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Περίληψη

Η διαρκώς αυξανόµενη διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης έχει δηµιουργήσει

νέα δεδοµένα και απαιτήσεις στην περιοχή της Ανάκτησης Πληροφορίας. Υπάρχει αδιάκοπη

ανάγκη για ϐελτίωση των υπαρχόντων και σχεδίαση νέων αλγορίθµων, που να επιτυγχάνουν υψηλή

απόδοση και αξιοπιστία. ΄Ενα επιπλέον Ϲητούµενο είναι η κατασκευή λογισµικού περιβάλλοντος

που ϑα διευκολύνει τη χρήση υπαρχόντων αλγορίθµων, την εισαγωγή νέων, το συνδυασµό τους

και τη συγκριτική αξιολόγησή τους.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, εστιάζουµε σε µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας (µε έµ-

ϕαση στην ανάκτηση κειµένου), που έχουν στον πυρήνα τους τεχνολογίες Γραµµικής ΄Αλγεβρας

και πιο συγκεκριµένα σε τεχνικές που αξιοποιούν τα ϕασµατικά χαρακτηριστικά των µητρώων

όρων-κειµένων. Υπενθυµίζουµε ότι περίοπτη ϑέση στην περιοχή της Ανάκτησης Πληροφορίας,

όσον αφορά τις τεχνικές της γραµµικής άλγεβρας, κατέχουν οι ιδιάζουσες τιµές και τα ιδιάζοντα

διανύσµατα των µητρώων. Περιγράφουµε επίσης το σχεδιασµό και την κατασκευή ενός ολοκλη-

ϱωµένου περιβάλλοντος που διευκολύνει τους χρήστες στην ανάπτυξη, χρήση και αξιολόγηση των

αλγορίθµων που στηρίζεται στο εξαιρετικά διαδεδοµένο περιβάλλον της MATLAB.

Αρχικά, εξετάζουµε τα ϐασικά προβλήµατα στην Ανάκτηση Πληροφορίας, που είναι η οµα-

δοποίηση, η εξαγωγή σχετικών κειµένων και η κατηγοριοποίηση. Στην πρώτη κατηγορία προ-

ϐληµάτων, στόχος µας είναι η ϐελτίωση παραδοσιακών αλγορίθµων όπως οι kmeans και PDDP.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε ένα σύνολο υβριδικών τεχνικών που ϐασίζονται στους δύο αυτούς

αλγορίθµους και αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτούς. Ειδικότερα, πετυχαί-

νουν τη ϐελτίωση της απόδοσής τους ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων αποτελεσµάτων ή ως

προς την ταχύτητά τους. Σε σύγκριση µε τον kmeans, επιτυγχάνουν την αφαίρεση του στοιχείου

της τυχαιότητας που τον χαρακτηρίζει, λόγω της γνωστής ευαισθησίας του στις αρχικές συνθή-

κες. Επιπλέον, προτείνουµε ένα ενιαίο σύνολο αποδοτικών «µεθόδων πυρήνα» (kernel methods)

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουν µη

γραµµικά χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω υβριδικές µέθοδοι εφαρµόζονται και στο πρόβληµα της

µπλοκ διαγωνιοποίησης στοχαστικών µητρώων που µοντελοποιούν για παράδειγµα χηµικές διερ-

γασίες, µέσω µαρκοβιανών αλυσίδων. Τα αρχικά αποτελέσµατα που έχουµε, υποδεικνύουν ότι η

προσέγγιση αυτή µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά υπάρχουσες µεθόδους, παρέχοντας ταυτόχρονα

προσεγγίσεις του πλήθους των µπλοκ που αντιστοιχούν σε σταθερές καταστάσεις της µαρκοβια-

νής αλυσίδας. Τέλος, προτείνουµε µια διαφορετική προσέγγιση µε τον αλγόριθµο οµαδοποίησης

Oriented kwindows ο οποίος, όπως και ο PDDP, χρησιµοποιεί ιδιάζοντα διανύσµατα (ισοδύναµα,

κύριους άξονες - PCA) µε σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας αναφορικά µε τον κυρίαρχο προσανα-

τολισµό των οµάδων στον Ευκλείδειο χώρο.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε αλγορίθµους ανάκτησης σχετικών κειµένων και αλγορίθµους

κατηγοριοποίησης που ϐασίζονται στη «Λανθάνουσα Σηµασιολογική ∆εικτοδότηση» (LSI). Πιο συγ-

κεκριµένα, παρουσιάζουµε ένα αλγοριθµικό πλαίσιο που στηρίζεται σε µια «µεθοδολογία αντιπρο-

σώπων», µε την οποία προσπαθούµε να προσεγγίσουµε σηµασιολογικά µια συλλογή, εξάγοντας

υποχώρους του χώρου στηλών του µητρώου όρων-κειµένων που προσεγγίζουν τον ϐέλτιστο υποχώ-
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ϱο της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών. Η µεθοδολογία µας χρησιµοποιεί αλγορίθµους οµαδοποίη-

σης, όπως οι υβριδικές µέθοδοι που αναφέραµε, µε σκοπό τη διάσπαση του προβλήµατος σε ένα

σύνολο όσο γίνεται περισσότερο ανεξάρτητων προβληµάτων που µπορούν να λυθούν περισσότερο

αποδοτικά. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείχνουµε ότι η συγκεκριµένη µεθο-

δολογία µπορεί να ϐελτιώσει άλλες διαδεδοµένες προσεγγίσεις (LSI, LLSF κ.λπ.). Επίσης, επε-

κτείνουµε και εφαρµόζουµε τη «µεθοδολογία αντιπροσώπων» σε µεθόδους πυρήνα, καθώς επίσης

και στο πρόβληµα υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποίησεων µητρώων (NMF). ∆είχνουµε ότι

η χρήση της µεθοδολογίας επιφέρει σηµαντική µείωση του κόστους σε µνήµη και υπολογισµούς

των µεθόδων πυρήνα και ϐελτίωση της ποιότητας των αποτελεσµάτων της NMF.

Η διατριβή στάθηκε αφορµή για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου λογισµικού περιβάλ-

λοντος. Πιο συγκεκριµένα, οι νέες µέθοδοι που αναφέραµε, καθώς και άλλες διαδεδοµένες

τεχνικές έχουν υλοποιηθεί και ενταχθεί στο περιβάλλον Text to Matrix Generator (TMG). Το

TMG στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη MATLAB ενώ µικρότερα τµήµατά του έχουν γραφτεί σε

Perl. Το TMG αποτελείται από έξι τµήµατα, ενώ είναι εύκολα επεκτάσιµο. Τα τµήµατα αυ-

τά παρέχουν µια ευρεία συλλογή µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας που αποτελείται από µε-

ϑόδους (i) κατασκευής και ανανέωσης µητρώων όρων-κειµένων, (ii) υπολογισµού προσεγγίσεων

µειωµένης διάστασης και (iii) µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, (iv) ανάκτησης σχετικών κει-

µένων, (v) οµαδοποίησης και (vi) κατηγοριοποίησης. Για όλα τα παραπάνω, το εργαλείο πα-

ϱέχει κατάλληλα προσαρµοσµένες γραφικές διεπαφές που διευκολύνουν το χρήστη. Εναλλα-

κτικά, οι λειτουργίες του µπορούν να κληθούν απευθείας από τη γραµµή εντολών. Το TMG

διευκολύνει την ταχεία προτοτυποποίηση αλγορίθµων και διατίθεται ελεύθερα µέσω ιστοσελίδας

(http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/scgroup/Projects/TMG/). Από αναζητήσεις τεκµηριώ-

νεται ότι έχει υποστηρίξει πολλούς επιστήµονες παγκοσµίως τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εκπαι-

δευτικό επίπεδο. Περιγράφουµε επίσης τις πρόσφατες εργασίες µας για την ανάδειξη του TMG ως

υπηρεσίας στον Παγκόσµιο Ιστό. Ειδικότερα, αναπτύσσεται λογισµικό για την αποµακρυσµένη

χρήση του TMG µέσω ειδικού API και τίθενται οι ϐάσεις για µελλοντική έρευνα που ϑα αφορά

στην ϐελτιωµένη επίδοση και στην αποδοτική χρήση του συστήµατος.



Abstract

The amount of digital data is rapidly growing and continuously motivates research innovation

in Information Retrieval. Much of the data is text, so there is an ever present need to push

the field of Text Mining forward by designing and implementing novel, effective algorithms that

attain high performance and reliability. It is also desirable to develop software environmen

ts that facilitate not only access to existing methods, but also enable the rapid prototyping,

performance evaluation and incorporation of new algorithms for Text Mining. In this research

we focus on algorithms that use Linear Algebra and Matrix Analysis tools as computational

kernels. We use the term spectral to highlight the fact that our methods rely on the spectral

characteristics of the underlying termdocument matrices that encode the texts under study.

We consolidate our new and existing algorithms in a software environment, called TMG, that

we built on top of MATLAB and Perl.

First, we consider the basic text mining tasks, namely clustering, adhoc retrieval and text

classication. In clustering, we focus on a wellknown spectral method, called PDDP (Princi

pal Direction Divisive Partitioning) and investigate hybrid methods that combine PDDP and

standard workhorses such as kmeans. In particular, the proposed methods improve the per

formance of the aforementioned algorithms, regarding the quality of the attained clustering

and/or their speed. Compared with kmeans, our algorithms eliminate the nondeterminism

originating from kmeans’ initialization phase. We also propose a framework for kernel me

thods, that can be used in case the data exhibit nonlinearities.

Our spectral clustering algorithms are applied in sparse matrix reordering, specifically in the

block diagonalization of row stochastic matrices. In addition to helping in the intepretation of a

recent method for identifying metastable states of Markov chains, they also provide the means

to improve their performance. Initial results, demonstrate that the proposed methodology can

improve significantly over existing techniques, deriving approximations of the number of blocks

corresponding to dinstict stable states of the underlying Markov chain. We also show how to

use spectral methods to improve the performance of a densitybased clustering approach, called

Oriented kwindows. In particular, the algorithm uses information derived from the Principal

Component Analysis (PCA), in order to guide a windowing technique, namely kwindows, that

could give insights about the data orientation.

The next part of the thesis deals with adhoc retrieval and classification methods, based on

Latent Semantic Indexing (LSI). We propose an algorithmic framework based on a ‘‘representa

tives methodology’’, in order to approximate a collection semantically, by extracting subspaces

of the column space of the termdocument matrix, that approximate the optimal subspace

derived by the SVD. Our methodology uses clustering techniques, like the aforementioned hy

brid methods, in a preprocessing stage. Our objective is to split the problem into a set of

independent subproblems that could be solved more efficiently. Results from extensive expe

rimentation indicate that our methodology can improve a stateoftheart method like LSI. We

also apply the representatives methodology to kernel methods and Nonnegative Matrix Facto
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rization (NMF). Extensive numerical experiments indicate that this methodology improves the

computational cost and memory requirements of kernel methods and also increases the quality

of the nonnegative approximations.

We have incorporated all the proposed methods in a software environment, called Text

to Matrix Generator (TMG). The first release of TMG was before this Ph.D. was even started.

but has since undergone several upgrades and rewrites. TMG currently consists of six ea

sily extensible modules. These modules provide methods for (i) constructing and updating

termdocument matrices, (ii) computing low rank approximations and (iii) non negative facto

rizations, and (iv) adhoc retrieval, (v) clustering and (vi) classification. TMG is accessible in

two primary modes, graphical and command line and is freely downloadable from its webpage

(http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/scgroup/Projects/TMG/). As our usage logs indicate,

TMG is being used worldwide for research and educational uses. We also describe a brief over

view of open problems and ongoing work. We describe our first version of ‘‘remote TMG’’, that

views TMG as a Web resource and provides remote access mode to it by means of a special API.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η εκρηκτική αύξηση της διαθέσιµης ηλεκτρονικής πληροφορίας, τόσο σε µορφή κειµένου, όσο

και πολυµέσων, προκαλεί νέες ανάγκες για τη ϐελτίωση των υπαρχόντων µεθόδων και την ανάπτυ-

ξη αποδοτικών τεχνικών διαχείρισης του τεράστιου αυτού όγκου γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε

ότι η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia περιέχει σήµερα, σύµφωνα µε στοιχεία από την

ιστοσελίδα της, περί τα 9 εκατοµµύρια κείµενα σε 250 περίπου γλώσσες. Επιπλέον, Ϲητούµενο

είναι η αξιοποίηση της αλγοριθµικής υποδοµής, µε την ανάπτυξη αποτελεσµατικών εργαλείων

λογισµικού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφορίας από ψηφιακά δεδοµένα. Ο κλάδος της

επιστήµης των υπολογιστών που εξετάζει τα παραπάνω προβλήµατα καλείται «Ανάκτηση Πληρο-

ϕορίας» (Information Retrieval).

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, επικεντρώνουµε την έρευνα µας σε προβλήµατα ανάκτη-

σης κειµενικής, κατά ϐάση, πληροφορίας. Για την περιοχή αυτή χρησιµοποιείται συχνά και ο όρος

«Εξόρυξη Κειµένου» (Text Mining). Υπενθυµίζουµε εδώ τη διαφοροποίηση που έχει καθιερωθεί µε-

ταξύ των όρων «Ανάκτηση Πληροφορίας» και «Εξόρυξη Γνώσης» (Data Mining). Η διαφορά έγκειται

στο γεγονός ότι η περιοχή της Εξόρυξης Γνώσης εξετάζει προβλήµατα για τα οποία η πληροφο-

ϱία είναι καλά δοµηµένη, π.χ. είναι αποθηκευµένη σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων. Αντίθετα,

στην Ανάκτηση Πληροφορίας (και στην ειδική της περίπτωση που είναι η Εξόρυξη Κειµένου) δεν

υπάρχει η έννοια της δοµής. Τα µόνα δεδοµένα στο εκάστοτε πρόβληµα είναι µια συλλογή από

διακριτά, αδόµητα κείµενα (Feldman and Sanger, 2006). Παρόλα αυτά, οι παραπάνω περιοχές

µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και µεθοδολογίες. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένη είναι µια

συλλογή οντοτήτων και Ϲητούµενο η εξαγωγή χρήσιµων συσχετίσεων µεταξύ τους που µπορούν να

καλύψουν συγκεκριµένες πληροφοριακές ανάγκες του χρήστη.

Στην έρευνα µας, µελετούµε µεθόδους ανάκτησης κειµενικής πληροφορίας που στηρίζονται σε

«Λογισµό Μητρώων» (Matrix Calculus) και σε αλγορίθµους Υπολογιστικής Γραµµικής ΄Αλγεβρας

(ΥΓΑ). Η συσχέτιση των δύο περιοχών πηγάζει από ένα κλασικό και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό

τρόπο αναπαράστασης της κειµενικής πληροφορίας, που είναι το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου

(Vector Space Model (Salton et al, 1975)). Σε αυτό, µια συλλογή µοντελοποιείται µε ένα µητρώο

όρων-κειµένων (ΜΟΚ), όπου κάθε γραµµή του αντιστοιχεί σε ένα διακριτό όρο της συλλογής και



2 Εισαγωγή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ανάκτηση σχετικών κειµένων

Προεπεξεργασία κειµένων Προσέγγιση χαµηλής τάξης Οµαδοποίηση

Κατασκευή ΜΟΚ Κατηγοριοποίηση

Σχήµα 1.1: Προβλήµατα ανάκτησης πληροφορίας.

κάθε στήλη του σε ένα διακριτό κείµενο, ενώ η τιµή ενός στοιχείου του µητρώου αποτελεί µέτρο

της σπουδαιότητας του όρου για το αντίστοιχο κείµενο. Τα παραπάνω µητρώα είναι κατά κανόνα

εξαιρετικά αραιά. Συνεπώς, η λογική επιλογή είναι η διαχείριση της γνώσης που µοντελοποιούν

τα ΜΟΚ µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ΥΓΑ, εξειδικευµένων για αραιά µητρώα.

Στο Σχήµα 1.1 παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήµατα ανάκτησης πληροφορίας, τα οποία

διαπραγµατευόµαστε στην παρούσα διατριβή. Με ϐάση την παραπάνω περιγραφή, πριν την εφαρ-

µογή οποιασδήποτε µεθόδου, απαραίτητη είναι η προεπεξεργασία της συλλογής και η δηµιουργία

της κατάλληλης γραµµοαλγεβρικής δοµής, που είναι το µητρώο όρων-κειµένων. Στη συνέχεια, η

δοµή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε κατάλληλες τεχνικές ΥΓΑ για την λύση

των παρακάτω προβληµάτων :

Ανάκτηση σχετικών κειµένων (Adhoc retrieval): Σε αυτή την κατηγορία προβληµάτων, Ϲη-

τούµενο είναι η ανάκτηση κειµένων που περιέχουν πληροφορία σχετική µε ερωτήµατα χρη-

στών.

Οµαδοποίηση (Clustering): Ζητούµενο είναι η οργάνωση των κειµένων της συλλογής σε οµάδες

σηµασιολογικά σχετιζόµενων κειµένων. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καµία πληροφο-

ϱία σχετικά µε τη δοµή των οµάδων, ενώ συχνά, επιθυµητή είναι η κατασκευή ιεραρχιών

οµάδων.

Κατηγοριοποίηση (Classification): Το πρόβληµα αυτό έχει κοινά χαρακτηριστικά µε το πρό-

ϐληµα της οµαδοποίησης αφού Ϲητούµενο είναι η ανάθεση ενός κειµένου σε µία ή περισ-

σότερες οµάδες-κατηγορίες. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι κατηγορίες των

κειµένων είναι προορισµένες και Ϲητούµενο είναι η ανάθεση να γίνει µε τρόπο ώστε να αξιο-

ποιείται η διαθέσιµη γνώση.

΄Ενα µεγάλο µέρος των τεχνικών που εξετάζουµε, χρησιµοποιεί συνήθεις µετρικές οµοιότη-

τας για τη σύγκριση των διανυσµάτων των κειµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση του ϐασικού

µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου, αποδεικνύεται συχνά ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Παρόλα αυτά, η

πολυπλοκότητα της γλώσσας εισάγει προβλήµατα που καθιστούν το µοντέλο λιγότερο αποτελεσµα-

τικό, όταν Ϲητούµενο είναι η εύρεση σηµασιολογικών συσχετίσεων. Για την αντιµετώπιση αυτού του
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προβλήµατος, χρησιµοποιούµε ϕασµατικές µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούν χαρακτηρι-

στικές τιµές του ΜΟΚ, µε σκοπό την προσέγγιση του από µητρώα που µοντελοποιούν µε καλύτερο

τρόπο τις σηµασιολογικές συσχετίσεις των κειµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, ϐασικό εργαλείο είναι η

χρήση προσεγγίσεων χαµηλής τάξης πριν, ή και κατά την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθόδου ανά-

κτησης πληροφορίας. Κυρίαρχη ϑέση σε αυτή τη µεθοδολογία καταλαµβάνουν οι ιδιάζουσες τιµές

και τα ιδιάζοντα διανύσµατα του ΜΟΚ. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, προτείνουµε τρόπους

χρήσης της παραπάνω πληροφορίας µε σκοπό τη λύση ενός συνόλου προβληµάτων ανάκτησης

πληροφορίας, αλλά και αποδοτικές µεθόδους υπολογισµού προσεγγίσεων που επιταχύνουν και

ϐελτιώνουν υπάρχουσες µεθοδολογίες.

΄Οπως αναφέραµε, ένα ακόµα Ϲητούµενο, είναι η ανάπτυξη λογισµικού περιβάλλοντος που χρη-

σιµοποιεί την αλγοριθµική ϐάση που αναπτύσσουµε καθώς και άλλες µεθόδους από τη ϐιβλιογρα-

ϕία. Σκοπός µας είναι η δηµιουργία αποτελεσµατικών εργαλείων που µπορούν να διευκολύνουν

το χρήστη στην αποδοτική επίλυση προβληµάτων ανάκτησης πληροφορίας.

1.1 Βιβλιογραφικές πηγές

Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα σύνολο ϐιβλιογραφικών πηγών που έχουν αξιοποιηθεί στα πλαίσια

της έρευνας µας.

΄Οπως αναφέραµε, το σύνολο των µεθόδων που εξετάζουµε στηρίζεται σε αλγορίθµους ΥΓΑ.

Σηµαντικές πηγές ΥΓΑ αποτελούν τα ϐιβλία ‘‘Matrix Computations’’ (Golub and Van Loan, 1996)

και ‘‘Templates for the solution of Algebraic Eigenvalue Problems: A Practical Guide’’ (Bai et al,

2000). Επίσης, σηµαντικά εγχειρίδια γραµµικής άλγεβρας αποτελούν τα ϐιβλία ‘‘Matrix Analysis

and Applied Linear Algebra’’ (Meyer, 2000), ‘‘Matrix Algorithms. Volume I: Basic Decomposi

tions’’ (Stewart, 1998), ‘‘Matrix Algorithms. Volume II: Eigensystems’’ (Stewart, 2001), ‘‘Matrix

Analysis’’ (Horn and Johnson, 1990) και ‘‘Numerical Linear Algebra’’ (Trefethen and Bau, 1997),

ενώ τα ϐιβλία ‘‘Επιστηµονικός Υπολογισµός Ι’’ (Γαλλόπουλος, 2008), ‘‘Computational Science and

Engineering’’ (Strang, 2007) και ‘‘Numerical Computation: Methods, Software and Analysis’’

(Ueberhuber, 1997; Blom and Ruhe, 2001) αποτελούν σηµαντικές πηγές για Επιστηµονικό Υπο-

λογισµό.

Για τα συγκεκριµένα προβλήµατα που µελετούµε, σηµαντικά εγχειρίδια αποτελούν τα ϐι-

ϐλία ‘‘Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις ∆εδοµένων και τον Παγκόσµιο Ιστό’’ (Χαλκίδη και Βαζιρ-

γιάννης, 2005), ‘‘Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition’’ (Elden, 2007),

‘‘Understanding Search Engines: Mathematical Modeling and Text Retrieval’’ (Berry and Brown,

2005), ‘‘Introduction to Clustering Large and HighDimensional Data’’ (Kogan, 2007), ‘‘Modern

Information Retrieval’’ (BaezaYates and RibeiroNeto, 1999), ‘‘Managing Gigabytes: Compres

sing and Indexing Documents and Images’’ (Witten et al, 1999), ‘‘Pattern Recognition’’ (Theo

doridis and Koutroumbas, 1999), ‘‘The Elements of Statistical Learning’’ (Hastie et al, 2001),

‘‘The Text Mining Handbook. Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data’’ (Feldman

and Sanger, 2006), ‘‘Information Storage and Retrieval’’ (Korfhage, 1997) και ‘‘Understanding
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Complex Datasets: Data Mining using Matrix Decompositions’’ (Skillicorn, 2007). Τέλος, στην

εργασία (Berry et al, 1999) γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας,

ενώ ανάλογες πηγές για τα προβλήµατα της οµαδοποίησης και κατηγοριοποίησης αποτελούν οι

εργασίες (Berkhin, 2006) και (Sebastiani and Ricerche, 2002) αντίστοιχα.

1.2 Η συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή µελετούµε αλγορίθµους ανάκτησης πληροφορίας που έχουν

στον πυρήνα τους ϕασµατικές γραµµοαλγεβρικές µεθόδους. Το σύνολο των µεθόδων που παρου-

σιάζουµε στηρίζονται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου.

Πιο συγκεκριµένα, εξετάζουµε τα προβλήµατα της οµαδοποίησης πληροφορίας, της εξαγωγής

σχετικών κειµένων και της κατηγοριοποίησης. Στα πλαίσια του προβλήµατος της οµαδοποίησης,

παρουσιάζεται µια οικογένεια αλγορίθµων που στηρίζονται στον αλγόριθµο «∆ιαιρετικού ∆ιαχω-

ϱισµού µε ϐάση τους Κύριους ΄Αξονες» (Principal Direction Divisive Partitioning  PDDP). Ο αλ-

γόριθµος αυτός ανήκει στην κατηγορία των ιεραρχικών διαιρετικών µεθόδων και χρησιµοποιεί

πληροφορία που εξάγεται από την «Ανάλυση Κύριων Αξόνων» (Principal Component Analysis 

PCA). Η οικογένεια αλγορίθµων PDDP(l) αποτελεί γενίκευση του παραπάνω αλγορίθµου που χρη-

σιµοποιεί l κύριους άξονες κατά τη διαδικασία του διαχωρισµού. Στα πλαίσια της διδακτορικής

διατριβής, προτείνουµε ένα σύνολο υβριδικών µεθόδων που συνδυάζουν τις µεθόδους kmeans και

PDDP. Στόχος είναι η ϐελτίωση της ποιότητας του PDDP, και η αντιµετώπιση των προβληµάτων αλ-

γορίθµων που στηρίζονται στον kmeans και σχετίζονται µε την απροσδιοριστία (nondeterminism)

που εισάγεται από την τυχαία αρχικοποίηση τους. Επιπλέον, παρουσιάζουµε ένα ενιαίο πλαίσιο

αλγορίθµων πυρήνα (kernel methods) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που τα

δεδοµένα του προβλήµατος έχουν µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, παρουσιάζου-

µε αποδοτικές υλοποιήσεις για αλγορίθµους που στηρίζονται στον kmeans όπως επίσης και τον

αλγόριθµο kernel PDDP καθώς και τις σχετικές παραλλαγές του.

Τα παραπάνω σχήµατα εφαρµόζονται επίσης στο πρόβληµα της µπλοκ διαγωνιοποίησης στο-

χαστικών µητρώων που µπορούν να προέρχονται από πλήθος εφαρµογών όπως για παράδειγµα,

από χηµικές διεργασίες. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορετικές καταστάσεις της διεργασίας ορί-

Ϲουν µια µαρκοβιανή αλυσίδα που µοντελοποιείται µε ένα µητρώο µετάβασης. Στόχος είναι η

εύρεση των διακριτών καταστάσεων της διεργασίας. Μαθηµατικά, Ϲητούµενο είναι η αναδιάταξη

του µητρώου µετάβασης και η εύρεση των µπλοκ που αντιστοιχούν στα διακριτά σύνολα καταστά-

σεων. Επιπλέον, προτείνουµε µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία η οποία παρέχει προσεγγίσεις

του πλήθους των µπλοκ που συνθέτουν ένα στοχαστικό µητρώο.

Επιπλέον, µελετούµε µεθόδους διαχωρισµού ϐάσει πυκνότητας. Συγκεκριµένα, προτείνουµε

τον αλγόριθµο οµαδοποίησης Oriented kwindows (OkW) που στηρίζεται στη µέθοδο kwindows.

Η µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι δεν λαµβάνει υπόψη την κατεύθυνση των οµάδων στον

Ευκλείδειο χώρο. Η µέθοδος που προτείνουµε εξάγει την παραπάνω πληροφορία µέσω της διά-

σπασης ιδιαζουσών τιµών. Λόγω του µεγάλου κόστους της διάσπασης, ο OkW είναι περισσότερο
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κατάλληλος για προβλήµατα χαµηλής διάστασης. Τέλος, προτείνουµε τη χρήση ανάλογων τεχνι-

κών, στα πλαίσια άλλων µεθόδων διαχωρισµού ϐάσει πυκνότητας, όπως ο αλγόριθµος DBSCAN.

Στη συνέχεια, µελετούµε αλγορίθµους εξαγωγής σχετικών κειµένων. Βάση των µεθόδων που

εξετάζουµε είναι ο αλγόριθµος «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής ∆εικτοδότησης» (Latent Semantic

Indexing  LSI) που χρησιµοποιεί τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών µε στόχο την εξαγωγή σηµασιολο-

γικών συσχετίσεων και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εισάγονται από τον τρόπο χρήσης

της γλώσσας (συνωνυµία, πολυσηµία). Η µέθοδος LSI ϐελτιώνει, στις περισσότερες περιπτώσεις,

τις συµβατικές µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας, που χρησιµοποιούν το µητρώο όρων-κειµένων

µε µετρικές, όπως το εσωτερικό γινόµενο. Παρόλα αυτά, το κόστος υπολογισµού της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών καθιστά απαγορευτική τη χρήση της µεθόδου σε µεγάλες συλλογές. Στα πλαίσια

της διδακτορικής διατριβής, προτείνουµε µια ενιαία «µεθοδολογία αντιπροσώπων» (representatives

methodology) που στηρίζεται στην υπόθεση ότι κάθε συλλογή κειµένων αποτελείται από ένα σύνο-

λο οµάδων, που µπορούν να συνεισφέρουν ξεχωριστά ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών διανυσµάτων

ϐάσης. Τα διανύσµατα αυτά χρησιµοποιούνται στη συνέχεια, για τον υπολογισµό προσεγγίσεων

χαµηλής τάξης και µπορεί να προέρχονται από (α) τα κεντροειδή των οµάδων που έχουν προ-

κύψει από το πρώτο ϐήµα ή (ϐ) ένα σύνολο από τα πρωτεύοντα αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα

των αντιστοίχων οµάδων στηλών. Η επιλογή των κεντροειδών στηρίζεται σε υπάρχουσα µεθοδο-

λογία (Centroid Method  CM). Ο αλγόριθµος CLSI που προτείνουµε, χρησιµοποιεί πληροφορία

από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών των υποµητρώων και προσεγγίζει το σηµασιολογικό περιε-

χόµενο της συλλογής µε υποχώρους οποιασδήποτε διάστασης. Στην απλούστερη µορφή του, ο

αλγόριθµος χρησιµοποιεί ένα ιδιάζον διάνυσµα από κάθε υποµητρώο, ενώ στη γενική περίπτωση

χρησιµοποιεί ένα µεταβλητό αριθµό ιδιαζόντων διανυσµάτων µε ϐάση µια προτεινόµενη µετρική

µε την οποία προσεγγίζουµε τη συνεισφορά του κάθε υποµητρώου στο χώρο στηλών του µητρώου

όρων-κειµένων. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται στα προβλήµατα της ανάκτησης σχετικών

κειµένων και της κατηγοριοποίησης κειµένων. Στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης, η αρχική

οµαδοποίηση είναι διαθέσιµη από το ίδιο το πρόβληµα. Η µεθοδολογία εφαρµόζεται στα πλαίσια

των κατηγοριοποιητών kNearest Neighbors και Rocchio. Επιπλέον, προτείνουµε την επέκταση

της µεθοδολογίας στα πλαίσια του κατηγοριοποιητή Linear Least Squares Fit (LLSF), µε στόχο

την αντιµετώπιση του προβλήµατος του αυξηµένου υπολογιστικού κόστους, που συνεπάγεται η

χρήση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε την επέκταση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια

των µεθόδων πυρήνα. Στόχος µας είναι η ϐελτίωση µεθόδων, όπως η Latent Semantic Kernels

(LSK) που αποτελεί επέκταση του LSI, τόσο ως προς το υπολογιστικό κόστος, όσο και ως προς την

απαιτούµενη µνήµη.

Τέλος, προτείνουµε τη χρήση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στο πλαίσιο του υπολογι-

σµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων (Nonnegative Matrix Factorizations  NMF) σε συνδυασµό

µε τον αλγόριθµο Nonnegative Double Singular Value Decomposition (NNDSVD). Ο αλγόριθµος

NNDSVD στηρίζεται στη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών και χρησιµοποιείται για τον άµεσο υπολο-

γισµό µη αρνητικών προσεγγίσεων, καθώς και για την αρχικοποίηση επαναληπτικών µεθόδων
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υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων. ΄Ενα διαπιστωµένο µειονέκτηµα του NNDSVD

είναι ότι η ποιότητα της προσέγγισης επιδεινώνεται όσο η τάξη της παραγοντοποίησης αυξάνεται.

Με τις µεθόδους block και bisecting NNDSVD που προτείνουµε, προσπαθούµε να αντιµετωπίσου-

µε το παραπάνω πρόβληµα επιταχύνοντας ταυτόχρονα τον υπολογισµό.

Το σύνολο των παραπάνω µεθόδων έχουν υλοποιηθεί και ενταχθεί στο εργαλείο λογισµικού

Text to Matrix Generator (TMG). Το TMG είναι ένα εργαλείο (Toolbox) λογισµικού γραµµένο

σε MATLAB που παρέχει ένα εύρος µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας. Συγκεκριµένα, το TMG

αποτελείται από έξι τµήµατα, (i) κατασκευής και ανανέωσης µητρώων όρων-κειµένων και όρων-

ερωτηµάτων, (ii) υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης και (iii) µη αρνητικών παραγοντοποιή-

σεων, (iv) ανάκτησης σχετικών κειµένων, (v) οµαδοποίησης και (vi) κατηγοριοποίησης. Για όλα τα

παραπάνω, το εργαλείο παρέχει γραφική διεπαφή που διευκολύνει το χρήστη και κάνει το εργα-

λείο κατάλληλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και την εύκολη προτυποποίηση αλγορίθµων.

Τέλος, παρουσιάζουµε το Remote TMG που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποµακρυσµένη

χρήση του TMG µέσω ειδικού API.

1.3 ∆οµή της διατριβής

Στη συνέχεια περιγράφουµε τη δοµή της διδακτορικής διατριβής.

Στο Κεφάλαιο 2 εισάγεται το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου. Αρχικά, περιγράφεται η διαδικα-

σία κατασκευής των µητρώων όρων-κειµένων που αποτελούν τη ϐασική γραµµοαλγοριθµική δοµή

που χρησιµοποιούµε και δίνονται οι κυριότερες µετρικές οµοιότητας που χρησιµοποιεί το µοντέλο.

Στη συνέχεια περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι τεχνικές προεπεξεργασίας που χρησιµοποιούνται

στην πράξη για την κατασκευή των µητρώων όρων-κειµένων, όπως η αφαίρεση κοινών όρων, η

τεχνική απεικόνισης των όρων στις ϱίζες τους κ.α. Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται µέσα

από συγκεκριµένα παραδείγµατα. Στη συνέχεια, περιγράφονται εν συντοµία εναλλακτικές δοµές

αποθήκευσης, και συγκεκριµένα τα αντεστραµµένα αρχεία και τα αρχεία υπογραφών. Τέλος, δί-

νονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του µοντέλου και εισάγεται η έννοια των ϕασµατικών

µεθόδων που αναπτύσσουµε για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό

εισάγουµε το µαθηµατικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι µέθοδοι που προτείνουµε.

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζουµε το πρόβληµα της οµαδοποίησης. Αρχικά, εισάγεται το πρόβληµα

και στη συνέχεια περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες µεθόδων οµαδοποίησης και δίνονται οι

κυριότερες µετρικές αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσµάτων οµαδοποίησης. Ακολούθως,

επικεντρωνόµαστε στην κατηγορία των διαχωριστικών µεθόδων και περιγράφουµε τον αλγόριθµο

kmeans που αποτελεί µια από τις κυριότερες µεθόδους της κατηγορίας και ϐάση πολλών άλλων

µεθόδων, όπως ο bisecting kmeans. Στη συνέχεια, περιγράφουµε µε λεπτοµέρεια τον αλγόριθµο

Principal Direction Divisive Partitioning (PDDP) που αποτελεί µια από τις κυριότερες µεθόδους

της κατηγορίας των διαιρετικών ιεραρχικών αλγορίθµων. Επιπλέον, εισάγουµε τον αλγόριθµο

PDDP(l) που αποτελεί γενίκευση του και ορίζει µια οικογένεια µεθόδων. Στη συνέχεια, παρουσιά-

Ϲουµε τα ϐασικά προβλήµατα των παραπάνω µεθόδων και περιγράφουµε ένα σύνολο υβριδικών
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σχηµάτων που έχουµε αναπτύξει. Επιπλέον, προτείνουµε την επέκταση των σχηµάτων αυτών στο

πλαίσιο των µεθόδων πυρήνα. Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε τον αλγόριθµο kernel PDDP, καθώς

και µια αποδοτική υλοποίηση για τον kernel kmeans και συνδυάζουµε τους δύο αυτούς αλγορίθ-

µους, µε ανάλογο τρόπο που συνδυάζονται οι αλγόριθµοι PDDP και kmeans. Οι προτεινόµενες

µέθοδοι αξιολογούνται µέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη. Για τη σύγκριση των δια-

ϕόρων µεθόδων, χρησιµοποιούµε ένα σύνολο µητρώων που προέρχονται από συλλογές κειµένων,

ενώ η σύγκριση γίνεται στο επίπεδο της ποιότητας της οµαδοποίησης και του χρόνου εκτέλεσης.

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζουµε µεθόδους διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα. Αρχικά, εισάγουµε

τις ϐασικές αρχές αυτών των µεθόδων και περιγράφουµε αναλυτικά τον αλγόριθµο kwindows.

Μέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, δείχνουµε ορισµένα προβλήµατα του αλγορίθµου και

στη συνέχεια παρουσιάζουµε τη µέθοδο Oriented kwindows που προτείνουµε, µε στόχο την

αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Ακόµη παρουσιάζουµε την επέκταση της µεθοδολογίας

που προτείνουµε στα πλαίσια άλλων αλγορίθµων της συγκεκριµένης κλάσης και κάνουµε µια

επισκόπηση της ϐιβλιογραφίας, περιγράφοντας ορισµένους από τους πιο αντιπροσωπευτικούς

αλγορίθµους. Η προτεινόµενη µέθοδος αξιολογείται µέσα από ένα σύνολο πειραµάτων, τόσο ως

προς το ϐασικό αλγόριθµο όσο και ως προς άλλους αλγορίθµους, όπως ο DBSCAN και ο PDDP.

Στο Κεφάλαιο 5, επικεντρωνόµαστε στο πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων σε ερω-

τήµατα χρηστών. Αρχικά, εισάγουµε το πλαίσιο µείωσης τάξης που χρησιµοποιούµε για την

παραγωγή προσεγγίσεων χαµηλής τάξης. Στη συνέχεια, κάνουµε µια επισκόπηση της µεθόδου

«Λανθάνουσας Σηµασιολογικής ∆εικτοδότησης» (LSI), κάνουµε ανάλυση του κόστους της και πε-

ϱιγράφουµε εν συντοµία µεθόδους ανανέωσης της διάσπασης όταν προστίθενται νέα κείµενα στις

συλλογές. Η µέθοδος αξιολογείται έναντι του ϐασικού µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου µέσα από

ένα σύνολο πειραµάτων. Τέλος, περιγράφονται εν συντοµία ένα σύνολο µεθόδων που έχουν προ-

ταθεί στη ϐιβλιογραφία µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων του LSI.

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφουµε τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» που αναπτύξαµε στα πλαί-

σια της διδακτορικής διατριβής, µε σκοπό την αντιµετώπιση του προβλήµατος του αυξηµένου

υπολογιστικού κόστους που εισάγει η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών στο LSI. Μετά από µια επισκό-

πηση της ϐιβλιογραφίας, περιγράφουµε αναλυτικά τη µεθοδολογία και ανάγουµε την προσέγγιση

που υπολογίζεται στο πλαίσιο µείωσης τάξης που εισάγεται στο Κεφάλαιο 5. Στη συνέχεια, πε-

ϱιγράφουµε την εφαρµογή της µεθοδολογίας στα προβλήµατα της ανάκτησης σχετικών κειµένων,

εισάγοντας τον αλγόριθµο CLSI, και της οµαδοποίησης. Επιπλέον, προτείνουµε την χρήση της

µεθοδολογίας στα πλαίσια της µεθόδου κατηγοριοποίησης Linear Least Squares Fit. Ακολού-

ϑως, αναλύονται ορισµένα υπολογιστικά ϑέµατα και περιγράφεται ένα σύνολο σχετικών µεθόδων.

Στη συνέχεια περιγράφεται η επέκταση της µεθοδολογίας στα πλαίσια των µεθόδων πυρήνα, που

προτείνεται µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων ανάλογων τεχνικών όπως η µέθοδος La

tent Semantic Kernels και σχετίζονται µε το µεγάλο κόστος υπολογισµών και µνήµης. Τέλος, η

προτεινόµενη µεθοδολογία αξιολογείται µέσω µιας εκτεταµένης πειραµατικής µελέτης. Η αξιολό-

γηση γίνεται ως προς την ποιότητα της προσέγγισης και το χρόνο εκτέλεσης, καθώς και ως προς

την ακρίβεια των αποτελεσµάτων ανάκτησης και κατηγοριοποίησης. Επιπλέον, η µεθοδολογία
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συγκρίνεται µε άλλες σχετικές µεθόδους από τη ϐιβλιογραφία.

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται δύο εφαρµογές των µεθόδων που έχουµε αναπτύξει. Συγκε-

κριµένα, αρχικά παρουσιάζουµε την εφαρµογή της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια

του υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, µε τις µεθόδους block και bisecting NNDS

VD, που χρησιµοποιούν στον πυρήνα τους τη µέθοδο NNDSVD. Οι µέθοδοι αυτές αξιολογούνται

έναντι του αλγορίθµου NNDSVD ως προς την ποιότητα της προσέγγισης που παράγουν, το υπο-

λογιστικό κόστος και την οµαδοποίηση που µπορούν να δώσουν, µε χρήση των µη αρνητικών

παραγόντων. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µια εφαρµογή των υβριδικών σχηµάτων οµαδοποίησης

του Κεφαλαίου 3, στο πλαίσιο του προβλήµατος της µπλοκ διαγωνιοποίησης στοχαστικών µη-

τρώων. Τέλος, παρουσιάζουµε µια αυτοµατοποιηµένη µέθοδο διαγωνιοποίησης, που µπορεί να

δώσει προσεγγίσεις του αριθµού των υποµητρώων από τα οποία αποτελείται το µητρώο εισόδου.

Στο Κεφάλαιο 8 περιγράφουµε το εργαλείο λογισµικού Text to Matrix Generator. Αρχικά,

παραθέτουµε µια επισκόπηση των κυριότερων εργαλείων ανάκτησης πληροφορίας και εισάγουµε

τα κίνητρα για την κατασκευή του εργαλείου, που σχετίζονται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της

MATLAB. Στη συνέχεια, περιγράφουµε τις κύριες λειτουργίες που παρέχει το εργαλείο και δίνουµε

τις λεπτοµέρειες υλοποίησης, ενώ επικεντρωνόµαστε στην περιγραφή των µεθόδων κατασκευής

και ανανέωσης ΜΟΚ. Ακολούθως, περιγράφονται οι γραφικές διεπαφές που παρέχει το εργαλείο.

Τέλος, περιγράφουµε την υλοποίηση του Remote TMG, που παρέχει API για την αποµακρυσµένη

εκτέλεση του TMG.

Στο Παράρτηµα Α΄ περιγράφουµε εν συντοµία ένα σύνολο µεθόδων υπολογισµού της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών και παραθέτουµε σχετικά εργαλεία λογισµικού.

Στο Παράρτηµα Β΄ περιγράφουµε αναλυτικά τον τρόπο χρήσης του TMG µέσω συγκεκριµένων

παραδειγµάτων.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 δίνουµε τα συµπεράσµατά µας και κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα.

1.4 Συµβολισµοί

Στη συνέχεια, για τους συµβολισµούς ακολουθούµε τη συνηθισµένη πρακτική της ΥΓΑ που καθιε-

ϱώθηκε από τον Stewart (Stewart, 1973). Συγκεκριµένα, τα µητρώα συµβολίζονται µε κεφαλαία

λατινικά γράµµατα, τα διανύσµατα µε µικρά λατινικά γράµµατα, ενώ τα στοιχεία ενός µητρώου µε

τα αντίστοιχα µικρά ελληνικά γράµµατα. Επιπλέον, σε περίπτωση που δε δηλώνεται καθαρά στο

κείµενο, το σύµβολο ‖ · ‖ χρησιµοποιείται για την Ευκλείδεια νόρµα. Τέλος, στην περιγραφή των

αλγορίθµων χρησιµοποιούµε συµβολισµούς MATLAB. Για παράδειγµα, χρησιµοποιούµε τον τελε-

στή (·, ·) για να αναφερθούµε σε ένα σύνολο στοιχείων ενός µητρώου, ενώ µέσω του συµβολισµού

i : j, αναφερόµαστε στην προσπέλαση των στοιχείων i, i + 1, . . . , j. Ακόµη, ο τελεστής diag (·)
συµβολίζει ένα διαγώνιο µητρώο µε στοιχεία στη διαγώνιο, που δίνονται από το διάνυσµα-όρισµα.

Με ανάλογο τρόπο συµβολίζουµε ένα µπλοκ διαγώνιο µητρώο.
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1.5 Πειραµατική πλατφόρµα

Το µεγαλύτερο τµήµα των πειραµάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή, εκτελέστηκαν

σε MATLAB σε περιβάλλον Microsoft Windows. Η υπολογιστική πλατφόρµα που χρησιµοποιήθη-

κε, αποτελείται από επεξεργαστή Intel Quad Core 2.66 GHz µε 4 GB µνήµη. Τέλος, σηµειώνουµε

ότι το µεγαλύτερο µέρος των µεθόδων που εξετάζονται έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του εργαλείου

λογισµικού TMG, που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 8.
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Κεφάλαιο 2

Μοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου και

Μαθηµατικό Υπόβαθρο

΄Οπως αναφέραµε, στην παρούσα έρευνα, επικεντρωνόµαστε σε αλγορίθµους ανάκτησης πληροφο-

ϱίας που έχουν ως υπολογιστικό πυρήνα αλγορίθµους της Γραµµικής ΄Αλγεβρας. Κοινό γνώρισµα

όλων των µεθόδων που εξετάζουµε, είναι ότι στηρίζονται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου (Salton

et al, 1975).

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά γίνεται µια εισαγωγή στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου. Η εφαρ-

µογή του µοντέλου προϋποθέτει την αναπαράσταση της πληροφορίας µε τη χρήση µητρώων όρων-

κειµένων. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφουµε ένα σύνολο τεχνικών προεπεξεργασίας, που έχουν

σκοπό την ελάττωση του µεγέθους του λεξιλογίου της συλλογής, για λόγους απόδοσης αλλά και

µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας. Επιπλέον, περιγράφουµε τις δοµές αντεστραµµένων αρχείων

και τα αρχεία υπογραφών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικές δοµές αποθήκευ-

σης.

Στη συνέχεια, µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, αναδεικνύουµε τα προβλήµατα του

µοντέλου και ϑέτουµε το µαθηµατικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι αλγόριθµοι που έχουµε

αναπτύξει, µε στόχο την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων.

2.1 Μοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου

Η Ανάκτηση Πληροφορίας σχετίζεται παραδοσιακά µε δύο κυρίως περιοχές της Επιστήµης των

Υπολογιστών. Από τη µία πλευρά, ένα µεγάλο µέρος των τεχνικών ανάκτησης που χρησιµοποιούν-

ται στην πράξη στηρίζονται σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, η διαθέσιµη

πληροφορία είναι καλά δοµηµένη σε σχεσιακούς πίνακες, και η ανάκτηση της Ϲητούµενης πλη-

ϱοφορίας µπορεί να γίνει µε κλασικές τεχνικές, όπως ερωτήµατα SQL. Από την άλλη, ένα µεγάλο

µέρος τεχνικών ανάκτησης που αφορούν κυρίως αδόµητη πληροφορία, στηρίζονται σε αλγορίθ-

µους ΥΓΑ.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, εξετάζουµε τεχνικές ανάκτησης αδόµητης πληροφορίας
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που χρησιµοποιούν στον πυρήνα τους αλγορίθµους ΥΓΑ. Βάση όλων των αλγορίθµων που εξετά-

Ϲουµε είναι το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου (Vector Space Model  VSM) (Salton et al, 1975).

Το µοντέλο αυτό αναπαριστά τη διαθέσιµη πληροφορία µέσω (διδιάστατων) µητρώων γνωρισµάτων-

οντοτήτων. Κάθε στήλη ενός τέτοιου µητρώου αναπαριστά µια οντότητα της συλλογής, που χαρα-

κτηρίζεται από τις τιµές των γνωρισµάτων-γραµµών του µητρώου. Με τον τρόπο αυτό, οι οντότητες

της συλλογής απεικονίζονται σε ένα διανυσµατικό χώρο, στον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν

συνήθεις µετρικές σύγκρισης όπως η Ευκλείδεια απόσταση.

Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση κειµενικής πληροφορίας, οι οντότητες της συλλογής αν-

τιστοιχούν στα κείµενα, ενώ τα γνωρίσµατα στους όρους ή ακόµα και ϕράσεις (ngrams). Ση-

µειώνουµε ακόµα την επέκταση αυτής της αναπαράστασης στην περίπτωση χρήσης τµηµάτων

κειµένων, όπως ενότητες, παράγραφοι κ.α. (π.χ. (Antonellis and Gallopoulos, 2006)). Με ϐάση

την παραπάνω περιγραφή, η συλλογή µοντελοποιείται µε ένα µητρώο όρων-κειµένων (ΜΟΚ), A.

Κάθε στήλη του µητρώου αναπαριστά ένα κείµενο και κάθε γραµµή έναν όρο, ενώ η τιµή ενός

στοιχείου aij ποσοτικοποιεί την σπουδαιότητα του όρου i για το κείµενο j. Η τιµή αυτή στη γενική

περίπτωση, δίνεται από το γινόµενο τριών συναρτήσεων (Berry et al, 1999):

αij = lijginij (2.1)

Ο όρος lij αντιστοιχεί στο τοπικό ϐάρος του όρου i στο κείµενο j, ο όρος gi στο ϐάρος του όρου

i καθολικά στη συλλογή, ενώ τέλος ο όρος nij αντιστοιχεί στο ϐάρος που προκύπτει όταν χρη-

σιµοποιείται κανονικοποίηση των στηλών-κειµένων. Βασικός στόχος της διαδικασίας απόδοσης

ϐαρών είναι να περιοριστεί η επίδραση που µπορεί να έχουν όροι δεικτοδότησης που δε ϐοηθούν

στο ϕιλτράρισµα σχετικής πληροφορίας. Για παράδειγµα ένας όρος που εµφανίζεται πολύ συχνά

στη συλλογή, ενδεχοµένως να µη ϐοηθά στο διαχωρισµό των σχετικών κειµένων σε ένα ερώτηµα

χρήστη. Αναλυτική περιγραφή ενός συνόλου σχήµατων απόδοσης ϐαρών που έχουν προταθεί στη

ϐιβλιογραφία (Salton and Buckley, 1988; Kolda, 1997; Berry et al, 1999) δίνεται στο Κεφάλαιο

8.

΄Εστω A ∈ R
m×n το ΜΟΚ που αντιστοιχεί σε µια συλλογή. Το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου

χρησιµοποιεί την παραπάνω αναπαράσταση για την σύγκριση των κειµένων ή των όρων µεταξύ

τους καθώς και των κειµένων µε άλλες οντότητες, µέσω συνήθων µετρικών όπως η Ευκλείδεια

απόσταση των διανυσµάτων ή το συνηµίτονο της µεταξύ τους γωνίας. Στην πράξη λοιπόν, η

πιο συνηθισµένη µετρική οµοιότητας µεταξύ δύο οντοτήτων, είναι η Ευκλείδεια απόσταση των

αντιστοίχων διανυσµάτων x, y ∈ R
m:

‖x− y‖ =

√
√
√
√

m∑

i=1

(ξi − ψi)2 (2.2)

΄Αλλη µια συνηθισµένη µετρική είναι το εσωτερικό γινόµενο:

x>y =
m∑

i=1

ξiψi (2.3)
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Στην περίπτωση που τα διανύσµατα είναι κανονικοποιηµένα (δηλ. ‖x‖2 = ‖y‖2 = 1), η παραπάνω

µετρική είναι ισοδύναµη µε το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των δύο διανυσµάτων, µια µετρική

που χρησιµοποιείται εξίσου, και πειραµατικά, αποδεικνύεται συχνά περισσότερο αποτελεσµατική.

΄Αλλες µετρικές που χρησιµοποιούνται σε µικρότερο ϐαθµό, είναι η µετρική Dice (Grossman

and Frieder, 1998):

2
∑m

i=1 ξiψi
∑m

i=1 ξ
2
i ψ

2
i

και η µετρική Jaccard (Grossman and Frieder, 1998):

∑m
i=1 ξiψi

∑m
i=1 ξ

2
i +

∑m
i=1 ψ

2
i −

∑m
i=1 ξiψi

2.2 Τεχνικές προεπεξεργασίας

Η τεχνική απόδοσης ϐαρών στα στοιχεία του ΜΟΚ που αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.1, αποτελεί

µία από τις πολλές τεχνικές προεπεξεργασίας που εφαρµόζονται. Στην πράξη, κατά την κατασκευή

των ΜΟΚ είναι επιθυµητή η εφαρµογή ενός συνόλου τεχνικών προεπεξεργασίας που έχουν διπλό

στόχο.

Το ϐασικό µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου, αν και χρησιµοποιείται ευρύτατα, κυρίως λόγω της

απλότητας στην υλοποίησή του, έχει ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα. Τα µειονεκτήµατα αυ-

τά πηγάζουν κατά κύριο λόγο από την εν γένει πολυπλοκότητα της γλώσσας. Μιλώντας γενικά,

µπορούµε να πούµε ότι στην περίπτωση των ερωτηµάτων ϕυσικής γλώσσας, µπορούµε να δια-

κρίνουµε δύο κλάσεις ερωτηµάτων και αντίστοιχα πληροφοριακών αναγκών. Στην µία κατηγορία

ανήκουν ακριβή ερωτήµατα που διατυπώνουν πολύ συγκεκριµένες πληροφοριακές ανάγκες. Για

παράδειγµα η αναζήτηση µιας επιστηµονικής εργασίας ϑα είναι περισσότερο αποτελεσµατική αν

το αντίστοιχο ερώτηµα διατυπωθεί µε τον ακριβή τίτλο ή έστω συγγραφέα. Στην περίπτωση αυτή

το ϐασικό µοντέλο µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικό.

Στην άλλη κλάση ερωτηµάτων, ανήκουν ερωτήµατα που στοχεύουν στην ανάκτηση σηµασιο-

λογικού περιεχοµένου. ∆ιατυπώνοντας για παράδειγµα ένα γενικό ερώτηµα όπως «αυτοκίνητο»,

είναι πιθανό να ϑέλουµε να ανακτήσουµε κείµενα που περιέχουν είτε τον όρο αυτό, είτε τον όρο

«αµάξι». Το ϐασικό µοντέλο αποτυγχάνει να ικανοποιήσει πληροφοριακές ανάγκες που στοχεύουν

στο σηµασιολογικό περιεχόµενο των κειµένων, εφόσον εκτελεί ακριβές ταίριασµα των όρων του

ερωτήµατος µε τα κείµενα (lexical matching). Το πρόβληµα που αναδείχθηκε από το προηγούµε-

νο παράδειγµα και έχει σχέση µε τη χρήση της γλώσσας, είναι αυτό της «συνωνυµίας». Παρόµοια

προβλήµατα, δηµιουργούνται όταν σε έναν όρο µπορούν να αποδοθούν διαφορετικές έννοιες (πρό-

ϐληµα «πολυσηµίας»).

Κατά δεύτερο λόγο, η εφαρµογή των τεχνικών προεπεξεργασίας πηγάζει από την ανάγκη ελάτ-

τωσης του µήκους του λεξιλογίου λόγω περιορισµών µνήµης. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα

έντονη σε µεγάλες συλλογές, µε πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα το διαδίκτυο, όπου το µέγεθος του

λεξιλογίου είναι της τάξης των εκατοµµυρίων όρων.
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Παρακάτω περιγράφονται εν συντοµία οι κυριότερες τεχνικές προεπεξεργασίας κειµενικής

πληροφορίας :

Αφαίρεση συχνά χρησιµοποιούµενων όρων (stopword removal): Αποτελεί µια από τις πλέον

δηµοφιλείς τεχνικές. Με ϐάση αυτήν την τεχνική, αφαιρούµε από το λεξιλόγιο όρους που

ανήκουν σε µια συγκεκριµένη λίστα συχνά χρησιµοποιούµενων όρων. Οι όροι αυτοί απο-

τελούν συνήθως άρθρα, συνδέσµους, κ.λπ. που δεν έχουν ιδιαίτερη αξία σαν όροι δεικτο-

δότησης, εφόσον χρησιµοποιούνται από την πλειονότητα των κειµένων. Ευρύτατα χρησιµο-

ποιούµενες τέτοιες λίστες παρέχονται από τα συστήµατα SMART (Salton, 1971) και General

Text Parser (GTP) (Giles et al, 2003).

Απεικόνιση των όρων στις ϱίζες τους (stemming): Με την τεχνική αυτή απεικονίζουµε τους

όρους της συλλογής στις γραµµατικές τους ϱίζες, µε στόχο την αντιµετώπιση των προβλη-

µάτων που εισάγει η παρουσία παράγωγων όρων. Επιπλέον, µπορούµε να περιορίσουµε

σηµαντικά το µήκος του λεξιλογίου. Συχνά χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι της κατηγορίας

αυτής είναι οι αλγόριθµοι Porter (Porter, 1980) και Lovins (Lovins, 1968).

Αφαίρεση όρων µε ϐάση το µήκος τους: Η τεχνική αυτή µπορεί να ϑεωρηθεί συµπληρωµατι-

κή της πρώτης. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να αφαιρέσουµε µικρούς όρους, που µπορεί

να είναι σύνδεσµοι ή προθέσεις, και πολύ µεγάλους όρους που είναι πιθανό να αποτελούν

τυπογραφικά λάθη.

Αφαίρεση όρων µε ϐάση τη συχνότητα εµφάνισής τους: Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αφαι-

ϱέσουµε σπάνιους ή πολύ συχνά χρησιµοποιούµενους όρους που πιθανόν δεν έχουν ιδιαί-

τερη αξία σαν όροι δεικτοδότησης.

Απόδοση ϐαρών στους όρους: Το ϑέµα αυτό έχει ήδη αναφερθεί και αναλύεται εκτενέστερα στη

συνέχεια.

Το σύνολο των παραπάνω τεχνικών υλοποιούνται στο εργαλείο λογισµικού Text to Matrix

Generator, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.

Οι παραπάνω τεχνικές περιγράφονται στη συνέχεια µέσω ενός απλού παραδείγµατος. Ας

υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να κατασκευάσουµε το διάνυσµα που αντιστοιχεί στο πολύ απλό κείµενο :

D1. Vector space model is an algebraic model for representing text documents as vectors

of identifiers, such as, for example, index terms.

Το πρώτο ϐήµα για την κατασκευή του διανύσµατος είναι η αφαίρεση των σηµείων στίξης. Στη

συνέχεια ϐρίσκουµε όλους τους διακριτούς όρους που υπάρχουν στο κείµενο. Ο αριθµός αυτών των

όρων ορίζει και το µέγεθος του διανύσµατος. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αριθµός των διακριτών

όρων είναι 18, εποµένως το κείµενο αναπαρίσταται αρχικά µε ένα διάνυσµα της µορφής :

d1 = [ξ1 ξ2 ξ3 ξ4 ξ5 ξ6 ξ7 ξ8 ξ9 ξ10 ξ11 ξ12 ξ13 ξ14 ξ15 ξ16 ξ17 ξ18]
>
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Η τιµή κάθε στοιχείου του διανύσµατος δίνεται από τη συχνότητα εµφάνισης του αντίστοιχου όρου,

συνεπώς αντιστοιχίζοντας κάθε στοιχείο σε ένα διακριτό όρο σύµφωνα µε τη σειρά εµφάνισής του

στο κείµενο, προκύπτει η αρχική αναπαράσταση:

d1 = [1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1]>

Ας υποθέσουµε ότι δίνεται στη συνέχεια ένα δεύτερο κείµενο :

D2. Information retrieval is the science of searching for documents for information

within documents and for metadata about documents.

΄Οπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, το κείµενο αυτό περιέχει ένα υποσύνολο των όρων του πρώτου

κειµένου καθώς και ένα σύνολο νέων όρων. Η παρουσία αυτών των νέων όρων προκαλεί µια

διαστολή του διανύσµατος µε την προσθήκη νέων στοιχείων µε µηδενική τιµή :

d1 = [1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]>

Αντίστοιχα, το διάνυσµα του δεύτερου κειµένου είναι :

d2 = [0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1]>

Τα δύο αυτά διανύσµατα συνθέτουν το ΜΟΚ που αντιστοιχεί στην πολύ απλή αυτή συλλογή.

A =
[

d1 d2

]

∈ R
27×2

Στη συνέχεια, µπορούµε να εφαρµόσουµε οποιαδήποτε από τις τεχνικές που έχουµε αναφέρει. Για

παράδειγµα, παρακάτω ϕαίνονται οι όροι που ϑα µπορούσαν να αφαιρεθούν µέσω της τεχνικής

της αφαίρεσης συχνά χρησιµοποιούµενων όρων.

D1. Vector space model is an algebraic model for representing text documents as

vectors of identifiers such as for example index terms

D2. Information retrieval is the science of searching for documents for information

within documents and for metadata about documents

Αφαιρώντας τους όρους αυτούς µειώνουµε τη διάσταση του ΜΟΚ και προκύπτει το µητρώο :

A =

[

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1

]>

∈ R
16×2

Παρατηρούµε λοιπόν ότι µε την εφαρµογή της τεχνικής αυτής πετυχαίνουµε µείωση της διάστασης

του µητρώου κατά 45% περίπου. Τέλος, εφαρµόζοντας για την παραπάνω συλλογή την τεχνική

της απεικόνισης των όρων στις ϱίζες τους, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για τους όρους vector

και vectors την κοινή ϱίζα vector και να χρησιµοποιήσουµε µια µόνο διάσταση, οπότε το ΜΟΚ

που προκύπτει είναι :

A =

[

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 1 1

]>

∈ R
15×2
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2.3 ΄Αλλες δοµές αποθήκευσης

Τα µητρώα που προκύπτουν όταν η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται σε µεγάλες συλλογές κει-

µένων, είναι κατά κανόνα εξαιρετικά αραιά. Ακόµα και για µικρές συλλογές, το ποσοστό των µη

µηδενικών στοιχείων των µητρώων σπανίως ξεπερνά το 5% (Berry and Brown, 2005). Για πα-

ϱάδειγµα χρησιµοποιώντας ένα υποσύνολο των τεχνικών προεπεξεργασίας που αναλύσαµε για τη

συλλογή Reuters21578, το ΜΟΚ που προκύπτει περιέχει µόλις 0.19% µη µηδενικά στοιχεία. Με

ϐάση το γεγονός αυτό, γίνεται προφανές ότι µια αποδοτική δοµή αποθήκευσης µπορεί να εξοικο-

νοµήσει αρκετό χώρο, σε σχέση µε την κλασική αναπαράσταση µέσω διδιάστατων µητρώων. Στη

γενική περίπτωση, για την αποθήκευση ενός πλήρους µητρώου µεγέθους m× n, απαιτούνται mn

ϑέσεις µνήµης (πραγµατικών αριθµών). Χρησιµοποιώντας µια δοµή όπως το σχήµα Compressed

Sparse Column (CSC) που χρησιµοποιεί η MATLAB για την αποθήκευση των αραιών µητρώων

(Gilbert et al, 1992), χρειαζόµαστε µόλις 2nnz + n + 1 ϑέσεις µνήµης, όπου nnz είναι το πλήθος

των µη µηδενικών στοιχείων του µητρώου. Η δοµή αυτή περιγράφεται λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο

8.

Τα αντεστραµµένα αρχεία αποτελούν µια εναλλακτική δοµή αποθήκευσης που χρησιµοποιεί-

ται ευρύτατα στην πράξη. ΄Ενα αντεστραµµένο αρχείο αποτελείται από δύο δοµικά στοιχεία. Το

σύνολο των όρων που καλούνται indices και ένα σύνολο λιστών που καλούνται posting lists. Κάθε

όρος της συλλογής συνδέεται µε µία posting list, η οποία περιέχει τα αναγνωριστικά των κειµένων

στα οποία εµφανίζεται ο όρος, µαζί µε επιπλέον στοιχεία όπως το ϐάρος του όρου κ.α. Κατά τη

διάρκεια της ανάκτησης, σε πρώτη ϕάση ανακτούνται οι posting lists των όρων που περιέχονται

στο ερώτηµα και στη συνέχεια υπολογίζονται οι µετρικές οµοιότητας του ερωτήµατος ως προς τα

κείµενα που περιέχονται στη συγκεκριµένη λίστα.

΄Εχει διαπιστωθεί και έχει τεκµηριωθεί από διάφορες εργασίες (π.χ. (Goharian et al, 2000)),

ότι τα ΜΟΚ µπορεί να είναι πιο αποδοτικά από τα αντεστραµµένα αρχεία, ως προς το χώρο

αποθήκευσης που καταλαµβάνουν. Συγκεκριµένα, µέσα από µια πειραµατική µελέτη µε χρήση

µεγάλων συλλογών, στην εργασία (Goharian et al, 2000), οι συγγραφείς δείχνουν ότι η χρήση

των αραιών µητρώων µπορεί να µειώσει κατά 30% την µνήµη, σε σχέση µε τα αντεστραµµένα

αρχεία. Επιπλέον, είναι εύκολα αντιληπτό ότι αλγεβρικά µοντέλα όπως το µοντέλο ∆ιανυσµατικού

Χώρου, λειτουργούν περισσότερο αποδοτικά για γραµµοαλγεβρικές δοµές µητρώων, εφόσον ο

χρόνος πρόσβασης σε ένα στοιχείο του µητρώου είναι σηµαντικά µικρότερος σε σχέση µε τον

χρόνο πρόσβασης για τα αντεστραµµένα αρχεία.

Μία ακόµα εναλλακτική δοµή αποθήκευσης αποτελούν τα Particia Tries (Morrison, 1968).

Πρόκειται για µια δεντρική δοµή που χρησιµοποιεί ακολουθίες χαρακτήρων σε κάθε κόµβο, το-

ποθετηµένους σε λεξικογραφική σειρά, σε κάθε επίπεδο. Καταλήγοντας, αναφέρουµε µια ακόµα

δοµή αποθήκευσης που έχει χρησιµοποιηθεί σε µικρότερο ϐαθµό, τα αρχεία υπογραφών. Κάθε

κείµενο στην περίπτωση αυτή αναπαρίσταται σαν µια δυαδική συµβολοσειρά, που προκύπτει από

την εφαρµογή µιας δυαδικής πράξης στις αναπαραστάσεις των όρων του κειµένου, οι οποίες µε τη

σειρά τους προκύπτουν από την εφαρµογή µιας συνάρτησης κατακερµατισµού στους όρους. Για
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τη σύγκριση των αντεστραµµένων αρχείων µε τα αρχεία υπογραφών ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης

παραπέµπεται στην εργασία (Zobel et al, 1998).

2.4 Φασµατικοί αλγόριθµοι και µαθηµατικό υπόβαθρο

΄Οπως ήδη αναφέραµε, το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου χαρακτηρίζεται από την απλότητα στην

υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα του σε ακριβή ερωτήµατα. ΄Οταν όµως Ϲητούµενο είναι η

ανάκτηση σηµασιολογικά σχετιζόµενων κειµένων, το µοντέλο αποτυγχάνει λόγω της έµφυτης πο-

λυπλοκότητας της γλώσσας (προβλήµατα συνωνυµίας και πολυσηµίας). Για την αντιµετώπιση των

παραπάνω προβληµάτων, έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι που χρησιµοποιούν προσεγγίσεις των

ΜΟΚ µέσω της ϕασµατικής τους ανάλυσης, π.χ. (Deerwester et al, 1990; Berry et al, 1999; Ando

and Lee, 2001). Αν ϑέλουµε να δώσουµε έναν ορισµό, µπορούµε να πούµε ότι στην κατηγορία των

ϕασµατικών µεθόδων ανήκουν αλγόριθµοι που χρησιµοποιούν πληροφορία από χαρακτηριστικά

ποσά και κατευθύνσεις των ΜΟΚ και παραγώγων του (π.χ. ιδιοζεύγη και ιδιάζουσες τριπλέτες)

µε στόχο τη σηµασιολογική προσέγγιση των συλλογών. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση τέτοιας πλη-

ϱοφορίας, µπορεί να ϐοηθήσει στο ϕιλτράρισµα της πληροφορίας, µε την αφαίρεση του ϑορύβου

που οφείλεται στην τυχαιότητα στην επιλογή των λέξεων. Βασικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση

αποτελεί η ∆ιάσπαση Ιδιαζουσών Τιµών (Singular Value Decomposition  SVD).

Στη συνέχεια, δίνουµε το µαθηµατικό υπόβαθρο στο οποίο στηριζόµαστε στα πλαίσια της ϕα-

σµατικής ανάλυσης των ΜΟΚ, µε στόχο τη σηµασιολογική προσέγγιση των συλλογών. Η διάσπαση

ιδιαζουσών τιµών ορίζεται ως εξής (Golub and Van Loan, 1996; Bai et al, 2000):

Θεώρηµα 2.4.1 Κάθε m× n µητρώο A παραγοντοποιείται στη µορφή:

A = UΣV >

όπου U, V τετραγωνικά ορθογώνια µητρώα διάστασης m και n αντίστοιχα, και Σ m × n διαγώνιο

µητρώο µε µη αρνητικά στοιχεία, τοποθετηµένα σε ϕθίνουσα σειρά.

Για το µητρώο A>A ισχύει :

A>A = (UΣV >)>(UΣV >) = V Σ>U>UΣV > = V Σ2V >

Συνεπώς τα διαγώνια στοιχεία του Σ αποτελούν τις τετραγωνικές ϱίζες των ιδιοτιµών του A>A, άρα

και του AA>, ενώ οι στήλες του V αποτελούν ορθοκανονικά ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν

στις n ιδιοτιµές του συµµετρικού µητρώου A>A. Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να αποδείξουµε

ότι οι στήλες του U αποτελούν ορθοκανονικά ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις ιδιοτιµές του

AA>. Οι στήλες των U, V καλούνται αριστερά και δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα αντίστοιχα, ενώ τα

διαγώνια στοιχεία του Σ καλούνται ιδιάζουσες τιµές.

Η διάσπαση σε ιδιάζουσες τιµές δίνει σηµαντικές πληροφορίες για την δοµή του µητρώου.

Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής ϑεωρήµατα (Golub and Van Loan, 1996; Bai et al, 2000):
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A = Uk U⊥
k

Σk

Σ

V >
k

(V ⊥
k )>

m× n m×m m× n n× n

Σχήµα 2.1: Προσέγγιση Ak από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών.

Θεώρηµα 2.4.2 ΄Εστω A = UΣV > η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του µητρώου A ∈ R
m×n και

σ1 ≥ σ2 ≥ . . . ≥ σr > σr+1 = . . . = σn = 0

΄Εστω επίσης rank(A) η τάξη του A και R(A), R(A>), N(A), N(A>) οι χώροι στηλών, γραµµών, ο

µηδενοχώρος και ο αριστερός µηδενοχώρος του A. Τότε :

(i) rank(A) = r

R(A) = span{u1, . . . , ur}, N(A>) = span{ur+1, . . . , um}1

R(AT ) = span{v1, . . . , vr}, N(A) = span{vr+1, . . . , vn}.

(ii) A =
∑r

i=1 uiσiv
>
i .

(iii) ‖A‖2F = σ2
1 + . . .+ σ2

r , ‖A‖2 = σ1.

Κρατώντας τις k πρώτες ιδιάζουσες τιµές του µητρώου A προκύπτει ένα µητρώο Ak, τάξης k.

Στο Σχήµα 2.1 δίνεται η δοµή του µητρώου Ak. Το παρακάτω ϑεώρηµα συγκρίνει την προσέγγιση

Ak µε το µητρώο A (Bai et al, 2000).

Θεώρηµα 2.4.3 ΄Εστω A = UΣV > η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του µητρώου A και rank(A) =

r ≤ min(m,n) η τάξη του. Αν

Ak =

k∑

i=1

uiσiv
>
i

τότε

min
rank(B)=k

‖A−B‖2 = ‖A−Ak‖2 = σk+1.

1Το span{x, y, . . .} συµβολίζει το διάνοιγµα των διανυσµάτων x, y, . . ., δηλαδή το χώρο που παράγουν τα διανύσµατα

αυτά.
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Αντίστοιχο αποτέλεσµα ισχύει και για τη νόρµα Frobenius (Golub and Van Loan, 1996). Συγκε-

κριµένα ισχύει :

min
rank(B)=k

‖A−B‖2F = ‖A−Ak‖2F = σ2
k+1 + . . .+ σ2

r

Χρησιµοποιώντας δηλαδή τις k πρώτες ιδιάζουσες τριπλέτες, κατασκευάζουµε το κοντινότερο µη-

τρώο τάξης k στο A.

Από το ϑεώρηµα 2.4.2, µέσω της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών µπορούµε να υπολογίσουµε

ορθοκανονικές ϐάσεις για τους τέσσερις ϑεµελιώδεις υποχώρους ενός µητρώου A. Οι ϐάσεις αυτές

δίνονται από τα µητρώα U, V . Χωρίζοντας τα µητρώα U και V ως εξής :

U =
[

U1 U2

]

, V =
[

V1 V2

]

όπου U1, V1 οι r πρώτες στήλες των U και V αντίστοιχα, προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα για τα

µητρώα ορθογώνιας προβολής στους τέσσερις ϑεµελιώδεις υποχώρους του A:

- Μητρώο προβολής στο χώρο στηλών : U1U
>
1

- Μητρώο προβολής στον αριστερό µηδενοχώρο : U2U
>
2

- Μητρώο προβολής στο χώρο γραµµών: V1V
>
1

- Μητρώο προβολής στο µηδενοχώρο : V2V
>
2

Οι προβολές αυτές είναι χρήσιµες για την ανάλυση των αλγορίθµων που παρουσιάζονται στο Κε-

ϕάλαιο 5.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι σηµαντικό ϱόλο στις µεθόδους που εξετάζουµε παίζει η παραγοντο-

ποίηση QR που ορίζεται ως εξής :

Θεώρηµα 2.4.4 ΄Εστω A ∈ R
m×n και m ≥ n, τότε υπάρχει µητρώο Q ∈ R

m×n µε ορθοκανονικές

στήλες και άνω τριγωνικό µητρώο R ∈ R
n×n ώστε A = QR. Αν m = n τότε το Q είναι µοναδικό·

αν το A είναι αντιστρέψιµο ή έχει γραµµικά ανεξάρτητες στήλες τότε το R µπορεί να επιλεχθεί έτσι

ώστε να έχει ϑετικά στοιχεία στη διαγώνιο. Με αυτή την κανονικοποίηση τα Q,R είναι µοναδικά.
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Κεφάλαιο 3

Ιεραρχικοί Αλγόριθµοι Οµαδοποίησης:

Οικογένεια Αλγορίθµων PDDP

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µια οικογένεια ϕασµατικών αλγορίθµων οµαδοποίησης και

την εφαρµογή της στην οµαδοποίηση κειµενικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, οι αλγόριθ-

µοι που παρουσιάζουµε στηρίζονται στους αλγορίθµους kmeans και Principal Direction Divisive

Partitioning (PDDP) (Boley, 1998b). Ο PDDP ανήκει στην κατηγορία των ιεραρχικών αλγορίθµων

και χρησιµοποιεί πληροφορία από τον πρώτο κύριο άξονα (principal direction) του µητρώου όρων-

κειµένων. Στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας (Ζεϊµπέκης, 2005) αναπτύχθηκε ο αλγόριθµος

PDDP(l) που αποτελεί γενίκευση του PDDP και χρησιµοποιεί πληροφορία από περισσότερους κύ-

ϱιους άξονες. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, προτείνουµε ένα σύνολο µεθόδων που

ϐελτιώνουν τη διαδικασία της διάσπασης και ϐασίζονται σε ένα υβριδικό σχήµα που χρησιµοποιεί

τον αλγόριθµο kmeans (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008b; Zeimpekis and Gallopoulos, 2007,

2009). Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη δείχνουµε ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία

ϐελτιώνει τον αλγόριθµο PDDP τόσο ως προς την επίδοση όσο και προς την απόδοση, ενώ αντιµε-

τωπίζει τα προβλήµατα που εµφανίζουν αλγόριθµοι που στηρίζονται στον αλγόριθµο kmeans και

που σχετίζονται µε τον τρόπο αρχικοποίησης τους. Επιπλέον παρουσιάζουµε ένα ενιαίο πλαίσιο

αλγορίθµων πυρήνα (kernel methods) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που τα

δεδοµένα του προβλήµατος έχουν µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, παρουσιάζου-

µε αποδοτικές υλοποιήσεις για αλγορίθµους που στηρίζονται στον kmeans όπως επίσης και τον

αλγόριθµο kernel PDDP καθώς και τα σχετικά υβριδικά σχήµατα.

3.1 Εισαγωγή

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης χρησιµοποιούνται σε διάφορους τοµείς της επιστήµης των υπολογι-

στών όπως για παράδειγµα στην στατιστική, στην αναγνώριση προτύπων, στην επεξεργασία εικόνας

κ.α. Ερευνητικά, η περιοχή της οµαδοποίησης είναι ιδιαίτερα ενεργή, και υπάρχει πληθώρα ϐι-

ϐλιογραφικών πηγών. Μια καλή επισκόπηση των κυριότερων τεχνικών οµαδοποίησης, που αφορά
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τις εφαρµογές που µας ενδιαφέρουν, δίνεται στην εργασία (Berkhin, 2006) η οποία περιλαµ-

ϐάνεται στο ϐιβλίο Grouping Multidimensional Data: Recent Advances in Clustering (Kogan

et al, 2006). Χρήσιµες πηγές αποτελούν επίσης τα ϐιβλία Introduction to Clustering Large and

HighDimensional Data (Kogan, 2007), Pattern Classification and Scene Analysis (Duda and

Hart, 1973) και Pattern Recognition (Theodoridis and Koutroumbas, 1999) όπως επίσης και οι

συλλογές εργασιών από τα (Berry, 2004) και (Berry and Castellanos, 2007a).

Φορµαλιστικά, µπορούµε να ορίσουµε την οµαδοποίηση ως την διαδικασία της διαµέρισης

ενός m-διάστατου χώρου σε k περιοχές, έτσι ώστε τα διανύσµατα εισόδου, που ανήκουν σε κάθε

περιοχή, να ϐρίσκονται κοντά µεταξύ τους ως προς µια µετρική οµοιότητας, ενώ οι οµάδες να

είναι όσο το δυνατό περισσότερο διακριτές µε ϐάση την ίδια µετρική. Λιγότερο τυπικά, Ϲητούµενο

είναι ο διαχωρισµός των οντοτήτων µιας συλλογής σε οµάδες που συνδέονται µεταξύ τους µε ϐάση

κάποια γνωρίσµατα.

Το πρόβληµα της οµαδοποίησης, ανήκει στην κατηγορία των NP-πλήρων προβληµάτων (Shi

and Malik, 2000). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται προβλήµατα για τα οποία δεν υπάρχει

γνωστός πολυωνυµικός αλγόριθµος επίλυσης. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των αλγορίθµων που

εξετάζουµε και µπορεί κανείς να ϐρει στη ϐιβλιογραφία, αποτελούν ευρετικές προσεγγιστικές

τεχνικές, που δίνουν τοπικά ϐέλτιστες λύσεις.

Στα πλαίσια των εφαρµογών ανάκτησης κειµενικής πληροφορίας, οι αλγόριθµοι οµαδοποίη-

σης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σαν ανεξάρτητο όσο και σαν ϐοηθητικό εργαλείο. Στην

πρώτη περίπτωση, Ϲητούµενο είναι η οργάνωση της συλλογής σε ένα σύνολο οµάδων που µπο-

ϱούν να παρουσιαστούν στον χρήστη σε επίπεδες ή ιεραρχικές διαµερίσεις, µε ϐάση τις οποίες

ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στα περιεχόµενα της συλλογής. Παράδειγµα ενός συστήµατος

που υλοποιεί µια τέτοια προσέγγιση αποτελεί το σύστηµα Scatter/Gather (Cutting et al, 1992),

το οποίο δηµιουργεί δυναµικά ιεραρχίες κειµένων µε ϐάση τις οποίες µπορεί ο χρήστης να ϐρει

την πληροφορία που Ϲητά, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που περιγράφουν την κάθε οµάδα και

παράγονται από το ίδιο το σύστηµα. Εναλλακτικά, ένας αλγόριθµος οµαδοποίησης µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για τη ϐελτίωση των αποτελεσµάτων αλγορίθµων εξαγωγής σχετικών κειµένων. Στην

περίπτωση αυτή µετά την εφαρµογή του αλγορίθµου οµαδοποίησης, κάθε ερώτηµα συγκρίνεται

µε ένα αντιπροσωπευτικό µέλος κάθε οµάδας και σαν αποτέλεσµα επιστρέφονται οµάδες κειµένων

και όχι διακριτά κείµενα. Θεωρώντας ότι ο αλγόριθµος οµαδοποίησης µπορεί να δώσει χρήσιµη

πληροφορία για τη δοµή της συλλογής, η προσέγγιση αυτή µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά το

µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την απόδοση, εφόσον

τα διανύσµατα των κειµένων συγκρίνονται πλέον µε πολύ λιγότερα διανύσµατα που αντιστοιχούν

στις οµάδες της συλλογής.

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε «δυϊκό» τρόπο, στην εφαρµογή

τους σε συλλογές κειµένων. Για παράδειγµα, η οµαδοποίηση των όρων µιας συλλογής µπορεί να

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ευρετηρίων όρων. Για την εφαρµογή αυτή, αρχικά, εφαρµό-

Ϲουµε έναν αλγόριθµο οµαδοποίησης στις γραµµές ενός ΜΟΚ και κατασκευάζουµε ένα µεγάλο

αριθµό οµάδων όρων. Στη συνέχεια, µε ϐάση την χρήση των όρων στα κείµενα της συλλογής µπο-
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ϱούµε να ϑεωρήσουµε τους όρους κάθε οµάδας σχετικούς (ή συνώνυµους µε την ευρεία έννοια)

και να επεκτείνουµε ένα ερώτηµα µε τους σχετικούς όρους από τις οµάδες στις οποίες ανήκει ο

κάθε όρος αναζήτησης που εισάγει ο χρήστης.

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και

παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις πα-

ϱαπάνω εφαρµογές. Οι µέθοδοι που παρουσιάζουµε αποτελούν υβριδικές προσεγγίσεις, που στη-

ϱίζονται στους αλγορίθµους kmeans (Lloyd, 1982) και PDDP (Boley, 1998b) και χρησιµοποιούν

ϕασµατική πληροφορία από τα µητρώα εισόδου. Σκοπός µας είναι η ϐελτίωση της απόδοσης του

αλγορίθµου PDDP(l) (Zeimpekis and Gallopoulos, 2003) που αποτελεί γενίκευση του PDDP και

η αντιµετώπιση των προβληµάτων που εισάγονται από τον τρόπο αρχικοποίησης του αλγορίθµου

kmeans. Το σύνολο των µεθόδων που παρουσιάζουµε έχουν υλοποιηθεί σε MATLAB και είναι

διαθέσιµες στο εργαλείο TMG (Zeimpekis and Gallopoulos, 2006b), που παρουσιάζεται στο Κεφά-

λαιο 8. ΄Αλλα εργαλεία σε MATLAB που περιλαµβάνουν υλοποιήσεις αλγορίθµων οµαδοποίησης

είναι το Clustering Toolbox1, το ClusterPack2, το SOM Toolbox3 και το DCPR Toolbox4.

3.1.1 Κατηγοριοποίηση αλγορίθµων οµαδοποίησης

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης που στηρίζονται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου, µπορούν να

καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες :

∆ιαχωριστικοί αλγόριθµοι (Partitioning): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αλγόριθµοι που πα-

ϱάγουν επίπεδες διαµερίσεις των δεδοµένων εισόδου. Κύριο σηµείο διάκρισης των διαφόρων

αλγορίθµων της κατηγορίας αυτής, αποτελεί ο τρόπος αναπαράστασης της κάθε οµάδας. Σε

κάθε περίπτωση, κάθε οµάδα παριστάνεται σαν ένα επίπεδο (flat) του m-διάστατου χώρου.

Στην απλούστερη περίπτωση, το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε ένα και µόνο σηµείο του χώρου

που αντιπροσωπεύει το κεντροειδές της οµάδας. Η αναπαράσταση αυτή ορίζει µια ολόκλη-

ϱη οικογένεια αλγορίθµων, µε αλγόριθµο ϐάσης τον k-means. Οι µέθοδοι της οικογένειας

αυτής διακρίνονται µε ϐάση την µετρική οµοιότητας που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία

των οµάδων. Ο ϐασικός αλγόριθµος (Lloyd’s kmeans (Lloyd, 1982; Kanungo et al, 2002))

χρησιµοποιεί την µετρική της Ευκλείδειας απόστασης, ενώ µία από τις κυριότερες παραλ-

λαγές του, ο αλγόριθµος Spherical kmeans (Dhillon and Modha, 2001), χρησιµοποιεί το

συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των διανυσµάτων εισόδου. Το υπερσύνολο των αλγορίθµων

της κατηγορίας αυτής ορίζεται από τον αλγόριθµο q-flat (Mpekas et al, 2003), (Ζεϊµπέκης,

2005), όπου το q αντιστοιχεί στη διάσταση των επιπέδων που αναπαριστούν τις οµάδες.

Στα δύο άκρα της οικογένειας των αλγορίθµων αυτών, ϐρίσκεται ο ϐασικός αλγόριθµος k

means (Lloyd, 1982; Kanungo et al, 2002) για τον οποίο q = 0, και ο αλγόριθµος k-plane

(Bradley and Mangasarian, 1998) που αντιπροσωπεύει κάθε οµάδα µε ένα υπερεπίπεδο

1http://www.dcorney.com/ClusteringMatlab.html
2http://strehl.com/soft.html
3http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/
4http://neural.cs.nthu.edu.tw/jang/matlab/toolbox/DCPR/
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(hyperplane), για το οποίο q = m − 1. ΄Ολοι αυτοί οι αλγόριθµοι έχουν την ίδια δοµή, µε

την έννοια ότι στηρίζονται σε ένα επαναληπτικό σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο ξεκινώντας

από µία αρχική διαµέριση του χώρου (συνήθως τυχαία), σε κάθε ϐήµα, αρχικά ανατίθεται

κάθε σηµείο των δεδοµένων εισόδου σε µία οµάδα και στη συνέχεια ανανεώνεται το επίπεδο

της κάθε οµάδας µε ϐάση τα στοιχεία που ανατίθενται σε αυτή. Τέλος, σηµειώνουµε ότι

το ϐασικό µειονέκτηµα των αλγορίθµων της κατηγορίας αυτής, που προσπαθούµε να αντι-

µετωπίσουµε, είναι ότι τα αποτελέσµατα τους εξαρτώνται σε µεγάλο ϐαθµό από τον τρόπο

αρχικοποίησης των οµάδων.

Ιεραρχικοί αλγόριθµοι (Hierarchical): Στην κατηγορία αυτοί ανήκουν αλγόριθµοι που δη-

µιουργούν ιεραρχικές δοµές οµάδων (dendrograms). Οι αλγόριθµοι της κατηγορίας αυτής

χωρίζονται επιπλέον σε συσσωρευτικούς (agglomerative) και διαιρετικούς (divisive). Κύ-

ϱιο διαχωριστικό στοιχείο των δύο κατηγοριών, όπως υποδηλώνει και το όνοµα τους, είναι

ο τρόπος κατασκευής της δενδρικής δοµής. Στην πρώτη περίπτωση, των συσσωρευτικών

αλγορίθµων, η δενδρική δοµή κατασκευάζεται από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από n

διακριτές οµάδες όσες και ο αριθµός των δεδοµένων εισόδου. Αντίθετα, οι διαιρετικοί αλ-

γόριθµοι παράγουν την ιεραρχική δοµή από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από το πλήρες

σύνολο των δεδοµένων εισόδου. Στη γενική περίπτωση, κάθε ιεραρχικός αλγόριθµος απαιτεί

στην είσοδό του το πλήθος των οµάδων (όπως άλλωστε και οι διαχωριστικοί αλγόριθµοι).

Εναλλακτικά, ανοιχτό ϑέµα αποτελεί η εύρεση µεθόδων που µπορούν να προσδιορίσουν µε

αυτοµατοποιηµένο τρόπο τον αριθµό των οµάδων στη συλλογή. Αντιπροσωπευτικός αλγό-

ϱιθµος της κατηγορίας των διαιρετικών ιεραρχικών αλγορίθµων είναι ο αλγόριθµος PDDP

(Boley, 1998b; Littau and Boley, 2006; Boley, 1998a; Boley et al, 1999a), που αποτε-

λεί αντικείµενο της έρευνάς µας, ενώ αντιπροσωπευτικοί αλγόριθµοι της κατηγορίας των

συσσωρευτικών αλγορίθµων αποτελούν οι single linkage, complete linkage, group average,

µέθοδος Ward (Steinbach et al, 2000) κ.α. Οι διαφορές των αλγορίθµων αυτών έγκεινται

στον τρόπο επιλογής των οµάδων που συνενώνονται σε κάθε ϐήµα.

Αλγόριθµοι πυκνότητας (Densitybased): Οι αλγόριθµοι διαχωρισµού µε ϐάση τη πυκνότητα

, αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία αλγορίθµων, που κατασκευάζουν τις οµάδες ϐρίσκον-

τας περιοχές του χώρου µε µεγάλη σχετική πυκνότητα δεδοµένων εισόδου. Ο αλγόριθµος

kwindows (Vrahatis et al, 2002) αποτελεί παράδειγµα αλγορίθµου αυτής της κατηγορίας

και ϐάση του αλγορίθµου Oriented kwindows (Tasoulis et al, 2006) που έχει αναπτυχθεί

στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4. ΄Αλλοι αντι-

προσωπευτικοί αλγόριθµοι της κατηγορίας αυτής είναι οι DBSCAN (Ester et al, 1996) και

OPTICS (Ankerst et al, 1999).

3.1.2 Μετρικές αξιολόγησης

Στην ενότητα αυτή παραθέτουµε τις κυριότερες µετρικές αξιολόγησης των αλγορίθµων οµαδοποίη-

σης που προτείνονται στη ϐιβλιογραφία, και τις οποίες έχουµε χρησιµοποιήσει για την αξιολόγηση
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των προτεινόµενων µεθόδων.

Στο πρόβληµα της οµαδοποίησης, σε αντίθεση µε αυτό της κατηγοριοποίησης, Ϲητούµενο είναι

ο διαχωρισµός της πληροφορίας χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) (Theodoridis and Kou

troumbas, 1999). Πιο συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης, δεν

είναι γνωστή καµία πληροφορία σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων εισόδου. Αντί-

ϑετα, στην διαδικασία της κατηγοριοποίησης είναι γνωστό το σύνολο των κατηγοριών, καθώς και

η ανάθεση ενός συνόλου οντοτήτων σε αυτές, και Ϲητούµενο είναι η εύρεση της κατηγορίας για

νέα δεδοµένα εισόδου µε ϐάση την πληροφορία αυτή. Με ϐάση τα παραπάνω, είναι προφανές

ότι σε πραγµατικές συνθήκες, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης

µπορεί να στηριχθεί µόνο σε εσωτερικές µετρικές (internal measures) (Steinbach et al, 2000),

που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε αλγορίθµου και τα ίδια τα δεδοµένα.

Βασικό ϱόλο σε όλους τους αλγορίθµους που εξετάζουµε παίζει το κεντροειδές (centroid) ενός

συνόλου διανυσµάτων, το οποίο αντιστοιχεί στο µέσο όρο τους. ΄Εστω A ∈ R
m×n ένα ΜΟΚ. Το

κεντροειδές c ∈ R
m ορίζεται ως εξής :

c =
1

n

n∑

j=1

aj =
1

n
Ae (3.1)

όπου µε e συµβολίζουµε το διάνυσµα κατάλληλης διάστασης µε στοιχεία ej = 1,∀j. Συνηθισµένες

µετρικές αποτελούν η Ευκλείδεια απόσταση και το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ διανυσµάτων.

