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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνουμε έναν βασικό αλγόριθμο, τον GenProxSGD, για τον 

υπολογισμό μιας CANDECOM/PARAFAC (CP) αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα, 

ο οποίος βασίζεται στον τελεστή εγγύτητας και αντιμετωπίζει το πρόβλημα βελτιστοποίησης 

λύνοντας τοπικά προβλήματα βελτιστοποίησης, με την έννοια ότι σε κάθε επανάληψη υπολογίζεται 

ένα σημείο το οποίο να είναι σε εγγύτητα με το προηγούμενο σημείο, αλλά να οδηγεί προς το 

ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Επιπλέον, προτείνουμε δύο κατανεμημένους αλγορίθμους, 

τους ParallelProxSGD και StrProxSGD, που βασίζονται στον τελεστή εγγύτητας και στην παραπάνω 

ιδέα, για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Οι 

αλγόριθμοι αυτοί είναι κατάλληλοι και αξιολογήθηκαν σε δεδομένα μεγάλου όγκου. Δείξαμε 

πειραματικά ότι οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν πολύ καλές ιδιότητες κλιμάκωσης ως προς διάφορες 

παραμέτρους (διαστατικότητα, βαθμός αποδόμησης, επιτάχυνση (speed-up) κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, 

προτείνουμε έναν αλγόριθμο κατηγοριοποίησης για Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων, τον 

TensMIL. Στον TensMIL προτείνουμε μια νέα αναπαράσταση των δεδομένων με τανυστές 3ης τάξης, 

και μια μέθοδο για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών με CP αποδόμηση σε επίπεδο στιγμιότυπων, 

τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Ο TensMIL αναπτύσσεται σε δύο 

φάσεις. Στην πρώτη φάση, μια μη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίζει την απόκριση των 

στιγμιότυπων, ενώ στη δεύτερη φάση υπολογίζονται οι κατανομές των αποκρίσεων ανά αντικείμενο 

και εκπαιδεύεται ένας QDA ταξινομητής. Με τη βοήθεια του TensMIL, επιλύσαμε δύο προβλήματα 

με εντελώς διαφορετική φύση μεταξύ τους: την κατηγοριοποίηση ιστοπαθολογικών εικόνων 

καρκίνου του μαστού σε κακοήθεις και καλοήθεις, καθώς και την εκτίμηση της ευθραυστότητας 

(frailty) ηλικιωμένων ατόμων από πολυδιάστατα σήματα παρακολούθησης, που περιλαμβάνουν 

επιταχυνσιόμετρα, καρδιογράφημα και παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Και στις 

δύο περιπτώσεις, αξιολογήσαμε τον αλγόριθμο τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς (10% των 

δεδομένων) παρατηρούμενα δεδομένα με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με αλγορίθμους 

αιχμής. Στη συνέχεια, επεκτείναμε και βελτιώσαμε τον αλγόριθμο TensMIL, προσθέτοντας 

περιορισμούς μη αρνητικότητας στην αποδόμηση CP καθώς και μια φάση επιλογής στιγμιότυπων, 

βασισμένη στα διαστήματα εμπιστοσύνης των αποκρίσεων της μη γραμμικής παλινδρόμησης. Ο νέος 

αυτός αλγόριθμος, TensMIL2, αξιολογήθηκε στην κατηγοριοποίηση φυσικών εικόνων άγριων ζώων, 

ένα σύνολο αναφοράς στη βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Κατά τη 

πειραματική διαδικασία, συμπεράναμε ότι ο TensMIL2 έχει καλύτερη απόδοση από αλγόριθμους 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής καθώς και καλύτερη απόδοση από αλγόριθμους 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζονται στη βαθιά μηχανική μάθηση (deep learning). Η 

αξιολόγηση του TensMIL2 έγινε τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς (10%  των δεδομένων) 

παρατηρούμενα δεδομένα. Η πειραματική διαδικασία έδειξε, ότι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ο TensMIL2, όταν εφαρμόστηκε σε μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα (10% 

παρατηρούμενες τιμές), είχε καλύτερη ή συγκρίσιμη απόδοση, σε σχέση με τους αλγορίθμους αιχμής 

όταν εφαρμοζόταν σε πλήρη δεδομένα. Επιπλέον, προτείνουμε μια τεχνική επιλογής στιγμιότυπων 

για αλγόριθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζεται στο μέτρο της εντροπίας καθώς 

και μια τεχνική που βασίζεται στην ποιότητα της συσταδοποίησης, τις οποίες ενσωματώσαμε στον 

αλγόριθμο JC2MIL, ο οποίος δεν διέθετε κάποια διαδικασία επιλογής στιγμιότυπων. Τέλος, 

προτείνουμε και μια νέα διαδικασία εξαγωγής στιγμιότυπων και χαρακτηριστικών πολλαπλής 

κλίμακας, μέσω της αποδόμησης CP. Η αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων τεχνικών έγινε 

χρησιμοποιώντας ως αλγόριθμο αναφοράς τον JC2MIL. Η πειραματική διαδικασία έδειξε ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, οι προτεινόμενες τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων βελτίωσαν την 

απόδοση του JC2MIL. 
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ABSTRACT 

In this dissertation, we propose a basic algorithm (GenProxSGD) for calculating a 

CANDECOMP/PARAFAC (CP) decomposition from partially observed data, which is based on the 

proximal operator. This algorithm deals with the decomposition’s optimization problem by solving 

local optimization problems, in the sense that in each iteration a proximal to the previous point is 

calculated that leads to the minimum of the objective function. Furthermore, we propose two 

distributed algorithms (ParallelProxSGD and StrProxSGD) that are based on the proximal operator and 

GenProxSGD for calculating a CP decomposition from data with missing entries. These algorithms are 

suitable for big data. These algorithms are assessed on big data and by experiments we show that 

possess great scaling properties in respect to different parameters like dimensionality, decomposition 

rank, speed-up etc. Subsequently, we propose a classification algorithm for Multiple Instance Learning 

(MIL) called TensMIL. In TensMIL we propose a new representation of instances by a tensor of order 

3 and a method for instance-level features extraction by a CP decomposition, from fully or partially 

observed data. TensMIL is developed in two phases. In the first phase, we calculate the responses of 

the instances by a non-linear regression and in the second phase the distributions of the instances’ 

responses, within each bag, are calculated and a QDA classifier is trained. By TensMIL we solved two 

problems that are of totally different nature: (1) classification of histopathological colour images in 

benign and malignant and (2) estimation of the frailty index of elderly people by using 

multidimensional monitoring physiological signals of all day activities, that comprise signals from 

accelerometers, electrocardiogram (ECG) and breath monitoring. In both situations we assessed our 

algorithm in fully and partially (90% missing values) observed data. Our experiments showed, that our 

method achieved comparable performance when compared with state-of-the-art MIL algorithms. 

Furthermore, we extended and improved TensMIL by adding non-negativity constraints in the CP 

decomposition and by adding a phase of instance selection based on the confidence intervals of the 

responses of the non-linear regression. This new algorithm was assessed in the problem of the 

classification of natural images of wild animals, in the dataset Tiger, Fox, Elephant, a benchmark 

dataset in the literature of Multiple Instance Learning. By experiments, we showed that TensMIL2 has 

better performance than other state-of-the-art Multiple Instance Learning algorithms, as well as from 

Multiple Instance Learning algorithms that are based on deep learning algorithms. We assessed 

TensMIL2 on fully and partially observed data (90% missing values). By experiments, we showed that, 

in the majority of the cases investigated, TensMIL2, when applied to partially observed data, had a 

better or comparable performance we compared with state-of-the-art algorithms applied on fully 

observed data. Furthermore, we propose different techniques for instance selection for Multiple 

Instance Learning Algorithms. We propose a technique based on the information entropy measure 

and a technique based on the quality of clustering that is incorporated in JC2MIL algorithm, which was 

not equipped with an instance selection phase in the first place. Finally, we propose a new process for 

extracting multi-scale instances and features by a series of CP decompositions. The assessment of 

these techniques was done by using as reference algorithm JC2MIL. By experiments, we showed that 

in the majority of the investigated settings, the proposed techniques for instance selection have 

increased the classification performance of JC2MIL. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ζούμε στην εποχή των δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του 

διαδικτύου και του διαδικτύου των πραγμάτων (internet of things) μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα 

να συσσωρεύουμε με χαμηλό κόστος και σε ελάχιστο χρόνο τεράστια ποσά δεδομένων. Μερικά 

παραδείγματα δεδομένων μεγάλου όγκου είναι: δεδομένα που συλλέγονται από εταιρίες και 

αφορούν τις βαθμολογίες των χρηστών για προϊόντα, έτσι ώστε να γίνονται προβλέψεις για τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών ή ομαδοποίηση των πελατών σε ομάδες με κοινά (κρυμμένα) 

χαρακτηριστικά, δεδομένα από αισθητήρες για την παρακολούθηση ασθενών ή ανθρώπων ειδικών 

κατηγοριών (ιατρική, προληπτική ιατρική) που χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη 

υποβοήθηση διάγνωσης ή για πρόβλεψη της υγείας των ασθενών, δεδομένα από ιατρικές πράξεις 

(εικόνες βιοψιών, εγκεφαλογράφημα, καρδιογράφημα, μαγνητική τομογραφία) που 

χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ή προγνωστικούς σκοπούς (π.χ. την πιθανότητα 

επανεμφάνισης καρκίνου). 

Ο όγκος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος, που η επεξεργασία τους ξεφεύγει από τα πλαίσια του 

υπολογισμού σε ένα μηχάνημα, αφού η χωρητικότητα δεν επαρκεί για την αποθήκευση και την 

επεξεργασίας τους. Η επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων, για να είναι εφικτή, θα πρέπει 

να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των υπερυπολογιστών (super computers), όπου μεγάλα ποσά 

υπολογιστικών πόρων (μνήμη, επεξεργαστές και κάρτες γραφικών) συγκεντρώνονται σε 

υπερσυστήματα, όπως αυτά των συστάδων υπολογιστών (computer clusters) και του υπολογιστικού 

νέφους (cloud computing). Συνεπώς, η ανάγκη για ανάπτυξη αποδοτικότερων κατανεμημένων 

αλγορίθμων και μεθόδων, με σκοπό την εξόρυξη νέας, μη τετριμμένης και πιθανόν αξιοποιήσιμης 

γνώσης, είναι επιτακτική. 

1.1 Πολυδιάστατα δεδομένα 
Τα περισσότερα πραγματικά δεδομένα είναι συνήθως πολυδιάστατα, (μπορούν να αναπαρασταθούν 

π.χ. σαν πολυδιάστατοι κύβοι δεδομένων) και πολυτροπικά (multimodal), (διαφορετικοί ανιχνευτές 

σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά πειράματα ή υποκείμενα μας δίνουν πληροφορίες για το 

ίδιο φαινόμενο). Θα δώσουμε μερικά παραδείγματα πολυδιάστατων δεδομένων. Στην περίπτωση 

των βαθμολογιών των ταινιών (π.χ. δεδομένα από την πλατφόρμα Netflix), τα δεδομένα μπορούν 

αναπαρασταθούν με την τριάδα (χρήστης, ταινία, ημερομηνία βαθμολογίας). Στην περίπτωση αυτή, 

οι τρεις αυτές μεταβλητές αποτελούν τις τρεις διαστάσεις των δεδομένων, ενώ η βαθμολογία ενός 

χρήστη για κάποια ταινία σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αποτελεί τη μετρούμενη ποσότητα. Κάθε 

μία από αυτές τις διαστάσεις αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη όψη των δεδομένων. Η ημερομηνία, 

για παράδειγμα, αναφέρεται στη χρονικότητα της παρατήρησης, ενώ η διάσταση χρήστης 

αναφέρεται στην εξατομίκευση της παρατήρησης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι έγχρωμες (RGB) ή 

οι υπερφασματικές εικόνες (πολυκαναλικές εικόνες, όπου η ένταση (intensity) κάθε εικονοστοιχείου 

(pixel) καταγράφεται σε ένα μεγάλο φάσμα, από το υπέρυθρο μέχρι το υπεριώδες, του φωτός). Στη 

περίπτωση των έγχρωμων τρικαναλικών εικόνων, όπου η ένταση κάθε εικονοστοιχείου μετριέται στο 

φάσμα του κόκκινου, πράσινου και κυανού (RGB), τα δεδομένα αποτελούνται από την τριάδα (x-

εικονοστοιχείο, y-εικονοστοιχείο, χρωματικό κανάλι), ενώ η μετρούμενη ποσότητα είναι η ένταση 

κάθε εικονοστοιχείου, σε κάθε χρωματικό κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο πρώτες διαστάσεις 

αποτελούν την χωρική πληροφορία των δεδομένων, ενώ το τρίτο κανάλι αναφέρεται στη χρωματική 

πληροφορία. 

1.1.1 Δυσδιάστατη έναντι πολυδιάστατης αναπαράστασης δεδομένων 
Η κλασική αναπαράσταση των πολυδιάστατων δεδομένων γίνεται με τη χρησιμοποίηση 

δυσδιάστατων δομών, όπως π.χ. μητρώα. Ας πάρουμε, σαν παράδειγμα, την τρικαναλική (RGB) 

εικόνα διαστάσεων 768 × 896, που φαίνεται στην Εικόνα 1 (α). Για την αναπαράσταση μια τέτοιας 
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εικόνας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τεχνικές. Μπορούμε, είτε να παραθέσουμε, κατά τη 

διάσταση των στηλών, τα μητρώα, που απεικονίζουν τις εντάσεις κάθε εικονοστοιχείου σε κάθε 

κανάλι, καταλήγοντας σε μια αναπαράσταση μητρώου μεγέθους 768 × 2688  (το άθροισμα του 

μεγέθους της πρώτης διάστασης του τανυστή με το γινόμενο του μεγέθους των άλλων δύο), όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1 (γ), είτε να αναπαραστήσουμε τις εντάσεις των εικονοστοιχείων κάθε 

καναλιού, με ένα διάνυσμα και να παραθέσουμε, ως στήλες σε ένα μητρώο, τα διανύσματα αυτά, 

για να λάβουμε μια αναπαράσταση της εικόνας με τη μορφή ενός μητρώου 688128 × 3  (το 

άθροισμα του γινομένου του μεγέθους των δύο πρώτων διαστάσεων του τανυστή με το μέγεθος της 

τρίτης διάστασης – το πλήθος των καναλιών), όπως φαίνεται την Εικόνα 1 (δ). 

 

Εικόνα 1: Διαφορετικές αναπαραστάσεις μια έγχρωμης τρικαναλικής εικόνας μεγέθους 768x869 εικονοστοιχείων: (α) η 

πραγματική εικόνα, (β) πολυδιάστατη αναπαράσταση με τη μορφή τανυστή, (γ) δυσδιάστατη αναπαράσταση με 

παράθεση των μητρώων καναλιών και (δ) διανυσματοποίηση των καναλιών και παράθεσή τους ανά κανάλι 

Στην περίπτωση που έχουμε μια συλλογή εικόνων και θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε έναν 

αλγόριθμο μηχανικής μάθησης (π.χ. για κατηγοριοποίηση), θα πρέπει να αναπαραστήσουμε τη 

συλλογή των εικόνων αυτών, ως ένα μητρώο χαρακτηριστικών. Για να συνεχίσουμε με το 

προηγούμενο παράδειγμα, θα πρέπει οι στήλες του μητρώου της Εικόνα 1 (δ), να παρατεθούν στη 

σειρά, σχηματίζοντας ένα διάνυσμα μεγέθους 1 × 2 064 384, το οποίο θα αποτελεί μία γραμμή του 

μητρώου χαρακτηριστικών. Κατά τον τρόπο αυτό, μία εικόνα θα πρέπει να αναπαρασταθεί με ένα 

διάνυσμα μεγάλης διαστατικότητας, κάτι που μας φέρνει αντιμέτωπους με τη γνωστή κατάρα της 

διαστατικότητας (curse of dimensionality), όπου, μεταξύ άλλων προβλημάτων, οι διαφορές των 

αποστάσεων μεταξύ των διανυσμάτων είναι μικρές. 

Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως μια πιο φυσική αναπαράσταση των πολυδιάστατων 

δεδομένων, η οποία θα λάμβανε υπόψιν και θα εκμεταλλευόταν την πολυδιάστατη φύση τους, θα 

μπορούσε, ίσως, να αποδειχθεί πιο αποδοτική σε πολλούς τομείς. Μια πιο φυσική αναπαράσταση, 

η οποία σέβεται και εκμεταλλεύεται την πολυδιάστατη φύση των δεδομένων, είναι η αναπαράστασή 

τους με τανυστές. Οι τανυστές, ουσιαστικά, είναι πολυδιάστατα μητρώα, στα οποία κάθε στοιχείο 

τους για να περιγραφεί, θα πρέπει να δεικτοδοτείται από τρεις ή παραπάνω δείκτες. Το πλήθος των 
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διαστάσεων του τανυστή, που λέγονται τρόποι (modes) ή διαστάσεις, μπορεί να είναι από 0 έως 𝛮, 

όπου 𝛮 ένας φυσικός αριθμός. Ένας τανυστής με 𝛮 διαστάσεις, που σημαίνει ότι κάθε στοιχείο του 

περιγράφεται από ένα πλήθος 𝛮 δεικτών, όπως θα δούμε και πιο τυπικά στα επόμενα κεφάλαια, 

καλείται τανυστής τάξης 𝛮 . Κατά αυτόν τον τρόπο, τα βαθμωτά μεγέθη (scalars) μπορούν να 

θεωρηθούν ως τανυστές τάξης 0, τα διανύσματα (arrays) τανυστές τάξης 1, ενώ τα μητρώα (matrices) 

τανυστές τάξης 2. Όπως θα δούμε και παρακάτω, αν και οι πιο πολλές δομές και διαδικασίες που 

μπορούν να οριστούν στα μητρώα (όπως π.χ. η έννοια του βαθμού (rank) ή η Ανάλυση των Κυριάρχων 

Συνιστωσών (Principal Components Analysis – PCA)) μπορούν με κάποιον τρόπο να επεκταθούν και 

σε πολυδιάστατους τανυστές τάξης 𝛮 ≥ 3, εντούτοις, κάποιες ιδιότητές τους διαφέρουν σημαντικά 

σε σχέση με αυτές των μητρώων. 

1.1.2 Αποδόμηση σε τανυστές 2ης τάξης έναντι σε τανυστές 3ης τάξης 
Όπως είναι γνωστό, ένα μητρώο είναι βαθμού (rank) 1, όταν κάθε του γραμμή (αντίστοιχα στήλη), 

είναι ανάλογη με κάθε του γραμμή (αντίστοιχα στήλη). Με άλλα λόγια, ένα μητρώο 𝜜 ∈ ℝ𝒏×𝒎 είναι 

βαθμού ένα, όταν μπορεί να γραφεί ως εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων 𝒂 ∈ ℝ𝒏 και 𝒃 ∈ ℝ𝒎, 

δηλαδή 𝜜 = 𝒂 ∘ 𝒃 = 𝒂𝒃𝑇. Η αποδόμηση ενός μητρώου 𝜜, σε ένα άθροισμα R μητρώων βαθμού ένα, 

μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 𝑨 = ∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
𝑇

𝑅

𝑖=1

 (1.1) 

και ο βαθμός του μητρώου μπορεί να οριστεί, ως το ελάχιστο πλήθος παραγόντων βαθμού ένα που 

μπορούν να ανασυνθέσουν το μητρώο. Ο ορισμός αυτός είναι ισοδύναμος με τον κλασικό ορισμό 

του βαθμού ενός μητρώου: το μέγιστο πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών (ή γραμμών) του. 

Κατά αντιστοιχία, ένας τανυστής 𝓐 ∈ ℝ𝑛×𝑚×𝑘  τάξης 𝛮 = 3 , (ένα πολυδιάστατο διάνυσμα τριών 

διαστάσεων, τον οποίο θα ορίσουμε τυπικά στο Κεφάλαιο 2), θεωρείται τανυστής βαθμού ένα, αν 

μπορεί να εκφραστεί, ως εξωτερικό γινόμενο τριών διανυσμάτων 𝒂 ∈ ℝ𝒏, 𝒃 ∈ ℝ𝒏, 𝒄 ∈ ℝ𝒌, δηλαδή 

𝓐 =  𝒂 ∘ 𝒃 ∘ 𝒄. Με τον ίδιο τρόπο, όπως και παραπάνω, ένας τανυστής τάξης 𝛮 μπορεί να γραφτεί 

ως άθροισμα παραγόντων βαθμού ένα, όπως θα δούμε πιο τυπικά και στα επόμενα κεφάλαια, ως 

εξής: 

 𝓐 = ∑ 𝑎𝑖 ∘ 𝑏𝑖 ∘ 𝑐𝑖

𝑅

𝑖=1

 (1.2) 

 

Εικόνα 2: Σύγκριση του αριθμού των παραμέτρων, κατά την αποδόμηση σε παράγοντες βαθμού ένα, ενός τανυστή 

τάξης 3 και της αναπαράστασης του ίδιου τανυστή με μια δυσδιάστατη δομή 



Κεφάλαιο 1:Εισαγωγή 

22 

Ας επανέλθουμε στο παράδειγμα της έγχρωμης εικόνας της Εικόνας 1 (α) και ας συγκρίνουμε την 

αποδόμηση αυτών των πολυδιάστατων δεδομένων σε άθροισμα παραγόντων βαθμού ένα, όταν 

αναπαρίστανται με έναν φυσικό πολυδιάστατο τρόπο (τανυστής τάξης 3) και στην περίπτωση που 

αναπαρίστανται με μια δυσδιάστατη δομή (μητρώο). Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 2, η 

αποδόμηση του τρισδιάστατου τανυστή μάς δίνει ένα άθροισμα παραγόντων, όπου ο κάθε 

παράγοντας έχει 1, 685 παραμέτρους (το άθροισμα του μεγέθους των διαστάσεων του τανυστή), 

ενώ τα ίδια δεδομένα αν αναπαρασταθούν με τη μορφή του μητρώου που φαίνεται στην Εικόνα 1 

(γ), οι αντίστοιχοι παράγοντες έχουν 3, 474  παραμέτρους (το άθροισμα των μεγεθών των 

διαστάσεων της αναπαράστασης του τανυστή με μητρώο – βλ. Εικόνα 1 (γ)). Όπως παρατηρούμε, αν 

θέλουμε να υπολογίσουμε την ίδια αποδόμηση, των ίδιων δεδομένων, θα πρέπει να υπολογίσουμε 

περίπου δύο φορές περισσότερες παραμέτρους αν επιλέξουμε να τα αναπαραστήσουμε με μια 

δυσδιάστατη δομή, από ότι αν επιλέξουμε έναν τανυστή 3ης τάξης. Το γεγονός αυτό, μας υποδεικνύει 

ότι η αναπαράσταση πολυδιάστατων δεδομένων με τανυστές μεγάλης τάξης, είναι πιο αποδοτική 

από ότι η κλασική τους αναπαράσταση με δυσδιάστατα μητρώα. 

1.2 Ελλιπή δεδομένα 
Η εργασία με πραγματικά δεδομένα παρουσιάζει πολλές προκλήσεις, ειδικά όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανακάλυψης γνώσης και μηχανικής μάθησης. Η καθιερωμένη 

διαδικασία μηχανικής μάθησης παρουσιάζεται συνοπτικά στην Εικόνα 3 και είναι η ακόλουθη: 

 

Εικόνα 3: Η καθιερωμένη διαδικασία μηχανικής μάθησης από τα πρωταρχικά δεδομένα μέχρι την πρόβλεψη 

Μετά τη συλλογή των πρωταρχικών δεδομένων (raw data), τα οποία συνήθως είναι ενθόρυβα, 

ασυνεπή και πολλές φορές ελλιπή, ακολουθεί μια διαδικασία προεπεξεργασίας, που μπορεί να 

περιλαμβάνει αρκετά βήματα όπως: η αφαίρεση των ασυνεπειών, ο εντοπισμός και χειρισμός 

ακραίων τιμών (outliers), ο χειρισμός των ελλειπουσών τιμών, η μείωση της διαστατικότητας κ.τ.λ. 

Στα πλαίσια της προεπεξεργασίας, μπορεί να συμπεριληφθεί και η αναπαράσταση των δεδομένων, 

δηλαδή η επιλογή των δομών με τις οποίες θα αναπαρασταθούν τα δεδομένα (μητρώα, τανυστές 

κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, σχεδιάζεται κάποιος αλγόριθμος μηχανικής μάθησης, ακολουθεί η εκπαίδευσή 

του, η αξιολόγησή του και τέλος το εκπαιδευμένο μοντέλο χρησιμοποιείται για προβλέψεις σε 

πραγματικά δεδομένα. 

Σε πολλές πραγματικές εφαρμογές, μπορεί να υπάρχουν ελλιπή δεδομένα, για διάφορους λόγους: 

λόγω παροδικής αστοχίας των αισθητήρων μέτρησης (π.χ. κατά τη διάρκεια του 

εγκεφαλογραφήματος είτε από παροδική αστοχία των ηλεκτροδίων είτε από κακή τοποθέτηση) [1], 

λόγω κοστοβώρων πειραματικών διαδικασιών όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης 

ικανοποιητικού αριθμού παρατηρήσεων (π.χ. σεισμολογικά δεδομένα) [2] είτε, τέλος, γιατί έχουν 

παρατηρηθεί, ακραίες τιμές (outliers), οι οποίες για να μην επηρεάσουν την μοντελοποίηση με 

μεροληπτικούς εκτιμητές θα πρέπει να αφαιρεθούν «χειροκίνητα». 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τον χειρισμό των ελλειπουσών τιμών. Ο πιο απλοϊκός τρόπος είναι η 

παράληψη όλων των δεδομένων που έχουν ελλείπουσες τιμές. Η αντιμετώπιση αυτή, βέβαια, μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια πληροφορίας, αφού, πολλές φορές, το υποσύνολο εκείνο των 
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δεδομένων, στο οποίο υπάρχουν ελλείπουσες τιμές, μπορεί να είναι σημαντικό ή αναντικατάστατο 

για την επιτυχία των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ένας άλλος τρόπος για την συμπλήρωση 

ελλειπουσών τιμών μπορεί να είναι η απόδοσή τους από στατιστικές όπως π.χ. ο μέσος, ο διάμεσος 

ή μια πιθανοτική απόδοση, βάσει κάποιας κατανομής. 

H μοντελοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων, με έναν τρόπο ανθεκτικό ως προς τον θόρυβο, και ο 

μη τετριμμένος χειρισμός των ελλειπουσών τιμών, για την παραγωγή μοντέλων που θα 

χρησιμοποιηθούν για εξόρυξη γνώσης ή για μηχανική μάθηση, αποτελεί ένα πεδίο με πολλές 

ερευνητικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής διατριβής, προτείνονται νέοι 

κατανεμημένοι αλγόριθμοι, για τον υπολογισμό τέτοιων μοντέλων, καθώς και νέοι αποδοτικοί 

αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, αξιοποιώντας μοντέλα 

πολυδιάστατων δεδομένων. 

Στις περισσότερες πραγματικές εφαρμογές, τα πολυδιάστατα δεδομένα που συλλέγονται, περιέχουν 

«κρυφές» συσχετίσεις και, κατά συνέπεια, μπορούν, πολύ αποδοτικά, να μοντελοποιηθούν 

χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση χαμηλού βαθμού (low rank approximation), κάτι που μπορεί, σε 

πολλές περιπτώσεις, να απαλείψει σημαντικά τον θόρυβο που υπάρχει στα δεδομένα. Σαν 

παράδειγμα μπορούμε να δούμε τις έγχρωμες εικόνες, στις οποίες είναι προφανές, ότι τα γειτονικά 

εικονοστοιχεία θα έχουν υψηλή συσχέτιση. Έτσι, ο υπολογισμός μιας τανυστικής αποδόμησης, όταν 

υπάρχουν ελλιπή δεδομένα, θα μας δώσει μια χαμηλού βαθμού αναπαράσταση των δεδομένων. Ο 

υπολογισμός των συνιστωσών της τανυστικής αποδόμησης, που αποτελούν ουσιαστικά τις 

«κρυμμένες» έννοιες των δεδομένων, επηρεάζονται σε μικρό βαθμό ακόμα και από υψηλό ποσοστό 

ελλειπουσών τιμών (80%-90%) [1]. 

1.2.1 Κατανεμημένος υπολογισμός τανυστικών αποδομήσεων από πλήρως ή μερικώς 

παρατηρούμενες τιμές 
Για τον υπολογισμό της CANDECOM/PARAFAC (CP) αποδόμησης (όπως λέγεται η αποδόμηση της 

Εξίσωσης (1.2) και η οποία θα οριστεί τυπικά στο Κεφάλαιο 2) με ελλείπουσες τιμές, έχουν προταθεί 

αλγόριθμοι, όπως στο [1], που βασίζονται στην τεχνική ALS (Alternating Least Squares), οι οποίοι δεν 

εκμεταλλεύονται κατανεμημένες τεχνικές υπολογισμού και συνεπώς, δεν είναι κατάλληλοι για 

δεδομένα μεγάλου όγκου. Μέχρι στιγμής, έχουν προταθεί παράλληλοι και κατανεμημένοι 

αλγόριθμοι για το ίδιο πρόβλημα, τους οποίους θα αναφέρουμε εν συντομία. Στο [3] προτείνονται 

δυο παράλληλοι αλγόριθμοι βασισμένοι στους ALS και CCD++ αντίστοιχα, στο [4] προτείνεται ένας 

κατανεμημένος αλγόριθμος βασισμένος στην SGD (Stochastic Gradient Descent) και στην 

τμηματοποίηση του τένσορα σε στρώματα (strata), ώστε να γίνεται ο υπολογισμός ανεξάρτητα σε 

κάθε στρώμα. Στο [5] προτείνονται δύο κατανεμημένοι αλγόριθμοι (SALS και CDTF), οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πολυδιάστατης συμπλήρωσης τιμών ενημερώνοντας 

κατανεμημένα ένα υποσύνολο των στηλών των μητρώων-παραγόντων της αποδόμησης. Δύο ακόμα 

κατανεμημένοι αλγόριθμοι που βασίζονται στη SGD μέθοδο είναι ο PSGD [6] και ο ΙSGD [7]. Ο 

ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο [8] για μια διεξοδική ανασκόπηση των 

κατανεμημένων τεχνικών συμπλήρωσης τανυστών, κατάλληλων για δεδομένα μεγάλου όγκου. 

1.3 Μηχανική Μάθηση 
Οι άνθρωποι, στην καθημερινότητά τους, έχουν την ικανότητα, συνδυάζοντας την αντίληψη και την 

εκπαίδευσή τους, να αναγνωρίζουν το περιβάλλον στο οποίο ζούνε και κινούνται και να παίρνουν 

αποφάσεις βασισμένες στα διαθέσιμα, κάθε φορά, δεδομένα, με βάση την εμπειρία τους. Για 

παράδειγμα, η αναγνώριση του αντικειμένου, που απεικονίζεται σε μία εικόνα, είναι μια τετριμμένη 

διαδικασία για τον ανθρώπινο νου. Είναι σχετικά εύκολο, για έναν μέσο άνθρωπο να αναγνωρίσει 

μια τίγρη, μία αλεπού ή έναν ελέφαντα σε μια συλλογή φωτογραφιών από τυχαία ζώα. Επιπλέον, για 

έναν εκπαιδευμένο παθολογοανατόμο, είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρίσει εάν μια ιστολογική 
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εικόνα μιας βιοψίας είναι καλοήθης ή κακοήθης ή, ακόμα περισσότερο, να αναγνωρίσει τον τύπο 

του καρκινικού όγκου που απεικονίζεται σε μια τέτοια εικόνα, βασισμένος στην εκπαίδευση και στην 

εμπειρία του. Για να δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα, ένας εκπαιδευμένος καρδιολόγος μπορεί, 

σχετικά γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια, εξετάζοντας τα σήματα ενός καρδιογραφήματος, να 

αποφανθεί εάν πρόκειται για ένα φυσιολογικό ή παθολογικό καρδιογράφημα. 

Στην περίπτωση, τώρα, των υπολογιστικών μηχανών, οι παραπάνω διαδικασίες – η αναγνώριση του 

βασικού αντικειμένου μιας φωτογραφίας, η κατηγοριοποίηση ιστοπαθολογικών εικόνων σε 

καλοήθεις και κακοήθεις, η αναγνώριση ενός φυσιολογικού από ένα παθολογικό καρδιογράφημα – 

δεν είναι μια τετριμμένη εργασία. Και εδώ είναι που υπεισέρχεται η μηχανική μάθηση. Θα μπορούσε 

κανείς να ορίσει με αδρούς όρους την μηχανική μάθηση, ως τη διαδικασία εκπαίδευσης 

υπολογιστικών μηχανών, βασισμένης σε παραδείγματα από δεδομένα, για την εξαγωγή μη 

τετριμμένων, χρήσιμων συμπερασμάτων και προβλέψεων. 

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο κλάδος της μηχανικής μάθησης μπορεί να χωριστεί σε δύο 

μεγάλες κλάσεις: (α) την επιβλεπόμενη και (β) τη μη επιβλεπόμενη μάθηση. Στην επιβλεπόμενη 

μάθηση, τα δεδομένα (παραδείγματα) με τα οποία θα εκπαιδεύσουμε το μοντέλο, είναι 

σχολιασμένα, συνοδεύονται δηλαδή από ετικέτες κλάσης. Ο σχολιασμός γίνεται, συνήθως, από 

ειδικούς και είναι ο κύριος τρόπος ενσωμάτωσης της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας στα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύουμε. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, στις εικόνες 

ιστοπαθολογίας, ένας παθολογοανατόμος θα πρέπει να σχολιάσει κάθε εικόνα, μέσα από την 

εκπαίδευση και την εμπειρία του, για να δημιουργηθούν οι ετικέτες που χρειάζονται για τους 

διαφορετικούς τύπους συμπερασμάτων: καλοήθης ή κακοήθης ιστοπαθολογική εικόνα, εντοπισμός 

και σημείωση των κυττάρων και των πυρήνων τους, εντοπισμός καρκινικών και μη κυττάρων, 

συσχέτιση εικόνων με θεραπεία ή έκβαση (επανεμφάνιση καρκίνου, κλινική έκβαση κ.τ.λ.). Στη μη 

επιβλεπόμενη μάθηση, τα δεδομένα δεν διαθέτουν ετικέτες κλάσης, και συνεπώς η διεργασία που 

πραγματοποιείται, είναι η εύρεση ομάδων (συστάδων) με συγκεκριμένες μη τετριμμένες, πολλές 

φορές κρυφές και δυνητικά χρήσιμες ιδιότητες. 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να συνοψιστεί σε τρία βήματα: (α) από τα πρωταρχικά δεδομένα, 

παίρνουμε μια αναπαράσταση των αντικειμένων τα οποία θέλουμε να μελετήσουμε (εξαγωγή 

χαρακτηριστικών) (β) χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο των δεδομένων και τις ετικέτες κλάσης (αν 

είναι διαθέσιμες), εκπαιδεύουμε κάποιο μοντέλο μηχανικής μάθησης βελτιστοποιώντας μια 

συνάρτηση κόστους η οποία μετράει, σύμφωνα με το επιλεγμένο μέτρο, το σφάλμα της απόκρισης 

των δεδομένων εκπαίδευσης του μοντέλου από την επιθυμητή ετικέτα κλάσης και (γ) την αξιολόγηση 

του μοντέλου μηχανικής μάθησης σε δεδομένα διαφορετικά (άγνωστα) από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Μετά τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση του μοντέλου μηχανικής 

μάθησης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καινούργια πραγματικά δεδομένα για 

κατηγοριοποίηση ή για πρόβλεψη. 

1.3.1 Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Στην κλασική μηχανική μάθηση, κάθε αντικείμενο αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών 

και συνοδεύεται με μια ετικέτα κλάσης (όσον αφορά την επιβλεπόμενη μάθηση). Πολλές φόρες, 

όμως, ένα αντικείμενο δεν μπορεί να αναπαρασταθεί μόνο από ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών. Έτσι, 

είμαστε αναγκασμένοι να αναπαραστήσουμε ένα αντικείμενο, με μια συλλογή χαρακτηριστικών, 

κάθε ένα από τα οποία καλύπτει μια συγκεκριμένη πτυχή του αντικειμένου. Παραδείγματος χάριν, 

ένα κείμενο αποτελείται από παραγράφους, κάθε μια από τις οποίες εκφράζει και μια διαφορετική 

πτυχή του (διαφορετικές ιδέες ή επιχειρήματα). Έτσι, ένα κείμενο θα μπορούσε να αναπαρασταθεί 

από μια συλλογή διανυσμάτων χαρακτηριστικών, που το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε μια παράγραφο, 

στην περίπτωση που η διαδικασία της μηχανικής μάθησης χρησιμοποιείται, παραδείγματος χάριν, 

για κατηγοριοποίηση κειμένου. Για να αναφερθούμε σε ένα ακόμα παράδειγμα, θα αναφέρουμε την 
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παρακολούθηση ασθενών. Ένας ασθενής μπορεί να παρακολουθείται, κατά τη διάρκεια της 

καθημερινής του ζωής, με φορητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ειδικά γιλέκα που παρακολουθούν 

την κίνηση, την καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία του [9]) για την εκτίμηση ή και για την 

πρόβλεψη της υγείας του στο μέλλον. Οι μετρήσεις των φορητών συσκευών σε κάθε συνεδρία και τα 

χαρακτηριστικά που εξάγονται από αυτές ανά συνεδρία, μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικές 

πτυχές της κατάστασης των ασθενών. Κατά αυτόν τον τρόπο, ένας ασθενής μπορεί να 

αναπαρασταθεί από μια συλλογή διανυσμάτων χαρακτηριστικών, ενώ τα συμπεράσματα που θα 

εξαχθούν (εκτίμηση ρίσκου ή πρόβλεψη) θα είναι προσωποποιημένα για κάθε ασθενή. Για να 

τελειώσουμε με ένα ακόμα παράδειγμα, θα αναφερθούμε σε εικόνες ιστοπαθολογίας. Μια εικόνα 

ιστοπαθολογίας εμπεριέχει πολλές πληροφορίες: καρκινικά κύτταρα και αλλοιώσεις, μη καρκινικά 

κύτταρα, μη σχετικός ιστός και μέρη με καθόλου ιστό. Κατά αυτόν τον τρόπο, η διαμέριση μιας 

τέτοιας εικόνας σε μικρότερα τμήματα και η εξαγωγή χαρακτηριστικών από κάθε τμήμα ξεχωριστά, 

καθιστά μια εικόνα περιγραφόμενη από μια συλλογή χαρακτηριστικών. 

Όπως είδαμε και παραπάνω, όταν ένα αντικείμενο αναπαρίσταται από μια συλλογή διανυσμάτων 

χαρακτηριστικών, έχουμε την περίπτωση της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (Multiple Instance 

Learning – MIL). Στην περίπτωση αυτή, κάθε διάνυσμα χαρακτηριστικών, το οποίο καλείται 

στιγμιότυπο (instance) του αντικειμένου, δεν διαθέτει μια ξεχωριστή ετικέτα κλάσης, αλλά οι ετικέτες 

κλάσεις είναι διαθέσιμες μόνο για κάθε αντικείμενο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν είναι 

πάντα δυνατή η καταγραφή των ετικετών των αντικειμένων, είτε λόγω υπερβολικού φόρτου για τους 

ειδικούς, που έχουν επιφορτιστεί με την διαδικασία της ετικετοδότησης (π.χ. είναι πολύ χρονοβόρο, 

ένας παθολογοανατόμος να χωρίσει με την ακρίβεια που χρειάζεται μια υπολογιστική μηχανή τις 

διάφορες περιοχές μιας ιστοπαθολογικής εικόνας, από ότι να αναγνωρίσει εάν πρόκειται για 

κακοήθεια ή καλοήθεια ή ακόμα τι είδους όγκος αποτυπώνεται στην υπό εξέταση εικόνα) είτε γιατί 

είναι αδύνατη η ετικετοδότηση των στιγμιότυπων, ειδικά όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα σύνολα 

δεδομένων.  

Στη Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων, οι ετικέτες κλάσης είναι διαθέσιμες, λοιπόν, μόνο για τα 

αντικείμενα και όχι για κάθε στιγμιότυπο ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό εμπεριέχει αρκετές 

προκλήσεις. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι ότι τα διάφορα διανύσματα χαρακτηριστικών που 

αποτελούν ένα αντικείμενο (στιγμιότυπα), μπορεί να μην είναι όλα πληροφοριακά ως προς τον στόχο 

της κατηγοριοποίησης ή, ακόμα περισσότερο, να δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες ως προς την 

ετικέτα στόχο του αντικειμένου. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα αναφερθούμε στις εικόνες 

ιστοπαθολογίας και στον στόχο της κατηγοριοποίησης σε κακοήθεις και καλοήθεις όγκους. Μια 

κακοήθης ιστοπαθολογική εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα 

καθώς και μη σχετικές περιοχές (περιοχές χωρίς ιστό). Από την άλλη, οι καλοήθεις εικόνες 

περιλαμβάνουν επίσης φυσιολογικά κύτταρα, καθώς και μη σχετικές περιοχές, κάτι που μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση στην διαδικασία της διακριτοποίησης. Για να δώσουμε και ένα πιο διαισθητικό 

παράδειγμα, θα αναφερθούμε σε φυσικές εικόνες, όπου το κύριο αντικείμενο προς αναγνώριση 

είναι κάποιο ζώο π.χ. ένας τίγρης. Αυτές οι εικόνες αποτελούνται από στιγμιότυπα που αναφέρονται 

στο ζώο (π.χ. μέρη του ζώου), αλλά και από στιγμιότυπα που αναφέρονται στο περιβάλλον (φόντο 

της εικόνας). Για παράδειγμα, ένας τίγρης μπορεί να βρίσκεται σε ένα ποτάμι, αλλά και ένας 

ελέφαντας μπορεί να βρίσκεται σε ένα ποτάμι. Είναι φανερό ότι και τα δύο αντικείμενα θα 

περιλαμβάνουν στιγμιότυπα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. νερό ή ποτάμι), τα οποία, όμως, 

θα αναφέρονται σε διαφορετικά ζώα στόχους (ετικέτες κλάσης). 

1.3.2 Επιλογή στιγμιότυπων 
Έτσι, ερχόμαστε σε μία ακόμα πρόκληση στη Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων: την επιλογή 

στιγμιότυπων. Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, δεν είναι όλα τα στιγμιότυπα πληροφοριακά 

ως προς την ετικέτα κλάσης του αντικειμένου. Ακόμα περισσότερο, κάποια στιγμιότυπα μπορούν να 
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δίνουν μη σχετικές ή ακόμα και παραπλανητικές πληροφορίες για την ετικέτα κλάσης του 

αντικειμένου. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη πρόκληση, την επιλογή εκείνων των 

στιγμιότυπων που είναι πιο πληροφοριακά ως προς την ετικέτα κλάσης του αντικειμένου και την 

απόρριψη εκείνων που προσφέρουν μη σχετικές ή και παραπλανητικές πληροφορίες στην τελική 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης. 

Θα δώσουμε ένα παράδειγμα από τις φυσικές εικόνες που απεικονίζουν ζώα στο φυσικό τους 

περιβάλλον, που αναφέραμε παραπάνω. Θα μπορούσε να ήταν πολύ εποικοδομητικό, για τη 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε με αυτόματο τρόπο μόνο εκείνα 

τα στιγμιότυπα (κομμάτια της εικόνας) που απεικονίζουν τα ζώα στόχους και να απορρίψουμε τα 

περισσότερα στιγμιότυπα που απεικονίζουν το φόντο των εικόνων που θα μπορούσαν να είναι 

παραπλανητικά. Επιπλέον, πέρα από το διαισθητικό αυτό παράδειγμα, η επιλογή στιγμιότυπων θα 

μπορούσε να αυξήσει την απόδοση των αλγορίθμων Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων με 

αντίστοιχο τρόπο που πολλές φορές η επιλογή χαρακτηριστικών αυξάνει την απόδοση των 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. 

1.4 Συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής 
Σε αυτήν την ενότητα, θα αναφερθούμε στη συνεισφορά αυτής της διδακτορικής διατριβής στους 

τομείς της κατανεμημένης τανυστικής αποδόμησης μεγάλου όγκου από πλήρως ή μερικώς 

παρατηρούμενα δεδομένα, στον τομέα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, στην εξαγωγή 

γενικών χαρακτηριστικών από πλήρως ή μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα μέσω της τανυστικής 

αποδόμησης και στην επιλογή στιγμιότυπων για αλγόριθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. 

1.4.1 Κατανεμημένοι αλγόριθμοι για την CP αποδόμηση δεδομένων μεγάλου όγκου 
Στο Κεφάλαιο 3, προτείνουμε έναν καινούργιο αλγόριθμο εγγύτητας (proximal algorithm), για τον 

υπολογισμό της CP (CANDECOMP/PARAFAC) αποδόμησης. Ο αλγόριθμος αυτός, GenProxSGD, 

βασίζεται στον τελεστή εγγύτητας (proximal operator) και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

βελτιστοποίησης επιλύοντας μικρά (πολλές φορές πιο εύκολα) τοπικά προβλήματα βελτιστοποίησης, 

αντί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της βελτιστοποίησης εξ’ ολοκλήρου. Τα τοπικά προβλήματα 

βελτιστοποίησης, τοπικά με την έννοια ότι ψάχνουμε ένα σημείο το οποίο να οδηγεί προς το ελάχιστο 

της αντικειμενικής συνάρτησης, αλλά να βρίσκεται κοντά στο προηγούμενο σημείο, υπολογίζονται 

εκτελώντας ένα περιορισμένο αριθμό βημάτων του στοχαστικού αλγόριθμου κατάβασης κλίσης 

(Stochastic Gradient Descent – SGD). Η ακρίβεια των επιμέρους τοπικών λύσεων μπορεί να ρυθμιστεί 

μέσω μιας παραμέτρου, που δεν είναι άλλη από τον αριθμό των βημάτων της SGD που θα 

εκτελεστούν για τη λύση κάθε τοπικού προβλήματος βελτιστοποίησης. Πειραματικά αποδείξαμε ότι 

ο αριθμός των βημάτων δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλος (3-5 βήματα της SGD για κάθε τοπικό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα). 

Στη συνέχεια, προτείνουμε δύο κατανεμημένους αλγορίθμους, κατάλληλους για τον υπολογισμό της 

CP αποδόμησης δεδομένων μεγάλου όγκου. Ο πρώτος κατανεμημένος αλγόριθμος, ParallelProxSGD, 

βασίζεται στη διαμέριση του αρχικού τανυστή σε μη ανεξάρτητα κομμάτια. Ο υπολογισμός των 

παραγόντων της αποδόμησης πραγματοποιείται παράλληλα, προσαρμόζοντας τον GenProxSGD, ενώ 

στο τέλος κάθε εποχής, πραγματοποιείται μια διαδικασία σύντηξης για τον υπολογισμό του 

επόμενου σημείο της βελτιστοποίησης. 

Έπειτα, προτείνουμε έναν ακόμα κατανεμημένο αλγόριθμο τον StrProxSGD, ο οποίος βασίζεται στον 

GenProxSGD. Στον StrProxSGD ο αρχικός τανυστής, καθώς και οι υπολογιζόμενοι παράγοντες της 

τανυστικής αποδόμησης, διαμερίζονται σε ανεξάρτητα κομμάτια (strata) και ο ακριβής υπολογισμός 

των παραγόντων λαμβάνει χώρα παράλληλα και ανεξάρτητα για κάθε ένα κομμάτι των παραγόντων. 
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Η αξιολόγηση των προτεινόμενων αλγορίθμων έγινε τόσο σε τυχαιοποιημένα όσο και σε πραγματικά 

δεδομένα. Κατ’ αρχάς, δείχνουμε πειραματικά ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος εγγύτητας 

GenProxSGD αποδίδει κατά 2.8 φορές καλύτερα από ότι ο αλγόριθμος SGD και ότι μπορεί να 

αναδομήσει μια έγχρωμη εικόνα από μόνο 10%  της πληροφορίας. Στη συνέχεια, πειράματα 

κλιμάκωσης σε τυχαιοποιημένα δεδομένα έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι αποδίδουν 

καλύτερα από άλλους αλγόριθμους αιχμής φτάνοντας να μπορούν ικανοποιητικά να υπολογίσουν 

μια CP αποδόμηση διαστατικότητας 108 × 108 × 108  με 106  παρατηρούμενες τιμές. Τέλος, 

πειράματα σε πραγματικά δεδομένα, όπως η αναδόμηση μιας υπερφασματικής εικόνας από το 10% 

των δεδομένων, καθώς και στα δεδομένα βαθμολογιών ταινιών από χρήστες του Neftlix, έδειξαν ότι 

οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με τους συγκρινόμενους αλγορίθμους 

αιχμής. 

1.4.2 Τανυστική αποδόμηση στη Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Στο Κεφάλαιο 4, προτείνουμε έναν αλγόριθμο Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, τον TensMIL, ο 

οποίος βασίζεται σε μια νέα τανυστική αναπαράσταση των στιγμιότυπων και στην τανυστική 

αποδόμηση CP για την εξαγωγή γενικών χαρακτηριστικών από πρωταρχικά δεδομένα (raw data) 

διαφόρων τύπων. Στη συνέχεια, σε δύο φάσεις (μία φάση όπου υπολογίζονται οι αποκρίσεις σε 

επίπεδο στιγμιότυπων και μία φάση όπου υπολογίζονται οι κατανομές των αποκρίσεων αυτών σε 

επίπεδο αντικειμένου) πραγματοποιεί κατηγοριοποίηση πολλαπλών στιγμιότυπων. Να 

σημειώσουμε εδώ, ότι ο αλγόριθμος TensMIL χρησιμοποιεί τους αλγόριθμους GenProxSGD και 

StrProxSGD όταν πρόκειται για μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Επιπλέον, δείξαμε πειραματικά 

ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να έχει καλή απόδοση και σε μερικώς παρατηρούμενα 

δεδομένα (χρησιμοποιώντας μόνο 10% των δεδομένων).  

Η αξιολόγηση του TensMIL έγινε σε δύο σύνολα δεδομένων εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους και σε 

δύο πολύ διαφορετικά προβλήματα, κάτι που υποδηλώνει ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί 

να εφαρμοστεί με επιτυχία σε εντελώς διαφορετικά πεδία. Το πρώτο σύνολο δεδομένων ήταν το 

σύνολο αναφοράς UCSB Brest Cancer, όπου ιστοπαθολογικές εικόνες καρκίνου του μαστού έπρεπε 

να κατηγοριοποιηθούν σε καλοήθεις και κακοήθεις. Το δεύτερο σύνολο δεδομένων αποτελούταν 

από πολυδιάστατα σήματα φυσιολογίας από παρακολούθηση ηλικιωμένων ατόμων. Τα σήματα 

αυτά αναφέρονται σε μετρήσεις από επιταχυνσιόμετρο, καρδιογράφημα και μέτρηση της 

αναπνευστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων. Η διαδικασία Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 

αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των ηλικιωμένων σε τρεις κλάσεις, σύμφωνα με τον δείκτη 

ευθραυστότητάς τους: σε μη εύθραυστους, σε αυτούς που είναι σε μια πρώιμη κατάσταση 

ευθραυστότητας (προ-εύθραυστοι) και σε εύθραυστους. Η αξιολόγηση του TensMIL έγινε σε σχέση 

με αλγορίθμους αιχμής Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. 

1.4.3 Επιλογή στιγμιότυπων για την επέκταση και αύξηση της απόδοσης του TensMIL: 

TensMIL2 
Στο Κεφάλαιο 5, επεκτείνουμε τον αλγόριθμο TensMIL και εισάγουμε μια φάση επιλογής 

στιγμιότυπων. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος, TensMIL2, εκμεταλλεύεται στη φάση εξαγωγής 

χαρακτηριστικών με μη επιβλεπόμενο τρόπο, την CP αποδόμηση με περιορισμούς μη αρνητικότητας 

σε όλους τους παράγοντες, και στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος στατιστικά μέτρα των κατανομών 

των αποκρίσεων των στιγμιότυπων, επιλέγει εκείνα τα στιγμιότυπα, για τα οποία η βεβαιότητα του 

κατηγοριοποιητή είναι μεγαλύτερη. Έτσι, επιλέγοντας τα πιο πληροφοριακά στιγμιότυπα ο 

αλγόριθμος TensMIL2 είχε βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με τον TensMIL τόσο από πλήρως όσο και 

από μερικώς (10% παρατηρούμενες τιμές) δεδομένα. 

Η αξιολόγηση του TensMIL2 έγινε χρησιμοποιώντας δεδομένα φυσικών εικόνων που το κύριο 

αντικείμενο προς αναγνώριση ήταν άγρια ζώα (τίγρης, αλεπού, ελέφαντας). Τα σύνολα δεδομένων 
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που χρησιμοποιήθηκαν (Tiger, Fox, Elephant) είναι σύνολα δεδομένων αναφοράς στη βιβλιογραφία 

της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων και κάθε ένα από αυτά διαθέτει ως θετική κλάση ένα από τα 

τρία ζώα (τίγρης, αλεπού, ελέφαντας) ενώ οι αρνητικές κλάσεις αποτελούνται από αντίστοιχο πλήθος 

άλλων ζώων (εκτός αυτών των ζώων στόχων). Η πειραματική διαδικασία έδειξε ότι ο αλγόριθμος 

TensMIL2 είχε βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με τον TensMIL, τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς 

παρατηρούμενα δεδομένα. Επιπλέον, ο προτεινόμενος αλγόριθμος είχε καλύτερη απόδοση από 

αλγορίθμους αιχμής Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Ανάμεσα στους συγκρινόμενους 

αλγορίθμους αιχμής, συμπεριλάβαμε και πρόσφατους αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων που βασίζονται σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα (deep neural networks). Τέλος, να 

αναφέρουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αλγόριθμος TensMIL2 όταν εφαρμόστηκε σε μερικώς 

παρατηρούμενα δεδομένα (10% του συνόλου των δεδομένων) απέδωσε καλύτερα ή και συγκρίσιμα 

με τους αλγορίθμους αιχμής, όταν αυτοί εφαρμόστηκαν σε πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, ένα 

εύρημα το οποίο το θεωρούμε σημαντικό. 

1.4.3.1 Τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών για αλγορίθμους μηχανικής Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Τέλος, στο Κεφάλαιο 6, προτείνουμε κάποιες τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών για αλγορίθμους 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Οι τεχνικές που προτείνουμε μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: (α) σε τεχνικές προεπεξεργασίας βασισμένες στην εντροπία των στιγμιότυπων στον χώρο 

των πρωταρχικών εικόνων ή στον χώρο των χαρακτηριστικών και (β) σε τεχνικές που βασίζονται στη 

ποιότητα της συσταδοποίησης, εκμεταλλευόμενες την τιμή της σιλουέτας (silhouette score) των 

συστάδων, και οι οποίες ενσωματώθηκαν στον αλγόριθμο Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 

αιχμής JC2MIL [10], τον οποίο και βελτίωσαν ως προς την ακρίβεια κατηγοριοποίησης. Τέλος, 

προτείνουμε και αξιολογούμε ένα νέο σχήμα εξαγωγής στιγμιότυπων και χαρακτηριστικών 

πολλαπλής κλίμακας, που βασίζεται σε τανυστική αναπαράσταση των στιγμιότυπων και σε 

πολλαπλές CP αποδομήσεις για την εξαγωγή χαρακτηριστικών. 

Οι τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών αξιολογήθηκαν στα σύνολα αναφοράς Tiger, Fox, Elephant 

έχοντας σαν επίδοση αναφοράς, την επίδοση του αλγόριθμου JC2MIL. Στα πειράματα που 

διεξαγάγαμε, παρατηρήσαμε ότι τα στιγμιότυπα που επιλέγονται προς απόρριψη, στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων, αναφέρονταν στο φόντο των εικόνων, κάτι που διαισθητικά, μας δίνει την 

εντύπωση ότι αυτές θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της απόδοσης των αλγορίθμων, αφού 

αφαιρούν από κάθε αντικείμενο πληροφορία που είτε είναι μη σχετική ή παραπλανητική ως προς 

την ετικέτα κλάσης του αντικειμένου. Την υπόθεση εργασίας αυτήν, την επιβεβαιώσαμε και 

πειραματικά, εφ’ όσον η επίδοση του αλγορίθμου JC2MIL βελτιώθηκε, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές 

αυτές, μέχρι και 7%, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που συγκρίναμε (9 από τις 12). 

