Stokes  προκύπτει πως div  και   είναι αυτοσυναφείς 

τελεστές. Για παράδειγμα, αν f  είναι μία συνάρτηση και X  ένα διανυσματικό πεδίο τότε 

 ,
M M

f div f  X X .  Επομένως  

 
2

M M
f f f   L  

 Όπως φαίνεται ο τελεστής L είναι θετικός ημι-ορισμένος και η f  που ελαχιστοποιεί την 

ποσότητα 
2

M
f  πρέπει να είναι ιδιοσυνάρτηση του τελεστή L. Το φάσμα του L σε 

συμπαγές manifold Μ είναι διακριτό (Rosenberg, 1997). Αν οι ιδιοτιμές, κατά σειρά αύξουσα 

αύξουσας τιμής, είναι 0 1 20 ...       και if  είναι η ιδιοσυνάρτηση που αντιστοιχεί στην 

ιδιοτιμή i . Είναι φανερό ότι η 0f  είναι η σταθερή συνάρτηση που αναπαριστά το manifold σε 

ένα σημείο. Για να αποφευχθεί αυτός ο εκφυλισμός χρειάζεται (όπως και στην περίπτωση του 

γράφου) να συμπεριληφθεί η περιοριστική συνθήκη της ορθογωνιότητας με την 0f . Η συνθήκη 

αυτή ορίζει την 1f  ως την καταλληλότερη αναπαράσταση. 

 Εφαρμόζοντας τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στην περίπτωση του γράφου 

αποδεικνύεται ότι η έκφραση 

    1 ,..., mx f x f x   
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παρέχει την αναπαράσταση τον m-διάστατο χώρο. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΟ 

Ο τελεστής Laplace-Beltrami σε ένα σύνολο διαφορίσιμων συναρτήσεων επάνω σε ένα manifold M έχει 

στενή σχέση με το φαινόμενο της ροής θερμότητας. 

 Έστω Mf :  η αρχική κατανομή θερμότητας,  ,u x t  η κατανομή θερμότητας σε χρόνο t 

(προφανώς ισχύει    ,0u x f z ). Η εξίσωση που περιγράφει της θερμότητας είναι η μερική 

διαφορική εξίσωση 
u

u
t





L . Η λύση της είναι      , ,t

M
u x t H x y f y  , όπου iH  είναι ο 

πυρήνας θερμότητας (heat kernel) – η συνάρτηση του Green για τη λύση της προηγούμενης 

μερικής διαφορικής εξίσωσης. Επομένως 

       
0

,0 ,t
M

t

f x u x H x y f y
t 

       
L L  

 Σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων, ο heat kernel προσεγγίζει την Gaussian συνάρτηση, δηλαδή 

   

2

42, 4

x y

t
tH x y t e







  όταν τα x y  (τα ,x y  εκφράζονται σε τοπικές συντεταγμένες) 

και t   είναι αρκούντως μικρά, και dimn M . 

 Είναι φανερό πως όταν το t  τείνει στο μηδέν, ο heat kernel  ,tH x y  αποκτά έντονο τοπικό 

χαρακτήρα καθώς προσεγγίζει τη συνάρτηση δ του Dirac. Δηλαδή 

     
0

lim ,t
Mt

H x y f y f x


 . Έτσι, για μικρό t  από τον ορισμό της παραγώγου προκύπτει 

       

2

42
1

4

x y

t
i

M
f x f x t e f y dy

t







 
   
  

L  

 Αν 1,..., kx x  είναι σημεία (δεδομένα) στο manifold M, η τελευταία έκφραση μπορεί να 

προσεγγιστεί από την ακόλουθη 
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2

0

42
1 1

4
i j

j

x xj i

x x

t
i i j

x

f x f x t e f x
t k







  




 
 

   
 
 

L  

Ο συντελεστής 
1

t
 είναι καθολικός και δεν επηρεάζει τα ιδιοδιανύσματα της διακριτής 

Laplacian. Εφόσον η ενδογενής διάσταση του M μπορεί να μην είναι γνωστή, ορίζεται 

 2
1

4
n

t
k

  , και δεδομένου ότι η Laplacian μίας σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν, 

προκύπτει  

 

2

0

4
1

i j

j

x xj i

x x

t
j

x

e f x




  




   

 Τελικά, για να εξασφαλιστεί πως η μήτρα που προσεγγίζει τη Laplacian του γράφου είναι θετική 

