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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι: “ Αλγόριθμοι κατασκευής Ball trees
για αποδοτική προσπέλαση πολυδιάστατων αντικειμένων και ερωτήματα
κοντινότερων γειτόνων σε βάσεις δεδομένων ”
Ένα Ball tree διαχωρίζει το χώρο των πολυδιάστατων δεδομένων των k
διαστάσεων οργανώνοντας με αποτελεσματικό τρόπο τα σημεία, ώστε να είναι
γρήγορες οι αναζητήσεις που περιλαμβάνουν ένα πολυδιάστατο κλειδί
αναζήτησης όπως αναζήτηση περιοχής ή αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων. Η
αποδοτική προσπέλαση πολυδιάστατων δεδομένων και η αποτελεσματική
αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για εφαρμογές
ανάκτησης πληροφοριών, εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, αναζήτηση εικόνων,
αναγνώρισης προτύπων και πολλά απανταχού παρόντα προβλήματα τύπου Nbody όπως Kernel density estimation, Nadaraya-Watson, locally-weighted
regression/interpolation, Gaussian prediction. Έτσι πολλές ερευνητικές
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη σχεδίαση των αποτελεσματικών δενδροειδών
δομών διαμέρισης πολυδιάστατων χώρων όπως τα kD-trees, metric Ball trees,
Bregman Ball trees, και vantage point trees που βελτιώνουν την αναζήτηση
κοντινότερων γειτόνων μέσω της αξιοποίησης των ιδιοτήτων του χώρου.
Σύμφωνα με νεότερες μελέτες οι δομές δεδομένων των Ball trees
αποδεικνύονται κατάλληλες για πολλά προβλήματα, καθώς είναι πιο
αποτελεσματικές σε χώρους υψηλών διαστάσεων, δουλεύουν με μη ευκλείδειες
αποστάσεις (αρκεί να ικανοποιείται η τριγωνική ανισότητα σε μία μετρική), και
έχουν επεκτάσεις. Τα Ball trees εκτείνουν την βασική μεθοδολογία των KDtrees σε μετρικούς χώρους χρησιμοποιώντας υποχώρους με μετρικές μπάλες
αντί των υπερ-ορθογωνίων. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι κοντινές σφαίρες
μπορούν να επικαλύπτονται ενώ τα ορθογώνια μόνο συνορεύουν μεταξύ τους.
Η επικάλυψη δεν αποτελεί πρόβλημα στον αλγόριθμο αναζήτησης κοντινών
γειτόνων καθώς αυτός δεν βασίζεται σε πλήρως διαχωριζόμενους χώρους. Ο
αλγόριθμος αναζήτησης κάνει χρήση της τριγωνικής ανισότητας ως κριτήριο
αποκλεισμού υπο-χώρων αναζήτησης στους κόμβους του δένδρου. Τα Ball trees
κτίζονται με πολλούς τρόπους, συνήθως διασπώντας αναδρομικά το χώρο (την
κάθε μπάλα/σφαίρα) σε δύο μέρη. Στην πτυχιακή εργασία γίνεται μία
βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων μεθόδων και υλοποιούνται τα
πρόσφατα Bregman Βall trees με μία αποτελεσματική διάσπαση του χώρου
μέσω διαμεριστικής ομαδοποίησης 2-means, κρατώντας τα δύο μέσα κέντρα,
σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ
Οι μέθοδοι προσπέλασης για πολυδιάστατα δεδομένα (Multidimensional
access methods) εκτελούν τις αναζητήσεις κοντινότερων γειτόνων σε δεδομένα
σημείων. Η αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων [Bhatia and Vandana 2010]
(nearest neighbor search), γνωστή και ως αναζήτηση εγγύτητας (proximity
search), αναζήτηση ομοιότητας (similarity search) ή αναζήτηση κοντινότερου
σημείου (closest point search) είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης για την
εύρεση σημείων σε d-διάστατους ευκλείδειους και μη χώρους, σύμφωνα με
κάποια συνάρτηση απόστασης. Η άπληστη αναζήτηση όλων των σημείων Ν με
όλα είναι πολυπλοκότητας Ο(Ν^2), και η αναζήτηση ομάδων πυκνοτήτων
μπορεί να γίνει Ο(Ν^3), ή και Ο(Ν^4) για αναζήτηση χώρων πλέγματος
μέγιστης πυκνότητας. Πολλοί μέθοδοι διαμέρισης του χώρου αναπτύχθηκαν με
ένα από τα απλούστερα και αποτελεσματικότερα δένδρα που εξετάζουμε εδώ.
Ο χρόνος πολυπλοκότητας για τις αναζητήσεις σε λίγες διαστάσεις είναι γενικά
O(log N).

Εικόνα. Αναζήτηση κοντινότερων σημείων στο χάρτη της ΗΠΑ για
clustering.
Πολλοί αλγόριθμοι αναζήτησης κοντινότερων γειτονικών σημείων
περιλαμβάνουν τα quadtrees, kD-trees, kd-B-tree αλλά και τα αποτελεσματικά
για πολλές διαστάσεις Balltrees. Στην περίπτωση γενικών μετρικών χώρων η
προσέγγιση είναι γνωστή κάτω από το όνομα Metric trees που περιλαμβάνουν
τα VP-tree και Bk-tree, ή την μέθοδο Locality-sensitive hashing (LSH) που είναι
τεχνική για το πρόβλημα των πολλών διαστάσεων, που προσπαθεί να
ομαδοποιήσει σημεία στο χώρο μέσα σε κάδους (buckets), βασιζόμενη σε
κάποια μετρική απόσταση, όπου σημεία κοντινά μεταξύ τους αντιστοιχίζονται
στον ίδιο κάδο με μεγάλη πιθανότητα, ή τα spill trees για προσεγγιστική
αναζήτηση γειτόνων.
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1.2 Κοντινότεροι γείτονες και instance based learning
Η μέθοδος του κοντινότερου γείτονα δημιουργήθηκε πριν από αρκετές
δεκαετίες, και στατιστικολόγοι ανέλυαν τη διάταξη k-κοντινότερων- γειτόνων
στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αν ο αριθμός των περιπτώσεων εκπαίδευσης
είναι μεγάλος, δημιουργούν ενστικτώδη αίσθηση για τη χρησιμοποίηση
περισσότερων του ενός κοντινότερων γειτόνων, αλλά σαφώς αυτό είναι
επικίνδυνο εάν υπάρχουν λίγες περιπτώσεις. Μπορεί να δειχθεί [Witten and
Frank 2005] ότι , όταν k και ο αριθμό n και των δύο περιπτώσεων γίνουν
άπειρα με τέτοιο τρόπο ώστε
, η πιθανότητα λάθους πλησιάζει το
θεωρητικό ελάχιστο για το σύνολο δεδομένων. Η μέθοδος του κοντινότερου
γείτονα, υιοθετήθηκε ως μια μέθοδος ταξινόμησης στις αρχές της δεκαετίας του
1960 και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα της αναγνώρισης προτύπων
για περισσότερο από τρεις δεκαετίες.
Όταν η μάθηση βασίζεται σε παραδείγματα εκπαίδευσης [Witten and
Frank 2005] όπως οι αλγόριθμοι One Nearest Neighbor, K-Nearest Neighbor,
και άλλοι τότε μία συνάρτηση απόστασης θα χρησιμοποιείται για να
προσδιορίσει ποιο μέλος του συνόλου εκπαίδευσης είναι πλησιέστερο σε ένα
άγνωστο παράδειγμα. Μόλις βρεθεί το πλησιέστερο παράδειγμα εκπαίδευσης η
κλάση του θεωρείται ότι είναι ίδια με αυτή του αγνώστου παραδείγματος. Το
μόνο πρόβλημα που παραμένει είναι να καθοριστεί η συνάρτηση απόστασης και
αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα αν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι
αριθμητικά.

1.3 Η συνάρτηση απόστασης (distance function)
Παρόλο που υπάρχουν και άλλες πιθανές επιλογές, οι περισσότεροι
instance-based learners χρησιμοποιούν την Ευκλείδεια απόσταση [Witten and
Frank 2005]. Η απόσταση μεταξύ ενός παραδείγματος με τιμές των
χαρακτηριστικών
(όπου k είναι ο αριθμός των
χαρακτηριστικών) και ενός με τιμές
ορίζεται ως
Δεν είναι απαραίτητο να βρούμε τη
λειτουργία της τετραγωνικής ρίζας; τα αθροίσματα των τετραγώνων μπορούν
να συγκριθούν άμεσα. Μια εναλλακτική της Ευκλείδειας απόστασης είναι η
Manhattan ή η city-block μετρική, όπου η διαφορά μεταξύ των
χαρακτηριστικών τιμών δεν είναι τετράγωνο, αλλά μόλις προστεθούν (μετά τη
λήψη της απόλυτης τιμής). Άλλοι τρόποι προκύπτουν με τη λήψη δυνάμεων
μεγαλύτερων του τετραγώνου. Μεγαλύτερες δυνάμεις αυξάνουν την επιρροή
από μεγάλες διαφορές σε βάρος των μικρών διαφορών. Γενικά, η Ευκλείδεια
απόσταση αντιπροσωπεύει έναν καλό συμβιβασμό. Άλλες μετρικές αποστάσεις
μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλες σε ειδικές περιπτώσεις. Το κλειδί είναι
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να σκεφτόμαστε τα πραγματικά δεδομένα και τι σημαίνει γι’αυτά να χωριστούν
από μια απόσταση.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μετρώνται σε διαφορετικές
κλίμακες, έτσι ώστε αν ο τύπος της Ευκλείδειας απόστασης χρησιμοποιήθηκε
κατευθείαν, τα αποτελέσματα από μερικά χαρακτηριστικά ίσως είναι εντελώς
επισκιασμένα από άλλα που είχαν μεγαλύτερες κλίμακες μέτρησης. Άρα είναι
σύνηθες να ομαλοποιούμε όλες τις τιμές των χαρακτηριστικών να απλώνονται
μεταξύ 0 και 1, από τον υπολογισμό

όπου vi είναι η πραγματική τιμή του χαρακτηριστικού i, και το μέγιστο και
ελάχιστο υπολογίζονται από όλες τις περιπτώσεις στο σύνολο εκπαίδευσης.
Αυτές οι φόρμουλες παίρνουν αριθμητικά χαρακτηριστικά. Εδώ, η
διαφορά ανάμεσα σε δύο τιμές είναι ακριβώς η αριθμητική διαφορά μεταξύ
τους, και αυτή είναι η διαφορά που τετραγωνίζετε και προστίθεται η απόδοση
της συνάρτησης. Για ονομαστικά χαρακτηριστικά που λαμβάνουν τιμές που
είναι σύμβολα παρά αριθμοί, η διαφορά μεταξύ δύο τιμών που δεν είναι η ίδια
συχνά θεωρείται ότι είναι ένα, ενώ αν οι τιμές είναι οι ίδιες, η διαφορά είναι
μηδέν. Δεν απαιτείται κανονικοποίηση σε αυτή την περίπτωση, επειδή
χρησιμοποιούνται μόνο οι τιμές 0 και 1.
Μερικές τιμές μπορεί να λείπουν (missing values), ή να είναι κενές [Witten
and Frank 2005]. Μια κοινή πολιτική για τη διαχείριση των κενών τιμών
(missing values) έχει ως εξής. Για τις ονομαστικές ιδιότητες, θεωρούμε ότι ένα
χαρακτηριστικό που λείπει είναι μέγιστα διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη
χαρακτηριστική τιμή. Έτσι, αν μία ή και οι δύο τιμές λείπουν, ή αν οι τιμές είναι
διαφορετικές, η διαφορά μεταξύ τους λαμβάνεται ως ένα. Η διαφορά είναι
μηδέν μόνο αν δεν λείπουν και είναι και οι δύο το ίδιο.
Για αριθμητικά χαρακτηριστικά, η διαφορά μεταξύ δύο τιμών που λείπουν
λαμβάνεται επίσης ως ένα. Ωστόσο, αν λείπει μία μόνο τιμή, η διαφορά
λαμβάνεται συχνά είτε ως το (ομαλοποιημένο) μέγεθος της άλλης τιμής ή ένα
μικρότερο από αυτό μέγεθος, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι
αν οι δύο τιμές λείπουν, η διαφορά τους είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί πιθανώς
να είναι.
Παρόλο που η μάθηση από παραδείγματα είναι απλή και αποτελεσματική,
είναι συχνά αργή [Witten and Frank 2005]. O προφανής τρόπος για να βρούμε
ποιο μέλος του συνόλου εκπαίδευσης είναι το κοντινότερο σε ένα άγνωστο
παράδειγμα δοκιμής είναι να υπολογίσουμε την απόσταση από κάθε μέλος του
συνόλου εκπαίδευσης και να επιλέξουμε το μικρότερο.

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η διαδικασία είναι γραμμική στον αριθμό των περιπτώσεων του
συνόλου εκπαίδευσης: με άλλα λόγια, ο χρόνος που παίρνει για να κάνει μια
μονή πρόβλεψη είναι ανάλογος του αριθμού των παραδειγμάτων εκπαίδευσης.
Η επεξεργασία ενός ολόκληρου συνόλου δοκιμής παίρνει χρόνο ανάλογο με τον
αριθμό των παραδειγμάτων στο σύνολο εκπαίδευσης επί τον αριθμό των
περιπτώσεων στο σύνολο δοκιμής (Ntrain*Ntest).

1.4 QUAD TREES
Τα Quad-Trees είναι για δεδομένα δύο διαστάσεων. Τα Quad-Trees
προτάθηκαν από τους R.Finkel και J.L.Bentley το 1974. Πρόκειται για μια από
τις πιο έντονα μελετημένες δομές δεδομένων η οποία στηρίζεται στις αρχές της
περιοδικά επαναλαμβανόμενης διάσπασης (divide and conquer methods).
Στην απλούστερή του μορφή το Quad –Tree είναι όμοιο με το δυαδικό δένδρο,
με εξαίρεση ότι κάθε κόμβος-γονέας έχει τέσσερις απογόνους (κάποιοι από τους
οποίους μπορεί να είναι κενοί), για αυτό και ονομάζεται τετραδικό (Quad)
δένδρο. To Quad – Tree είναι μια μη ισορροπημένη (unbalanced) χωρική δομή
δεδομένων η οποία διασπάει περιοδικά τον χώρο (δυσδιάστατο χώρο) σε
τέσσερα ίσου μεγέθους ασυνάρτητα τεταρτημόρια, μέχρι κάθε κόμβος φύλλο να
περιέχει ένα μόνο σημείο.
Τα Quad Trees είναι μια οικογένεια δέντρων με πολλές παραλλαγές. Το
κοινό τους στοιχείο είναι ότι αποτελούν ιεραρχικές δομές δεδομένων, που
βασίζουν τη λειτουργία τους στην αναδρομική αποσύνθεση (decomposition)
του χώρου. Οι διάφορες παραλλαγές quadtrees διαφοροποιούνται με βάση το
είδος των δεδομένων που αναπαριστούν, τη μέθοδο (αρχή) με την οποία γίνεται
η αποσύνθεση του χώρου (από μεγαλύτερες σε μικρότερες περιοχές) και το αν η
ευκρίνεια (resolution) της δομής καθορίζεται στατικά (π.χ. διαχωρίζεται σε ίσα
μέρη) ή μπορεί να μεταβάλλεται.
Σε ένα quad tree κάθε εσωτερικός κόμβος του έχει 4 κόμβους - παιδιά.
Κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια περιοχή του χώρου και κάθε παιδί του
αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του πατρικού χώρου. Εδώ ασχολούμαστε με
περιπτώσεις στις οποίες ο χωρισμός του χώρου γίνεται κανονικά δηλαδή κάθε
κόμβος είναι τετραγωνικού σχήματος και τα παιδιά του είναι ισομεγέθη. Έτσι
κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια τετραγωνική περιοχή του χώρου και κάθε παιδί
του αντιστοιχεί στο ¼ του χώρου του.
Συγκεκριμένα ο γονικός κόμβος διαμερίζεται στα τέσσερα τεταρτημόριά
(quadrants) του, δηλαδή το κάθε παιδί του αντιστοιχεί σε ένα τεταρτημόριό του
και για το λόγο αυτό μπορούμε να συμβολίσουμε τα παιδιά του με βάση τη θέση
τους ως προς το κέντρο του πατρικού τετραγώνου δηλ. NW (north-west), NE
(north-east), SW (south-west), SE (south-east). Φύλλα του δέντρου είναι οι
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κόμβοι εκείνοι για τους οποίους δεν απαιτείται περεταίρω διαμέριση. Τα δέντρα
του τύπου αυτού ονομάζονται region quadtrees.
Σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε για παράδειγμα indexing μια
εικόνα (που είναι μια πολύ συχνή χρήση των quadtrees) κάθε φύλλο απλά
κρατά την τιμή του χρώματος για την περιοχή αυτή(ο χώρος αποσυντίθεται σε
περιοχές με το ίδιο χρώμα). Αντίθετα εδώ μας ενδιαφέρει για κάθε περιοχή του
χώρου να γνωρίζουμε ποια σημειακά αντικείμενα οριοθετούνται από αυτή. Γι’
αυτό το λόγο σε κάθε φύλλο αποθηκεύουμε τα σημειακά αντικείμενα που
περιέχει. Αν θεωρήσουμε ότι κάθε φύλλο του δέντρου χωράει μόνο ένα
σημειακό αντικείμενο (το ίδιο ισχύει και για περισσότερα σημεία), τότε μπορεί
να έχουμε τρία είδη κόμβων:
• Εσωτερικούς κόμβους (δηλαδή κόμβοι που δεν είναι φύλλα)
• Κόμβους – φύλλα που περιέχουν ένα σημείο
• Κόμβους – φύλλα που είναι άδειοι.