1.5 Δομή της διδακτορικής διατριβής 
Εδώ, θα αναφερθούμε σύντομα στη δομή αυτής της διδακτορικής διατριβής, που περιλαμβάνει 7 

κεφάλαια. Σε αυτήν την διδακτορική διατριβή, προσπαθήσαμε κάθε κεφάλαιο να αποδίδει 

ανεξάρτητα και με σαφήνεια κάθε συνεισφορά μας. 

Στο Κεφάλαιο 1, κάνουμε μια εισαγωγή στα πολυδιάστατα δεδομένα και στην αναπαράστασή τους 

με τανυστές. Εξετάζουμε διαισθητικά την αποδοτικότητα της αναπαράστασης των πολυδιάστατων 

δεδομένων με κλασικές δυσδιάστατες δομές (μητρώα), σε σχέση με την πιο φυσική τους 

αναπαράσταση με τανυστές τάξης μεγαλύτερης του 3. Στη συνέχεια, κάνουμε μια εισαγωγή στην 

αποδόμηση μητρώων σε παράγοντες βαθμού ένα, σε σχέση με την τανυστική αποδόμηση (τάξης 

μεγαλύτερης ή ίσης του 3) σε άθροισμα τανυστών βαθμού ένα. Έπειτα, κάνουμε μια εισαγωγή στα 

ελλιπή δεδομένα και στους τρόπους επεξεργασίας τους, για να καταλήξουμε σε κατανεμημένες 

στρατηγικές τανυστικής αποδόμησης, για τον υπολογισμό ελλειπουσών τιμών. Στη συνέχεια, 
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κάνουμε μια εισαγωγή στη μηχανική μάθηση και στη Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων, εξηγούμε 

την αναγκαιότητα της επιλογής στιγμιότυπων, κατά αναλογία με την επιλογή χαρακτηριστικών στην 

κλασική μηχανική μάθηση, και καταλήγουμε στις συνεισφορές αυτής της διδακτορικής διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 2, δίνουμε τη σημειολογία που θα ακολουθηθεί στην διδακτορική διατριβή και 

ορίζουμε τυπικά και μαθηματικά όλους τους όρους και τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στη 

συνέχεια της διδακτορικής διατριβής. Το Κεφάλαιο 2 είναι έτσι δομημένο, ώστε να περιέχει στο 

σύνολό του όλες τις έννοιες που θα αναπτυχθούν παρακάτω, αναπτυγμένες σε ανεξάρτητες 

υποενότητες. Επιπλέον, σε κάθε υποενότητα, ενσωματώνεται η ανασκόπηση των προηγούμενων 

εργασιών που έχουν γίνει σε κάθε τομέα ξεχωριστά. 

Τα επόμενα κεφάλαια (3-6), δομούνται με τον ίδιο περίπου τρόπο. Μετά από μια μικρή εισαγωγή, 

αναπτύσσουμε τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και στη συνέχεια αναφέρουμε εξονυχιστικά τις 

πειραματικές διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παραθέτουμε μια 

ενότητα όπου εκθέτουμε τα συμπεράσματα και τα σχόλια κάθε κεφαλαίου. 

Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσουμε τους 3 προτεινόμενους αλγορίθμους (ένας σειριακός 

και 2 κατανεμημένοι) που βασίζονται στον τελεστή εγγύτητας (proximal operator) για τον 

υπολογισμό μιας τανυστικής αποδόμησης CP από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα μεγάλου 

όγκου, για τη συμπλήρωση των ελλειπουσών τιμών. Στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των 

αλγορίθμων τόσο σε τυχαιοποιημένα όσο και σε πραγματικά δεδομένα (έγχρωμες και 

υπερφασματικές εικόνες καθώς και σε δεδομένα από το Netflix) σε σχέση με αλγορίθμους αιχμής. 

Στο Κεφάλαιο 4, αναπτύσσουμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο TensMIL, έναν αλγόριθμο για Μάθηση 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων, που βασίζεται στην τανυστική αναπαράσταση των στιγμιότυπων και στην 

αποδόμηση CP για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από πλήρως ή μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα, 

χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τους αλγορίθμους του Κεφαλαίου 3 (για τον υπολογισμό της 

τανυστικής αποδόμησης). Στη συνέχεια, αξιολογούμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο σε δύο εντελώς 

διαφορετικά σύνολα δεδομένων: σε ιστοπαθολογικές εικόνες καρκίνου του μαστού καθώς και σε μια 

συλλογή πολυδιάστατων φυσιολογικών σημάτων ηλικιωμένων για την κατηγοριοποίησή τους ως 

προς τον βαθμό ευθραυστότητάς τους (frailty). Η αξιολόγηση του TensMIL έγινε σε σχέση με 

αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής. 

Στο Κεφάλαιο 5, επεκτείνουμε και βελτιώνουμε τον προηγούμενο αλγόριθμο και προτείνουμε τον 

αλγόριθμο Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων TensMIL2, ο οποίος βασίζεται σε τανυστική 

αποδόμηση με περιορισμούς για την εξαγωγή γενικών χαρακτηριστικών και στον οποίο 

ενσωματώνεται μια φάση επιλογής στιγμιότυπων βασισμένη σε στατιστικά μέτρα εμπιστοσύνης. Στη 

συνέχεια, αξιολογούμε τον αλγόριθμο αυτόν στα σύνολα αναφοράς για τη Μάθηση Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων (Tiger, Fox, Elephant), τα οποία είναι σύνολα φυσικών εικόνων. Η αξιολόγηση του 

TensMIL2 έγινε τόσο έναντι σε αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής, όσο και 

έναντι σε πολύ πρόσφατους αλγορίθμους αιχμής βαθιάς μηχανικής Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. 

Στο Κεφάλαιο 6, προτείνουμε τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων για αλγορίθμους Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζονται στην εντροπία, καθώς και ενσωματώνουμε μια διαδικασία 

επιλογής χαρακτηριστικών στον αλγόριθμο JC2MIL βασισμένη στην ποιότητα της συσταδοποίησης, 

στην οποία βασίζεται ο αλγόριθμος. Ακόμα, προτείνουμε και μια νέα διαδικασία εξαγωγής 

στιγμιότυπων πολλαπλής κλίμακας, καθώς και μια διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών μέσω 

διαδοχικών CP αποδομήσεων. Τέλος, αξιολογούμε τις τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων και εξαγωγής 

στιγμιότυπων πολλαπλής κλίμακας με βάση τον κλασικό αλγόριθμο αιχμής JC2MIL, συγκρίνοντας τις 

διάφορες τεχνικές που προτείνονται. 



Κεφάλαιο 1:Εισαγωγή 

30 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 εκθέτουμε τα συμπεράσματα και κλείνουμε τη διδακτορική διατριβή 

προσθέτοντας ιδέες για περεταίρω έρευνα. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Ανασκόπηση των βασικών εννοιών των τανυστών 
Με τον όρο τανυστής (tensor) εννοείται ένα πολυδιάστατο διάνυσμα. Πιο τυπικά, ένας τανυστής 

τάξης 𝑁  (Nth-order) είναι ένα στοιχείο του τανυστικού γινομένου 𝑁  διανυσματικών χώρων, ο 

καθένας από τους οποίους έχει το δικό του σύστημα συντεταγμένων [11]. Σε έναν τανυστή 3ης τάξης, 

παραδείγματος χάριν, χρειαζόμαστε τρεις δείκτες για να περιγράψουμε κάθε στοιχείο του. Δεν θα 

πρέπει να συγχέεται η έννοια του τανυστή, όπως δόθηκε παραπάνω, με τους τανυστές στη Φυσική ή 

στη Μηχανική (όπως π.χ. οι τανυστές τάσης) [12]. Η έννοια του τανυστή, όπως δόθηκε παραπάνω και 

όπως χρησιμοποιείται στην επιστήμη των δεδομένων, δεν είναι άλλο από μια δομή που περιγράφει 

πολυδιάστατα δεδομένα όπως π.χ. μια έγχρωμη εικόνα ή μια συλλογή σημάτων που εξελίσσονται 

στον χρόνο. Ένας τανυστής 3ης τάξης απεικονίζεται στην Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: Γραφική αναπαράσταση ενός τανυστή 3ης τάξης 𝓧 ∈ ℝ𝑰×𝑱×𝑲 με δείκτες i, j, k 

2.1.1 Αρχικοί ορισμοί και σημειογραφία 
Σε αυτήν την διατριβή, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνεπή σημειογραφία, που να ακολουθεί 

το πρότυπο που προτείνεται από την Kolda κ.α. στο [11] και η οποία είναι παρόμοια με αυτήν που 

προτάθηκε από τον Kiers [13]. Άλλα πρότυπα σημειογραφίας για τανυστές έχουν προταθεί από τον 

Harshman [14] και από τους Harshman και Hong [15]. 

Με τον όρο τάξη (order, way, mode) ενός τανυστή εννοείται ο αριθμός των διαστάσεών του. Ένα 

βαθμωτό μέγεθος μπορεί να θεωρηθεί ένας τανυστής τάξης μηδέν. Ένα διάνυσμα ή ένα μητρώο 

μπορούν να θεωρηθούν ως τανυστές τάξης 1 και 2 αντίστοιχα. Οι τανυστές τάξης 𝛮 ≥ 3  θα 

σημειώνονται με καλλιγραφικά κεφαλαία έντονα γράμματα (𝓧, 𝓨, 𝓩), τα μητρώα με κεφαλαία 

έντονα γράμματα (𝑨, 𝑩, 𝑪), τα διανύσματα με πεζά έντονα γράμματα (𝒂, 𝒃, 𝒄) ενώ τα βαθμωτά 

μεγέθη με πεζά γράμματα (𝑎, 𝑏, 𝑐). 

Το 𝑖 στοιχείο ενός διανύσματος 𝒂 θα σημειώνεται με 𝑎𝑖 , το (𝑖, 𝑗) στοιχείο ενός μητρώου 𝑨 με 𝑎𝑖𝑗 , 

ενώ το (𝑖, 𝑗, 𝑘)  στοιχείο ενός τρισδιάστατου τανυστή 𝓧  με 𝑥𝑖𝑗𝑘 . Οι δείκτες ενός τανυστή θα 

εκτείνονται από το 1 έως το κεφαλαίο γράμμα του αντίστοιχου δείκτη 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝐼. Τέλος, το 𝑛 

στοιχείο μια ακολουθίας θα σημειώνεται με έναν εκθέτη μέσα σε παρένθεση: με 𝜜(𝒏)  θα 

συμβολίζεται π.χ. ο 𝑛 όρος μιας ακολουθίας πινάκων. 



Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο 

32 

Εάν σταθεροποιήσουμε ένα υποσύνολο δεικτών ενός πολυδιάστατου διανύσματος, ενώ 

μεταβάλλουμε τους υπόλοιπους στο εύρος της διάστασής τους, παίρνουμε πολυδιάστατα υπο-

διανύσματα (υπο-τανυστές). Έτσι, ένα πολυδιάστατο υπο-διάνυσμα θα συμβολίζεται με δείκτες για 

τις σταθερές διαστάσεις και με αστερίσκους για τις διαστάσεις οι οποίες μεταβάλλονται. 

Οι στήλες ή οι γραμμές ενός μητρώου (τανυστές τάξης 2) δημιουργούνται έχοντας σταθερό τον έναν 

δείκτη ενώ μεταβάλλουμε τον άλλον. Έτσι η 𝑖-γραμμή ενός μητρώου 𝑨 θα συμβολίζεται με 𝜜𝑖,∗, ενώ 

η 𝑗-στήλη του με 𝜜∗,𝑗. Η αντίστοιχη γενίκευση των γραμμών και των στηλών σ’ έναν τανυστή 3ης τάξης, 

οι οποίες λέγονται ίνες (fibres), δημιουργούνται όταν σταθεροποιήσουμε δύο δείκτες, ενώ 

μεταβάλλουμε τον τρίτο. Σ’ έναν τανυστή 3ης τάξης μπορούμε να ορίσουμε τριών ειδών ίνες (μία για 

κάθε διάσταση), οι οποίες θα συμβολίζονται με 𝓧∗,𝑗,𝑘 (στήλες), 𝓧𝑖,∗,𝑘 (γραμμές) και 𝓧𝑖,𝑗,∗ (σωλήνες 

-tubes) και παριστάνονται γραφικά στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 5: (α) οι στήλες (ίνες 1ης διάστασης) (β) γραμμές (ίνες 2ης διάστασης) και (γ) σωλήνες (ίνες 3ης διάστασης) ενός 

τανυστή τάξης 3 

Εκτός από τους υπο-τανυστές τάξης 1, από έναν τανυστή 3ης τάξης μπορούμε να εξάγουμε τανυστές 

2ης τάξης, που λέγονται κομμάτια (slices), με το να σταθεροποιήσουμε έναν δείκτη και να 

μεταβάλλουμε τους άλλους δύο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε τα οριζόντια κομμάτια 𝓧𝑖,∗,∗, τα 

πλευρικά κομμάτια 𝓧∗,𝑗,∗ , και τα μπροστινά κομμάτια 𝓧∗,∗,𝑘 , ενός τανυστή 3ης τάξης, τα οποία 

φαίνονται παρακάτω. 

 

Εικόνα 6: (α) Οριζόντια, (β) πλευρικά και (γ) μπροστινά κομμάτια ενός τρισδιάστατου τανυστή 

Μπορούμε να ορίσουμε τη νόρμα ενός N-διάστατου τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮, κατά αναλογία της 

Frobenius νόρμας που ορίζεται για τα μητρώα και συμβολίζεται ‖𝜜‖𝐹  για ένα μητρώο Α, ως την 

τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των στοιχείων του: 
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 ‖𝓧‖ = √ ∑ ∑ … ∑ 𝑥𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑁

2

𝐼𝑁

𝑖𝑁=1

𝐼2

𝑖2=1

𝐼1

𝑖1=1

 (2.1) 

 

Επιπλέον, μπορούμε να ορίσουμε και το εσωτερικό γινόμενο δύο τανυστών 𝓧, 𝓨 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮 , 

κατά αναλογία του εσωτερικού γινομένου όπως ορίζεται στα διανύσματα, ως το άθροισμα των 

γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων των τανυστών: 

 
〈𝓧, 𝓨〉 = ∑ ∑ … ∑ 𝑥𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑁

𝑦𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑁

𝐼𝑁

𝑖𝑁=1

𝐼2

𝑖2=1

𝐼1

𝑖1=1

 

 

(2.2) 

Από τους παραπάνω ορισμούς, γίνεται φανερό ότι 〈𝓧, 𝓧〉 = ‖ 𝓧‖2. 

Με το σύμβολο «∘», θα σημειώνουμε το εξωτερικό γινόμενο (outer product) μεταξύ διανυσμάτων 

𝒙1 ∈ ℝ𝐼1 , 𝒙2 ∈ ℝ𝐼2 , … , 𝒙𝑁 ∈ ℝ𝐼𝑁  να είναι ο τανυστής τάξης 𝑁  𝓧 = 𝒙(1) ∘ 𝒙(2) ∘ … ∘ 𝒙(𝛮) ∈

ℝ𝐼1×𝐼2×…×𝐼𝑁  με στοιχεία 𝑥𝑖1,𝑖2,…𝑖𝑁
= 𝑥𝑖1

(1)
𝑥𝑖2

(2)
… 𝑥𝑖𝑁

(𝑁)
 και 1 ≤ 𝑖𝜈 ≤ 𝛪𝜈, ∀𝜈 = 1,2, … , 𝛮. 

2.1.2 Τανυστές βαθμού-ένα 
Τανυστής βαθμού ένα (rank-one) ή απλός τανυστής είναι ένας τανυστής 𝛮 τάξης 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮, 

αν μπορεί να γραφεί σαν εξωτερικό γινόμενο 𝑁 διανυσμάτων 𝒙1 ∈ ℝ𝐼1 , 𝒙2 ∈ ℝ𝐼2 , … , 𝒙𝑁 ∈ ℝ𝐼𝑁 : 

 
𝓧 = 𝒙1 ∘ 𝒙𝟐 ∘ … ∘ 𝒙𝑵 

 
(2.3) 

 

 

Εικόνα 7: Ένας τανυστής 3ης τάξης και βαθμού ένα μπορεί να γραφτεί ως εξωτερικό γινόμενο τριών διανυσμάτων 

2.1.3 Αναπαράσταση τανυστών με μητρώα 
Ένας τανυστής μπορεί να αναπαρασταθεί με χρήση ενός μητρώου, μια διαδικασία γνωστή ως 

ξεδίπλωμα (unfolding, flattening, matricization) του τανυστή. Μια τέτοια αναπαράσταση είναι 

χρήσιμη, ορισμένες φορές, για τη διευκόλυνση των πράξεων μεταξύ τανυστών, γεγονός στο οποίο 

θα αναφερθούμε παρακάτω. Ένας τρόπος αναπαράστασης ενός τανυστή με μητρώο, είναι η 

αναπαράσταση κατά τη διάσταση 𝒏 (mode-𝑛 matricization). Μια πιο γενική θεώρηση της έννοιας 

της αναπαράστασης τανυστών με μητρώα μπορεί να βρεθεί στο [16]. 

Η αναπαράσταση κατά τη διάσταση 𝑛 ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  με μητρώο, θα σημειώνεται 

𝜲(𝑛) ∈ ℝ
𝛪𝑛×∏ 𝐼𝑚

𝑁
𝑚=1
𝑚≠𝑛  και θα είναι το μητρώο που προκύπτει, εάν βάλουμε ως στήλες, όλες τις ίνες 

της 𝑛 διάστασης του τανυστή. Πιο τυπικά το στοιχείο (𝑖1, 𝑖2, … 𝑖𝑛, … , 𝑖𝑁) του 𝓧 απεικονίζεται στο 

(𝑖𝑛, 1 + ∑ (𝑖𝑚 − 1) ∏ 𝐼𝑘

𝑚−1

𝑘=1
𝑘≠𝑛

𝑁

𝑚=1
𝑚≠𝑛

) 
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στοιχείο του μητρώου 𝜲(𝑛). Η σειρά με την οποία διατάσσουμε τις στήλες του μητρώου 𝜲(𝑛), δεν 

έχει καμία σημασία, αν κρατάμε μια συνεπή απεικόνιση του τανυστή σε μητρώο και το αντίστροφο, 

κατά την διάρκεια των υπολογισμών [16]. 

Επιπλέον, μερικές φορές, είναι βολικό να αναπαραστήσουμε έναν τανυστή με ένα διάνυσμα 

(vectorization). Και σε αυτήν την περίπτωση, η διάταξη των στοιχείων του τανυστή στο διάνυσμα δεν 

είναι σημαντική. 

2.1.4 Γινόμενο τανυστή με μητρώο – το γινόμενο κατά τη διάσταση-n 
Μεταξύ τανυστών μπορεί να οριστεί γινόμενο, αν και η σημειολογία είναι πολύ πιο περιπλοκή από 

το γινόμενο μητρώων και ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της διατριβής. Ο ενδιαφερόμενος 

αναγνώστης μπορεί να βρει μια πλήρη ανάλυση και αλγορίθμους για το γινόμενο τανυστών στο [17]. 

Εδώ, θα εισάγουμε την έννοια του γινομένου τανυστή με μητρώο, το οποίο καλείται γινόμενο κατά 

τη διάσταση-𝒏 (mode-𝑛 product). Το γινόμενο ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  με ένα μητρώο 𝑼 ∈

ℝ𝐽×𝐼𝑛, θα συμβολίζεται 𝓧 ×𝒏 𝑼 και θα είναι ένας τανυστής μεγέθους 𝛪1 × … × 𝛪𝑛−1 × 𝐼𝐽 × 𝛪𝑛+1 … ×

𝐼𝛮 με στοιχεία 

 (𝓧 ×𝒏 𝑼)𝑖1…𝑖𝑛−1𝑖𝑗𝑖𝑛+1…𝑖𝑁
= ∑ 𝑥𝑖1

𝑥𝑖2
… 𝑥𝑖𝑁

𝑢𝑗𝑖𝑛

𝐼𝑁

𝑖𝑛=1

 (2.4) 

 

Στο γινόμενο κατά τη διάσταση-𝑛, κάθε 𝑛-ίνα του τανυστή πολλαπλασιάζεται με το μητρώο U και 

μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή αναπαράστασης με μητρώα, ως εξής: 

 𝓨 = 𝓧 ×𝒏 𝑼 ⟺ 𝒀(𝑛) = 𝑼𝑿(𝑛) (2.5) 
 

Το γινόμενο κατά τη διάσταση-𝑛 σχετίζεται με αλλαγή βάσης, στην περίπτωση που ο τανυστής ορίζει 

ένα πολυδιάστατο τελεστή. Επιπλέον, η σειρά με την οποία εκτελούνται τα γινόμενα δεν έχει 

σημασία αφού 

𝓧 ×𝒏 𝑼 ×𝒎 𝑾 = 𝓧 ×𝒎 𝑾 ×𝒏 𝑼, 𝛾𝜄𝛼 𝑚 ≠ 𝑛 

και αν ο πολλαπλασιασμός γίνεται στην ίδια διάσταση τότε 

𝓧 ×𝒏 𝑼 ×𝒏 𝑾 = 𝓧 ×𝒏 (𝑾𝑼). 

2.1.5 Γινόμενα μητρώων: Kronecker, Khatri-Rao, Hadamard 
Στη συνέχεια θα ορίσουμε ειδικά γινόμενα μητρώων που θα μας είναι χρήσιμα στη συνέχεια. 

Το γινόμενο Kronecker μεταξύ των μητρώων 𝑼 ∈ ℝ𝐼×𝐽  και 𝑾 ∈ ℝ𝐾×𝐿  θα σημειώνεται με 𝑼 ⊗ 𝑾 

και θα είναι ένα (𝐼𝐾) × (𝐽𝐿) μητρώο που ορίζεται ως: 

 𝑼 ⊗ 𝑾 = (

𝑢11𝑾 ⋯ 𝑢1𝐽𝑾

⋮ ⋱ ⋮
𝑢𝐼1𝑾 ⋯ 𝑢𝐼𝐽𝑾

) (2.6) 

 

Το γινόμενο Khatri-Rao [18] δύο μητρώων 𝑼 ∈ ℝ𝐼×𝐾  και 𝑾 ∈ ℝ𝐽×𝐾  θα σημειώνεται με 𝑼 ⊙ 𝑾 ∈

ℝ(𝐼𝐽)×𝐾 και ορίζεται ως εξής: 

 𝑼 ⊙ 𝑾 = [𝒖1 ⊗ 𝒘1 𝒖2 ⊗ 𝒘2 … 𝒖𝐾 ⊗ 𝒘𝐾] (2.7) 
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Το γινόμενο Hadamard μεταξύ δύο μητρώων ίδιου μεγέθους 𝑼, 𝑾 ∈ ℝ𝐼×𝐽 θα σημειώνεται με 𝑼 ⊛

𝑾 ∈ ℝ𝐼×𝐽 και ορίζεται ως το κατά στοιχείο γινόμενο των 𝑼, 𝑾 

 𝑼 ⊛ 𝑾 = (

𝑢11𝑤11 ⋯ 𝑢1𝐽𝑤1𝐽

⋮ ⋱ ⋮
𝑢𝐼1𝑤𝐼1 ⋯ 𝑢𝐼𝐽𝑤𝐼𝐽

) (2.8) 

 

Για λόγους πληρότητας, παραθέτουμε κάποιες σημαντικές ιδιότητες των παραπάνω γινομένων [18, 

19]: 

 

(𝑨⨂𝑩)(𝑪⨂𝑫) = 𝑨𝑪⨂𝑩𝑫

(𝑨⨂𝑩)† = 𝑨†⨂𝑩†

𝑨 ⊙ 𝑩 ⊙ 𝑪 = (𝑨 ⊙ 𝑩) ⊙ 𝑪 = 𝑨 ⊙ (𝑩 ⊙ 𝑪)

(𝑨 ⊙ 𝑩)𝑇(𝑨 ⊙ 𝑩) = 𝑨𝑇𝑨 ⊛ 𝑩𝑇𝑩

(𝑨 ⊙ 𝑩)† = ((𝑨𝑇𝑨) ⊛ (𝑩𝑇𝑩))
†

(𝑨 ⊙ 𝑩)𝑇

 (2.9) 

 

όπου με 𝜜† συμβολίζουμε τον Moore-Penrose ψευδοαντίστροφο του μητρώου Α [20]. 

Τέλος, το γινόμενο κατά τη διάσταση-𝑛 μπορεί να γραφεί με τη βοήθεια του γινομένου Kronecker ως 

εξής: 

 
𝓨 = 𝓧 ×1 𝑨(1) ×2 𝑨(2) ×3 … ×𝑛 𝑨(𝑛) ⟺  𝒀(𝑛)

= 𝑨(𝑛)𝑿(𝑛)(𝑨(𝑛) ⊗ … ⊗ 𝑨(𝑛−1) ⊗ 𝑨(𝑛+1) ⊗ … ⊗ 𝑨(1))
𝑇

 
(2.10) 

 

με 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  και 𝑨(𝑛) ∈ ℝ𝐽𝑛×𝛪n , ∀ 𝑛 ∈ {1, 2, … , 𝑁}. 

2.2 Η αποδόμηση CANDECOM/PARAFAC (CP) και ο βαθμός ενός τανυστή 
Η ιδέα του να εκφραστεί ένας τανυστής με μια πολυαδική μορφή, δηλαδή ως πεπερασμένο 

άθροισμα τανυστών βαθμού ένα, είναι αρκετά παλιά και φτάνει πίσω στο 1927, όταν προτάθηκε από 

τον Hitchcock [21, 22]. Στη συνέχεια, ο Cattell το 1944, στις εργασίες [23, 24], πρότεινε τις έννοιες της 

παράλληλης αναλογικής ανάλυσης και την ιδέα των πολλαπλών αξόνων για ανάλυση. Τέλος, οι 

έννοιες αυτές επανεισήχθησαν το 1970, στα πλαίσια της ψυχομετρίας, με την μορφή της κανονικής 

αποδόμησης (CANDECOMP – canonical decomposition) από τους Carroll και Chang [25] και 

ανεξάρτητα από τον Harshman [26], ως παράλληλοι παράγοντες (PARAFAC – Parallel Factors). Εδώ, 

θα αναφερόμαστε σ’ αυτήν την τανυστική αποδόμηση ως CPD (CANDECOM/PARAFAC 

Decomposition) ή αποδόμηση CP. 

2.2.1 Η τανυστική αποδόμηση CP (CANDECOM/PARAFAC) 
Όπως προαναφέραμε, η τανυστική αποδόμηση CP, παραγοντοποιεί έναν τανυστή σε ένα 

πεπερασμένο άθροισμα απλών (βαθμού ένα) τανυστών. Για παράδειγμα, έναν τανυστή 3ης τάξης 

𝓧 ∈ ℝ𝐼×J×K, μπορούμε να τον προσεγγίσουμε με ένα άθροισμα 

 
𝓧 ≈ ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r 

R

r=1

 

 

(2.11) 

όπου τα μητρώα 𝑼 ∈ ℝ𝐼×𝑅 , 𝑽 ∈ ℝ𝐽×𝑅 , 𝑾 ∈ ℝ𝐾×𝑅 ,  έχουν ως στήλες τα διανύσματα των απλών 

(βαθμού ένα) τανυστών και 𝑅 είναι ένας θετικός ακέραιος που ονομάζεται βαθμός της αποδόμησης. 

Κατά στοιχείο, η Εξίσωση (2.11) μπορεί να γραφεί ως εξής: 
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 𝑥𝑖𝑗𝑘 = ∑ 𝑢𝑖𝑟𝑣𝑗𝑟𝑤𝑘𝑟

𝑅

𝑟=1

 (2.12) 

 

Η τανυστική αποδόμηση (2.11) αναπαρίσταται γραφικά στην Εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8: Γραφική απεικόνιση της τανυστικής αποδόμησης CPD βαθμού R για έναν τανυστή τάξης 3 

Επιπλέον, η τανυστική αποδόμηση (2.11) μπορεί να γραφτεί με τη μορφή μητρώων κατά τη 

διάσταση-𝑛 ως εξής: 

 

𝑿(1) ≈ 𝑼(𝑾 ⊙ 𝑽)𝑇

𝑿(2) ≈ 𝑽(𝑾 ⊙ 𝑼)𝑇

𝑿(3) ≈ 𝑾(𝑽 ⊙ 𝑼)𝑇

 (2.13) 

 

Στη γενική περίπτωση ενός τανυστή τάξης-𝛮 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮, η τανυστική αποδόμηση CP μπορεί 

να γραφτεί ως εξής: 

 𝓧 ≈ ∑ 𝜆𝑟𝐀∗,r
(1)

° … °𝐀∗,r
(𝑁)

 

R

r=1

 (2.14) 

 

Ορισμένες φορές, επιθυμούμε οι παράγοντες 𝐀∗,r
(𝑛)

  να είναι κανονικοποιημένοι με μέτρο ένα. Έτσι, 

με το 𝝀 ∈ ℝ𝑅, συμβολίζουμε ένα διάνυσμα με στοιχεία 𝜆𝑟, 𝑟 = 1,2, … , 𝑅, να είναι μια παράμετρος 

που απορροφά το βάρος των παραγόντων έτσι ώστε να έχουν μέτρο ένα. 

Σε αντιστοιχία με την Εξίσωση (2.13), η τανυστική αποδόμηση CP βαθμού 𝑅 ενός τανυστή τάξης 𝛮 

δίνεται από την εξής σχέση: 

 𝑿(𝑛) = 𝑨(𝑛)𝜦(𝑨(𝑁) ⊙ … ⊙ 𝑨(𝑛+1) ⊙ 𝑨(𝑛−1) ⊙ … ⊙ 𝑨(1)) (2.15) 

 

όπου 𝜦 = 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝝀) είναι ένας διαγώνιος πίνακας με τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου να είναι τα 

στοιχεία του διανύσματος λ. 

2.2.2 Ο βαθμός ενός τανυστή (tensor rank) 
Ο βαθμός ενός τανυστή 𝓧 σημειώνεται με 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝓧) και ορίζεται, ως ο ελάχιστος αριθμός απλών 

(rank-one) τανυστών που απαιτούνται, για να παράγουν ως άθροισμα τον 𝓧 [21, 27]. Με άλλα λόγια, 

ο βαθμός ενός τανυστή είναι ο ελάχιστος αριθμός απλών παραγόντων σε μια «ακριβή» CPD, όταν, 

δηλαδή, ισχύει η ισότητα στην Εξίσωση (2.14). Ο βαθμός ενός τανυστή πρωτοεισάχθηκε το 1927 από 

τον Hitchcock [21] και ανεξάρτητα από τον Kruskal το 1977 [27]. Μια ακριβή CPD με βαθμό 

τανυστικής αποδόμησης 𝑅 =  𝑟𝑎𝑛𝑘(𝓧) ονομάζεται αποδόμηση βαθμού (rank decomposition). 

Ο ορισμός του βαθμού του τανυστή είναι ανάλογος με τον ορισμό του βαθμού στα μητρώα. Παρ’ όλα 

αυτά, οι ιδιότητες του βαθμού για τανυστές τάξης 𝑁 ≥ 3 διαφέρουν από αυτές των τανυστών τάξης 

𝑁 = 2 (μητρώα). 
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Η πρώτη διαφορά είναι πως, στους τανυστές τάξης μεγαλύτερης του 3, ο βαθμός ενός τανυστή πάνω 

στους πραγματικούς αριθμούς μπορεί να είναι διαφορετικός από ότι στους μιγαδικούς αριθμούς. Για 

ένα τέτοιο παράδειγμα τανυστή μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο [11]. 

Μια άλλη διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με την περίπτωση των μητρώων, δεν υπάρχει κάποιος 

αλγόριθμος, εκτός βεβαίως από ιδιαίτερες περιπτώσεις, για τον υπολογισμό του βαθμού ενός 

τανυστή. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του υπολογισμού του βαθμού εντός τανυστή τρίτης 

τάξης σε ένα οποιοδήποτε πεπερασμένο σώμα (finite field) είναι NP-complete, ενώ στους ρητούς 

αριθμούς το πρόβλημα είναι NP-hard [28]. Σε πραγματικά προβλήματα, αυτό που γίνεται συνήθως, 

για την προσέγγιση του βαθμού ενός τανυστή είναι το να δοκιμάζονται αποδομήσεις με διάφορους 

βαθμούς 𝑅, και να επιλέγεται η καλύτερη. 

Ορίζουμε ως ανώτατο βαθμό (maximal rank), τον ανώτατο εφικτό βαθμό, ενώ ως τυπικό βαθμό 

(typical rank) κάθε βαθμό που προκύπτει με πιθανότητα μεγαλύτερη του μηδενός. 

Μια περαιτέρω διαφορά μεταξύ των μητρώων και των τανυστών τάξης μεγαλύτερης του 3 είναι ότι 

στη συλλογή των 𝐼 × 𝐽 μητρώων, ο ανώτατος βαθμός και ο τυπικός βαθμός είναι ίσοι με 𝑚𝑖𝑛{𝐼, 𝐽}, 

ενώ στους τανυστές τάξης μεγαλύτερης ή ίσης του 3, αυτοί οι δύο βαθμοί μπορεί να είναι 

διαφορετικοί. Παραδείγματος χάριν, ο Kurskal [29] αναφέρει περιπτώσεις τανυστών 2 × 2 × 2 που 

έχουν τυπικούς βαθμούς 2 και 3 στους πραγματικούς αριθμούς. Για γενικούς τανυστές τρίτης τάξης 

𝓧 ∈ ℝI×J×𝐾 μόνο ένα χαλαρό άνω όριο για τον ανώτατο βαθμό είναι γνωστό [29]: 

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝓧) ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝐼𝐽, 𝐼𝐾, 𝐽𝐾} 

2.2.3 Μοναδικότητα της τανυστικής αποδόμησης CP 
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες των τανυστών τάξης μεγαλύτερης ή ίσης του 3 είναι ότι, 

πολλές φορές και κάτω από πολύ χαλαρές συνθήκες, η CPD είναι μοναδική. Τα πρώτα αποτελέσματα 

για τη μοναδικότητα της CPD δίνονται από τον Harshman [26]. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης 

μπορεί να ανατρέξει στο [30] για μια μικρή αναδρομή στα αποτελέσματα μοναδικότητας της CPD. 

Ας σημειωθεί ότι η αποδόμηση των μητρώων (τανυστές 2ης τάξης) δεν είναι μοναδικές. Αν 

θεωρήσουμε το μητρώο 𝜲 ∈ ℝ𝐼×𝐽  να είναι βαθμού 𝑅 , μια CP αποδόμηση βαθμού 𝑅  μπορεί να 

γραφτεί ως εξής: 

 𝜲 = 𝜜𝑩 = ∑ 𝑨∗,𝑟𝑩∗,𝑟

𝑅

𝑟=1

 (2.16) 

 

Αν η αποδόμηση ιδιαζουσών τιμών (Singular Values Decomposition – SVD) του 𝜲 είναι 𝑼𝜮𝑽𝑇, τότε 

μπορούμε να διαλέξουμε 𝑨 = 𝑼𝜮 και 𝜝 = 𝑽𝑇, το οποίο θα αποτελεί μια CP αποδόμηση του 𝜲. Αν 

πάλι διαλέξουμε 𝑨′ = 𝑼𝜮𝑾 και 𝜝′ = (𝑽𝑾)𝑇, για οποιονδήποτε ορθογώνιο μητρώο 𝑾, τότε αυτά 

θα αποτελούν μια διαφορετική αποδόμηση του μητρώου 𝜲 ∈ ℝ𝑅×𝑅. Να σημειώσουμε εδώ, ότι η 

αποδόμηση ιδιαζουσών τιμών είναι μοναδική, λόγω του περιορισμού της ορθογωνιότητας και του 

γεγονότος ότι οι ιδιάζουσες τιμές στο διαγώνιο μητρώο 𝜮 είναι διατεταγμένες σε φθίνουσα σειρά. 

Από την άλλη πλευρά, η CP αποδόμηση για τανυστές τάξης μεγαλύτερης ή ίσης του 3 είναι μοναδική 

υπό πολύ χαλαρές συνθήκες, εκτός από το γεγονός της μετάθεσης και της κλιμάκωσης. Εάν, για 

παράδειγμα η CPD βαθμού 𝑅 ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝐼×J×K είναι: 

 𝓧 = ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

 (2.17) 
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τότε μοναδικότητα σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός τανυστών βαθμού-1 που να 

αθροίζονται στον 𝓧, με εξαίρεση την μετάθεση και την κλιμάκωση των παραγόντων. Μετάθεση των 

παραγόντων σημαίνει ότι για κάθε 𝑅 × 𝑅 μητρώο μετάθεσης 𝜫 

𝓧 = ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

= ∑(𝐔𝜫)∗,r°(𝑽𝜫)∗,r°(𝐖𝜫)∗,r

R

r=1

 

Η έννοια της κλιμάκωσης αναφέρεται στο γεγονός, ότι τα διανύσματα κάθε παράγοντα μπορούν να 

κλιμακωθούν δηλαδή: 

𝓧 = ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r = ∑ 𝛼𝑟𝐔∗,r°𝛽𝑟𝐕∗,r°𝛾𝑟𝐖∗,r

R

r=1

R

r=1

 

όταν 𝛼𝑟𝑏𝑟𝛾𝑟 = 1, 𝑟 = 1, 2, … , 𝑅. 

Το πιο γενικό και πιο γνωστό θεώρημα, πάνω στην μοναδικότητα της αποδόμησης CP, προέρχεται 

από τον Kruskal [27, 29] και βασίζεται στην έννοια του βαθμού Kruskal (Kruskal rank). 

Βαθμός Kruskal ενός μητρώου 𝑨 ορίζεται ως ο μέγιστος θετικός ακέραιος 𝑘, έτσι ώστε κάθε 𝑘 στήλες 

του μητρώου να είναι γραμμικά ανεξάρτητες [27] και θα σημειώνεται με 𝑘𝑨. 

Η CP αποδόμηση ενός τανυστή τρίτης τάξης (2.17) είναι μοναδική, εάν για τα μητρώα παραγόντων 

ισχύει: 

 𝑘𝑼 +  𝑘𝑽 + 𝑘𝑾 ≥ 2𝑅 + 2 (2.18) 
 

Η παραπάνω ικανή συνθήκη επεκτάθηκε για τανυστές τάξης μεγαλύτερης του 3 από τους 

Sidiropoulos και Bro [30] ως εξής: 

 ∑ 𝑘𝑨(𝜈)

𝛮

𝜈=1

≥ 2𝑅 + (𝑁 − 1) (2.19) 

 

όπου 𝑨(𝜈), 𝑣 = 1, 2, … , 𝑁 είναι οι παράγοντες τις CP αποδόμησης του τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮. 

2.3 Ανασκόπηση του υπολογισμού μιας CP αποδόμησης 
Όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχει πεπερασμένος αλγόριθμος που να μας επιτρέπει να 

υπολογίσουμε εκ των προτέρων τον βαθμό ενός τανυστή. Έτσι, όταν έχουμε δεδομένα χωρίς θόρυβο, 

συνήθως εφαρμόζουμε μεθόδους, όπου δοκιμάζουμε διαδοχικούς βαθμούς αποδόμησης, μέχρι να 

πετύχουμε μια προσέγγιση με μηδενικό λάθος. Στην περίπτωση πραγματικών προβλημάτων όμως, 

όπου τα δεδομένα περιέχουν, εν γένει, θόρυβο, τέτοιες διαδικασίες δεν είναι καθόλου πρακτικές. 

Επιπλέον, σε πραγματικά ενθόρυβα δεδομένα, μόνο το λάθος της αποδόμησης, από μόνο του, δεν 

μπορεί να μας δώσει ικανοποιητικά στοιχεία, για το εάν ο βαθμός της αποδόμησης που διαλέξαμε 

είναι ο επιθυμητός [11]. Για τον λόγο αυτό, οι Bro και Kiers [31] πρότειναν ένα διαγνωστικό εργαλείο 

που το ονόμασαν CONCORDIA για να προσδιορίζει κανείς τον αριθμό των παραγόντων μιας CP 

αποδόμησης. 

Υποθέτοντας ότι ο βαθμός της αποδόμησης 𝑅 είναι γνωστός, υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι για τον 

υπολογισμό μιας CP αποδόμησης. Εδώ, θα περιγράψουμε σύντομα τον κλασικό αλγόριθμο των 

Εναλλασσόμενων Ελάχιστων Τετραγώνων (Alternating Least Squares – ALS), ο οποίος έχει 

αποδειχθεί αξιόπιστος και αποδοτικός, ιδιαιτέρως για προβλήματα μικρού όγκου και ο οποίος 
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προτάθηκε στις κλασικές εργασίες από τους Carroll και Chang [25] και Harshman [26]. Στα 

προβλήματα μεγάλων δεδομένων, ο ALS είναι λιγότερο αποδοτικός, κυρίως λόγω μεγάλων 

απαιτήσεων στη μνήμη στις ενδιάμεσες πράξεις, ένα φαινόμενο γνωστό ως πρόβλημα ενδιάμεσης 

υπερχείλισης (intermediate blow-up problem) [32], όπου αν και η είσοδος και η έξοδος του 

αλγορίθμου μπορούν να χωρέσουν στη μνήμη, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα υπερχειλίζουν. 

2.3.1 Ορισμός του προβλήματος του υπολογισμού μιας CP αποδόμησης 
Το πρόβλημα μιας CP αποδόμησης μπορεί να οριστεί ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, δεδομένων 

ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  τάξης 𝛮 και του βαθμού της τανυστικής αποδόμησης 𝑅 ως εξής: 

 min
𝑼(1),𝑼(2),…,𝑼(𝐾)

ℒ(𝑼(1), 𝑼(2), … , 𝑼(𝐾)) (2.20) 

με 

 ℒ(𝑼(1), 𝑼(2), … , 𝑼(𝐾)) =
1

2
‖𝓧 − ∑ 𝑼∗𝑟

(1)
𝑼∗𝑟

(2)
… 𝑼∗𝑟

(𝐾)

𝑹

𝒓=𝟏

‖

𝐹

2

 (2.21) 

 

να είναι η αντικειμενική συνάρτηση, που υπολογίζει το σφάλμα της προσέγγισης της αποδόμησης 

από τον τανυστή 𝓧. Το μέτρο που χρησιμοποιείται, σε αυτή την περίπτωση, είναι το τετράγωνο της 

Frobenius νόρμας της διαφοράς του τανυστή από την αποδόμηση. 

2.3.2 Ο αλγόριθμος ALS 
Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθμος ALS σταθεροποιεί κάθε φορά όλους, εκτός από έναν παράγοντα, 

και λύνει, για αυτόν τον παράγοντα, το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται 

εξακολουθητικά για κάθε παράγοντα ξεχωριστά, μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού 

(σύγκλιση του αλγορίθμου, ανώτατος αριθμός επαναλήψεων κ.ο.κ). Ο αλγόριθμος ALS δίνεται σε 

ψευδογώσσα παρακάτω (Αλγόριθμος 1) 

Αλγόριθμος 1 Ο αλγόριθμος ALS για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης βαθμού 𝑹 ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝜤𝟏×𝜤𝟐×…×𝜤𝜨 

Αλγόριθμος 1: ALS για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης 

Είσοδος: 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮, 𝑅 

 

1. Αρχικοποίησε τους παράγοντες 𝜜(𝜈), 𝜈 = 1, 2, … , 𝛮 

2. Repeat 

3.      For ν=1, 2, …, Ν do 

4.           𝑽 ← (𝑨(1))
𝑇

𝑨(1) ⊛ … ⊛ (𝑨(𝜈−1))
𝑇

𝑨(𝜈−1) ⊛ (𝑨(𝜈+1))
𝑇

𝑨(𝜈+1) ⊛ … ⊛ (𝑨(𝑁))
𝑇

𝑨(𝑁) 

5.           𝑨(𝜈) ← 𝜲(𝜈)(𝑨(𝑁) ⊙ … ⊙ 𝑨(𝜈+1) ⊙ 𝑨(𝜈−1) … ⊙ 𝑨(1))𝑽† 

6.           κανονικοποίησε τις στήλες του 𝑨(𝜈) αποθηκεύοντας τις νόρμες στο 𝝀 ∈ ℝ𝛮 

7.       end for 

8. until να ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού 

9. return 𝝀, 𝑨(𝜈), 𝜈 = 1, 2, … , 𝛮 

 

Στο πρώτο βήμα του αλγορίθμου, αρχικοποιούμε τους πίνακες παραγόντων 𝜜(𝜈), 𝜈 = 1, 2, … , 𝛮. Η 

αρχικοποίηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: μπορούμε π.χ. να αρχικοποιήσουμε με τυχαίο 

τρόπο τους παράγοντες, μια διαδικασία που, σε πραγματικά προβλήματα, είναι γενικά αποδοτική. 

Μια άλλη αποδοτική στρατηγική αρχικοποίησης είναι να χρησιμοποιήσουμε τα 𝑅  πιο σημαντικά 
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ιδιάζοντα διανύσματα των μητρώων 𝜜(𝜈), 𝜈 = 1, 2, … , 𝛮, μια διαδικασία που για να χρησιμοποιηθεί, 

απαιτείται το 𝑅 ≤ 𝐼𝜈, 𝛾𝜄𝛼 𝜈 = 1, 2, … , 𝑁. Στα [18, 33], ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει 

μια συζήτηση, για την αρχικοποίηση της μεθόδου. 

Στο βήμα 𝜈 της κάθε εσωτερικής επανάληψης του αλγορίθμου (Βήματα 4-6), όλοι οι παράγοντες 

𝜜(𝑖), 𝑖 = 1, 2, … , 𝛮  𝜅𝛼𝜄 𝑖 ≠ 𝜈 θεωρούνται σταθεροί. Συνεπώς το πρόβλημα βελτιστοποίησης (2.20) 

μπορεί να γραφτεί με μορφή αναπαράστασης μητρώων ως εξής: 

 min
1

2
𝑨(𝑖)

‖𝜲(𝑖) − 𝜜(𝑖)(𝜜(𝑁) ⊙ … ⊙ 𝜜(𝑖+1) ⊙ 𝜜(𝑖−1) ⊙ … ⊙ 𝜜(1))
𝑇

‖
𝐹

2

 (2.22) 

 

Το πρόβλημα (2.22) είναι ένα πρόβλημα ελάχιστων τετραγώνων, το οποίο έχει την ακόλουθη λύση 

κλειστής μορφής [34]: 

 𝜜(𝑖) = 𝜲(𝑖) ((𝜜(𝑁) ⊙ … ⊙ 𝜜(𝑖+1) ⊙ 𝜜(𝑖−1) ⊙ … ⊙ 𝜜(1))
𝑇

)
†

 (2.23) 

 

Για να υπολογίσουμε τον παράγοντα 𝜜(𝑖), θα πρέπει να υπολογίσουμε τον ψευδοαντίστροφο ενός 

μητρώου μεγέθους (∏ 𝐼𝑚
𝑁
𝜇=1
𝜇≠𝑖

) × 𝑅, κάτι που πολλές φορές είναι δύσκολο, ειδικά όταν έχουμε να 

κάνουμε με τανυστές μεγάλης διαστατικότητας. Αντί για αυτό, η Εξίσωση (2.23), χρησιμοποιώντας 

τις ιδιότητες του γινομένου Khatri-Rao (2.9), μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 𝑨(𝑖) = 𝜲(𝑖)(𝑨(𝑁) ⊙ … ⊙ 𝑨(𝑖+1) ⊙ 𝑨(𝑖−1) … ⊙ 𝑨(1))𝑽† (2.24) 

 

με 𝑽 = (𝑨(1))
𝑇

𝑨(1) ⊛ … ⊛ (𝑨(𝑖−1))
𝑇

𝑨(𝑖−1) ⊛ (𝑨(𝑖+1))
𝑇

𝑨(𝑖+1) ⊛ … ⊛ (𝑨(𝑁))
𝑇

𝑨(𝑁) . Η αναλυτική 

λύση του (2.22), με τη μορφή που έχει στην Εξίσωση (2.24), απαιτεί πλέον τον υπολογισμό του 

ψευδοαντίστροφου του μητρώου 𝑽, το οποίο είναι μεγέθους 𝑅 × 𝑅. 

Ο αλγόριθμος ALS είναι σχετικά απλός στην κατανόηση και στην υλοποίηση, αλλά μπορεί να 

χρειαστεί πολλές επαναλήψεις, μέχρι να συγκλίνει. Επιπλέον, πολλές φορές, στον ALS εμφανίζεται 

το φαινόμενο του βάλτου (swamp effect), όπου για πολλές επαναλήψεις η τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης (2.21) μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, σχηματίζοντας μεγάλα επίπεδα στο γράφημα 

της αντικειμενικής συνάρτησης, μέχρι να αρχίσει να μειώνεται δραστικά [35]. 

Αν και πολλές φορές, σε πραγματικά προβλήματα, ο ALS είναι αποδοτικός, δεν υπάρχουν θεωρητικές 

εγγυήσεις ότι θα συγκλίνει σε ένα ολικό ελάχιστο ή σε ένα κρίσιμο σημείο (stationary point) της 

συνάρτησης. Τέλος, το τελικό σημείο της βελτιστοποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σημείο 

εκκίνησης του αλγορίθμου (αρχικοποίηση των παραγόντων). 

2.3.3 Σχετική έρευνα στους αλγόριθμους αποδόμησης CP 
Κατά καιρούς, έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι για τη βελτίωση της απόδοσης του αλγορίθμου ALS. 

Έχει προταθεί, παραδείγματος χάριν, η χρήση γραμμικών αναζητήσεων (line searches), όπως στον 

αλγόριθμο Enhanced Line Search (ELS) των Rajih και Comon [36], οι οποίοι προσθέτουν μια γραμμική 

αναζήτηση μετά από κάθε ολοκληρωμένο βήμα του ALS, που ενημερώνει τους παράγοντες της 

αποδόμησης ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις κανονικές διευθύνσεις αναζήτησης του ALS. Στο [35], η 

Navasca κ.α. προτείνουν μια μέθοδο που χρησιμοποιεί κανονικοποίηση Tikhonov, για να βελτιώσει 

την απόδοση του ALS και να αποφύγει τα βαλτώδη σημεία της συνάρτησης κόστους. 



Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο 

41 

Στην εργασία ανασκόπησης [37], οι Faber, Bro και Hopke συγκρίνουν τον ALS με έξι μεθόδους, καμιά 

εκ των οποίων δεν είναι αποδοτικότερη από τον ALS, από την άποψη της ποιότητας της λύσης και 

καταλήγουν στο ότι ο αλγόριθμος Slice-wise Diagonalization (ASD) [38] θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

μία εναλλακτική στον ALS, ειδικά αν η ταχύτητα των υπολογισμών είναι το ζητούμενο. 

Σε μια άλλη εργασία ανασκόπησης, οι Tomasi και Bro [39], συγκρίνουν τους ALS και ASD με τέσσερεις 

αλγόριθμους για CP αποδόμηση και με τρεις ακόμα μεθόδους, που χρησιμοποιούν Tucker 

αποδόμηση [40] για συμπίεση των δεδομένων και μείωση της διαστατικότητας, και εφαρμόζουν την 

CP αποδόμηση στον συμπιεσμένο τανυστή [41]. Ανάμεσα στις μεθόδους, ξεχωρίζουν οι damped 

Gauss-Newton (dGN) και μια παραλλαγή της που ονομάζεται PME3, που προτάθηκαν από τον 

Paatero [42] και οι οποίες σε κάθε επανάληψη ενημερώνουν όλους τους παράγοντες συγχρόνως. Σε 

αυτή τη σύγκριση, φαίνεται ότι ο ASD είναι λιγότερο αποδοτικός σε σχέση με άλλους αλγορίθμους 

εναλλαγής, καθώς και ότι οι αλγόριθμοι dGN και PME3, που βασίζονται στις παραγώγους πρώτης 

τάξης, είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με τις ιδιότητες σύγκλισης, αν και είναι πιο κοστοβώροι, όσον 

αφορά τον χρόνο εκτέλεσης και τις απαιτήσεις σε μνήμη. 

Θα αναφερθούμε εδώ, σύντομα, σε εργασίες που προτείνουν αλγόριθμους για CP αποδόμηση, που 

είναι κατάλληλοι για τανυστές μεγάλου μεγέθους. Η Kolda κ.α. στο [43] προτείνουν μια μέθοδο για 

τον υπολογισμό της CP αποδόμησης για αραιούς (sparse) τανυστές, η οποία υπολογίζει έναν 

παράγοντα βαθμού ένα κάθε φορά, χρησιμοποιώντας μια ALS τεχνική. Επιπλέον, στο [44], οι Bader 

και Kolda, προσάρμοσαν τον ALS σε αραιούς τανυστές, προτείνοντας μια αποδοτική μέθοδο 

αναπαράστασης των τανυστών που βασίζεται σε ένα μητρώο, όπου αποθηκεύονται οι μη μηδενικές 

τιμές, και σε ένα διάνυσμα, όπου αποθηκεύονται οι δείκτες των μη μηδενικών στοιχείων του 

τανυστή. Τέλος, οι Zhang και Golub [45] προτείνουν μια μέθοδο που βασίζεται σε μια γενικευμένη 

Rayleigh-Newton επανάληψη, για τον υπολογισμό ενός παράγοντα βαθμού ένα και οι Kofidis και 

Ragalia [46] μια υψηλής τάξης εκθετική μέθοδο (higher-order power method) για υπερσυμμετρικούς 

τανυστές. 

2.4 Ανασκόπηση τεχνικών αποδόμησης τανυστών μεγάλου μεγέθους με 

κατανεμημένες τεχνικές για το πρόβλημα της συμπλήρωσης τανυστή 
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο πρόβλημα της συμπλήρωσης ενός τανυστή και σε κατανεμημένες 

μεθόδους, οι οποίες είναι κατάλληλες για τανυστές πολύ μεγάλου μεγέθους. 

Στη σημερινή εποχή, τα δεδομένα τείνουν να είναι πολύ μεγάλα σε όγκο και πολυπαραμετρικά στη 

φύση τους, ιδιαίτερα στο πεδίο της κλινικής διάγνωσης και της υγείας (health care). Οι εφαρμογές 

που παράγουν μαζικά και μεγάλου όγκου πολυδιάστατα δεδομένα είναι πολλές. H παρακολούθηση 

ασθενών μέσω πολλαπλών αισθητήρων [47], η μη επεμβατική αναγνώριση της περιοχής μιας βλάβης 

για τη διάγνωση καρκίνου χρησιμοποιώντας υπερφασματικές (hyperspectral) εικόνες [48], η 

διάγνωση του καρκίνου χρησιμοποιώντας δεδομένα από ιστολογικά μικροδιανύσματα (microarrays), 

η χρωματική τμηματοποίηση (colour segmentation) χρησιμοποιώντας ιστολογικά-χρωματισμένες 

εικόνες μικροσκοπίας [49, 50], η μη επεμβατική διάγνωση του μελανώματος από κλινικές έγχρωμες 

εικόνες [51], η αναγνώριση επιληπτικών κρίσεων από δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) 

[52] ή η ανάλυση της ασθένειας Alzheimer από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα [53] αποτελούν μερικά 

παραδείγματα εφαρμογών που παράγουν μεγάλου μεγέθους πολυδιάστατα δεδομένα, τα οποία 

μπορούν να παρασταθούν με φυσικό τρόπο με τανυστές.  

2.4.1 Το πρόβλημα τις συμπλήρωσης τιμών ενός τανυστή 
Ελλιπή δεδομένα παρουσιάζονται σε πολλές εφαρμογές τις πραγματικής ζωής. Πολλές φορές, η 

συλλογή δεδομένων δεν μπορεί να είναι πλήρης και αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως 

ελαττώματα στις συσκευές κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, π.χ. ακραίες τιμές οι οποίες 

μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από τη δυσλειτουργία των αισθητήρων ή ακόμα το περιστασιακό 
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σταμάτημα της λειτουργίας των οργάνων συλλογής. Μια άλλη αιτία, για τη μη πλήρη συλλογή 

δεδομένων, είναι και τα κοστοβόρα πειράματα, όπου δεν είναι δυνατόν η πλήρης συλλογή όλων των 

απαιτούμενων τιμών (όπως π.χ. σε σεισμογραφικές μελέτες). Τέλος, στο πεδίο της μηχανικής όρασης 

(computer vision), το πρόβλημα της συμπλήρωσης εικόνας ή βίντεο (image or video completion), 

λόγω καταστροφής ή μη διαθέσιμων κομματιών μια εικόνας, καθώς και το πρόβλημα αφαίρεσης 

επιπρόσθετου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου (in-painting problem) μπορεί να διατυπωθεί ως ένα 

πρόβλημα συμπλήρωσης τιμών.  