Στην πράξη, η εσωτερική µετρική που χρησιµοποιούµε για την αξιολόγηση ενός επαναληπτι-

κού αλγορίθµου οµαδοποίησης, του οποίου τα αποτελέσµατα εξαρτώνται σε µεγάλο ϐαθµό από την

αρχικοποίηση, εξαρτάται από την µετρική οµοιότητας που χρησιµοποιεί ο ίδιος ο αλγόριθµος. Για

παράδειγµα, στην περίπτωση του αλγορίθµου kmeans, όπου Ϲητούµενο είναι η ελαχιστοποίηση

της απόστασης κάθε διανύσµατος εισόδου από το κεντροειδές της οµάδας στην οποία ανήκει, η

αντίστοιχη εσωτερική µετρική δίνεται από το άθροισµα των αποστάσεων των διανυσµάτων εισόδου

από τα κεντροειδή τους. Αν δηλαδή συµβολίσουµε µε k τον αριθµό των οµάδων, µε πj την οµάδα j

και µε nj τον αριθµό των στοιχείων που περιέχει η αντίστοιχη οµάδα, η εσωτερική µετρική δίνεται

από τον τύπο :

s =
k∑

i=1

∑

aj∈πi

‖aj − ci‖22 (3.2)

Η παραπάνω εσωτερική µετρική µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την αξιολόγηση των απο-

τελεσµάτων που δίνει ένας αλγόριθµος όταν αρχικοποιείται µε διαφορετικό τρόπο για τα ίδια

δεδοµένα εισόδου, όσο και για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που δίνουν διαφορετικοί αλγό-

ϱιθµοι για τα ίδια δεδοµένα εισόδου. Στα πειράµατα που παρουσιάζουµε, χρησιµοποιούµε τη

µετρική αυτή τόσο για την αξιολόγηση των διαφόρων αλγορίθµων όσο και για την σύγκρισή τους.

Οι συλλογές που χρησιµοποιούνται σε ερευνητικό επίπεδο συνοδεύονται από στοιχεία σχετι-

κά µε την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων. Στην περίπτωση των συλλογών κειµένων τις οποίες

διαπραγµατευόµαστε, τα κείµενα που παρέχονται, κατηγοριοποιούνται σε ένα σύνολο ϑεµατικών
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ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, είναι εφικτός ο έλεγχος των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου

οµαδοποίησης, σε σχέση µε την πραγµατική κατηγοριοποίηση των κειµένων. Οι αντίστοιχες µε-

τρικές που χρησιµοποιούµε καλούνται εξωτερικές µετρικές (external measures). Στην παρούσα

εργασία, αξιολογούµε τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων µε χρήση της µετρικής της εντροπίας. Στη

συνέχεια, συµβολίζουµε µε k τον αριθµό των οµάδων που παράγει ο αλγόριθµος, µε r τον αριθµό

των πραγµατικών οµάδων (κλάσεων) ενώ µε ni συµβολίζουµε τον αριθµό των κειµένων της οµάδας

i και nj
i τον αριθµό των οντοτήτων της κλάσης j που περιέχονται στην οµάδα i που δίνει ο αλγό-

ϱιθµος. Η µετρική της εντροπίας (Steinbach et al, 2000) µετρά το ϐαθµό συνεκτικότητας κάθε

οµάδας, µε την έννοια ότι µία συνεκτική οµάδα που περιέχει οντότητες από λίγες κλάσεις, δίνει

µικρή (ιδανικά µηδενική) εντροπία, ενώ αντίθετα µία οµάδα που περιέχει οντότητες από πολλές

κλάσεις δίνει µεγάλη εντροπία. Η συγκεκριµένη µετρική απαιτεί τον υπολογισµό της κατανοµής

των οντοτήτων κάθε οµάδας, που προκύπτει από τον αλγόριθµο, στις πραγµατικές οµάδες. ΄Εστω

pij = nj
i/ni ο λόγος των οντοτήτων της κλάσης j που ανήκουν στην οµάδα i ως προς το συνολικό

αριθµό οντοτήτων της οµάδας i. Η εντροπία της οµάδας i δίνεται από τον τύπο :

Ei = −
r∑

j=1

pij log2(pij)

Η συνολική εντροπία δίνεται από το Ϲυγισµένο µέσο όρο των αντιστοίχων τιµών για κάθε οµάδα,

µε το µέγεθός της :

E =
k∑

i=1

niE
n

΄Οσο πιο κοντά στο µηδέν είναι η τιµή της εντροπίας, τόσο καλύτερη είναι η οµαδοποίηση. Ζυγί-

Ϲοντας τις τιµές της εντροπίας ανά οµάδα µε τον αντίστροφο του δυαδικού λογαρίθµου του αριθµού

των κλάσεων, η µέγιστη τιµή της εντροπίας γίνεται ίση µε 1 (Zhao and Karypis, 2001).

΄Αλλες µετρικές που χρησιµοποιούνται στην πράξη είναι η µετρική F και η καθαρότητα.

Μετρική F (Fmeasure): Η συγκεκριµένη µετρική (Steinbach et al, 2000) χρησιµοποιεί τις

έννοιες της ακρίβειας (precision) και ανάκλησης (recall):

precision(i, j) =
nj

i

ni

recall(i, j) =
nj

i

nj

Η ακρίβεια ισοδυναµεί µε την τιµή pij που χρησιµοποιείται στον ορισµό της εντροπίας και

αντιστοιχεί στο λόγο των οντοτήτων της κλάσης j που περιέχονται στην οµάδα i ως προς

τον συνολικό αριθµό των οντοτήτων της οµάδας i, ενώ η ανάκληση αντιστοιχεί στο λόγο των

οντοτήτων της κλάσης j που περιέχονται στην οµάδα i ως προς τον συνολικό αριθµό των

οντοτήτων της κλάσης j. Η µετρική F για την οµάδα i και την κλάση j δίνεται από τη σχέση :

F(i, j) =
2 recall(i, j) × precision(i, j)

precision(i, j) + recall(i, j)
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Η µετρική F της κλάσης j, Fj , δίνεται από τη µέγιστη τιµή F(i, j) για i = 1, . . . , k. Τέλος,

η µετρική F του αποτελέσµατος του αλγορίθµου, δίνεται από το Ϲυγισµένο µέσο όρο των

αντιστοίχων τιµών των κλάσεων µε το µέγεθός τους :

F =

r∑

j=1

njFj

n

Η ποιότητα των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου είναι ανάλογη της τιµής της µετρικής F.

Καθαρότητα (purity): Η µετρική της καθαρότητας (Zhao and Karypis, 2001) λαµβάνει υπόψη

το τµήµα κάθε οµάδας που αποτελείται από τις οντότητες της κλάσης που περιέχει το µε-

γαλύτερο αριθµό από οντότητες στην οµάδα. Η καθαρότητα της οµάδας i δίνεται από τον

τύπο :

Pi =
1

ni
max

j
nj

i

Η καθαρότητα του αποτελέσµατος του αλγορίθµου δίνεται από το Ϲυγισµένο µέσο όρο των

αντιστοίχων τιµών για κάθε οµάδα:

P =

k∑

i=1

niPi

n

Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της καθαρότητας, τόσο καλύτερη είναι η

ποιότητα του αποτελέσµατος.

Στη συνέχεια επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας, κατά κύριο λόγο, στην εφαρµογή των αλ-

γορίθµων οµαδοποίησης σε συλλογές κειµένων. Σηµειώνουµε, παρόλα αυτά, ότι οι αλγόριθµοι

που εξετάζουµε έχουν ανάλογη εφαρµογή σε πλήθος άλλων προβληµάτων που διαπραγµατεύονται

οντότητες, που µπορούν να αναπαρασταθούν σε ένα διανυσµατικό χώρο.

3.2 Ο αλγόριθµος kmeans

Ο αλγόριθµος kmeans (Πίνακας 3.1) (Lloyd, 1982; Kanungo et al, 2002) αποτελεί τον πιο απλό

διαχωριστικό αλγόριθµο και την ϐάση για πολλούς άλλους αλγορίθµους οµαδοποίησης. Ο k

means εκτελεί µια επαναληπτική διαδικασία που συνοψίζεται στα παρακάτω ϐήµατα. Αρχικά

επιλέγονται k διανύσµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται σαν αρχικά κεντροειδή. Στο δεύτερο ϐήµα

όλα τα κείµενα της συλλογής συγκρίνονται µε τα κεντροειδή και τοποθετούνται στην οµάδα από την

οποία απέχουν τη µικρότερη (Ευκλείδεια) απόσταση. Με ϐάση αυτή την ανάθεση, τα κεντροειδή

ανανεώνονται και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να µην υπάρξει σηµαντική αλλαγή στα

κεντροειδή. Συγκεκριµένα, στο τέλος της επανάληψης t υπολογίζεται η ποσότητα (3.2) :

S(t)
km :=

k∑

i=1

∑

aj∈π
(t)
i

‖c(t)i − aj‖2
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0. Επιλογή k σηµείων σαν αρχικά κεντροειδή c
(0)
1 , c

(0)
2 , . . . , c

(0)
k

repeat

1. Ανάθεση κάθε σηµείου στο κοντινότερο κεντροειδές :

for j = 1 : n

for i = 1 : k

δi,j = ‖aj − c(t)i ‖
end

δmax = arg mini=1:k δi,j

π
(t+1)
i = π

(t+1)
i ∪ {aj}

end

2. Υπολογισµός των νέων κεντροειδών :

for i = 1 : k

c
(t+1)
i := 1

cardπ
(t+1)
i

∑

aj∈π
(t+1)
i

aj

end

until σύγκλιση

Πίνακας 3.1: Ο αλγόριθµος kmeans.

όπου c
(t)
i , i = 1, . . . , k το κεντροειδές της οµάδας π

(t)
i και aj ∈ π

(t)
i κείµενα της οµάδας αυτής.

Συγκρίνοντας την ποσότητα αυτή µε την αντίστοιχη ποσότητα S(t−1)
km της προηγούµενης επανάλη-

ψης, ο αλγόριθµος ολοκληρώνεται όταν |S(t)
km − S

(t−1)
km | < ε, όπου ε δοσµένη τιµή. Εναλλακτικά,

µπορούµε να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων. Ο παραπάνω αλγόριθµος

συχνά αναφέρεται και ως batch kmeans λόγω του τρόπου ανανέωσης των κεντροειδών. Εναλ-

λακτικά, τα κεντροειδή µπορούν να ανανεώνονται µετά από κάθε ανάθεση ενός µόνο σηµείου σε

κάποια οµάδα (incremental kmeans (Kogan et al, 2004; Larsen and Aone, 1999)).

Στην εργασία (Larsen and Aone, 1999) προτείνεται ο ιεραρχικός διαιρετικός αλγόριθµος bisec

ting kmeans (Πίνακας 3.2), ο οποίος στηρίζεται στον ϐασικό αλγόριθµο kmeans. Σε κάθε ϐήµα

ο αλγόριθµος επιλέγει µε κάποιο τρόπο κάποια οµάδα, την οποία διασπά σε δύο υποοµάδες µε τον

2means, ενώ η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να προκύψει ο επιθυµητός αριθµός οµάδων.

Σηµειώνουµε ότι, εναλλακτικά, σε κάθε ϐήµα µπορεί να εκτελεστεί ο αλγόριθµος kmeans για

οποιοδήποτε k.

1. Επιλογή της οµάδας που διασπάται.

2. ∆ιάσπαση σε δύο υποοµάδων µε χρήση του αλγορίθµου kmeans.

3. Επανάληψη των ϐηµάτων 1-2 µέχρι να προκύψουν k οµάδες.

Πίνακας 3.2: Ο αλγόριθµος bisecting kmeans.

Το ϐασικότερο µειονέκτηµα του kmeans και όλων των παραγώγων του, είναι ότι τα αποτε-

λέσµατά του εξαρτώνται σε µεγάλο ϐαθµό από την αρχικοποίηση των κεντροειδών. Με ϐάση την

εµπειρία µας, είναι δυνατό τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του αλγορίθµου στα ίδια δεδοµένα, να
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είναι εντελώς διαφορετικά, όταν αρχικοποιείται µε διαφορετικό τρόπο. Για την αντιµετώπιση του

προβλήµατος αυτού οι Bradley και Fayyad (Bradley and Fayyad, 1998) προτείνουν µια µέθοδο

αρχικοποίησης, σύµφωνα µε την οποία, ο αλγόριθµος kmeans αρχικά εφαρµόζεται σε ένα µικρό

υποσύνολο των δεδοµένων εισόδου και τα κεντροειδή που προκύπτουν χρησιµοποιούνται για την

αρχικοποίηση του αλγορίθµου για το πλήρες σύνολο δεδοµένων.

Στη συνέχεια αναλύουµε τον αλγόριθµο PDDP (Boley, 1998b; Zeimpekis and Gallopoulos,

2003) και προτείνουµε αποδοτικές υβριδικές µεθόδους που αντιµετωπίζουν το παραπάνω πρόβλη-

µα.

3.3 Ο αλγόριθµος PDDP

Ο αλγόριθµος «∆ιαιρετικού ∆ιαχωρισµού µε Βάση τους Κύριους ΄Αξονες» (Principal Direction Divi

sive Partitioning  PDDP) έχει προταθεί από τον Boley στην εργασία (Boley, 1998b). Ο αλγόριθµος

ανήκει στην κατηγορία των διαιρετικών ιεραρχικών αλγορίθµων οµαδοποίησης και χρησιµοποιεί

ϕασµατική πληροφορία από το ΜΟΚ. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά, η διαδικασία ξεκινά από µία

οµάδα που περιέχει όλα τα κείµενα. Η οµάδα αυτή διασπάται σε δύο υποοµάδες και στη συ-

νέχεια αναδροµικά, ο αλγόριθµος επιλέγει µε κάποιο κριτήριο µια οµάδα και την διασπά σε 2

υποσύνολα µέχρι να προκύψει ο επιθυµητός αριθµός οµάδων. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί

να οπτικοποιηθεί µε ένα δυαδικό δέντρο που περιέχει στη ϱίζα του το σύνολο των διανυσµάτων

των κειµένων και στα ϕύλλα τις τελικές οµάδες που προκύπτουν. Στη συνέχεια, περιγράφουµε τη

διαδικασία της διάσπασης και τον τρόπο επιλογής της οµάδας που διασπάται σε κάθε ϐήµα.

΄Εστω A(p) το m × np ΜΟΚ που αντιστοιχεί σε κάποιο κόµβο p του δυαδικού δέντρου. Το

µητρώο συνδιασποράς (covariance matrix) του A(p) ορίζεται ως εξής :

C(p) = (A(p) − c(p)(e(p))>)(A(p) − c(p)(e(p))>)> (3.3)

όπου

c(p) =
1

np

pnp∑

i=p1

ai =
1

np
A(p)e(p)

είναι το κεντροειδές των στηλών του µητρώου A(p), p1, . . . , pnp οι δείκτες των στηλών του A που

ανήκουν στην οµάδα p και e(p) ∈ R
np το διάνυσµα µε e

(p)
i = 1, i = 1, . . . , np. Τα διαγώνια

στοιχεία cii, του µητρώου C(p) µετρούν τη διασπορά της τιµής της συχνότητας εµφάνισης του όρου

i, ενώ κάθε στοιχείο, εκτός διαγωνίου cij, i 6= j, µετρά την συνδιασπορά για τους όρους i και

j. Το µητρώο C(p) είναι συµµετρικό ϑετικά ηµιορισµένο, συνεπώς έχει µη αρνητικές ιδιοτιµές

και τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε διακριτές ιδιοτιµές είναι ορθογώνια µεταξύ τους. Τα

ιδιοδιανύσµατα του µητρώου C(p) που αντιστοιχούν στις µεγαλύτερες ιδιοτιµές καλούνται κύριοι

άξονες (principal components) του µητρώου A(p). Η τεχνική της ανάλυσης σε κύριους άξονες

(Principal Component Analysis  PCA) έχει διάφορες εφαρµογές όπως για παράδειγµα συµπίεση

και ανάλυση εικόνας (Jolliffe, 2002).
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Είσοδος: Μητρώο όρων-κειµένων A, επιθυµητός

αριθµός οµάδων k

΄Εξοδος: ∆οµή pddp_tree

Αρχικοποίηση pddp_tree (A)

for i = 1 : k − 1

Επιλογή του κόµβου προς διάσπαση p

΄Εστω A(p) το µητρώο όρων-κειµένων του κόµβου

p, και c(p) το κεντροειδές του

Υπολογισµός της πρώτης ιδιάζουσας τριπλέτας

[up1, sp1, vp1 ] του (A(p) − c(p)(e(p))>)

Ανάθεση κάθε στήλης apj
του A(p) στον κόµβο 2i

ή 2i+ 1 σύµφωνα µε το πρόσηµο του

u>p1
(αpj

− c(p)) ή του στοιχείου j του vp1

Ανανέωση pddp_tree

end

Πίνακας 3.3: Ο αλγόριθµος PDDP (Boley, 1998b).

Η διάσπαση σε ιδιοτιµές του µητρώου C(p) µπορεί να υπολογιστεί απευθείας από τη διάσπαση

σε ιδιάζουσες τιµές του µητρώου A(p) − c(p)(e(p))>, εφόσον :

A(p) − c(p)(e(p))> = UΣV > και C(p) = UΣ2U>

Εποµένως, οι κύριοι άξονες του µητρώου A(p) δίνονται από τα αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα που

αντιστοιχούν στις µεγαλύτερες ιδιάζουσες τιµές του µητρώου A(p) − c(p)(e(p))>. Ο αλγόριθµος

PDDP χρησιµοποιεί κατά τη διαδικασία της διάσπασης τον πρώτο κύριο άξονα, έστω up1 , που

δίνει την κατεύθυνση της µέγιστης διασποράς στα δεδοµένα και ο οποίος αντιστοιχεί στο «µέγιστο»

αριστερό ιδιάζον διάνυσµα, δηλαδή στο ιδιάζον διάνυσµα που αντιστοιχεί στη µέγιστη ιδιάζουσα

τιµή του m× np υποµητρώου A(p) του A (Boley, 1998b). Πιο συγκεκριµένα, κάθε κείµενο j της

οµάδας p τοποθετείται στην «αριστερή» ή «δεξιά» υποοµάδα, ανάλογα µε το πρόσηµο του εσωτερικού

γινοµένου (u>p1
(aj − c(p))). Εφόσον

(u>p1
(A(p) − c(p))) = σp1v

>
p1

και εφόσον κάθε ιδιάζουσα τιµή είναι ϑετική, προκύπτει ότι η ανάθεση του κάθε κειµένου στις

υποοµάδες εξαρτάται από το πρόσηµο του αντίστοιχου στοιχείου του «µέγιστου» δεξιού ιδιάζοντος

διανύσµατος.

Η επιλογή της οµάδας που διασπάται γίνεται µε ϐάση µια µετρική της διασποράς των διανυ-

σµάτων της οµάδας γύρω από τα κεντροειδές της (Boley, 1998b). Πιο συγκεκριµένα, η µετρική

που χρησιµοποιείται δίνεται από τον τύπο (3.2):

sp =
∥
∥
∥A(p) − c(p)(e(p))>

∥
∥
∥

F
(3.4)
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Η οµάδα που διασπάται είναι αυτή µε τη µεγαλύτερη τιµή διασποράς. Η χρήση της παραπά-

νω µετρικής έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ισοζυγισµένων οµάδων, εφόσον στον υπολογισµό

της διασποράς συµµετέχουν όλα τα διανύσµατα της οµάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η πιθα-

νότητα επιλογής µιας οµάδας να αυξάνεται τόσο, όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της οµάδας.

΄Αλλες µετρικές που λαµβάνουν υπόψη και το σχήµα των οµάδων δίνονται στα (Savaresi et al,

2002; Tasoulis and Tasoulis, 2008). Ο αλγόριθµος PDDP δίνεται στον Πίνακα 3.3. Η δοµή

pddp_tree αποθηκεύει το δυαδικό δέντρο και κάθε στοιχείο της διατηρεί πληροφορία για τους

δείκτες των στηλών του µητρώου που ανήκουν στην αντίστοιχη οµάδα, το κεντροειδές των στηλών

αυτών, την πρώτη ιδιάζουσα τριπλέτα του υποµητρώου, την τιµή της διασποράς και δείκτες προς

τους κόµβους-παιδιά. Η ϱίζα του δέντρου αντιστοιχεί στην αρχική οµάδα που περιέχει όλα τα

κείµενα. Για τη δηµιουργία k οµάδων, ο αλγόριθµος εκτελεί k − 1 ϐήµατα. Το κυρίαρχο κό-

στος κάθε ϐήµατος συνίσταται στον υπολογισµό της µέγιστης ιδιάζουσας τριπλέτας ενός µητρώου

που αντιστοιχεί στην ανανέωση 1ης τάξης ενός υποµητρώου του A. Λαµβάνοντας υπόψη το µέγε-

ϑος των ΜΟΚ που εµφανίζονται στην πράξη, γίνεται σαφές ότι η εφαρµογή «πυκνών» αλγορίθµων

υπολογισµού της διάσπασης SVD, που υπολογίζουν την πλήρη διάσπαση, όπως αυτοί που υλο-

ποιούνται στη ϐιβλιοθήκη LAPACK (Anderson et al, 1999) ή ακόµα και «πυκνών» αλγορίθµων που

υπολογίζουν ένα υποσύνολο των ιδιαζόντων διανυσµάτων (Van Huffel, 1990), είναι απαγορευτική.

Για τον παραπάνω υπολογισµό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τεχνικές αραιών µητρώων, όπως

ο αλγόριθµος Lanczos (Cullum et al, 1983; Larsen, 1998; Lehoucq et al, 1998) . Επιπλέον, ο

αλγόριθµος PDDP υπολογίζει τη µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα µητρώων της µορφής A(j) − c(j)e>,

όπου c(j) το κεντροειδές της οµάδας. Χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο τύπου Lanczos, όπως

π.χ. τη ϱουτίνα svds της MATLAB , που έχουν στον πυρήνα του υπολογισµού γινόµενα µητρώου-

διανύσµατος, είναι εφικτό να υπολογίσουµε την ιδιάζουσα τριπλέτα χωρίς να υπολογίσουµε άµεσα

το µητρώο A(j) − c(j)e>, εφόσον το γινόµενο του µητρώου µε ένα διάνυσµα x µπορεί να υπολο-

γιστεί ως A(j)x − (e>x)c(j) µε κόστος ενός γινοµένου µητρώου-διανύσµατος και µιας τριαδικής

πράξης διανυσµάτων (saxpy ) της µορφής z ← y + αx. Επιπλέον, το κόστος του υπολογισµού

µπορεί να µειωθεί ακόµα περισσότερο, εφόσον µας ενδιαφέρει µόνο το πρόσηµο των στοιχείων του

µέγιστου δεξιού διανύσµατος. Οι παραπάνω ιδιότητες οδηγούν σε έναν αποδοτικό αλγόριθµο, του

οποίου ο κύριος υπολογιστικός πυρήνας είναι ο υπολογισµός της µέγιστης ιδιάζουσας τριπλέτας

υποµητρώων του συνολικού µητρώου. Ενδιαφέρουσες εφαρµογές και επεκτάσεις του αλγορίθµου

δίνονται στις εργασίες (Boley, 1998a; Boley et al, 1999b; Littau and Boley, 2003; Borst and

Boley, 1999; Littau and Boley, 2001).

3.4 Ο αλγόριθµος PDDP(l)

Στην ενότητα αυτή υπενθυµίζουµε για λόγους πληρότητας τον αλγόριθµο PDDP(l) (Zeimpekis

and Gallopoulos, 2003) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασί-

ας (Ζεϊµπέκης, 2005). Ο αλγόριθµος PDDP(l) αποτελεί γενίκευση του PDDP που ϐελτιώνει την

επίδοση του ϐασικού αλγορίθµου, χρησιµοποιώντας περισσότερους (l) κύριους άξονες κατά τη δια-
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δικασία της διάσπασης. Στη συνέχεια περιγράφουµε τον αλγόριθµο ϐασιζόµενοι στη γεωµετρική

ερµηνεία της διαδικασίας της διάσπασης.

΄Οπως είδαµε, ο ϐασικός αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα (up1 , σp1 , vp1)

του µητρώου A(p) − c(p)(e(p))> κατά τη ϕάση της διάσπασης, και τοποθετεί κάθε στοιχείο j της

οµάδας p στην αριστερή ή δεξιά υποοµάδα ανάλογα µε το πρόσηµο του u>p1
(api
−c(p)). Στην πράξη

ο υπολογισµός των εσωτερικών γινοµένων δεν είναι αναγκαίος, καθώς τα Ϲητούµενα πρόσηµα

δίνονται από το «µέγιστο» δεξιό ιδιάζον διάνυσµα. Σηµειώνουµε ότι για κάθε z ∈ R
m, το σύνολο

των σηµείων z − c(p) που ικανοποιούν την ισότητα u>p1
(z − c(p)) = 0 ορίζουν ένα υπερεπίπεδο που

περνάει από την αρχή των αξόνων και είναι ορθογώνιο στο up1. Συνεπώς, η υποοµάδα στην οποία

τοποθετείται ένα σηµείο καθορίζεται από την περιοχή του χώρου στην οποία ϐρίσκεται το σηµείο

αυτό σε σχέση µε το υπερεπίπεδο, δηλαδή το υπερεπίπεδο χωρίζει τον χώρο σε δύο περιοχές που

καθορίζουν τις δύο υποοµάδες.

Με ϐάση την παραπάνω γεωµετρική ερµηνεία, χρησιµοποιώντας τις δύο πρώτες ιδιάζουσες

τριπλέτες (up1, σp1 , vp1) και (up2 , σp2, vp2) χωρίζουµε το χώρο σε 4 περιοχές (τεταρτηµόρια) χρησι-

µοποιώντας τα δύο υπερεπίπεδα u>p1
(z − c(p)) = 0 και u>p2

(z − c(p)) = 0. Με ανάλογο τρόπο, στη

γενική περίπτωση, χρησιµοποιώντας τις l πρώτες ιδιάζουσες τριπλέτες (upj
, σpj

, vpj
), j = 1, . . . , l,

του µητρώου A(p) − c(p)(e(p))>, µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε κάθε σηµείο στο χώρο R
m µε

ϐάση τη ϑέση του σχετικά µε τα l υπερεπίπεδα u>pj
(z − c(p)) = 0, j = 1, . . . , l. Τα l υπερεπίπεδα

τέµνονται στην αρχή των αξόνων και κατά συνέπεια χωρίζουν το χώρο σε 2l περιοχές, που ορίζουν

2l υποοµάδες. Η υποοµάδα στην οποία τοποθετείται κάθε στοιχείο της οµάδας που διασπάται ορί-

Ϲεται από το συνδυασµό των προσήµων των συντελεστών προβολής του αντίστοιχου σηµείου στους

πρωτεύοντες κύριους άξονες. Συµβολίζοντας µε U
(p)
l και V

(p)
l τα m× l και np× l µητρώα αντίστοι-

χα, των «µέγιστων» αριστερών και δεξιών ιδιαζόντων διανυσµάτων του µητρώου A(p) − c(p)(e(p))>

και µε Σ
(p)
l το µητρώο των l ιδιαζουσών τιµών, οι συντελεστές προβολής δίνονται από τον τύπο :

(U
(p)
l )>(A(p) − c(p)(e(p))>) = Σ

(p)
l (V

(p)
l )>,

Συνεπώς, οι συντελεστές της προβολής κάθε στήλης a
(p)
j − c(p) στο χώρο στηλών του U

(p)
l , δίνεται

από την αντίστοιχη στήλη του µητρώου Σ
(p)
l (V

(p)
l )>, και εφόσον οι l ιδιάζουσες τιµές είναι ϑετικές,

τα πρόσηµα των συντελεστών προβολής δίνονται από τη γραµµή j του µητρώου V
(p)
l .

Ο αλγόριθµος PDDP(l) χρησιµοποιεί την παραπάνω διαδικασία κατά τη διάσπαση ενός κόµ-

ϐου, όπου η παράµετρος l καθορίζει τον αριθµό των κύριων αξόνων που χρησιµοποιούνται. Ο

αλγόριθµος περιγράφεται στον Πίνακα 3.4 και αποτελεί γενίκευση του PDDP (l = 1). ΄Οπως και ο

ϐασικός αλγόριθµος, ο PDDP(l) επιλέγει για διάσπαση την οµάδα µε τη µεγαλύτερη τιµή διασπο-

ϱάς χρησιµοποιώντας τον τύπο 3.4, και στη συνέχεια τη διασπά σε 2l υποοµάδες, κατασκευάζοντας

µε αυτό τον τρόπο ένα δέντρο µε 2l παιδιά ανά κόµβο. Σηµειώνουµε ότι ο αλγόριθµος δηµιουργεί

σε κάθε ϐήµα (2l − 1) επιπλέον οµάδες, εποµένως δεν είναι δυνατή η δηµιουργία οποιουδήποτε

αριθµού οµάδων. Ο επιθυµητός αριθµός οµάδων µπορεί να κατασκευαστεί µόνο αν ο αριθµός

(k − 1)/(2l − 1) είναι ακέραιος. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατή η χρήση λιγότερων κύριων

αξόνων σε επιλεγµένα ϐήµατα του αλγορίθµου, ώστε να προκύψει ο Ϲητούµενος αριθµός οµάδων.
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Είσοδος: Μητρώο όρων-κειµένων A, επιθυµητός αριθµός

οµάδων k, αριθµός κύριων αξόνων l

΄Εξοδος: ∆οµή pddp_tree , µε
⌈

k−1
2l−1

⌉

(2l − 1) + 1 κόµβους-ϕύλλα

Αρχικοποίηση pddp_tree (A)

for i = 1 :
⌈

k−1
2l−1

⌉

Επιλογή του κόµβου προς διάσπαση p

΄Εστω A(p) το µητρώο όρων-κειµένων του κόµβου

p και c(p) το κεντροειδές του.

Υπολογισµός των l πρώτων ιδιαζουσών τριπλετών

[upj
, spj

, vpj
], j = 1, ..., l του (A(p) − c(p)(e(p))>)

Ανάθεση κάθε στήλης apj
του A(p) στον κόµβο

2 + (i− 2)2l + j, j = 0 : 2l − 1 ανάλογα

µε τα πρόσηµα της γραµµής j του [vp1, ..., vpl
].

Ανανέωση pddp_tree

end

Πίνακας 3.4: Ο αλγόριθµος PDDP(l) (Zeimpekis and Gallopoulos, 2003).

Η παραπάνω ιδέα µπορεί να γενικευτεί µε τον εξής τρόπο. ΄Εστω ότι Ϲητούµενο είναι η δη-

µιουργία k οµάδων και ο αριθµός log2 k είναι ακέραιος. Σε αυτή την περίπτωση, µπορούµε να

πετύχουµε το Ϲητούµενο χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο PDDP(l) για l = log2 k. Αντίθετα, αν ο

αριθµός log2 k δεν είναι ακέραιος µπορούµε στο πρώτο ϐήµα του αλγορίθµου να χρησιµοποιήσου-

µε το µέγιστο δυνατό αριθµό κύριων αξόνων l1 ώστε 2l1 ≤ k. Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και στο

δεύτερο ϐήµα, χρησιµοποιώντας το µέγιστο δυνατό αριθµό κύριων αξόνων l2 ώστε 2l2 ≤ k−2l1 +1.

Καλούµε τον αλγόριθµο αυτό PDDP(maxl) (Zeimpekis and Gallopoulos, 2003).

΄Οπως αναφέραµε, για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, είναι απαραίτητο

να χρησιµοποιηθούν επαναληπτικές µέθοδοι για αραιά µητρώα (sparse matrix methods). Στο

Κεφάλαιο 5 δίνουµε στοιχεία για το κόστος υπολογισµού τέτοιων επαναληπτικών µεθόδων, ενώ στο

Παράρτηµα Α΄ περιγράφεται ένα σύνολο µεθόδων. Με ϐάση το στοιχείο αυτό και σε συνδυασµό

µε το γεγονός ότι το µέγεθος των υποµητρώων που προκύπτουν σε κάθε ϐήµα των παραπάνω

µεθόδων δεν µπορεί να είναι γνωστό, γίνεται ϕανερό ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής ανάλυση

του κόστους. Σηµειώνουµε όµως, ότι η γενίκευση του αλγορίθµου PDDP, µπορεί να επιταχύνει

σηµαντικά τη διαδικασία οµαδοποίησης, στην περίπτωση που οι ιδιάζουσες τιµές των µητρώων

είναι κοντά µεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, αν για παράδειγµα χρησιµοποιούµε τη µέθοδο

PDDP(l) για l = 2, το επιπλέον κόστος για τον υπολογισµό της δεύτερης ιδιάζουσας τριπλέτας σε

κάθε ϐήµα αναµένεται να είναι µικρό. Επιπλέον, σε επόµενα ϐήµα, ο υπολογισµός της διάσπασης

γίνεται για µικρότερα υποµητρώα.
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3.5 Υβριδικοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης
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Σχήµα 3.1: Εντροπία αλγορίθµων kmeans, bisecting kmeans και PDDP για 20 διακριτά πει-

ϱάµατα.

΄Οπως ήδη αναφέραµε, ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του αλγορίθµου kmeans και όλων των

παραλλαγών του (όπως ο αλγόριθµος bisecting kmeans), είναι ότι η ποιότητα του αποτελέσµατος

εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από τον τρόπο αρχικοποίησης των κεντροειδών. ΄Οπως δείχνουµε στη

συνέχεια, ο αλγόριθµος PDDP προσεγγίζει την µέση ποιότητα που προκύπτει από τον kmeans ενώ

το αποτέλεσµα είναι ντετερµινιστικό. Στην πράξη, σύµφωνα µε πειραµατικά αποτελέσµατα από

το (Kogan et al, 2004), όταν τα αποτελέσµατα της οµαδοποίησης του PDDP χρησιµοποιούνται για

την αρχικοποίηση του kmeans η ϐελτίωση δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Στο Σχήµα 3.1 δίνεται

η τιµή της εντροπίας που προκύπτει από την εφαρµογή των αλγορίθµων kmeans, bisecting k

means και PDDP σε ένα υποσύνολο της συλλογής Reuters21578. Για τους αλγορίθµους kmeans

και bisecting kmeans εκτελέστηκαν 20 διακριτά πειράµατα, ενώ η αρχικοποίηση των κεντροειδών

σε κάθε πείραµα έγινε µε τυχαίο τρόπο. Παρατηρούµε ότι η ποιότητα, τόσο του αλγορίθµου k

means όσο και του bisecting kmeans, µεταβάλλεται σηµαντικά µεταξύ των πειραµάτων. Αντίθετα,

ο αλγόριθµος PDDP δίνει σταθερό αποτέλεσµα που προσεγγίζει τη µέση ποιότητα του kmeans,

υστερεί όµως σηµαντικά σε σχέση µε το ϐέλτιστο αποτέλεσµα του. Συγκρινόµενος µε τον αλγόριθµο

bisecting kmeans, ο PDDP παρουσιάζει ϐελτίωση της µέσης επίδοσης του. Σηµειώνουµε ότι, αν

και παρουσιάζουµε αποτελέσµατα που αφορούν µια απλή συλλογή, τα παραπάνω συµπεράσµατα

προκύπτουν από µια εκτεταµένη µελέτη της συµπεριφοράς των τριών αλγορίθµων.
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Με ϐάση τα παραπάνω, και µε δεδοµένο το ότι η ιεραρχική δοµή που προκύπτει από τους

αλγορίθµους PDDP και bisecting kmeans είναι ένα επιθυµητό χαρακτηριστικό για µια πληθώρα

εφαρµογών, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο αλγόριθµος PDDP αποτελεί µια καλή µεν επιλογή

για οµαδοποίηση κειµενικής πληροφορίας, µειονεκτεί όµως, ως προς την αποτελεσµατικότητα

διαχωριστικών αλγορίθµων, όπως ο kmeans.

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, έχουµε αναπτύξει ένα σύνολο υβριδικών σχηµάτων

µε σκοπό τόσο τη ϐελτίωση του PDDP, όσο και την αντιµετώπιση των προβληµάτων του kmeans

και των παραλλαγών του, που σχετίζονται µε τον τρόπο αρχικοποίησης των αλγορίθµων αυτών.

Στη συνέχεια, περιγράφουµε αυτά τα υβριδικά σχήµατα (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008b;

Zeimpekis and Gallopoulos, 2007, 2009).

΄Εστω ότι Ϲητούµενο είναι ο υπολογισµός ενός διανύσµατος d µε στοιχεία δj ∈ {±1}, του

οποίου οι τιµές δίνουν την οµάδα στην οποία ανήκει το κάθε κείµενο, δηλαδή αν δj = 1 το κείµενο

j ανήκει στην οµάδα C1 ενώ αν δj = −1 το κείµενο j ανήκει στην οµάδα C2. Για το παραπάνω

πρόβληµα χρησιµοποιούµε το αρκτικόλεξο CIVP (Cluster Indicator Vector Problem). Τα υβριδικά

σχήµατα που προτείνουµε χρησιµοποιούν το παρακάτω αποτέλεσµα:

Θεώρηµα 3.5.1 (Ding and He (2004)) ΄Εστω A ∈ R
m×n το ΜΟΚ µιας συλλογής. Για τον αλ-

γόριθµο kmeans, όπου k = 2, η συνεχής λύση του προβλήµατος CIVP δίνεται από τον πρώτο

κύριο άξονα p = [π1, . . . , πn] του A, δηλαδή τα κείµενα τοποθετούνται σε δύο οµάδες ως εξής :

C1 = {j|πj ≤ 0}, C2 = {j|πj > 0}, όπου i = 1, . . . , n.

Το παραπάνω ϑεώρηµα υποδεικνύει ότι αν χαλαρώσουµε τη συνθήκη δj ∈ {±1} και επιτρέ-

ψουµε στο διάνυσµα d να παίρνει συνεχείς τιµές, η λύση του χαλαρωµένου προβλήµατος δίνεται

από τον πρώτο κύριο άξονα p. Εποµένως, η διάσπαση ενός συνόλου κειµένων µπορεί µε αυτό

τον τρόπο να γίνει µε ϐάση τη ϑέση του συντελεστή προβολής του αντίστοιχου διανύσµατος στον

πρώτο κύριο άξονα, σε σχέση µε την αρχή των αξόνων. Σύµφωνα µε το ϑεώρηµα, η διάσπαση

ενός συνόλου κειµένων µε αυτό τον τρόπο, µπορεί να αποτελεί ένα καλό σηµείο εκκίνησης κατά

την εφαρµογή του αλγορίθµου kmeans, για k = 2. Εναλλακτικά, µπορούµε να ϑεωρήσουµε τη

µεθοδολογία αυτή ως µια ϐελτίωση της διαδικασίας της διάσπασης στον αλγόριθµο PDDP. Στη-

ϱιζόµενοι σε αυτό το αποτέλεσµα, προτείνουµε τη χρήση της τεχνικής PCA κατά τη διαδικασία

της αρχικοποίησης στον αλγόριθµο bisecting kmeans και καλούµε τον συγκεκριµένο αλγόριθµο

PDDP2MEANS (PDDP with 2means).

Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο PDDP2MEANS, τα αρχικά κεντροειδή σε κάθε ϐήµα εξαρτών-

ται από την ταξινόµηση των στοιχείων του διανύσµατος p, δηλαδή c1 = (1/n1)
∑

j:πj≤0 aj και

c2 = (1/n2)
∑

j:πj>0 aj , όπου n1 και n2 είναι ο αριθµός των µη αρνητικών και αρνητικών στοιχεί-

ων του p αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι µε την παραπάνω διαδικασία µπορούµε να αντιµετωπί-

σουµε το πρόβληµα της απροσδιοριστίας των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου bisecting kmeans.

Παρόλο που το ϑεώρηµα 3.5.1 δίνει µια λύση για το χαλαρωµένο πρόβληµα, η λύση αυτή µπο-

ϱεί να µην είναι η ϐέλτιστη για το διακριτό πρόβληµα, εφόσον το µηδέν δεν είναι απαραίτητα το

ϐέλτιστο σηµείο τοµής στο διάνυσµα p. Το αποτέλεσµα του ϑεωρήµατος εξασφαλίζει απλά, ότι η
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ϐέλτιστη λύση στο χαλαρωµένο πρόβληµα δίνεται από την ταξινόµηση των στοιχείων του διανύ-

σµατος p. ΄Εχοντας σαν δεδοµένη την ταξινόµηση των στοιχείων του διανύσµατος p, µπορούµε να

αναζητήσουµε το ϐέλτιστο σηµείο τοµής ελέγχοντας όλες τις δυνατές διαµερίσεις των κειµένων και

επιλέγοντας εκείνη που δίνει την καλύτερη τιµή για την αντικειµενική συνάρτηση του αλγορίθµου

kmeans. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να αποδείξουµε το ακόλουθο λήµµα:

Λήµµα 3.5.1 ΄Εστω A ∈ R
m×n και (j1, j2, . . . , jn) µια µετάθεση των στηλών του µητρώου A.

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω ορολογία, το ϐέλτιστο σηµείο τοµής για τον αλγόριθµο 2means

σύµφωνα µε τη µετάθεση αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε κόστος O(mn).

Απόδειξη. ΄Εστω {aj1aj2 . . . ajn} µια µετάθεση των στηλών του µητρώουA καιC1 = {aj1 . . . ajl
},

C2 = {ajl+1
. . . ajn} µια διαµέριση τους. Η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης του kmeans για

τις οµάδες C1 και C2 είναι :

s1 =

jl∑

i=j1

‖ai − c1‖2 =

jl∑

i=j1

‖ai‖2 − l‖c1‖2

s2 =

jn∑

i=jl+1

‖ai − c2‖2 =

jn∑

i=jl+1

‖ai‖2 − (n− l)‖c2‖2

ενώ η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης συνολικά είναι s = s1 + s2. ΄Εστω η διαµέριση Ĉ1 =

{aj1 . . . ajl
ajl+1

}, Ĉ2 = {ajl+2
. . . ajn}. Τα νέα κεντροειδή είναι :

ĉ1 =
lc1 + ajl+1

l + 1
, ĉ2 =

lc2 − ajl+1

n− l − 1

ενώ :

ŝ =

jn∑

i=j1

‖ai‖2 − (l + 1)ĉ1 − (n− l − 1)ĉ2

Από τις παραπάνω σχέσεις, είναι προφανές ότι τόσο η ανανέωση των κεντροειδών όσο και ο υπολο-

γισµός της νέας τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης έχουν κόστος O(m) πράξεις. Η διαδικασία

αυτή εκτελείται (n− 1) ϕορές εποµένως το συνολικό κόστος είναι O(mn) πράξεις.

Χρησιµοποιώντας το παραπάνω λήµµα, µπορούµε να ϐρούµε τη ϐέλτιστη λύση του χαλαρω-

µένου προβλήµατος, τοπικά σε κάθε ϐήµα, υπολογίζοντας τον πρώτο κύριο άξονα p του µητρώου

A. Ο διαχωρισµός που προκύπτει µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στον αλγόριθµο PDDP.

Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αρχικοποίηση του 2means στον αλγόριθµο bi

secting kmeans. Καλούµε τους προκύπτοντες αλγορίθµους PDDPOC (PDDP with Optimal Cut

for 2means) και PDDPOC2MEANS (PDDP with Optimal Cut and 2means) αντίστοιχα.

΄Οπως έχουµε ήδη αναφέρει, ο διαχωρισµός σε κάθε ϐήµα του αλγορίθµου PDDP, γίνεται µε

ϐάση το πρόσηµο των στοιχείων του «µέγιστου» δεξιού ιδιάζοντος διανύσµατος, ενώ στη γενίκευ-

ση του PDDP(l) , χρησιµοποιούµε το συνδυασµό των προσήµων των l πρώτων δεξιών ιδιαζόντων
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Σχήµα 3.2: Ιστόγραµµα των συντελεστών προβολής που χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο

PDDP.

διανυσµάτων. Με αυτό τον τρόπο όµως, δεν λαµβάνουµε υπόψη το µέγεθος των αντιστοίχων συν-

τελεστών προβολής. Στο Σχήµα 3.2 παρουσιάζουµε ένα ιστόγραµµα των συντελεστών προβολής

που προκύπτουν κατά το πρώτο ϐήµα του αλγορίθµου PDDP σε ένα ΜΟΚ που προέρχεται από τη

συλλογή Reuters21578. Από το ιστόγραµµα ϕαίνεται ότι το µηδέν δεν είναι το ϐέλτιστο σηµείο

τοµής. Μια πιο λογική επιλογή είναι µια τιµή κοντά στο -0.1.

Με ϐάση το παραπάνω παράδειγµα, προτείνουµε µια εναλλακτική τεχνική που ϐασίζεται στο

πραγµατικό µέγεθος (Ευκλείδεια νόρµα) και όχι µόνο στην κατεύθυνση της προβολής κάθε δια-

νύσµατος στους κύριους άξονες, που ορίζεται από το πρόσηµο του συντελεστή προβολής. Στην

περίπτωση του ϐασικού αλγορίθµου, PDDP(1), χρησιµοποιούµε για κάθε κείµενο τον συντελεστή

προβολής του αντίστοιχου διανύσµατος στον πρώτο κύριο άξονα, ως την αναπαράσταση του στο

µονοδιάστατο χώρο και εκτελούµε τον αλγόριθµο 2means στο σύνολο των συντελεστών προβολής.

Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθοδολογίας είναι ότι η µονοδιάστατη αναπαράσταση επιτρέπει τον

αποδοτικό υπολογισµό της ϐέλτιστης λύσης ως προς την αντικειµενική συνάρτηση του 2means.

Για τον υπολογισµό του ϐέλτιστου σηµείου τοµής, ταξινοµούµε τους συντελεστές προβολής και

εξετάζουµε όλες τις δυνατές διαµερίσεις. Εφόσον η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης για κάθε

διαµέριση µπορεί να υπολογιστεί σε σταθερό χρόνο και εφόσον εξετάζουµε (n− 1) δυνατές διαµε-

ϱίσεις, το κόστος της διαδικασίας είναι O(n). Γενικεύοντας αυτή την ιδέα, µπορούµε στα πλαίσια

του αλγορίθµου PDDP(l), µε l ≥ 1, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε l κύριους άξονες και να υπο-
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Μέθοδος Περιγραφή

PDDP2MEANS Χρήση του πρώτου κύριου άξονα, διάσπαση και αρχι-

κοποίηση του 2means µε τα αποτελέσµατα.

PDDPOC Χρήση του πρώτου κύριου άξονα και εύρεση της ϐέλτι-

στης διάσπασης µε ϐάση την αντικειµενική συνάρτηση

του 2means.

PDDPOC2MEANS Χρήση του πρώτου κύριου άξονα και εύρεση της ϐέλτι-

στης διάσπασης µε ϐάση την αντικειµενική συνάρτηση

του 2means. Χρήση των αποτελεσµάτων για την αρχι-

κοποίηση του 2means.

PDDPOCPD Χρήση του 2means στο διάνυσµα των συντελεστών

προβολής στον πρώτο κύριο άξονα, εύρεση ϐέλτιστου

σηµείου τοµής ζ και µετατόπιση των αξόνων κατά ζ.

Εφαρµογή του ϐήµατος διάσπασης του PDDP.

Πίνακας 3.5: Υβριδικές µέθοδοι οµαδοποίησης.

λογίσουµε το ϐέλτιστο σηµείο τοµής σε κάθε κύριο άξονα. Αν συµβολίσουµε µε z := [ζ1 . . . ζn] το

διάνυσµα που έχει σαν στοιχεία τα l ϐέλτιστα σηµεία τοµής ανά διάσταση, µπορούµε να εφαρµό-

σουµε τον αλγόριθµο αφού πρώτα µετακινήσουµε την αρχή των αξόνων στον l-διάστατο χώρο κατά

z. Καλούµε τον αλγόριθµο αυτό PDDPOCPD.

Στον Πίνακα 3.5 περιγράφουµε εν συντοµία τη διαδικασία της διάσπασης για κάθε προτεινό-

µενη υβριδική µέθοδο.

3.5.1 Σχετικές µέθοδοι

΄Οπως αναφέραµε, ο αλγόριθµος PDDP ανήκει στην κατηγορία των ϕασµατικών µεθόδων οµαδο-

ποίησης. Η κατηγορία αυτή, περιλαµβάνει ένα πλήθος µεθόδων που έχουν σαν σηµείο εκκίνησης,

µεθόδους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προβλήµατος της διαµέρισης γραφηµάτων (Pothen

et al, 1990; Shi and Malik, 2000; Kannan et al, 2004; Zha et al, 2001; Dhillon, 2001a) . Η

αναγωγή του προβλήµατος της οµαδοποίησης κειµενικής πληροφορίας, στο πρόβληµα διαµέρισης

γραφηµάτων, παρουσιάζεται στην εργασία (Dhillon, 2001a). Σύµφωνα µε αυτή την αναγωγή, χρη-

σιµοποιείται ένα διµερές γράφηµα, µε σύνολα κορυφών,W,D. ΤοW αντιστοιχεί στους όρους, ενώ

το D στα κείµενα. Οι ακµές του γραφήµατος συνδέουν αποκλειστικά κορυφές των δύο συνόλων

και έχουν ϐάρος ίσο µε τον αριθµό εµφανίσεων των όρων στα κείµενα. Στόχος, είναι η διαµέριση

των κορυφών του γραφήµατος σε δύο υποσύνολα, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο

αριθµός των ακµών που συνδέουν τα δύο υποσύνολα :

cut(V1,V2) =
∑

i∈V1,j∈V2

Mij
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όπου µε Mij συµβολίζουµε το ϐάρος της ακµής (i, j). Εποµένως, σε αντιστοιχία µε το πρόβληµα

CIVP, που ορίσαµε παραπάνω, Ϲητούµενο είναι ο ορισµός ενός διανύσµατος µε τιµές ±1, που

δίνει τη διαµέριση του συνόλου των ακµών. Στην εργασία (Dhillon, 2001a), αποδεικνύεται ότι,

αν χαλαρώσουµε το πρόβληµα επιτρέποντας στο διάνυσµα ανάθεσης να παίρνει συνεχείς τιµές, η

λύση δίνεται από ένα διάνυσµα που προκύπτει από τα δεξιά και αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα του

µητρώου D
−1/2
1 AD

−1/2
2 , που αντιστοιχούν στη δεύτερη µεγαλύτερη ιδιάζουσα τιµή, όπου D1,D2

διαγώνια µητρώα µε, D1(i, i) =
∑

j Aij και D2(j, j) =
∑

iAij . Στην ίδια εργασία, ο Dhillon,

προτείνει µια επαναληπτική διαδικασία, αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιεί ο PDDP, για τον

διαχωρισµό σε k οµάδες κορυφών, µε χρήση του kmeans. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η

ταυτόχρονη οµαδοποίηση των κειµένων και όρων µιας συλλογής.

Στις εργασίες (Kogan et al, 2004) και (Tasoulis and Tasoulis, 2008), παρουσιάζονται δύο

ακόµα σχετικές προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, στην εργασία (Kogan et al, 2004) προτείνεται ο

αλγόριθµος Spherical PDDP (sPDDP για συντοµία), που χρησιµοποιεί l = 2 κύριους άξονες κατά

τη διαδικασία της διάσπασης και υπολογίζει τη ϐέλτιστη διαχωριστική γραµµή, στον κύκλο που

ορίζουν τα κονονικοποιηµένα διανύσµατα των συντελεστών προβολής στους κύριους άξονες. Στην

εργασία (Tasoulis and Tasoulis, 2008), προτείνεται µια παραλλαγή του αλγορίθµου PDDP, που

ϐασίζεται στην εύρεση περιοχών µικρής πυκνότητας σηµείων στον άξονα των συντελεστών προβολής

του αλγορίθµου. Πιο συγκεκριµένα, οι συγγραφείς προτείνουν τον αλγόριθµο iPDDP (improved

PDDP), ϐάσει του οποίου η διάσπαση σε κάθε ϐήµα γίνεται ϐρίσκοντας τη µέγιστη απόσταση

µεταξύ δύο διαδοχικών συντελεστών προβολής. Επιπλέον, ο αλγόριθµος επιλέγει για διάσπαση

την οµάδα µε τη µεγαλύτερη σχετική απόσταση. Τέλος, στην εργασία (Kruengkrai et al, 2003),

προτείνεται µια ακόµα παραλλαγή του PDDP, που χρησιµοποιεί ένα υβριδικό σχήµα, µε ϐάση

τον kmeans. Στην Ενότητα 3.7, οι προτεινόµενοι υβριδικοί αλγόριθµοι συγκρίνονται τόσο µε τον

αλγόριθµο sPDDP όσο και µε τον iPDDP.

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα ενιαίο πλαίσιο αλγορίθµων οµαδοποίησης πυρήνα (kernel

clustering methods), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα έχουν

µη γραµµικά χαρακτηριστικά.

3.6 Αλγόριθµοι οµαδοποίησης πυρήνα

Η τεχνική PCA που χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο PDDP, είναι ένα στατιστικό εργαλείο στα-

τιστικής που χρησιµοποιείται σε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών, όπου Ϲητούµενο είναι η µείωση

της διάστασης του προβλήµατος. Οι µέθοδοι πυρήνα (kernel methods) στηρίζονται στην ιδέα του

µετασχηµατισµού του αρχικού χώρου σε ένα χώρο µεγαλύτερης διάστασης που δίνει περισσότερη

πληροφορία για τις συσχετίσεις των οντοτήτων, µέσω µιας µη γραµµικής απεικόνισης. Χρησιµο-

ποιώντας πυρήνες Mercer (Cristianini and ShaweTaylor, 2000), οποιοσδήποτε αλγόριθµος που

µπορεί να εκφραστεί αποκλειστικά µε εσωτερικά γινόµενα µπορεί να εφαρµοστεί στο νέο χώρο

χωρίς να χρειάζεται να υπολογιστεί άµεσα αυτή η µη γραµµική απεικόνιση. Οι µέθοδοι πυρήνα

έχουν εφαρµοστεί ευρέως σε συνδυασµό µε την τεχνική των Μηχανών ∆ιανυσµάτων Υποστήρι-
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ξης (Support Vector Machines  SVM) (Cristianini and ShaweTaylor, 2000) . Στα πλαίσια του

προβλήµατος της οµαδοποίησης, οι Finley και Joachims στο (Finley and Joachims, 2005) και οι

BenHur et al. στο (BenHur et al, 2001) προτείνουν ορισµένους αλγορίθµους οµαδοποίησης που

ϐασίζονται στην τεχνική SVM. Οι Schölkopf et al. στο (Schölkopf et al, 1998) και Camastra και

Verri στο (Camastra and Verri, 2005) προτείνουν τον αλγόριθµο kernel kmeans, ενώ οι Zhang

και Chen στο (Zhang and Chen, 2003) προτείνουν τον αλγόριθµο kernel fuzzy cmeans . Τέλος,

οι Dhillon et al. στο (Dhillon et al, 2004) µελετούν τη σχέση του αλγορίθµου kernel kmeans µε

ϕασµατικές µεθόδους οµαδοποίησης.

Η τεχνική Kernel PCA (KPCA) είναι µια επέκταση της PCA που εφαρµόζεται µε ένα διανυσµα-

τικό χώρο που ορίζεται από µια µη γραµµική απεικόνιση. Η τεχνική αυτή έχει χρησιµοποιηθεί

µε επιτυχία σε πολλές εφαρµογές (Kokiopoulou and Saad, 2005; Müller et al, 2001; Schölkopf

and Müller, 1997; Yang et al, 2000). ΄Εστω φ µια απεικόνιση, φ : X → F , που µετασχηµατίζει

τα διανύσµατα εισόδου x ∈ X στα διανύσµατα φ(x) ∈ F . Υποθέτουµε ότι, το σύνολο X είναι

ένα υποσύνολο του R
m. Η τεχνική KPCA εφαρµόζει τη γραµµική µέθοδο PCA στο νέο χώρο, που

καλείται χώρος χαρακτηριστικών (feature space). Παρακάτω συµβολίζουµε µε 〈·, ·〉 το Ευκλείδειο

εσωτερικό γινόµενο. Τα εσωτερικά γινόµενα στο χώρο F µπορούν να υπολογιστούν ορίζοντας µια

κατάλληλη συµµετρική συνάρτηση πυρήνα k(x, y) στο X × X, που ικανοποιεί το ϑεώρηµα του

Mercer (Cristianini and ShaweTaylor, 2000), έτσι ώστε :

k(xi, xj) := 〈φ(xi), φ(xj)〉 (3.5)

για xi, xi ∈ X. Η παραπάνω τεχνική καλείται «kernel trick». Υπάρχει µια ευρεία γκάµα συναρ-

τήσεων πυρήνα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πράξη, όπως η πολυωνυµική συνάρτηση,

k(x, y) = (x>y + c)d και η συνάρτηση Gauss, k(x, y) = exp−‖x−y‖2/σ2
. ΄Οπως αναφέραµε, χρη-

σιµοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση πυρήνα, µπορούµε να εκφράσουµε αλγορίθµους που

στηρίζονται στον υπολογισµό εσωτερικών γινοµένων στο σύνολο F , χωρίς να υπολογίσουµε άµεσα

την απεικόνιση.

Αρχικά, υποθέτουµε ότι τα διανύσµατα εισόδου του προβλήµατος είναι κεντρικοποιηµένα, δη-

λαδή κάθε διάνυσµα φ(xj) έχει αφαιρεθεί το κεντροειδές. Το µητρώο συνδυασποράς του µητρώου

Ã = [φ(x1) . . . φ(xn)] είναι :

C̃ =

n∑

j=1

φ(xj)φ(xj)
> = ÃÃ>

Οι κύριοι άξονες του µητρώου Ã είναι ιδιοδιανύσµατα του µητρώου C̃, δηλαδή οι λύσεις της

εξίσωσης C̃v = λv. Κάθε ιδιοδιάνυσµα v µπορεί να εκφραστεί σαν γραµµικός συνδυασµός των

στηλών του Ã, δηλαδή v =
∑n

j=1 ψjφ(xj) = Ãy, όπου y = [ψ1 . . . ψn]>, εποµένως προβάλλοντας

το πρόβληµα υπολογισµού των ιδιοτιµών σε κάθε στήλη του Ã, προκύπτει ότι η εφαρµογή της

µεθόδου PCA στο µητρώο Ã ισοδυναµεί µε τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιοτιµών για ένα

µητρώο Gram, συγκεκριµένα Ky = λy, όπου (K)ij := kij = 〈φ(xi), φ(xj)〉. Το πρόβληµα αυτό

µπορεί να λυθεί χρησιµοποιώντας τη σχέση (3.5), χωρίς να χρειάζεται να υπολογιστούν άµεσα τα
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διανύσµατα φ(xj). Το τελευταίο ϐήµα είναι η κανονικοποίηση των διανυσµάτων yj, j = 1, . . . , n,

εφόσον πρέπει 〈vj , vj〉 = 1:

1 = 〈vj , vj〉 = 〈
n∑

i=1

ψijφ(xi),

n∑

r=1

ψrjφ(xr)〉

=

n∑

i,r=1

ψijψrj〈φ(xi), φ(xr)〉

= 〈yj ,Kyj〉 = λj〈yj, yj〉 = λj‖yj‖22

Εποµένως το τελευταίο ϐήµα είναι η κανονικοποίηση των διανυσµάτων yj σύµφωνα µε την σχέση :

‖yj‖2 =
1

√
λj

(3.6)

Οι συντελεστές προβολής µιας στήλης φ(xr) του Ã στο χώρο που γεννά ένα ιδιοδιάνυσµα vj του

C̃, δίνονται από την έκφραση:

〈vj , φ(xr)〉 =
n∑

i=1

ψij〈φ(xi), φ(xr)〉 = (yj)
>K:,r

όπου µε K:,r συµβολίζουµε την στήλη r του µητρώου Gram.

΄Εστω Yk το µητρώο των k πρωτευόντων ιδιοδιανυσµάτων του K. Το µητρώο Y >
k K δίνει την k-

διάστατη απεικόνιση του διανύσµατος φ(xj). Στην εργασία (Schölkopf et al, 1998) αποδεικνύεται

ότι αν τα διανύσµατα φ(xj) δεν είναι κεντρικοποιηµένα, οι κύριοι άξονες του µητρώου Ã δίνονται

από τα ιδιοδιανύσµατα του µητρώου:

K̂ = K − 1

n
ee>K − 1

n
Kee> +

1

n2
ee>Kee> (3.7)

Από την παραπάνω έκφραση, το µητρώο K̂ µπορεί να εκφραστεί ως (I − P )K(I − P ), όπου το

µητρώο P := ee>/n είναι µητρώο ορθογώνιας προβολής. Εποµένως, οι συντελεστές προβολής των

διανυσµάτων εισόδου στους k πρώτους κύριους άξονες είναι Y >
k K̂, όπου το µητρώο Yk αποτελείται

από τα k πρωτεύοντα ιδιοδιανύσµατα του K̂.

3.6.1 Kernel PDDP

Χρησιµοποιώντας τα παρακάτω ϑεωρητικά αποτελέσµατα, στη συνέχεια, προτείνουµε µια µη γραµ-

µική έκδοση του αλγορίθµου PDDP. Συγκεκριµένα, προτείνουµε τη χρήση της τεχνικής KPCA

κατά τη διάρκεια της διάσπασης στον αλγόριθµο PDDP. Αν συµβολίσουµε µε p τον κόµβο µε τη

µεγαλύτερη τιµή διασποράς, που έχει επιλεγεί για διάσπαση σε κάποιο ϐήµα ip, η διάσπαση γί-

νεται χρησιµοποιώντας πληροφορία από την µέθοδο KPCA του αντίστοιχου µητρώου A(p), δηλαδή

από την γραµµική PCA του µητρώου B̂(p) = Φ(A(p)) − ĉ(p)(e(p))>, όπου φ(·) µια µη γραµµική

απεικόνιση (π.χ. πολυωνυµική συνάρτηση πυρήνα), Φ(X) = [φ(x1) . . . φ(xn)] για κάθε στήλη j

του X και ĉ(p) = 1
np
φ(A(p))e(p).
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Οι κύριοι άξονες του µητρώου Φ(A(p)) δίνονται από τη σχέση (3.7) και είναι τα ιδιοδιανύσµατα

του µητρώου:

K̂(p) = K(p) −MK(p) −K(p)M +MK(p)M (3.8)

όπου M = 1
np
ee> και K

(p)
ij = 〈φ(api

), φ(apj
)〉 το µητρώο Gram που αντιστοιχεί στην οµάδα

p. Οι συντελεστές προβολής του B(p) στο χώρο των l κυρίαρχων ιδιοδιανυσµάτων του µητρώου

συνδυασποράς B̂(p)(B̂(p))> δίνονται από την έκφραση:

(V̂
(p)
l )>K̂(p) ∈ R

l×n(p)
(3.9)

όπου V̂
(p)
l είναι τα l πρωτεύοντα ιδιοδιανύσµατα του K̂(p). Σηµειώνουµε ότι, η συνθήκη κανονι-

κοποίησης των ιδιοδιανυσµάτων του µητρώου K̂(p) επιβάλει την κανονικοποίηση των στηλών του

µητρώου V̂
(p)
l σύµφωνα µε τη σχέση (3.6).

Σχετικά µε την επιλογή του κόµβου που διασπάται σε κάθε ϐήµα, µπορούµε να αποδείξουµε

το παρακάτω λήµµα.

Λήµµα 3.6.1 ΄ΕστωA(p) ∈ R
m×np , φ(·) µια µη γραµµική απεικόνιση και Φ(A(p)) = [φ(ap1) . . . φ(apnp

)]

για κάθε j = 1, . . . , np. Το µέτρο της διασποράς των στηλών του Φ(A(p)) γύρω από το κεντροειδές

τους, που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος PDDP, δίνεται από τον τύπο :

ŝp = e>diag(K(p))− e>K(p)e

np
(3.10)

όπου K(p) είναι το µητρώο Gram που αντιστοιχεί στο µητρώο A(p) και στην απεικόνιση φ(·).

Απόδειξη. Το µέτρο της διασποράς δίνεται από την έκφραση:

ŝp = ‖Φ(A(p))− ĉ(p)(e(p))>‖2F

=

np∑

j=1

‖âpj
− ĉ(p)‖2F =

np∑

j=1

‖âpj
− ĉ(p)‖22

όπου ĉ(p) είναι το κεντροειδές του µητρώου Φ(A(p)) στο χώρο που ορίζεται από την απεικόνιση

φ(·). Η Ευκλείδεια απόσταση δύο διανυσµάτων x, y που ανήκουν σε έναν οποιονδήποτε Ευκλείδειο

χώρο, είναι ‖x− y‖22 = 〈x, x〉2 + 〈y, y〉2 − 2〈x, y〉. Εποµένως το µέτρο της διασποράς είναι :

ŝp =

np∑

j=1

‖φ(apj
)‖22 +

np∑

j=1

‖ĉ(p)‖22

−2

np∑

j=1

〈φ(apj
), ĉ(p)〉

=

np∑

j=1

〈φ(apj
), φ(apj

)〉+ np〈
Φ(A(p))e

np
,
Φ(A(p))e

np
〉
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−2
∑

〈φ(apj
),

Φ(A(p))e(p)

np
〉

=

np∑

j=1

〈φ(apj
), φ(apj

)〉+ e>K(p)e

np
− 2

e>K(p)e

np

όπου K
(p)
ij = 〈φ(api

), φ(apj
)〉 είναι το µητρώο Gram του A(p). Εποµένως :

ŝp = e>diag(K(p))− e>K(p)e

np

Είσοδος: Μητρώο όρων-κειµένων A, επιθυµητός αριθµός

οµάδων k, αριθµός κύριων αξόνων l, συνάρτηση

πυρήνα φ(·)
΄Εξοδος: ∆οµή pddp_tree , µε

⌈
k−1
2l−1

⌉

(2l − 1) + 1 ϕύλλα

Αρχικοποίηση pddp_tree (A)

for i = 1 :
⌈

k−1
2l−1

⌉

Επιλογή του κόµβου προς διάσπαση p

σύµφωνα µε τη σχέση (3.10)

΄Εστω A(p) το µητρώο όρων-κειµένων του κόµβου

p και c(p) το κεντροειδές του.

Υπολογισµός του µητρώου Gram K(p)

Υπολογισµός των l πρώτων ιδιοδιανυσµάτων και

ιδιοτιµών του K̂(p)

Κανονικοποίηση των ιδιοδιανυσµάτων V̂
(p)
i ,

i = 1, . . . , l του K̂(p) σύµφωνα µε τη σχέση (3.6)

Ανάθεση κάθε στήλης apj
του A(p) στον κόµβο

2 + (i− 2)2l + j, j = 0 : 2l − 1 ανάλογα

µε τα πρόσηµα της γραµµής j του (V̂
(p)
l )>B̂(p)

Ανανέωση pddp_tree

end

Πίνακας 3.6: Ο αλγόριθµος KPDDP(l) (Zeimpekis and Gallopoulos, 2007).

Καλούµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο KPDDP(l) (Kernel PDDP(l)). Ο αλγόριθµος KPDDP(l)

(Πίνακας 3.6) ακολουθεί ανάλογα ϐήµατα µε τον ϐασικό αλγόριθµο, PDDP(l). Συγκεκριµένα, σε

κάθε ϐήµα επιλέγεται ο κόµβος p µε την µεγαλύτερη τιµή διασποράς (3.10), ο οποίος διασπάται

σε 2l υποοµάδες. Κάθε µέλος του κόµβου p τοποθετείται σε µία από τις 2l υποοµάδες ανάλογα µε

το συνδυασµό των προσήµων των συντελεστών προβολής του αντίστοιχου διανύσµατος (3.9) στους
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l κύριους άξονες του µητρώου A(p). Σηµειώνουµε ότι, αν και τα πειραµατικά αποτελέσµατα που

παρουσιάζουµε στη συνέχεια αφορούν την εφαρµογή πολυωνυµικών συναρτήσεων πυρήνα και

συναρτήσεων Gauss, η µεθοδολογία µας είναι γενική και µπορεί να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε

οποιαδήποτε συνάρτηση πυρήνα.

3.6.2 Kernel kmeans

Οι µέθοδοι πυρήνα έχουν ήδη εφαρµοστεί στα πλαίσια του αλγορίθµου kmeans (Camastra and

Verri, 2005; Schölkopf et al, 1998). Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, έχουµε αναπτύξει

µια αποδοτική υλοποίηση του αλγορίθµου kernel kmeans, που παρουσιάζουµε στη συνέχεια.

΄Οπως και στη γραµµική περίπτωση, κάθε οµάδα p αντιπροσωπεύεται από το κεντροειδές της

στο νέο χώρο, ĉ(p) = 1
np

(φ(ap1) + . . . + φ(apnp
)). Παρακάτω αποδεικνύουµε ότι τα κεντροειδή

δεν χρειάζεται να υπολογιστούν άµεσα. ΄Οπως ήδη αναφέραµε για τη γραµµική περίπτωση, ο

αλγόριθµος εκτελεί µια επαναληπτική διαδικασία µε την οποία αναθέτει κάθε διάνυσµα εισόδου

στο κοντινότερο κεντροειδές, και στο τέλος κάθε ϐήµατος ανανεώνει τα κεντροειδή µε ϐάση αυτή

την ανάθεση. Το τετράγωνο της νόρµας της Ευκλείδειας απόστασης µεταξύ δύο διανυσµάτων σε

έναν οποιονδήποτε Ευκλείδειο χώρο είναι ‖x− y‖22 = 〈x, x〉+〈y, y〉−2〈x, y〉. Επίσης, το τετράγωνο

της Ευκλείδειας νόρµας ενός διανύσµατος είναι ‖x‖22 = 〈x, x〉. Συµβολίζοντας µε K το µητρώο

Gram που αντιστοιχεί στο µητρώο A και σε µία απεικόνιση φ(·) και µε p1, . . . , pnp τις στήλες του

Φ(A) που ανήκουν σε µια οµάδα p, το τετράγωνο της νόρµας κάθε διανύσµατος φ(aj) δίνεται από

το αντίστοιχο διαγώνιο στοιχείο του µητρώου K, ενώ η αντίστοιχη τιµή για το κεντροειδές που

αντιστοιχεί στην οµάδα p είναι :

〈ĉ(p), ĉ(p)〉 = 〈 1

np

np∑

j=1

φ(apj
),

1

np

np∑

j=1

φ(apj
)〉

=
1

(np)2
(e(np))>K(p1,...,pnp),(p1,...,pnp)e

(np)

όπου µε K(p1,...,pnp),(p1,...,pnp) συµβολίζουµε το µητρώο που προκύπτει κρατώντας τις p1, . . . , pnp

γραµµές και στήλες τουK. Τα τετράγωνα των Ευκλείδειων νορµών 〈aj, aj〉 υπολογίζονται µία ϕορά

στην αρχή, ενώ οι αντίστοιχες τιµές για τα κεντροειδή υπολογίζονται µια ϕορά σε κάθε επανάληψη

από το µητρώο Gram. Η απόσταση ενός τυχαίου σηµείου φ(aj) από το κεντροειδές ĉ(p) είναι :

Kj,j +
1

(np)2
(e(np))>K(p1,...,pnp),(p1,...,pnp)e

(np) − 2

np
Kj,(p1 ... pnp)

Σε κάθε επανάληψη, υπολογίζεται το µητρώο P = ex>+ye>−2Z, όπου το διάνυσµα x περιέχει τις

νόρµες των διανυσµάτων φ(aj), j = 1, . . . , n, το διάνυσµα y περιέχει τις νόρµες των κεντροειδών

και Z το µητρώο µε στοιχεία ζi,j = 〈ĉ(i), φ(aj)〉. Ο αλγόριθµος αναθέτει κάθε στοιχείο j στην

οµάδα ij = arg{mini P (i, j)}.
Ο αλγόριθµος kernel kmeans µπορεί να επεκταθεί όπως και στη γραµµική του µορφή, σε

ένα διαιρετικό αλγόριθµο (kernel bisecting kmeans). Επιπλέον, χρησιµοποιώντας ανάλογη µε-

ϑοδολογία, µπορούµε να συνδυάσουµε τις µεθόδους πυρήνα που αντιστοιχούν στους αλγορίθµους
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PDDP και kmeans, µε σκοπό την ϐελτίωση της επίδοσης τους. Πιο συγκεκριµένα, προτείνου-

µε τη χρήση του αλγορίθµου kernel 2means κατά τη διάρκεια της διάσπασης στον αλγόριθµο

KPDDP. Καλούµε τις µεθόδους πυρήνα που προκύπτουν KPDDP2MEANS και KPDDPOCPD

κατ΄ αντιστοιχία µε τη γραµµική περίπτωση. Σηµειώνουµε ότι, µε ανάλογο τρόπο, µπορούµε να

επεκτείνουµε τη µεθοδολογία µας και στην περίπτωση των αλγορίθµων PDDPOC και PDDPOC

2MEANS.

3.7 Πειραµατικά αποτελέσµατα

χαρακτηριστικά - συλλογές reuters asrs classic3

κείµενα 9,446 9,032 3,891

όροι 10,453 11,265 7,823

όροι/κείµενο 61 87 77

µη µηδενικά (%) 0.37 0.76 0.64

οµάδες 66 22 3

χαρακτηριστικά - συλλογές r1 r2 a1 a2

κείµενα 1,000 3,217 1,100 1,800

όροι 3,300 6,145 4,226 5,198

όροι/κείµενο 77 80 158 147

µη µηδενικά (%) 1.46 0.82 2.07 1.60

οµάδες 10 26 22 9

Πίνακας 3.7: Χαρακτηριστικά συλλογών οµαδοποίησης.

Στη συνέχεια αξιολογούµε τους προτεινόµενους αλγορίθµους µέσα από µια εκτεταµένη πει-

ϱαµατική µελέτη. Για αυτό το σκοπό, χρησιµοποιούµε τη συλλογή Reuters215785 , τη συλλογή

CLASSIC3, που αποτελείται από τις MEDLINE, CRANFIELD και CISI6 και ένα µέρος της συλλογής

Aviation Safety Reporting System (ASRS). Η συλλογή Reuters21578 περιλαµβάνει ένα σύνολο

κατηγοριών, ενώ για τα περισσότερα κείµενα δίνεται η ανάθεση τους σε µία τουλάχιστον από αυ-

τές τις κατηγορίες. Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήσαµε τα κείµενα που ανήκουν σε µία µόνο

κατηγορία, οπότε προέκυψε ένα σύνολο 9,446 κειµένων που ανήκουν σε 66 οµάδες. Η συλλογή

ASRS προέρχεται από τη NASA και χρησιµοποιήθηκε στο διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε

το 2007 στα πλαίσια του συνεδρίου «SIAM Text Mining Workshop» και αποτελείται από 28,696

κείµενα, καθένα από τα οποία ανήκει σε τουλάχιστον µία από 22 γνωστές κατηγορίες (Berry and

Castellanos, 2007b). Για τις ανάγκες των πειραµάτων µας, χρησιµοποιήσαµε το υποσύνολο των

κειµένων που ανήκουν σε µία µόνο κατηγορία, οπότε προέκυψε ένα σύνολο 9,032 κειµένων. Οι

5http://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters21578/.
6ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/
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Σχήµα 3.3: Τιµές εντροπίας αλγορίθµου kmeans για τα κανονικοποιηµένα και µη κανονικο-

ποιηµένα µητρώα της συλλογής reuters.

παραπάνω συλλογές (reuters, asrs και classic3), χρησιµοποιήθηκαν στο πειραµατικό κοµµάτι

που αφορά στη γραµµική µορφή των αλγορίθµων, ενώ για τη µη γραµµική µορφή χρησιµοποιή-

ϑηκαν δύο υποσύνολα της reuters και δύο υποσύνολα της asrs µε µεταβλητό αριθµό κειµένων

και οµάδων. Καλούµε αυτές τις συλλογές rj και aj, j = 1, 2, αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά

των συλλογών δίνονται στον Πίνακα 3.7. Τα µητρώα που χρησιµοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν

µε το εργαλείο TMG (Κεφάλαιο 8). Βασιζόµενοι σε αποτελέσµατα από την εργασία (Zeimpekis

and Gallopoulos, 2006b), χρησιµοποιούµε τη λογαριθµική συνάρτηση για την απόδοση τοπικών

ϐαρών και τη συνάρτηση IDF για την απόδοση καθολικών ϐαρών, καθώς και την τεχνική stem

ming, αφαίρεσης κοινών όρων, και αποµακρύνουµε τους όρους που εµφανίζονται µία µόνο ϕορά

στη συλλογή. Επίσης, για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών χρησιµοποιούµε τη

διεπαφή MATLAB του PROPACK (Larsen, 1998).

Στη συνέχεια, συµβολίζουµε µε k τον επιθυµητό αριθµό οµάδων, ενώ για κάθε συλλογή, εκτε-

λούµε τους αλγορίθµους για ένα εύρος τέτοιων τιµών. Συγκεκριµένα, συµβολίζοντας µε r τον

πραγµατικό αριθµό οµάδων για µία συλλογή, εκτελέσαµε τους αλγορίθµους για k = 4 : 3 : kmax

και k = 8 : 7 : kmax, για kmax > r, έτσι ώστε να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου

PDDP(l) και των παραλλαγών του για l = 1, 2, 3. Για τους αλγορίθµους kmeans και bisecting

kmeans, για κάθε τιµή k, εκτελέσαµε 10 πειράµατα µε τυχαία αρχικοποίηση των κεντροειδών

και καταγράψαµε την ελάχιστη, τη µέγιστη και τη µέση τιµή της ακρίβειας και του χρόνου εκτέ-

λεσης. Σηµειώνουµε ότι, οι τιµές αυτές, όπως προκύπτει και από το Σχήµα 3.1, δείχνουν ότι ο

αλγόριθµος kmeans µπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα ανά εκτέλεση για τα ίδια

δεδοµένα εισόδου και η ποιότητα των αποτελεσµάτων εξαρτάται από την αρχικοποίησή του.

Για την αξιολόγηση των αλγορίθµων χρησιµοποιούµε την αντικειµενική συνάρτηση του αλ-

γορίθµου kmeans, τη µετρική της εντροπίας και το χρόνο εκτέλεσης, χρησιµοποιώντας τους
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Σχήµα 3.4: Αντικειµενική συνάρτηση και εντροπία αλγορίθµων kmeans και bisecting kmeans

για τις συλλογές reuters και ohsumed.

χρονοµετρητές tic, toc της MATLAB. Για λόγους αξιοπιστίας, οι χρόνοι που παρουσιάζονται,

αποτελούν τους µέσους χρόνους που προέκυψαν από την εκτέλεση ενός αριθµού επαναλήψεων

για κάθε πείραµα. Σηµειώνουµε ότι οι αλγόριθµοι kmeans και bisecting kmeans εκτελέστηκαν

για τα κανονικοποιηµένα µητρώα. Στο Σχήµα 3.3 δίνουµε την τιµή της εντροπίας που προέκυψε

για ένα εύρος τιµών k, για τη συλλογή reuters, χρησιµοποιώντας τόσο τα κανονικοποιηµένα όσο

και τα µη κανονικοποιηµένα ΜΟΚ. Από τα διαγράµµατα είναι προφανές ότι και οι δύο αλγόριθµοι

δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν τα ΜΟΚ είναι κανονικοποιηµένα. Το παραπάνω αποτέλεσµα

µπορεί να ερµηνευτεί µε τον εξής τρόπο. Στις εφαρµογές κειµένου που µελετούµε, η µετρική

του συνηµιτόνου µεταξύ δύο διανυσµάτων (κειµένων) µπορεί να δώσει περισσότερη πληροφορία

από την Ευκλείδεια απόσταση, εφόσον αυτό που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι οι κοινοί όροι

που χρησιµοποιούν τα δύο κείµενα. Η χρήση της Ευκλείδειας απόστασης λαµβάνει υπόψη τόσο

την εµφάνιση κοινών όρων µεταξύ δύο κειµένων, όσο όµως και τον αριθµό εµφανίσεων του κάθε
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όρου. ΄Εστω για παράδειγµα, δύο παρόµοια κείµενα µε διανύσµατα x και 2x αντίστοιχα, δηλαδή

τα δύο κείµενα χρησιµοποιούν τους ίδιους όρους, στο δεύτερο όµως η συχνότητα εµφάνισης για

κάθε όρο είναι διπλάσια. Η Ευκλείδεια απόσταση σε αυτή την περίπτωση είναι ‖x‖2. Αντίθετα το

συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των δύο διανυσµάτων είναι ίσο µε 1.

Στο Σχήµα 3.4 δίνονται τα διαγράµµατα της τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης και εντρο-

πίας αντίστοιχα, για τους αλγορίθµους kmeans και bisecting kmeans, για τις συλλογές reuters

και asrs. ΄Οπως µπορούµε να δούµε, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αλγόριθµος kmeans έχει

καλύτερη απόδοση από την ιεραρχική παραλλαγή του αλγορίθµου. Παρόλα αυτά, η απόδοση

του bisecting kmeans προσεγγίζει την απόδοση του ϐασικού αλγορίθµου, ενώ, όπως έχουµε

αναφέρει, η ιεραρχική δοµή που προκύπτει από τον bisecting kmeans είναι ένα επιθυµητό χα-

ϱακτηριστικό για ένα εύρος εφαρµογών. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο bisecting

kmeans σαν µέτρο σύγκρισης για τον PDDP και όλες τις υβριδικές µεθόδους.

Στο Σχήµα 3.5 δίνονται τα διαγράµµατα της αντικειµενικής συνάρτησης, της εντροπίας και του

χρόνου εκτέλεσης για τους αλγορίθµους bisecting kmeans και PDDP και τις συλλογές reuters

και asrs. Από τα διαγράµµατα παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος bisecting kmeans δίνει ελαφρώς

καλύτερα αποτελέσµατα από τον PDDP. Παρόλα αυτά, σηµειώνουµε ότι τα διαγράµµατα αφο-

ϱούν στη µέση επίδοση του bisecting kmeans. Στην πράξη, όπως είδαµε, τα αποτελέσµατα του

bisecting kmeans µπορεί να είναι χειρότερα. Συνεπώς, για τη ϐελτίωση της ποιότητας των απο-

τελεσµάτων µπορεί να απαιτείται η εκτέλεση πολλών επαναλήψεων του αλγορίθµου. Σχετικά µε

τον PDDP, ο αλγόριθµος δίνει ελαφρώς χειρότερα αποτελέσµατα από τον bisecting kmeans, στη

µέση περίπτωση, παρόλα αυτά το αποτέλεσµα του αλγορίθµου είναι ντετερµινιστικό. Επιπλέον,

αν συγκρίνουµε τους δύο αλγορίθµους ως προς τον χρόνο εκτέλεσης, ειδικά για µικρό αριθµό

οµάδων, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο PDDP είναι µια καλή εναλλακτική λύση που µπορεί

να δώσει αποτελέσµατα καλής ποιότητας, µε αποδοτικό και ντετερµινιστικό τρόπο.

Η ϐελτίωση της απόδοσης του αλγορίθµου PDDP(l) έναντι του bisecting kmeans γίνεται µε-

γαλύτερη όσο το l αυξάνει. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται και από τα πειραµατικά αποτελέσµατα

που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.6, όπου δίνουµε το χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθµων PDDP(l)

για l = 1, 2, 3 και PDDP(maxl) για τις ίδιες συλλογές. Παρόλα αυτά, η ϐελτίωση του χρόνου

εκτέλεσης αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι η ποιότητα των αποτελεσµάτων µειώνεται όσο η πα-

ϱάµετρος l αυξάνει, όπως ϕαίνεται στις γραφικές παραστάσεις του σχήµατος 3.6 που αφορούν στην

αντικειµενική συνάρτηση και την εντροπία. Με ϐάση τα αποτελέσµατα αυτά, καταλήγουµε στο

συµπέρασµα, ότι ο αλγόριθµος PDDP(l) µπορεί, στην πράξη, να χρησιµοποιηθεί για µικρές µόνο

τιµές της παραµέτρου l. Επιπλέον, αναζητούµε εναλλακτικούς τρόπους διάσπασης σε κάθε ϐήµα,

που µπορούν να ϐελτιώσουν την ποιότητα των αποτελεσµάτων. ΄Οπως δείχνουµε στη συνέχεια, η

µέθοδος PDDPOCPD µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Στο Σχήµα 3.7 δίνονται γραφικές παραστάσεις για την αντικειµενική συνάρτηση, την εντροπία

και το χρόνο εκτέλεσης του PDDP και των προτεινόµενων υβριδικών µεθόδων. Παρατηρούµε

ότι όλες οι µέθοδοι ϐελτιώνουν τον ϐασικό αλγόριθµο ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων.

Οι αλγόριθµοι PDDPOC2MEANS και PDDPOC δίνουν την καλύτερη ποιότητα, παρόλα αυτά
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Σχήµα 3.5: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων PDDP και

bisecting kmeans για τις συλλογές reuters και asrs.
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Σχήµα 3.6: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων PDDP(l) και

PDDP(maxl) για τις συλλογές reuters και asrs.
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Σχήµα 3.7: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµου PDDP και

υβριδικών µεθόδων για τις συλλογές reuters και asrs.
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Σχήµα 3.8: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων PDDP(l) και

PDDPOCPD(l), l = 1, 2, 3,max για τις συλλογές reuters και asrs.
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εισάγουν µια σηµαντική αύξηση του υπολογιστικού κόστους. Από την άλλη, οι αλγόριθµοι PDDP

2MEANS και PDDPOCPD ϐελτιώνουν σηµαντικά την ποιότητα των αποτελεσµάτων, έναντι τόσο

του PDDP όσο και του bisecting kmeans, χωρίς να αυξάνουν ιδιαίτερα το υπολογιστικό κόστος.

οµάδα 1 2 3 1 2 3 4

κλάση 1 12 1,015 6 12 1,015 4 2

κλάση 2 1,364 20 14 1,364 20 8 6

κλάση 3 2 66 1,392 2 66 788 604

κλάση 1 0 1,024 9 0 1,024 7 2

κλάση 2 1,253 116 29 1,253 116 23 6

κλάση 3 0 29 1,431 0 29 917 514

Πίνακας 3.8: Πίνακες σύγχυσης αλγορίθµων PDDP (πάνω, αριστερά για k = 3 και δεξιά για k = 4)

και PDDPOCPD (κάτω, αριστερά για k = 3 και δεξιά για k = 4) για τη συλλογή classic3.

Στο Σχήµα 3.8 δίνονται οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις για τους αλγορίθµους PDDP(l)

και PDDPOCPD(l) για l = 1, 2, 3,max. Παρατηρούµε ότι ο PDDPOCPD ϐελτιώνει τον PDDP

για ίδιες τιµές της παραµέτρου l, χωρίς να αυξάνει σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης. Η αποτελε-

σµατικότητα της µεθόδου PDDPOCPD επιβεβαιώνεται και από το απλό παράδειγµα που δίνεται

στον Πίνακα 3.8, στον οποίο παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των δύο αλγορίθµων

για k = 3 και k = 4 στην συλλογή classic3, ως προς τους πίνακες σύγχυσης (confusion matrix)

που προκύπτουν. Στους πίνακες αυτούς, οι γραµµές αντιστοιχούν στις πραγµατικές κλάσεις, ενώ

οι στήλες στις οµάδες που παράγει ο κάθε αλγόριθµος και κάθε στοιχείο (i, j) δίνει το πλήθος

των κειµένων της πραγµατικής κλάσης i που τοποθετούνται στην οµάδα j. Από τον πίνακα είναι

εµφανές ότι ο αλγόριθµος PDDPOCPD ϐελτιώνει τον ϐασικό αλγόριθµο, εφόσον παράγει πιο

«καθαρές» οµάδες.

Στη συνέχεια συγκρίνουµε τις προτεινόµενες τεχνικές µε άλλες παραλλαγές του PDDP που

προτείνονται στη ϐιβλιογραφία, συγκεκριµένα τους αλγορίθµους sPDDP (Kogan et al, 2004) και

iPDDP (Tasoulis and Tasoulis, 2008). Στο Σχήµα 3.9 δίνονται οι γραφικές παραστάσεις για την

αντικειµενική συνάρτηση, την εντροπία και το χρόνο εκτέλεσης αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι,

σύµφωνα µε τις γραφικές παραστάσεις, ο sPDDP ϐελτιώνει την ποιότητα έναντι του ϐασικού αλγο-

ϱίθµου, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ο iPDDP αποτυγχάνει να δώσει συγκρίσιµη ποιότητα.

Παρόλα αυτά, σηµειώνουµε ότι το αποτέλεσµα του iPDDP εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από µία

παράµετρο MinPts η οποία αντιστοιχεί στον ελάχιστο αριθµό σηµείων που πρέπει να έχει ένας

κόµβος του δέντρου, ώστε να µπορεί να ϑεωρηθεί έγκυρη οµάδα. Αν σε κάποιο ϐήµα της εκτέλε-

σης του αλγορίθµου, µια υποοµάδα έχει µέγεθος µικρότερο από MinPts, ο συγκεκριµένος κόµβος

απορρίπτεται και επιλέγεται κάποιος άλλος. Στα συγκεκριµένα πειράµατα χρησιµοποιήσαµε εν-

δεικτικές τιµές για την παράµετρο MinPts που έδωσαν σχετικά καλά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά,

σηµειώνουµε ότι τα αποτελέσµατα αυτά δεν ανταποκρίνονται σε µια εκτεταµένη πειραµατική µε-

λέτη της συµπεριφοράς του αλγορίθµου. Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τα πειράµατά µας, τα
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Σχήµα 3.9: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων PDDP, υβριδι-

κών µεθόδων, sPDDP και iPDDP για τις συλλογές reuters και asrs.
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αποτελέσµατα του αλγορίθµου εξαρτώνται σε µεγάλο ϐαθµό από την τιµή της παραµέτρου MinPts.

Τέλος, σύµφωνα µε τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αλγόριθ-

µος sPDDP ϐελτιώνει την ποιότητα των αποτελεσµάτων του ϐασικού αλγορίθµου, προσθέτοντας

όµως σηµαντικό υπολογιστικό κόστος, όπως και οι µέθοδοι PDDPOC και PDDPOC2MEANS.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε πειραµατικά αποτελέσµατα που αφορούν στην εφαρµογή των

προτεινόµενων µεθόδων πυρήνα. ΄Οπως και στη γραµµική περίπτωση, παρακάµπτουµε τα απο-

τελέσµατα του kernel kmeans και επικεντρωνόµαστε στους αλγορίθµους PDDP και bisecting

kmeans. ΄Οπως ήδη αναφέραµε, τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε αφορούν

στην εφαρµογή πολυωνυµικών συναρτήσεων πυρήνα και συναρτήσεων Gauss. Τα αποτελέσµα-

τα αυτά είναι ενδεικτικά, εφόσον η µεθοδολογία µας µπορεί να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε

οποιαδήποτε συνάρτηση πυρήνα.

Στα Σχήµατα 3.10 και 3.11 παρουσιάζουµε τις γραφικές παραστάσεις για την αντικειµενική

συνάρτηση, την εντροπία και τους χρόνους εκτέλεσης για τις µεθόδους kernel bisecting kmeans,

PDDP, PDDPOCPD και PDDP2MEANS για τις συλλογές r1, a1, r2 και a2 (πολυωνυµική συνάρ-

τηση πυρήνα και συνάρτηση Gauss αντίστοιχα). Από τις γραφικές παραστάσεις, παρατηρούµε ότι

στις περισσότερες περιπτώσεις ο αλγόριθµος kernel PDDP δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από τον

kernel bisecting kmeans, τόσο ως προς την ποιότητα, όσο και ως προς το χρόνο εκτέλεσης. Επι-

πλέον, όπως και στη γραµµική περίπτωση, οι µέθοδοι kernel PDDPOCPD και PDDP2MEANS

δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από τον ϐασικό αλγόριθµο. Ως προς το χρόνο εκτέλεσης, παρατη-

ϱούµε ότι ο αλγόριθµος kernel PDDP2MEANS έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις έναντι του ϐασικού

αλγορίθµου, ενώ αντίθετα, ο kernel PDDPOCPD δίνει πολύ µικρότερη επιβάρυνση.