Εικόνα. Είδη κόμβων Quad tree
Το είδος αυτό του δέντρου, που συσχετίζει τεταρτημόρια με σημεία
ονομάζεται PR Quadtree (Point – Region Quadtree). Παρακάτω φαίνεται ο
αναδρομικός χωρισμός του αρχικού χώρου μετά την προσθήκη πέντε σημείων,
καθώς και το αντίστοιχο δέντρο που προκύπτει.
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Εικόνα. Παράδειγμα αναδρομικού χωρισμού του χώρου
Σε ένα PR quadtree κάθε κόμβος είναι μια εγγραφή που περιέχει τις
ακόλουθες καταχωρήσεις:
• Τέσσερις δείκτες προς τα παιδιά του κόμβου, καθένας από τους οποίους
δηλαδή αντιστοιχεί σε ένα τεταρτημόριο. Αν ο P είναι δείκτης προς ένα κόμβο
και το Ι είναι ένα τεταρτημόριο, οι καταχωρήσεις αυτές αναφέρονται ως
SON(P, I).
• Το πέμπτο πεδίο, NODETYPE, έχει την τιμή BLACK αν πρόκειται για
φύλλο που περιέχει σημείο, WHITE αν πρόκειται για κενό φύλλο και GRAY αν
πρόκειται για κόμβο που δεν είναι φύλλο.
• Το πεδίο NAME, δηλαδή το όνομα του σημειακού αντικειμένου που είναι
αποθηκευμένο στον κόμβο
• Τα πεδία XCOORD και YCOORD, δηλαδή τις συντεταγμένες του
σημειακού αντικειμένου.
Τα Quad trees είναι για δύο διαστάσεις. Για δεδομένα περισσότερων από
δύο διαστάσεων τα k-d δένδρα παρουσιάζονται παρακάτω.

1.5 K-D TREES
Οι κοντινότεροι γείτονές μπορεί να βρεθούν πιο αποτελεσματικά από την
αντιπροσώπευση του συνόλου εκπαίδευσης ως ένα δέντρο, αν και δεν είναι
αρκετά προφανές το πώς. Μια κατάλληλη δομή είναι ένα kD-tree. Ένα k-D
δένδρο (k-Dimensional tree) είναι μία ιεραρχική δομή δεδομένων που
σχεδιάστηκε για να δεικτοδοτήσει σημεία πολλών διαστάσεων ή δεδομένα με
πολλά γνωρίσματα. Το k-D δένδρο κατασκευάζεται στην κύρια μνήμη
(memory-based) και όπως περιγράφεται από τον Bentley είναι μία παραλλαγή
ενός δυαδικού δένδρου αναζήτησης (binary search tree) αλλά για ένα
πολυδιάστατο χώρο, όπου κάθε επίπεδο στο δένδρο χρησιμοποιείται για να
δεικτοδοτήσει μία διάσταση των σημείων. Τα k-D δένδρα προσαρμόζονται
ικανοποιητικά σε συστάδες σημείων. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Σαν ιδέα
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προτάθηκαν από ένα φοιτητή, τον Jiři Hladůvka, σε ένα πανεπιστημιακό
μάθημα αλγορίθμων και δομών δεδομένων.
Το k-D δένδρο είναι ένα δυαδικό δέντρο που χωρίζει το χώρο εισόδου με
υπερεπίπεδο και στη συνέχεια, διασπάει κάθε τμήμα και πάλι,
επαναλαμβανόμενα. Όλες οι διασπάσεις γίνονται παράλληλα με έναν από τους
άξονες, είτε κάθετα ή οριζόντια, στη δισδιάστατη περίπτωση. Κάθε κόμβος στο
δένδρο αναπαριστά μία διαίρεση του χώρου σε δύο υποσύνολα βασισμένη στο
σημείο διαίρεσης (ή διαμέρισης) που χρησιμοποιήθηκε.
Ο αλγόριθμος κατασκευής του k-D δένδρου απαιτεί επιλογή μίας
διάστασης διάσπασης και ένα σημείο διάσπασης, σύμφωνα με το οποίο θα γίνει
ο διαχωρισμός του χώρου. Χρειάζεται το δένδρο να είναι αρκετά ισορροπημένο
(minimize access time) γιατί ένα καθόλου ισορροπημένο δένδρο οδηγεί σε
λίστες που έχουν Ο(Ν) χρόνους πρόσβασης σε κόμβους αντί για Ο(LogN).
Χρειάζεται ακόμη τα σχήματα των υπερχώρων που αντιστοιχούν σε φύλλα να
έχουν σχετικά όμοιες αναλογίες διαστάσεων έτσι ώστε να αποκλείονται εύκολα
μεγάλοι υποχώροι κατά την αναζήτηση κοντινών γειτόνων. Χρειάζεται ακόμη η
κατασκευή του δένδρου να είναι απλή και γρήγορη. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση
όλων αυτών των στόχων είναι δύσκολή και εξαρτάται και από την κάθε
εφαρμογή.
Χαρακτηριστικοί αλγόριθμοι κατασκευής kD-δέντρων διαχωρίζουν ένα
στατικό σύνολο σημείων. Κάθε κόμβος στο δέντρο καθορίζεται με μία
υπερεπιφάνεια μέσω μιας από τις διαστάσεις που διαχωρίζει το σύνολο σημείων
N του γονικού κόμβου στη μέση. Αυτά τα δύο παιδιά χωρίζονται πάλι στη μέση,
χρησιμοποιώντας υπερεπιφάνειες μιας διαφορετικής διάστασης. Ο διαμερισμός
σταματά μετά από επίπεδα LogN, με κάθε σημείο στο κύτταρο φύλλων του.
Εναλλακτικοί αλγόριθμοι κατασκευής kD-δέντρων εισάγουν τα σημεία
δυναμικά ένα-ένα και διαιρούν συνεχώς τον κάθε κατάλληλο κόμβο, αν και
τέτοια δέντρα δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ισορροπημένα.
Η δομή δεδομένων ονομάζεται kD-tree, επειδή αποθηκεύει ένα σύνολο
σημείων στην k-διάσταση χώρου, όπου k είναι ο αριθμός των χαρακτηριστικών.
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Εικόνα [Witten and Frank 2005]. Αριστερά το k-d tree και δεξιά τα
παραδείγματα και οι διασπάσεις του χώρου. Η εικόνα δίνει ένα μικρό
παράδειγμα δένδρου με k = 2, και απεικονίζει τα τέσσερα σημεία που αυτό
αντιπροσωπεύει, κατά μήκος με τα υπερεπίπεδα που αποτελούν το δέντρο.
Ο πρώτος διαχωρισμός είναι οριζόντιος (Η), από πλευρά σε πλευρά (7,4)αυτό είναι η ρίζα του δέντρου.
Το αριστερό κλαδί δεν διασπάται περεταίρω: αυτό περιέχει το ενιαίο
σημείο (2,2), που είναι ένα φύλλο του δένδρου.
Το δεξιό κλαδί διασπάται κάθετα (v) στο σημείο (6,7).
Κάθε αριστερό παρακλάδι είναι άδειο, και κάθε δεξί παρακλάδι περιέχει
το σημείο (3,8).
Δεδομένου ότι αυτό το παράδειγμα απεικονίζει, κάθε περιοχή περιέχει
μόνο ένα σημείο-ή, ίσως και κανένα σημείο.
Κάθε σημείο στο σύνολο εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε ένα μόνο κόμβο, και
πάνω από τα μισά είναι κόμβοι φύλλων.

1.6 Εντοπισμός κοντινότερων γειτόνων με k-d δένδρα
Για να εντοπίσετε τον κοντινότερο γείτονα από ένα σημείο στόχο που
δόθηκε, ακολουθήστε το δέντρο από κάτω από τη ρίζα του για να εντοπίσετε
την περιοχή που περιέχει το στόχο. Η επόμενη εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα.
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Εικόνα. Χρήση του k-d δένδρου για τον εντοπισμό γειτόνων του στόχου
(αστέρι).
Ο στόχος, ο οποίος δεν είναι ένα από τα σημεία στο δέντρο, είναι
σημειωμένος από ένα αστέρι. Ο κόμβος φύλλου που περιέχει την περιοχή του
στόχου είναι βαμμένος μαύρος. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ο στόχος του
κοντινότερου γείτονα, όπως αυτό το παράδειγμα απεικονίζει, αλλά είναι μια
καλή πρώτη προσέγγιση. Ειδικότερα, κάθε κοντινότερος γείτονας πρέπει να
βρίσκεται πιο κοντά- εντός του διακεκομμένου κύκλου. Για να καθοριστεί αν
υπάρχει, πρώτα ελέγχουμε αν είναι δυνατό για ένα πιο κοντινό γείτονα να
βρίσκεται εντός του αμφιθαλή κόμβου. Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στον
πατρικό κόμβο και ελέγχουμε τους αμφιθαλής-όπου εδώ καλύπτουν τα πάντα
πάνω από την οριζόντια γραμμή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
διερευνηθεί, επειδή η περιοχή που καλύπτει τέμνετε με τον καλύτερο κύκλο
μέχρι τώρα.
Σε μια τυπική περίπτωση, αυτός ο αλγόριθμος είναι πολύ πιο γρήγορος
από την εξέταση όλων των σημείων για να βρει τον πλησιέστερο γείτονα. Οι
εργασίες που εμπλέκονται για την εύρεση του αρχικού κατά προσέγγιση
πλησιέστερου γείτονα, το μαύρο σημείο στο σχήμα -εξαρτάται από το βάθος του
δέντρου, που δίνεται από το λογάριθμο των αριθμών των κόμβων, log2n. Ο
φόρτος εργασίας στους υπολογισμούς για την επαναχώρηση κατά τον έλεγχο αν
αυτό το σημείο είναι πραγματικά ο πλησιέστερος γείτονας εξαρτάται από το
δέντρο, και από το πόσο καλή είναι η αρχική προσέγγιση. Αλλά για ένα καλά
δομημένο δέντρο του οποίου οι κόμβοι είναι περίπου τετράγωνοι, παρά μεγάλα
λεπτά ορθογώνια, μπορεί επίσης να αποδειχθεί ότι είναι λογαριθμικό του
αριθμού των κόμβων.
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1.7 K-D ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στο k-D δέντρο κάθε εσωτερικός κόμβος διαιρεί τον k-διάστατο χώρο.
Κάθε υπερεπιφάνεια διαμερισμού πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα σημείο,
το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιπροσώπευσή του στο δέντρο. Η
διαδικασία υποδιαίρεσης είναι επαναλαμβανόμενη και ολοκληρώνεται όταν
εμπίπτει η διάσταση ενός κόμβου (η μεγαλύτερη πλευρά του) ή ο αριθμός
σημείων της σε ένα ορισμένο κατώτατο όριο. Η δομή των δέντρων, και η
αντίστοιχη ιεραρχική υποδιαίρεση του χώρου, εξαρτώνται από τον κανόνα
διαμέρισης που επιλέγεται. Για την κατασκευή του k-d δένδρου, υπάρχουν
διάφοροι κανόνες διαμέρισης που επηρεάζουν την συνολική τελική δομή του.
Επιλογή άξονα διαμέρισης: Επιλογή splitting dimension, δηλ της
διάστασης κατά την οποία θα γίνει η διάσπαση του χώρου σε δύο μέρη. Μία
επιλογή είναι να διαλέγουμε κοινή διάσταση για όλους τους κόμβους στο ίδιο
επίπεδο του δένδρου, με κυκλική εναλλαγή (round-robin) για διαφορετικά
επίπεδα. Μια δεύτερη επιλογή είναι να διαλέγουμε τη διάσταση με το
μεγαλύτερο μήκος (max spreading or longest side). Μία τρίτη επιλογή είναι να
διαλέγουμε κάθε φορά τη διάσταση με τη μεγαλύτερη διακύμανση (variance)
τιμών της.
Διάσπαση στον Άξονα με το Μεγαλύτερο Spreading
Spread split or Midpoint split: Όταν τα σημεία δεν έχουν την ίδια
διασπορά (spreading) ή καλύτερα το ίδιο εύρος τιμών σε κάθε διάσταση αλλά
σε μερικές διαστάσεις τα σημεία επεκτείνονται σε μεγαλύτερο εύρος. Εδώ η
κατασκευή του KD-tree ξεκινά, βρίσκοντας πρώτα ποια από τις διαστάσεις
(ποιος άξονας) έχει τη μεγαλύτερη διασπορά -δηλαδή τη μεγαλύτερη διαφορά
μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου- και ορίζεται ως άξονας αποκοπής. Έτσι
για να βρούμε μια καλή κατεύθυνση για το διαχωρισμό (split), υπολογίζουμε τη
διακύμανση των σημείων δεδομένων κατά μήκος κάθε άξονα χωριστά,
επιλέγουμε τον άξονα με τη μεγαλύτερη διακύμανση, και δημιουργούμε ένα
υπερεπίπεδο προς διάσπαση κάθετο σ'αυτό.
Για να βρούμε ένα καλό σημείο διαχωρισμού για το υπερεπίπεδο,
εντοπίζουμε την διάμεσο (median) τιμή κατά μήκος του εν λόγω άξονα και
επιλέγουμε το αντίστοιχο σημείο. Αυτό παράγει ένα καλά ισορροπημένο δέντρο.
Για την εύρεση της διαμέσου γίνεται ταξινόμηση κατά μήκος αυτού του άξονα
στα σημεία ή εκτελείται ένας γρήγορος αλγόριθμος QuickSelect. Ακολουθεί ο
διαχωρισμός των δεδομένων σε δύο υποσύνολα. Όταν ο αριθμός των σημείων
δεδομένων που περιέχονται σε κάθε κόμβο είναι μικρότερος ή ίσος αυτών που
αρχικά καθορίσαμε, η διαδικασία σταματά. Συνήθως ο αριθμός αυτός είναι ένα
σημείο σε κάθε φύλλο.
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Η επιλογή median splitting point χρησιμοποιεί τη διάμεσο και χωρίζει σε
δύο μέρη με ίσα σημεία το κάθε ένα. Προφανώς το κόστος υπολογισμού της
διαμέσου είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, αλλά δημιουργεί ισορροπημένα δένδρα.
Όλες οι επιλογές αυτές δημιουργούν πολλές παραλλαγές κατασκευής όπως:
Midpoint split: Επιλέγεται η διάσταση που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη
πλευρά και η διαμέριση εκτελείται στο κέντρο της (δημοφιλές στο collision
detect, robot navigation).
Variance/median split:
Επιλέγεται η διάσταση με τη μέγιστη
διακύμανση (variance) και η διαμέριση εκτελείται στη διάμεσο (δημοφιλές στα
clustering και data mining).
Sliding midpoint: Πρώτα εκτελείται μια διάσπαση Midpoint. Εάν όλα
τα σημεία βρίσκονται σε μια πλευρά της υπερεπιφάνειας διαχωρισμού, τότε
αυτή μετατοπίζεται έως να βρεθεί από την άλλη πλευρά τουλάχιστον ένα σημείο
(δημοφιλές στο ray tracing).

Παραδείγματα διάσπασης: variance/median split, midpoint split και
sliding split
Για να αποφύγουμε τις μεγάλες λεπτές περιοχές είναι καλύτερο για τις
διαδοχικές διασπάσεις να είναι μαζί με διαφορετικούς άξονες, το οποίο είναι
πιθανό επειδή το μέγεθος της μεγαλύτερης διακύμανσης επιλέγεται σε κάθε
στάδιο. Ωστόσο, εάν η κατανομή των σημείων είναι πάρα πολύ λοξή,
επιλέγοντας τη διάμεσο ίσως προκαλέσει αρκετές διαδοχικές διασπάσεις στην
ίδια κατεύθυνση, αποφέροντας μεγάλα, λεπτά υπερορθογώνια.
(Μια άλλη
στρατηγική είναι να υπολογίσουμε το μέσο όρο αντί τη διάμεσο και να
χρησιμοποιήσουμε το κοντινότερο σημείο σ’αυτό. Το δέντρο δεν θα είναι
απόλυτα ισορροπημένο, αλλά οι περιοχές του θα τείνουν να γίνουν τετράγωνες
επειδή υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ότι διαφορετικές κατευθύνσεις θα
επιλεγούν για διαδοχικές διασπάσεις. )
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1.8 ΑΠΟ ΤΑ K-D TREES ΣΤΑ BALL TREES
Όπως είδαμε, τα KD-δένδρα είναι καλές δομές δεδομένων για την εύρεση
του κοντινότερου γείτονα αποτελεσματικά. Ωστόσο, δεν είναι τέλεια. Λοξά
(skewed) σύνολα δεδομένων παρουσιάζουν μια βασική σύγκρουση μεταξύ της
επιθυμίας για το δέντρο να είναι απόλυτα ισορροπημένο και της επιθυμίας για
τις περιοχές να είναι τετράγωνες. Τα πιο σημαντικά, ορθογώνια, ακόμη και
τετράγωνα δεν είναι τα καλύτερα σχήματα για να χρησιμοποιούνται
οπουδήποτε, εξαιτίας των γωνιών τους. Εάν ο διακεκομμένος κύκλος στην
προηγούμενη εικόνα ήταν μεγαλύτερος, το οποίο θα συνέβαινε αν το μαύρο
παράδειγμα ήταν λίγο μακρύτερα από τον στόχο, τότε θα έτεμνε την
χαμηλότερη δεξιά γωνία του ορθογωνίου στην αριστερή κορυφή και μετά αυτό
το ορθογώνιο θα έπρεπε να εξεταστεί επίσης, παρά το γεγονός ότι οι
περιπτώσεις εκπαίδευσης που την καθορίζουν είναι πολύ μακριά από τη γωνία
στην ερώτηση. Οι γωνίες στις περιοχές του ορθογωνίου είναι άβολες.
Η λύση, είναι να χρησιμοποιούμε υπερσφαίρες, όχι υπερορθογώνια.
Γειτονικές σφαίρες ίσως υπερκαλύπτονται ενώ τα ορθογώνια μπορούν να
εφάπτονται (συνορεύουν), αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα, επειδή ο
αλγόριθμος του κοντινότερου-γείτονα για τα KD-tree που περιγράφηκε
προηγουμένως δεν εξαρτάται από διαχωρισμένες περιοχές. Μια δομή
δεδομένων που ονομάζεται ball tree ορίζει k-διαστάσεις υπερσφαιρών (”balls”),
που καλύπτουν τα σημεία δεδομένων, και τους οργανώνει σε ένα δέντρο.
Η επόμενη εικόνα (a) δείχνει 16 περιπτώσεις εκπαίδευσης σε δισδιάστατο
χώρο, και σε υπέρθεση από ένα μοτίβο επικάλυπτόμενων κύκλων και η (b)
δείχνει ένα δέντρο που σχηματίζεται από αυτούς τους κύκλους.