Το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών εμφανίζεται σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς 

τομείς. Θα αναφερθούμε, σύντομα, σε μερικές εφαρμογές. Στο πεδίο των σεισμογραφικών μελετών, 

λόγω των περιορισμένων δεδομένων που συλλέγονται, επιβάλλεται η αναδόμηση (συμπλήρωση) 

των δεδομένων από μερικές παρατηρήσεις [2]. Η αναδόμηση φασματικών [54] και υπερφασματικών 

εικόνων, που συλλέγονται από δορυφόρους και μεταδίδονται μερικώς στους επίγειους σταθμούς 

όπου και ανασυντίθενται [55], αποτελεί ένα παράδειγμα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων στο 

πεδίο της μηχανικής όρασης. Στο πεδίο της ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων, μέσω τις 

συμπλήρωσης ελλειπουσών τιμών, μπορεί να εκτιμηθεί η πυκνότητα της κίνησης για τα τμήματα των 

οδών για τα οποία δεν υπάρχουν δεδομένα για κάποια χρονική στιγμή [56]. Τέλος, η συμπλήρωση 

δεδομένων ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, σε μερικώς κατεστραμμένες καταγραφές, καθώς και η 

συμπλήρωση δεδομένων κίνησης δικτύων υπολογιστών [57], αποτελούν παραδείγματα από δύο 

ακόμα επιστημονικούς τομείς όπου από μερικές παρατηρήσεις μπορούμε να εκτιμήσουμε το σύνολο 

ενός φαινομένου. Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, όπως και σε μια πληθώρα άλλων προβλημάτων, 

τα δεδομένα είναι πολυδιάστατα στη φύση τους και συνεπώς μπορούν να αναπαρασταθούν με 

φυσικό τρόπο με τανυστές μεγάλης τάξης. 

2.4.2 Ανασκόπηση του προβλήματος συμπλήρωσης τιμών σε τανυστές  
Το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών μπορεί να οριστεί αδρά, ως το πρόβλημα του προσδιορισμού 

όλων των τιμών ενός τανυστή, παρατηρώντας μόνο ένα μέρος των τιμών του. Γενικά, το πρόβλημα 

του προσδιορισμού ελλειπουσών τιμών είναι αδύνατον να λυθεί αναλυτικά και πολλές φορές μια 

ακριβής λύση δεν είναι επιθυμητή. Για παράδειγμα, το 2006 το Netflix εξέδωσε ένα σύνολο 

δεδομένων το οποίο περιείχε ~100,000,000 αξιολογήσεις, από περίπου 500,000 χρήστες για περίπου 

18,000 ταινίες. Το σύνολο των αξιολογήσεων όλων των ταινιών από όλους τους χρήστες είναι 

περίπου 9 δις, ενώ τα υπάρχοντα δεδομένα είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Είναι φανερό ότι το 

πρόβλημα δεν είναι καλώς ορισμένο (underdetermined) εφ’ όσον οι μεταβλητές, που πρέπει να 

προσδιοριστούν, είναι πολύ περισσότερες από τα διαθέσιμα δεδομένα. Σε ένα τέτοιο πρόβλημα, 

μπορούμε να βρούμε μια καλή προσεγγιστική λύση, αν θεωρήσουμε ότι τα δεδομένα μας είναι 

χαμηλού βαθμού (low rank), ότι, δηλαδή, λίγοι παράγοντες μπορούν να περιγράψουν το σύνολο των 

δεδομένων. Έτσι, το πρόβλημα τις συμπλήρωσης των τιμών ενός τανυστή αντιμετωπίζεται κυρίως 

υπολογίζοντας μια χαμηλού βαθμού αναπαράσταση των δεδομένων. 

2.4.2.1 Συμπλήρωση τιμών σε τανυστές τάξης-2 (μητρώα) 
Σε τανυστές τάξης-2 (μητρώα), το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών έχει μελετηθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ελλειπουσών τιμών, 

βασίζονται είτε στην βελτιστοποίηση της νόρμας πυρήνα (nuclear norm) ή νόρμας ίχνους (trace 

norm) [58] είτε στην αποδόμηση του μητρώου [59]. 

Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης του βαθμού ενός μητρώου (rank minimization problem) μπορεί 

να οριστεί ως εξής: 

 
min

𝜲
𝑟𝑎𝑛𝑘(𝜲)

 𝑠. 𝑡. 𝑿𝑖,𝑗 = 𝑴𝑖,𝑗, ∀(𝑖. 𝑗) ∈ 𝛺
  (2.25) 
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όπου 𝜧  είναι το ελλιπές μητρώο και 𝛺  το σύνολο των δεικτών των παρατηρούμενων τιμών. Το 

πρόβλημα τις βελτιστοποίησης του βαθμού ενός μητρώου, ανήκει στην κλάση των NP-hard 

προβλημάτων [60], λόγω μη κυρτότητας, και συνεπώς δεν υπάρχει εγγύηση για την εύρεση του 

ολικού βέλτιστου. O Recht κ.α. [61], απέδειξαν ότι η νόρμα πυρήνα, η οποία ορίζεται ως το άθροισμα 

των ιδιαζουσών τιμών του μητρώου 𝑿 , ‖𝜲‖∗ = ∑ 𝜎𝑖(𝜲)𝑖 , αποτελεί την μικρότερη κυρτή θήκη 

(tightest convex envelope) του βαθμού ενός μητρώου και συνεπώς η ελαχιστοποίηση της νόρμας 

πυρήνα, οδηγεί στην ανάκτηση μητρώων με τον ελάχιστο βαθμό. Κάποιες τεχνικές, οι οποίες 

εκμεταλλεύονται τη νόρμα πυρήνα, περιλαμβάνουν τον αλγόριθμο Robust Alternative Minimization 

(RAM) [62], τον αλγόριθμό Fixed Point Continuation with Approximate SVD (FPCA), ο οποίος βασίζεται 

σε επαναληπτικούς αλγορίθμους Bergman και αλγορίθμους σταθερού σημείου (fixed point) [63] 

καθώς και έναν αλγόριθμο που βασίζεται στη χρήση κατωφλιού στις ιδιάζουσες τιμές του μητρώου 

[58]. 

Σε αντίθεση με την παραπάνω προσέγγιση, το πρόβλημα της συμπλήρωσης μπορεί να 

αντιμετωπιστεί και ως πρόβλημα αποδόμησης και ορίζεται ως η βελτιστοποίηση μιας αντικειμενικής 

συνάρτησης: 

 𝑓𝑾 =
1

2
‖𝜲 − 𝑨𝑩𝑇‖𝐹

2  (2.26) 

 

όπου 𝑾, είναι ένα μητρώο με στοιχεία 𝑤𝑖𝑗 = {
1, 𝛼𝜈 𝑥𝑖𝑗 휀ί𝜈𝛼𝜄 𝜋𝛼𝜌𝛼𝜏𝜂𝜌𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜂 𝜏𝜄𝜇ή 

0, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά
. Σε αυτήν την 

προσέγγιση, θεωρούμε ότι το μητρώο 𝜲, είναι ένα μητρώο χαμηλού βαθμού, και προσπαθούμε να 

υπολογίσουμε μια αποδόμησή του βαθμού 𝑅, οι παράγοντες 𝜜, 𝜝, δηλαδή να είναι βαθμού 𝑅. Η 

αποδόμηση αυτή βασίζεται μόνο στα παρατηρούμενα στοιχεία του μητρώου 𝜲 , κάτι που 

επιτυγχάνεται με τη χρήση του μητρώου ένδειξης 𝑾. 

Για τη συμπλήρωση τιμών, χρησιμοποιώντας αποδόμηση μητρώου χαμηλού βαθμού, έχουν 

προταθεί διάφορες τεχνικές, όπως π.χ. τεχνικές που βασίζονται στην μεγιστοποίηση της 

Μαθηματικής Ελπίδας (Expectation Maximization) [64] ή τεχνικές που βασίζονται στην απευθείας 

βελτιστοποίηση, όπως στο [65] όπου χρησιμοποιείται μια δεύτερης τάξης damped Newton τεχνική. 

Οι συγγραφείς, σε αυτήν την εργασία, καταλήγουν στο γεγονός ότι οι τεχνικές μη γραμμικής 

βελτιστοποίησης είναι αποδοτικότερες σε σχέση με τεχνικές εναλλαγής (alternating methods), αφού 

συγκλίνουν γρηγορότερα σε μια λύση, παρότι οι δεύτερες τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση στις 

αρχικές επαναλήψεις. Τέλος, το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών ενός μητρώου μπορεί να 

αντιμετωπιστεί, με το να εκμεταλλευτούμε την χαμηλού βαθμού δομή των μητρώων, ακόμα και όταν 

οι παρατηρούμενες τιμές έχουν θόρυβο [66, 67]. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τεχνικών είναι ότι στην περίπτωση της βελτιστοποίησης του 

βαθμού του μητρώου δεν χρειάζεται εκ των προτέρων να εκτιμήσουμε τον βαθμού του μητρώου, 

ενώ στη περίπτωση των τεχνικών αποδόμησης, θα πρέπει να εκτιμήσουμε τον βαθμό της 

αποδόμησης, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές στην υπερ- ή υποεκτίμηση του πραγματικού βαθμού 

του μητρώου. Από την άλλη πλευρά όμως, η αποδόμηση μητρώων μπορεί να εντοπίσει κρυφούς 

παράγοντες (latent factors) μέσα στα δεδομένα, υπολογίζοντας τους παράγοντες της αποδόμησης. 

2.4.2.2 Συμπλήρωση τιμών σε υψηλής τάξης τανυστές 
Στην περίπτωση των τανυστών υψηλής τάξης (𝛮 ≥ 3), το πρόβλημα της εκτίμησης των ελλειπουσών 

τιμών αντιμετωπίζεται με ανάλογους τρόπους. Τεχνικές αποδόμησης τανυστών, χρησιμοποιώντας 

την αποδόμηση CP ή την αποδόμηση Tucker, καθώς και τεχνικές βελτιστοποίησης του βαθμού του 

τανυστή έχουν προταθεί για την συμπλήρωση τιμών. 
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Ο βαθμός ενός τανυστή τάξης μεγαλύτερης ή ίσης του 3 δεν ορίζεται το ίδιο μονοσήμαντα με τον 

βαθμό ενός μητρώου. Όπως είδαμε στην παράγραφο 2.2.2, ο βαθμός ενός τανυστή μπορεί να οριστεί 

ως o μικρότερος αριθμός 𝑅  βαθμού ένα τανυστών, που απαιτούνται για την αναδόμηση ως 

άθροισμα του τανυστή. Όπως είδαμε και παραπάνω, ο υπολογισμός του βαθμού ενός τανυστή 

ανήκει στην κλάση των NP-hard προβλημάτων, και για αυτόν τον λόγο στα προβλήματα 

βελτιστοποίησης του βαθμού ενός τανυστή χρησιμοποιείται ο 𝑛-βαθμός (n-rank) του τανυστή [68]. 

O 𝑛 -βαθμός ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  συμβολίζεται με 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑛(𝓧)  και είναι ο βαθμός του 

μητρώου της κατά τη διάσταση 𝑛 αναπαράσταση του 𝓧 με μητρώο, 𝜲(𝑛) [29, 69]. Αν συμβολίσουμε 

με 𝑅𝑛 = 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑛(𝓧) , τότε μπορούμε να αναφερθούμε στον τανυστή 𝓧  ως τανυστή 𝑛 -βαθμού 
(𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑁) . Χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο ορισμό, μπορούμε να ορίσουμε την νόρμα 

πυρήνα ενός τανυστής ως εξής: 

 ‖𝓧‖∗ = ∑ 𝛼𝑖‖𝜲(𝒊)‖
∗
 

𝑁

𝑖=1

 (2.27) 

 

με 𝛼𝑖  να είναι σταθερές που ικανοποιούν τις σχέσεις 𝛼𝑖 ≥ 0, ∑ 𝛼𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁  [70]. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με την περίπτωση των τανυστών 2ης τάξης (μητρώα), δεν υπάρχουν 

θεωρητικές εγγυήσεις, ότι η νόρμα πυρήνα ενός τανυστή, όπως ορίζεται στο (2.27) ως μια κυρτή 

χαλάρωση (convex relaxation) του βαθμού ενός τανυστή, αποτελεί τη μικρότερη κυρτή θήκη του 

βαθμού ενός τανυστή [71]. 

Έτσι, το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών ενός τανυστή, με βάση τη βελτιστοποίηση του βαθμού 

του μπορεί να οριστεί ως εξής: 

 
min

𝓧
𝑟𝑎𝑛𝑘(𝓧)

𝑠. 𝑡. 𝓧𝛺 =  𝓜𝛺

 (2.28) 

 

όπου 𝓧, 𝓜 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  και 𝛺 ένα σύνολο δεικτών, που αναφέρεται στις παρατηρούμενες τιμές 

του τανυστή. Όπως είδαμε και παραπάνω, το πρόβλημα αυτό είναι NP-hard και συνεπώς μια κυρτή 

χαλάρωσή του αποτελεί το ακόλουθο πρόβλημα: 

 
min 

𝓧
‖𝓧‖∗

𝑠. 𝑡. 𝓧𝛺 =  𝓜𝛺

 (2.29) 

 

Για την επίλυση του προβλήματος της συμπλήρωσης τιμών ενός τανυστή με βελτιστοποίηση της 

νόρμας πυρήνα, η οποία βασίζεται στο n-βαθμό ενός τανυστή (2.29) έχουν προταθεί αρκετοί 

αλγόριθμοι [2, 55, 56, 70, 72]. 

Το πρόβλημα της εκτίμησης ελλειπουσών τιμών ενός τανυστή μπορεί να αντιμετωπιστεί και με 

τεχνικές τανυστικής αποδόμησης. Σε αυτήν την περίπτωση, υπολογίζεται μια αποδόμηση του 

τανυστή η οποία λαμβάνει υπόψιν μόνο τις παρατηρούμενες τιμές. Έτσι, αφού υπολογιστούν οι 

παράγοντες τις αποδόμησης, κάθε τιμή του τανυστή μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους 

υπολογισμένους παράγοντες. 

Στις τεχνικές συμπλήρωσης τανυστών με τεχνικές αποδόμησης, η υπολογισμένη αποδόμηση (κρυφοί 

παράγοντες – latent factors) μπορεί να συλλάβει την υπονοούμενη, μέσα στα δεδομένα, χαμηλού 

βαθμού, κρυφή δομή (latent structure). Όπως και στη περίπτωση των μητρώων, αυτές οι τεχνικές 

έχουν το μειονέκτημα ότι ο βαθμός της αποδόμησης θα πρέπει να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, 

γεγονός που είναι δύσκολο, εφ’ όσον το πρόβλημα του υπολογισμού του βαθμού ενός τανυστή είναι 
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NP-hard. Παρ’ όλα αυτά ο υπολογισμός μιας καλής χαμηλού βαθμού αποδόμησης μπορεί να 

επιτευχθεί δοκιμάζοντας ορισμένους βαθμούς πειραματικά. 

Το πρόβλημα του υπολογισμού ελλειπουσών τιμών ενός τανυστή μπορεί να αντιμετωπιστεί 

υπολογίζοντας μια CP αποδόμηση βασισμένη μόνο στις παρατηρούμενες τιμές. Τυπικά, το πρόβλημα 

μπορεί να οριστεί ως εξής: 

 min
𝐔,𝐕,𝐖

‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

)‖

F

2

 (2.30) 

 

όπου ο τανυστής 𝓦 είναι, όπως είπαμε και παραπάνω, ένας τανυστής ίδιας διαστατικότητας με τον 

𝓧 , ο οποίος διαθέτει μοναδιαία στοιχεία, όπου υπάρχουν παρατηρούμενες τιμές και μηδενικά 

στοιχεία οπουδήποτε αλλού. 

Για την επίλυση του προβλήματος ελλειπουσών τιμών με χρήση τεχνικών τανυστικής αποδόμησης 

έχουν προταθεί αρκετοί αλγόριθμοι. Στα [73, 74] η συμπλήρωση τανυστών υπολογίζεται μέσω μιας 

αποδόμησης Tucker (βλ. [11]), η οποία βασίζεται μόνο στις παρατηρούμενες τιμές, Μπεϋζιανές 

τεχνικές για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης μέσω πιθανοτικών μοντέλων προτείνονται στο 

[75], ενώ τεχνικές για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης με ελλείπουσες τιμές χρησιμοποιώντας 

μεγιστοποίηση της μαθηματικής ελπίδας (Expectation Maximization – EM) προτείνονται στο [1]. Ο 

αλγόριθμος Εναλλασσόμενων Ελάχιστων Τετραγώνων ALS, χρησιμοποιείται στο [64], ενώ ο 

αλγόριθμος SGD στο [4] για τον υπολογισμό της CP αποδόμησης για συμπλήρωση ελλειπουσών 

τιμών. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, έχουν προταθεί και υβριδικές τεχνικές που χρησιμοποιούν τη 

βελτιστοποίηση του βαθμού και την Tucker αποδόμηση ταυτόχρονα [71]. 

2.5 Ανασκόπηση των τεχνικών υπολογισμού μιας CP αποδόμησης για 

δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data) με κατανεμημένες τεχνικές 

υπολογισμού 
Σε αυτήν την ενότητα, θα αναφερθούμε, σύντομα, σε σχετικές εργασίες που αναφέρονται σε 

κατανεμημένες/παράλληλες προσεγγίσεις, όσον αφορά στο πρόβλημα συμπλήρωσης τανυστών 

μεγάλου όγκου. Αν και αρκετές εργασίες έχουν γίνει στον τομέα της αποδόμησης τανυστών μεγάλου 

όγκου με πλήρη δεδομένα, στον τομέα της αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενες τιμές υπάρχει 

αρκετά μικρότερος αριθμός εργασιών. 

Στην εργασία [3], οι Karson κ.α. παρουσιάζουν έναν παράλληλο αλγόριθμο που βασίζεται στον 

γνωστό ALS, καθώς και μια παραλληλοποιημένη γενίκευση του CCD++ (ο οποίος προτάθηκε κατ’ 

αρχήν για το πρόβλημα της συμπλήρωσης μητρώων [76]), για το πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών 

τανυστών. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι αξιολογήθηκαν, σε σχετικά μικρού μεγέθους δεδομένα: 

όπως π.χ. σε συνθετικούς τυχαίους τανυστές μεγέθους 100 × 100 × 100 × 100  (δηλαδή 108 

συνολικές τιμές) με 1% (106) παρατηρούμενες τιμές ή σ’ έναν τανυστή κατασκευασμένο από την 

βάση δεδομένων MovieLens 10M, μεγέθους 71767 × 10677 × 731  με 10, 000, 054 

παρατηρούμενες τιμές. 

Στην εργασία [4], οι Beutel κ.α. προτείνουν τον FLexiFaCT, έναν κατανεμημένο αλγόριθμο, ο οποίος 

βασίζεται στο σχήμα map-reduce [77], καθώς και στην διαμέριση του μερικώς παρατηρούμενου 

τανυστή σε στρώματα (stratification), όπου οι υπολογισμοί γίνονται ανεξάρτητα και παράλληλα σε 

κάθε στρώμα. Αν και ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να κλιμακωθεί μέχρι τανυστές μεγέθους 

107 × 107 × 107 με 107 παρατηρούμενες τιμές, θα αποδείξουμε παρακάτω ότι υστερεί ως προς την 

ταχύτητα εκτέλεσης και σύγκλισης. 
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Στην εργασία [5], οι Shin και Kang, προτείνουν δύο κατανεμημένους αλγορίθμους, τους SALS και 

CDTF, για το πρόβλημα της CP αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενους τανυστές. Ο SALS, 

ενημερώνει παράλληλα σε κάθε επανάληψη ένα υποσύνολο των στηλών των μητρώων των 

παραγόντων, ενώ ο CDFT, που αποτελεί μια υποπερίπτωση του SALS, ενημερώνει μία στήλη κάθε 

φορά. Η αξιολόγηση των αλγορίθμων αυτών έγινε χρησιμοποιώντας συνθετικούς τανυστές, που 

κλιμακώνονται μέχρι τανυστές μεγέθους 107 × 107 × 107  με 109  παρατηρούμενες τιμές. Η 

αξιολόγηση της κλιμάκωσης έγινε ως προς τη διαστατικότητα, τον βαθμό, τις παρατηρούμενες τιμές, 

καθώς και τις μηχανές υπολογισμού. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραματικών διαδικασιών 

αναφέρονται μόνο στη κλιμάκωση ως προς τον χρόνο εκτέλεσης ανά επανάληψη και όχι μέχρι τη 

σύγκλιση των αλγορίθμων. Η ικανότητα σύγκλισης των προτεινόμενων αλγορίθμων συγκρίνεται 

έναντι του ALS, του FLexiFaCT και του PSGD [6] σε πραγματικά δεδομένα, όπως τα σύνολα δεδομένων 

Netflix και Yahoo-music, όπου οι πραγματικοί βαθμοί των τανυστών είναι άγνωστοι και όχι σε 

συνθετικούς τανυστές όπου οι βαθμοί τους είναι γνωστοί. 

Τέλος, στο [78], προτείνεται ο αλγόριθμος SCouT, μια μέθοδος για κατανεμημένη CP αποδόμηση η 

οποία βασίζεται στον ALS. Η μέθοδος αυτή κλιμακώνεται μέχρι τανυστές μεγέθους 109 × 109 × 109 

με βαθμούς μέχρι 𝑅 = 180. Αν και αυτή η μέθοδος κλιμακώνεται πολύ αποδοτικά, έχει προταθεί για 

το πρόβλημα της CP αποδόμησης με πλήρες τιμές και δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την απόδοσή της 

στο πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών ενός τανυστή. Μια πολύ αναλυτική εργασία ανασκόπησης 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση τιμών σε τανυστές μεγάλου όγκου μπορεί 

να βρεθεί στο [8]. 

2.6 Ανασκόπηση των αλγορίθμων εγγύτητας (Proximal Algorithms) 
Ο τελεστής εγγύτητας (proximal operator) και οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε αυτόν (αλγόριθμοι 

εγγύτητας – proximal algorithms) μπορούν να θεωρηθούν ως μέθοδοι υψηλής αφαίρεσης για την 

επίλυση μη-ομαλών (non-smooth), κατανεμημένων, μεγάλου όγκου και υψηλής διαστατικότητας 

προβλημάτων, με περιορισμούς [79]. 

Σε αντίθεση με τους κλασικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης πρώτης και δεύτερης τάξης τύπου 

Newton, όπου οι βασικοί υπολογισμοί γίνονται στο επίπεδο της γραμμικής άλγεβρας και του 

υπολογισμού των παραγώγων πρώτης τάξης ή των Εσσιανών (Hessian), οι proximal αλγόριθμοι 

βρίσκονται σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο, αφού η βασική τους αρχή είναι ο υπολογισμός του 

τελεστή εγγύτητας, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης. Ο 

υπολογισμός του τελεστή εγγύτητας περιλαμβάνει ένα τοπικό, πιο μικρό και συνήθως κυρτό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης που τις περισσότερες φορές είναι πιο εύκολα επιλύσιμο από το συνολικό 

πρόβλημα. Αυτά τα μικρότερα υπο-προβλήματα που ορίζονται από τον τελεστή εγγύτητας, μπορούν 

να λυθούν εύκολα, αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αναλυτικές μορφές των λύσεων ή η χρήση 

απλών και εξειδικευμένων για κάθε πρόβλημα αριθμητικών μεθόδων μπορούν να αποδειχτούν πολύ 

αποδοτικές. 

2.6.1 Ορισμός του τελεστή εγγύτητας (proximal operator) 
Ας θεωρήσουμε μια κλειστή γνήσια κυρτή (closed proper convex) συνάρτηση 𝑓: ℝ𝑛 → ℝ και μια 

παράμετρο 𝑔 > 0, ο τελεστής εγγύτητας proxg𝑓: ℝ𝑛 → ℝ𝑛 μπορεί να οριστεί ως εξής: 

 proxg𝑓(𝒗) = argmin
x

(𝑓(𝒙) +
1

2g
‖𝒙 − 𝒗‖2

2) (2.31) 

 

Από τον ορισμό (2.31), βλέπουμε ότι ο τελεστής εγγύτητας είναι ένα σημείο που ελαχιστοποιεί την 

έκφραση 𝑓(𝒙) +
1

2g
‖𝒙 − 𝒗‖2

2 . Είναι, δηλαδή, ένα σημείο που συμβιβάζεται μεταξύ της 

ελαχιστοποίησης της συνάρτησης 𝑓  και στο να είναι κοντά στο σημείο 𝒗 . Για τον λόγο αυτό, ο 
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τελεστής εγγύτητας αναφέρεται και ως εγγύς σημείο του 𝒗 , σε σχέση με τη συνάρτηση 𝑓 . Η 

παράμετρος 𝑔 στον ορισμό του proxg𝑓 μπορεί να θεωρηθεί ως παράμετρος συμβιβασμού ή σχετικό 

βάρος των δύο όρων. Επίσης, η παράμετρος 𝑔 μπορεί να θεωρηθεί ως ο βαθμός, που ο τελεστής 

εγγύτητας δείχνει προς το ελάχιστο της συνάρτησης 𝑓. Μια μεγάλη τιμή της παραμέτρου, οδηγεί σε 

ένα σημείο κοντά στο ελάχιστο της 𝑓 , ενώ μια μικρή τιμή της παραμέτρου οδηγεί σε πιο μικρά 

βήματα προς το ελάχιστο της 𝑓. 

Ο τελεστής εγγύτητας μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα είδος βήματος προς την κατεύθυνση της 

αντιθέτου της παραγώγου της συνάρτησης 𝑓 (βλ. [79]). Συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι 

 proxg𝑓(𝒗) ≈ 𝒗 − g∇(𝑓(𝒗)) (2.32) 

 

όταν το 𝑔 είναι πολύ μικρό και η 𝑓 διαφορίσιμη, γεγονός που μας δείχνει τη στενή σχέση του τελεστή 

εγγύτητας με μεθόδους βήματος παραγώγου (gradient step) και ότι η παράμετρος 𝑔  μπορεί να 

θεωρηθεί ανάλογη με το βήμα σε μια μέθοδο βήματος παραγώγου. 

2.6.2 Ανασκόπηση αλγορίθμων εγγύτητας (proximal algorithms) 
Ένας αλγόριθμος εγγύτητας (proximal algorithm) είναι ένας αλγόριθμος, για την επίλυση ενός 

προβλήματος βελτιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. 

Ο απλούστερος proximal αλγόριθμος βελτιστοποίησης ονομάζεται αλγόριθμος εγγείας 

ελαχιστοποίησης (proximal minimization algorithm), αλγόριθμος εγγείας επανάληψης (proximal 

iteration algorithm) ή απλά αλγόριθμος εγγυούς σημείου (proximal point algorithm). 

Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου αυτού, υπολογίζεται ο τελεστής εγγύτητας στο τρέχον σημείο, 

δίνοντας έτσι το επόμενο σημείο της βελτιστοποίησης, ξεκινώντας από ένα τυχαίο σημείο: 

 𝒙𝑡+1 = proxg𝑓(𝒙𝑡) (2.33) 

 

Εάν η συνάρτηση 𝑓 διαθέτει κάποιο ελάχιστο, τότε η ακολουθία 𝒙𝑡, θα συγκλίνει στο σύνολο των 

ελαχιστοποιητών (minimizers) της 𝑓  και η 𝑓(𝒙𝑡) στη βέλτιστη τιμή της [80]. Μία παραλλαγή της 

μεθόδου αυτής χρησιμοποιεί τιμές της παραμέτρου 𝑔  που αλλάζουν σε κάθε επανάληψη. Η 

σύγκλιση της μεθόδου είναι εγγυημένη όταν 𝑔𝑡 > 0  και ∑ 𝑔𝑡∞
𝑡=1 = ∞ . Μια άλλη παραλλαγή, 

επιτρέπει τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας με κάποιο σφάλμα, και η σύγκλιση είναι εγγυημένη 

κάτω από κάποιες συνθήκες, όπως π.χ. τα σφάλματα να είναι αθροίσιμα [79].  

Άλλοι αλγόριθμοι εγγύτητας περιλαμβάνουν την Proximal Gradient μέθοδο, όπου η αντικειμενική 

συνάρτηση γράφεται ως άθροισμα δύο κλειστών γνήσια κυρτών συναρτήσεων εκ των οποίων η μία 

είναι διαφορίσιμη [81], την επιταχυμένη (accelerated) proximal gradient method [82] και την μέθοδο 

εναλλασσόμενων διευθύνσεων πολλαπλασιαστών (Alternating Direction Method of Multipliers – 

ADMM) [83]. Τέλος ο αλγόριθμος ADMM εφαρμόστηκε για την επίλυση του προβλήματος 

υπολογισμού ελλειπουσών τιμών ενός τανυστή, μέσω κυρτής βελτιστοποίησης του 𝑛-βαθμού από 

την Gandy κ.α. [84]. 

2.7 Ανασκόπηση της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Στην κλασσική μηχανική μάθηση, κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός 

μοντέλου κατηγοριοποίησης, αναπαρίσταται σαν ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών (feature vector) με 

το οποίο είναι συνδεδεμένη μια ετικέτα κλάσης (class label). Παρόλα αυτά, σε πολλές εφαρμογές τις 

πραγματικής ζωής, τα δεδομένα τείνουν να είναι περίπλοκα ενσωματώνοντας πολλές διαφορετικές 

έννοιες . Κατά συνέπεια, η αναπαράσταση κάθε αντικειμένου από ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών 

είναι πολλές φορές δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι: βιοιατρικές 
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εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικά ήδη ιστού, βιο-σήματα που καταγράφουν διαφορετικές 

δραστηριότητες, μόρια που η διαφορετική διάταξή τους έχει ως συνέπεια διαφορετικές χημικές 

ιδιότητες, παράγραφοι σε ένα κείμενο ή τέλος εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικά αντικείμενα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια πιο αποδοτική αναπαράσταση, η οποία να διατηρεί όση περισσότερη 

πληροφορία είναι δυνατό, συνίσταται στην αναπαράσταση κάθε αντικειμένου από μία συλλογή 

διανυσμάτων χαρακτηριστικών (τα οποία λέγονται και στιγμιότυπα). Παραδείγματα στιγμιότυπων 

μπορούν να θεωρηθούν τα τμήματα (patches) μιας εικόνας, τα χρονικά παράθυρα των βιο-σημάτων 

ή τέλος οι διαφορετικές διατάξεις του ίδιου μορίου. Κάθε ένα από αυτά τα στιγμιότυπα καλύπτει και 

περιγράφει μια διαφορετική άποψη του αντικειμένου. Η πρόκληση, που ανακύπτει σε τέτοιες 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων προς κατηγοριοποίηση έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

συνήθως εκλεπτυσμένοι σχολιασμοί για κάθε διάνυσμα χαρακτηριστικών, παρά μόνο για το 

αντικείμενο. Η μορφή αυτή της μερικώς επιβλεπόμενης μάθησης καλείται Μάθηση Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων (Multiple Instance Learning – MIL). Στο πλαίσιο αυτό, ανακύπτει και η εξής πρόκληση: 

κάποια από τα στιγμιότυπα ενός αντικειμένου μπορεί να μην παρέχουν καμία ή πολλές φορές 

παραπλανητικές πληροφορίες για την κλάση του αντικειμένου που περιγράφουν. Παραδείγματος 

χάριν, σε μια μη καρκινική ιστοπαθολογική εικόνα κανένα από τα στιγμιότυπά της δεν περιέχουν 

καρκινικά κύτταρα. Αντίθετα, μια καρκινική εικόνα περιέχει τόσο στιγμιότυπα που αναφέρονται σε 

καρκινικά κύτταρα όσο και στιγμιότυπα που αναφέρονται σε υγιείς ιστούς. 

2.7.1 Ταξινόμηση των μεθόδων Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Στη Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων, τα αντικείμενα προς κατηγοριοποίηση καλούνται συνήθως 

σάκοι (bags) και περιγράφονται από πολλαπλά διανύσματα χαρακτηριστικών που καλούνται 

στιγμιότυπα (instances). Στα προβλήματα Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων παρέχονται οι κλάσεις 

ολόκληρων των αντικειμένων, ενώ αντίθετα οι κλάσεις των μεμονωμένων στιγμιότυπων (διανύσματα 

χαρακτηριστικών) παραμένουν άγνωστα. Έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι που εκμεταλλεύονται 

τοπικές ή καθολικές πληροφορίες, που υλοποιούν διαφορετικά μοντέλα κατηγοριοποίησης ή 

συναρτήσεις απεικόνισης και ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην εργασία 

επισκόπησης του Amores [85] καθώς και στις παλαιότερες των Foulds και Frank [86] και του Dong 

[87]. Στο πρώτο επίπεδο του δέντρου ταξινόμησης των μεθόδων Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 

βρίσκονται μέθοδοι που αναφέρονται (α) στον χώρο των στιγμιότυπων (Instance Space – IS), (β) στον 

χώρο των αντικειμένων (Bag Space – BS) και (γ) στον ένθετο χώρο (Embended Space – ES). Στη 

συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση στις πρακτικές και στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε κατηγορία της ταξινόμησης. 

2.7.1.1 Μέθοδοι στον χώρο των στιγμιότυπων (IS paradigm) 
Η συμπερασματική διαδικασία στις μεθόδους που αναφέρονται στον χώρο των στιγμιότυπων 

(Instance Space) βασίζεται στην πληροφορία που ενυπάρχει σε κάθε στιγμιότυπο. Στην περίπτωση 

αυτή εκπαιδεύονται μοντέλα στο επίπεδο των στιγμιότυπων τα οποία να κατατάσσουν τα 

στιγμιότυπα στην θετική ή αρνητική τάξη. Οι αποκρίσεις στο επίπεδο των στιγμιότυπων που 

λαμβάνονται από αυτούς τους κατηγοριοποιητές συνδυάζονται για να συνοψιστεί η πληροφορία για 

το κάθε αντικείμενο (bag). Συνήθως, η συνόψιση της πληροφορίας αυτής γίνεται ακολουθώντας μία 

από τις δύο υποθέσεις [85, 86]: (1) την καθιερωμένη υπόθεση της Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων (Standard Multiple Instance assumption) και (2) την συλλογική (collective) ή 

βεβαρυμμένη συλλογική (weighted collective) υπόθεση.  

Η καθιερωμένη υπόθεση της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αναφέρει ότι κάθε αντικείμενο που 

ανήκει στην θετική κλάση περιέχει τουλάχιστον ένα στιγμιότυπο που ανήκει στη θετική κλάση, ενώ 

τα αντικείμενα της αρνητικής κλάσης περιέχουν μόνο στιγμιότυπα που ανήκουν στην αρνητική τάξη. 

Αυτός ο ορισμός αν και μη συμμετρικός, διαθέτει ενδιαφέροντες ιδιότητες ως προς τον ορισμό των 

θετικών αντικειμένων και χρησιμοποιήθηκε στο πρόβλημα της ανακάλυψης φαρμάκων κατά την 
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πρώτη εισαγωγή της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων από τους Dieterich κ.α. το 1997 [88]. Για να 

δώσουμε ένα κατανοητό παράδειγμα θα αναφερθούμε στο πρόβλημα αναγνώρισης καρκινικών 

εικόνων ιστοπαθολογίας. Μία εικόνα (αντικείμενο) που ανήκει στην αρνητική κλάση (μη καρκινική 

ιστοπαθολογία) δεν θα πρέπει να περιέχει ούτε ένα στιγμιότυπο με καρκινικά κύτταρα. Από την άλλη 

πλευρά, ένα αντικείμενο που ανήκει στην θετική κλάση μπορεί να θεωρηθεί κάθε εικόνα που 

περιέχει τουλάχιστον ένα θετικό (καρκινικό) στιγμιότυπο. 

Η συλλογική ή βεβαρυμμένη συλλογική υπόθεση αναφέρεται στο γεγονός ότι όλα τα στιγμιότυπα 

ενός αντικειμένου (bag) συνεισφέρουν ίσα ή ανάλογα με κάποιο βάρος στην κλάση του αντικειμένου 

[89]. Κατά αυτόν τον τρόπο ο επιλεγμένος κανόνας σύνοψης λειτουργεί ως κατηγοριοποιητής των 

αντικειμένων. 

Αν και οι βασισμένες σε μια υπόθεση Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων μέθοδοι του χώρου 

στιγμιότυπων αποδεικνύονται πολλές φορές να είναι μια καλή ευρετική σε πολλά πεδία, εντούτοις 

οι σχέσεις μεταξύ των στιγμιότυπων ενός αντικειμένου και τις κλάσης του είναι πολλές φορές 

άγνωστες. Για τον λόγο αυτό, εισάχθηκε η χρήση των εννοιών (concepts) για τη χαλάρωση των 

αυστηρών κανόνων που θέτουν οι προκαθορισμένες υποθέσεις της Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην εργασία του Weidmann κ.α. 

[90]. Εκεί παρουσιάζεται μια πιο εκλεπτυσμένη ιεραρχική παρουσίαση των υποθέσεων Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων με αύξουσα γενικότητα από την καθιερωμένη υπόθεση πολλαπλών 

στιγμιότυπων (για μία έννοια) στην υπόθεση παρουσίας (presence-based) (για πολλαπλές έννοιες), 

την υπόθεση βασισμένη σε κατώφλι (threshold-based) καθώς και την υπόθεση απαρίθμησης (count-

based). 

Θα αναφερθούμε σύντομα σε κάποιους αλγορίθμους των μεθόδων του χώρου στιγμιότυπων. Ο 

αλγόριθμος Axis-Parallel Rectangle (APR) [88], βασίζεται στην βελτιστοποίηση του παράλληλου στους 

άξονες παραλληλογράμμου 𝑅 στον χώρο των στιγμιότυπων μέσω της μεγιστοποίησης των θετικών 

αντικειμένων του συνόλου εκπαίδευσης τα οποία περιέχουν τουλάχιστον ένα στιγμιότυπο στο 𝑅. O 

Diverse Density (DD) αλγόριθμος [91] βασίζεται στον APR και βελτιστοποιεί ένα μέτρο DD. Η μέθοδος 

MI-SVM [92] βασίζεται στην κατασκευή ενός κατηγοριοποιητή στον χώρο των στιγμιότυπων που οι 

παράμετροί του μαθαίνονται από Support Vector Machines (SVM). Τέλος, αναφερόμαστε και στον 

EM-Diverse Density (EM-DD) που αναφέρεται στην μεγιστοποίησης της μαθηματικής ελπίδας του 

Diverse Density). 

2.7.1.2 Μέθοδοι στον χώρο των αντικειμένων (BS paradigm) 
Σε αντίθεση με τους αλγορίθμους στον χώρο των στιγμιότυπων, όπου ο κατηγοριοποιητής των 

αντικειμένων χτίζεται εκμεταλλευόμενος τις αποκρίσεις κατηγοριοποιητών στο επίπεδο των 

στιγμιότυπων, τόσο στο παράδειγμα του χώρου των αντικειμένων (BS) όσο και στις μεθόδους που 

ακολουθούν το παράδειγμα του ένθετου χώρου (Embedded Space) που θα δούμε λίγο παρακάτω, η 

συμπερασματική διαδικασία για τα αντικείμενα πραγματοποιείται με την αξιοποίηση πληροφοριών 

των αντικειμένων (bags). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια συνάρτηση απόστασης ή ένας πυρήνας (kernel) εφαρμόζεται 

κατευθείαν σε μη διανυσματικά μεγέθη – τα αντικείμενα (bags) – για τη μέτρηση του βαθμού 

ομοιότητάς τους και χρησιμοποιούνται μέθοδοι μάθησης που βασίζονται σε συναρτήσεις ομοιότητας 

όπως οι k-NN ή τα SVM. Μερικές από τις μετρικές που χρησιμοποιούνται σε αλγορίθμους του χώρου 

των αντικειμένων είναι η απόσταση Hausdorff [93], η απόσταση των κουβαλητών χώματος (Earth 

Movers Distance), η απόσταση Chamfer [94] ή ο πυρήνας που αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό από 

τους Gartner κ.α. [95]. 
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2.7.1.3 Μέθοδοι σε ένθετο χώρο (Embedded space – ES) 
Στις μεθόδους ένθετου χώρου, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στις μεθόδους του χώρου των 

αντικειμένων, προσδιορίζεται ένα σύνολο εννοιών με τεχνικές μη επιβλεπόμενης μάθησης, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κλάσεων των στιγμιότυπων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται μια 

συνάρτηση απεικόνισης για την απεικόνιση κάθε αντικειμένου (bags) σε ένα διάνυσμα 𝒗, το οποίο 

συγκεντρώνει τη σχετική πληροφορία των αντικειμένων στον χώρο των εννοιών. Ο τρόπος με τον 

οποίο θα οριστεί μια τέτοια απεικόνιση, δίνει έμφαση σε διαφορετικού τύπου πληροφορίες κάθε 

φορά και κατά συνέπεια έχει μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση του μοντέλου. 

Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις μεθόδους ένθετου χώρου. Στην 

πρώτη περίπτωση οι μέθοδοι απλά συγκεντρώνουν στατιστικά, (π.χ. τη μέγιστη και την ελάχιστη 

τιμών) των χαρακτηριστικών όλων των στιγμιότυπων σε κάθε αντικείμενο, χωρίς να γίνεται κάποια 

διάκριση των αντικειμένων. Αυτές οι μέθοδοι καλούνται μέθοδοι χωρίς λεξικό [85]. Μια απλοϊκή 

τέτοια μέθοδο προτάθηκε από τον Dong [87], η οποία απεικονίζει κάθε αντικείμενο στον μέσο όρο 

των στιγμιότυπών του, ενώ μια άλλη απλή μέθοδος που απεικονίζει τα αντικείμενα σε ένα διάνυσμα 

που αποτελείτε από τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές των χαρακτηριστικών των στιγμιότυπών τους 

παρουσιάζεται στο [95]. 

Στην άλλη περίπτωση, στις μεθόδους με τη χρήση λεξικού (vocabulary-based methods), η συνάρτηση 

απεικόνισης από τον χώρο των αντικειμένων στον χώρο των εννοιών, κατασκευάζεται έτσι ώστε να 

λαμβάνονται υπόψιν το πώς τα στιγμιότυπα κάθε αντικειμένου ταιριάζουν με πρότυπα που έχουν 

ανακαλυφθεί εκ των προτέρων στον χώρο των στιγμιότυπων. Στις περιπτώσεις αυτές το λεξικό 

περιέχει πληροφορίες για όλες τις κλάσεις (έννοιες) στο χώρο των στιγμιότυπων του συνόλου 

εκπαίδευσης. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται αρχικά για την κατηγοριοποίηση των 

στιγμιότυπων ενός καινούργιου αντικειμένου και στη συνέχει για την ένθεση του αντικειμένου στον 

χώρο των εννοιών. Στην ειδική περίπτωση των μεθόδων που βασίζονται σε ιστογράμματα το 

διάνυσμα 𝒗 περιγράφει την κατανομή (ιστόγραμμα) των στιγμιότυπων στις διαφορετικές κλάσεις 

(έννοιες) του λεξικού. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάθε διάνυσμα που περιγράφει ένα αντικείμενο, μας 

δίνει πληροφορία για τη σύσταση του αντικειμένου ως προς τις έννοιες στον χώρο των στιγμιότυπων. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση, είναι το να συσχετιστούν τα αντικείμενα με εκείνα τα 

στιγμιότυπα που περιέχουν την μεγαλύτερη, ως προς τη διάκριση των αντικειμένων, πληροφορία, 

μέσω της διαλογής των στιγμιότυπων. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος των αντικειμένων απεικονίζεται 

σε έναν ελαττωμένο χώρο των στιγμιότυπων, που περιέχει μόνο τα πιο πληροφοριακά στιγμιότυπα. 

Σε αυτήν την περίπτωση κατηγοριοποιητές του χώρου των στιγμιότυπων, ή ακόμα και κλασικοί 

αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν αν χρησιμοποιηθούν [96]. Ένας τέτοιος αλγόριθμος που 

προτάθηκε πρόσφατα είναι ο MILDM [97]. Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται σε μια διακριτική 

απεικόνιση όπου τα πληροφοριακά στιγμιότυπα διαλέγονται έτσι ώστε τα αντικείμενα να μπορούν 

να διαχωριστούν κατά τον καλύτερο τρόπο στον νέο χώρο. 

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα αλγορίθμων που χρησιμοποιούν το παράδειγμα του ένθετου 

χώρου είναι ο MILES [98], ο JC2MIL [10], MILBoost [99] καθώς και ο MCILBoost [100]. Στον αλγόριθμο 

MILES τα αντικείμενα (bags) εντίθενται στον χώρο των χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας ένα μέτρο 

ομοιότητας στιγμιότυπων και στη συνέχεια επιλέγονται τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιώντας SVM με μέτρο τη νόρμα-1 (norm-1 SVM). Στον αλγόριθμο JC2MIL τα αντικείμενα 

εντίθενται σε έναν χώρο εννοιών μέσω της συσταδοποίησης. Σε αυτόν τον αλγόριθμο το πρόβλημα 

της συσταδοποίησης στον χώρο των εννοιών λύνεται από κοινού με το πρόβλημα της 

κατηγοριοποίησης έτσι ώστε η ένθεση στον χώρο των εννοιών να είναι η βέλτιστη για την 

συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. Στον αλγόριθμο MILBoost συνδυάζονται συναρτήσεις κόστους από 

την βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων με τη γενική κλάση αλγορίθμων AnyBoost 

που προτάθηκε από τους Mason κ.α. [101], ενώ ο MCILBoost είναι ένας αλγόριθμος που σε ένα 
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πλαίσιο πραγματοποιεί κατηγοριοποίηση σε επίπεδο εικόνας (δηλαδή σε επίπεδο αντικειμένων 

(bags)), κατάτμηση ιατρικών εικόνων (medical image segmentation) καθώς και συσταδοποίηση σε 

επίπεδο τμήματος (patch) εικόνας (δηλαδή σε επίπεδο στιγμιότυπου). Πρόσφατα έχουν προταθεί 

δύο αρχιτεκτονικές Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα [102], 

για μια από άκρη σε άκρη (end-to-end) εκπαίδευση ενός κατηγοριοποιητή Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων καθώς και σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα βασισμένα στην προσοχή (attention-based 

neural networks) [103] για την απόκτηση πληροφοριών για τον βαθμό συνεισφοράς κάθε 

στιγμιότυπου στην κατηγοριοποίηση κάθε αντικειμένου. Τέλος, στο πεδίο της βαθιάς Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων ο αλγόριθμος DMIL [104] χρησιμοποιεί μια νεωτερική προσέγγιση για 

κατηγοριοποίηση και αυτόματο σχολιασμό (annotation) εικόνων. 

2.7.2 Ανασκόπηση μεθόδων για την επιλογή στιγμιότυπων σε αλγορίθμους Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Σε αρκετές εργασίες, η επιλογή στιγμιότυπων που προτείνονται βασίζονται σε διαφορετικές τεχνικές. 

Στην περίπτωση του αλγορίθμου MILES [98] κάθε στιγμιότυπο αναπαρίσταται ως ένα χαρακτηριστικό 

στον ένθετο χώρο. Κατά αυτόν τον τρόπο η επιλογή στιγμιότυπων είναι ισοδύναμη με την επιλογή 

χαρακτηριστικών στον ένθετο χώρο και γίνεται χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ένα μέτρο ομοιότητας. 

Στον αλγόριθμο MILIS [105] τα στιγμιότυπα απεικονίζονται μέσω ενός μέτρου ομοιότητας σε μια 

αναπαράσταση ενός χαρακτηριστικού και επιλέγονται μέσω της ποικιλόμορφης πυκνότητας (diverse 

density) [91] έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά με μεγάλη ποικιλόμορφη πυκνότητα να είναι κοντά σε 

αντικείμενα (bags) της θετικής κλάσης ενώ αυτά με χαμηλή ποικιλόμορφη πυκνότητα να είναι μακριά 

από τα αντικείμενα της αρνητικής κλάσης. Σε αλγορίθμους βαθιάς μάθησης που εμπίπτουν στο πεδίο 

της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όπως ο DMIL [104] τα στιγμιότυπα επιλέγονται αυτόματα 

ως περιοχές ενδιαφέροντος (regions of interest) με την ελάττωση των νευρώνων σε κάθε επίπεδο 

του νευρωνικού δικτύου. Τέλος o αλγόριθμος DMIL που προτάθηκε από τους Kandemir και Hamprech 

[106], πραγματοποιεί ένα είδος επιλογής στιγμιότυπων, με το μοντελοποιεί της κατανομές των 

στιγμιότυπων με διαφορετικές κλάσεις χρησιμοποιώντας γκαουσιανές συναρτήσεις των οποίων οι 

παράμετροι μαθαίνονται μέσω συσταδοποίησης (clustering). 

2.8 Ανασκόπηση των τανυστικών τεχνικών στα πεδία της επεξεργασίας 

σημάτων και στη μηχανική μάθηση 
Οι τεχνικές που βασίζονται σε τανυστές έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια στα πεδία 

της επεξεργασίας σήματος και στη μηχανική μάθηση για μια πλειάδα προβλημάτων [107]. 

Τανυστικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί στο πρόβλημα του τυφλού διαχωρισμού πηγών (blind 

source separation, όπως π.χ. στο [108] όπου χρησιμοποιούνται προσαρμοστικοί αλγόριθμοι CP 

αποδόμησης για την παρακολούθηση των πηγών στον χρόνο. Στο πεδίο του τυφλού διαχωρισμού 

επικοινωνιών διαιρεμένων κωδίκων πολλαπλών χρηστών και πολλαπλής πρόσβασης (blind multiuser 

code-division multiple access communications) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί η CP αποδόμηση [109]. 

Τανυστικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα στα προβλήματα της εκτίμησης γκαουσιανού 

μίγματος παραμέτρων (gaussian mixture parameter estimation) [110], των συστημάτων προτάσεων 

συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering-based recommender systems) [111], της 

μοντελοποίησης θεμάτων (topic modelling) [112]. Τέλος, τανυστικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί 

και στον τομέα της πολυδιάστατης διακριτικής μάθησης υποχώρων (multilinear discriminative 

subspace learning) [113, 114], τομέας που είναι ο πιο κοντινός στον τομέα αυτής της διατριβής. Ο 

ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην εκτεταμένη εργασία ανασκόπησης των 

Sidiropoulos κ.α. [107] για μια σε βάθος ανάλυση. 

Τανυστικές αποδομήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα στο πρόβλημα της αποκατάστασης 

εικόνας (image restoration) με ομαδοποίηση τμημάτων (patches) της εικόνας [115], ή για συμπίεση 

και αναδόμηση εικόνας [116, 117] με το να αφαιρούνε την πλεονάζουσα πληροφορία τόσο στον 
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χωρικό όσο και στον φασματικό τομέα. Σε αντίθεση με την πολυκαναλική (multichannel) 

κωδικοποίηση σημάτων και εικόνας που πολλές φορές επωφελείται από τις τεχνικές τανυστικής 

αποδόμησης λόγω της δομημένης φύσης τους, η κωδικοποίηση τρισδιάστατων γεωμετρικών 

πλεγμάτων εξακολουθεί να βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές όπως π.χ. στον μετασχηματισμό 

Fourier γραφημάτων (graph Fourier transform) [118]. 

Μια άλλη κοινή άποψη, σε πολλές εφαρμογές όπου εμπλέκονται πολυδιάστατα δεδομένα, είναι η 

εκμετάλλευση της αραιής αναπαράστασης (sparsity) των δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης 

μπορεί να ανατρέξει στην εργασία ανασκόπησης [119], όπου παρουσιάζονται μερικές βασικές 

τεχνικές στην αραιή ανάκτηση (sparse recovery) τανυστών υψηλής τάξης και χαμηλού βαθμού με τις 

αντίστοιχες εφαρμογές τους. 

Τέλος στο πεδίο της εξαγωγής χαρακτηριστικών και της κατηγοριοποίησης βασισμένης σε τανυστική 

αποδόμηση έχουν προταθεί η υψηλής τάξη διακριτική ανάλυση (High Order Discriminant Analysis – 

HΟDA) από τους Phan και Cichocki [120] για την κατηγοριοποίηση εικόνων και εικόνων κινήσεων 

(motor imagery). Πρόσφατα, στο [121] έχει προταθεί ένα πλαίσιο για την εξαγωγή κοινών (common) 

και ατομικών (individual) χαρακτηριστικών από εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας την μη αρνητική 

αποδόμηση CP καθώς και την αποδόμηση LL1 [122] η οποία είναι μια αποδόμηση πολυγραμμικού 

βαθμού-(𝐿𝑟, 𝐿𝑟, 1). 

2.9 Ανασκόπηση της κατηγοριοποίησης δεδομένων με ελλείπουσες τιμές 
Πολλές φορές, σε πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές, παρατηρείται το φαινόμενο των μερικών 

παρατηρούμενων τιμών ή των ατελών δεδομένων. Δεδομένα με ελλείπουσες τιμές παρατηρούνται 

για διάφορους λόγους. Η αστοχία των συστημάτων καταγραφής κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, 

όπως π.χ. η παροδική αστοχία των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια ενός εγκεφαλογραφήματος[34], 

κοστοβόρα πειράματα όπου ο χαρακτηρισμός των δεδομένων δυσχεραίνει την κατάσταση, ο 

θόρυβος που υπεισέρχεται στις μετρήσεις ή η απομάκρυνση των παρεμβολών είναι μερικές από τις 

αιτίες για τις οποίες παράγονται ελλιπή δεδομένα.  

Στις περιπτώσεις της επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, οι μη παρατηρούμενες τιμές θα πρέπει είτε 

να αφαιρεθούν από τα δεδομένα είτε να αποδοθούν σε αυτές τιμές, χρησιμοποιώντας στατιστικές 

μεθόδους [123], πριν από τη συμπερασματική διαδικασία. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση, κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης δεδομένων με 

ελλείπουσες τιμές βασίζεται στην υπόθεση ότι τα παρατηρούμενα δεδομένα είναι χαμηλού βαθμού 

(low rank) [124, 125]. Η υπόθεση αυτή υπονοεί ότι υπάρχουν κάποια πρότυπα – συστατικά 

(components) εντός των δεδομένων τα οποία μπορούν να αναδομήσουν επιτυχώς όλα τα 

αντικείμενα (samples). Για παράδειγμα, στο [124] το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης 

αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα συμπλήρωσης μητρώων μέσω της βελτιστοποίησης του βαθμού 

(rank minimization) του μητρώου, ενώ στο [125] η κατηγοριοποίηση διενεργείται χρησιμοποιώντας 

την υπόθεση του χαμηλού βαθμού μητρώου, αλλά χωρίς να πραγματοποιείται κάποιο βήμα 

συμπλήρωσης μητρώου. 

Τέλος, στην περίπτωση των πολυδιάστατων δεδομένων, στο [126] προτείνεται μια κατηγοριοποίηση 

που βασίζεται σε μέτρα ανομοιότητας, ενώ οι ελλείπουσες τιμές εκτιμώνται, από τανυστική 

αποδόμηση υψηλής τάξης, και η κατηγοριοποίηση γίνεται στα συμπληρωμένα δεδομένα. 
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3 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΑΝΥΣΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Σε αυτό το κεφάλαιο, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της τανυστικής αποδόμησης μεγάλου όγκου, με 

ελλείπουσες τιμές. Για τον σκοπό αυτό, υπολογίζουμε μια βαθμού 𝑅 CP αποδόμηση του τανυστή 

(αναπαράστασή του από ένα άθροισμα 𝑅  τανυστών βαθμού ένα), βασιζόμενοι μόνο στις 

παρατηρούμενες τιμές, οι οποίες συνήθως αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των τιμών 

ενός τανυστή. 