Η ϐελτίωση της ποιότητας των αποτελεσµάτων του kernel PDDPOCPD έναντι του kernel

PDDP γίνεται περισσότερο εµφανής από τις γραφικές παραστάσεις των σχηµάτων 3.12 και 3.13,

όπου δίνουµε τα ίδια αποτελέσµατα για τους δύο αλγορίθµους για l = 1, 2, 3. Παρατηρούµε

ότι η µέθοδος kernel PDDPOCPD δίνει αποτελέσµατα καλύτερης ποιότητας, χωρίς να αυξάνει

ιδιαίτερα το χρόνο εκτέλεσης του kernel PDDP.

3.8 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε ένα σύνολο υβριδικών µεθόδων οµαδοποίησης που στηρίζονται

στους αλγορίθµους PDDP(l) και kmeans. Σκοπός µας ήταν η ϐελτίωση των δύο µεθόδων, και συγ-

κεκριµένα, η ϐελτίωση του PDDP(l) ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων και η αντιµετώπιση

του προβλήµατος του kmeans, που εισάγει η τυχαία αρχικοποίησή του, έτσι ώστε να προσεγγί-

σουµε τουλάχιστον, στην µέση περίπτωση την απόδοση του kmeans χωρίς τα αποτελέσµατα να

εξαρτώνται από την αρχικοποίηση του αλγορίθµου.

Με ϐάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν, ο αλγόριθµος PDDP µπορεί να αποτελέσει

την ϐάση για την εύρεση αποδοτικών και γρήγορων λύσεων. Ο PDDP(l), που αποτελεί γενίκευση

του PDDP, ϐελτιώνει σηµαντικά την απόδοση του αλγορίθµου, και για µικρές τιµές της παρα-

µέτρου l µπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσµατα σχετικά καλής ποιότητας. Η χρήση του kmeans
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Σχήµα 3.10: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων kernel bisec

ting kmeans, PDDP, PDDPOCPD και PDDP2MEANS για τις συλλογές r1 και a1 (πολυωνυµική

συνάρτηση πυρήνα).
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Σχήµα 3.11: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων kernel bisec

ting kmeans, PDDP, PDDPOCPD και PDDP2MEANS για τις συλλογές r2 και a2 (συνάρτηση

Gauss).
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Σχήµα 3.12: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων kernel

PDDP(l) και kernel PDDPOCPD για τις συλλογές r2 και a2 (πολυωνυµική συνάρτηση πυρή-

να).
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Σχήµα 3.13: Αντικειµενική συνάρτηση, εντροπία και χρόνος εκτέλεσης αλγορίθµων kernel

PDDP(l) και kernel PDDPOCPD για τις συλλογές r1 και a1 (συνάρτηση Gauss).
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κατά τη διαδικασία της διάσπασης, στα πλαίσια των υβριδικών µεθόδων PDDPOCPD και PDDP

2MEANS, µπορεί να ϐελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα των αποτελεσµάτων, χωρίς να προσθέτει

µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Οι µέθοδοι PDDPOC και PDDPOC2MEANS ϐελτιώνουν ακόµα

περισσότερο τα αποτελέσµατα του PDDP, προσθέτοντας όµως σηµαντικό υπολογιστικό κόστος. Σε

κάθε περίπτωση, µε ϐάση τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα, το σύνολο των προτεινόµενων τε-

χνικών προσεγγίζουν το ϐέλτιστο αποτέλεσµα του kmeans, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα που

σχετίζονται µε την αρχικοποίησή του. Η επιλογή της µεθόδου που χρησιµοποιείται σε κάθε πρό-

ϐληµα εξαρτάται από τις απαιτήσεις της αντίστοιχης εφαρµογής. Η χρήση των µεθόδων PDDPOC

και PDDPOC2MEANS ενδείκνυται σε περιπτώσεις στις οποίες ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότη-

τα των αποτελεσµάτων. Αντίθετα, σε online εφαρµογές για παράδειγµα, όπου Ϲητούµενο είναι η

εύρεση λύσεων µε αποτελεσµατικό τρόπο, ενδείκνυται η χρήση των αλγορίθµων PDDPOCPD και

PDDP2MEANS.

Τέλος, παρουσιάσαµε αναλυτικά τη γενίκευση των προτεινόµενων τεχνικών στα πλαίσια της

εφαρµογής µεθόδων πυρήνα. Με ϐάση τα αποτελέσµατα, ο αλγόριθµος kernel PDDP, καθώς και

οι σχετικές υβριδικές µέθοδοι, ϐελτιώνουν τόσο την ποιότητα όσο και την απόδοση του kernel k

means. Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα, οι γραµµικές εκδόσεις

των αλγορίθµων παρουσιάζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, καλύτερη απόδοση από τις αντί-

στοιχες µεθόδους πυρήνα. Παρόλα αυτά, στόχος µας δεν ήταν να δείξουµε ότι οι µέθοδοι πυρήνα

ϐελτιώνουν τα αποτελέσµατα της οµαδοποίησης σε κάθε περίπτωση, αλλά να παρουσιάσουµε ένα

ενιαίο αλγοριθµικό πλαίσιο που ϐελτιώνει τον αλγόριθµο kmeans, δίνοντας ντετερµινιστικά απο-

τελέσµατα µε αποδοτικό τρόπο. Εξάλου, εντέλει, Η επιλογή της µεθόδου που χρησιµοποιούµε

σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται τόσο από τη ϕύση του προβλήµατος (για παράδειγµα οι µέθοδοι

πυρήνα είναι περισσότερο πιθανό να δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν τα δεδοµένα έχουν µη

γραµµικά χαρακτηριστικά), όσο και από τις ανάγκες τις εφαρµογής.



Κεφάλαιο 4

Αλγόριθµοι ∆ιαχωρισµού Βάσει

Πυκνότητας: Ο Αλγόριθµος Oriented

kwindows

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τον αλγόριθµο οµαδοποίησης Oriented kwindows (OkW) (Ta

soulis et al, 2006), που έχουµε αναπτύξει στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Ο αλγόριθµος

OkW ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθµων διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα και αποτελεί

επέκταση του kwindows (UkW) (Vrahatis et al, 2002). Οι αλγόριθµοι διαχωρισµού µε ϐάση

την πυκνότητα αποτελούν µια σηµαντική κλάση µεθόδων, που είναι κατάλληλες για προβλήµατα

χαµηλής κυρίως διάστασης που µπορούν να δώσουν οµάδες οποιοδήποτε σχήµατος. Ο αλγόριθ-

µος UkW χρησιµοποιεί υπερορθογώνια, µε σκοπό την εύρεση περιοχών του Ευκλείδειου χώρου

µε µεγάλη πυκνότητα σηµείων, µέσα από µια διαδικασία κατά την οποία κάθε υπερορθογώνιο

µετακινείται και µεγεθύνεται επαναληπτικά. Οι τελικές οµάδες ορίζονται µέσω µιας διαδικασίας

ένωσης των υπερορθογωνίων που προκύπτουν. Με αυτό τον τρόπο, ο αλγόριθµος υπολογίζει τον

αριθµό των οµάδων, χωρίς να χρειάζεται αυτός να οριστεί εκ των προτέρων. ΄Ενα µειονέκτηµα του

UkW είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη την κατεύθυνση κάθε οµάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, ο

αλγόριθµος να απαιτεί µεγάλο αριθµό από αρχικά υπερορθογώνια ώστε να δώσει καλά αποτελέ-

σµατα. Ο αλγόριθµος OkW αντιµετωπίζει το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιώντας την τεχνική PCA.

Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο αυτό δείχνει τη χρησιµότητα µεθόδων γραµµικής άλγεβρας και σε µεθό-

δους πυκνότητας. Αν και η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, στην οποία στηρίζεται η µέθοδος, εισάγει

ένα επιπλέον κόστος στην διαδικασία, µέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείχνουµε

ότι ο αλγόριθµος µπορεί να λύσει το πρόβληµα της οµαδοποίησης περισσότερο αποδοτικά, χρη-

σιµοποιώντας µικρότερο αριθµό αρχικών υπερορθογωνίων. Επιπλέον, η τεχνική που εισάγουµε

είναι γενική και µπορεί να εφαρµοστεί σε συνδυασµό και µε άλλες τεχνικές διαχωρισµού µε ϐάση

την πυκνότητα, όπως ο αλγόριθµος DBSCAN.
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4.1 Εισαγωγή

Οι αλγόριθµοι διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα (densitybased) αποτελούν µια ευρεία κα-

τηγορία αλγορίθµων που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο παρελθόν. Αντιπροσωπευτικοί

αλγόριθµοι αυτής τις κατηγορίας είναι οι OPTICS (Ankerst et al, 1999), DBSCAN (Ester et al,

1996; Sander et al, 1998) και DOC (Procopiuc et al, 2002). Σε σύγκριση µε τους διαχωριστικούς

και τους ιεραρχικούς αλγορίθµους, οι αλγόριθµοι διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα, έχουν το

πλεονέκτηµα ότι παρέχουν προσεγγίσεις του αριθµού των οµάδων από τις οποίες αποτελούνται τα

δεδοµένα εισόδου. Επιπλέον, στην πράξη, αποδεικνύονται περισσότερο αποδοτικοί για δεδοµένα

χαµηλής κυρίως διάστασης (Aggarwal et al, 2001; Hinneburg et al, 2000).

Ο Unsupervised kwindows (στο εξής χρησιµοποιούµε το αρκτικόλεξο UkW) (Vrahatis et al,

2002) είναι ένας σχετικά πρόσφατος αλγόριθµος αυτής της κατηγορίας. Ο UkW) χρησιµοποιεί τε-

χνικές υπολογιστικής γεωµετρίας και µοντελοποιεί τις οµάδες µέσω m-διάστατων υπερορθογωνίων

(hyperrectangles), όπου m είναι η διάσταση του προβλήµατος, που είναι παράλληλα στους καρ-

τεσιανούς άξονες. Ο αλγόριθµος λειτουργεί επαναληπτικά, εκτελώντας µετακινήσεις (movements)

και µεγεθύνσεις (enlargements) των υπερορθογωνίων, µέχρι να ικανοποιηθεί ένα συγκεκριµένο

κριτήριο τερµατισµού (Vrahatis et al, 2002; Rigou et al, 2004). Οι τελικές οµάδες ορίζονται µέσω

µιας διαδικασίας ένωσης των υπερορθογωνίων που προκύπτουν. Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες

τεχνικές υπολογιστικής γεωµετρίας, ο αλγόριθµος µπορεί να υλοποιηθεί ιδιαίτερα αποδοτικά, ενώ

είναι ικανός να επιστρέψει οµάδες οποιουδήποτε σχήµατος.

΄Ενα µειονέκτηµα του UkW είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη την κατεύθυνση των οµάδων, εφόσον

σε κάθε περίπτωση τα υπερορθογώνια είναι παράλληλα µε τους καρτεσιανούς άξονες. Το γεγονός

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτείται στην πράξη ένας µεγάλος αριθµός από υπερορθογώνια,

µε µικρά µήκη πλευρών, ώστε να προκύψει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Το ϑέµα αυτό εξετάζεται

στη συνέχεια.

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής προτείνουµε τη χρήση τεχνικών γραµµικής άλγεβρας

σε συνδυασµό µε αλγορίθµους όπως ο UkW, που µοντελοποιούν τις οµάδες µε γεωµετρικές οντό-

τητες όπως υπερορθογώνια, µε σκοπό την εξαγωγή πληροφορίας που αφορά την κατεύθυνση των

οµάδων. Πιο συγκεκριµένα, η τεχνική που χρησιµοποιούµε είναι η ανάλυση σε κύριους άξονες,

που χρησιµοποιείται και στα πλαίσια του αλγορίθµου PDDP, και το αντίστοιχο υπολογιστικό εργα-

λείο είναι η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Χρησιµοποιώντας στοιχεία που εξάγουµε από την τεχνική

PCA, λαµβάνουµε πληροφορία για τις κατευθύνσεις µέγιστης διασποράς µέσα σε κάθε γεωµετρι-

κή οντότητα και χρησιµοποιούµε αυτά τα στοιχεία µε σκοπό τον µετασχηµατισµό των οντοτήτων

και τη στροφή τους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό, κατά τη διαδικασία της

µεγέθυνσης, αυξάνουµε την πιθανότητα να συµπεριλάβουµε στο κάθε υπερορθογώνιο σηµεία τις

ίδιας οµάδας. Καλούµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο, Oriented kwindows (OkW). Σηµειώνουµε

ότι η µεθοδολογία µας είναι γενική και εφαρµόσιµη σε ένα εύρος αλγορίθµων που χρησιµοποιούν

ανάλογα γεωµετρικά σχήµατα, όπως ο αλγόριθµος DBSCAN (Ester et al, 1996; Sander et al,

1998).
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Στη συνέχεια, αναλύουµε αρχικά τον αλγόριθµο UkW και ακολούθως τον OkW. Ακόµα, πα-

ϱουσιάζουµε µια επέκταση της µεθοδολογίας µας στα πλαίσια του αλγορίθµου DBSCAN και πα-

ϱαθέτουµε µια επισκόπηση της ϐιβλιογραφίας για άλλους σχετικούς αλγορίθµους. Μέσα από µια

εκτεταµένη πειραµατική µελέτη αξιολογούµε τον OkW, σε σχέση τόσο µε τον UkW, όσο και µε

άλλες σχετικές τεχνικές.

4.2 Ο αλγόριθµος Unsupervised kwindows

Βασικός σκοπός του UkW είναι η εύρεση υπερορθογωνίων που καλύπτουν όλα τα σηµεία που

ανήκουν σε κάθε οµάδα. Υποθέτουµε ότι στην είσοδο του αλγορίθµου δίνεται ένα σύνολο n, m-

διάστατων στοιχείων και έστω A ∈ R
m×n το αντίστοιχο µητρώο. ΄Ενα υπερορθογώνιο µπορεί να

οριστεί µε πολλούς τρόπους. Ο αλγόριθµος UkW χρησιµοποιεί για τον ορισµό του το κέντρο και

τα µήκη των πλευρών του (Pelleg and Moore, 1999), εποµένως κάθε υπερορθογώνιο περιγράφεται

πλήρως µε ένα σηµείο και m τιµές, όπου m η διάσταση του προβλήµατος. Ο αλγόριθµος εκτελεί

δύο ϐασικές λειτουργίες, µετακινήσεις (movements) και µεγεθύνσεις (enlargements).

Σκοπός της διαδικασίας της µετακίνησης είναι η τοποθέτηση του υπερορθογωνίου όσο πιο

κοντά γίνεται στο γεωµετρικό κέντρο (κεντροειδές) της αντίστοιχης οµάδας. Κατά τη διάρκεια της

µετακίνησης ενός υπερορθογωνίου, το κέντρο του µετακινείται στο κεντροειδές των σηµείων που

περιέχει. Η διαδικασία εκτελείται επαναληπτικά, µέχρι η απόσταση του νέου από το προηγούµενο

κέντρο του υπερορθογωνίου να γίνει µικρότερη από µια παράµετρο, θv.

Η διαδικασία της µεγέθυνσης έχει σκοπό την εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων ση-

µείων που συνθέτουν την αντίστοιχη οµάδα. Η διαδικασία συνίσταται στα εξής ϐήµατα. Για κάθε

υπερορθογώνιο, κάθε πλευρά εξετάζεται ξεχωριστά και µεγενθύνεται κατά ένα παράγοντα θε/l,

όπου θε παράµετρος του αλγορίθµου και l ο αριθµός των προηγούµενων «έγκυρων» µεγεθύνσεων.

Το αποτέλεσµα ενός ϐήµατος µεγέθυνσης ϑεωρείται «έγκυρο», αν οδηγεί σε αύξηση του αριθµού

των στοιχείων που περικλείει το ανανεωµένο υπερορθογώνιο, κατά ένα παράγοντα θc. Σε κάθε

ϐήµα, πριν τον έλεγχο εγκυρότητας του αποτελέσµατος, εκτελείται η διαδικασία της µετακίνησης

του υπερορθογωνίου. Συµβολίζοντας µε (ζ1, . . . , ζm) τους m άξονες, αν η µεγέθυνση κατά µήκος

ενός άξονα ζj οδηγήσει σε έγκυρο αποτέλεσµα, η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε άξονα

ζi µε i < j, χρησιµοποιώντας ως κέντρο και µήκη πλευρών του υπερορθογωνίου, τα στοιχεία

που προέκυψαν από την τελευταία «έγκυρη» µεγέθυνση. ∆ιαφορετικά, το κέντρο και τα µήκη των

πλευρών των υπερορθογωνίων παίρνουν τις αρχικές τιµές που είχαν κατά την τελευταία «έγκυρη»

µεγέθυνση.

΄Ενα παράδειγµα της παραπάνω διαδικασίας δίνεται στο Σχήµα 4.1. Αρχικά, εκτελούνται τρία

ϐήµατα µετακίνησης του ορθογωνίου (στην απλή αυτή περίπτωση m = 2), οπότε το ορθογώνιο

τοποθετείται κοντά στο κέντρο της οµάδας. Στη συνέχεια, εκτελούνται δύο ϐήµατα µεγέθυνσης,

οπότε το ορθογώνιο περικλείει όλη την οµάδα.

΄Ενα πλεονέκτηµα του αλγορίθµου είναι ότι µε τη χρήση κατάλληλων δοµών δεδοµένων, είναι

δυνατό το πλήθος των στοιχείων που εξετάζονται σε κάθε ϐήµα να µειώνεται δραστικά. Επιπλέον,
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E1
E2

(b)
M1

M4
M3

M2

M4

(a)

Σχήµα 4.1: (α) Μετακινήσεις Μ2, Μ3, Μ4 του αρχικού ορθογωνίου Μ1. (ϐ) Μεγεθύνσεις Ε1, Ε2

του ορθογωνίου Μ4 που προέκυψε από το ϐήµα (α).

ένα ιδιαίτερα ϑετικό χαρακτηριστικό, που σχετίζεται µε ένα από τα πλέον ανοιχτά ερευνητικά

ϑέµατα στην περιοχή της οµαδοποίησης πληροφορίας, είναι ότι ο αλγόριθµος µπορεί να δώσει

µια προσέγγιση για τον πραγµατικό αριθµό των οµάδων που συνθέτουν ένα σύνολο δεδοµένων.

Η ϐασική ιδέα είναι η αρχικοποίηση µε ένα σχετικά µεγάλο αριθµό υπερορθογωνίων. Μετά την

ολοκλήρωση των ϐηµάτων που έχουν περιγραφεί, ο αλγόριθµος εκτελεί ένα ϐήµα ένωσης των

υπερορθογωνίων που προκύπτουν. Συγκεκριµένα, για κάθε Ϲεύγος υπερορθογωνίων υπολογίζεται

ο αριθµός των κοινών τους σηµείων, καθώς και το ποσοστό των στοιχείων που ϐρίσκονται στην

τοµή για κάθε υπερορθογώνιο χωριστά, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό στοιχείων τους. ΄Εστω

ένα Ϲεύγος υπερορθογωνίων (wi, wj) µε |wi| < |wj |, όπου µε |w| συµβολίζουµε τον αριθµό των

στοιχείων που περικλείει ένα υπερορθογώνιο και nij ο αριθµός των κοινών τους σηµείων. Στην

περίπτωση που ο λόγος nij/|wi| είναι µεγαλύτερος από µια παράµετρο θs, ϑεωρούµε ότι τα δύο

υπερορθογώνια καταλαµβάνουν τµήµατα της ίδιας οµάδας και το µικρότερο αγνοείται. Αντίθετα,

αν ο µέσος λόγος των κοινών σηµείων, σε σχέση µε το µέγεθος τους, υπερβαίνει µια παράµετρο

θm, τα σηµεία που περικλείονται από τα δύο υπερορθογώνια τοποθετούνται στην ίδια οµάδα.

W4

W2

W3(b)(a)
W1

W5

W6

(c)

Σχήµα 4.2: (α) Το µεγαλύτερο τµήµα του ορθογωνίου W1 καλύπτεται από την τοµή µε το W2 και

διαγράφεται. (ϐ) Τα W3 και W4 ικανοποιούν τη συνθήκη συνένωσης. (γ) Τα W5 και W6 έχουν

µικρό αριθµό κοινών σηµείων και αντιστοιχούν σε διαφορετικές οµάδες.

΄Ενα παράδειγµα της παραπάνω διαδικασίας «συνένωσης» δίνεται στο Σχήµα 4.2. Στην πρώτη

περίπτωση, ο λόγος του πλήθους των σηµείων τοµής των W1 και W2 προς το πλήθος των σηµείων

του W1 υπερβαίνει την παράµετρο θs και το W1 διαγράφεται. Στη δεύτερη περίπτωση ο µέσος
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λόγος της τοµής των W3 και W4 υπερβαίνει την παράµετρο θm και τα αντίστοιχα σηµεία ανήκουν

στην ίδια οµάδα. Τέλος, η τοµή των W5 και W6 είναι µικρή και τα αντίστοιχα σηµεία ανήκουν σε

διαφορετικές οµάδες.

(a) (b)

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Σχήµα 4.3: Παράδειγµα εκτέλεσης του αλγορίθµου UkW.

Στο Σχήµα 4.3 παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα εκτέλεσης του αλγορίθµου. Τα δεδοµένα απο-

τελούνται από τρεις οµάδες και ο αλγόριθµος αρχικοποιείται µε έξι ορθογώνια. Μετά την µετακί-

νηση, µεγέθυνση και συνένωση των ορθογωνίων, ο αλγόριθµων επιστρέφει σωστά τις τρεις οµάδες.

Σηµειώνουµε ότι το µεγαλύτερο µέρος του υπολογιστικού κόστους του αλγορίθµου, αντιστοιχεί

στη διαδικασία της εύρεσης των σηµείων που περιέχονται στο κάθε υπερορθογώνιο. Το πρόβλη-

µα αυτό καλείται ‘‘orthogonal range search problem’’ (Preparata and Shamos, 1985) και για τη

λύση του µπορούν να χρησιµοποιηθούν ένα εύρος τεχνικών υπολογιστικής γεωµετρίας (Alevizos,

1998; Bentley and Maurer, 1980; Chazelle, 1986; Preparata and Shamos, 1985). ΄Ολες αυτές

οι τεχνικές, κατασκευάζουν µια δοµή δεδοµένων για τα σηµεία εισόδου µε σκοπό την αποδοτική

απάντηση ερωτήσεων.

Στη συνέχεια δίνουµε τον αλγόριθµο σε ψευδοκώδικα.

algorithm UkW (a, θe, θm, θc, θv, θs, k ) {
execute W=DetermineInitialWindows(k,a)

for each hyperrectangle wj in W do

repeat

execute movement(θv,wj )

execute enlargement(θe,θc,θv,wj )

until the center and size of wj remain unchanged

execute merging(θm,θs,W )

Output {clusters cl1 , cl2 , . . . so that: cli = {i : i ∈ wj , label(wj) = li} }
}
function DetermineInitialWindows(k,a) {

initialize k mdimensional hyperrectangles wm1 , . . . , wmk
with edge length a

select k points from the dataset and

center the hyperrectangles at these points

return a set W of the k hyperrectangles
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}
function movement(θv, hyperrectangle w) {

repeat

find the objects that lie in the hyperrectangle w

calculate the mean c of these objects

set the center of w equal to c

until the Euclidean distance between c and

the previous center of w is less than θv

}
function enlargement(θe,θc,θv, hyperrectangle w) {

repeat

foreach dimension i do

repeat

enlarge w along current dimension by θe%

execute movement(θv,w)

until increase in number of objects

along current dimension is less than θc%

until increase in number of objects

is less than θc% along each dimension

}
function merging(θm,θs, set of hyperrectangles W ) {

for each hyperrectangle wj in W not marked do

mark wj with label wj

if ∃ wi 6= wj in W , that overlaps with wj

compute the number of points n that

lie in the overlap area

if (
nij

|wi|) > θs and |wi| < |wj |
disregard wi

if 0.5 ∗ (
nij

|wj | +
nij

|wi|) > θm

mark all wi labeled hyperrectangles in W with label wj

}

4.3 Ο αλγόριθµος Oriented kwindows

Μια αδυναµία του UkW, είναι ότι τα υπερορθογώνια που χρησιµοποιεί είναι τοποθετηµένα πα-

ϱάλληλα µε τους καρτεσιανούς άξονες. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλήµατα όταν οι οµάδες

δεν έχουν παρόµοιο προσανατολισµό. ΄Εστω για παράδειγµα τα δεδοµένα του Σχήµατος 4.4, που

αποτελούνται από δύο οµάδες που ϐρίσκονται σχετικά κοντά µεταξύ τους στο καρτεσιανό επίπεδο,
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Σχήµα 4.4: Παράδειγµα διδιάστατου συνόλου δεδοµένων.

µε τη µεγαλύτερη να σχηµατίζει γωνία π/4 µε τους άξονες. Αρχικοποιώντας τον αλγόριθµο µε ένα

µικρό αριθµό ορθογωνίων, µε σχετικά µεγάλο µήκος πλευράς, είναι πιθανό τα ορθογώνια που ϑα

προκύψουν να περιέχουν σηµεία και από τις δύο οµάδες, όπως για παράδειγµα στις εικόνες στην

κορυφή του Σχήµατος 4.5. Στα αριστερά δίνονται τα τελικά ορθογώνια που έχουν προκύψει µετά

την εφαρµογή των ϐηµάτων της µετακίνησης και µεγέθυνσης, ενώ στα δεξιά δίνονται οι οµάδες

που προκύπτουν τελικά. Στην περίπτωση αυτή, ένα από τα τελικά ορθογώνια περιέχει σηµεία και

από τις δύο οµάδες, µε συνέπεια το τελικό αποτέλεσµα να είναι λανθασµένο. Ανάλογο αποτέλεσµα

είναι πιθανό να προκύψει χρησιµοποιώντας µικρό µήκος πλευράς, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 4.5.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό η τοµή γειτονικών ορθογωνίων να είναι µικρή, µε αποτέλεσµα

τα σηµεία που ανήκουν σε αυτά να διαχωρίζονται, διασπώντας µε αυτό τον τρόπο µια πραγµατική

οµάδα σε δύο ή περισσότερες. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί χρησιµοποιώντας

µεγαλύτερο αριθµό από αρχικά ορθογώνια µε µικρό µήκος πλευράς, όπως στο κάτω τµήµα στου

σχήµατος. Αντίθετα λαµβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση των διανυσµάτων που αντιστοιχούν στα

σηµεία του κάθε ορθογωνίου είναι δυνατό, προσανατολίζοντας κατάλληλα τα ορθογώνια, να απο-

ϕύγουµε το πρόβληµα, χρησιµοποιώντας ένα πολύ µικρό αριθµό αρχικών ορθογωνίων, όπως ϑα

δούµε στη συνέχεια.

Αρχικοποιώντας τα k, m-διάστατα υπερορθογώνια µε χρήση της συνάρτησης Determine

InitialWindows και εκτελώντας τη διαδικασία της µετακίνησης, το κέντρο και τα περιεχόµενα

του υπερορθογωνίου είναι πιθανό να έχουν αλλάξει. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικών

µε την κατεύθυνση των οµάδων, όπως αυτό που αναδείχθηκε από το προηγούµενο παράδειγµα,

προτείνουµε την αλλαγή της κατεύθυνσης κάθε υπερορθογωνίου σε σχέση µε την αρχική του

ϑέση, λαµβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση των σηµείων που περικλείει. Στη συνέχεια, περιγρά-

ϕουµε µε λεπτοµέρεια το γραµµοαλγεβρικό πλαίσιο του ϐήµατος της αλλαγής της κατεύθυνσης

των υπερορθογωνίων που προτείνουµε.

΄Εστω A(j) ∈ R
m×nj το µητρώο χαρακτηριστικών-οντοτήτων που αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο
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UkW, number of initial windows: 8, edge length: 8, before merging

−5 0 5 10 15 20 25 30 35
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55
UkW, number of initial windows: 8, edge length: 8, after merging, number of clusters: 2
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UkW, number of initial windows: 8, edge length: 5, before merging
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UkW, number of initial windows: 8, edge length: 5, after merging, number of clusters: 3
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UkW, number of initial windows: 32, edge length: 4, before merging
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UkW, number of initial windows: 32, edge length: 4, after merging, number of clusters: 2

Σχήµα 4.5: Ενδεικτικά αποτελέσµατα εφαρµογής του UkW στο σύνολο δεδοµένων του Σχήµατος

4.4: Μικρός αριθµός ορθογωνίων και µεγάλο µήκος πλευράς (πάνω), µικρός αριθµός ορθογωνίων

και µήκος πλευράς (κέντρο) και µεγάλος αριθµός ορθογωνίων και µικρό µήκος πλευράς (κάτω).
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σηµείων P του αρχικού συνόλου. Το µητρώο B(j) := A(j) − 1
nj
ee>A(j), ei = 1, i = 1, . . . , nj,

έχει σαν στήλες τα κεντρικοποιηµένα σηµεία a
(j)
i − c(j), όπου c(j) = 1

nj
A(j)e. ΄Οπως έχουµε

ήδη αναφέρει (Κεφάλαιο 3), οι κύριοι άξονες του µητρώου A(j), αντιστοιχούν στα δεξιά ιδιάζοντα

διανύσµατα του µητρώου B(j). ΄Εστω B(j) = U (j)Σ(j)(V (j))> η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του

µητρώου B(j) και {u(j)
i , σ

(j)
i , v

(j)
i }, i = 1, . . . ,m οι ιδιάζουσες τριπλέτες του, που αντιστοιχούν σε

µη µηδενικές ιδιάζουσες τιµές.

Σηµειώνουµε ότι οι στήλες του U (j) που αντιστοιχούν στους κύριους άξονες του A(j), δίνουν

τους άξονες της µέγιστης διασποράς για τους αντίστοιχους συντελεστές προβολής των στηλών του

µητρώου B(j). Χρησιµοποιώντας το στοιχείο αυτό, µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα υπερορθο-

γώνιο που περικλείει όλα τα σηµεία του P , χρησιµοποιώντας τους κύριους άξονες, όπως περιγρά-

ϕουµε στη συνέχεια. ΄Εστω Z ∈ R
m×n ένα γενικό κεντρικοποιηµένο µητρώο και Z = UΣV >, η

διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του. Γεωµετρικά, το µητρώο Z µετασχηµατίζει την n-διάστατη µονα-

διαία σφαίρα που ορίζεται από τις στήλες του V , σε ένα ελλειψοειδές που ορίζεται από τις στήλες

του ZV = UΣ ∈ R
m×n. Υποθέτοντας ότι m < n, ο µετασχηµατισµός δίνει ένα εκφυλισµέ-

νο (degenerate) ελλειψοειδές, µε (n −m) άξονες µηδενικού µήκους. Συγκεκριµένα, µπορεί να

αποδειχθεί ότι

x2
1

σ2
1

+ . . .+
x2

m

σ2
m

= 1

όπου x = U>Zy, y ∈ R
n, ‖y‖2 = 1, δηλαδή η µοναδιαία σφαίρα µετασχηµατίζεται σε ένα ελλει-

ψοειδές µε ηµιάξονες σ1, . . . , σm, που περιέχουν όλα τα σηµεία του P . Επιπλέον, οι ηµιάξονες

είναι στην κατεύθυνση των κύριων αξόνων του Z.

Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης, προτείνουµε τη χρήση της τε-

χνικής PCA κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µεγέθυνσης του αλγορίθµου UkW, ώστε να

ορίσουµε ένα υπερεπίπεδο που περιέχει όλα τα σηµεία του P και έχει την κατεύθυνση των κύριων

αξόνων του αντίστοιχου µητρώου. Η περιστροφή που προκύπτει από τη χρήση της τεχνικής PCA,

ισοδυναµεί µε την αλλαγή των αξόνων από την συνήθη ϐάση {e1, . . . , em} στη ϐάση {u1, . . . , um},
δηλαδή οι άξονες του µετασχηµατισµού B(j)V (j) έχουν την κατεύθυνση των αριστερών ιδιαζόν-

των διανυσµάτων του B(j). Κατά τη διάρκεια του ϐήµατος της µεγέθυνσης, χρησιµοποιούµε το

περιγεγραµµένο υπερορθογώνιο στην κατεύθυνση του υπερελλειψοειδούς, που ορίζεται από τους

κύριους άξονες, µε µήκος ηµιαξόνων σ
(j)
1 , . . . , σ

(j)
m .

΄Οπως είδαµε, το υπερελλειψοειδές µε ηµιάξονες σ
(j)
i που παράγεται από την τεχνική PCA,

περικλείει ολόκληρο το υποσύνολο P , παρόλ΄ αυτά µπορεί να καλύψει µια πολύ ευρύτερη πε-

ϱιοχή από το ελάχιστο υπερελλειψοειδές που καλύπτει το P . Ο υπολογισµός του ελάχιστου

υπερελλειψοειδούς και η εκτέλεση γεωµετρικών λειτουργιών µε αυτό, είναι υπολογιστικά δύσκολα

προβλήµατα (Belta and Kumar, 2002). Επιπλέον, προτειµούµε να επιλέξουµε τη χρήση υπερορ-

ϑογωνίων εφόσον µια και ο αλγόριθµος UkW επίσης χρησιµοποιεί αυτές τις γεωµετρικές οντότητες.

Εποµένως, αναζητούµε υπερορθογώνια που περικλείουν όλα τα σηµεία του P , και δεν είναι απα-

ϱαίτητα παράλληλα µε τους άξονες. Οι συντελεστές προβολής των στηλών του B(j) στους κύριους



70 Αλγόριθµοι ∆ιαχωρισµού Βάσει Πυκνότητας: Ο Αλγόριθµος Oriented kwindows

άξονες, δίνεται από τη σχέση (U (j))>B(j) = Σ(j)(V (j))>. Από την παραπάνω έκφραση, προκύ-

πτει ότι οι συντελεστές προβολής µιας στήλης i του µητρώου B(j) στους κύριους άξονες, δίνεται

από τα στοιχεία της γραµµής i του V (j), πολλαπλασιασµένα µε την αντίστοιχη ιδιάζουσα τιµή.

Συνεπώς, µπορούµε να κατασκευάσουµε το Ϲητούµενο ελάχιστο υπερελλειψοειδές που περικλεί-

ει το P , χρησιµοποιώντας το κεντροειδές c(j) του µητρώου A(j) ως κέντρο και µήκη πλευρών

2σi‖v(j)
i ‖∞, i = 1, . . . ,m. Σηµειώνουµε ότι, προσαρµόζοντας τα µήκη των πλευρών του υπερορ-

ϑογωνίου µε αυτό τον τρόπο, αφαιρείται η ευαισθησία του αλγορίθµου στην επιλογή του αρχικού

µήκους των πλευρών.

∆ιαισθητικά, µεγεθύνοντας το στραµµένο υπερορθογώνιο στην κατεύθυνση µέγιστης διασποράς

που δίνεται από τους κύριους άξονες, αυξάνουµε την πιθανότητα να καλύψουµε περισσότερα

σηµεία που ανήκουν στην ίδια οµάδα, από τα επιπλέον σηµεία που ϑα καλύπταµε αν µεγεθύναµε

στην κατεύθυνση του e1, ειδικά αν τα e1 και u1 είναι ασυσχέτιστα. Η ϐελτίωση µπορεί να είναι

µεγαλύτερη αν τα σηµεία του αρχικού υπερορθογωνίου έχουν γραµµικές συσχετίσεις, που δίνονται

από την τεχνική PCA. Σε αυτή την περίπτωση, τα σηµεία που ανήκουν στο υπερορθογώνιο είναι

πιθανό να ανήκουν σε µια οµάδα. Αν η διάσταση της οµάδας είναι µικρότερη από m, η τεχνική

PCA µπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία της µεγέθυνσης, δίνοντας µικρό ϐάρος σε κατευθύνσεις

που αντιστοιχούν σε µικρή διασπορά. Παράλληλα, µε αυτό τον τρόπο, µειώνουµε την πιθανότητα

να καλύψουµε, κατά τη διαδικασία της µεγέθυνσης, σηµεία που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες.

Τέλος, αλλάζοντας την κατεύθυνση των υπερορθογωνίων είναι περισσότερο πιθανό υπερορθογώνια

που καλύπτουν σηµεία από την ίδια οµάδα να τέµνονται, ακόµα και στην περίπτωση που η

κατεύθυνση της οµάδας αλλάζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό ο αλγόριθµος UkW

να αποτύχει. Σηµειώνουµε ότι η παραπάνω διαδικασία µπορεί να ϑεωρηθεί σαν µια διαδικασία

αρχικοποίησης, που καθορίζει τον όγκο των υπερορθογωνίων.

Στο Σχήµα 4.6 παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα της παραπάνω διαδικασίας. Αρχικά, τα δε-

δοµένα κεντρικοποιούνται και υπολογίζονται οι κύριοι άξονες του αντίστοιχου µητρώου. Στη

συνέχεια, υπολογίζεται το ελάχιστο υπερορθογώνιο που περικλείει τα σηµεία στην κατεύθυνση των

κύριων αξόνων µε µήκη πλευράς 2σi‖vi‖inf , i = 1, . . . ,m. Τέλος, υπολογίζουµε ένα κατάλληλο

υπερκύβο (το ϑέµα αυτό καλύπτεται στη συνέχεια) και τα νέα υπερορθογώνια µετακινούνται κα-

τά c, όπου c είναι το κεντροειδές των σηµείων. Η διαδικασία της µεγέθυνσης εφαρµόζεται στη

συνέχεια σε κάθε άξονα του στραµµένου υπερορθογωνίου.

Καλούµε τον παραπάνω αλγόριθµο Oriented kwindows (OkW) (Tasoulis et al, 2006). Στη

συνέχεια περιγράφουµε σε ψευδοκώδικα τη διαδικασία της µεγέθυνσης.

algorithm OkW(u, θe, θm, θc, θv,k ) {
execute W=DetermineInitialWindows(k,u)

for each d dimensional hyperrectangle wj in W do

execute movement(θv,wj )

execute SVDenlargement(θe,θc,θv,wj )

execute merge(θm,θs,W )

Output {clusters cl1, cl2, . . . so that: cli = {i : i ∈ wj , label(wj) = li} }
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Σχήµα 4.6: Τα αρχικά δεδοµένα και ορθογώνιο (α΄) µετακινούνται και οι κύριοι άξονες υπολογί-

Ϲονται (ϐ΄). Υπολογίζουµε το ελάχιστο ορθογώνιο στην κατεύθυνση των κύριων αξόνων (γ΄) και τον

αντίστοιχο υπερκύβο (δ΄). Τέλος µετακινούµε τα δεδοµένα στην αρχική τους ϑέση (ε΄).

function SVDenlargement(θe,θc,θv, hyperrectangle w) {
repeat

compute the principal components V of the points in w

compute a hyperrectangle with edge length 2σ1‖u1‖∞, . . . , 2‖ud‖∞
foreach dimension do

repeat

enlarge w along current dimension by θe%

execute movement(θv,w)

until increase in number of objects

along current dimension is less than θc%

until increase in number of objects

is less than θc% along every dimension

}
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4.3.1 Υπολογιστικά ϑέµατα

Σηµαντικό ϑέµα στην προτεινόµενη µεθοδολογία αποτελεί ο τρόπος εύρεσης των σηµείων που

ϐρίσκονται µέσα σε κάθε στραµµένο υπερορθογώνιο. Ας υποθέσουµε αρχικά, ότι ο αλγόριθµος δε

χρησιµοποιεί κάποια ειδική δοµή δεδοµένων µε την οποία µπορούµε να απαντήσουµε αποδοτικά

σε ανάλογα ερωτήµατα. Στην περίπτωση των υπερορθογωνίων που είναι παράλληλα στους άξονες,

µπορούµε να ελέγξουµε αν ένα σηµείο ανήκει σε ένα υπερορθογώνιο µε τον έλεγχο 2m ανισοτή-

των, µια για κάθε διάσταση. Αντίθετα, αν τα υπερορθογώνια δεν είναι παράλληλα στους άξονες

απαιτείται η αποθήκευση και ο έλεγχος 2m κορυφών. Για να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα,

χρησιµοποιούµε µια τεχνική από την υπολογιστική γεωµετρία που δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα

για γεωµετρικές οντότητες που δεν είναι παράλληλες στους άξονες, χρησιµοποιώντας αντίστοιχα

περιγεγραµµένα υπερορθογώνια (De Berg et al, 2000). Πιο συγκεκριµένα, για κάθε στραµµένο

υπερορθογώνιο, χρησιµοποιούµε ένα κατάλληλο υπερκύβο που περικλείει το υπερορθογώνιο και

έχει το ίδιο κέντρο µε αυτό. Για να εξασφαλίσουµε ότι το υπερορθογώνιο περιέχεται από τον κύβο

χρησιµοποιούµε σα µήκος πλευράς του υπερκύβου, το µήκος της µέγιστης πλευράς του υπερορ-

ϑογωνίου. Εποµένως, για τον υπερκύβο αρκεί η αποθήκευση του κέντρου c και του µήκους της

πλευράς s. Η εύρεση των σηµείων που ϐρίσκονται µέσα στο στραµµένο υπερορθογώνιο γίνεται σε

δύο ϐήµατα. Αρχικά, χρησιµοποιώντας την αρχική δοµή που χρησιµοποιείται πριν τη στροφή των

υπερορθογωνίων, ϐρίσκουµε τα σηµεία τα οποία ϐρίσκονται µέσα στον υπερκύβο. Με αυτό τον τρό-

πο µειώνουµε σηµαντικά το πεδίο αναζήτησης (pruning). Στη συνέχεια, για τα σηµεία αυτά, έστω

Y (j), υπολογίζουµε τους συντελεστές προβολής (U (j))>(Y (j)− c) όπου c το κέντρο του υπερορθο-

γωνίου και U (j) οι κύριοι άξονες του µητρώου που αντιστοιχεί στα σηµεία του υπερορθογωνίου. Η

διαδικασία αυτή αντιστοιχεί σε αλλαγή των αξόνων από την συνήθη ϐάση {e1, . . . , em} στη ϐάση

{u(j)
1 , . . . , u

(j)
m }. Τέλος, για να ϐρούµε τα σηµεία (δηλαδή τις αντίστοιχες στήλες του Z) που ανή-

κουν στο στραµµένο υπερορθογώνιο αρκεί ο έλεγχοςm ανισοτήτων, εφόσον ένα σηµείο x ϑα ανήκει

στο υπερορθογώνιο αν (u
(j)
i )>(x − c) ≤ l

(j)
i

2 , i = 1, . . . ,m όπου l(j) = 2σ
(j)
i ‖v

(j)
i ‖∞. Εποµένως,

χρειαζόµαστε συνολικά την αποθήκευση O(m) στοιχείων, συγκεκριµένα τα (c, s, l1, . . . , lm).

Ο αλγόριθµος OkW υπολογίζει τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών σε κάθε κεντρικοποιηµένο υπο-

σύνολο δεδοµένων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της µεγέθυνσης. Συνεπώς, χρειαζόµαστε έναν

αποδοτικό αλγόριθµο υπολογισµού της διάσπασης, όπως οι αλγόριθµοι που υλοποιούνται στο LA

PACK (Anderson et al, 1999), για µητρώα µεσαίας διάστασης χωρίς ιδιαίτερη δοµή ή αλγορίθµους

για αραιά µητρώα από το (Berry, 1992). Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να αξιοποιήσουµε τη

δοµή των δεδοµένων µας, ώστε να µειώσουµε το κόστος υπολογισµού. Το κόστος υπολογισµού της

διάσπασης ιδιαζουσών τιµών για προβλήµατα που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δοµή είναι O(njm
2)

που µπορεί να γίνει σηµαντικό. Παρόλ΄ αυτά, όπως ϑα δούµε και στη συνέχεια, ο αλγόριθµος OkW

όπως και ο UkW αλλά και οι περισσότεροι αλγόριθµοι της κατηγορίας των µεθόδων διαχωρισµού

ϐάσει πυκνότητας, είναι πιο κατάλληλος για προβλήµατα χαµηλής διάστασης, όπου το m είναι

πολύ µικρότερο του n. Σε αυτή την περίπτωση, µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι ασυµπτωτικά, το

κόστος για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών είναι ανάλογο του αριθµού των ση-
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µείων. Επιπλέον, όταν το m είναι πολύ µικρότερο του n, είναι περισσότερο αποτελεσµατικό να

υπολογιστεί αρχικά η διάσπαση QR του B(j) = Q(j)R(j) και στη συνέχεια η διάσπαση ιδιαζουσών

τιµών του άνω τριγωνικού µητρώου R(j) (Golub and Van Loan, 1996).

4.4 Σχετικές µέθοδοι και επεκτάσεις

΄Οπως είδαµε, ο αλγόριθµος OkW χρησιµοποιεί την τεχνική PCA µε σκοπό την εξαγωγή πληροφο-

ϱίας τοπικά, από τα σηµεία που περιέχονται στο κάθε υπερορθογώνιο, έτσι ώστε να ϐελτιώσει τη

ϑέση και το µέγεθος τους. Αντίθετα, άλλες µέθοδοι εφαρµόζουν την τεχνική συνολικά, µε σκοπό

την εξαγωγή γραµµικών συσχετίσεων στο πλήρες σύνολο δεδοµένων. Συγκεκριµένα, η χρήση της

τεχνικής PCA προτείνεται σε πλήθος εργασιών από την ϐιβλιογραφία των µεθόδων διαχωρισµού µε

ϐάση τη συχνότητα (Aggarwal et al, 1999; Aggarwal and Yu, 2000; Böhm et al, 2004; Chakrabar

ti and Mehrotra, 2000; Parsons et al, 2004; Kröger et al, 2004; Baumgartner et al, 2004; Kriegel

et al, 2005; Domeniconi et al, 2004). Το σύνολο των µεθόδων αυτών είναι περισσότερο κατάλληλες

για δεδοµένα µεγάλης διάστασης και χρησιµοποιούν την τεχνική PCA σε ένα διαφορετικό πλαίσιο,

µε σκοπό τη µείωση της διάστασης του προβλήµατος, σε αντίθεση µε τον αλγόριθµο OkW, που

χρησιµοποιεί την τεχνική για την αλλαγή της κατεύθυνσης των υπερορθογωνίων. Σηµειώνουµε ότι

και ο αλγόριθµος OkW µπορεί να χρησιµοποιήσει την πληροφορία από τους κύριους άξονες σε

αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν τα δεδοµένα παρουσιάζουν καθολικές συσχετίσεις και ϐρίσκονται

σε επίπεδα χαµηλής διάστασης. Παρόλ΄ αυτά, τέτοιες συσχετίσεις είναι στην πράξη σπάνιες. Αν-

τίθετα, είναι πολύ πιθανό τα δεδοµένα που αντιστοιχούν σε διακριτές οµάδες, να παρουσιάζουν

τοπικά γραµµικές συσχετίσεις. Τέλος, η εφαρµογή της µεθόδου τοπικά, µπορεί να δώσει πληρο-

ϕορία για την κατεύθυνση των οµάδων και να καθοδηγήσει τη διαδικασία της µεγέθυνσης στους

άξονες µέγιστης διασποράς.

4.4.1 Χρήση της τεχνικής PCA στον αλγόριθµο DBSCAN

Στη συνέχεια, προτείνουµε τη χρήση της τεχνικής της ανάλυσης σε κύριους άξονες, στα πλαί-

σια άλλων αλγορίθµων διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα. Συγκεκριµένα, προτείνουµε µια

επέκταση της µεθόδου DBSCAN (Sander et al, 1998), που αποτελεί έναν από τους κυριότερους

αλγορίθµους αυτής της κατηγορίας.

Ο αλγόριθµος DBSCAN χρησιµοποιεί Ευκλείδειες αποστάσεις για τον ορισµό των γειτονικών

σηµείων και ορίζει την έννοια των «σηµείων πυρήνα» (core objects), που αντιστοιχούν σε σηµεία

που έχουν περισσότερα από έναν συγκεκριµένο αριθµό, γειτονικά σηµεία. Σε κάθε νέα οµάδα που

ορίζεται από ένα νέο σηµείο πυρήνα εισάγονται και όλα τα γειτονικά του σηµεία, καθώς και όλα τα

σηµεία που είναι γειτονικά µε αυτό µέσω µιας αλυσίδας σηµείων πυρήνα (direct density reachable

points). Η τελική οµάδα αποτελείται από το µέγιστο σύνολο των σηµείων που κατασκευάζεται µε

την παραπάνω µέθοδο.

Ο αλγόριθµος 4C (Computing Correlation Connected Clusters) (Böhm et al, 2004), αποτε-

λεί επέκταση του DBSCAN, που χρησιµοποιεί πληροφορία από την τεχνική PCA. Ο αλγόριθµος
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αντιστοιχίζει σε ένα σύνολο στοιχείων µια οµάδα, αν (α) τα στοιχεία του συνόλου αποτελούν µια

συνεκτική οµάδα µε ϐάση µια µετρική πυκνότητας και (ϐ) τα χαρακτηριστικά για το συγκεκριµέ-

νο σύνολο σηµείων είναι «συνεκτικά», µε την έννοια ότι το αντίστοιχο µητρώο συνδιασποράς έχει

χαµηλή τάξη. Ως προς την δεύτερη συνθήκη, οι συγγραφείς στο (Böhm et al, 2004) ορίζουν την

έννοια του «ρ-∆ιάστατου Γραµµικού Συνόλου Συσχέτισης» (ρDimensional Linear Correlation Set)

ως προς µια παράµετρο δ. Το µητρώο συνδιασποράς ενός τέτοιου συνόλου σηµείων, έχει (m− ρ))
ιδιοτιµές κοντά στο µηδέν, λm−ρ+1, . . . , λm < δ, όπου λ1, . . . , λm οι ιδιοτιµές του µητρώου συν-

δυασποράς σε ϕθίνουσα διάταξη. Η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι αυξηµένη και στη µέση

περίπτωση είναιO(m2n2+m3n). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που δίνονται στην εργασία (Böhm

et al, 2004) δείχνουν ότι ο αλγόριθµος µπορεί να αποδώσει καλύτερα από τον DBSCAN, παρόλ΄

αυτά, σηµειώνουµε ότι οι συγγραφείς δεν παρουσιάζουν αποτελέσµατα για σύνολα δεδοµένων που

περιέχουν µη κυρτές οµάδες.

Στη συνέχεια, προτείνουµε µια επέκταση της µεθοδολογίας µας στα πλαίσια του αλγορίθµου

DBSCAN, που χρησιµοποιεί την ανάλυση σε κύριους άξονες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από ότι

ο αλγόριθµος 4C. Πιο συγκεκριµένα, έστω p ένα σηµείο και P το σύνολο των γειτονικών του

σηµείων. Χρησιµοποιώντας τους κύριους άξονες του αντίστοιχου µητρώου και πολλαπλασιάζοντας

τους άξονες τις µοναδιαίας υπερσφαίρας που ορίζονται από τα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα µε τα

κεντρικοποιηµένα σηµεία, προκύπτει ένα υπερελλειψοειδές από την στροφή της υπερσφαίρας,

σε συνδυασµό µε µια διαστολή (ή συστολή) του µήκους των αξόνων της. Οι νέοι άξονες που

προκύπτουν είναι παράλληλοι στους κύριους άξονες, ενώ το µέτρο της διαστολής (ή συστολής)

δίνεται από τις αντίστοιχες ιδιάζουσες τιµές. Το υπερελλειψοειδές που προκύπτει περιέχει όλα

τα σηµεία του P και έχει κατεύθυνση στους άξονες µέγιστης διασποράς. Με αυτό τον τρόπο,

µπορούµε να εξάγουµε πληροφορία για την κατεύθυνση της οµάδας, τουλάχιστον τοπικά, στην

περίπτωση που το σηµείο p είναι «σηµείο πυρήνα». Αυτή η πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί

για την εύρεση περισσότερων σηµείων της οµάδας που είναι γειτονικά, ακόµα και στην περίπτωση

που η οµάδα αλλάζει κατευθύνσεις. Επιπλέον, µε αυτό τον τρόπο µπορούµε να διαχωρίσουµε

πιο αποτελεσµατικά οµάδες που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς υποχώρους. Τέλος, σηµειώνουµε

ότι η µεθοδολογία µας µπορεί να επεκταθεί µε ιδέες ανάλογες µε αυτές που παρουσιάζονται στην

εργασία (Böhm et al, 2004), ώστε να λάβουµε υπόψη τη διάσταση της κάθε οµάδας.

4.4.2 ΄Αλλοι αλγόριθµοι διαχωρισµού ϐάση πυκνότητας

΄Οπως αναφέραµε, ο αλγόριθµος DBSCAN (Sander et al, 1998) αποτελεί µία από τις κυριότερες

µεθόδους διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα. Ο DBSCAN αποτελεί τη ϐάση ενός συνόλου

µεθόδων που έχουν προταθεί για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων. Για παράδειγµα,

η σωστή επιλογή της απόστασης που καθορίζει το εύρος της «γειτονιάς» κάθε σηµείου, αποτελεί

πολύ σηµαντική παράµετρο για την επιτυχία του αλγορίθµου. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί

ένα σύνολο ευρετικών µεθόδων που υπολογίζουν δυναµικά αυτή την παράµετρο.

Ο αλγόριθµος OPTICS (Ankerst et al, 1999) αποτελεί γενίκευση του DBSCAN που παράγει

µια ταξινόµηση των σηµείων, η οποία παρέχει όλες τις δυνατές διαµερίσεις για ένα εύρος της
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περιοχής γειτνίασης ε, όπου ε είναι η ακτίνα της υπερσφαίρας που ορίζει τη «γειτονιά» κάθε

σηµείου. Ο αλγόριθµος DENCLUE (Hinneburg and Keim, 1998) χρησιµοποιεί ανάλογες ιδέες µε

τον DBSCAN. Η ϐασική του διαφορά είναι ότι ο DENCLUE χρησιµοποιεί διαφορετικές συναρτήσεις

απόστασης στον ορισµό της περιοχής γειτνίασης κάθε σηµείου και ορίζει µε διαφορετικό τρόπο τα

«σηµεία πυρήνα».

΄Αλλοι αλγόριθµοι διαχωρισµού αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούν πλέγµατα, µε σκοπό την

εύρεση γειτονικών περιοχών µεγάλης πυκνότητας. Ο αλγόριθµος DOC (Procopiuc et al, 2002)

χρησιµοποιεί για τη µοντελοποίηση των οµάδων, ένα πλέγµα υπερορθογωνίων και συνθέτει τις

τελικές οµάδες εξετάζοντας την πυκνότητα γειτονικών υπερορθογωνίων στο πλέγµα. Ο DOC ανήκει

επίσης σε µια υποκατηγορία αλγορίθµων που χρησιµοποιούν υποχώρους για τη µοντελοποίηση

των οµάδων. ΄Αλλοι αλγόριθµοι αυτής της κατηγορίας είναι οι CLIQUE (Agrawal et al, 1998) και

MAFIA (Nagesh et al, 1999).

Ο αλγόριθµος PreDeCon (Böhm et al, 2004), όπως και ο 4C, αντιστοιχίζει σε κάθε «σηµείο

πυρήνα» ένα υποσύνολο των αξόνων, στους οποίους τα γειτονικά σηµεία έχουν µεγάλη διασπορά.

Ο αλγόριθµος υπολογίζει ένα διάνυσµα για κάθε σηµείο, µε στοιχεία ανάλογα της διασποράς των

γειτονικών σηµείων για κάθε άξονα, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισµό απλών Ευκλείδειων

αποστάσεων, σε αντίθεση µε τον 4C, που χρησιµοποιεί την τεχνική PCA. Ο McNames στο (McNa

mes, 2000) χρησιµοποιεί ανάλογες τεχνικές στα πλαίσια του προβλήµατος της συµπίεσης ενώ οι

Chakrabarti και Mehrotra στο (Chakrabarti and Mehrotra, 2000) προτείνουν µια ακόµα τεχνική

τοπικής µείωσης της διάστασης.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι ανάλογες ιδέες µε αυτές που προτείνουµε για τον OkW, χρησιµο-

ποιούνται στην εργασία (Stursberg and Krogh, 2003), για τον υπολογισµό των προσπελάσιµων

συνόλων σε υβριδικά συστήµατα.

4.5 Πειραµατικά αποτελέσµατα

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα σύνολο πειραµατικών αποτελεσµάτων που αξιολογούν τον αλγό-

ϱιθµο OkW, σε σχέση τόσο µε τον UkW, όσο και µε ένα σύνολο άλλων µεθόδων. Οι αλγόριθµοι

OkW και UkW έχουν αναπτυχθεί σε C++ και τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε λειτουργικό περι-

ϐάλλον Linux. Για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών χρησιµοποιήθηκε το πακέτο

λογισµικού GNU Scientific Library (GSL, έκδοση 1.6) (Galassi et al, 2003). ΄Ολα τα πειράµατα

που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή, εκτελέστηκαν σε υπολογιστικό σύστηµα µε επεξεργαστή

AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+, µε 1 GB RAM. Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε αρχικά τα

αποτελέσµατα της σύγκρισης των OkW και UkW που, όπως ϑα δούµε, αναδεικνύουν την ικανό-

τητα του OkW να ανακαλύψει τη σωστή οµαδοποίηση ακόµα και στην περίπτωση που οι οµάδες

αλλάζουν κατεύθυνση, περίπτωση στην οποία ο ϐασικός αλγόριθµος συνήθως αποτυγχάνει.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης του OkW, χρησιµοποιήσαµε τέσσερα τεχνητά και δύο πραγ-

µατικά σύνολα δεδοµένων. Επιλέξαµε όλα τα τεχνητά σύνολα δεδοµένων να είναι διδιάστατα, έτσι

ώστε να µπορούν να οπτικοποιηθούν καλύτερα τα αποτελέσµατα. Το πρώτο σύνολο, DS1, απο-
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Σχήµα 4.7: Τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση των αλγορίθµων UkW (αριστερά) και OkW (δεξιά)

στα σύνολα δεδοµένων DS1DS4.
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τελείται από 1,200 σηµεία που δηµιουργήθηκαν από µια ένωση τεσσάρων κατανοµών Gauss. Η

µέση τιµή κάθε κατανοµής επιλέχθηκε τυχαία από το εύρος [−200, 200], ενώ από κάθε κατανοµή

επιλέχθηκαν 300 σηµεία. Το δεύτερο σύνολο, DS2, αποτελείται από τέσσερις µη κυρτές οµάδες µε

3,651 σηµεία συνολικά, ενώ το τρίτο σύνολο, DS3, αποτελείται από τρεις κυρτές και µία µη κυρτή

οµάδα, οι οποίες συνθέτουν ένα σύνολο 2,761 σηµείων. Τέλος, το τέταρτο σύνολο δεδοµένων, DS4,

αποτελείται από 299 σηµεία που συνθέτουν δύο οµοκεντρικούς κύκλους.

Οι δύο αλγόριθµοι, OkW και UkW, εκτελέστηκαν για τα τέσσερα σύνολα δεδοµένων, DS1DS4,

χρησιµοποιώντας τον ίδιο συνδυασµό παραµέτρων (θc = 0.8, θs = 0.9, θm = 0.1, θc = 0.2, θv =

0.2) και για πλήθος αρχικών ορθογωνίων 8, 128, 64 και 32 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα παρου-

σιάζονται στο Σχήµα 4.7. Σηµειώνουµε ότι σε όλα τα πειράµατα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια,

έχουµε τοποθετήσει τα σηµεία που δεν ανήκουν σε κανένα ορθογώνιο µετά την εκτέλεση του αλ-

γορίθµου, στην οµάδα εκείνη στην οποία ανήκει το ορθογώνιο που έχει τη µικρότερη απόσταση

από το αντίστοιχο σηµείο.

Από το σχήµα, παρατηρούµε ότι οι δύο αλγόριθµοι εµφανίζουν ανάλογη συµπεριφορά για το

πρώτο σύνολο δεδοµένων, συγκεκριµένα επιστρέφουν σωστά τις τρεις από τις τέσσερις οµάδες, ενώ

αναθέτουν λανθασµένα κάποια από τα σηµεία της πάνω δεξιάς οµάδας στην κοντινή αριστερή.

Παρόλ΄ αυτά, ο αλγόριθµος OkW εµφανίζει καλύτερη συµπεριφορά για τα υπόλοιπα σύνολα δεδο-

µένων, ακόµα και στην περίπτωση των µη κυρτών οµάδων, για τις οποίες συνήθως ο αλγόριθµος

UkW δίνει λανθασµένο αποτέλεσµα. Πιο συγκεκριµένα, ο OkW επιστρέφει τις σωστές οµάδες για

το σύνολο DS2, αναθέτοντας ένα πολύ µικρό αριθµό στοιχείων σε λάθος οµάδα, ενώ αντίθετα ο UkW

διασπά τις δύο µεγαλύτερες µη κυρτές οµάδες σε τρεις και δύο υποοµάδες, δίνοντας ένα σύνολο

επτά οµάδων. Σηµειώνουµε ότι ο UkW έδωσε το σωστό αποτέλεσµα όταν διπλασιάσαµε τον αριθµό

των αρχικών ορθογωνίων, αυξάνοντας όµως ταυτόχρονα σε σηµαντικό ϐαθµό το υπολογιστικό κό-

στος. Τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα και για το σύνολο DS3. Και σε αυτή την περίπτωση, ο UkW

διασπά τη µεγαλύτερη µη κυρτή οµάδα σε τρεις υποοµάδες δίνοντας ένα σύνολο έξι οµάδων. Αν-

τίθετα, ο OkW επιστρέφει το σωστό αποτέλεσµα. Τέλος, ο OkW, εµφανίζει ανάλογη συµπεριφορά

και για το σύνολο DS4, που ϑεωρείται γενικά µια δύσκολη περίπτωση για οποιοδήποτε αλγόριθµο

διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα. Ο αλγόριθµος επιστρέφει το σωστό αποτέλεσµα, σε αντίθεση

µε τον UkW, που διασπά τον εξωτερικό κύκλο σε τρεις υποοµάδες. Σε κάθε περίπτωση, η δυσκολία

του αλγορίθµου UkW έγκειται στο γεγονός ότι αποτυγχάνει να συνενώσει γειτονικά ορθογώνια σε

σηµεία που η αντίστοιχη οµάδα αλλάζει κατεύθυνση. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, ο UkW

έδωσε σωστό αποτέλεσµα όταν το πλήθος των αρχικών ορθογωνίων αυξήθηκε σε 200.

Το επόµενο σύνολο δεδοµένων, DSIRIS, προέρχεται από τη συλλογή του Πανεπιστηµίου UCI

(Blake and Merz, 1998). Το σύνολο αποτελείται από 150 αντικείµενα µε τέσσερα χαρακτηριστικά,

από τρεις οµάδες, συγκεκριµένα Setosa, Versicolour και Virginica. Οι δύο αλγόριθµοι εκτελέ-

στηκαν χρησιµοποιώντας τις ίδιες τιµές για τις παραµέτρους και 32 αρχικά υπερορθογώνια. Τα

αποτέλεσµα δίνονται στον Πίνακα 4.1. Παρατηρούµε ότι οι δύο αλγόριθµοι δίνουν ανάλογα απο-

τελέσµατα, πετυχαίνοντας να ανακαλύψουν το σωστό αριθµό οµάδων. Η µόνη διαφορά είναι ότι ο

αλγόριθµος UkW αναθέτει λανθασµένα 8 αντικείµενα, ενώ ο OkW 7.
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Πραγµατική οµάδα

Οµάδα Setosa Versicolour Virginica

1 50, 50 0, 0 0, 0

2 0, 0 46, 48 4, 5

3 0, 0 4, 2 46, 45

Πίνακας 4.1: Αποτελέσµατα οµαδοποίησης για το σύνολο DSIRIS: Το πρώτο (δεύτερο) στοιχείο

κάθε Ϲεύγους αντιστοιχεί στον UkW (OkW).

UkW OkW

n Range Searches Range Searches Κλήσεις SVD

10,000 1,786 1,995 62

20,000 1,760 2,067 61

30,000 1,936 2,079 63

30,000 1,936 2,079 63

50,000 1,816 1,863 61

Πίνακας 4.2: Range searches και κλήσεις SVD για τους αλγορίθµους OkW και UkW για ένα

σύνολο δεδοµένων m = 10 χαρακτηριστικών.

Το τελευταίο σύνολο δεδοµένων, DSDARPA, προέρχεται από τον διαγωνισµό εντοπισµού επι-

ϑέσεων του KDD1. Για τα πειράµατα µας, χρησιµοποιήσαµε ένα υποσύνολο 100,000 εγγραφών

και 37 αριθµητικών χαρακτηριστικών. Το σύνολο αποτελείται από 77,888 εγγραφές που αντι-

στοιχούν σε κανονικές συνδέσεις και σε 22,112 εγγραφές που αντιστοιχούν σε επιθέσεις. Οι δύο

αλγόριθµοι εκτελέστηκαν χρησιµοποιώντας τις ίδιες τιµές παραµέτρων και 32 αρχικά υπερορθο-

γώνια. Ο αλγόριθµος UkW έδωσε έξι τελικές οµάδες, εκ των οποίων η µία περιείχε αποκλειστικά

εγγραφές που αντιστοιχούν σε επιθέσεις και οι υπόλοιπες σε εγγραφές που αντιστοιχούν σε κανο-

νικές συνδέσεις, µε εξαίρεση µία που περιείχε και 37 εγγραφές επιθέσεων. Τέλος, ο OkW έδωσε

καλύτερο αποτέλεσµα εφόσον επέστρεψε πέντε οµάδες που περιείχαν αποκλειστικά εγγραφές που

αντιστοιχούν µόνο σε κανονικές συνδέσεις ή µόνο σε επιθέσεις, µε εξαίρεση µία που περιείχε 747

αντικείµενα της πρώτης κλάσης και 2 αντικείµενα της δεύτερης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε αποτελέσµατα που αξιολογούν το υπολογιστικό κόστος των δύο

αλγορίθµων. Για αυτό το σκοπό, αρχικά κατασκευάσαµε ένα σύνολο δεδοµένων µε 10 χαρακτη-

ϱιστικά, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιήσαµε για το σύνολο DS1. Στον Πίνακα

4.2 παρουσιάζουµε τον αριθµό των range searches που εκτελέστηκαν από τους δύο αλγορίθµους,

καθώς και τον αριθµό των κλήσεων στον αλγόριθµο υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών,

όσο ο αριθµός των σηµείων αυξανόταν από τις 10,000 στις 50,000. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο

αλγόριθµοι αρχικοποιήθηκαν µε 64 υπερορθογώνια. Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι ο αλγό-

1http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup99.html.
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UkW OkW

Αρχικά υπερορθογώνια Χρόνος Αρ. οµάδων Χρόνος Αρ. οµάδων

25 0.14 12 1.14 9

26 0.24 11 2.21 8

27 0.56 12 5.74 4

28 1.15 11 8.22 4

29 2.4 11 15.84 4

210 4.76 11 31.29 4

211 9.54 10 63.14 4

213 38.7 9 254.23 4

Πίνακας 4.3: Χρόνος εκτέλεσης και αριθµός οµάδων για το σύνολο DS∗
2.

ϱιθµος OkW εµφανίζει µια µικρή αύξηση στον αριθµό των range searches. Το γεγονός αυτό, σε

συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους λόγω του υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών,

έχει σαν αποτέλεσµα µια σηµαντική αύξηση στο υπολογιστικό κόστος του OkW, σε σχέση µε τον

UkW. Σηµειώνουµε ότι ο µέσος αριθµός στηλών των αντιστοίχων µητρώων, για τα οποία γινόταν ο

υπολογισµός της διάσπασης, κυµαίνεται από 300, για n = 10, 000, ως 1,500, για n = 50, 000.

Με ϐάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, ο αλγόριθµος OkW παρουσιάζει σηµαντική αύξηση

του υπολογιστικού κόστους για µεγάλα σύνολα δεδοµένων έναντι του UkW. Παρόλα αυτά, όπως

ϑα δούµε στη συνέχεια, η ϐελτίωση της ποιότητας των αποτελεσµάτων είναι συχνά τόσο σηµαντική,

ώστε η αύξηση του υπολογιστικού κόστους να είναι αποδεκτή, αν και αυτό εξαρτάται απο τις ανάγ-

κες της εκάστοτε εφαρµογής. Για να αναδείξουµε τα παραπάνω χαρακτηριστικά του αλγορίθµου,

χρησιµοποιούµε ένα σύνολο δεδοµένων 20,000 σηµείων που κατασκευάστηκε µε τον ίδιο τρόπο

µε το σύνολο DS2, προσθέτοντας λευκό ϑόρυβο. Καλούµε το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων,

DS∗
2. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των αλγορίθµων OkW και UkW δίνονται στον Πίνακα 4.3.

Συγκεκριµένα, δίνουµε τον αριθµό των οµάδων που προκύπτουν για ένα εύρος του αριθµού αρχι-

κών υπερορθογωνίων, καθώς και τους αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης. Παρατηρούµε ότι ο OkW

δίνει το σωστό αριθµό οµάδων για k = 27. Αν και ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου είναι σηµαν-

τικά υψηλότερος από τους αντίστοιχους χρόνους του UkW, ο UkW αποτυγχάνει να δώσει το σωστό

αποτέλεσµα, ακόµα και για k = 213 υπερορθογώνια οπότε ο χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται κατά

ένα παράγοντα ίσο µε 7. Συνεπώς, συµπεραίνουµε ότι ο αλγόριθµος OkW µπορεί να ϐελτιώσει

αισθητά την ποιότητα των αποτελεσµάτων και εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή αν η ϐελτίωση

αυτή µπορεί να αντισταθµίσει την αύξηση του υπολογιστικού κόστους που εισάγεται.

4.5.1 Σύγκριση µε άλλες µεθόδους

Στη συνέχεια, συγκρίνουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου OkW µε ένα σύ-

νολο άλλων µεθόδων. Συγκεκριµένα, για τη σύγκριση χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο DBSCAN
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Πραγµατική οµάδα

Οµάδα Setosa Versicolour Virginica

1 0, 0, 0 0, 50, 47 43, 50, 0

2 0, 50, 49 40, 0, 0 7, 0, 0

3 3, -, 0 10, -, 0 0, -, 35

4 47, -, - 0, -, - 0, -, -

Outliers: -, -, 19

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα οµαδοποίησης για το σύνολο DSIRIS: Το πρώτο (δεύτερο, τρίτο)

στοιχείο κάθε πλειάδας αντιστοιχεί στον αλγόριθµο PDDP (DBSCAN, 4C).

(Sander et al, 1998) ως µια από τις πλέον αντιπροσωπευτικές µεθόδους διαχωρισµού ϐάσει πυκ-

νότητας, τον 4C (Böhm et al, 2004) ο οποίος χρησιµοποιεί παρόµοιες ιδέες µε τον OkW και τον

PDDP (Boley, 1998b) που, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 3, χρησιµοποιεί την τεχνική PCA σε ένα

διαφορετικό πλαίσιο και αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατικός για αραιά δεδοµένα µεγάλης

διάστασης, όπως αυτά που προέρχονται από συλλογές κειµένων. Σηµειώνουµε ότι, αν και έχουν

προταθεί ένα σύνολο τεχνικών αυτόµατου προσδιορισµού του αριθµού των οµάδων στα πλαίσια του

PDDP (Boley, 1998b), από τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα, οι µέθοδοι αυτοί συνήθως αποτυγ-

χάνουν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσµατα που δίνουµε στη

συνέχεια προέκυψαν από την εφαρµογή του αλγορίθµου για συγκεκριµένους αριθµούς οµάδων.

Για τις ανάγκες της σύγκρισης, οι αλγόριθµοι DBSCAN και PDDP έχουν υλοποιηθεί σε C++, όπως

και ο OkW, ενώ για τον 4C έχουµε χρησιµοποιήσει υλοποίηση σε Java από το (Böhm et al, 2004).

Στο Σχήµα 4.8 δίνονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης των τριών αλγορίθµων για τα σύνολα

DS1DS4. ΄Οπως αναφέραµε, σε κάθε περίπτωση για τον αλγόριθµο PDDP χρησιµοποιήσαµε τον

πραγµατικό αριθµό οµάδων, ενώ τέλος χρησιµοποιήσαµε ένα εύρος τιµών για τις παραµέτρους

των αλγορίθµων DBSCAN και 4C. Παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος PDDP αποτυγχάνει να δώσει

το σωστό αποτέλεσµα σε κάθε περίπτωση, ενώ τα αποτελέσµατα είναι χειρότερα στις περιπτώσεις

των µη κυρτών οµάδων. Τέλος, οι αλγόριθµοι DBSCAN και 4C δίνουν το σωστό αποτέλεσµα,

στις περισσότερες περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο σύνολο για το οποίο ο αλγόριθµος

DBSCAN έδωσε τρεις οµάδες και δύο στοιχεία που δεν ταξινοµήθηκαν σε κάποια από τις οµάδες

που προέκυψαν. Για τα στοιχεία αυτά στο εξής χρησιµοποιούµε τον όρο outliers.

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των τριών αλγορίθµων για το σύνολο DSIRIS.

Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση που Ϲητούµε την κατασκευή τριών οµάδων, ο αλγόριθµος PDDP

δίνει 40 λάθη, ενώ αν αυξήσουµε τις οµάδες σε τέσσερις, ο αλγόριθµος δίνει καλύτερα αποτελέσµα-

τα. Ο DBSCAN επιστρέφει µόνο δύο οµάδες µε την πρώτη να περιέχει το σύνολο των αντικειµένων

από τις κλάσεις Versicolour και Virginica, ενώ ο 4C έδωσε τρείς καλά ορισµένες οµάδες αλλά και

19 outliers. Σηµειώνουµε ότι τα αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε για τους αλγορίθµους DB

SCAN και 4C αφορούν τα καλύτερα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον καλύτερο συνδυασµό

τιµών για τις παραµέτρους των αλγορίθµων.
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Σχήµα 4.8: Τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων PDDP (αριστερά), DBSCAN (κέντρο) και 4C (δεξιά)

για τα σύνολα DS1DS4.

Τέλος, η εφαρµογή του PDDP στο σύνολο DSDARPA έδωσε 360 λάθη για k = 2, ενώ τα

αποτελέσµατα ήταν καλύτερα για k > 2 (110 λάθη). Η εφαρµογή των αλγορίθµων DBSCAN

και 4C έδωσε γενικά πιο καθαρά αποτελέσµατα, παρόλα αυτά, για κάθε συνδυασµό παραµέτρων

προέκυψαν πολλά outliers.

Συνοψίζοντας, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στα παραπάνω σύνολα δεδοµένων χαµηλής

σχετικά διάστασης, ο αλγόριθµος OkW δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από τον PDDP, ο οποίος

αποδεικνύεται λιγότερο αποτελεσµατικός σε σύγκριση µε εφαρµογές οµαδοποίησης κειµενικής

πληροφορίας, που αναλύσαµε στο Κεφάλαιο 3. Τέλος, σε σύγκριση µε τους αλγορίθµους DBSCAN
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και 4C, ο OkW έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα για τα προβλήµατα µεγαλύτερης διάστασης που

εξετάσαµε.

4.6 Συµπεράσµατα

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε τον αλγόριθµο Oriented kwindows. Ο αλγόριθµος αυτός ανή-

κει στην κατηγορία των µεθόδων διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα και στηρίζεται στη µέθοδο

kwindows. Χρησιµοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης σε κύριους άξονες, κατά τη διάρκεια του

ϐήµατος της µεγέθυνσης, προσπαθούµε να κατευθύνουµε καλύτερα τη διαδικασία, λαµβάνοντας

υπόψη την τοπική κατεύθυνση κάθε οµάδας. Με τον τρόπο αυτό, αντιµετωπίζουµε επιτυχώς τα

προβλήµατα που εµφανίζει ο ϐασικός αλγόριθµος στην περίπτωση που κάποιες οµάδες παρουσιά-

Ϲουν µεταβολές στην κατεύθυνση τους στον Ευκλείδειο χώρο. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται

συνήθως η αρχικοποίηση του kwindows µε ένα µεγάλο αριθµό αρχικών υπερορθογωνίων. Τα

πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάσαµε υποδεικνύουν ότι ο αλγόριθµος µπορεί να αντι-

µετωπίσει τα προβλήµατα αυτά χρησιµοποιώντας πολύ µικρότερο αριθµό αρχικών παραθύρων.

Σηµειώνουµε ότι παρόλο που η αύξηση του υπολογιστικού κόστους µε τη χρήση της ανάλυσης

σε κύριους άξονες ισοσκελίζει σε κάποιο ϐαθµό το κέρδος στην απόδοση από τη χρήση λιγότε-

ϱων αρχικών υπερορθογωνιών, σύµφωνα µε τα πειράµατα µας, ο OkW µπορεί να δώσει το σωστό

αποτέλεσµα σε περιπτώσεις που ο ϐασικός αλγόριθµος αποτυγχάνει.

Σηµειώνουµε επίσης, ότι και οι δύο µέθοδοι, όπως και όλες οι µέθοδοι διαχωρισµού µε ϐάση

την πυκνότητα, αποδεικνύονται στην πράξη περισσότερο κατάλληλες για προβλήµατα χαµηλής

διάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών που

χρησιµοποιεί η µέθοδος OkW δεν αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Τέλος, συγκρίνοντας τη µέθοδο

µε άλλους αντιπροσωπευτικούς αλγορίθµους δείχνουµε ότι ο αλγόριθµος δίνει ανάλογη ή/και

καλύτερη απόδοση, σε συγκεκριµένα προβλήµατα.



Κεφάλαιο 5

Μέθοδοι Μείωσης της ∆ιάστασης

Στη συνέχεια, επικεντρωνόµαστε στο πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων σε ερωτήµατα

χρηστών. ΄Οπως αναφέραµε, το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου αποτυγχάνει να απαντήσει αποτε-

λεσµατικά σε ερωτήµατα, όταν Ϲητούµενο είναι η ανάκτηση σηµασιολογικά σχετιζόµενων κειµένων.

Η αποτυχία οφείλεται στην έµφυτη πολυπλοκότητα της γλώσσας, που εισάγει προβλήµατα λόγω

του τρόπου επιλογής των λέξεων (συνωνυµία) και της πολλαπλής ερµηνείας που αυτές έχουν (πο-

λυσηµία). Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέραµε και στο Κεφάλαιο 2, κεντρική ιδέα είναι η µείωση

της διάστασης των ΜΟΚ. Οι ϕασµατικοί αλγόριθµοι αποτελούν µια ξεχωριστή κλάση µεθόδων,

που χρησιµοποιούν πληροφορία από χαρακτηριστικά ποσά των ΜΟΚ, όπως οι ιδιάζουσες τριπλέ-

τες, µε στόχο τη σηµασιολογική προσέγγιση των συλλογών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ϐασικό

υπολογιστικό εργαλείο αποτελεί η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών.

Η µέθοδος Latent Semantic Indexing (LSI), αποτελεί µια από τις κυριότερες µεθόδους της

κατηγορίας των ϕασµατικών µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων, και έχει αποδειχθεί στην

πράξη ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Η µέθοδος χρησιµοποιεί τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, µε

στόχο τη µείωση της διάστασης του προβλήµατος και την απεικόνιση των όρων και κειµένων σε ένα

χώρο µικρότερης διάστασης, που µοντελοποιεί καλύτερα τη σηµασιολογική συσχέτιση των όρων

και των κειµένων.

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά ϑέτουµε το πλαίσιο µείωσης της τάξης και ανάγουµε την προσέγγιση

που προκύπτει από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών στο πλαίσιο αυτό. Στη συνέχεια, περιγράφουµε

αναλυτικά τη µέθοδο LSI και αξιολογούµε την αποτελεσµατικότητα της, µέσα από ένα σύνολο

πειραµατικών αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια περιγράφουµε εναλλακτικές µεθόδους, που έχουν

προταθεί µε στόχο την αντιµετώπιση προβληµάτων του LSI και αναδεικνύουµε το ϐασικό πρόβληµα

της µεθόδου που σχετίζεται µε το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος της διάσπασης. Το ϑέµα αυτό

αποτελεί το κίνητρο για την ανάπτυξη της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» που περιγράφεται

στο επόµενο κεφάλαιο.
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5.1 Πλαίσιο µείωσης τάξης

Τα ΜΟΚ που προκύπτουν στην πράξη έχουν πολύ υψηλή τάξη (σε πολλές περιπτώσεις είναι µη-

τρώα πλήρους τάξης), εποµένως ο αριθµός των γραµµικά ανεξάρτητων στηλών τους προσεγγίζει το

µέγιστο δυνατό (τον αριθµό των στηλών στην περίπτωση που n < m). Το γεγονός αυτό σηµαίνει

πρακτικά, ότι τα κείµενα είναι εντελώς ασυσχέτιστα µεταξύ τους. Στην πράξη ϐέβαια αυτό δεν

ισχύει. Υποθέτοντας ότι τα κείµενα µιας συλλογής έχουν προέλθει από ένα σύνολο σηµασιολογικά

σχετιζόµενων οµάδων πλήθους l, µπορούµε να ορίσουµε την έννοια της «σηµασιολογικής τάξης»

ως εξής :

Ορισµός 5.1.1 Ορίζουµε την έννοια της «σηµασιολογικής τάξης» l ενός ΜΟΚ ως τον αριθµό των

σηµασιολογικά σχετιζόµενων οµάδων από τις οποίες έχουν προέλθει τα κείµενα της αντίστοιχης

συλλογής. Ζητούµενο είναι η προσέγγιση του ΜΟΚ της συλλογής µε ένα µητρώο τάξης k = O(l), µε

στόχο τη σηµασιολογική προσέγγιση της συλλογής.

Χρησιµοποιώντας µια τέτοια κατάλληλη προσέγγιση, είναι δυνατό να απεικονίσουµε κείµενα που

ανήκουν σε σηµασιολογικά σχετιζόµενες οµάδες, σε κοντινά σηµεία ενός χώρου µειωµένης διά-

στασης k, ανεξάρτητα από τους όρους που χρησιµοποιεί το κάθε κείµενο. Η έννοια της «σηµασιο-

λογικής τάξης» µπορεί να αναχθεί στη µελέτη των Zha και Zhang από το (Zha and Zhang, 2000)

όπου οι συγγραφείς δείχνουν πειραµατικά ότι πολλά µητρώα που προέρχονται από εφαρµογές

ανάκτησης κειµενικής πληροφορίας, ικανοποιούν τη δοµή ‘‘Lowrankplusshift’’. Σύµφωνα µε

αυτή, το µητρώο Gram που αντιστοιχεί σε ένα ΜΟΚ A, είναι πιθανό να ικανοποιεί τη σχέση :

A>A ≈ ένα µητρώο χαµηλής τάξης + ένα πολλαπλάσιο του ταυτοτικού µητρώου = CW + σ2I

Στην περίπτωση αυτή, το µητρώο C ∈ R
m×k αντιστοιχεί στα διανύσµατα ϐάσης των οµάδων και

κάθε στήλη j του µητρώου W ∈ R
k×n περιέχει τα ϐάρη του κειµένου j ως προς κάθε οµάδα, ενώ

τέλος, το µητρώο σ2I αντιστοιχεί στο ϑόρυβο που εισάγεται λόγω του τρόπου χρήσης της γλώσσας.

Τέλος, σε παρόµοια ϑεώρηση στηρίζεται και η δουλειά των Papadimitriou et al. (Papadimitriou

et al, 2000), η οποία αποδεικνύει ότι η τεχνική LSI που αναλύουµε στη συνέχεια, µπορεί να

αποδώσει καλά στην περίπτωση που τα κείµενα της συλλογής προέρχονται από ένα σύνολο καλά

διαχωρίσιµων οµάδων.

Με ϐάση την παραπάνω ϑεώρηση, Ϲητούµενο είναι η εύρεση προσεγγίσεων του ΜΟΚ, που

αναδεικνύουν τη σηµασιολογική συσχέτιση των κειµένων (και των όρων). Στη ϐάση αυτή, χρησι-

µοποιούµε το πλαίσιο µείωσης τάξης όπως ορίζεται από το παρακάτω ϑεώρηµα, που αποδίδεται

στους Wedderburn (Wedderburn, 1934) και Guttman (Guttman, 1944).

Θεώρηµα 5.1.1 (Rank reduction formula) ΄Εστω A ∈ R
m×n,X ∈ R

n×k, Y ∈ R
m×k. Ισχύει :

rank(A−AXΩ−1Y >A) = rank(A)− k

αν και µόνο αν το µητρώο Ω = Y >AX είναι αντιστρέψιµο.
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Για το µητρώο P = I − AXΩ−1Y >, ισχύει P2 = P. Κατά συνέπεια, το P είναι µητρώο πλάγιας

προβολής (oblique projector), εφόσον γενικά δεν ισχύει P> = P. Για το παραπάνω ϑεώρηµα,

ισχύει :

A−AXΩ−1Y >A = PA

Συνεπώς το ϑεώρηµα 5.1.1 ορίζει έναν τρόπο µείωσης της τάξης ενός µητρώουA µέσω µιας πλάγιας

προβολής. Σηµειώνουµε ότι πολλές παραγοντοποιήσεις µπορούν να αναχθούν στο παραπάνω

πλαίσιο. ΄Εστω για παράδειγµα η προσέγγιση τάξης k που προκύπτει από τη χρήση των k πρώτων

ιδιαζουσών τριπλετών, Ak = UkΣkV
>
k . Εύκολα προκύπτει ότι η προσέγγιση αυτή µπορεί να

αναχθεί στο πλαίσιο µείωσης της τάξης, εφόσον Uk = AVkΣ
−1
k , Vk = A>U>

k Σ−1
k και η προσέγγιση

µπορεί να γραφτεί ως :

Ak = UkΣkV
>
k = AVkΣ

−1
k ΣkΣ

−1
k UkA = AVkΣ

−1
k UkA = AVk(U

>
k AVk)

−1UkA

που είναι η έκφραση του ϑεωρήµατος για X = Vk και Y = Uk. Στο Κεφάλαιο 6, χρησιµοποιούµε

το πλαίσιο µείωσης τάξης για να αναλύσουµε την προσέγγιση που προκύπτει από τη «µεθοδολογία

των αντιπροσώπων» που προτείνουµε.

Στη συνέχεια περιγράφουµε τη µέθοδο LSI, που στηρίζεται στη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών για

την προσέγγιση των ΜΟΚ µε µητρώα χαµηλής τάξης.

5.2 Λανθάνουσα Σηµασιολογική ∆εικτοδότηση

Η µέθοδος «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής ∆εικτοδότησης» (Latent Semantic Indexing  LSI) αντι-

µετωπίζει σε κάποιο ϐαθµό το πρόβληµα της επιλογής των λέξεων από τον άνθρωπο, οργανώνοντας

αυτόµατα τα αντικείµενα σε µια σηµασιολογική δοµή που είναι καταλληλότερη για ανάκτηση πλη-

ϱοφορίας (Dumais, 1992). Η ϐασική υπόθεση που χρησιµοποιείται, είναι ότι η σηµασιολογική

αυτή δοµή δεν είναι εµφανής λόγω της τυχαιότητας στην επιλογή των λέξεων (Deerwester et al,

1990).

Η µέθοδος LSI χρησιµοποιεί τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Ξεκινώντας από το αρχικό ΜΟΚ,

κατασκευάζει ένα χώρο µειωµένης διάστασης, στον οποίο οι όροι και τα κείµενα που σχετίζον-

ται τοποθετούνται κοντά. Η διάσπαση σε ιδιάζουσες τιµές επιτρέπει την αναδιάταξη του αρχικού

χώρου µε τέτοιο τρόπο, ώστε κείµενα µε παρόµοιο σηµασιολογικό περιεχόµενο ή όροι µε ανά-

λογες ερµηνείες, µε ϐάση τα κείµενα στα οποία χρησιµοποιούνται, να τοποθετούνται σε κοντινές

περιοχές. Χρησιµοποιώντας για τα ερωτήµατα, ανάλογη αναπαράσταση µε αυτή των κειµένων

(ψευδοκείµενα), επιστρέφονται τα κείµενα, των οποίων τα διανύσµατα ϐρίσκονται κοντά στο διά-

νυσµα του ερωτήµατος, µε ϐάση κάποια µετρική απόστασης, όπως το συνηµίτονο της µεταξύ τους

γωνίας. Στη συνέχεια περιγράφουµε αναλυτικά τη µέθοδο.

Χρησιµοποιώντας την διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, το ΜΟΚ A ∈ R
m×n παραγοντοποιείται σε

ένα γινόµενο τριών µητρώων A = UΣV >, όπου U, V τετραγωνικά ορθογώνια µητρώα µε m και

n γραµµές αντίστοιχα, των οποίων οι στήλες αποτελούν τα ιδιοδιανύσµατα των µητρώων AA> και
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A>A αντίστοιχα, ενώ το Σ είναι το m× n διαγώνιο µητρώο των ιδιαζουσών τιµών του A που είναι

τοποθετηµένες σε ϕθίνουσα σειρά.

΄Εστω r η τάξη του αρχικού µητρώουA, που αντιστοιχεί στον αριθµό των γραµµικά ανεξάρτητων

γραµµών και στηλών του. Με άλλα λόγια, r είναι ο αριθµός των ϕαινοµενικά, ως προς τη χρήση

συγκεκριµένων όρων, ανεξάρτητων κειµένων ή των ϕαινοµενικά, ως προς την παρουσία τους σε

συγκεκριµένα κείµενα, ανεξάρτητων όρων. Τα r αυτά ϐασικά κείµενα και οι όροι αντιστοιχούν

(σύµφωνα µε το ϑεώρηµα 2.4.2) στις r πρώτες στήλες των µητρώων U και V αντίστοιχα. Καλούµε

τα διανύσµατα αυτά παράγοντες. Χρησιµοποιώντας τώρα το ϐασικό επιχείρηµα που δόθηκε παρα-

πάνω, προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τη ϐαθύτερη σηµασιολογική δοµή που κρύβεται πίσω από

το µητρώο A, εξαιτίας της τυχαιότητας στην επιλογή των λέξεων. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούµε

να αντιµετωπίσουµε τα ϐασικά προβλήµατα των συµβατικών µοντέλων ανάκτησης πληροφορίας,

που σχετίζονται µε τη συνωνυµία και την πολυσηµία.

Η σπουδαιότητα κάθε παράγοντα ως διάνυσµα ϐάσης του χώρου γραµµών ή στηλών, εξαρτάται

από το σχετικό µέγεθος της αντίστοιχης ιδιάζουσας τιµής. Αυτό ϕαίνεται άµεσα και από τη µορφή

που συνεπάγεται η παραγοντοποίηση του A σε ιδιάζουσες τιµές, δηλαδή:

A =
[

U1 U2

]
[

Σr 0

0 0

] [

V >
1

V >
2

]

=

r∑

j=1

σj uj vj,

Για τις στήλες των U, V ισχύει ‖uj‖2 = ‖vj‖2 = 1.

Αγνοώντας τις µικρότερες ιδιάζουσες τιµές και τους αντίστοιχους παράγοντες, µεταφερόµαστε

από τους αρχικούς χώρους στηλών και γραµµών σε δύο υποχώρους τους, που τους προσεγγίζουν

µε όση ακρίβεια επιθυµούµε. Η ακρίβεια αυτή εξαρτάται από το πλήθος και το µέγεθος των

ιδιαζουσών τιµών που αγνοούνται (ϑεώρηµα 2.4.3).