Εικόνα. Ball tree για 16 περιπτώσεις κατάρτισης: (a) περιπτώσεις και
μπάλες και (b) το δέντρο. Οι κύκλοι στην εικόνα σε διαφορετικά επίπεδα του
δέντρου υποδηλώνονται από διάφορες μορφές παύλας, και οι μικρότεροι κύκλοι
ζωγραφίζονται σε αποχρώσεις του γκρι.
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Κάθε κόμβος του δέντρου αντιπροσωπεύει μια μπάλα, και ο κόμβος είναι
διακεκομμένος ή σκιασμένος σύμφωνα με την ίδια συνήθεια, έτσι ώστε να
μπορείτε να αναγνωρίσετε σε ποιό επίπεδο είναι οι σφαίρες. Για να σας
βοηθήσει να καταλάβετε το δέντρο, οι αριθμοί τοποθετούνται στους κόμβους
για να δείξουν πόσα σημεία δεδομένων του θεωρούνται ότι είναι μέσα σε αυτή
την σφαίρα. Αλλά: αυτό δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με τον αριθμό των
σημείων που εμπίπτουν μέσα στην χωρική περιοχή που η μπάλα
αντιπροσωπεύει. Οι περιοχές σε κάθε επίπεδο, μερικές φορές συμπίπτουν, αλλά
τα σημεία που εμπίπτουν μέσα στην περιοχή επικάλυψης ορίζονται σε μία μόνο
από τις επικαλύψασες μπάλες (το διάγραμμα δεν δείχνει σε ποια). Στο σχήμα
(b) οι κόμβοι των πραγματικών ball-trees αποθηκεύουν το κέντρο και την
ακτίνα της σφαίρας τους; οι κόμβοι των φύλλων καταγράφουν τα σημεία που
περιέχουν επίσης.
Για να χρησιμοποιήσουμε ένα ball tree για να βρούμε τον κοντινότερο
γείτονα στο στόχο που μας δόθηκε, ξεκινάμε να διασχίζουμε το δέντρο από
πάνω προς τα κάτω για να εντοπίσουμε το φύλλο που περιέχει το στόχο και να
βρούμε το κοντινότερο σημείο στο στόχο σε αυτή τη σφαίρα. Αυτό δίνει ένα
ανώτερο όριο για την απόσταση του στόχου από τον κοντινότερο γείτονά του.
Στη συνέχεια, όπως και για τα-kD tree , εξετάστε τον αμφιθαλή κόμβο (sibling
node). Αν η απόσταση από το στόχο για το αμφιθαλή κέντρο υπερβαίνει την
ακτίνα του συν το τρέχον άνω όριο, δεν μπορεί να περιέχει ένα κοντινότερο
σημείο. Διαφορετικά πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω τον αμφιθαλή
κατερχόμενοι το δέντρο.
Στο επόμενο σχήμα ο στόχος είναι σημειωμένος με αστέρι και η μαύρη
κουκκίδα είναι του κοντινότερου αυτή την στιγμή γνωστού γείτονα. Ολόκληρο
το περιεχόμενο της γκρί σφαίρας μπορεί να αποκλειστεί: δεν μπορεί να περιέχει
ένα κοντινότερο σημείο επειδή το κέντρο του είναι πολύ μακριά. Προχώρησε
αναδρομικά πίσω το δέντρο μέχρι τη ρίζα του, εξετάζοντας κάθε σφαίρα που
μπορεί να περιέχει ένα σημείο πιο κοντά στο τρέχον ανώτερο όριο.

Εικόνα. Αποκλείοντας μια ολόκληρη σφαίρα (γκρι) που βασίζεται σε ένα
σημείο στόχο (αστέρι), καθώς και του τωρινού κοντινότερου γείτονα.
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Τα ball trees είναι χτισμένα από πάνω προς τα κάτω, και όπως με τα KDtrees το βασικό πρόβλημα είναι να βρούμε έναν καλό τρόπο διάσπασης της
σφαίρας που περιέχει ένα σύνολο σημείων δεδομένων σε δύο. Στην πράξη, δεν
χρειάζεται να συνεχιστεί μέχρι οι σφαίρες των φύλλων να περιέχουν μόνο δύο
σημεία: μπορείτε να σταματήσετε νωρίτερα, μόλις ο προκαθορισμένος
μικρότερος αριθμός επιτευχτεί, και το ίδιο ισχύει για τα KD-trees. Μια πιθανή
μέθοδος διαχωρισμού δίνεται παρακάτω:
Επιλέξτε το σημείο της σφαίρας που είναι το πλέον απομακρυσμένο από
το κέντρο της, και στη συνέχεια ένα δεύτερο σημείο που είναι το πιο μακρινό
από το πρώτο. Ορίστε όλα τα σημεία δεδομένων στην σφαίρα για το
κοντινότερο από αυτά τα δύο κέντρα των cluster, στη συνέχεια υπολογίστε το
κέντρο βάρους του κάθε cluster και την ελάχιστη ακτίνα που απαιτείται γι’αυτό
για να περιβάλλει όλα τα σημεία δεδομένων που αντιπροσωπεύει. Αυτή η
μέθοδος έχει το προτέρημα ότι το κόστος διαχωρισμού μιας σφαίρας που
περιέχει n σημεία είναι μόνο γραμμική στην n. Υπάρχουν πιο περίπλοκοι
αλγόριθμοι που δημιουργούν πιο σφικτές σφαίρες, αλλά αυτοί απαιτούν
περισσότερους υπολογισμούς.
Στην πράξη, τα KD-trees γίνονται αναποτελεσματικά όταν η διάσταση του
χώρου χαρακτηριστικών αυξάνεται πέρα από 20. Τα ball trees αναπτύχθηκαν
πολύ πιο πρόσφατα και είναι παραδείγματα μιας γενικής δομής που μερικές
φορές ονομάζονται metric trees.
Αντί της αποθήκευσης όλων των παραδειγμάτων εκπαίδευσης, μπορείτε
να τα συμπυκνώσετε σε περιοχές. Μια πολύ απλή τεχνική, είναι απλώς να
καταγράφουμε το εύρος των τιμών που παρατηρούνται στα δεδομένα
εκπαίδευσης για κάθε χαρακτηριστικό και κατηγορία. Μια ελαφρώς πιο
λεπτομερής τεχνική είναι να κατασκευάσουμε διαστήματα, για κάθε
χαρακτηριστικό και να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο εκπαίδευσης για να
μετρήσουμε τον αριθμό των φορών που κάθε κατηγορία εμφανίζεται για κάθε
διάστημα σε κάθε χαρακτηριστικό. Τα αριθμητικά χαρακτηριστικά μπορούν να
διακριθούν σε διαστήματα, και "διαστήματα" που αποτελούνται από ένα σημείο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ονομασία τούς. Στη συνέχεια, δίνοντας
ένα παράδειγμα δοκιμής, μπορείτε να προσδιορίσετε ποια διαστήματα της
ανήκουν και να τα ταξινομήσετε με ψηφοφορία, η μέθοδος ονομάζεται voting
feature intervals. Αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ προσεγγιστικές, αλλά πολύ
γρήγορες, και μπορούν να γίνουν χρήσιμες για την αρχική ανάλυση μεγάλων
συνόλων δεδομένων.
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2 METRIC BALL TREES
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα Metric Trees όπως και τα KDTrees είναι επίσης δυαδικά δέντρα. Αυτά
αποσυνθέτουν ιεραρχικά το σημείο του χώρου σε περιοχές υπερσφαιρών. Κάθε
κόμβος του δέντρου συνδέεται με μια μόνο σφαίρα που αντιπροσωπεύει μια
περιοχή υπερσφαίρας του σημείου χώρου, και αποθηκεύει το κέντρο της
σφαίρας και την ακτίνα. Κάθε κόμβος επίσης αποθηκεύει τα σημεία που
βρίσκονται στο εσωτερικό της σφαίρας. Ένας εσωτερικός κόμβος, επιπρόσθετα
σ’αυτό, αποθηκεύει επίσης τα δύο παιδιά κόμβους του που αποσυνθέτουν τη
σφαίρα σε δύο (συνήθως) μικρότερες μπάλες. Οι σφαίρες επιτρέπεται να
αλληλοκαλύπτονται. Ωστόσο, τα σημεία μπορούν να ανήκουν σε μια μόνο
σφαίρα κι μια μόνο υπο-σφαίρα. Τα δέντρα χρειάζονται να γνωρίζουν μόνο τα
ζεύγη αποστάσεων των σημείων μεταξύ τους, και επειδή αυτά τα μέτρα
αποστάσεων λέγονται μετρικές , τα δέντρα λέγονται metric trees.
Τα Metric Trees, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους ΝΝ δεν έχουν μία μόνο
μέθοδο κατασκευής. Στα KDTrees, για παράδειγμα, η κατασκευή περιλαμβάνει
την επιλογή ενός splitdim και splitval για μια περιοχή και μετά τον διαχωρισμό
της περιοχής σύμφωνα με αυτές τις επιλεγμένες τιμές. Όλες οι παραλλαγές των
μεθόδων κατασκευής KDTrees έχουν να κάνουν ακριβώς με την επιλογή των
splitdim και splitval. Στα Metric Trees, όμως, σε αντίθεση με τα KDTrees και
άλλα, δεν υπάρχει καμιά τέτοια ενιαία θεμελιώδης μέθοδος κατασκευής. Τα
Metric Trees έχουν τρείς βασικές μεθόδους κατασκευής. Αυτές είναι οι από
πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω και από τη μέση προς τα έξω
μέθοδοι κατασκευής. Η περιγραφή των μεθόδων αυτών ακολουθεί παρακάτω.
1. Top Down Construction: η μέθοδος κατασκευής από πάνω προς τα
κάτω, όπως το όνομα υπονοεί, χτίζει το δέντρο αρχίζοντας από τον κόμβο στην
κορυφή και προς το κάτω μέρος. Αυτή η μέθοδος είναι κάπως παρόμοια με τη
μέθοδο κατασκευής του KDTrees. Ξεκινάμε αναθέτοντας στον κόμβο ρίζας μια
σφαίρα οριοθέτησης σε ολόκληρο το χώρο σημείου. Η σφαίρα ρίζας στη
συνέχεια χωρίζεται σε δύο (συνήθως) μικρότερες σφαίρες οι οποίες στη
συνέχεια ανατίθενται στα δύο παιδιά του κόμβου ρίζας. Η διαδικασία της
διάσπασης εφαρμόζεται τότε αναδρομικά σε κάθε μία από τις σφαίρες παιδιά,
όπως και στα KDTrees, η διάσπαση σταματάει όταν ο αριθμός των σημείων σε
μια σφαίρα πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο (παρόμοιο με το μέγεθος
του κάδου b στα KDTrees). Η διαδικασία απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα.
Στη σφαίρα αποσύνθεσης οι σφαίρες του φύλλου κόμβου αντιπροσωπεύονται
με ανοιχτόχρωμες (πιο απαλές) σφαίρες, ενώ οι πιο σκούρες από αυτές είναι για
τους εσωτερικούς κόμβους. Οι αριθμοί στο εσωτερικό των σφαιρών
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αντιπροσωπεύουν το κέντρο της σφαίρας και επίσης δείχνουν τον κόμβο/φύλλο
στον οποίο μια σφαίρα ανήκει στην αντίστοιχη εικόνα του δέντρου στην
αριστερή πλευρά του σχήματος.
2. Bottom Up Construction: Η μέθοδος κατασκευής από κάτω προς τα
πάνω χτίζει το δέντρο με την οικοδόμηση του πιο χαμηλού κόμβου πρώτα και
στη συνέχεια επαναλαμβάνοντας την οικοδόμηση ανέρχεται στον υψηλότερο
κόμβο. Η μέθοδος ξεκινάει με το να βρεί από όλα τα σημεία ένα ζευγάρι που
έχει τη μικρότερη σφαίρα οριοθέτησης, και στη συνέχεια τη δημιουργία ενός
κόμβου γι’αυτό το ζεύγος σημείων. Η μέθοδος τότε επαναληπτικά βρίσκει και
χτίζει κόμβους για ένα ζευγάρι από σημεία, ή κόμβους, ή ένα ζευγάρι που
αποτελείται από ένα κόμβο και ένα σημείο, οποιοδήποτε έχει τη σφαίρα με το
ελάχιστο όριο από όλα τα άλλα ζευγάρια. Αυτή η επαναλαμβανόμενη
διαδικασία για την εύρεση και την κατασκευή των κόμβων για ζευγάρια με
ελάχιστη σφαίρα οριοθέτησης συνεχίζεται έως ότου όλα τα σημεία
συγχωνευθούν σε κόμβους, και όλοι οι κόμβοι συγχωνευθούν σε ένα ανώτερο
κόμβο.
3. Middle Out Construction: Αυτή η μέθοδος λειτουργεί με την εύρεση
ομάδων μεταξύ των σημείων και στη συνέχεια κατασκευάζοντας κόμβους από
αυτές τις ομάδες χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που ονομάζεται Anchors
Hierarchy. Αυτοί οι κόμβοι των σημείων ομάδων στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν
χρησιμοποιώντας την από κάτω προς τα πάνω κατασκευή μέσα σε ένα ανώτερο
κόμβο. Η διαδικασία για την εύρεση ομάδων, την κατασκευή κόμβων, και στη
συνέχεια την συγχώνευση τους σε ένα ανώτερο κόμβο στη συνέχεια
εφαρμόζεται αναδρομικά σε κάθε ένα από τους κόμβους των ομάδων, και η
αναδρομή σταματά αν για κάποιο κόμβο ο αριθμός των σημείων πέσει κάτω
από το όριο που δίνεται.
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Εικόνα. Παράδειγμα κατασκευής top down για τα metric ball trees

2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Στα Metric Trees, οι υπερσφαίρες (μπάλες) που αποσυνθέτουν τον χώρο,
σε αντίθεση με τις υπερορθογώνιες περιοχές των KDTrees, είναι τελείως
κλειστές. Οι σφαίρες που αντιστοιχούν στους κόμβους φύλλων είναι συχνά
συγκεντρωμένες κοντά σε ομάδες των σημείων στο χώρο, και ως εκ τούτου είναι
πιθανό ότι ένα συγκεκριμένο ερώτημα q δεν θα βρίσκεται σε κάποια περιοχή
φύλλου. Έτσι, για ένα συγκεκριμένο ερώτημα q, η kNN έρευνα εκτελείται από
τον πρώτο έλεγχο του κόμβου φύλλου του οποίου η σφαίρα είναι πλησιέστερα
στο ερώτημα (ή του οποίου το κέντρο της σφαίρας είναι πλησιέστερα στο
ερώτημα, αν και οι δύο σφαίρες φύλλων περιέχουν το ερώτημα). Σε κάθε
εσωτερικό κόμβο, η διαδικασία αναζήτησης μετράει την απόσταση του q στα
κέντρα των σφαιρών από κάθε κόμβο παιδί, και αναδρομικά ελέγχει τον κόμβο
παιδί του οποίου η σφαίρα (ή, στην περίπτωση και των δύο σφαιρών που
περιέχουν το q, των οποίων το κέντρο σφαιρών) είναι πιο κοντά στο q. Αφού
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φθάσει στον επιθυμητό κόμβο φύλλου, οι kNNs του q αναζητούνται ανάμεσα
στα σημεία του κόμβου φύλλου χρησιμοποιώντας απλή γραμμική αναζήτηση,
και αποθηκεύονται. Όπως και τα KDTrees, κάνοντας αυτό είναι ισοδύναμο με
τον υπολογισμό του ερωτήματος σφαίρας, η οποία επικεντρώνεται στο q και
έχει ακτίνα ίση με τον καλύτερο Κ-οστο κοντινότερο γείτονα που βρέθηκε.
Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, σε κάθε εσωτερικό κόμβο, η διαδικασία μόνο
ελέγχει το άλλο παιδί (της οποίας το κέντρο σφαίρας-σφαιρών ήταν πιο μακριά
από το ερώτημα) αν το ερώτημα σφαίρας τέμνεται με αυτό. Αν υπάρχει μια
διασταύρωση, τότε ολόκληρη η διαδικασία εφαρμόζεται αναδρομικά για το
άλλο παιδί. Το σχήμα δίνει ένα γραφικό παράδειγμα της διαδικασίας.

Εικόνα. Διαδικασία ερωτήματος
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2.3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ας εξετάσουμε τώρα την κατασκευή των δέντρων με περισσότερες
λεπτομέρειες. Τα Metric Trees από την αρχική έναρξη τους, έχουν έναν αριθμό
μεθόδων κατασκευής που προτείνονται για αυτά. Οι περισσότερες από τις
μεθόδους είναι από τον Omohundro, ο οποίος είναι ένας από τους συγγραφείς
που πρότεινε αρχικά τις δομές τους, ενώ πιο πρόσφατα μερικές έχουν προταθεί
από τον Moore. Ο Omohundro, όταν παρουσίασε τα Metric Trees (τα ονόμαζε
Ball Trees) στο (Omohundro,1989), έδωσε πέντε διαφορετικές μεθόδους
κατασκευής των δομών. Έδωσε επίσης μια πειραματική σύγκριση των μεθόδων
του που παρουσίασε. Αυτός, ωστόσο, σύγκρινε τις μεθόδους μόνο από την
άποψη του χρόνου κατασκευής τους και του συνολικού όγκου των σφαιρών που
δημιούργησε, για ένα συγκεκριμένο αριθμό σημείων δεδομένων. Δεν υπολογίζει
τις μεθόδους του από την άποψη του χρόνου ερωτήματος τους. Ενώ πρόσφατα,
οι μέθοδοι που παρουσίασε ο Moore στο (Moore,2000) δεν έχουν εκτιμηθεί
κατά τις μεθόδους Omohundro ή οποιασδήποτε άλλης, είτε από τον Moore είτε
της ομάδας του. Ο Uhlmann, ο άλλος παρουσιαστής των δομών, έδωσε επίσης
μια μέθοδο κατασκευής όταν παρουσίασε τα δέντρα στο (Uhlmann,1991a,b). Η
μέθοδος του δεν έχει λάβει πολλή προσοχή από τους άλλους, και καμιά μελέτη
δεν είναι γνωστή από τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο που να δίνει εκτίμηση της
μεθόδου του έναντι των άλλων προτεινόμενων μεθόδων.
Οι διάφορες μέθοδοι κατασκευής για δέντρα που περιγράφονται
λεπτομερώς παρακάτω, ομαδοποιούνται σε μεθόδους Omohundro, Uhlmann,
και Moore.