Όπως θα δούμε και παρακάτω, το πρόβλημα αυτό μπορεί να διατυπωθεί, ως ένα μη γραμμικό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης μιας αντικειμενικής συνάρτησης, που να υπολογίζει το κόστος της CP 

αποδόμησης, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις παρατηρούμενες τιμές. Για να αντιμετωπίσουμε το 

παραπάνω πρόβλημα με έναν κατανεμημένο τρόπο, διαμερίζουμε τα δεδομένα εκπαίδευσής (δηλ. 

τις παρατηρούμενες τιμές του τανυστή), καθώς και τα μητρώα παραγόντων, σε ανεξάρτητα 

κομμάτια, έτσι ώστε σε κάθε εποχή, ο υπολογισμός να συντελείται ταυτόχρονα σε διαφορετικές 

μηχανές (ή πυρήνες), ενημερώνοντας διαφορετικά (ανεξάρτητα) μέρη των μητρώων παραγόντων. Σε 

αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις, αντί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα βελτιστοποίησης εξ’ 

ολοκλήρου, χρησιμοποιούμε τον τελεστή εγγύτητας (proximal operator) [79], για να λύσουμε σε κάθε 

βήμα ένα, πιο εύκολο, τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αν και ο τελεστής εγγύτητας, ο οποίος, 

όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2 είναι ένα τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, μπορεί να υπολογιστεί με 

οποιονδήποτε αναλυτικό (αν είναι δυνατόν) ή αριθμητικό τρόπο, στη προσέγγισή μας προτείνουμε, 

να γίνει ο υπολογισμός του με τη μέθοδο της Στοχαστικής Κατάβασης Παραγώγου (Stochastic 

Gradient Descent – SGD), η οποία είναι αφ’ ενός αρκετά αποδοτική σε μη κυρτά προβλήματα και αφ’ 

εταίρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εύκολα, στον κατανεμημένο υπολογισμό. Προφανώς, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης για τον υπολογισμό του 

τελεστή εγγύτητας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε έναν καινούργιο proximal αλγόριθμο για CP αποδόμηση 

(GenProxSGD), ο οποίος είναι κατάλληλος για πολυδιάστατα δεδομένα με ελλείπουσες τιμές και ο 

οποίος συγκλίνει περίπου 2.8 φορές γρηγορότερα από υπάρχοντες αλγορίθμους αιχμής. 

Επιπλέον, προτείνουμε δύο κατανεμημένους αλγόριθμους, τους Parallel ProxSGD και StrProxSGD, 

που βασίζονται στον GenProxSGD και οι οποίοι ακολουθούν δύο διαφορετικά σχήματα διαμερισμού 

των δεδομένων εκπαίδευσης και των μητρώων των παραγόντων ([6] και [4, 59]), ενώ 

εκμεταλλεύονται την αραιότητα (sparsity) των δεδομένων μεγάλης διαστατικότητας. Από τα 

πειράματα που διεξαγάγαμε, φαίνεται ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι είναι περίπου 2 φορές πιο 

αποδοτικοί ως προς την ταχύτητα σύγκλισης από υπάρχοντες αλγορίθμους αιχμής. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, δείχνουμε, ακόμα, ότι οι αλγόριθμοι που προτείνουμε κλιμακώνονται σε σχέση 

με τη διαστατικότητα, τον βαθμό της CP αποδόμησης και τον αριθμό των πυρήνων υπολογισμού (CPU 

cores) που μετέχουν στους υπολογισμούς. Επιπλέον, δείχνουμε ότι χρησιμοποιώντας τον StrProxSGD 

μπορούμε να υπολογίσουμε αποδοτικά, μέσω της CP αποδόμησης, τις ελλείπουσες τιμές τανυστών 

3ης τάξης με τις διαστάσεις τους να ποικίλουν από 104 × 104 × 104 (1012 τιμές) μέχρι 108 × 108 ×

108 (1024 τιμές), από μόνο 107 παρατηρούμενες τιμές. 

Τέλος, δείχνουμε ότι οι μέθοδοι που προτείνουμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά και σε 

πραγματικά δεδομένα μεγάλου όγκου. Εφαρμόζοντας τους προτεινόμενους αλγορίθμους, δείχνουμε 

ότι μπορούμε να αναδομήσουμε μια υπερφασματική εικόνα (hyperspectral image) από μόλις 10% 

των στοιχείων της. Δείχνουμε πειραματικά ότι, στην αναδόμηση της υπερφασματικής εικόνας, 

πετυχαίνουμε 2.86 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτήν που πετυχαίνουν οι εξεταζόμενοι 

αλγόριθμοι αιχμής, καθώς και μια οπτικά καλύτερη αναδόμηση. Τέλος, εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο 
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StrProxSGD στα δεδομένα του Netflix και παρατηρούμε ότι, σε σχέση με τους εξεταζόμενους 

αλγορίθμους αιχμής, πετυχαίνουμε 1.37 φορές καλύτερο Σχετικό Τυπικό Σφάλμα (Relative Standard 

Error – RSE). 

Οι προτεινόμενοι κατανεμημένοι αλγόριθμοι βασίζονται σε διαφορετικά σχήματα διαμέρισης των 

δεδομένων εκπαίδευσης και εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του κάθε σχήματος. Κατ’ αρχάς, η 

proximal προσέγγισή μας, εφαρμόζεται σε τυχαία διαμερισμένα σύνολα εκπαίδευσής (μη πλήρεις 

τανυστές) [6], όπου η εκπαίδευση (αποδόμηση) εκτελείται παράλληλα σε κάθε ένα από αυτά τα 

κομμάτια, ενώ στο τέλος της κάθε εποχής συντελείται ένα βήμα σύντηξης (fusion step) των 

διαφορετικών μοντέλων, ώστε να γίνει μοναδικά η ενημέρωση των τιμών των παραγόντων. Επίσης, 

εφαρμόζουμε την προσέγγισή μας, σε στρωματοποιημένα (stratified) δεδομένα εκπαίδευσής [59], 

όπου η προσεχτική στρωματοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα οι υπολογισμοί να γίνονται 

παράλληλα, χωρίς να χρειάζεται το βήμα σύντηξης (κάτι που σε κάθε περίπτωση μας δίνει μη ακριβή 

μοντέλα). Μια άλλη προσέγγιση είναι η ISGD [127], που προτάθηκε το 2010 από τους Zinkevich κ.α., 

όπου η εκπαίδευση γίνεται ανεξάρτητα (παράλληλα) σε τυχαία διαμερισμένα σύνολα εκπαίδευσης, 

έως τη σύγκλιση του κάθε μοντέλου, ενώ το βήμα της σύντηξης των διαφορετικών μοντέλων 

συντελείται για μία και μοναδική φορά στο τέλος του αλγορίθμου. Είναι προφανές, ότι δεν έχει 

κάποιο νόημα να εφαρμόσουμε την προτεινόμενη proximal προσέγγισή μας σε ένα τέτοιο σχήμα. Οι 

προτεινόμενοι αλγόριθμοι, συγκρίνονται με τους αλγορίθμους Parallel SGD [6], Stratified SGD [59] 

και ISGD [127] και στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδεικνύονται πιο αποδοτικοί. 

3.1 Η μέθοδος Proximal Stochastic Gradient Descent 
Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζουμε την προτεινόμενη μέθοδο Proximal Stochastic Gradient 

Descent, για την επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των ελλειπουσών τιμών ενός τανυστή μέσω 

μιας CP αποδόμησης. Στην αρχή, θα ορίσουμε την αντικειμενική συνάρτηση, για το πρόβλημα αυτό, 

και θα υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του τοπικού 

προβλήματος βελτιστοποίησης (δηλ. την εφαρμογή του τελεστή εγγύτητας) σε κάθε βήμα. Τέλος, θα 

αναπτύξουμε τον γενικό proximal αλγόριθμο (GenProxSGD) και τους δύο κατανεμημένους 

αλγόριθμους Parallel ProxSGD και StrProxSGD. 

3.1.1 Διατύπωση του προβλήματος 
Για απλότητα στην παρουσίαση και χωρίς απώλεια της γενικότητας, ας θεωρήσουμε έναν 

πραγματικό τανυστή 𝓧 ∈ ℝI×𝐽×K 3ης τάξης, βαθμού 𝑅 με πλήρεις τιμές. Η μέθοδος, καθώς και όλοι 

οι αλγόριθμοι που θα παρουσιάσουμε μπορούν να επεκταθούν και για τανυστές μεγαλύτερης τάξης. 

Θεωρούμε το σύνολο 𝛺 ⊂ {1, 2, … , 𝛪} × {1, 2, … , 𝐽} × {1, 2, … , 𝐾} να είναι εκείνο το υποσύνολο του 

συνόλου όλων του δεικτών του 𝓧, οι οποίοι αναφέρονται στις παρατηρούμενες τιμές του 𝓧. Επίσης, 

θεωρούμε τον τανυστή ένδειξης (indicator tensor) 𝓦 ∈ ℝI×𝐽×K, έτσι ώστε 𝓦(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 1, ∀(𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈

𝛺  και μηδέν οπουδήποτε αλλού. Ο σκοπός μας είναι να αποδομήσουμε τον τανυστή 𝓧 , 

υπολογίζοντας τα τρία μητρώα παραγόντων 𝐔, 𝐕, 𝐖 έτσι ώστε 

 𝓧 ≈ ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

 (3.1) 

 

βασιζόμενοι μόνο στο υποσύνολο των παρατηρούμενων τιμών του 𝓧, που θα συμβολίζουμε ως 𝓧𝛺. 

Έτσι, το πρόβλημα της συμπλήρωσης των τιμών του τανυστή 𝓧 μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 min
𝐔,𝐕,𝐖

‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

)‖

F

2

 (3.2) 
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Η αντικειμενική συνάρτηση, που θεωρούμε για τον υπολογισμό της CP αποδόμησης, υπολογίζει την 

εγγύτητα της υπολογιζόμενης αποδόμησης (3.1) από τις παρατηρούμενες τιμές του 𝓧 και μπορεί να 

οριστεί ως εξής: 

 

L(𝐔, 𝐕, 𝐖) = ‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

)‖

F

2

= ∑ (xijk − ∑ 𝐔i,r°𝐕j,r°𝐖k,r

R

r=1

)

2

(i,j,k)∈Ω

= ∑ Lxijk
(𝐔, 𝐕, 𝐖)

(i,j,k)∈Ω

 (3.3) 

 

Η παραπάνω αντικειμενική συνάρτηση έχει εκφραστεί ως άθροισμα συναρτήσεων κόστους 

𝐿𝑥𝑖𝑗𝑘
(𝐔, 𝐕, 𝐖), που αναφέρονται στο κόστος της αποδόμησης για κάθε παρατηρούμενο στοιχείο του 

αρχικού τανυστή  𝑥𝑖𝑗𝑘 , (𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈ 𝛺 . Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνολική αποδόμηση του τανυστή, 

λαμβάνει υπόψιν μόνο τις παρατηρούμενες τιμές του. Ας σημειώσουμε εδώ, ότι και άλλες 

συναρτήσεις κόστους που χρησιμοποιούνται σε πραγματικά προβλήματα, όπως η Kullback-Leiber 

απόκλιση (Kullback-Leiber divergence) ή η 𝐿𝑝  κανονικοποίηση [128], μπορούν να εκφραστούν ως 

άθροισμα συναρτήσεων κόστους, έτσι ώστε να αναφέρονται σε κάθε στοιχείο του τανυστή 

ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, αντικειμενικές συναρτήσεις, που βασίζονται στις παραπάνω συναρτήσεις 

κόστους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο SGD. 

3.1.2 Γενικός Proximal Αλγόριθμος για την CP αποδόμηση τανυστών 
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2 στη Σχέση (2.33), ο αλγόριθμος της εγγείας ελαχιστοποίησης (proximal 

minimization algorithm) απαιτεί ο τελεστής εγγύτητας να εφαρμόζεται στο τρέχον σημείο της 

βελτιστοποίησης, παράγοντας το επόμενο σημείο, ξεκινώντας από ένα τυχαίο σημείο (π.χ. από μια 

τυχαία αρχικοποίηση των παραγόντων της αποδόμησης 𝐔0, 𝐕0,𝐖0). 

Ο τελεστής εγγύτητας (2.31), στην περίπτωση μιας CP αποδόμησης, παίρνει την εξής μορφή: 

 
proxg𝐿(�̃�, �̃�, �̃�) = argmin

𝑼,𝑽,𝑾
(L(𝐔, 𝐕, 𝐖) +

1

2g
‖𝐔 − �̃�‖

F

2
+ ‖𝐕 − �̃�‖

F

2
+ ‖𝐖 − �̃�‖

F

2
)  

 
(3.4) 

 

Συνεπώς, σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, θα πρέπει να επιλυθεί ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

(3.4). Η αντικειμενική συνάρτηση που θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί σε κάθε βήμα, όπως προκύπτει 

από τις Εξισώσεις (3.3) και (3.4) είναι η 

ℒ(𝐔, 𝐕, 𝐖) = ‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r
R
r=1 )‖

F

2
+

1

2g
(‖𝐔 − �̃�‖

F

2
+ ‖𝐕 − �̃�‖

F

2
+ ‖𝐖 − �̃�‖

F

2
) (3.5) 

όπου �̃�, �̃�, �̃� είναι οι παράγοντες της αποδόμησης, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί στο προηγούμενο 

βήμα του αλγορίθμου. Στην προσέγγισή μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο SGD, για την επίλυση 

αυτών των προβλημάτων βελτιστοποίησης, και για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εκφράσουμε την 

αντικειμενική συνάρτηση (3.5) ως άθροισμα των τοπικών σφαλμάτων των παρατηρούμενων τιμών 

του τανυστή 𝓧. Για να καταλήξουμε σε μια τέτοια αναλυτική μορφή, θα πρέπει να γράψουμε το 

δεύτερο μέρος της Εξίσωσης (3.5), ως άθροισμα των παρατηρούμενων τιμών του 𝓧. Θα αποδείξουμε 

τον τύπο για τον πρώτο όρο του αθροίσματος ‖𝐔 − �̃�‖
F

2
, καθώς οι άλλοι όροι παράγονται με όμοιο 

τρόπο. 
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‖𝐔 − �̃�‖
F

2
= ∑‖𝐔i,∗ − �̃�i,∗‖

F

2
𝐼

𝑖=1

= ∑ 𝓝𝑖,∗,∗

‖𝐔i,∗ − �̃�i,∗‖
F

2

𝓝𝑖,∗,∗

𝐼

𝑖=1

=

∑ ∑ ∑ 𝓘[(𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈ Ω]
‖𝐔i,∗ − �̃�i,∗‖

F

2

𝓝𝑖,∗,∗

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

= ∑
‖𝐔i,∗ − �̃�i,∗‖

F

2

𝓝𝑖,∗,∗
(𝑖,𝑗,𝑘)∈𝓧

 (3.6) 

 

όπου 𝓝𝑖,∗,∗ είναι το πλήθος των παρατηρούμενων τιμών στο 𝑖 μπροστινό κομμάτι του τανυστή 𝓧 και 

𝓘[(𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈ Ω]  είναι η συνάρτηση ένδειξης (indicator function) του συνόλου των δεικτών των 

παρατηρούμενων τιμών του 𝓧  ( 𝓘(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 1 ,  ∀(𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈ Ω και μηδέν οπουδήποτε αλλού). 

Συνδυάζοντας τις Εξισώσεις (3.3)  και (3.6) μπορούμε να καταλήξουμε στην εξής αντικειμενική 

συνάρτηση, εκφρασμένη ως άθροισμα των παρατηρούμενων τιμών του τανυστή: 

 

ℒ(𝑼, 𝑽, 𝑾) = ∑ [(xijk − ∑ 𝑼∗,𝑟°𝑽∗,𝑟°𝑾∗,𝑟

R

r=1

)

2

(𝑖,𝑗,𝑘)∈Ω

+
1

2g
(

‖𝑼𝑖,∗ − �̃�𝑖,∗‖
F

2

𝓝𝑖,∗,∗
+

‖𝑽𝑗,∗ − �̃�𝑖,∗‖
F

2

𝓝∗,𝑗,∗
+

‖𝑾𝑘,∗ − �̃�𝑖,∗‖
F

2

𝓝∗,∗,𝑘
)]  

= ∑ ℒxijk
(𝑼, 𝑽, 𝑾)

(𝑖,𝑗,𝑘)∈Ω

 

(3.7) 

 

Αλγόριθμος 2: Γενικός Proximal αλγόριθμος για τη CP αποδόμηση (General Proximal Algorithm 

for CP decomposition – GenProxSGD) 

Είσοδος: ο μη πλήρης τανυστής 𝓧𝛺 , αριθμός των εποχών της SGD για κάθε υπολογισμό του 
τελεστή εγγύτητας: nrSGDsteps, το πλήθος των παρατηρούμενων τιμών ανά κομμάτι του τανυστή 
N_i, N_j, N_k 
 
Αρχικοποίησε τυχαία τους παράγοντες 𝑼0, 𝑽0, 𝑾0  

while not converged do 
     �̃� ← 𝑼0 
     �̃� ← 𝑽0 
     �̃� ← 𝑾0 
     for i=1 to nrSGDsteps do 
          τρέξε μια εποχή του SGD στην αντικειμενική συνάρτηση (3.7) 
          ενημέρωσε τα 𝑼0, 𝑽0, 𝑾0 
     end for 
end while 

 

 

Στον Αλγόριθμο 2, ο αριθμός των εποχών της SGD, που εκτελούνται σε κάθε proximal βήμα του 

αλγορίθμου, σχετίζεται με την ακρίβεια της λύσης του τοπικού προβλήματος βελτιστοποίησης, κατά 

τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. Όπως είδαμε και παραπάνω, ο υπολογισμός του τελεστή 

εγγύτητας σε ένα σημείο, θα μας δώσει ένα σημείο που ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση 

και θα βρίσκεται, ταυτόχρονα, κοντά στο προηγούμενο σημείο (το όρισμα του τελεστή). Συνεπώς, 

είναι λογικό να υιοθετήσουμε έναν περιορισμένο αριθμό βημάτων της SGD, δηλ. να λύσουμε χωρίς 

υψηλή ακρίβεια το τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, για τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. 
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Στην πράξη, και όπως φάνηκε από τις πειραματικές διαδικασίες, που θα περιγράψουμε παρακάτω, 

δεν απαιτούνται πάνω από 5  επαναλήψεις της SGD σε κάθε proximal βήμα, για να λύσουμε 

ικανοποιητικά τα τοπικά προβλήματα βελτιστοποίησης. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πειραματικά, ότι αν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη ακρίβεια για τον 

υπολογισμό του proximal τελεστή (περισσότερα βήματα της SGD) στην αρχή του αλγορίθμου (όταν, 

δηλαδή, το τρέχον σημείο είναι ακόμα μακριά από το σημείο σύγκλισης), αυτό οδηγεί σε 

γρηγορότερη σύγκλιση του αλγορίθμου. Αντίθετα, όταν το τρέχον σημείο βρίσκεται κοντά στο σημείο 

σύγκλισης (τοπικό ελάχιστο), δεν απαιτούνται πολλές επαναλήψεις της SGD, ανά proximal βήμα. 

Σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, θα μπορούσε να οριστεί ένα σχήμα χειρισμού της ακρίβειας 

(accuracy manipulation scheme), στον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. 

Τα πλήθη των παρατηρούμενων στοιχείων ανά κομμάτι του τανυστή, 𝓝𝑖,∗,∗, 𝓝∗,𝑗,∗, 𝓝∗,∗,𝑘 , 𝑖 =

1, 2, … , 𝐼, 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽, 𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 , που εμφανίζονται στην αντικειμενική συνάρτηση (3.7), 

παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των υπολογισμών και ο υπολογισμός τους, ένας 

κοστοβώρος υπολογισμός, όταν πρόκειται για τανυστές πολύ μεγάλου μεγέθους, μπορεί να 

προηγηθεί των επαναλήψεων και να εισαχθεί ως παράμετρος στον αλγόριθμο. 

Τέλος, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 2, η σταθερή παράμετρος 𝑔, η οποία παίζει τον ρόλο του 

βήματος προς το ελάχιστο της συνάρτησης, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια ακολουθία 

𝑔𝑡 , 𝑡 = 1,2, …, τέτοια ώστε 𝑔𝑡 > 0 and ∑ 𝑔𝑡∞
𝑡=1 = ∞, η οποία εγγυάται την σύγκλιση της μεθόδου 

[79]. 

Αν και η πολυπλοκότητα του Αλγορίθμου 2 είναι πολλαπλάσια της πολυπλοκότητας του SGD (αφού 

σε κάθε proximal βήμα, υπολογίζεται ένα πλήθος ολόκληρων εποχών της SGD, για τον υπολογισμό 

του τελεστή εγγύτητας), εν τούτοις, η μέθοδος που προτείνουμε τείνει να συγκλίνει πιο γρήγορα, και 

πολλές φορές σε καλύτερα τοπικά ελάχιστα, από την SGD, όπως θα δείξουμε πειραματικά σε 

επόμενη ενότητα. 

3.1.3 Υπολογισμός του τελεστή εγγύτητας 
Για τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας της Εξίσωσης (3.4), θα πρέπει να επιλυθεί ένα τοπικό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης. Σε αυτήν την παράγραφο, θα περιγράψουμε, εν συντομία, τις 

επαναλήψεις της SGD, για τον υπολογισμό των μητρώων παραγόντων 𝑼, 𝑽, 𝑾 και θα δώσουμε τους 

αναλυτικούς τύπους των παραγώγων που εμπλέκονται σε αυτούς τους υπολογισμούς. 

Ας συμβολίσουμε συνολικά τα μητρώα παραγόντων της CP αποδόμησης, 𝑼, 𝑽, 𝑾, με το μητρώο 𝜣 

και ϑ ας είναι ένα οποιοδήποτε στοιχείο του μητρώου αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαναλήψεις 

της SGD θα είναι: 

 ϑt+1 = ϑt − ηt|Ω|∇ℒxijk
(ϑ) (3.8) 

 

Σε κάθε επανάληψη, η μέθοδος SGD επιλέγει τυχαία ένα σημείο εκπαίδευσης (παρατηρούμενη τιμή 

του τανυστή), 𝑥𝑖𝑗𝑘, και υπολογίζει την επόμενη ενημέρωση ϑt+1 της αντίστοιχης παραμέτρου, με το 

να κλιμακώνει την τιμή της παραγώγου ∇ℒxijk
(ϑ) , στο σημείο 𝑥𝑖𝑗𝑘 , με το πλήθος των 

παρατηρούμενων τιμών |Ω| του τανυστή. Με τον τρόπο αυτό, η SGD υπολογίζει, σε κάθε σημείο του 

συνόλου εκπαίδευσης, μια εκτίμηση της παράγωγου με θόρυβο, ο οποίος ωστόσο εξαλείφεται 

μακροπρόθεσμά, προσεγγίζοντας την αναμενόμενη τιμή της παραγώγου (βλ. [4, 59]). Η ακολουθία 

ηt αποτελεί τον ρυθμό μάθησης (learning rate) της μεθόδου. 

Οι μερικές παράγωγοι της ∇ℒxijk
(ϑ) , για την αντικειμενική συνάρτηση (3.7), ως προς τις 

παραμέτρους 𝑢𝜌𝑙 , 𝑣ϱl, 𝑤ϱl δίνονται στις παρακάτω εξισώσεις: 
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∂ℒxijk

(𝐔, 𝐕, 𝐖)

∂uϱl
= {

−2 (𝑥𝑖𝑗𝑘 − ∑ 𝑢𝑖𝑟𝑣𝑗𝑟𝑤𝑘𝑟

𝑅

𝑟=1

) 𝑣𝑗𝑙𝑤𝑘𝑙 +
2

𝓝𝑖∗∗

(𝑢𝑖𝑙 − �̃�𝑖𝑙)

0, 𝜚 ≠ 𝑖

, 𝜚 = 𝑖 (3.9) 

 
∂ℒxijk

(𝐔, 𝐕, 𝐖)

∂𝑣ϱl
= {

−2 (𝑥𝑖𝑗𝑘 − ∑ 𝑢𝑖𝑟𝑣𝑗𝑟𝑤𝑘𝑟

𝑅

𝑟=1

) 𝑢𝑖𝑙𝑤𝑘𝑙 +
2

𝓝∗𝑗∗
(𝑣𝑗𝑙 − �̃�𝑗𝑙)

0, 𝜚 ≠ 𝑗

, 𝜚 = 𝑗 (3.10) 

 
∂ℒxijk

(𝐔, 𝐕, 𝐖)

∂𝑤ϱl
= {

−2 (𝑥𝑖𝑗𝑘 − ∑ 𝑢𝑖𝑟𝑣𝑗𝑟𝑤𝑘𝑟

𝑅

𝑟=1

) 𝑢𝑖𝑙𝑣𝑗𝑙 +
2

𝓝∗∗𝑘

(𝑤𝑘𝑙 − �̃�𝑘𝑙)

0, 𝜚 ≠ 𝑘

, 𝜚 = 𝑘 (3.11) 

 

3.2 Ο Παράλληλος proximal SGD αλγόριθμος (Parallel Proximal SGD – Parallel 

ProxSGD) 
Σε αυτή την υποενότητα, θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο Parallel Proximal SGD (Parallel ProxSGD), 

ο οποίος βασίζεται στο σχήμα διαμέρισης του PSGD [6]. 

Αλγόριθμος 3: Παράλληλος Proximal SGD αλγόριθμος για την CP αποδόμηση (Parallel Proximal 

SGD -Parallel ProxSGD) 

Είσοδος: ο μη πλήρης τανυστής 𝓧𝛺 , ο αριθμός των εποχών της SGD, ανά proximal βήμα: 
𝑛𝑟𝑆𝐺𝐷𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠, ο αριθμός των υπολογιστικών μηχανών (workers): 𝐶, το πλήθος των μη μηδενικών 
στοιχείων ανά κομμάτι του τανυστή: 𝐍𝐢, 𝐍𝐣, 𝐍𝐤 
 
Αρχικοποίησε τυχαία τα 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 
Διαμέρισε τυχαία και ομοιόμορφα το σύνολο 𝓧𝛺 σε C μέρη 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝐶  
Κατένειμε τα 𝐍𝐢, 𝐍𝐣, 𝐍𝐤, και τα 𝐶𝑖, 𝑖 = 1, 2, … , 𝐶 σε κάθε υπολογιστική μηχανή (worker) 
while not converged do 
     Κατένειμε τα 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 σε κάθε μηχανή (worker) 
     Τρέξε παράλληλα στο 𝐶𝑖 
          �̃� ← 𝑼0 
          �̃� ← 𝑽0 
          �̃� ← 𝑾0 
          for 𝑖 = 1 to 𝑛𝑟𝑆𝐺𝐷𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 do 
               τρέξε μια εποχή του SGD στην αντικειμενική συνάρτηση (3.7) 
               ενημέρωσε τα τοπικά μητρώα παραγόντων  𝑼𝐶𝒊

, 𝑽𝐶𝒊
, 𝑾𝐶𝒊

 
          end for 
     end τρέξε παράλληλα 
     σύλλεξε τους ανανεωμένους τοπικούς παράγοντες  𝑼𝐶𝒊

, 𝑽𝐶𝒊
, 𝑾𝐶𝒊  από τις μηχανές (workers) 

     ανανέωσε τα 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 υπολογίζοντας τον μέσο όρο των τοπικών μητρώων παραγόντων 
end while 

 

 

Στον αλγόριθμο Parallel ProxSGD, διαμερίζουμε τον μη πλήρη τανυστή 𝓧𝛺 σε 𝐶 ανεξάρτητα τυχαία 

κομμάτια, με βάση μια ομοιόμορφη κατανομή, τα οποία κατανέμονται στις υπολογιστικές μηχανές -

πυρήνες υπολογισμού- (workers). Σε κάθε πυρήνα, ανεξάρτητα και παράλληλα, εκτελούμε ένα 

proximal βήμα του GenProxSGD αλγορίθμου (Αλγόριθμος 1). Μετά από κάθε proximal βήμα, 

ακολουθεί ένα βήμα σύντηξης των τοπικών παραγόντων, που υπολογίστηκαν σε κάθε πυρήνα. Το 
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βήμα της σύντηξης επιτυγχάνεται, με τον υπολογισμό του μέσου όρου όλων των τοπικών 

παραγόντων, που έχουν συλλεχθεί από τους πυρήνες υπολογισμού. 

Ο μερικώς παρατηρούμενος τανυστής 𝓧𝛺 μπορεί να αναπαρασταθεί αποδοτικά, χρησιμοποιώντας 

ένα μητρώο, στο οποίο αποθηκεύονται εκείνοι μόνο οι δείκτες, που αντιστοιχούν στις 

παρατηρούμενες τιμές του 𝓧 (δηλαδή τα στοιχεία του 𝛺) και ένα διάνυσμα όπου αποθηκεύονται οι 

αντίστοιχες τιμές του τανυστή [32]. Στην υλοποίησή μας, χρησιμοποιήσαμε το MATLAB Tensor 

Toolbox Version 2.6 [129] και τη δομή sptensor για την αναπαράσταση των μερικώς παρατηρούμενων 

τανυστών. 

Το πλήθος των παρατηρούμενων τιμών κάθε κομματιού (slice) του τανυστή, 𝓝𝑖,∗,∗, 𝓝∗,𝑗,∗, 𝓝∗,∗,𝑘 , 𝑖 =

1, 2, … , 𝐼, 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽, 𝑘 = 1, 2, … , 𝐾 , που απαιτείται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής 

συνάρτησης (3.7) σε κάθε επανάληψη της SGD, παραμένει σταθερό σε κάθε proximal βήμα, και ως 

εκ τούτου και λόγω του ότι ο υπολογισμός αυτός μπορεί να είναι χρονοβόρος, όταν πρόκειται για 

τανυστές πολύ μεγάλου μεγέθους, υπολογίζεται μία φορά στην αρχή του αλγορίθμου και δίνεται ως 

παράμετρος μαζί με τον μερικώς παρατηρούμενο τανυστή 𝓧𝛺. 

Ας σημειώσουμε εδώ, ότι η διαμέριση των μητρώων παραγόντων δεν είναι αναγκαία, καθώς ο 

τανυστής 𝓧𝛺 διαμερίζεται τυχαία και ομοιόμορφα, γεγονός που δεν εξαλείφει τις εξαρτήσεις που 

υπάρχουν στον υπολογισμό της SGD κατά την εφαρμογή του τελεστής εγγύτητας. 

Η διαίσθηση πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι ότι σε κάθε proximal βήμα του αλγορίθμου, 

λύνεται ένα τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο είναι, κατά κανόνα, πιο εύκολο από το 

συνολικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα λύνεται παράλληλα σε κάθε πυρήνα 

υπολογισμού, στον οποίο χρησιμοποιείται ένα μερικό, αλλά διαφορετικό σε κάθε πυρήνα, 

υποσύνολο εκπαίδευσης. Το σφάλμα που εισάγεται από το βήμα σύντηξης, όπου υπολογίζεται ο 

μέσος όρος των τοπικών μητρώων παραγόντων, είναι μικρό, λόγω της τοπικότητας του τελεστή 

εγγύτητας. Επιπλέον, η ακρίβεια με την οποία λύνονται τα τοπικά προβλήματα, σε κάθε πυρήνα 

υπολογισμού, μπορεί να ελεγχθεί με τον αριθμό των εποχών της SGD, αν και η εμπειρία, από τα 

πειράματα που διεξαγάγαμε, δείχνει ότι ένα μικρό πλήθος εποχών ανά proximal βήμα μπορούν να 

μας δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Στον Parallel ProxSGD αλγόριθμο, η επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μηχανής (master) και των 

πυρήνων υπολογισμού (workers) εμφανίζονται σε δύο σημεία: 

1. Στην αρχή, όπου ο διαμερισμένος τανυστής και τα μητρώα του πλήθους των 

παρατηρούμενων τιμών ανά κομμάτι (slice) του τανυστή στέλνονται άπαξ στους πυρήνες 

υπολογισμού 

2. Κατά τη διάρκεια των υπολογισμών, όπου οι παράγοντες της CP αποδόμησης πρέπει να 

σταλούν από την κεντρική μηχανή (master) στους πυρήνες υπολογισμού, και αντίστροφα: η 

συλλογή των υπολογισμένων τοπικών παραγόντων της αποδόμησης, που βρίσκονται στους 

πυρήνες υπολογισμού, από την κεντρική μηχανή. 

Έτσι, συνολικά, το συνολικό ποσό των στοιχείων που μεταφέρονται είναι |Ω| + 𝐼 + 𝐽 + 𝐾 +

2[(𝐼 + 𝐽 + 𝐾)𝑅)] ∗ 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝛦𝜋𝛼𝜈𝛼𝜆ή𝜓휀𝜔𝜈 . Πειραματικά παρατηρήσαμε ότι ο Parallel 

ProxSGD αλγόριθμος χρειάζεται σημαντικά μικρότερο αριθμό proximal επαναλήψεων απ’ ότι ο PSGD, 

για να επιτευχθεί η ίδια ακρίβεια. Επιπλέον, η επικοινωνία συντελείται μόνο στο τέλος κάθε proximal 

βήματος, και όχι σε κάθε εποχή της SGD, όπως γίνεται στον PSGD, με συνέπεια η προτεινόμενη 

μέθοδος να έχει σημαντικά λιγότερη επικοινωνία από τον PSGD. 
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3.3 Ο στωματοποιημένος Proximal SGD αλγόριθμος (Stratified Proximal SGD – 

StrProxSGD) 
Σε αυτήν την υποενότητα, προτείνουμε τον στρωματοποιημένο Proximal SGD αλγόριθμο (Stratified 

Proximal SGD – StrProxSGD). Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται σε μια προσεχτική διαμέριση του 

συνόλου εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι υπολογισμοί να γίνονται ανεξάρτητα (και παράλληλα) σε κάθε 

τμήμα της διαμέρισης (στρώμα – stratum). Η μέθοδος της στρωματοποίησης προτάθηκε αρχικά για 

το πρόβλημα της συμπλήρωσης μητρώων μεγάλου μεγέθους από τους Gemulla κ.α. [59] και 

επεκτάθηκε σε τανυστές υψηλής τάξης από τους Beutel κ.α. το 2014 [4], οι οποίοι, βασιζόμενοι στην 

προηγούμενη δουλειά, πρότειναν τον αλγόριθμο FlexiFaCT (Flexible Factorization of Coupled 

Tensors), ο οποίος βασίζεται στη μέθοδο SGD. 

Στον προτεινόμενο αλγόριθμο StrProxSGD, το σύνολο εκπαίδευσης (ο τανυστής με ελλείπουσες 

τιμές) διαμερίζεται σε ανεξάρτητα στρώματα, όπως στο [4], και σε αντίθεση με τον FlexiFaCT, στον 

οποίο μια υπο-εποχή του SGD εκτελείται ανεξάρτητα και παράλληλα σε κάθε στρώμα, εδώ εκτελείται 

ανεξάρτητα και παράλληλα ένα proximal βήμα του Αλγορίθμου 2. Αφού, όπως θα δούμε παρακάτω, 

οι υπολογισμοί που γίνονται σε κάθε τμήμα ενός στρώματος (stratum) είναι ανεξάρτητοι, ένα ακριβές 

proximal βήμα εκτελείται σε κάθε στρώμα και, ως εκ τούτου, στο τέλος κάθε υπο-εποχής δεν 

απαιτείται η συγχώνευση των τοπικών μητρώων παραγόντων. Ένα proximal βήμα του Αλγορίθμου 2 

συνίσταται στην επίλυση ενός τοπικού, πιο εύκολου από το συνολικό, προβλήματος 

βελτιστοποίησης. Έτσι, όταν η εκπαίδευση γίνεται σε ένα μικρό σύνολο δεδομένων (σε ένα στρώμα 

π.χ.) το σφάλμα που θα εισαχθεί από τον υπολογισμό, θα είναι σημαντικά μικρότερο, απ’ ότι αν 

αντιμετωπίζαμε ολόκληρο το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αυτός είναι διαισθητικά και ένας λόγος, 

για τον οποίο ο προτεινόμενος αλγόριθμος έχει καλύτερη απόδοση, όπως θα δείξουμε πειραματικά, 

από τον FlexiFaCT. 

3.3.1 Το στρωματοποίημενο σχήμα διαμέρισης (stratification) 
Για να διαμερίσουμε έναν τανυστή τρίτης τάξης 𝓧 ∈ ℝI×𝐽×K, σε μη επικαλυπτώμενα στρώματα που 

το κάθε στρώμα να αποτελείτα από 𝐶  μη επικαλυπτώμενα μέρη (blocks), όπου οι υπολογισμοί 

μπορούν να γίνονται ανεξάρτητα και παράλληλα, θα χρειαστουμε 𝐶2  στρώματα. Μια γραφική 

αναπαράσταση της διαμέρησης ενός 3ης τάξης τανυστή σε 𝐶 = 3 μέρη ανά στρώμα φαίνεται στην 

Εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9: Σχηματική αναπαράσταση της διαμέρισης του τανυστή σε 9 στρώματα (strata). Δεξιά, η διαμέριση των 

μητρώων παραγόντων 
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Θα διαμερίσουμε τους δείκτες κάθε διάστασης του τανυστή, σε 𝐶  συνεχόμενα μέρη 𝐼𝑖, 𝐽𝑖, 𝐾𝑖, 𝑖 =

0, 1, … , 𝐶 − 1 , όπου τα 𝐼𝑖, 𝐽𝑖, 𝐾𝑖  συμβολίζουν το εύρος δεικτών της πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

διάστασης αντίστοιχα και ορίζονται ως εξής: 

 

𝐼𝑖 = [⌊
𝐼

𝐶
⌋ ∗ 𝑖 + 1, ⌊

𝐼

𝐶
⌋]

𝐽𝑖 = [⌊
𝐽

𝐶
⌋ ∗ 𝑖 + 1, ⌊

𝐽

𝐶
⌋]

𝐾𝑖 = [⌊
𝐾

𝐶
⌋ ∗ 𝑖 + 1, ⌊

𝐾

𝐶
⌋]

, 𝑖 = 0,1, … , 𝐶 − 1 (3.12) 

όπου με ⌊∙⌋ συμβολίζουμε το ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού. 

Επιπλέον, θα συμβολίσουμε με  𝑆𝑖
(𝑠)

, 𝑖 = 0,1, … , 𝐶 − 1 και 𝑠 = 0,1, … , 𝐶2 − 1, το 𝑖 τμήμα (block) του 

𝑠-στρώματος (stratum) και το οποίο θα ορίσουμε ως: 

 𝑆𝑖
(𝑠)

= (𝑖, (𝑖 + 𝑠)𝑚𝑜𝑑𝐶, (𝑖 + ⌊
𝑠

𝐶
⌋) 𝑚𝑜𝑑𝐶) , {

𝑖 = 0,1, … , 𝐶 − 1

𝑠 = 0,1, … , 𝐶2 − 1
 (3.13) 

 

Οι συνιστώσες κάθε διανύσματος 𝑆𝑖
(𝑠)

= (𝑝, 𝑞, 𝑟) συμβολίζουν τους δείκτες των τμημάτων δεικτών 

𝐼𝑝, 𝐽𝑞 , 𝐾𝑟 , που θα αποτελούν το τμήμα 𝑖  του στρώματος 𝑆  και διαθέτουν τις ιδιότητες της 

ανεξαρτησίας και της πληρότητας, δηλαδή: ⋂ 𝐼𝑝𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = ∅, ⋂ 𝐽𝑞𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = ∅, ⋂ 𝐾𝑟𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = ∅  και 

 ⋃ 𝐼𝑝𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = 𝐼, ⋃ 𝐽𝑞𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = 𝐽, ⋃ 𝐾𝑟𝑖

𝐶−1
𝑖=0 = 𝐾 για κάθε 𝑖 = 0, 1, … , 𝐶 − 1. 

Αλγόριθμος 4: Στρωματοποιημένος Proximal SGD (Stratified Proximal SGD -StrProxSGD) 

Είσοδος: ο μη πλήρης τανυστής 𝓧𝛺 , ο αριθμός των εποχών της SGD ανά proximal βήμα: 
𝑛𝑟𝑆𝐺𝐷𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠, ο αριθμός των υπολογιστικών μηχανών (workers): 𝐶, το πλήθος των μη μηδενικών 
στοιχείων ανά κομμάτι του τανυστή: 𝑵𝒊, 𝑵𝒋, 𝑵𝒌 
 
Αρχικοποίησε τυχαία τα 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 
Διαμέρισε τα 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 σε 𝐶 εξακολουθητικά τμήματα 𝑼𝟎{𝑖}, 𝑽𝟎{𝑖}, 𝑾𝟎{𝑖}, 𝑖 = 1, … , 𝐶 

Διαμέρισε τον 𝓧𝛺  σε 𝐶2  στρώματα με τμήματα S𝑖
(𝑠)

, 𝑖 = 1, … . , 𝐶 𝜅𝛼𝜄 𝑠 = 0, … , 𝐶2 − 1 σύμφωνα 
με τις Σχέσεις (3.12) και (3.13) 
Κατένειμε τα 𝑼𝟎{𝑖} στη μηχανή (worker) 𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝐶 

Κατένειμε τα S𝑖
(𝑠)

 τμήματα του 𝓧𝛺 στη μηχανή (worker) 𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝐶 για κάθε 𝑠 = 1, … 𝐶2 − 1 
while not converged do 
     for 𝑠 = 0 to 𝐶2 − 1 do 

     Κατένειμε τα μέρη 𝑽𝟎{(𝑖𝑝 + 𝑠)𝑚𝑜𝑑𝐶 + 1}, 𝑾𝟎 {(𝑖𝑝 + 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 (
𝑠

𝐶
)) 𝑚𝑜𝑑𝐶 + 1}}  των 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 

στις μηχανές (worker) 𝑖𝑝, 𝑖𝑝 = 0,1, … , 𝐶 − 1 

     Τρέξε παράλληλα στη μηχανή (worker) 𝑖 στο S𝑖
(𝑠)

 

          �̃�{𝑖} ← 𝑼0{𝑖} 
          �̃�{𝑖} ← 𝑽0{𝑖} 
          �̃�{𝑖} ← 𝑾0{𝑖} 
          for 𝑖 = 1 to 𝑛𝑟𝑆𝐺𝐷𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 do 
               τρέξε μια εποχή του SGD στην αντικειμενική συνάρτηση (3.7) 
               ενημέρωσε τα τοπικά μερικά μητρώα παραγόντων 𝑼0{𝑖}, 𝑽0{𝑖}, 𝑾0{𝑖} 
          end for 
     end Τρέξε παράλληλα 
     collect 𝑽0{𝑖}, 𝑾0{𝑖} και συνένωσέ τα στα 𝑽𝟎, 𝑾𝟎 
     end for 
end while 
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Στην πραγματικότητα, με τον παραπάνω τρόπο, ο τανυστής διαμερίζεται σε στρώματα, όπου κάθε 

τμήμα (block) του στρώματος αντιστοιχεί σε ένα ανεξάρτητο, μη επικαλυπτόμενο εύρος δεικτών για 

κάθε διάσταση. Επιπλέον, η ένωση όλων των δεικτών των τμημάτων κάθε στρώματος, σε κάθε 

διάσταση καλύπτει όλους τους δείκτες τις συγκεκριμένης διάστασης. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάθε 

τμήμα του εκάστοτε στρώματος ενημερώνει διαφορετικές γραμμές των μητρώων των παραγόντων, 

κάτι που επιτρέπει τον ανεξάρτητο και παράλληλο υπολογισμό σε κάθε στρώμα (για μια πλήρη 

απόδειξη βλ. [4]). 

Διαμερίζοντας τον τανυστή 𝓧 σε στρώματα και τα αντίστοιχα τμήματά τους, οι υπολογισμοί μπορούν 

να γίνουν, ανεξάρτητα και παράλληλα. Οι υπολογισμοί, σε κάθε τμήμα του στρώματος, δεν απαιτούν 

ολόκληρα τα μητρώα παραγόντων  𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎, αφού μόνο ένα μέρος τους θα ενημερώνεται κάθε 

φορά. Συνεπώς, επιβάλλεται η διαμέριση των μητρώων 𝑼𝟎, 𝑽𝟎, 𝑾𝟎. Η διαμέριση αυτή μπορεί να 

γίνει χωρίζοντας τις γραμμές κάθε μητρώου, σε εξακολουθητικά μέρη (blocks), που να ακολουθούν 

τη διαμέριση των δεικτών του τανυστή ανά διάσταση, όπως αναφέρεται στην (3.12). Έτσι, το 𝑼𝟎 θα 

ακολουθήσει τη διαμέριση 𝐼𝑖, 𝑖 = 0, … , 𝐶 − 1 κατά γραμμές, το 𝑽𝟎 , τη διαμέριση 𝐽𝑖  κατά γραμμές 

κ.ο.κ. 

3.3.2 Ο αλγόριθμος StrProxSGD 
Παρακάτω (Αλγόριθμος 4), δίνεται σε ψευδογλώσσα ο Στρωματοποιημένος Proximal SGD 

αλγόριθμος (StrProxSGD). 

Η διαμέριση στρωματοποίησης που χρησιμοποιούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε τη 

διανομή των δεδομένων που χρειάζονται για τους υπολογισμούς, με έναν αποδοτικό τρόπο, ο οποίος 

είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιεί ο FlexiFaCT [4], βελτιστοποιώντας το ποσό των 

δεδομένων επικοινωνίας, από την κεντρική μηχανή υπολογισμού (head) στις μηχανές υπολογισμού 

(workers). 

Για την ακρίβεια, κατανέμουμε τα μέρη του παράγοντα 𝑼𝟎 στις μηχανές υπολογισμού μία φορά στην 

αρχή, και τα συλλέγουμε μία φορά στο τέλος, μετά τον τερματισμό των επαναλήψεων. Επιπλέον, 

οργανώνουμε τα μέρη του κάθε στρώματος του 𝓧𝛺, σε 𝐶 ακολουθίες, αποτελούμενες από τα μέρη 

(blocks), όλων των στρωμάτων, που χρειάζεται κάθε μηχανή υπολογισμού, και τα κατανέμουμε σε 

αυτές, μία φορά στην αρχή του αλγορίθμου, πριν από την έναρξη των επαναλήψεων. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, στην διάρκεια των επαναλήψεων του αλγορίθμου, η μόνη επικοινωνία που είναι αναγκαία, 

μεταξύ της κεντρικής μηχανής υπολογισμού (head) και των μηχανών υπολογισμού (workers), είναι η 

διανομή των απαραίτητων τμημάτων των μητρώων 𝑽𝟎, 𝑾𝟎. 

Όπως και στον Parallel ProxSGD, είδαμε πειραματικά ότι ο proximal προτεινόμενος αλγόριθμος 

χρειάζεται σημαντικά λιγότερα βήματα, για να πετύχει την ίδια ακρίβεια με τον SGD. Επιπλέον, οι 

ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ της κεντρικής μηχανής και των μηχανών υπολογισμού είναι σημαντικά 

μικρότερες, αφού, για να υπολογίσουμε τον τελεστή εγγύτητας, διενεργούμε επαναλήψεις πάνω στο 

ίδιο μέρος του συνόλου εκπαίδευσης. Πειραματικά είδαμε ότι πέντε επαναλήψεις της SGD, για τον 

υπολογισμό του τοπικού προβλήματος βελτιστοποίησης, δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και 

επιπλέον, όπως και στους άλλους proximal αλγορίθμους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σχήμα 

χειρισμού της ακρίβειας στον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. 

Επιπλέον, σε πολύ αραιούς τανυστές, (και με τον όρο «πολύ αραιούς» εννοούμε τανυστές, οι οποίοι 

να διαθέτουν κομμάτια (slices) χωρίς καμιά παρατηρούμενη τιμή και κατά συνέπεια να μην υπάρχει 

η δυνατότητα ενημέρωσης των αντίστοιχων γραμμών των μητρώων παραγόντων, αφού δεν 

υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα), μπορούμε να μειώσουμε, περαιτέρω, το κόστος επικοινωνίας, 

εξαλείφοντας από την επικοινωνία, μεταξύ της κεντρικής μηχανής και των μηχανών υπολογισμού, 
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αυτές τις γραμμές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων ανά κομμάτι 

του τανυστή 𝑵𝒊, 𝑵𝒋, 𝑵𝒌  μπορεί να προϋπολογιστεί και να εισαχθεί ως είσοδος στον αλγόριθμο. 

Επιπλέον, πρέπει να σημειώνουμε ότι οι τανυστές στον αλγόριθμο StrProxSGD είναι υλοποιημένοι 

με τη χρήση του Matlab Tensor Toolbox και τη δομή sptensor, για μια αποδοτική αναπαράσταση των 

τανυστών με ελλείπουσες τιμές, με τον ίδιο τρόπο όπως και στον Parallel ProxSGD. 

3.4 Πειραματική διαδικασία 
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων αλγορίθμων, διεξαγάγαμε δύο σειρές πειραμάτων: (i) σε 

συνθετικά σύνολα δεδομένων που παρήχθησαν με τυχαίο τρόπο, για να αξιολογήσουμε την 

κλιμάκωση των αλγορίθμων, καθώς και (ii) σε πραγματικά δεδομένα: έγχρωμες και υπερφασματικές 

εικόνες, δεδομένα του διαγωνισμού Netflix, για να αξιολογήσουμε την απόδοση των αλγορίθμων.  

Για τα πειράματα αυτά, προσομοιώσαμε μια συστοιχία 8 υπολογιστικών μηχανών (computer cluster), 

χρησιμοποιώντας το Parallel Computing ToolboxTM της Matlab. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε έναν 

διακομιστή (server) με λειτουργικό σύστημα Red Hat Enterprise Linux, release 6.7 (Santiago), ο οποίος 

διαθέτει 16 επεξεργαστές 2.8 GHz AMD OpteronTM 6320, με 62 Gb RAM και 31 GB μνήμη swap. Στην 

δική μας υλοποίηση, χρησιμοποιήσαμε τη δομή κατανεμημένου προγραμματισμού της Matlab spmd 

(single program multiple data) και ορίσαμε όλες τις μεταβλητές επικοινωνίας, οι οποίες αναφέρονται 

σε δεδομένα τα οποία μεταφέρονται από και προς τις μηχανές υπολογισμού, χρησιμοποιώντας τον 

τύπο δεδομένων της Matlab Composite. Ας σημειώσουμε εδώ, ότι ο κώδικας της υλοποίησης μπορεί 

να τρέξει και σε μια κανονική συστοιχία υπολογιστών Matlab χωρίς καμία αλλαγή. 

3.4.1 Σύνολα δεδομένων 
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων αλγορίθμων, διεξαγάγαμε μια σειρά πειραμάτων σε 

συνθετικά, τυχαία παραχθέντα, δεδομένα, στα οποία ο βαθμός του τανυστή 𝑅 ήταν γνωστός, καθώς 

και σε πραγματικά πολυδιάστατα δεδομένα, τα οποία αναπαραστάθηκαν ως τανυστές, χωρίς να 

γνωρίζουμε τον πραγματικό τους βαθμό. 

3.4.1.1 Παραγωγή των συνθετικών δεδομένων 
Για να παράγουμε συνθετικούς τανυστές με συγκεκριμένο βαθμό 𝑅  και ελλείπουσες τιμές, 

παράγουμε, κατ’ αρχάς, τυχαία μητρώα παραγόντων 𝑼, 𝑽, 𝑾  συγκεκριμένου βαθμού 𝑅  και 

μεγέθους 𝐼 × 𝑅, 𝐽 × 𝑅 και 𝛫 × 𝑅 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, διαλέγουμε τυχαία, από μια ομοιόμορφη 

κατανομή, το σύνολο των δεικτών του τανυστή 𝛺 , το οποίο θα αντιστοιχεί στο σύνολο των 

παρατηρούμενων στοιχείων του (σύνολο εκπαίδευσης). Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις 

παρατηρούμενες τιμές του τανυστή 𝓧𝛺 , χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες γραμμές των μητρώων 

παραγόντων και το δεξιό μέλος της Σχέσης (3.1). Ας σημειώσουμε εδώ, ότι, για να έχουμε 

αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, σταθεροποιήσαμε την αρχικοποίηση (seed) της γεννήτριας τυχαίων 

αριθμών του Matlab στο «state 0». 

Για την παραγωγή συνθετικών δεδομένων, που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα κλιμάκωσης της 

διαστατικότητας των αλγορίθμων, παράξαμε τυχαίους τανυστές βαθμού 𝑅 = 30 και ίδιου μεγέθους 

διαστάσεων 𝐼 = 𝐽 = 𝐾 , που να κλιμακώνονται από 104  έως 108  με παράγοντα το 10, οι οποίοι 

διέθεταν 107  παρατηρούμενες τιμές. Για τα πειράματα κλιμάκωσης του βαθμού του τανυστή 

χρησιμοποιήσαμε τανυστές ίδιου μεγέθους διαστάσεων 𝐼 = 𝐽 = 𝐾 = 104, με 107 παρατηρούμενες 

τιμές και βαθμούς που να κλιμακώνονται από 𝑅 = 50 έως 𝑅 = 1000. Για τα πειράματα κλιμάκωσης 

των μηχανών υπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τανυστές ίδιου μεγέθους διαστάσεων 𝐼 = 𝐽 = 𝐾 =

104 , με 107  παρατηρούμενες τιμές και βαθμό 𝑅 = 30 , με τις μηχανές υπολογισμού να 

κλιμακώνονται από 2 έως 8.  

Οι συγκεκριμένες διαστάσεις των τανυστών επιλέχθηκαν, κατά αυτόν τον τρόπο, για να συμβαδίζουν 

με τα πειράματα που έχουν γίνει στο [4] και για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων. 



Κεφάλαιο 3: Κατανεμημένοι αλγόριθμοι για την αποδόμηση τανυστών μεγάλου όγκου με 
ελλείπουσες τιμές 

64 

3.4.1.2 Έγχρωμες και Υπερφασματικές εικόνες 
Αξιολογήσαμε τον Γενικό Proximal Αλγόριθμο για CP αποδόμηση (General ProxSGD) σε σχέση με την 

κλασική μέθοδο SGD για CP αποδόμηση, χρησιμοποιώντας την ευρέως γνωστή έγχρωμη εικόνα 

αναφοράς «Lenna.png». Η έγχρωμη αυτή εικόνα (με τρία κανάλια – RGB) μπορεί φυσικά να 

αναπαρασταθεί με έναν τανυστή 3ης τάξης μεγέθους 512 × 512 × 3 , όπου 512 × 512  είναι τα 

εικονοστοιχεία (pixels) στην κάθετη και οριζόντια διάσταση και 3 τα κανάλια του χρώματος (RGB). 

Για τα πειράματα αναδόμησης της εικόνας χρησιμοποιήθηκαν 10% και 5% παρατηρούμενες τιμές, 

διαλεγμένες από μια ομοιόμορφη κατανομή. 

Εφαρμόσαμε τον προτεινόμενο κατανεμημένο αλγόριθμο StrProxSGD στο πρόβλημα της 

συμπλήρωσης υπερφασματικών εικόνων, χρησιμοποιώντας την υπερφασματική αεροφωτογραφία 

του Εμπορικού Κέντρου της Ουάσιγκτον (DC Mall Hyperspectral image)1. Αυτό το σύνολο δεδομένων 

αναπαρίσταται με έναν τανυστή 3ης τάξης και διαστάσεων 1280 × 307 × 191, όπου οι δύο πρώτες 

διαστάσεις αναφέρονται στους οριζόντιους και κάθετους άξονες των εικονοστοιχείων, ενώ η τρίτη 

διάσταση στο σύνολο των φασμάτων που συνθέτουν την εικόνα. 

Η αποτύπωση αυτής της εικόνας έγινε με την καταγραφή της απόκρισης κάθε εικονοστοιχείου σε 210 

φασματικές περιοχές (bands), που κλιμακώνονται από 0.4 έως 2.4 𝜇𝑚 , και αντιστοιχούν από το 

ορατό έως το υπέρυθρο φάσμα. Η υπερφασματική αυτή εικόνα, διαθέτει 75,055,360 στοιχεία και η 

αναδόμησή της έγινε, χρησιμοποιώντας το 10% των στοιχείων της, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία από 

μια ομοιόμορφη κατανομή. 