ημι-ορισμένη, ο γράφος κατασκευάζεται με τα παρακάτω βάρη 

2

4 , αν

0 , αλλιώς

i jx x

t
i jij

e x xW 




 
    
 
 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ PC  

 

Ένα από τα ζητήματα που τίθενται στην μείωση διαστάσεων είναι ο αριθμός των διαστάσεων που 

μπορεί να μειωθεί η διαστατικότητα. Μερικές τεχνικές προς αυτήν την κατεύθυνση για την διαδικασία 

της PCA παρατίθενται εν συνεχεία. 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Πρόκειται για μια κοινή μέθοδο προσδιορισμού του αριθμού των συνιστωσών PC στην χρήση της PCA 

μείωσης διαστάσεων, η οποία φαίνεται να είναι υλοποιήσιμη σε πολλά υπολογιστικά πακέτα. Η ιδέα 

στην οποία στηρίζεται είναι να επιλέξει τις d εκείνες συνιστώσες PC που συνεισφέρουν ένα αθροιστικό 

ποσοστό της συνολικής απόκλισης στα δεδομένα, όπου υπολογίζεται από σχέση :  

1 1

100d

pd

i j

i j

t l l
 

    

Αν η PCA χρησιμοποιεί πίνακα συσχέτισης, τότε η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται σε :  

1

100
d

d

i

i

t l
p 

   

Επιλέγοντας μια τιμή του td, θα ήταν αποδεκτό να επιλεγούν τυπικές τιμές εύρους 70% έως 95% ή 

περισσότερο.   

 

SCREE PLOT  

Ένας γραφικός τρόπος προσδιορισμού των συνιστωσών PC ονομάζεται scree plot. Η αρχική ονομασία 

και ιδέα προέρχεται από τον Cattell (1966), και αφορά στην απεικόνιση του lk (της ιδιοτιμής) έναντι του 

k (του index αριθμού της ιδιοτιμής). Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να απεικονιστεί ο 

λογάριθμος log των ιδιοτιμών όταν οι πρώτες ιδιοτιμές είναι πολύ μεγάλες. Αυτή η μορφή απεικόνισης 

ονομάζεται log-eigenvalue ή LEV απεικόνιση. Χρησιμοποιώντας αυτό τη μέθοδο, προσδιορίζεται το 

σημείο της γραφικής όπου η καμπύλη γίνεται σχεδόν ευθεία, δηλαδή παράλληλη στον άξονα των k. 

Ένας άλλος τρόπος να ελεγχθεί αυτό είναι μέσω των κλίσεων των γραμμών που ενώνουν τα σημεία της 

γραφικής απεικόνισης. Όταν οι κλίσεις αυτές γίνουν λιγότερο απότομες, σε σχέση με τις ακριβώς 

προηγούμενές τους στο διάγραμμα, τότε εκεί βρίσκεται το σημείο που αντιστοιχεί στο βέλτιστο αριθμό 

συνιστωσών PC.  
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ΣΧΗΜΑ Π.1 - SCREE PLOT ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ YEAST 

 

Η γωνία στην καμπύλη παύει να είναι απότομη στο σημείο όπου k = 4. Με βάση αυτή την τεχνική, το k 

= 4 αντιστοιχεί στο βέλτιστο αριθμό συνιστωσών PC που πρέπει να παρθούν για τη συγκεκριμένη 

κατανομή δεδομένων yeast.  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ BROKEN STICK 

Σε αυτή τη μέθοδο, επιλέγεται ο αριθμός των συνιστωσών PC με βάση το μέγεθος της ιδιοτιμής ή της 

αναλογίας της διακύμανσης με τη χαρακτηριστική PC συνιστώσα. Θεωρώντας μια ευθεία χωρισμένη 

τυχαία σε p τμήματα, τότε το μήκος των k-στων μακρύτερων τμημάτων που αναμένεται, είναι: 

 

1 1
k

p

i k

g
p i
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Εάν η αναλογία της διακύμανσης που αποδίδεται στην k-στη συνιστώσα PC είναι μεγαλύτερη από gk, 

τότε κρατείται αυτή η συνιστώσα PC. Μπορεί επομένως να ειπωθεί πώς αυτές οι συνιστώσες PC 

προσδιορίζουν μεγαλύτερη διακύμανση από αυτή που θα αναμενόταν κατά τυχαίο τρόπο.    