Με τον τρόπο αυτό, το αρχικό µητρώο A αντικαθίσταται από µια προσέγγισή του, Ak, που

προκύπτει από τον µηδενισµό των k µικρότερων ιδιαζουσών τιµών και των αντίστοιχων παραγόντων.

Το µητρώο Ak έχει τάξη k και είναι το πλησιέστερο µητρώο τάξης k προς το µητρώο A (ϑεώρηµα

2.4.3). Με την προσέγγιση αυτή, τα κείµενα πλέον αναπαριστώνται µε τις στήλες του Ak και οι

όροι µε τις γραµµές του. Το πλήθος των παραγόντων k καθορίζει την διάσταση των χώρων γραµµών

και στηλών της προσέγγισης. Από την έκφραση Ak = UkΣkV
>
k , όπου Uk, Vk τα µητρώα που έχουν

σαν στήλες τις k πρώτες στήλες των U, V αντίστοιχα και Σk το k × k πάνω αριστερό τµήµα του

Σ, είναι προφανές (ϑεώρηµα 2.4.2) ότι οι στήλες των Uk, Vk αποτελούν ορθοκανονικές ϐάσεις των

χώρων στηλών και γραµµών του Ak αντίστοιχα. Συνεπώς, κάθε γραµµή και στήλη του Ak µπορεί

να γραφεί σαν γραµµικός συνδυασµός των γραµµών του V >
k και των στηλών του Uk αντίστοιχα.

Μπορούµε συνεπώς να πούµε, εφόσον κρατούµε τις µεγαλύτερες ιδιάζουσες τιµές, ότι οι στήλες

του Uk αντιστοιχούν στα ϐασικά «ϑέµατα» της συλλογής, ενώ οι γραµµές του V >
k στις ϐασικές

«έννοιες». Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες, που είναι ασυσχέτιστοι µεταξύ τους (γραµµικά

ανεξάρτητοι), αντιστοιχεί εννοιολογικά πλέον σε ένα σύνολο κειµένων ή όρων.

Εφόσον κάθε διάνυσµα κειµένου ή όρου µπορεί να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των

αντιστοίχων παραγόντων, µπορεί να αναπαρασταθεί από το διάνυσµα των συντελεστών του αντί-

στοιχου γραµµικού συνδυασµού στον k-διάστατο πλέον χώρο. Μια τέτοια αναπαράσταση είναι
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περισσότερο οικονοµική στον υπολογισµό των συντελεστών οµοιότητας µεταξύ κειµένων, µεταξύ

όρων ή όρων και κειµένων, ανάλογα µε την εφαρµογή.

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό κείµενα που χρησιµοποιούν διαφορετικά σύνολα όρων αλλά

έχουν ανάλογο σηµασιολογικό περιεχόµενο, να απεικονιστούν σε κοντινά σηµεία. Ανάλογα, συ-

νώνυµοι όροι µπορούν να απεικονιστούν σε κοντινά σηµεία στο νέο χώρο. Επιπλέον και οι δύο

οντότητες, απεικονίζονται στον ίδιο χώρο, επιτρέποντας την µεταξύ τους σύγκριση, τροποποιώντας

όµως αυτή τη ϕορά κατάλληλα τον χώρο, όπως ϑα ϕανεί παρακάτω.

Για τις τρεις συγκρίσεις, κατ΄ αντιστοιχία µε το ϐασικό µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου που

χρησιµοποιεί τις γραµµές και στήλες του µητρώου A, το LSI χρησιµοποιεί το µητρώο Ak µε τον

εξής τρόπο (Deerwester et al, 1990):

Σύγκριση όρων: Χρησιµοποιώντας σαν µετρική οµοιότητας το εσωτερικό γινόµενο, το στοιχείο

(i, j) του µητρώου T = AkA
>
k αντιστοιχεί στον συντελεστή οµοιότητας του όρου i µε τον όρο

j. Για το µητρώο T έχουµε:

T = AkA
>
k = (UkΣkV

>
k )(UkΣkV

>
k )>

= UkΣkV
>
k VkΣ

>
k U

>
k

= (UkΣk)(UkΣk)
>

Χρησιµοποιώντας δηλαδή τις γραµµές του UkΣk σαν συντεταγµένες για τους όρους, µπορού-

µε να συγκρίνουµε όρους, υπολογίζοντας το εσωτερικό γινόµενο των αντιστοίχων γραµµών

του µητρώου ή το συνηµίτονο της µεταξύ τους γωνίας.

Σύγκριση κειµένων: Αντίστοιχα, το στοιχείο (i, j) του µητρώου D = A>
k Ak, αντιστοιχεί στο

εσωτερικό γινόµενο των στηλών i, j του Ak. Για το µητρώο D έχουµε:

D = A>
k Ak = (UkΣkV

>
k )>(UkΣkV

>
k )

= VkΣ
>
k UKUkΣkV

>
k

= (VkΣk)(VkΣk)
>

Χρησιµοποιώντας δηλαδή τις γραµµές του VkΣk σαν συντεταγµένες για τα κείµενα, µπορού-

µε να συγκρίνουµε κείµενα, υπολογίζοντας το εσωτερικό γινόµενο των αντιστοίχων γραµµών

ή το συνηµίτονο της µεταξύ τους γωνίας.

Σύγκριση όρων-κειµένων: Στην περίπτωση αυτή συγκρίνουµε διαφορετικές οντότητες, και το

µέτρο οµοιότητας δίνεται από το αντίστοιχο στοιχείο του µητρώου Ak. Το µητρώο Ak είναι :

Ak = UkΣkV
>
k = (UkΣ

1/2
k )(VkΣ

1/2
k )>

Εποµένως, χρησιµοποιώντας τις γραµµές του UkΣ
1/2
k σαν συντεταγµένες για τους όρους και

τις γραµµές του VkΣ
1/2
k σαν συντεταγµένες για τα κείµενα, µπορούµε να συγκρίνουµε όρους

µε κείµενα, χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες γραµµές των µητρώων. Το µητρώο Σ
1/2
k έχει
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στοιχεία τις ϱίζες των αντιστοίχων στοιχείων του Σk. Στην περίπτωση αυτή, για τη σύγκριση

όρων µε κείµενα, απαιτείται ο πολλαπλασιασµός των αντιστοίχων διανυσµάτων µε τα στοιχεία

του (Σ
1/2
k )−1.

Συνοψίζοντας, χρησιµοποιώντας τις γραµµές των µητρώων VkΣk και UkΣk σαν συντεταγµένες

για τα κείµενα και τους όρους αντίστοιχα, µπορούµε να συγκρίνουµε όρους και κείµενα µεταξύ

τους. Ο συντελεστής οµοιότητας που χρησιµοποιείται στην πράξη είναι το συνηµίτονο της γωνίας

µεταξύ των αντιστοίχων διανυσµάτων. Το αποτέλεσµα αυτό εξηγείται παρακάτω γεωµετρικά. Το

µητρώο Ak γράφεται ως Ak = UkΣkV
>
k . ΄Οπως αναφέραµε, οι στήλες των Uk, Vk αποτελούν

ϐάσεις των χώρων στηλών και γραµµών του µητρώου Ak αντίστοιχα, ορίζοντας διακριτά ϑέµατα και

έννοιες. Κάθε στήλη και γραµµή του Ak γράφεται σαν γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων

των Uk και Vk. Πολλαπλασιάζοντας µια στήλη του Ak µε το U>
k , προκύπτουν οι συντελεστές του

αντίστοιχου γραµµικού συνδυασµού. Ανάλογα, πολλαπλασιάζοντας µια γραµµή του Ak µε το Vk,

προκύπτουν οι συντελεστές του γραµµικού συνδυασµού του αντίστοιχου όρου. Ισχύει :

U>
k Ak = ΣkV

>
k

AkVk = UkΣk

Συνεπώς, χρησιµοποιώντας τις γραµµές των VkΣk και UkΣk, αντιστοιχίζουµε τα κείµενα και τους

όρους σε σηµεία του k-διάστατου χώρου. Για την αντιστοίχιση των κειµένων και των όρων µπορούν

απλά να χρησιµοποιηθούν οι γραµµές των µητρώων Vk και Uk αντίστοιχα. Αυτό αντιστοιχεί σε

πολλαπλασιασµό των δύο παραπάνω σχέσεων, από αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, µε το µητρώο

Σ−1
k .

Για την σύγκριση των ερωτηµάτων µε τα κείµενα, απαιτείται η αναπαράσταση των ερωτηµάτων

µε παρόµοιο τρόπο. Για ένα ερώτηµα, αρχικά κατασκευάζεται το διάνυσµα q µε ϐάση τους όρους

που περιέχει, χρησιµοποιώντας κάποιο σχήµα απόδοσης ϐαρών. Το διάνυσµα αυτό, ανάλογα µε

αυτά των κειµένων, προβάλλεται στο χώρο στηλών του µητρώου Ak, που ορίζεται από τις στήλες

του Uk. Η προβολή αυτή είναι :

q̂ = UkU
>
k q

Οι συντελεστές του γραµµικού συνδυασµού των στηλών του Uk που δίνει την προβολή q̂ αντι-

στοιχούν στο διάνυσµα U>
k q. Υπολογίζοντας λοιπόν το διάνυσµα U>

k q, το ερώτηµα αντιστοιχίζεται

σε κάποιο σηµείο του k-διάστατου χώρου, ανάλογα µε την αντιστοίχιση των κειµένων. ΄Οταν για

την αναπαράσταση των κειµένων χρησιµοποιούνται απλά οι γραµµές του µητρώου Vk, το ερώτη-

µα αντιστοιχίζεται στο διάνυσµα Σ−1
k U>

k q. Χρησιµοποιώντας τα σηµεία αυτά, υπολογίζονται οι

συντελεστές οµοιότητας των κειµένων µε το ερώτηµα, ως το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των

αντιστοίχων διανυσµάτων, σύµφωνα µε τον τύπο :

cos θj =
(e>j VkΣk)(U

>
k q)

‖e>j VkΣk‖2‖q>Uk‖2
, j = 1, . . . , n (5.1)
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Για τον υπολογισµό των ποσοτήτων αυτών, αρκεί ο υπολογισµός των διανυσµάτων q>Uk, ενώ τα

διανύσµατα e>j VkΣk µπορούν να υπολογιστούν µία µόνο ϕορά και να αποθηκευτούν. Εποµένως,

δεν απαιτείται η αποθήκευση του µητρώου Ak, αλλά µόνο των διανυσµάτων e>j VkΣk. Με αυτό τον

τρόπο, το κόστος της απαιτούµενης µνήµης είναι kn. Το κόστος αυτό αυξάνεται σε k(m+ n), αν

απαιτείται και η αποθήκευση των διανυσµάτων των όρων, ανάλογα µε την εφαρµογή. Το κόστος

υπολογισµού του γινοµένου q>Uk είναι γενικά µικρό, καθώς τα διανύσµατα q είναι κατά κανόνα

πολύ αραιά.

5.2.1 Κόστος µεθόδου

Στη συνέχεια αναλύουµε το κόστος της µεθόδου, τόσο για τη ϕάση της κατασκευής της προσέγ-

γισης, όσο και για τη διαδικασία της ανάκτησης. Σηµειώνουµε ότι, η παρακάτω ανάλυση προϋ-

ποθέτει τη χρήση επαναληπτικής µεθοδου για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών.

΄Οπως δείχνουµε στο Παράρτηµα Α΄, το πρόβληµα υπολογισµού της διάσπασης για ένα µητρώο

A, ανάγεται στον υπολογισµό της διάσπασης ιδιοτιµών του µητρώου A>A ή ενός κατάλληλα επι-

λεγµένου επαυξηµένου µητρώου. Η παραπάνω αναγωγή, καθώς και ένα σύνολο επαναληπτικών

µεθόδων υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄.

Σύµφωνα µε το (O’Brien, 1994), χρησιµοποιώντας για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζου-

σών τιµών του µητρώου A έναν επαναληπτικό αλγόριθµο τύπου Lanczos, ο αριθµός των πράξεων

που απαιτούνται είναι κατά προσέγγιση:

iter× 2M(A) + trp×M(A) (5.2)

όπου iter είναι ο αριθµός των επαναλήψεων που απαιτούνται για την σύγκλιση του αλγορίθµου και

trp ο επιθυµητός αριθµός ιδιαζουσών τριπλετών. Τέλος, το M(A) συµβολίζει το κόστος του πολ-

λαπλασιασµού µητρώου-διανύσµατος, ενώ στο πρώτο γινόµενο, ο συντελεστής 2M(A) αντιστοιχεί

στον πολλαπλασιασµό A>Ax, που, όπως αναφέραµε, χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των

ιδιαζουσών τριπλετών του A. Για τον πολλαπλασιασµό του µητρώου A ∈ R
m×n µε ένα διάνυσµα x

απαιτούνται (2nnz(A)−m) πράξεις, όπου nnz(A) ο αριθµός των µη µηδενικών στοιχείων του A,

ενώ για τον πολλαπλασιασµό A>Ax απαιτούνται (4nnz(A) −m − n) πράξεις. Συνεπώς, για τον

υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών ενός αραιού µητρώου διάστασης m × n, ο αριθµός

των πράξεων που απαιτούνται κατά προσέγγιση είναι :

iter× (4nnz(A)−m− n) + trp× (2nnz(A)−m)

Τέλος, για την εφαρµογή ενός ερωτήµατος q απαιτούνται (2nnz(q) − 1)k πράξεις για τη δη-

µιουργία του k-διάστατου διανύσµατος του ερωτήµατος, (2k − 1) πράξεις για τον υπολογισµό της

νόρµας του διανύσµατος αυτού και (2k − 1)n επιπλέον πράξεις για τον υπολογισµό των συντελε-

στών οµοιότητας. Οι νόρµες των διανυσµάτων των κειµένων µπορούν να υπολογιστούν µόνο µια

ϕορά και να αποθηκευτούν. Συνεπώς, ο αριθµός των πράξεων που απαιτούνται συνολικά είναι :

(2nnz(q)− 1)k + (2k − 1)(n + 1)).
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Για το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου, απαιτούνται το πολύ (2nnz(q) − 1)n πράξεις για τον

υπολογισµό των εσωτερικών γινοµένων των διανυσµάτων του ερωτήµατος, µε τα διανύσµατα όλων

των κειµένων. Επιπλέον, για τον υπολογισµό της νόρµας του διανύσµατος του ερωτήµατος, απαι-

τούνται (2nnz(q)− 1) πράξεις, ενώ για τον υπολογισµό των νορµών των διανυσµάτων των κειµένων

απαιτούνται (2nnz(A) − n) πράξεις. Συνεπώς το συνολικό κόστος ερωτήµατος για το µοντέλο

∆ιανυσµατικού Χώρου είναι :

(2nnz(q)− 1)(n + 1) + (2nnz(A)− n)

Με ϐάση τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι σε σχέση µε το ϐασικό µοντέλο ∆ιανυσµατικού

Χώρου, ο αλγόριθµος LSI απαιτεί πολύ µεγαλύτερο κόστος, που οφείλεται στην ανάγκη υπολο-

γισµού των k επιλεγµένων ιδιαζουσών τριπλετών. Παρόλα αυτά, ο χρόνος ερωτήµατος µπορεί να

είναι αρκετά µικρότερος αν k � m. Επιπλέον, για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών

τιµών χρησιµοποιούµε επαναληπτικό αλγόριθµο (π.χ. Lanczos), οπότε το κόστος του LSI δεν είναι

σταθερό.

5.2.2 Αλγόριθµοι ανανέωσης

Το πρόβληµα της ανανέωσης είναι ιδιαίτερα έντονο σε δυναµικά περιβάλλοντα όπως το διαδίκτυο

όπου η ϐάση δεδοµένων αλλάζει µε πολύ γρήγορους ϱυθµούς. Για παράδειγµα, η εφαρµογή

του LSI στην αναζήτηση στο διαδίκτυο ϑα απαιτούσε σηµαντικό υπολογιστικό κόστος, αλλά και

υψηλούς ϱυθµούς ανανέωσης, λόγω των συχνότατων αλλαγών που υφίστανται οι ιστοσελίδες. ΄Ενας

από τους λόγους που δεν έχει χρησιµοποιηθεί το LSI στο διαδίκτυο, µέχρι σήµερα, πέραν του

εν γένει αυξηµένου υπολογιστικού κόστους, είναι ότι δεν έχει ϐρεθεί γρήγορος και ταυτόχρονα

αξιόπιστος αλγόριθµος ανανέωσης. Οι υπάρχοντες αλγόριθµοι ανανέωσης του µοντέλου είναι

τρεις. Ο προφανής αλγόριθµος, υπολογίζει εξαρχής την διάσπαση σε ιδιάζουσες τιµές του αρχικού

µητρώου, ενσωµατώνοντας σε αυτή τα διανύσµατα των όρων και κειµένων που προστίθενται. ∆ύο

άλλες προσεγγίσεις µε τις οποίες επιχειρείται η µείωση του κόστους της λύσης αυτής, είναι οι

αλγόριθµοι foldingin (Berry et al, 1995; Simon and Zha, 1999) και SVDupdating (O’Brien,

1994). Παρακάτω περιγράφουµε εν συντοµία τις δύο αυτές τεχνικές. Περισσότερες λεπτοµέρειες,

καθώς και συγκριτική µελέτη δίνεται στο (Ζεϊµπέκης, 2005).

Foldingin Ο αλγόριθµος foldingin έχει πολύ µικρό υπολογιστικό κόστος. Το µειονέκτηµά του

είναι ότι δεν προσεγγίζει καλά το σηµασιολογικό περιεχόµενο της συλλογής, ειδικά όταν ο

αριθµός των όρων και κειµένων που προστίθενται είναι µεγάλος. Η µέθοδος που χρησι-

µοποιείται είναι ανάλογη της αναπαράστασης ενός ερωτήµατος ως (ψευδο)κείµενο. Συγκε-

κριµένα, η εισαγωγή του κειµένου και του όρου, που αναπαρίστανται από τα διανύσµατα

p,w αντίστοιχα, γίνεται έµµεσα, προσθέτοντας τα διανύσµατα p>UkΣ
−1
k , w>VkΣ

−1
k σαν νέες

γραµµές στα µητρώα Vk και Uk αντίστοιχα (Berry et al, 1995, 1999). ΄Ενα µειονέκτηµα της

µεθόδου, είναι ότι η εισαγωγή των κειµένων και όρων, µε τον τρόπο αυτό, διαταράσσει την

ορθογωνιότητα των µητρώων Vk και Uk αντίστοιχα. Επιπλέον, οι χώροι στηλών και γραµµών

του ΜΟΚ δεν αντιπροσωπεύονται πλέον από τις στήλες των µητρώων Uk και Vk.
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χαρακτηριστικά - συλλογές medline cranfield ohsumed

κείµενα 1,033 1,398 3,773

όροι 4,241 3,091 6,592

όροι/κείµενο 157 189 154

µη-µηδενικά (%) 1.14 1.77 0.75

ερωτήµατα 30 225 63

όροι/ερώτηµα 22 19 7

σχετικά κείµενα/ερώτηµα 23 8 62

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά συλλογών ανάκτησης σχετικών κειµένων.

SVDupdating Ο αλγόριθµος SVDupdating περιλαµβάνει τρία ϐήµατα, την προσθήκη κειµένων,

προσθήκη όρων και διόρθωση στα ϐάρη των όρων. Κάθε ϕάση καταλήγει στον υπολογισµό

της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών µιας επαυξηµένης µορφής του µητρώου Ak, όπου οι ιδιά-

Ϲουσες τιµές και τα αντίστοιχα ιδιάζοντα διανύσµατα υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τα µη-

τρώα Uk, Σk και Vk. Ο αλγόριθµος περιγράφεται αναλυτικά στο (O’Brien, 1994). Ενδεικτικά,

αναφέρουµε για την περίπτωση προσθήκης νέων κειµένων, ότι ο αλγόριθµος υπολογίζει την

διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του µητρώου F = (Σk Uk
>D), όπου D το ΜΟΚ που αντιστοιχεί

στα νέα κείµενα για την προσέγγιση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών του ανανεωµένου ΜΟΚ.

Σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο foldingin, ο SVDupdating δίνει αποτελέσµατα καλύτερης

ποιότητας, αλλά έχει σηµαντικά µεγαλύτερο κόστος.

5.2.3 Αξιολόγηση απόδοσης του LSI

Στην ενότητα αυτή, αξιολογούµε την απόδοση της µεθόδου LSI, συγκρίνοντάς την µε το ϐασικό

µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων ανάκτησης και το χρόνο

εκτέλεσης. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούµε τις συλλογές Medline, Cranfield και ένα τµή-

µα της συλλογής Ohsumed1. Οι συλλογές αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί σε πλήθος µελετών σαν

εργαλείο αξιολόγησης για διάφορες µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας. Ειδικότερα, η συλλογή

Ohsumed αποτελείται από ένα σύνολο περιλήψεων από επιστηµονικές εργασίες, που έχει χρησι-

µοποιηθεί στα πλαίσια του διαγωνισµού TREC9 filtering track. Η συλλογή συνοδεύεται από : (α)

ένα σύνολο ερωτηµάτων και (ϐ) ένα σύνολο ιατρικών όρων µε την περιγραφή τους. Για τις ανάγ-

κες των πειραµάτων του παρόντος κεφαλαίου, χρησιµοποιήσαµε το σύνολο (α) που συνοδεύεται

από στοιχεία για τα σχετικά κείµενα για κάθε ερώτηµα, και αποµονώσαµε τα κείµενα εκείνα που

ανήκουν στη λίστα των σχετικών κειµένων. Παρόµοιες λίστες παρέχονται και για τις συλλογές

Medline και Cranfield. Σηµειώνουµε ότι το σύνολο (ϐ) της συλλογής Ohsumed, χρησιµοποιήθηκε

στα πλαίσια των πειραµάτων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. Τα χαρακτηριστικά των αν-

τιστοίχων ΜΟΚ, που συµβολίζουµε ως medline, cranfield και ohsumed αντίστοιχα, συνοψίζονται

στον Πίνακα 5.1. Για την κατασκευή των ΜΟΚ χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο TMG, που παρου-

1http://trec.nist.gov/data/t9_filtering.html.
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σιάζεται στο Κεφάλαιο 8. Συγκεκριµένα, ϐασιζόµενοι σε αποτελέσµατα από το (Ζεϊµπέκης, 2005),

χρησιµοποιήσαµε την τεχνική της αποµάκρυνσης κοινών όρων, της απεικόνισης των όρων στη ϱίζα

τους και της αποµάκρυνσης των όρων που εµφανίζονται µόνο µία ϕορά στο σύνολο στη συλλογή.

Επιπλέον, ϐασιζόµενοι στην ίδια µελέτη, χρησιµοποιήσαµε για κάθε συλλογή το σχήµα απόδο-

σης ϐαρών που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα, Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε τα σχήµατα

lfc.bp, aec.bn και npx.np για τις συλλογές Medline, Cranfield και Ohsumed, αντίστοιχα

(λεπτοµέρειες δίνονται στο Κεφάλαιο 8).

Για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσµάτων της µεθόδου, χρησιµοποιούµε τη µετρική

της µέσης ακρίβειας (interpolated average precision) (Kolda, 1997). Η µετρική αυτή χρησιµοποιεί

τις έννοιες της ακρίβειας και ανάκλησης που ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 3:

pi =
ni

i

ri =
ni

r

όπου ni είναι ο αριθµός των σχετικών κειµένων που επιστρέφονται κατά την εφαρµογή ενός ερωτή-

µατος στα πρώτα i κείµενα του αποτελέσµατος και r είναι ο συνολικός αριθµός σχετικών κειµένων.

Η ακρίβεια στο σηµείο x ∈ [0, 1], ορίζεται από τον τύπο :

p̂i = max{pi|ni ≥ xr, i = 1 : r}

Τέλος, η µετρική της µέσης ακρίβειας στα N σηµεία ανάκλησης, ορίζεται από τη σχέση :

p =
1

N

N∑

i=1

p̂(
i

N − 1
) (5.3)

Στην πράξη, συνήθως χρησιµοποιείται η µέση ακρίβεια στα 11 σηµεία ανάκλησης x = [0 : 0.1 : 1].

Στα πειράµατα που παρουσιάζουµε, χρησιµοποιούµε για κάθε συλλογή τη µέση τιµή της µέσης

ακρίβειας στα 11 σηµεία ανάκλησης, για το σύνολο των ερωτηµάτων. Τέλος, για την αξιολόγηση

της µεθόδου ως προς το χρόνο εκτέλεσης, εκτελέσαµε για κάθε πείραµα έναν αριθµό επαναλήψεων

και καταγράψαµε το µέσο χρόνο εκτέλεσης.

Για κάθε ΜΟΚ, η µέθοδος LSI εφαρµόστηκε για k = 5 : 5 : 200 παράγοντες. Τα αποτελέσµατα

δίνονται στο Σχήµα 5.1. Στα δεξιά δίνεται η µέση ακρίβεια της µεθόδου LSI και του ϐασικού

µοντέλου και στα αριστερά ο µέσος χρόνος εκτέλεσης της µεθόδου. Από τα διαγράµµατα της µέσης

ακρίβειας, παρατηρούµε ότι η µέθοδος ϐελτιώνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του ϐασικού

µοντέλου. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι για τη συλλογή Medline, παρατηρούµε µια αύξηση της

µέσης ακρίβειας κατά 24% περίπου. Παρόλα αυτά, η ϐελτίωση της ποιότητας των αποτελεσµάτων

µας στοιχίζει σηµαντικά σε υπολογιστικό κόστος, όπως ϕαίνεται στα διαγράµµατα στα αριστερά

της Εικόνας 5.1, γεγονός που ισοσκελίζει σε κάποιο ϐαθµό το κέρδος σε ποιότητα. ΄Οπως ήδη

αναφέραµε, το κόστος αυτό προέρχεται από τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, που

στην περίπτωση µεγάλων ΜΟΚ µπορεί να είναι απαγορευτικός.

Σχετικά µε την ποιότητα των αποτελεσµάτων, µπορούµε ακόµα να παρατηρήσουµε ότι η

απόδοση της µεθόδου εξαρτάται σηµαντικά και από τον αριθµό των ιδιαζουσών τριπλετών που
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Σχήµα 5.1: Μέση ακρίβεια και χρόνος εκτέλεσης µεθόδου LSI για τις συλλογές Medline, Cranfield

και Ohsumed.
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χρησιµοποιούνται. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό πρόβληµα. Στην πράξη, η

µέθοδος δίνει καλά αποτελέσµατα για µικρές σχετικά τιµές της παραµέτρου k, της τάξης των

µερικών εκατοντάδων. Σηµειώνουµε, ότι αν και η ϐελτίωση που εισάγει το LSI έναντι του ϐασι-

κού µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου, πιστοποιείται από αποτελέσµατα πλήθους εργασιών, π.χ.

Berry.Dumais.Brien,Berry.IR.Review, υπάρχει έλλειµα σε σχέση µε την ϑεωρητική εξήγηση της

επιτυχίας του. Στην εργασία (Papadimitriou et al, 2000), όπως αναφέραµε, παρέχεται µια ϑεω-

ϱητική εξήγηση της ϐελτίωση που εισάγει η µέθοδος, που στηρίζεται στην υπόθεση ότι η συλλογή

αποτελείται από καλά ορισµένες οµάδες.

Τέλος, ένα σηµαντικό πρόβληµα που δεν αναδεικνύεται από τα παραπάνω πειράµατα, είναι ότι

ο αλγόριθµος µπορεί να αυξάνει σηµαντικά την απαιτούµενη µνήµη, εφόσον κατά κανόνα η νέα

αναπαράσταση των κειµένων που προέρχεται από τα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα του ΜΟΚ µπορεί

να γίνεται µε µητρώα που είναι πυκνά. Στην περίπτωση που το πλήθος των στοιχείων του νέου

µητρώου, kn, είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό των µη µηδενικών στοιχείων του αρχικού ΜΟΚ, οι

απαιτήσεις σε µνήµη µεγαλώνουν.

Στη συνέχεια, περιγράφουµε εν συντοµία ένα σύνολο εναλλακτικών ϕασµατικών µεθόδων ανά-

κτησης σχετικών κειµένων που έχουν προταθεί στη ϐιβλιογραφία, µε στόχο τη ϐελτίωση του LSI

και την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων του.

5.3 Εναλλακτικές µέθοδοι ανάκτησης σχετικών κειµένων

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής (Kolda, 1997), η Kolda προτείνει µια εναλλακτική διά-

σπαση, µε στόχο την προσέγγιση των χώρων στηλών και γραµµών του ΜΟΚ µε πιο οικονοµικό

τρόπο. Η διάσπαση αυτή καλείται Ηµιδιακριτή Παραγοντοποίηση (Semidiscrete Decomposition

 SDD) και έχει το πλεονέκτηµα ότι απαιτεί πολύ λιγότερη µνήµη από τη διάσπαση ιδιαζουσών

τιµών. Η διάσπαση SDD σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε εφαρµογές επεξεργασίας

εικόνας. Η εφαρµογή της στο LSI, µε ϐάση τα πειραµατικά αποτελέσµατα της Kolda, δίνει ανά-

λογα αποτελέσµατα ως προς µετρικές όπως η ακρίβεια, ενώ απαιτεί µικρότερο χρόνο ερωτήµατος.

Το µειονέκτηµα του αλγορίθµου αυτού σε σχέση µε τη µέθοδο LSI, είναι το αυξηµένο υπολογι-

στικό κόστος που απαιτεί ο υπολογισµός της διάσπασης. Εν συντοµία αναφέρουµε ότι η µέθοδος

υπολογίζει µια διάσπαση της µορφής XDY >, όπου τα µητρώα X και Y περιέχουν στοιχεία από

το σύνολο S = {−1, 0, 1} και το D είναι διαγώνιο µητρώο. Με ϐάση τα παραπάνω, είναι προφανές

το πλεονέκτηµα της µεθόδου έναντι του LSI, σε κόστος αποθήκευσης.

Στην εργασία (Ando and Lee, 2001), η Ando αποδεικνύει ϑεωρητικά την επιτυχία της µεθόδου

LSI, χρησιµοποιώντας σαν ϐασική υπόθεση ότι η συλλογή αποτελείται από ένα σύνολο οµάδων

και η ανάθεση των κειµένων στις οµάδες ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Σε αντίθετη περί-

πτωση, αποδεικνύεται ότι η µέθοδος αποτυγχάνει να αναπαραστήσει σωστά τα outliers. Για την

αντιµετώπιση του προβλήµατος, προτείνεται ο αλγόριθµος Iterative Residual Rescaling (IRR), ο

οποίος σε αναλογία µε το LSI, υπολογίζει µια ορθοκανονική ϐάση για έναν υποχώρο του χώρου

στηλών του ΜΟΚ, µε τη διαφορά ότι µετά τον υπολογισµό ενός υποσυνόλου των διανυσµάτων της



5.4 Συµπεράσµατα 95

ϐάσης Uj Ϲυγίζει τα υπόλοιπα, έτσι ώστε τα η νόρµα των διανυσµάτων υπολοίπων (A−UjU
>
j A) που

αντιστοιχούν σε outliers να µεγαλώνει. Από την παραπάνω διαδικασία είναι πιθανό τα outliers να

προσεγγιστούν καλύτερα από ότι από την διάσπαση ιδιαζουσών τιµών.

Η µέθοδος COV (Kobayashi et al, 2002) ϐασίζεται σε παρόµοιες ιδέες µε τη µέθοδο IRR,

ο υπολογισµός όµως εκτελείται στο κεντρισµένο µητρώο A − ce>, όπου c το κεντροειδές των

στηλών. Τέλος, στην εργασία (Bast and Majumdar, 2005), παρουσιάζεται ένα σύνολο µεθόδων

που επεκτείνουν το LSI. Οι µέθοδοι αυτοί, χρησιµοποιούν την υπόθεση ότι η επιτυχία του LSI

και ανάλογων ϕασµατικών τεχνικών, στηρίζεται στην αξιοποίηση της πληροφορίας που παρέχουν

χώροι µειωµένης διάστασης και αφορά τη σχετικότητα των όρων της συλλογής.

Οι µέθοδοι SDD, IRR και COV συγκρίνονται πειραµατικά µε τη µέθοδο LSI στην εργασία

(Ζεϊµπέκης, 2005).

5.4 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύσαµε ορισµένες από τις κυριότερες ϕασµατικές µεθόδους ανάκτησης

σχετικών κειµένων που προτείνονται στη ϐιβλιογραφία. ΄Ολες αυτές οι µέθοδοι έχουν ως στόχο

την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εισάγονται στο ϐασικό µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου και

σχετίζονται µε την πολυπλοκότητα χρήσης της γλώσσας. Κυρίαρχο ϱόλο σε αυτές, έχει η µέθοδος

LSI που στηρίζεται στη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του ΜΟΚ. Μέσα από µια πειραµατική µελέτη µε

τις συλλογές Medline, Cranfield και Ohsumed, παρουσιάσαµε τη ϐελτίωση που εισάγει η µέθοδος

LSI έναντι του µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου ως προς τη µέση ακρίβεια.

Το κυριότερο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος που εισάγει η

χρήση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών και καθιστά τη χρήση της σε µεγάλες συλλογές προβληµα-

τική. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, προτείνουµε, στα πλαίσια της διδακτορικής

διατριβής, τη «µεθοδολογία αντιπροσώπων» που αναλύεται στο επόµενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 6

Η Μεθοδολογία των Αντιπροσώπων

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα πλαίσιο που έχουµε αναπτύξει στα πλαίσια της διδακτορικής

διατριβής, µε στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος του αυξηµένου υπολογιστικού κόστους

της µεθόδου LSI που εισάγεται από τη χρήση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών. Το πλαίσιο αυτό

στηρίζεται σε µια «µεθοδολογία αντιπροσώπων», µε την οποία προσπαθούµε να προσεγγίσουµε

σηµασιολογικά µια συλλογή, εξάγοντας υποχώρους του χώρου στηλών του ΜΟΚ, που προσεγγίζουν

τον ϐέλτιστο υποχώρο της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών. Η µεθοδολογία χρησιµοποιεί αλγορίθµους

οµαδοποίησης, όπως οι υβριδικές µέθοδοι που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3, µε σκοπό τη

διάσπαση του προβλήµατος σε ένα σύνολο όσο γίνεται περισσότερο ανεξάρτητων προβληµάτων,

που µπορούν να λυθούν περισσότερο αποδοτικά.

Η προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόζεται µε επιτυχία τόσο στο πρόβληµα της ανάκτησης σχε-

τικών κειµένων, όσο και στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης. Σε εφαρµογές κατηγοριοποίησης,

η µεθοδολογία µπορεί να ερµηνευτεί σαν µια καθολική µέθοδος εξαγωγής χαρακτηριστικών, που

χρησιµοποιεί όµως πληροφορία τοπικά από κάθε κλάση. ΄Ενα πλεονέκτηµα της µεθόδου σε αυτή

την περίπτωση, έναντι της εφαρµογής ανάκτησης σχετικών κειµένων, είναι ότι η οµαδοποίηση των

στηλών του ΜΟΚ είναι δεδοµένη, ενώ η προσέγγιση που προκύπτει µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε

συνδυασµό µε οποιοδήποτε γνωστό αλγόριθµο κατηγοριοποίησης, όπως οι αλγόριθµοι kNearest

Neighbors και Rocchio . Επιπλέον, δείχνουµε πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη µεθοδο-

λογία σε συνδυασµό µε τη στατιστική µέθοδο κατηγοριοποίησης Linear Least Squares Fit (Yang

and Chute, 1992), αντιµετωπίζοντας το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος που εισάγει η χρήση της

διάσπασης ιδιαζουσών τιµών.

Τέλος, επεκτείνουµε τη µεθοδολογία µας στα πλαίσια των µεθόδων πυρήνα, που µπορούν να

εφαρµοστούν στην περίπτωση που τα δεδοµένα εισόδου παρουσιάζουν µη γραµµικές συσχετίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δείχνουµε πως η µεθοδολογία µπορεί να αντιµετωπίσει, εκτός από το πρόβληµα

του αυξηµένου υπολογιστικού κόστους, και το πρόβληµα των αυξηµένων απαιτήσεων σε µνήµη

που εισάγει η χρήση άλλων µη γραµµικών µεθόδων, όπως ο αλγόριθµος Latent Semantic Kernels

(Cristianini et al, 2001).

Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείχνουµε ότι η «µεθοδολογία των αντιπροσώ-
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πων» µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος γνωστών αλγορίθµων, στα πλαίσια

τόσο του προβλήµατος της ανάκτησης σχετικών κειµένων, όσο και του προβλήµατος της κατηγοριο-

ποίησης, ϐελτιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Η προτεινόµενη

µεθοδολογία συγκρίνεται µε άλλους σχετικούς αλγορίθµους, όπως το LSI και η µέθοδος LRWLSI

(Liu et al, 2004).

6.1 Εισαγωγή και επισκόπηση ϐιβλιογραφίας

΄Οπως είδαµε, το LSI αντιµετωπίζει σε σηµαντικό ϐαθµό τα προβλήµατα που εισάγει η πολυπλοκό-

τητα της γλώσσας, στα πλαίσια του προβλήµατος ανάκτησης σχετικών κειµένων, χρησιµοποιώντας

µια προσέγγιση του ΜΟΚ που προκύπτει από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Η µέθοδος LSI έχει

χρησιµοποιηθεί µε µικρότερη επιτυχία και στα πλαίσια του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης

κειµένων , π.χ. (Hull, 1994b,a; Schütze et al, 1995).

Στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, έχοντας σαν δεδοµένο ένα σύνολο προορισµένων κα-

τηγοριών και την ανάθεση ενός συνόλου κειµένων, στις κατηγορίες αυτές, που καλείται σύνολο

εκπαίδευσης (training set), Ϲητούµενο είναι η ανάθεση νέων κειµένων στις υπάρχουσες κατηγο-

ϱίες, µε ϐάση την γνώση αυτή. Στην πράξη, για την εκπαίδευση του εκάστοτε κατηγοριοποιητή,

χρησιµοποιείται ένα επιπλέον σύνολο κειµένων, που καλείται σύνολο ελέγχου (test set), για το

οποίο είναι επίσης γνωστή η ανάθεση. Το σύνολο ελέγχου µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και

για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του κατηγοριοποιητή. Στα πλαίσια του προβλήµατος

της κατηγοριοποίησης, η εφαρµογή της µεθόδου LSI συνίσταται στον υπολογισµό ενός µητρώου

χαµηλής τάξης για το ΜΟΚ του συνόλου εκπαίδευσης, µέσω της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών και

στη χρήση του αντίστοιχου υποχώρου του χώρου στηλών, µε την προβολή κάθε διανύσµατος κειµέ-

νου σε αυτόν. Οι αντίστοιχες προβολές µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν, σε αντιστοιχία

µε τη µέθοδο ανάκτησης σχετικών κειµένων, για την εφαρµογή οποιουδήποτε γνωστού κατηγο-

ϱιοποιητή όπως είναι οι kNearest Neighbors και Rocchio (π.χ. (Theodoridis and Koutroumbas,

1999)).

΄Οπως αναφέραµε, το πλεονέκτηµα της µεθόδου LSI είναι ότι ϕιλτράρει το ϑόρυβο που µπορεί

να εισάγεται στην αναπαράσταση του ΜΟΚ, λόγω της τυχαιότητας στην επιλογή των λέξεων κατά

την περιγραφή της κάθε οντότητας (κειµένου). Το LSI ανήκει στην κατηγορία των µεθόδων εξα-

γωγής χαρακτηριστικών (feature extraction) και έχει σχεδιαστεί µε σκοπό την αντιµετώπιση των

προβληµάτων της συνωνυµίας και πολυσηµίας και τη σηµασιολογική προσέγγιση των συλλογών.

Η µέθοδος εφαρµόζεται κατά ϐάση σε ολόκληρη τη συλλογή, εποµένως αποτελεί µια καθολική

τεχνική προεπεξεργασίας. Το χαρακτηριστικό αυτό όµως δεν είναι πάντα επιθυµητό, ειδικά σε

εφαρµογές κατηγοριοποίησης. Αντίθετα, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι περισσότερο επιθυµητή

η εφαρµογή τοπικών µεθόδων προεπεξεργασίας εφόσον η µέθοδος LSI, που εφαρµόζεται συνο-

λικά σε ολόκληρη τη συλλογή, δε λαµβάνει υπόψη τη γνώση σχετικά µε την κατηγοριοποίηση

των κειµένων εκπαίδευσης. Σε δεύτερο επίπεδο, η µέθοδος δεν λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες

διαχωρισµού που προσφέρει σε κάθε κατηγορία η παρουσία αρνητικών παραδειγµάτων, δηλα-
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δή κειµένων που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες. Με τη χρήση τοπικών µεθόδων, (Hull, 1994b,a;

Schütze et al, 1995; Liu et al, 2004), µπορούµε να αντιµετωπίσουµε σε κάποιο ϐαθµό το παραπά-

νω πρόβληµα, εφαρµόζοντας τη µέθοδο τοπικά σε ΜΟΚ που αντιστοιχούν στις διακριτές κλάσεις.

Τα επιµέρους ΜΟΚ µπορούν να προκύψουν είτε από τα κείµενα που ανήκουν αυστηρά στη συγ-

κεκριµένη οµάδα, είτε χρησιµοποιώντας και αρνητικά παραδείγµατα. Η παραπάνω προσέγγιση

έχει το µειονέκτηµα ότι µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος, εφόσον η διάσπαση

ιδιαζουσών τιµών εφαρµόζεται για κάθε κλάση χωριστά. Επιπλέον, για την εφαρµογή του κατηγο-

ϱιοποιητή, απαιτείται ο υπολογισµός της προβολής κάθε νέου κειµένου σε όλους τους διακριτούς

υποχώρους των κλάσεων.

΄Οπως είδαµε, ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής της τεχνικής LSI (τοπικά ή καθολικά),

σηµαντικό µειονέκτηµα αποτελεί το µεγάλο υπολογιστικό κόστος της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών.

Επιπλέον, οι παράγοντες που προκύπτουν είναι εν γένει πυκνά µητρώα, γεγονός που µπορεί να

αυξάνει τις απαιτήσεις σε µνήµη. Η αδυναµία αποδοτικής ανανέωσης της διάσπασης ιδιαζουσών

τιµών και του υπολογισµού του ϐέλτιστου αριθµού ιδιαζουσών τριπλετών αποτελούν δύο ακόµα

προβλήµατα. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο εναλλα-

κτικών, ϕασµατικών κατά ϐάση, αλγορίθµων. Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε εν συντοµία τις µεθόδους

SDD (Kolda, 1997) και IRR (Ando and Lee, 2001) οι οποίες έχουν προταθεί για την αντιµετώπιση

των προβληµάτων µνήµης και προσέγγισης των outliers διανυσµάτων αντίστοιχα. Οι Chu και

Funderlic στο (Chu and Funderlic, 2002) προτείνουν µια διάσπαση που υπολογίζεται µε ϐάση

κεντροειδή του ΜΟΚ και παραγώγων του. Μια σηµαντική κλάση ϕασµατικών αλγορίθµων στηρί-

Ϲονται σε πιθανοτικές τεχνικές, για τον προσεγγιστικό υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών

από υποσύνολα των γραµµών και στηλών του ΜΟΚ, µε στόχο τη λύση πολύ µεγάλων προβληµά-

των (Achlioptas and McSherry, 2001; Drineas et al, 2006, 2004). Οι Kokiopoulou και Saad

προτείνουν στο (Kokiopoulou and Saad, 2004) µια εναλλακτική τεχνική, που δεν χρησιµοποιεί

κάποια παραγοντοποίηση, αλλά προσπαθεί να προσεγγίσει την αναπαράσταση που προκύπτει

από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών µε πολύ πιο αποδοτικό τρόπο. Στην εργασία (Zhang et al,

2002) προτείνεται η χρήση µιας προσέγγισης αραιών παραγόντων, µε την οποία επιχειρείται η

αντιµετώπιση του προβλήµατος µνήµης του LSI. Τέλος, για την αντιµετώπιση του ίδιου προβλήµα-

τος, ο Stewart (Stewart, 1999) προτείνει µια τεχνική προσέγγισης που ϐασίζεται σε µια διαδικασία

GramSchmidt, στη µορφήXTY >, όπουX και Y υποσύνολα των γραµµών και στηλών του ΜΟΚ.

Στην εργασία (Berry et al, 2005b), η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται στα πλαίσια του προβλήµα-

τος της ανάκτησης σχετικών κειµένων. Επίσης, στην ίδια εργασία, παρουσιάζονται αποδοτικές

υλοποιήσεις µε MATLAB.

Στην παρούσα διατριβή προτείνουµε ένα ενιαίο αλγοριθµικό πλαίσιο µείωσης της διάστασης

στην αναπαράσταση των κειµένων µέσω ΜΟΚ (Zeimpekis and Gallopoulos, 2009), που αποδεικ-

νύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην πράξη, τόσο στο αυστηρά γραµµοαλγεβρικό ϑέµα της προ-

σέγγισης µητρώων όσο και στην εφαρµογή του στα προβλήµατα της ανάκτησης σχετικών κειµένων

(Zeimpekis and Gallopoulos, 2005a) και κατηγοριοποίησης κειµένων (Zeimpekis and Gallopou

los, 2006a). Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 7, αναλύεται η εφαρµογή της µεθοδολογίας που προτείνουµε
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στα πλαίσια του προβλήµατος υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων. Συγκριτικά µε τις

υπόλοιπες µεθόδους, η τεχνική που προτείνουµε αποδεικνύεται πειραµατικά ιδιαίτερα ανταγωνι-

στική µε το LSI, ως προς την ποιότητα, ενώ ϐελτιώνει σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης. Η µεθοδολο-

γία συνίσταται στα εξής ϐήµατα : (i) Οµαδοποίηση των στηλών του ΜΟΚ, (ii) επιλογή αντιπροσώπων

από κάθε οµάδα και (iii) δηµιουργία ενός υποχώρου που προσεγγίζει το χώρο στηλών του ΜΟΚ.

Τα αντιπροσωπευτικά διανύσµατα ϐάσης στο δεύτερο ϐήµα µπορεί να είναι (α) τα κεντροειδή των

οµάδων που έχουν προκύψει από το πρώτο ϐήµα ή (ϐ) ένα σύνολο από τα πρωτεύοντα αριστερά

ιδιάζοντα διανύσµατα των αντιστοίχων οµάδων στηλών. Στη συνέχεια, το σύνολο των διανυσµάτων

που προκύπτουν χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της ϐάσης ενός υποχώρου, που προσεγγί-

Ϲει τον υποχώρο του χώρου στηλών που παράγεται από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Τέλος, τα

διανύσµατα των κειµένων προβάλλονται στο νέο υποχώρο και οι προβολές τους µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν στη διαδικασία της ανάκτησης (ή της κατηγοριοποίησης). Η επιλογή των κεντροειδών

στηρίζεται σε υπάρχουσα µεθοδολογία (Centroid Method  CM (Park et al, 2003)). Ο αλγόριθµος

CLSI (Clustered LSI) (Zeimpekis and Gallopoulos, 2005a) που προτείνουµε, χρησιµοποιεί πλη-

ϱοφορία από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών των υποµητρώων και προσεγγίζει το σηµασιολογικό

περιεχόµενο της συλλογής µε υποχώρους οποιασδήποτε διάστασης. Στην απλούστερη µορφή του,

χρησιµοποιεί ένα ιδιάζον διάνυσµα από κάθε υποµητρώο, ενώ στη γενική περίπτωση, χρησιµο-

ποιεί ένα µεταβλητό αριθµό ιδιαζόντων διανυσµάτων µε ϐάση µια προτεινόµενη µετρική, µε την

οποία προσεγγίζουµε τη συνεισφορά του κάθε υποµητρώου στο χώρο στηλών του ΜΟΚ. Σηµειώ-

νουµε ότι, στην περίπτωση της εφαρµογής της µεθοδολογίας σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης,

η Ϲητούµενη διάσπαση σε υποµητρώα είναι εξ αρχής διαθέσιµη. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινό-

µενη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» ανάγεται στο πλαίσιο µείωσης τάξης (Guttman, 1944) που

εισάγαµε στο Κεφάλαιο 5.

Στα πλαισία της εφαρµογής της µεθοδολογίας στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, η τεχνική

που προτείνουµε µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια τοπική µέθοδος, εφόσον σε πρώτο επίπεδο χρησιµο-

ποιεί πληροφορία τοπικά από κάθε κλάση, εκµεταλλευόµενη τη διαθέσιµη πληροφορία, σε αντί-

ϑεση µε το LSI. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες τοπικές µεθόδους, διαφοροποιείται στον τρόπο χρήσης

των τοπικών προσεγγίσεων, εφόσον τελικά συνθέτει µια συνολική προσέγγιση που χρησιµοποιείται

από το σύνολο των κειµένων εκπαίδευσης και ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζουµε το

πρόβληµα που εισάγεται από άλλες τοπικές µεθόδους και αφορά στην ανάγκη αποθήκευσης των

ϐάσεων για κάθε κλάση και στον υπολογισµό των προβολών κάθε νέου κειµένου σε κάθε ϐάση

χωριστά. Στη συνέχεια, προτείνουµε την εφαρµογή της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα

πλαίσια της µεθόδου Linear Least Squares Fit (LLSF) (Yang and Chute, 1992; Yang et al, 2003;

Yang, 1995) . Η µέθοδος LLSF είναι µια στατιστική µέθοδος που µοντελοποιεί τη συσχέτιση

των όρων µε τις κλάσεις και για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί την διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, η

οποία όπως και στο LSI, έχει µεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστικό κόστος. Χρησιµοποιώντας την

προσέγγιση που προκύπτει από τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων», δείχνουµε πειραµατικά ότι

µπορούµε να ϐελτιώσουµε τόσο το κόστος, όσο και την ποιότητα των αποτελεσµάτων.

Τέλος, προτείνουµε µια επέκταση της µεθοδολογίας µας στα πλαίσια των µεθόδων πυρήνα
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(Zeimpekis and Gallopoulos, 2006a), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που τα

δεδοµένα εισόδου παρουσιάζουν µη γραµµικές συσχετίσεις (Cristianini and ShaweTaylor, 2000;

Cristianini et al, 2001). Με την παραπάνω επέκταση, ορίζουµε ένα ενιαίο αλγοριθµικό πλαίσιο,

που συµπληρώνει τις ιδέες που παρουσιάζονται στο (Park and Park, 2004). Μέσα από µια εκτε-

ταµένη πειραµατική µελέτη, δείχνουµε ότι η µεθοδολογία ϐελτιώνει τη µέθοδο Latent Semantic

Kernels (LSK) (Cristianini et al, 2001) που αποτελεί µια από τις κυριότερες µη γραµµικές µεθό-

δους, τόσο ως προς της ποιότητα των αποτελεσµάτων, όσο και ως προς το υπολογιστικό κόστος.

Επιπλέον, δείχνουµε ότι ο υπολογισµός µπορεί να εκτελεστεί τµηµατικά και απαιτεί πολύ λιγότερη

µνήµη από τη µέθοδο LSK.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι το σύνολο των µεθόδων που παρουσιάζουµε στη συνέχεια έχουν υλο-

ποιηθεί σε MATLAB και έχουν ενσωµατωθεί στο εργαλείο λογισµικού TMG που παρουσιάζεται στο

Κεφάλαιο 8.

6.2 Μεθοδολογία αντιπροσώπων

Η κεντρική ιδέα της µεθοδολογίας που αναπτύξαµε ήταν ο υπολογισµός από το αρχικό ΜΟΚ ενός

µητρώου µειωµένης διάστασης από το αρχικό ΜΟΚ που µπορεί :

1. Να προσεγγίσει ικανοποιητικά το ΜΟΚ.

2. Να δώσει αποτελέσµατα καλής ποιότητας για τα προβλήµατα της ανάκτησης σχετικών κει-

µένων και κατηγοριοποίησης, ϐελτιώνοντας την απόδοση γνωστών µεθόδων όπως το LSI.

΄Ενα τρίτο ϑέµα, το οποίο όµως αφήνουµε για µελλοντική µελέτη, αφορά στην αξιοποίηση των

διαθέσιµων υπολογιστικών πόρων µέσω παράλληλων υλοποιήσεων.

Η µεθοδολογία των αντιπροσώπων που προτείνουµε συνίσταται στα εξής ϐήµατα :

I) Οµαδοποίηση στηλών ΜΟΚ

↓
II) Υπολογισµός προσέγγισης µέσω της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών σε κάθε υποµητρώο

↓
III) Σύνθεση προσέγγισης ΜΟΚ από επιµέρους προσεγγίσεις

Η αρχική έµπνευση για τη µεθοδολογία που προτείνουµε προήλθε από την εργασία (Dhillon

and Modha, 2001), όπου προτείνεται η χρήση των κεντροειδών που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης για την προσέγγιση του ΜΟΚ. Παρόµοια αποτελέσµατα

παρουσιάζονται σε εργασίες των Park, Elden, κ.α., π.χ. (Elden and Park, 2005; Park et al, 2003;

Park and Park, 2004), όπου η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται στα πλαίσια του προβλήµατος της

ανάκτησης σχετικών κειµένων. Στο εξής καλούµε τη µέθοδο αυτή Centroids Method και χρησι-

µοποιούµε το αρκτικόλεξο CM. Τέλος, χρησιµοποιούµε ϑεωρητικά αποτελέσµατα από την εργασία

των Zhang και Zha (Zhang and Zha, 2001), οι οποίοι αποδεικνύουν ενδιαφέροντα ϑεωρητικά

αποτελέσµατα για την σχέση ανάµεσα σε προσεγγίσεις υποµητρώων του ΜΟΚ που προκύπτουν



102 Η Μεθοδολογία των Αντιπροσώπων

Είσοδος: m× n ΜΟΚ A, αριθµός οµάδων l,

ακέραιος k τ.ω. k ≥ l (τάξη προσέγγισης)

΄Εξοδος: Ορθοκανονική ϐάση Q για τον υποχώρο

των αντιπροσώπων που προσεγγίζει το range (A)

I. Οµαδοποίηση των στηλών του A ώστε AT = [A1, A2, . . . , Al], όπου T
µητρώο µετάθεσης ώστε το υποµητρώο Aj να αντιστοιχεί στην οµάδα j

II. Υπολογισµός αριθµού αντιπροσώπων από κάθε οµάδα:

if (k = l) then kj = 1

else {kj}lj=1 και
∑

j kj = k

III. Επιλογή kj αντιπροσώπων [z
(j)
1 , . . . , z

(j)
kj

]

από κάθε υποµητρώο Aj και σύνθεση µητρώου από αντιπροσώπους :

U = [z
(1)
1 , ..., z

(1)
k1
, z

(2)
1 , ..., z

(2)
k2
, ..., z

(l)
1 , ..., z

(l)
kl

]

IV. Υπολογισµός ορθοκανονικής ϐάσης QU για range (U),

µε χρήση της QR: U = QURU
V. Q = QU

Πίνακας 6.1: Η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων».

από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, σε σχέση µε την ϐέλτιστη προσέγγιση που προκύπτει από την

εφαρµογή της διάσπασης σε όλο το ΜΟΚ.

Τα ϐήµατα της µεθόδου περιγράφονται στον Πίνακα 6.1 και απεικονίζονται στο Σχήµα 6.1.

Στη συνέχεια, συµβολίζουµε µε l τον αριθµό των οµάδων που χρησιµοποιούνται και µε k την τάξη

της προσέγγισης. Ο αλγόριθµος υπολογίζει µια ορθοκανονική ϐάση, QU , για τον υποχώρο των

αντιπροσώπων. Η ϐάση αυτή χρησιµοποιείται στη συνέχεια, για την προσέγγιση κάθε διανύσµατος

κειµένου ενώ ο k-διάστατος υποχώρος που γεννάται από τους αντιπροσώπους, χρησιµοποιείται για

την προσέγγιση του χώρου στηλών του ΜΟΚ.

Αρχικά, ο αλγόριθµος οµαδοποιεί τις στήλες του ΜΟΚ A (για εφαρµογές κατηγοριοποίησης

το A αντιστοιχεί στο ΜΟΚ του συνόλου εκπαίδευσης) σε l οµάδες στηλών Aj , AT = [A1, . . . , Al],

όπου T είναι µητρώο µετάθεσης. Το µητρώο µετάθεσης µπορεί να προκύψει από την εφαρµογή

οποιουδήποτε αλγορίθµου οµαδοποίησης (στα πειράµατα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια χρη-

σιµοποιούµε τον αλγόριθµο PDDPOCPD που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3). Στην περίπτωση

της εφαρµογής στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, το ϐήµα αυτό είναι περιττό, εφόσον η κα-

τηγοριοποίηση των στηλών του ΜΟΚ που αντιστοιχεί στο σύνολο εκπαίδευσης είναι γνωστή. Στο

δεύτερο ϐήµα υπολογίζεται ο αριθµός των αντιπροσώπων για κάθε οµάδα-υποµητρώο. Ο αριθµός

αυτός µπορεί να είναι ίσος για κάθε οµάδα, π.χ. ίσος µε 1 αν l = k ή µεταβλητός ανάλογα µε το

ϐάρος του κάθε υποµητρώου. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να ορίσουµε ένα τρόπο επιλογής

του αριθµού των αντιπροσώπων από κάθε οµάδα, έστω kj , µε τον περιορισµό k =
∑l

j=1 kj . Στη

συνέχεια, ο αλγόριθµος υπολογίζει τον αριθµό των αντιπροσώπων που ορίστηκαν από το ϐήµα (II)

για κάθε οµάδα και τέλος υπολογίζει µια ορθοκανονική ϐάση του µητρώου που ορίζεται από την
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Σχήµα 6.1: Σχηµατική αναπαράσταση «µεθοδολογίας αντιπροσώπων».

ένωση των αντιπροσώπων µέσω της QR.

Για κάποιους τύπους αντιπροσώπων είναι περισσότερο λογική η χρήση σταθερού αριθµού τέ-

τοιων οντοτήτων από κάθε οµάδα. Για παράδειγµα, η µέθοδος CM (Park et al, 2003) χρησιµοποιεί

έναν µόνο αντιπρόσωπο από κάθε οµάδα, που δίνεται από το κεντροειδές της οµάδας. Αν ϑέλαµε

να επεκτείνουµε τη µέθοδο αυτή ϑα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε στατιστικά στοιχεία µε-

γαλύτερης τάξης, παρόλ΄ αυτά σηµειώνουµε ότι η χρήση τέτοιων στατιστικών στοιχείων, όπως π.χ.

η διασπορά, δεν έδωσε καλά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα πειράµατά µας. Αντίθετα, χρησιµο-

ποιώντας για κάθε υποµητρώο έναν αριθµό αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων που αντιστοιχούν

στις µέγιστες ιδιάζουσες τιµές µπορούµε σε πρώτη ϕάση να προσεγγίσουµε κάθε υποµητρώο µε

όση ακρίβεια επιθυµούµε. Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια της «µεθοδολογίας των αντιπροσώ-

πων» προτείνουµε τη χρήση των kj «µέγιστων» αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων και στη συνέχεια

συνθέτουµε το µητρώο των αντιπροσώπων από την ένωση των επιµέρους διανυσµάτων :

U = [u
(1)
1 , . . . , u

(1)
k1
, u

(2)
1 , . . . , u

(2)
k2
, u

(l)
1 , . . . , u

(l)
kl

], (6.1)

όπου το διάνυσµα u
(j)
i είναι το αριστερό ιδιάζον διάνυσµα του υποµητρώου j, που αντιστοιχεί στην

i-οστή µεγαλύτερη ιδιάζουσα τιµή του. Σηµειώνουµε ότι, αν και τα ιδιάζοντα διανύσµατα που αν-

τιστοιχούν σε κάθε υποµητρώο είναι µεταξύ τους ορθογώνια, το µητρώο U δεν είναι ορθοκανονικό.

Τελικά, στο ϐήµα (V), µειώνουµε τη διάσταση του ΜΟΚ σε k υπολογίζοντας µια ορθοκανονική

ϐάση για το µητρώο U , µε χρήση της «οικονοµικής» διάσπασης QR.
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Στη συνέχεια, προτείνουµε µια ευρετική µέθοδο για τον υπολογισµό των αριθµών kj , j =

1, . . . , l, που χρησιµοποιούνται όταν το πλήθος των αντιπροσώπων από κάθε οµάδα είναι µετα-

ϐλητό. Σκοπός µας είναι να χρησιµοποιήσουµε ένα µεγάλο σχετικά αριθµό αντιπροσώπων για

οµάδες που αντιστοιχούν σε υποµητρώα που συνεισφέρουν σηµαντικά στο χώρο στηλών του ΜΟΚ.

Επιπλέον, αν οι στήλες ενός υποµητρώου έχουν µεγάλη διασπορά γύρω από το κεντροειδές τους,

ένας µικρός σχετικά αριθµός αντιπροσώπων µπορεί να µην προσεγγίζει ικανοποιητικά, αρχικά,

το υποµητρώο. Το τετράγωνο της νόρµας Frobenius ενός υποµητρώου Aj ισούται µε το άθροισµα

των τετραγώνων των ιδιαζουσών τιµών του, δηλαδή ‖Aj‖2F = σ
(1)
1 + . . . + σ

(1)
rj , όπου rj η τάξη του

Aj . Εποµένως, ο λόγος ‖Aj‖F /‖A‖F (Zeimpekis and Gallopoulos, 2005a) µπορεί να δώσει ένα

µέτρο της συνεισφοράς του Aj στο χώρο στηλών του A. Σχετικά µε τη δεύτερη συνθήκη, χρη-

σιµοποιούµε την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης του αλγορίθµου οµαδοποίησης Spherical

kmeans (Dhillon and Modha, 2001) , που ορίζεται ως :

qj =
1

nj
(AjDj)e

όπου Dj = diag([1/‖a(1)
j ‖2 . . . 1/‖a(nj )

j ‖2]) το διαγώνιο µητρώο των αντιστρόφων των νορµών

των στηλών του Aj, e το διάνυσµα µε µονάδες κατάλληλης διάστασης και cj το κεντροειδές των

στηλών του Aj . Η τιµή qj/
∑l

i=1 qi δίνει ένα µέτρο της συνεκτικότητας της οµάδας σε σχέση µε τις

υπόλοιπες οµάδες. Με ϐάση τα παραπάνω, προτείνουµε τη χρήση της συνάρτησης :

f(Aj) =
α‖Aj‖2F /‖A‖2F

(1− α)qj/
∑l

i=1 qi
, (6.2)

όπου η παράµετρος α ∈ (0, 1) ορίζει το σχετικό ϐάρος κάθε µίας από τις δύο µετρικές που αναφέρ-

ϑηκαν. Σύµφωνα µε τα πειράµατα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια, η τιµή α = 0.5 δίνει σταθερά

τα καλύτερα αποτελέσµατα, εφόσον µε τη χρήση αυτής της τιµής λαµβάνουµε υπόψη, µε το ίδιο

ϐάρος, και τις δύο παραµέτρους που εισάγαµε. Συνοψίζοντας, για τον υπολογισµό των αριθµού

των αντιπροσώπων υπολογίζουµε για κάθε υποµητρώο την ποσότητα fj = f(Aj)/
∑

i f(Aj) και

χρησιµοποιούµε από κάθε οµάδα round(kfj) ιδιάζοντα διανύσµατα. Για τις ποσότητες fj µπο-

ϱούµε να παρατηρήσουµε ότι fj ∈ [0, 1] και
∑l

j=1 fj = 1. Σηµειώνουµε ότι η εφαρµογή της

µεθοδολογίας στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης δίνει καλύτερα αποτελέσµατα όταν χρησιµο-

ποιείται ένας τουλάχιστον αντιπρόσωπος από κάθε κλάση. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, η

έκφραση (6.2) χρησιµοποιείται για την ανάθεση των (k − l) αντιπροσώπων που αποµένουν στις l

οµάδες.

Στη συνέχεια, ανάγουµε τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» στο πλαίσιο µείωσης τάξης (Gut

tman, 1944), που εισάγαµε στο Κεφάλαιο 5.

6.2.1 Αναγωγή στο πλαίσιο µείωσης τάξης

΄Οπως αναφέραµε, ένα µεγάλο µέρος παραγοντοποιήσεων µπορούν να προκύψουν από το πλαίσιο

µείωσης τάξης που εισάγει το ϑεώρηµα 5.1.1. Στο Κεφάλαιο 5 δείξαµε πως η διάσπαση ιδιαζουσών
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τιµών ανάγεται σε αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια, αποδεικνύουµε ότι η «µεθοδολογία των αντιπρο-

σώπων» µπορεί να εκφραστεί σε αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια, αναλύουµε τη γενική περίπτωση

κατά την οποία ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µεταβλητό αριθµό αντιπροσώπων από κάθε οµάδα.

΄Εστω λοιπόν U το µητρώο αντιπροσώπων που ορίζεται από τη σχέση 6.1 και :

S = diag([ σ
(1)
1 . . . σ

(1)
k1

σ
(2)
1 . . . σ

(2)
k2

. . . σ
(l)
1 . . . σ

(l)
kl

]) ∈ R
k×k (6.3)

V =









v
(1)
1 . . . v

(1)
k1

0 . . . 0 . . . 0 . . . 0

0 . . . 0 v
(2)
1 . . . v

(2)
k2

. . . 0 . . . 0
...

. . .
...

...
. . .

...
. . .

...
. . .

...

0 . . . 0 . . . 0 . . . 0 v
(l)
1 . . . v

(l)
kl









∈ R
n×k (6.4)

όπου v
(j)
1 , . . . , v

(j)
kj

και σ
(j)
1 , . . . , σ

(j)
kj

τα αντίστοιχα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα και ιδιάζουσες τιµές

του υποµητρώου Aj . Ισχύει :

U = AVS (6.5)

Εποµένως, το σφάλµα της προσέγγισης είναι :

E = A− Ã = A− U(U>U)−1U>A,

= A−AVS(U>AVS)−1U>A.

Η παραπάνω έκφραση είναι ανάλογη µε την έκφραση του ϑεωρήµατος 5.1.1 για X = VS και

Y = U .

6.3 Εφαρµογές της µεθοδολογίας αντιπροσώπων

Στη συνέχεια, περιγράφουµε την εφαρµογή της «µεθοδολογίας αντιπροσώπων» στα πλαίσια των

προβληµάτων ανάκτησης σχετικών κειµένων και κατηγοριοποίησης. Επιπλέον, προτείνουµε τη

χρήση της µεθοδολογίας για την επιτάχυνση της µεθόδου κατηγοριοποίησης LLSF (Yang and

Chute, 1992).

6.3.1 Εφαρµογή στην ανάκτηση πληροφορίας: Ο αλγόριθµος CLSI

Βασιζόµενοι στις προηγούµενες ιδέες, προτείνουµε µια γενίκευση της µεθόδου LSI που ορίζει

µια οικογένεια αλγορίθµων. Καλούµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο CLSI (Clusteredbased LSI)

(Zeimpekis and Gallopoulos, 2005a, 2006a, 2009), εφόσον µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια µέθοδος

τµηµατικής εφαρµογής της µεθόδου, στα υποµητρώα που ορίζονται από την οµαδοποίηση των

στηλών του ΜΟΚ. Σε αντίθεση µε το LSI που εφαρµόζει τη µείωση της διάστασης προβάλλοντας

τα διανύσµατα των κειµένων σε ένα σύνολο k πρωτευόντων αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων του

µητρώου εισόδου A, ο αλγόριθµος CLSI χρησιµοποιεί k ορθογώνια διανύσµατα που αποτελούν

ϐάση ενός υποχώρου που παράγεται από ένα σύνολο k ιδιαζόντων διανυσµάτων που επιλέγονται
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ανεξάρτητα από l οµάδες στηλών. Συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος υπολογίζει kj αριστερά ιδιάζοντα

διανύσµατα από κάθε οµάδα j = 1, . . . , l. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού των τιµών kj

ισχύει k =
∑l

j=1 kj.

Ο αλγόριθµος CLSI αναπαριστά κάθε κείµενο µε την προβολή του στο χώρο στηλών του µη-

τρώου U , δηλαδή χρησιµοποιεί την προσέγγιση U(U>U)−1U>A ∈ R
m×n. Στην πράξη, αρκεί ο

υπολογισµός µιας ορθοκανονικής ϐάσης QU για το U . ΄Εστω U = QURU η «οικονοµική» παρα-

γοντοποίηση QR του µητρώου U , όπου QU ∈ R
m×k και RU ∈ R

k×n. Χρησιµοποιώντας αυτή την

µορφή για το U , τα κείµενα αναπαρίστανται µε το µητρώο QUQ>
UA. Αντίστοιχα, συµβολίζοντας

µε q ∈ R
m το διάνυσµα που αντιστοιχεί σε ένα ερώτηµα (ή σε ένα νέο κείµενο στην περίπτωση

του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης) χρησιµοποιούµε για την αναπαράσταση του ερωτήµατος,

την προβολή του στο χώρο στηλών του U που δίνεται από την έκφραση QUQ>
U q. Χρησιµοποιώντας

τις παραπάνω προβολές ο συντελεστής οµοιότητας του ερωτήµατος µε ένα κείµενα j, µε ϐάση το

συνηµίτονο της γωνίας των αντιστοίχων διανυσµάτων, είναι :

(QUQ>
U aj)

>(QUQ>
U q)

‖QUQ>
U aj‖2‖QUQ>

U q‖2
=

(Q>
U aj)

>(Q>
U q)

‖Q>
U aj‖2‖Q>

U q‖2
Εποµένως, για τον υπολογισµό των συντελεστών οµοιότητας αρκεί η χρήση των αντιστοίχων συντε-

λεστών προβολής. Με τον τρόπο αυτό µειώνουµε τη διάσταση του προβλήµατος από m σε k.

Στα πλαίσια του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης, ο αλγόριθµος CLSI µπορεί να ϑεωρηθεί

τοπική µέθοδος, εφόσον χρησιµοποιεί πληροφορία από κάθε κλάση, µε στόχο τη δηµιουργία µιας

καθολικής αναπαράστασης µειωµένης διάστασης που προσεγγίζει σηµασιολογικά τη συλλογή, τό-

σο για τα κείµενα εκπαίδευσης όσο και τα νέα κείµενα. Η διαφοροποίηση του αλγορίθµου έναντι

άλλων τοπικών µεθόδων έγκειται στον τρόπο ορισµού της τοπικής περιοχής από κάθε κλάση και

στον τρόπο χρήσης της πληροφορίας που εξάγεται από κάθε κλάση. Υπενθυµίζουµε ότι η µεγάλη

πλειοψηφία των τοπικών µεθόδων χρησιµοποιεί τόσο ϑετικά όσο και αρνητικά παραδείγµατα από

κάθε κλάση. Για παράδειγµα, η µέθοδος LRWLSI (Liu et al, 2004) ορίζει την τοπική περιοχή κάθε

κλάσης χρησιµοποιώντας τα πιο κοντινά διανύσµατα προς το κεντροειδές της κλάσης, ανεξάρτητα

από το αν τα διανύσµατα αυτά αντιστοιχούν σε κείµενα που ανήκουν στην κλάση ή όχι. Αντίθετα,

ο αλγόριθµος CLSI χρησιµοποιεί αυστηρά τα ϑετικά παραδείγµατα κάθε κλάσης. Επιπλέον, ο

αλγόριθµος CLSI χρησιµοποιεί την πληροφορία που εξάγει από κάθε κλάση για τη δηµιουργία

µιας καθολικής αναπαράστασης για κάθε κείµενο, σε αντίθεση µε άλλες τοπικές µεθόδους που

χρησιµοποιούν µια διακριτή αναπαράσταση για κάθε κλάση και εφαρµόζουν τον εκάστοτε κατη-

γοριοποιητή ξεχωριστά σε κάθε µία από αυτές. Το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει από την ένωση

των τοπικών αποτελεσµάτων.

Στο εξής, κατ΄ αναλογία µε το κοινοβουλευτικό σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής,

αναφέρουµε σαν Senate CLSI τον αλγόριθµο, όταν χρησιµοποιούµε ίσο αριθµό αντιπροσώπων από

κάθε οµάδα (συνήθως αναφερόµαστε στην περίπτωση που ο αριθµός των οµάδων είναι ίσος µε την

επιθυµητή τάξη, l = k, εποµένως χρησιµοποιείται ένας µόνο αντιπρόσωπος από κάθε οµάδα) και

σαν House CLSI , όταν ο αριθµός αντιπροσώπων από κάθε οµάδα είναι µεταβλητός και εξαρτάται

από το ϐάρος του αντίστοιχου υποµητρώου, όπως αναλύσαµε στην ενότητα 6.2.
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6.3.2 Επιτάχυνση µεθόδου LLSF

Ο αλγόριθµος κατηγοριοποίησης Linear Least Squares Fit (LLSF) (Yang and Chute, 1992; Yang

et al, 2003; Yang, 1995) , στηρίζεται σε µια στατιστική µέθοδο επεξεργασίας που έχει σαν ϐάση

τη µοντελοποίηση της συσχέτισης των όρων µε τις κλάσεις. Πιο συγκεκριµένα, σε αντιστοιχία µε

το µητρώο όρων-κειµένων, ο αλγόριθµος ορίζει ένα µητρώο όρων-κλάσεων, το οποίο χρησιµοποιεί

για την ανάθεση των κειµένων στις κατηγορίες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η διαθέσιµη

γνώση της κατανοµής των κειµένων εκπαίδευσης στις κλάσεις, µε τον ορισµό ενός µητρώου Z ∈
R

l×n, όπου µε l συµβολίζουµε το πλήθος των κλάσεων, µε µη µηδενικά στοιχεία ζij = 1, αν το

κείµενο j ανήκει στην κλάση i. Ο αλγόριθµος µοντελοποιεί τη συσχέτιση των όρων µε τις κλάσεις

υπολογίζοντας το µητρώο όρων-κλάσεων X ∈ R
m×l που ελαχιστοποιεί το σφάλµα ‖XA − Z‖2F .

Στη συνέχεια, για κάθε νέο κείµενο υπολογίζεται η οµοιότητα του αντίστοιχου διανύσµατος q µε

το διάνυσµα κάθε κλάσης xj, j = 1, . . . , l και το κείµενο ανατίθεται στην κλάση µε το µέγιστο

συντελεστή οµοιότητας, για την περίπτωση συλλογών στις οποίες κάθε κείµενο ανήκει σε µία µόνο

κλάση (singlelabel συλλογές), ή σε ένα σύνολο κλάσεων, για συλλογές για τις οποίες τα κείµενα

µπορεί να ανήκουν σε πολλαπλές κλάσεις (multilabel συλλογές), µε ϐάση ένα σύνολο l κατωφλίων

που ορίζονται µε έναν κατάλληλο αλγόριθµο (το ϑέµα αυτό καλύπτεται στην ενότητα 6.6.2).

Η λύση του παραπάνω προβλήµατος ελαχίστων τετραγώνων δίνεται από τον ψευδοαντίστροφο

του A, X = ZA†, όπου A† = VrΣ
−1
r U>

r και r η τάξη του µητρώου A. Το αυξηµένο υπολογιστικό

κόστος και οι απαιτήσεις σε µνήµη για τον υπολογισµό του ψευδοαντιστρόφου του A καθιστούν

την εφαρµογή της µεθόδου απαγορευτική για µεγάλες συλλογές. Στην πράξη, (Yang, 1995), ο

ψευδοαντίστροφος τουA προσεγγίζεται µε τη χρήση ενός υποσυνόλου k, των µεγαλύτερων ιδιαζου-

σών τριπλετών. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση όµως, το πρόβληµα του κόστος υπολογισµού

της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών παραµένει. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, προ-

τείνουµε τη χρήση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» για την προσέγγιση της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών. Πιο συγκεκριµένα, έστω QU η ϐάση που παράγεται από την εφαρµογή της µε-

ϑοδολογίας και Y = Q>
UA οι συντελεστές προβολής του A στο χώρο στηλών του QU . ΄Εστω επίσης

Y = Û Σ̂V̂ > η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του Y . Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση που η τάξη της

προσέγγισης είναι µικρή µπορούµε να υπολογίσουµε την πλήρη διάσπαση (k παράγοντες) του Y

πολύ αποδοτικά. Εφόσον οι στήλες των µητρώων QU και Û είναι ορθογώνιες και έχουν µοναδιαίο

µήκος, η έκφραση (QU Û)Σ̂V̂ > δίνει τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών της προσέγγισης QUQ>
UA.

Χρησιµοποιώντας την έκφραση αυτή για την προσέγγιση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών του A

µπορούµε να µειώσουµε σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος της µεθόδου LLSF.

Στην Ενότητα 6.6 παρουσιάζουµε εκτεταµένα πειραµατικά αποτελέσµατα που πιστοποιούν τη

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, τόσο ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων όσο και ως προς

το υπολογιστικό κόστος.
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6.4 Υπολογιστικά ϑέµατα και σχετικές µέθοδοι

Συγκρίνοντας τις µεθόδους CLSI και LSI παρατηρούµε αρχικά ότι η οµαδοποίηση των στηλών του

ΜΟΚ που χρησιµοποιεί το CLSI προσθέτει υπολογιστικό κόστος. Παρόλ΄ αυτά, ο υπολογισµός

της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών γίνεται για τα l υποµητρώα του ΜΟΚ, µεγέθους m × nj, που

αντιστοιχούν στις διακριτές οµάδες, ενώ η µέθοδος LSI εκτελεί τον υπολογισµό στο συνολικό

µητρώο. Το γεγονός αυτό µπορεί να µειώσει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος της διαδικασίας

προσέγγισης, ειδικά αν ο αριθµός των οµάδων l είναι κοντά στην επιθυµητή τάξη της προσέγγισης,

k. Σηµειώνουµε ότι σε κάθε περίπτωση, υποθέτουµε ότι υπολογίζουµε τη διάσπαση ιδιαζουσών

τιµών µε κάποιον επαναληπτικό αλγόριθµο, π.χ. (Berry, 1992; Berry et al, 2005a) (Ενότητα

5.2.1). Η χρήση ενός τέτοιου αλγορίθµου µπορεί να ϐελτιώσει δραστικά το κόστος υπολογισµού της

διάσπασης, σε σχέση µε τον υπολογισµό της πλήρους διάσπασης µε κάποια άµεση µέθοδο, ειδικά

αν το l είναι κοντά στο k. Το κέρδος σε υπολογιστικό κόστος είναι µεγαλύτερο για τον αλγόριθµο

Senate CLSI, ενώ όπως δείχνουµε πειραµατικά στη συνέχεια, η ποιότητα των αποτελεσµάτων είναι

καλύτερη για τον αλγόριθµο House CLSI. Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι ο αλγόριθµος House CLSI,

µπορεί να απαιτεί τον υπολογισµό ενός συνόλου «µέγιστων» ιδιαζουσών τριπλετών, όπως και το LSI,

εποµένως είναι πιθανό η απόδοση να ϐελτιώνεται ακόµα περισσότερο µε τη χρήση µιας τµηµατικής

µεθόδου, π.χ. (Baglama et al, 2003), ειδικά αν οι ιδιάζουσες τιµές είναι κοντά µεταξύ τους.

΄Οπως δείξαµε στην Ενότητα 5.2.1, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται επαναληπτική µέθο-

δος για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, η ακριβής ανάλυση του κόστους είναι

δύσκολη, καθώς ο ακριβής αριθµός των πράξεων εξαρτάται από το πλήθος των επαναλήψεων του

αλγορίθµου, που µε τη σειρά του εξαρτάται από τα δεδοµένα του προβλήµατος, π.χ. πόσο κοντά

είναι µεταξύ τους οι ιδιάζουσες τιµές. Επιπλέον, στην περίπτωση του αλγορίθµου CLSI, που ο

επαναληπτικός αλγόριθµος εφαρµόζεται σε υποµητρώα του ΜΟΚ, το κόστος ϑα εξαρτάται και από

τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου οµαδοποίησης (αν αυτός ο υπολογισµός είναι απαραίτητος). Πα-

ϱόλ΄ αυτά, όπως δείχνουµε και στην Ενότητα 6.6, το κέρδος από την εφαρµογή της διάσπασης σε

υποµητρώα, στα πλαίσια του αλγορίθµου CLSI, µπορεί να είναι σηµαντικό. Σε κάθε περίπτωση, το

κόστος εξαρτάται από το σχετικό µέγεθος των υποµητρώων και τον τρόπο επιλογής αντιπροσώπων

από κάθε υποµητρώο.

Στη συνέχεια, αναλύουµε το µέσο κόστος της µεθόδου συγκριτικά µε το LSI. Για την ανάλυση

χρησιµοποιούµε το συµβολισµό του Κεφαλαίου 5. Συγκεκριµένα, συµβολίζουµε µε M(A) τον

αριθµό πράξεων που απαιτούνται για τον πολλαπλασιασµό µητρώου-διανύσµατος, Ax, και υπο-

ϑέτουµε ότι χρησιµοποιούµε έναν επαναληπτικό αραιό αλγόριθµο (π.χ. Lanczos, Παράρτηµα Α΄),

για τον υπολογισµό ενός συνόλου παραγόντων της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών. Σύµφωνα µε την

ανάλυση της Ενότητας 5.2.1, το κόστος υπολογισµού είναι της τάξης O(kM(A)), ενώ ο σταθερός

παράγοντας εξαρτάται επίσης και από το πλήθος των επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθµος µέχρι

να συγκλίνει. ΄Εστω nj το µέγεθος (πλήθος στηλών) του υποµητρώου Aj που αντιστοιχεί στην οµά-

δα j και kj το πλήθος των αντιπροσώπων (ιδιαζόντων διανυσµάτων) που ϑέλουµε να υπολογίσουµε.
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Το κόστος του υπολογισµού για ένα υποµητρώο Aj είναι περίπου:

c(svd(Aj)) = O(kjM(Aj)) = O(kjnj)

Λαµβάνοντας υπόψη, ότι το κόστος υπολογισµού της διάσπασης για k παράγοντες, για όλο το

µητρώο είναι περίπου:

c(svd(A)) = O(kn)

καταλήγουµε στο ότι, το κόστος υπολογισµού για ένα υποµητρώο Aj είναι κατά προσέγγιση :

c(svd(Aj)) = O(
kjnj

kn
c(svd(A)), (6.6)

Στα παραπάνω, υποθέτουµε ότι το µητρώο εισόδου είναι αραιό, εποµένως το πλήθος των µη µηδε-

νικών του στοιχείων είναι O(n). Το συνολικό κόστος του υπολογισµού των ιδιαζόντων διανυσµάτων

είναι της τάξης :

c(CLSI(A)) = O

(

larg max
j
c(svd(Aj))

)

(6.7)

Επιπλέον, ο αλγόριθµος υπολογίζει την παραγοντοποίηση QR του µητρώου των αντιπροσώπων U .

Το κόστος αυτού του υπολογισµού είναι της τάξης O(mk2) στην περίπτωση που υπολογίζουµε τη

λεγόµενη, «οικονοµική» παραγοντοποίηση QR, η οποία στην περίπτωση που m > n, επιστέφει n

ορθοκανονικά διανύσµατα για τον παράγοντα Q και ένα n × n πάνω τριγωνικό µητρώο για τον

παράγοντα R. Τέλος, χρησιµοποιώντας έναν επαναληπτικό αλγόριθµο οµαδοποίησης, όπως ο

kmeans, απαιτούνται O(kn) επιπλέον πράξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο σταθερός παράγοντας είναι

µικρότερος από το κόστος του υπολογισµού των ιδιαζόντων διανυσµάτων. Επίσης σηµειώνουµε ότι,

στην πράξη το κυρίαρχο κόστος δίνεται από τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών και

όχι από τον υπολογισµό της παραγοντοποίησης QR ακόµα και αν m > n, εφόσον k � m,n. Από

τις εκφράσεις 6.6 και 6.7 και εφόσον οι οµάδες είναι ισοζυγισµένες, δηλαδή
nj

n ≈ l και
kj

k ≈ l,

ισχύει
kjnj

kn ≈ l, εποµένως ο αλγόριθµος CLSI µπορεί να ϐελτιώσει το κόστος της µεθόδου LSI

(στην καλύτερη περίπτωση) κατά παράγοντα l.

΄Οπως αναφέραµε, η ανανέωση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών αποτελεί ένα ανοιχτό ϑέµα

έρευνας. Στην Ενότητα 5.2.2 περιγράψαµε δύο µεθόδους ανανέωσης που χρησιµοποιούνται στα

πλαίσια της µεθόδου LSI, τις µεθόδους foldingin (Berry et al, 1995; Simon and Zha, 1999) και

SVDupdating (O’Brien, 1994). Οι µέθοδοι αυτές µπορούν να εφαρµοστούν και στον αλγόριθµο

CLSI στην περίπτωση που προστίθενται νέα κείµενα στη συλλογή. Στην περίπτωση αυτή ϐέβαια,

πριν την εφαρµογή του αλγορίθµου ανανέωσης της διάσπασης στα υποµητρώα, απαιτείται η ανα-

διάταξη του ΜΟΚ µε την εφαρµογή µιας µεθόδου ανανέωσης των στηλών του ΜΟΚ, π.χ. (Boley,

1998b). Μια άλλη επιλογή είναι η δηµιουργία µιας νέας οµάδας, ο υπολογισµός ενός συνόλου

ιδιαζόντων διανυσµάτων για το αντίστοιχο υποµητρώο και η ανανέωση της παραγοντοποίησης QR.

΄Ενα ακόµα χαρακτηριστικό της µεθόδου CLSI που αποτελεί πλεονέκτηµα της, έναντι της

µεθόδου LSI, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλων υλοποιήσεων σε δύο επίπεδα. Συγ-

κεκριµένα, εκτός από τη δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης του υπολογισµού της διάσπαση
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ιδιαζουσών τιµών, από την περιγραφή του αλγορίθµου είναι προφανές ότι ο υπολογισµός αυτός

µπορεί να γίνει εντελώς ανεξάρτητα για κάθε υποµητρώο. Παρότι το ϑέµα αυτό δεν εξετάστηκε

εκτενώς στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, σηµειώνουµε ότι, µια παράλληλη υλοποίηση

της µεθόδου ϑα έπρεπε να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνει υπόψη τόσο το κόστος των

µεταφορών µεταξύ των επεξεργαστών όσο και το κόστος υπολογισµού των επιµέρους διασπάσεων.

Ιδανικά, αν το σύνολο των υπολογιστικών πόρων (πλήθος επεξεργαστών) είναι επαρκές και το σύ-

νολο των δεδοµένων είναι διαθέσιµα σε όλους τους επεξεργαστές, το κέρδος ϑα ήταν µεγαλύτερο

από την εφαρµογή της µεθόδου Senate CLSI . ∆ιαφορετικά, ο αλγόριθµος House CLSI αναµένεται

να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα, ειδικά όταν οι οµάδες είναι ισοζυγισµένες.

Το ϐασικό κίνητρο στη χρήση της µορφής «House» του αλγορίθµου είναι η χρήση επιπλέον

πληροφορίας από οµάδες που έχουν µεγαλύτερο ϐάρος. Αυτό µπορεί να είναι ϑεµιτό, είτε γιατί τα

ίδια τα δεδοµένα το επιβάλλουν, για παράδειγµα η συλλογή µπορεί να προέρχεται από ένα σύνολο

οµάδων πολύ διαφορετικών µεγεθών και διαφορετικών χαρακτηριστικών, είτε γιατί ο αλγόριθµος

οµαδοποίησης µπορεί να αποτυγχάνει να δώσει τη σωστή δοµή. Αν για παράδειγµα ο αλγόριθµος

οµαδοποίησης αποτυγχάνει να διαχωρίσει δύο οµάδες, είναι ϑεµιτός ο υπολογισµός περισσότερων

ιδιαζόντων διανυσµάτων από την αντίστοιχη οµάδα. Στην πράξη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά

µας, η καλύτερη επιλογή είναι η εκτέλεση του αλγορίθµου οµαδοποίησης για ένα µικρό σχετικά

αριθµό οµάδων, έτσι ώστε να περιορίσουµε την πιθανότητα να προκύψουν outliers. Με αυτό τον

τρόπο περιορίζουµε και το υπολογιστικό κόστος που προέρχεται από τον αλγόριθµο οµαδοποίησης,

το οποίο µπορεί να είναι σηµαντικό αν το l είναι µεγάλο, οπότε το κέρδος από τον υπολογισµό της

διάσπασης στα υποµητρώα µπορεί να ισοσκελίζεται από το κόστος της οµαδοποίησης.

΄Οπως αναφέραµε, η αρχική έµπνευση για τη µεθοδολογία που προτείνουµε προήλθε από

την εργασία (Dhillon and Modha, 2001). Επιπλέον, ϐασικό κίνητρο αποτέλεσε και η δουλειά

των Zhang και Zha που περιγράφεται στην εργασία (Zhang and Zha, 2001) και αφορά ορισµένα

ϑεωρητικά αποτελέσµατα στην προσέγγιση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών από τις επιµέρους

προσεγγίσεις υποµητρώων. Πιο συγκεκριµένα, τα ϑεωρητικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται

στην εργασία (Zhang and Zha, 2001) απαντούν, κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις που αφο-

ϱούν στη δοµή του µητρώου, στο πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι επιµέρους προσεγγίσεις

υποµητρώων για την εύρεση καλών προσεγγίσεων του µητρώου εισόδου. ΄Εστω σ
(j)
1 u

(j)
1 (v

(j)
1 )> η

προσέγγιση τάξης-1 που προκύπτει από τη χρήση της µέγιστης ιδιάζουσας τριπλέτας για το υπο-

µητρώο Aj . Το µητρώο που αποτελείται από την ένωση όλων αυτών των προσεγγίσεων για κάθε

υποµητρώο Aj , j = 1, . . . , l:

[

σ
(1)
1 u

(1)
1 (v

(1)
1 )> σ

(2)
1 u

(2)
1 (v

(2)
1 )> . . . σ

(l)
1 u

(l)
1 (v

(l)
1 )>

]

µπορεί να γραφτεί στη µορφή:

B =
[

best1(A1) best1(A2) . . . best1(Al)
]

= USV>

όπου µε την έκφραση best1(Aj) συµβολίζουµε τη ϐέλτιστη προσέγγιση τάξης-1 για το υποµητρώο

Aj και U , S, V τα µητρώα που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος CLSI και ορίζονται από τους τύπους 6.1,
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6.3 και 6.4 (για k = l και kj = 1). Χρησιµοποιώντας για την προσέγγιση του A το µητρώο B ή ένα

µητρώο χαµηλότερης τάξης που προκύπτει από αυτό, το σφάλµα προσέγγισης είναι τουλάχιστον :

‖A− B‖F = ‖A− USV>‖F

Ο αλγόριθµος CLSI χρησιµοποιεί για την προσέγγιση του A το µητρώο :

min
Y ∈Rk×n

‖A− UY ‖F

δηλαδή το µητρώο τάξης k που ελαχιστοποιεί το σφάλµα A−UY . Εποµένως, σε κάθε περίπτωση,

min
Y ∈Rk×n

‖A− UY ‖F ≤ ‖A−B‖F (6.8)

Τα παραπάνω µπορούν να γενικευτούν στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε τη µορφή «House»

του αλγορίθµου. Συγκεκριµένα, σε αυτή την περίπτωση το µητρώο B έχει τη µορφή:

B =
[

bestk1(A1) bestk2(A2) . . . bestkl
(Al)

]

= USV>

όπου U , S, V τα µητρώα που από τους τύπους 6.1, 6.3 και 6.4 αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση,

ανεξάρτητα από το k =
∑l

j=1 kj , ισχύει η σχέση 6.8.