3.4.1.3 Τα δεδομένα του διαγωνισμού του Netflix 
Αξιολογήσαμε τους αλγορίθμους μας, επίσης, στα δεδομένα του διαγωνισμού του Netflix. Τα 

δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν αξιολογήσεις ταινιών (από το 1 έως το 5) της πλατφόρμας Netflix, οι 

οποίες έχουν γίνει από χρήστες σε διάφορες χρονικές στιγμές. Μοντελοποιήσαμε τα δεδομένα αυτά, 

με έναν τανυστή 3ης τάξης, με την πρώτη διάσταση να μοντελοποιεί τους χρήστες, την δεύτερη 

διάσταση τις ταινίες και την τρίτη διάσταση τη χρονική στιγμή που έγινε η αξιολόγηση. Τα δεδομένα 

του Netflix περιλαμβάνουν 100,480,507 αξιολογήσεις 17,700 ταινιών από 480,189 χρήστες, σε μια 

χρονική περίοδο 2,648 ημερομηνιών. Συνεπώς, ο τανυστής που θέλουμε να αναδομήσουμε έχει 

διαστατικότητα 480189 × 17700 × 2648 και συνολικά 2.25 × 1013 στοιχεία. 

3.4.2 Αξιολόγηση του Αλγόριθμου General Proximal SGD για CP αποδόμηση 
Σε αυτή την υποενότητα, συγκρίνουμε την απόδοση του προτεινόμενου GenProxSGD για CP 

αποδόμηση, έναντι του γνωστού SGD για CP αποδόμηση. Μοντελοποιούμε την έγχρωμη εικόνα 

«Lenna.png» με έναν 3ης τάξης τανυστή και επιλέγουμε τυχαία, από μια ομοιόμορφη κατανομή, 10% 

και 5% των στοιχείων της, για να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο εκπαίδευσης. Το οπτικό αποτέλεσμα 

της αναδόμησης φαίνεται στην Εικόνα 10. 

 
1 https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/hyperspectral.html 
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Εικόνα 10: Η αναδόμηση της εικόνας χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο GenProxSGD για CP αποδόμηση (επάνω σειρά) 

και τον αλγόριθμο SGD για CP αποδόμηση (κάτω σειρά) από 10% παρατηρούμενες τιμές (αριστερή στήλη) και από 5% 

παρατηρούμενες τιμές (δεξιά στήλη) 

Ο βαθμός του παραπάνω τανυστή είναι πρακτικά άγνωστος και συνεπώς ο βαθμός της τανυστικής 

αποδόμησης CP θα πρέπει να εκτιμηθεί. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε βαθμό 𝑅 = 80 , 

εκτιμώντας την οπτική αναδόμηση της πλήρους εικόνας, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ALS (βλ. 

Κεφάλαιο 2) και χρησιμοποιώντας ένα εύρος βαθμών αναδόμησης από 𝑅 = 10 έως 𝑅 = 200. 

Σε αυτήν την πειραματική διαδικασία, για λόγους σύγκρισης, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι, 

όπου αυτό ήταν εφαρμόσιμο. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός μάθησης (learning rate) για την SGD και 

στις δύο μεθόδους ήταν σταθερός και ίσος με h = 2−20. Τέλος, όσον αφορά τις παραμέτρους του 

αλγορίθμου GenProxSGD, χρησιμοποιήθηκε ως μέγεθος του proximal βήματος το 𝑔 = 1 ,ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν 5 βήματα της SGD, για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης κατά τον 

υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας. 

 

Εικόνα 11: Διάγραμμα σύγκλισης (RSE) σε σχέση με τον χρόνο (minutes) του GenProxSGD και του SGD για τον 

υπολογισμό μιας CP αποδόμησης βαθμού 80 
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Στην Εικόνα 11, φαίνεται το διάγραμμα σύγκλισης των δύο, υπό εξέταση, αλγορίθμων σε σχέση με 

τον χρόνο υπολογισμού. Από το διάγραμμα αυτό παρατηρούμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος 

πετυχαίνει 2.8 φορές καλύτερη ακρίβεια, σε σχέση με τον SGD. Όπως βλέπουμε, ο SGD κάνει 

περισσότερα και πιο συχνά βήματα, σε σχέση με τον GenProxSGD, κάτι που τον κάνει στην αρχή της 

σύγκλισης να είναι πιο αποδοτικός. Εντούτοις, όσο η σύγκλιση προχωράει, ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος φαίνεται να συγκλίνει σε ένα καλύτερο τοπικό ελάχιστον από τον SGD, και τέλος, στο 

ίδιο χρονικό διάστημα, πετυχαίνει καλύτερη ακρίβεια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την οπτική 

αναπαράσταση της αναδόμησης των εικόνων, τόσο από το 10%  όσο και από το 5%  των 

παρατηρούμενων τιμών, όπου ο προτεινόμενος αλγόριθμος και στις δύο περιπτώσεις πετυχαίνει 

καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. 

3.4.3 Αξιολόγηση των Κατανεμημένων αλγορίθμων συμπλήρωσης τιμών και πειράματα 

κλιμάκωσης 
Σε αυτήν την υποενότητα, θα περιγράψουμε τα πειράματα κλιμάκωσης, σε συνθετικούς τανυστές για 

την αξιολόγηση των κατανεμημένων αλγορίθμων. 

3.4.3.1 Πειράματα κλιμάκωσης διαστατικότητας 
Αυτή η σειρά πειραμάτων διεξάχθηκε σε συνθετικούς τανυστές 3ης τάξης, βαθμού 𝑅 = 30 με ίδια 

διαστατικότητα και στις τρεις διαστάσεις που κλιμακώνεται από 104  έως 108 . Ο αριθμός των 

παρατηρούμενων τιμών σε αυτά τα πειράματα είναι σταθερός και το πλήθος τους είναι 107. 

Ο ρυθμός εκπαίδευσης (learning rate), που χρησιμοποιήθηκε για όλες τις μεθόδους, ήταν ο 

μεγαλύτερος ρυθμός εκπαίδευσης, έτσι ώστε η μέθοδος να συγκλίνει. Για τον σκοπό αυτό, 

δοκιμάστηκαν ως βαθμοί εκπαίδευσης υποπολλαπλάσια του δύο. Έτσι, οι βαθμοί εκπαίδευσης που 

χρησιμοπιήσθηκαν ήταν 2−20 για τους StrSGD και StrProxSGD και 2−24 για τους ParallelSGD, ISGD και 

Parallel ProxSGD. Το μέγεθος του βήματος των proximal αλγορίθμων διατηρήθηκε σταθερό 𝑔 = 1 

και για τον υπολογισμό του τελεστή εγγύτητας, χρησιμοποιήθηκε σταθερό πλήθος βημάτων της SGD 

ίσο με 5. Η αρχικοποίηση όλων των αλγορίθμων έγινε με τυχαίους παράγοντες 𝑼0, 𝑽0, 𝑾0 και για 

λόγους συγκρισιμότητας, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι αρχικοί παράγοντες για όλες τις μεθόδους. Το 

μέτρο του σφάλματος που χρησιμοποιήθηκε, για την αξιολόγηση της σύγκλισης και της ποιότητας 

της υπολογιζόμενης αποδόμησης, ήταν το σχετικό τυπικό σφάλμα (Relative Standard Error – RSE) που 

ορίζεται ως εξής: 

 RSE =
‖𝓧Ω

t − 𝓧Ω‖
F

‖𝓧Ω‖F
 (3.14) 

 

όπου 𝓧Ω  είναι ο μερικώς παρατηρούμενος τανυστής (δεδομένα εκπαίδευσης) και 𝓧Ω
t  είναι ο 

υπολογισμένος, μέσω των μητρώων παραγόντων, μερικώς παρατηρούμενος τανυστής την εποχή 𝑡. 

Τα κριτήρια σύγκλισης και τερματισμού των αλγορίθμων επιλέχθηκαν να είναι τα εξής: το Σχετικό 

Τυπικό Σφάλμα να είναι 𝑅𝑆𝐸 ≤ 0.02 και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων να είναι για τις SGD 

μεθόδους 200 εποχές, ενώ για τις proximal μεθόδους 100 proximal εποχές. Όπως είδαμε και 

παραπάνω, η πολυπλοκότητα ενός proximal βήματος είναι πολλαπλάσια της πολυπλοκότητας του 

SGD βήματος και συνεπώς ο αριθμός των εποχών στις proximal προσεγγίσεις επιλέχθηκε, έτσι ώστε 

οι δύο οικογένειες των αλγορίθμων να τρέχουν για περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα. Γενικά, το 

παραπάνω σχήμα σύγκλισης και τερματισμού χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά. 
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Εικόνα 12: Χρόνος σύγκλισης έναντι διαστατικότητας 

Στα πειράματα, παρατηρήσαμε ότι οι προτεινόμενοι proximal μέθοδοι, είναι πιο αποδοτικοί ως προς 

την ταχύτητα σύγκλισης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από τις άλλες υπό εξέταση μεθόδους, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Στην περίπτωση των τανυστών 3ης τάξης διαστατικότητας 106 , 

παρατηρούμε ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι Parallel ProxSGD και StrProxSGD συγκλίνουν πιο 

γρήγορα από τον StrSGD, αλλά ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος για αυτήν την περίπτωση είναι ο 

ParallelSGD. 

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι Parallel SGD και Parallel ProxSGD, όπως είδαμε και παραπάνω, απαιτούν 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους, σε κάθε εποχή του SGD ή σε κάθε proximal εποχή αντίστοιχα, 

την επικοινωνία ολόκληρων των μητρώων παραγόντων, 𝑼, 𝑽, 𝑾. Η επικοινωνία αυτή, μεταξύ της 

κεντρικής μηχανής (head) και των μηχανών υπολογισμού (workers), γίνεται εξαιρετικά δαπανηρή, 

ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τανυστές υψηλής διαστατικότητας. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση ενός τανυστή 3ης τάξης, διαστατικότητας 107  (σε κάθε διάσταση) και βαθμού 𝑅 =

30 απαιτείται, σε κάθε η εποχή, η επικοινωνία τριών μητρώων διαστάσεων 107 × 30, κάτι που 

μεταφράζεται σε 6.7 Gb δεδομένων. Γίνεται φανερό, ότι αυτές οι μέθοδοι δεν είναι αποδοτικές και 

πολλές φορές δεν είναι εφαρμόσιμες, για προβλήματα τανυστών πολύ υψηλής διαστατικότητας. Για 

παράδειγμα, όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 12, δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους 

αλγορίθμους σε τανυστές διαστατικότητας 107  και 108 , καθ’ ότι η εκτέλεση προκάλεσε σφάλμα 

υπερχείλισης της μνήμης (out of memory error) και συνεπώς δεν μπορέσαμε να αναφέρουμε τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Στην περίπτωση των τανυστών 3ης τάξης και διαστατικότητας 107 , ο προτεινόμενος αλγόριθμος 

StrProxSGD είναι 1.8 φορές αποδοτικότερος, ως προς την ταχύτητα σύγκλισης, από τον StrSGD, ενώ 

και στην περίπτωση των τανυστών διαστατικότητας 108  η προτεινόμενη μέθοδος αποδίδει 

καλύτερα. 

Για τον αλγόριθμο ISGD, αν και διεξήγαμε πειράματα κλιμάκωσης (τανυστές διαστατικότητας από 

104 έως 106), δεν δίνουμε γραφικά αποτελέσματα, γιατί η απόδοση του ήταν εξαιρετικά φτωχή. Πιο 

συγκεκριμένα ο ISGD, είτε τείνει να συγκλίνει σε ένα πολύ μεγάλο τοπικό ελάχιστο, είτε έχει πολύ 

αργό ρυθμό σύγκλισης. Για την ακρίβεια, μετά από 20,910 δευτερόλεπτα εκτέλεσης, στην περίπτωση 

διαστατικότητας 104, ο ISGD είχε ένα σχετικό σφάλμα 𝑅𝑆𝐸 = 0.1038, το οποίο είναι 10.38 φορές 

υψηλότερο από αυτό που πετυχαίνουν οι άλλοι αλγόριθμοι στον ίδιο περίπου χρόνο εκτέλεσης. 

Αντίστοιχη επίδοση είχε και στην περίπτωση διαστατικότητας 105 και 106, όπου το σχετικό σφάλμα 

ήταν 0.1234 και 0.1762 αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει ότι ήταν 12.34 και 17.62 φορές υψηλότερο 

από ότι το σφάλμα των άλλων μεθόδων. 

Τέλος, όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 12, στην περίπτωση των τανυστών 3ης τάξης, διαστατικότητας 

107, η προτεινόμενη μέθοδος StrProxSGD, συγκλίνει γρηγορότερα στο όριο του 𝑅𝑆𝐸 = 0.02, απ’ ότι 

στην περίπτωση των τανυστών διαστατικότητας 106. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην υλοποίηση του 
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αλγορίθμου, που όπως αναφέραμε παραπάνω στην παράγραφο 3.3.2, σε κάθε proximal βήμα 

επικοινωνούνται μόνο εκείνες οι γραμμές των μητρώων παραγόντων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρη 

(slices) του τανυστή που έχουν παρατηρούμενες τιμές, αντί ολόκληρων των κομματιών (blocks) των 

μητρώων, αφού μόνο αυτές οι γραμμές μπορούν να ενημερωθούν. Αν και αυτός ο τρόπος 

υλοποίησης είναι διαφορετικός από τον StrSGD (FlexiFaCT) [4], για να αξιολογήσουμε την απόδοση 

του StrProxSGD έναντι στον StrSGD, υλοποιήσαμε τον τελευταίο, χρησιμοποιώντας την ίδια ιδέα. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο StrSGD μπόρεσε να μας δώσει αποτελέσματα και στην περίπτωση τανυστών 

3ης τάξης, διαστατικότητας (ανά διάσταση) 108 , παρότι στα [4, 78] αναφέρεται ότι ο FlexiFaCT 

κλιμακώνεται μόνο μέχρι τανυστές 3ης τάξης διαστατικότητας 107. Παρόλα αυτά, ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος StrProxSGD και για την περίπτωση τανυστών διαστατικότητας 108 είναι πιο αποδοτικός 

από τον StrSGD, όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης. 

 

Εικόνα 13: Χρόνος σύγκλισης για συνθετικούς 3ης τάξης τανυστές διαστάσεων 𝟏𝟎𝟒 × 𝟏𝟎𝟒 × 𝟏𝟎𝟒 

Στην Εικόνα 13, βλέπουμε το διάγραμμα της σύγκλισης (σχετικό τυπικό σφάλμα – RSE) ως προς τον 

χρόνο εκτέλεσης, για συνθετικούς τανυστές 3ης τάξης, διαστατικότητας 104 και βαθμού R = 30. Το 

κριτήριο σύγκλισης σε αυτήν την περίπτωση είναι 𝑅𝑆𝐸 ≤ 0.01. Παρατηρούμε ότι ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος StrProxSGD, είναι περίπου 2 φορές ταχύτερος του StrSGD και 1.1 φορές ταχύτερος του 

Parallel SGD. 

3.4.3.2 Πειράματα κλιμάκωσης του βαθμού 
Για την αξιολόγηση της κλιμάκωσης του βαθμού του τανυστή των προτεινόμενων και των υπό 

εξέταση μεθόδων διεξήχθησαν πειράματα με συνθετικούς τανυστές διαστάσεων I = 𝐽 = 𝐾 = 104, 

με 107 παρατηρούμενες τιμές και βαθμούς που κυμαίνονται από 50 έως 1000. 

Στην Εικόνα 14, παρουσιάζουμε τον πραγματικό χρόνο (wall clock time), που χρειάστηκαν οι 

αλγόριθμοι για να πετύχουν ένα σχετικό τυπικό σφάλμα 𝑅𝑆𝐸 ≤ 0.01 (κατακόρυφος άξονας) έναντι 

του βαθμού του τανυστή (rank) – οριζόντιος άξονας. 

Βλέπουμε ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι κλιμακώνονται καλά, σε σχέση με τον χρόνο σύγκλισης. Για 

την ακρίβεια, ο Parallel ProxSGD χρειάζεται περίπου τον ίδιο χρόνο, για να συγκλίνει για όλους τους 

τανυστές βαθμού 50, 500, 800 και 1000 και στην περίπτωση των τανυστών βαθμού 500 και 1000 

είναι πιο αποδοτικός απ’ όλες τις άλλες μεθόδους. Ο προτεινόμενος StrProxSGD είναι γενικά 

αποδοτικότερος όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης, εκτός από την περίπτωση των τανυστών 

βαθμού 800, όπου ο StrSGD έχει συγκλίνει πιο γρήγορα από όλους τους άλλους αλγορίθμους. Τέλος, 

βλέπουμε ότι στην ακραία περίπτωση των τανυστών βαθμού 1000, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι, 

Parallel ProxSGD και StrProxSGD, είναι αποδοτικότεροι σε σχέση με την ταχύτητα σύγκλιση από τους 

άλλους αλγορίθμους. 
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Εικόνα 14: Ο βαθμός του τανυστή σε σχέση με τον χρόνο σύγκλισης 

3.4.3.3 Πειράματα κλιμάκωσης Μηχανών Υπολογισμού (workers) 
Σε αυτήν την σειρά πειραμάτων, συγκρίνουμε την επιτάχυνση της σύγκλισης, σε σχέση με τις 

υπολογιστικές μηχανές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό. Επιπλέον, συγκρίνουμε την 

επιτάχυνση (speedup), που μετριέται με τον μέσο χρόνο εκτέλεσης της εποχής κάθε μεθόδου. Σε 

αυτή την σειρά πειραμάτων, χρησιμοποιούμε τανυστές 3ης τάξης, βαθμού 𝑅 = 30  με 107 

παρατηρούμενες τιμές και διαστατικότητα 104 για κάθε διάσταση. 

 

Εικόνα 15: Σχετικός χρόνος σύγκλισης, σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες υπολογιστικές μηχανές (cores) 

 

Εικόνα 16: Σχετικός μέσος χρόνος εκτέλεσης κάθε εποχής, σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες υπολογιστικές μηχανές 

(cores) 

Και στα δύο πειράματα (Εικόνες 15, 16), μετράμε την επιτάχυνση, υπολογίζοντας σχετικούς χρόνους, 

σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση σε 2 υπολογιστικές μηχανές: 
𝑡𝑖

𝑡2
, όπου t𝑖, 𝑖 >

2  είναι ο χρόνος εκτέλεσης σε 𝑖  υπολογιστικές μηχανές (cores) και t2 , ο χρόνος εκτέλεσης σε 2 

υπολογιστικές μηχανές. Στην πρώτη περίπτωση (Εικόνα 15), παρουσιάζουμε τον σχετικό χρόνο 
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σύγκλισης των αλγορίθμων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (Εικόνα 16), τον σχετικό μέσο χρόνο που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εποχής. 

Στην Εικόνα 15, παρατηρούμε ότι ο προτεινόμενος StrProxSGD αλγόριθμος χρειάζεται από 1.53 

φορές περισσότερο χρόνο (4 υπολογιστικές μηχανές) μέχρι 7.86 φορές περισσότερο χρόνο, για να 

συγκλίνει, σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται για τη σύγκλιση, όταν χρησιμοποιούνται 2 

υπολογιστικές μηχανές. Σε αντίθεση, ο StrSGD χρειάζεται από 2.87 φορές περισσότερο χρόνο (4 

υπολογιστικές μηχανές) μέχρι και 38.03 φορές περισσότερο χρόνο για να συγκλίνει, σε σχέση με τον 

απαιτούμενο χρόνο σύγκλισης σε 2 υπολογιστικές μηχανές. Από την άλλη μεριά, ο προτεινόμενος 

Parallel ProxSGD αλγόριθμος έχει την καλύτερη επιτάχυνση του χρόνου σύγκλισης, σε σχέση με όλους 

τους υπό εξέταση αλγορίθμους. 

Στην πειραματική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στο διάγραμμα της Εικόνας 

16, παρουσιάζεται ο σχετικός μέσος χρόνος εκτέλεσης κάθε εποχής (speed up), όταν 

χρησιμοποιούνται 4, 6, ή 8 πυρήνες υπολογισμού, σε σχέση με τον μέσο χρόνο εκτέλεσης κάθε 

εποχής, όταν χρησιμοποιούνται 2 μηχανές υπολογισμού. Παρατηρούμε ότι ο σχετικός μέσος χρόνος 

εκτέλεσης μιας εποχής του προτεινόμενου StrProxSGD είναι περίπου 2 φορές πιο μικρός όταν 

χρησιμοποιούνται 8  μηχανές υπολογισμού, σε σχέση με όταν χρησιμοποιούνται 2 μηχανές 

υπολογισμού. Αντίθετα, ο StrSGD χρειάζεται 1.3 φορές περισσότερο χρόνο, για την εκτέλεση μιας 

εποχής, όταν χρησιμοποιούνται 8 μηχανές, σε σχέση με τον μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας εποχής σε 2 

υπολογιστικές μηχανές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς το πλήθος των μηχανών υπολογισμού 

αυξάνει, αυξάνεται και ο χρόνος που δαπανάται στην επικοινωνία των τμημάτων των μητρώων 

παραγόντων μεταξύ της κεντρικής μηχανής (head) και των μηχανών υπολογισμού (workers). Αυτό 

σημαίνει ότι ο σχετικός χρόνος υπολογισμού μιας εποχής αυξάνεται στον StrSGD, σε αντίθεση με τον 

προτεινόμενο StrProxSGD. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τον υπολογισμό του proximal βήματος 

χρησιμοποιούνται 5 εποχές πάνω στα παρατηρούμενα δεδομένα (χωρίς να χρειάζεται επιπλέον 

επικοινωνία των τμημάτων των μητρώων των παραγόντων), σε αντίθεση με τον StrSGD, όπου 

χρησιμοποιείται μία επανάληψη σε κάθε στρώμα των δεδομένων. Το γεγονός αυτό, όπως εξηγήσαμε 

και παραπάνω, είναι ο λόγος που ο προτεινόμενος αλγόριθμος StrProxSGD χρειάζεται σημαντικά 

λιγότερα βήματα για τη σύγκλιση σε σχέση με τον StrSGD. 

3.4.4 Συμπλήρωση υπερφασματικών εικόνων 
Αξιολογήσαμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο StrProxSGD έναντι του StrSGD, στο πρόβλημα της 

συμπλήρωσης υπερφασματικών εικόνων. 

 

Εικόνα 17: Η σύγκλιση έναντι του χρόνου για την αποδόμηση της υπερφασματικής εικόνας 
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Εικόνα 18: Από πάνω προς τα κάτω: (α) Η αρχική υπερφασματική εικόνα, (β) η αναδόμηση της υπερφασματικής 

εικόνας χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο StrProxSGD, (γ) η αναδόμηση της υπερφασματικής εικόνας χρησιμοποιώντας 

τον αλγόριθμο StrSGD 

Στην Εικόνα 18, παρουσιάζονται: η αρχική υπερφασματική εικόνα (α), καθώς και οι αναδομήσεις που 

επιτευχθήκαν, χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο StrProxSGD (β), καθώς και τον StrSGD (γ), ως 

έγχρωμες αναπαραστάσεις τριών καναλιών (RGB), χρησιμοποιώντας τα φάσματα 63, 52 και 36 της 

υπερφασματικής εικόνας, τα οποία βρίσκονται κοντά στα φάσματα του κόκκινου, πράσινου και μπλε 

χρώματος. Η αναδόμηση της υπερφασματικής εικόνας έγινε υπολογίζοντας μια CP αποδόμηση, 

χρησιμοποιώντας μόλις το 10%  των τιμών της, τυχαία, από μια ομοιόμορφη κατανομή. 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο StrProxSGD παίρνουμε μια πολύ καλύτερη 

οπτική αναδόμηση, σε σχέση με αυτήν που παίρνουμε με τη χρήση του StrSGD.  

Στην Εικόνα 17, παρουσιάζεται το σχετικό τυπικό σφάλμα, σε σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης των δύο 

υπό εξέταση αλγορίθμων. Παρατηρούμε ότι, για τον ίδιο χρόνο εκτέλεσης, ο προτεινόμενος 

StrProxSGD αλγόριθμος, πετυχαίνει 2.86 φορές καλύτερη ακρίβεια από ότι ο StrSGD, γεγονός που 

επαληθεύεται και οπτικά από την Εικόνα 18. 

3.4.5 Δεδομένα Netflix 
Συγκρίναμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο StrProxSGD έναντι του StrSGD, χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα του Netflix (βλ. παρ. 3.4.1.3). Η αρχικοποίηση των παραγόντων και στις δύο μεθόδους έγινε 

χρησιμοποιώντας τους ίδιους τυχαίους παράγοντες στο εύρος [0,1]. Ο ρυθμός εκπαίδευσης (learning 

rate), που χρησιμοποιήθηκε και για τις δύο μεθόδους ήταν 2−32 και για τον υπολογισμό του τελεστή 

εγγύτητας χρησιμοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις της SGD, ενώ η παράμετρος 𝑔 επιλέχθηκε να είναι ίση 

με 1. 
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Εικόνα 19: Η σύγκλιση, σε όρους σχετικού τυπικού σφάλματος (RSE), σε σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων 

για τα δεδομένα του Netflix 

Στην Εικόνα 19, παρουσιάζουμε τη σύγκλιση της προτεινόμενης StrProxSGD, έναντι της StrSGD σε 

όρους σχετικού τυπικού σφάλματος (RSE), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και παρατηρούμε ότι η 

προτεινόμενη μέθοδος StrProxSGD συγκλίνει σε ένα καλύτερο τοπικό ελάχιστο, έχοντας 1.37 φορές 

καλύτερη ακρίβεια από τον StrSGD. 

3.5  Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάσαμε έναν πρωτότυπο proximal αλγόριθμο για CP αποδόμηση, για το 

πρόβλημα της συμπλήρωσης τιμών ενός τανυστή, ο οποίος βασίζεται στην επίλυση (πιο εύκολων) 

τοπικών προβλημάτων βελτιστοποίησης, αντί να αντιμετωπίζει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης. Δείξαμε πειραματικά, χρησιμοποιώντας μια έγχρωμη εικόνα αναφοράς, ότι η 

προτεινόμενη μέθοδος είναι περίπου 2.8 φορές πιο αποδοτική για τη CP αποδόμηση σε μερικώς 

παρατηρούμενους τανυστές, σε σχέση με την ακρίβεια που πετυχαίνει η SGD, ακόμα και αν ο βαθμός 

του τανυστή μας είναι άγνωστος. Επιπλέον, παρουσιάσαμε δύο κατανεμημένους, αλγόριθμους, τον 

Parallel ProxSGD και τον StrProxSGD, που βασίζονται στον προτεινόμενο proximal αλγόριθμο για CP 

αποδόμηση, για την συμπλήρωση πολύ μεγάλου μεγέθους τανυστών. Διεξήγαμε πειράματα 

κλιμάκωσης σε συνθετικούς τυχαίους τανυστές με γνωστό βαθμό, και δείξαμε ότι η μέθοδός μας, 

StrProxSGD, μπορεί να κλιμακώσει αποδοτικά έως τανυστές μεγέθους 108 × 108 × 108  με 107 

παρατηρούμενες τιμές. Υλοποιήσαμε τον προτεινόμενο StrProxSGD αλγόριθμο για αραιούς 

τανυστές, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν απαιτούνται όλες οι γραμμές των τμημάτων (blocks) 

των μητρώων παραγόντων να μεταφέρονται από και προς τις μηχανές υπολογισμού, και 

χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδέα μπορέσαμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο StrSGD για τανυστές 

μεγέθους 108 × 108 × 108. Και σε αυτήν την σύγκριση, ο προτεινόμενος αλγόριθμος StrProxSGD 

απέδωσε καλύτερα από τον StrSGD. Επιπλέον, δείξαμε πειραματικά ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 

μπορούν να κλιμακώσουν αποδοτικά τόσο όσον αφορά τον βαθμό της αποδόμησης, όσο και όσον 

αφορά τον αριθμό των μηχανών υπολογισμού. Δείξαμε, ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος Parallel 

ProxSGD είναι περίπου 2 φορές ταχύτερος από τον StrSGD και 1.1 φορές ταχύτερος από τον Parallel 

SGD όταν εφαρμόζεται σε πυκνούς τανυστές μεγέθους 104 × 104 × 104  με 107  παρατηρούμενες 

τιμές και περίπου 1.8 φορές ταχύτερος για πιο αραιούς τανυστές μεγέθους 106 × 106 × 106 με 107 

παρατηρούμενες τιμές. Τέλος, συγκρίναμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο StrProxSGD έναντι του 

StrSGD σε πραγματικά δεδομένα (αναδόμηση μιας υπερφασματικής εικόνας μεγέθους 1280 ×

307 × 191  από 10% παρατηρούμενες τιμές, καθώς και στο σύνολο δεδομένων με αξιολογήσεις 

ταινιών του Netflix), δείχνοντας ότι η μέθοδός μας είναι 2.86 φορές πιο αποδοτική στην περίπτωση 

των υπερφασματικών εικόνων και 1.37 αποδοτικότερη στα δεδομένα του Netflix, με όρους του 

σχετικού τυπικού σφάλματος (RSE). 
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4 TENSMIL: ΤΑΝΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Πολυδιάστατα δεδομένα εμφανίζονται σε μια πληθώρα πραγματικών εφαρμογών, στην σημερινή 

εποχή. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι έγχρωμες εικόνες, για τις οποίες αποθηκεύεται η ένταση 

κάθε εικονοστοιχείου (pixel) σε κάθε ένα από τα χρωματικά κανάλια (κόκκινο-πράσινο-μπλε, RGB), 

οι υπερφασματικές εικόνες, όπου η ένταση κάθε εικονοστοιχείου αποθηκεύεται σε ένα μεγαλύτερο 

αριθμό καναλιών και σε ένα μεγαλύτερο εύρος του φάσματος, η ασπρόμαυρη ή έγχρωμη κινούμενη 

εικόνα (video), όπου αποθηκεύεται μια ακολουθία εικόνων σε διαδοχικές χρονικές στιγμές ή τέλος 

χρονοσειρές που παράγονται από πολλαπλούς αισθητήρες που καταγράφουν ένα συγκεκριμένο 

φαινόμενο. Όλα αυτά τα πολυδιάστατα δεδομένα μπορούν εύκολα και φυσικά να αναπαρασταθούν 

με τανυστές. Επιπλέον, οι τανυστές και πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές τανυστικής αποδόμησης 

μπορούν να μας εφοδιάσουν με πολύτιμα και ισχυρά εργαλεία (όπως π.χ. η CP αποδόμηση ή 

αποδόμηση Tucker) για την ανακάλυψη κρυφών εννοιών (latent concept discovery) που ενυπάρχουν 

στα δεδομένα. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά έχουν αποδειχτεί ότι μπορούν να είναι εξαιρετικά 

αποδοτικά στην περίπτωση των μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων [130] και δεδομένων όπου 

υπάρχει θόρυβος [1]. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βασική πρόκληση είναι η εξαγωγή διακρινόντων (discriminative) 

χαρακτηριστικών από πολυδιάστατα δεδομένα, έτσι ώστε να διατηρείται η πολυδιάστατη φύση των 

δεδομένων και ταυτόχρονα να μοντελοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών 

διαστάσεων των δεδομένων. Στην παραδοσιακή αναπαράσταση των πολυδιάστατων δεδομένων 

μέσω της αναδίπλωσης όλων των διαστάσεων σε ένα μητρώο, ελλοχεύει συνήθως ο κίνδυνος του 

προβλήματος της διαστατικότητας (curse of dimensionality), ο οποίος θέτει πολλούς περιορισμούς 

στις δυσδιάστατες προσεγγίσεις. Με την πιο φυσική αναπαράσταση των πολυδιάστατων δεδομένων 

με τανυστές και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές, όπως π.χ. η τανυστική αποδόμηση, 

μπορούμε να συλλάβουμε καλύτερα αλληλεπιδράσεις και συζεύξεις και ταυτόχρονα να 

ανακαλύψουμε κρυμμένες έννοιες που ενυπάρχουν στα δεδομένα [131]. 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να ορίσουμε ένα γενικευμένο πλαίσιο Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων (MIL), το οποίο θα βασίζεται σε τανυστές, για την ανάλυση πολυδιάστατων, πιθανώς 

μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων, αποφεύγοντας τα εκ των προτέρων ορισμένα (handcrafted) 

χαρακτηριστικά. Η προσέγγισή μας, διατυπώνεται ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης πολλαπλών 

βημάτων, στο οποίο όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές παράμετροι μαθαίνονται με επίβλεψη. Για να 

δείξουμε την ευρεία εφαρμοσιμότητα της μεθόδου μας, την εφαρμόζουμε σε δύο διαφορετικά 

προβλήματα: στην κατηγοριοποίηση ιστοπαθολογικών εικόνων καρκίνου του μαστού και στην 

κατηγοριοποίηση χρησιμοποιώντας πολυκαναλικά (multichannel) βιοσήματα. 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε μια ενιαία μέθοδο για εξαγωγή χαρακτηριστικών και 

κατηγοριοποίηση Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (Multiple Instance Learning (MIL) 

Classification) για πολυδιάστατα δεδομένα, μοντελοποιώντας τα δεδομένα με τη χρήση τανυστών 

τάξης 𝑛. Υπολογίζοντας την τανυστική αποδόμηση CP, κατασκευάζουμε ένα πολυδιάστατο λεξικό 

(multidimensional dictionary), το οποίο αποτελείται από έναν αριθμό (𝑛 − 1)-διάστατων δομών, 

βαθμού ένα, οι οποίες αποτελούν τους κρυφούς παράγοντες (latent factors) και μοντελοποιούν τις 

κρυφές έννοιες (latent concepts) των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντελεστές που 

αντιστοιχούν στην διάσταση που σχετίζεται με τα στιγμιότυπα, καταδεικνύουν τη συνεισφορά κάθε 

κρυφού παράγοντα στην αναπαράσταση του αντίστοιχου στιγμιότυπου και συνεπώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν χαρακτηριστικά για την αναπαράσταση του. Έπειτα, χρησιμοποιώντας αυτά 

τα χαρακτηριστικά, εκπαιδεύουμε έναν κατηγοριοποιητή (classifier) στο επίπεδο των στιγμιότυπων, 

για να προβλέψουμε, υπολογίζοντας μια συνεχή απόκριση (score), την άγνωστη κλάση κάθε 
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στιγμιότυπου. Στη συνέχεια, αναπαριστούμε κάθε αντικείμενο (bag), με μια συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας (probability density function) των αποκρίσεων που αντιστοιχούν στις προβλέψεις των 

κρυφών κλάσεων των στιγμιότυπων των αντικειμένων. Τέλος εκπαιδεύουμε έναν κατηγοριοποιητή 

στο επίπεδο των αντικειμένων, για να προβλέψουμε την τελική κλάση κάθε αντικειμένου. 

Το κίνητρο, πίσω από αυτήν την προσέγγιση, είναι να αποφύγουμε τους αυστηρούς 

προκαθορισμένους κανόνες της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όπως η τυπική υπόθεση 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (standard MIL assumption) [86]. Για τον λόγο αυτό, επεκτείναμε 

τη συλλογική υπόθεση Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (collective MIL assumption) μαθαίνοντας 

τις κλάσεις των αντικειμένων χρησιμοποιώντας την πυκνότητα πιθανότητας των εκτιμώμενων 

άγνωστων ετικετών των στιγμιότυπων κάθε αντικειμένου. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε τον αλγόριθμο TensMIL, που βασίζεται σε μια γενικευμένη 

μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών για πολυδιάστατα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τανυστική 

αποδόμηση. Δείχνουμε ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά σενάρια, 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα διαφορετικής φύσης. Δείχνουμε, επίσης, ότι η μέθοδος που 

προτείνουμε, μπορεί να χειριστεί και δεδομένα τα οποία περιέχουν ελλείπουσες τιμές (μερικώς 

παρατηρούμενα δεδομένα) και ότι ακόμα και από ένα πολύ μικρό ποσοστό παρατηρούμενων 

δεδομένων (10%) μπορεί να είναι αποδοτική. Θα δείξουμε πειραματικά, χρησιμοποιώντας το σύνολο 

αναφοράς UCSB Breast Cancer, το οποίο αποτελείται από εικόνες ιστοπαθολογίας καρκίνου του 

μαστού, ότι, τόσο με πλήρεις όσο και με ελλείπουσες τιμές, ο προτεινόμενος αλγόριθμος έχει 

καλύτερη ή συγκρίσιμη απόδοση με τους υπάρχοντες αλγορίθμους αιχμής για Μάθηση Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. Τέλος, θα δείξουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο 

στο πρόβλημα της πρόγνωσης του επιπέδου της ευθραυστότητας (frailty index) ηλικιωμένων, 

χρησιμοποιώντας σήματα φυσιολογίας (όπως αναπνευστικά και καρδιακά σήματα μεταξύ άλλων). 

Θα δείξουμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος έδειξε προγνωστικές ικανότητες που προηγούμενες 

μέθοδοι δεν μπόρεσαν να αναδείξουν.  

4.1 Μεθοδολογία 

 

Εικόνα 20: Σχηματικό διάγραμμα της προτεινόμενης μεθόδου 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία απεικονίζεται, σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, στο σχηματικό διάγραμμα 

της Εικόνας 20 και αποτελείται από τρεις κυρίως φάσεις: (1) τη φάση αναπαράστασης των 

δεδομένων και εξαγωγής χαρακτηριστικών, όπου τα δεδομένα απεικονίζονται από τον αρχικό 

πολυδιάστατο χώρο σε έναν χώρο χαμηλότερης διάστασης, μέσω της τανυστικής αποδόμησης CP, (ii) 

τη φάση της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όπου κατασκευάζονται ακολουθιακά (sequential) 

διακριτικά μοντέλα για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε διάφορες κλάσεις και (iii) τη φάση 
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της βελτιστοποίησης, η οποία είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη φάση, για την εκμάθηση των 

υπερπαραμέτρων. Στις επόμενες ενότητες, θα περιγράψουμε αναλυτικά κάθε φάση αρχίζοντας από 

τη χρήση της τανυστικής αποδόμησης και συνεχίζοντας με το προτεινόμενο πλαίσιο της μάθησης 

πολλαπλών στιγμιότυπων. 

4.1.1 Τανυστική αποδόμηση CP 
Όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 2, η τανυστική αποδόμηση μπορεί να υπολογιστεί τόσο από 

πλήρη, όσο και από μερικώς παρατηρούμενα πολυδιάστατα δεδομένα. Στην προτεινόμενη μέθοδο, 

για τον υπολογισμό της τανυστικής αποδόμησης χρησιμοποιούμε τον πολύ γνωστό αλγόριθμο ALS 

(Αλγόριθμος 1) όταν έχουμε να κάνουμε με πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, και επαφιόμαστε 

στην κατανεμημένη μέθοδο StrProxSGD [130] (την οποία παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 3), όταν 

έχουμε να κάνουμε με μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Όπως προαναφέραμε, οι μέθοδοι που 

προτάθηκαν στο Κεφάλαιο 3, GenProxSGD (μη κατανεμημένη), Parallel ProxSGD και StrProxSGD, σε 

αντίθεση με την ALS, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα βελτιστοποίησης, λύνοντας σε κάθε βήμα ένα 

μικρό τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, αντί να αντιμετωπίζουν με μιας ολόκληρο το πρόβλημα 

βελτιστοποίησης. 

Επιλέξαμε να ενσωματώσουμε την ALS μέθοδο, για πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, λόγω της 

γρήγορης σύγκλισης που μας παρέχει και την StrProxSGD, για τα μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα, 

λόγω της καλής της επίδοσης τόσο ως προς τη γρήγορη σύγκλιση, όσο και ως προς την εύρεση 

καλύτερων τοπικών ελάχιστων, όπως αποδείξαμε στο Κεφάλαιο 3. Επιπλέον, η κατανεμημένη φύση 

του αλγορίθμου StrProxSGD, δίνει τη δυνατότητα η προτεινόμενη μέθοδος, TensMIL, να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε δεδομένα πολύ μεγάλου όγκου, τα οποία είναι συχνά στις πραγματικές 

εφαρμογές. 

4.1.2 Γενικευμένη Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 
Σε αυτήν την υποενότητα, προτείνουμε μια γενική μέθοδο για την εξαγωγή χαρακτηριστικών στο 

επίπεδο των στιγμιότυπων από πρωτογενή δεδομένα (raw data), τα οποία αναπαρίστανται με τη 

μορφή ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝛪1×𝛪2×…×𝛪𝛮  τάξης 𝑛 . Η αναπαράσταση των δεδομένων, σε τανυστική 

μορφή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εκάστοτε πρόβλημα, και για τον λόγο αυτό, θα 

συζητήσουμε παρακάτω τον τρόπο αναπαράστασης για τα δύο διαφορετικά προβλήματα που θα 

αντιμετωπίσουμε. 

Ο σκοπός μας είναι να υπολογίσουμε τους κρυφούς παράγοντες (latent factors) που ενυπάρχουν στα 

δεδομένα, μέσω της τανυστικής αποδόμησης CP του τανυστή των πρωτογενών δεδομένων, στα 

οποία τα στιγμιότυπα καταλαμβάνουν μία διάσταση του τανυστή. Το μητρώο που θα προκύψει από 

την τανυστική αποδόμηση και θα αναφέρεται στη διάσταση των στιγμιότυπων, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μητρώο χαρακτηριστικών στον χώρο των στιγμιότυπων. Τα υπόλοιπα μητρώα, 

που θα προκύψουν από την τανυστική αποδόμηση, αντιστοιχούν στο υπολογισμένο λεξικό υψηλής 

τάξης. 

Χωρίς απώλεια της γενικότητας και για λόγους ευκολίας, θα αναφερθούμε εδώ σε τανυστές 3ης τάξης, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν είναι αξιοποιήσιμη και σε τανυστές 

υψηλότερης τάξης. Ας υποθέσουμε ότι 𝓧 ∈ ℝ𝐼×𝐽×𝐾 είναι ο τανυστής των δεδομένων μας, όπου τα 

στιγμιότυπα καταλαμβάνουν την πρώτη διάσταση, η επιλογή της οποίας είναι για λόγους σύμβασης, 

αφού οποιαδήποτε διάσταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση των 

στιγμιότυπων. Μπορούμε να γράψουμε με τη μορφή κομματιών, που αναφέρονται στη πρώτη 

διάσταση, μια τανυστική αποδόμηση CP βαθμού 𝑅 του 𝓧 (2.11) ως εξής: 

  𝓧𝑖,∗,∗ ≈ ∑ 𝑢𝑖𝑟(𝑽∗𝑟 ∘ 𝑾∗𝑟)

𝑅

𝑟=1

 (4.1) 
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όπου το  𝓧𝑖,∗,∗ συμβολίζει το 𝑖 κομμάτι του τανυστή που αναφέρεται στην πρώτη διάσταση (mode-1 

slice). Η Εξίσωση (4.1) υπονοεί ότι κάθε στιγμιότυπο μπορεί να προσεγγιστεί σας ένας γραμμικός 

συνδυασμός 𝑅  δυσδιάστατων συστατικών (components),  𝑽∗,𝑟 ∘ 𝑾∗,𝑟 ∈ ℝ𝐽×𝐾 , τα οποία 

αντιστοιχούν στους κρυφούς παράγοντες των δεδομένων. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 

επιλέξουμε ως χαρακτηριστικά που να αναπαριστούν το στιγμιότυπο 𝑖, τους 𝑅 συντελεστές 𝑢𝑖𝑟, 𝑟 =

1,2, … , 𝑅 , που αντιστοιχούν στην 𝑖 -οστή γραμμή του μητρώου παραγόντων 𝑼  της τανυστικής 

αποδόμησης της Εξίσωσης (2.11). Επιπλέον, μπορούμε να αντιληφθούμε τους κρυφούς παράγοντες 

𝑽∗𝑟 ∘ 𝑾∗𝑟 ως ένα λεξικό υψηλής τάξης που περιγράφει τα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για τανυστές τάξης 𝛮 > 3, από την οποία θα προκύψει ένα λεξικό τάξης 𝑁 − 1 

και είναι ανεξάρτητη από τα καθ’ εαυτό δεδομένα.  

4.1.3 Εναλλακτική εξαγωγή χαρακτηριστικών για νέα δεδομένα (δεδομένα ελέγχου) 
Η προτεινόμενη διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών που βασίζεται στην τανυστική αποδόμηση 

CP, την οποία περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα, περιλαμβάνει την αποδόμηση ενός κοινού 

τανυστή, ο οποίος αποτελείται από τη συνένωση των δεδομένων εκπαίδευσης και των δεδομένων 

ελέγχου. Για τη μείωση του υπολογιστικού φόρτου, πολλές φορές είναι επιθυμητό η 

κατηγοριοποίηση των καινούργιων δεδομένων ελέγχου να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να 

ξαναϋπολογιστεί εκ νέου η τανυστική αποδόμηση. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε εδώ μια 

εναλλακτική μέθοδο για τον υπολογισμό της χαμηλής-τάξης αναπαράστασης χαρακτηριστικών. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το μοντέλο της CP αποδόμησης κατασκευάζεται μόνο από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης, ενώ τα δεδομένα ελέγχου προβάλλονται στα ήδη υπολογισμένα μητρώα του λεξικού 

υψηλής τάξης. 

Έστω 𝓧train ≈ ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r
R
r=1  είναι μια αποδόμηση CP βαθμού 𝑅  που έχει υπολογιστεί στο 

σύνολο εκπαίδευσης και 𝓧test είναι ο τανυστής που αναπαριστά τα δεδομένα του συνόλου ελέγχου, 

τότε μπορεί εύκολα να δειχθεί [11] ότι η CP αποδόμηση του προβλήματος (2.11) μπορεί να γραφεί 

με την μορφή μητρώων ως προς τη διάσταση 1 (mode-1 matricized form) ως εξής: 

 𝐦𝐢𝐧
𝑼,𝑽,𝑾

‖𝑿𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛(1) − 𝑼(𝑾 ⊙ 𝑽)𝑻‖
𝐅

𝟐
 (4.2) 

 

Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διατυπώσουμε και να λύσουμε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

ελαχίστων τετραγώνων, για να βρούμε την «εγγύτερη» αναπαράσταση (προβολή) του συνόλου 

ελέγχου, στο υπολογισμένο λεξικό υψηλής τάξης των 𝑼 και 𝑾, ως εξής: 

 𝐦𝐢𝐧
�̃�

‖𝑿𝑡𝑒𝑠𝑡(1) − �̃�(𝑾 ⊙ 𝑽)𝑻‖
𝐅

𝟐
 (4.3) 

 

Είναι εύκολο να δειχθεί [11], ότι το πρόβλημα (4.3) έχει τη μοναδική αναλυτική λύση: 

 �̃� = 𝑿𝑡𝑒𝑠𝑡(1)(𝑾 ⊙ 𝑽)(𝑾𝑻𝑾 ⊛ 𝑽𝑻𝑽)
†

 (4.4) 

 

όπου το σύμβολο «†» αντιπροσωπεύει το Moore-Penrose ψευδοανάστροφο μητρώο. 

Στην επόμενη ενότητα, θα περιγράψουμε την επόμενη φάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας για 

την κατασκευή ενός διακριτικού μοντέλου για Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων. 
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4.1.4 Τοποθέτηση του προβλήματος στο πλαίσιο της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων 

(MIL) 
Κατ’ αρχάς, θα διατυπώσουμε τυπικά το πρόβλημα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (Multiple 

Instance Learning (MIL) problem). Ένα αντικείμενο (bag) 𝐵𝑖 = {𝒙𝑖,1, 𝒙𝑖,2, … , 𝒙𝑖,𝑛𝑖
} είναι ένα σύνολο 𝑛𝑖 

διανυσμάτων χαρακτηριστικών, τα οποία περιγράφουν ένα δείγμα (sample). Θα συμβολίζουμε με 

𝐵 = {𝐵𝑖, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛} το σύνολο όλων των αντικειμένων. Ο πληθικός αριθμός – ισχύς – (cardinality) 

κάθε αντικειμένου ενδέχεται να ποικίλει ανάμεσα στα αντικείμενα. Κάθε διάνυσμα χαρακτηριστικών 

𝒙𝑖,𝑗 , όπου ο πρώτος δείκτης αναφέρεται στο αντίστοιχο αντικείμενο και ο δεύτερος σε ένα 

χαρακτηριστικό αυτού του αντικειμένου, καλείται στιγμιότυπο. Όλα τα στιγμιότυπα  𝒙𝑖,𝑗 , 𝑖 =

1,2, … , 𝑛, 𝑗 =  1, 2, … , 𝑛𝑖 , ανήκουν σε έναν 𝑑-διάστατο διανυσματικό χώρο (𝒙𝑖,𝑗 ∈ ℝ𝑑 ), ο οποίος 

καλείται χώρος των στιγμιότυπων. Σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί και μια ετικέτα κλάσης (class label) 

𝑌𝑖 ∈ 𝒴 = {1, … , 𝐶}, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, με 𝐶 =  2 να ορίζει το δυαδικό πρόβλημα κατηγοριοποίησης, ενώ 

το 𝐶 > 2  ορίζει ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης 𝐶  κλάσεων. Τέλος, το 𝒴  συμβολίζει το σύνολο 

όλων των ετικετών κλάσεων των αντικειμένων.  

Ο σκοπός του προβλήματος της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων είναι: δεδομένης μιας συλλογής 

𝑛 αντικειμένων (bags) με τις αντίστοιχες ετικέτες κλάσεων {(𝛣𝑖, 𝑌𝑖), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛}, να εκπαιδευτεί 

ένα μοντέλο που να μπορεί να προβλέπει τις κλάσεις νέων παρατηρήσεων (αντικειμένων). 

4.1.5 Ο προτεινόμενος αλγόριθμος (TensMIL) 
Το προτεινόμενο πλαίσιο Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων ακολουθεί το παράδειγμα των 

αλγορίθμων του χώρου των στιγμιότυπων (instance Space – IS), βλ. παράγραφο 2.7.1.1. Στην αρχή, 

κατασκευάζεται ένας ταξινομητής στο επίπεδο των στιγμιότυπων 𝑓(𝒙), βασισμένος στον κανόνα της 

κληροδότησης των κλάσεων από τα αντικείμενα στα στιγμιότυπα: όλα τα στιγμιότυπα κάθε 

αντικειμένου κληρονομούν την μόνη γνωστή ετικέτα κλάσης, αυτή των αντικειμένων στα οποία 

ανήκουν. Για να γίνει η μάθηση υπολογιστικά εφικτή, θα πρέπει, γενικά, να μειωθεί ο χώρος των 

υποθέσεων με το να εφαρμοστεί κάποια από τις υποθέσεις της μάθησης πολλαπλών αντικειμένων. 

Εντούτοις, σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους του χώρου των στιγμιότυπων, οι οποίες 

συνδυάζουν απευθείας τις αποκρίσεις στο επίπεδο των στιγμιότυπων, μέσω ενός προκαθορισμένου 

κανόνα, στην προτεινόμενη μέθοδο αυξάνουμε την γενικότητα και προσπαθούμε να συμπεράνουμε 

αυτές τις υποθέσεις βασισμένοι στο σύνολο εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, εξάγουμε το 

ιστόγραμμα όλων των αποκρίσεων στο επίπεδο των στιγμιότυπων για κάθε αντικείμενο, και 

μαθαίνουμε την κατανομή αυτών των ιστογραμμάτων από το σύνολο εκπαίδευσης. Οι αποκρίσεις 

στο επίπεδο των στιγμιότυπων αναφέρονται στην έξοδο του κατηγοριοποιητή στο επίπεδο των 

στιγμιότυπων 𝑓(𝒙) και είναι ανάλογες με το συνεχές αποτέλεσμα της πρόβλεψης (prediction scores) 

των στιγμιότυπων. Η εξαγωγή των ιστογραμμάτων των αποκρίσεων, στο επίπεδο των στιγμιότυπων, 

αντιστοιχεί στην κβαντοποίηση των αποκρίσεων σε προκαθορισμένα δοχεία (bins), τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν συστάδες χαμηλής, μέτριας ή υψηλής πιθανότητας ομοιότητας με την 

κλάση. Με την έννοια αυτή, το προτεινόμενο πλαίσιο σχετίζεται επίσης και με τις μεθόδους ένθετων 

χώρων χωρίς λεξικό (embedded space (ES) without vocabularies) (βλ. παράγραφο 2.7.1.3), με τη 

διαφορά ότι η αναπαράσταση δεν βασίζεται στα αρχικά (πολλαπλά) γνωρίσματα των στιγμιότυπων, 

αλλά στις αποκρίσεις των στιγμιότυπων, την έξοδο δηλαδή του πρώτου κατηγοριοποιητή στο 

επίπεδο των στιγμιότυπων. Η συνεισφορά μας βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν βασιζόμαστε μόνο σε 

μερικά στατιστικά μέτρα, όπως το μέσος όρος, η ελάχιστη ή η μέγιστη τιμή, αλλά ενσωματώνουμε 

μια πλουσιότερη αναπαράσταση, όπως το ιστόγραμμα. 
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4.1.6 Μαθηματική διατύπωση του προτεινόμενου πλαισίου Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων 
Με μαθηματικούς όρους, μπορούμε να διατυπώσουμε (σύμφωνα με το [132]) το προτεινόμενο 

πλαίσιο μάθησης πολλαπλών αντικειμένων, ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο θα λύσουμε 

ακολουθώντας τα παρακάτω τρία βήματα: 

(1) Κατ’ αρχάς, εκτιμούμε τις αποκρίσεις στο επίπεδο των στιγμιότυπων, βασιζόμενοι σε μια 

συνάρτηση 𝑓(∙ |𝜽𝒇), η οποία αναθέτει ένα σκορ πρόβλεψης της τάξης (όπως π.χ ένα σκορ 

ανωμαλίας (abnormality score)) σε κάθε στιγμιότυπο ενός δεδομένου αντικειμένου, 

δεδομένων των παραμέτρων 𝜽𝒇  (4.5) και αρχικοποιώντας τις άγνωστες κλάσεις των 

στιγμιότυπων με τις ετικέτες των αντίστοιχων αντικειμένων, δηλαδή 𝑦𝑖,𝑗 = 𝑌𝑖 , ∀𝑖 : 

 �̂�𝒇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜽𝒇
∑ ∑ 𝑙(𝑓(𝒙𝑖,𝑗|𝜽𝒇), 𝑦𝑖,𝑗)

𝑛𝑖

𝑗=1

n

i=1

 (4.5) 

όπου 𝑙: ℝ × ℝ → ℝ+  είναι μια συνάρτηση κόστους, που ορίζεται στον χώρο των 

στιγμιότυπων. Μετά την εκτίμηση των παραμέτρων �̂�𝒇, η συνάρτηση 𝑓 θα μας παρέχει τις 

προβλέψεις για τις κλάσεις στο επίπεδο των στιγμιότυπων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με 

την διατύπωση στο [132], όπου οι άγνωστες ετικέτες κλάσεων στο επίπεδο των στιγμιότυπων 

θεωρούνται ως μεταβλητές βελτιστοποίησης και υπολογίζονται με μια εξακολουθητική 

διαδικασία. 

(2) Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση απεικόνισης ℋ(∙ |𝜃𝐻)  από τον χώρο των 

στιγμιότυπων στον χώρο των αντικειμένων και τα απεικονισμένα χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιούνται ως αναπαράσταση του αντικειμένου 𝐵�̃�  (4.6). Στην προτεινόμενη 

προσέγγιση, αυτή η συνάρτηση απεικόνισης αντιστοιχεί στον υπολογισμό των συναρτήσεων 

πυκνότητας πιθανότητας των αποκρίσεων που αντιστοιχούν στις προβλέψεις των ετικετών 

των κλάσεων των στιγμιότυπων κάθε αντικειμένου, και προσεγγίζονται με τον προσδιορισμό 

των αντίστοιχων ιστογραμμάτων: 

 𝐵�̃� = {ℋ(𝑓(𝒙𝑖,𝑗|�̂�𝒇)|𝜃𝐻): 𝒙𝑖,𝑗 ∈ 𝐵𝑖} (4.6) 

(3) Τέλος, υπολογίζεται, μέσω επιβλεπόμενης μάθησης, η συνάρτηση κατηγοριοποίησης 

𝐹(∙ |𝜽𝑭), που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το αντικείμενο όπως φαίνεται από τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

 𝜃𝐹 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃𝐹
∑ 𝐿(𝐹(𝐵�̃�|𝜃𝐹), Y𝑖)

n

i=1

 (4.7) 

 Ŷi = 𝐹(𝐵�̃�|𝜃𝐹)  (4.8) 

όπου 𝐿: ℝ × ℝ → ℝ+  είναι μια συνάρτηση κόστους που ορίζεται στον χώρο των 

αντικειμένων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα διάφορα βήματα θα παρουσιάσουμε αμέσως παρακάτω, στις 

επόμενες ενότητες. 