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για PCA βασισμένη στην διαδικασία του πίνακα συσχέτισης, 

αλλά είναι πιο διαδεδομένη από την ανάλυση σταθερών όρων. Χρησιμοποιώντας αυτή την αρχή, 

διατηρούνται οι συνιστώσες PC των οποίων οι διακυμάνσεις είναι μεγαλύτερες από 1 (lk ≥ 1). Υπάρχει 

ωστόσο η άποψη πως η παραπάνω έκφραση είναι αυστηρή και έτσι προτείνεται να κρατηθούν οι 

συνιστώσες PC των οποίων οι διακυμάνσεις είναι μεγαλύτερες από 0.7 (lk ≥ 0.7). Για την PCA βασισμένη 

στην διαδικασία του πίνακα συσχέτισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι παρόμοιο. Σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ιδιοτιμών αντί της μονάδας (1), κρατώντας έτσι τις 

συνιστώσες PC των οποίων οι διακυμάνσεις ικανοποιούν τις σχέσεις : 

0.7kl l   ή  kl l  

 

ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  MDS  

 

ΜΕΤΡΙΚΟΣ MDS 

Οι περισσότερες μέθοδοι του μετρικού MDS ξεκινούν με το γεγονός ότι αναζητούν έναν 

μετασχηματισμό που να ικανοποιεί την Εξίσωση 1.35. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί 

ορίζοντας μια συνάρτηση και κατόπιν έναν τρόπο βελτιστοποίησής της. Ένα τρόπος είναι να 

χρησιμοποιηθεί η τετραγωνική ασυμφωνία μεταξύ των drs και f(δrs) ως ακολούθως:  

2( ( ) )

scale factor

rs rs

r s

f d 
                          (Π.2) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

128 
 

Γενικά η Εξίσωση Π.2 ονομάζεται παράγοντας stress. Διαφορετικοί τύποι του παράγοντα κλιμάκωσης 

(scale factor) δίνουν διαφορετικές μορφές της Εξίσωση Π.2 και εν γένει του MDS. Ο παράγοντας 

κλιμάκωσης (scale factor) που χρησιμοποιείται ευρέως είναι ο: 

2

rs

r s

d  

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μια έκφραση που λέγεται Stress-1. Η άθροιση αφορά όλες τις 

ανομοιότητες, εξαιρώντας εκείνες που λείπουν. Όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα, οι ανομοιότητες 

είναι κάποιες φορές συμμετρικές, στην οποία περίπτωση αρκεί να αθροιστούν ως 1 r s n   .  

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο MDS κλιμακώνει τις ανομοιότητες χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση f και έπειτα 

βρίσκει ένα σχηματισμό των σημείων στις d διστάσεις, όπως ακριβώς υπολογίζονται οι αποστάσεις 

καθώς ο παράγοντας stress ελαχιστοποιείται. Στη συνέχεια μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας 

αριθμητικές μεθόδους και τεχνικές έρευνας, οι οποίες είναι συνήθως επαναληπτικές και δεν 

δεσμεύονται να βρουν μια γενική λύση στο βελτιστοποιημένο πρόβλημα.  

Η έκφραση, μετρική πολυδιάστατη κλιμάκωση (metric multidimensional scaling), χρησιμοποιείται 

συχνά στην βιβλιογραφία για να αναφερθεί σε μια ειδική τεχνική που ονομάζεται, κλασσικός MDS. 

Παρόλα αυτά, ο μετρικός MDS περιλαμβάνει περισσότερες από αυτή την τεχνική, όπως η κλιμάκωση 

ελάχιστων τετραγώνων και άλλες. 

 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ MDS 

Κατά τον προσδιορισμό της εγγύτητας και των αποστάσεων στον αρχικό χώρο χρησιμοποιείται η 

ευκλείδεια απόσταση και έπειτα αντιστοιχεί ένας περιορισμένος τύπος λύσης στο να βρεθεί η διάταξη 

των σημείων στον χώρο d διαστάσεων. Αυτή η προσέγγιση του κλασσικού MDS. Η συνάρτηση f που 

συσχετίζει ανομοιότητες και αποστάσεις είναι η συνάρτηση ταυτότητας, οπότε έχουμε : 

drs=δrs 

Αυτή η τεχνική προέρχεται από τους Young και Householder (1938), Torgerson (1952) και Gower (1966). 