Ο αλγόριθµος CSVD (Clustering with Singular Value Decomposition) (Castelli et al, 2003),

στηρίζεται σε παρόµοιες ιδέες µε το CLSI, µε την έννοια ότι υπολογίζει τη διάσπαση ιδιαζουσών

τιµών για υποµητρώα του αρχικού µητρώου που προκύπτουν από την εφαρµογή ενός αλγορίθ-

µου οµαδοποίησης. Για την ακρίβεια, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί την τεχνική PCA που όπως

είδαµε ανάγεται στον υπολογισµό των ιδιαζουσών τριπλετών για τα κεντρικοποιηµένα µητρώα

Âj = Aj − Ajee
>/nj, όπου e είναι το διάνυσµα µε µονάδες κατάλληλης διάστασης. Μετά τον

υπολογισµό της πλήρους διάσπασης για όλα τα υποµητρώα ο αλγόριθµος ταξινοµεί όλες τις ιδιά-

Ϲουσες τιµές και αποφασίζει τους παράγοντες που ϑα χρησιµοποιήσει για την προσέγγιση του

µητρώου, µε ϐάση αυτή την ταξινόµηση. Σηµειώνουµε ότι, παρότι η µεθοδολογία αυτή είναι ιδιαί-

τερα ενδιαφέρουσα, δε µπορεί να εφαρµοστεί στα προβλήµατα που µελετούµε, λόγω του µεγέθους

των ΜΟΚ, εφόσον ο υπολογισµός της πλήρους διάσπασης για τα υποµητρώα είναι µια πολύ ακρι-

ϐή διαδικασία. Μια ακόµα σχετική µέθοδος προτείνεται από τους Gao και Zhang στην εργασία

(Gao and Zhang, 2005), όπου µελετάται η ανεξάρτητη εφαρµογή της µεθόδου LSI σε κάθε υπο-

µητρώο που προκύπτει από τα αποτελέσµατα ενός αλγορίθµου οµαδοποίησης. Σηµειώνουµε ότι,

η µέθοδος αυτή είναι αντίστοιχη µε τις τοπικές µεθόδους που προέρχονται από την περιοχή των

προβληµάτων κατηγοριοποίησης, και έχει το µειονέκτηµα ότι αυξάνει σηµαντικά το κόστος της

διαδικασίας ανάκτησης.

Στην εργασία (Stewart, 1999) παρουσιάζονται ένα σύνολο σχετικών µεθόδων που ϐασίζονται

στην παραγοντοποίηση QR µε οδήγηση (pivoted QR), ενώ υλοποιήσεις MATLAB των µεθόδων

αυτών παρουσιάζονται στην εργασία (Berry et al, 2005b). Οι αλγόριθµοι SPQR (SParse QR) και

SPQR (Sparse Pivoted QR) παράγουν προσεγγίσεις της µορφής A ∼= XTY >, όπου X,Y αραιά
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µητρώα και ‖T‖F µικρό. Πιο συγκεκριµένα, έστω B = AT = QR µια παραγοντοποίηση QR µε

οδήγηση του A και :

[

B1 B2

]

=
[

Q1 Q2

]
[

R11 R12

0 R22

]

όπου B1 ∈ R
m×k. Η προσέγγιση που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος SPQR είναι :

Ã = B1R
−1
11

[

R11 R12

]

(6.9)

Χρησιµοποιώντας αυτήν την έκφραση (χωρίς να υπολογίζεται άµεσα), µπορούµε να υπολογίσουµε

αποδοτικά τους συντελεστές οµοιότητας των διανυσµάτων κειµένων µεταξύ τους. Ο αλγόριθµος

SCRA χρησιµοποιεί για την προσέγγιση του A εκφράσεις της µορφής, XTY > όπου X,Y υποσύ-

νολα των γραµµών και στηλών του A και T ,

T = R−1(R−1)>(X>AY )S−1(S−1)>,

που ελαχιστοποιεί την ποσότητα ‖A−XTY >‖2F . Η προσέγγιση µπορεί να γραφτεί ως εξής :

Ã = XTY > = Û Σ̂V̂ > (6.10)

όπου Û Σ̂V̂ > η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του Ã. Και οι δύο προσεγγίσεις µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν σε εφαρµογές ανάκτησης, αντί για τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του αρχικού ΜΟΚ.

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της µεθόδου SPQR που ορίζεται από τη σχέση

6.9, µπορούµε να αναπαραστήσουµε τα κείµενα µε τους συντελεστές προβολής στο χώρο στηλών

του µητρώου Q1 = B1R
−1
11 , δηλαδή:

(B1R
−1
11 )>A =

[

R11 R12

]

Με παρόµοιο τρόπο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την προσέγγιση της µεθόδου SCRA και να

αναπαραστήσουµε τα κείµενα µε τους συντελεστές προβολής των αντιστοίχων διανυσµάτων στο

χώρο στηλών του Ã από την σχέση 6.10, δηλαδή Û>Ã = Σ̂V̂ >.

΄Οπως αναφέραµε, η µέθοδος CLSI µπορεί να ϑεωρηθεί ως µια τοπική µέθοδος µείωσης της

διάστασης. Στα πλαίσια του προβλήµατος της κατηγοριοποίησης, το χαρακτηριστικό που δια-

ϕοροποιεί τις διάφορες προσεγγίσεις µεταξύ τους είναι ο τρόπος ορισµού της τοπικής περιοχής

κάθε κλάσης. Για αυτό το σκοπό πολλές µέθοδοι χρησιµοποιούν αποκλειστικά τα ϑετικά παρα-

δείγµατα από κάθε κλάση. Εναλλακτικά, άλλες µέθοδοι που έχουν προταθεί σχετικά πρόσφατα

στη ϐιβλιογραφία χρησιµοποιούν και αρνητικά παραδείγµατα. Για παράδειγµα, η µέθοδος Local

Relevancy Weighted LSI (LRWLSI) (Liu et al, 2004) χρησιµοποιεί για κάθε κλάση το σύνολο των

διανυσµάτων και µε τη χρήση µιας σιγµοειδούς (sigmoid) συνάρτησης, f(s) = 1/(1 + e−Θ(s+θ)),

Ϲυγίζει κάθε διάνυσµα, aj = f(sj)aj . Στη συνέχεια, η τοπική περιοχή της κλάσης ορίζεται από

τα Ϲυγισµένα διανύσµατα που απέχουν τη µικρότερη απόσταση από το κεντροειδές της κλάσης µε

ϐάση κάποια µετρική, όπως το συνηµίτονο της γωνίας. ΄Αλλες τοπικές µέθοδοι προτείνονται στις

εργασίες (Wang and Nie, 2003; Zelikovitz and Hirsh, 2001).
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Στην Ενότητα 6.6, ο αλγόριθµος CLSI συγκρίνεται πειραµατικά µε ορισµένους από τους πα-

ϱαπάνω αλγορίθµους. Συγκεκριµένα, για τη σύγκριση χρησιµοποιούµε τους αλγορίθµους SPQR

και SCRA για το πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων και τον αλγόριθµο LRWLSI για το

πρόβληµα της κατηγοριοποίησης.

6.5 Μέθοδοι πυρήνα

Στη συνέχεια επεκτείνουµε τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» στα πλαίσια των µεθόδων πυρήνα.

΄Οπως αναφέραµε στο Κεφάλαιο 3, στην περιγραφή του αλγορίθµου kernel PDDP, οι µέθοδοι

πυρήνα έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς στην ανάκτηση πληροφορίας για τη λύση των προβληµάτων

ανάκτησης σχετικών κειµένων, οµαδοποίησης και κατηγοριοποίησης. Υπενθυµίζουµε ότι ϐασική

ιδέα είναι η χρήση µιας µη γραµµικής συνάρτησης φ : X → F που απεικονίζει τα διανύσµατα

των κειµένων του αρχικού χώρου x ∈ X σε διανύσµατα φ(x) ∈ F , σε ένα χώρο µεγαλύτερης

διάστασης, στον οποίο είναι ευκολότερη η εξαγωγή χρήσιµης πληροφορίας. Χρησιµοποιώντας

κατάλληλες συµµετρικές συναρτήσεις πυρήνα k(·, ·) που ορίζονται στο X ×X και ικανοποιούν το

ϑεώρηµα Mercer (Cristianini and ShaweTaylor, 2000) µπορούµε να εφαρµόσουµε οποιοδήποτε

αλγόριθµο που µπορεί να εκφραστεί µε εσωτερικά γινόµενα στο νέο χώρο, χωρίς να χρειαστεί να

υπολογίσουµε άµεσα την απεικόνιση, µέσω της σχέσης 3.5.

Η µέθοδος Latent Semantic Kernels (LSK), που έχει προταθεί από τους Cristianini et al.

(Cristianini et al, 2001) αποτελεί γενίκευση του LSI, στα πλαίσια των µεθόδων πυρήνα. Η µέθοδος

LSK µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια καθολική µη γραµµική µέθοδος στην εφαρµογή της στο

πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, ή σαν µια µη γραµµική µέθοδος µείωσης της διάστασης στην

εφαρµογή της σε προβλήµατα ανάκτησης σχετικών κειµένων. Στη συνέχεια περιγράφουµε εν

συντοµία τη µέθοδο και τις δυσκολίες που εισάγει η χρήση της σε µεγάλα προβλήµατα (πρόβληµα

κλιµάκωσης). Στηριζόµενοι σε αυτή την ανάλυση προτείνουµε µια επέκταση της µεθοδολογίας

µας που αντιµετωπίζει σε µεγάλο ϐαθµό τις δυσκολίες αυτές.

΄Εστω Ā το µητρώο µε στήλες φ(aj), j = 1, . . . , n, όπου aj οι στήλες του αρχικού ΜΟΚ. Τα δεξιά

ιδιάζοντα διανύσµατα και οι ιδιάζουσες τιµές του µητρώου Ā δίνονται από τη διάσπαση ιδιοτιµών

του µητρώου Gram, Ḡ = Ā>Ā. Τα στοιχεία του µητρώου αυτού είναι της µορφής 〈φ(a(i)), φ(a(j))〉,
εποµένως µπορούν να υπολογιστούν απευθείας µε τη χρήση της συνάρτησης πυρήνα k(a(i), a(j)).

Συµβολίζοντας µε Λ̄k και V̄k τα µητρώα των k µεγαλύτερων ιδιοτιµών και αντίστοιχων ιδιοδιανυσµά-

των του Ḡ, τα κείµενα µπορούν να αναπαρασταθούν, όπως έχουµε αποδείξει, µε τους συντελεστές

προβολής στον υποχώρο που παράγουν τα αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα του Ā. Παρόλο που

το µητρώο των αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων, έστω Ūk, δε µπορεί να υπολογιστεί άµεσα, οι

συντελεστές προβολής δίνονται έµµεσα από την έκφραση Ū>
k Ā = Σ̄kV̄

>
k . Με ανάλογο τρόπο, οι

συντελεστές προβολής του διανύσµατος q̄ ενός ερωτήµατος (ή νέου κειµένου) που προκύπτει από

την εφαρµογή της µη γραµµικής απεικόνισης φ(·) στο q, στον υποχώρο των µέγιστων αριστερών

ιδιαζόντων διανυσµάτων, δίνεται από την έκφραση Ū>
k q̄ = Σ̄−1

k V̄ >
k Ā>q̄. Τα στοιχεία του διανύσµα-

τος Ā>q̄ µπορούν να εκφραστούν µε χρήση της συνάρτησης πυρήνα. Για συγκεκριµένους τύπους
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Είσοδος: m× n ΜΟΚ A, αριθµός οµάδων l

ακέραιος k τ.ω. k ≥ l, (τάξη προσέγγισης), συνάρτηση πυρήνα k(·, ·)
΄Εξοδος: Μητρώο X ∈ R

k×k για την προβολή κάθε διανύσµατος

q̄ στη ϐάση του υποχώρου τάξης k που προσεγγίζει το

range (Ā), XĀ>q̄

I. Οµαδοποίηση των στηλών του A ώστε AT = [A1, A2, . . . , Al], όπου T
µητρώο µετάθεσης ώστε το υποµητρώο Aj να αντιστοιχεί στην οµάδα j

II. Επιλογή πλήθους αντιπροσώπων kj από κάθε οµάδα j

και υπολογισµός kj ιδιοζευγών V̄j
(kj), (Σ̄2

j )
(kj) του

B̄j = Ā>
j Āj όπου Āj ορίζεται από µια µη γραµµική απεικόνιση του Aj

III. Υπολογισµός παραγοντοποίησης Cholesky του

Ū>Ū = S̄−1V̄>Ā>ĀV̄S̄−1 = R>R

IV. X = (R̄−1)>Ū>

Πίνακας 6.2: Η µέθοδος kernel CLSI.

δεδοµένων, όπως ϕαίνεται στην εργασία (Cristianini et al, 2001), ο αλγόριθµος LSK αποδίδει

καλύτερα από το LSI. Παρόλα αυτά, η χρήση της µεθόδου LSK εισάγει ένα επιπλέον πρόβληµα

σε σχέση µε τη µέθοδο LSI, εφόσον το µητρώο Ḡ είναι στη γενική περίπτωση πυκνό και απαιτεί

προσωρινή µνήµη µεγέθους O(n2). Το γεγονός αυτό καθιστά τη χρήση της LSK απαγορευτική για

πολύ µεγάλες συλλογές. Επιπλέον, η µέθοδος έχει ανάλογες απαιτήσεις σε υπολογιστικό κόστος

µε τη µέθοδο LSI. Η επέκταση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» που προτείνουµε στα πλαίσια

της διδακτορικής διατριβής αντιµετωπίζει σε µεγάλο ϐαθµό τα προβλήµατα αυτά. Τόσο η µέθοδος

CLSI όσο και η µέθοδος CM µπορούν να εκφραστούν αυστηρά µε εσωτερικά γινόµενα, που µπο-

ϱούν να υπολογιστούν αντίστοιχα µε χρήση της συνάρτησης πυρήνα. Στη συνέχεια, περιγράφουµε

τη µέθοδο πυρήνα που προτείνουµε, η οποία αποτελεί γενίκευση της µεθόδου πυρήνα µε ϐάση

µε τη µέθοδο CM, που παρουσιάζεται στην εργασία (Kim et al, 2005; Park and Park, 2004).

Τα ϐασικά ϐήµατα της µεθόδου πυρήνα που προτείνουµε και καλούµε kernel CLSI, δίνονται

στον Πίνακα 6.2. Στη συνέχεια, συµβολίζουµε µε Āj το µητρώο που προκύπτει από την εφαρµογή

της µη γραµµικής απεικόνισης φ(·) στις στήλες του υποµητρώου Aj . Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί

την αναγωγή του προβλήµατος υπολογισµού των ιδιαζόντων διανυσµάτων του Āj στο πρόβληµα

υπολογισµού των ιδιοδιανυσµάτων του αντίστοιχου µητρώου Gram, Ḡj := Ā>
j Āj . Με ϐάση την

ανάλυση που έγινε παραπάνω, το µητρώο των αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων του Āj µπορεί

να προκύψει έµµεσα από την έκφραση Āj V̄
(j)
kj

(Σ̄
(j)
kj

)−1, όπου το µητρώο Σ̄
(j)
kj

περιέχει τις kj

µεγαλύτερες ιδιάζουσες τιµές του Āj και το µητρώο V̄
(j)
kj

τα αντίστοιχα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα.

΄Εστω Ū το µητρώο που αποτελείται από την ένωση των αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων και

Ū = Q̄R̄ η παραγοντοποίηση QR του Ū . Το µητρώο Gram Ḡ := Ū>Ū που αντιστοιχεί στο Ū είναι

συµµετρικό και ϑετικά ορισµένο, εποµένως ο παράγοντας R της παραγοντοποίησης QR του Ū
δίνεται από τη διάσπαση Cholesky του Ḡ. Ο παράγοντας Q̄ µπορεί να προκύψει έµµεσα από την
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έκφραση Q̄ = ŪR̄−1. Τέλος, η αναπαράσταση µειωµένης διάστασης των στηλών του Ā δίνεται από

την έκφραση Y = (R̄−1)>Ū>Ā>Ā, ενώ το διάνυσµα ενός νέου κειµένου µπορεί να αναπαρασταθεί

από το XĀ>q̄, όπου X = (R̄−1)>Ū> και q̄ η απεικόνιση του διανύσµατος του κειµένου στο F .

΄Οπως είδαµε, ο αλγόριθµος LSK απαιτεί τον υπολογισµό του µητρώου Ḡ = Ā>Ā, µε gij =

k(ai, aj) = 〈φ(ai), φ(aj)〉, εποµένως ο αλγόριθµος απαιτεί προσωρινή µνήµη της τάξης O(n2).

Η µέθοδος των αντιπροσώπων που προτείνουµε απαιτεί τον υπολογισµό των µητρώων Gram που

αντιστοιχούν σε κάθε υποµητρώο Āj , εφόσον το µητρώο Ḡ µπορεί να υπολογιστεί τµηµατικά.

Συγκεκριµένα, το µητρώο Ḡ µπορεί να γραφτεί στη µορφή Ḡ = F>(Ā>Ā)F , όπου:

F =









V̄
(1)
k1

(Σ̄
(1)
k1

)−1 0 . . . 0

0 V̄
(2)
k2

(Σ̄
(2)
k2

)−1 . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . V̄
(l)
kl

(Σ̄
(l)
kl

)−1









Συµβολίζοντας µε Fj το j-οστό διαγώνιο υποµητρώο του F και µε Ḡij το υποµητρώο (i, j) του Ḡ,

ισχύει Ḡij = F>
i Ā

>
i ĀjFj . Με ανάλογο τρόπο, η αναπαράσταση χαµηλής διάστασης των στηλών

του ΜΟΚ δίνεται από την έκφραση:

Y = (R̄−1)>Ū>Ā>Ā = (R̄−1)>F>Ā>Ā

που επιτρέπει τον υπολογισµό του Y τµηµατικά, ενώ οι συντελεστές προβολής του διανύσµατος

ενός νέου κειµένου q̄ µπορούν να υπολογιστούν από την έκφραση (R̄−1)>F>Ā>q̄. Τέλος, ο αριθ-

µός των αντιπροσώπων που χρησιµοποιούνται από κάθε οµάδα µπορεί να υπολογιστεί αποδοτικά,

χρησιµοποιώντας µόνο το αντίστοιχο µητρώο Gram, Ā>
j Āj . Πιο συγκεκριµένα, η νόρµα Fro

benius κάθε υποµητρώου Āj είναι ίση µε
√

trace(Ā>Ā), ενώ το µέτρο της συνεκτικότητας που

χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος CLSI µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση του παρακάτω λήµµατος.

Λήµµα 6.5.1 ΄Εστω A ∈ R
m×n, φ : X → F µια γενική µη γραµµική απεικόνιση και K = Ā>Ā το

αντίστοιχο µητρώο Gram, όπου Ā = φ(A). Η συνεκτικότητα της οµάδας, µε ϐάση την αντικειµενική

συνάρτηση του αλγορίθµου Spherical kmeans, µπορεί να υπολογιστεί από την έκφραση:

e>((Ke)./(ρx)

όπου ο τελεστής ‘./’ συµβολίζει τη διαίρεση στοιχείο προς στοιχείο, ρ =
√

e>Ke
n , ξj =

√
kjj και

e ∈ R
n το διάνυσµα µε µονάδες.

Απόδειξη. Η Ευκλείδεια νόρµα του κεντροειδούς των στηλών του Ā είναι :

‖c̄‖2 = 〈c̄, c̄〉 = 〈 1
n

n∑

j=1

φ(aj),
1

n

n∑

j=1

φ(aj)〉 =
1

n2
e>Ke

ενώ η Ευκλείδεια νόρµα κάθε φ(aj) δίνεται από τον τύπο ‖φ(aj)‖2 = 〈φ(aj), φ(aj)〉 = kjj . Τέλος,

το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των διανυσµάτων φ(ai) και c̄ ισούται µε :

〈φ(ai),
1

n

n∑

j=1

φ(aj)〉 =
1

n
Kei
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όπου ei το i-οστό κανονικό διάνυσµα του R
n.

Η µέθοδος πυρήνα που προτείνουµε ϐελτιώνει τη µέθοδο LSK, όπως ο αλγόριθµος CLSI ϐελ-

τιώνει το LSI, στη γραµµική περίπτωση. Επιπλέον, όπως είδαµε, ο αλγόριθµος kernel CLSI απαιτεί

O(n2
max) προσωρινή µνήµη, όπου nmax = maxj{nj} το µέγεθος της µεγαλύτερης οµάδας. Συγκρί-

νοντας την τιµή αυτή µε αντίστοιχες τιµές για τον αλγόριθµο LSK, µπορούµε να πετύχουµε µείωση

της απαιτούµενης µνήµης κατά παράγοντα l, στην περίπτωση που οι οµάδες είναι ισοζυγισµένες.

6.6 Πειραµατικά αποτελέσµατα

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε ένα σύνολο πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα οποία αξιολογούµε

την απόδοση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» και την συγκρίνουµε µε άλλες σχετικές τεχνι-

κές. Τα αποτελέσµατα αφορούν στην εφαρµογή της µεθόδου σε ΜΟΚ και αξιολογούν το σφάλµα

προσέγγισης, την ποιότητα των αποτελεσµάτων στα προβλήµατα της ανάκτησης σχετικών κειµένων

και κατηγοριοποίησης και το χρόνο εκτέλεσης. ΄Ολα τα πειράµατα έχουν εκτελεστεί σε MATLAB.

Σε κάθε περίπτωση, η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών υπολογίζεται µε χρήση της συνάρτησης svds

της MATLAB, ενώ η «οικονοµική» παραγοντοποίηση QR υπολογίζεται µε τη συνάρτηση qr .

6.6.1 ∆εδοµένα

Για την αξιολόγηση της µεθόδου χρησιµοποιούµε τις συλλογές (i) Medline, (ii) Cranfield, (iii)

Reuters21578 και (iv) Ohsumed. Για κάθε πρόβληµα χρησιµοποιήσαµε υποσύνολα των παρα-

πάνω συλλογών. Πιο συγκεκριµένα, για το πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων, χρη-

σιµοποιούµε τα σύνολα δεδοµένων Medline, Cranfield και Ohsumed που παρουσιάστηκαν ήδη

στο Κεφάλαιο 5 και χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγησης της µεθόδου LSI (Ενότητα 5.2.3).

Τα χαρακτηριστικά των αντιστοίχων ΜΟΚ παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. Υπενθυµίζουµε ότι οι

συλλογές αυτές αποτελούνται από ένα σύνολο ερωτηµάτων, ενώ για κάθε ερώτηµα είναι γνωστό

το σύνολο των σχετικών κειµένων. Ειδικότερα, από τη συλλογή Ohsumed χρησιµοποιούµε το

υποσύνολο των κειµένων που είναι σχετικά µε τα 63 ερωτήµατα που παρέχονται από τη συλλογή.

Στα πλαίσια της εφαρµογής της µεθόδου στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης χρησιµοποιού-

µε υποσύνολα των συλλογών Reuters21578 και Ohsumed, τα οποία χωρίζουµε σε δύο σύνολα,

εκπαίδευσης και ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα, από κάθε συλλογή κατασκευάσαµε δύο σύνο-

λα δεδοµένων που περιλαµβάνουν (α) κείµενα που ανήκουν σε µία µόνο κλάση και (ϐ) κείµενα

που ανήκουν σε πολλαπλές κλάσεις. Τα σύνολα smodpate και mmodapte προέκυψαν από την

κατηγοριοποίηση Modapte (Apte et al, 1994) της συλλογής Reuters21578, ενώ και στα δύο περι-

λαµβάνεται ένα τουλάχιστον κείµενο από κάθε κατηγορία στα κείµενα εκπαίδευσης και ελέγχου.

Το σύνολο smodapte περιλαµβάνει 6,495 κείµενα εκπαίδευσης και 2,557 κείµενα ελέγχου που

ανήκουν σε µία µόνο από τις 52 συνολικά κλάσεις, ενώ το mmodapte περιλαµβάνει 7,672 κείµενα

εκπαίδευσης και 2,998 κείµενα ελέγχου που ανήκουν σε µεταβλητό αριθµό κλάσεων από τις 85

συνολικά κλάσεις. Ανάλογα, κατασκευάστηκαν τα σύνολα sohsumed και mohsumed. Οι κλάσεις

που ορίζουν τα δεδοµένα αυτά προέκυψαν από τη χρήση ενός συνόλου ιατρικών όρων (MESH
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χαρακτηριστικά - συλλογές smodapte sohsumed mmodapte mohsumed

κείµενα εκπαίδευσης 6,495 634 7,672 7,953

κείµενα ελέγχου 2,557 3,038 2,998 31,027

όροι 8,388 3,016 9,436 11,053

κλάσεις 52 63 85 25

κείµενα/κλάση (εκπαίδευσης) 125 14 111 365

κείµενα/κλάση (ελέγχου) 49 51 44 1,366

κλάσεις/κείµενο (εκπαίδευσης) 1 1 1.23 1.15

κλάσεις/κείµενο (ελέγχου) 1 1 1.23 1.10

Πίνακας 6.3: Χαρακτηριστικά συλλογών κατηγοριοποίησης.

terms) που παρέχονται από τη συλλογή µαζί µε την σχετικότητα κάθε κειµένου προς αυτούς τους

όρους. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε το σύνολο των 40 όρων στους οποίους αντιστοιχούν τα

περισσότερα σχετικά κείµενα για τη συλλογή sohsumed και αντίστοιχα τους 25 όρους µε τα περισ-

σότερα σχετικά κείµενα για την mohsumed. Σαν αποτέλεσµα προέκυψαν 548 κείµενα εκπαίδευσης

και 2,037 κείµενα ελέγχου που ανήκουν σε µία µόνο κλάση από το σύνολο των 40 κλάσεων για την

mohsumed και 7,953 κείµενα εκπαίδευσης και 31,027 κείµενα ελέγχου που ανήκουν σε µεταβλητό

αριθµό κλάσεων από τις 25 συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την κατασκευή των συλλογών αφαιρέθηκαν τα κενά κείµενα. Για

την κατασκευή των αντιστοίχων ΜΟΚ χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο TMG (Zeimpekis and Gallo

poulos, 2006b) που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8, ενώ εφαρµόστηκαν οι τεχνικές της αφαίρεσης

κοινών όρων, της απεικόνισης των όρων στις ϱίζες τους και της αφαίρεσης όρων που εµφανίζονται

µόνο µία ϕορά στη συλλογή. ΄Οπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 5, εφόσον η απόδοση ενός

αλγορίθµου εξαρτάται σηµαντικά από το σχήµα απόδοσης ϐαρών που χρησιµοποιείται κατά την

κατασκευή των ΜΟΚ, χρησιµοποιήσαµε τα σχήµατα εκείνα που έδωσαν καλύτερη απόδοση για

τον εκάστοτε αλγόριθµο αναφοράς µε τον οποίο ϑέλουµε να συγκρίνουµε. Στην περίπτωση της

εφαρµογής ανάκτησης σχετικών κειµένων αλγόριθµος αναφοράς είναι το LSI, ενώ για το πρόβλη-

µα της κατηγοριοποίησης, όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, το ϐασικό µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου

έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα. Με ϐάση τα παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν τα σχήµατα απόδοσης

ϐαρών lfc.bp, aec.bn και npx.np για τα σύνολα δεδοµένων medline, cranfield και ohsumed

αντίστοιχα και το σχήµα lfc.bp για τα σύνολα smodapte, mmodapte, sohsumed και mohsumed

(λεπτοµέρειες δίνονται στο Κεφάλαιο 8). Τέλος σηµειώνουµε ότι, όλα διανύσµατα κειµένων, τόσο

στον αρχικό χώρο όσο και στους υποχώρους που ορίζονται από την εκάστοτε προσέγγιση κανονι-

κοποιούνται, ώστε η Ευκλείδεια νόρµα τους να είναι ίση µε 1. Χρησιµοποιώντας στη συνέχεια,

για τη σύγκριση των κειµένων το εσωτερικό γινόµενο, οι µετρικές που προκύπτουν ισοδυναµούν

µε το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων. Τα χαρακτηριστικά των συλλογών για κάθε κλάση

προβληµάτων δίνονται στους πίνακες 5.1 και 6.3.
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6.6.2 Αλγόριθµοι και µετρικές αξιολόγησης

Στη συνέχεια αξιολογούµε την απόδοση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» συγκρίνοντας την µε

ένα σύνολο αλγορίθµων. Αρχικά παρουσιάζουµε αποτελέσµατα της µεθοδολογίας στα πλαίσια του

προβλήµατος της ανάκτησης σχετικών κειµένων και για τη σύγκριση χρησιµοποιούµε το ϐασικό

µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου και τις µεθόδους LSI, SPQR (Berry et al, 2005b) και SCRA, ενώ

ϑεωρούµε τόσο το CLSI (House και Senate) όσο και τη µέθοδο CM ειδικές περιπτώσεις της

«µεθοδολογίας των αντιπροσώπων». Η σύγκριση ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων για

τη λύση του προβλήµατος της ανάκτησης σχετικών κειµένων γίνεται µε ϐάση τη µετρική της

µέσης ακρίβειας στα 11 σηµεία ανάκλησης (Ενότητα 5.2.3). Επιπλέον, δίνονται αποτελέσµατα

που αφορούν το σφάλµα προσέγγισης και το χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθµων.

Για το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, η µεθοδολογία συγκρίνεται µε το µοντέλο ∆ιανυσµα-

τικού Χώρου, την «καθολική» µέθοδο LSI, καθώς και την αντίστοιχη τοπική µέθοδο, όπως επίσης

και τον αλγόριθµο LRWLSI (Liu et al, 2004) που, όπως είδαµε, αποτελεί επέκταση της τοπικής

εφαρµογής της µεθόδου LSI χρησιµοποιώντας τους κατηγοριοποιητές kNearest Neighbors (kNN)

και Rocchio. Σηµειώνουµε ότι, αν και τα πειράµατα που παρουσιάζουµε αφορούν τους συγκεκρι-

µένους κατηγοριοποιητές, η µεθοδολογία είναι γενική και µπορεί να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε

οποιοδήποτε κατηγοριοποιητή που στηρίζεται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου. Ο αλγόριθµος

kNN συγκρίνει κάθε νέο κείµενο (που ϑέλουµε να κατηγοριοποιήσουµε στις προορισµένες κλάσεις)

µε όλα τα κείµενα εκπαίδευσης για τα οποία είναι γνωστή η κατηγοριοποίηση, µε ϐάση µια συγ-

κεκριµένη µετρική (στην περίπτωση µας το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων) και αναθέτει

το κείµενο στην κλάση (ή κλάσεις) στην οποία αντιστοιχίζεται ο µεγαλύτερος συντελεστής οµοιό-

τητας µε ϐάση την ανάθεση των κοντινότερων διανυσµάτων κειµένων του συνόλου εκπαίδευσης.

Στα πειράµατα µας χρησιµοποιούµε για τον αριθµό k (πλήθος «κοντινότερων γειτόνων») διάφορες

τιµές, ανάλογα µε τη ϕύση του συνόλου δεδοµένων (ανάλογα µε το αν τα κείµενα ανήκουν σε µία

ή πολλαπλές κλάσεις).

Για την περίπτωση των συλλογών στις οποίες κάθε κείµενο ανήκει σε µία µόνο κατηγορία

αναθέτουµε το κείµενο στην κατηγορία µε το µεγαλύτερο συντελεστή οµοιότητας. Για συλλογές

στις οποίες κάθε κείµενο µπορεί να ανήκει σε πολλαπλές κλάσεις χρησιµοποιούµε τη µέθοδο

ScutFBR.1 (Yang, 2001), αντιστοιχίζοντας στο κείµενο τις κλάσεις για τις οποίες ο συντελεστής

οµοιότητας ξεπερνά ένα κατώφλι. Το κατώφλι αυτό που για κάθε κλάση είναι διαφορετικό ορίζε-

ται σύµφωνα µε τη µέθοδο µε τη µέθοδο ScutFBR.1, µε την παρακάτω διαδικασία. Το σύνολο

εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο υποσύνολα Α και Β, το ένα εκ των οποίων περιέχει το 80% των

κειµένων και το άλλο το 20%. Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο κατηγοριοποιητής χρησιµοποιώντας

ως σύνολο εκπαίδευσης το µεγαλύτερο υποσύνολο, έστω Α, και ως σύνολο ελέγχου το µικρότερο,

Β, και ϑέτοντας αρχικά το κατώφλι κάθε κλάσης σε µια µικρή τιµή. Εφόσον η κατηγοριοποίηση

για το (υπο)σύνολο ελέγχου είναι γνωστή µπορούµε να αξιολογήσουµε την ποιότητα της κατη-

γοριοποίησης για κάθε κλάση ξεχωριστά, µε ϐάση µια µετρική όπως η microaveraged F1 που

περιγράφεται παρακάτω. Στη συνέχεια µεταβάλλουµε την τιµή του κατωφλίου για κάθε κλάση και

ελέγχουµε τη νέα τιµή της µετρικής microaveraged F1. Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή
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για ένα εύρος τιµών του κατωφλίου για κάθε κλάση και µεταβάλλοντας σε κάθε επανάληψη την

τιµή του κρατούµε τελικά τις τιµές του κατωφλίου που έδωσε τη µεγαλύτερη απόδοση. Σε περί-

πτωση που η τιµή της µετρικής microaveraged F1 για κάποια κλάση είναι µικρότερη από µια

ελάχιστη τιµή fbr, ϑέτουµε την τιµή του κατωφλίου της κλάσης στο µέγιστο συντελεστή οµοιότητας

που προέκυψε από την παραπάνω διαδικασία. Στο εξής, για την περιγραφή των συλλογών που

αποτελούνται από κείµενα που ανήκουν σε µεταβλητό αριθµό κλάσεων χρησιµοποιούµε τον όρο

multilabel και αντίστοιχα για συλλογές που περιέχουν κείµενα που ανήκουν σε µια µόνο κλάση,

τον όρο singlelabel.

Ο αλγόριθµος Rocchio συγκρίνει το κείµενο µε ένα αντιπροσωπευτικό διάνυσµα κάθε κλάσης

και το αναθέτει στην κλάση ή στις κλάσεις που έχουν το µεγαλύτερο συντελεστή οµοιότητας. Στα

πειράµατα που παρουσιάζουµε χρησιµοποιούµε σαν αντιπρόσωπο της κάθε κλάσης το κεντροειδές

των διανυσµάτων των κειµένων που την συνθέτουν. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας, η τεχνική

αυτή δίνει καλά αποτελέσµατα, ενώ δεν παρατηρήσαµε κάποια ϐελτίωση όταν λάβαµε υπόψη

και αρνητικά παραδείγµατα, για τον ορισµό του αντιπροσώπου. Τέλος, και για τον αλγόριθµο

Rocchio, για multilabel συλλογές χρησιµοποιούµε τη µέθοδο ScutFBR.1 για τον ορισµό των

ϐέλτιστων κατωφλίων των συντελεστών οµοιότητας.

Για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου κατηγοριοποίησης

χρησιµοποιούµε τις µετρικές microaveraged F1 και macroaveraged F1. Η µετρική F1 έχει ήδη

οριστεί στο Κεφάλαιο 3. Υπενθυµίζουµε ότι δίνεται από τον τύπο F1 = (2PR)/(P + R), όπου

στην περίπτωση αυτή συµβολίζουµε µε P την ακρίβεια και R την ανάκληση. Η ακρίβεια για µια

κλάση ορίζεται ως Pi = xi/yi και η ανάκληση ως Ri = xi/zi, όπου xi είναι ο αριθµός των σωστών

αναθέσεων που έχει δώσει ο αλγόριθµος για την κλάση i, yi ο συνολικός αριθµός αναθέσεων για

την κλάση και zi ο πραγµατικός αριθµός κειµένων που ανήκουν στην κλάση. Για τον υπολογισµό

της µετρικής macroaveraged F1 οι τιµές της ακρίβειας και της ανάκλησης υπολογίζονται αρχικά

για κάθε κλάση και στη συνέχεια χρησιµοποιούµε το µέσο όρο των τιµών F1. Αντίθετα, για την

µετρική microaveraged F1 χρησιµοποιούµε τα αθροίσµατα x =
∑

i xi, y =
∑

i yi και z =
∑

i zi

από τα οποία υπολογίζουµε τις τιµές της συνολικής ακρίβειας, ανάκλησης και F1. Στην πράξη,

η χρήση της µετρικής macroaveraged F1 δίνει µικρότερες τιµές αλλά τα αποτελέσµατα είναι

περισσότερο αξιόπιστα (Yang, 2001).

Τέλος, για τον έλεγχο των µεθόδων πυρήνα, χρησιµοποιήσαµε πολυωνυµικές συναρτήσεις και

συναρτήσεις Gauss. Και σε αυτή την περίπτωση, η µεθοδολογία παρέχει ένα γενικό πλαίσιο και

µπορεί να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε συνάρτηση πυρήνα.

6.6.3 Αποτελέσµατα

Πριν προχωρήσουµε στην σύγκριση των αλγορίθµων παρουσιάζουµε κάποια ενδεικτικά αποτε-

λέσµατα που αναδεικνύουν το ϱόλο της οµαδοποίησης των στηλών του ΜΟΚ στην επιτυχία της

«µεθοδολογίας των αντιπροσώπων». Για αυτό το σκοπό εκτελέσαµε ένα σύνολο πειραµάτων στα

οποία συγκρίνουµε την ποιότητα της µεθόδου CLSI όταν γίνεται οµαδοποίηση των στηλών του

ΜΟΚ, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο PDDP και όταν η οµαδοποίηση γίνεται µε τυχαίο τρόπο.
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Σχήµα 6.2: Σφάλµα προσέγγισης µεθόδου House CLSI (l = k) µε τυχαία οµαδοποίηση και

οµαδοποίηση µε τον PDDP.

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.2. Στη γραφική αυτή παράσταση δίνουµε το σφάλ-

µα προσέγγισης, µετρούµενο µε τη νόρµα Frobenius, ως προς την τάξη της προσέγγισης για τις

δύο περίπτωσεις. Παρατηρούµε ότι η χρήση του αλγορίθµου PDDP δίνει πολύ καλύτερα αποτε-

λέσµατα. Σηµειώνουµε ότι ανάλογες συγκρίσεις έχουµε κάνει για όλα τα σύνολα δεδοµένων που

χρησιµοποιήσαµε και τα αποτελέσµατα ήταν ανάλογα.

Στη συνέχεια, αξιολογούµε αρχικά την απόδοση των αλγορίθµων ως προς την ποιότητα της

προσέγγισης. Για το σκοπό αυτό µετρήσαµε το σφάλµα προσέγγισης χρησιµοποιώντας τη νόρµα

Frobenius, ‖A − Ã‖F , όπου Ã είναι η προσέγγιση που υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση, σε

σχέση µε το σφάλµα που προκύπτει από τη ϐέλτιστη προσέγγιση που προκύπτει από τη διάσπαση

ιδιαζουσών τιµών, για τις συλλογές medline, cranfield και ohsumed. Η τάξη της προσέγγισης

κυµαίνεται από k = 10 ως k = 200, µε ϐήµα 5. Για την αξιολόγηση της «µεθοδολογίας των

αντιπροσώπων» χρησιµοποιήσαµε τόσο τη µέθοδο Senate CLSI όσο και τη µέθοδο House CLSI για

l = 2, 5, k. Ο λόγος που επιλέξαµε αυτές τις τιµές για το πλήθος των οµάδων ϑα γίνει ξεκάθαρος στη

συνέχεια. Συνολικά, συγκρίνουµε την απόδοση των µεθόδων SVD, CLSI, CM, SPQR και SCRA,

µε ϐάση το σφάλµα προσέγγισης και το χρόνο υπολογισµού. Ως προς το χρόνο υπολογισµού

εκτελέσαµε το κάθε πείραµα για έναν αριθµό επαναλήψεων και καταγράψαµε το µέσο χρόνο.

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.3. Αρχικά, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα

κεντροειδή παρέχουν καλές σχετικά προσεγγίσεις σε σχέση µε το ϐέλτιστο, µε πολύ χαµηλότερο

κόστος. Η µέθοδος CLSI δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα ως προς το σφάλµα προσέγγισης,

ϐελτιώνοντας σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης, ενώ καλύτερα αποτελέσµατα προκύπτουν για τη

µέθοδο House CLSI.

Πιο συγκεκριµένα, από το Σχήµα 6.3 παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος House CLSI δίνει µικρό-

τερο σφάλµα προσέγγισης από όλες τις υπόλοιπες µεθόδους, µε εξαίρεση τη ϐέλτιστη προσέγγιση
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Σχήµα 6.3: Σφάλµα προσέγγισης (αριστερά) και χρόνος εκτέλεσης (δεξιά) για τη διάσπαση ιδια-

Ϲουσών τιµών και τις µεθόδους Senate και House (l = 2, 5, k) CLSI, CM, SPQR και SCRA για τις

συλλογές medline, cranfield και ohsumed.
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της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών και η ποιότητα ϐελτιώνεται όσο το πλήθος των οµάδων µειώνε-

ται από το k, που αντιστοιχεί στην επιθυµητή τάξη, στην ελάχιστη τιµή, 2. Το αποτέλεσµα αυτό

είναι αναµενόµενο, καθώς για l = 1 η προσέγγιση ισοδυναµεί µε την προσέγγιση της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών. Για τον ίδιο λόγο, οι χρόνοι υπολογισµού αυξάνονται καθώς το l µειώνεται.

Σηµειώνουµε ότι, οι χρόνοι εκτέλεσης των µεθόδων CLSI και CM περιλαµβάνουν και τους αντί-

στοιχους χρόνους του αλγορίθµου οµαδοποίησης. Μπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε ότι οι

χρόνοι εκτέλεσης µειώνονται περίπου στο µισό όταν το πλήθος των οµάδων διπλασιάζεται. Το

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πειραµατικά την ανάλυση της ενότητας 6.4 ως προς τη γραµµικότητα

του κόστους υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών στο πλήθος των στηλών του µητρώου,

όταν για τον υπολογισµό χρησιµοποιείται επαναληπτική µέθοδος. Σηµειώνουµε παρόλ΄ αυτά, ότι

µια ακριβέστερη µελέτη του κόστους ϑα έπρεπε να λαµβάνει υπόψη τόσο το πλήθος των στηλών

κάθε υποµητρώου, nj, όσο και το πλήθος των ιδιαζουσών τριπλετών, kj που υπολογίζονται από

κάθε υποµητρώο. ΄Οπως όµως ήδη αναφέραµε, µια τέτοια ανάλυση είναι δύσκολη καθώς τα µε-

γέθη αυτά δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Τέλος, συγκρίνοντας τις µεθόδους CLSI και CM

µε τις µεθόδους SPQR και SCRA, που χρησιµοποιούν QR µε οδήγηση, παρατηρούµε ότι αν και

οι µέθοδοι αυτές δίνουν καλύτερους χρόνους εκτέλεσης, τουλάχιστον από το CLSI, η ποιότητα

της προσέγγισης υπολείπεται σηµαντικά. ΄Ενα καλό χαρακτηριστικό των µεθόδων αυτών είναι

ότι έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε µνήµη. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή της «µεθοδολογίας των

αντιπροσώπων» δίνει σαν αποτέλεσµα το ορθοκανονικό µητρώο QU που απαιτεί mk ϑέσεις µνή-

µης. Αντίθετα, οι µέθοδοι που στηρίζονται στην QR µε οδήγηση µπορούν να απαιτούν σηµαντικά

µικρότερη ποσότητα µνήµης στην περίπτωση που m > n και k � m,n (κάτι που ισχύει για τις

εφαρµογές µας), εφόσον ο χώρος που χρησιµοποιούν είναι µεγέθους (n+ 1)k+ (k+ 2)k περίπου

(επιπλέον, αποθηκεύουν ένα µικρό αριθµό γραµµών και στηλών του µητρώου).

Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» µπορεί να

αποτελεί καλή εναλλακτική λύση έναντι της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, όταν Ϲητούµενο είναι η

προσέγγιση µητρώων µε µητρώα χαµηλής τάξης. Ειδικότερα, για τη µέθοδο CM µπορούµε να πα-

ϱατηρήσουµε ότι ϐελτιώνει σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης, ενώ η ποιότητα της προσέγγισης είναι

κοντά στην ποιότητα που προκύπτει από τη χρήση της µεθόδου Senate CLSI. Εποµένως µπορούµε

να πούµε ότι, αν Ϲητούµενο είναι η εύρεση σχετικά καλών προσεγγίσεων µε µικρό κόστος ενδείκ-

νυται η χρήση των µεθόδων CM και Senate CLSI, ενώ για αποτελέσµατα καλύτερης ποιότητας

και ταυτόχρονα σηµαντική ϐελτίωση του υπολογιστικού κόστους περισσότερο κατάλληλη είναι η

µέθοδος House CLSI για µικρές σχετικά τιµές του πλήθους των οµάδων.

Στο Σχήµα 6.4 παρουσιάζεται ένα ακόµα αποτέλεσµα που υποδεικνύει την καταλληλότητα

της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» για τον υπολογισµό προσεγγίσεων χαµηλής τάξης. Στο

σχήµα αυτό δίνονται οι 25 µεγαλύτερες ιδιάζουσες τιµές των προσεγγίσεων που προκύπτουν από

τις µεθόδους διάσπασης ιδιαζουσών τιµών και CLSI, CM, SPQR και SCRA. Θεωρώντας ότι ο

επαναληπτικός αλγόριθµος που χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών

τιµών προσεγγίζει καλά τις µέγιστες ιδιάζουσες τιµές µπορούµε να συµπεράνουµε από τη γραφική

παράσταση ότι οι µέθοδοι CLSI (ειδικά η µέθοδος House CLSI) και CM δίνουν πολύ ικανοποιητικά
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Σχήµα 6.4: Ιδιάζουσες τιµές αρχικού ΜΟΚ και προσεγγίσεων.

αλγόριθµος - συλλογή medline cranfield ohsumed

LSI 0.72, 35 0.46, 100 0.77, 100

‘‘Senate’’ CLSI 0.69, 50 0.41, 175 0.74, 170

‘‘House’’ CLSI (l = 2) 0.71, 40 0.46, 125 0.76, 190

‘‘House’’ CLSI (l = 5) 0.69, 50 0.45, 145 0.77, 105

‘‘House’’ CLSI (l = k) 0.68, 75 0.41, 185 0.75, 195

CM 0.69, 55 0.41, 145 0.76, 200

SPQR 0.59, 195 0.33, 200 0.61, 200

SCRA 0.59, 200 0.33, 200 0.50, 200

Πίνακας 6.4: Βέλτιστες τιµές ακρίβειας µεθόδων LSI, CLSI, CM, SPQR και SCRA (ακρίβεια, k).

αποτελέσµατα.

Στη συνέχεια, επικεντρωνόµαστε στο πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων. Στο Σχή-

µα 6.5 δίνουµε την µέση ακρίβεια των µεθόδων LSI, CLSI (Senate και House, l = 2, 5, k), CM,

SPQR και SCRA για τις συλλογές medline, cranfield και ohsumed ως προς την τάξη της προ-

σέγγισης. Στις γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται επίσης για λόγους σύγκρισης και οι τιµές

της απόδοσης του µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου. Και στην περίπτωση αυτή προκύπτουν αντί-

στοιχα αποτελέσµατα µε αυτά που προέκυψαν από την αξιολόγηση των µεθόδων στο πρόβληµα

της προσέγγισης µε µητρώα χαµηλής τάξης. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι η µέθοδος CLSI

προσεγγίζει πολύ καλά την απόδοση της µεθόδου LSI ειδικά για µικρές τιµές της παραµέτρου l,

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από το LSI. Το γεγονός αυτό ϕαίνεται

και στον Πίνακα 6.4 όπου δίνουµε τη ϐέλτιστη απόδοση κάθε µεθόδου για τις τρεις συλλογές.

Παρατηρούµε ότι η µέθοδοι CLSI και CM δίνουν πολύ καλή ποιότητα ενώ για δύο από τις τρεις

περιπτώσεις ο αλγόριθµος House CLSI δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από το LSI (για l = 2 και
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Σχήµα 6.5: Ακρίβεια Μ∆Χ και µεθόδων LSI, Senate και House (l = 2, 5, k) CLSI, CM, SPQR και

SCRA για τις συλλογές medline, cranfield και ohsumed.
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Σχήµα 6.6: Χρόνος εκτέλεσης (αριστερά) και ακρίβεια (δεξιά) µεθόδων LSK, kernel CLSI (Sena

te και House, l = 2, 5, k) και CM για τις συλλογές medline (συνάρτηση Gauss) και ohsumed

(πολυωνυµική συνάρτηση πυρήνα).

l = 5 αντίστοιχα). Επίσης, σηµειώνουµε ότι η ϐέλτιστη ποιότητα των αποτελεσµάτων γίνεται για

τάξη προσέγγισης ανάλογη µε την τάξη της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών που δίνει το ϐέλτιστο

αποτέλεσµα για το LSI.

Στο Σχήµα 6.6, δίνουµε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που αφορούν το χρόνο εκτέλεσης (αρι-

στερά) και την ποιότητα των αποτελεσµάτων (δεξιά) ως προς την τάξη της προσέγγισης για τις

µεθόδους πυρήνα LSK, kernel CLSI, kernel CM για τις συλλογές medline και ohsumed. Στις γρα-

ϕικές παραστάσεις δίνονται επίσης τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του µοντέλου ∆ιανυσµατικού

Χώρου µε τη χρήση συναρτήσεων πυρήνα για λόγους σύγκρισης. Παρατηρούµε και σε αυτή την

περίπτωση ότι, οι µέθοδοι CLSI και CM δίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα σε σχέση µε τη µέθοδο

LSK. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, η µέθοδος CM παρουσιάζει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα

σε σχέση µε την εφαρµογή της αντίστοιχης γραµµικής µεθόδου. Σηµειώνουµε ότι, µε ϐάση τα
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αποτελέσµατα µας, οι µέθοδοι πυρήνα έδωσαν ελαφρά χειρότερα αποτελέσµατα από τις αντίστοι-

χες γραµµικές µεθόδους. Παρόλ΄ αυτά, σηµειώνουµε ότι σκοπός µας δεν ήταν να δείξουµε ότι

οι µέθοδοι πυρήνα µπορούν να αποδώσουν καλύτερα από τις γραµµικές, αλλά να ϐελτιώσουµε

τον αλγόριθµο LSK που δουλεύει αποδεδειγµένα καλά για ειδικές κατηγορίες δεδοµένων που πα-

ϱουσιάζουν µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι, αν και τα αποτελέσµατα

που παρουσιάζουµε αφορούν την εφαρµογή της µεθοδολογίας µε χρήση πολυωνυµικών συναρτή-

σεων και συναρτήσεων πυρήνα Gauss, η µεθοδολογία είναι γενική και µπορεί να εφαρµοστεί σε

συνδυασµό µε οποιαδήποτε συνάρτηση πυρήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των διαγραµµάτων χρόνου. Από τις αντίστοιχες

γραφικές παραστάσεις παρατηρούµε ότι η σύγκριση των µεθόδων για τα δύο ΜΟΚ δίνει διαφορετι-

κά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, για το ΜΟΚ της συλλογής medline παρατηρούµε ότι η µέθοδος LSK

δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ αντίθετα για το ΜΟΚ της συλλογής ohsumed, η «µεθοδολογία

των αντιπροσώπων» υπερτερεί. Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν λάβουµε υπόψη τα µεγέθη

των ΜΟΚ και το γεγονός ότι η υλοποίησή µας λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που µπορεί να

υπάρχουν στο µέγεθος της διαθέσιµης µνήµης. ΄Οπως είδαµε στην Ενότητα 6.5, ο υπολογισµός

της προσέγγισης στη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» µπορεί να γίνει τµηµατικά, µε στόχο τον

περιορισµό της απαιτούµενης µνήµης. Από την άλλη, η µέθοδος LSK υπολογίζει αναγκαστικά

όλο το µητρώο Gram που αντιστοιχεί στο ΜΟΚ και την συνάρτηση πυρήνα που χρησιµοποιείται.

Στην περίπτωση της συλλογής medline, το αντίστοιχο ΜΟΚ είναι σχετικά µικρό και ο υπολογισµός

της διάσπασης ιδιοτιµών γίνεται αποδοτικά. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εκτέλεσης της «µε-

ϑοδολογίας των αντιπροσώπων» κυριαρχείται από τον τµηµατικό υπολογισµό του µητρώου ϐάσης.

Αντίθετα, στην περίπτωση του ΜΟΚ που αντιστοιχεί στη συλλογή ohsumed, ο υπολογισµός της

διάσπασης ιδιοτιµών είναι πιο δαπανηρός για τη µέθοδο LSK και το κέρδος στον τµηµατικό υπο-

λογισµό της προσέγγισης που χρησιµοποιεί η µεθοδολογία µας είναι προφανές. Εποµένως, στην

περίπτωση των µεθόδων πυρήνα η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» είναι περισσότερο αποδοτική

για µεγάλα προβλήµατα, που έχουν και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια αξιολογούµε την απόδοση της µεθοδολογίας για το πρόβληµα της κατηγοριοποίη-

σης. Πιο συγκεκριµένα, συγκρίνουµε τις µεθόδους CLSI και CM µε το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώ-

ϱου, τη µέθοδο LSI και δύο τοπικές µεθόδους που παρουσιάζονται στην εργασία (Liu et al, 2004),

τους αλγορίθµους LLSI και LRWLSI που αναλύθηκαν στην ενότητα 6.4, στα πλαίσια χρήσης

τους µε τους κατηγοριοποιητές kNN και Rocchio. Για τις µεθόδους LSI και CLSI χρησιµοποιούµε

k = 2 : 3 : 2l παράγοντες, όπου l είναι το πλήθος των κλάσεων του εκάστοτε συνόλου δεδοµένων,

ενώ για τις τοπικές µεθόδους χρησιµοποιούµε για την προσέγγιση του τοπικού υποχώρου κάθε

κλάσης, k = 50 παράγοντες. Η τιµή αυτή είναι ενδεικτική, ενώ η χρήση µεγαλύτερου αριθµού

παραγόντων καθιστά την εφαρµογή της µεθόδου απαγορευτική λόγω του µεγάλου υπολογιστικού

κόστους. Στηριζόµενοι σε αποτελέσµατα από την εργασία (Liu et al, 2004) χρησιµοποιούµε τις

παραµέτρους Θ = 5 και θ = 0.4 για τη σιγµοειδή συνάρτηση της µεθόδου LRWLSI, ενώ ϕτιά-

χνουµε τις τοπικές περιοχές κάθε κλάσης των συλλογών smodapte και mmodapte χρησιµοποιώντας

τα πιο σχετικά κείµενα µε το κεντροειδές της κλάσης. Αυτός ο αριθµός σχετικών κειµένων δίνεται
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από το πενταπλάσιο των ϑετικών παραδειγµάτων της κλάσης, µε τον περιορισµό ότι δεν πρέπει

να είναι µικρότερος από 350 και µεγαλύτερος από 1,500. Οι αντίστοιχες τιµές για τις συλλογές

sohsumed και mohsumed είναι 50 και 200. Τέλος, για τον αριθµό των κοντινότερων γειτόνων του

κατηγοριοποιητή kNN χρησιµοποιήσαµε διάφορες τιµές ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των δεδο-

µένων. Συγκεκριµένα, για τις singlelabel συλλογές χρησιµοποιήσαµε τις τιµές 1, 3, 5, ενώ για

τις multilabel συλλογές χρησιµοποιήσαµε τις τιµές 10, 30, 45 και 5, 10, 15 για τις mmodapte

και mohsumed αντίστοιχα, ϐασιζόµενοι στο µέγιστο αριθµό κλάσεων που αντιστοιχεί σε ένα κείµενο

ελέγχου (14 και 4 αντίστοιχα). Οι ϐέλτιστες τιµές της παραµέτρου fbr για τη µέθοδο ScutFBR.1

(Yang, 2001) προέκυψαν αφού δοκιµάστηκε ένα εύρος τιµών, 0.1 : 0.1 : 0.9, σταθεροποιώντας

όλες τις άλλες παραµέτρους του εκάστοτε κατηγοριοποιητή. Σε κάθε περίπτωση, οι ϐέλτιστες τιµές

της παραµέτρου ήταν ίσες µε µια µικρή τιµή (0.1, 0.2 ή 0.3).

Σηµειώνουµε ότι, στους χρόνους εκτέλεσης που παρουσιάζουµε για τα multilabel σύνολα

δεδοµένων δεν περιλαµβάνεται το κόστος της µεθόδου ορισµού των κατωφλίων. Η διαδικασία

αυτή χρησιµοποιείται από όλους τους αλγορίθµους που συγκρίνουµε και το κόστος της εξαρτάται

κατά κύριο λόγο από το µέγεθος των δεδοµένων. Εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος αυτό

κυριαρχεί στην όλη διαδικασία επιλέγουµε να παρουσιάσουµε µόνο το κόστος που προέρχεται

από τις µεθόδους προσέγγισης του ΜΟΚ, έτσι ώστε η σύγκριση να είναι περισσότερο αξιόπιστη.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος της διαδικασίας ορισµού των κατωφλίων ήταν πολύ µεγάλο για

τις µεθόδους LLSI και LWRLSI. Συνολικά, η «µέθοδος των αντιπροσώπων» έδωσε πολύ καλύτερα

αποτελέσµατα από τις τοπικές µεθόδους, τόσο ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων όσο και ως

προς το κόστος. Σηµειώνουµε ότι, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην εργασία (Liu et al,

2004) είναι περισσότερο ενθαρρυντικά, παρόλ΄ αυτά, σε αυτή την εργασία, οι µέθοδοι εφαρµόζονται

σε συνδυασµό µε δυαδικούς κατηγοριοποιητές. Σύµφωνα µε τα δικά µας αποτελέσµατα, οι τοπικές

µέθοδοι δεν αποδίδουν καλά µε χρήση των κατηγοριοποιητών kNN και Rocchio, συγκριτικά ακόµα

και µε τη µέθοδο LSI, όπως ϑα δούµε στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 6.5 δίνονται οι ϐέλτιστες τιµές για τις µετρικές macro και microaveraged F1 για

τους κατηγοριοποιητές kNN και Rocchio και τα σύνολα δεδοµένων smodapte, mmodapte, sohsumed

και mohsumed. Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας, η απόδοση του κατηγοριο-

ποιητή kNN δεν εξαρτάται σηµαντικά από το πλήθος των κοντινότερων γειτόνων. Συνολικά, η

«µεθοδολογία των αντιπροσώπων» έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι µέ-

ϑοδοι CLSI και CM ϐελτιώνουν τόσο το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου όσο και τις µεθόδους LSI

(τοπικές και καθολικές). Η ϐελτίωση είναι µεγαλύτερη για τον κατηγοριοποιητή kNN για τα single

label δεδοµένα ενώ η απόδοση για τα multilabel δεδοµένα ϐελτιώνεται ακόµα περισσότερο από

την εφαρµογή της µεθοδολογίας και για τους δύο κατηγοριοποιητές. Για τα singlelabel δεδοµένα,

η µέθοδος CM δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ η απόδοση του CLSI είναι µεγαλύτερη για τα

multilabel σύνολα δεδοµένων. Συνολικά, τόσο η µέθοδος CLSI όσο και η CM έδωσαν καλύτερα

αποτελέσµατα από τις υπόλοιπες µεθόδους, για κάθε συνδυασµό δεδοµένων και κατηγοριοποιητή.

Στο Σχήµα 6.7 δίνονται οι χρόνοι της διαδικασία ελέγχου για το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώ-

ϱου και τις µεθόδους CLSI και CM, ως προς την τάξη της προσέγγισης. Παρατηρούµε ότι τόσο
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Συλλογή smodapte sohsumed mmodapte mohsumed

Αλγόριθµος Μετρική kNN Roc. kNN Roc. kNN Roc. kNN Roc.

Μ∆Χ
MacroF1 0.65 0.66 0.61 0.67 0.50 0.47 0.60 0.56

MicroF1 0.84 0.87 0.63 0.70 0.82 0.74 0.60 0.55

CLSI
MacroF1 0.74 0.65 0.67 0.67 0.62 0.59 0.72 0.66

MicroF1 0.93 0.86 0.69 0.69 0.86 0.80 0.73 0.67

CM
MacroF1 0.74 0.66 0.68 0.67 0.61 0.55 0.71 0.68

MicroF1 0.92 0.87 0.70 0.70 0.85 0.81 0.72 0.68

LSI
MacroF1 0.54 0.46 0.62 0.65 0.40 0.38 0.65 0.58

MicroF1 0.90 0.78 0.64 0.68 0.81 0.73 0.65 0.57

LLSI
MacroF1 0.55 0.48 0.61 0.64 0.40 0.48 0.47 0.51

MicroF1 0.79 0.71 0.62 0.67 0.69 0.66 0.47 0.53

LRWLSI
MacroF1 0.79 0.49 0.62 0.65 0.38 0.49 0.46 0.51

MicroF1 0.54 0.72 0.63 0.67 0.70 0.66 0.45 0.53

Πίνακας 6.5: Macro και microaveraged F1 για το Μ∆Χ και τις µεθόδους CLSI, CM, LSI, LLSI

και LRWLSI. Σηµειώνονται οι καλύτερες επιδόσεις ως προς τις δύο µετρικές (υπογράµµιση για

microaveraged F1) για κάθε σύνολο δεδοµένων και κατηγοριοποιητή (kNN και Rocchio).
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Σχήµα 6.7: Χρόνοι εκτέλεσης διαδικασίας ελέγχου για το Μ∆Χ και τις µεθόδους CLSI, CM.
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Σχήµα 6.8: Χρόνοι προεπεξεργασίας για τις µεθόδους LSI, CLSI, CM, LLSI.

η µέθοδος CLSI όσο και η CM δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από το µοντέλο ∆ιανυσµατικού

Χώρου, γεγονός που οφείλεται στη µείωση της διάστασης του προβλήµατος από τις δύο µεθόδους.

Στη γενική περίπτωση, αν η τάξη της προσέγγισης είναι µικρότερη από το µέσο πλήθος των µη-

δενικών στοιχείων του ΜΟΚ, ανά γραµµή η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» δίνει πιο γρήγορα

αποτελέσµατα.

Στο Σχήµα 6.8 παρουσιάζουµε τις γραφικές παραστάσεις των χρόνων εκτέλεσης για την κα-

τασκευή των προσεγγίσεων των µεθόδων LSI, CLSI, CM και LLSI ως προς την τάξη της προ-

σέγγισης (για τον αλγόριθµο LLSI η τάξη της προσέγγισης ανά κλάση είναι σταθερή και ίση µε

50). Παρατηρούµε ότι οι αλγόριθµοι CM και CLSI είναι πολύ πιο γρήγοροι, ενώ η απόδοση

είναι καλύτερη για τη µέθοδο CM. Σχετικά µε τη µέθοδο CLSI, οι γραφικές παραστάσεις ανα-

δεικνύουν τη γραµµικότητα του κόστους σε συνάρτηση µε την τάξη της προσέγγισης, όταν για

τον υπολογισµό χρησιµοποιείται επαναληπτική µέθοδος. Συγκρινόµενη µε την τοπική µέθοδο,

η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» έχει ένα ακόµα πλεονέκτηµα που αφορά στην απαιτούµενη

µνήµη. Συγκρίνοντας τη µέθοδο LLSI µε τη µεθοδολογία µας, ως προς την απαιτούµενη µνήµη,

το πλεονέκτηµα της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» είναι προφανές, εφόσον η µέθοδος LLSI

απαιτεί την αποθήκευση l διαφορετικών ϐάσεων για κάθε κλάση.

Στο Σχήµα 6.9 δίνουµε γραφικές παραστάσεις των τιµών των µετρικών macro και micro

averaged F1, ως προς την τάξη των προσεγγίσεων για τις multilabel συλλογές. Παρατηρούµε ότι,

σε κάθε περίπτωση, οι µέθοδοι CLSI και CM ϐελτιώνουν τη µέθοδο LSI. Επιπλέον, παρατηρούµε

ότι η απόδοση της µεθόδου CLSI δεν εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από την τάξη της προσέγγισης.

Στο Σχήµα 6.10 δίνουµε τους χρόνους εκτέλεσης και τις τιµές της µετρικής F1 ως προς την

τάξη της προσέγγισης για τις µεθόδους SVD, CLSI και CM, όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό

µε τον κατηγοριοποιητή LLSF για τις multilabel συλλογές. Τα αποτελέσµατα για τις singlelabel

συλλογές είναι αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι για την ίδια τάξη, η καλύτερη απόδοση προκύπτει
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Σχήµα 6.9: Ποιότητα κατηγοριοποίησης ως προς την τάξη προσέγγισης για τις µεθόδους LSI,

CLSI. Τα αποτελέσµατα του Μ∆Χ και της µεθόδου CM δίνονται για λόγους σύγκρισης.

όταν χρησιµοποιείται για την προσέγγιση του ψευδοαντιστρόφου η µέθοδος CLSI, ενώ ανάλογα

καλά αποτελέσµατα προκύπτουν και για τη µέθοδο CM. Επιπλέον, και οι δύο αλγόριθµοι ϐελ-

τιώνουν σηµαντικά το χρόνο εκτέλεσης για τον υπολογισµό της προσέγγισης έναντι της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών. Σηµειώνουµε ότι, σε κάθε περίπτωση, χρησιµοποιούµε για την προσέγγιση

του ψευδοαντιστρόφου έναν πολύ µικρό αριθµό παραγόντων συγκριτικά µε το µέγεθος του ΜΟΚ.

΄Οπως είναι λογικό, η προσέγγιση ϐελτιώνεται καθώς αυξάνεται το πλήθος των ιδιαζουσών τριπλε-

τών, παρόλα αυτά, όπως έχουµε δει, το κόστος του υπολογισµού αυξάνεται σηµαντικά όσο αυξάνει

το πλήθος των παραγόντων. Τέλος, σηµειώνουµε ότι επειδή ο χρόνος ελέγχου του κατηγοριοποιητή

LLSF είναι µικρός, η χρήση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» που ϐελτιώνει τόσο την απόδο-

ση όσο και την αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης κάνει τη χρήση της µεθόδου ανταγωνιστική

έναντι των κατηγοριοποιητών kNN και Rocchio.

Στο Σχήµα 6.11 δίνουµε τους χρόνους εκτέλεσης (δεξιά) και τις τιµές της µετρικής F1 (αρι-

στερά) για τις µεθόδους kernel CLSI, CM (συµβολίζονται µε KCLSI και KCM αντίστοιχα) και LSK,

ως προς την τάξη της προσέγγισης για τις συλλογές smodapte και sohsumed, µε εφαρµογή του

κατηγοριοποιητή kNN. Παρατηρούµε ότι, και για τα δύο σύνολα δεδοµένων, η «µεθοδολογία των

αντιπροσώπων» δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ η µέθοδος CLSI έχει καλύτερη απόδοση για

τη συλλογή smodpate. Αντίθετα, για τη συλλογή sohsumed η µέθοδος CM αποδίδει καλύτερα. Ως

προς το χρόνο εκτέλεσης, και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε ότι η µεθοδολογία µας δίνει

καλύτερα αποτελέσµατα για τα µεγαλύτερα µητρώα (smodapte) λόγω του τµηµατικού υπολογισµού

της προσέγγισης. ΄Οπως ήδη αναφέραµε, µε αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα που

µπορεί να εισάγονται από τους περιορισµούς µνήµης. Τέλος, σηµειώνουµε ότι και σε αυτή την

περίπτωση η µεθοδολογία είναι γενική και εφαρµόσιµη σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε συνάρτηση

πυρήνα.
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Σχήµα 6.10: Ποιότητα κατηγοριοποίησης (αριστερά) και χρόνος προεπεξεργασίας (δεξιά) µεθόδου

LLSF ως προς την τάξη της προσέγγισης για τις µεθόδους SVD, CLSI, CM.

6.7 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε µια εναλλακτική µέθοδο µε σκοπό την αντιµετώπιση του αυ-

ξηµένου υπολογιστικού κόστους της µεθόδου LSI, που εισάγεται από τη χρήση της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών. Η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» που προτείνουµε αποτελεί µια οικογένεια

αλγορίθµων, που συνίσταται στην εφαρµογή µια διαδικασίας τριών ϐηµάτων, οµαδοποίησης των

στηλών του ΜΟΚ, χρήσης ενός συνόλου αντιπροσώπων από κάθε υποµητρώο που προκύπτει και

προσέγγιση του συνολικού ΜΟΚ από τη σύνθεση των επιµέρους προσεγγίσεων, ενώ µπορεί να

αναχθεί στο πλαίσιο µείωσης τάξης που εισάγαµε στο Κεφάλαιο 5. Η µέθοδος CM που στηρίζε-

ται σε γνωστές ιδέες, χρησιµοποιεί ως αντιπροσώπους τα κεντροειδή των οµάδων, ενώ η µέθοδος

CLSI που εισάγουµε, χρησιµοποιεί για την προσέγγιση των επιµέρους υποµητρώων ένα σύνολο
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Σχήµα 6.11: Ποιότητα κατηγοριοποίησης (αριστερά) και χρόνος προεπεξεργασίας (δεξιά) µεθόδου

kNN ως προς την τάξη της προσέγγισης για τις µεθόδους LSK και kernel CLSI. Τα αποτελέσµατα

της εφαρµογής της µεθόδου πυρήνα για το Μ∆Χ και τη µέθοδο CM δίνονται για λόγους σύγκρισης.

αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων. Στην περίπτωση της µεθόδου CLSI εισάγαµε µια αποδοτική

ευρετική µέθοδο για τον υπολογισµό του πλήθους αντιπροσώπων από κάθε οµάδα.

Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη δείξαµε ότι η µεθοδολογία µας µπορεί να

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε τρία προβλήµατα. Αρχικά, παρουσιάσαµε αποτελέσµατα που υπο-

δεικνύουν ότι µπορεί να δώσει καλές προσεγγίσεις χαµηλής τάξης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί

σαν εναλλακτική λύση έναντι της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών. Στα πλαίσια της εφαρµογής της µε-

ϑοδολογίας σε προβλήµατα ανάκτησης πληροφορίας παρουσιάσαµε ένα σύνολο πειραµάτων, που

δείχνουν ότι η µέθοδος µπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα τόσο για το πρόβληµα της σχετι-

κών κειµένων όσο και για το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, ϐελτιώνοντας σηµαντικά, ευρύτατα

χρησιµοποιούµενους αλγόριθµους όπως το LSI, τόσο ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων
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όσο και ως προς το υπολογιστικό κόστος.

Ειδικότερα στο πρόβληµα της κατηγοριοποίησης προτείναµε επίσης έναν εναλλακτικό τρόπο

προσέγγισης του ψευδοαντιστρόφου του ΜΟΚ, στα πλαίσια του αλγορίθµου LLSF, που ϐελτιώνει

σηµαντικά το κόστος της µεθόδου και την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Σηµειώνουµε ότι, αν

και τα αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε αφορούν στην εφαρµογή της µεθοδολογίας µόνο στους

κατηγοριοποιητές kNN και Rocchio, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο

κατηγοριοποίησης που στηρίζεται στην αναπαράσταση του µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου.

Τέλος, προτείναµε µια επέκταση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια των µε-

ϑόδων πυρήνα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των προβληµάτων αντιστοίχων ϕασµατικών µεθόδων

πυρήνα, όπως ο αλγόριθµος LSK. Η µεθοδολογία είναι γενική και εφαρµόσιµη, σε συνδυασµό

µε οποιαδήποτε συνάρτηση πυρήνα, και αποδεικνύεται πειραµατικά ότι ϐελτιώνει σηµαντικά τη

µέθοδο LSK τόσο ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων όσο και ως προς τις απαιτήσεις σε

µνήµη.
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Κεφάλαιο 7

Εφαρµογές

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουµε αρχικά την εφαρµογή της «µεθοδολογίας των αντιπροσώ-

πων» στο πρόβληµα υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων (Zeimpekis and Gallopoulos,

2008a). Το πρόβληµα αυτό έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον και

έχει ϐρει εφαρµογή σε ένα εύρος περιοχών της επιστήµης των υπολογιστών. Ζητούµενο είναι η

παραγοντοποίηση ενός µη αρνητικού µητρώου, σε ένα γινόµενο µη αρνητικών παραγόντων. Το

πρόβληµα ανήκει στην κατηγορία των NPhard προβληµάτων (Vavasis, 2007), εποµένως η έρευνα

επικεντρώνεται στην εύρεση αποτελεσµατικών ευρετικών και κατά ϐάση επαναληπτικών µεθόδων,

προσεγγιστικού υπολογισµού. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η εύρεση µε-

ϑόδων αρχικοποίησης που ϐελτιώνουν την προφανή επιλογή της τυχαίας αρχικοποίησης των µη

αρνητικών παραγόντων. Η µέθοδος NNDSVD (Boutsidis and Gallopoulos, 2008) στηρίζεται στη

διάσπαση ιδιαζουσών τιµών και αποτελεί µια από τις κυριότερες µεθόδους αρχικοποίησης, που

έχει αποδειχθεί στην πράξη ιδιαίτερα αποδοτική. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, προ-

τείνουµε τη χρήση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» σε συνδυασµό µε τη µέθοδο NNDSVD,

µε σκοπό την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος της µεθόδου που σχετίζεται µε την αύξηση του

σφάλµατος για µεγάλη τάξη προσέγγισης. Καλούµε την προτεινόµενη µέθοδο block NNDSVD και

δείχνουµε, µέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, τη ϐελτίωση της απόδοσης έναντι του

ϐασικού αλγορίθµου, στο σφάλµα της αρχικής προσέγγισης και στην ποιότητα της οµαδοποίησης

που µπορεί να προκύψει µε τη χρήση των µη αρνητικών παραγόντων, για συλλογές κειµένου.

Επιπλέον, προτείνουµε έναν διαιρετικό αλγόριθµο υπολογισµού αρχικών µη αρνητικών προ-

σεγγίσεων, που στηρίζεται στον NNDSVD. Σηµειώνουµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος, που καλείται

bisecting NNDSVD, αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια προς τη χρήση του υπολοίπου της προσέγ-

γισης σε κάθε ϐήµα του υπολογισµού. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι ο αλγό-

ϱιθµος µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να ϐελτιώσει τον NNDSVD κυρίως ως προς την ποιότητα

των αποτελεσµάτων οµαδοποίησης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε µια εφαρµογή των υβριδικών µεθόδων που αναπτύχθηκαν στο

Κεφάλαιο 3, στα πλαίσια του προβλήµατος της µπλοκ διαγωνιοποίησης στοχαστικών µητρώων που

αντιστοιχούν σε µητρώα µετάβασης µαρκοβιανών αλυσίδων, µε σκοπό την εύρεση των σταθερών
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καταστάσεων της µαρκοβιανής αλυσίδας (Zeimpekis et al, 2009). Οι µέθοδοι που παρουσιάζου-

µε, ϐασίζονται στην εργασία (Fritzsche et al, 2008) στην οποία χρησιµοποιείται µια διαδικασία

παρόµοια µε του PDDP, για τη µπλοκ διαγωνιοποίηση των µητρώων. Σε αυτή την κατεύθυνση,

προτείνουµε τη χρήση του kmeans στη διαδικασία της διάσπασης σε κάθε ϐήµα του αλγορίθµου

και δείχνουµε πειραµατικά ότι ο αλγόριθµος µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των απο-

τελεσµάτων. Ο αλγόριθµος των Fritzsche et al. χρησιµοποιεί σαν κριτήριο τερµατισµού ένα µέτρο

της διαγώνιας κυριαρχίας του κάθε µπλοκ που δηµιουργείται. Για την αποφυγή χρήσης αυτής της

παραµέτρου, εισάγουµε µια αυτοµατοποιηµένη µέθοδο, που λαµβάνει υπόψη το σχετικό µέγεθος

της νόρµας κάθε µπλοκ. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε υποδεικνύουν ότι η

µέθοδοι που εισάγουµε µπορούν να ϐελτιώσουν τα αποτελέσµατα, τουλάχιστον για συγκεκριµένες

κλάσεις µητρώων. Επιπλέον, παρουσιάζουµε αποτελέσµατα της χρήσης των µεθόδων στα πλαίσια

της οµαδοποίησης συλλογών κειµένων.

7.1 Μη αρνητικές παραγοντοποιήσεις

Στα προηγούµενα κεφάλαια χρησιµοποιήσαµε εκτενώς τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών σε ένα εύρος

προβληµάτων ανάκτησης πληροφορίας, µε σκοπό τη σηµασιολογική προσέγγιση των συλλογών.

Η χρήση της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών στην προσέγγιση των ΜΟΚ είναι δυνατό να δώσει µη-

τρώα µε αρνητικά στοιχεία, αν και στη γενική περίπτωση, τα µητρώα εισόδου είναι µη αρνητικά

(µε εξαίρεση την περίπτωση χρήσης συγκεκριµένων σχηµάτων απόδοσης ϐαρών που µπορούν να

δώσουν και αρνητικά στοιχεία). Με τη χρήση µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων (Nonnegative Ma

trix Factorizations (NMF)), προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το «παράδοξο» προσεγγίζοντας

το µητρώο εισόδου, που είναι µη αρνητικό, µε προσεγγίσεις χαµηλής τάξης που διατηρούν αυτή

την ιδιότητα. Το κίνητρο στη χρήση µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων είναι ότι τα αποτελέσµα-

τα µπορούν να ερµηνευτούν καλύτερα. Μαθηµατικά, το πρόβληµα υπολογισµού µη αρνητικών

προσεγγίσεων τάξης k για ένα µητρώο A ∈ R
m×n, µε k � n, ανάγεται στον υπολογισµό µητρώων

W ∈ R
m×k και H ∈ R

k×n, ώστε η απόσταση των µητρώων A και WH να ελαχιστοποιείται. Η αν-

τικειµενική συνάρτηση που χρησιµοποιείται στην πράξη, σε ένα εύρος αλγορίθµων, είναι η νόρµα

Frobenius της απόστασης ‖A−WH‖F .

Ιστορικά, το πρόβληµα της προσέγγισης µε µη αρνητικές παραγοντοποιήσεις έχει εισαχθεί

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, π.χ. (Paatero and Tapper, 1994). Σηµαντική είναι επίσης η

συνεισφορά των Berman και Plemmons µε το ϐιβλίο (Berman and Plemmons, 1994). Η χρήση

της παραγοντοποίησης σε εφαρµογές ανάκτησης πληροφορίας έχει προταθεί αρχικά από τους Lee

και Seung, µε τη δηµοσίευση δύο εργασιών (Lee and Seung, 1999, 2001). ΄Εκτοτε, το πρόβληµα

έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σε ένα εύρος εφαρµογών, π.χ. (Berry and Browne, 2005; Fogel

et al, 2007; Heinrich, 2007; Kim and Park, 2007; Sajda et al, 2004), ενώ έχουν αναπτυχθεί

πλήθος λογισµικών εργαλείων, π.χ. (Cichocki and Zdunek, 2009). Για µια εκτεταµένη επισκό-

πηση της ϐιβλιογραφίας, ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στις εργασίες (Berry et al,

2007; Chen and Plemmons, 2009). Στην περιοχή της ανάκτησης πληροφορίας, οι µη αρνητικές
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παραγοντοποιήσεις έχουν χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο ανάλυσης στα πλαίσια των προβληµάτων

της µείωσης της διάστασης, της οµαδοποίησης και της κατηγοριοποίησης (Xu et al, 2003; Pauca

et al, 2006; Shahnaz et al, 2006).

΄Οπως αναφέραµε, το πρόβληµα υπολογισµού της ακριβούς µη αρνητικής παραγοντοποίησης

ενός µητρώου ανήκει στην κατηγορία των NPhard προβληµάτων (Vavasis, 2007). Εποµένως,

η λύση του προβλήµατος γίνεται προσεγγιστικά, µε ευρετικές µεθόδους. Μια κλάση τέτοιων

µεθόδων αποτελείται από επαναληπτικά σχήµατα που χρησιµοποιούν µια αρχική προσέγγιση την

οποία ϐελτιώνουν σε κάθε ϐήµα. Η προφανής επιλογή είναι η αρχικοποίηση των µη αρνητικών

παραγόντων µε τυχαία µητρώα. Η προσέγγιση αυτή έχει τα ίδια µειονεκτήµατα µε αυτά που

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 σε σχέση µε τον kmeans. Συγκεκριµένα, η τυχαία αρχικοποίηση

µπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα για το ίδιο σύνολο δεδοµένων, εποµένως είναι

ιδιαίτερα επιθυµητή η ανάπτυξη αποδοτικών µεθόδων αρχικοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην εργασία (Wild et al, 2004) προτείνεται η χρήση των αποτελεσµάτων

της οµαδοποίησης του ΜΟΚ µε σκοπό την αρχικοποίηση του µητρώου W . Συγκεκριµένα, οι Wild

et al. προτείνουν τη χρήση του µητρώου των κεντροειδών µετά την εφαρµογή του αλγορίθµου

οµαδοποίησης Spherical kmeans (Dhillon and Modha, 2001), για την προσέγγιση του παράγοντα

W . Παρόλο που τα αποτελέσµατα από την εργασία (Wild et al, 2004) δείχνουν ότι η συγκεκριµένη

µεθοδολογία µπορεί να δώσει καλές αρχικοποιήσεις, το στοιχείο της τυχαιότητας δεν εξαλείφεται,

εφόσον ο αλγόριθµος µπορεί να δώσει αρχικές προσεγγίσεις µόνο για το δεξιό παράγοντα. Στην

πράξη, η αρχική προσέγγιση του µητρώου H γίνεται µε χρήση τυχαίων µητρώων. Επιπλέον,

η χρήση αλγορίθµων τύπου kmeans για την οµαδοποίηση του ΜΟΚ εισάγει µία ακόµα πηγή

τυχαιότητας.

Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στη συνέχεια στον αλγόριθµο Nonnegative Double Singu

lar Value Decomposition (NNDSVD) που προτείνεται στην εργασία (Boutsidis and Gallopoulos,

2008). Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών και ϐασίζεται στη ϑετικοποίηση

των παραγόντων της διάσπασης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην εργα-

σία (Boutsidis and Gallopoulos, 2008) και επιβεβαιώνονται στη διδακτορική διατριβή (Heinrich,

2007), υποδεικνύουν ότι ο αλγόριθµος µπορεί να δώσει πολύ καλές αρχικές προσεγγίσεις που

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επιτάχυνση επαναληπτικών σχηµάτων, όπως αυτά που προ-

τείνονται από τους Lee και Seung (Lee and Seung, 1999, 2001). Στην εργασία (Biggs et al, 2008),

προτείνεται µια επαναληπτική µέθοδος που χρησιµοποιεί σε κάθε ϐήµα, υποσύνολα γραµµών και

στηλών του µητρώου, για την εξαγωγή των µη αρνητικών παραγόντων. ΄Αλλες µέθοδοι αρχικοποίη-

σης που στηρίζονται στη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών παρουσιάζονται στην εργασία (Langville et al,

2006).

Μελετώντας τη συµπεριφορά της µεθόδου NNDSVD ως προς το σφάλµα της προσέγγισης κα-

ϑώς η τάξη αυξάνεται, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η ποιότητα της προσέγγισης µειώνεται

αισθητά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος που εισάγει η διά-

σπαση ιδιαζουσών τιµών, υποβαθµίζει τη χρησιµότητα της µεθόδου όταν Ϲητούµενο είναι η εύρεση

προσεγγίσεων υψηλής σχετικά τάξης.
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Στη συνέχεια, προτείνουµε την εφαρµογή της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» σε συνδυασµό

µε τον αλγόριθµο NNDSVD, µε σκοπό την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος. Ο αλγόριθ-

µος block NNDSVD που προτάθηκε για πρώτη ϕορά στο (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008a),

στηρίζεται στη µεθοδολογία που αναπτύξαµε στο Κεφάλαιο 6 και συνίσταται στην εφαρµογή µιας

διαδικασίας οµαδοποίησης των στηλών του ΜΟΚ και προσέγγισης των στηλών κάθε υποµητρώου

που προκύπτει µε τη µέθοδο NNDSVD. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείχνουµε

ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία αντιµετωπίζει σε µεγάλο ϐαθµό το πρόβληµα της µείωσης της

ποιότητας της προσέγγισης για µεγάλες τιµές της τάξης, ϐελτιώνοντας ταυτόχρονα το υπολογιστικό

κόστος και την ποιότητα της οµαδοποίησης που µπορεί να παρέχει, όπως ϑα δούµε στη συνέχεια.

Επιπλέον, προτείνουµε έναν διαιρετικό αλγόριθµο που στηρίζεται στον NNDSVD και χρησιµο-

ποιεί σε κάθε ϐήµα το υπόλοιπο της προσέγγισης που έχει προκύψει για υποµητρώα του ΜΟΚ.

Σηµειώνουµε ότι, η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί ϐάση για µελλοντική δουλειά σε µεθόδους

υπολογισµού παραγοντοποιήσεων που στηρίζονται στο διαιρετικό µοντέλο και χρησιµοποιούν σε

κάθε ϐήµα το υπόλοιπο της προσέγγισης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζουµε,

υποδεικνύουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συγκεκριµένη µέθοδος, που καλούµε bisecting NNDS

VD (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008a), µπορεί να ϐελτιώσει την ποιότητα της οµαδοποίησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε εν συντοµία τον αλγόριθµο NNDSVD και περιγράφουµε τις µε-

ϑόδους που έχουµε αναπτύξει.

7.1.1 Ο αλγόριθµος block NNDSVD

Ο αλγόριθµος NNDSVD, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1. Αρχικά, ο αλγόριθµος υπολογίζει τις k

πρώτες ιδιάζουσες τριπλέτες της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, Ak = UkΣkV
>
k =

∑k
j=1 σjujv

>
j =

∑k
j=1C

(j). Εφόσον το A είναι µη αρνητικό, το ϑεώρηµα PerronFrobenius υποδεικνύει ότι η

πρώτη ιδιάζουσα τριπλέτα ϑα έχει την ίδια ιδιότητα. Η πρώτη στήλη του W και αντίστοιχα η πρώτη

γραµµή του H, προσεγγίζονται από τα πρωτεύοντα ιδιάζοντα διανύσµατα, δηλαδή w1 =
√
σ1u1

και h>1 =
√
σ1v

>
1 . Στη συνέχεια, για την προσέγγιση των υπολοίπων παραγόντων, χρησιµοποιείται

η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του µη αρνητικού τµήµατος C
(j)
+ του µητρώου C(j). Το κίνητρο για

τη χρήση του παραπάνω µητρώου δίνεται από το γεγονός ότι η τάξη του είναι το πολύ 2 (Boutsidis

and Gallopoulos, 2008). Επιπλέον ισχύει το παρακάτω ϑεώρηµα.

Θεώρηµα 7.1.1 ((Boutsidis and Gallopoulos, 2008)) ΄Εστω ένα µητρώο τάξης 1, C ∈ R
m×n,

C = xy> για x ∈ R
m και y ∈ R

n. ΄Εστω επίσης x̂ := x±/|x±‖, ŷ := y±/|y±‖ τα κανονικοποιη-

µένα διανύσµατα που αντιστοιχούν στα ϑετικά και αρνητικά τµήµατα των x και y αντίστοιχα, και

µ± = ‖x±‖‖y±‖, ξ± = ‖x±‖‖y∓‖. Η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών των C+ και C− δίνεται από τις

εκφράσεις :

C+ = µ+x̂+ŷ+ + µ−x̂−ŷ−

C− = ξ+x̂+ŷ− + ξ−x̂−ŷ+

Επιπλέον, η µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα τουC+ είναι (µ+, x̂+, ŷ+) αν µ+ = max(‖x+‖‖y+‖, ‖x−‖‖y−‖),
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Είσοδος: ΜΟΚ A ∈ R
m×n, επιθυµητή τάξη k

΄Εξοδος: Μη αρνητικοί παράγοντες W,H

W = zeros(m,k); H = zeros(k, n);

Υπολογισµός SVD, [U,S, V ] = svds(A, k)

Αρχικοποίηση W (:, 1) = sqrt(s) ∗ U(:, 1)

H(1, :) = sqrt(s) ∗ V (:, 1)′

for j = 2 : k,

x = U(:, j); y = V (:, j);

xp = pos(x); xn = neg(x);

yp = pos(y); yn = neg(y);

xpn = norm(xp); ypn = norm(yp);

mp = xpn ∗ xpn;

xnn = norm(xn); ynn = norm(yn);

mn = xnn ∗ xnn;

if mp > mn,

u = xp/xpn; v = yp/ypn;

σ = mp;

else,

u = xn/xnn; v = yn/ynn;

σ = mn;

end

W (:, j) = sqrt(S(j, j) ∗ σ) ∗ u;
H(j, :) = sqrt(S(j, j) ∗ σ) ∗ v′;

end

Πίνακας 7.1: Ο αλγόριθµος NNDSVD από το (Boutsidis and Gallopoulos, 2008).

διαφορετικά είναι (µ−, x̂−, ŷ−). Ανάλογα, για τοC− είναι (ξ+, x̂+, ŷ−) αν ξ+ = max(‖x+‖‖y−‖, ‖x−‖‖y+‖),
διαφορετικά (ξ−, x̂−, ŷ+).

Με ϐάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, ο αλγόριθµος NNDSVD χρησιµοποιεί για την προσέγ-

γιση κάθε Ϲεύγους µη αρνητικών παραγόντων τα µέγιστα ιδιάζοντα διανύσµατα του C+, Ϲυγισµένα

µε τη ϱίζα της αντίστοιχης ιδιάζουσας τιµής.

Στο Σχήµα 7.1 δίνεται το σφάλµα της προσέγγισης, ‖A−WH‖F του NNDSVD για δύο ΜΟΚ,

που προέρχονται από τις συλλογές Reuters21578 και Ohsumed, σε συνάρτηση µε το πλήθος των

επαναλήψεων που εκτελούνται από τον αλγόριθµο πολλαπλασιαστικής ανανέωσης (Multiplicative

Update) των Lee και Seung (Lee and Seung, 2001). Ανάλογα αποτελέσµατα δίνονται για την

αρχικοποίηση του παράγοντα W που προκύπτει από τη χρήση του αλγορίθµου Spherical k

means (Wild et al, 2004), καθώς και από την αρχικοποίηση και των δύο παραγόντων µε τυχαία

µητρώα. Εν συντοµία, ο αλγόριθµος πολλαπλασιαστικής ανανέωσης χρησιµοποιεί ένα Ϲεύγος αρ-
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Σχήµα 7.1: Σύγκριση σφάλµατος προσέγγισης µέσω NNDSVD, Spherical kmeans και τυχαίας

αρχικοποίησης για τη µέθοδο πολλαπλασιαστικής ανανέωσης.
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Σχήµα 7.2: Σφάλµα NNDSVD ως προς την τάξη προσέγγισης.
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χικών παραγόντων και σε κάθε ϐήµα ανανεώνει τον ένα παράγοντα χρησιµοποιώντας την τρέχουσα

προσέγγιση του άλλου. Συγκεκριµένα, το σχήµα που χρησιµοποιείται δίνεται από τις ακόλουθες

εκφράσεις:

H = (H. ∗ (W>A))./((W>W )H)

W = (W. ∗ (AH>))./(W (HH>))

όπου ο τελεστής της τελείας συµβολίζει την αντίστοιχη πράξη στοιχείο προς στοιχείο. Από το

σχήµα, παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος NNDSVD δίνει καλύτερα αποτελέσµατα ως προς την αρχική

προσέγγιση από τις άλλες δύο µεθόδους. Σηµειώνουµε ότι, ανάλογα αποτελέσµατα προέκυψαν

για οποιοδήποτε ΜΟΚ που χρησιµοποιήσαµε.