2.3.1 Μέθοδοι Omohundro
1. Median of widest dimension: Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με την
καθιερωμένη μέθοδο κατασκευής του KDTree (που ονομάζεται από τον
Omohundro k-d μέθοδος κατασκευής) και κατασκευάζει το δέντρο από την
κορυφή προς τα κάτω. Χωρίζει μια περιοχή σύμφωνα με τη διάμεση τιμή των
σημείων στη διάσταση στην οποία είναι μέγιστα απλωμένη. Μετά την εύρεση
της splitdim διάστασης στην οποία τα σημεία ενός κόμβου είναι πάρα πολύ
απλωμένα και τη διάμεση τιμή splitval κατά μήκος της splitdim, παρόμοια με το
KDTrees, αυτή η μέθοδος φτιάχνει την αριστερή σφαίρα με σημεία των οποίων
η splitdim είναι μικρότερη ή ίση με την splitval και φτιάχνει τη δεξιά σφαίρα
από τα σημεία των οποίων η splitdim είναι μεγαλύτερη από την splitval. Το
Metric Tree που κατασκευάστηκε με αυτή την μέθοδο είναι πάντα απόλυτα
ισσοροπημένο, έχει 0(logn) βάθος, και μπορεί να κατασκευαστεί σε 0(nlogn)
χρόνο.
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2. Online μέθοδος εισαγωγής: Αυτή η μέθοδος κατασκευάζει το δέντρο
από την κορυφή προς τα κάτω και σε απευθείας σύνδεση με την εισαγωγή
σημείου. Θα εισάγει ένα σημείο μέσα στον κόμβο που θα έχει ως αποτέλεσμα
την ελάχιστη αύξηση του όγκου του δέντρου. Για ένα συγκεκριμένο σημείο p,
περνά από άκρη σε άκρη τους κόμβους του δέντρου, υπολογίζει την αύξηση του
όγκου τους και την αύξηση του όγκου των προγόνων τους, που θα προκύψουν
ως αποτέλεσμα της εισαγωγής p σε αυτές. Η μέθοδος διατηρεί τους
υποψήφιους κόμβους για την εισαγωγή του p σε μια ουρά προτεραιότητας και
εισάγει το p στον καλύτερο κόμβο που θα βρεί ότι δίνει την ελάχιστη αύξηση
του όγκου σε ολόκληρο το δέντρο.
3. Φθηνότερη online μέθοδος εισαγωγής: Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια
με την Online Insertion Method. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για την
αποθήκευση των σημείων στο PQ(Priority Quene) του δέντρου σε κάθε
εσωτερικό κόμβο όταν ψάχνουν για τον καλύτερο κόμβο για την εισαγωγή,
κοιτάζει μόνο στο κλαδί του παιδιού το οποίο δίνει τη μικρότερη αύξηση του
όγκου και δεν διατηρεί το PQ των υποψήφιων κόμβων. Ο καλύτερος κόμβος
βρίσκεται με αυτό τον ευρετικό τρόπο και το σημείο θα εισαχθεί στον καλύτερο
κόμβο. Η μέθοδος είναι φθηνότερη σε κόστος υπολογισμού και αποθήκευσης
καθώς λιγότεροι κόμβοι επιθεωρούνται και δεν χρειάζονται κόμβο να
αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
4. Minimum Volume Increase Heuristic: Αυτή η μέθοδος παρόμοια με την
Online Insertion Method προσπαθεί να παράγει τα δέντρα με το ελάχιστο
άθροισμα όγκων των σφαιρών. Η μέθοδος παρόμοια με την Online Insertion
δουλεύει από την κορυφή πρός τα κάτω, ωστόσο, αυτό είναι off-line και
χρειάζεται όλα τα σημεία να είναι γνωστά εκ των προτέρων. Για μια
συγκεκριμένη περιοχή του κόμβου, αυτή η μέθοδος ταξινομεί τα σημεία της
περιοχής κατά μήκος κάθε διάστασης, και στη συνέχεια για κάθε διάσταση μετά
την ταξινόμηση περνά μέσα από την ταξινομημένη λίστα των σημείων δύο
φορές, πρώτα από τα αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια από δεξιά προς
τα αριστερά. Όταν πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά μέσα από μια λίστα, η
μέθοδος υπολογίζει τον όγκο της σφαίρας οριοθέτησης των σημείων, καθώς
σαρώνεται (ή με άλλα λόγια, κάθε νέο σημείο εισέρχεται μέσα στη σφαίρα και ο
όγκος της υπολογίζεται). Το ίδιο γίνεται όταν κάνουμε το αντίστροφο πέρασμα
από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αυτά τα δύο περάσματα για μια διάσταση στη
συνέχεια δίνουν τον όγκο της σφαίρας οριοθέτησης στις δύο πλευρές της κάθε
διαχωρισμένης τοποθεσίας από τα σημεία κατά μήκος αυτής της διάστασης. Η
μέθοδος στη συνέχεια χρησιμοποιεί τις δύο σφαίρες που είχαν το ελάχιστο
άθροισμα των όγκων, για κάποια διάσταση και την αντίστοιχη τοποθεσία
διάσπασης, για να χωρίσει το συγκεκριμένο κόμβο.
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5. Bottom Up method (Μέθοδος από κάτω προς τα πάνω): H Omohundro
μέθοδος από κάτω προς τα πάνω λειτουργεί παρόμοια με αυτό που έχει
περιγραφή προηγουμένως . Διατηρεί μια λίστα που αποτελείται από τα σημεία
και τους κόμβους, και επαναληπτικά βρίσκει από τη λίστα, ένα ζευγάρι
σημείων, ή κόμβους, ή ένα ζευγάρι που αποτελείται από ένα σημείο και ένα
κόμβο, οποιοδήποτε έχει την μικρότερη σφαίρα οριοθέτησης, και δημιουργεί
ένα κόμβο για αυτό το ζευγάρι με τη μικρότερη σφαίρα οριοθέτησης. Η μέθοδος
στη συνέχεια αντικαθιστά το ζευγάρι για το οποίο ο κόμβος δημιουργήθηκε, με
τον κόμβο που δημιουργήθηκε στη λίστα, και επαναλαμβάνεται πάλι για να
δημιουργήσει ένα κόμβο με τη μικρότερη σφαίρα οριοθέτησης. Το μέγεθος της
σφαίρας μετράτε χρησιμοποιώντας τον όγκο. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο όγκος
και η ακτίνα μιας σφαίρας αυξάνουν μονοτονικά το ένα με το άλλο, η ακτίνα
είναι επαρκής για τη μέτρηση του μεγέθους μιας σφαίρας όπως έχει γίνει από
τον Moore στο (Moore, 2000). Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η διαδικασία μπορεί
να απαιτήσει μέχρι n(n-1)/2 υπολογισμούς απόστασης(για τον υπολογισμό της
ακτίνας των σφαιρών οριοθέτησης) για ένα πέρασμα για την κατασκευή ενός
κόμβου από ένα ζευγάρι. Ως εκ τούτου, στην χειρότερη περίπτωση, εάν
δημιουργούνται 0(n) κόμβοι, η μέθοδος μπορεί να πάρει μέχρι 0(n^3) χρόνο
κατασκευής.

Ο Omohundro, όταν παρουσίασε τις παραπάνω μεθόδους κατασκευής στο
(Omohundro, 1989), πρότεινε ότι η διάμεσος της ευρύτερης διάστασης παράγει
τα καλύτερα δέντρα ποιότητας (όσον αφορά fitting με τη δομή των δεδομένων,
το οποίο μετράτε από τον Omohundro με το συνολικό όγκο των σφαιρών στο
δέντρο) όταν τα δεδομένα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Ωστόσο όταν τα
δεδομένα είναι ομαδοποιημένα ή ανομοιόμορφα, τότε σύμφωνα με τον
Omohundrο, η από κάτω προς τα πάνω μέθοδος παράγει την καλύτερη
ποιότητα δέντρων ακολουθούμενο από τη μέθοδο της ελάχιστης ευρετικής
αύξησης όγκου. Διαισθητικά αν μια δομή υιοθετεί καλά την τοπική δομή των
δεδομένων, είναι πιο πιθανό να περιορίσουν τη σωστή περιοχή ενός
ερωτήματος σημείων και πιο πιθανό να περικόπτουν τις μακρινές περιοχές που
είναι απίθανο να περιέχουν ένα Nearest Neighbor.

Ο Omohundrο στο (Omohundro, 1989) χρησιμοποίησε σφαίρες αντί για
σημεία για την κατασκευή των δέντρων. Έτσι, αντί για ένα σύνολο σημείων,
αυτός θεώρησε ένα σύνολο από σφαίρες και κατασκεύασε το δέντρο για αυτό
το σύνολο των σφαιρών. Αμέσως αν εφαρμοστεί η ελάχιστη ευρετική αύξηση
όγκου του Omohundro αυτή θα παράγει υπερβολικά σκεβρωμένα (skewed)
δέντρα. Κάθε κόμβος του δέντρου τεμαχιζόταν με μια σφαίρα που
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αποτελούνταν από ένα μόνο σημείο και το υπόλοιπο αποτελούνταν από τα
υπόλοιπα σημεία. Αυτό συμβαίνει επειδή σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο
άθροισμα όγκου στις σφαίρες σε (σχεδόν) κάθε περίπτωση εμφανίζοντας μόνο
αν μία σφαίρα αποτελούνταν από ένα μόνο σημείο (και ως αποτέλεσμα είχε
μηδενικό όγκο) και η υπόλοιπη από τα άλλα σημεία. Παρόλο που ο Omohudro
στην εργασία του, το 1989 χρησιμοποίησε σφαίρες και όχι σημεία,
χρησιμοποίησε όμως τις εκφυλισμένες περιπτώσεις όπου οι σφαίρες
αποτελούνταν από ένα μόνο σημείο. Η αρχική εκτίμηση της μεθόδου δείχνει ότι
η μέθοδος δεν είναι αρκετά αποτελεσματική σε σχέση με άλλες.

2.3.2 Μέθοδος Uhlmann
1.Μέση Απόσταση από τυχαίο σημείο: Αυτή είναι μια μέθοδος κατασκευής
από την κορυφή προς τα κάτω. Διαχωρίζει τη σφαίρα του όγκου σε δύο σφαίρες
βάση της μέσης απόστασης ενός τυχαία επιλεγμένου σημείου σε σχέση με όλα
τα άλλα σημεία μέσα στη σφαίρα. Ως αποτέλεσμα, αφού επιλέξουμε τυχαία ένα
σημείο p από το εσωτερικό της σφαίρας, η μέθοδος υπολογίζει την απόσταση
του, από όλα τα άλλα σημεία μέσα στην σφαίρα και έπειτα υπολογίζει τη μέση
τιμή m αυτών των αποστάσεων. Η μέθοδος μετά δημιουργεί μία μπάλα για την
αριστερή θυγατρική σφαίρα από όλα τα σημεία pi|d(pi,p)<_m, και δημιουργεί
μια μπάλα για την δεξιά σφαίρα από όλα τα σημεία pi|d(pi,p)>m . Το δέντρο
μπορεί λοιπόν να κατασκευαστεί με 0(nlogn) υπολογισμούς απόστασης σε
0(dnlogn) χρόνο, κάτι το οποίο είναι απολύτως ισορροπημένο και έχει 0(logn)
βάθος.

2.3.3 Οι μέθοδοι του Moore
1. Σημεία κοντινότερα στο πιο απομακρυσμένο ζεύγος (Points Closest to
Furthest Pair): Αυτή είναι επίσης μια μέθοδος κατασκευής Top Down που
παρουσιάστηκε από τον Moore το 2000. Διαχωρίζει μια σφαίρα βασισμένη στο
ζεύγος σημείων μέσα στην σφαίρα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη απόσταση
μεταξύ τους. Η εύρεση του πιο απομακρυσμένου ζεύγους σημείων σε μία
σφαίρα με n σημεία είναι μια 0(n^2) διαδικασία και ως εκ τούτου η μέθοδος
χρησιμοποιεί μια γραμμικού χρόνου ευρετική για να βρει κατά προσέγγιση το
ζεύγος σημείων με τη μεγαλύτερη απόσταση. Η μέθοδος λειτουργεί με την
εύρεση ενός σημείου p1 το οποίο είναι το πιο απομακρυσμένο από το κέντρο της
σφαίρας ενός δεδομένου κόμβου. Έπειτα υπολογίζει την απόσταση του σημείου
p1 από όλα τα σημεία μέσα στην σφαίρα ώστε να βρει το σημείο p2 που είναι το
πιο απομακρυσμένο από το p1. Η μέθοδος έπειτα δημιουργεί μια σφαίρα για
την αριστερή θυγατρική σφαίρα από τα σημεία που είναι πιο κοντινά στο p1 (σε
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σχέση με το p2) και δημιουργεί μια σφαίρα για τη δεξιά θυγατρική σφαίρα από
σημεία που είναι πιο κοντινά στο p2. Η μέθοδος έχει το χαρακτηριστικό ότι
ταιριάζει πολύ καλά με τη δομή των στοιχείων δεδομένων. Από όλες τις
μεθόδους , μόνο η από κάτω προς τα πάνω κατασκευή μερικές φορές ξεπερνά
αυτή τη μέθοδο σε αυτό το χαρακτηριστικό. Παρόλο που η μέθοδος λειτουργεί
πολύ γρήγορα στην πράξη δεν έχει δοθεί θεωρητικό ανώτατο όριο για την
κατασκευή της.
2. Middle Out μέθοδος: Επίσης παρουσιάζεται στο Moore(2000). Η
μέθοδος αυτή επινοήθηκε ειδικά για να επιταχύνει τον αλγόριθμο
ομαδοποίησης KMeans με τη χρήση Μετρικών Δέντρων. Η μέθοδος λειτουργεί
με τη χρήση της ιεραρχικής μεθόδου Anchors Hierarchy (που παρουσιάζεται
από το Moore,2000)) ώστε πρώτα να βρεί sqrt(n) ομάδες και να δημιουργήσει
σφαίρες από αυτά. Η διαδικασία είναι όμοια με τη μέθοδο farthest point
clustering [Gonraler 1985]. Έπειτα χρησιμοποιεί τη μέθοδο από κάτω προς τα
πάνω για να συγχωνεύσει αυτές τις σφαίρες σε μία κορυφαία σφαίρα και μετά
αναδρομικά εφαρμόζει την ιεραρχία Anchors και την από κάτω προς τα πάνω
μέθοδο για κάθε μία από τις sqrt(n) σφαίρες στις συστάδες που αρχικά
δημιουργήθηκαν.
Η μέθοδος Anchors Hierarchy λειτουργεί με την επιλογή ενός τυχαίου
σημείου που ονομάζεται anchor a1, από τα σημεία και με τη μετέπειτα
δημιουργία μιας σφαίρας με επίκεντρο το a1 που να περιέχει όλα αυτά τα
σημεία. Η μέθοδος προχωρά έπειτα βρίσκοντας το επόμενο anchor a2 που είναι
το πιο απομακρυσμένο από το a1 και δημιουργεί άλλη μια σφαίρα για το a2
προσδιορίζοντας την με όλα εκείνα τα σημεία που είναι πιο κοντινά στο a2 σε
σχέση με το a1. Η μέθοδος μετά επαναληπτικά επιλέγει το επόμενο ai που είναι
το πιο απομακρυσμένο σημείο στην μεγαλύτερη σφαίρα και δημιουργεί μια
σφαίρα προσδιορίζοντας την με όλα εκείνα τα σημεία που είναι πιο κοντινά στο
ai σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο anchor. Η επανάληψη συνεχίζεται μέχρι να
δημιουργηθούν οι sqrt(n) μπάλες για ένα δεδομένο σύνολο n σημείων.
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Εικόνα. Κατασκευή Middle out. (a) το δένδρο μετά την δημιουργία sqrt(n)
σφαιρών (συστάδων) , (b) μετά τη συγχώνευση των σφαιρών, (c) μετά την
αναδρομική εφαρμογή της διαδικασίας μέσα σε κάθε σφαίρα.
Όλες οι μέθοδοι κατασκευής που αναφέρονται από τους Omohudro,
Uhlmann και Moore δεν έχουν θεωρητικό χείριστο ή αναμενόμενο ανώτατο
όριο για το χρόνο αναζήτησης. Παρόλα αυτά τα δέντρα λειτουργούν πολύ καλά
στην πράξη.
Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει με γράφημα Μετρικά Δέντρα για κάθε μία
από τις μεθόδους συγκεκριμένα τη διάμεσο της ευρύτερης διάστασης, τη μέση
απόσταση από τυχαίο σημείο, σημεία κοντινότερα στο πιο απομακρυσμένο
σημείο, και τη μέση έξω μέθοδο. Η μέθοδος από κάτω προς τα πάνω επίσης
συμπεριλαμβάνεται στην εικόνα καθώς παράγει την καλύτερη ποιότητα
δέντρων από την άποψη της καλύτερης προσαρμογής στη δομή των δεδομένων.
Έχει βέβαια τον χειρότερο χρόνο 0(n^3). Συμπεριλαμβάνεται για να δείξει την
ποιότητα των δέντρων που παράγονται από τις άλλες μεθόδους σε σύγκριση με
την καλύτερη μέθοδο. Μπορεί κανείς να το δεί στην εικόνα ότι από άποψη
ποιότητας η μέθοδος από κάτω προς τα πάνω ακολουθείται με τη σειρά από: τη
Μέση έξω, τα Σημεία που είναι κοντινότερα στο πιο απομακρυσμένο ζευγάρι, τη
Διάμεσο της Ευρύτερης Διάστασης, και τέλος τη μέθοδο της Μέσης Απόστασης
από Τυχαίο Σημείο.
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Εικόνα. Σύγκριση των μεθόδων (a) Bottom Up, (b) Middle Out, (c) Points
closest to furthest pair, (d) Mediam of widest dimension, (e) Median distance
from arbitrary point.
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Ο Omohudro, όταν παρουσίασε τα Μετρικά Δέντρα στην εργασία του το
1989, κράτησε τη συζήτηση γενική και δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες των
δομών. Δεν όρισε καθαρά την ιδέα του κέντρου της σφαίρας. Ούτε και ο
Uhlman την όρισε με σαφήνεια στην εργασία του (1991). Για τα δέντρα το
κέντρο μιας σφαίρας θεωρείται συνήθως το κεντροειδές των σημείων, που είναι
επίσης το κέντρο των σημείων γεωμετρικά και που χρησιμοποιήθηκε από το
Moore (Moore,2000). Άρα αν c είναι το κέντρο μιας μπάλας που περιέχει n
σημεία και αν το cj είναι το jth κομμάτι του κέντρου και το xij το jth κομμάτι
ενός σημείου xi μέσα στην σφαίρα τότε το κάθε cj υπολογίζεται ως εξής:
Η ακτίνα κάθε σφαίρας τότε θεωρείται
απομακρυσμένου σημείου από το κέντρο c.