4.1.7 Ρωμαλέα εκτίμηση (robust estimation) των άγνωστων ετικετών των στιγμιότυπων 
Πολλές εφαρμογές, κυρίως στον ιατρικό τομέα, αναφέρονται σε προβλήματα κατηγοριοποίησης 

διατεταγμένων (ordinal) δεδομένων, στα οποία οι κλάσεις έχουν κάποια φυσική διάταξη, όπως για 

παράδειγμα ο βαθμός (grade) ενός όγκου ή το αποτέλεσμα της επίδοσης του ασθενούς σε ένα κλινικό 

τεστ. Εάν στη διαδικασία της επιβλεπόμενης μάθησης χρησιμοποιηθούν ετικέτες κλάσεων, αυτές 

μπορούν να θεωρηθούν ως μια διακριτή προσέγγιση ενός συνεχούς σκορ, π.χ. ο βαθμός κακοήθειας. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές για διακριτές ή συνεχείς 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turned_a
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μεταβλητές εξόδου. Η δυαδική κατηγοριοποίηση, είναι μια ειδική περίπτωση αυτού του 

προβλήματος, όπου οι δύο κλάσεις βρίσκονται στις ακραίες τιμές (μέγιστο και ελάχιστο) του εύρους 

των κλινικών σκορ. 

Στο πρώτο βήμα (4.5), χρησιμοποιούμε το τετραγωνικό σφάλμα (squared error), ως συνάρτηση 

κόστους και εκπαιδεύουμε ένα πλήρες τετραγωνικό μοντέλο παλινδρόμησης (full quadratic 

regression model), το οποίο περιέχει σημείο τομής (intercept), γραμμικούς όρους, όρους 

αλληλεπίδρασης (interactions) και τετραγωνικούς όρους, 𝑓: ℝ𝑑 → ℝ στον χώρο των στιγμιότυπων, 

το οποίο προβλέπει τις άγνωστες ετικέτες κλάσεων 𝑦𝑖,𝑗  για κάθε στιγμιότυπο. Το τετραγωνικό 

μοντέλο παλινδρόμησης μπορεί να εκφραστεί ως: 

 𝑓(𝒙) =  ∑ ∑ 𝜃𝑘𝑚𝑥𝑘𝑥𝑚

𝑑

𝑚=1

𝑑

𝑘=1

+ ∑ 𝑥𝑘

𝑑

𝑘=1

 (4.9) 

όπου οι παράμετροι 𝜃𝑘𝑚 , αποτελούν συνολικά το διάνυσμα 𝜽𝒇  της Εξίσωσης (4.5), και η 

διαστατικότητα του διανύσματος 𝒙 που εμπλέκεται στην παλινδρόμηση είναι 𝑑. Αφού δεν υπάρχει 

διαθέσιμη πληροφορία για τις ετικέτες κλάσεων των στιγμιότυπων, το μοντέλο παλινδρόμησης 

εκπαιδεύεται, χρησιμοποιώντας ως τιμές για την εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable), τις 

ετικέτες κλάσεων των αντίστοιχων αντικειμένων. Αυτό σημαίνει ότι 𝑦𝑖,𝑗 = 𝑌𝑖, ∀𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖. Μετά τον 

υπολογισμό της συνάρτησης 𝑓 , η οποία είναι κοινή για όλα τα αντικείμενα, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τις ετικέτες των στιγμιότυπων ως �̂�𝑖,𝑗 = 𝑓(𝒙𝑖,𝑗). 

Αφού, όπως είπαμε, όλα τα στιγμιότυπα του αντικειμένου 𝑖  είναι πιθανόν να μην ανήκουν στην 

κλάση του αντικειμένου 𝑌𝑖, κάποια από τα στιγμιότυπα αυτά θα συμπεριφέρονται ως ακραίες τιμές 

(outliers) και δεν θα ταιριάζουν ακριβώς στην αντίστοιχη κλάση. Για να εξαλείψουμε το αποτέλεσμα 

που θα έχουν στην παλινδρόμηση τα ασυνεπή δεδομένα μας, χρησιμοποιούμε ρωμαλέα 

τετραγωνική παλινδρόμηση (robust quadratic regression), η οποία χρησιμοποιεί επαναληπτικά ανα-

βεβαρυμμένα (reweighted) ελάχιστα τετράγωνα, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση βάρους 

(weighting function) [133]. Στη δική μας προσέγγιση χρησιμοποιούμε τη λογιστική (logistic) 

συνάρτηση βάρους: 

 𝑤𝑘 =
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑟𝑘)

𝑟𝑘
, 𝑟𝑘 =  

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑘

(𝑡𝑢𝑛𝑒 ∗ 𝑠 ∗ √1 − ℎ𝑘)
𝑘 = 1,2, … , 𝑑 (4.10) 

όπου 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅 είναι το διάνυσμα των υπολοίπων (residuals) της προηγούμενης επανάληψης, 𝑠 είναι 

μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης (standard deviation) του όρου σφάλματος, που δίνεται από τον 

διάμεσο (median) της απόλυτης απόκλισης (absolute deviation) των τιμών των υπολοίπων από τον 

μέσο (mean) τους, πολλαπλασιασμένο με μια σταθερά 𝑧, 𝒉 είναι το διάνυσμα των τιμών μόχλευσης 

(leverage values) του υπολογισμού των ελάχιστων τετραγώνων και 𝑡𝑢𝑛𝑒  είναι μια παράμετρος 

ρύθμισης (tuning parameter). Για τα πειράματα αυτού του κεφαλαίου, χρησιμοποιήσαμε τις 

προκαθορισμένες τιμές των παραπάνω παραμέτρων: 𝑧 = 0.6745 και 𝑡𝑢𝑛𝑒 = 1.205. Αυτή η επιλογή 

της σταθεράς 𝑧 κάνει την εκτίμηση της τυπικής απόκλισης του όρου σφάλματος μη μεροληπτική 

(unbiased) για κανονικές κατανομές. Επιπλέον, η επιλογή των παραπάνω τιμών δίνουν εκτιμήσεις 

συντελεστών, οι οποίες να είναι προσεγγιστικά κατά 95% τόσο στατιστικά αποτελεσματικές όσο και 

οι συντελεστές των καθιερωμένων ελάχιστων τετραγώνων, δεδομένου ότι οι απόκριση θα έχει 

κανονική κατανομή χωρίς ακραίες τιμές. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση βάρους, η 

ποινή για τη λάθος κατάταξη των στιγμιότυπων, που η αληθινή ετικέτα κλάσης τους δεν είναι ίδια μ’ 

αυτή του αντικειμένου τους, θα είναι μειωμένη, και συνεπώς θα πάρουμε μια στιβαρή εκτίμηση των 

άγνωστων ετικετών κλάσεων των αντικειμένων. Τέλος, να αναφέρουμε ότι πειραματιστήκαμε με 

διάφορες συναρτήσεις βάρους, καθώς και με διάφορες παραμέτρους και καταλήξαμε εμπειρικά να 

χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη λογιστική συνάρτηση βάρους, με τις προκαθορισμένες 

τιμές των παραμέτρων της, κάτι που μας έδωσε, εν τέλει, ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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4.1.8 Κατηγοριοποίηση αντικειμένων βασισμένη στην QDA 
Για την αναπαράσταση των αντικειμένων (4.6) και μετέπειτα για την κατηγοριοποίηση αυτών ((4.7) 

και (4.8)), θεωρούμε ότι τα εξαγόμενα γνωρίσματα από τα αντικείμενα στόχους (δηλ. οι προβλέψεις 

των ετικετών κλάσεων των στιγμιότυπων, ανά αντικείμενο), είναι τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες 

ορίζονται πάνω σε έναν χώρο κατανομών πιθανοτήτων. Για την εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας ℋ𝑖({𝑓(𝒙𝑖,𝑗), 𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑖}), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 των αποκρίσεων των ετικετών κλάσεων για 

κάθε αντικείμενο, υπολογίζουμε το ιστόγραμμά τους, χρησιμοποιώντας μια διαμέριση σε 𝜃𝐻  ίσα 

διαστήματα (bins). Έχοντας τώρα υπολογίσει τα ιστογράμματα για όλα τα αντικείμενα του συνόλου 

εκπαίδευσης 𝚮 = {ℋ𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα ταξινομιτή στο επίπεδο των 

αντικειμένων, ο οποίος θα μάθει να διακρίνει την άγνωστη κλάση 𝑌 . Υποθέτοντας ότι οι 

παρατηρήσεις κάθε κλάσης 𝑘, 𝑘 = 1, 2, … , 𝐶  προέρχονται από μια πολυπαραγοντική Γκαουσιανή 

κατανομή ℋ ∼ 𝑁(𝝁𝑘 , 𝜮𝑘) και ότι κάθε κλάση έχει το δικό της μητρώο συνδιακύμανσης (covariance 

matrix) 𝜮𝑘 , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν τετραγωνικό κατηγοριοποιητή διακριτικής 

ανάλυσης (Quadratic Discriminant Analysis - QDA) [134], για να βρούμε ένα μη γραμμικό τετραγωνικό 

σύνορο απόφασης (decision boundary). Ο QDA κατηγοριοποιητής 𝐹: �̃� → 𝒴  αναθέτει σε κάθε 

παρατήρηση μία κλάση χρησιμοποιώντας το μέγιστη διακριτική τιμή (discriminant score) Ŷ𝑖 =

argmax
k

𝛿𝑘(𝒉𝑖): 

 𝛿𝑘(𝒑) = −
1

2
(𝒑 − 𝝁𝑘)𝑇𝜮𝑘

†(𝒑 − 𝝁𝑘) + log 𝜋𝑘 −
1

2
log|𝜮𝑘| (4.11) 

 

 

Εικόνα 21: Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου αλγορίθμου TensMIL, όπου 𝑼 είναι το μητρώο χαρακτηριστικών που 

εξάγεται από τα πρωταρχικά δεδομένα με τανυστική αποδόμηση CP, 𝑻 είναι το μητρώο των τιμών (score matrix) που 

λαμβάνεται μετά την εφαρμογή ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis) στο μητρώο 𝑼, 𝑨 είναι 

το μητρώο που περιέχει τα χαρακτηριστικά στο επίπεδο των αντικειμένων, 𝒇(∙) είναι το πλήρες τετραγωνικό μοντέλο 

παλινδρόμησης και 𝑭(∙) είναι ο κατηγοριοποιητής QDA 
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όπου 𝛿𝑘  είναι η διακριτική συνάρτηση στον χώρο των αντικειμένων, 𝝁𝑘 είναι το μέσο διάνυσμα όλων 

των παρατηρήσεων του συνόλου εκπαίδευσης της 𝑘 -οστής κλάσης, 𝜮𝑘  είναι το μητρώο 

συνδιακύμανσης της της 𝑘-οστής, και 𝜋𝑘 είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα (prior probability) ενός 

αντικειμένου να ανήκει στην 𝑘-οστή κλάση. Οι παράμετροι (𝝁𝑘 , 𝜮𝑘) των διακριτικών συναρτήσεων 

μαθαίνονται από το σύνολο εκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται στην φάση του ελέγχου (test phase) 

για την πρόβλεψη των ετικετών των κλάσεων των νέων αντικειμένων. 

4.1.9 Λεπτομέρειες υλοποίησης και σύνοψη της αρχιτεκτονικής του αλγορίθμου TensMIL 
Στην ενότητα αυτή θα συνοψίσουμε τα διάφορα βήματα της προτεινόμενης μεθόδου, αρχίζοντας 

από τα πρωταρχικά (raw) πολυδιάστατα δεδομένα. Τα βήματα απεικονίζονται στην Εικόνα 21, όπου 

φαίνονται οι διαφορετικές φάσης της εκπαίδευσης και του ελέγχου. 

Στην πρώτη φάση, τα δεδομένα πρέπει να διαταχθούν με την μορφή τανυστή τάξης 𝑁 ≥ 3, με την 

πρώτη διάσταση να αντιστοιχεί στα στιγμιότυπα. Όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή της πρώτης 

διάστασης γίνεται για τους σκοπούς της παρουσίασης. Οποιαδήποτε διάσταση θα μπορούσε να 

επιλεχθεί ως διάσταση των στιγμιότυπων, κάτι που θα απαιτούσε ελάχιστες και προφανείς 

προσαρμογές στα επόμενα βήματα. Ο τανυστής μπορεί να κατασκευαστεί, τοποθετώντας τα 

στιγμιότυπα κάθε αντικειμένου 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑛  σε μια εξακολουθητική σειρά. Θα αναφερθούμε και 

πάλι στο γεγονός ότι αυτή η επιλογή είναι για λόγους παρουσίασης. Τα δεδομένα εκπαίδευσης και 

ελέγχου, μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο τανυστή, κατασκευάζοντας έτσι τον υψηλής τάξης 

τανυστή που φαίνεται στην Εικόνα 21. 

Αλγόριθμος 5:Αλγόριθμος της φάσης της εκπαίδευσης του TensMIL 

Είσοδος: 𝑼𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑼𝑡𝑒𝑠𝑡: μητρώα χαρακτηριστικών εκπαίδευσης και ελέγχου, 𝜰𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛: οι ετικέτες των 
αντικειμένων εκπαίδευσης, 𝜃𝑝 : το ποσοστό διατηρούμενης διακύμανσης της PCA και 𝜃𝐻 : ο 
αριθμός των δοχείων (bins) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ιστογραμμάτων. 
Έξοδος: το εκπαιδευμένο μοντέλο πρόγνωσης ετικετών κλάσεων αντικειμένων. 
 

1. Συνένωσε τα 𝑼𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑼𝑡𝑒𝑠𝑡 σε ένα μητρώο 𝑼 κατά την πρώτη διάσταση 
2. Εφάρμοσε PCA για απο-συσχέτιση και μείωση της διαστατικότητας στο συνενωμένο 

μητρώο 𝑼  και υπολόγισε τις τιμές (scores) 𝜯  χρησιμοποιώντας τις 𝑚  πιο ισχυρές 
ιδιάζουσες τιμές που διατηρούν 𝜃𝑝 της διακύμανσης των δεδομένων 

3. Διαχώρισε το κλαδεμένο (truncated) μητρώο των τιμών στα αντίστοιχα μητρώα 𝑻𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 και 
 𝑻𝑡𝑒𝑠𝑡 (θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση ελέγχου) 

4. Εκπαίδευσε ένα ρωμαλέο πλήρως τετραγωνικό μοντέλο παλινδρόμησης (4.9), 
χρησιμοποιώντας τα 𝑻𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  και 𝒚𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  (τις κληροδοτημένες από τα αντικείμενα στα 
αντίστοιχα στιγμιότυπα ετικέτες κλάσεων) και υπολόγισε τις προβλέψεις των ετικετών 
κλάσεων των αντικειμένων 𝑷𝒓𝒆𝒅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

5. Χώρισε το διάνυσμα 𝑷𝒓𝒆𝒅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 σε 𝜃𝐻 σε υποσύνολα ίδιου μεγέθους και αποθήκευσε τα 
σημεία τομής (cutting points) για να χρησιμοποιηθούν σαν άκρα των δοχείων (bin edges) 
κατά τη φάση ελέγχου 

6. Για κάθε ένα από τα 𝑛  αντικείμενα εκπαίδευσης υπολόγισε το κανονικοποιημένο 
συσσωρευτικό ιστόγραμμα (normalized cumulative histogram) και δημιούργησε ένα 
n × 𝜃𝐻 μητρώο χαρακτηριστικών 𝑨𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

7. Υπολόγισε ένα QDA μοντέλο 𝐹 χρησιμοποιώντας τα 𝑨𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 και 𝜰𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 (4.11) 
 

 

Στην δεύτερη φάση, υπολογίζεται η τανυστική αποδόμηση CP και τα χαρακτηριστικά εκπαίδευσης 

και ελέγχου εξάγονται από τις αντίστοιχες γραμμές του μητρώου παραγόντων που αντιστοιχεί στην 

διάσταση των στιγμιότυπων. Στην επόμενη φάση, τα μητρώα χαρακτηριστικών εκπαίδευσης και 

ελέγχου, συνενώνονται κατά μήκος της διάστασης που αναφέρεται στα στιγμιότυπα και υπολογίζεται 
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μια Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) για λόγους απο-συσχέτισης 

(decorrelation) και μείωσης της διαστατικότητας (dimensionality reduction). Με τον τρόπο αυτό, 

λαμβάνουμε τα κλαδεμένα (truncated) μητρώα εκπαίδευσης και ελέγχου. Το ποσοστό της 

διατηρούμενης διακύμανσης (variance retained) 𝜃𝑝 στο μητρώο της αριστερής ορθοκανονικής βάσης 

(loadings matrix) είναι μία υπερπαράμετρος της μεθόδου και μπορεί να διαφέρει σημαντικά για 

διαφορετικά σύνολα δεδομένων.  

Στην τέταρτη φάση, εκπαιδεύεται ένα ρωμαλέο, πλήρως τετραγωνικό μοντέλο παλινδρόμησης 

(robust full quadratic regression model) για την πρόβλεψη των ετικετών των στιγμιότυπων. Τέλος, 

υπολογίζονται τα ιστογράμματα των προβλέψεων των ετικετών των στιγμιότυπων κάθε αντικειμένου 

και με αυτά εκπαιδεύεται ένα ψευδο-τετραγωνικό μοντέλο διακριτικής ανάλυσης (pseydo-Quadratic 

Discriminant Analysis model). Εδώ, αναφερόμαστε σε ψευδο-τετραγωνικό μοντέλο διακριτικής 

ανάλυσης, καθώς υπολογίζουμε το ψευδο-αντίστροφο μητρώο του μητρώου συνδιακύμανσης (βλ. 

(4.11)). 

4.1.10 Μπεϋζιακή βελτιστοποίηση για τον προσδιορισμό των υπερπαραμέτρων 
Οι παράμετροι των δύο ενσωματωμένων μοντέλων 𝜽𝑓 και 𝜽𝐹 υπολογίζονται εξακολουθητικά μέσω 

επιβλεπόμενης μάθησης, ενώ ο αριθμός των δοχείων (bins) 𝜃𝐻 , καθώς και το ποσοστό της 

διατηρούμενης διακύμανσης 𝜃𝑝  στην Ανάλυση Κυριών Συνιστωσών (PCA) βελτιστοποιούνται 

εξωτερικά και δίνονται ως είσοδος στη φάση της εκπαίδευσης. Η βελτιστοποίηση αυτών των 

υπερπαραμέτρων γίνεται χρησιμοποιώντας Μπεϋζιανή Βελτιστοποίηση (Bayesian Optimization) 

[135], με αντικειμενική συνάρτηση το μέσο σφάλμα ταξινόμησης της διπλής διασταυρωμένης 

επικύρωσης (2-fold cross validation) στο σύνολο επικύρωσης.  

Ο βασικός αλγόριθμος για την φάση εκπαίδευσης του TensMIL φαίνεται στον Αλγόριθμο 5. 

4.1.11 Αξιολόγηση της μεθόδου 
Ως μετρική για την αξιολόγηση τόσο κατά την βελτιστοποίηση των υπερ-παραμέτρων όσο και για τη 

γενικότερη αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, χρησιμοποιήσαμε την ακρίβεια (accuracy) 

ταξινόμησης (αριθμός των σωστά κατηγοριοποιημένων αντικειμένου προς τον συνολικό αριθμό των 

αντικειμένων), την ισορροπημένη ακρίβεια (balanced accuracy), καθώς και την επιφάνεια κάνω από 

την Καμπύλη Λειτουργικού Χαρακτηριστικού Δέκτη – Receiver Operating Curve (ROC), η οποία 

καλείται συντομογραφικά AUC. Η ισορροπημένη ακρίβεια ορίζεται ως εξής: 

 
𝐵𝑎𝑐𝑐 =  

(∑
𝑇𝑐
𝑛𝑐

𝐶
𝑐=1 )

𝐶
 

(4.12) 

 

με το 𝑇𝑐 να είναι ο αριθμός σωστά κατηγοριοποιημένων αντικειμένων της κλάσης 𝑐 και 𝑛𝑐 να είναι ο 

αριθμών των αντικειμένων στην κλάση 𝑐 = 1, 2, … , 𝐶. 

Η επιλογή της μετρικής αξιολόγησης εξαρτήθηκε από το σύνολο δεδομένων και τις μετρικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα αντίστοιχα δεδομένα σε άλλες εργασίες, με σκοπό την αξιολογική σύγκριση 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας με άλλες μεθοδολογίες. Διενεργήσαμε μια σειρά πειραμάτων, στα 

οποία συγκρίναμε την απόδοση διάφορων κατηγοριοποιητών στα ίδια σύνολα δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας 10-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (10-fold cross validation) και αναφέρουμε τον 

μέσο όρο των μετρικών που χρησιμοποιήσαμε. Για κάθε τμήμα (fold), χρησιμοποιήσαμε εσωτερικά 

2-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (2-fold cross validation) στο σύνολο εκπαίδευσης για να 

υπολογίσουμε τις κατάλληλες υπερ-παραμέτρους για κάθε μέθοδο ξεχωριστά. Μετά τον υπολογισμό 

των υπερ-παραμέτρων, αυτές χρησιμοποιήθηκαν, για τον υπολογισμό των μετρικών που 

επιλέχθηκαν, στο σύνολο ελέγχου και τα αποτελέσματα αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. Έτσι, 
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όλες οι μέθοδοι αξιολογήθηκαν σε ανεξάρτητα σύνολα ελέγχου, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν 

ούτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ούτε κατά τη διάρκεια του υπολογισμού των υπερ-

παραμέτρων. Για λόγους δικαιοσύνης χρησιμοποιήσαμε αναζήτηση πλέγματος (grid search) για την 

εύρεση των καλύτερων παραμέτρων τόσο της προτεινόμενης, όσο και των άλλων τελευταίας 

τεχνολογίας (state-of-the-art) μεθόδων που αξιολογήθηκαν. 

4.2 Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, χρησιμοποιήσαμε δύο σύνολα δεδομένων: (i) το 

σύνολο έγχρωμων ιστοπαθολογικών εικόνων καρκίνου του μαστού (breast Cancer UCSB Centre for 

Bio-Image Informatics) [136] και (ii) το σύνολο δεδομένων από το έργο FrailSafe [9] που αποτελείται 

από πολυκαναλικά σήματα παρακολούθησης ηλικιωμένων ανθρώπων. Στις επόμενες ενότητες, θα 

περιγράψουμε σύντομα αυτά τα σύνολα δεδομένων, καθώς και τον τρόπο αναπαράστασης τους με 

τανυστές υψηλής τάξης. 

4.2.1 Σύνολα δεδομένων 

4.2.1.1 Έγχρωμες εικόνες ιστοπαθολογίας καρκίνου του μαστού UCSB. 
Το σύνολο δεδομένων UCSB breast cancer dataset [136], αποτελείται από έγχρωμες εικόνες 

ιστοπαθολογίας καρκίνου του μαστού που προέρχονται από 58 υποκείμενα και είναι μεγέθους 

869 × 768 εικονοστοιχεία (pixels) και έχουν ληφθεί από 32 ασθενείς με καλοήθεις όγκους και 26 

ασθενείς με κακοήθεια. Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης αυτού του συνόλου δεδομένων 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως πρόβλημα Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων (MIL) από τους 

Kandemir κ.α. [50] τμηματοποιώντας τις εικόνες σε 7 × 7  κομμάτια (patches) και εξάγοντας 

χαρακτηριστικά από κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, τα 

κομμάτια της εικόνας θεωρούνται ως στιγμιότυπα (instances) και οι εικόνες ως αντικείμενα (bags). 

Για να αναπαραστήσουμε αυτό το σύνολο δεδομένων με έναν τανυστή, στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία, κατακερματίσαμε επίσης τις εικόνες σε 𝑝 × 𝑝  κομμάτια αναπαριστώντας όλα τα 

εικονοστοιχεία κάθε καναλιού ως διάνυσμα, για κάθε στιγμιότυπο. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε τα 

διανύσματα αυτά, ως στήλες σε ένα μητρώο, όπου κάθε μία, από αυτές τις 3 στήλες, αναπαριστά τις 

εντάσεις των εικονοστοιχείων σε κάθε ένα από τα χρωματικά κανάλια (κόκκινο, πράσινο, μπλε). Εάν 

τοποθετήσουμε όλα αυτά τα μητρώα κατά μήκος της 1ης διάστασης του τανυστή, παίρνουμε έναν 

τανυστή διαστάσεων 𝐼 × 𝐽 × 3 , όπου 𝛪 = 58 ∗ 𝑝2  και 𝐽  είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων ανά 

κομμάτι (patch). Εάν αφιερώσουμε την πρώτη διάσταση του τανυστή στα στιγμιότυπα, τη δεύτερη 

διάσταση στα εικονοστοιχεία και την τρίτη διάσταση στα κανάλια RGB (κόκκινο, πράσινο, μπλε) τότε 

καταλήγουμε σε έναν τανυστή 3ης τάξης, που περιέχει όλα τα στιγμιότυπα που αναφέραμε 

προηγουμένως. 

4.2.1.2 Σήματα φυσιολογίας από παρακολούθηση ηλικιωμένων ανθρώπων  
Αυτό το σύνολο δεδομένων συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος FrailSafe [9] και 

αποτελείται από καταγραφές σημάτων φυσιολογίας, που αποκτήθηκαν από παρακολούθηση 

ηλικιωμένων ανθρώπων ηλικίας άνω των 70 χρόνων. Οι καταγραφές αποκτήθηκαν από την ολοήμερη 

παρακολούθηση των ηλικιωμένων, σε καθημερινές εσωτερικές (εντός του σπιτιού) και εξωτερικές 

(εκτός του σπιτιού) δραστηριότητες. Ο απώτερος στόχος είναι η πρόβλεψη της ύφεσης της υγείας και 

της λειτουργίας (reserve and function) που σχετίζεται με την ηλικία, κάτι το οποίο αναφέρεται και ως 

ευθραυστότητα (frailty), μέσω της εξαγωγής γηριατρικών δεικτών από πολυπαραγοντικά δεδομένα. 

Τυπικοί δείκτες ευθραυστότητας, όπως ο φαινότυπος Fried για την ευθραυστότητα [137], βασίζονται 

σε συνηθισμένες γηριατρικές πρακτικές αξιολόγησης (οι οποίες γίνονται σποραδικά και όταν 

θεωρούνται απαραίτητες) και δεν βασίζονται σε συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας 

του ηλικιωμένου, ούτε λαμβάνονται υπόψιν διαφορετικοί ιατρικοί τομείς. Σε αντίθεση, ο σκοπός μας 

είναι να εξάγουμε δείκτες ευθραυστότητας (frailty indicators) από πολυδιάστατες καταγραφές, έτσι 
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ώστε να γίνει εφικτή η χωρίς εμπόδια άμεση και συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας 

των ηλικιωμένων. Σε αυτή την ενότητα, εκτιμούμε την ικανότητα πρόβλεψης από σήματα 

φυσιολογίας, χρησιμοποιώντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο TensMIL. Ως αλήθεια πεδίου (ground 

truth) θεωρούμε τον δείκτη ευθραυστότητας Fried, που εκτιμήθηκε την ίδια χρονική περίοδο, μέσω 

κλινικής εξέτασης. Σύμφωνα με την κλίμακα του δείκτη Fried [137] τρία είναι τα στάδια της 

ευθραυστότητας: μη-εύθραυστος (non-frail), προ-εύθραυστος (pre-frail) και εύθραυστος (frail). 

Τα σήματα φυσιολογίας που χρησιμοποιούνται εδώ, περιλαμβάνουν συγχρονισμένες, ως προς τον 

χρόνο, μετρήσεις της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας, της στάσης και της φυσικής 

δραστηριότητας των ηλικιωμένων. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν εφτά κανάλια που 

αναδειγματίστικαν στην ίδια συχνότητα (25Hz): (i) το σήμα της αναπνευστικής λειτουργίας μέσω ενός 

πιεζοηλεκτρικού (piezoresistive) αισθητήρα, (ii) το μέτρο της επιτάχυνσης στους τρεις χωρικούς 

άξονες, (iii) το πλάτος της αναπνοής, (iv) ο ρυθμός της αναπνοής, (v) ο καρδιακός ρυθμός μέσω 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), (vi) η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (heart rete 

variability) μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τέλος (vii) το διάστημα RR του καρδιογραφήματος. 

Για την απόκτηση των μετρήσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συσκευές, γεγονός 

που κάνει τις προβλέψεις από αυτό το σύνολο δεδομένων μια ιδιαίτερη πρόκληση. Περισσότερες 

πληροφορίες για το αντικείμενο του προβλήματος καθώς και για τις προαναφερθείσες συσκευές 

καταγραφής μπορούν να βρεθούν στις εργασίες [47, 138]. 

Η αναπαράσταση των δεδομένων με έναν τανυστή υψηλής τάξης, περιλαμβάνει την εξαγωγή μη 

επικαλυπτόμενων χρονικών παραθύρων (non-overlapping time windows) διάρκειας ενός λεπτού 

(κάτι που αντιστοιχεί σε 1500 χρονικές στιγμές), από τις καταγραφές κάθε υποκειμένου. Θεωρούμε 

τις καταγραφές σε κάθε χρονικό παράθυρο ενός υποκειμένου ως στιγμιότυπα, ενώ όλες οι 

καταγραφές ενός υποκειμένου αποτελούν ένα αντικείμενο (bag). Για την μοντελοποίηση των 

δεδομένων σε τανυστική μορφή, συνενώνουμε τα πολλαπλά στιγμιότυπα (δηλαδή τα χρονικά 

παράθυρα) κάθε υποκειμένου σε έναν τανυστή 3ης τάξης 𝓧(i) , διαστάσεων 𝑛𝑖 × 1500 × 7, 𝑖 =

1,2, … , 𝑛 , όπου 𝑛𝑖  είναι τα διαθέσιμα στιγμιότυπα κάθε υποκειμένου και 𝑛  είναι ο αριθμός των 

υποκειμένων. Για τη δημιουργία ολόκληρου του τανυστή συνενώνουμε όλους τους τανυστές 𝓧(i) 

κατά μήκος της πρώτης διάστασης, για να κατασκευάσουμε έναν τανυστή 3ης τάξης 𝓧 που περιέχει 

όλα τα στιγμιότυπα, όλων των αντικειμένων (bags), με διαστατικότητα 19244 × 1500 × 7, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 22. 

 

Εικόνα 22: Αριστερά: ο τανυστής 𝓧(𝐢) του αντικειμένου (bag) 𝒊. Δεξιά: ο τανυστής 3ης τάξης 𝓧 όλων των αντικειμένων 

(bags) του συνόλου δεδομένων 
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Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα διαθέσιμα δεδομένα, ανά κλάση ευθραυστότητας, και αναφέρει τα 

ποσοστά των στιγμιότυπων και αντικειμένων (bags) ανά κατηγορία. 

Πίνακας 1: Πλήθος και ποσοστά στιγμιότυπων και αντικειμένων (bags) ανά κλάση 

Κλάση Πλήθος 

αντικειμένων  

Πλήθος 

στιγμιότυπων 

Ποσοστό 

αντικειμένων 

Ποσοστό 

στιγμιότυπων 

Non-frail 49 7127 42.24% 37.03% 

Pre-frail 54 8803 46.55% 45.74% 

Frail 13 3314 11.21% 17.22% 

Σύνολο 116 19244 100% 100% 

4.3 Πειράματα 

4.3.1 Πληροφορίες για τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά μέσω της αποδόμησης CP 
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πειραματικών διαδικασιών που 

διεξήχθησαν για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, δίνουμε κάποιες πληροφορίες για τα 

εξαγόμενα μέσω της CP αποδόμησης χαρακτηριστικά. 

 

Εικόνα 23: Τυχαία κομμάτια (patches) των ιστοπαθολογικών εικόνων καρκίνου του μαστού καθώς και οι αναδομήσεις 

τους από πλήρως παρατηρούμενες τιμές και τον αλγόριθμο ALS (επάνω γραμμή) καθώς και από 10% των 

παρατηρούμενων τιμών με τον αλγόριθμο StrProxSGD (κάτω γραμμή) 

Όπως προαναφέραμε, ένας πλήρως ή μερικώς παρατηρούμενος τανυστής μπορεί να αποδομηθεί σε 

𝑅 παράγοντες βαθμού ένα, δημιουργώντας έτσι ένα υψηλής διάστασης λεξικό το οποίο αποτελείται 

από τις κρυφές έννοιες (latent concepts) των δεδομένων. Αφού η πρώτη διάσταση του τανυστή έχει 

ανατεθεί στα στιγμιότυπα, κάθε κομμάτι κατά τη διάσταση -1 (mode-1 slice) αντιστοιχεί σε κάθε 

στιγμιότυπο. Αφού υπολογίσουμε μέσω τις τανυστικής αποδόμησης CP τα μητρώα παραγόντων 

𝑼, 𝑽, 𝑾 μπορούμε μέσω της (2.11) να υπολογίσουμε την αναδόμηση των δεδομένων στη περίπτωση 

των πλήρως αλλά και των μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων. 

Στην Εικόνα 23, βλέπουμε 5 τυχαία στιγμιότυπα του συνόλου δεδομένων: τις αρχικές έγχρωμες 

ιστοπαθολογικές εικόνες καρκίνου του μαστού και τις αντίστοιχες αναδομήσεις τους τόσο από 

πλήρως παρατηρούμενους τανυστές, με χρήση του αλγορίθμου ALS (επάνω σειρά), καθώς και από 

10% τυχαία παρατηρούμενες τιμές και τον αλγόριθμο StrProxSGD (βλ. ενότητα 3.3.2) στην κάτω 

σειρά. Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της αναδόμησης από πλήρες τιμές (επάνω σειρά) 

λαμβάνουμε λίγο πιο καθαρότερες εικόνες αναδόμησης, από ότι στην περίπτωση της αναδόμησης 

από το 10% των τιμών, κάτι που είναι αναμενόμενο. Όπως θα δείξουμε και στις επόμενες ενότητες, 

η πληροφορία που διατηρείται με την αποδόμηση, ακόμα και από ένα μικρό ποσοστό 

παρατηρούμενων τιμών (10% π.χ.), είναι αρκετή ώστε να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε με 

ακρίβεια τις εικόνες σε καλοήθεις και κακοήθεις. 
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Η αποδόμηση CP παράγει χωρικά (το μητρώο 𝑽 της Εξίσωσης (4.1)), καθώς και χρωματικά (το μητρώο 

𝑾 της Εξίσωσης (4.1)) συστατικά (components), τα οποία αντιστοιχούν στην δεύτερη και στην τρίτη 

 

Εικόνα 24: 40 από τους 120 χωρικούς παράγοντες υπολογισμένων χρησιμοποιώντας 10% τυχαία παρατηρούμενες 

τιμές και τον αλγόριθμο StrProxSGD 

 

Εικόνα 25: 40 από τους 120 χωρικούς παράγοντες που υπολογίστηκαν από πλήρως παρατηρούμενες τιμές και τον 

αλγόριθμο ALS 
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διάσταση του τανυστή, και τα οποία αποτελούν το λεξικό υψηλής τάξης που εξηγεί τα δεδομένα. Οι 

Εικόνες 24 και 25 απεικονίζουν τα 40 από τα 120 χωρικά συστατικά (spatial components) του λεξικού, 

υπολογισμένα από 10% τυχαία παρατηρούμενες τιμές και τον αλγόριθμο StrProxSGD (Εικόνα 24), 

καθώς και από πλήρως παρατηρούμενους τανυστές και τον αλγόριθμο ALS (Εικόνα 25). Και σε αυτή 

την περίπτωση βλέπουμε ότι τα συστατικά που υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας μόνο το 10% των 

τιμών των δεδομένων περιέχουν λίγο παραπάνω θόρυβο, από ότι αυτά που υπολογίστηκαν με 

πλήρως παρατηρούμενες τιμές, γεγονός που όπως θα δείξουμε στις επόμενες ενότητες δεν επηρέασε 

πολύ την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης. 

4.3.2 Αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης 
Τα μέτρα αξιολόγησης της κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήσαμε ήταν διαφορετικά για κάθε 

σύνολο δεδομένων. 

Για το σύνολο δεδομένων των έγχρωμων εικόνων ιστοπαθολογίας καρκίνου του μαστού, 

αναφέρουμε την μέση επιφάνεια κάτω από την Καμπύλη Λειτουργικού Χαρακτηριστικού Δέκτη (AUC) 

για 10-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (10-fold cross validation), καθώς αυτή η μετρική 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την αξιολόγηση των μεθόδων στις άλλες ερευνητικές εργασίες, για 

το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Για λόγους πληρότητας βέβαια, αναφέρουμε και την μέση 

ακρίβεια (accuracy) από 10-πλή διασταυρωμένη επικύρωση. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, το σύνολο των σημάτων φυσιολογίας έχει υψηλό βαθμό ανισορροπίας 

των κλάσεων, αφού περιέχει 11.21% αντικείμενα (bags) της κλάσης frail, και περίπου 42% και 47% 

των κλάσεων non-frail και pre-frail αντίστοιχα. Για τον λόγο αυτό, στα αποτελέσματά μας θα 

αναφέρουμε εκτός από την ακρίβεια και την ισορροπημένη ακρίβεια (balanced accuracy), που 

δίνεται από την Εξίσωση (4.12).  

4.3.3 Διάγνωση καρκίνου του μαστού από έγχρωμες εικόνες ιστοπαθολογίας  
Σε αυτή τη σειρά πειραμάτων, υπολογίζουμε την ακρίβεια και την AUC της προτεινόμενης μεθόδου 

και τις συγκρίνουμε με τις αποδόσεις αλγορίθμων Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής. 

Αναφέρουμε και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα, για κάθε έναν από τους αλγορίθμους, 

χρησιμοποιώντας τόσο τα χαρακτηριστικά που εξήγαγαν, για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, οι 

Kandemir κ.α. [50], όσο και τα χαρακτηριστικά που εξάγουμε με την προτεινόμενη μέθοδο, 

υπολογίζοντας την αποδόμηση CP τόσο από πλήρες τιμές μέσω του ALS όσο και από 10% τυχαία 

παρατηρούμενες τιμές με τον αλγόριθμο StrProxSGD [130]. Ο βαθμός της τανυστικής αποδόμησης 

CP επιλέχθηκε πειραματικά να είναι 𝑅 = 120. 

Ας σημειώσουμε εδώ, ότι τα χαρακτηριστικά που εξήγαγαν οι Kandemir κ.α. [50] είναι 

χαρακτηριστικά απολύτως συνδεδεμένα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, σε αντίθεση με τα 

χαρακτηριστικά που εξάγονται από την προτεινόμενη μέθοδο, τα οποία είναι ανεξάρτητα της 

εφαρμογής και τα οποία μπορούν να αποκτηθούν απευθείας από κάθε είδους πρωταρχικά (raw) 

πολυδιάστατα δεδομένα, χρησιμοποιώντας την διαδικασία που περιγράψαμε στην ενότητα 4.1.2.  
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Πίνακας 2: Η μέση ακρίβεια (Acc) και AUC καθώς και η τυπική απόκλιση (standard deviation) σε παρένθεση για 10-πλή 

διασταυρωμένη επικύρωση (10-fold cross validation) του συνόλου δεδομένων έγχρωμων ιστοπαθολογικών εικόνων 

καρκίνου του μαστού  

BC Kandemir [50] ALS R=120 StrProxSGD R=120 (90% 

ελλείπουσες τιμές) 

 Acc AUC Acc AUC Acc AUC 

MILES [98] 81.33(0.15) 0.91(0.15) 72.67(0.21) 0.79(0.21) 63.33(0.18) 0.72(0.15) 

JC2MIL [10] 74.33(0.16) 0.84(0.16) 72.33(0.18) 0.78(0.18) 77.67(0.08) 0.88(0.14) 

MILBoost [99] 89.33(0.09) 0.94(0.09) 81.67(0.21) 0.87(0.19) 68.33(0.3) 0.77(0.27) 

MCILBoost[100] 82.33(0.15) 0.93(0.12) 85.00(0.12) 0.90(0.12) 76.67(0.22) 0.84(0.16) 

TensMIL 74.33(0.16) 0.86(0.16) 84.67(0.17) 0.90(0.15) 79.33(0.16) 0.85(0.15) 

 

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 2, όταν χρησιμοποιούμε τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά της 

εργασίας [50], η προτεινόμενη μέθοδος TensMIL έχει την ίδια απόδοση με τον αλγόριθμο JC2MIL 

[10], αλλά αποδίδει χειρότερα από τους άλλους συγκρινόμενους αλγορίθμους αιχμής. Το γεγονός 

αυτό μας υποδεικνύει να υποθέσουμε ότι η προτεινόμενη μέθοδος κατηγοριοποίησης για το 

πρόβλημα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την προτεινόμενη 

μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών με την αποδόμηση CP. Πράγματι, αν χρησιμοποιήσουμε τα 

χαρακτηριστικά που εξάγονται σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο, τότε η απόδοση του TensMIL 

βελτιώνεται τόσο στην περίπτωση που έχουμε πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, όσο και στην 

περίπτωση που επιλέγουμε τυχαία 10% των στοιχείων του αρχικού τανυστή. Στην περίπτωση που τα 

χαρακτηριστικά εξάγονται με τον ALS από πλήρεις τανυστές, η προτεινόμενη μέθοδος όσον αφορά 

την AUC είναι πιο αποδοτική από όλες τις άλλες μεθόδους, βελτιώνοντας την απόδοση κατά 4% −

11%. Όσον αφορά την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης, ο TensMIL είναι πιο αποδοτικός από τους 

άλλους αλγορίθμους αιχμής και είναι συγκρίσιμος με τον MCILBoost [100]. Σε γενικές γραμμές, η 

προτεινόμενη μέθοδος είναι είτε συγκρίσιμη είτε πιο αποδοτική με όρους AUC από όλες τις άλλες 

μεθόδους αιχμής, και είναι πιο αποδοτική από όλες τις άλλες μεθόδους με όρους ακρίβειας, εκτός 

από την περίπτωση του MILBOOST [99]. 

Στην περίπτωση των μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων, στα πειράματά μας χρησιμοποιήσαμε 

10% τυχαία παρατηρούμενες τιμές, η προτεινόμενη μέθοδός είναι πιο αποδοτική από όλους τους 

συγκρινόμενους αλγορίθμους αιχμής ως προς την ακρίβεια, ενώ ως προς τη μετρική της AUC, ο 

TensMIL είναι αποδοτικότερος από όλους τους συγκρινόμενους αλγόριθμους, εκτός από τον JC2MIL 

[10], με τον οποίο είναι συγκρίσιμος. 

4.3.4 Πρόβλεψη ευθραυστότητας (frailty) από σήματα φυσιολογίας 
Στην επόμενη σειρά πειραμάτων που διεξήγαμε, αξιολογήσαμε την ακρίβεια του προτεινόμενου 

αλγορίθμου TensMIL στην πρόβλεψη του επιπέδου ευθραυστότητας (frailty status) ηλικιωμένων 

ατόμων βασισμένοι σε κινητικά, καρδιακά και αναπνευστικά σήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

υπερπαράμετροι της μεθόδου υπολογίστηκαν με διασταυρωμένη επικύρωση (cross-validation) στο 

σύνολο εκπαίδευσης (χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο StrProxSGD και 10% τυχαία παρατηρούμενες 

τιμές) και χρησιμοποιηθήκαν στη συνέχεια για την περίπτωση των πλήρως παρατηρούμενων τιμών. 

Διεξήγαμε δύο σειρές πειραμάτων. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρήσαμε τις τρεις κλάσεις 

ευθραυστότητας που προτάθηκαν από τους Fried κ.α. (non-frail, pre-frail, frail), ενώ στη δεύτερη 

σειρά πειραμάτων ενσωματώσαμε τις κλάσεις pre-frail και frail σε μία κλάση για να δημιουργήσουμε 

ένα λιγότερο ανισόρροπο, σε σχέση με το μέγεθος των κλάσεων, πρόβλημα. Η πρώτη περίπτωση θα 

αναφέρεται ως πρόβλημα τριών κλάσεων, ενώ η δεύτερη ως πρόβλημα 2 κλάσεων. Ο αλγόριθμος 

ALS χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, 
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ενώ ο StrProxSGD στην περίπτωση όπου η εξαγωγή χαρακτηριστικών βασιζόταν σε 10% τυχαία 

παρατηρούμενες τιμές του συνόλου των δεδομένων. Ο βαθμός της τανυστικής αποδόμησης 

επιλέχθηκε πειραματικά να είναι 𝑅 = 60. 

Πίνακας 3: Μέση ακρίβεια (Acc) ελέγχου και μέση ισορροπημένη ακρίβεια (Bacc) και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 

μέσα στις παρενθέσεις για 10-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (10-fold cross-validation) από πλήρως και ελλιπώς 

παρατηρούμενες τιμές για το πρόβλημα των 3 κλάσεων πρόβλεψης του δείκτη ευθραυστότητας Fried. 

Μέθοδος ALS R=60 StrProxSGD R=60 

(90% ελλείπουσες τιμές) 

 Acc Bacc Acc Bacc 

TensMIL 45.76(0.13) 34.06(0.09) 73.41(0.01) 67.17(0.13) 

 

Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας για το πρόβλημα των τριών κλάσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Όταν χρησιμοποιούνται οι πλήρεις τιμές, η ακρίβεια της 

προτεινόμενης μεθόδου είναι 45.76% (37% υψηλότερη από την πιθανότητα της τυχαίας κατάταξης) 

και η ισορροπημένη ακρίβεια (balanced accuracy) είναι 34.06% (σχεδόν ίδια με την πιθανότητα 

τυχαίας επιλογής). 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, όταν τα χαρακτηριστικά εξάγονται από 10% τυχαία παρατηρούμενες 

τιμές, τότε η ακρίβεια της κατηγοριοποίησης είναι 73.41% και η ισορροπημένη ακρίβεια 67.17%, το 

οποίο είναι μια βελτίωση κατά 1.6 φορές (για την ακρίβεια) και 1.97 φορές για την ισορροπημένη 

ακρίβεια. Τα αποτελέσματα αυτά υπονοούν ισχυρά ότι τα δεδομένα μας έχουν υψηλά ποσοστά 

θορύβου. Παρ’ ότι η CP αποδόμηση είναι ισχυρά εύρωστη ενάντια στον θόρυβο [34], ο αλγόριθμος 

ALS, χρησιμοποιώντας τα πλήρη δεδομένα δεν μπόρεσε να βρει ένα καλό λεξικό υψηλής τάξης για 

τη διάκριση μεταξύ των τριών κλάσεων. Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιείται μόνο το 10% 

των δεδομένων, ο αλγόριθμος StrProxSGD μπόρεσε να υπολογίζει ένα πιο κατάλληλο λεξικό για την 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων ελέγχου στις 3 κλάσεις. Ένας ακόμα παράγοντας, που θα μπορούσε 

να επηρεάσει την διαφορά της απόδοσης μεταξύ των μερικώς και πλήρως παρατηρούμενων 

δεδομένων, είναι και το γεγονός ότι οι υπερπαράμετροι τις μεθόδου υπολογίστηκαν πάνω στα 

σύνολα εκπαίδευσης με ελλείπουσες τιμές και μετά χρησιμοποιήθηκαν και στη περίπτωση των 

πλήρως παρατηρούμενων δεδομένων. Ας σημειώσουμε τέλος, ότι. σε αυτή την περίπτωση. δεν 

παρουσιάζουμε αποτελέσματα από τους άλλους αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, 

αφού οι αλγόριθμοι αυτοί είναι δυαδικοί κατηγοριοποιητές και η στρατηγική της μίας-εναντίων-

όλων των κλάσεων (one-against-all), για το παραπάνω πρόβλημα πολλαπλών κλάσεων, είχε πολύ 

κακή επίδοση. 

Πίνακας 4: Μέση ακρίβεια και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, μέσα στις παρενθέσεις, για 10-πλη διασταυρωμένη 

επικύρωση (10-fold cross validation) από πλήρως και μερικώς (10%) παρατηρούμενες τιμές για το πρόβλημα των δύο 

κλάσεων πρόβλεψης του δείκτη ευθραυστότητας Fried. 

Μέθοδος ALS R=60 StrProxSGD R=60 

(90% ελλείπουσες τιμές) 

MILES [98] 51.59(0.13) 67.20(0.11) 

JC2MIL [10] 56.82(0.07) 55.30(0.08) 

MILBoost [99] 50.83(0.15) 54.39(0.15) 

MCILBoost [100] 45.46(0.14) 60.91(0.22) 

TensMIL 54.02(0.13) 80.83(0.16) 
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Αφού η κλάση pre-frail είναι μεταξύ της κλάσης frail και της κλάσης non-frail και για να 

δημιουργήσουμε ένα πιο ισορροπημένο σύνολο δεδομένων, ως προς το πλήθος των αντικειμένων 

ανά κλάση, συνενώσαμε τις κλάσεις frail και pre-frail σε μία κλάση, και εξετάζουμε αυτό το δυαδικό 

πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, ο αλγόριθμος TensMIL πέτυχε 

από 26.44%  έως 13.63%  υψηλότερη ακρίβεια από ότι οι άλλες συγκρινόμενες μέθοδοι, στην 

περίπτωση που η εξαγωγή χαρακτηριστικών γίνεται από 10% τυχαία παρατηρούμενες τιμές. Στην 

περίπτωση των πλήρως παρατηρούμενων δεδομένων ο προτεινόμενος αλγόριθμος πετυχαίνει από 

8.56%  έως 2.43%  υψηλότερη ακρίβεια. Μόνο ο αλγόριθμος JC2MIL [10] πετυχαίνει ελαφρώς 

καλύτερη ακρίβεια σε αυτήν την περίπτωση. 

Πίνακας 5: Μέσος χρόνος λειτουργίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας για τα σύνολα της δεκαπλής 

διασταυρωμένης επικύρωσης 

Μέθοδοι Χρόνος 

εκπαίδευσης2 

Χρόνος 

ελέγχου3 

MILES [98] 42 sec 1 sec 

JC2MIL [10] 56 sec <1sec 

MILBoost [99] 52 sec 5 sec 

MCILBoost [100] 309 sec 6 sec 

TensMIL 6 sec <1 sec 

 

Στον Πίνακα 5, παρουσιάζουμε τον μέσο χρόνο λειτουργίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

(Central Processing Unit- CPU) για τα σύνολα της δεκαπλής διασταυρωμένης επικύρωσης (10-fold 

cross validation) του αλγορίθμου TensMIL έναντι στις άλλες συγκρινόμενες μεθόδους αιχμής. Ο 

χρόνος που παρουσιάζεται αφορά στο πρόβλημα ταξινόμησης του δείκτη ευθραυστότητας Fried, που 

βασίζεται σε σήματα φυσιολογίας ηλικιωμένων υποκειμένων, αφού αυτό ήταν το μεγαλύτερο από 

τα δύο σύνολα δεδομένων για τα οποία αξιολογήσαμε την προτεινόμενη μέθοδο. 

Το κομμάτι της εξαγωγής χαρακτηριστικών, μέσω του υπολογισμού της τανυστικής αποδόμησης CP, 

ήταν το πιο χρονοβόρο κομμάτι της μεθόδου (χρειάστηκε περίπου 2.5 ώρες), ενώ το κομμάτι της 

κατηγοριοποίησης πολλαπλών στιγμιότυπων ήταν υπολογιστικά πολύ γρήγορο. Συγκεκριμένα, το 

κομμάτι της κατηγοριοποίησης του TensMIL χρειάστηκε από 7 μέχρι περίπου 72 φορές λιγότερο 

χρόνο για την εκπαίδευση σε σύγκριση με τους εξεταζόμενους αλγορίθμους. Αυτό οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην απλότητα του TensMIL, αφού το μόνο που απαιτείται είναι η εκπαίδευση ενός 

πλήρως τετραγωνικού μοντέλου παλινδρόμησης και ενός μοντέλου QDA. Όσον αφορά στον χρόνο 

ελέγχου (μετά την εξαγωγή των χαρακτηριστικών), o TensMIL μαζί με τον JC2MIL [10] χρειάστηκαν 

κάτω από 1 δευτερόλεπτο, το οποίο είναι γρηγορότερο από κάθε άλλο εξεταζόμενο αλγόριθμο. 

Ας σημειώσουμε εδώ, ότι τα πειράματα, αυτής της ενότητας, διεξήχθησαν σε έναν διακομιστή 

(server) με λειτουργικό σύστημα Red Hat Enterprise Linux, έκδοση 6.7 (Santiago), ο οποίος διαθέτει 

16 επεξεργαστές 2.8 GHz AMD OpteronTM 6320 και 62 Gb μνήμη RAM, σε περιβάλλον MATLAB 

R2018a, ενώ τα πειράματα για την μέτρηση του χρόνου εκπαίδευσης και ελέγχου διεξήχθησαν σε 

έναν σταθερό υπολογιστή (desktop) LTS με λειτουργικό σύστημα Ubuntu 16.04, που διαθέτει 4 

επεξεργαστές 2.0 GHz Intel® Xeon® CPU E5504 και 23.5 Gb μνήμης RAM σε περιβάλλον MATLAB 

2017a.  

Τέλος, συγκρίναμε την προτεινόμενη μέθοδο με μια μέθοδο συσταδοποίησης, που προτείνεται στο 

[47] για την πρόβλεψη διαφόρων κλινικών παραμέτρων, όπου χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά 

 
2The experiments were conducted on an Ubuntu 16.04 LTS desktop, comprising 4 2.0 GHz Intel (R) Xeon (R) CPU 
E5504 processors with 23.5 Gb RAM, running MATLAB R2017a. 



Κεφάλαιο 4: TensMIL: Τανυστική αποδόμηση για κατηγοριοποίηση πολλαπλών στιγμιότυπων σε 
πολυδιάστατα δεδομένα 

91 

χαρακτηριστικά από τα ίδια σήματα φυσιολογίας, καθώς και δεδομένα από άλλες συσκευές όπως 

π.χ. GPS ή πλατφόρμες παιχνιδιών. Αν και η προσέγγιση στο [47] έδειξε καλό δυναμικό ως προς την 

πρόβλεψη κάποιων κλινικών μέτρων, η ακρίβεια της πρόβλεψης στο δυαδικό πρόβλημα του δείκτη 

Fried (non frail και pre-frail μαζί με frail) ήταν μόνο 2%. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος πέτυχε 3.02% 

και 29.83% υψηλότερη ακρίβεια αντίστοιχα, στις περιπτώσεις των πλήρως και μερικώς (10% των 

τιμών) παρατηρούμενων δεδομένων. Να αναφέρουμε εδώ, ότι η προσέγγιση στο [47] δεν 

αξιολογήθηκε σε μερικώς παρατηρούμενες τιμές. Παρ’ όλα αυτά δεν περιμένουμε μεγάλες 

αποκλίσεις στις ακρίβειες, λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιήθηκε πολύ υψηλή χρονική κλίμακα 

για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών καθώς και λόγο της στατιστικής φύσης των χαρακτηριστικών. 