Στο Σχήµα 7.2 δίνουµε το σφάλµα ως προς την τάξη προσέγγισης, για τον αλγόριθµο NNDSVD.

Παρατηρούµε ότι όσο αυξάνει η τάξη της προσέγγισης αυξάνει και το σφάλµα που δίνει ο αλγό-

ϱιθµος, εποµένως για υψηλή τάξη ο αλγόριθµος γίνεται λιγότερο αποτελεσµατικός, τουλάχιστον

ως µέθοδος υπολογισµού προσεγγίσεων.

Στη συνέχεια υποθέτουµε ότι ο αλγόριθµος εφαρµόζεται για ένα µητρώο που µπορεί να γραφτεί

στη µορφή A = [A1 A2 . . . Al], όπου Aj το υποµητρώο που αντιστοιχεί σε µια οµάδα κειµένων

και Aj ∈ R
m×nj , n =

∑l
j=1 nj. ΄Εστω Â = WH µια µη αρνητική παραγοντοποίηση k παραγόν-

των του µητρώου A. Γράφοντας το µητρώο A σε ανάλογη µορφή, Â = W [H1 H2 . . . Hl], όπου

Hj ∈ R
k×nj , προκύπτει ότι η προσέγγιση κάθε υποµητρώου δίνεται από την έκφραση Âj = WHj,

δηλαδή κάθε στήλη του Â προσεγγίζεται από ένα γραµµικό συνδυασµό των στηλών του W . Χρη-

σιµοποιώντας ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων, το αναµενόµενο σφάλµα στην προσέγγιση είναι

µεγάλο, καθώς χρησιµοποιείται ένας αντίστοιχος αριθµός αυστηρά µη αρνητικών παραγόντων.

Εποµένως, στην περίπτωση που ϑέλουµε να προσεγγίσουµε το µητρώο µε ένα µεγάλο πλήθος µη

αρνητικών παραγόντων, ενδείκνυται η χρήση τεχνικών αραιοποίησης (sparsification methods),

π.χ. (Gillis and Glineur, 2009). Επιπλέον, αν υποθέσουµε ότι το µητρώο αντιστοιχεί σε µια

συλλογή καλά δοµηµένων οµάδων, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 6, η χρήση προσεγγίσεων που στη-

ϱίζονται στη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, όταν αυτή υπολογίζεται για όλο το µητρώο, δε λαµβάνει

υπόψη την πληροφορία που µπορεί να εξαχθεί τοπικά από κάθε οµάδα.

Βασιζόµενοι στις παραπάνω παρατήρησεις, εφαρµόσαµε τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων»

και κατασκευάσαµε τη µέθοδο block NNDSVD (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008a). Πιο συγκε-

κριµένα, η µέθοδος συνίσταται στα ακόλουθα ϐήµατα :

1. Μετάθεση των στηλών του A ώστε να προκύψει ένα µητρώο AT = [A1 A2 . . . Al], όπου

κάθε υποµητρώο Aj αντιστοιχεί σε µία οµάδα.

2. Επιλογή αριθµού kj παραγόντων από κάθε υποµητρώο, ώστε k =
∑l

j=1 kj η επιθυµητή τάξη

της προσέγγισης.

3. Εφαρµογή της µεθόδου NNDSVD για κάθε υποµητρώο Aj ∈ R
m×nj : Âj = W̃jH̃j µε

W̃j ∈ R
m×kj και H̃j ∈ R

kj×nj .
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4. Προσέγγιση του A µε το µητρώο Â = W̃ H̃T −1, όπου:

W̃ =
[

W̃1 W̃2 . . . W̃l

]

H̃ =









H̃1 0 . . . 0

0 H̃2 . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . H̃l









Στηριζόµενοι στην επιτυχία της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια του αλγορίθµου

House CLSI (Κεφάλαιο 6), προτείνουµε τη χρήση της τεχνικής που εισάγαµε στην ενότητα 6.2 για

τον υπολογισµό των παραγόντων από κάθε υποµητρώο. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε αποτελέ-

σµατα που υποδεικνύουν ότι η µέθοδος block NNDSVD µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά το ϐασικό

αλγόριθµο, όταν αυξάνεται η τάξη της προσέγγισης.

7.1.2 Ο αλγόριθµος bisecting NNDSVD

Ο αλγόριθµος block NNDSVD µπορεί να ϑεωρηθεί ως µέθοδος αραιοποίησης, µε την έννοια ότι

κάθε στήλη του ΜΟΚ προσεγγίζεται από ένα υποσύνολο των παραγόντων. Το γεγονός αυτό, εισάγει

ένα ακόµα πλεονέκτηµα, εφόσον για την αποθήκευση των παραγόντων µειώνονται οι απαιτήσεις σε

µνήµη, σε σχέση µε το µητρώο συντελεστών,H. Στην ίδια κατεύθυνση, προτείνουµε µια διαιρετική

µορφή του αλγορίθµου NNDSVD που καλούµε bisecting NNDSVD (Zeimpekis and Gallopoulos,

2008a), που δηµιουργεί την προσέγγιση κατασκευάζοντας ένα δυαδικό δέντρο οµάδων στηλών.

Αρχικά, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί το πλήρες ΜΟΚ και υπολογίζει τη µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα

του για τον ορισµό του πρώτου Ϲεύγους παραγόντων, (w1, h1), ανάλογα µε τον NNDSVD. Στη

συνέχεια το ΜΟΚ διασπάται σε δύο υποσύνολα στηλών χρησιµοποιώντας το υπόλοιπο R = A −
w1h

>
1 . Σε κάθε ϐήµα, ο αλγόριθµος (α) επιλέγει ένα κόµβο j, (ϐ) υπολογίζει ένα Ϲεύγος παραγόντων

(wj , hj) χρησιµοποιώντας τη µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα του υπολοίπου Rj = Aj − WjHj του

αντίστοιχου υποµητρώου, όπου WjHj η προσέγγιση που έχει υπολογιστεί για το µητρώο ως το

ϐήµα αυτό και (γ) διασπά τον κόµβο σε δύο υποσύνολα χρησιµοποιώντας το υπόλοιπο Aj−W̃jH̃j,

όπου W̃jH̃j η νέα προσέγγιση.

Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο ϐήµα ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη µέγιστη ιδιάζουσα τριπλέτα

για τον ορισµό του πρώτου Ϲεύγους παραγόντων (w1, h1) και διασπά το ΜΟΚ σε δύο υποµητρώα

A1 και A2 µε ϐάση το υπόλοιπο A− w1h1. Σε κάθε κόµβο j του δέντρου αντιστοιχίζουµε µια µε-

τρική ‖Aj − W̃jH̃j‖F , όπου Aj το αντίστοιχο υποµητρώο και W̃j , H̃j οι µη αρνητικοί παράγοντες

που έχουν υπολογιστεί ως το τρέχον ϐήµα και αντιστοιχούν στον κόµβο j και (ϐ) ένα διάνυσµα

παραγόντων, που περιέχει τους δείκτες των παραγόντων που χρησιµοποιούνται για την προσέγ-

γιση του συγκεκριµένου υποµητρώου. Ο αλγόριθµος επιλέγει τον παράγοντα µε το µεγαλύτερο

σφάλµα προσέγγισης και τον διασπά σε δύο υποσύνολα, όπως στο πρώτο ϐήµα, χρησιµοποιώντας

το µητρώο υπολοίπου Aj−W̃jH̃j. Το διάνυσµα των δεικτών παραγόντων κάθε κόµβου δίνεται από
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Σχήµα 7.3: Παράδειγµα εκτέλεσης αλγορίθµου bisecting NNDSVD.

το αντίστοιχο διάνυσµα του πατέρα του κόµβου, προσαυξηµένο µε τον τρέχον δείκτη του Ϲεύγους

παραγόντων που υπολογίζεται.

Στο Σχήµα 7.3 δίνεται ένα παράδειγµα εκτέλεσης του αλγορίθµου. ΄Εστω Aj το υποµητρώο

που αντιστοιχεί σε ένα κόµβο j. Ο παράγοντας W είναι ίσος µε :

W =
[

w1 w2 . . . w9

]

,

ενώ το µητρώο H είναι ίσο µε :

H =









h>1
h>2
...

h>9









.

Συµβολίζοντας µε ĥj ∈ R
1×nj τον δεξιό µη αρνητικό παράγοντα που υπολογίζεται για τον κόµβο

j, ισχύουν οι εξής σχέσεις :

h1 = ĥ1

h2 =
[

ĥ2 01×n3

]

h3 =
[

01×n2 ĥ3

]

h4 =
[

ĥ4 01×(n−n4)

]

h5 =
[

01×n4 ĥ5 01×(n6+n7)

]

h6 =
[

01×(n4+n5) ĥ6 01×n7

]
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h7 =
[

01×(n4+n5+n6) ĥ7

]

h8 =
[

01×(n4) ĥ8 01×(n9+n6+n7)

]

h9 =
[

01×(n4+n8) ĥ9 01×(n6+n7)

]

Σχετικά µε το ϐήµα της διάσπασης, σηµειώνουµε ότι ο διαχωρισµός µπορεί να γίνει µε διάφο-

ϱους τρόπους. Στα πειράµατα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε κατά το ϐήµα

της διάσπασης την τεχνική PCA στο υπόλοιπο, µε ανάλογο τρόπο µε αυτόν που χρησιµοποιείται

στα πλαίσια του PDDP. Στην εργασία (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008a) παρουσιάζονται αν-

τίστοιχα αποτελέσµατα που χρησιµοποιούν για το ϐήµα της διάσπασης τον αλγόριθµο kmeans.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα, ϕαίνεται ότι η επιλογή του αλγορίθµου οµαδοποίησης δεν επη-

ϱεάζει ουσιαστικά τα αποτελέσµατα.

7.1.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα σύνολο πειραµατικών αποτελεσµάτων για την αξιολόγηση των

προτεινόµενων µεθόδων και τη σύγκρισή τους µε το ϐασικό αλγόριθµο NNDSVD. Η σύγκριση

γίνεται µε ϐάση το σφάλµα της προσέγγισης και το χρόνο εκτέλεσης. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα

της προσέγγισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την οµαδοποίηση των στηλών ενός ΜΟΚ.

Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο στοιχείο κάθε στήλης του µητρώου H δίνει τον παράγοντα (στήλη

του µητρώου W ) που συνεισφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό στην προσέγγιση του διανύσµατος του

κειµένου. Με τον τρόπο αυτό, αντιστοιχίζοντας σε κάθε αριστερό παράγοντα µια οµάδα, µπορούµε

να οµαδοποιήσουµε τις στήλες του ΜΟΚ σε k οµάδες, όπου k η τάξη της προσέγγισης, µε ϐάση

τις µεγαλύτερες τιµές του H ανά στήλη. Στη συνέχεια, οι τρεις αλγόριθµοι συγκρίνονται και ως

προς την ποιότητα της οµαδοποίηση, µε ϐάση την τιµή της εντροπίας.

Για τη σύγκριση, παρουσιάζουµε ενδεικτικά αποτελέσµατα στα οποία επιλέξαµε τη χρήση

δύο µητρώων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε τα µητρώα που προέρχονται από τις συλλογές

asrs και a1 (Ενότητα 3.7). Το ΜΟΚ που αντιστοιχεί στη συλλογή asrs είναι ένα σχετικά µεγάλο

µητρώο και χρησιµοποιήθηκε έτσι ώστε να αναδειχθεί περισσότερο το πλεονέκτηµα της µεθόδου

block NNDSVD σε σχέση µε το ϐασικό αλγόριθµο. Τέλος, το ΜΟΚ της συλλογής a1 αποτελεί

ένα παράδειγµα στο οποίο η µέθοδος bisecting NNDSVD δίνει καλύτερη απόδοση σε σχέση µε

την ποιότητα της οµαδοποίησης. Σηµειώνουµε ότι, ανάλογα αποτελέσµατα προέκυψαν από τη

χρήση άλλων ΜΟΚ, µε εξαίρεση τον αλγόριθµο bisecting NNDSVD που έδωσε λιγότερο σταθερά

αποτελέσµατα.

Αρχικά, όπως και στην περίπτωση του CLSI, παρουσιάζουµε αποτελέσµατα που υποδεικνύουν

το ϱόλο της οµαδοποίησης στον αλγόριθµο block NNDSVD. Στο Σχήµα 7.4 παρουσιάζουµε το

σφάλµα ως προς την τάξη της προσέγγισης της µεθόδου block NNDSVD, όταν στο πρώτο ϐήµα της

µεθόδου χρησιµοποιείται (α) τυχαία οµαδοποίηση και (ϐ) ο αλγόριθµος PDDP. ΄Οπως παρατηρούµε

στις γραφικές παραστάσεις, η χρήση του αλγορίθµου PDDP ϐελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα της
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Σχήµα 7.4: Σφάλµα προσέγγισης αλγορίθµου block NNDSVD µε χρήση του PDDP και τυχαίας

οµαδοποίησης.

προσέγγισης, σε κάθε περίπτωση.

Στο Σχήµα 7.5 δίνεται το σφάλµα προσέγγισης, ο χρόνος εκτέλεσης και η εντροπία για τους

αλγορίθµους NNDSVD, block NNDSVD και bisecting NNDSVD για τα ΜΟΚ των συλλογών a1

και asrs. Παρατηρούµε ότι, σε κάθε περίπτωση, ο αλγόριθµος block NNDSVD αντιµετωπίζει το

πρόβληµα του ϐασικού αλγορίθµου που σχετίζεται µε την υποβάθµιση της ποιότητας, όσο η τάξη

της προσέγγισης αυξάνεται. Επιπλέον, η µέθοδος ϐελτιώνει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος,

καθώς η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών υπολογίζεται για πολύ µικρότερα µητρώα και τάξη προσέγ-

γισης. Τέλος, η εφαρµογή της µεθόδου NNDSVD σε υποµητρώα του ΜΟΚ ϐελτιώνει σηµαντικά

και την ποιότητα της οµαδοποίησης. Στην πράξη, η ϐελτίωση αυτή µπορεί να είναι ακόµα σηµαν-

τικότερη όπως ϑα δούµε στη συνέχεια. Σχετικά µε τη µέθοδο bisecting NNDSVD, µπορούµε να

παρατηρήσουµε ότι η οµαδοποίηση που επιτυγχάνεται ϐελτιώνει τόσο τον NNDSVD, όσο και τον

block NNDSVD, ενώ ως προς το σφάλµα προσέγγισης, η µέθοδος δίνει καλύτερα αποτελέσµατα

σε σχέση µε το ϐασικό αλγόριθµο. Μειονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί το αυξηµένο υπολογιστικό

κόστος.

Αν υποθέσουµε ότι η µέθοδος οµαδοποίησης που εφαρµόζεται στο πρώτο ϐήµα του block

NNDSVD επιστρέφει ένα σύνολο µικρών σχετικά οµάδων, είναι πιθανό ο αλγόριθµος να µην επι-

λέξει κανένα παράγοντα από τα αντίστοιχα υποµητρώα. Στην περίπτωση αυτή, οι στήλες του δεξιού

παράγοντα που υπολογίζει ο αλγόριθµος και αντιστοιχούν στα υποµητρώα των οµάδων αυτών, εί-

ναι µηδενικές. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κατά το τελικό ϐήµα της οµαδοποίησης, όλες

αυτές οι στήλες να τοποθετούνται σε µια µεγάλη οµάδα. Εναλλακτικά, µπορούµε να αναθέσουµε

κάθε διάνυσµα που ανήκει σε αυτές τις µικρές αρχικές οµάδες, έστω aj, στην οµάδα εκείνη για την

οποία ο συντελεστής οµοιότητας του µε τον αντίστοιχο δεξιό παράγοντα µεγιστοποιείται. Για τον

υπολογισµό των συντελεστών οµοιότητας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε γνωστή
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Σχήµα 7.5: Σφάλµα προσέγγισης, χρόνος εκτέλεσης και εντροπία αλγορίθµων NNDSVD, block

NNDSVD και bisecting NNDSVD για τις συλλογές r1 και asrs.
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Σχήµα 7.6: Ποιότητα οµαδοποίησης αλγορίθµων NNDSVD, block NNDSVD, block NNDSVD1 και

bisecting NNDSVD για τις συλλογές r1 και asrs.

µετρική, όπως το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων. Στο Σχήµα 7.6 παρουσιάζονται συγ-

κεντρωτικά οι τιµές της εντροπίας για τις δύο συλλογές και τις τρεις µεθόδους, µε την προσθήκη

των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της παραπάνω ιδέας (block NNDSVD1).

Παρατηρούµε ότι µε τον παραπάνω τρόπο, η ποιότητα των αποτελεσµάτων της οµαδοποίησης

ϐελτιώνεται σηµαντικά.

Τα αποτελέσµατα που δόθηκαν παραπάνω αφορούν την εφαρµογή της µεθόδου block NNDSVD

όταν ο αριθµός των αρχικών οµάδων είναι ίσος µε την επιθυµητή τάξη της προσέγγισης. Τα ίδια

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.7, µε την προσθήκη των αντιστοίχων αποτελεσµάτων

όταν ο αριθµός των αρχικών οµάδων l είναι ίσος µε k/2, όπου k η επιθυµητή τάξη. Από τις γραφικές

παραστάσεις, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των οµάδων δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γραφικές παραστάσεις των χρόνων εκτέλεσης, που δείχνουν ότι για

µικρότερες συλλογές, όπως η a1, η χρήση µικρότερου αριθµού οµάδων ϐελτιώνει την απόδοση

της µεθόδου, εφόσον µεγάλο ποσοστό του υπολογιστικού κόστους µπορεί να καταναλώνεται στο

πρώτο ϐήµα της οµαδοποίησης. Αντίθετα, για µεγαλύτερα µητρώα, όπως το ΜΟΚ της συλλογής

asrs, όπου το κόστος προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών

τιµών, οι διαφορές είναι µικρότερες.

Στο Σχήµα 7.8 δίνουµε το σφάλµα προσέγγισης για έναν αριθµό επαναλήψεων, που προκύπτει

από την εφαρµογή της µεθόδου πολλαπλασιαστικής ανανέωσης (Lee and Seung, 2001), όταν

για την αρχικοποίηση της µεθόδου χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι NNDSVD, bisecting NNDSVD

(για l = k, 2, 5) και bisecting NNDSVD. Παρατηρούµε ότι η ϐασική µέθοδος NNDSVD δίνει σε

κάθε περίπτωση καλύτερα αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, σηµειώνουµε ότι, για µικρές τιµές της

παραµέτρου l, τόσο ο αλγόριθµος bisecting NNDSVD όσο και ο block NNDSVD, δίνουν σχετικά

καλά αποτελέσµατα. Επιπλέον, η εφαρµογή ανάλογων επαναληπτικών σχηµάτων, έχει µεγάλο
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Σχήµα 7.7: Σφάλµα προσέγγισης, χρόνος εκτέλεσης και εντροπία αλγορίθµου block NNDSVD για

l = k και l = k/2 αρχικές οµάδες.
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Σχήµα 7.8: Σφάλµα προσέγγισης µεθόδου πολλαπλασιαστικής ανανέωσης µε αρχικές προσεγγί-

σεις µεθόδων NNDSVD, block NNDSVD (l = k, 2, 5) και bisecting NNDSVD.

υπολογιστικό κόστος και µνήµη εφόσον δηµιουργούνται πυκνά µητρώα.

Συνοψίζοντας, οι µέθοδοι που προτείνουµε αποδεικνύονται στην πράξη ιδιαίτερα αποτελεσµα-

τικοί, όταν Ϲητούµενο είναι η εύρεση αρχικών µη αρνητικών προσεγγίσεων. Συγκρίνοντας µε

τον ϐασικό αλγόριθµο NNDSVD, οι µέθοδοι που προτείνουµε ϐελτιώνουν σηµαντικά το σφάλµα

προσέγγισης και το χρόνο εκτέλεσης, ενώ σηµαντική ϐελτίωση παρουσιάζει και η ποιότητα των

αποτελεσµάτων στην εφαρµογή της οµαδοποίησης κειµενικής πληροφορίας. Στην περίπτωση που

το µέγεθος του προβλήµατος, αλλά και οι υπολογιστικοί πόροι, το επιτρέπουν, όταν Ϲητούµενο

είναι η ϐελτίωση της προσέγγισης µε κάποια επαναληπτική µέθοδο, ενδείκνυται η χρήση της

ϐασικής µεθόδου ή της µεθόδου block NNDSVD για µικρό πλήθος αρχικών οµάδων.

7.2 Μπλοκ διαγωνιοποίηση στοχαστικών µητρώων

Στη συνέχεια, επικεντρωνόµαστε σε µια άλλη εφαρµογή που προέρχεται από την πολύ σηµαντική

περιοχή του Συνδυαστικού Επιστηµονικού Υπολογισµού (Combinatorial Scientific Computing)

και αφορά στην αναδιάταξη αραιών µητρώων (sparse matrix reordering), π.χ. (Dhillon, 2001b;

Berry et al, 1996). Το σύνολο των µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας που παρουσιάσαµε, χρησιµο-

ποιούν αλγορίθµους Γραµµικής ΄Αλγεβρας. Αντίθετα, οι µέθοδοι που παρουσιάζουµε στη συνέχεια,

αφορούν στην εφαρµογή τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας στη λύση ενός αυστηρά γραµµοαλγε-

ϐρικού προβλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, µελετούµε το πρόβληµα της µπλοκ διαγωνιοποίησης

στοχαστικών µητρώων που αντιστοιχούν σε µητρώα µετάβασης µαρκοβιανών αλυσίδων, µε σκοπό

την εύρεση των σταθερών καταστάσεων της µαρκοβιανής αλυσίδας (Zeimpekis et al, 2009). Οι µέ-

ϑοδοι που παρουσιάζουµε έχουν σαν αφετηρία την πρόσφατη εργασία (Fritzsche et al, 2008), που

χρησιµοποιεί µια διαδικασία παρόµοια µε τον PDDP, για τη µπλοκ διαγωνιοποίηση των µητρώων.
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Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι οι µέθοδοι αυτές, είναι σχετικές µε αντίστοιχες µεθόδους που προτεί-

νονται στην εργασία (Ding et al, 2001), όπου µελετάται το πρόβληµα της εύρεσης µη συνεκτικών

(ή σχεδόν µη συνεκτικών) συνιστωσών, σε γραφήµατα.

Τα παραπάνω µητρώα µπορεί να προέρχονται από πλήθος εφαρµογών, όπως χηµικές διερ-

γασίες (Deuflhard et al, 2000; Deuflhard and Weber, 2005). Για παράδειγµα, όπως αναφέρεται

στο (Fritzsche et al, 2008), κατά το σχεδιασµό ϕαρµάκων, µια µαρκοβιανή αλυσίδα µπορεί να

προέλθει από τη µελέτη των ιδιοτήτων ενός ϐιοµορίου. Η µελέτη της διεργασίας µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί µε σκοπό τη ϐελτιστοποίησή τους. Οι διαφορετικές καταστάσεις ενός ϐιοµορίου αντι-

στοιχούν σε µια µαρκοβιανή αλυσίδα που µοντελοποιείται από το µητρώο µετάβασηςB. ΤοB είναι

στοχαστικό µητρώο κατά γραµµές, δηλαδή το άθροισµα των στοιχείων κάθε γραµµής είναι ίσο µε

1, οπότε Be = e, όπου e το διάνυσµα µε µονάδες κατάλληλης διάστασης. Στόχος είναι η µπλοκ

διαγωνιοποίηση του µητρώου αυτού, µε την εύρεση ενός µητρώου µετάθεσης P>BP = A + E,

όπου το A είναι διαγώνιο κατά µπλοκ και σε κάθε µπλοκ αντιστοιχεί ένα σύνολο καταστάσεων,

για τις οποίες η µετάβαση από τη µία κατάσταση στην άλλη είναι πολύ πιθανή, ενώ αντίθετα η

µετάβαση από µια κατάσταση σε µία άλλη που αντιστοιχίζονται σε διαφορετικά µπλοκ είναι πολύ

δύσκολη. Σε αυτή την περίπτωση, το µητρώο E, αντιστοιχεί στο ϑόρυβο και αποτελείται από µικρά

στοιχεία που δίνουν την πιθανότητα µετάβασης της κατάστασης του ϐιοµορίου από µια οµάδα σε

µια άλλη.

Στην εργασία (Fritzsche et al, 2008), περιγράφεται µια ϕασµατική διαιρετική µέθοδος που

επιλύει προσεγγιστικά το παραπάνω πρόβληµα. ΄Οπως ϑα γίνει αντιληπτό στην περιγραφή που

ακολουθεί, η µέθοδος στηρίζεται σε ανάλογες ιδέες µε τον αλγόριθµο PDDP. Συγκεκριµένα, σε

κάθε ϐήµα χρησιµοποιεί ένα ιδιάζον διάνυσµα (αριστερό ή δεξιό) που αντιστοιχεί στη δεύτερη

µέγιστη ιδιάζουσα τιµή ενός υποµητρώου του µητρώου εισόδου.

Στη συνέχεια περιγράφουµε τον παραπάνω αλγόριθµο. Αρχικά, εισάγουµε ένα σύνολο ορισµών

από το (Fritzsche et al, 2008).

Ορισµός 7.2.1 (∆εσµευµένη πιθανότητα µετάβασης και νόρµα-v) ΄ΕστωB ένα στοχαστικό µη-

τρώο κατά γραµµές και v ∈ R
n,

∑n
j=1 vj = 1. Συµβολίζοντας µε Sk, Sl ⊆ {1, . . . , n} δύο σύνολα

διαφορετικών δεικτών (µε µηδενική τοµή) και Bk = (Sk, Sk), Bl = (Sl, Sl) τα αντίστοιχα υποµητρώα,

η δεσµευµένη πιθανότητα µετάβασης (conditional transition probability) από το Bk στο Bl είναι :

ωv(Bk, Bl) =

∑

i∈Sk,j∈Sl
vibij

∑

i∈Sk
vi

ενώ η νόρµα-v (vnorm) ενός υποµητρώου Bkl = B(Sk, Sl) για κάθε v > 0 ορίζεται ως :

‖Bkl‖ = ωv(Bk, Bl)

Για v = [1 . . . 1] = 1, η νόρµα-1 του υποµητρώου Bkl ορίζεται ως :

‖Bkl‖1 =

∑

i∈Sk,j∈Sl
bij

nk

όπου nk ο πληθάριθµος του Bk.
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Ορισµός 7.2.2 (Μητρώο διασύνδεσης) ΄Εστω B ∈ R
n×n ένα στοχαστικό µητρώο κατά γραµµές,

S1, . . . , Sm ⊆ {1, . . . , n}, m σύνολα διαφορετικών δεικτών και
⋃m

j=1 Sj = {1, . . . , n}. Το µητρώο

διασύνδεσης (coupling matrix) της διάσπασης του B στα υποµητρώα Bk = B(Sk, Sk), ορίζεται ως το

στοχαστικό µητρώο

(Wv)kl = ωv(Bk, Bl)

για k, l = 1, . . . ,m.

Ορισµός 7.2.3 (Nearly uncoupled µητρώο) Καλούµε δύο υποµητρώαBk, Bl ‘‘nearly uncoupled’’

(NU) αν η 1-νόρµα κάθε υποµητρώου είναι µεγαλύτερη από ένα κατώφλι 1− δ. Ανάλογα, καλούµε

ένα µητρώο B ‘‘nearly uncoupled’’ αν αποτελείται απόm υποµητρώα στη διαγώνιο και το αντίστοιχο

µητρώο διασύνδεσης είναι διαγώνια κυρίαρχο.

΄Εστω A ένα µπλοκ διαγώνιο µητρώο, που αποτελείται από m υποµητρώα

A =









A11 0 . . . 0

0 A22 . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . Amm









Συµβολίζοντας µε sign(·) τον τελεστή

sign(ξ) =







1, ξ > 0

0, ξ = 0

−1, ξ < 0

ũ1, ũ2, . . . , ũm τα αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα του A που αντιστοιχούν στις µέγιστες ιδιάζουσες

τιµές καθενός από τα m υποµητρώα, και

sign(si) := [sign(ũ1)i, sign(ũ2)i, . . . , sign(ũm)i]

για κάθε κατάσταση i που αντιστοιχεί σε µια γραµµή του A, οι Fritzsche et al. αποδεικνύουν

στο (Fritzsche et al, 2008) ότι (α) για κάθε υποµητρώο Ak, sign(si) = sign(sj) για κάθε i, j

που ανήκουν στο Ak και (ϐ) sign(si) 6= sign(sj) για κάθε Ϲεύγος δεικτών i, j που ανήκουν σε

διαφορετικά υποµητρώα.

Βασιζόµενοι στα παραπάνω, οι Fritzsche et al. προτείνουν τη χρήση του δεύτερου δεξιού

ιδιάζοντος διανύσµατος του στοχαστικού µητρώου, για τη διάσπαση των γραµµών του σε δύο

υποσύνολα (υποµητρώα). Η ιδέα αυτή µπορεί να εφαρµοστεί επαναληπτικά, ώστε να προκύψουν

m ≥ 2 υποµητρώα. Ο αλγόριθµος, που δίνεται στον Πίνακα 7.2, χρησιµοποιεί µια παράµετρο

δ, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι το µητρώο διασύνδεσης που προκύπτει είναι διαγώνια κυρίαρχο.

Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων µας, παρατηρήσαµε ότι ο αλγόριθµος παρουσιάζει µεγάλη

ευαισθησία στην επιλογή της παραµέτρου, οπότε µικρές αλλαγές στην τιµή της µπορεί να οδηγεί

σε πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα.



152 Εφαρµογές

Είσοδος: Μητρώο B, κατώφλι thr (= 1− δ)
΄Εξοδος: Πλήθος m και µεγέθη ni, i = 1, . . . ,m υποµητρώων του B,

µητρώο µετάθεσης P για το οποίο PBP> = A+ E.

1. Υπολογισµός δεύτερου αριστερού ιδιάζοντος διανύσµατος u2 του B.

2. Ταξινόµηση και χρήση του u2 για τον ορισµό ενός µητρώου µετάθεσης P για το B.

3. Ορισµός δύο πιθανών υποµητρώων B1 και B2 µε χρήση του προσήµου του u2.

4. Το µέγεθος του πρώτου (δεύτερου) υποµητρώου δίνεται από το πλήθος των αρνητικών

(ϑετικών) στοιχείων του u2.

5. if η νόρµα των υποµητρώων είναι µεγαλύτερη από thr then

6. Το µητρώο χωρίζεται σε δύο υποµητρώα εφόσον αυτά πληρούν τη συνθήκη.

7. Επανάληψη της διαδικασίας από το ϐήµα 1. για κάθε υποµητρώο.

8. else

9. Το τρέχον υποµητρώο δε µπορεί να διασπαστεί.

10. Αύξηση του µετρητή των υποµητρώων κατά ένα. Stop.

Πίνακας 7.2: Αλγόριθµος εύρεσης NU υποµητρώων από το (Fritzsche et al, 2008).

Αξίζει να σηµειώσουµε τις οµοιότητες του αλγορίθµου από τον Πίνακα 7.2 µε τον αλγόριθ-

µο PDDP, εφόσον και οι δύο αλγόριθµοι χρησιµοποιούν πληροφορία από τη διάσπαση ιδιαζου-

σών τιµών, υποµητρώων του µητρώου εισόδου ή παραγώγων του. Στηριζόµενοι στην περιγραφή

του αλγορίθµου PDDP(l) της ενότητας 3.4, µπορούµε να δώσουµε την εξής γεωµετρική ερµηνεία

στη διαδιακασία της διάσπασης που εκτελεί ο αλγόριθµος. ΄Εστω A το στοχαστικό µητρώο και

{u2, σ2, v2} η δεύτερη µεγαλύτερη ιδιάζουσα τριπλέτα που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος. Ζητούµε-

νο είναι η διάσπαση των γραµµών του A σε δύο υποσύνολα S1, S2 ⊆ {1, 2, . . . , n}, ώστε το µητρώο

διασύνδεσης που αντιστοιχεί στο

Â = PAP> =

[

A(S1, S1) A(S1, S2)

A(S2, S1) A(S2, S2)

]

όπου P το αντίστοιχο µητρώο µετάθεσης, να είναι διαγώνια κυρίαρχο. Αν A = UΣV > η διάσπαση

ιδιαζουσών τιµών του A, Av2 = σ2u2. Τα σηµεία x> ∈ R
n που ικανοποιούν την ισότητα x>v2 =

0, ορίζουν ένα υπερεπίπεδο που περνά από την αρχή των αξόνων και είναι ορθογώνιο στο v2.

Εποµένως, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί το υπερεπίπεδο που ορίζεται από το v2 για τη διάσπαση

των γραµµών του A, εφόσον a>i v2 = wj , όπου w = σ2u2, δηλαδή το πρόσηµο του συντελεστή

προβολής µιας γραµµής a>i στον υποχώρο που γεννάται από το v2 ορίζει τη ϑέση του a>i σε σχέση

µε αυτό το υπερεπίπεδο. Ανάλογα, όπως στην περίπτωση του PDDP(l), µπορούµε να επεκτείνουµε

την παραπάνω διαδικασία, χρησιµοποιώντας l ιδιάζουσες τριπλέτες, έτσι ώστε να διασπάσουµε τις

γραµµές του µητρώου σε 2l υποσύνολα σε ένα µόνο ϐήµα. ΄Εστω {uj , σj , vj}, j = 2, . . . , l + 1 οι l

πρώτες ιδιάζουσες τριπλέτες του A (εκτός της πρώτης). Κάθε vj ορίζει ένα υπερεπίπεδο x>vj = 0

που περνά από την αρχή των αξόνων και είναι κάθετο στο vj. Αυτά τα l υπερεπίπεδα χωρίζουν

το χώρο R
n σε 2l περιοχές. Οι γραµµές του A, a>i , µπορούν να ταξινοµηθούν σε 2l σύνολα
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που ορίζονται από τη ϑέση των διανυσµάτων σε σχέση µε αυτά τα υπερεπίπεδα. Αυτό µπορεί να

γίνει χρησιµοποιώντας το συνδυασµό των προσήµων των συντελεστών προβολής στον υποχώρο που

γεννούν τα {v2, . . . , vl+1}. Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα δύο ιδιάζουσες τριπλέτες, µπορούµε

να χωρίσουµε τις γραµµές του A σε 22 = 4 υποσύνολα, ανάλογα µε το συνδυασµό των προσήµων

που µπορεί να είναι {+,+}, {+,−}, {−,+}, {−,−}.
Σηµειώνουµε ότι η παραπάνω ερµηνεία µπορεί να προκύψει χρησιµοποιώντας τους υποχώρους

που παράγονται από τα αριστερά και όχι τα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα, δηλαδή χρησιµοποιώντας

τα u>2 aj, j = 2, . . . , l + 1, όπου σε αυτή την περίπτωση, τα aj αντιστοιχούν στις στήλες του A.

Στην εργασία (Fritzsche et al, 2008) δίνονται τα αποτελέσµατα πειραµάτων που υποδεικνύουν

ότι η ποιότητα της οµαδοποίησης δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τους ιδιάζοντες υποχώρους που

χρησιµοποιούνται.

΄Οπως αναφέραµε, ο αλγόριθµος που προτείνεται στην εργασία (Fritzsche et al, 2008), παρου-

σιάζει αρκετές αναλογίες µε τον PDDP (Boley, 1998b). Στην περίπτωση που το µητρώο εισόδου

είναι διπλά στοχαστικό, δηλαδή στοχαστικό ως προς τις γραµµές και ως προς τις στήλες, µπορούµε

να δείξουµε την εξής ισοδυναµία.

Θεώρηµα 7.2.1 ΄ΕστωA ∈ R
n×n ένα διπλά στοχαστικό µητρώο. Οι ιδιάζουσες τριπλέτες {uj , σj , vj}

του A για j = 2, . . . ,min{m,n}, δίνονται από τις ιδιάζουσες τριπλέτες του κεντρικοποιηµένου µη-

τρώου B = A− ce>, όπου c = 1
nAe.

Απόδειξη. Αν ένα µητρώο A ∈ R
n×n είναι στοχαστικό κατά γραµµές και κατά στήλες, ισχύει

Ae = e, e>A = e>, όπου e το διάνυσµα µονάδων κατάλληλης διάστασης. Η µέγιστη ιδιάζουσα

τριπλέτα του A είναι ίση µε {u1, σ1, v1} = { 1√
n
e, 1, 1√

n
e}, ενώ η j-οστή ιδιάζουσα τριπλέτα για

j = 2, . . . ,min{m,n} δίνεται από την (j − 1)-οστή ιδιάζουσα τριπλέτα του A1 = A − σ1u1v
>
1 .

΄Εστω B = A− ce> το κεντρικοποιηµένο (κατά στήλες) µητρώο, όπου c = 1
nAe. Ισχύει :

B = A− ce> = A− 1

n
Aee> = A−A(

1√
n
e)(

1√
n
e>) = A− σ1u1v

>
1

Χρησιµοποιώντας το παραπάνω αποτέλεσµα, στην περίπτωση που το µητρώο είναι διπλά στοχαστι-

κό και Ϲητούµενο είναι η δηµιουργία 2l υποµητρώων, µπορούµε να εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο

PDDP(l) υπολογίζοντας σε ένα ϐήµα τη διάσπαση, µε χρήση των l µέγιστων ιδιαζουσών τριπλετών

του κεντρικοποιηµένου µητρώου αντί για τις l + 1 µέγιστες τριπλέτες του A.

Οι Fritzsche et al. χρησιµοποιούν το πρόσηµο των συντελεστών προβολής των γραµµών του

A στον υποχώρο που παράγεται από u2. Στην πράξη, ο υπολογισµός των µέγιστων ιδιαζουσών

τριπλετών γίνεται µε κάποιο αραιό επαναληπτικό αλγόριθµο, όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται

στην συνάρτηση svds της MATLAB ή κάποιο άλλο αλγόριθµου τύπου Lanczos. Αντιπροσωπευτι-

κοί αλγόριθµοι αυτής της κατηγορίας περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄. ΄Εστω, για παράδειγµα,
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το στοχαστικό µητρώο :

A =











0.4480 0.5520 0 0 0

0.0074 0.9926 0 0 0

0 0 0.3550 0.3996 0.2454

0 0 0.2442 0.1344 0.6215

0 0 0.4056 0.0643 0.5301











Αν υπολογίσουµε το δεύτερο αριστερό ιδιάζον διάνυσµα τουA µε τη συνάρτηση svds , είναι δυνατό

να προκύψουν διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ δύο εκτελέσεων,

u2 =
[

−0.0000 0.0000 −0.4758 −0.6245 −0.6194
]

και

ũ2 =
[

0.0000 0.0000 −0.4758 −0.6245 −0.6194
]

ενώ χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση svd , που υλοποιεί άµεσες µεθόδους, προκύπτει το αποτέλε-

σµα,

u2 =
[

0 0 −0.4758 −0.6245 −0.6194
]

Ο αραιός επαναληπτικός αλγόριθµος που υλοποιείται από τη συνάρτηση svds δίνει σαν αποτέ-
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Σχήµα 7.9: Το ιστόγραµµα των τιµών του δεύτερου δεξιού ιδιάζοντος διανύσµατος για ένα στοχα-

στικό µητρώο µε n = 2232 γραµµές και 10 διαγώνια υποµητρώα.

λεσµα u21 = −1.2 × 10−16 και u22 = 7.8 × 10−16 στην πρώτη περίπτωση και ũ21 = 4.7 × 10−16

και ũ22 = 4.6 × 10−16 στη δεύτερη, ενώ η ακριβής τιµή των στοιχείων αυτών είναι µηδέν, δηλαδή

το σφάλµα είναι της τάξης O(10−16). Η διαφορά αυτή οφείλεται στον τρόπο αρχικοποίησης των
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αλγορίθµων. Αυτό το απλό παράδειγµα αναδεικνύει ένα πρόβληµα που µπορεί να παρουσιάζε-

ται όταν χρησιµοποιείται αυστηρά το πρόσηµο του συντελεστή προβολής. Στη γενική περίπτωση,

όπως δείξαµε και στο Κεφάλαιο 3, στα πλαίσια του PDDP, το µηδέν µπορεί να µην είναι η ϐέλτιστη

επιλογή, σαν σηµείο τοµής στο ιδιάζον διάνυσµα, που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία της

διάσπασης. Στο Σχήµα 7.9 παρουσιάζουµε το ιστόγραµµα των τιµών του δεύτερου δεξιού ιδιά-

Ϲοντος διανύσµατος, για ένα στοχαστικό κατά γραµµές µητρώο που αποτελείται από 10 µπλοκ

στη διαγώνιο (τα δεδοµένα περιγράφονται στη συνέχεια). Από αυτό το σχήµα, είναι προφανές ότι

τα περισσότερα στοιχεία του u2 είναι γύρω από το µηδέν. Χρησιµοποιώντας το µηδέν σα σηµείο

τοµής, ο πίνακας σύγχυσης που προκύπτει είναι :

C =

[

0 29 334 106 226 47 497 258 0 0

255 177 0 149 69 3 0 28 28 26

]

Υπενθυµίζουµε ότι, το στοιχείο cij αντιστοιχεί στον αριθµό των γραµµών του υποµητρώου j, j =

1, . . . , 10 του αρχικού µητρώου (δηλαδή σε ένα από τα διακριτά υποµητρώα που συνθέτουν το στο-

χαστικό µητρώο και προσπαθούµε να εξάγουµε), που ανατίθενται στην οµάδα γραµµών i, i = 1, 2,

που δίνει σαν αποτέλεσµα ο αλγόριθµος. Παρατηρούµε ότι, οι δύο οµάδες που δηµιουργούνται,

περιέχουν στοιχεία από τα 5 από τα 10 πραγµατικά υποµητρώα. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο

2means κατά τη διάρκεια του ϐήµατος της διάσπασης, όπως και στον αλγόριθµο PDDPOCPD

που παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3 (Zeimpekis and Gallopoulos, 2007, 2009), προκύπτουν τα

εξής αποτελέσµατα :

C =

[

255 206 334 255 295 50 497 286 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

]

Παρατηρούµε συνεπώς, ότι χρησιµοποιώντας τον 2means στους συντελεστές προβολής, µπορούµε

στο πρώτο ϐήµα να ϐρούµε ένα πραγµατικό υποµητρώο. Στην πράξη, όπως είδαµε, ο υπολογισµός

του ϐέλτιστου σηµείου τοµής ως προς την αντικειµενική συνάρτηση του kmeans µπορεί να γίνει

σε γραµµικό χρόνο.

Στηριζόµενοι στις παραπάνω παρατηρήσεις, προτείνουµε τη χρήση του αλγορίθµου 2means

κατά τη διάρκεια του ϐήµατος της διάσπασης του αλγορίθµου των Fritzsche et al., για την εύρε-

ση του ϐέλτιστου σηµείου τοµής στο διάνυσµα των συντελεστών προβολής. Αν συµβολίσουµε µε

z := [ζ1 . . . ζl] το διάνυσµα των σηµείων τοµής που υπολογίζονται από την παραπάνω διαδικασία,

µπορούµε να εφαρµόσουµε τη διαδικασία της διάσπασης του ϐασικού αλγορίθµου, µετακινών-

τας την αρχή των αξόνων κατά z. Ο αλγόριθµος που προτείνουµε δίνεται στον Πίνακα 7.3. Ο

αλγόριθµος εκτελεί τη διαδικασία τη διάσπασης µέχρι τη δηµιουργία ενός αριθµού υποµητρώων

που ορίζεται στην είσοδο ή µέχρι τη διάσπαση όλων των υποµητρώων µε ϐάση την παράµετρο δ.

Στην πρώτη περίπτωση, σε κάθε ϐήµα επιλέγουµε για διάσπαση το υποµητρώο µε τη µεγαλύτερη

τιµή για την νόρµα-1. ΄Οπως αναφέραµε, σύµφωνα µε τα πειράµατά µας, ο ϐασικός αλγόριθµος

παρουσιάζει αρκετά µεγάλη ευαισθησία στην τιµή της παραµέτρου δ. Σε περίπτωση που ο αριθµός

των υποµητρώων είναι γνωστός, µπορούµε να εφαρµόσουµε τη διαδικασία µέχρι να σχηµατιστεί ο

συγκεκριµένος αριθµός υποµητρώων.
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Είσοδος: Μητρώο B, κατώφλι thr (= 1− δ) ή επιθυµητός αριθµός υποµητρώων k

΄Εξοδος: Πλήθος m και µεγέθη ni, i = 1, . . . ,m υποµητρώων του B,

µητρώο µετάθεσης P για το οποίο PBP> = A+ E.

1. Υπολογισµός l + 1 µέγιστων αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων uj ,

j = 1, . . . , l + 1 του B.

2. Χρήση του 2means σε κάθε ιδιάζον διάνυσµα uj , j = 2, . . . , l + 1 και εύρεση

ϐέλτιστου σηµείου τοµής ζj−1.

3. Μετατόπιση της αρχής των αξόνων κατά z = [ζ1 . . . ζl], δηλαδή ûj = uj − ζj−1e,

j = 2, . . . , l + 1.

4. Ορισµός l πιθανών υποµητρώων Bj , j = 1, . . . , l µε χρήση του συνδυασµού

προσήµων του Û = [û2 . . . ûl+1].

5. if έχει οριστεί ο επιθυµητός αριθµός υποµητρώων k then

6. if έχουν προκύψει k1 υποµητρώα και k1 ≥ k then stop.

7. else επανάληψη της διαδικασίας από το ϐήµα 1. για το υποµητρώο µε τη

µέγιστη νόρµα-1.

8. else

9. if η νόρµα των υποµητρώων είναι µεγαλύτερη από thr then

10. Επανάληψη της διαδικασίας από το ϐήµα 1. για κάθε υποµητρώο.

11. else

12. Το τρέχον υποµητρώο δε µπορεί να διασπαστεί.

13. Αύξηση του µετρητή των υποµητρώων κατά ένα. Stop.

Πίνακας 7.3: Αλγόριθµος εύρεσης NU υποµητρώων µε χρήση του 2means και l ιδιαζουσών

τριπλετών (Zeimpekis et al, 2009).

7.3 Πειραµατικά αποτελέσµατα

Στη συνέχεια, αξιολογούµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο µέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική

µελέτη. Στο εξής, καλούµε τη µέθοδο των Fritzsche et al. (Fritzsche et al, 2008) αλγόριθµο 1 και

τη µέθοδο που προτείνουµε αλγόριθµο 2.

Παράδειγµα 1 Αρχικά, κατ΄ αντιστοιχία µε τα πειράµατα που παρουσιάζονται στην εργασία

(Fritzsche et al, 2008), χρησιµοποιούµε τυχαία στοχαστικά µητρώα της µορφής Ã = D(A + E),

όπου A στοχαστικό κατά γραµµές µητρώο, E µητρώο που αντιστοιχεί στον παράγοντα ϑορύβου

και D διαγώνιο µητρώο που µετατρέπει το A + E σε στοχαστικό. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά,

χρησιµοποιούµε ένα µπλοκ διαγώνιο στοχαστικό µητρώο της µορφής :

A =









A1 0 . . . 0

0 A2 . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . Am
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n = 180, permuted matrix

Σχήµα 7.10: ΄Ενα στοχαστικό µητρώο µε n = 180 γραµµές και µεγέθη υποµητρώων 13, 20, 10,

26, 30, 21, 6, 10, 25, 19 (αριστερά) και ένα µητρώο που προκύπτει από τυχαία µετάθεση των

γραµµών και στηλών του (δεξιά).

Στη συνέχεια, κατασκευάζουµε ένα µητρώο R ίδιας διάστασης µε το A, του οποίου τα στοιχεία

που ϐρίσκονται στις αντίστοιχες ϑέσεις µε τα µπλοκ διαγώνια υποµητρώα του A, ακολουθούν την

κανονική κατανοµή ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ακολουθούν την οµοιόµορφη κατανοµή. Το τελικό

στοχαστικό µητρώο προκύπτει από την κανονικοποίηση των γραµµών του A + εR, όπου ε ένας

µικρός παράγοντας σφάλµατος. Ο αριθµός των υποµητρώων στη διαγώνιο κυµαίνεται από 5 εώς

15, ενώ τα µεγέθη των υποµητρώων κυµαίνονται από 5 εώς 500.

Στο Σχήµα 7.10 δίνουµε τη δοµή ενός ενδεικτικού στοχαστικού µητρώου που προκύπτει από

την παραπάνω διαδικασία, µαζί µε ένα µητρώο που προκύπτει από τυχαία συµµετρική µετάθεση

των γραµµών και στηλών του. Τα αποτελέσµατα εφαρµογής των δύο αλγορίθµων στο δεύτερο

µητρώο, δίνονται στο Σχήµα 7.11. Παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος 2 επιστρέφει τη σωστή δοµή,

ενώ αντίθετα ο αλγόριθµος 1 επιστρέφει το σωστό αποτέλεσµα µόνο για 7 από τα 10 υποµητρώα.

Στη συνέχεια, αξιολογούµε την απόδοση των δύο αλγορίθµων χρησιµοποιώντας την εντροπία και

τον αριθµό των σφαλµάτων, δηλαδή τον αριθµό των γραµµών που τοποθετούνται λανθασµένα

σε κάποια οµάδα. Θεωρούµε ότι µια γραµµή του αρχικού µητρώου ανατίθεται λανθασµένα σε

µια οµάδα, αν η οµάδα στην οποία τοποθετείται περιέχει γραµµές από περισσότερα του ενός

υποµητρώα, που συνθέτουν πραγµατικά το µητρώο εισόδου. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η

τιµή της εντροπίας του αλγορίθµου 1 ήταν ίση µε 0.35 και ο αριθµός των σφαλµάτων ίσος µε 14,

ενώ ο αλγόριθµος 2 ϐρίσκει τη σωστή δοµή (µηδενική εντροπία).
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Σχήµα 7.11: Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των δύο αλγορίθµων για το µητρώο του Σχήµατος

7.10.
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n = 307, nonzeros = 19275
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Σχήµα 7.12: Μητρώο nPentane από το (Fritzsche et al, 2008) µε n = 255 γραµµές (αριστερά)

και ένα µια τυχαία συµµετρική µετάθεση (δεξιά).
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n = 307, algorithm 1, δ = 0.5
0 50 100 150 200 250 300

0

50

100

150

200

250

300

n = 307, algorithm 2, δ = 0.5

Σχήµα 7.13: Αριστερά : Τα αποτελέσµατα του αλγορίθµου 1 για το µητρώο nPentane από το (Fri

tzsche et al, 2008): 5 υποµητρώα µεγέθους 71, 50, 61, 37, 88. ∆εξιά : Αποτελέσµατα αλγορίθµου

2: 7 υποµητρώα µεγέθους 51, 61, 23, 59, 28, 56, 29.

Παράδειγµα 2 Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρ-

µογή των δύο αλγορίθµων για το µητρώο npentane από το (Fritzsche et al, 2008). Στο Σχήµα

7.12 δίνουµε το αρχικό µητρώο και µια συµµετρική µετάθεση του, ενώ στο Σχήµα 7.13 παρουσιά-

Ϲουµε τα αποτελέσµατα των δύο αλγορίθµων. Ο αλγόριθµος 1 επιστρέφει 5 υποµητρώα µεγέθους

71, 50, 61, 37, 88, ενώ ο αλγόριθµος 2 επιστρέφει 7 υποµητρώα µεγέθους 51, 61, 23, 59, 28,

56, 29. Χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα µητρώα διασύνδεσης που προκύπτουν, καταλήγουµε στο

συµπέρασµα ότι οι δύο αλγόριθµοι δίνουν σωστό αποτέλεσµα, µε την έννοια ότι τα µητρώα αυτά

είναι διαγώνια κυρίαρχα.

W1 =











0.6150 0.0288 0.0718 0.1016 0.1829

0.0355 0.6860 0.1469 0.0035 0.1281

0.1388 0.0704 0.6442 0.0013 0.1453

0.1336 0.0228 0.0042 0.5523 0.2871

0.0713 0.1606 0.0471 0.0960 0.6250
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Σχήµα 7.14: ΄Ενα στοχαστικό µητρώο µε n = 248 γραµµές και µεγέθη υποµητρώων 27, 14, 23,

18, 11, 6, 28, 18, 25, 26, 7, 23, 22 (αριστερά) και µια τυχαία συµµετρική µετάθεση του (δεξιά).

και

W2 =
















0.6806 0.0868 0.1147 0.0440 0.0009 0.0178 0.0551

0.1081 0.6518 0.1193 0.0411 0.0305 0.0468 0.0023

0.0701 0.0617 0.7456 0.0681 0.0007 0.0528 0.0010

0.0359 0.0412 0.0853 0.6578 0.0812 0.0893 0.0093

0.0014 0.1344 0.0040 0.1600 0.6990 0.0012 0

0.0324 0.0344 0.0904 0.1153 0.0012 0.6839 0.0425

0.1251 0.0041 0.0045 0.0017 0 0.1383 0.7264
















Παράδειγµα 3 Στη συνέχεια, αξιολογούµε την απόδοση των αλγορίθµων 1 και 2 όταν χρησι-

µοποιούµε 2 ιδιάζοντα διανύσµατα κατά τη διαδικασία της διάσπασης, κατά αντιστοιχία µε τον

αλγόριθµο PDDP(2). Στο Σχήµα 7.14 δίνουµε ένα τυχαίο στοχαστικό µητρώο που αποτελείται από

13 υποµητρώα και µια τυχαία συµµετρική µετάθεση, ενώ στο Σχήµα 7.15 δίνουµε τα αποτελέσµα-

τα που προκύπτουν από τους αλγορίθµους 1 και 2 µε χρήση 2 ιδιαζόντων διανυσµάτων. ΄Οπως και

στο παράδειγµα 1, ο αλγόριθµος 2 δίνει το σωστό αποτέλεσµα (µηδενική εντροπία), σε αντίθεση

µε τον αλγόριθµο 1 που επιστρέφει εντελώς λανθασµένο αποτέλεσµα.

Παράδειγµα 4 Στη συνέχεια, εκτελέσαµε ένα σύνολο πειραµάτων για τη σύγκριση των δύο µε-

ϑόδων, χρησιµοποιώντας τυχαία µητρώα µεταβλητού µεγέθους που προέκυψαν απο τη διαδικασία

που περιγράφτηκε παραπάνω. Στα πειράµατα αυτά, υποθέσαµε ότι ο πραγµατικός αριθµός των

υποµητρώων ήταν γνωστός. Εκτελέστηκαν 20 συνολικά πειράµατα για µητρώα µε πλήθος και µε-
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Σχήµα 7.15: Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των αλγορίθµων 1 και 2 για l = 2 στο µητρώο του

Σχήµατος 7.14.

γέθη υποµητρώων που κυµαίνονται από 5 εώς 15 και από 5 εώς 500 αντίστοιχα. Η µέση εντροπία

που προέκυψε για τον αλγόριθµο 1 είναι ίση µε 0.42, ενώ ο µέσος λόγος των σφαλµάτων προς τον

αριθµό των γραµµών του µητρώου είναι 0.11. Οι αντίστοιχες τιµές για τον αλγόριθµο 2 είναι 0.12

και 0.04.

Παράδειγµα 5: Εφαρµογή στην οµαδοποίηση κειµένων Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τον προ-

τεινόµενο αλγόριθµο στα πλαίσια της οµαδοποίησης κειµένων. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε

το µητρώο Gram A>A που αντιστοιχεί σε ένα ΜΟΚ A και κανονικοποιούµε τις γραµµές του ώστε

να µετατραπεί σε στοχαστικό. Η ϐασική ιδέα είναι ότι το µητρώο αντιστοιχεί σε µια µαρκοβιανή

αλυσίδα που µοντελοποιεί τη συµπεριφορά ενός χρήστη που πλοηγείται στα περιεχόµενα της συλ-

ΜΟΚ - αλγόριθµος αλγ. 2 αλγ. 2 µε 2means PDDP PDDPOCPD

r1 (920, 23) 1.98 1.90 1.93 1.96

r2 (1,000, 10) 1.42 1.10 1.54 1.27

r3 (1,200, 6) 1.13 0.82 1.03 1.10

r4 (3,217, 26) 1.94 1.68 1.91 1.70

o1 (973, 10) 1.84 1.64 1.81 1.81

o2 (1,381, 15) 2.19 1.84 2.30 2.26

o3 (1,750, 20) 2.61 1.98 2.80 2.74

Πίνακας 7.4: Αποτελέσµατα αλγορίθµου 2 και PDDP στην οµαδοποίηση ΜΟΚ.
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λογής. Κάθε οµάδα σηµασιολογικά σχετιζόµενων κειµένων αντιστοιχεί σε µια σταθερή κατάσταση

της µαρκοβιανής αλυσίδας και Ϲητούµενο είναι η εύρεση των σταθερών καταστάσεων µε τη µπλοκ

διαγωνιοποίηση του µητρώου Gram. Η παραπάνω ιδέα εφαρµόστηκε για ένα σύνολο ΜΟΚ που

προέρχονται από τις συλλογές Reuters21578 και Ohsumed. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθη-

καν τα υποσύνολα r1 και r2 του κεφαλαίου 3, καθώς και δύο ακόµα υποσύνολα της συλλογής

Reuters21578 (r3 και r4). Ανάλογα υποσύνολα κατασκευάστηκαν και από τη συλλογή Ohsu

med (o1, o2, o3)1. Ενδεικτικά αποτελέσµατα της εφαρµογής του αλγορίθµου 2 και σύγκρισης µε

τον αλγόριθµο PDDP ως προς την εντροπία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4. Στην πρώτη στήλη

δίνεται επίσης το µέγεθος της κάθε συλλογής και το πλήθος των οµάδων. Παρατηρούµε ότι στις

περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρµογή του αλγορίθµου 2 ϐελτιώνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα

του PDDP, ειδικά όταν κατά τη διαδικασία της διάσπασης χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 2means.

Σηµειώνουµε ότι, τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν την εφαρµογή των µεθόδων για πλήθος οµάδων

που αντιστοιχεί στον πραγµατικό αριθµό οµάδων της κάθε συλλογής. Στη γενική περίπτωση, που

εφαρµόσαµε τους αλγορίθµους για τυχαίο πλήθος οµάδων, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην

απόδοση των αλγορίθµων. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα που δίνονται στον Πίνακα 7.4

είναι ενδεικτικά και υποδεικνύουν ότι η µέθοδος που προτείνουµε µπορεί να είναι ανταγωνιστική,

ως προς της απόδοση, µε τον αλγόριθµο PDDP.

Είσοδος: Μητρώο B

΄Εξοδος: Πλήθος m και µεγέθη ni, i = 1, . . . ,m υποµητρώων του B,

µητρώο µετάθεσης P για το οποίο PBP> = A+ E.

1. Υπολογισµός l + 1 µέγιστων αριστερών ιδιαζόντων διανυσµάτων uj ,

j = 1, . . . , l + 1 του B.

2. Χρήση του 2means σε κάθε ιδιάζον διάνυσµα uj , j = 2, . . . , l + 1 και εύρεση

ϐέλτιστου σηµείου τοµής ζj−1.

3. Μετατόπιση της αρχής των αξόνων κατά z = [ζ1 . . . ζl], δηλαδή ûj = uj − ζj−1e,

j = 2, . . . , l + 1.

4. Ορισµός l πιθανών υποµητρώων Bj , j = 1, . . . , l µε χρήση του συνδυασµού

προσήµων του Û = [û2 . . . ûl+1].

5. ΄Ελεγχος εγκυρότητας υποµητρώων µε χρήση της σχέσης 7.1.

6. Μετατροπή των υποµητρώων σε στοχαστικά αν η διάσπαση είναι έγκυρη.

7. Επανάληψη της διαδικασίας από το ϐήµα 1. για κάθε υποµητρώο ή έξοδος αν

δεν υπάρχει υποµητρώο που µπορεί να διασπαστεί.

Πίνακας 7.5: Αλγόριθµος αυτόµατου υπολογισµού πλήθους NU υποµητρώων.

.

΄Οπως αναφέραµε, ένα µειονέκτηµα του αλγορίθµου που προτείνουν οι Fritzsche et al. (και

1Οι λεπτοµέρειες των υποσυνόλων αυτών παραλείπονται.
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χαρακτηρίζει και τον αλγόριθµο 2), είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις η µέθοδος παρουσιάζει ση-

µαντική ευαισθησία στην τιµή της παραµέτρου δ. Στη συνέχεια, προτείνουµε µια παραλλαγή

του αλγορίθµου 2 που επιτρέπει τον αυτόµατο υπολογισµό του αριθµού των υποµητρώων. Ο αλ-

γόριθµος, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.5, χρησιµοποιεί την έννοια της «τοπικής διαγώνιας

κυριαρχίας». Συγκεκριµένα, συµβολίζοντας µε Bj το υποµητρώο που αντιστοιχεί στον κόµβο που

επιλέγεται σε κάποιο ϐήµα του αλγορίθµου και υποθέτοντας ότι χρησιµοποιούµε µία ιδιάζουσα

τριπλέτα κατά τη διαδικασία της διάσπασης, έστω :

Bj =

[

Bj1 Bj2

Bj3 Bj4

]

η διάσπαση που υπολογίζεται. Θεωρούµε τη διάσπαση αυτή έγκυρη αν :

e>j1Bj1ej1 + e>j4Bj4ej4

e>j2Bj2ej2 + e>j3Bj3ej3
> 1 (7.1)

όπου eji
, i = 1, . . . , 4 το διάνυσµα µονάδων κατάλληλης διάστασης. Η παραπάνω έκφραση δίνει

ένα µέτρο του ϐάρους των διαγώνιων υποµητρώων, έναντι του ϐάρους των υποµητρώων που ϐρί-

σκονται εκτός διαγωνίου. Στην περίπτωση που αυτή η τιµή υπερβαίνει το 1, τα υποµητρώα που

προκύπτουν είναι διαγώνια κυρίαρχα, τουλάχιστον µέσα στο υποµητρώο του κόµβου που έχει επι-

λεγεί για διάσπαση. Επιπλέον, στην περίπτωση που µια διάσπαση είναι έγκυρη, κανονικοποιούµε

κάθε διαγώνιο υποµητρώο ώστε να γίνει στοχαστικό κατά γραµµές.

Παράδειγµα 6 Η παραπάνω ιδέα εφαρµόστηκε για τα ίδια δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν

στο πείραµα 3. Για τα δεδοµένα αυτά, ο αλγόριθµος έδωσε τη σωστή δοµή υποµητρώων, ενώ στις

περισσότερες περιπτώσεις ο αριθµός των υποµητρώων που προέκυψαν ήταν κοντά στον πραγµατικό

αριθµό (+ (1 - 4) υποµητρώα). Σε κάθε περίπτωση, ο αλγόριθµος έδωσε µέση εντροπία ίση µε 0.02

και µέσο λόγο σφαλµάτων 0.008. Οι πολύ µικρές αυτές τιµές υποδεικνύουν ότι, ακόµα και στην

περίπτωση που ο αλγόριθµος δεν έδωσε το σωστό αριθµό υποµητρώων, έδωσε «καθαρά» υποµητρώα

που περιέχουν γραµµές που αντιστοιχούν σε διακριτές, πραγµατικές οµάδες γραµµών.

7.4 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε δύο εφαρµογές των µεθόδων που αναπτύξαµε στα πλαίσια της

διδακτορικής διατριβής σε δύο συγκεκριµένα γραµµοαλγεβρικά προβλήµατα που δεν σχετίζον-

ται άµεσα µε προβλήµατα ανάκτησης πληροφορίας. Αρχικά παρουσιάσαµε την εφαρµογή της

«µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια του προβλήµατος υπολογισµού µη αρνητικών πα-

ϱαγοντοποιήσεων. Οι προτεινόµενες µέθοδοι, block και bisecting NNDSVD, έχουν στο πυρήνα

τους τον αλγόριθµο NNDSVD που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στον υπολογισµό µη

αρνητικών προσεγγίσεων, που µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν για τη αρχικοποίηση

επαναληπτικών σχηµάτων. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείξαµε ότι οι δύο

µέθοδοι αντιµετωπίζουν το πρόβληµα που εισάγει η χρήση του NNDSVD, µε την αύξηση του
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σφάλµατος όσο η τάξη της προσέγγισης αυξάνει. Επιπλέον, η µέθοδος block NNDSVD µπορεί να

επιταχύνει σηµαντικά το ϐασικό αλγόριθµο, ενώ σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσµατα χρήσης των

προτεινόµενων µεθόδων για την οµαδοποίηση κειµένων έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα.

Τέλος, παρουσιάσαµε µια εφαρµογή των υβριδικών σχηµάτων οµαδοποίησης που αναπτύξαµε

στα πλαίσια του προβλήµατος της µπλοκ διαγωνιοποίησης στοχαστικών µητρώων. Η µεθοδολογία

που προτείνουµε επεκτείνει τη διαιρετική µέθοδο από το (Fritzsche et al, 2008), χρησιµοποιώντας

σε κάθε ϐήµα κατά τη διάρκεια της διάσπασης τον αλγόριθµο 2means, καθώς και επιπλέον

πληροφορία από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη,

δείξαµε ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά το ϐασικό αλγόριθµο. Η

παραπάνω µέθοδος έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα και στην εφαρµογή της στην οµαδοποίηση

κειµένων. Επιπλέον, εισάγαµε µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία για τον υπολογισµό του αριθµού

των υποµητρώων. Με ϐάση τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή µπορεί να δώσει

τη σωστή δοµή, για συγκεκριµένες τουλάχιστον κλάσεις στοχαστικών µητρώων, χωρίς τη χρήση

κάποιας παραµέτρου.



Κεφάλαιο 8

Λογισµικό: Text to Matrix Generator

(TMG)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουµε το εργαλείο λογισµικού Text to Matrix Generator (TMG) που

έχουµε αναπτύξει στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Το TMG είναι ένα εργαλείο γραµµέ-

νο κατά κύριο λόγο σε MATLAB, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλο το εύρος προβληµάτων

ανάκτησης πληροφορίας που διαπραγµατευόµαστε στη διατριβή. Στην αρχική του µορφή, που

παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Ζεϊµπέκης, 2005), το

TMG περιελάµβανε ϱουτίνες για την κατασκευή και ανανέωση µητρώων όρων-κειµένων και δια-

νυσµάτων ερωτηµάτων και τµήµατα κώδικα για οµαδοποίηση. Πλέον, παρέχει ένα υπερσύνολο

λειτουργιών. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει µεθόδους για (i) κατασκευή και ανανέωση µητρώων

όρων-κειµένων, (ii) µείωση της διάστασης, (iii) υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, (iv)

ανάκτηση σχετικών κειµένων, (v) οµαδοποίηση και (vi) κατηγοριοποίηση.

΄Οπως αναφέραµε, το µεγαλύτερο τµήµα του TMG έχει υλοποιηθεί σε MATLAB. Εξαίρεση απο-

τελεί το τµήµα της κατασκευής ΜΟΚ, το οποίο έχει υλοποιηθεί επίσης σε Perl. Με τον τρόπο αυτό

προσπαθήσαµε να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες που παρέχει η Perl για την αποδοτική διαχεί-

ϱιση συµβολοσειρών, που δίνουν τη δυνατότητα χειρισµού µεγαλύτερων προβληµάτων. Το τµήµα

της κατασκευής ΜΟΚ είναι υλοποιηµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε η χρήση της Perl να είναι εντε-

λώς διαφανής για το χρήστη, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα χειρισµού σφαλµάτων και χρήσης

εναλλακτικών υλοποιήσεων, αυστηρά σε MATLAB. Στο τµήµα αυτό, το TMG υλοποιεί µια πληθώρα

τεχνικών προεπεξεργασίας µε στόχο την κατασκευή ΜΟΚ που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε

αλγορίθµους ανάκτησης πληροφορίας, που στηρίζονται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου. Πιο

αναλυτικά, το εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής κλασικών τεχνικών προεπεξεργασί-

ας όπως αφαίρεση κοινών όρων (stopword removal), απεικόνιση όρων στη ϱίζα τους (stemming),

αφαίρεση όρων µε ϐάση τη συχνότητα εµφάνισης και το µέγεθός τους και εφαρµογή ένα σύνολο

τεχνικών απόδοσης ϐαρών στους όρους. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης των ΜΟΚ

µε την προσθήκη νέων κειµένων ή την αποµάκρυνση υπαρχόντων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα

κατασκευής διανυσµάτων ερωτηµάτων χρησιµοποιώντας το υπάρχον λεξιλόγιο µιας συλλογής.
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Στα υπόλοιπα τµήµατα, υλοποιούνται το σύνολο των µεθόδων που έχουµε αναπτύξει στα πλαί-

σια της διατριβής, όπως επίσης και ένα σύνολο µεθόδων από τη ϐιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα,

το τµήµα υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης, παρέχει τη δυνατότητα υπολογισµού προ-

σεγγίσεων µέσω της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, της ανάλυσης σε κύριους άξονες, της «µεθοδολο-

γίας των αντιπροσώπων», τόσο µε το CLSI όσο και µε τη µέθοδο των κεντροειδών, της Semidiscrete

Decomposition (Kolda and O’Leary, 1998) και της µεθόδου SPQR (Berry et al, 2005b). Οι προ-

σεγγίσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την εφαρµογή

της µεθόδου της «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης» στο πλαίσιο του προβλήµατος της ανά-

κτησης σχετικών κειµένων. Το αντίστοιχο τµήµα παρέχει επίσης απλές µεθόδους ανάκτησης που

χρησιµοποιούν το αρχικό ΜΟΚ. Με ανάλογο τρόπο, οι παραγοντοποιήσεις που προκύπτουν από

τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών και τη «µεθοδολογία των αντιπροσώπων», µπορούν να χρησιµοποιη-

ϑούν για τη µείωση της διάστασης των ΜΟΚ στα πλαίσια του προβλήµατος κατηγοριοποίησης µε

χρήση των κατηγοριοποιητών kNearest Neighbors, Rocchio και LLSF (Yang and Chute, 1992).

Εναλλακτικά, κατά τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αρ-

χικά ΜΟΚ, ενώ υλοποιούνται οι συγκεκριµένοι κατηγοριοποιητές τόσο για singlelabel, όσο και

multilabel συλλογές. Για την περίπτωση των multilabel συλλογών, υλοποιείται η µέθοδος υπολο-

γισµού κατωφλίων SCut.FBR.1 (Yang, 2001). Για τον υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιή-

σεων έχουν υλοποιηθεί οι µέθοδοι αρχικοποίησης block και bisecting NNDSVD που στηρίζονται

σε υπάρχοντα κώδικα, καθώς και η µέθοδος πολλαπλασιαστικής ανανέωσης, ενώ τέλος παρέχεται

κώδικας και για τη µέθοδο ANLS (Kim and Park, 2008). Τέλος, στο τµήµα της οµαδοποίησης,

υλοποιούνται οι αλγόριθµοι kmeans και Spherical kmeans (Dhillon and Modha, 2001), καθώς

και το σύνολο των υβριδικών µεθόδων που παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3. Επιπλέον, οι µέθοδοι

αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό προσεγγίσεων χαµηλής τάξης µέσω της

«µεθοδολογίας των αντιπροσώπων». Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε την εµπειρία µας, το TMG είναι

από τα πλέον ολοκληρωµένα εργαλεία, εφόσον παρέχει ένα µεγάλο εύρος µεθόδων που µπορούν

να εφαρµοστούν για τη λύση των κυριότερων προβληµάτων ανάκτησης πληροφορίας.

Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο χρήστης έχει δύο δυνατότητες. Το σύνολο των συναρ-

τήσεων που περιέχονται στο TMG είναι πλήρως τεκµηριωµένες, κατά συνέπεια µπορεί ο χρήστης

που έχει µια σχετική εξοικείωση µε τη MATLAB να χρησιµοποιήσει κατευθείαν τις συναρτήσεις

αυτές από τη γραµµών εντολών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι γραφικές διεπαφές

που παρέχονται από το εργαλείο. Οι διεπαφές αυτές, διευκολύνουν πολύ τη χρήση του TMG,

ιδιαίτερα για χρήστες που δεν έχουν µεγάλη εµπειρία µε τη MATLAB, και καθιστούν το εργαλείο

κατάλληλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι η υλοποίηση έγινε µε τέτοιο

τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι εύκολα επεκτάσιµο, µε την έννοια ότι οι διεπαφές που

παρέχονται είναι καλά δοµηµένες και µπορούν να επεκταθούν µε την ενσωµάτωση νέων µεθόδων.

Ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση που υπαγορεύει τη δυνατότητα χρήσης λογισµικών εργα-

λείων σαν αποµακρυσµένες υπηρεσίες, µέσω του διαδικτύου, αναπτύξαµε επίσης ένα περιβάλλον

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του εργαλείου στο επί-

πεδο του client. Το Remote TMG, δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός υποσυνόλου λειτουργιών
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που παρέχει το TMG, µέσω του διαδικτύου, χωρίς να είναι καν απαραίτητη η εγκατάσταση της

MATLAB. Η υλοποίηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας έγινε σε PHP µε χρήση της MySQL. Στο επί-

πεδο του server, χρησιµοποιούνται εκτελέσιµα που δηµιουργούνται από τον MATLAB compiler,

ενώ το σύστηµα παρέχει µια υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών, µέσω της οποίας ο κάθε χρήστης

µπορεί να διαχειρίζεται τα δικά του αρχεία. Σηµειώνουµε ότι, η εκδοχή αυτή ϐρίσκεται σε πειρα-

µατικό στάδιο, ενώ η τρέχουσα έρευνά µας εστιάζεται σε ϑέµατα ασφάλειας και χρήσης µεθόδων

παραλληλίας, συνιστώσες που είναι απαραίτητες για την αποδοτική λειτουργία του συστήµατος.

Στη συνέχεια περιγράφουµε αναλυτικά το TMG. Στα ϑέµατα υλοποίησης, εστιάζουµε κυρίως

στο τµήµα της κατασκευής ΜΟΚ και στο Remote TMG, ενώ η λειτουργικότητα που παρέχεται

περιγράφεται µέσω συγκεκριµένων παραδειγµάτων. Τέλος, σηµειώνουµε ότι συµπληρωµατικά

στοιχεία δίνονται στο Παράρτηµα Β΄.

8.1 Λογισµικό ανάκτησης πληροφορίας

Αρχικά, παραθέτουµε µια σύντοµη επισκόπηση ορισµένων εργαλείων λογισµικού, που µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για την προεπεξεργασία συλλογών κειµένου και τη λύση προβληµάτων ανά-

κτησης πληροφορίας. Το σύνολο που παρουσιάζουµε αφορά εργαλεία ανοιχτού κώδικα (open

source), τα οποία αποτελούν, µε ϐάση τις αναφορές χρήσης τους, ορισµένα από τα σηµαντικότερα

εργαλεία ανάκτησης πληροφορίας. ΄Ενα από τα σηµαντικότερα εργαλεία λογισµικού αυτής της

κατηγορίας, είναι το General Text Parser (GTP) (Giles et al, 2003). Το εργαλείο αυτό είναι γραµ-

µένο σε C++ και Java και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την κατασκευή ΜΟΚ όσο και την

εφαρµογή ϕασµατικών αλγορίθµων, όπως η µέθοδος «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής ∆εικτοδότη-

σης». Το PGTP αποτελεί την παράλληλη υλοποίηση του GTP και στηρίζεται στο MPI. Και τα δύο

εργαλεία είναι διαθέσιµα από την ιστοσελίδα που διατηρούν οι συγγραφείς του στο πανεπιστήµιο

του Tennessee1. Στην ιστοσελίδα αυτή, παρέχονται πληροφορίες για το LSI, όπως σύνδεσµοι προς

σχετικό λογισµικό (µεταξύ των οποίων και το TMG), σχετικές εργασίες, µαθήµατα και ενδεικτικές

συλλογές κειµένων.

Ανάλογη λειτουργικότητα προσφέρει η µηχανή αναζήτησης της Telcordia2 (Chen et al, 2001).

Η µηχανή αυτή, στηρίζεται όπως και το GTP, στο LSI. ΄Ενα ακόµα ευρύτατα χρησιµοποιούµενο

πακέτο λογισµικού είναι το Lemur3 που είναι γραµµένο σε C++ και στηρίζεται στη δοµή των αντε-

στραµµένων αρχείων. Η δοµή αυτή, που όπως αναφέραµε, αποτελεί µια εναλλακτική προσέγγιση

έναντι των αραιών µητρώων, χρησιµοποιείται όπως ϑα δούµε στη συνέχεια σα µεταβατική δοµή

αποθήκευσης στην υλοποίηση του TMG.

΄Ενα από τα πλέον χρησιµοποιούµενα εργαλεία, µε ϐάση τις αναφορές χρήσης του, είναι

το Weka4 (Witten and Frank, 2005). Το Weka είναι γραµµένο σε Java και παρέχει γραφική

διεπαφή µέσω της οποίας µπορεί ο χρήστης να εφαρµόσει ένα εύρος µεθόδων προεπεξεργασίας,

1http://www.cs.utk.edu/∼lsi/.
2http://lsi.research.telcordia.com/.
3http://www.lemurproject.org/.
4http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/.



168 Λογισµικό: Text to Matrix Generator (TMG)

΄Ονοµα Λειτουργικό Σύστηµα Γλώσσα Περιγραφή

GTP Linux C++, Java Εργαλείο προεπεξεργασίας και

ανάκτησης σχετικών κειµένων

(υλοποίηση LSI).

PGTP Linux C++ Παράλληλη υλοποίηση του

GTP µε χρήση του MPI.

Bow Linux C Εργαλείο προεπεξεργασίας και

ανάκτησης σχετικών κειµένων

και οµαδοποίησης.

Weka Windows, Linux Java Περιβάλλον για προεπεξερ-

γασία συλλογών, οµαδοποίη-

ση, κατηγοριοποίηση, επιλο-

γή χαρακτηριστικών και οπτι-

κοποίηση.

Lemur Windows, Linux C, C++ Εργαλείο που υλοποιεί αλγο-

ϱίθµους προεπεξεργασίας και

ανάκτησης πληροφορίας.

CLUTO Windows, Linux Perl Εργαλείο για οµαδοποίηση.

Περιλαµβάνει εργαλεία οπτι-

κοποίησης.

Telcordia SE Web interface C++ Η µηχανή αναζήτησης της Te

rcordia που στηρίζεται στο LSI.

MC toolkit Linux C++ Εργαλείο προεπεξεργασίας και

οµαδοποίησης.

Πίνακας 8.1: Εργαλεία λογισµικού ανοιχτού κώδικα για προβλήµατα ανάκτησης πληροφορίας.
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οµαδοποίησης και κατηγοριοποίησης. Επιπλέον, είναι δυνατή η διαχείριση τόσο αριθµητικών όσο

και κατηγορηµατικών δεδοµένων.

΄Αλλα εργαλεία είναι το CLUTO5 (Karypis, 2002) που υλοποιεί ένα σύνολο τεχνικών οµαδοποίη-

σης, και επίσης περιλαµβάνει εργαλεία οπτικοποίησης και το MC Toolkit6 στο οποίο υλοποιούνται

αλγόριθµοι οµαδοποίησης σε C++.

Τέλος, ένα ακόµα ευρύτατα χρησιµοποιούµενο εργαλείο λογισµικού είναι το Bow7 (McCallum,

1996) . Το εργαλείο Bow αποτελείται από τρία δοµικά στοιχεία :

Rainbow. Πρόκειται για ένα εκτελέσιµο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή

ΜΟΚ, όπως επίσης και για την εφαρµογή αλγορίθµων κατηγοριοποίησης, όπως οι αλγόριθ-

µοι Bayes, Probabilistic Indexing και kNearest Neighbor.

Arrow. Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή του ϐασικού διανυσµα-

τικού µοντέλου σε ερωτήµατα χρήστη.

Crossbow. Το πρόγραµµα αυτό υποστηρίζει ένα σύνολο αλγορίθµων οµαδοποίησης.

΄Ολα τα παραπάνω εργαλεία, σηµειώνονται στον Πίνακα 8.1. Παρατηρήσουµε, ότι όλα έχουν

υλοποιηθεί σε γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως η C++ και η Java.

8.2 Το περιβάλλον MATLABr

Τα τελευταία χρόνια, ένα µεγάλο ποσοστό χρηστών από την κοινότητα της γραµµικής άλγεβρας,

επιλέγει τη χρήση της MATLAB. Στον τοµέα της ανάκτησης πληροφορίας, µεγάλο µέρος των απο-

τελεσµάτων που παρουσιάζονται στη ϐιβλιογραφία υλοποιούνται σε MATLAB, ενώ τα τελευταία

χρόνια χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο σε σχετικά µαθήµατα. Το γεγονός αυτό οφείλεται

κατά κύριο λόγο στην ευκολία υλοποίησης που προσφέρει η MATLAB και σχετίζεται µε την εν-

σωµάτωση σύγχρονων αλγορίθµων ΥΓΑ που στηρίζονται σε ϐιβλιοθήκες λογισµικού, αλλά κυρίως

στην πολύ απλή διεπαφή χρήσης αυτών των αλγορίθµων που προσφέρονται στο χρήστη. Επιπλέον,

αν και αρχικά η MATLAB δηµιουργήθηκε σαν ένα περιβάλλον µαθηµατικών υπολογισµών, όπως

υποδηλώνει και το όνοµα της (MATrix LABoratory), πλέον προσφέρει ένα υπερσύνολο δυνατοτή-

των, όπως δοµές δεδοµένων και αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. ΄Ενα χαρακτηριστικό στο

οποίο στηρίζεται το TMG, και στο οποίο οφείλεται σε µεγάλο ϐαθµό η ευρεία χρήση της MATLAB,

είναι η δυνατότητα χρήσης και υπολογισµών µε αραιά µητρώα. Τέλος, µία ακόµα δυνατότητα

που χρησιµοποιούµε στα πλαίσια της υλοποίησης του TMG, είναι η αποδοτική διαχείριση των

συµβολοσειρών που έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα στις τελευταίες εκδόσεις.

Στη συνέχεια, περιγράφουµε τα κυριότερα χαρακτηριστικά και δοµικά στοιχεία της MATLAB

που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της υλοποίησης του TMG. Πλήρη εγχειρίδια περιγραφής της

5http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/views/cluto.
6http://www.cs.utexas.edu/users/dml/software/mc/.
7http://www.cs.cmu.edu/∼mccallum/bow/.
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χρήσης της MATLAB παρέχονται από τη Mathworks, εταιρεία που παράγει τη MATLAB, στη σελίδα

της8. Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στο ϐιβλίο ‘‘MATLAB Guide’’ των Desmond

Higham και Nicolas Higham (Higham and Higham, 2005), το οποίο αποτελεί ένα έξοχο εισαγωγικό

εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος της MATLAB.

Στον Πίνακα 8.2 δίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά στην εξέλιξη των εκδόσεων της MAT

LAB. Τα στοιχεία που αφορούν µέχρι και την έκδοση R14 προέρχονται από το (Higham and

Higham, 2005). Σηµειώνουµε ότι στον πίνακα αυτό περιγράφουµε ενδεικτικά ορισµένα από τα

νέα χαρακτηριστικά ανά έκδοση (για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης

παραπέµπεται στην ιστοσελίδα της Mathworks9). Στην αρχική έκδοση, που γράφτηκε από τον

Cleve Moler σε Fortran, η MATLAB παρείχε ένα πολύ µικρό υποσύνολο των δυνατοτήτων που

παρέχει σήµερα. Παρόλα αυτά, ακόµα και οι πρώιµες εκδόσεις, χρησιµοποιήθηκαν ευρύτατα

από την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και από επιχειρήσεις (Higham and Higham, 2005).

΄Οπως ήδη αναφέραµε, η µεγάλη επιτυχία της MATLAB οφείλεται στην ενσωµάτωση αποδοτι-

κών αλγορίθµων ΥΓΑ που στηρίζονται σε σύγχρονες ϐιβλιοθήκες όπως η ARPACK και η LAPACK.

Ακόµα σηµαντικός παράγοντας, είναι η ευκολία υλοποίησης που προσφέρει, µέσω της ιδιαίτερα

ϕιλικής διεπαφής τόσο σε επίπεδο κώδικα, όσο και γραφικού περιβάλλοντος. Στην τρέχουσα έκδο-

σή της (7.8-R2009α), η MATLAB αποτελεί ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον επίλυσης προβληµάτων,

που έχει επεκτείνει τη λειτουργικότητά του µε την ενσωµάτωση περισσότερο εξειδικευµένων λει-

τουργιών τόσο στο κοµµάτι της ΥΓΑ, όσο και σε επιπλέον εφαρµογές, όπως λειτουργίες διαχείρισης

συµβολοσειρών που χρησιµοποιεί το TMG.

Σύµφωνα µε το (Higham and Higham, 2005), τα πλεονεκτήµατα της MATLAB έναντι άλλων

περιβαλλόντων Επιστηµονικού Υπολογισµού συνοψίζονται στα εξής :

• Επιτρέπει γρήγορη και εύκολη κωδικοποίηση σε µια γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου.

• Η διαχείριση των δοµών δεδοµένων επιτυγχάνεται σε µεγάλο ϐαθµό από το ίδιο το σύστηµα

χωρίς τη µεσολάβηση του χρήστη. Για παράδειγµα δεν είναι απαραίτητη η αρχικοποίηση των

µεταβλητών, ενώ η µετατροπή µεταξύ τύπων εκτελείται από το ίδιο το σύστηµα µε ιδιαίτερα

διαφανή τρόπο.

• Προσφέρεται ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον για εύκολο πειραµατισµό και αποσφαλµά-

τωση.

• Προσφέρονται υψηλού επιπέδου γραφικά και εργαλεία οπτικοποίησης.

• Τα M-αρχεία µπορούν να εκτελεστούν σε ένα µεγάλο εύρος υπολογιστικών συστηµάτων.

• Η σχεδίαση της MATLAB επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων εργαλείων (toolboxes) που

προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα.

8http://www.mathworks.com
9http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/rn/rn_intro.html.



8.2 Το περιβάλλον MATLABr 171

΄Ετος ΄Εκδοση Χαρακτηριστικά

1978 Classic MATLAB Η πρωτότυπη έκδοση σε Fortran.

1984 MATLAB 1 Η αρχική έκδοση γραµµένη σε C.

1985 MATLAB 2 30% περισσότερες συναρτήσεις, τεκµηρίωση.

1987 MATLAB 3 Γρηγορότερος διερµηνευτής, εισαγωγή γραφικών.

1992 MATLAB 4 Αραιά µητρώα, οπτικοποίηση, κίνηση, αποσφαλµατωτής, ει-

σαγωγή Handle Graphics, υποστήριξη Microsoft Windows.

1997 MATLAB 5 Εισαγωγή profiler, αντικειµεστραφούς προγραµµατισµού,

πολυδιάστατων µητρώων, cell arrays , περισσότερων τε-

χνικών επίλυσης για αραιά µητρώα, επιλυτών συνήθως δια-

ϕορικών εξισώσεων, ϐοήθειας µέσω ϕυλλοµετρητή.

2000 MATLAB 6 (R12) Νέες δυνατότητες στην επιφάνεια εργασίας του περιβάλλοντος,

νέες υλοποιήσεις ϐασισµένες σε LAPACK και BLAS, αντικεί-

µενα χειρισµού συναρτήσεων, υλοποιήσεις ϐασισµένες στην

ARPACK, επιλυτές για προβλήµατα συνοριακών συνθηκών και

µερικών διαφορικών εξισώσεων, υποστήριξη Java.

2002 MATLAB 6.5 (R13) Βελτίωση απόδοσης σε ϐασικές πράξεις γραµµικής άλγεβρας

για Pentium 4, καλύτερος χειρισµός σφαλµάτων.

2004 MATLAB 7.0 (R14) Υποστήριξη ακέραιας αριθµητικής και αριθµητικής µονής

ακρίβειας, ανώνυµων και εµφωλευµένων συναρτήσεων, δυνα-

τότητα µετατροπής M-αρχείων σε HTML, Latex, κ.α., εισαγω-

γή νέων δυνατοτήτων στο σχεδιασµό γραφικών παραστάσεων.

2005 MATLAB 7.1 (R14SP3) Νέες συναρτήσεις, εργαλεία απεικόνισης κ.α.

2006 MATLAB 7.2 (R2006a) ∆ιαχείριση µεγαλύτερων δεδοµένων, νέες δυνατότητες επεξερ-

γασίας αραιών δεδοµένων κ.α.

2006 MATLAB 7.3 (R2006b) Νέες συναρτήσεις, εργαλεία απεικόνισης κ.α.

2007 MATLAB 7.4 (R2007a) Πολυνηµατισµός, ϐελτίωση συναρτήσεων επεξεργασίας

αραιών µητρώων κ.α.

2007 MATLAB 7.5 (R2007b) Αναβάθµιση LAPACK, BLAS, µεγαλύτερα µητρώα κ.α.

2008 MATLAB 7.6 (R2008a) Νέες δυνατότητες σε πολυνηµατικές υλοποιήσεις κ.α.

2008 MATLAB 7.7 (R2008b) Νέες συναρτήσεις κ.α.

2009 MATLAB 7.8 (R2009a) Βελτιωµένη πολυνηµατική υποστήριξη, χρήση µέχρι 8 πυρή-

νων για PCT κ.α..

Πίνακας 8.2: Εξέλιξη εκδόσεων της MATLAB από το (Higham and Higham, 2005).
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• ΄Ενα µεγάλο εύρος αρχείων MATLAB διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. ΄Ενα υποσύνολο

αυτών είναι εύκολα προσβάσιµο µέσω της ίδιας της Mathworks, µέσω των πυλών ανταλλαγής

συνδέσµων10 και αρχείων11.

Τα παραπάνω στοιχεία δικαιολογούν την ευρεία χρήση της MATLAB, η οποία µε τη σειρά της

αποτέλεσε το κίνητρο για τη δηµιουργία του TMG. Στη συνέχεια, περιγράφουµε ορισµένα ϐασικά

χαρακτηριστικά της MATLAB.

Μετά την έκδοση 5, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της MATLAB στηρίζεται στο αντικειµενο-

στραφή προγραµµατισµό. Στην τρέχουσα έκδοση της η MATLAB υποστηρίζει τους εξής ϐασικούς

τύπους δεδοµένων (κλάσεις):

• double, single, integer : τύποι αριθµητικών δεδοµένων.

• char : συµβολοσειρές.

• cell : µητρώα στοιχείων µε αντικείµενα διαφορετικών τύπων δεδοµένων.

• sparse : αραιά µητρώα.

• struct : δοµές.

• function handles : έµµεση κλήση συναρτήσεων.

• Κλάσεις και αντικείµενα Java : παροχή διεπαφής για προσπέλαση κλάσεων Java.

Στην τρέχουσα έκδοση του, το TMG χρησιµοποιεί αποκλειστικά αριθµητικά δεδοµένα τύπου

double . Οι µεταβλητές τύπου char χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση του κειµένου και

του λεξιλογίου. Ο τύπος cell αποτελεί µια πολύ χρήσιµη δοµή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί

για την αποθήκευση πολλαπλών αντικειµένων διαφορετικών τύπων, σε ένα αντικείµενο. Ο τύπος

cell χρησιµοποιείται σε µεγάλο ϐαθµό στην υλοποίηση του TMG κατά τη ϕάση δηµιουργίας του

λεξιλογίου της συλλογής. Τέλος, ένας ακόµα τύπος που χρησιµοποιείται ιδιαίτερα κατά την υλο-

ποίηση του TMG, είναι ο τύπος αραιών µητρώων, sparse . Το ϑέµα αυτό καλύπτεται λεπτοµερώς

στη συνέχεια.