η απόσταση του πιο

Επιπλέον, τόσο ο Omohudro όσο και ο Uhlmann στις παρουσιάσεις τους
των Μετρικών Δέντρων, σε αντίθεση με τον Moore, δεν χρησιμοποίησαν την
έννοια του μέγιστου μεγέθους φύλλου, με άλλα λόγια δεν σταμάτησαν την
επαναληπτική κατασκευή δέντρου όταν ο αριθμός των σημείων σε μια σφαίρα
ήταν μικρότερος από κάποιο δεδομένο επίπεδο. Παρόλα αυτά, αφού ο
Omohudro χρησιμοποίησε την έννοια των σφαιρών και όχι των σημείων
υπονόησε ότι υπάρχει μέγιστο μέγεθος φύλλου 1. Συνήθως, για κάθε μέθοδο η
επαναληπτική κατασκευή σταματά αν ο αριθμός των σημείων σε μία σφαίρα
είναι μικρότερος(ή ίσος) από ένα προαποφασισμένο από το χρήστη επίπεδο.
Ο Omohudro στην περιγραφή των δέντρων, χρησιμοποιεί σφαίρες οι
οποίες δεσμεύουν τις θυγατρικές τους σφαίρες (ο γονικός κόμβος έχει ακτίνα
που καλύπτει και τις δύο ακτίνες σφαιρών των δύο παιδιών τους) ενώ ο
Uhlmann και ο Moore χρησιμοποίησαν σφαίρες που δεσμεύουν τα σημεία που
περιέχονται σε μια σφαίρα. Η τεχνική του Omohudro έχει ως αποτέλεσμα οι
πατρικές σφαίρες να είναι μεγαλύτερες και να περιέχουν πλήρως τις θυγατρικές
σφαίρες ενώ στην προσέγγιση του Uhlmann και του Moore οι πατρικές σφαίρες
είναι μικρότερες καθώς δεσμεύουν μόνο τα σημεία μέσα και στις δύο
θυγατρικές σφαίρες. Κατά τη ΚΝΝ διερεύνηση, σφιχτότερες πατρικές σφαίρες
είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα το καλύτερο κλάδεμα (pruning). Παρόλα
αυτά στη Μέση έξω μέθοδο κατασκευής, ακόμη και ο Moore χρησιμοποίησε
πατρικές σφαίρες που περικλείαν τις θυγατρικές σφαίρες. Αυτό συμβαίνει γιατί
διαφορετικά η διαδικασία από κάτω προς τα πάνω αντί για sqrt(n)
υπολογισμούς απόστασης για sqrt(n) σφαίρες ομάδων, θα κατέληγε να κάνει
πλήρεις 0(n) υπολογισμούς απόστασης για τη συγχώνευση ενός μοναδικού
ζεύγους σφαιρών και το κόστος κατασκευής, παρόλο που δε θα ήταν τόσο
υψηλό όσο το 0(n^3), θα ήταν πάντως 0(n*sqrt(n)=n^3/2). Έτσι, στην
εφαρμογή συνήθως της Μέσης έξω μεθόδου, η πατρική σφαίρα κατά τη
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διάρκεια της μεθόδου από κάτω προς τα πάνω υπολογίζεται αρκετά μεγάλη
ώστε να συμπεριλαμβάνει πλήρως τις θυγατρικές σφαίρες.
Η έννοια των μέγιστων σημείων απλωμένων σε κόμβους φύλλων, που
είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται σε KDTrees, φαίνεται επίσης να
έχει χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή των Μετρικών Δέντρων από το Moore και
την
ομάδα
του
(διαθέσιμο
σε
www.autonlab.org/autonweb/10408.html?branch=1&language=2). Πέρα από
το μέγιστο μέγεθος φύλλου φαίνεται επίσης να χρησιμοποιούν ένα
συγκεκριμένο κατώφλι (0.01) ακτίνας σφαίρας (το οποίο ουσιαστικά αντανακλά
άπλωμα των σημείων μέσα σε μια σφαίρα) ως ένα ακόμη κριτήριο τερματισμού
για τη διαδικασία κατασκευής. Όπως και στα KDTrees, αυτό γίνεται πιθανόν
για να αντιμετωπιστούν οι παθολογικές περιπτώσεις όπου πάρα πολλά σημεία
σε ένα σύνολο δεδομένων βρίσκονται πολύ κοντά. Ωστόσο, αυτό το κριτήριο
παύσης δεν αναφέρεται σε καμιά από τις δημοσιεύσεις που είναι γνωστές για τα
δέντρα από το Moore και την ομάδα του. Η εφαρμογή των δέντρων όμως είναι
εύκολα τροποποιήσιμη και αυτό το επιπλέον κριτήριο μπορεί να συμπεριληφθεί
εύκολα.

2.4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα Μετρικά Δέντρα, υλοποιούνται συνήθως είτε όπως τα binary trees είτε
με τη χρήση πινάκων(Arrays) από indices για τα σημεία. Αναδιατάσσεται σε
συμφωνία με τη διαδικασία δόμησης του δέντρου και κάθε κόμβος αποθηκεύει
το index αρχής και τέλους από τον πίνακα για το τμήμα που εκχωρείται στην
περιοχή του. Τα σημεία μέσα σε ένα κόμβο περιλαμβάνονται στο τμήμα της
παράταξης που ορίζεται από την ένδειξη αρχής και τέλους που αποθηκεύεται
μέσα στον κόμβο. Κάθε φορά που ένας κόμβος τεμαχίζεται, τα σημεία που
ανήκουν στην αριστερή θυγατρική σφαίρα μετακινούνται στα αριστερά του
τμήματος του κόμβου του πίνακα και τα σημεία που ανήκουν στη δεξιά
θυγατρική σφαίρα μετακινούνται στα δεξιά του τμήματος του κόμβου του
πίνακα. Οι ενδείξεις αρχής και τέλους για την αριστερή και δεξιά θυγατρική
σφαίρα του κόμβου τίθενται αντίστοιχα ώστε να δείχνουν τα αντίστοιχα υποτμήματα στο τμήμα κόμβου του πίνακα.
Όπως τα KDTrees, τα kNNs κατά τη διάρκεια KNN αναζήτησης στα
Μετρικά Δέντρα αποθηκεύονται στη ουρά προτεραιότητας (PQ). Όπως και στα
KDTrees, η ουρά προτεραιότητας αρχικοποιείται με k κενά αντικείμενα και +00
αποστάσεις, ώστε η σφαίρα αναζήτησης να διασταυρώνεται με όλες τις
περιοχές (καθώς η ακτίνα της σφαίρας αναζήτησης θεωρείται η Kth μεγαλύτερη
απόσταση στην κορυφή της σειράς προτεραιότητας) και σίγουρα θα βρούμε k
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γείτονες σε περίπτωση που η παράμετρος μέγιστου μεγέθους φύλλου είναι
μικρότερη από k. Αφού βάλουμε στην ουρά προτεραιότητας τους πρώτους k
γείτονες που βρέθηκαν στο πρώτο φύλο της αναζήτησης (ή τους πρώτους λίγους
αν το μέγιστο μέγεθος φύλου > k), η ουρά προτεραιότητας τότε ενημερώνεται
μόνο αν ένας καλύτερος kth NN συναντηθεί σε κάποια άλλη περιοχή φύλου
κατά τη διάρκεια της αναζήτησης.
Όμοια με τα KDTrees, συνήθως δίνεται προσοχή στη βελτιστοποίηση των
metric trees όσο είναι δυνατόν. Μόνο τετράγωνες αποστάσεις υπολογίζονται
D=|x-y|^2 κατά τη διάρκεια της kNN αναζήτησης για να αποφεύγουμε την
τετραγωνική ρίζα sqrt(D) που κοστίζει. Η sqrt(D) αποστάσεων χρησιμοποιείται
μόνο για τα kNNs που παραμένουν στο τέλος της έρευνας. Όμως αντίθετα με τα
KDTrees, για κλάδεμα κόμβων, οι κανονικές Ευκλείδειες αποστάσεις
sqrt(D)υπολογίζονται. Αυτό επειδή τα κριτήρια κλαδέματος στα Μετρικά
Δέντρα περιλαμβάνουν αποστάσεις μετρημένες από 2 διαφορετικά σημεία (r
και rc), και ως εκ τούτου μονότονη σχέση μεταξύ τετραγώνων και μη
τετραγώνων αποστάσεων δεν υπάρχει ακριβώς.

2.5 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ
Η περιγραφή των Μετρικών Δέντρων έλαβε μόνο υπόψη του αναζητήσεις
περιοχής (σημεία μέσα σε συγκεκριμένη απόσταση r από το σημείο
αναζήτησης) και δεν παρείχε καμιά διαδικασία για την KNN αναζήτηση. Ο
Uhlmann και ο Moore όμως έλαβαν και οι δύο υπόψη την KNN αναζήτηση και
παρείχαν ικανές διαδικασίες οι οποίες ήταν ουσιαστικά ίδιες.
Ο Moore και η ομάδα του παρείχαν τη διαδικασία τους για KNN
αναζήτηση για Μετρικά Δέντρα. Η διαδικασία τους λειτουργεί ακριβώς με τον
ίδιο τρόπο που περιγράφεται στο εισαγωγικό τμήμα για τα βασικά ερωτήματα.
Το κριτήριο για την ανίχνευση της διασταύρωσης (intersection) της σφαίρας
αναζήτησης με τη σφαίρα κόμβου, που η διαδικασία τους χρησιμοποιεί για να
κλαδευτούν κόμβοι που δεν διασταυρώνονται με τη σφαίρα αναζήτησης, έχει
ως εξής:
Ας οριστεί ci το κέντρο της σφαίρας κάποιου κόμβου i σε σχέση με τον
οποίο πρέπει να ανιχνεύσουμε την διασταύρωση και ας οριστεί ri η ακτίνα του.
Ας είναι r η ακτίνα της σφαίρας αναζήτησης, ίση με την απόσταση των
καλύτερων KthNN που συναντάμε. Η σφαίρα ερωτήματος δε διασταυρώνεται
με τη σφαίρα κόμβου αν
r < |q-ci| - ri,
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και ο κόμβος μπορεί έτσι να κλαδευτεί(prune). Παρόλα αυτά αν r>_|q –
ci| - ri, τότε υπάρχει μια διασταύρωση και θα χρειαζόταν να ψάξουμε μέσα στον
κόμβο για να είμαστε σίγουροι ότι βρήκαμε τους ακριβείς kNNs(k Nearest
Neighbors). Αυτό το κριτήριο κλαδέματος παριστάνεται γραφικά με την εικόνα

Εικόνα: κριτήριο κλαδέματος Μετρικών Δέντρων. Ο κόμβος που
αντιστοιχεί στη σφαίρα ci κλαδεύεται μόνο αν r < d – ri .

2.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ OMOHUNDRO
Στην εργασία (Omohundro,1989) περιγράφεται αναλυτικά ότι υπάρχουν
αντικείμενα για balls, balltrees και κόμβους balltree. Τα αντικείμενα “BALL”
αποτελούνται από ένα διάνυσμα “ctr” το οποίο συγκρατεί το κέντρο της
σφαίρας και από μια πραγματική τιμή “r” που περιλαμβάνει την ακτίνα. Τα
αντικείμενα “BLT_ND” αποτελούνται από μια σφαίρα “bl”, και δείκτες “par,
lt,rt” προς τους γονείς και τα παιδιά των κόμβων. Τα αντικείμενα “BALLTREE”
έχουν έναν δείκτη “tree” προς το δέντρο που βρίσκεται από κάτω και μια
ποικιλία άλλων μεταβλητών για επαύξηση ανακτήσεων (όπως τοπικές ουρές
προτεραιοτήτων).

2.6.1 Ερωτήματα που χρησιμοποιούν Simple Pruning
Υπάρχουν δύο ευρύτερες τάξεις ερωτημάτων οι οποίες υποστηρίζονται
αποτελεσματικά από τη δομή ball tree. Η πρώτη τάξη χρησιμοποιεί μια έρευνα
με απλό κλάδεμα των άσχετων κλαδιών. Η δεύτερη κατηγορία απαιτεί την
χρήση branch and bound κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αυτός ο τομέας
παρουσιάζει κάποια απλά ερωτήματα κλαδέματος και κατόπιν δίνει
παραδείγματα της πιο σύνθετης ποικιλίας.
Με δοσμένη μια σφαίρα ερωτήματος, ίσως απαιτήσουμε μια λίστα όλων
των σφαιρών φύλλων οι οποίες περιέχουν τη σφαίρα της ερώτησης. Αυτό το
εφαρμόζουμε ως αναδρομική αναζήτηση προς τα κάτω του balltree στο οποίο
κλαδεύουμε και αποκρίνουμε τις επαναλαμβανόμενες calls από τους
εσωτερικούς κόμβους των οποίων οι σφαίρες δεν εμπεριέχουν τη σφαίρα
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ερώτησης. Εάν η σφαίρα ενός εσωτερικού κόμβου δεν εμπεριέχει τη σφαίρα
ερώτησης, είναι αδύνατο για οποιαδήποτε σφαίρα φύλλων από κάτω του να
εμπεριέχει τη σφαίρα ερώτησης επίσης. Στην τάξη κόμβων του balltree
“BLT_ND” μπορούμε να ορίσουμε:

Ομοίως, μπορούμε να ζητήσουμε όλα τα φύλλα σφαιρών τα οποία τέμνουν
μια σφαίρα ερωτήματος. Κόβουμε τις αναδρομικές κλήσεις από τους
εσωτερικούς κόμβους των οποίων η σφαίρα δεν τέμνει τη σφαίρα ερωτήματος.

Τελικά, μπορούμε να ζητήσουμε όλες τις σφαίρες φύλλα που περιέχονται
στη σφαίρα ερώτησης. Εδώ πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε κάτω από τον
εσωτερικό κόμβο του οποίου η σφαίρα τέμνει τη σφαίρα ερωτήματος διότι ίσως
κάποια σφαίρα να εμπεριέχεται σαυτόν.

Ένα σημείο είναι απλά μια εκφυλισμένη σφαίρα. Δύο σημαντικές
ιδιαίτερες περιπτώσεις αυτών των ερωτημάτων στις οποίες κάποια από τις
σφαίρες είναι σημεία είναι η εργασία της επιστροφής όλων των σφαιρών
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φύλλων οι οποίες περιέχουν ένα δοσμένο σημείο και η απόδοση όλων των
σημείων φύλλων τα οποία εμπεριέχονται σε μια δοθείσα σφαίρα.

2.6.2 Ερωτήματα που χρησιμοποιούν Branch and Bound
Τα πιο σύνθετα ερωτήματα απαιτούν αναζήτηση Branch and Bound. Ένα
σημαντικό παράδειγμα για τα balltrees των οποίων τα φύλλα συγκρατούν
σημεία είναι να επανακτηθούν τα m κοντινότερα σημεία ενός σημείου
ερώτησης. Χρησιμοποιώντας balltrees μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια
παρόμοια προσέγγιση με εκείνη που διαπραγματεύεται η εργασία [Friedman,
et. al., 1977] για τα k-d trees. Ερευνούμε πάλι αναδρομικά το δέντρο. Καθ’όλη
τη διάρκεια της έρευνας διατηρούμε την πιο μικρή σφαίρα, στο κέντρο του
σημείου ερώτησης το οποίο περιέχει τα m κοντινότερα σημεία φύλλων μέχρι
τώρα στην έρευνα. Σε αυτόν τον αλγόριθμο κόβουμε αναδρομικές έρευνες οι
οποίες αρχίζουν σε εσωτερικούς κόμβους των οποίων η σφαίρα δεν τέμνει την
bball. Αυτό το κλάδεμα είναι πιθανό να γίνει πιο αποτελεσματικά εάν σε κάθε
εσωτερικό κόμβο αναζητούμε πρώτα το παιδί το οποίο βρίσκεται κοντινότερα
στο σημείο ερώτησης και κατόπιν το άλλο παιδί. Εξαιτίας του ότι οι περιοχές
των κόμβων είναι πιο σφιχτές γύρω από τα σημεία δειγμάτων, ωστόσο, τα
balltree ενδέχεται να μπορούν να κόβουν κόμβους σε περιπτώσεις όπου ένα k-d
tree δεν μπορεί.
Για να επανακτήσουμε τους κοντινότερους γείτονες του m, τηρούμε μια
ουρά προτεραιότητας από τα καλύτερα φύλλα που έχουμε δεί ταξινομημένα
κατά την απόσταση από το σημείο ερωτήματος. Θα δείξουμε μόνο τη
συνάρτηση για την εύρεση του κοντινότερου γείτονα, αλλά η επέκταση προς
τους m κοντινότερους γείτονες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
Σε αυτή την περίπτωση δεχόμαστε ότι η αναζήτηση nn ορίζεται σε μια
κλάση η οποία έχει “bball” σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα και ότι το κέντρο της
“bball.r” έχει τεθεί στο σημείο ερώτησης και η ακτίνα του “bball.r” σε μια
αρκετά μεγάλη τιμή η οποία περιέχει τη σφαίρα ρίζας. Το “nn” είναι ακόμα ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο θα κρατά το αποτέλεσμα όταν επιστρέφει η
διαδικασία. “near_dist_to_vector” είναι η διαδικασία στις τάξεις BALL η οποία
ανταποδίδει την απόσταση από το κοντινότερο σημείο στη σφαίρα προς ένα
δεδομένο διάνυσμα.
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Υπάρχουν αρκετές φυσικές γενικεύσεις αυτού του ερωτήματος προς
εκείνα που εμπλέκουν σφαίρες. Η απόσταση μεταξύ σημείων μπορεί να
αντικατασταθεί με απόσταση μεταξύ των κέντρων των σφαιρών, ελάχιστη
απόσταση μεταξύ των σφαιρών, ή μέγιστη απόσταση μεταξύ των σφαιρών. Σε
κάθε περίπτωση η ελάχιστη απόσταση προς τον πρόγονο κόμβο είναι ένα
κατώτερο όριο επί της απόστασης προς το φύλλο και έτσι μπορεί να είναι
ακριβώς όπως επάνω για να αποκόψει την έρευνα.