Ο τελευταίος ήταν εκείνος που απέδειξε την αναγκαιότητα της κλασσικής κλιμάκωσης και έδωσε σε 

αυτή το όνομα Ανάλυση Κύριων Συντεταγμένων (Principal Coordinates Analysis), επειδή χρησιμοποιεί 
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παρόμοιες ιδέες με την PCA. Η ανάλυση κύριων συντεταγμένων και η κλασσική κλιμάκωση είναι το ίδιο 

και έχουν γίνει συνώνυμες με την μετρική κλιμάκωση.  

Εν συνεχεία περιγράφεται η διαδικασία της μεθόδου σε ξεχωριστά βήματα, με απλό σχηματικό τρόπο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1 - ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ MDS 

1. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ανομοιοτήτων Δ, υπολογίζεται ο πίνακας Q, 

όπου κάθε στοιχείο του δίδεται από την σχέση : 

21

2
rs rsq    

2. Υπολογισμός του κεντραρισμένου πίνακα Η, χρησιμοποιώντας τη σχέση: 

111TH I n   

Όπου Ι ο n x n μοναδιαίος πίνακας και 1 είναι ένα διάνυσμα με n μονάδες.  

3. Υπολογισμός του πίνακα Β ως ακολούθως : 

B HQH  

4. Προσδιορισμός των ιδιοδιανυσμάτων και ιδιοτιμών του Β: 

TB ALA  

5. Υπολογισμός των συντεταγμένων στο χώρο χαμηλής διαστατικότητας, από τη 

σχέση: 

1/ 2

d dX A L  

όπου Αd περιέχει τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις d μεγαλύτερες ιδιοτιμές και 

1/ 2

dL περιέχει τη τετραγωνική ρίζα των d μεγαλύτερων ιδιοτιμών κατά μήκους της 

διαγωνίου.  
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Στο βήμα 5, χρησιμοποιούνται παρόμοιες ιδέες με την PCA για τον προσδιορισμό της διαστατικότητας 

d, με συνηθέστερη την διάσταση d=2 διότι σε αυτήν είναι ευκολότερη η γραφική απεικόνιση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Για κάποια σύνολα δεδομένων, ο Πίνακας Β δεν είναι πάντα θετικά ημιορισμένος, στην οποία 

περίπτωση κάποιες από τις ιδιοτιμές θα είναι αρνητικές. Υπάρχει μια λογική να αγνοηθούν αυτές και 

να συνεχιστεί η διαδικασία από το βήμα 5 ή να προστεθεί μια κατάλληλη σταθερά στις ανομοιότητες 

ώστε να γίνει ο Β θετικός ημιορισμένος. Αν οι ανομοιότητες είναι στη πραγματικότητα ευκλείδειες 

αποστάσεις τότε το πρόβλημα δεν υφίσταται. 

Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ουσιαστικά η ανάλυση ενός τετραγωνικού πίνακα, κάποιες από τις 

ιδιότητες της PCA είναι εφαρμόσιμες και εδώ. Για παράδειγμα, είναι κάποιες από τις χαμηλοδιάστατες 

αναπαραστάσεις ενσωματωμένες. Οι δυο πρώτες διαστάσεις από μια τρισδιάστατη αναπαράσταση 

συντεταγμένων είναι οι ίδιες όπως και στην δισδιάστατη λύση. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί 

ότι τόσο η PCA όσο και ο κλασσικός MDS παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα όταν οι ανομοιότητες 

είναι ευκλείδειες αποστάσεις.     

Εδώ παρατίθεται ένα παράδειγμα, για το οποίο χρησιμοποιούνται ως σύνολο δεδομένων μερικά BMP 

ψηφιών. Συγκεκριμένα γίνεται μείωση διαστάσεων μέσω MDS με σκοπό την δισδιάστατη απεικόνιση 

και τυχόν διαχωρισμό των ψηφίων ‘6’ και ‘9’. Στο παρακάτω Σχήμα Π.2, δεικνύεται το λογαριθμικό 

scree plot ως προς την διαστατικότητα. Παρατηρείται, με την ίδια λογική του PCA, πως για d=3 χάνεται 

η απότομη κλίση της καμπύλης, οπότε η δισδιάστατη απεικόνιση αποτελεί μια κατάλληλη διάσταση 

μείωσης και προσδίδει εύκολη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.  