8.2.1 Βασικές πράξεις γραµµικής άλγεβρας και αραιά µητρώα

Το περιβάλλον της MATLAB περιέχει υλοποιήσεις ϐασικών πράξεων γραµµικής άλγεβρας, όπως

λύση συστηµάτων και υπολογισµός ιδιοτιµών, που ϐασίζονται σε σύγχρονες ϐιβλιοθήκες όπως

η ARPACK (Lehoucq et al, 1998) και η LAPACK (Anderson et al, 1999). Οι ϐιβλιοθήκες αυ-

τές µε τη σειρά τους στηρίζονται σε υλοποιήσεις των BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines)

(Lawson et al, 1979) . Πρόκειται για ένα πρότυπο κωδικοποίησης ϐασικών πράξεων, όπως ο

πολλαπλασιασµός µητρώου-διανύσµατος, ο πολλαπλασιασµός µητρώων, λύση συστήµατος κ.λπ.

10http://www.mathtools.net/.
11http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/.
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Πιο συγκεκριµένα το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει τρία επίπεδα που περιγράφουµε στη συνέχεια

εν συντοµία (Dongarra et al, 1991):

BLAS1. Περιλαµβάνει ϐασικές πράξεις που εκτελούνται αυστηρά σε διανύσµατα, όπως εσωτερικό

γινόµενο (dot , d← x>y), πρόσθεση διανυσµάτων (saxpy, daxpy12, y ← αx+y), Ευκλείδεια

νόρµα (n← ‖x‖), κ.α. ΄Ολες αυτές οι πράξεις έχουν κόστος O(n) πράξεις.

BLAS2. Περιλαµβάνει πράξεις µητρώων-διανυσµάτων που έχουν κόστος O(n2), όπως πολλα-

πλασιασµός µητρώου-διανύσµατος (π.χ. y = αAx + βy), ανανεώσεις πρώτης τάξης (π.χ.

y = axy> + A) και λύση συστηµάτων τριγωνικών µητρώων (π.χ. x = T−1x, όπου T άνω ή

κάτω τριγωνικό).

BLAS3. Περιλαµβάνει πράξεις µητρώων µε κόστος O(n3), όπως πολλαπλασιαµό µητρώων (π.χ.

C = αAB + βC), ανανέωσης τάξης-k (π.χ. C = αAA> + βC), πολλαπλασιασµό γενικού

µητρώου µε τριγωνικό (π.χ. B = αTB) και επίλυση τριγωνικών συστήµατος µε πολλαπλά

δεξιά µέλη (π.χ. B = αT−1B, όπου T άνω ή κάτω τριγωνικό).

Μέχρι την έκδοση R13, η MATLAB, χρησιµοποιούσε την υλοποίηση ATLAS (Automatically

Tuned Linear Algebra Software) (Antoine et al, 2001) . Το εργαλείο αυτό ανήκει σε µια ειδική κα-

τηγορία εργαλείων λογισµικού που προσφέρουν εναλλακτικές υλοποιήσεις για διάφορους τύπους

αρχιτεκτονικής (AEOS, Automated Empirical Optimization of Software), µε στόχο τη ϐελτίωση

της απόδοσης των λειτουργιών που υποστηρίζουν, µε ϐάση τα χαρακτηριστικά του συστήµατος στο

οποίο εκτελούνται. Από την έκδοση R14 και µετά, το εργαλείο ATLAS αντικαταστάθηκε από τη

ϐιβλιοθήκη Math Kernel Library (MKL) της Intel13.

΄Ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της MATLAB που έχει αυξήσει κατά πολύ τη

δηµοτικότητά της, είναι η τεχνολογία αραιών µητρώων που προσφέρει. Είναι γνωστό ότι τα προ-

ϐλήµατα µεγάλης κλίµακας του Επιστηµονικού Υπολογισµού οδηγούν συνήθως σε αραιά µητρώα

(Duff et al, 1989). Σε αυτή την κλάση προβληµάτων ανήκουν και τα προβλήµατα ανάκτησης πλη-

ϱοφορίας. Γι΄ αυτό το λόγο, η τεχνολογία αραιών µητρώων, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ως γνωστικό

αντικείµενο του Επιστηµονικού Υπολογισµού. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχει υιοθε-

τηθεί συµπληρωµατικά µε τις BLAS, ένα πρότυπο υπολογισµών για αραιά µητρώα. Το πρότυπο

αυτό που καλείται sparse BLAS (Duff et al, 2002, 1997), περιέχει ένα υποσύνολο λειτουργιών των

BLAS. Συγκεκριµένα, το πρότυπο περιλαµβάνει στο επίπεδο 1 απλές λειτουργίες όπως dot και

saxpy, στο επίπεδο 2 ϱουτίνες πολλαπλασιασµού µητρώου-διανύσµατος και λύσης τριγωνικών συ-

στηµάτων, και τέλος στο επίπεδο 3 ϱουτίνες πολλαπλασιασµού µητρώων και επίλυσης τριγωνικών

συστηµάτων µε πολλαπλά δεξιά µέλη.

Η MATLAB, ως ένα από τα εξέχοντα περιβάλλοντα επίλυσης προβληµάτων του Επιστηµονικού

Υπολογισµού, υλοποιεί και χρησιµοποιεί τεχνολογία αραιών µητρώων από την έκδοση 5 και µετά

(Dongarra et al, 1991). Αν και δεν υιοθετείται άµεσα το πρότυπο sparse BLAS, οι υλοποιήσεις που

12Το πρώτο γράµµα αντιστοιχεί στον τύπο της αριθµητικής που χρησιµοποιείται, single, double , κ.λπ.
13http://software.intel.com/enus/intelmkl/.
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Σχήµα 8.1: Η αναπαράσταση που χρησιµοποιεί η MATLAB για αραιά µητρώα.

προσφέρει και αφορούν τα αραιά µητρώα, παρουσιάζουν πολύ σηµαντικές ϐελτιώσεις σε ϐασικές

λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα, όπως ήδη αναφέραµε, είναι δυνατή η χρήση µιας ειδικής δοµής

που καλείται «sparse array», µέσω της οποίας µπορούµε να εξοικονοµήσουµε µνήµη. Αναλυτική

περιγραφή παρέχεται στις εργασίες (Gilbert et al, 1992). Τα αραιά µητρώα στη MATLAB αποθη-

κεύονται εσωτερικά σε µορφή Compressed Sparse Column (CSC). Συγκεκριµένα, αν υποθέσουµε

ότι ένα m× n µητρώο περιέχει nnz µη µηδενικά στοιχεία, η MATLAB χρησιµοποιεί για την απο-

ϑήκευση του δύο διανύσµατα s, i, µήκους nnz, που περιέχουν το µεν πρώτο τα µη µηδενικά

στοιχεία του µητρώου από την πρώτη προς την τελευταία στήλη, και το δεύτερο τους δείκτες προς

τις αντίστοιχες γραµµές, και ένα διάνυσµα j, µήκους n + 1, που περιέχει στις n πρώτες ϑέσεις

δείκτες προς τα δύο πρώτα διανύσµατα που αντιστοιχούν στα πρώτα µη µηδενικά στοιχεία κάθε

στήλης, και στην τελευταία ϑέση το πλήθος nnz των µη µηδενικών στοιχείων. Τα παραπάνω πα-

ϱουσιάζονται στο Σχήµα 8.1. Στην πράξη, κατά τη δηµιουργία ενός αραιού µητρώου, η MATLAB

δεσµεύει µια περιοχή µνήµης συγκεκριµένου µεγέθους nzmax(A), που αποτελεί µια προσέγγιση

της απαιτούµενης µνήµης. Στην τρέχουσα έκδοσή της η MATLAB, χρησιµοποιεί πραγµατικούς

αριθµούς µεγέθους 8 bytes και ακεραίους µεγέθους 4 bytes. Κατά συνέπεια, ο χώρος που απαι-

τείται για την αποθήκευση ενός αραιού µητρώου είναι ίσος µε Mem(A) = 12nzmax(A)+ 4(n+ 1)

bytes. Συνεπώς, για µη τετραγωνικά µητρώα οι απαιτήσεις σε µνήµη είναι µη συµµετρικές µε την

έννοια ότι Mem(A) 6= Mem(A>). Βέβαια για µεγάλα µητρώα, η διαφορά 4|m− n| είναι µικρή σε

σχέση µε τις συνολικές απαιτήσεις µνήµης.

Η χρήση του παραπάνω σχήµατος αποθήκευσης, σε συνδυασµό µε την υλοποίηση εξειδικευ-

µένων µεθόδων για αραιά µητρώα, επιταχύνει ιδιαίτερα ϐασικές πράξεις όπως ο υπολογισµός της

διάσπασης ιδιαζουσών τιµών που ϐρίσκεται στον πυρήνα των ϕασµατικών µεθόδων ανάκτησης

πληροφορίας που µελετούµε. Επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση των δοµών δεδοµένων

και µεθόδων για αραιά µητρώα που υλοποιούνται στη MATLAB, δίνονται στην εργασία (Gilbert

et al, 1992).
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΄Ετος ΄Εκδοση Χαρακτηριστικά

2004 1.0 (R1) Αρχική έκδοση που περιλαµβάνει υλοποιήσεις για δηµιουρ-

γία και ανανέωση ΜΟΚ, οµαδοποίηση και ανάκτηση σχετικών

κειµένων.

2004 1.1 (R2) Βελτιστοποίηση µεθόδων κατασκευής και ανανέωσης ΜΟΚ µε

χρήση διανυσµατικών εντολών MATLAB.

2005 2.0 (R3) Βελτιστοποίηση κώδικα και γραφικών διεπαφών.

2007 3.0 (R4) Βελτιστοποίηση κώδικα και υλοποίηση αλγορίθµου Spherical

kmeans.

2007 4.0 (R5) Ενσωµάτωση υλοποιήσεων Perl για την κατασκευή και ανα-

νέωση ΜΟΚ, δυνατότητα χρήσης MySQL, υλοποιήσεις µεθό-

δων υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης και κατηγο-

ϱιοποίησης και νέων µεθόδων οµαδοποίηση, εισαγωγή γρα-

ϕικών διεπαφών.

2008 5.0 (R6) Εισαγωγή µεθόδων υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντο-

ποιήσεων και αντίστοιχης διεπαφής, ϐελτιστοποίηση κώδικα

και εργαλείων οπτικοποίησης.

Πίνακας 8.3: Οι εκδόσεις του TMG.

8.3 Text to Matrix Generator

΄Οπως αναφέραµε, ϐασικό χαρακτηριστικό των ΜΟΚ είναι η µεγάλη αραιότητα τους. Το γεγονός

αυτό ευνοεί τη χρήση ειδικών δοµών δεδοµένων και αλγορίθµων, για την αποδοτική αποθήκευση

και διαχείρισή τους. ΄Οπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό της

MATLAB, είναι ότι προσφέρει τόσο τις κατάλληλες δοµές, όσο και τις κατάλληλες υλοποιήσεις για

τη διαχείριση τέτοιων γραµµοαλγεβρικών δοµών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την δηµο-

τικότητα της MATLAB, αποτέλεσε το κίνητρο για τη δηµιουργία ενός εργαλείου λογισµικού, που

ϑα περιλαµβάνει ένα σύνολο µεθόδων προεπεξεργασίας κειµενικής πληροφορίας και ανάκτησης

πληροφορίας.

Το εργαλείο (ή εργαλειοθήκη - toolbox) Text to Matrix Generator (TMG) (Zeimpekis and

Gallopoulos, 2006b, 2005b) παρέχει µια συλλογή µεθόδων για τη δηµιουργία των κατάλληλων

αλγοριθµικών δοµών που προέρχονται από συλλογές κειµένων και τη χρήση τους στην επίλυ-

ση προβληµάτων ανάκτησης πληροφορίας. Στην αρχική του έκδοση (2004), το TMG παρείχε

µεθόδους κατασκευής και ανανέωσης ΜΟΚ και στοιχειώδεις υλοποιήσεις για οµαδοποίηση και

ανάκτηση σχετικών κειµένων. Στον Πίνακα 8.3, δίνουµε την εξέλιξη των εκδόσεων του εργαλείου.

Στην τρέχουσα έκδοσή του, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για :

. κατασκευή και ανανέωση ΜΟΚ

. υπολογισµό παραγοντοποιήσεων χαµηλής τάξης
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. υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων

. ανάκτηση σχετικών κειµένων

. οµαδοποίηση και

. κατηγοριοποίηση

Ειδικότερα, στο τµήµα που αφορά στην κατασκευή ΜΟΚ, υλοποιείται το σύνολο µεθόδων

προεπεξεργασίας που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2 και συγκεκριµένα :

. Αφαίρεση κοινών όρων (stopword removal), όπως σύνδεσµοι και προθέσεις, που δεν προ-

σφέρουν σηµαντική πληροφορία σαν όροι δεικτοδότησης.

. Απεικόνιση των όρων στις ϱίζες τους (stemming) µε στόχο τον περιορισµό του λεξιλογίου

και ταυτόχρονα την αντιµετώπιση προβληµάτων που εισάγει η πολυπλοκότητα της γλώσσας

(συνωνυµία, πολυσηµία).

. Απόδοση ϐαρών στους όρους (term weighting) µε στόχο την εκτίµηση της σπουδαιότητας

κάθε όρου σε κάθε κείµενο, χρησιµοποιώντας ενδεχοµένως πληροφορία από όλη τη συλλογή,

όπως εξηγούµε και στη συνέχεια.

. Περιορισµός πολύ µικρών όρων, που πιθανώς να µην υπάρχουν από παράλειψη στη λίστα

κοινών όρων ή πολύ µεγάλων όρων, που µπορεί να προέρχονται από τυπογραφικά λάθη ή

κακή χρήση της γλώσσας.

. Περιορισµός όρων που εµφανίζονται λίγες ϕορές και έχουν µικρή πιθανότητα χρήσης σαν

όροι αναζήτησης, ή πολλές ϕορές και δεν ϐοηθούν στο ϕιλτράρισµα της επιθυµητής πληρο-

ϕορίας. Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται τοπικά σε κάθε κείµενο ή σε ολόκληρη τη συλλογή.

Πέραν της κατασκευής των ΜΟΚ, το TMG παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσής τους µε την προσθήκη

νέων κειµένων ή την αποµάκρυνση υπαρχόντων ή την ανανέωση του µητρώου χρησιµοποιώντας

διαφορετικές τιµές για τις τεχνικές προεπεξεργασίας (π.χ. χρήση εναλλακτικών σχηµάτων απόδο-

σης ϐαρών). Στην τελευταία περίπτωση, όπως ϑα αναλύσουµε στη συνέχεια, ϑα πρέπει να είναι

διαθέσιµη µια δοµή που προκύπτει κατά την κατασκευή του ΜΟΚ. Επιπλέον, παρέχεται η δυ-

νατότητα κατασκευής διανυσµάτων ερωτηµάτων χρησιµοποιώντας ένα υποσύνολο των τεχνικών

προεπεξεργασίας που αναφέρθηκαν και το λεξιλόγιο της συλλογής που προκύπτει κατά τη ϕάση

δηµιουργία του ΜΟΚ, που µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή µεθόδων

ανάκτησης και κατηγοριοποίησης. Τέλος, τα κείµενα της συλλογής µπορούν επίσης να αποθη-

κευτούν σε µια ϐάση δεδοµένων µε χρήση του σχεσιακού συστήµατος ϐάσεων δεδοµένων MySQL,

για περαιτέρω επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η MySQL πρέπει να είναι ήδη εγκατεστηµένη

στο σύστηµα, ενώ σηµειώνουµε ότι η χρήση της είναι προαιρετική.

Στο τµήµα υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης, παρέχεται σήµερα η δυνατότητα χρή-

σης των παρακάτω µεθόδων :
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. διάσπαση ιδιαζουσών τιµών

. ανάλυση σε κύριους άξονες

. CLSI (Zeimpekis and Gallopoulos, 2005a, 2006a)

. µέθοδος των κεντροειδών (Park et al, 2003)

. Semidiscrete Decomposition (Kolda and O’Leary, 1998)

. SPQR (Berry et al, 2005b)

Για το πρώτο ϐήµα της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα σύνολο

αλγορίθµων οµαδοποίησης, συγκεκριµένα οι µέθοδοι kmeans (Lloyd, 1982), Spherical kmeans

(Dhillon and Modha, 2001), PDDP (Boley, 1998b; Zeimpekis and Gallopoulos, 2003) και το

σύνολο των υβριδικών µεθόδων που παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3 (Zeimpekis and Gallopoulos,

2008b; Zeimpekis and Gallopoulos, 2007).

Για τον υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, υλοποιούνται οι αλγόριθµοι αρχικο-

ποίησης που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 7. Συγκεκριµένα για τη µέθοδο NNDSVD χρησιµο-

ποιείται η υλοποίηση από το (Boutsidis et al, 2008), ενώ επιπλέον υλοποιούνται οι αλγόριθµοι

block και bisecting NNDSVD (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008a). Επιπλέον, παρέχεται η δυ-

νατότητα χρήσης των αποτελεσµάτων οποιουδήποτε από τους αλγορίθµους οµαδοποίησης που

αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της µεθόδου αρχικοποίησης που προτείνεται από τους Wild et al. στο

(Wild et al, 2004), καθώς επίσης και αρχικοποίησης µε τυχαίους παράγοντες. Στη συνέχεια, τα

αποτελέσµατα της αρχικοποίησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ϐελτίωση των µη αρνη-

τικών παραγόντων, µέσω των µεθόδων πολλαπλασιαστικής ανανέωσης (Lee and Seung, 2001) και

ANLS (Kim and Park, 2008).

Για την ανάκτηση σχετικών κειµένων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε το ϐασικό µοντέλο ∆ιανυ-

σµατικού Χώρου, είτε η «Λανθάνουσα Σηµασιολογική Ανάλυση». Στη δεύτερη περίπτωση, µπορούν

να χρησιµοποιηθούν οποιεσδήποτε από τις προσεγγίσεις που αναφέραµε. ΄Οπως αναφέραµε, η

διαδικασία της ανάκτησης εφαρµόζεται για ερωτήµατα των οποίων τα διανύσµατα κατασκευάζονται

από τις συναρτήσεις δεικτοδότησης που αναφέραµε, µε δεδοµένο το λεξιλόγιο της συλλογής, ενώ

µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µετρικές οµοιότητας του εσωτερικού γινοµένου και του συνηµι-

τόνου της γωνίας.

Για την οµαδοποίηση των ΜΟΚ, όπως αναφέραµε, υλοποιούνται οι εξής µέθοδοι :

. kmeans (Lloyd, 1982)

. Spherical kmeans (Dhillon and Modha, 2001)

. PDDP και PDDP(l) (Boley, 1998b; Zeimpekis and Gallopoulos, 2003)

. τα υβριδικά σχήµατα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 (Zeimpekis and Gallopoulos,

2008b; Zeimpekis and Gallopoulos, 2007)
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Για τους αλγορίθµους kmeans και Spherical kmeans µπορεί να χρησιµοποιηθεί τυχαία αρχι-

κοποίηση ή αρχικοποίηση µε συγκεκριµένα µητρώα. Τέλος, για τον τερµατισµό των αλγορίθµων,

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα συγκεκριµένο πλήθος επαναλήψεων ή µια τιµή που καθορίζει την

ελάχιστη ϐελτίωση στην αντικειµενική συνάρτηση που πρέπει να προκύπτει µεταξύ δύο διαδοχικών

επαναλήψεων.

Τέλος, για το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης, υλοποιούνται οι κατηγοριοποιητές kNearest

Neighbors, Rocchio (Theodoridis and Koutroumbas, 1999) και LLSF (Yang and Chute, 1992)

, τόσο για singlelabel, όσο και multilabel συλλογές. Για τη δεύτερη κατηγορία συλλογών, υλο-

ποιείται ο αλγόριθµος υπολογισµού κατωφλίων Scut.FBR.1 για κάθε κατηγοριοποιητή (Yang,

2001). Τέλος, όπως και στην περίπτωση των µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων, για την

εφαρµογή του εκάστοτε κατηγοριοποιητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί το αρχικό ΜΟΚ, αλλά και τα

αποτελέσµατα της εφαρµογής των µεθόδων µείωσης της διάστασης, και συγκεκριµένα της διάσπα-

σης ιδιαζουσών τιµών, του CLSI και της µεθόδου των κεντροειδών, ενώ σαν µετρική οµοιότητας

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση, το εσωτερικό γινόµενο ή το συνηµίτονο της

γωνίας των διανυσµάτων.

Σηµειώνουµε ότι, σε κάθε περίπτωση, όπου απαιτείται ο υπολογισµός της διάσπασης ιδιαζου-

σών τιµών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε η υλοποίηση της MATLAB (συναρτήσεις που χρησιµο-

ποιούν την svds ), είτε το PROPACK (Larsen, 1998). Συνολικά, το TMG χρησιµοποιεί τα εξής

υπάρχοντα εργαλεία :

. ANLS14 (Kim and Park, 2008)

. NNDSVD15 (Boutsidis et al, 2008)

. PROPACK16 (Larsen, 1998)

. SDDPACK17 (Kolda and O’Leary, 1998)

. SPQR18 (Berry et al, 2005b)

. MySQL19

Σηµειώνουµε ότι για χρήση της λειτουργικότητας που παρέχει η MySQL, εκτός από την εγκατά-

σταση του αντίστοιχου λογισµικού, απαιτείται και το Database toolbox της MATLAB, όπως επίσης

και το αντίστοιχο πρόγραµµα για την επικοινωνία της MATLAB µε τη ϐάση δεδοµένων (MySQL

Java Connector20). Παρόλα αυτά, όπως ήδη αναφέραµε, η χρήση της MySQL είναι προαιρετική.

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν χρειάζεται τη MySQL, για τη λειτουργία του TMG απαιτείται

14http://compbio.med.harvard.edu/hkim/nmf/index.html.
15http://www.cs.rpi.edu/∼boutsc/software.html.
16http://soi.stanford.edu/∼rmunk/PROPACK/index.html.
17http://www.cs.umd.edu/∼oleary/SDDPACK/.
18http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1067972.
19http://www.mysql.com/.
20http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html.
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απλώς η ϐασική εγκατάσταση της MATLAB, καθώς όλα τα υπόλοιπα εργαλεία παρέχονται από

το πακέτο εγκατάστασης του TMG. Επιπλέον, όπως αναφέραµε, ένα µικρό τµήµα του εργαλείου

έχει υλοποιηθεί σε Perl. Παρόλα αυτά, για την εκτέλεση του αντιστοίχων αρχείων δεν απαιτείται

η εγκατάσταση κάποιου µεταγλωττιστή, εφόσον η ϐασική εγκατάσταση της MATLAB παρέχει ένα

ϐασικό µεταγλωττιστή (στο περιβάλλον των Windows), που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε απολύ-

τως διαφανή τρόπο. Επιπλέον, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η

χρήση του κώδικα Perl (π.χ. αν στο περιβάλλον του Linux δεν είναι εγκατεστηµένος ο κατάλληλος

µεταγλωττιστής), µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο ο αντίστοιχος κώδικας

MATLAB, χωρίς τη µεσολάβηση του χρήστη. Για την εγκατάσταση του TMG, παρέχεται ένα script,

το οποίο προσθέτει όλους τους απαραίτητους καταλόγους στο path της MATLAB και δηµιουργεί τη

ϐάση δεδοµένων στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η MySQL. Μετά την εγκατάσταση, µπορεί

να εκτελεστεί οποιοδήποτε συνάρτηση, από οποιονδήποτε κατάλογο.

TMG root

classification: συναρτήσεις κατηγοριοποίησης

clustering: συναρτήσεις οµαδοποίησης

data: δεδοµένα

εξόδου

σύνολο-1
...

σύνολο-n

documentation: κατάλογος τεκµηρίωσης

dr: συναρτήσεις µείωσης διάστασης

perl: υποστήριξη perl

results: αρχεία html που προκύπτουν

από το τµήµα ανάκτησης & οµαδοποίησης

retrieval: συναρτήσεις ανάκτησης σχετικών κειµένων

sample_documents: δείγµατα συλλογών κειµένου

var: ϐοηθητικά

αρχεία και 3rd party

ANLS
NNDSVD
PROPACK
SDDPACK
SPQR

Σχήµα 8.2: ∆οµή ϐασικού καταλόγου TMG.



180 Λογισµικό: Text to Matrix Generator (TMG)

Στο Σχήµα 8.2 περιγράφεται η ϐασική δοµή του καταλόγου εγκατάστασης του TMG. ΄Οπως

παρατηρούµε, οι συναρτήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε τµήµα ϐρίσκονται σε διαφορετικούς κατα-

λόγους (classification , clustering , dr και retrieval ). Στον κατάλογο dr περιέχονται

συναρτήσεις που υλοποιούν τις µεθόδους µείωσης της διάστασης και υπολογισµού µη αρνητικών

παραγοντοποιήσεων. Στον κατάλογο documentation παρέχεται πλήρης τεκµηρίωση σε µορφή

html και pdf (Zeimpekis and Gallopoulos, 2008c). Ο κατάλογος perl περιέχει τις υλοποιήσεις

Perl για την κατασκευή ΜΟΚ. Στον κατάλογο var περιέχονται ϐοηθητικές συναρτήσεις, καθώς

και όλα τα έτοιµα εργαλεία που αναφέραµε, ενώ στον sample_documents δίνονται ενδεικτικές

συλλογές κειµένου. Ακόµη, στους καταλόγους results και data τοποθετούνται αποτελέσµα-

τα, και συγκεκριµένα html αρχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων ανάκτησης

και οµαδοποίησης και ‘.mat ’ αρχεία στα οποία αποθηκεύονται τα ΜΟΚ και όλες οι µεταβλητές

εξόδου.

Σηµειώνουµε ότι ο κατάλογος κοινών όρων (stoplist - αρχείο common_words ) που δίνεται,

προέρχεται από το εργαλείο GTP (Giles et al, 2003). Τέλος, κατά την εγκατάσταση του TMG (script

init_tmg ) παράγεται το αρχείο mysql_info.mat στο οποίο αποθηκεύονται τα απαραίτητα

στοιχεία για τη χρήση της MySQL.

8.4 Λεπτοµέρειες υλοποίησης

Στη συνέχεια περιγράφουµε τις λεπτοµέρειες υλοποίησης του TMG. Στην περιγραφή αυτή επικεν-

τρωνόµαστε στις µεθόδους κατασκευής και ανανέωσης ΜΟΚ, εφόσον οι υπόλοιπες µέθοδοι έχουν

ήδη περιγραφεί µε λεπτοµέρεια στα προηγούµενα κεφάλαια.

8.4.1 Κατασκευή ΜΟΚ

΄Ονοµα πεδίου Περιγραφή

use_mysql Μεταβλητή που ορίζει αν τα κείµενα αποθηκεύονται στη MySQL (1,

default 0).

db_name Το όνοµα του καταλόγου στον οποίο αποθηκεύονται τα αποτε-

λέσµατα. Οι µεταβλητές εξόδου αποθηκεύονται στον κατάλογο

tmg_root/data/db_name σε ξεχωριστά αρχεία, εφόσον ο χρήστης

ορίσει τον κατάλογο εξόδου. ∆ιαφορετικά, τα δεδοµένα αποθηκεύονται

µόνο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει τη χρήση της MySQL.

delimiter * Συµβολοσειρά που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό των κειµένων

µέσα σε ένα αρχείο. Πιθανές τιµές είναι emptyline (default),

none_delimiter (κάθε αρχείο ϑεωρείται σαν ένα κείµενο) ή οποιοσ-

δήποτε άλλος συνδυασµός χαρακτήρων.

Πίνακας 8.4 – συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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Πίνακας 8.4 – συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα

΄Ονοµα πεδίου Περιγραφή

line_delimiter * Μεταβλητή που ορίζει αν το delimiter καταλαµβάνει µία ολόκληρη

γραµµή κειµένου (default, 1).

stoplist * ΄Ονοµα αρχείο που περιέχει τη λίστα των συχνά χρησιµοποιούµενων

όρων (η προκαθορισµένη επιλογή είναι να µη χρησιµοποιείται λίστα).

stemming * Μεταβλητή που ορίζει αν χρησιµοποιείται η τεχνική stemming (1, de

fault 0).

update_step * Ακέραιος που αντιστοιχεί στο µέγιστο πλήθος κειµένων που συνθέτουν

τα προσωρινά αντεστραµµένα αρχεία. Μετά την επεξεργασία του συγκε-

κριµένου αριθµού κειµένων, το καθολικό αντεστραµµένο αρχείο ανα-

νεώνεται.

min_length Ελάχιστο µήκος όρου (default 3).

max_length Μέγιστο µήκος όρου (default 30).

min_local_freq Ελάχιστη τοπική συχνότητα (default 1).

max_local_freq Μέγιστη τοπική συχνότητα (default Inf ).

min_global_freq Ελάχιστος αριθµός κειµένων που απαιτείται να περιέχουν έναν όρο

ώστε να συµπεριληφθεί στο λεξιλόγιο (default 1).

max_global_freq Μέγιστος αριθµός κειµένων που επιτρέπεται να περιέχουν έναν όρο

ώστε να συµπεριληφθεί στο λεξιλόγιο (default Inf ).

local_weight * Συνάρτηση τοπικών ϐαρών (default ‘t ’, πιθανές τιµές ‘t ’, ‘b’, ‘l ’, ‘a’,

‘n ΄).

global_weight Συνάρτηση καθολικών ϐαρών (default, δεν χρησιµοποιούνται καθολικά

ϐάρη, ‘x ’, πιθανές τιµές ‘x ’, ‘e’, ‘f ’, ‘g’, ‘n’, ‘p ΄).

normalization Μεταβλητή που ορίζει αν γίνεται κανονικοποίηση στα διανύσµατα των

κειµένων (‘c ’). Η προκαθορισµένη επιλογή είναι να µη χρησιµοποιείται

κανονικοποίηση (‘x ’).

dsp * Μεταβλητή που ορίζει αν τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στη γραµµή

εντολών (1, default).

Πίνακας 8.4: Η δοµή OPTIONSτης συνάρτησης tmg . Τα µέλη

που σηµειώνονται µε το σύµβολο * χρησιµοποιούνται επίσης

στη συνάρτηση tmg_query .

Για την κατασκευή των ΜΟΚ χρησιµοποιείται η συνάρτηση tmg . Η συνάρτηση καλείται από

τη γραµµή εντολών της MATLAB µε τον εξής τρόπο :
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outargs = tmg(filename, OPTIONS);

όπου outargs είναι η παρακάτω λίστα µεταβλητών εξόδου:

[A, dictionary, global_weights, norm_factors, words_per _doc, titles,

files, update_struct]

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης µεταβλητού αριθµού µεταβλητών εξόδου. Αν για παράδειγµα

αρκεί η αποθήκευση µόνο του ΜΟΚ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η κλήση A=tmg(filename,

OPTIONS). Τα παραπάνω ορίσµατα εξόδου παρατίθενται στον Πίνακα 8.4 και αναλύονται στη

συνέχεια.

Η συνάρτηση tmg παίρνει σαν όρισµα υποχρεωτικά, το όνοµα του αρχείου ή καταλόγου που

περιέχει τα κείµενα της συλλογής (filename) και το προαιρετικό όρισµα (OPTIONS) που ορίζει

παραµέτρους του αλγορίθµου σχετικές µε τις τεχνικές προεπεξεργασίας που χρησιµοποιούνται.

Πιο αναλυτικά, η µεταβλητή filename µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα όνοµα «έγκυρου» αρχείου

ή καταλόγου. Σαν έγκυρο αρχείο ϑεωρούµε οποιοδήποτε αρχείο από το οποίο µπορούµε να

εξάγουµε ASCII κείµενο. Τέτοια, µπορεί να είναι ASCII αρχεία ή αρχεία για τα οποία υπάρχει

ενσωµατωµένο ϕίλτρο εξαγωγής κειµένου. Στην τρέχουσα έκδοση του TMG, υπάρχει η δυνατότητα

επεξεργασίας αρχείων PDF και POSTSCRIPT, εφόσον το σύστηµα διαθέτει το εργαλείο ps2ascii

του Ghostscript. Στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγούµε στη συνέχεια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η

συνάρτηση ps_pdf2ascii που αποτελεί διεπαφή προς το εργαλείο ps2ascii . Σηµειώνουµε ότι

στην περίπτωση που ο χρήστης του TMG, διαθέτει πιο αποτελεσµατικά εργαλεία ϕιλτραρίσµατος ή

εργαλεία ϕιλτραρίσµατος για άλλους τύπους αρχείων, όπως για παράδειγµα Latex, XML, µπορεί

εύκολα να τα χρησιµοποιήσει υλοποιώντας µια απλή διεπαφή όπως αυτή που παρέχεται από

τη συνάρτηση ps_pdf2ascii . Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ϕιλτραρίσµατος

αρχείων html. Στην περίπτωση αυτή το ϕιλτράρισµα εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό, εφόσον

αν και πρόκειται για ASCII αρχεία, είναι συχνά επιθυµητή η αποµάκρυνση των ετικετών html

µε σκοπό την εξαγωγή του «καθαρού» κειµένου. Η λειτουργία αυτή υλοποιείται στη συνάρτηση

strip_html .

Στην περίπτωση που στο όρισµα filename δίνεται το όνοµα ενός καταλόγου, η συνάρτηση tmg

σαρώνει τον κατάλογο και όλους τους υποκαταλόγους του και αποµονώνει όλα τα έγκυρα αρχεία.

Στη συνέχεια ο αλγόριθµος κατασκευής των διανυσµάτων κειµένων εφαρµόζεται ξεχωριστά σε

κάθε αρχείο. Σηµειώνουµε ότι, πριν από την επεξεργασία οποιουδήποτε αρχείου, εφόσον είναι

απαραίτητη η εξαγωγή του κειµένου, εφαρµόζεται αυτόµατα το κατάλληλο ϕίλτρο. Ο έλεγχος

γίνεται µε ϐάση την κατάληξη του ονόµατος του αρχείου.

Το δεύτερο όρισµα της συνάρτησης καθορίζει τις τιµές των παραµέτρων που σχετίζονται µε τις

τεχνικές προεπεξεργασίας. Το όρισµα αυτό αντιστοιχεί σε µια δοµή (struct) µε 17 συνολικά πεδία,

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί προαιρετικά από το χρήστη. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται

κατά την κλήση της συνάρτησης, ή ορίζονται µόνο κάποια µέλη του, η συνάρτηση χρησιµοποιεί

προκαθορισµένες τιµές. Στην συνέχεια περιγράφουµε αναλυτικά τη δοµή και τον τρόπο χρήσης

της.
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Σχήµα 8.3: Το σχήµα της ϐάσης δεδοµένων του TMG.

Το µέλος use_mysql ορίζει αν κατά τη διαδικασία κατασκευής του ΜΟΚ, τα κείµενα απο-

ϑηκεύονται στη MySQL. ΄Οπως αναφέραµε, για τη χρήση της MySQL, πρέπει να είναι διαθέσιµο,

εκτός της MySQL, το Database toolbox της MATLAB και το αντίστοιχο πρόγραµµα για την επι-

κοινωνία τους, που ορίζεται κατά την εγκατάσταση του TMG. Στην περίπτωση που τα παραπάνω

είναι διαθέσιµα, ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει το καθαρό κείµενο που προκύπτει µετά την

εφαρµογή των τεχνικών προεπεξεργασίας που επιλέγονται, σε µια ϐάση δεδοµένων. Στη συνέχεια,

το κείµενο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις µεθόδους ανάκτησης για την καλύτερη οπτι-

κοποίηση των αποτελεσµάτων. Στη Σχήµα 8.3 παρουσιάζουµε τους πίνακες της ϐάσης δεδοµένων

που χρησιµοποιεί το TMG και δηµιουργείται κατά την εγκατάσταση του εργαλείου. Πρόκειται για

µια πολύ απλή ϐάση που χρησιµοποιεί δύο πίνακες. Στον πίνακα collection αποθηκεύονται

ϐασικά στοιχεία για την εκάστοτε συλλογή, όπως το όνοµα της και η ϑέση της στο δίσκο, καθώς και

στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία της συλλογής, όπως αριθµός κειµένων,

αριθµός όρων, αραιότητα ΜΟΚ κ.α. Ο πίνακας document περιλαµβάνει µία εγγραφή για κάθε

κείµενο, και σε αυτόν αποθηκεύεται το καθαρό κείµενο που προκύπτει και ένα αναγνωριστικό.

Επίσης, οι δύο πίνακες συνδέονται µεταξύ τους µε ένα foreign key ( collection_id ).

Το µέλος db_name ορίζει το όνοµα του καταλόγου στον οποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσµα-

τα. Στην περίπτωση που ορίζεται κατά την κλήση της συνάρτησης, δηµιουργείται ο κατάλογος

tmg_root/data/db_name και αποθηκεύονται σε αυτόν όλες οι µεταβλητές που προκύπτουν σε

διακριτά `.mat ΄ αρχεία. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν ορίζεται η τιµή της µεταβλητής, τα δε-

δοµένα εξόδου αποθηκεύονται σε ένα κατάλογο µε όνοµα που προκύπτει από τον τρέχοντα χρόνο,

αν ο χρήστης ορίζει ότι τα αποτελέσµατα ϑα αποθηκευτούν στη MySQL.
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about, after, again, all, almost, also,

always, among, any, appear, are, as, at,

available, away, back, be, because, become,

before, below, best, beyond, both, by, can,

cause, certain, come, contain, day, do,

during, each, eight, either, else, enough,

every, example, few, first, for, four,

further, get, go, ...

Πίνακας 8.5: Παραδείγµατα κοινών όρων από το αρχείο που περιέχεται στο GTP (Giles et al,

2003).

Το µέλος delimiter ορίζει το σύµβολο που χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό των κειµένων

µέσα σε ένα αρχείο. Χρησιµοποιώντας ένα τέτοιο διαχωριστικό, µπορούµε να επεξεργαστούµε αρ-

χεία που περιέχουν περισσότερα του ενός κείµενα. Το διαχωριστικό µπορεί να είναι οποιοσδήποτε

συνδυασµός χαρακτήρων του αλφαβήτου, ψηφίων, σηµείων στίξης ή ειδικών συµβόλων. Η προ-

καθορισµένη του τιµή είναι `emptyline ΄, οπότε τα διακριτά κείµενα µέσα σε ένα αρχείο πρέπει

να διαχωρίζονται από µια κενή γραµµή. Μια ακόµα ειδική τιµή που µπορούµε να χρησιµοποιή-

σουµε είναι η `none_delimiter ΄. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε αρχείο ϑεωρείται ανεξάρτητο

κείµενο.

Το διαχωριστικό µπορεί να καταλαµβάνει µια ολόκληρη γραµµή ή να ϐρίσκεται µέσα σε µια

γραµµή. Στην πρώτη περίπτωση, για τον εντοπισµό των διακριτών κειµένων µέσα σε ένα αρχείο

αρκεί η σύγκριση κάθε γραµµής του µε το διαχωριστικό. ∆ιαφορετικά, αν το διαχωριστικό µπο-

ϱεί να ϐρίσκεται µέσα σε µια γραµµή, απαιτείται η χρήση ειδικών εκφράσεων που καλούνται

«κανονικές εκφράσεις» (regular expressions) και υλοποιούνται στη MATLAB (συναρτήσεις regexp,

regexprep). Η χρήση των αντίστοιχων συναρτήσεων µπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τη διαδικασία

αναζήτησης των διαχωριστικών. Κατά συνέπεια, συνίσταται η χρήση διαχωριστικών της πρώτης

κλάσης, που αποτελεί και την προκαθορισµένη επιλογή της συνάρτησης tmg . Σε κάθε περίπτω-

ση, ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει διαχωριστικά της δεύτερης κλάσης, δίνοντας στο µέλος

line_delimiter την τιµή 0.

Το µέλος stoplist ορίζει το αρχείο που περιέχει τη λίστα των συχνά χρησιµοποιούµενων

όρων. Μέσω της λίστας αυτής, µπορούµε να αποκλείσουµε από το λεξιλόγιο συχνά χρησιµο-

ποιούµενους όρους, όπως συνδέσµους, άρθρα, κ.α. ΄Οπως έχουµε αναφέρει, οι όροι αυτοί δεν

προσφέρονται για το ϕιλτράρισµα χρήσιµης πληροφορίας από τα κείµενα, εφόσον η πιθανότητα

χρήσης τους σε ένα οποιοδήποτε κείµενο είναι µεγάλη. Στην τρέχουσα έκδοσή του, το TMG πε-

ϱιλαµβάνει το αρχείο common_words που περιέχεται στο εργαλείο λογισµικού GTP (Giles et al,

2003). Παραδείγµατα κοινών όρων παρέχονται στον Πίνακα 8.5.

Το µέλος stemming καθορίζει αν χρησιµοποιείται η τεχνική της απεικόνισης των όρων στις

ϱίζες τους. Μέσω της τεχνικής αυτής, είναι δυνατό να αντιµετωπίσουµε εν µέρη τα προβλήµατα
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που πηγάζουν από την πολυµορφία της γλώσσας. Στην τρέχουσα έκδοση του TMG, υλοποιείται ο

αλγόριθµος Porter (Porter, 1980). Ο αλγόριθµος αυτός περιλαµβάνει πέντε διακριτά ϐήµατα και

είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, τουλάχιστον για την αποµάκρυνση των καταλήξεων. Εν συντοµία,

σε κάθε ϐήµα ο αλγόριθµος ελέγχει την κατάληξη του όρου και σε συνδυασµό µε την ακολουθία

των συµφώνων και ϕωνηέντων αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει. Στο πρώτο ϐήµα για

παράδειγµα, αφαιρείται από τον όρο η κατάληξη ‘es’ εφόσον αυτή υπάρχει και ακολουθεί το γράµ-

µα ‘i’, ή του ‘ss’ ενώ αφαιρούνται και όλα τα τελικά ‘s’. Ο αλγόριθµος περιγράφεται αναλυτικά

στην εργασία (Porter, 1980), ενώ στην ιστοσελίδα http://tartarus.org/∼martin/PorterStemmer/

παρέχονται υλοποιήσεις του σε µια πληθώρα γλωσσών προγραµµατισµού, καθώς επίσης και δο-

κιµαστικά λεξιλόγια µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Τα λεξιλόγια αυτά χρησιµοποιήθηκαν για

τον έλεγχο της υλοποίησής µας, και έδωσαν απόλυτη επιτυχία. Ο αλγόριθµος υλοποιείται στην

συνάρτηση stemmer . Εναλλακτικά, µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε άλλο αλγό-

ϱιθµο όπως τη µέθοδο Lovins (Lovins, 1968), εφόσον ο χρήστης έχει διαθέσιµη την αντίστοιχη

υλοποίηση. Για σύγκριση των κυριότερων αλγορίθµων που έχουν προταθεί κατά καιρούς, ο εν-

διαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στην εργασία (Hull, 1996).

΄Οπως αναλύουµε στη συνέχεια, η συνάρτηση tmg χρησιµοποιεί κατά την κατασκευή του ΜΟΚ

προσωρινά δοµές αντεστραµµένων αρχείων. Για λόγους απόδοσης, το συνολικό αντεστραµµένο αρ-

χείο της συλλογής κατασκευάζεται µε ένα τµηµατικό τρόπο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται ένα

τοπικό αντεστραµµένο αρχείο που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο κειµένων και όταν εξεταστεί ένας συγ-

κεκριµένος αριθµός κειµένων το τοπικό αρχείο χρησιµοποιείται για την ανανέωση της καθολικής

δοµής. Το µέλος update_step καθορίζει τον αριθµό αυτό των κειµένων που χρησιµοποιούνται

για τη δηµιουργία του τοπικού αντεστραµµένου αρχείου.

Τα επόµενα έξι µέλη χρησιµοποιούνται για το ϕιλτράρισµα των όρων ανάλογα µε το µέγεθος

και τη συχνότητα εµφάνισής τους. Πιο συγκεκριµένα, τα µέλη min_length και max_length

χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση πολύ µικρών και πολύ µεγάλων όρων αντίστοιχα. Στην πρώτη

κλάση είναι πιθανό να ανήκουν όροι που λανθασµένα δεν περιλαµβάνονται στη λίστα των συχνά

χρησιµοποιούµενων όρων. Στη δεύτερη κλάση είναι δυνατό να ανήκουν όροι οι οποίοι χρησιµο-

ποιούνται σπάνια ή προέρχονται από τυπογραφικά λάθη.

΄Ενα σηµαντικό κριτήριο στην επιλογή των όρων του λεξιλογίου, µπορεί να είναι η συχνότη-

τα εµφάνισης τους. Μια λογική επιλογή είναι ο αποκλεισµός όρων που χρησιµοποιούνται πολύ

συχνά ή σπάνια στην συλλογή. Αν ένας όρος χρησιµοποιείται πολύ συχνά, δεν αποτελεί χρήσιµο

διαχωριστικό. Αν αντίθετα χρησιµοποιείται σπάνια, η πιθανότητα χρήσης του σαν όρο αναζήτη-

σης είναι µικρή. Το ϕιλτράρισµα των παραπάνω όρων επιτυγχάνεται µε την χρήση των µελών

min_global_freq και max_global_freq , µε τα οποία ο έλεγχος γίνεται σε όλη τη συλλο-

γή και των min_local_freq και max_local_freq , µε τα οποία ο έλεγχος γίνεται σε κάθε

κείµενο τοπικά.

Οι επόµενες τρεις παράµετροι ορίζουν τις συναρτήσεις απόδοσης ϐαρών για τους όρους . Με

ϐάση όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, η τιµή κάθε στοιχείου του ΜΟΚ δίνεται από το γινόµενο

των τριών συναρτήσεων ϐάρους της σχέσης (2.1). Το στοιχείο lij αντιστοιχεί στο τοπικό ϐάρος του
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όρου i στο κείµενο j, το στοιχείο gi αντιστοιχεί στο ϐάρος του όρου i σε ολόκληρη τη συλλογή, ενώ

το nij αντιστοιχεί στον παράγοντα κανονικοποίησης των διανυσµάτων των κειµένων.

Σύµβολο ΄Ονοµα Τύπος

Συναρτήσεις τοπικών ϐαρών (lij )

t Term frequency fij

b Binary b(fij)

l Logarithmic log2(1 + fij)

a Alternate log (Kolda, 1997) b(fij)(1 + log2 fij)

n Augmented normalized (b(fij) + (fij/maxk fkj))/2

term frequency

Συναρτήσεις καθολικών ϐαρών (gi)

x None 1

e Entropy 1 + (
∑

j(pij log2(pij))/ log2 n)

f Inverse document log2(n/
∑

j b(fij))

frequency(IDF)

g GfIdf (
∑

j fij)/(
∑

j b(fij))

n Normal 1/
√

∑

j f
2
ij

p Probabilistic Inverse log2((n −
∑

j b(fij))/
∑

j b(fij))

Συναρτήσεις κανονικοποίησης (nij )

x None 1

c Cosine (
∑

j(gilij)
2)−1/2

Πίνακας 8.6: Συναρτήσεις απόδοσης ϐαρών και κανονικοποίησης (Berry and Brown, 2005; Kolda,

1997).

Για την απόδοση ϐαρών στους όρους έχουν προταθεί στη ϐιβλιογραφία πολλά σχήµατα, π.χ.

(Salton and Buckley, 1988; Kolda, 1997; Chisholm and Kolda, 1999; Berry et al, 1999). Η

επιλογή του κατάλληλου σχήµατος πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

συλλογής και τον τύπο των αλγορίθµων που εφαρµόζονται σε αυτή. Για δυναµικές συλλογές

για παράδειγµα, συνήθως αποφεύγεται η χρήση καθολικών ϐαρών η οποία προσθέτει µεγάλη

πολυπλοκότητα στην ανανέωση των ΜΟΚ. Το TMG παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων απόδοσης

ϐαρών, από τις σηµαντικότερες που έχουν προταθεί στη ϐιβλιογραφία (Berry et al, 1999), οι οποίες

συνοψίζονται στον Πίνακα 8.6. Η συνάρτηση fij αντιστοιχεί στον αριθµό εµφανίσεων του όρου i

στη συλλογή j, ενώ η συνάρτηση b(fij) δίνεται από την έκφραση:

b(fij) =

{

1,αν fij > 0

0,αν fij = 0

Τέλος η συνάρτηση pij µετρά τη σχετική συχνότητα εµφάνισης του όρου i στο κείµενο j, δηλ.

pij = fij/
∑n

i=1 fik.



8.4 Λεπτοµέρειες υλοποίησης 187

Η επιλογή του σχήµατος απόδοσης ϐαρών µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ποιότητα των

αποτελεσµάτων ανάκτησης. Η απλούστερη επιλογή είναι η απόδοση δυαδικών ϐαρών, οπότε aij =

1 αν ο όρος i υπάρχει στο κείµενο j. Η επιλογή αυτή µπορεί να αποδίδει καλά στην περίπτωση

των ερωτηµάτων τύπου boolean, στη γενική όµως περίπτωση είναι επιθυµητή η απόδοση ϐαρών,

τόσο τοπικά όσο και καθολικά. Η χρήση των τοπικών ϐαρών στοχεύει κατά κύριο λόγο στην

ενίσχυση των όρων που εµφανίζονται συχνά στο αντίστοιχο κείµενο, ενώ αντίθετα χρησιµοποιούµε

καθολικές συναρτήσεις για να περιορίσουµε το ϐάρος όρων που εµφανίζονται συχνά στη συλλογή,

εφόσον οι όροι αυτοί δεν ϐοηθούν ιδιαίτερα στο ϕιλτράρισµα χρήσιµης πληροφορίας. Τέλος,

κανονικοποιώντας τα διανύσµατα των κειµένων, µπορούµε να περιορίσουµε το πλεονέκτηµα που

έχουν τα µεγάλα σε µήκος κείµενα έναντι των µικρότερων (Singhal et al, 1996). Το πλεονέκτηµα

αυτό έγκειται στο γεγονός ότι τα µεγαλύτερα κείµενα είναι περισσότερο πιθανό να περιέχουν

κάποιους όρους του ερωτήµατος, και το κυριότερο, περισσότερες εµφανίσεις τους, χωρίς όµως

αυτό να σηµαίνει ότι τα κείµενα αυτά είναι περισσότερο σχετικά προς το ερώτηµα, από µικρότερα

κείµενα.

Στην υλοποίηση του TMG, χρησιµοποιούµε τη δοµή OPTIONS, και συγκεκριµένα τρία µέ-

λη, µέσω των οποίων µπορούµε να ορίσουµε τις συναρτήσεις απόδοσης ϐαρών. Οι µεταβλητές

local_weight, global_weight και normalization_factor µπορούν να πάρουν σαν

τιµή τους χαρακτήρες που εµφανίζονται στον Πίνακα 8.6. Με τον τρόπο αυτό ένα σχήµα από-

δοσης ϐαρών χαρακτηρίζεται από µια υπογραφή xxx , η οποία ορίζει τις τοπικές και καθολικές

συναρτήσεις και τη συνάρτηση κανονικοποίησης που χρησιµοποιούµε (ο παραπάνω συµβολισµός

χρησιµοποιήθηκε για παράδειγµα στο Κεφάλαιο 6 για τον χαρακτηρισµό των ΜΟΚ που χρησιµο-

ποιήθηκαν στο πειραµατικό µέρος).

Το τελευταίο µέλος (dsp ) της δοµής, ορίζει αν η συνάρτηση προβάλει στην γραµµή εντολών

ένα σύνολο µηνυµάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. Στην περίπτωση αυτή, το µέλος dsp

πρέπει να πάρει µια µη µηδενική τιµή (π.χ. την τιµή 1, που είναι και η προκαθορισµένη).

Στο Σχήµα 8.4 δίνεται το διάγραµµα ϱοής της συνάρτησης tmg . Αρχικά, η συνάρτηση εξετάζει

τα ορίσµατα εισόδου και ϑέτει τις µεταβλητές ελέγχου για τις τεχνικές προεπεξεργασίας µε ϐάση

το όρισµα OPTIONS. Στη συνέχεια ελέγχεται το όρισµα εισόδου filename . Στην περίπτωση που

αυτό αντιστοιχεί σε ένα κατάλογο, ο κατάλογος σαρώνεται αναδροµικά και επιστρέφονται όλα τα

αρχεία που περιλαµβάνει. Ανάλογα µε την κατάληξη κάθε αρχείου, η συνάρτηση καλεί το ανάλογο

ϕίλτρο και συγκεκριµένα:

ps, pdf: Καλείται η συνάρτηση ps_pdf2ascii που υλοποιείται στο TMG, η οποία αποτελεί µια

διεπαφή προς το εργαλείο ps2ascii του Ghostscript . Η συνάρτηση χρησιµοποιεί µια

κλήση συστήµατος προς το εργαλείο ps2ascii και σε περίπτωση επιτυχίας, το αποτέλεσµα

αποθηκεύεται σε ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα και κατάληξη .txt , ενώ σε αντίθετη περίπτωση

επιστρέφεται ένας κωδικός σφάλµατος.

html: Καλείται η συνάρτηση strip_html . Η συνάρτηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα αφαίρεσης

των ετικετών HTML καθώς και scripting κώδικα, όπως PHP και JAVASCRIPT, που ενδεχο-
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Σάρωση καταλόγου εισόδου

Αποθήκευση κοινών όρων

Αρχικοποίηση καθολικού

αντεστραµµένου αρχείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

∆ηµιουργία τοπικού αντεστραµµένου

αρχείου για N κείµενα

Συνένωση τοπικού-καθολικού

αντεστραµµένου αρχείου

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Αφαίρεση κοινών όρων

Αφαίρεση µικρών,

µεγάλων όρων,

εφαρµογή stemming

Αφαίρεση όρων

(περιορισµοί συχνότητας εµφάνισης)

∆ηµιουργία µητρώου

όρων-κειµένων

Εφαρµογή συναρτήσεων

απόδοσης ϐαρών

Σχήµα 8.4: Το διάγραµµα ϱοής της συνάρτησης tmg .

µένως υπάρχει. Η αφαίρεση γίνεται µέσω κανονικών εκφράσεων µε χρήση της συνάρτησης

regexp της MATLAB. Η αφαίρεση των ετικετών HTML επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση

των εκφράσεων της µορφής <. . .>, ενώ για την αφαίρεση του scripting κώδικα, αποµα-

κρύνονται εκφράσεις της µορφής <script . . .>. . .</script . Στην συνέχεια αφαιρούνται

όλες οι κενές γραµµές από το «καθαρό» κείµενο και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται σε ένα

αρχείο µε το ίδιο όνοµα και κατάληξη .txt .
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Στη συνέχεια, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ορίσει µια λίστα χρησιµοποιούµενων όρων,

αυτή διαβάζεται µε χρήση της συνάρτησης textread της MATLAB. Η συνάρτηση αυτή αποτελεί

ϐασικό εργαλείο στην υλοποίηση του TMG. Το αποτέλεσµα της χρήσης της είναι η δηµιουργία

ενός cell array που περιλαµβάνει το πλήρες περιεχόµενο του αρχείου εισόδου, και κάθε στοιχείο

του αποτελεί µια γραµµή του αρχείου. Με χρήση λοιπόν της συνάρτησης αυτής και του δια-

χωριστικού που ορίζει ο χρήστης, για κάθε αρχείο που προκύπτει από τη σάρωση της εισόδου,

χωρίζονται τα διακριτά κείµενα και αποµακρύνονται όλοι οι ειδικοί χαρακτήρες και τα σηµεία

στίξης. Στη συνέχεια, και για κάθε κείµενο, αποµονώνονται όλοι οι όροι του και δηµιουργείται

µια ενδιάµεση δοµή αντεστραµµένου αρχείου. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται δύο cell arrays

στα οποία αποθηκεύονται όλοι οι διακριτοί όροι της συλλογής και µητρώα της µορφής 2 × nmax,

που περιλαµβάνουν σε κάθε στήλη τους το αναγνωριστικό (id) ενός κειµένου στο οποίο εµφανί-

Ϲεται ο όρος και τη συχνότητα εµφάνισής του στο συγκεκριµένο κείµενο. ΄Οπως αναφέραµε, για

λόγους απόδοσης, το συνολικό αντεστραµµένο αρχείο κατασκευάζεται τµηµατικά. Συγκεκριµένα,

χρησιµοποιείται ένα τοπικό αντεστραµµένο αρχείο, το οποίο ανανεώνει τη συνολική δοµή µόλις

σαρωθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός κειµένων. Για τη διαδικασία της συνένωσης, έχουν υλοποιη-

ϑεί οι συναρτήσεις unique_words και merge_dictionary , καθώς και οι ϐοηθητικές ϱουτίνες

unique_elements και diff_vector . Η τελευταία, έχει ανάλογη λειτουργικότητα µε τη συ-

νάρτηση diff της MATLAB, µε τη διαφορά ότι παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα για µητρώα

χαρακτήρων.

Αφαίρεση κοινών όρων Εφαρµογή stemming

(α)

Εφαρµογή stemming Αφαίρεση κοινών όρων

(ϐ)

Αφαίρεση κοινών όρων

λίστας 1 (άρθρα, σύνδεσµοι κ.λπ.)
Εφαρµογή stemming Αφαίρεση κοινών όρων λίστας 2

(γ)

Σχήµα 8.5: Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εφαρµογή των τεχνικών stemming και αφαίρεσης

κοινών όρων.

Μετά την κατασκευή του αντεστραµµένου αρχείου, εφαρµόζονται οι τεχνικές προεπεξεργασίας

που έχουν επιλεγεί από το χρήστη και συγκεκριµένα η τεχνική της αφαίρεσης κοινών όρων, η

αφαίρεση όρων µε ϐάση το µήκος τους και η τεχνική stemming. Ειδικότερα, για την τεχνική

stemming, υλοποιείται ο αλγόριθµος Porter στη συνάρτηση stemmer. Σηµειώνουµε ότι, η απο-
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µάκρυνση των όρων µε την τεχνική stemming έπεται της τεχνικής αποµάκρυνσης των συχνά

χρησιµοποιούµενων όρων (Σχήµα 8.5(α)). Στην αντίθετη περίπτωση (Σχήµα 8.5(ϐ)), ϑα υπήρχε

ο κίνδυνος αφαίρεσης όρων των οποίων οι ϱίζες συµπίπτουν µε στοιχεία της λίστας των συχνά

χρησιµοποιούµενων όρων. Παρόλα αυτά, η παραπάνω προσέγγιση έχει ορισµένα µειονεκτήµα-

τα. Συγκεκριµένα, αν στόχος είναι η αφαίρεση όλων των όρων που αντιστοιχούν στην ίδια ϱίζα,

είναι απαραίτητη η δήλωση όλων των δυνατών παραλλαγών στη λίστα των συχνά χρησιµοποιού-

µενων όρων. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι χρησιµοποιούµε το TMG για τη δηµιουργία του

ΜΟΚ που αντιστοιχεί σε µια συλλογή ϐιβλιογραφικών αναφορών (αρχείο `.bib΄). Στην περίπτωση

που ϑέλουµε να αποκλείσουµε όρους που εµφανίζονται συχνά σε ένα τέτοιο αρχείο όπως π.χ.

journal , γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εξίσου σηµαντικό είναι να αφαιρεθούν παράγωγοι όροι

όπως journals . Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να συµπεριλάβει στη λίστα των συχνά

χρησιµοποιούµενων όρων και τους δύο όρους.

Μια εναλλακτική προσέγγιση ϑα µπορούσε να είναι η χρήση δύο συνόλων συχνά χρησιµο-

ποιούµενων όρων (Σχήµα 8.5(γ)). Η πρώτη από αυτές µπορεί να περιέχει κοινούς όρους όπως

άρθρα κ.λπ. ενώ η δεύτερη να είναι περισσότερο εξειδικευµένη και να περιέχει όρους που χρη-

σιµοποιούνται συχνά στην συγκεκριµένη συλλογή. Στην περίπτωση αυτή ϑα µπορούσε η δεύτερη

λίστα να εφαρµοστεί µετά την τεχνική stemming, ώστε να αποµακρυνθούν από το λεξιλόγιο όλες οι

παραλλαγές των αντιστοίχων όρων. Σηµειώνουµε ότι αν και η παραπάνω τεχνική δεν εφαρµόζεται

στην υλοποίηση του TMG, µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα από τον χρήστη, αν είναι διαθέσιµος ο

πηγαίος κώδικας.

Μετά την εφαρµογή των παραπάνω τεχνικών, το αντεστραµµένο αρχείο χρησιµοποιείται για

την δηµιουργία του ΜΟΚ. Η µετατροπή γίνεται µε ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο µε χρήση της συ-

νάρτησης cell2mat της MATLAB. Η συνάρτηση αυτή δέχεται σαν όρισµα ένα cell array και

επιστρέφει ένα µητρώο που έχει σαν γραµµές τα αντίστοιχα στοιχεία του cell array . Για το λό-

γο αυτό, πριν την εφαρµογή της συνάρτησης, το cell array που αντιστοιχεί στο αντεστραµµένο

αρχείο µετατρέπεται σε µονοδιάστατα µητρώα-γραµµές µε µήκος ίσο µε τον αριθµό των κειµένων

της συλλογής. Επιπλέον εφόσον διανύσµατα που προκύπτουν είναι κατά κανόνα πολύ αραιά,

αποθηκεύονται σαν sparse arrays .

Μετά την δηµιουργία του ΜΟΚ, αποθηκεύονται σε µια δοµή (struct ) ένα σύνολο δεδοµένων

που είναι απαραίτητα για την ανανέωση της συλλογής. Τα µέλη της δοµής δίνονται στον Πίνακα

8.10 και αναλύονται στην συνέχεια. Επιπλέον αποµακρύνονται από το λεξιλόγιο οι όροι που δεν

πληρούν τους περιορισµούς της συχνότητας εµφάνισης. Ο έλεγχος γίνεται τόσο τοπικά για κάθε

µεµονωµένο κείµενο, όσο και καθολικά για ολόκληρη την συλλογή. Η εφαρµογή της παραπάνω

τεχνικής, είναι δυνατό να δηµιουργήσει κενούς όρους, δηλαδή όρους που δεν εµφανίζονται καθό-

λου στην συλλογή (µε ϐάση τους περιορισµούς της συχνότητας εµφάνισης) ή κενά κείµενα. Στην

περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα κείµενα και όροι αφαιρούνται από το µητρώο και το λεξιλόγιο.

Το ΜΟΚ που προκύπτει αντιστοιχεί στο απλούστερο σχήµα απόδοσης ϐαρών. Ανάλογα µε την

επιλογή του χρήστη, η συνάρτηση υπολογίζει τα τοπικά και καθολικά ϐάρη, καθώς και τα ϐάρη

κανονικοποίησης και τα εφαρµόζει στο αρχικό ΜΟΚ. Σηµειώνουµε ότι το σύνολο των συναρτήσεων
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Τοπικά ϐάρη

Binary A=(A˜=0);

Logarithmic [i, j, s]=find(A); s=log2(s+1);

A=sparse(i, j, s, size(A, 1), size(A, 2));

Alternate log [i, j, s]=find(A); s=log2(s)+1;

A=sparse(i, j, s, size(A, 1), size(A, 2));

Augmented norm. tf. A=((A˜=0)+A * spdiags(1./max(A, [], 1)’,

0, size(A, 2), size(A, 2)))/2;

Καθολικά ϐάρη

Entropy p=spdiags(1./(A * ones(size(A, 2), 1)),

0, size(A, 1), size(A, 1)) * A;

[i, j, s]=find(p); s=s. * log2(s);

p=sparse(i, j, s, size(p, 1), size(p, 2));

global_weights=1+(p * ones(size(A, 2), 1))/

log2(size(A, 2));

IDF global_weights=log2(size(A, 2)./((A˜=0) *

ones(size(A, 2), 1)));

Gfidf global_weights=(A * ones(size(A, 2), 1))./

((A˜=0) * ones(size(A, 2), 1));

Normal global_weights=1./sqrt(((A.ˆ2) *
ones(size(A, 2), 1)));

Prob. inv. x=(A˜=0) * ones(size(A, 2), 1);

global_weights=log2((size(A, 2)-x)./x);

Πίνακας 8.7: Εντολές MATLAB για την απόδοση ϐαρών στους όρους.

απόδοσης ϐαρών υπολογίζονται ιδιαίτερα αποδοτικά, χρησιµοποιώντας απλές διανυσµατικές εν-

τολές της MATLAB, εκτελώντας δηλαδή απλές πράξεις ΥΓΑ πάνω σε αραιά µητρώα. Οι αντίστοιχες

εντολές της MATLAB δίνονται στον Πίνακα 8.7.

Η συνάρτηση επιστρέφει προαιρετικά οκτώ συνολικά µεταβλητές των οποίων τα περιεχόµενα

συνοψίζονται στον Πίνακα 8.8. Η µεταβλητή A περιέχει το ΜΟΚ, ενώ η µεταβλητή dictionary

περιέχει το λεξιλόγιο της συλλογής σε µορφή διδιάστατου µητρώου χαρακτήρων. Οι µεταβλητές

global_weigts και normalization_factors περιέχουν τα καθολικά ϐάρη των όρων και τις

νόρµες των στηλών (κειµένων) του µητρώου πριν την κανονικοποίησή τους, ενώ η words_per_doc

περιέχει τον αριθµό των όρων για κάθε κείµενο. Οι µεταβλητές files και titles περιέχουν τα

ονόµατα των αρχείων εισόδου και τίτλους για τα κείµενα της συλλογής. Κάθε τίτλος περιέχει ένα

αναγνωριστικό για το αντίστοιχο κείµενο, καθώς και την πρώτη γραµµή του. Τέλος η µεταβλητή

update_struct περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ανανέωση της συλλογής.
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A το µητρώο όρων-κειµένων

dictionary το λεξιλόγιο της συλλογής (char array)

global_wts το διάνυσµα των καθολικών ϐαρών

norml_factors το διάνυσµα που περιέχει τις νόρµες των διανυσµάτων

κειµένων πριν την κανονικοποίηση

words_per_doc διάνυσµα που περιέχει στατιστικά στοιχεία για κάθε

κείµενο (τον αριθµό των όρων του)

titles ο τίτλος κάθε κειµένου, περιέχει ένα αναγνωριστικό και

την πρώτη γραµµή του κειµένου (cell array)

files τα ονόµατα των αρχείων εισόδου (cell array)

update_struct δοµή που περιέχει απαραίτητα στοιχεία για την ανανέω-

ση της συλλογής

Πίνακας 8.8: Ορίσµατα εξόδου του TMG.

Η παραπάνω περιγραφή αφορά την υλοποίηση MATLAB για την κατασκευή ΜΟΚ. Θέλοντας

να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες διαχείρισης συµβολοσειρών της Perl, στις τελευταίες εκδόσεις

του TMG, έχουµε συµπεριλάβει ανάλογες υλοποιήσεις σε Perl. Οι υλοποιήσεις αυτές χρησι-

µοποιούνται µε απολύτως διαφανή τρόπο µέσα από το περιβάλλον της MATLAB, µε χρήση του

µεταγλωττιστή Perl που παρέχει η ίδια η MATLAB, για το λειτουργικό σύστηµα Windows. Για

λειτουργικά συστήµατα Unix η MATLAB χρησιµοποιεί ένα εσωτερικό µηχανισµό µε τον οποίο η

εκτέλεση των αρχείων Perl γίνεται µε χρήση του κατάλληλου µεταγλωττιστή που είναι εγκατεστη-

µένος στο σύστηµα. Ακόµα όµως και στην περίπτωση που ένας τέτοιος µεταγλωττιστής δεν είναι

διαθέσιµος, η συνάρτηση tmg χρησιµοποιεί τον αντίστοιχο κώδικα MATLAB.

Οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης Perl παραλείπονται, εφόσον ο αντίστοιχος κώδικας είναι στην

ουσία µετάφραση του κώδικα MATLAB. Σηµειώνουµε µόνο, ότι σκοπός µας ήταν να εκµεταλευτού-

µε τα καλά χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας στα πλαίσια του προβλήµατος µας. Συγκεκριµένα,

επιλέξαµε να υλοποιήσουµε σε Perl το τµήµα που αφορά καθαρά τη διαχείριση του κειµένου και

να διαχειριστούµε το ΜΟΚ που προκύπτει σε µία αρχική µορφή, µέσω της MATLAB. Στο πλαί-

σιο αυτό, το script tmg_perl.pl παράγει ένα σύνολο αρχείων που περιέχουν το λεξιλόγιο, το

ΜΟΚ και στατιστικά στοιχεία για τη συλλογή. Το αρχείο του ΜΟΚ µετατρέπεται στη συνέχεια σε

sparse array και εφαρµόζονται όλες οι µέθοδοι προεπεξεργασίας που περιγράψαµε µέσω του

κώδικα MATLAB. Για το διάβασµα των αρχείων χρησιµοποιείται η συνάρτηση textscan και για

τη δηµιουργία του ΜΟΚ η συνάρτηση sparse . Και σε αυτή την περίπτωση, η δηµιουργία του

ΜΟΚ από το αρχείο που προκύπτει από το script tmg_perl.pl , γίνεται τµηµατικά.

Στο Σχήµα 8.9 δίνουµε τους χρόνους που προέκυψαν κατά την κατασκευή ενός συνόλου ΜΟΚ

που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, µε τις υλοποιήσεις MATLAB και Perl. Από

τον πίνακα είναι προφανές το πλεονέκτηµα της υλοποίησης Perl, ειδικά για µεγάλες συλλογές.

Σηµειώνουµε ότι, οι δυνατότητες χειρισµού µεγάλων προβληµάτων του TMG περιορίζονται από τις
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συλλογή - υλοποίηση MATLAB Perl

reuters 47.7 14.7

asrs 42.5 18.7

ohsumed 30.8 8.1

smodapte 48.3 14.7

sohsumed 18.1 4.1

mmodapte 53.2 18.7

mohsumed 184 84.2

Πίνακας 8.9: Χρόνοι εκτέλεσης (δευτερόλεπτα) υλοποιήσεων MATLAB και Perl για την κατασκευή

ΜΟΚ.

δυνατότητες της ίδιας της MATLAB. Συγκεκριµένα, η χρήση της Perl δίνει τη δυνατότητα χειρισµού

πολύ µεγάλων συλλογών κειµένου, εφόσον είναι διαθέσιµος ο αντίστοιχος αποθηκευτικός χώρος.

Παρόλα αυτά, η χρήση των αποτελεσµάτων στη MATLAB περιορίζεται από τη δυνατότητα της

MATLAB στον ορισµό µεγάλων µητρώων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, η χρήση της Perl επιτρέπει

την ανάλυση της συλλογής Enron21 και την κατασκευή του αντίστοιχου ΜΟΚ σε δύο ώρες, ενώ

το µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου καταναλώνεται στην ανάγνωση του αρχείου του ΜΟΚ που

προκύπτει από τη MATLAB.

Για την κατασκευή διανυσµάτων ερωτηµάτων, χρησιµοποιείται ανάλογη διαδικασία. Συγκε-

κριµένα, η υλοποίηση γίνεται σε Perl και MATLAB, ενώ σε αυτή την περίπτωση είναι δεδοµένο το

λεξιλόγιο της συλλογής. Η συνάρτηση tmg_query καλείται µε τον εξής τρόπο

outargs = tmg_query(filename, dictionary, OPTIONS)

Η µεταβλητή filename περιέχει το όνοµα του αρχείου ή καταλόγου των ερωτηµάτων που ϑέλου-

µε να επεξεργαστούµε, ενώ η µεταβλητή dictionary περιέχει το λεξιλόγιο της συλλογής που

προκύπτει από τη συνάρτηση tmg . Τέλος, µέσω της δοµής OPTIONSµπορούµε να ορίσουµε ένα

σύνολο των τεχνικών προεπεξεργασίας που ορίζονται στον Πίνακα 8.4 (και σηµειώνονται µε *). Και

σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση γίνεται µε συνδυασµό κώδικα Perl (tmg_query_perl.pl )

και MATLAB, ενώ η συνάρτηση µπορεί να επιστέψει εκτός από τα διανύσµατα των ερωτηµάτων,

τους τίτλους τους, τα ονόµατα των αρχείων και στατιστικά κατά αντιστοιχία µε τη συνάρτηση tmg .

Σηµειώνουµε τέλος, ότι υλοποιήσεις σε Perl παρέχονται επίσης για τον αλγόριθµο Porter

(Stemmer.pm, stemmer.pl ) και το ϕίλτρο επεξεργασίας html αρχείων (strip_html ).

8.4.2 Ανανέωση ΜΟΚ

Οι συναρτήσεις tdm_update και tdm_downdate µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανανέω-

ση του µητρώου µιας συλλογής. Οι δύο συναρτήσεις παίρνουν σαν όρισµα τη δοµή update_struct

που προκύπτει από τη συνάρτηση tmg . Τα µέλη της δοµής περιγράφονται στον Πίνακα 8.10. Η

21http://www.cs.cmu.edu/thicksimenron/.
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δοµή και οι δύο συναρτήσεις χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο, για την ανανέωση του µητρώου

της συλλογής µε την προσθήκη ή αφαίρεση κειµένων. Εναλλακτικά, όπως περιγράφεται στη συ-

νέχεια, η συνάρτηση tdm_update µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανανέωση ενός µητρώου

χωρίς την προσθήκη νέων κειµένων.

full_A Το πλήρες ΜΟΚ πριν την κανονικοποίηση

full_dictionary Το πλήρες λεξιλόγιο πριν την κανονικοποίηση

words_per_doc Ο αριθµός των όρων για κάθε κείµενο

full_files Τα ονόµατα των αρχείων εισόδου

full_titles Οι τίτλοι όλων των κειµένων

local_weight Η συνάρτηση τοπικών ϐαρών

global_weight Η συνάρτηση καθολικών ϐαρών

min_length Το ελάχιστο µήκος όρων

max_length Το µέγιστο µήκος όρων

min_local_freq Η ελάχιστη τοπική συχνότητα

max_local_freq Η µέγιστη τοπική συχνότητα

min_global_freq Ο ελάχιστος αριθµός κειµένων στα οποία πρέπει να εµφανίζεται ένας

όρος

max_global_freq Ο µέγιστος αριθµός κειµένων στα οποία επιτρέπεται να εµφανίζεται

ένας όρος

normalization Μεταβλητή που ορίζει αν έχει χρησιµοποιείται κανονικοποίηση των

διανυσµάτων των κειµένων

stemming Μεταβλητή που ορίζει αν χρησιµοποιείται η τεχνική stemming

stopwords Η λίστα συχνά χρησιµοποιούµενων όρων

active_docs ∆ιάνυσµα που ορίζει τα ενεργά κείµενα του πλήρους µητρώου στο

κανονικοποιηµένο µητρώο

active_words ∆ιάνυσµα που ορίζει τους ενεργούς όρους του πλήρους µητρώου στο

κανονικοποιηµένο µητρώο

Πίνακας 8.10: Η δοµή update_struct .

Η κύρια πληροφορία που κρατείται στη δοµή update_struct , αφορά το ΜΟΚ (full_A )

που έχει προκύψει από την εφαρµογή όλων των τεχνικών προεπεξεργασίας, πλην της αφαίρεσης

όρων µε ϐάση τους περιορισµούς της συχνότητας εµφάνισης και της εφαρµογής του σχήµατος

απόδοσης ϐαρών. Το πλήρες λεξιλόγιο που προκύπτει από την εφαρµογή των υπολοίπων τε-

χνικών, κρατείται στο µέλος full_dictionary . ΄Οπως ϕαίνεται στον Πίνακα 8.10, στη δοµή

κρατείται επίσης πληροφορία για όλες τις τεχνικές προεπεξεργασίας που έχουν οριστεί στην είσο-

δο της συνάρτησης tmg , µέσω της µεταβλητής OPTIONS. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται για

δύο λόγους. Η πληροφορία της δοµής update_struct αντιπροσωπεύει τα ϐήµατα που έχουν
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χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή του ΜΟΚ της συλλογής. Κατά δεύτερο λόγο, και σηµαντι-

κότερο, αλλάζοντας κάποιο µέλος της δοµής µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ή να αλλάξουµε τη

λειτουργία συγκεκριµένων τεχνικών προεπεξεργασίας για το µητρώο.

Ας ϑεωρήσουµε για παράδειγµα το µέλος local_weight της δοµής, που αντιστοιχεί στη συ-

νάρτηση τοπικού ϐάρους. Αν υποθέσουµε ότι κατά την ανανέωση της συλλογής ϑέλουµε να χρησι-

µοποιήσουµε διαφορετική συνάρτηση τοπικών ϐαρών από αυτή που έχει χρησιµοποιηθεί αρχικά,

αρκεί να δώσουµε την κατάλληλη τιµή στο µέλος local_weight . Σε αντίθετη περίπτωση, ϑα

έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε εξαρχής τη συνάρτηση tmg για την ανανεωµένη συλλογή. Στην πρά-

ξη, τα µέλη της δοµής update_struct που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αλλαγή της

λειτουργίας τεχνικών προεπεξεργασίας είναι περιορισµένα. Συγκεκριµένα, για αυτό το σκοπό µπο-

ϱούν να χρησιµοποιηθούν µόνο τα µέλη local_weight και global_weight που ορίζουν τις

συναρτήσεις τοπικών και καθολικών ϐαρών και τα µέλη min_local_freq , max_local_freq ,

min_global_freq , max_global_freq που ορίζουν τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές για τις το-

πικές και καθολικές συχνότητες. Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, για τον ίδιο σκοπό µπορούν

να χρησιµοποιηθούν και τα µέλη :

• stemming , εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική αρχικά

• stopwords , για τον ορισµό επιπλέον συχνά χρησιµοποιούµενων όρων

• min_length , εφόσον η τιµή που δίνεται είναι µεγαλύτερη της αρχικής

• max_length , εφόσον η τιµή που δίνεται είναι µικρότερη της αρχικής

Η δοµή update_struct διατηρεί επιπλέον πληροφορία για τους τίτλους των κειµένων (full_titles )

και τα ονόµατα των αρχείων που περιέχουν τα κείµενα (full_files ), καθώς και για τον αριθµό

των όρων ανά κείµενο (words_per_doc ). Τέλος κρατείται πληροφορία για τους ενεργούς όρους

(active_words ) και τα ενεργά κείµενα (active_docs ), ως προς το τελικό ΜΟΚ. Η πληροφορία

για τα κείµενα χρησιµοποιείται από τη συνάρτηση tdm_downdate για τον ορισµό των κειµένων

που αφαιρούνται, ενώ η πληροφορία για τους όρους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτη-

ση του ενεργού λεξιλογίου της συλλογής. Με τον τρόπο αυτό, και εφόσον αποθηκεύεται η δοµή

update_struct , δεν είναι αναγκαία η αποθήκευση της µεταβλητής dictionary που επιστρέ-

ϕεται από τη συνάρτηση tmg , εφόσον σε αυτή την περίπτωση η πληροφορία είναι πλεονάζουσα.

Η συνάρτηση tdm_update παίρνει σαν όρισµα το όνοµα του αρχείου ή του καταλόγου που

περιέχει τα κείµενα που προστίθενται στη συλλογή, τη δοµή update_struct και τη δοµή

OPTIONS, που περιέχει πληροφορία για το διαχωριστικό και τον τύπο του, και επιστρέφει τις

ίδιες µεταβλητές µε τη συνάρτηση tmg . Η συνάρτηση προσφέρει διπλή λειτουργία. Σε κάθε

περίπτωση, λειτουργεί ανάλογα µε τη συνάρτηση tmg , δηλαδή χρησιµοποιεί την αντίστοιχη υλο-

ποίηση Perl, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσθήκη νέων κειµένων, ή (και) για την

αλλαγή της λειτουργίας συγκεκριµένων τεχνικών προεπεξεργασίας, που ορίζονται µέσω της µετα-

ϐλητής update_struct , όπως έχει ήδη περιγραφεί. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρώτο όρισµα

της συνάρτησης (όνοµα αρχείου-καταλόγου κειµένου) ϑα πρέπει να είναι κενό.
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Η συνάρτηση tdm_downdate παίρνει σαν όρισµα τη δοµή update_struct και ένα διάνυ-

σµα που περιέχει τους δείκτες των κειµένων που αφαιρούνται από τη συλλογή. Οι δείκτες αυτοί

αντιστοιχούν σε ενεργά κείµενα και αγνοούν κείµενα τα οποία έχουν αφαιρεθεί έπειτα από την

εφαρµογή των τεχνικών προεπεξεργασίας που εφαρµόζονται στη συνάρτηση tmg . Στο σηµείο αυτό

χρησιµοποιείται το µέλος active_docs της δοµής update_struct . Μετά την αποµάκρυνση

των κειµένων, εφαρµόζονται στο νέο µητρώο οι τεχνικές προεπεξεργασίας που αφορούν το ϕιλ-

τράρισµα των όρων µε ϐάση τη συχνότητα εµφάνισής τους και την απόδοση ϐαρών στους όρους,

καθώς η αφαίρεση των κειµένων µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και το αποτέλεσµα αυτών των

τεχνικών. Σηµειώνουµε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί έναν ακόµα λόγο για τον οποίο διατηρούµε

την αντίστοιχη πληροφορία για τις τεχνικές προεπεξεργασίας στη δοµή update_struct .

8.4.3 Μέθοδοι µείωσης της διάστασης και µη αρνητικές παραγοντοποιήσεις

΄Οπως αναφέραµε, για τον υπολογισµό παραγοντοποιήσεων χαµηλής τάξης µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν έξι µέθοδοι, η διάσπαση ιδιαζουσών τιµών, η ανάλυση σε κύριους άξονες, η µέθο-

δος CLSI, η µέθοδος των κεντροειδών, η διάσπαση Semidiscrete Decomposition και η µέθοδος

SPQR. Για τις δύο τελευταίες µεθόδους χρησιµοποιούνται έτοιµες υλοποιήσεις. Για τον υπο-

λογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών παρέχονται δύο επιλογές. Συγκεκριµένα, µπορεί να

χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση svds της MATLAB ή το πακέτο λογισµικού PROPACK (Larsen,

1998). Η συνάρτηση svd_tmg παρέχει τη διεπαφή για την κλήση των δύο συναρτήσεων. Σε

κάποιες περιπτώσεις, Ϲητούµενο είναι ο υπολογισµός της διάσπασης για µητρώα της µορφής

B = A − XY , όπου B = A ∈ R
m× αραιό και X ∈ R

m×k, Y ∈ R
k×n µε k � m,n. Το µη-

τρώο B είναι στη γενική περίπτωση πυκνό. Εφόσον τόσο η MATLAB και το PROPACK υλοποιούν

επαναληπτικούς αλγορίθµους που στηρίζονται σε πολλαπλασιασµούς µητρώων-διανυσµάτων Bx,

µπορούµε να αξιοποιήσουµε το γεγονός αυτό εκτελώντας τους υπολογισµούς µε τον εξής τρό-

πο, Bx = (A − XY )x = Ax − X(Y x). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε να δηµιουργήσουµε

το πυκνό µητρώο B. Η ιδέα αυτή υλοποιείται στη συνάρτηση svd_update . Η συνάρτηση

υπολογίζει τις µέγιστες ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα του µητρώου B>B που αντιστοιχούν στις

ιδιάζουσες τιµές, Σ και τα δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα, V . Τα αριστερά ιδιάζοντα διανύσµατα προ-

κύπτουν από την έκφραση U = AV Σ−1. Η svd_update χρησιµοποιεί τη ϐοηθητική συνάρτηση

svd_update_afun µε την οποία εκτελούνται οι πολλαπλασιασµοί µητρώου-διανύσµατος. Με

ανάλογο τρόπο, οι συναρτήσεις pca_mat και pca_propack , µπορούν να χρησιµοποιούν για τον

υπολογισµό των κύριων αξόνων ενός µητρώου. Για το PROPACK, χρησιµοποιείται η συνάρτηση

lansvd που παρέχει, όπως και η συνάρτηση eigs της MATLAB, τη δυνατότητα ορισµού ϐοηθητι-

κών συναρτήσεων που υπολογίζουν το γινόµενο µητρώου διανύσµατος Ax. Στην περίπτωση αυτή,

απαιτείται η χρήση και µιας δεύτερης συνάρτησης που υπολογίζει τα διανύσµατα A>x. Το ϱό-

λο αυτό παίζουν οι συναρτήσεις pca_propack_afun και pca_propack_Atransfunc , ενώ

αντίστοιχα η pca_mat_afun χρησιµοποιείται στη συνάρτηση pca_mat .

Η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» υλοποιείται στις συναρτήσεις clsi και cm. Οι δύο αυτές

συναρτήσεις παίρνουν σαν όρισµα µια δοµή clusters που προκύπτει από τις ϱουτίνες οµα-
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δοποίησης του ΜΟΚ και χρησιµοποιούν τη συνάρτηση col_rearrange για την µετάθεση των

στηλών του ΜΟΚ. Η συνάρτηση clsi παίρνει επιπλέον σαν όρισµα την επιθυµητή τάξη της προ-

σέγγισης και µια τιµή α που αντιστοιχεί στην παράµετρο της ευρετικής µεθόδου ορισµού του

αριθµού αντιπροσώπων από κάθε οµάδα, που εισάγαµε στο Κεφάλαιο 6 (έκφραση 6.2). Η µέ-

ϑοδος αυτή, υλοποιείται στις συναρτήσεις ks_selection και ks_selection1 (στη δεύτερη

περίπτωση υπολογίζεται ένας τουλάχιστον παράγοντας από κάθε οµάδα). Οι συναρτήσεις clsi

και cm, επιστρέφουν τους παράγοντες X και Y της προσέγγισης Â = XY , ενώ για τον υπολογισµό

της ϐάσης του χώρου στηλών του µητρώου αντιπροσώπων χρησιµοποιείται η συνάρτηση qr της

MATLAB στην οικονοµική της µορφή, [Q, R] = qr(A, 0) .

Για τον υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, χρησιµοποιείται έτοιµη υλοποίηση

της µεθόδου NNDSVD, στα πλαίσια των υλοποιήσεων των µεθόδων block και bisecting NNDSVD

(συναρτήσεις block_nndsvd ) και bisecting_nndsvd αντίστοιχα). Τέλος, η µέθοδος πολ-

λαπλασιαστικής ανανέωσης υλοποιείται στη συνάρτηση nnmf_mul_update , ενώ για τη µέθοδο

ANLS χρησιµοποιείται έτοιµη υλοποίηση.

8.4.4 Μέθοδοι οµαδοποίησης και ανάκτησης σχετικών κειµένων

Οι αλγόριθµοι οµαδοποίησης kmeans και Spherical kmeans υλοποιούνται στις συναρτήσεις

ekmeans και skmeans αντίστοιχα. Οι δύο συναρτήσεις χρησιµοποιούν τον ίδιο συνδυασµό

ορισµάτων εισόδου και εξόδου, και συγκεκριµένα παίρνουν στην είσοδο τους το ΜΟΚ, το επιθυµητό

πλήθος οµάδων και µια παράµετρο που ορίζει το κριτήριο τερµατισµού. Η παράµετρος µπορεί να

πάρει τις τιµές epsilon , οπότε η εκτέλεση ολοκληρώνεται όταν η ϐελτίωση στην αντικειµενική

συνάρτηση µεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων γίνει µικρότερη από µια τιµή, ή n_iter , οπότε

η εκτέλεση ολοκληρώνεται µετά από έναν αριθµό επαναλήψεων. Οι παραπάνω τιµές ορίζονται

µέσω µιας δοµής options που αποτελεί όρισµα των συναρτήσεων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα

αρχικοποίησης των αλγορίθµων µε χρήση συγκεκριµένων µητρώων κεντροειδών. Στην έξοδο,

επιστρέφεται ένα cell array µεγέθους k, που περιλαµβάνει σε κάθε γραµµή του j, το διάνυσµα

των δεικτών των στηλών του µητρώου που ανατίθενται στην οµάδα j, το µητρώων των τελικών

κεντροειδών, καθώς και ένα διάνυσµα που περιέχει τις τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης για

όλες τις επαναλήψεις.

Ο αλγόριθµος PDDP(l) υλοποιείται στη συνάρτηση pddp . Εκτός του ΜΟΚ και του αριθ-

µού των οµάδων, η συνάρτηση παίρνει στην είσοδο το πλήθος των ιδιαζουσών τριπλετών, l, που

χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία της διάσπασης, και µια µεταβλητή που δηλώνει τον τρό-

πο υπολογισµού των κύριων αξόνων (svds ή propack ). Η συνάρτηση χρησιµοποιεί µια δοµή

(tree_struct ), στην οποία αποθηκεύονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την οµαδοποίη-

ση. Η συνάρτηση επιστρέφει τη δοµή αυτή, τη δοµή των οµάδων σε αντιστοιχία µε τις υλοποιήσεις

του kmeans και την τελική τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. Τέλος, οι υβριδικές µέθοδοι που

περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3 υλοποιούνται στις συναρτήσεις pddp_2means , pddp_optcut ,

pddp_optcut_2means και pddp_optcutpd .

Για το πρόβληµα της ανάκτησης σχετικών κειµένων, υλοποιούνται οι συναρτήσεις vsm και lsa .
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Οι δύο συναρτήσεις, παίρνουν σαν όρισµα το ΜΟΚ, το διάνυσµα του ερωτήµατος και µια παρά-

µετρο που ορίζει τον τύπο των συντελεστών οµοιότητας (εσωτερικό γινόµενο ή γωνία διανυσµάτων)

και επιστρέφουν το ταξινοµηµένο διάνυσµα δεικτών των στηλών του ΜΟΚ, µε ϐάση τη σχετικότητα

που υπολογίζεται, καθώς και το αντίστοιχο διάνυσµα των συντελεστών οµοιότητας. Επιπλέον, η

συνάρτηση lsa παίρνει σαν όρισµα και το µητρώο προβολής το οποίο χρησιµοποιείται για την

προσέγγιση του διανύσµατος του ερωτήµατος.

8.4.5 Μέθοδοι κατηγοριοποίησης

΄Οπως αναφέραµε, στο TMG υλοποιούνται οι κατηγοριοποιητές kNearest Neighbors, Rocchio και

LLSF, τόσο για singlelabel όσο και multilabel συλλογές. Οι αντίστοιχες συναρτήσεις είναι οι

knn_single και knn_multi , rocchio_single και rocchio_multi και llsf_single

και llsf_multi αντίστοιχα. Οι συναρτήσεις παίρνουν σαν όρισµα το ΜΟΚ των κειµένων εκ-

παίδευσης και το διάνυσµα της ανάθεσής τους στις υπάρχουσες κλάσεις, το διάνυσµα του νέου

κειµένου και µια µεταβλητή που ορίζει τον τύπο των συντελεστών οµοιότητας που υπολογίζονται και

επιστρέφονται οι κλάσεις στις οποίες ανατίθεται το νέο κείµενο. Για την συνάρτηση knn_multi

πρέπει επίσης να οριστούν οι τιµές των τα κατωφλίων των συντελεστών οµοιότητας για κάθε κλάση.

Για το σκοπό αυτό, υλοποιείται η µέθοδος υπολογισµού κατωφλίων Scut.FBR.1 στις συναρτήσεις

scut_knn , scut_rocchio και scut_llsf αντίστοιχα. Ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθ-

µου έχει περιγραφεί στο Κεφάλαιο 6. Οι συναρτήσεις rocchio_single , rocchio_multi ,

rocchio_multi και llsf_single λειτουργούν µε ανάλογο τρόπο.