2.6.3 Η στατιστική φύση των δεδομένων
Το κριτήριο για μια καλή δομή ενός balltree εξαρτάται και από τον τύπο
ερώτησης που θα πρέπει να υποστηρίζει, και από τη φύση των δεδομένων που
πρέπει να αποθηκεύει και να προσεγγίζει. Για τις περισσότερες από τις
εφαρμογές που έχουμε στο μυαλό, είναι σωστό να παίρνουμε τη στατιστική
άποψη των αποθηκευμένων δεδομένων και ερωτημάτων. Υποθέτουμε ότι οι
σφαίρες φύλλων επιλέγονται τυχαία από μια βαθύτερη πιθανότητα κατανομής
και ότι τα ερωτήματα προέρχονται από την ίδια κατανομή. Επιθυμούμαι να
έχουν τα συστήματα καλή επίδοση κατά μέσο όρο σε σχέση με αυτή τη βασική
κατανομή. Δυστυχώς περιμένουμε κατανομές διαφόρων τύπων σε διαφορετικές
καταστάσεις. Αν ένας αλγόριθμος συμπεριφέρεται καλά στην ομοιόμορφη
κατανομή και προσαρμόζει τον εαυτό του στην απλή τοπική πυκνότητα
δείγματος, θα έχει καλή ασυμπτωτική απόδοση σε μη-κανονικές κατανομές.
Δυστυχώς κάποιες από τις πιο σημαντικές εφαρμογές έχουν δεδομένα πολύ
διαφορετικού χαρακτήρα. Αντί να εξομαλύνονται τα ίδια δεδομένα μπορούν να
είναι ιεραρχικά σε συστάδες ή να βασίζονται σε κατώτερες τρισδιάστατες
επιφάνειες λιγότερων διαστάσεων.
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3 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS
3.1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ένας διαμεριστικός αλγόριθμος συσταδοποίησης έχει ως αποτέλεσμα μια
διαμέριση του χώρου των δεδομένων. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται κυρίως
σε διαμεριστικούς αλγορίθμους για την τελική απόφαση του αριθμού των
clusters είναι το κριτήριο του τετραγωνικού λάθους ή η συνάρτηση
τετραγωνικού σφάλματος (squared error function). Στην πραγματικότητα αυτό
που γίνεται είναι να τρέχει ο αλγόριθμος για διαφόρους αριθμούς από clusters
και να επιλέγεται εκείνη η τελική κατάσταση η οποία ελαχιστοποιεί μία
συνάρτηση κόστους. Αυτή η συνάρτηση κόστους ορίζεται για ένα αποτέλεσμα
clustering L με σύνολο στοιχείων S και Κ clusters ως εξής:
K

e 2 ( K , L)  
j 1

n

 || x
i 1

( j)
i

 c j ||2

όπου xij είναι το i σημείο του j cluster, και cj το κεντροειδές του j cluster.
Ο αλγόριθμος k-means είναι ένας πολύ απλός και πολύ διαδεδομένος
διαμεριστικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το κριτήριο του τετραγωνικού
σφάλματος. Ο αλγόριθμος ξεκινά με μια τυχαία διαμέριση σε clusters και
συνεχώς τοποθετεί στοιχεία στα clusters με βάση την απόσταση των στοιχείων
από το κεντροειδές του cluster. Αυτό σταματάει μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο
κριτήριο το οποίο μπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης
τετραγωνικού λάθους ή η μη διαφοροποίηση των clusters από κάποια
επανάληψη και μετά. Ο αλγόριθμος αυτός είναι δημοφιλής εξαιτίας της
απλότητας υλοποίησης του και της πολυπλοκότητας του η οποία είναι της τάξης
n (Ο(n)) , όπου n είναι ο αριθμός των στοιχείων. Το πρόβλημα που έχει αυτός ο
αλγόριθμος είναι στην αρχική επιλογή των clusters.

3.2 Περιγραφή του K-MEANS
Ο αλγόριθμος λαμβάνει σαν είσοδο ένα σύνολο από n αριθμητικά
αντικείμενα και έναν ακέραιο k, και υπολογίζει μια διαμέριση του αρχικού
συνόλου σε k clusters, με τρόπο ώστε η ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων στο
ίδιο cluster να είναι μεγάλη και η ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων
διαφορετικών clusters να είναι μικρή (ή αλλιώς, να μεγιστοποιείται η ομοιότητα
ενός cluster και να ελαχιστοποιείται η ομοιότητα μεταξύ των clusters). Ο Kmeans είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος στον οποίο τα στοιχεία
«μετακινούνται» μεταξύ των διαφόρων συνόλων συστάδων μέχρι η συνάρτηση
κόστους να γίνει ελάχιστη.
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Ο μέσος της συστάδας (cluster mean) k i  {t i1 , t i 2 ,..., t im } ορίζεται ως:

Ο ορισμός αυτός υποθέτει ότι κάθε σημείο έχει μόνο αριθμητικές τιμές. Ο
αλγόριθμος K-means απαιτεί να υπάρχει κάποιος ορισμός για τον μέσο της
συστάδας. Στον παραπάνω ορισμό, ο μέσος της συστάδας ορίζεται ίσος με το
κέντρο βάρους.
Ο αλγόριθμος υποθέτει ότι το επιθυμητό πλήθος συστάδων, κ, δίνεται ως
είσοδος. Οι αρχικές τιμές για τους μέσους των συστάδων ανατίθενται τυχαία. Η
ανάθεση θα μπορούσε να γίνει είτε τυχαία είτε χρησιμοποιώντας τις τιμές των κ
πρώτων στοιχείων.
Το κριτήριο σύγκλισης θα μπορούσε να βασιστεί στο τετραγωνικό
σφάλμα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος θα
μπορούσε να τερματίζει όταν δεν υπάρχει καμία πλειάδα που να ανατίθεται σε
διαφορετικές συστάδες. Άλλες τεχνικές τερματισμού απλά τερματίζουν μετά
από ένα συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων. Μπορεί να προβλεφθεί ένας
μέγιστος αριθμός επαναλήψεων που να εγγυάται τον τερματισμό του
αλγορίθμου ακόμη και όταν δεν συγκλίνει.

3.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ K-MEANS
Σαν μέθοδος διαμερισμού, ο αλγόριθμος k-means [ Mac67 ] δέχεται τον
αριθμό συστάδων k, ως είσοδο, και χωρίζει ένα σύνολο αντικειμένων n σε k
συστάδες με υψηλή ομοιότητα των αντικειμένων μέσα στην κάθε συστάδα
(intra-cluster) και χαμηλή ομοιότητα μεταξύ των αντικειμένων σε διαφορετικές
συστάδες (inter-cluster). Αρχίζει επιλέγοντας τυχαία k αντικείμενα ως αρχικά
centroids συστάδων. Κάθε σημείο τίθεται στην συστάδα που αντιπροσωπεύεται
από τον κοντινότερό του centroid. Υπολογίζονται έπειτα όλα τα νέα centroid (οι
μέσοι) των συστάδων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου για όλα τα
αντικείμενα το sum of squared-error (SSE) συγκλίνει σε ελάχιστο. Το SSE
υπολογίζεται με την άθροιση όλων των αποστάσεων, μεταξύ κάθε αντικειμένου
και του κοντινότερου centroid της συστάδας του.
Ο k-means με δοσμένο αριθμό συστάδων έχει τέσσερα βήματα:
(1) διαχώρισε τυχαία τα αντικείμενα σε k μη κενά υποσύνολα,
(2) υπολόγισε το κέντρο της κάθε συστάδας (το μέσο σημείο),
(3) εκχώρησε το κάθε σημείο στη συστάδα με το πλησιέστερο κέντρο,
(4) γύρνα στο βήμα 2, σταμάτησε όταν δεν υπάρχει νέα εκχώρηση.
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Η επανάληψη σταματά όταν συγκλίνει η συνάρτηση κριτηρίου, για
παράδειγμα ελαχιστοποίησε το τετραγωνικό σφάλμα της μέσης τιμής για όλες
τις συστάδες. Κατά συνέπεια, η συνάρτηση-κριτήριο προσπαθεί να
ελαχιστοποιήσει την απόσταση κάθε σημείου από το κέντρο του cluster στην
οποία το σημείο ανήκει.

3.4 Παράδειγμα Εκτέλεσης του K-Means
O k-means εκτελείται επαναληπτικά σε δύο φάσεις. Αρχικά επιλέγονται
αυθαίρετα k από τα αντικείμενα του αρχικού συνόλου και το καθένα από αυτά
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το μέσο ή κέντρο ενός cluster (mean ή center).
Για καθένα από τα υπόλοιπα αντικείμενα του αρχικού συνόλου, υπολογίζεται η
απόστασή του από τα κέντρα των clusters και αποδίδεται στο cluster από το
οποίο απέχει τη μικρότερη απόσταση. Αφού αντιστοιχηθούν όλα τα αντικείμενα
επανα-υπολογίζονται οι μέσες τιμές των clusters. Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση ελαχιστοποιώντας το κριτήριο
τετραγωνικού σφάλματος.
Παράδειγμα K-Means σε 1 διάσταση
Δίνεται: {2,4,10,12,3,20,30,11,25} , k=2
Τυχαία επιλέγουμε, έστω m1  3, m2  4
1η επανάληψη: k1  {2.3}, k 2  {4,10,12,20,30,11,25}, m1  2.5, m2  16
2η επανάληψη: k1  {2,3,4}, k 2  {10,12,20,30,11,25}, m1  3, m 2  18
3η επανάληψη: k1  {2,3,4,10,11,12}, k 2  {20,30,25}, m1  7, m 2  25
4η επανάληψη: k1  {2,3,4,10,11,12}, k 2  {20,30,25}, m1  7, m 2  25
5η επανάληψη: δεν αλλάζει τίποτα. Τέλος

Είσοδος:

D  {t1 , t 2 ,..., t n } //Σύνολο στοιχείων
A  Πίνακας που δείχνει την απόσταση μεταξύ των σημείων

k  Επιθυμητός αριθμός συστάδων

Έξοδος:
Σύνολο από συστάδες
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Παράδειγμα εκτέλεσης K-means σε Δύο Διαστάσεις.

K-means , 1η Επανάληψη

K-means , 2η Επανάληψη

K-means , 3η Επανάληψη
Η πολυπλοκότητα του χρόνου του k-means είναι 0(tkn) όπου t είναι το
πλήθος των επαναλήψεων. Ο αλγόριθμος k-means βρίσκει ένα τοπικό βέλτιστο
και μπορεί στην πραγματικότητα να χάσει το ολικό βέλτιστο. Ο k-means δε
δουλεύει με μή αριθμητικά δεδομένα επειδή ο μέσος θα πρέπει να οριστεί στον
τύπο του γνωρίσματος. Επιπλέον ο k-means παράγει συστάδες κυρτού
σχήματος. Επίσης δεν χειρίζεται καλά τα ακραία σημεία. Μερικοί αλγόριθμοι,
παραλλαγές του k-means, εξετάζουν τρόπους βελτίωσης των πιθανοτήτων για
την εύρεση του ολικού βέλτιστου. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας
προσεκτικά τις αρχικές συστάδες και τους μέσους.
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4 BREGMAN BALL TREES
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα Bregman ball tree (bbtrees), την πρώτη
δομή δεδομένων ανάκτησης κοντινότερων γειτόνων για γενικές Bregman
αποκλίσεις. Η δομή δεδομένων είναι συγγενής με τα δημοφιλή metric ball tree
[Omohundro, 1989]). Αφού αυτή η δομή δεδομένων στηρίζεται στην τριγωνική
ανισότητα, η επέκταση σε bregman διαστάσεις είναι μη τετριμμένη.
Ένα bbtree ορίζει μια ιεραρχική αποσύνθεση χώρου με βάση τις bregman
σφαίρες. Ανακτώντας έναν Κοντινότερο Γείτονα (Nearest Neighbor) με το
δέντρο απαιτεί τον υπολογισμό ορίων για την bregman απόκλιση από ένα
ερώτημα σε αυτές τις σφαίρες. Η απόκλιση αυτή μπορεί να υπολογιστεί
ακριβώς με μια αναζήτηση διχοτόμησης που είναι πολύ αποδοτική. Αφού
απαιτούνται όρια μόνο για την απόκλιση μπορούμε συχνά να σταματήσουμε την
αναζήτηση νωρίς. Τα bbtree εξασφαλίζουν μια σημαντική επιτάχυνση συχνά
τάξεις μεγέθους, πάνω από την brute-force αναζήτηση.
Το Bregman ball tree (BB-tree) [Cayton 2008] [Cayton 2009] εισήχθη στο
πλαίσιο της αναζήτησης κοντινότερου γείτονα (ΝΝ) . Αν και η ΝΝ αναζήτηση
έχει παρόμοια ουσία με το εύρος αναζήτησης τα όρια τα οποία επαρκούν για
ΝΝ αναζήτηση δεν φθάνουν για το εύρος αναζήτησης. Έτσι η χρησιμότητα του
BB-tree για στατιστικές εργασίες είναι επί του παρόντος λίγο περιορισμένη.
Επιπρόσθετα, αν και η επέκταση των metric trees στο εύρος αναζήτησης (και
προς την προηγούμενη περιγραφή στατιστικών εργασιών) είναι αρκετά απλή
εξαιτίας της τριγωνικής ανισότητας, η επέκταση των BB-trees είναι πιο
περίπλοκη.

4.1 NEAREST NEIGHBOR SEARCH
Εξαιτίας της φοβερής πρακτικής και θεωρητικής σημασίας της
αναζήτησης των πλησιέστερων γειτόνων στη μηχανική μάθηση, υπολογιστική
γεωμετρία, βάσεις δεδομένων και αλλού, πολλά σχήματα ανάκτησης έχουν
αναπτυχθεί για να μειώσουν το υπολογιστικό κόστος της εύρεσης Nearest
Neighbors.
Τα KD-trees είναι μια από τις πρώτες και πιο δημοφιλής δομές δεδομένων
για Nearest Neighbor ανάκτηση. Το δέντρο ορίζει ένα ιεραρχικό διαμερισμό του
χώρου όπου κάθε κόμβος ορίζει ένα ευθύγραμμο άξονα ορθογώνιου. Ο
αλγόριθμος αναζήτησης είναι απλή branch and bound εξερεύνηση του δέντρου.
Αν και τα KD-trees είναι χρήσιμα σε πολλές εφαρμογές, οι επιδόσεις τους έχουν
παρατηρηθεί να υποβαθμίζονται πάρα πολύ με την διαστατικότητα της βάσης
δεδομένων.
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Τα Metric ball trees [Omohundro, 1989] επεκτείνουν τη βασική
μεθοδολογία πίσω από τα kd-trees σε μετρικούς χώρους χρησιμοποιώντας,
μετρικές σφαίρες στη θέση ορθογωνίων. Ο αλγόριθμος αναζήτησης
χρησιμοποιεί την τριγωνική ανισότητα για να κλαδεύει τους κόμβους.
Φαίνονται να συμπεριφέρονται καλύτερα όσο μεγαλώνουν οι διαστάσεις από
τα KD-trees, αν και τα δεδομένα πολύ μεγάλων διαστάσεων παραμένουν
μεγάλη πρόκληση. Πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί σε μεθόδους της κατά
προσέγγιση αναζήτησης ΝΝ όπως το locality sensitive hashing [Datar 2004] και
τα Spill trees [Liu 2004].

4.2 BUILDING BREGMAN BALL TREES
Οι επιδόσεις του αλγόριθμου αναζήτησης εξαρτώνται από το πόσοι κόμβοι
μπορούν να κλαδεύονται (pruned), και να αποκλείονται έτσι γρήγορα από τους
υπολογισμούς, άρα όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Διαισθητικά, οι
σφαίρες των δύο παιδιών ενός κόμβου πρέπει να είναι καλά διαχωρισμένες και
συμπαγής. Αν οι σφαίρες είναι καλά διαχωρισμένες, ένα ερώτημα είναι πιθανό
να είναι πολύ πιο κοντά στη μια από ότι στην άλλη σφαίρα. Αν οι σφαίρες είναι
συμπαγής, τότε η απόσταση από ένα ερώτημα (σημείο) σε μια μπάλα θα είναι
μια καλή προσέγγιση με την απόσταση από ένα ερώτημα προς το πλησιέστερο
σημείο στο εσωτερικό της σφαίρας. Έτσι σε κάθε επίπεδο, θα θέλαμε να
χωρίσουμε τα σημεία σε δύο-διαχωρισμένα σύνολα, καθένα από τα οποία να
είναι συμπαγή.
Ένας φυσικός τρόπος να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε τον
αλγόριθμο συσταδοποίησης k-means, ο οποίος έχει ήδη επεκταθεί στην
bregman divergences [Banerjee 2005].
Ο αλγόριθμος κατασκευής προχωρά από πάνω προς τα κάτω. Ξεκινώντας
από την αρχή, ο αλγόριθμος τρέχει τον k-means για το χωρισμό των σημείων σε
δύο συστάδες. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται αναδρομικά. Ο συνολικός
χρόνος κατασκευής είναι O(n log n). Η συσταδοποίηση από κάτω προς τα πάνω
μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά ο O(n^2 log n) χρόνος
κατασκευής δεν είναι πρακτικός για μεγάλα σύνολα δεδομένων.
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Bregman Ball-tree construction algorithm
Recursive partitioning scheme
(STEP 1) 2-means clustering (keep the two centroids cl , cr )
(STEP 2) Bregman Balls B(cl ,Rl ) and B(cr ,Rr ) (possibly overlapping)
(STEP 3) continue recursively until matching a stop criterion
Termination criteria:
maximum number of points LeafPoints stored at a leaf
maximum leaf radius LeafRadius (radius from leaf centroid)

4.3 EFFICIENT BREGMAN RANGE SEARCH
Ένα αυξανόμενο τμήμα εργασιών χρησιμοποιεί χωρικές δομές δεδομένων
για να επιταχύνει τον υπολογισμό αυτών των κοντινότερων γειτόνων και άλλων
άμεσων προβλημάτων για στατιστικούς σκοπούς. Μερικοί από αυτούς τους
αλγόριθμους είναι εφαρμογές της αναζήτησης περιοχής (range search). Άλλοι
βασίζονται σε πολύ όμοιες τεχνικές (κλαδέματος-κοπής). Ένας αρκετά
ουσιώδης περιορισμός αυτών των μεθόδων είναι ότι παράγουν όρια από την
τριγωνική ανισότητα και έτσι δουλεύουν μόνο για τις έννοιες της απόστασης
που είναι μετρικές.
Εδώ παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για αποτελεσματική αναζήτηση
περιοχής (range search) όπου η έννοια της ανομοιότητας είναι μια αυθαίρετη
απόκλιση Bregman. Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να βασιστεί στην τριγωνική
ανισότητα, έτσι τα όρια πρέπει να προέρχονται από γεωμετρικές ιδιότητες της
απόκλισης Bregman . Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα απλό σχήμα αποσύνθεσης
χώρου βασισμένο στις σφαίρες Bregman, αλλά η ανάπτυξη αυτής της
αποσύνθεσης για το πρόβλημα της αναζήτησης εύρους δεν είναι απλή.
Ειδικότερα ένα από τα όρια που απαιτείται αποτελεί ένα μη κυρτό πρόβλημα
για να λυθεί, και το άλλο απαιτεί τη σύγκριση δύο κυρτών τμημάτων.