Στο Σχήμα Π.3, η δισδιάστατη απεικόνιση των ψηφίων ‘6’ και ‘9’ δείχνει να επιτυγχάνει καλό 

διαχωρισμό μεταξύ τους. Να σημειωθεί πως ένα από τα οφέλη της διαδικασίας είναι το ότι 

διαφορετική προσπάθεια ελέγχου της διαχωρισιμότητας των δεδομένων θα ήταν δυσκολότερη από 

αυτή στις 2 διαστάσεις.  
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ΣΧΗΜΑ Π.2 - ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΟ SCREE PLOT ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΜΗ ΜΕΤΡΙΚΟΣ MDS 

Ένας αλγόριθμος για την επίλυση μη μετρικού MDS αρχικά εισήχθη από τον Shepard (1962). Παρόλα 

αυτά δεν εισήχθη τότε η ιδέα της χρησιμοποίησης μιας συνάρτησης απώλειας. Αυτό έγινε από τον 

Kruskal (1964), ο οποίος επέκτεινε μια ιδέα του Shepard και δημιούργησε μια αρχή ελαχιστοποίησης 

συνάρτησης απώλειας που ονομάζεται stress. Όχι τυχαία, εισάγονται κάποιες παρατηρήσεις και 

ορολογία για τον μη μετρικό MDS. Η ανομοιότητα είναι ένα μέτρο για το πόσο καλά η απόσταση drs 

ταιριάζει με την ανομοιότητα δrs, την οποία ορίζουμε ως rsd . Το r-στο σημείο του πίνακα Χ θα έχει 

συντεταγμένες:  

1( ,..., )T

r r rdx x x  

Χρησιμοποιώντας της ανομοιότητα Minkowski για να προσδιοριστεί η απόσταση μεταξύ σημείων στον 

d-διάστατο χώρο, τότε έχουμε: 

1/

1

d

rs ri si

i

d x x






 
  
 
  

όπου λ>0. Οι ανομοιότητες rsd μπορούν να οριστούν ως μια συνάρτηση της απόστασης, ως: 

( )rs rsd f d  

όπου rs abrs ab d d    . 

Έτσι η διάταξη των αρχικών ανομοιοτήτων προέρχονται από τις ανομοιότητες rsd . Να σημειωθεί πως 

αυτή η συνθήκη επιτρέπεται για θετικούς δεσμούς στις ανομοιότητες rsd . 

Πλέον ορίζεται μια συνάρτηση απώλειας L, ως: 
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Αυτό μπορεί να αφορά στην περίπτωση που υπάρχουν ελλιπείς ανομοιότητες ή οι τιμές που μπορεί για 

κάποιο λόγο να είναι άνευ σημασίας. Αν ο αναλυτής αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση τότε τα 

αθροίσματα στην έκφραση του stress περιορίζονται σε εκείνα τα ζεύγη (r,s) για τα οποία οι 

ανομοιότητες είναι διαθέσιμες.  

Όπως και στους άλλους τύπους MDS, επιζητείται ένα σχηματισμός των σημείων Χ, έτσι ώστε η 

έκφραση του stress να ελαχιστοποιείται. Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες του σχηματισμού μπαίνουν 

στη έκφραση του stress μέσω των αποστάσεων drs. Οι αρχικές ανομοιότητες μπαίνουν στη έκφραση 

του stress επιβάλλοντας μια σειρά των ανομοιοτήτων rsd . Αυτή η δέσμευση ικανοποιείται 

χρησιμοποιώντας την ισοτονική παλινδρόμηση (isotonic regression) 3  για την εξασφάλιση των 

ανομοιοτήτων rsd . 

Η διαδικασία της ισοτονικής παλινδρόμηση αρχικά περιγράφηκε από τον Kruskal (1964). Μια πολύ 

καλή επεξήγηση έγινε από τους Borg και Groenen (1997), τόσο καλά όσο και στη πρότυπη εργασία του 

Kruskal. Γενικά η ισοτονική μείωση των αποστάσεων drs πάνω στα δrs μερίζει τις ανομοιότητες κατά 

ομάδες, φράζοντας ποιες rsd  είναι σταθερές. Οι προσδιοριζόμενες ανομοιότητες rsd  δίδονται από 

την μέση τιμή των drs για κάθε ομάδα. 

                                                             
3

 Γνωστή και ως μονοτονική παλινδρόμηση (monotone regression) 
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