8.4.6 Βοηθητικές συναρτήσεις

Στον κατάλογο var περιέχονται ένα σύνολο ϐοηθητικών συναρτήσεων. Συγκεκριµένα, η συνάρτη-

ση block_diagonalize υλοποιεί µια ευρετική µέθοδο αναδιάταξης των γραµµών του µητρώου

εισόδου, µε δεδοµένη την οµαδοποίηση των στηλών του. Μετά την αναδιάταξη των στηλών του

ΜΟΚ µε ϐάση την οµαδοποίηση που ορίζεται στην είσοδο της συνάρτησης, υπολογίζεται για κά-

ϑε γραµµή η Ευκλείδεια νόρµα του κάθε τµήµατος της, στο αντίστοιχο µπλοκ στηλών. Τελικά,

κάθε γραµµή ανατίθεται στην οµάδα στηλών στην οποία αντιστοιχεί η µέγιστη Ευκλείδεια νόρ-

µα. Η συνάρτηση col_normalization κανονικοποιεί τις στήλες του µητρώου εισόδου, ενώ η

column_norms επιστρέφει τις Ευκλείδειες νόρµες των στηλών του µητρώου εισόδου. Η συνάρτη-

ση compute_fro_norm υπολογίζει τη νόρµα Frobenius µητρώων της µορφής A−XY , ενώ η

συνάρτηση entropy υπολογίζει την εντροπία της οµαδοποίησης των στηλών ενός ΜΟΚ, όπως έχει

περιγραφεί στο Κεφάλαιο 5. Η συνάρτηση make_labels παίρνει σαν όρισµα ένα cell array

που περιέχει τις ετικέτες των κατηγοριών των κειµένων που ανήκουν σε µία συλλογή και επιστρέφει

τις µοναδικές ετικέτες και ένα διάνυσµα ακεραίων που δίνει τις κλάσεις στις οποίες ανήκει κάθε

κείµενο. Τέλος, η συνάρτηση pddp_extract_centroids µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

εξαγωγή των κεντροειδών που αντιστοιχούν στη δοµή, που επιστρέφει η συνάρτηση pddp .
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8.5 Γραφικές διεπαφές

Indexing

Dim. reduction NMF Clustering Classification Retrieval

Σχήµα 8.6: ∆οµή και εξαρτήσεις γραφικών διεπαφών TMG.

Σχήµα 8.7: Η διεπαφή tmg_gui .

Οι συναρτήσεις που περιγράψαµε µπορούν να κληθούν είτε από τη γραµµή εντολών της MAT

LAB, είτε µέσω ενός συνόλου γραφικών διεπαφών. Συγκεκριµένα, παρέχονται έξι γραφικές διε-
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Σχήµα 8.8: Η διεπαφή dr_gui .

παφές, καθεµία από τις οποίες αντιστοιχεί σε µία διακριτή κατηγορία µεθόδων. Στο Σχήµα 8.6

περιγράφεται η δοµή και οι εξαρτήσεις των γραφικών διεπαφών. Για τη δηµιουργία όλων των

γραφικών διεπαφών χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο guide της MATLAB. Κάθε παράθυρο, αποτε-

λείται από ένα σύνολο από edit boxes , buttons , radio buttons και list boxes , ενώ ο

προγραµµατισµός των αντιστοίχων πεδίων γίνεται µε τη χρήση callback functions .

Στα σχήµατα 8.7 και 8.8, δίνονται ενδεικτικά οι διεπαφές που αντιστοιχούν στα τµήµατα κατα-

σκευής ΜΟΚ και υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης. Σηµειώνουµε ότι, αναλυτική περι-

γραφή του τρόπου χρήσης όλων των γραφικών διεπαφών παρέχεται στο Παράρτηµα Β΄. Η διεπαφή

του σχήµατος 8.7 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκεύη και ανανέωση ΜΟΚ, καθώς και

για την κατασκευή διανυσµάτων ερωτηµάτων. Η επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας µε το αντί-

στοιχο radio button, προκαλεί την ενεργοποίηση των κατάλληλων πεδίων και την απενεργοποίηση

των υπολοίπων πεδίων, που δεν χρησιµοποιούνται. Κατά την κατασκευή ενός ΜΟΚ, ο χρήστης

έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα σε µια προκαθορισµένη ϑέση, εισάγοντας το

όνοµα του καταλόγου που δηµιουργείται κάτω από τον κατάλογο `tmg_root/data ΄. Κατά την

ανανέωση ενός ΜΟΚ ή την κατασκεύη διανυσµάτων ερωτηµάτων, ο χρήστης µπορεί να αποθη-

κεύσει τα αποτελέσµατα µε χρήση της διεπαφής tmg_save_results (Σχήµα 8.9). Επιπλέον,

κατά την κατασκευή ενός ΜΟΚ, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των κειµένων στη
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Σχήµα 8.9: Η διεπαφή tmg_save_results .

MySQL. Τα αποθηκευµένα κείµενα µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν από τη διεπαφή

των µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων, για την καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων

(Παράρτηµα Β΄).

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη διεπαφή κατασκευής ΜΟΚ, µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν από όλες τις υπόλοιπες διεπαφές, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει την αποθήκευση τους.

Για παράδειγµα, στο Σχήµα 8.8 δίνεται η διεπαφή υπολογισµού παραγοντοποιήσεων χαµηλής

τάξης. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει στο επάνω µέρος του παραθύρου το σύνολο δεδοµένων που

επιθυµεί και να εφαρµόσει οποιαδήποτε από τις παραγοντοποιήσεις που αναφέραµε. Και σε αυτή

την περίπτωση, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες διεπαφές, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των

αποτελέσµατα για περαιτέρω επεξεργασία, ενεργοποιώντας το αντίστοιχο check button . Στην

περίπτωση των προσεγγίσεων χαµηλής τάξης, τα αποτελέσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για

την εφαρµογή µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων, στα πλαίσια της τεχνικής «Λανθάνουσας Ση-

µασιολογικής Ανάλυσης» και µεθόδων κατηγοριοποίησης. Επιπλέον, σηµειώνουµε ότι παρέχεται

ένα σύνολο εργαλείων οπτικοποίησης, µε τα οποία µπορεί ο χρήστης να κατανοήσει καλύτερα τα

αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, για τις µεθόδους ανάκτησης σχετικών κειµένων, τα αποτελέσµατα

εφαρµογής ενός ερωτήµατος παρουσιάζονται σε σελίδες HTML, όπου εµφανίζονται σε σειρά σχε-

τικότητας τα κείµενα, εφόσον έχουν αποθηκευτεί στη MySQL, µαζί µε τους αντίστοιχους συντελε-
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στές οµοιότητας. Τέλος, τα αποτελέσµατα της οµαδοποίησης οπτικοποιούνται και πάλι µε σελίδες

HTML, στις οποίες παρουσιάζονται τα κείµενα κάθε οµάδας µε τον τίτλο τους. Για τον αλγόριθµο

PDDP και όλες τις υβριδικές τεχνικές του Κεφαλαίου 3, παρουσιάζεται επιπλέον ένα δέντρο που

δείχνει την ιεραρχική δοµή των οµάδων. Τα αποτελέσµατα οπτικοποίησης προκύπτουν από τη

χρήση των συναρτήσεων create_retrieval_response , create_kmeans_response και

create_pddp_response .

΄Ολα τα παραπάνω, περιγράφονται καλύτερα, µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, στο

Παράρτηµα Β΄.

8.6 Remote TMG

Αν και οι γραφικές διεπαφές που παρέχει το εργαλείο TMG διευκολύνουν τον τρόπο χρήσης

του, είναι απαραίτητη µια στοιχειώδης εξοικείωση του χρήστη µε το περιβάλλον της MATLAB.

Επιπλέον, η λύση µεγάλων σχετικά προβληµάτων απαιτεί και τους ανάλογους υπολογιστικούς

πόρους. Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα αυτά, και σε συνδυασµό την σύγχρονη τάση που

επικρατεί στην κατασκευή λογισµικών εργαλείων που υπαγορεύει την ανάπτυξη υπηρεσιών που

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αποµακρυσµένο τρόπο, αναπτύξαµε µια διαπαφή του TMG µε

την οποία µπορεί ο χρήστης που δεν διαθέτει, είτε την απαραίτητη εξοικείωση, είτε τους πόρους,

να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του TMG µέσω του διαδικτύου.

Σχήµα 8.10: Η εισαγωγική σελίδα του Remote TMG.
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Το Remote TMG υλοποιεί ένα υποσύνολο λειτουργιών του εργαλείου και µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση της MATLAB στον πελάτη (client). Στο Σχήµα 8.10

δίνεται η εισαγωγική σελίδα του Remote TMG. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα κατασκεύης

ΜΟΚ και διανυσµάτων ερωτηµάτων, υπολογισµού προσεγγίσεων χαµηλής τάξης, υπολογισµού µη

αρνητικών προσεγγίσεων, εφαρµογής µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων και οµαδοποίησης.

Σχήµα 8.11: Η περιοχή αρχείων του χρήστη στο Remote TMG.

Το σύστηµα παρέχει µηχανισµό ταυτοποίησης, µε τον οποίο ο χρήστης µπορεί να προστατεύσει

τα δεδοµένα του. Συγκεκριµένα, ο κάθε χρήστης µπορεί να διατηρεί ένα προσωπικό λογαριασµό,

ενώ κατά την εγγραφή του απαιτείται και ταυτοποίηση µέσω µηνυµάτων email. Επιπλέον, µπορεί

να διατηρεί µια περιοχή αρχείων (παράδειγµα δίνεται στο Σχήµα 8.11), µέσω της οποίας µπορεί

να ανεβάζει αρχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ΜΟΚ, και να κατεβάζει τα απο-

τελέσµατα σε µορφή `.zip ΄. Το µέγιστο µέγεθος της περιοχής αρχείων είναι συγκεκριµένο, και

µπορεί ο κάθε χρήστης να το διαχειρίζεται όπως επιθυµεί διαγράφοντας και προσθέτοντας αρχεία.

Στο Σχήµα 8.12 δίνεται ενδεικτικά η σελίδα κατασκευής ΜΟΚ.

΄Οπως αναφέραµε, στο επίπεδο του πελάτη, απαιτείται µόνο η παρουσία ενός ϕυλλοµετρη-

τή. Στο επίπεδο του εξυπηρετητή (server), η υλοποίηση έγινε µε χρήση των παρακάτω γλωσσών

προγραµµατισµού και εργαλείων :

. Στο επίπεδο της MATLAB χρησιµοποιήθηκε ο MATLAB Compiler για την κατασκευή των

εκτελέσιµων αρχείων τα οποία καλούνται µε CGI.
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Σχήµα 8.12: Η σελίδα κατασκευής ΜΟΚ του Remote TMG.

. Στο επίπεδο της διεπαφής χρησιµοποιήθηκε PHP και HTML.

. Για τη ϐάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα διαχείρισης MySQL.

Στο Σχήµα 8.13 δίνεται η ϐάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Η ϐάση αυτή αποτελείται από

πέντε πίνακες, µε ϐασικό τον πίνακα users στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα που εισάγει

ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Επιπλέον, αποθηκεύεται ένας κωδικός που χρησιµοποιείται

κατά την ενεργοποίηση του λογαριασµού του χρήστη. Η αποθήκευση του αναγνωριστικού γίνεται

µε χρήση κωδικοποίησης MD5. Με τον πίνακα αυτό συνδέονται όλοι οι υπόλοιποι (πλην του

πίνακα document ) µε ξένα κλειδιά. Ο πίνακας active_users αποθηκεύει δεδοµένα σχετικά

µε το τρέχον session του χρήστη, ενώ η εγγραφή δηµιουργείται κατά την ταυτοποίηση του και

ελέγχεται σε κάθε προσπέλαση, οποιασδήποτε σελίδας. Ο πίνακας files κρατά πληροφορίες

για όλα τα αρχεία του χρήστη, όπως τη ϑέση τους στο δίσκο, το µέγεθος τους, τον τύπο του

(αρχεία εισόδου, εξόδου και λίστες όρων) κ.α. Τέλος, οι πίνακες collection και document

είναι αντίστοιχοι µε τους πίνακες της ϐάσης δεδοµένων του TMG.

Σηµειώνουµε ότι, η ανάπτυξη του Remote TMG ϐρίσκεται σε πειραµατικό επίπεδο. Η τρέχουσα

έρευνά µας επικεντρώνεται σε ϑέµατα ασφάλειας, κλιµάκωσης (scalability) και παραλληλίας που

µπορούν να το καταστήσουν περισσότερο αποδοτικό και πρακτικό στη χρήση.
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Σχήµα 8.13: Το σχήµα της ϐάσης δεδοµένων του Remote TMG.

8.7 Στατιστικά στοιχεία και διαθεσιµότητα

Το TMG παρέχεται ελεύθερα από το διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας (wiki):

http://scgroup.hpclab.ceid.upatras.gr/scgroup/Projects/TMG/

που παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.14. Στη σελίδα αυτή παρέχονται επιπλέον αναλυτικές πληρο-

ϕορίες για την εγκατάσταση του εργαλείου, πλήρης τεκµηρίωση, ενδεικτικά αποτελέσµατα και

ϐιβλιογραφικές πηγές. Σύµφωνα µε τα στατιστικά µας στοιχεία, το εργαλείο έχουν προµηθευτεί

περισσότεροι από 1,000 χρήστες από διάφορα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα όπως Caltech, CMU, Colum

bia, Princeton, Stanford, MaxPlanck και εταιρείες όπως Mathworks, Silicon Graphics, Renault,

Xerox και Philips. Επιπλέον, το TMG έχει αναφερθεί σε πλήθος εργασιών και έχει χρησιµοποιηθεί

σαν µέσο διδασκαλίας.
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Σχήµα 8.14: Η ιστοσελίδα του TMG.

Τέλος, το Remote TMG είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας :

http://scgroup20.ceid.upatras.gr:8000/remote_tmg/

8.8 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε το εργαλείο λογισµικού TMG. Το TMG ένα εργαλείο γραµµένο

σε MATLAB, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προεπεξεργασία συλλογών κειµένων και τη

λύση συγκεκριµένων προβληµάτων ανάκτησης πληροφορίας. Συγκεκριµένα, δίνει τη δυνατότητα

κατασκευής και ανανέωσης ΜΟΚ µε την εφαρµογή ενός συνόλου τεχνικών προεπεξεργασίας και

χρήσης των ΜΟΚ που προκύπτουν στον υπολογισµό προσεγγίσεων χαµηλής τάξης και µη αρνη-

τικών παραγοντοποιήσεων και σε προβλήµατα ανάκτησης σχετικών κειµένων, οµαδοποίησης και

κατηγοριοποίησης.

Το TMG µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους. Η λειτουργικότητα που παρέχει µπορεί

να αξιοποιηθεί τόσο από τη γραµµή εντολών της MATLAB, όσο και από τις γραφικές διεπαφές που

παρέχονται. Συγκεκριµένα, παρέχεται ένα σύνολο γραφικών διεπαφών, µία για κάθε διακριτό

πρόβληµα, που προσφέρουν επιπλέον ένα σύνολο µεθόδων οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων. Ο

τρόπος χρήσης του τεκµηριώνεται πλήρες από οδηγό που παρέχεται, ενώ χρήσιµες πληροφορίες

παρέχονται και από ιστοσελίδα, µέσω της οποίας µπορεί ο ενδιαφερόµενος χρήστης να κατεβάσει

την τρέχουσα έκδοση.
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Το TMG εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα της MATLAB που σχετίζονται µε τα προβλήµατα

που µελετούµε και αφορούν κυρίως τη δυνατότητα αποδοτικής διαχείρισης αραιών µητρώων. Το

γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη δηµοφιλία της MATLAB, αποτέλεσε το κίνητρο για την ανάπτυ-

ξη του εργαλείου. Το αποτέλεσµα, ήταν η δηµιουργία ενός εργαλείου εύκολου στη χρήση, που

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προτυποποίηση µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας. Επιπλέον,

η χρήση της Perl για την κατασκευή των απαραίτητων γραµµοαλγοριθµικών δοµών, έγινε µε κρι-

τήριο τις µεγάλες δυνατότητες που παρέχει η γλώσσα στη διαχείριση συµβολοσειρών. Η χρήση των

υλοποιήσεων Perl γίνεται µε απολύτως διαφανή τρόπο, χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη λειτουρ-

γικότητα που παρέχει η ίδια η MATLAB. Τα πειραµατικά µας αποτελέσµατα δείχνουν ότι η χρήση

της Perl έδωσε νέες δυνατότητες για τη διαχείριση µεγαλύτερων προβληµάτων.

Τέλος, ανταποκρινόµενοι στην σύγχρονη τάση δηµιουργίας αποµακρυσµένων υπηρεσιών λο-

γισµικού, αναπτύξαµε το Remote TMG που παρέχει κατάλληλο API για την αξιοποίηση της λει-

τουργικότητας που παρέχει το ϐασικό εργαλείο, µέσω του διαδικτύου. Η χρήση του Remote TMG

µπορεί να διευκολύνει χρήστες που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση µε τη MATLAB ή

τους απαραίτητους υπολογιστικούς πόρους. Η τρέχουσα έρευνα µας επικεντρώνεται στην ενσωµά-

τωση τεχνικών παραλληλίας, που ϑα καταστήσουν το εργαλείο περισσότερο αποδοτικό.
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Κεφάλαιο 9

Συµπεράσµατα και Μελλοντική

΄Ερευνα

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, αποτέλεσε το αποτέλεσµα εντατικής έρευνας στην περιοχή της

ανάκτησης πληροφορίας τα τελευταία χρόνια, που ξεκίνησε σε προπτυχιακό επίπεδο και συνε-

χίστηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Ζεϊµπέκης, 2005). Η έρευνά

µας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αποδοτικών και αποτελεσµατικών µεθόδων ανάκτησης πληρο-

ϕορίας, που ϐασίζονται στο µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου και προσπαθούν να αντιµετωπίσουν

ϑεµελιώδη προβλήµατα που εισάγονται από την εν γένει πολυπλοκότητα της γλώσσας. Τα προβλή-

µατα της συνωνυµίας και πολυσηµίας τα οποία αναφέραµε, καθιστούν τη χρήση απλών λύσεων

προβληµατική. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση της διαθέσιµης ηλεκτρο-

νικής πληροφορίας, επιβάλλουν την ανάπτυξη νέων µεθόδων αποδοτικής διαχείρισης αυτής της

γνώσης. Εξίσου σηµαντική επιδίωξη ήταν η ανάπτυξη αποτελεσµατικών εργαλείων λογισµικού

στα οποία υλοποιείται ένα ευρύ ϕάσµα µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας, τόσο στο επίπεδο των

µεθόδων που αναπτύξαµε, όσο και στο επίπεδο άλλων σηµαντικών µεθόδων που υπάρχουν στη

ϐιβλιογραφία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύξαµε ένα σύνολο µεθόδων που χρησιµοποιούν πληροφορία από τη

ϕασµατική ανάλυση των µητρώων όρων-κειµένων. Τα προβλήµατα που εξετάσαµε είναι αυτά της

ανάκτησης σχετικών κειµένων, της οµαδοποίησης και της κατηγοριοποίησης.

Στα πλαίσια του προβλήµατος της οµαδοποίησης, παρουσιάσαµε µια οικογένεια αλγορίθµων

που στηρίζονται στον αλγόριθµο PDDP. Ο αλγόριθµος PDDP ανήκει στην κατηγορία των ιεραρ-

χικών αλγορίθµων οµαδοποίησης και χρησιµοποιεί πληροφορία που εξάγεται από την τεχνική

της ανάλυσης σε κύριους άξονες. Η οικογένεια αλγορίθµων PDDP(l) αποτελεί µια γενίκευση του

παραπάνω αλγορίθµου που χρησιµοποιεί l κύριους άξονες κατά τη διαδικασία του διαχωρισµού.

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, προτείναµε ένα σύνολο µεθόδων που ϐελτιώνουν τη δια-

δικασία της διάσπασης και ϐασίζονται σε ένα υβριδικό σχήµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο

kmeans. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη δείξαµε ότι η προτεινόµενη µεθοδο-

λογία ϐελτιώνει τον αλγόριθµο PDDP, τόσο ως προς την επίδοση όσο και ως προς την απόδοση,
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ενώ αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που εµφανίζουν αλγόριθµοι που στηρίζονται στον kmeans και

σχετίζονται µε τον τρόπο αρχικοποίησης τους. Επιπλέον παρουσιάσαµε ένα ενιαίο πλαίσιο αλ-

γορίθµων πυρήνα (kernel methods), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση που τα

δεδοµένα του προβλήµατος έχουν µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, παρουσιάσαµε

αποδοτικές υλοποιήσεις για αλγορίθµους που στηρίζονται στον kmeans, όπως επίσης και τον

αλγόριθµο kernel PDDP καθώς και τα αντίστοιχα υβριδικά σχήµατα που αποτελούν επέκταση των

γραµµικών µεθόδων.

Στη συνέχεια παρουσιάσαµε τον αλγόριθµο οµαδοποίησης Oriented kwindows (OkW) που

στηρίζεται στον kwindows. Ο kwindows ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθµων διαχωρισµού

µε ϐάση την πυκνότητα µε την έννοια ότι οι οµάδες µοντελοποιούνται µε ϐάση την ένωση γει-

τονικών περιοχών στον Ευκλείδειο χώρο, µεγάλης πυκνότητας. Ο ϐασικός αλγόριθµος έχει το

µειονέκτηµα ότι δεν λαµβάνει υπόψη την κατεύθυνση των οµάδων στον Ευκλείδειο χώρο. Ο αλγό-

ϱιθµος OkW που προτείναµε εξάγει την παραπάνω πληροφορία µέσω της διάσπασης ιδιαζουσών

τιµών. Λόγω του µεγάλου κόστους της διάσπασης, ο OkW είναι περισσότερο κατάλληλος για προ-

ϐλήµατα χαµηλής διάστασης. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη, δείξαµε ότι, για

τέτοιου είδους προβλήµατα, ο αλγόριθµος µπορεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του kwindows

και να ϐελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα της οµαδοποίησης. Η µέθοδος που προτείναµε, µπορεί

να αποτελέσει τη ϐάση για την εφαρµογή ανάλογων τεχνικών στα πλαίσια και άλλων αλγορίθµων

διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα, όπως ο αλγόριθµος DBSCAN.

Στη συνέχεια, µελετήσαµε αλγορίθµους εξαγωγής σχετικών κειµένων. Βάση των µεθόδων που

εξετάσαµε αποτελεί ο αλγόριθµος «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής ∆εικτοδότησης» (LSI) που χρη-

σιµοποιεί τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών µε στόχο την εξαγωγή σηµασιολογικών συσχετίσεων και

την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εισάγονται από τον τρόπο χρήσης της γλώσσας. Η µέ-

ϑοδος LSI αποδεικνύεται πειραµατικά ότι ϐελτιώνει στις περισσότερες περιπτώσεις τις συµβατικές

µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας που χρησιµοποιούν το µητρώο όρων-κειµένων µε µετρικές,

όπως είναι η Ευκλείδεια απόσταση. Παρόλα αυτά, το κόστος του υπολογισµού της διάσπασης

καθιστά απαγορευτική τη χρήση της µεθόδου σε µεγάλες συλλογές. Στα πλαίσια της διδακτορι-

κής διατριβής, προτείναµε µια ενιαία «µεθοδολογία αντιπροσώπων» που στηρίζεται στην υπόθεση

ότι κάθε συλλογή κειµένων αποτελείται από ένα σύνολο οµάδων, που µπορούν να συνεισφέρουν

ξεχωριστά ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών διανυσµάτων ϐάσης. Πιο συγκεκριµένα, η µεθοδολογία

συνίσταται στα εξής ϐήµατα : (i) Οµαδοποίηση των στηλών του ΜΟΚ, (ii) επιλογή αντιπροσώπων

από κάθε οµάδα και (iii) δηµιουργία ενός υποχώρου που προσεγγίζει το χώρο στηλών του ΜΟΚ.

Τα αντιπροσωπευτικά διανύσµατα ϐάσης στο δεύτερο ϐήµα, µπορεί να είναι (α) τα κεντροειδή των

οµάδων που έχουν προκύψει από το πρώτο ϐήµα ή (ϐ) ένα σύνολο από τα πρωτεύοντα αριστερά

ιδιάζοντα διανύσµατα των αντιστοίχων οµάδων στηλών. Στη συνέχεια, το σύνολο των διανυσµάτων

που προκύπτουν, χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της ϐάσης ενός υποχώρου που προσεγ-

γίζει τον υποχώρο του χώρου στηλών που παράγεται από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Τέλος,

τα διανύσµατα των κειµένων προβάλλονται στο νέο υποχώρο και οι προβολές τους µπορούν να

χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία της ανάκτησης. Η επιλογή των κεντροειδών στηρίζεται σε υπάρ-
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χουσα µεθοδολογία (Centroid Method). Ο αλγόριθµος CLSI που προτείναµε, χρησιµοποιεί πλη-

ϱοφορία από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών των υποµητρώων και προσεγγίζει το σηµασιολογικό

περιεχόµενο της συλλογής µε υποχώρους οποιασδήποτε διάστασης. Στην απλούστερη µορφή του,

χρησιµοποιεί ένα ιδιάζον διάνυσµα από κάθε υποµητρώο, ενώ στη γενική περίπτωση χρησιµοποιεί

ένα µεταβλητό αριθµό ιδιαζόντων διανυσµάτων µε ϐάση µια προτεινόµενη µετρική, µε την οποία

προσεγγίζουµε τη συνεισφορά του κάθε υποµητρώου στο χώρο στηλών του ΜΟΚ.

Η µεθοδολογία των αντιπροσώπων εφαρµόστηκε τόσο στη λύση προβληµάτων ανάκτησης σχε-

τικών κειµένων όσο και σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης κειµένων. Στην πρώτη περίπτωση,

µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε γνωστός αλγόριθµος οµαδοποίησης, στο πρώτο ϐήµα

του αλγορίθµου. Αντίθετα, σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης η οµαδοποίηση του κειµένων είναι

ήδη διαθέσιµη. Μέσα από εκτεταµένα πειράµατα, δείξαµε ότι η «µεθοδολογία των αντιπροσώ-

πων» µπορεί να προσεγγίσει ή και να ϐελτιώσει την τεχνική LSI, ενώ παράλληλα, αντιµετωπίζει

σε σηµαντικό ϐαθµό τα προβλήµατα που εισάγει η αυξηµένη πολυπλοκότητα της διάσπασης ιδια-

Ϲουσών τιµών. Η ϐελτίωση ως προς την ποιότητα, είναι ακόµα µεγαλύτερη στην περίπτωση των

προβληµάτων κατηγοριοποίησης που µελετούµε, σε σχέση τόσο µε τον αλγόριθµο LSI όσο και

µε άλλες σχετικές τοπικές µεθόδους, όταν η µεθοδολογία χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τους

αλγορίθµους κατηγοριοποίησης kNearest Neighbors και Rocchio.

Στη συνέχεια, παρουσιάσαµε µια επέκταση της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια

των µεθόδων πυρήνα. Οι µη γραµµικές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα τα τελευταία

χρόνια (π.χ. Support Vector Machines). Η τεχνική LSK, αποτελεί επέκταση της µεθόδου LSI

και έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι ϐελτιώνει το ϐασικό µοντέλο, ιδιαίτερα σε προβλήµατα κα-

τηγοριοποίησης. Παρόλα αυτά, ο αλγόριθµος έχει τα ίδια προβλήµατα µε τη µέθοδο LSI που

σχετίζονται µε το αυξηµένο υπολογιστικό κόστος. Επιπλέον, η µέθοδος απαιτεί τον υπολογισµό

πλήρων µητρώων που αυξάνουν τις απαιτήσεις σε µνήµη. Η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» που

προτείναµε, αντιµετωπίζει τα προβλήµατα αυτά, και επιπλέον, όπως και στη γραµµική περίπτωση,

αποδεικνύεται πειραµατικά ότι ϐελτιώνει την ποιότητα των αποτελεσµάτων.

Παρουσιάσαµε ακόµα, την εφαρµογή της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στα πλαίσια της

µεθόδου κατηγοριοποίησης Linear Least Squares Fit (LLSF). Η µέθοδος αυτή µοντελοποιεί την

σχέση των όρων µε τις κλάσεις µε τον υπολογισµού ενός µητρώου όρων-κλάσεων, µέσω του ψευ-

δοαντιστρόφου του ΜΟΚ. Εναλλακτικά, προτείναµε τη χρήση του ψευδοαντιστρόφου της προ-

σέγγισης που προκύπτει από τους αλγορίθµους CLSI και CM και δείξαµε πειραµατικά ότι η

προτεινόµενη τεχνική µπορεί να ϐελτιώσει σηµαντικά τη µέθοδο LLSF, τόσο ως προς την ποιότητα

των αποτελεσµάτων όσο και ως προς το υπολογιστικό κόστος.

Τέλος, παρουσιάσαµε δύο ακόµα εφαρµογές των µεθόδων που αναπτύξαµε στα προβλήµατα

(α) υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων και (ϐ) της µπλοκ διαγωνιοποιήσης στοχα-

στικών µητρώων. Στην πρώτη περίπτωση, αρχικά προτείναµε την επέκταση της «µεθοδολογίας

αντιπροσώπων» και τη χρήση της σε συνδυασµό µε τον αλγόριθµο NNDSVD, για τον υπολογι-

σµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αρχικοποίηση

επαναληπτικών σχηµάτων. Επιπλέον, προτείναµε έναν διαιρετικό αλγόριθµο που χρησιµοποιεί
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τον NNDSVD. Μέσα από µια εκτεταµένη πειραµατική µελέτη δείξαµε ότι οι προτεινόµενες µέ-

ϑοδοι µπορούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αύξησης του σφάλµατος που εµφανίζεται στον

αλγόριθµο NNDSVD για µεγάλες τάξεις προσέγγισης. Επιπλέον, και οι δύο µέθοδοι ϐελτιώνουν

σηµαντικά τον ϐασικό αλγόριθµο ως προς την ποιότητα της οµαδοποίησης που επιτυγχάνεται µε

χρήση των µη αρνητικών παραγόντων, ενώ επίσης η µέθοδος block NNDSVD, επιταχύνει σηµαν-

τικά τους υπολογισµούς. Η δεύτερη εφαρµογή χρησιµοποιεί τα υβριδικά σχήµατα οµαδοποίησης

που αναπτύχθηκαν, στο πρόβληµα της µπλοκ διαγωνιοποίησης στοχαστικών µητρώων που εµφα-

νίζονται σε πλήθος εφαρµογών. Για τη λύση του προβλήµατος αυτού, αναπτύξαµε µια µέθοδο που

στηρίζεται και επεκτείνει υπάρχουσες προσεγγίσεις, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο 2means

και πληροφορία από τη διάσπαση ιδιαζουσών τιµών. Επιπλέον, αναπτύξαµε µια µέθοδο αυτόµα-

του προσδιορισµού του αριθµού των υποµητρώων και εφαρµόσαµε τις ιδέες µας στο πρόβληµα

της οµαδοποίησης κειµένων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάσαµε, υποδεικνύουν

ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία µπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα και να προσεγγίσει

ικανοποιητικά το πλήθος των υποµητρώων από τα οποία αποτελείται ένα στοχαστικό µητρώο.

Τέλος, όπως αναφέραµε, σηµαντική επιδίωξη µας ήταν η κατασκευή αποδοτικών εργαλείων

λογισµικού, που να µπορούν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την αλγοριθµική ϐάση που µελετήσαµε

στη ϐιβλιογραφία και των νέων µεθόδων που αναπτύξαµε. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναπτύξαµε

το εργαλείο λογισµικού Text to Matrix Generator (TMG). Το TMG είναι ένα εργαλείο λογισµικού

που παρέχει ένα ευρύ ϕάσµα µεθόδων ανάκτησης πληροφορίας. Συγκεκριµένα, αποτελείται από

έξι τµήµατα, (i) κατασκευής και ανανέωσης µητρώων όρων-κειµένων και όρων-ερωτηµάτων, (ii)

υπολογισµού προσεγγίσεων µειωµένης διάστασης και (iii) µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων, (iv)

ανάκτησης σχετικών κειµένων, (v) οµαδοποίησης και (vi) κατηγοριοποίησης. Το µεγαλύτερο τµήµα

του εργαλείου είναι γραµµένο σε MATLAB, µε εξαίρεση το τµήµα που αφορά την κατασκευή των

ΜΟΚ. Στο κοµµάτι αυτό ϑελήσαµε να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες που παρέχει η Perl για

την αποδοτική διαχείριση των συµβολοσειρών, µε χρήση του ενσωµατωµένου µεταγλωττιστή που

παρέχει η MATLAB και στόχο τη δυνατότητα επίλυσης όσο γίνεται µεγαλύτερων προβληµάτων. Η

παραπάνω διαδικασία εκτελείται µε απολύτως διαφανή προς το χρήστη τρόπο.

Το TMG µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους : Είτε από τη γραµµή

εντολών της MATLAB µε χρήση των κατάλληλων συναρτήσεων, είτε από τις γραφικές διεπαφές

που παρέχονται για κάθε διακριτό τµήµα του εργαλείου, είτε µε αποµακρυσµένες κλήσεις µέσω

ειδικού API, µε το οποίο µπορεί το εργαλείο να χρησιµοποιηθεί σαν υπηρεσία από το διαδίκτυο. Οι

γραφικές διεπαφές διευκολύνουν το χρήστη και κάνουν το εργαλείο κατάλληλο για εκπαιδευτικούς

σκοπούς, αλλά και για την εύκολη προτυποποίηση αλγορίθµων. Τέλος, το remote TMG επιτρέπει

την εκτέλεση ενός υποσυνόλου εργασιών του TMG αποµακρυσµένα, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης

να έχει εγκατεστηµένη τη MATLAB.
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Στην τρέχουσα έρευνά µας, εστιάζουµε σε αλγοριθµικό επίπεδο στις εξής κατευθύνσεις. ΄Οπως

ϕάνηκε από τα πειραµατικά αποτελέσµατα, η οµαδοποίηση του ΜΟΚ µπορεί να χρησιµοποιη-

ϑεί µε επιτυχία σαν τεχνική προεπεξεργασίας, στην εφαρµογή της «µεθοδολογίας αντιπροσώπων»,

για την προσέγγιση του µητρώου, αλλά και στον υπολογισµό µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, µελετούµε την ανάπτυξη µεθόδων οµαδοποίησης που να είναι περισσότερο

κατάλληλες για το συγκεκριµένο πρόβληµα που έχουµε να επιλύσουµε, κατά περίπτωση. Επι-

πλέον, µελετούµε τη χρήση διαιρετικών τεχνικών προσέγγισης που κινούνται στην κατεύθυνση της

µεθόδου IRR και χρησιµοποιούν σε κάθε ϐήµα το µητρώο υπολοίπου, ως προς την τρέχουσα προ-

σέγγιση. Ανάλογες τεχνικές, προσπαθούµε να αναπτύξουµε και για το πρόβληµα υπολογισµού µη

αρνητικών παραγοντοποίησεων, χρησιµοποιώντας ως ϐάση τη µέθοδο bisecting NNDSVD. Σκοπός

µας είναι να αναπτύξουµε τεχνικές που καθοδηγούν καλύτερα τη µέθοδο NNDSVD, σε κάθε ϐή-

µα της διάσπασης, χρησιµοποιώντας πληροφορία που προέρχεται αυστηρά από το ϑετικό τµήµα

του µητρώου προσέγγισης. Επιπλέον, στην κατεύθυνση αυτή, µελετούµε εναλλακτικούς τρόπους

επιλογής του κόµβου προς διάσπαση.

Βασιζόµενοι στην επιτυχία της «µεθοδολογίας των αντιπροσώπων» στο πρόβληµα της κατηγο-

ϱιοποίησης µε χρήση των κατηγοριοποιητών kNearest Neighbors και Rocchio, µελετούµε την

χρήση της στα πλαίσια και άλλων µεθόδων, όπως η µέθοδος Support Vector Machines. Επιπλέον,

µελετούµε την ανάπτυξη περισσότερο αποδοτικών µεθόδων πυρήνα, τόσο στο επίπεδο του προβλή-

µατος µείωσης της διάστασης µέσω µη γραµµικών µεθόδων, όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής

µη γραµµικών µεθόδων στο πρόβληµα της οµαδοποίησης. Για το πρόβληµα της οµαδοποίησης,

σηµαντικό ϑέµα αποτελεί η εύρεση πιο αποδοτικών µεθόδων, ώστε να αποτρέπεται ο υπολογισµός

του πλήρους µητρώου Gram, που εισάγει προβλήµατα µνήµης.

Ως προς τις µεθόδους διαχωρισµού µε ϐάση την πυκνότητα, µελετούµε τη χρήση της τεχνικής

της ανάλυσης σε κύριους άξονες στα πλαίσια άλλων µεθόδων, όπως ο αλγόριθµος DBSCAN. Επι-

πλέον, ϐασιζόµενοι στην επιτυχία της µεθοδολογίας σε προβλήµατα χαµηλής διάστασης, προσπα-

ϑούµε να αναπτύξουµε υβριδικές µεθόδους οµαδοποίησης, που χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό

τεχνικών µείωσης της διάστασης και εφαρµογής του αλγορίθµου OkW, µε σκοπό την εφαρµογή

σε προβλήµατα οµαδοποίησης κειµενικής πληροφορίας.

Σηµαντικό ϱόλο σε όλα τα παραπάνω, µπορεί να παίξει η ανάπτυξη παράλληλων υλοποιήσεων.

΄Οπως αναφέραµε, η «µεθοδολογία των αντιπροσώπων» µπορεί να χρησιµοποιήσει την παραλληλία

σε δύο επίπεδα, τόσο στο επίπεδο του υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, όσο και στο

επίπεδο υπολογισµού της προσέγγισης σε κάθε υποµητρώο. Επιπλέον, η ανάπτυξη παράλλη-

λων υλοποιήσεων µπορεί να επιταχύνει σηµαντικά τις µεθόδους πυρήνα και να αντιµετωπίσει τα

προβλήµατα µνήµης.

Στο επίπεδο του λογισµικού, επικεντρωνόµαστε στην περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου TMG.

΄Ενας από τους πρωταρχικούς µας στόχους είναι η ενσωµάτωση περισσότερων µεθόδων ανάκτησης

πληροφορίας. Στο επίπεδο της προεπεξεργασίας και µοντελοποίησης του προβλήµατος, µελετούµε
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την ενσωµάτωση µεθόδων κατασκευής µητρώων που χρησιµοποιούν σαν ϐασική οντότητα τµήµατα

του κειµένου, π.χ. ενότητες, παραγράφους, κ.λπ. (Antonellis and Gallopoulos, 2006). Επιπλέον,

Ϲητούµενο είναι η επεξεργασία πολυγλωσσικών συλλογών, µε την χρήση εξειδικευµένων εργαλείων

ανά γλώσσα, π.χ. stemmers. Τέλος, στόχος είναι η ενσωµάτωση µεθόδων τυχαιότητας για την

προσέγγιση µητρώων, π.χ. (Drineas et al, 2006), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη λύση

µεγάλων προβληµάτων, και η δηµιουργία ενός κατάλληλου πειραµατικού περιβάλλοντος, για τις

µεθόδους αυτές.

΄Ενας ακόµα στόχος είναι η δηµιουργία παράλληλων υλοποιήσεων, µε χρήση εργαλείων που

έχουν ενσωµατωθεί πρόσφατα στη MATLAB (Distributed και Parallel Computing toolbox), που

ϑα δώσουν τη δυνατότητα διαχείρισης ακόµα µεγαλύτερων προβληµάτων. Για το σκοπό αυτό,

σηµαντική µπορεί να είναι και η υλοποίηση τµηµάτων του εργαλείου σε αριθµητική µονής ακρί-

ϐειας, που παρέχεται πλέον από τις τελευταίες εκδόσεις της MATLAB. Στην κατεύθυνση αυτή,

σηµαντική προσπάθεια πρέπει να γίνει στην υλοποίηση του µοντέλου µονής ακρίβειας για αραιά

µητρώα, που δεν υποστηρίζεται προς το παρόν από τη MATLAB. Επιπλέον, στόχος είναι η κατα-

σκευή ενός περιβάλλοντος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Για το λόγο

αυτό, σχεδιάζουµε την ενσωµάτωση περισσότερων εργαλείων οπτικοποίησης, που ϑα µπορούσαν

να ϐοηθήσουν στη διδασκαλία.

Τέλος, η τρέχουσα έρευνα µας επικεντρώνεται στο remote TMG, µε τη χρήση παράλληλων

υλοποιήσεων που µπορούν να διευκολύνουν τη χρήση του και να το καταστήσουν µια καλή εναλ-

λακτική λύση για χρήστες που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση µε τη MATLAB, καθώς

και τους απαραίτητους υπολογιστικούς πόρους. Επιπλέον, µελετούµε διάφορα άλλα ϑέµατα που

αφορούν στην ασφάλεια, την κλιµακωσιµότητα και την ευχρηστία του συστήµατος.
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Παράρτηµα Α΄

Αλγόριθµοι Υπολογισµού ∆ιάσπασης

Ιδιαζουσών Τιµών και Λογισµικό

Στη συνέχεια, περιγράφουµε ορισµένες από τις κυριότερες µεθόδους υπολογισµού της διάσπα-

σης ιδιαζουσών τιµών, που ϐρίσκονται στον πυρήνα των µεθόδων που εξετάζουµε. Επιπλέον,

παραθέτουµε ένα σύνολο εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της

διάσπασης.

Από τον ορισµό της διάσπασης, είναι εµφανής η σχέση του προβλήµατος υπολογισµού της µε

το πρόβληµα υπολογισµού των ιδιοτιµών. Συγκεκριµένα, τα µη µηδενικά στοιχεία του µητρώου

Σ αποτελούν τις µη αρνητικές τετραγωνικές ϱίζες των ιδιοτιµών του µητρώου AA>, ενώ οι στήλες

των U, V αποτελούν ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις ιδιοτιµές των µητρώων AA> και A>A,

αντίστοιχα. Συνεπώς, υπολογίζοντας τις ιδιοτιµές και ένα σύνολο ορθοκανονικών ιδιοδιανυσµάτων

των µητρώων AA> και A>A προσδιορίζουµε πλήρως την διάσπαση ιδιαζουσών τιµών του A. Το

πρόβληµα µε αυτή την προσέγγιση είναι η σχετικά µικρή ακρίβεια, ιδιαίτερα για τον προσδιορισµό

των µικρότερων ιδιαζουσών τιµών (Berry, 1992).

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί το επαυξηµένο συµµετρικό µητρώο :

B =

[

0 A

A> 0

]

(Α΄.1)

Το παρακάτω λήµµα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του µητρώου B, για τον υπολογισµό της

διάσπασης σε ιδιάζουσες τιµές του µητρώου A (Golub and Van Loan, 1996). Επιγραµµατικά, το

µητρώο B έχει πραγµατικές ιδιοτιµές, αφού είναι συµµετρικό, και για κάθε ϑετική ιδιοτιµή σi,

που είναι και ιδιάζουσα τιµή του A, υπάρχει µια αρνητική ιδιοτιµή −σi.

Λήµµα Α΄.0.1 ΄Εστω A ένα m× n µητρώο και B το µητρώο που ορίζεται από την σχέση Α΄.1.

1. ΄Εστω (uj ; vj) το ιδιοδιάνυσµα µε νόρµα
√

2 που αντιστοιχεί στην ϑετική ιδιοτιµή σj . Τότε

το σj είναι ιδιάζουσα τιµή του µητρώου A, ενώ τα uj , vj είναι αριστερά και δεξιά ιδιάζοντα

διανύσµατα που αντιστοιχούν στην ιδιάζουσα τιµή σj.
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2. ΄Οταν σj = 0, αν (uj ; vj) το αντίστοιχο ορθογώνιο ιδιοδιάνυσµα µε uij 6= 0 και vij 6= 0

για i = 1, . . . , t για κάποιο t ≥ 1, τότε το σj = 0 αποτελεί ιδιάζουσα τιµή του µητρώου A µε

αντίστοιχα αριστερά και δεξιά ιδιάζοντα διανύσµατα που προκύπτουν από την ορθογωνοποίηση

των uj και vj αντίστοιχα, διαφορετικά το A έχει τάξη n.

Ο υπολογισµός της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών µέσω του λήµµατος Α΄.0.1, οδηγεί γενικά σε

αποτελέσµατα µεγαλύτερης ακρίβειας από ότι ο υπολογισµός µε τα µητρώα AA> και A>A (Berry,

1992). Σε κάθε περίπτωση, χρησιµοποιώντας είτε τα µητρώα αυτά, είτε το µητρώο B, ο υπολο-

γισµός της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών ανάγεται στον υπολογισµό των ιδιοτιµών των αντιστοίχων

µητρώων.

Οι αλγόριθµοι υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, ταξινοµούνται σε δύο κατηγορί-

ες. Οι πυκνές µέθοδοι (dense methods), δεν είναι κατάλληλες για µεγάλα και αραιά προβλήµατα,

τα οποία διαπραγµατευόµαστε, γιατί στις περιπτώσεις αυτές, οι αλγόριθµοι αυτοί έχουν µεγά-

λο κόστος σε µνήµη, αφού υπολογίζουν ορθογώνιους µετασχηµατισµούς που οδηγούν σε πυκνά

µητρώα (Berry, 1992; Berry et al, 1993). Επιπλέον, αποσκοπούν στον υπολογισµό όλων των ιδια-

Ϲουσών τριπλετών του µητρώου, κάτι που δεν είναι απαραίτητο για τις εφαρµογές που εξετάζουµε.

Ο πλέον αντιπροσωπευτικός αλγόριθµος αυτής της κατηγορίας οφείλεται στους Golub, Kahan,

Reinch (Golub and Kahan, 1965; Golub and Van Loan, 1996) . Στη δεύτερη κατηγορία, ανή-

κουν επαναληπτικές µέθοδοι αραιών µητρώων (sparse methods). Το πλεονέκτηµα των µεθόδων

αυτών, είναι ότι µπορούν να υπολογίσουν ένα υποσύνολο των ιδιαζουσών τριπλετών, και επιπλέον

ο υπολογισµός ϐασίζεται σε πολλαπλασιασµούς µητρώου-διανυσµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη το

ότι, (α) τα µητρώα που προκύπτουν από τις εφαρµογές µας είναι εξαιρετικά αραιά, και (ϐ) το

σύνολο των µεθόδων που χρησιµοποιούµε δεν απαιτούν την πλήρη διάσπαση, γίνεται προφανές

ότι οι αλγόριθµοι της κατηγορίας αυτής είναι η ενδεδειγµένη επιλογή.

Στη συνέχεια, περιγράφουµε εν συντοµία ορισµένες από τις σηµαντικότερες επαναληπτικές

αραιές µεθόδους υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών, επικεντρώνοντας στις µεθόδους

Arnoldi και Lanczos. Για µια ολοκληρωµένη παρουσίαση των παραπάνω µεθόδων, ο ενδιαφερό-

µενος αναγνώστης παραπέµπεται στα ϐιβλία ‘‘Templates for the solution of Algebraic Eigenvalue

Problems: A Practical Guide’’ (Bai et al, 2000), ‘‘Matrix Computations’’ (Golub and Van Loan,

1996) και ‘‘Numerical Linear Algebra’’ (Trefethen and Bau, 1997). Επιπλεόν, η περιγραφή µας

ϐασίζεται στις εργασίες (Hernandez et al, 2006a,b,c, 2007). Λόγω της εφαρµογής, αρκούµαστε

στην περιγραφή των µεθόδων για πραγµατικά µητρώα.

Η µέθοδος Arnoldi (Arnoldi, 1951) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµού ενός συ-

νόλου µέγιστων ιδιαζουσών τριπλετών ενός γενικού µητρώου A. Η µέθοδος µετασχηµατίζει το

µητρώο εισόδου σε ένα άνω Hessenberg µητρώο, A = V HV >, της µορφής :

H =









h11 h12 . . . h1n

h21 h22 . . . h2n

. . .
. . .

...

0 hn,n−1 hnn









(Α΄.2)
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Είσοδος: Μητρώο A, πλήθος ϐηµάτων m, αρχικό διάνυσµα v1 µε νόρµα 1

΄Εξοδος: (Vm,Hm, f, β), τ.ω. AVm − VmHm = fe>m, β = ‖f‖2
for j = 1, 2, . . . ,m

w = Avj

Ορθογωνιοποίηση w ως προς το Vj

hj+1,j = ‖w‖2
if hj+1,j = 0, stop

vj+1 = w/hj+1,j

end

f = Avm

Ορθογωνιοποίηση f ως προς το Vm

β = ‖f‖2

Πίνακας Α΄.1: Ο αλγόριθµος Arnoldi από το (Hernandez et al, 2006a).

δηλαδή hij = 0, για i > j+ 1, µε ϑετικά στοιχεία στην υποδιαγώνιο, και V ορθογώνιο. Η µέθοδος

περιγράφεται στον Πίνακα Α΄.1. Χρησιµοποιώντας ένα αρχικό διάνυσµα v1, η µέθοδος υπολογίζει

σε κάθε ϐήµα µια στήλη του V , ενώ το διάνυσµα που υπολογίζεται ορθογωνιοποιείται ως προς τις

στήλες που έχουν ήδη υπολογιστεί. Οι στήλες του V καλούνται διανύσµατα Arnoldi. Στη γενική

περίπτωση, µετά την εκτέλεση των m ϐηµάτων, ισχύει η παρακάτω σχέση :

AVm − VmHm = fe>m (Α΄.3)

όπου το διάνυσµα f καλείται υπόλοιπο της παραγοντοποίησης Arnoldi m-ϐηµάτων. Μπορεί να

αποδειχθεί ότι, σε αριθµητική άπειρης ακρίβειας, η παραπάνω µέθοδος δίνει σαν αποτέλεσµα, µια

ορθοκανονική ϐάση του υποχώρου Krylov, Km(A, v1) = 〈v1, Av1, A2v1, . . . , A
m−1v1〉. Εφόσον

V >
m f = 0, ισχύει V >

mAVm = Hm. Οι ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα του µητρώου H, (λj , yj),

παρέχουν προσεγγίσεις των ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων του A. Συγκεκριµένα, οι τιµές λj και

τα διανύσµατα xj = Vmyj, που καλούνται Ritz values και Ritz vectors αντίστοιχα, αποτελούν προ-

σεγγίσεις των Ϲητούµενων ιδιοζευγών, ενώ για κάθε Ϲεύγος τέτοιων στοιχείων, η νόρµα υπολοίπου

δίνεται από την έκφραση:

‖Axj − λjxj‖2 = ‖AVmyj − λjVmyj‖2 = ‖(AVm − VmHm)yj)‖2 = β|e>myj| (Α΄.4)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ελέγχονται τα υπόλοιπα της σχέσης Α΄.4 και κρατούνται

τα ιδιοζεύγη που ικανοποιούν ένα κριτήριο.

Στην πράξη, η παραπάνω διαδικασία, χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό ενός υποσυνόλου

ιδιοζευγών του µητρώου, ενώ µεγάλη σηµασία στην αξιοπιστία της υλοποίησης έχει το ακριβές σχή-

µα ορθοκανονικοποίησης (κλασική ή τροποποιηµένη GramSchmidt ή άλλο). Για να έχουµε ικα-

νοποιητική ακρίβεια στην προσέγγιση, µπορεί να χρειάζεται µεγάλο πλήθος διανυσµάτων ϐάσης,

m. Το γεγονός αυτό, εισάγει προβλήµατα µνήµης και κόστους. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούν-

ται εναλλακτικές υλοποιήσεις, που ϐασίζονται στην ιδέα της επανεκκίνησης της διαδικασίας. Η
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Είσοδος: Μητρώο A, πλήθος ϐηµάτων m, αρχικό διάνυσµα v1 µε νόρµα 1

΄Εξοδος: (Vm,Hm, vm+1, βm+1), τ.ω. AVm − VmTm = βm+1vm+1e
>
m

for j = 1, 2, . . . ,m

uj+1 = Avj

Ορθογωνιοποίηση uj+1 ως προς το Vj

βj+1 = ‖uj+1‖2
if βj+1 = 0, stop

vj+1 = uj+1/βj+1

end

Πίνακας Α΄.2: Ο αλγόριθµος Lanczos από το (Hernandez et al, 2006b).

επανεκκίνηση µπορεί να γίνει είτε µε άµεσο τρόπο, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα στη δεύτερη

επανάληψη, το κυρίαρχο ιδιάζον διάνυσµα που προέκυψε από το πρώτο ϐήµα, και εκτελώντας

τον υπολογισµό σε ένα υποσύνολο διανυσµάτων του Vm, είτε έµµεσα. Στην δεύτερη περίπτω-

ση, η µέθοδος άµεσης επανεκκινούµενης Arnoldi (implicit restarted Arnoldi), χρησιµοποιεί έναν

συνδυασµό της παραπάνω διαδικασίας µε την παραγοντοποίηση QR, που επιταχύνει σηµαντικά

τον υπολογισµό (Lehoucq et al, 1998). Σηµειώνουµε, ότι η µέθοδος άµεσης επανακκινούµενης

Arnoldi υλοποιείται στη συνάρτηση svds της MATLAB.

Στην περίπτωση που το µητρώο εισόδου A είναι συµµετρικό (ή γενικά ερµητιανό), ο αλγό-

ϱιθµος Lanczos (Bai et al, 2000), εκµεταλλεύεται τη δοµή αυτή, ανάγοντας το µητρώο σε ένα

τριδιαγώνιο µητρώο T , του οποίου τα ιδιοζεύγη µπορούν να υπολογιστούν µε αποδοτικό τρόπο.

Στη συνέχεια, µε ανάλογο τρόπο µε αυτόν που χρησιµοποιεί η µέθοδος Arnoldi, τα αντίστοιχα

Ϲεύγη Ritz µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση των ιδιοζευγών του µητρώου A.

Ο αλγόριθµος Lanczos παρουσιάζεται στον Πίνακα Α΄.2. Ο υπολογισµός, στηρίζεται σε µια

αναδροµική διαδιακασία τριών όρων (three term recurrence). Συγκεκριµένα, δοθέντος αρχικού

διανύσµατος v1 και β1 = 0, η παρακάτω αναδροµική σχέση,

βj+1vj+1 = Avj − αjvj − βjvj−1 (Α΄.5)

όπου αj = v>j Avj και βj+1 = v>j+1Avj, δίνει ένα σύνολο διανυσµάτων Lanczos, vj, και τριδιαγώνιο

µητρώο,

T =












α1 β2

β2 α2 β3

β3 α3
. . .

. . .
. . . βn

βn αn












(Α΄.6)

Μπορεί να αποδειχθεί ότι, vn+1 = 0 και :

AV − V T = 0
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Εποµένως, υπολογίζοντας τα ιδιοζεύγη του τριδιαγώνιου µητρώου T (π.χ. µε τη µέθοδο QL),

µπορούµε να προσεγγίσουµε ένα υποσύνολο ιδιογευγών του µητρώου A. Στην πράξη, για την

αποδοτική λειτουργία της µεθόδου, απατείται ορθογωνιοποίηση (πλήρης ή µερική) των διανυσµά-

των που υπολογίζονται κατά τη διάρκεια του υπολογισµού και επανεκκίνηση, κατά αντιστοιχία µε

τη µέθοδο Arnoldi (Hernandez et al, 2006b).

΄Οπως αναφέραµε, το πρόβληµα υπολογισµού της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών ενός µητρώου

A, µπορεί να αναχθεί στον υπολογισµό των ιδιοζευγών του A>A ή του επαυξηµένου µητρώου B,

που ορίζεται από τη σχέση Α΄.1. Ο αλγόριθµος διδιαγωνιοποίησης GolubKahanLanczos (Bai

et al, 2000) , εκµεταλεύεται τη δοµή του µητρώου B (είτε στη µορφή A>A είτε στην επαυξηµένη

µορφή), και µπορεί να µετασχηµατίσει το B σε ένα διδιαγώνιο µητρώο της µορφής,

T =












α1 β2

α2 β3

α3
. . .

. . . βn

αn












(Α΄.7)

µειώνοντας το κόστος της διαδικασίας περίπου στο µισό (Bai et al, 2000; Hernandez et al, 2007).

Σηµειώνουµε ότι, οι ιδιοτιµές του T της σχέσης Α΄.7 είναι άµεσα διαθέσιµες (από τη διαγώνιο του

µητρώου). Επιπλέον, το µητρώο B δεν χρειάζεται στην πράξη να υπολογιστεί άµεσα, εφόσον ο

αλγόριθµος στηρίζεται στον υπολογισµό πολλαπλασιασµών µητρώου- διανύσµατος, Bx (π.χ. αν

B = A>A, Bx = (A>A)x = A>(Ax)). Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου

διδιαγωνιοποίησης παρουσιάζεται στην εργασία (Blom and Ruhe, 2001), στα πλαίσια των προβλη-

µάτων που εξετάζουµε.

΄Αλλες µέθοδοι, κατάλληλες για µεγάλα αραιά µητρώα, είναι οι Block Lanczos, Subspace

Iteration και Trace Minimization. Οι µέθοδοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην εργασία (Berry,

1992).

Α΄.1 Λογισµικό

Στη συνέχεια, παραθέτουµε ένα σύνολο εργαλείων λογισµικού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν

για τον υπολογισµό της διάσπασης ιδιαζουσών τιµών.

Στη ϐιβλιοθήκη LAPACK (Anderson et al, 1999) υλοποιείται ένα σύνολο πυκνών µεθόδων.

Στη ϐιβλιοθήκη SLEPc, υλοποιούνται ορισµένες από τις µεθόδους που αναφέραµε, π.χ. Lanczos,

Arnoldi, κ.α., ενώ στη ϐιβλιοθήκη SVDPACK (Berry et al, 1993), υλοποιούνται τέσσερις αλγόριθ-

µοι και συγκεκριµένα οι Lanczos, Block Lanczos, Subspace Iteration και Trace Minimization.

Η υλοποίηση της ϐιβλιοθήκης PROPACK (Larsen, 1998) ϐασίζεται στον αλγόριθµο διδιαγωνιο-

ποίησης GolubKahanLanczos, ενώ στη ϐιβλιοθήκη ARPACK (Lehoucq et al, 1998) παρέχονται

υλοποιήσεις που έχουν σαν ϐάση τη µέθοδο Arnoldi. Το σύνολο αυτών των υλοποιήσεων, γίνεται

µε χρήση του µητρώου A>A ή του επαυξηµένου µητρώου της σχέσης Α΄.1.
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Τέλος, στην εργασία (Hernandez et al, 2006c) παρουσιάζεται ένα σύνολο ϐιβλιοθηκών, που

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της διάσπασης σε ιδιοτιµές ενός αραιού µη-

τρώου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον όπως δείξαµε, το πρόβληµα υπολογισµού της διάσπασης

ιδιαζουσών τιµών, ανάγεται σε αυτό το πρόβληµα, οι ϐιβλιοθήκες αυτές µπορούν να τροποιηθούν,

έτσι ώστε να λύσουν το πρόβληµα που µας ενδιαφέρει.



Παράρτηµα Β΄

Εγχειρίδιο Χρήσης TMG

Στη συνέχεια περιγράφουµε τις γραφικές διαπαφές που παρέχονται από το εργαλείο TMG µέσω

συγκεκριµένων παραδειγµάτων.

Β΄.1 ∆ιεπαφή κατασκευής ΜΟΚ

Ας υποθέσουµε ότι Ϲητούµενο είναι η κατασκευή ενός ΜΟΚ µε τις παρακάτω επιλογές :

• filename: sample_documents/sample1

• delimiter: emptyline

• line_delimiter: yes

• stoplist: common_words

• minimum length: 3

• maximum length: 30

• minimum local frequency: 1

• maximum local frequency: inf

• minimum global frequency: 1

• maximum global frequency: inf

• local term weighting: logarithmic

• global term weighting: IDF

• normalization: cosine

• stemming: 

και η αποθήκευση των αποτελεσµάτων στον κατάλογο ‘‘sample1’’ και τη MySQL.
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1. Αρχικά επιλέγουµε την επιθυµητή λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο radio button στο επάνω

τµήµα.

2. Η επιλογή ενός radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.1: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής tmg_gui .
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3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.2: Η γραφική διεπαφή tmg_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισόδου και παραµέ-

τρων από το χρήστη.
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4. Μπορούµε να επιλέξουµε ένα αρχείο ή µεταβλητή χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ‘‘Browse’’.

Σχήµα Β΄.3: Η διεπαφή open_file .



Β΄.1 ∆ιεπαφή κατασκευής ΜΟΚ 227

5. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

6. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB. Επιπλέον, δηµιουρ-

γείται ο κατάλογος ‘‘TMG_HOME/data/sample1’’ που περιέχει τις µεταβλητές που έχουν

προκύψει, αποθηκευµένες σε ξεχωριστά αρχεία ‘.mat’.

Σχήµα Β΄.4: Τα αρχεία ‘.mat’ που προκύπτουν από τη χρήση της διαπεφής tmg_gui .
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7. Μπορούµε επίσης να αποθηκεύσουµε τα κείµενα στην MySQL σε περίπτωση που επιλέξουµε

την αντίστοιχη λειτουργία πριν την κατασκευή του ΜΟΚ. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να

χρησιµοποιηθούν µελλοντικά (π.χ. από τη διεπαφή retrieval_gui ).

Σχήµα Β΄.5: Οι εγγραφές που αποθηκεύονται στην MySQL µετά την κατασκευή του ΜΟΚ.

8. Μπορούµε να καθαρίσουµε τα δεδοµένα εισόδου επιλέγοντας το κουµπί ‘‘Reset’’.
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9. Για περισσότερη ϐοήθεια µπορούµε να εκτελέσουµε ‘‘help tmg_gui ’’ από τη γραµµή εν-

τολών της MATLAB, ή να επιλέξουµε ‘‘Documentation’’ από το µενού ‘‘Help’’.

Σχήµα Β΄.6: Το µενού ‘‘Help’’ της διεπαφής tmg_gui .

10. Για να ανανεώσουµε ένα ΜΟΚ προσθέτοντας νέα κείµενα, επιλέγουµε το αρχείο-κατάλογο

που περιέχει τα κείµενα από το πεδίο ‘‘input file/directory’’ και την µεταβλητή update_struct

που αντιστοιχεί στην αρχική συλλογή. Σε περίπτωση που ϑέλουµε απλά να τροποποιήσουµε

κάποιες παραµέτρους, αφήνουµε το πεδίο ‘‘input file/directory’’ κενό και αλλάζουµε τα

αντίστοιχα πεδία της δοµής update_struct.

11. Στην περίπτωση που ϑέλουµε να ανανεώσουµε τη συλλογή αφαιρώντας κάποια κείµενα,

εισάγουµε τη µεταβλητή update_struct που αντιστοιχεί στην αρχική συλλογή και ένα διά-

νυσµα που περιέχει τις στήλες του ΜΟΚ που ϑέλουµε να αφαιρέσουµε.

12. Στην περίπτωση που ϑέλουµε να κατασκευάσουµε ένα διάνυσµα ερωτήµατος, δίνουµε τη

µεταβλητή που περιέχει το λεξιλόγιο της συλλογής και το διάνυσµα των καθολικών ϐαρών

(προαιρετικά).
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Στον Πίνακα Β΄.1 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής tmg_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Input File/Directory - Αρχεία/κατάλογος συλλογής.

Create New tdm • Επιλογή για τη δηµιουργία νέου ΜΟΚ.

Create Query Matrix - Επιλογή για τη δηµιουργία διανύσµατος ερωτήµατος.

Update tdm - Επιλογή για την ανανέωση ενός ΜΟΚ.

Downdate tdm - Επιλογή για τη διαγραφή στηλών ενός ΜΟΚ µε χρήση

του πεδίου ‘‘Document Indices’’.

Dictionary - ΄Ονοµα αρχείου ‘.mat’ ή µεταβλητής από την περιοχή

εργασίας που περιέχει το λεξιλόγιο της συλλογής (χρη-

σιµοποιείται κατά τη δηµιουργία διανυσµάτων ερωτη-

µάτων).

Global Weights - ΄Ονοµα αρχείου ‘.mat’ ή µεταβλητής από την περιοχή

εργασίας που περιέχει το διάνυσµα καθολικών ϐαρών

(χρησιµοποιείται κατά τη δηµιουργία διανυσµάτων ερω-

τηµάτων).

Update Struct - ΄Ονοµα αρχείου ‘.mat’ ή µεταβλητής από την περιοχή

εργασίας που περιέχει τη δοµή update_struct (χρη-

σιµοποιείται κατά την ανανέωση µιας συλλογής).

Document Indices - ΄Ονοµα αρχείου ‘.mat’ ή µεταβλητής από την περιοχή

εργασίας που περιέχει τους δείκτες των διανυσµάτων

των κειµένων που αφαιρούνται (χρησιµοποιείται κατά

τη ανανέωση της συλλογής µε τη διαγραφή κειµένων).

Line Delimiter • Επιλογή αν το διαχωριστικό καταλαµβάνει µία ολόκλη-

ϱη γραµµή κειµένου.

Delimiter emptyline Το διαχωριστικό που χρησιµοποιείται για τη διάκριση

των κειµένων µέσα σε κάθε αρχείο. ∆υνατές τιµές, ’em

ptyline’, ’none_delimiter’ (κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε

ένα κείµενο) ή οποιαδήποτε άλλη συµβολοσειρά.

Stoplist - ΄Ονοµα αρχείου που περιέχει ένα σύνολο κοινών όρων

που αποκλείονται από το λεξιλόγιο.

Min Length 3 Ελάχιστο µήκος όρου.

Max Length 30 Μέγιστο µήκος όρου.

Min Local Frequency 1 Ελάχιστη τοπική συχνότητας εµφάνισης.

Max Local Freque

ncy

inf Μέγιστη τοπική συχνότητας εµφάνισης.

Πίνακας Β΄.1 – συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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Πίνακας Β΄.1 – συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Min Global Freque

ncy

1 Ελάχιστη συνολική συχνότητας εµφάνισης.

Max Global Freque

ncy

inf Μέγιστη συνολική συχνότητας εµφάνισης.

Local Term Weigh

ting

TF Συνάρτηση απόδοσης τοπικών ϐαρών. Πιθανές τιµές :

’Term Frequency’ (TF), ’Binary’, ’Logarithmic’, ’Alter

nate Log’, ’Augmented Normalized Term Frequency’.

Global Term Weigh

ting

None Συνάρτηση απόδοσης τοπικών ϐαρών. Πιθανές τιµές :

’None’, ’Entropy’, ’Inverse Document Frequency (IDF)’,

’GfIdf’, ’Normal’, ’Probabilistic Inverse’.

Database Name - Το όνοµα του καταλόγου στον οποίο αποθηκεύονται τα

αποτελέσµατα.

Store in MySQL - Επιλογή για αποθήκευση των αποτελεσµάτων στη My

SQL.

use Normalization - Συνάρτηση κανονικοποίησης. Πιθανές τιµές : ’None’,

’Cosine’.

use Stemming - Επιλογή για εφαρµογή της τεχνικής stemming.

Display Results • Επιλογή για παρουσίαση αποτελεσµάτων στην επιφά-

νεια εργασίας.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.1: Περιγραφή πεδίων διεπαφής tmg_gui .
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Β΄.2 ∆ιεπαφή µεθόδων µείωσης της διάστασης

Υποθέτουµε ότι έχουµε κατασκευάσει το ΜΟΚ µιας συλλογής (Medline) µέσω της διεπαφής tmg_gui ,

το οποίο περιέχει 1,033 στήλες (κείµενα) και 12,184 γραµµές (όρους δεικτοδότησης) και έχουµε

αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα στον κατάλογο ‘‘TMG_HOME/data/medline’’. Στη συνέχεια, ας

υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να κατασκεύασουµε µια προσέγγιση χαµηλής τάξης του ΜΟΚ, χρησιµο-

ποιώντας τη µέθοδο CLSI, µε τα παρακάτω δεδοµένα εισόδου:

• compute SVD with: Propack

• clustering algorithm: PDDP

• principal directions: 1

• maximum number of PCs: 

• variant: basic

• automatic determination of num. of factors from each cluster: yes

• number of clusters: 10

• number of factors: 100

και ϑέλουµε να αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα στον κατάλογο ‘‘medline’’.
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1. Επιλέγουµε τη λειτουργία που ϑέλουµε να εκτελέσουµε, µε το αντίστοιχο radio button στο

πάνω τµήµα της διεπαφής.

2. Η επιλογή του radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.7: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής dr_gui .
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3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.8: Η γραφική διεπαφή dr_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισόδου και παραµέτρων

από το χρήστη.
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4. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

5. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB. Επιπλέον, δηµιουρ-

γείται ο κατάλογος ‘‘TMG_HOME/data/medline/clsi/k_100’’ που περιέχει τις µεταβλητές

που έχουν προκύψει, αποθηκευµένες σε ξεχωριστά αρχεία ‘.mat’.

Σχήµα Β΄.9: Τα αρχεία ‘.mat’ που προκύπτουν από τη χρήση της διαπεφής dr_gui .
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Στον Πίνακα Β΄.2 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής dr_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Select Dataset - Επιλογή συνόλου δεδοµένων.

Singular Value

Decomposition

(SVD)

• Εφαρµογή µεθόδου SVD.

Principal Compo

nent Analysis (PCA)

- Εφαρµογή µεθόδου PCA.

Clustered Latent Se

mantic Indexing (CL

SI)

- Εφαρµογή µεθόδου CLSI.

Centroid Method

(CM)

- Εφαρµογή µεθόδου CM.

Semidiscrete

Decomposition

(SDD)

- Εφαρµογή µεθόδου SDD.

SPQR - Εφαρµογή µεθόδου SPQR.

MATLAB (svds) • Επιλογή για χρήση της συνάρτησης svds για τις µεθό-

δους SVD και PCA.

Propack - Επιλογή για χρήση της PROPACK για τις µεθόδους SVD

και PCA

Euclidean kmeans • Επιλογή χρήσης αλγορίθµου kmeans στις µεθόδους

CLSI ή CM.

Spherical kmeans - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου Spherical kmeans στις

µεθόδους CLSI ή CM.

PDDP - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου PDDP στις µεθόδους CLSI

ή CM.

Initialize Centroids At random Μέθοδος αρχικοποίησης κεντροειδών για τους αλγορίθ-

µους kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : τυχαία αρχικο-

ποίηση ή χρήση ‘.mat’ αρχείου που περιέχει το µητρώο

των αρχικών κεντροειδών.

Termination Crite

rion

Epsilon (1) Ορίζει το κριτήριο τερµατισµού για τους αλγορίθµους

kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : χρήση τιµής epsilon

(προεπ. 1) και τερµατισµός όταν η ϐελτίωση της αντι-

κειµενικής συνάρτησης είναι µικρότερη από αυτή την

τιµή ή εκτέλεση συγκεκριµένου αριθµού επαναλήψεων

(προεπ. 10).

Πίνακας Β΄.2 – συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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Πίνακας Β΄.2 – συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Principal Directions 1 Αριθµός κυρίων αξόνων για τον αλγόριθµο PDDP.

Maximum num. of

PCs

- Επιλογή για εφαρµογή του PDDP(maxl).

Variant Basic Υβριδικές µέθοδοι. ∆ιαθέσιµες επιλογές : ’Basic’, ’Split

with kmeans’, ’Optimal Split’, ’Optimal Split with k

means’, ’Optimal Split on Projection’.

Automatic Determi

nation of Num. of

factors for each clu

ster

• Επιλογή για χρήση µεταβλητού αριθµού αντιπροσώπων

από κάθε οµάδα για τη µέθοδο CLSI.

Number of Clusters - Αριθµός οµάδων που υπολογίζονται για τη µέθοδο CL

SI.

Display Results • Επιλογή για παρουσιάση αποτελεσµάτων στην επιφά-

νεια εργασίας.

Select at least one

factor from each clu

ster

- Χρήση ενός τουλάχιστον αντιπροσώπου από κάθε οµά-

δα για τον αλγόριθµο CLSI. Συνίσταται για χρήση της

προσέγγισης σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης.

Number of factors - Τάξη προσέγγισης.

Store Results • Επιλογή για αποθήκευση αποτελεσµάτων.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.2: Περιγραφή πεδίων διεπαφής dr_gui .
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Β΄.3 ∆ιεπαφή υπολογισµού µη αρνητικών παραγοντοποιήσεων

Υποθέτουµε ότι έχουµε κατασκευάσει το ΜΟΚ µιας συλλογής (Medline) µέσω της διεπαφής tmg_gui ,

το οποίο περιέχει 1,033 στήλες (κείµενα) και 12,184 γραµµές (όρους δεικτοδότησης) και έχουµε

αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα στον κατάλογο ‘‘TMG_HOME/data/medline’’. Στη συνέχεια, ας

υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να υπολογίσουµε µια µη αρνητική παραγοντοποίηση του ΜΟΚ, χρη-

σιµοποιώντας τον αλγόριθµο Multiplicative Update και αρχικοποιώντας τον µε τη µέθοδο block

NNDSVD, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω δεδοµένα εισόδου:

• initialization: Block NNDSVD

• refine factors: yes

• method: Multiplicative update

• number of iterations: 10

• compute SVD with: Propack

• clustering algorithm: PDDP

• principal directions: 1

• maximum number of PCs: 

• variant: basic

• number of clusters: 10

• number of factors: 10

και ϑέλουµε να αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα στον κατάλογο ‘‘medline’’.
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1. Επιλέγουµε τη λειτουργία που ϑέλουµε να εκτελέσουµε, µε το αντίστοιχο radio button στο

πάνω τµήµα της διεπαφής.

2. Η επιλογή του radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.10: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής nnmf_gui .
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3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.11: Η γραφική διεπαφή nnmf_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισόδου και παρα-

µέτρων από το χρήστη.
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4. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

5. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB. Επιπλέον, δηµιουρ-

γείται ο κατάλογος ‘‘TMG_HOME/data/medline/nnmf/k_10/mlup’’ που περιέχει τις µετα-

ϐλητές που έχουν προκύψει, αποθηκευµένες σε ξεχωριστά αρχεία ‘.mat’.

Σχήµα Β΄.12: Τα αρχεία ‘.mat’ που προκύπτουν από τη χρήση της διαπεφής nnmf_gui .
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Στον Πίνακα Β΄.3 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής nnmf_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Select Dataset - Επιλογή συνόλου δεδοµένων.

Random • Τυχαία αρχικοποίηση.

Nonnegative Double

SVD (NNDSVD)

- Αρχικοποίηση µε τη µέθοδο NNDSVD.

Block NNDSVD - Αρχικοποίηση µε τη µέθοδο block NNDSVD.

Bisecting NNDSVD - Αρχικοποίηση µε τη µέθοδο bisecting NNDSVD.

By Clustering - Αρχικοποίηση µε αποτελέσµατα οµαδοποίησης.

Refine factors - Επιλογή για εφαρµογή επαναληπτικής µεθόδου ϐελτί-

ωσης παραγοντοποίησης.

Method - Επαναληπτική µέθοδος ϐελτίωσης (προεπ. Multiplica

tive Update).

Number of iterations - Αριθµός επαναλήψεων µεθόδου Multiplicative Update.

Display Results • Επιλογή για παρουσιάση των αποτελεσµάτων της µεθό-

δου ϐελτίωσης στην επιφάνεια εργασίας.

Euclidean kmeans • Επιλογή χρήσης αλγορίθµου kmeans στη µέθοδο

block NNDSVD ή στην αρχικοποίηση µε οµαδοποίηση.

Spherical kmeans - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου Spherical kmeans στη

µέθοδο block NNDSVD ή στην αρχικοποίηση µε οµα-

δοποίηση.

PDDP - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου PDDP στη µέθοδο block

NNDSVD ή στην αρχικοποίηση µε οµαδοποίηση.

Initialize Centroids At random Μέθοδος αρχικοποίησης κεντροειδών για τους αλγορίθ-

µους kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : τυχαία αρχικο-

ποίηση ή χρήση ‘.mat’ αρχείου που περιέχει το µητρώο

των αρχικών κεντροειδών.

Termination Crite

rion

Epsilon (1) Ορίζει το κριτήριο τερµατισµού για τους αλγορίθµους

kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : χρήση τιµής epsilon

(προεπ. 1) και τερµατισµός όταν η ϐελτίωση της αντι-

κειµενικής συνάρτησης είναι µικρότερη από αυτή την

τιµή ή εκτέλεση συγκεκριµένου αριθµού επαναλήψεων

(προεπ. 10).

Principal Directions 1 Αριθµός κυρίων αξόνων για τον αλγόριθµο PDDP.

Maximum num. of

PCs

- Επιλογή για εφαρµογή του PDDP(maxl).

Πίνακας Β΄.3 – συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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Πίνακας Β΄.3 – συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Variant Basic Υβριδικές µέθοδοι. ∆ιαθέσιµες επιλογές : ’Basic’, ’Split

with kmeans’, ’Optimal Split’, ’Optimal Split with k

means’, ’Optimal Split on Projection’.

MATLAB (svds) • Επιλογή για χρήση της συνάρτησης svds για τις µεθό-

δους SVD και PCA.

Propack - Επιλογή για χρήση της PROPACK για τις µεθόδους SVD

και PCA

Number of Clusters - Αριθµός οµάδων.

Display Results • Επιλογή για παρουσιάση αποτελεσµάτων στην επιφά-

νεια εργασίας.

Store Results • Επιλογή για αποθήκευση αποτελεσµάτων.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.3: Περιγραφή πεδίων διεπαφής nnmf_gui .
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Β΄.4 ∆ιεπαφή µεθόδων ανάκτησης σχετικών κειµένων

Υποθέτουµε ότι έχουµε κατασκευάσει το ΜΟΚ µιας συλλογής (Medline) µέσω της διεπαφής tmg_gui ,

το οποίο περιέχει 1,033 στήλες (κείµενα) και 12,184 γραµµές (όρους δεικτοδότησης), έχουµε απο-

ϑηκεύσει τα αποτελέσµατα στον κατάλογο ‘‘TMG_HOME/data/medline’’, και έχουµε υπολογίσει

µια προσέγγιση τάξης 100, µέσω της µεθόδου CLSI. Στη συνέχεια, ας υποθέσουµε ότι ϑέλου-

µε να ανακτήσουµε όλα τα σχετικά κείµενα µε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα, χρησιµοποιώντας τα

παρακάτω δεδοµένα εισόδου:

• insert query: ‘the crystalline lens in vertebrates, including humans’

• use stored global weights: yes

• stoplist: common_words

• local term weighting: Term Frequency

• latent semantic analysis by: Clustered Latent Semantic Indexing

• number of factors: 100

• similarity measure: Cosine

• number of most relevant documents: 5
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1. Επιλέγουµε τη λειτουργία που ϑέλουµε να εκτελέσουµε, µε το αντίστοιχο radio button στο

πάνω τµήµα της διεπαφής.

2. Η επιλογή του radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.13: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής retrieval_gui .
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3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.14: Η γραφική διεπαφή retrieval_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισόδου και

παραµέτρων από το χρήστη.
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4. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

5. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB.

6. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχουµε αποθηκεύσει τα κείµενα στη MySQL κατά την κατα-

σκευή του ΜΟΚ, επιστρέφεται η απάντηση σε HTML.

Σχήµα Β΄.15: Η έξοδος της διεπαφής retrieval_gui .
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Στον Πίνακα Β΄.4 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής retrieval_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Select Dataset - Επιλογή συνόλου δεδοµένων.

Insert Query • Το κείµενο του ερωτήµατος.

Alternative Global

Weights

- ∆ιάνυσµα καθολικών ϐαρών για την κατασκευή του δια-

νύσµατος του ερωτήµατος.

Use Stored Global

Weights

• Χρήση του διανύσµατος καθολικών ϐαρών που είναι

αποθηκευµένο στον κατάλογο της συλλογής.

Stoplist - Λίστα συχνά χρησιµοποιούµενων όρων.

Local Term Weigh

ting

TF Συνάρτηση απόδοσης τοπικών ϐαρών.

Vector Space Model • Εφαρµογή µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου.

Latent Semantic

Analysis

- Η µέθοδος προσέγγισης που χρησιµοποιείται στα πλαί-

σια της «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης».

∆ιαθέσιµες επιλογές : ’Singular Value Decompositio

n’, ’Principal Component Analysis’, ’Clustered Latent

Semantic Analysis’, ’Centroid Mathod’, ’Semidiscrete

Decomposition’, ’SPQR’.

Number of Factors - Επιλογή πλήθους παραγόντων προσέγγισης για τη µέ-

ϑοδο «Λανθάνουσας Σηµασιολογικής Ανάλυσης».

Similarity Measure Cosine Συνάρτηση συντελεστών οµοιότητας. ∆ιαθέσιµες επιλο-

γές : ’Cosine’, ’Inner product’.

Number of most re

vevant

• Ορισµός πλήθους σχετικών κειµένων που επιστρέφον-

ται.

Similarity measure

exceeds

- Ορισµός ελάχιστης τιµής συντελεστή οµοιότητας για να

ϑεωρηθεί ένα κείµενο σχετικό.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.4: Περιγραφή πεδίων διεπαφής retrieval_gui .
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Β΄.5 ∆ιεπαφή µεθόδων οµαδοποίησης

Υποθέτουµε ότι έχουµε κατασκευάσει το ΜΟΚ µιας συλλογής (Medline) µέσω της διεπαφής tmg_gui ,

το οποίο περιέχει 1,033 στήλες (κείµενα) και 12,184 γραµµές (όρους δεικτοδότησης) και έχουµε

αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα στον κατάλογο ‘‘TMG_HOME/data/medline’’. Στη συνέχεια, ας

υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να οµαδοποιήσουµε τα κείµενα της συλλογής µε τον αλγόριθµο PDDP,

χρησιµοποιώντας τα παρακάτω δεδοµένα εισόδου:

• principal directions: 1

• maximum number of PCs: 

• variant: basic

• number of clusters: 5

και να αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα στον κατάλογο ‘‘medline’’.
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1. Επιλέγουµε τη λειτουργία που ϑέλουµε να εκτελέσουµε, µε το αντίστοιχο radio button στο

πάνω τµήµα της διεπαφής.

2. Η επιλογή του radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.16: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής clustering_gui .



Β΄.5 ∆ιεπαφή µεθόδων οµαδοποίησης 251

3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.17: Η γραφική διεπαφή clustering_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισόδου

και παραµέτρων από το χρήστη.
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4. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

5. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB. Επιπλέον, δηµιουρ-

γείται ο κατάλογος ‘‘TMG_HOME/data/medline/kmeans/k_10’’ που περιέχει τις µεταβλη-

τές που έχουν προκύψει, αποθηκευµένες σε ξεχωριστά αρχεία ‘.mat’.

Σχήµα Β΄.18: Τα αρχεία ‘.mat’ που προκύπτουν από τη χρήση της διαπεφής clustering_gui .
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6. Επιπλέον, επιστρέφεται µια σελίδα HTML που περιέχει το αποτέλεσµα της οµαδοποίησης.

Σχήµα Β΄.19: Η έξοδος της διεπαφής clustering_gui για τον αλγόριθµο PDDP.
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Στον Πίνακα Β΄.5 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής clustering_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Select Dataset - Επιλογή συνόλου δεδοµένων.

Euclidean kmeans • Επιλογή χρήσης αλγορίθµου kmeans.

Spherical kmeans - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου Spherical kmeans.

PDDP - Επιλογή χρήσης αλγορίθµου PDDP.

Initialize Centroids At random Μέθοδος αρχικοποίησης κεντροειδών για τους αλγορίθ-

µους kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : τυχαία αρχικο-

ποίηση ή χρήση ’.mat’ αρχείου που περιέχει το µητρώο

των αρχικών κεντροειδών.

Termination Crite

rion

Epsilon (1) Ορίζει το κριτήριο τερµατισµού για τους αλγορίθµους

kmeans. ∆ιαθέσιµες επιλογές : χρήση τιµής epsilon

(προεπ. 1) και τερµατισµός όταν η ϐελτίωση της αντι-

κειµενικής συνάρτησης είναι µικρότερη από αυτή την

τιµή ή εκτέλεση συγκεκριµένου αριθµού επαναλήψεων

(προεπ. 10).

Principal Directions 1 Αριθµός κυρίων αξόνων για τον αλγόριθµο PDDP.

Maximum num. of

PCs

- Επιλογή για εφαρµογή του PDDP(maxl).

Variant Basic Υβριδικές µέθοδοι. ∆ιαθέσιµες επιλογές : ’Basic’, ’Split

with kmeans’, ’Optimal Split’, ’Optimal Split with k

means’, ’Optimal Split on Projection’.

MATLAB (svds) • Επιλογή για χρήση της συνάρτησης svds για τις µεθό-

δους SVD και PCA.

Number of Clusters - Αριθµός οµάδων.

Display Results • Επιλογή για παρουσιάση αποτελεσµάτων στην επιφά-

νεια εργασίας.

Store Results • Επιλογή για αποθήκευση αποτελεσµάτων.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.5: Περιγραφή πεδίων διεπαφής

clustering_gui .
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Β΄.6 ∆ιεπαφή µεθόδων κατηγοριοποίησης

Υποθέτουµε ότι έχουµε κατασκευάσει το ΜΟΚ µιας συλλογής (τα κείµενα εκπαίδευσης που αντι-

στοιχούν στο υποσύνολο Modapte της συλλογής Reuters21578) µέσω της διεπαφής tmg_gui , το

οποίο περιέχει 6,495 στήλες (κείµενα) και 21,764 γραµµές (όρους δεικτοδότησης), έχουµε απο-

ϑηκεύσει τα αποτελέσµατα στον κατάλογο ‘‘TMG_HOME/data/reuters’’ και έχουµε υπολογίσει

µια προσέγγιση τάξης 100 µέσω της µεθόδου CLSI. Στη συνέχεια, ας υποθέσουµε ότι ϑέλουµε να

κατηγοριοποιήσουµε ένα νέο σύνολο κειµένων (τα κείµενα ελέγχου του υποσυνόλου Modapte), µε

τον αλγόριθµο kNearest Neighbors, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω δεδοµένα εισόδου:

• Multiple docs (file): yes

• filename: sample_document/reuters.test

• delimiter: </reuters>

• line delimiter: yes

• use stored global weights: yes

• stoplist: common_words

• local term weighting: Term Frequency

• classification method: k Nearest Neighbors (kNN)

• num. of NNs: 10

• collection type: SingleLabel

• preprocessed by: Clustered Latent Semantic Indexing

• number of factors: 100

• similarity measure: Cosine
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1. Επιλέγουµε τη λειτουργία που ϑέλουµε να εκτελέσουµε, µε το αντίστοιχο radio button στο

πάνω τµήµα της διεπαφής.

2. Η επιλογή του radio button ενεργοποιεί τα απαραίτητα πεδία της γραφικής διεπαφής και

απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα.

Σχήµα Β΄.20: Παράθυρο εκκίνησης διεπαφής classification_gui .
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3. Συµπληρώνουµε τα κατάλληλα πεδία χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα check buttons και edit

boxes ή επιλέγοντας τα κατάλληλα αρχεία/µεταβλητές.

Σχήµα Β΄.21: Η γραφική διεπαφή classification_gui µετά την επιλογή των στοιχείων εισό-

δου και παραµέτρων από το χρήστη.
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4. Επιλέγουµε το κουµπί ‘‘Continue’’ για την εκτέλεση της λειτουργίας.

5. Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην περιοχή εργασίας της MATLAB.
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Στον Πίνακα Β΄.6 περιγράφονται όλα τα πεδία της γραφικής διαπεφής classification_gui .

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

Training Dataset - Επιλογή συνόλου εκπαίδευσης.

Training Labels - cell array που περιέχει τις ετικέτες των κειµένων

εκπαίδευσης.

Use Stored Labels • Επιλογή για τη χρήση του αποθηκευµένου αρχείου ετι-

κετών κειµένων εκπαίδευσης, στον κατάλογο της συλ-

λογής.

Insert query - Το νέο κείµενο.

Single doc. (string) • Επιλογή για χρήση ενός απλού νέου κειµένου.

Multiple docs (file) - Επιλογή για χρήση πολλαπλών νέων κειµένων.

Filename - Αρχείο που περιέχει τα νέα κείµενα αν χρησιµοποιείται

η επιλογή ‘Multiple docs (file)’.

Delimiter - ∆ιαχωριστικό κειµένων.

Line Delimiter • Επιλογή αν το διαχωριστικό καταλαµβάνει µία ολόκλη-

ϱη γραµµή κειµένου.

Alternative Global

Weights

- ∆ιάνυσµα καθολικών ϐαρών για χρήση στην κατασκευή

των διανυσµάτων των νέων κειµένων.

Use Stored Global

Weights

• Χρήση του διανύσµατος καθολικών ϐαρών που είναι

αποθηκευµένο στον κατάλογο της συλλογής.

Stoplist - Λίστα συχνά χρησιµοποιούµενων όρων.

Local Term Weigh

ting

TF Συνάρτηση απόδοσης τοπικών ϐαρών.

k Nearest Neighbors

(kNN)

• Επιλογή για χρήση του κατηγοριοποιητή kNearest

Neighbors.

Num. of NNs - Πλήθος κοντινότερων γειτόνων.

Rocchio - Επιλογή για χρήση του κατηγοριοποιητή Rocchio.

Weight of Positive

Examples

- Βάρος ϑετικών παραδειγµάτων για τη δηµιουργία του

Ϲυγισµένου κεντροειδούς για τον αλγόριθµο Rocchio.

Weight of Negative

Examples

- Βάρος αρνητικών παραδειγµάτων για τη δηµιουργία του

Ϲυγισµένου κεντροειδούς για τον αλγόριθµο Rocchio.

Linear Least Squa

res Fit (LLSF)

- Επιλογή κατηγοριοποιητή LLSF.

Number of Factors - Πλήθος παραγόντων για τον κατηγοριοποιητή LLSF.

MultiLabel • Επιλογή για εφαρµογή του κατηγοριοποιητή σε multi

label συλλογές.

Πίνακας Β΄.6 – συνέχεια στην επόµενη σελίδα
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Πίνακας Β΄.6 – συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα

΄Ονοµα πεδίου Προεπ. τιµή Περιγραφή

SingleLabel - Επιλογή για εφαρµογή του κατηγοριοποιητή σε single

label συλλογές.

Use Thresholds • Χρήση αποθηκευµένης µεταβλητής κατωφλίων για

multilabel συλλογές.

Compute Thresholds - Υπολογισµός κατωφλίων για multilabel συλλογές.

Thresholds - Χρήση αρχείου που περιέχει το διάνυσµα των κατωφλί-

ων για multilabel συλλογές.

Min. Fvalue - Ελάχιστη τιµή µετρικής F1 για χρήση στον αλγόριθµο

υπολογισµού κατωφλίων για Multilabel συλλογές.

Vector Space Model • Εφαρµογή µοντέλου ∆ιανυσµατικού Χώρου.

Preprocessing by - Χρήση προσέγγισης για το ΜΟΚ του συνόλου εκπαίδευ-

σης. ∆ιαθέσιµες επιλογές : ’Singular Value Decomposi

tion’, ’Clusteredd Latent Semantic Analysis’, ’Centroid

Mathod’.

Number of Factors - Τάξη προσέγγισης για το ΜΟΚ του συνόλου εκπαίδευ-

σης.

Similarity Measure Cosine Επιλογή συνάρτησης συντελεστών οµοιότητας. ∆ιαθέσι-

µες επιλογές : ‘Cosine’, ‘Inner product’.

Continue - Εφαρµογή επιλεγµένης λειτουργίας.

Reset - Καθαρισµός δεδοµένων.

Exit - ΄Εξοδος.

Πίνακας Β΄.6: Περιγραφή πεδίων διεπαφής

classification_gui .
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