4.4 BREGMAN DIVERGENCE
Ένας μπορεί να ερμηνεύσει την απόκλιση bregman ως την απόσταση
μεταξύ μιας συνάρτησης και την πρώτης τάξης taylor ανάπτυξη. Ειδικότερα,
df(x; y) είναι η διαφορά μεταξύ της f(x) και της γραμμικής προσέγγισης της f(x)
με κέντρο το y; Βλέπε σχήμα1. Δεδομένου ότι η f είναι κυρτή, η df (x; y) είναι
πάντα μη αρνητική.
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Μια απόκλιση bregman χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της
ομοιότητας μεταξύ δύο αντικειμένων, σαν μια μετρική. Αλλά αν και οι μετρικές
και οι bregman αποκλίσεις χρησιμοποιούνται και οι δύο για την εκτίμηση
ομοιότητας, δεν μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις ιδιότητες. Οι μετρικές
ικανοποιούν τρείς βασικές ιδιότητες: την μη-αρνητικότητα : d(x; y)>= 0; την
συμμετρία d(x; y) = d(y;x); και ,ίσως το σπουδαιότερο, την τριγωνική ανισότητα
: : d(x; z) <= d(x; y) + d(y; z). Οι αποκλίσεις Bregman είναι μη-αρνητικές,
ωστόσο αυτές δεν ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα (γενικά) και μπορούν
να είναι ασύμμετρες.

4.5 RANGE SEARCH WITH BB-TREES
Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε την δομή δεδομένων των Bregman ball tree
και θα περιγράψουμε τον αλγόριθμο αναζήτησης περιοχής (range search). Ο
αλγόριθμος αναζήτησης βασίζεται σε γεωμετρικές ιδιότητες των αποκλίσεων
Bregman.
Το BB-tree είναι μια ιεραρχική αποσύνθεση χώρου που βασίζεται σε
σφαίρες Bregman. Είναι ένα δυαδικό δέντρο που ορίζεται πάνω στη βάση
δεδομένων έτσι ώστε κάθε επίπεδο να ορίζει μια κατάτμηση των σημείων της
βάσης δεδομένων. Καθώς το δέντρο κατεβαίνει η κατάτμηση γίνεται όλο και
λεπτότερη και λεπτότερη. Κάθε κόμβος i στο δέντρο κατέχει ένα υποσύνολο
από σημεία xi και επίσης καθορίζει μια σφαίρα Bregman Bf
(meanPoint;Radius) τέτοια ώστε το κάθε Xi να ανήκει σε ένα Bf . Αν i είναι ένας
εσωτερικός κόμβος, έχει δύο παιδιά j και k τα οποία ενσωματώνουν τα σημεία
Xj και Xk της βάσης δεδομένων. Επιπρόσθετα, κάθε σημείο στο Xi είναι
ακριβώς ένα από τα Xj και Xk. Κάθε φύλο κόμβος περιέχει κάποιο αριθμό από
σημεία και ο κόμβος ρίζα περιέχει ολόκληρη τη βάση δεδομένων.
Εδώ χρησιμοποιούμαι την απλή μορφή BB-tree, αν και τα αποτελέσματα
μας ισχύουν για κάθε ιεραρχική αποσύνθεση χώρου που βασίζεται σε σφαίρες
Bregman.
Για ένα γρήγορο ρυθμό μείωσης της ακτίνας, ένας αποτελεσματικός
αλγόριθμος κατασκευής θα διασπάσει ένα κόμβο σε δύο καλά-χωρισμένα και
συμπαγή παιδιά. Έτσι μια λογική μέθοδος για κατασκευή BB-trees είναι να
εκτελέσουμε μια από την κορυφή προς τα κάτω ιεραρχική συσταδοποίηση.
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Αφού ο αλγόριθμος k-mean έχει γενικευτεί σε αυθαίρετες αποκλίσεις Bregman,
είναι μια φυσική επιλογή για έναν αλγόριθμο συσταδοποίησης.

4.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑ BB-TREES
Πρέπει τώρα να ασχοληθούμε με τον αλγόριθμο αναζήτησης, ο οποίος
χρησιμοποιεί branch-and-bound (διακλάδωση και οριοθέτηση) τύπο
αναζήτησης.
Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει να επιστρέψουμε όλα τα σημεία σε
απόσταση γ από ένα ερώτημα q. Δηλαδή ελπίζουμε να ανακτήσουμε όλα τα
σημεία της βάσης δεδομένων που βρίσκονται στο εσωτερικό της
όπου Bf μια σφαίρα Bregman. Ο αλγόριθμος αναζήτησης
ξεκινά από τον κόμβο ρίζα και αναδρομικά εξερευνά το δέντρο. Σε ένα κόμβο i,
ο αλγόριθμος συγκρίνει την σφαίρα Bregman Bx με την Bq. Υπάρχουν τρείς
πιθανές καταστάσεις. Πρώτον, αν η σφαίρα Bx περιέχεται στην Bq, τότε όλα τα
είναι στην περιοχή ενδιαφέροντος. Μπορούμε έτσι να σταματήσουμε
την αναδρομή και να επιστρέψουμε όλα τα σημεία που συνδέονται με τον
κόμβο χωρίς σαφή υπολογισμό της απόκλισης σε κάποιο από αυτά. Αυτός ο
τύπος κλαδέματος ονομάζεται inclusion pruning. Δεύτερον, αν
ο αλγόριθμος μπορεί να κλαδέψει το Bx και να σταματήσει την αναδρομή;
κανένα από αυτά τα σημεία δεν είναι στην περιοχή. Αυτό είναι exclusion
pruning. Δείτε το σχήμα 1. (Όλο το κέρδος προσπαθειών)-(Όλο το κέρδος από
τις επιδόσεις) από τη χρήση του αλγορίθμου προέρχονται από αυτούς τους δύο
τύπους κλαδέματος. Η τρίτη κατάσταση είναι
και
.
Σε αυτή την κατάσταση, ο αλγόριθμος δεν μπορεί να αποκλίσει το κλειδί ι του
δέντρου, και έτσι προχωρά αναδρομικά στα παιδιά του κόμβου i. Αν ο i είναι
κόμβος φύλλου, τότε ο αλγόριθμος υπολογίζει την απόκλιση για κάθε σημείο
της βάσης δεδομένων που συνδέεται με το i και μας επιστρέφει αυτά τα
στοιχεία που βρίσκονται εντός περιοχής.
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Σχήμα1: Τα δύο σενάρια κλαδέματος. Το διακεκομμένο, σκιασμένο
αντικείμενο είναι ένα ερώτημα εύρους και το άλλο είναι Bregman ball που
συνδέεται με ένα κόμβο του BB-tree.
Οι δύο τύποι κλαδέματος- inclusion and exclusion-έχουν εφαρμοστεί σε
μια ποικιλία από προβλήματα με metric και KD-trees, βλέπε π.χ [[Gray and
Moore 2000]]. Έτσι αν εστιάζουμε σε αναζήτηση περιοχής, αυτοί οι τύποι
κλαδέματος είναι χρήσιμοι σε ένα πλατύ εύρος στατιστικών προβλημάτων.
Ένας τρίτος τύπος κλαδέματος, κλάδεμα κατά προσέγγιση, είναι χρήσιμο σε
εργασίες όπως η εκτίμηση της πυκνότητας με kernels [Gray and Moore 2003].
Αυτός ο τύπος κλαδέματος είναι μια άλλη μορφή του inclusion pruning και
μπορεί να επιτευχθεί με την ίδια τεχνική.
Έχει παρατηρηθεί ότι η απόδοση των δομών διαμέρισης του χώρου
δεδομένων, πέφτει αρκετά με την αύξηση των διαστάσεων. Για τη διαχείριση
μεγάλων διαστάσεων συνόλων δεδομένων, χρησιμοποιούνται συχνά κατά
προσέγγιση τεχνικές αναζήτησης εγγύτητας [Cayton 2008] [Liu 2006].
Καθορίζοντας αν δύο Bregman balls τέμνονται, ή αν μία Bregman ball
περιέχει μια άλλη, δεν είναι εύκολο. Για το εύρος αναζήτησης του αλγορίθμου
για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι ικανός να καθορίζει τις σχέσεις
αυτές των σφαιρών πολύ γρήγορα. Στην περίπτωση των metric balls, αυτοί οι
προσδιορισμοί πραγματοποιούνται εύκολα χρησιμοποιώντας την τριγωνική
ανισότητα. Αφού δεν μπορούμε να βασιστούμε στην τριγωνική ανισότητα για
αυθαίρετη bregman απόκλιση, πρέπει να αναπτύξουμε νέες τεχνικές.
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4.7 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ BB-TREE
Παρόμοια με σφαίρες μετρικών δέντρων, ένα bb-tree είναι χτισμένο με
ένα top-down τρόπο εφαρμόζοντας αναδρομικά ένα σχήμα διαμέρισης.
Πρώτον, η ρίζα δημιουργείται για να χειριστεί την πηγή δεδομένων S. Ένας
αλγόριθμος 2-means (k-means με k = 2) υπολογίζεται, χωρίζοντας την πηγή
δεδομένων S σύμφωνα με τα δύο σημεία κέντρου βάρους, cl και cr (δηλαδή
center left και center right), ως προς DF. Αυτά τα δύο κέντρα βάρους ορίζουν
μία διαμέριση S=S1 U Sr που μπορούν να καλυφθούν γεωμετρικά με
αντίστοιχες Bregman balls B(cl,R1) και B(cr,Rr) (πιθανώς επικαλυπτόμενες).
Αυτή η ιεραρχική αποσύνθεση της S εκτελείται αναδρομικά για Sleft και Sright
μέχρι τελικά να συναντήσουμε ένα κριτήριο τερματισμού. Δύο τέτοια
χαρακτηριστικά κριτήρια τερματισμού είναι: (1)
ένας προκαθορισμένος
μέγιστος αριθμός από σημεία 10 (αποθηκεύονται σε φύλλα), ή (2) μια ορισμένη
μέγιστη ακτίνα (r0, που είναι βολική για προσεγγιστική αναζήτηση NN).
Σημειώστε ότι τα σημεία αποθηκεύεται μόνο σε φύλλα από Bbtree, και τα
υποσύνολα Sleft και Sright ίσως να είναι θεωρητικά μη ισσοροπημένα (να έχουν
διαφορετικό αριθμό σημείων). Εσωτερικοί κόμβοι αποθηκεύουν μόνο δύο
αριστερές/δεξιές σφαίρες Bregman καλύπτοντας τα σύνολα σημείων που
αποθηκεύονται σε αριστερά/δεξιά υπο-δέντρα.
Και στα δύο ακριβή και κατά προσέγγιση ερωτήματα NN, εκτελούμε μια
branch-and-bound έρευνα για να απαντήσουμε στο ερώτημα. Για ένα δεδομένο
ερώτημα q, το δέντρο διασχίζεται σε βάθος για πρώτη αναζήτηση από τη ρίζα
προς τα φύλλα. Σε ένα εσωτερικό κόμβο, επιλέγουμε να διακλαδώσουμε
(branch) πρώτα στο υπο-δέντρο του οποίου η αντίστοιχη σφαίρα είναι πιο
“κοντά” στο ερώτημα q. Μόλις φτάσουμε σε ένα κόμβο φύλλου, το κοντινότερο
σημείο στο q μεταξύ των σημείων που είναι αποθηκευμένα στο φύλλο
υπολογίζεται με τη μέθοδο brute-force. Αυτή η πρώτη επίσκεψη φύλλου
αποδίδει το πρώτο κιόλας NN σημείο υποψήφιο p’, δίνοντας έτσι ένα άνω όριο
(bound) DF(p’||q) με την απόσταση NN. Στην ακριβή αναζήτηση, το δέντρο
συνεχίζει να διέρχεται μέσω όλων των προηγούμενα αγνοούμενων υποδέντρων. Για να αποφασίσουμε αν ένα υπο-δέντρο πρέπει να διερευνηθεί ή όχι,
θα ελέγξουμε αν DF(p’||q) > minxEB(c,R)DF (x||q), όπου p’ είναι ο τωρινός
υποψήφιος NN. Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται με την προβολή q πάνω σε
μια σφαίρα Bregman B(c,R). Η προβολή ενός σημείου q πάνω σε μια σφαίρα
Bregman B είναι ο μοναδικός περιορισμός qB = argminxEB DF (x||q) [10]. Αντί
να προβάλουμε ακριβώς το σημείο ερωτήματος πάνω στη σφαίρα, εμείς μάλλον
κάνουμε χρήση ενός δακτυλίου Bregman B(c,R,R’) = {x | R <_ DF (x||c) <_ R’}
που περικλείει την ακριβή προβολή από την κατασκευή: qB E B(c,R,R’). Αν DF
(p’||q) < R τότε ο κόμβος μπορεί να κλαδευτεί; Αν DF (p’||q) > R’ τότε ο κόμβος
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πρέπει να διερευνηθεί. Αυτά τα χαμηλότερα/ανώτερα όρια υπολογίζονται κατά
τη διάρκεια της αναζήτησης γεωδαισιακής διχοτόμου της προβολής [Cayton
2008] . Συνολικά, παρατηρούμε ότι όσο ο μικρότερος αριθμός ανά ζεύγη
σφαιρών που τέμνονται αποθηκεύονται σε κόμβους, τόσο καλύτερη είναι η Bbtree απόδοση. Αν και ακριβής NN ανάκτηση στις BB-σφαίρες μπορεί συχνά να
επιτευχθεί με πολύ μικρότερο υπολογιστικό κόστος από ότι η brute-force
αναζήτηση, το πρακτικό ενδιαφέρον των BB-σφαιρών είναι να πάρει σημαντική
επιτάχυνση η αναζήτηση κατά την εκτέλεση των κατά προσέγγιση ερωτημάτων
NN. Η κατά προσέγγιση αναζήτηση επιτρέπει σε κάποιον μεγάλη επιτάχυνση
δεδομένου ότι δεν εκτελεί πλήρη branch-and-bound αναζήτηση. Ένα κοινό
κριτήριο για να εκτελέσουμε αναζήτηση κατά προσέγγιση είναι να
σταματήσουμε το branch-and-bound αλγόριθμο μετά την εξερεύνηση ενός
προκαθορισμένου αριθμού φύλλων [Cayton 2008].
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
A2_20.dat
0.088321
0.107547
0.289468
0.371319
0.216102
0.055086
0.106784
0.270730
0.322367
0.491317
0.548357
0.566820
0.651448
0.748558
0.864956
0.650533
0.540880
0.737083
0.829005
0.969726

0.047731
0.030793
0.008881
0.168737
0.251839
0.678243
0.853542
0.320536
0.431593
0.844966
0.352458
0.303171
0.176275
0.377575
0.447401
0.657735
0.985168
0.747826
0.450087
0.538316

Για

MINBALLSIZE = 2
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Για

MINBALLSIZE = 4

Για

MINBALLSIZE = 8
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A21_40.dat
0.090909093584522
0.103668263581293
0.0717703287794371
0.121212114969454
0.130781497371988
0.146730464772916
0.132376391169107
0.106858051175548
0.0797448173848523
0.102073359974272
0.127591699967849
0.151515146164289
0.090909093584522
0.167464113565217
0.0701754349823185
0.0845294987762255
0.12599680617073
0.149920252367171
0.167464113565217
0.952153107607101
0.990430617597449
1
0.974481650196521
0.925039864006504

0.0447369315559999
0.0999999999999271
0.0947368506243862
0.0578948049950247
0.0973684253122141
0.0605263796828526
0.0263159087414341
0.0157896099901223
0.123684334053648
0.131579058117017
0.134210632804845
0.110526460614508
0.0789474024975334
0.0868421265609022
0.0578948049950247
0.0210527593657782
0
0.0263159087414341
0.0578948049950247
0.886842126560894
0.831579058116967
0.73684220749258
0.650000080931678
0.576315827809686

Για

MINBALLSIZE = 2
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Για

MINBALLSIZE = 8

Για

MINBALLSIZE = 12
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A22_30.dat
0.8295979
0.7942646
0.8359711
0.8277589
0.85816
0.7863758
0.8031778
0.8910324
0.8289773
0.7899504
0.2238452
0.2578059
0.1978831
0.2981186
0.2747954
0.2040873
0.277101
0.2614599
0.2755652
0.1924599
0.0643
0.1430483
0.0734
0.1503208

0.7609201
0.6865396
0.7507809
0.8805951
0.8979504
0.6627669
0.6808323
0.6963966
0.8491152
0.5222024
0.3506478
0.2719367
0.5698026
0.6135893
0.4846639
0.3268095
0.6472691
0.51534
0.1621809
0.1234113
0.2369824
0.4728068
0.1042896
0.1744896