4.4 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο, εκμεταλλευτήκαμε την δομή υψηλής τάξης βιοϊατρικών δεδομένων, μέσω της 

τανυστικής αποδόμησης για την εξαγωγή χαρακτηριστικών που να είναι ανεξάρτητα της εφαρμογής, 

για την βελτίωση των προβλέψεων σε προβλήματα πολλαπλών στιγμιότυπων. Αυτά τα μοντέλα 

εκπαιδεύτηκαν με έναν εξακολουθητικό τρόπο για την εκμάθηση τοπικού και γενικού περιεχομένου, 

ενώ οι εξωτερικές υπερπαράμετροι εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας Μπεϋζιανή βελτιστοποίηση. Έτσι, 

προτείναμε μία από άκρη σε άκρη αρχιτεκτονική εξαγωγής χαρακτηριστικών και Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Η προτεινόμενη μέθοδος μπόρεσε να κατηγοριοποιήσει με επιτυχία 

δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα πολύ μικρό ποσοστό τους (10%). Η προτεινόμενη μέθοδος 

αξιολογήθηκε στο σύνολο αναφοράς UCBS breast cancer καθώς και σε ένα σύνολο δεδομένων για 

την πρόβλεψη της ύφεσης της υγείας λόγω της ηλικίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η προτεινόμενη 

μέθοδος είχε καλύτερη ή συγκρίσιμη απόδοση από αντίστοιχες τεχνικές αιχμής.  
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5 TENSMIL2: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΝΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
Σε πολλές πραγματικές εφαρμογές, τα δεδομένα τείνουν να είναι πολύπλοκα και να ενσωματώνουν 

διαφορετικές έννοιες, οι οποίες αναπαρίστανται σαν μια συλλογή διανυσμάτων χαρακτηριστικών 

που το καθένα καλύπτει μια διαφορετική όψη του υποκειμένου (π.χ. τμήματα μια εικόνας ή 

παράγραφοι ενός κειμένου). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εισαγωγή της Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων (Multiple Instance Learning) από τους Dietterich κ.α. [88], για την πρόβλεψη της 

δραστικότητας φαρμάκων (drug activity prediction). Η Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όπως 

προαναφέραμε, είναι μια μορφή χαλαρής επιβλεπόμενης μάθησης (weakly supervised learning), 

όπου κάθε παρατήρηση (που καλείται αντικείμενο) περιέχει έναν αριθμό διανυσμάτων 

χαρακτηριστικών (που καλούνται στιγμιότυπα), τα οποία την περιγράφουν. Στη Μάθηση Πολλαπλών 

Αντικειμένων οι ετικέτες κλάσεων είναι γνωστές μόνο για τα αντικείμενα, ενώ δεν έχουμε καμία 

πληροφορία για τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν τα στιγμιότυπα. Επιπλέον, κάποια στιγμιότυπα 

μπορεί να μην προσφέρουν καθόλου ή ακόμα και να διαθέτουν παραπλανητικές πληροφορίες όσον 

αφορά την κλάση του αντικειμένου. 

Για τον λόγο αυτό, είναι φανερό ότι, στα πλαίσια της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, θα ήταν 

αποφασιστικής σημασίας η επιλογή των κατάλληλων στιγμιότυπων από κάθε αντικείμενο, για να 

γίνει πιο αποτελεσματικός ο τελικός σκοπός της, που είναι η κατηγοριοποίηση των αντικειμένων. Για 

παράδειγμα, θα αναφερθούμε στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης εικόνων ιστοπαθολογίας σε 

κακοήθεις ή καλοήθεις, όπου ολόκληρη η εικόνα θεωρείται ως αντικείμενο (bag) και τα διάφορά 

τμήματά της (patches) ως στιγμιότυπα. Στην περίπτωση μιας εικόνας που ανήκει στην κλάση των 

κακοηθών εικόνων, δεν μπορεί όλα τα τμήματά της να περιέχουν κακοήθη κύτταρα: θα υπάρχουν 

κομμάτια που περιέχουν καρκινικά κύτταρα, αλλά και κομμάτια που θα περιέχουν μόνο υγιή 

κύτταρα, καθώς και κομμάτια που μπορεί να μην περιέχουν καθόλου κύτταρα. Σε αντίθεση, μια 

εικόνα που ανήκει στην κλάση των καλοηθών εικόνων δεν περιέχει σε κανένα από τα στιγμιότυπά 

της καρκινικά κύτταρα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε μια επέκταση του πλαισίου που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, το οποίο ονομάζεται TensMIL2 [139]. Προτείνουμε μια μέθοδο μη επιβλεπόμενης 

εξαγωγής χαρακτηριστικών και Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, η οποία βασίζεται στην 

τανυστική αποδόμηση με περιορισμούς μη αρνητικών παραγόντων (non-negative tensor 

decomposition), συνδυασμένη με επιλογή στιγμιότυπων και η οποία μπορεί να χειριστεί τόσο 

πλήρως όσο και μερικώς παρατηρούμενα πολυδιάστατα δεδομένα, όπως είναι οι έγχρωμες εικόνες. 

Σε αυτήν την προσέγγιση, κατασκευάζεται ένα λεξικό υψηλής τάξης από ένα σύνολο παρατηρήσεων, 

που δεν διαθέτουν πληροφορίες ετικετών κλάσεων, χρησιμοποιώντας την τανυστική αποδόμηση CP, 

η οποία χρησιμοποιείται για εξαγωγή χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται εύρωστη 

παλινδρόμηση (robust regression) για την απεικόνιση των εξαχθέντων διανυσμάτων 

χαρακτηριστικών σε αποκρίσεις (scores) πιθανοτήτων να ανήκουν σε συγκεκριμένες κλάσεις, ενώ τα 

εκτιμώμενα διαστήματα εμπιστοσύνης των προβλευθέντων αποκρίσεων των στιγμιότυπων 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή χαρακτηριστικών. Τέλος, εφαρμόζεται μια διαδικασία σύντηξης 

των αποκρίσεων των επιλεχθέντων στιγμιότυπων για την απόκτηση της αναπαράστασης των 

αντικειμένων (bag). Τέλος, εφαρμόζεται ένας κατηγοριοποιητής τετραγωνικής διακριτικής ανάλυσης 

(Quadratic Discriminant Analysis – QDA) για την κατηγοριοποίηση των αντικειμένων. 

Τα κύρια σημεία της συνεισφοράς αυτού του κεφαλαίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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1. Η μη επιβλεπόμενη εξαγωγή χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τανυστική αποδόμηση CP 

με περιορισμούς μη αρνητικότητας στους παράγοντες 

2. Ενσωμάτωση στο βασικό πλαίσιο του TensMIL μιας φάσης επιλογής στιγμιότυπων, για την 

επιλογή των πιο αντιπροσωπευτικών στιγμιότυπων κάθε αντικειμένου 

3. Η αύξηση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης σε σχέση με τα μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενα 

κλασικά χαρακτηριστικά 

4. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του TensMIL2, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε 

σχέση με κλασικούς αλγορίθμους καθώς και με αλγόριθμους βαθιάς μάθησης που 

χρησιμοποιούν το παράδειγμα τις Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, αξιολογούμενοι σε 

δεδομένα αναφοράς 

5. Συγκρίσιμες επιδόσεις του TensMIL2 όταν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των 

παρατηρούμενων τιμών (90% ελλείπουσες τιμές) σε σχέση με αλγορίθμους Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής όταν λειτουργούν με πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα. 

5.1 Μέθοδος 
Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε μια μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών και επιλογής 

στιγμιότυπων, μαζί με μια μέθοδο κατηγοριοποίησης πολλαπλών στιγμιότυπων, σαν μια επέκταση 

της μεθόδου που προτάθηκε στο Κεφάλαιο 4, και που όπως θα δείξουμε βελτιώνει την ακρίβεια 

κατηγοριοποίησης εικόνων. Ο TensMIL2, αποτελείται από τρία στοιχεία – φάσεις: (1) μια φάση 

εξαγωγής χαρακτηριστικών από πρωταρχικά δεδομένα που βασίζεται στη τανυστική αποδόμηση CP, 

(2) μια φάση πρόβλεψης των αποκρίσεων ως προς τις ετικέτες κλάσεων των στιγμιότυπων μαζί με 

επιλογή στιγμιότυπων και (3) η σύντηξη των αποκρίσεων των στιγμιότυπων και πρόβλεψη των 

ετικετών κλάσης των αντικειμένων (bags). Τέλος, μια εξωτερική διαδικασία Μπεϋζιανής 

βελτιστοποίησης [135] χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνόλου των υπερπαραμέτρων της 

μεθόδου. 

5.1.1 Τανυστική αποδόμηση CP με περιορισμούς μη αρνητικότητας στους παράγοντες 
Όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 3.1.1, το πρόβλημα του υπολογισμού μιας CP τανυστικής 

αποδόμησης βαθμού 𝑅 ενός τανυστή 𝓧 ∈ ℝ𝐼×𝐽×𝐾 μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

 min
𝑼,𝑽,𝑾

‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝑼∗,𝑟°𝑽∗,𝑟°𝑾∗,𝑟

R

r=1

)‖

F

2

 (5.1) 

 

όπου 𝓦 είναι ένας τανυστής ένδειξης (indicator tensor) ίδιας διαστατικότητας με τον τανυστή 𝓧, 

δηλαδή 𝓦 ∈ ℝ𝐼×𝐽×𝐾 τέτοιος ώστε: 

 𝓦(𝑖, 𝑗, 𝑘) = {
1, ∀(𝑖, 𝑗, 𝑘) ∈ Ω
0, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 (5.2) 

 

όπου Ω ⊆ {1,2, … , 𝐼} × {1,2, … , 𝐽} × {1,2, … , 𝐾} είναι το σύνολο των δεικτών που αντιστοιχούν στις 

παρατηρούμενες τιμές. Όταν το Ω είναι ίσο με το σύνολο των δεικτών του τανυστή 𝓧, τότε έχουμε 

να κάνουμε με ένα πρόβλημα πλήρων τιμών, ενώ διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με μια τανυστική 

αποδόμηση από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Στο πρόβλημα (5.1) μπορούμε να προσθέσουμε 

περιορισμούς όπως π.χ. τον περιορισμό της μη-αρνητικότητας σε έναν ή περισσότερους παράγοντες, 

τον περιορισμό της αραιότητας ή της ορθογωνιότητας ενός ή περισσότερων παραγόντων. 

Το πρόβλημα (5.1) με την προσθήκη του περιορισμού της μη αρνητικότητας σε όλους τους 

παράγοντες μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 
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 min
𝐔,𝐕,𝐖

‖𝓦 ⊛ (𝓧 − ∑ 𝐔∗,r°𝐕∗,r°𝐖∗,r

R

r=1

)‖

F

2

휀. 𝜔.  𝐔 ≥ 𝟎, 𝐕 ≥ 𝟎, 𝐖 ≥ 𝟎

 (5.2) 

 

όπου κάνοντας κατάχρηση του συμβολισμού, με το σύμβολο ≥ υπονοούμε ότι όλα τα στοιχεία των 

παραγόντων 𝐔, 𝐕, 𝐖 είναι μη αρνητικά. 

Στην προτεινόμενη μέθοδο, χρησιμοποιούμε διάφορους αλγορίθμους ή μεθόδους για τον 

υπολογισμό της CP αποδόμησης ανάλογα την περίπτωση. Στην περίπτωση της CP αποδόμησης από 

πλήρως παρατηρούμενους τανυστές χωρίς περιορισμούς χρησιμοποιούμε τον πολύ γνωστό 

αλγόριθμο των εναλλασσόμενων ελάχιστων τετραγώνων (Alternating Least Squares – ALS). 

Επιλέγουμε αυτήν τη μέθοδο, γιατί είναι αποδοτική τόσο ως προς τον χρόνο εκτέλεσης, όσο και ως 

προς την εύρεση ενός ικανοποιητικού σημείου σύγκλισης όταν πρόκειται για πλήρως 

παρατηρούμενους τανυστές. 

Στην περίπτωση του υπολογισμού της CP αποδόμησης από πλήρως παρατηρούμενους τανυστές με 

περιορισμούς μη αρνητικότητας στους παράγοντες (πρόβλημα (5.2)) χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο 

Positive Tensor Factorization (PTF), έναν αλγόριθμο σταθερού σημείου πολλαπλασιαστικής 

ανανέωσης (Multiplicative Update (MU)) που προτάθηκε το 2001 από τους Welling και Weber [140]. 

Στην περίπτωση των μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων, χρησιμοποιούμαι τις proximal μεθόδους 

που προτάθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο GenProxSGD 

για προβλήματα μικρού μεγέθους και τον StrProxSGD για προβλήματα μεγάλου μεγέθους. Στην 

περίπτωση που θέλουμε να επιβάλουμε περιορισμούς μη-αρνητικότητας στους παράγοντες της CP 

αποδόμησης (πρόβλημα 5.2), χρησιμοποιούμε μια μη-αρνητική προβολή σε κάθε ενημέρωση της 

SGD, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό κάθε proximal βήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 

ενημέρωση των μεταβλητών σε κάθε βήμα της SGD θα είναι ως εξής: 

 𝜗𝑡+1 = Π (𝜗𝑡 − 𝜂𝑡|Ω|∇ℒ𝑥𝑖𝑗𝑙
(𝜃)) (5.3) 

όπου η προβολή 𝛱 θα είναι 

 𝛱(𝑥) = {
𝑥, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

  
(5.4) 

5.1.2 Εξαγωγή χαρακτηριστικών 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι παρόμοια, με αυτήν που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 4. Τη 

συνοψίζουμε και εδώ για λόγους πληρότητας. 

Για να εξάγουμε χαρακτηριστικά για το πρόβλημα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, από μια 

συλλογή πολύ-καναλικών (έγχρωμων) εικόνων, θα πρέπει πρώτα να χωρίσουμε την εικόνα σε 𝑝 × 𝑝 

κομμάτια ίσου μεγέθους. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια θα είναι μεγέθους 𝑘 × 𝑚 × 𝑙, όπου το 𝑙 =

3 αντιπροσωπεύει τα τρία κανάλια (κόκκινο, πράσινο, μπλε – RGB) χρώματος. Κάθε ένα από τα 𝑘 × 𝑚 

κομμάτια παριστάνονται από ένα διάνυσμα (vectorization) για κάθε κανάλι ξεχωριστά, 

σχηματίζοντας ένα μητρώο 𝜧 διαστατικότητας (𝑘 ∙ 𝑚) × 3 το οποίο αναπαριστά κάθε στιγμιότυπο. 

Όλα αυτά τα μητρώα 𝜧 τα οποία αντιστοιχούν στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου συνενώνονται 

σε έναν τανυστής 3ης τάξης 𝓧 διαστατικότητας 𝐼 × 𝐽 × 𝐾, όπου 𝐼 = 𝑝2 ⋅ 𝑛, 𝐽 = 𝑘 ⋅ 𝑚, 𝐾 = 3 με το 𝑛 

να είναι το πλήθος των εικόνων, δηλαδή των αντικειμένων (bags) στη γλώσσα της Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η πρώτη διάσταση αφιερώνεται στα στιγμιότυπα, 
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η δεύτερη στη χωρική πληροφορία των εικόνων (εικονοστοιχεία) και η τρίτη στη χρωματική 

πληροφορία. 

Μπορούμε να γράψουμε την CP αποδόμηση στη μορφή κομματιών (slices) κατά την πρώτη διάσταση 

ως εξής: 

 𝑥𝑖,∗,∗ ≈ ∑ 𝑢𝑖𝑟(𝑽∗,𝑟°𝑾∗,𝑟), 𝑖 = 1,2, … , 𝐼

𝑅

𝑟=1

 (5.5) 

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στιγμιότυπο προσεγγίζεται από έναν γραμμικό συνδυασμό από 𝑅 

δισδιάστατα στοιχεία, τα οποία αποτελούν ένα πολυδιάστατο λεξικό. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε 

σαν χαρακτηριστικά, στο επίπεδο των στιγμιότυπων, τις αντίστοιχες γραμμές του μητρώου 𝑼, το 

οποίο αντιστοιχεί στην πρώτη διάσταση, δηλαδή στη διάσταση των στιγμιότυπων. Όπως εξηγήσαμε 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η μέθοδος αυτή, της εξαγωγής χαρακτηριστικών, μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε τανυστές τάξης 𝑁 > 3 παράγοντας πολυδιάστατα λεξικά τάξης 𝛮 − 1. 

Μετά τον υπολογισμό της CP αποδόμησης βαθμού 𝑅 , εφαρμόζουμε Ανάλυση Κυρίαρχων 

Συνιστωσών (PCA) στο μητρώο των χαρακτηριστικών 𝑼 , που αντιστοιχεί στη διάσταση των 

χαρακτηριστικών. Το ποσοστό της διατηρούμενης διακύμανσης 𝑝, είναι μια κρίσιμη παράμετρος η 

οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της φάσης της εκμάθησης των 

υπερπαραμέτρων, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. Μετά την εφαρμογή της PCA τα κομμένα 

(truncated) μητρώα που αντιστοιχούν στα στιγμιότυπα του συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου, 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μοντέλων στο επίπεδο των στιγμιότυπων, όπως εξηγούμε στην 

επόμενη ενότητα. 

5.1.3 Παλινδρόμηση πολλαπλών στιγμιότυπων στο επίπεδο των στιγμιότυπων και 

επιλογή στιγμιότυπων 

Στη δεύτερη φάση, κατασκευάζουμε ένα πλήρως τετραγωνικό μοντέλο παλινδρόμησης 𝑓: ℝ𝑑 → ℝ, 

που περιέχει γραμμικούς όρους, τετραγωνικούς όρους, όρους αλληλεπιδράσεων (interactions) 

καθώς και σημείο τομής (bias) για να υπολογίσουμε τις αποκρίσεις των στιγμιότυπων, 

χρησιμοποιώντας την τετραγωνική συνάρτηση σφάλματος (squared error loss function). Για να 

μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο παλινδρόμησης στο επίπεδο των στιγμιότυπων, θα 

πρέπει να υποθέσουμε ότι κάθε στιγμιότυπο κληρονομεί την ετικέτα κλάσης του αντίστοιχου 

αντικειμένου. Για να ξεπεράσουμε αυτήν την χαλαρή υπόθεση που κάναμε, αφού πολλά από τα 

στιγμιότυπα θα συμπεριφερθούν σαν ακραίες τιμές (outliers), χρησιμοποιούμε ρωμαλέα 

παλινδρόμηση η οποία χρησιμοποιεί εξακολουθητικά αναβεβαρημένα (reweighted) ελάχιστα 

τετράγωνα μέσω μιας λογιστικής συνάρτησης (βλ. ενότητα 4.1.7). 

Μετά την κατασκευή του μοντέλου παλινδρόμησης, πραγματοποιείται επιλογή χαρακτηριστικών, η 

οποία βασίζεται στη βεβαιότητα των προβλέψεων. Εφ’ όσον δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση, 

λαμβάνουμε ένα μέτρο βεβαιότητας της πρόβλεψης, εξετάζοντας την κατανομή των διαστημάτων 

υπολοίπων (residuals intervals) 𝛾𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗 , όπου [𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗]  είναι το διάστημα εμπιστοσύνης 

(95%) του πραγματικού μέσου, της απόκρισης του στιγμιότυπου 𝑗 στο αντικείμενο 𝑖. Μια μεγάλη τιμή 

του 𝛾𝑖𝑗  υποδεικνύει ότι η πραγματική απόκριση βρίσκεται σε ένα ευρύ διάστημα, υπονοώντας ότι η 

βεβαιότητα για την προβλεφθείσα απόκριση είναι χαμηλή. Από την άλλη πλευρά, μια μικρή τιμή του 

𝛾𝑖𝑗  υποδεικνύει ότι το μοντέλο παλινδρόμησης προέβλεψε την απόκριση με μεγαλύτερη βεβαιότητα. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, διαλέγοντας στιγμιότυπα για τα οποία το 𝛾𝑖𝑗  είναι μεγαλύτερο από μια τιμή 

κατωφλίου 𝑡ℎ𝑟 , μπορούμε να απορρίπτουμε τα αμφιλεγόμενα στιγμιότυπα. Με τη ρύθμιση του 
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κατωφλίου, μπορούμε να ρυθμίσουμε και το ποσό της πληροφορίας που θα διατηρείται από κάθε 

αντικείμενο. Όπως διαπιστώσαμε πειραματικά, το κατώφλι αυτό εξαρτάται από το σύνολο 

δεδομένων που διαθέτουμε, καθώς και από το ποσοστό της άχρηστης πληροφορίας (φόντο) που 

περιέχει. Για τον λόγο αυτό, αντί να σταθεροποιήσουμε την τιμή αυτού του κατωφλίου, την 

θεωρούμε ως μία υπερπαράμετρο της μεθόδου, την οποία θα βελτιστοποιήσουμε κατά τη φάση της 

εκμάθησης των υπερπαραμέτρων, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο επικύρωσης (validation set). Εφ’ 

όσον η κατανομή του  𝛾 μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά για διαφορετικά σύνολα δεδομένων, 

είναι πιο ευσταθές να χρησιμοποιήσουμε το σημείο αποκοπής (cutting point) 𝑞 που αντιστοιχεί στο 

q-quantile της σωρευτικής κατανομής (cumulative distribution) του 𝛾 και να βελτιστοποιήσουμε το 𝑞 

αντί του 𝑡ℎ𝑟. 

 

Εικόνα 26: Επιλογή στιγμιότυπων στο σύνολο δεδομένων Tiger (Τίγρης): τα στιγμιότυπα που απορρίφθηκαν λόγω 

μικρής βεβαιότητας των αποκρίσεων στο επίπεδο των στιγμιότυπων εικονίζονται με μαύρο 

Το προτεινόμενο κριτήριο, για την επιλογή στιγμιότυπων, επιβεβαιώθηκε οπτικά από τα πειράματα 

που διεξήγαμε στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης φυσικών εικόνων. Αποδείξαμε πειραματικά ότι 

η πλειονότητα των στιγμιότυπων, που απορρίφθηκαν, αντιστοιχούσαν στο φόντο των εικόνων. Με 

αλλά λόγια. περιείχαν μη σχετική ή και πολλές φορές παραπλανητική πληροφορία. Ένα παράδειγμα 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 26, όπου παρουσιάζονται 6 αντικείμενα της θετικής κλάσης Tiger 

(Τίγρης). Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των απορριφθέντων στιγμιότυπων ανήκουν στο φόντο της 

εικόνας. Βασισμένοι σε αυτά τα εμπειρικά αποτελέσματα αναμένουμε η προτεινομένη επιλογή 

χαρακτηριστικών να αυξήσει την απόδοση της κατηγοριοποίησης. 

5.1.4 Κατηγοριοποίηση Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων: προβλέψεις των ετικετών 

κλάσεις των αντικειμένων 
Μετά την εκπαίδευση του ρωμαλέου (robust) μοντέλου παλινδρόμησης στο επίπεδο των 

στιγμιότυπων, απαιτείται μια σύντηξη των προβλέψεων των στιγμιότυπων, για να μπορέσουμε να 

εξάγουμε πληροφορία στο επίπεδο των αντικειμένων, από τα επιλεγμένα στιγμιότυπα. Χειριζόμαστε 
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τις αποκρίσεις στο επίπεδο των στιγμιότυπων, ως τυχαίες μεταβλητές και προσεγγίζουμε τη 

συσωρευτική συνάρτηση πιθανότητας (cumulative density function), σαν ένα σωρευτικό ιστόγραμμα 

(cumulative histogram) των αποκρίσεων εντός κάθε αντικειμένου (bag) ℋ𝑖 , χρησιμοποιώντας 𝜗𝐻 

δοχεία (bins) ίσου μεγέθους. Ο αριθμός των δοχείων, σε αντίθεση με την προσέγγιση που προτείνεται 

στο Κεφάλαιο 4, δεν αποτελεί μια υπερπαράμετρο της μεθόδου, αλλά παραμένει σταθερός 𝜗𝐻 = 8. 

Αφού έχουν υπολογιστεί τα σωρευτικά ιστογράμματα των προβλέψεων στο επίπεδο των 

στιγμιότυπων, μπορούμε πλέον να εκπαιδεύσουμε έναν κατηγοριοποιητή στο επίπεδο των 

αντικειμένων 𝐹: ℝ 𝜗𝐻 → {1, 2, … , 𝐶}, χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικά για την αναπαράσταση 

των αντικειμένων τα ιστογράμματα ℋ𝑖. Υποθέτοντας ότι οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης προέρχονται 

από μια πολυπαραγοντική Γκαουσιανή κατανομή, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε έναν ψευδο-

τετραγωνικό κατηγοριοποιητή διακριτικής ανάλυσης (pseudo-Quadratic Discriminant Analysis), ο 

οποίος να αποδίδει σε κάθε αντικείμενο τη μέγιστη διακριτική τιμή, όπως περιγράψαμε στην ενότητα 

4.1.8. 

5.1.5 Φάση της ρύθμισης των παραμέτρων 
Όπως προαναφέραμε, η προτεινόμενη μέθοδος διαθέτει δύο υπερπαραμέτρους: (1) το 𝑞, η οποία 

είναι το quantile που ορίζει το κατώφλι για την επιλογή χαρακτηριστικών και (2) το 𝑝 , το οποίο 

αποτελεί το ποσοστό διατηρούμενης διακύμανσης κατά την φάση της μείωσης της διαστατικότητας 

και απο-συσχέτισης (decorrelation). Για να ρυθμίσουμε αυτές τις παραμέτρους, χρησιμοποιούμε 

Μπεϋζιανή βελτιστοποίηση [135], όπως περιγράψαμε και παραπάνω χρησιμοποιώντας ως 

αντικειμενική συνάρτηση το μέσο σφάλμα κατηγοριοποίησης της διπλής διασταυρωμένης 

επικύρωσης (2-fold cross-validation). Μετά την εκμάθηση των υπερπαραμέτρων, τις χρησιμοποιούμε 

για την εκπαίδευση του κατηγοριοποιητή μας και για την αξιολόγηση του χρησιμοποιώντας ένα 

διαφορετικό σύνολο ελέγχου. 

5.2 Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου, χρησιμοποιήσαμε τα κλασικά στην βιβλιογραφία 

της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων σύνολα δεδομένων αναφοράς: Tiger (Τίγρης), Fox (Αλεπού), 

Elephant (Ελέφαντας) τα οποία πρωτοεισάχθηκαν από τους Andrews κ.α. το 2002 [92]. Κάθε ένα από 

αυτά τα σύνολα δεδομένων αποτελείται από 100 ζώα (Τίγρεις, Αλεπούδες, Ελέφαντες) από τη βάση 

δεδομένων COREL2000 που αποτελούν τη θετική κλάση. Οι αρνητικές κλάσεις αποτελούνται από 100 

τυχαία επιλεγμένα (διαφορετικά από τα ζώα στόχους για κάθε σύνολο δεδομένων) ζώα, επιλεγμένα 

επίσης από τη βάση δεδομένων COREL2000. 

Υπάρχουν πολλαπλές προκλήσεις που απορρέουν από αυτά τα σύνολα δεδομένων: (1) τα 

απεικονιζόμενα ζώα βρίσκονται σε διαφορετικές πόζες και σε διαφορετικά φόντα, (2) ειδικά η θετική 

κλάση του συνόλου δεδομένων Fox αποτελείται από ζώα με διαφορετικό φαινότυπο (άσπρες και 

καφέ αλεπούδες), (3) οι αρνητικές κλάσεις, αυτών των συνόλων δεδομένων, αποτελούνται από ένα 

συνονθύλευμα ζώων διαφορετικών από αυτών που είναι στις θετικές κλάσεις και (4) το φόντο στο 

οποίο βρίσκονται τα ζώα των αρνητικών κλάσεων είναι πολλές φορές όμοιο με το φόντο στο οποίο 

βρίσκονται τα ζώα των θετικών κλάσεων. 

Αξιολογήσαμε τον TensMIL2, με πλήρεις ή ελλείπουσες τιμές, έναντι αλγορίθμων Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής όπως οι MILES [98], JC2MIL [10], MILBoost[99], MCILBoost [100], 

καθώς και με προσεγγίσεις Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, οι οποίες βασίζονται σε νευρωνικά 

δίκτυα [102] ή σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα [103]. Επιπλέον, αξιολογήσαμε τα χαρακτηριστικά που 

εξάγονται μέσω της CP αποδόμησης, όταν χρησιμοποιούνται από αλγορίθμους κατηγοριοποίησης 

αιχμής, τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. 
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Σε όλα τα πειράματα που διεξήγαμε, οι εικόνες (αντικείμενα) χωρίστηκαν σε 10 × 10 ίσα κομμάτια 

(patches), τα οποία αποτελούσαν τα στιγμιότυπα. Ο βαθμός για όλες τις CP αποδομήσεις επιλέχθηκε 

να είναι 𝑅 = 60. Για τον υπολογισμό της CP αποδόμησης, χρησιμοποιήθηκε η υλοποίηση του ALS 

από το Tensor Toolbox για τη MATLAB [129], ενώ για τον υπολογισμό της CP αποδόμησης από πλήρες 

τιμές με περιορισμούς μη αρνητικότητας στους παράγοντες χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος MU 

[140] στην υλοποίηση για MATLAB 3 . Στην περίπτωση των πειραμάτων με ελλείπουσες τιμές, 

απορρίφθηκαν το 90% των τιμών των τανυστών, χρησιμοποιώντας ομοιόμορφη κατανομή. Για τον 

υπολογισμό της CP αποδόμησης χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος GenProxSGD (βλ. Αλγόριθμος 2) ενώ 

για την CP αποδόμηση με ελλείπουσες τιμές και περιορισμούς μη αρνητικότητας χρησιμοποιήθηκε η 

επέκταση του Αλγορίθμου 2 που παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.1.1. 

Για την εκμάθηση των υπερπαραμέτρων του TenMIL2 χρησιμοποιήσαμε Μπεϋζιανή βελτιστοποίηση 

με 30 επαναλήψεις, χρησιμοποιώντας διπλή διασταυρωμένη επικύρωση (2-fold cross-validation) στο 

σύνολο εκπαίδευσης. Ανάλογα, για την εκμάθηση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής (MILES, JC2MIL, MILBoost και MCILBoost) χρησιμοποιήσαμε 

αναζήτηση πλέγματος με 30 επαναλήψεις χρησιμοποιώντας διπλή διασταυρωμένη επικύρωση (2-

fold cross-validation) στο σύνολο εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα των μεθόδων mi-ΝΕΤ, ΜΙ-ΝΕΤ 

καθώς και των attention based βαθιών νευρωνικών δικτύων, τα λάβαμε από το [103]. Σε όλα τα 

πειράματα παρουσιάζουμε την μέση ακρίβεια της δεκαπλής διασταυρωμένης επικύρωσης (10-fold 

cross-validation) και το τυπικό λάθος του μέσου (standard error of mean) μέσα σε παρενθέσεις. 

5.2.1 Αξιολόγηση του TensMIL2 έναντι σε αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων αιχμής 
Πίνακας 6: Ακρίβεια δεκαπλής διασταυρωμένης επικύρωσης (10-fold cross-validation) για τα σύνολα δεδομένων Tiger, 

Fox, Elephant 

 10-fold CV accuracy 

Tiger Fox Elephant 

MILES [98] 0.77(0.028) 0.67(0.044) 0.77(0.022) 

JC2MIL [10] 0.85(0.019) 0.66(0.025) 0.85(0.028) 

MILBoost [99] 0.80(0.022) 0.61(0.051) 0.84(0.022) 

MCILBoost [100] 0.78(0.022) 0.59(0.044) 0.81(0.025) 

mi-Net [102] 0.82(0.034) 0.62(0.035) 0.86(0.037) 

MI-NET [102] 0.83(0.032) 0.63(0.038) 0.87(0.037) 

MI-Net with DS [102] 0.84(0.039) 0.64(0.037) 0.88(0.032) 

MI-Net with RC [102] 0.84(0.037) 0.62(0.047) 0.86(0.040) 

Attention [103] 0.84(0.022) 0.62(0.043) 0.87(0.022) 

Gated-Attention [103] 0.85(0.018) 0.60(0.029) 0.86(0.027) 

TensMIL [96] 0.80(0.038) 0.70(0.038) 0.76(0.022) 

TensMIL2 0.86(0.025) 0.68(0.028) 0.76(0.032) 

TensMIL2-nng 0.85(0.028) 0.71(0.035) 0.81(0.022) 

TensMIL missing 90% [96] 0.77(0.028) 0.68(0.032) 0.79(0.025) 

TensMIL2 missing 90% 0.78(0.032) 0.65(0.032) 0.75(0.025) 

TensMIL2-nng missing 90% 0.77(0.038) 0.62(0.028) 0.76(0.013) 

 

 
3 https://github.com/kimjingu/nonnegfac-matlab 

https://github.com/kimjingu/nonnegfac-matlab
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Στον Πίνακα 6, αναφέρουμε την ακρίβεια για τη δεκαπλή διασταυρωμένη επικύρωση (10-fold cross-

validation), για τα σύνολα δεδομένων Tiger-Fox-Elephant. Παρατηρούμε, ότι γενικά ο TensMIL2 

πετυχαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας CP αποδόμηση με 

περιορισμούς μη αρνητικότητας σε όλους του παράγοντες, σε σχέση με όλες τις συγκρινόμενες 

μεθόδους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Επιπλέον παρατηρούμε ότι η φάση της επιλογής 

στιγμιότυπων, που εισάχθηκε στον TensMIL2, αυξάνει την ακρίβεια κατηγοριοποίησης του TensMIL 

κατά 6% . Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα (εδώ 

χρησιμοποιήσαμε μόνο το 10% των συνολικών τιμών των συνόλων δεδομένων), ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος, TensMIL2, αποδίδει λίγο καλύτερα όταν χρησιμοποιείται η CP αποδόμηση χωρίς 

περιορισμούς. σε σχέση με την χρησιμοποίηση του περιορισμού της μη αρνητικότητας σε όλους τους 

παράγοντες. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το TensMIL2, όταν 

εφαρμόζεται σε μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα, πετυχαίνει λίγο καλύτερη ακρίβεια από ότι ο 

MILES όταν χρησιμοποιεί ολόκληρο το σύνολο δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο δεδομένων Tiger, ο TensMIL2 με CP αποδόμηση χωρίς 

περιορισμούς, πετυχαίνει την καλύτερη ακρίβεια κατηγοριοποίησης από τους όλους τους άλλους 

συγκρινόμενους αλγορίθμους, ενώ ο TensMIL2 με περιορισμούς μη αρνητικότητας είναι σχεδόν τόσο 

ακριβής όσο και ο JC2MIL. Για το σύνολο δεδομένων Fox, ο προτεινόμενος αλγόριθμος, TensMIL2, 

είναι κατά 1% − 12%  πιο αποδοτικός, σε ότι αφορά την ακρίβεια κατηγοριοποίησης από τους 

συγκρινόμενους αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής. Όσον αφορά τη φάση της 

επιλογής στιγμιότυπων που εισάχθηκε, αυτή βελτίωσε την απόδοση του TensMIL κατά 1%. Στην 

περίπτωση αυτού του συνόλου δεδομένων, και όταν η κατηγοριοποίηση γίνεται από μερικώς 

παρατηρούμενες τιμές (10% των τιμών του συνόλου δεδομένων), βλέπουμε ότι τόσο ο TensMIL όσο 

και ο TensMIL2 έχουν καλύτερες αποδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια κατηγοριοποίησης σε σχέση 

με όλους τους άλλους συγκρινόμενους αλγορίθμους αιχμής όταν αυτοί λειτουργούν με το συνολικό 

σύνολο δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά το σύνολο δεδομένων Elephant, ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος αποδίδει όμοια ή λίγο χειρότερα από τους συγκρινόμενους αλγορίθμους. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η φάση εξαγωγής χαρακτηριστικών, που βασίζεται στην CP 

αποδόμηση με μη-αρνητικούς περιορισμούς σε όλους τους παράγοντες, βελτιώνει την απόδοση του 

TensMIL όταν εφαρμόζεται σε πλήρως παρατηρούμενα σύνολα δεδομένων και αποδίδει κατά 

κανόνα καλύτερα από τους περισσότερους συγκρινόμενους αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. Στην περίπτωση των μερικώς παρατηρούμενων τιμών, βλέπουμε ότι η εισαχθείσα 

φάση επιλογής στιγμιότυπων, καθώς και οι περιορισμοί μη αρνητικότητας στους παράγοντες, δεν 

ωφέλησαν την απόδοση του αλγορίθμου. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως εξής: το 

πρόβλημα της CP αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα είναι ήδη ένα πρόβλημα 

αποδόμησης με περιορισμούς, αφού ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων δεν είναι γνωστό. Έτσι, η 

εισαγωγή επιπλέον περιορισμών μη αρνητικότητας, στους παράγοντες τις αποδόμησης, δεν 

βελτιώνει την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης, παρά το γεγονός ότι οι μη-αρνητικοί παράγοντες 

κάνουν τις συνιστώσες καλύτερα ερμηνεύσιμες, αλλά και πολλές φορές πιο αραιές. 

5.2.2 Σύγκριση των τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών 
Σε αυτό το σύνολο πειραμάτων, συγκρίνουμε την απόδοση των κλασικών αλγορίθμων Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όταν χρησιμοποιούνται τα τυπικά χαρακτηριστικά, έναντι στην περίπτωση 

που αυτοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τον προτεινόμενο τρόπο εξαγωγής χαρακτηριστικών, με CP 

αποδόμηση τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς (10%) παρατηρούμενα δεδομένα. Στους πίνακες 

που ακολουθούν, Πίνακες 7, 8 και 9, τα αποτελέσματα με έντονη γραμματοσειρά υποδεικνύουν τις 

καλύτερες αποδόσεις. 
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Πίνακας 7: Σύγκριση απόδοσης όταν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά, έναντι των προτεινόμενων χαρακτηριστικών για το 

σύνολο δεδομένων Tiger 

Tiger 

10-fold CV accuracy 

Andrews 
[92] 

ALS R=60 
10×10 

GenProSGD R=60 
(90% missing 

values) 

MILES [98] 0.77(0.028) 0.75(0.025) 0.76(0.025) 

JC2MIL [10] 0.85(0.019) 0.74(0.022) 0.79(0.019) 

MILBoost [99] 0.80(0.022) 0.81(0.025) 0.78(0.035) 

MCILBoost [100] 0.78(0.022) 0.76(0.032) 0.79(0.032) 

 

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των πλήρως παρατηρούμενων συνόλων δεδομένων (οι δύο 

πρώτες στήλες των Πινάκων 7,8 και 9) τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από την CP αποδόμηση, 

βελτιώνουν την απόδοση της κατηγοριοποίησης στις μισές περιπτώσεις, για το σύνολο δεδομένων 

Tiger, σε όλες τις περιπτώσεις για το σύνολο Fox και σε (3 από τις 4) περιπτώσεις στο σύνολο 

Elephant. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε, εδώ, την στιβαρότητα της προτεινόμενης 

μεθόδου εξαγωγής χαρακτηριστικών με CP αποδόμηση, στην περίπτωση των μερικώς 

παρατηρούμενων δεδομένων (από μόλις 10%  των τιμών των συνόλων δεδομένων), όπου τα 

αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα ή μερικές φορές καλύτερα από τα αποτελέσματα που 

παρατηρήθηκαν, όταν χρησιμοποιήθηκαν τα κλασικά χαρακτηριστικά από τα πλήρως 

παρατηρούμενα σύνολα δεδομένων. Τέλος, να παρατηρήσουμε ότι στην περίπτωση του συνόλου 

δεδομένων Fox, τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά βελτίωσαν την ακρίβεια κατηγοριοποίησης σε 

όλους τους αλγορίθμους από 1.5% μέχρι 12%. 

Πίνακας 8: Σύγκριση απόδοσης, όταν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά έναντι των προτεινόμενων χαρακτηριστικών για το 

σύνολο δεδομένων Fox 

Fox 

10-fold CV accuracy 

Andrews [92] 
ALS R=60 

10x10 

GenProSGD 

R=60 (90% 

missing values) 

MILES [98] 0.67(0.044) 0.68(0.038) 0.60(0.032) 

JC2MIL [10] 0.66(0.025) 0.67(0.032) 0.59(0.041) 

MILBoost [99] 0.61(0.051) 0.70(0.028) 0.71(0.022) 

MCILBoost [100] 0.59(0.044) 0.71(0.035) 0.70(0.025) 

 

Στην περίπτωση του συνόλου δεδομένων Elephant, με ελλείπουσες τιμές και με εξαγωγή 

χαρακτηριστικών με την προτεινόμενη μέθοδο της CP αποδόμησης, παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος 

MILES έχει λίγο καλύτερη απόδοση (0.5%) από ότι με τα αυθεντικά χαρακτηριστικά των Andrews κ.α. 

[92], τα οποία έχουν εξαχθεί από πλήρες τιμές. Όσον αφορά στους άλλους αλγορίθμους, όταν 

χρησιμοποιούν τα εξαγόμενα από την CP αποδόμηση χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μόνο το 

10% των τιμών του συνόλου δεδομένων, αποδίδουν από 1.5% μέχρι 11.5% φορές χειρότερα. Αυτό 

το εύρημα έχει μια κάποια σημασία, αν αναλογιστούμε ότι συγκρίνουμε την απόδοση των 

αλγορίθμων από χαρακτηριστικά που εξάχθηκαν από πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα, με 

χαρακτηριστικά που εξάχθηκαν από μόλις 10% των παρατηρούμενων τιμών, κάτι που υποδηλώνει 

ότι η προτεινόμενη μέθοδος εξαγωγής χαρακτηριστικών από ελλείπουσες τιμές έχει συγκρίσιμες 

αποδόσεις με αυτές των χαρακτηριστικών από πλήρως παρατηρούμενα δεδομένα. 
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Πίνακας 9: Σύγκριση απόδοσης όταν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά έναντι των προτεινόμενων χαρακτηριστικών για το 

σύνολο δεδομένων Elephant 

Elephant 

10-fold CV accuracy 

Andrews [92] 
ALS R=60 

10x10 

GenProSGD 

R=60 (90% 

missing values) 

MILES [98] 
0.77(0.022) 

0.84(0.035) 
0.77(0.028) 

JC2MIL [10] 0.85(0.028) 0.86(0.019) 0.78(0.028) 

MILBoost [99] 0.84(0.022) 0.80(0.032) 0.73(0.032) 

MCILBoost [100] 0.81(0.025) 0.82(0.025) 0.80(0.035) 

 

5.3 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε τον αλγόριθμο TensMIL2, μια βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου 

TensMIL. που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, στον οποίο εισαγάγαμε μια φάση επιλογής 

στιγμιότυπων, και επιβάλαμε περιορισμούς μη αρνητικότητας στους παράγοντες της CP αποδόμησης 

κατά την εξαγωγή χαρακτηριστικών, κάτι που βελτίωσε την απόδοση του TensMIL με όρους 

ακρίβειας της κατηγοριοποίησης από 1% έως 6% στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης φυσικών 

εικόνων. 

Επιπλέον, ο TensMIL 2 έχει καλύτερη απόδοση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, από άλλους 

αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής, καθώς και καλύτερη απόδοση από 

πρόσφατους αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα 

και βαθιά νευρωνικά δίκτυα (deep neural networks). 

Επιπλέον, η αξιολόγηση του αλγορίθμου σε κλασικά σύνολα δεδομένων αναφοράς, 

χρησιμοποιώντας μόνο το 10%  των τιμών τους, έδειξε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος πολλές 

φορές έχει καλύτερη απόδοση, όσον αφορά την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης, από ότι οι κλασικοί 

αλγόριθμοι Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων όταν χρησιμοποιούνε πλήρως παρατηρούμενα 

σύνολα δεδομένων.  

Ακόμα, παρατηρήσαμε ότι στις περισσότερες (9 από τις 12) των περιπτώσεων, η εξαγωγή 

χαρακτηριστικών με την CP αποδόμηση βελτίωσε την απόδοση των κατηγοριοποίητων, ακόμα και 

όταν τα χαρακτηριστικά εξάγονταν από μερικώς παρατηρούμενες τιμές. 

Στο μέλλον, έχουμε την πρόθεση να μελετήσουμε αναπαραστάσεις τάξης μεγαλύτερης του 3, για το 

πρόβλημα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων και να αξιολογήσουμε την απόδοση των 

αλγορίθμων επιβάλλοντας πρόσθετους περιορισμούς στην CP αποδόμηση, όπως π.χ. αραιότητα 

(sparsity) ή ορθογωνιότητα στους παράγοντες τις αποδόμησης. 
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6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με τις μεθόδους της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των μεθόδων ένθετου χώρου (βλ. ενότητα 2.7.1.3). Όπως προαναφέραμε, 

σε αυτές τις μεθόδους, τα χαρακτηριστικά του χώρου των στιγμιότυπων ενθέτονται σε έναν 

καινούργιο χώρο, τον επονομαζόμενο χώρο των εννοιών (concept’s space), συνήθως με μεθόδους μη 

επιβλεπόμενης μάθησης. Σε αυτόν τον χώρο, κάθε αντικείμενο (bag) αναπαρίσταται από ένα 

διάνυσμα χαρακτηριστικών που ανήκει στον χώρο των εννοιών, και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται 

κλασσικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη των ετικετών κλάσεων των 

αντικειμένων. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε, κυρίως, με τις μεθόδους εκείνες, οι οποίες 

χρησιμοποιούν στυσταδοποίηση (clustering) στον χώρο των στιγμιότυπων, για την ανακάλυψη του 

χώρου των εννοιών και στη συνέχεια ενθέτουν κάθε αντικείμενο (bag) στον χώρο αυτόν. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου αλγορίθμου είναι ο JC2MIL [10], στον οποίον το σύνολο 

των διακριτικών εννοιών εξάγεται από κοινού με την διαδικασία κατηγοριοποίησης. 

Η ανάλυση δεδομένων υψηλής τάξης, όπως αυτών που μελετάμε στα πλαίσια της Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων, ενέχει αρκετές προκλήσεις, αφού πολλές φορές άσχετη ή παραπλανητική 

πληροφορία μπορεί να ενσωματώνεται στις αναπαραστάσεις των αντικειμένων και αυτό να 

επηρεάζει την απόδοση των μοντέλων. Ενώ η επιλογή χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται κατά κόρον, 

για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στη μηχανική μάθηση, η επιλογή στιγμιότυπων δεν έχει 

μελετηθεί τόσο εξονυχιστικά στα πλαίσια της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Σε αυτό το 

κεφάλαιο προτείνουμε διάφορες τεχνικές για επιλογή στιγμιότυπων και τις ενσωματώνουμε στον 

αλγόριθμο JC2MIL, με σκοπό να βελτιώσουμε την απόδοσή του όσον αφορά την ακρίβεια της 

κατηγοριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογήσουμε την ακρίβεια πρόβλεψης διαφόρων 

σχημάτων επιλογής στιγμιότυπων, σε σύνολα δεδομένων έγχρωμων εικόνων, που αποτελούν σύνολα 

αναφοράς στη βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων και θα συγκρίνουμε την 

απόδοσή τους σε σχέση με την απόδοση του αλγορίθμου JC2MIL. Επίσης, για να έχουμε μια πιο 

στέρεα κατανόηση τις διαδικασίας με την οποία επιλέγονται τα στιγμιότυπα, θα εξάγουμε 

χαρακτηριστικά από τις εικόνες, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών από 

πρωταρχικά δεδομένα του αλγορίθμου TensMIL (που παρουσιάστηκε το Κεφάλαιο 4) και θα 

αξιολογήσουμε την απόδοση των προτεινόμενων μεθόδων επιλογής στιγμιότυπων. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, θα μπορέσουμε να οπτικοποιήσουμε τα επιλεγμένα στιγμιότυπα, κάτι που δεν είναι δυνατόν 

χρησιμοποιώντας τα κλασικά χαρακτηριστικά που εξήγαγαν οι Andrews κ.α. [92]. Τέλος, θα 

ερευνήσουμε μια καινούργια αναπαράσταση πολλαπλών κλιμάκων (multi-scale representation) με 

σκοπό να ενσωματώσουμε από κοινού τοπικές αλλά και πιο γενικές πληροφορίες. 

Η συνεισφορά μας σε αυτό το κεφάλαιο είναι: 

1. Η ενσωμάτωση διάφορων τεχνικών επιλογής στιγμιότυπων, τόσο για την βελτίωση της 

ποιότητας της συσταδοποίησης, όσο και της βελτίωσης της ακρίβειας κατηγοριοποίησης. 

2. Βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας του αλγορίθμου JC2MIL. 

3. Διερεύνηση της απόδοσης του αλγορίθμου JC2MIL με επιλογή στιγμιότυπων τόσο από 

κλασικά χαρακτηριστικά που εξήχθησαν από τα σύνολα αναφοράς της βιβλιογραφίας της 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, όσο και από χαρακτηριστικά που εξήχθησαν από 

τανυστική αποδόμηση με διαφορετικές παραμέτρους (όπως π.χ. το μέγεθος του κομματιού 

(patch) της εικόνας που χρησιμοποιείται ως στιγμιότυπο). 

4. Εισαγωγή μιας νέας τεχνικής εξαγωγής χαρακτηριστικών πολλαπλών κλιμάκων, σαν μια 

εναλλακτική μορφή αναπαράστασης. 
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6.1 Μέθοδος 
Εδώ, θα εισάγουμε διάφορες τεχνικές για επιλογή χαρακτηριστικών, σε σχήματα Μάθησης 

Πολλαπλών Στιγμιότυπων και θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο JC2MIL [10], καθώς και την φάση 

εξαγωγής χαρακτηριστικών του TensMIL [96], για να δείξουμε την αποτελεσματικότητα των 

προτεινόμενων τεχνικών [141]. Ας σημειώσουμε εδώ, ότι στον αλγόριθμο JC2MIL δεν υπήρχε καμία 

διαδικασία επιλογής στιγμιότυπων. 

Για να αξιολογήσουμε τις προτεινόμενες τεχνικές, θα τις εφαρμόσουμε σε σύνολα δεδομένων 

αναφοράς με προϋπολογισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία της 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων ως κυρίαρχη αλήθεια (ground truth), όσον αφορά την 

αξιολόγηση των αλγορίθμων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που εξήγαγαν οι Andrews κ.α. [92], για 

τα σύνολα αναφοράς Tiger, Fox, Elephant (βλ. Κεφάλαιο 5). Το γεγονός αυτό, ενώ μας δίνει τη 

δυνατότητα για σύγκριση με τα αποτελέσματα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν μας επιτρέπει να 

ερμηνεύσουμε οπτικά τις τεχνικές της επιλογής στιγμιότυπων, εφ’ όσον δεν παρέχεται ο μηχανισμός 

απεικόνισης από τον χώρο των χαρακτηριστικών στον αρχικό χώρο των εικόνων. Για τον λόγο αυτό, 

χρησιμοποιούμε, επιπλέον, χαρακτηριστικά που εξάχθηκαν με τανυστική αποδόμηση, όπως 

περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 5, από τις πρωταρχικές εικόνες. Χρησιμοποιώντας αυτήν την 

προσέγγιση, τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά είναι συνδεδεμένα απευθείας με τα πρωταρχικά 

κομμάτια (patches) των εικόνων, κάτι που μας επιτρέπει την οπτικοποίηση των απορριφθέντων 

στιγμιότυπων, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση των προτεινόμενων τεχνικών επιλογής 

στιγμιότυπων. 

Οι τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων που είναι, πιθανώς, λιγότερο πληροφοριακά ή δεν έχουνε 

αυξημένη διακριτική ικανότητα και τις οποίες εισάγουμε στον αλγόριθμο JC2MIL βασίζονται σε τρεις 

αρχές: (1) στη χρήση της εντροπίας Shannon στον χώρο των χαρακτηριστικών, (2) στη χρήση της 

εντροπίας Shannon στον χώρο της πρωταρχικής εικόνας (σαν βήμα προεπεξεργασίας) και (3) στη 

χρήση της τιμής της σιλουέτας των συστάδων (silhouette score), ως μέτρο ποιότητας της 

συσταδοποίησης, η οποία ενσωματώνεται στο στάδιο της συσταδοποίησης του αλγορίθμου JC2MIL. 

Η ιδέα της χρήσης της εντροπίας, ως κριτήριο για την επιλογή, και κατά συνέπεια, τη μείωση 

χαρακτηριστικών, έχει προταθεί από τους Abe και Kudo στο [142]. Σε αυτήν την εργασία, η εντροπία 

δεν υπολογίζεται πάνω στην κατανομή των χαρακτηριστικών (για την αξιολόγηση και την επιλογή 

χαρακτηριστικών), αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σημαντικότητας κάθε 

χαρακτηριστικού η οποία υπολογίζεται με βάση την J-απόκλιση (J-divergence) κάθε χαρακτηριστικού. 

Ο σκοπός τους ήταν να υπάρχει ένα κριτήριο, για την αυτόματη επιλογή του μεγέθους του βέλτιστου 

υποσυνόλου χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, περιγράφουμε τις προτεινόμενες τεχνικές επιλογής 

στιγμιότυπων, για την επιλογή και κατά συνέπεια τη μείωση των στιγμιότυπων των αντικειμένων. 

6.1.1 Μείωση στιγμιότυπων με χρήση του μέτρου της εντροπίας 
Η πρώτη από τις προτεινόμενες μεθόδους, χρησιμοποιεί την τιμή του μέτρου της εντροπίας, για την 

μείωση των στιγμιότυπων των αντικειμένων. Η εντροπία, από τη φύση της, μας δίνει ένα μέτρο για 

το πόσο της πληροφορίας που περιέχει ένα σύνολο τιμών. Η εντροπία ορίζεται ως εξής: 

 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − ∑ 𝑝𝑖 log2(𝑝𝑖)

𝑖

 (6.1) 

όπου 𝑝𝑖  είναι η σχετική συχνότητα της 𝑖-οστής παρατηρούμενης τιμής, σε ολόκληρο το σύνολο. Η 

εντροπία μεγιστοποιείται για την τιμή 0.5 και μειώνεται για τις τιμές του 𝑝𝑖  που είναι κοντά στο 0 και 

στο 1. Αφού ∑ 𝑝𝑖𝑖 = 1, η εντροπία έχει υψηλή τιμή όταν η πληροφορία μοιράζεται σε πολλά δοχεία 

(bins), ενώ είναι μικρή αν η πληροφορία συγκεντρώνεται σε λίγα bins, τα οποία έχουν υψηλή 

πιθανότητα εμφάνισης.  
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Στην προσέγγισή μας, επιλέγεται ένα πλήθος στιγμιότυπων, από κάθε αντικείμενο (εικόνα), προς 

απόρριψη, με βάση την τιμή της εντροπίας τους. Τα στιγμιότυπα που έχουν χαμηλή εντροπία 

επιλέγονται προς απόρριψη. Το κριτήριο αυτό εφαρμόστηκε τόσο στο επίπεδο των χαρακτηριστικών, 

όσο και στα πρωταρχικά κομμάτια (patches) των εικόνων, αφού πρώτα οι έγχρωμες εικόνες 

μετατράπηκαν σε μια μονοκαναλική (με βάθμωση του γκρι (grey scale)) αναπαράσταση, 

μετατράπηκαν σε διάνυσμα και θεωρήθηκε ότι η ένταση κάθε εικονοστοιχείου (pixel intensity) 

αποτελεί χαρακτηριστικό. Η διαδικασία αυτή έγινε, όπου οι πρωταρχικές εικόνες ήταν διαθέσιμες. 

Για αυτά τα σύνολα δεδομένων μπορούμε να οπτικοποιήσουμε τα διατηρημένα μέρη (patches) των 

αντικειμένων (εικόνων), ώστε να μπορούμε εμπειρικά να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα της 

μεθόδου. 

 

Εικόνα 27: Επιλογή στιγμιότυπων χρησιμοποιώντας την χωρική εντροπία των κομματιών των εικόνων. Τα 

απορριφθέντα κομμάτια της εικόνας απεικονίζονται με μαύρο 

Στην Εικόνα 27, απεικονίζονται τα διατηρούμενα κομμάτια (patches) για κάποιες εικόνες από το 

σύνολο δεδομένων Tiger. Η πάνω σειρά απεικονίζει τρία αντικείμενα της θετικής κλάσης (Τίγρεις), 

ενώ η κάτω σειρά απεικονίζει τρία αντικείμενα της αρνητικής κλάσης (τυχαία ζώα εκτός από Τίγρεις). 

Όπως είναι φανερό, τα κομμάτια που απορρίπτονται, σε κάθε αντικείμενο, ανήκουν κυρίως στο 

φόντο των εικόνων. Αυτή η εμπειρική επιβεβαίωση υποδεικνύει, όπως θα δούμε αργότερα, ότι η 

απόδοση της διαδικασίας κατηγοριοποίησης θα βελτιωθεί. Η διαδικασία αυτή, εφαρμόστηκε μία 

φορά σε κάθε εικόνα, πριν τη φάση εκπαίδευσης και ελέγχου. Ο αριθμός των στιγμιότυπων που θα 

απορρίπτονται είναι μια υπερπαράμετρος της μεθόδου, την οποία θα τη ρυθμίσουμε 

χρησιμοποιώντας ένα σύνολο επικύρωσης (validation set). 

6.1.2 Μείωση των στιγμιότυπων με χρήση της τιμής της σιλουέτας των συστάδων 

(silhouette score) 
Το δεύτερο κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε, για τον διαχωρισμό μεταξύ των πληροφοριακών 

στιγμιότυπων και αυτών που δεν είναι σχετικά με το αντικείμενο στόχος, είναι η τιμή της σιλουέτας 

των συστάδων (silhouette score). Το μέτρο αυτό είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας ενός 

στιγμιότυπου να ανήκει σε μία συγκεκριμένη συστάδα (cluster). 

Πιο συγκεκριμένα, αν θεωρήσουμε ότι 𝑎(𝑖) είναι η μέση απόσταση μεταξύ του στιγμιότυπου 𝑖 και 

όλων των άλλων στιγμιότυπων της συστάδας, στην οποία ανήκει το στιγμιότυπο 𝑖, και αντίστοιχα 
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𝑏(𝑖) είναι η ελάχιστη τιμή του μέσου των αποστάσεων αυτού του στιγμιότυπου από τα στιγμιότυπα 

που ανήκουν σε όλες τις άλλες συστάδες, τότε η τιμή της σιλουέτας ενός στιγμιότυπου μπορεί να 

οριστεί ως εξής: 

 𝑆(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥{𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖)}
 (6.2) 

Είναι φανερό από τον ορισμό (6.2), ότι η τιμή της σιλουέτας ενός στιγμιότυπου είναι −1 ≤ 𝑆(𝑖) ≤ 1, 

με τις αρνητικές τιμές κοντά στο -1 να υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν ταιριάζει 

καλά στη συστάδα που του αποδόθηκε και τις θετικές τιμές κοντά στο 1 να σημαίνουν ότι το 

αντικείμενο έχει μεγάλη πιθανότητα να ανήκει στη συστάδα που του αποδόθηκε. 

Σε αντίθεση με το κριτήριο της εντροπίας, το οποίο χρησιμοποιείται σαν μέρος της προεπεξεργασίας, 

το κριτήριο της σιλουέτας των συστάδων των στιγμιότυπων ενσωματώθηκε στη επαναληπτική 

διαδικασία του αλγορίθμου JC2MIL. Όπως αναφέρεται στην εργασία των Sikka κ.α., στην οποία 

προτείνεται ο αλγόριθμος JC2MIL [10], δημιουργείται ένας ένθετος χώρος εννοιών, με την εφαρμογή 

συσταδοποίησης των στιγμιότυπων, τα αντικείμενα ενθέτονται σε αυτόν τον χώρο και στη συνέχεια 

εφαρμόζεται επιβλεπόμενη μάθηση με χρήση ενός μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης (logistic 

regression). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επαναληπτικά και χρησιμοποιείται μια από κοινού 

μέθοδος βελτιστοποίησης, για τον υπολογισμό τόσο των βέλτιστων κέντρων των συστάδων (έννοιες), 

όσο και των παραμέτρων του μοντέλου κατηγοριοποίησης. 

Στον αρχικό αλγόριθμο (JC2MIL), οι έννοιες είναι τα κέντρα των συστάδων των στιγμιότυπων που 

υπολογίζονται σε κάθε επανάληψη, αλλά δεν εφαρμόζεται κανένα κριτήριο για την αξιολόγηση της 

ποιότητας της συσταδοποίησης, όταν ανανεώνονται σε κάθε επανάληψη. Στη δική μας προσέγγιση, 

σε κάθε επανάληψη, μετά τον υπολογισμό των νέων εννοιών (κέντρα των συστάδων), τα στιγμιότυπα 

ξανα-αναθέτονται στις καινούργιες συστάδες, και ένας συγκεκριμένος αριθμός από στιγμιότυπα 

απορρίπτονται με βάση τη χαμηλότερη τιμή σιλουέτας στην νέα συσταδοποίηση. 

Αλγόριθμος 6: JC2MIL με επιλογή στιγμιότυπων μέσω του μέτρου της εντροπίας (Entropy-based 

JC2MIL) 

1. Απέρριψε 𝑥 στιγμιότυπα από κάθε αντικείμενο (bag) με βάση το την τιμή της εντροπίας 
τους 

2. Συσταδοποίησε τα στιγμιότυπα για να παραχθούν οι έννοιες (κέντρα των συστάδων) 
3. while (δεν ικανοποιείται το κριτήριο σύγκλισης) do 

a. ανάθεσε τα στιγμιότυπα κάθε αντικειμένου στις έννοιες του ένθετου χώρου 
(χώρου των εννοιών) 

b. ανανέωσε τις έννοιες μέσω βελτιστοποίησης 
c. ανανέωσε τις παραμέτρους της λογιστικής παλινδρόμησης μέσω βελτιστοποίησης 

4. end 

 

Αλγόριθμος 7: JC2MIL με επιλογή στιγμιότυπων μέσω της τιμής της σιλουέτας (Silhouette-based 

JC2MIL) 

1. Συσταδοποίησε τα στιγμιότυπα για να παραχθούν οι έννοιες (κέντρα των συστάδων) 
2. while (δεν ικανοποιείται το κριτήριο σύγκλισης) do 

a. ανάθεσε τα στιγμιότυπα κάθε αντικειμένου στις έννοιες του ένθετου χώρου 
(χώρου των εννοιών) 

b. απέρριψε 𝑥 στιγμιότυπα με βάση την τιμή της σιλουέτας τους 
c. ανανέωσε τις έννοιες μέσω βελτιστοποίησης 
d. ανανέωσε τις παραμέτρους της λογιστικής παλινδρόμησης μέσω βελτιστοποίησης 

3. end 
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Εικόνα 28: Στιγμιότυπα που απορρίφθηκαν χρησιμοποιώντας την τιμή της σιλουέτας (silhouette score) 

Στον Αλγόριθμο 7, φαίνεται σχηματικά αυτή η διαδικασία. Το βήμα της επιλογής στιγμιότυπων, 

εισάγεται μετά το βήμα της ανάθεσης των στιγμιότυπων, κάθε αντικειμένου, στις συστάδες του 

χώρου των εννοιών, έτσι ώστε να απορριφθούν τα στιγμιότυπα που έχουν χαμηλή τιμή σιλουέτας, 

σε σχέση με τις νέες έννοιες (κέντρα των συστάδων) που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο βήμα. Σε 

αντίθεση με την περίπτωση της επιλογής των στιγμιότυπων με βάση την εντροπία (Αλγόριθμος 6), 

στην οποία ένας σταθερός αριθμός στιγμιότυπων απορρίπτεται, από κάθε αντικείμενο, πριν την 

έναρξη του αλγορίθμου JC2MIL, σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός των στιγμιότυπων που θα 

απορριφθούν, από κάθε αντικείμενο, δεν είναι σταθερός. 

Με την προσέγγιση αυτή, θέλουμε να αυξήσουμε την απόδοση της κατηγοριοποίησης, με την 

εισαγωγή μιας μετρικής που θα μας επιτρέπει να απορρίπτουμε στιγμιότυπα, τα οποία δεν είναι 

πιθανόν να ανήκουν στις συστάδες στις οποίες αποδόθηκαν, και τα οποία όμως δεν είναι ικανά να 

σχηματίσουν μια ξεχωριστή συστάδα. Τα στιγμιότυπα που απορρίπτονται, αποδίδονται σε κάποια 

από τις τρέχουσες έννοιες, χωρίς να είναι αντιπροσωπευτικά της έννοιας αυτής. Στην Εικόνα 28, 

φαίνονται τα στιγμιότυπα που απορρίφθηκαν με βάση την τιμή της σιλουέτας. Είναι φανερό, ότι τα 

περισσότερα, από αυτά τα στιγμιότυπα, αναφέρονται σε διάφορους τύπους φόντου (background) 

των εικόνων. Αυτό υποδεικνύει, εμπειρικά, ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει την 

απόδοση της κατηγοριοποίησης, εφόσον μη σχετική πληροφορία απορρίπτεται. Το ποσοστό των 

στιγμιότυπων, που θα απορριφθούν συνολικά από κάθε αντικείμενο, αποτελεί και πάλι μια 

υπερπαράμετρο της μεθόδου, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

επικύρωσης (validation set). 

6.1.3 Διαμέριση των εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών 
Για την καλύτερη αξιολόγηση και σύγκριση των διαφόρων τεχνικών επιλογής στιγμιότυπων, 

χρησιμοποιήσαμε σύνολα δεδομένων αναφοράς στη βασική βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών 
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Στιγμιότυπων. Αυτά τα σύνολα δεδομένων υπάρχουν με τη μορφή προ-ορισμένων χαρακτηριστικών 

και είναι γνωστό ότι η ακρίβεια των μοντέλων μηχανικής μάθησης εξαρτάται, κατά πολύ, από τον 

ορισμό των χαρακτηριστικών. Για μια λιγότερο πολωμένη ανάλυση, θα αξιολογήσουμε τις 

προτεινόμενες τεχνικές, χρησιμοποιώντας τις πρωταρχικές εικόνες, αφού έχουμε προβεί σε μείωση 

διαστατικότητας και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα προ-ορισμένα χαρακτηριστικά. Για 

τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε τη γενική μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών για προβλήματα 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων μέσω τανυστικής αποδόμησης του αλγορίθμου TensMIL, που 

αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4. 

Όπως προαναφέραμε, κάθε εικόνα (αντικείμενο) διαμερίζεται σε κομμάτια (patches) ίσου μεγέθους 

και αναπαρίσταται από έναν τανυστή 3ης τάξης. Για την εξαγωγή χαρακτηριστικών, υπολογίζεται, 

μέσω του γνωστού αλγορίθμου ALS (Αλγόριθμος 1), η CP αποδόμηση του τανυστή. Ο βαθμός της 

τανυστικής αποδόμησης επιλέχθηκε εμπειρικά, έτσι ώστε η αναδόμηση των στιγμιότυπων να δίνει 

μια οπτικά ικανοποιητική εικόνα. Επιπλέον, διερευνήσαμε έναν επιπλέον τρόπο διαμέρισης της 

εικόνας και κατά συνέπεια εξαγωγής χαρακτηριστικών, που περιλαμβάνει επικαλυπτόμενα και μη 

επικαλυπτόμενα κομμάτια. Διαλέγοντας ένα πιο εκλεπτυσμένο πλέγμα, για τη διαμέριση των 

εικόνων (αντικειμένων), λαμβάνουμε μια πιο στέρεα αναπαράσταση των εικόνων κάτι που πιθανά 

να μας διευκολύνει στην ανακάλυψη της διακριτικής πληροφορίας που υπάρχει στα κομμάτια 

(patches) των εικόνων. Όσον αφορά τώρα στην εφαρμογή του κριτηρίου της εντροπίας, όταν 

λαμβάνονται διαφορετικά επικαλυπτόμενα στρώματα, θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο το ένα 

στρώμα για τον υπολογισμό της. Προφανώς, τα διαφορετικά (επικαλυπτόμενα) στρώματα θα έχουν 

κάποιο κοινό μέρος πληροφορίας και συνεπώς αν υπολογίσουμε την εντροπία σε ολόκληρο το 

διάνυσμα που τα αναπαριστά δεν θα έχουμε έγκυρα αποτελέσματα. 

Η τυπική διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω, βασίζεται στην διαμέριση των εικόνων σε 

κομμάτια (patches) σταθερού μεγέθους. Παρόλα αυτά, οι φυσικές εικόνες, όπως αυτές στα σύνολα 

δεδομένων που χρησιμοποιούμε, μπορεί να είναι διαφορετικής κλίμακας και το βασικό αντικείμενο-

στόχος μπορεί να καλύπτει ένα μικρό ή μεγαλύτερο μέρος της εικόνας. Για την αντιμετώπιση αυτού 

του προβλήματος έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι πολλαπλής κλίμακας (multi-scale), για την 

ανάλυση εικόνων, όπως π.χ. στα [143-146], όπως και κάποιες που χρησιμοποιούν βαθιά νευρωνικά 

δίκτυα, όπου τα χαρακτηριστικά εξάγονται ιεραρχικά σε διαδοχικά επίπεδα (layers) [147]. Ανάλογα, 

στην προτεινόμενη προσέγγιση, επεκτείνουμε την προηγούμενη διαδικασία διαμέρισης των εικόνων 

σε κομμάτια σταθερού μεγέθους, για να συμπεριλάβουμε κομμάτια πολλαπλών επιπέδων (multi-

layer patches) από τις εικόνες. Στην αρχή, επιλέγουμε το μέγεθος των κομματιών του υψηλότερου 

επιπέδου, το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε να είναι μια διαμέριση σε 7 × 7 

κομμάτια. Τα κομμάτια του πρώτου επιπέδου επιλέχθηκαν να είναι επικαλυπτόμενα κατά 50% και 

ως προς τις δύο διαστάσεις. Στη συνέχεια, έχοντας σαν κέντρο το κεντρικό εικονοστοιχείο κάθε 

κομματιού, μειώνουμε δύο φορές το μέγεθος του εξαγόμενου κομματιού, για να λάβουμε το δεύτερο 

και το τρίτο επίπεδο κομματιών αντίστοιχα. Έπειτα, εφαρμόζουμε μια CP αποδόμηση για κάθε 

επίπεδο ξεχωριστά, και τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά που ελήφθησαν από κάθε αποδόμηση 

συνενώθηκαν κατά τη διάσταση των στηλών για να λάβουμε μια αναπαράσταση πολλαπλών 

κλιμάκων των αντικειμένων. 

6.2 Πειραματική διαδικασία και αποτελέσματα 
Για να αξιολογήσουμε τις προτεινόμενες μεθόδους αυτού του κεφαλαίου, διεξήγαμε μια σειρά 

πειραμάτων χρησιμοποιώντας εικόνες φυσικών αντικειμένων και πιο συγκεκριμένα ζώων. Όπως και 

στο Κεφάλαιο 5, χρησιμοποιήσαμε το σύνολο δεδομένων αναφοράς Tiger, Fox, Elephant, 

χρησιμοποιώντας τα προϋπολογισμένα χαρακτηριστικά των Andrews κ.α. [92]. Επιπλέον, 

αξιολογήσαμε την απόδοση του JC2MIL και των τεχνικών επιλογής στιγμιότυπων και στα 

χαρακτηριστικά που εξήχθησαν μέσω του αλγορίθμου TensMIL (βλ. Κεφάλαιο 4).Για τον υπολογισμό 
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των CP αποδομήσεων χρησιμοποιήσαμε τον γνωστό αλγόριθμο ALS (βλ. Αλγόριθμος 1) και την 

υλοποίησή του σε περιβάλλον MATLAB από το TensorToolbox [129]. 

Στα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικές αναλύσεις, όσον αφορά τα στιγμιότυπα. Πιο 

συγκεκριμένα, χωρίσαμε τα αντικείμενα (εικόνες) σε 7 × 7  και 10 × 10  ίσου μεγέθους μη 

επικαλυπτόμενα κομμάτια (patches), τα οποία αποτελούσαν τα στιγμιότυπά μας. Στην περίπτωση 

της διαμέρισης πολλαπλών κλιμάκων (βλ. ενότητα 6.1.3) διαμερίσαμε τις εικόνες σε 7 × 7 

επικαλυπτόμενα και ως προς τις δύο διαστάσεις κομμάτια, μεγέθους 19 × 19 εικονοστοιχείων, που 

αποτελούσαν το πρώτο επίπεδο ανάλυσης, καθώς και σε μη επικαλυπτόμενα κομμάτια μεγέθους 

11 × 11 και 7× 7 εικονοστοιχείων που αποτελούσαν το δεύτερο και τρίτο επίπεδο ανάλυσης. Σε όλα 

τα πειράματα ο βαθμός της CP αποδόμησης επιλέχθηκε να είναι 𝑅 = 60, ένας βαθμός τανυστικής 

αποδόμησης που έδινε μια ικανοποιητική ανασύνθεση των στιγμιότυπων. Για τη σύσταση καθώς και 

για τις προκλήσεις που προσφέρουν αυτά τα σύνολα δεδομένων ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει 

στο Κεφάλαιο 5. 

Θα συγκρίνουμε την απόδοση του JC2MIL, με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες τεχνικές επιλογής 

στιγμιότυπων, στα σύνολα δεδομένων Tiger-Fox-Elephant, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα 

χαρακτηριστικά (βλ. ενότητα 5.2 και [10]). Επιπλέον, θα αξιολογήσουμε τον JC2MIL με 

ενσωματωμένες τις προτεινόμενες τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων σε χαρακτηριστικά που εξάγονται 

με τον υπολογισμό της CP αποδόμησης (βλ. Κεφάλαιο 4). Σε όλα τα πειράματα θα αναφέρουμε τη 

μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης της δεκαπλής διασταυρωμένης επικύρωσης (10-fold cross-

validation) και μέσα σε παρενθέσεις την τυπική απόκλιση (standard deviation). 

Σαν ένα βήμα προεπεξεργασίας, σε όλα τα πειράματα και σε όλα τα σύνολα δεδομένων, 

κανονικοποιούμε τα χαρακτηριστικά, ώστε να έχουν μέσο όρο 0 και τυπική απόκλιση ίση με 1. Στην 

περίπτωση του συνόλου δεδομένων Elephant και των χαρακτηριστικών που εξήχθησαν από τους 

Andrews κ.α. [92], απορρίφθηκαν εκείνα τα χαρακτηριστικά που είχαν μηδενικές τιμές σε όλα τα 

στιγμιότυπα. Σε κάθε πείραμα, οι δύο υπερπαράμετροι (η παράμετρος 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 τoυ RBF-πυρήνα – 

παράμετρος του αλγορίθμου JC2MIL), καθώς και το πλήθος των στιγμιότυπων που απορρίπτονται 

είτε με βάση την τιμή της εντροπίας είτε με βάση την τιμή τις σιλουέτας της συσταδοποίησης, 

ρυθμίστηκαν με βάση τη διπλή διασταυρωμένη επικύρωση (2-fold cross validation) στο σύνολο 

εκπαίδευσης. Για τον εντοπισμό των βέλτιστων υπερπαραμέτρων, διεξάχθηκε αναζήτηση πλέγματος. 

Πιο συγκεκριμένα, για την παράμετρο 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 του RBF-πυρήνα (RBF-kernel) χρησιμοποιήθηκαν 20 

βήματα, ενώ για τη τιμή του πλήθους των απορριφθέντων στιγμιότυπων το σύνολο αναζήτησης 

επιλέχθηκε να αποτελείται από 8 τιμές. Οι τιμές αυτές αναφέρονται είτε στο ποσοστό των 

στιγμιότυπων που περιέχονται σε κάθε αντικείμενο, στην περίπτωση της επιλογής στιγμιότυπων 

βάσει της εντροπίας, είτε στον αριθμό των στιγμιότυπων που περιέχει το σύνολο εκπαίδευσης, στην 

περίπτωση που η επιλογή στιγμιότυπων γίνεται βάσει της τιμής της σιλουέτας συσταδοποίησης. Σε 

κάθε περίπτωση, εξασφαλίσαμε ότι όλα τα αντικείμενα θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα στιγμιότυπο 

μετά από κάθε βήμα επιλογής. Στην περίπτωση που θέλουμε να προσδιορίσουμε πάνω από μια 

υπερπαράμετρο, η αναζήτηση πλέγματος γίνεται με εμφωλευμένο τρόπο. 

6.2.1 Αξιολόγηση και σύγκριση στα σύνολα δεδομένων αναφοράς 
Πίνακας 10: Δεκαπλή διασταυρωμένη επικύρωση χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά από το [92] 

 

10-fold CV accuracy 

JC2MIL [10] 
Εντροπία 

χαρακτηριστι
κών 

Τιμή της 
σιλουέτας 

συσταδοποίησης 

Tiger 0.85(0.078) 0.835(0.113) 0.87(0.059) 

Fox 0.62(0.138) 0.61(0.05) 0.62(0.114) 

Elephant 0.865(0.07) 0.83(0.113) 0.835(0.085) 
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Στον Πίνακα 10, παρουσιάζουμε την ακρίβεια κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας τα εξαχθέντα 

χαρακτηριστικά από τους Andrews κ.α. [92]. Σε αυτήν την περίπτωση, τα πειράματα ως προς την 

επιλογή χαρακτηριστικών με βάση την εντροπία, διεξήχθησαν μόνο στην περίπτωση του χώρου των 

χαρακτηριστικών, αφού οι εικόνες τις αρνητικής κλάσης (που χρησιμοποιήθηκαν για εξαγωγή 

χαρακτηριστικών) δεν μας είναι γνωστές. Για την περίπτωση του συνόλου δεδομένων Tiger, 

παρατηρούμε μια αύξηση της απόδοσης της κατηγοριοποίησης, σε σχέση με αυτήν του JC2MIL, κατά 

2% φτάνοντας στο 87%, όταν χρησιμοποιούμε ως κριτήριο επιλογής χαρακτηριστικών την τιμή της 

σιλουέτας (silhouette score) των στιγμιότυπων. Όσον αφορά το σύνολο δεδομένων Fox, 

παρατηρούμε ότι η απόδοση της κατηγοριοποίησης είναι λίγο χειρότερη, όταν χρησιμοποιούμε το 

κριτήριο της εντροπίας, σε σχέση με τον JC2MIL, ενώ στην περίπτωση του κριτηρίου της σιλουέτας η 

τυπική απόκλιση βελτιώνεται λίγο σε σχέση με τον αρχικό αλγόριθμο. Στο σύνολο δεδομένων 

Elephant, η απόδοση του JC2MIL είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με τη χρησιμοποίηση κάποιας τεχνικής 

επιλογής στιγμιότυπων. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη φύση του ζώου-στόχου, αφού 

οι ελέφαντες τείνουν να έχουν μεγάλες ομοιόμορφες περιοχές από τη φύση τους. Τέλος, 

παρατηρήσαμε ότι χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τα δύο κριτήρια επιλογής στιγμιότυπων, γενικά 

η απόδοση της κατηγοριοποίησης πέφτει. Αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι και οι δύο μέθοδοι 

επιλέγουν, κατά βάση, όμοια στιγμιότυπα προς απόρριψη, κάτι που υποδεικνύει ότι μη πλεονάζουσα 

πληροφορία απορρίπτεται όταν χρησιμοποιηθούν και τα δύο κριτήρια ταυτόχρονα. 

6.2.2 Αξιολόγηση και σύγκριση χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά που εξάγονται από 

τανυστική αποδόμηση 
 

Πίνακας 11: Δεκαπλή διασταυρωμένη επικύρωση χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά από το [96] 

 

10-fold CV accuracy 

JC2MIL [10] 
Εντροπία 

χαρακτηριστι
κών 

Εντροπία 
εικόνων 

Τιμή της 
σιλουέτας 

συστδοποίησης 

Tiger 𝟕 × 𝟕 0.715(0.103) 0.75(0.094) 0.785(0.116) 0.73(0.116) 

Fox 𝟕 × 𝟕 0.705(0.055) 0.705(0.093) 0.70(0.082) 0.685(0.097) 

Elephant 𝟕 × 𝟕 0.80(0.071) 0.805(0.037) 0.80(0.094) 0.835(0.097) 

Tiger 𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 0.75(0.1) 0.77(0.063) 0.775(0.072) 0.73(0.097) 

Fox 𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 0.635(0.069) 0.645(0.06) 0.61(0.09) 0.652(0.083) 

Elephant 𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 0.805(0.059) 0.845(0.064) 0.805(0.06) 0.78(0.092) 

Tiger πολλαπλής 
κλίμακας 

0.78(0.116) 0.78(0.092) 0.79(0.149) 0.78(0.111) 

Fox πολλαπλής 
κλίμακας 

0.67(0.089) 0.705(0.093) 0.655(0.09) 0.635(0.058) 

Elephant 
πολλαπλής 
κλίμακας 

0.77(0.1) 0.755(0.114) 0.75(0.11) 0.78(0.092) 

Στη σειρά αυτή των πειραμάτων, χρησιμοποιήσαμε τα ίδια σύνολα δεδομένων, χρησιμοποιώντας, 

όμως, χαρακτηριστικά που εξάχθηκαν όπως και στην φάση εξαγωγής χαρακτηριστικών του TensMIL 

(βλ. Κεφάλαιο 4), χρησιμοποιώντας, δηλαδή, τη CP αποδόμηση. Επιπλέον, διεξήγαμε ένα επιπλέον 

σύνολο πειραμάτων, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο, για την επιλογή χαρακτηριστικών, την εντροπία 

των μετετρεμμένων σε κλίμακα του γκρι (grey scale) στιγμιότυπων. Οι τρεις πρώτες γραμμές του 

Πίνακα 11 αντιστοιχούν σε διαμερίσεις των αντικειμένων (εικόνων) σε 7 × 7 κομμάτια (patches), οι 

τρεις επόμενες σε διαμερίσεις 10 × 10 κομματιών, ενώ οι τρεις τελευταίες σε κομμάτια πολλαπλής 

κλίμακας (multi-scale). Σε αυτήν την περίπτωση, το πρώτο επίπεδο αποτελείται από κομμάτια 

διαμέρισης 7 × 7, τα οποία επικαλύπτονται κατά 50% και ως προς τις δύο διαστάσεις, ενώ τα άλλα 

δύο επίπεδα αποτελούνται από μη επικαλυπτόμενα κομμάτια. Σε αυτήν την σειρά των πειραμάτων, 

το κριτήριο της εντροπίας εφαρμόζεται στο δεύτερο επίπεδο των κομματιών, αυτά που έχουν ένα 
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ενδιάμεσο μέγεθος. Αυτή η προσέγγιση επιλέχθηκε, για να επιλέξουμε στιγμιότυπα από σχετικά 

μικρό μέγεθος κομματιών, ώστε να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε καλύτερα τις λεπτομέρειες. 

Στον Πίνακα 11, αναφέρουμε τη μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας δεκαπλή 

διασταυρωμένη επικύρωση και μέσα σε παρενθέσεις την τυπική απόκλιση. Παρατηρούμε ότι το 

μέγεθος των τμημάτων (patches) των εικόνων, που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών με την CP αποδόμηση, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ακρίβεια της αξιολόγησης. Αυτό 

φαίνεται καθαρά στην πρώτη στήλη του Πίνακα 11. Για το σύνολο δεδομένων Tiger, η επιλογή 

κομματιών πολλαπλής κλίμακας αποδίδει καλύτερα από ότι η επιλογή κομματιών διαμέρισης 7 × 7 

χρησιμοποιώντας τον JC2MIL. Στο σύνολο δεδομένων Fox, η επιλογή κομματιών από μια διαμέριση 

7 × 7 έχει την καλύτερη απόδοση, ενώ η επιλογή πολλαπλής κλίμακας κομματιών την χειρότερη. 

Στην περίπτωση του συνόλου Elephant παρατηρούμε πιο στιβαρά αποτελέσματα, αφού δεν υπάρχει 

μεγάλη διακύμανση στην απόδοση του JC2MIL, όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικά μεγέθη 

κομματιών. Στην περίπτωση του συνόλου δεδομένων Fox, η επιλογή μικρότερων κομματιών 

(διαμέριση των εικόνων σε 10 × 10  κομμάτια και διαμέριση πολλαπλής κλίμακας), έδωσε λίγο 

χειρότερα αποτελέσματα από όταν επιλέχθηκαν μεγαλύτερα κομμάτια (διαμέριση 7 × 7), κάτι που 

υποδεικνύει ότι μικρότερα κομμάτια έχουν μικρότερη πληροφορία σε σχέση με τη διάκριση των 

κλάσεων, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων τα αντικείμενα της θετικής κλάσης (αλεπούδες) 

καταλαμβάνουν ένα μικρό κομμάτι του αντικειμένου (εικόνας). Στην περίπτωση, τώρα, του συνόλου 

Tiger, παρατηρούμε ότι λόγω της χρωματικής υφής του δέρματος της τίγρης, που από τη φύση του 

αποτελεί ισχυρό διακριτικό στοιχείο, τα μικρότερα κομμάτια, καθώς και τα κομμάτια πολλαπλής 

κλίμακας πέτυχαν τις καλύτερες αποδόσεις. 

Γενικά, παρατηρούμε ότι με το να χρησιμοποιήσουμε τις προτεινόμενες μεθόδους επιλογής 

στιγμιότυπων, πετυχαίνουμε γενικά καλύτερη απόδοση, σε σχέση με τον αυθεντικό αλγόριθμο 

JC2MIL, εκτός από την περίπτωση του πλέγματος διαμέρισης 7 × 7 στο σύνολο δεδομένων Fox. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί στις συγκεκριμένες προκλήσεις που διαθέτει το σύνολο αυτό: διαφορετικά είδη 

του ζώου, όπως λευκές και καφέ αλεπούδες συνυπάρχουν στο σύνολο με των θετικών 

παραδειγμάτων. 

Τις μεγαλύτερες βελτιώσεις στην απόδοση του JC2MIL τις συναντάμε στο σύνολο δεδομένων Tiger 

με πλέγμα διαμέρισης 7 × 7 , όπου η χρησιμοποίηση του μέτρου της εντροπίας απευθείας στις 

εικόνες βελτίωσε την απόδοση κατά 7% και στο σύνολο δεδομένων Elephant με πλέγμα διαμέρισης 

10 × 10, όπου χρησιμοποιώντας το μέτρο της εντροπίας στον χώρο των χαρακτηριστικών, για την 

επιλογή στιγμιότυπων, η απόδοση του JC2MIL βελτιώθηκε κατά 4%. Για το σύνολο δεδομένων Fox, 

στην περίπτωση των κομματιών πολλαπλής κλίμακας, όταν συνδυάζονται με το κριτήριο της 

εντροπίας εφαρμοσμένο στον χώρο των χαρακτηριστικών, παρατηρήθηκε μια βελτίωση κατά 3.5% 

της ακρίβειας κατηγοριοποίησης, σε σχέση τον αλγόριθμο JC2MIL.  

Ακόμα, παρατηρούμε ότι διαφορετικές επιλογές τεχνικών επιλογής στιγμιότυπων δίνουν καλύτερα 

αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται με διαφορετικές τεχνικές επιλογής τμημάτων (patches) των 

εικόνων στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το συναντάμε στο σύνολο 

δεδομένων Elephant, όπου η επιλογή στιγμιότυπων, με βάση την εντροπία στον χώρο των 

χαρακτηριστικών, δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στις περιπτώσεις των πλεγμάτων διαμέρισης 

7 × 7 και 10 × 10, ενώ το κριτήριο της τιμής της σιλουέτας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στην 

περίπτωση των κομματιών πολλαπλής κλίμακας. 

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι κάποια σύνολα ανταποκρίνονται πιο καλά σε κάποια 

κριτήρια επιλογής στιγμιότυπων. Για παράδειγμα, στο σύνολο δεδομένων Tiger, η θετική κλάση 

(Τίγρεις) απεικονίζει ένα ζώο που, από τη φύση του, η απεικόνισή του παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις, και θα περιμέναμε για τον λόγο αυτό, η χρήση του κριτηρίου της εντροπίας στον χώρο 
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των εικόνων να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το γεγονός μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 11: για όλες τις συγκρινόμενες επιλογές πλεγμάτων διαμέρισης το 

κριτήριο της εντροπίας, για την επιλογή στιγμιότυπων, στον χώρο των εικόνων δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Η τιμή της σιλουέτας συσταδοποίησης, από την άλλη πλευρά, λαμβάνει υπόψιν της το πόσο καλά 

ταιριάζουν τα στιγμιότυπα στις συστάδες των εννοιών που τους αποδόθηκαν. Το κριτήριο αυτό είναι 

ανεξάρτητο από το ζώο-στόχος (αντικείμενα της θετικής κλάσης), κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει 

το γεγονός ότι η απόδοση της κατηγοριοποίησης είναι καλύτερη σε 2 από τα 3 πειράματα για το 

σύνολο δεδομένων Elephant. 

Τέλος, στο σύνολο δεδομένων Fox, το οποίο παρουσιάζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις από τα τρία 

σύνολα δεδομένων, η καλύτερη απόδοση κατηγοριοποίησης επιτυγχάνεται, χρησιμοποιώντας ως 

κριτήριο επιλογής στιγμιότυπων την εντροπία στον χώρο των χαρακτηριστικών. Αυτό υποδεικνύει ότι 

τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από την τανυστική αποδόμηση, ανακαλύπτουν τις κρυφές 

έννοιες (latent concepts) των εικόνων πιο αποδοτικά, από ότι η υφή του χρώματος ή η ποιότητα 

συσταδοποίησης, στα οποία βασίζονται, κυρίως, οι άλλες δύο μέθοδοι. 

Και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικών (τόσο στην περίπτωση των κλασικών χαρακτηριστικών 

[92], όσο και στην περίπτωση των χαρακτηριστικών από την CP αποδόμηση [96]), όταν 

χρησιμοποιείται η τιμή της σιλουέτας συσταδοποίησης (silhouette score) ταυτόχρονα με ένα από τα 

άλλα δύο κριτήρια εντροπίας (στον χώρο των εικόνων ή των χαρακτηριστικών), η απόδοση της 

κατηγοριοποίησης είναι χειρότερη από όταν εφαρμόζεται ένα κριτήριο επιλογής στιγμιότυπων. Αυτό 

υποδηλώνει σθεναρά ότι τα δύο κριτήρια είναι επικαλυπτόμενα, όπως διαπιστώνουμε και εμπειρικά 

από τις Εικόνες 27 και 28. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι οι προτεινόμενες τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων αύξησαν την 

απόδοση του αλγόριθμου JC2MIL, όσον αφορά την ακρίβεια της κατηγοριοποίησης και ότι οι μέθοδοι 

επιλογής πλέγματος διαμέρισης μπορούν να συνδυαστούν με τις παραπάνω τεχνικές για να 

μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια κατηγοριοποίησης. 

6.3 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάσαμε μια βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων JC2MIL, η οποία ενσωματώνει ένα βήμα επιλογής στιγμιότυπων. Ερευνήσαμε δύο 

τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων: μία που βασίζεται στην περιεχόμενη πληροφορία (information 

content) και μία που βασίζεται στην ποιότητα της συσταδοποίησης. Οι προτεινόμενες τεχνικές 

επιλογής στιγμιότυπων αξιολογήθηκαν σε σύνολα δεδομένων αναφοράς, που αποτελούνται είτε από 

προϋπολογισμένα χαρακτηριστικά [92] είτε από χαρακτηριστικά που εξάγονται με τανυστική 

αποδόμηση από τις πρωταρχικές εικόνες [96], χρησιμοποιώντας διάφορα πλέγματα διαμέρισης, 

τόσο ισομεγέθη όσο και πολλαπλής κλίμακας. Οι προτεινόμενες τεχνικές βελτίωσαν την αρχική 

απόδοση του αλγόριθμου JC2MIL μέχρι και 7%. Γενικά (σε 9 από τις 12) διερευνώμενες περιπτώσεις, 

οι προτεινόμενες τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών, βελτίωσαν την απόδοση κατηγοριοποίησης 

του JC2MIL. 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό, θα συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε σε αυτή την 

διδακτορική διατριβή και θα δώσουμε μερικές κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα, οι οποίες 

προέκυψαν από την έρευνα αυτή. 

Σε αυτήν την διδακτορική διατριβή, προτείναμε έναν βασικό αλγόριθμο τον GenProxSGD, για τον 

υπολογισμό μιας CP αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα, ο οποίος βασίζεται στον 

τελεστή εγγύτητας και αντιμετωπίζει το πρόβλημα βελτιστοποίησης, λύνοντας τοπικά προβλήματα 

βελτιστοποίησης, με την έννοια ότι σε κάθε επανάληψη υπολογίζεται ένα σημείο το οποίο να είναι 

σε εγγύτητα με το προηγούμενο σημείο, αλλά να οδηγεί προς το ελάχιστο της αντικειμενικής 

συνάρτησης. Επιπλέον, προτείνουμε δύο κατανεμημένους αλγορίθμους τους ParallelProxSGD και 

StrProxSGD που βασίζονται στον τελεστή εγγύτητας και στην παραπάνω ιδέα, για τον υπολογισμό 

μιας CP αποδόμησης από μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι κατάλληλοι 

και αξιολογήθηκαν σε δεδομένα μεγάλου όγκου. Επιπλέον, δείξαμε πειραματικά ότι οι αλγόριθμοι 

αυτοί έχουν πολύ καλές ιδιότητες κλιμάκωσης, ως προς διάφορες παραμέτρους (διαστατικότητα, 

βαθμός αποδόμησης, επιτάχυνση (speed-up) κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, προτείναμε έναν αλγόριθμο 

κατηγοριοποίησης για Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων τον TensMIL. Στον TensMIL προτείναμε μια 

νέα αναπαράσταση των δεδομένων με τανυστές 3ης τάξης, και μια μέθοδο για τον υπολογισμό 

χαρακτηριστικών σε επίπεδο στιγμιότυπων με CP αποδόμηση, τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς 

παρατηρούμενα δεδομένα. Ο TensMIL αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση, μια μη 

γραμμική παλινδρόμηση υπολογίζει την απόκριση των στιγμιότυπων, ενώ στη δεύτερη φάση 

υπολογίζονται οι κατανομές των αποκρίσεων των στιγμιότυπων ανά αντικείμενο και εκπαιδεύεται 

ένας QDA ταξινομητής. Με τη βοήθεια του TensMIL, επιλύσαμε δύο προβλήματα με εντελώς 

διαφορετική φύση μεταξύ τους: την κατηγοριοποίηση ιστοπαθολογικών εικόνων καρκίνου του 

μαστού σε κακοήθεις και καλοήθεις, καθώς και την εκτίμηση της ευθραυστότητας (frailty) 

ηλικιωμένων ατόμων από πολυδιάστατα σήματα παρακολούθησης που περιλαμβάνουν 

επιταχυνσιόμετρα, καρδιογράφημα και παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Και στις 

δύο περιπτώσεις, αξιολογήσαμε τον αλγόριθμο τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς (10% των 

δεδομένων) παρατηρούμενα δεδομένα, με συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με αλγορίθμους 

αιχμής. Στη συνέχεια, επεκτείναμε και βελτιώσαμε τον αλγόριθμο TensMIL, προσθέτοντας 

περιορισμούς μη αρνητικότητας στη αποδόμηση CP, καθώς και μια φάση επιλογής στιγμιότυπων, 

βασισμένη στα διαστήματα εμπιστοσύνης των αποκρίσεων της μη γραμμικής παλινδρόμησης. Ο νέος 

αυτός αλγόριθμος, TensMIL2, αξιολογήθηκε στην κατηγοριοποίηση φυσικών εικόνων άγριων ζώων, 

ένα σύνολο αναφοράς στη βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Κατά τη 

πειραματική διαδικασία, συμπεράναμε ότι ο TensMIL2 έχει καλύτερη απόδοση από αλγόριθμους 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής, καθώς και καλύτερη απόδοση από αλγόριθμους 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζονται στη βαθιά μηχανική μάθηση (deep learning). Η 

αξιολόγηση του TesnMIL2 έγινε τόσο από πλήρως όσο και από μερικώς (10%  των δεδομένων) 

παρατηρούμενα δεδομένα. Η πειραματική διαδικασία έδειξε ότι, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, ο TensMIL2, όταν εφαρμόστηκε σε μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα (10% 

παρατηρούμενες τιμές) είχε καλύτερη ή συγκρίσιμη απόδοση σε σχέση με τους αλγορίθμους αιχμής, 

όταν εφαρμοζόταν σε πλήρη δεδομένα. Επιπλέον, προτείνουμε τεχνικές για επιλογή στιγμιότυπων 

για αλγόριθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, βασισμένες στο μέτρο της εντροπίας Shannon. 

Επιπλέον, προτείνουμε και μια τεχνική επιλογής στιγμιότυπων, που βασίζεται στην ποιότητα της 

συσταδοποίησης και την οποία ενσωματώσαμε στον αλγόριθμο JC2MIL, ο οποίος δεν διέθετε κάποια 

διαδικασία επιλογής χαρακτηριστικών. Τέλος, προτείνουμε και μια νέα διαδικασία εξαγωγής 

στιγμιότυπων και χαρακτηριστικών πολλαπλής κλίμακας, μέσω της αποδόμησης CP. Η αξιολόγηση 

όλων των προτεινόμενων τεχνικών έγινε με αλγόριθμο αναφοράς τον JC2MIL. Η πειραματική 
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διαδικασία έδειξε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι προτεινόμενες τεχνικές επιλογής 

στιγμιότυπων βελτίωσαν την απόδοση του αλγορίθμου JC2MIL. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε, με περισσότερη λεπτομέρεια, στα συμπεράσματα της έρευνας, στα 

οποία καταλήξαμε, για κάθε συνεισφορά αυτής της διδακτορικής διατριβής. 

7.1 Κατανεμημένοι αλγόριθμοι για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης από 

μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα μεγάλου όγκου 
Στον τομέα των κατανεμημένων αλγορίθμων, για τον υπολογισμό μιας CP αποδόμησης προτείνουμε 

αλγορίθμους που βασίζονται στην επίλυση τοπικών (πολλές φορές πιο εύκολων) προβλημάτων 

βελτιστοποίησης, αξιοποιώντας τον τελεστή εγγύτητας (proximal operator). Δείξαμε πειραματικά, ότι 

ο βασικός εγγύς (proximal) αλγόριθμος για CP αποδόμηση, που προτείναμε, ο GenProxSGD, είναι 

κατά 2.8 φορές πιο αποδοτικός, ως προς την ακρίβεια της υπολογισμένης αποδόμησης, σε σχέση με 

τον SGD, στο πρόβλημα συμπλήρωσης μιας έγχρωμης εικόνας.  

Οι κατανεμημένοι αλγόριθμοι που προτείναμε, ο ParallelProxSGD και ο StrProxSGD, που βασίζονται 

σε δύο διαφορετικά σχήματα διαμέρισης του αρχικού τανυστή και οι οποίοι βασίζονται στον τελεστή 

εγγύτητας, είναι κατάλληλοι για δεδομένα μεγάλου όγκου καθώς και πιο αποδοτικοί, σε σχέση με 

αντίστοιχους αλγορίθμους αιχμής. Αξιολογήσαμε τους προτεινόμενους κατανεμημένους 

αλγορίθμους, ως προς την κλιμάκωσή τους όσον αφορά τη διαστατικότητα, τον βαθμό της 

αποδόμησης και την επιτάχυνση (speed up). Δείξαμε πειραματικά ότι ο StrProxSGD μπορεί να 

κλιμακωθεί μέχρι τανυστές 3ης τάξης, διαστατικότητας 100 εκατομμυρίων (ανά διάσταση), με 10 

εκατομμύρια παρατηρούμενες τιμές. Επιπλέον, η υλοποίηση που χρησιμοποιήσαμε στον 

StrProxSGD, που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι σε εξαιρετικά αραιούς τανυστές δεν υπάρχει ανάγκη 

για μετακίνηση από και προς τους υπολογιστικούς κόμβους όλων των γραμμών των μητρώων 

παραγόντων, μας έδωσε τη δυνατότητα να λάβουμε αποτελέσματα για τον αλγόριθμο FlexiFaCT, 

παρόλο που στην δημοσίευση όπου προτάθηκε [4] αναφέρεται ότι ο FlexiFaCT κλιμακώνει μέχρι και 

τανυστές 3ης τάξης, διαστατικότητας 10 εκατομμυρίων, με 10 εκατομμύρια παρατηρούμενες τιμές. 

Παρόλα αυτά, ο προτεινόμενος αλγόριθμος μας, StrProxSGD, ήταν πιο αποδοτικός και σε αυτήν την 

περίπτωση από τον FlexiFaCT. Επιπλέον, δείξαμε ότι τόσο όσον αφορά στην κλιμάκωση του βαθμού 

αποδόμησης όσο και στην επιτάχυνση, καθώς κλιμακώνονται οι υπολογιστικοί πυρήνες, οι 

προτεινόμενοι αλγόριθμοι ήταν πιο αποδοτικοί σε σχέση με τους συγκρινόμενους αλγορίθμους 

αιχμής. Δείξαμε πειραματικά ότι οι προτεινόμενοι κατανεμημένοι αλγόριθμοι ήταν περίπου 1.1 

φορές πιο αποδοτικοί (σε σχέση με την ακρίβεια της αποδόμησης) σε πυκνούς τανυστές 3ης τάξης και 

διαστατικότητας 10,000 ανά διάσταση, με 10 εκατομμύρια παρατηρούμενα στοιχεία και περίπου 1.8 

φορές αποδοτικότεροι σε πιο αραιούς τανυστές 3ης τάξης, διαστατικότητας 10 εκατομμυρίων ανά 

διάσταση, με 10 εκατομμύρια παρατηρούμενα στοιχεία από τους συγκρινόμενους αλγόριθμους 

αιχμής. Τέλος δείξαμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος StrProxSGD, τόσο στην αναδόμηση μιας 

υπερφασματικής εικόνας διαστάσεων 1280 × 307 × 191  από μόλις 10%  παρατηρούμενων 

δεδομένων, όσο και στα δεδομένα του Netflix ήταν αποδοτικότερος κατά 2.86  και 1.37  φορές 

αντίστοιχα από τους συγκρινόμενους αλγορίθμους αιχμής.  

7.2 Τανυστική αποδόμηση στην Μάθηση Πολλαπλών Στιγμιότυπων 
Στον τομέα της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων προτείναμε τον αλγόριθμο TensMIL. Στον 

αλγόριθμο αυτό προτείνουμε την αναπαράσταση των στιγμιότυπων με έναν τανυστή 3ης τάξης. 

Μέσω της τανυστικής αποδόμησης CP εξαγάγαμε γενικά χαρακτηριστικά από πρωταρχικά δεδομένα 

και μέσω δύο φάσεων (μιας φάσης όπου με μια μη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε την 

απόκριση των στιγμιότυπων και μιας φάσης όπου μέσω των υπολογισμένων κατανομών των 

αποκρίσεων εκπαιδεύσαμε έναν ταξινομητή QDA) δημιουργήσαμε έναν ταξινομητή πολλαπλών 

στιγμιότυπων. 
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Αξιολογήσαμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο στο σύνολο δεδομένων αναφοράς UCSB Breast Cancer 

που περιέχει εικόνες ιστοπαθολογίας καρκίνου του μαστού, καθώς και σε πολυδιάστατα 

φυσιολογικά σήματα (κίνηση, καρδιογράφημα, αναπνευστική λειτουργία) παρακολούθησης 

ηλικιωμένων ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. Αξιολογήσαμε τον TensMIL τόσο σε πλήρως όσο 

και σε μερικώς (10% των παρατηρήσεων) δεδομένα.  

Στο σύνολο δεδομένων εικόνων ιστοπαθολογίας καρκίνου του μαστού ο προτεινόμενος αλγόριθμος 

απέδωσε κατά 4% − 11% καλύτερα από τους περισσότερους συγκρινόμενους αλγορίθμους αιχμής, 

ενώ στην περίπτωση των μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων, ο προτεινόμενος αλγόριθμος είχε 

καλύτερη απόδοση από όλους τους συγκρινόμενους αλγόριθμους αιχμής. 

Στο πρόβλημα της εκτίμησης του βαθμού ευθραυστότητας των ηλικιωμένων από σήματα 

φυσιολογίας παρακολούθησης ηλικιωμένων, ο TensMIL είχε από 2.43% − 8.43%  καλύτερη 

απόδοση στην περίπτωση των πλήρως παρατηρούμενων δεδομένων, ενώ στην περίπτωση των 

μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων (10% του συνόλου του παρατηρήσεων) ο προτεινόμενος 

αλγόριθμος ήταν από 13.63%-26.44% πιο αποδοτικός από τους συγκρινόμενους αλγορίθμους 

αιχμής. 

Όσον αφορά τώρα τον χρόνο εκπαίδευσης, ο TensMIL χρειάζεται 7 με περίπου 52 φορές λιγότερο 

χρόνο εκπαίδευσης από άλλους αλγορίθμους αιχμής, ενώ ο χρόνος απόκρισης για την διαδικασία της 

πρόβλεψης (testing time) ήταν κάτω από 1 δευτερόλεπτο. 

7.3 Επιλογή στιγμιότυπων 
Στον τομέα της επιλογής στιγμιότυπων, προτείνουμε δύο προσεγγίσεις. Στην πρώτη επεκτείνουμε τον 

αλγόριθμο TensMIL, στον οποίο προσθέτουμε περιορισμούς μη αρνητικότητας στην CP αποδόμηση, 

κατά την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Επιπλέον, ενσωματώνουμε και μια φάση επιλογής 

χαρακτηριστικών, χρησιμοποιώντας τα διαστήματα εμπιστοσύνης των αποκρίσεων των 

στιγμιότυπων και διαλέγοντας εκείνα τα στιγμιότυπα, για τα οποία το μη γραμμικό μοντέλο 

παλινδρόμησης κάνει πιο αξιόπιστες προβλέψεις.  

Ο αλγόριθμος που προτείνουμε, TensMIL2, αξιολογήθηκε στα σύνολα δεδομένων αναφοράς στη 

βιβλιογραφία της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων Tiger-Fox-Elephant. Πειραματικά δείξαμε ότι 

ο TensMIL2 βελτιώνει την απόδοση του TensMIL, όσον αφορά στην ακρίβεια κατηγοριοποίησης, από 

1% − 5.5% στο πρόβλημα της κατηγοριοποίησης φυσικών εικόνων. Επιπλέον, δείξαμε πειραματικά 

ότι ο TensMIL2 στις περισσότερες των περιπτώσεων είχε καλύτερη απόδοση από άλλους 

αλγορίθμους Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων αιχμής, συμπεριλαμβανομένων και αλγορίθμων 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων που βασίζονται σε βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Επιπλέον, η 

αξιολόγηση του TensMIL2 σε μερικώς παρατηρούμενα δεδομένα (10% των παρατηρούμενων τιμών), 

έδειξε ότι η απόδοσή του είναι συγκρίσιμη ή και μερικές φορές καλύτερη από την απόδοση των 

αλγορίθμων αιχμής όταν αυτοί εφαρμόζονται σε πλήρη δεδομένα. 

Τέλος, προτείνουμε τρεις τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων για αλγόριθμους Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. Οι δύο πρώτες τεχνικές βασίζονται στην έννοια της εντροπίας του Shannon. Η πρώτη 

τεχνική αναφέρεται στον χώρο των πρωταρχικών εικόνων, ενώ η δεύτερη στον χώρο των εξαγόμενων 

χαρακτηριστικών. Και οι δύο τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε αλγόριθμο 

Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων σαν μέρος της προεπεξεργασίας. Η τρίτη τεχνική επιλογής 

στιγμιότυπων ενσωματώθηκε στον αλγόριθμο JC2MIL [10], ο οποίος δεν διέθετε αρχικά μια φάση 

επιλογής στιγμιότυπων, και βασίζεται στο μέτρο της σιλουέτας των συστάδων. 

Οι προτεινόμενες τεχνικές αξιολογήθηκαν στα σύνολα φυσικών εικόνων Tiger, Fox, Elephant. Η 

αξιολόγηση των τεχνικών έγινε με μέτρο σύγκρισης τον αλγόριθμο JC2MIL. Δείξαμε πειραματικά ότι 

γενικά οι τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων που προτείναμε βελτίωσε την απόδοση του JC2MIL μέχρι 
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και 7% . Επίσης, δείξαμε πειραματικά ότι οι τεχνικές επιλογής χαρακτηριστικών βελτίωσαν την 

απόδοση του αλγορίθμου JC2MIL στις περισσότερες (9 από τις 12) των εξεταζόμενων περιπτώσεων. 

7.4 Περαιτέρω έρευνα 
Η διδακτορική αυτή διατριβή συνείσφερε στους τομείς της κατανεμημένης τανυστικής αποδόμησης 

από πλήρως ή μερικώς παρατηρούμενων δεδομένων μεγάλου όγκου, στην Μάθηση Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων, καθώς και στον τομέα της επιλογής στιγμιότυπων. Η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής 

μας δίνει κάποια εναύσματα για περεταίρω έρευνα τα οποία θα συνοψίσουμε παρακάτω σε αυτήν 

την ενότητα. 

Στο αλγόριθμο TesnMIL2, χρησιμοποιήσαμε τανυστική αποδόμηση με περιορισμούς μη 

αρνητικότητας στους παράγοντες, για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από πρωταρχικά δεδομένα, κάτι 

που δείξαμε ότι καλυτέρεψε την ικανότητα ακριβούς ταξινόμησης. Είδαμε στο Κεφάλαιο 2 ότι η CP 

αποδόμηση επιδέχεται μοναδική λύση κάτω από πολύ χαλαρές συνθήκες, με εξαίρεση την 

κλιμάκωση και τη διάταξη των στηλών των παραγόντων. Προσθέτοντας περαιτέρω περιορισμούς 

στην CP αποδόμηση, θα μπορούσε δυνητικά να βελτιωθεί η ποιότητα της εξαγωγής χαρακτηριστικών 

και κατά συνέπεια την απόδοση των αλγορίθμων ταξινόμησης. Σε επόμενα βήματα της έρευνας, θα 

μπορούσαμε να εξετάσουμε την επίδραση τέτοιων περιορισμών, όπως η επιβολή αραιότητας 

(sparsity) στους παράγοντες της αποδόμησης εισάγοντας κανονικοποίηση της 1-νόρμας, στην 

αντικειμενική συνάρτηση. Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η επίδραση στους αλγόριθμους 

ταξινόμησης η επιβολή περισσότερων του ενός περιορισμών στην CP αποδόμηση. 

Στον αλγόριθμο TensMIL, προτείνουμε την αναπαράσταση των στιγμιότυπων με τη μορφή ενός 

τανυστή 3ης τάξης, για την εξαγωγή χαρακτηριστικών για τη κατηγοριοποίηση Μάθησης Πολλαπλών 

Στιγμιότυπων. Επίσης, προτείναμε και έναν πρωταρχικό τρόπο για την εξαγωγή στιγμιότυπων 

πολλαπλής κλίμακας και εξαγωγής χαρακτηριστικών μέσω πολλαπλών αποδομήσεων CP. Η 

περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης στιγμιότυπων 

της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων, με τανυστές τάξης μεγαλύτερης του 3. Με αυτόν τον τρόπο, 

θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε έναν τανυστή μεγάλης τάξης η αναπαράσταση των στιγμιότυπων 

λαμβάνοντας υπόψιν πολλαπλές κλίμακες των αντικειμένων.  

Στους αλγόριθμους TensMIL και TensMIL2 η διαδικασία της εξαγωγής χαρακτηριστικών και η 

κατηγοριοποίηση πολλαπλών στιγμιότυπων γίνονται ανεξάρτητα, με την έννοια ότι πρώτα γίνεται η 

εξαγωγή γενικών χαρακτηριστικών, υπολογίζοντας ένα πολυδιάστατο λεξικό και στη συνέχεια 

ακολουθεί το μοντέλο της Μάθησης Πολλαπλών Στιγμιότυπων. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να 

διεξαχθεί στην επίλυση αυτών των δύο προβλημάτων ταυτόχρονα. Θα μπορούσε το πρόβλημα της 

τανυστικής αποδόμησης να λυθεί ταυτόχρονα με το πρόβλημα βελτιστοποίησης κατά την 

εκπαίδευση του μοντέλου. Το γεγονός αυτό, θα βελτιστοποιούσε τα εξαγόμενα γενικά 

χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η κατηγοριοποίηση να είναι βέλτιστη. Κατά αυτόν τον τρόπο, η CP 

αποδόμηση θα μπορούσε να είναι περιορισμός στο πρόβλημα βελτιστοποίησης της κατασκευής του 

μοντέλου μηχανικής μάθησης ή και αντίστροφα, η εκπαίδευση του μοντέλου μηχανικής μάθησης να 

είναι περιορισμός στο πρόβλημα βελτιστοποίησης του υπολογισμού της CP αποδόμησης. 

Επιπλέον, θα μπορούσε περαιτέρω έρευνα να διεξαχθεί πάνω στις τεχνικές επιλογής στιγμιότυπων 

ή, ακόμα περισσότερο, να σχεδιαστούν καινούργιοι αλγόριθμοι που θα ενσωματώνουν επιλογή 

χαρακτηριστικών και θα είναι πιο αποδοτικοί. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις τανυστικές αποδομήσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτήν 

την διδακτορική διατριβή για την πρόβλεψη χρονοσειρών. 
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