Για

MINBALLSIZE = 2
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Για

MINBALLSIZE = 8

Για

MINBALLSIZE = 12
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A23_30.dat
0.8295979
0.7942646
0.8359711
0.8277589
0.85816
0.7863758
0.8031778
0.8910324
0.8289773
0.7899504
0.2238452
0.2578059
0.1978831
0.2981186
0.2747954
0.2040873
0.277101
0.2614599
0.2755652
0.1924599
0.0643
0.1430483
0.0734
0.1503208
0.1704897

0.093
0.1577954
0.1587981
0.1145488
0.0772
0.1574159
0.1006806
0.2897175
0.0243
0.3068449
0.7679995
0.7184076
0.6018312
0.4302101
0.5018118
0.5159889
0.3853154
0.5922858
0.5620653
0.958616
0.7327274
0.6546501
0.8014544
0.7814928
0.7359334

Για

MINBALLSIZE = 2
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Για

MINBALLSIZE = 8

Για

MINBALLSIZE = 12

52

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A24_30.dat
0.7609201
0.6865396
0.7507809
0.8805951
0.8979504
0.6627669
0.6808323
0.6963966
0.8491152
0.5222024
0.3506478
0.2719367
0.5698026
0.6135893
0.4846639
0.3268095
0.6472691
0.51534
0.1621809
0.1234113
0.2369824
0.4728068
0.1042896
0.1744896

0.093
0.1577954
0.1587981
0.1145488
0.0772
0.1574159
0.1006806
0.2897175
0.0243
0.3068449
0.7679995
0.7184076
0.6018312
0.4302101
0.5018118
0.5159889
0.3853154
0.5922858
0.5620653
0.958616
0.7327274
0.6546501
0.8014544
0.7814928

Για

MINBALLSIZE = 2

53

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για

MINBALLSIZE = 8

Για

MINBALLSIZE = 12
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A25_30.dat
0.931849796576349
0.965229489096665
0.973574416504091
0.951321279602532
0.908205841291781
0.845618919954848
0.803894300027106
0.812239227434532
0.842837274634158
0.888734358265598
0.845618919954848
0.855354665745282
0.876216967154474
0.90403338614274
0.93045897819334
0.916550768699207
0.878998612475163
0.92906815125566
0.878998612475163
0.549374133866315
0.515994441345999
0.56606398012648
0.534075105989173
0.528511823902451
0.586926290090344
0.560500698039758
0.621696800993683
0.61057023682024
0.673157166711845
0.660639784155392

0.865603590390359
0.817767679929305
0.735763121886558
0.660592265338305
0.596810911280673
0.619589916262118
0.690204971814143
0.779043231351383
0.849658286903407
0.879270993379245
0.690204971814143
0.77220952985689
0.833712983416356
0.77220952985689
0.797266435336498
0.660592265338305
0.708428175799358
0.724373619395836
0.642369061353089
0.977220854909043
0.92938494444799
0.906605939466545
0.870159391386687
0.813211878933076
0.817767679929305
0.849658286903407
0.883826794375574
0.963553451920157
0.963553451920157
0.751708425373609

Για

MINBALLSIZE = 2
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Για

MINBALLSIZE = 8

Για

MINBALLSIZE = 12
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6 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <string.h> // for strcpy
#include <ctype.h>

#pragma hdrstop
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#include "Unit1.h"
//--------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;

/************* ball tree Types *******************/
struct ballNode
{//domh gia kathe kombo
double* center; // center of node
double radius; //radius of node (distance of center from furthest point)
long int sizeOfPoints;

// points contained if is leaf , and points bellow if is

internal node
struct ballNode *leftBall; //
struct ballNode *rightBall; //
double ** pointArray; //pointer se pinaka domwn p krataei ta shmeia
char isleaf; // 1 is leaf, 0 not leaf
};

typedef struct ballNode ballNode1 ;
/*************global variables*************************/

//-----------------for loading all data -------------------------double** DATA=NULL;
int dimension;
long int datapointsize;

// data points array[N][dim]

// dimension of data points
// size of data points

struct ballNode * rootNode = NULL ;
int MINBALLSIZE ;
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/******************** function prototypes *******************/

double** loadDataFile(int *dim, long int *datasize, char* filename);
double** allocate2DArray(long rows, long columns) ;
double EuclideanDistance ( int size, double *vect1, double *vect2 );

void initializeNode(struct ballNode *bb, long int pointsize);
void setBallCenter(struct ballNode *bb, int dimension );
void setBallRadius(struct ballNode *bb, int dimension );
int findNearestCluster(int numOfClusters, int dataColumns,
double* dataPoint, double** clusters);
int seq_kmeans(double **dataPoints, int dataColumns, long numObjs ,
int numOfClusters , double threshold , int *membership ,
double **clusterCenters , long *clustersSize ) ;
void splitBallNode(struct ballNode* AX, int dimension);

void printDoubleMatrix(double **A, long rows, long cols);
void printBallData(struct ballNode* AX, int dimension) ;

void drawBall(TPaintBox *PaintBox1, struct ballNode* AX);
void PostOrderDrawBalls(TPaintBox *PaintBox1, struct ballNode* AX);
void PostOrderDeleteBalls(struct ballNode* BB);

//--------------------------------------------------------------------------__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

59

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
// MAIN FUNCTION
char inputFile[255];
long int i; int d;

Memo1->Lines->Clear() ;
PaintBox1->Enabled =false;
PaintBox1->Enabled=true;
Application->ProcessMessages() ;

strcpy(inputFile,Edit1->Text.c_str());

/*real loads input data file*/
DATA = loadDataFile(&dimension, &datapointsize, inputFile) ;

MINBALLSIZE = Edit2->Text.ToInt() ;

printf("DATA[0][0]= %f\n\n", DATA[0][0]) ;

printf("\n **************splitBallNode**************\n");

rootNode = (struct ballNode *) malloc(sizeof(ballNode1));
initializeNode(rootNode, datapointsize);
printf("%f\n", rootNode->radius) ;
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for (i=0; i<datapointsize; i++) {
rootNode->pointArray[i] = DATA[i];
}

for (i=0; i<datapointsize; i++) {
for (d=0; d<dimension; d++) printf("%lf,", rootNode->pointArray[i][d] ) ;
printf("\n");
}

setBallCenter(rootNode, dimension);

setBallRadius(rootNode, dimension );

printf("rootNode->radius is %lf\n", rootNode->radius) ;

splitBallNode(rootNode, dimension);

// ShowMessage("OK");

// drawBallsInPaint(PaintBox1, rootNode);

//draw Balls InP aint box
PostOrderDrawBalls(PaintBox1, rootNode);

//delete balls
if (rootNode!=NULL) {
PostOrderDeleteBalls(rootNode);
free (rootNode);
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}

if (DATA!=NULL) {
for(i=0;i<datapointsize; i++) free(DATA[i]);
free(DATA);
}
}
//--------------------------------------------------------------------------/*
--------------------------------------------------------------------------square of Euclidean distance between two multi-dimensional points
--------------------------------------------------------------------------*/
double EuclideanDistance ( int size, double *vect1, double *vect2 )
{
int i; double ans=0.0;
for (i=0; i<size; i++)
ans += (vect1[i]-vect2[i]) * (vect1[i]-vect2[i]);
return sqrt(ans);
}
//--------------------------------------------------------------------void initializeNode(struct ballNode *bb, long int pointsize)
{//arxikopoihsh enws kombou me ta stoixeia p theloume

bb->center = (double*)malloc(dimension*sizeof(double)); ; // center of node
bb->radius = 0 ; //radius of node (distance of center from furthest point)
bb->leftBall = NULL ; //
bb->rightBall = NULL ; //
bb->pointArray = NULL; //pointer se pinaka domwn p krataei ta shmeia
bb->isleaf = 0 ; // 1 is leaf, 0 not leaf
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bb->sizeOfPoints = pointsize ;
bb->pointArray = (double**) malloc(pointsize*sizeof(double*));

}

//---------------------------------------------------------------------------void setBallCenter(struct ballNode *bb, int dimension )
{
long int i; int d;

bb->center = (double*)calloc(dimension, sizeof(double));

for (i=0; i<bb->sizeOfPoints; i++)
for (d=0; d<dimension; d++)
bb->center[d] += bb->pointArray[i][d];

for (d=0; d<dimension; d++) {
if (bb->sizeOfPoints > 0)
bb->center[d] /= (double) bb->sizeOfPoints;
}
}
/***************************************************************************
/
void setBallRadius(struct ballNode *bb, int dimension )
{
long int i;
double dist, max_dist;
/* find the point id that has max distance to center */
max_dist = EuclideanDistance(dimension, bb->center, bb->pointArray[0] );
for (i=1; i<bb->sizeOfPoints; i++) {
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dist = EuclideanDistance(dimension, bb->center, bb->pointArray[i]);
if (dist > max_dist) max_dist = dist;
}

bb->radius = max_dist ;
}
/***************************************************************************
*
given a dataPoint this function finds the closest to it cluster center
For N points and k centers has O(Nk) complexity
***************************************************************************/
int findNearestCluster(
int numOfClusters,
int dataColumns,

// Number of clusters
// Number of dimensions or variables or features

double *dataPoint, // one data point[dataColumns]
double **clusters

// [numOfClusters][dataColumns]

)
{
int index, i;
double dist, min_dist;

/* find the cluster id that has min distance to object */
index = 0;
min_dist = EuclideanDistance(dataColumns, dataPoint, clusters[0]);

for (i=1; i<numOfClusters; i++) {
dist = EuclideanDistance(dataColumns, dataPoint, clusters[i]);
/* no need square root */
if (dist < min_dist) { /* find the min and its array index */
min_dist = dist;
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index = i;
}
}
return(index);
}
/***************************************************************************
**
K-MEANS Clustering Algorithm
This program takes an array of [N] data Points, each with D coordinates and
performs clustering given a user-provided value of the number of clusters (K).
The clustering results are saved in 3 arrays:
1. membership[N] stores the cluster center ids, each corresponding to the
cluster a data object is assigned
2. an array clusterCenters[K][D] indicating the center coordinates of K clusters
3. an array counts the number of datapoints in each cluster
****************************************************************************
**/
int seq_kmeans(
double **dataPoints,
int dataColumns ,
long numObjs ,

// inputs: data[numObjs][dataColumns] to cluster
// Number of features
// Number of dataPoints

int numOfClusters ,
double threshold ,

// number of desired clusters
// when to stop, percentage% of dataPoints change

cluster
int

*membership ,

// output: corresponding cluster of each

point[numObjs]
double

**clusterCenters

,

//

output:

the

centers

of

clusters

[numOfClusters][dataColumns]
long *clustersSize

// output: [numOfClusters] count of dataPoints

assigned in each cluster
)
{
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long i;
int

k, d, index, loop=0;

double delta;
double

// percentage% of dataPoints change their clusters
**newClusters;

//

temp

for

new

centers[numOfClusters][dataColumns]

// pick first numOfClusters elements of dataPoints[] as initial cluster centers
for (k=0; k<numOfClusters; k++)
for (d=0; d<dataColumns; d++)
clusterCenters[k][d] = dataPoints[k][d];

// initialize membership[]
for (i=0; i<numObjs; i++) membership[i] = -1;

// allocate a 2D space for newClusters[numOfClusters][dataColumns]

newClusters = (double**) malloc(numOfClusters*sizeof(double*));
for

(k=0;

k<numOfClusters;

k++)

newClusters[k]=

(double*)calloc(dimension,sizeof(double));

// no need to set to 0.0, as calloc initialize all to zeros

do {
delta = 0.0;
for (k=0; k<numOfClusters; k++) clustersSize[k] = 0; // set back to 0

for (i=0; i<numObjs; i++) {
// find the array index of nestest cluster center
index = findNearestCluster(numOfClusters, dataColumns, dataPoints[i],
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clusterCenters);
// printf("%d",index);

// if membership changes, increase delta by 1
if (membership[i] != index) delta += 1.0;

// assign the membership to object i
membership[i] = index;

// count of dataPoints located within cluster
clustersSize[index]++;

// update new cluster centers: sum up
for (d=0; d<dataColumns; d++)
newClusters[index][d] += dataPoints[i][d];
}

// average the sums and replace old k cluster centers with new Clusters
for (k=0; k<numOfClusters; k++) {
for (d=0; d<dataColumns; d++) {
if (clustersSize[k] > 0)
clusterCenters[k][d] = newClusters[k][d] / (double) clustersSize[k];
newClusters[k][d] = 0.0; // set back to 0
}

}

// delta /= (double) numObjs; //this uses delta as count of moving points
// printf("delta = %lf loop = %d\n",delta,loop);
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} while (delta > threshold && loop++ < 500);

/*
for (i=0 ; i<numObjs; i++){
for (d=0 ; d<dataColumns ; d++)
printf("%lf,", dataPoints[i][d] ) ;
printf(" c%d\n", membership[i]);
}

for (k=0; k<numOfClusters; k++){
for (d=0; d<dataColumns; d++)
printf("%lf,", clusterCenters[k][d] ) ;
printf("clustersSize[%d]=%d\n",k,clustersSize[k]);
}
*/

for (k=0; k<numOfClusters; k++) free(newClusters[k]);
free(newClusters);

return 1;
}

/*****************************************************************/
void splitBallNode(struct ballNode* AX, int dimension)
{ long int i, BallDataSize, leftsize=0, rightsize=0;
long int L=0, R=0 ;

// -----------------------for k-means clustering-----------------------------
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int *membership = NULL ;

// [BallDataSize] corresponding cluster of each

point
double **clusterCenters = NULL ; // [numOfClusters][dataColumns]
// double *clusterCenters[2];
long clustersSize[2] ;

// count of dataPoints assigned in each cluster

double threshold ;

// when to stop, percentage% of dataPoints change

int numOfClusters ;

// number of desired clusters

cluster

int d ;

BallDataSize = AX->sizeOfPoints ;
// printBallData(AX, dimension);
//

printf("Center="); for (d=0;d<dimension;d++) printf("%0.2f ",AX-

>center[d]);
// printf("\n");
//SYNTHIKH TERMATISMOY ANADROMHS (EDO PROERETIKH)
if ((BallDataSize <= MINBALLSIZE)|| (AX==NULL)) {printf("return\n");
return;}

//FIND STATISTICS AND THE SPLITING PIVOT
//CALL 2-MEANS CLUSTERING
numOfClusters = 2 ;
threshold = 0.00001 ;

// ------------initialize k-means for clustering the train set --------membership =(int*) malloc(BallDataSize*sizeof(int));

// allocate a 2D space for clusterCenters[numOfClusters][dataColumns]
// if (clusterCenters != NULL) {free(clusterCenters[0]); free(clusterCenters);}
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clusterCenters = (double**) malloc(numOfClusters*sizeof(double*));
clusterCenters[0]= (double*) calloc(dimension,sizeof(double));
clusterCenters[1]= (double*) calloc(dimension,sizeof(double));

// apply 2-means
seq_kmeans(AX->pointArray , dimension, BallDataSize, numOfClusters,
threshold, // inputs
membership, clusterCenters, clustersSize );

// outputs

//FIND LEFT AND RIGHT SIZES
leftsize = clustersSize[0] ;
rightsize = clustersSize[1] ;
printf("leftsize is %i, rightsize is %i\n",leftsize,rightsize) ;

//NOW WE HAVE ONLY TWO NEW balls
printf("leftCenter=");

for

(d=0;d<dimension;d++)

printf("%0.2f

(d=0;d<dimension;d++)

printf("%0.2f

",clusterCenters[0][d]);
printf("rightCenter=");

for

",clusterCenters[1][d]);
printf("\n");

//SEND POINTS (OR POINT INDEXES) TO LEFT AND RIGHT
// ...................................................
L=R=0;
if (leftsize>=1) {
AX->leftBall = (struct ballNode *) malloc(sizeof(ballNode1));
initializeNode(AX->leftBall, leftsize) ;
printf("leftball\n");
for (i=0; i<BallDataSize; i++)
if (membership[i]==0) {
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AX->leftBall->pointArray[L] = AX->pointArray[i];
// printDoubleMatrix(&AX->leftBall->pointArray[L], 1, dimension) ;
L++;
}
for

(d=0;d<dimension;d++)

AX->leftBall->center[d]

=

clusterCenters[0][d];

setBallRadius(AX->leftBall,dimension );
splitBallNode(AX->leftBall,dimension);
}

if (rightsize>=1) {
AX->rightBall = (struct ballNode*) malloc(sizeof(ballNode1));
initializeNode(AX->rightBall,rightsize) ;
printf("rightball\n");
for (i=0; i<BallDataSize; i++)
if (membership[i]==1) {
AX->rightBall->pointArray[R] = AX->pointArray[i];
R++;
}
for

(d=0;d<dimension;d++)

AX->rightBall->center[d]

=

clusterCenters[1][d];
setBallRadius(AX->rightBall,dimension );
splitBallNode(AX->rightBall,dimension);
}

//FREE INPUT ARRAY AX->pointarray TO SAVE MEMORY SPACE
if

(AX->pointArray

!=

NULL)

{

free(AX->pointArray);

>pointArray==NULL;}
if (membership != NULL) {free(membership);}
free(clusterCenters[0]);free(clusterCenters[1]);free(clusterCenters);
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}
/***************************************************************************
******/
double** loadDataFile(int *dim, long int *datasize, char* filename)
{
/*loads data points from user specified file */
long int i, readsize;
int j, filedim;
double** temp;
FILE *fp;
/* Open input file fp and initialize data */
if ((fp = fopen(filename,"r")) == NULL) {
printf("Can not open the input file\n");
exit(1);
}
fscanf(fp,"%i%i",&filedim, &readsize);

/* get memory for dataAtrrib array */
temp = (double**)malloc(readsize*sizeof(double*));

for (i=0; i<readsize; i++) {
temp[i]= (double*)malloc(filedim*sizeof(double));
for (j=0; j<filedim; j++)
// fread(&temp[i][j], sizeof(double), 1, fp);
fscanf(fp,"%lf",&temp[i][j]);
}

printf("loading data file \n");

fclose(fp);
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*dim = filedim;
*datasize = readsize;
return temp;
}

//-------------------------------------------------------------------------void printBallData(struct ballNode* AX, int dimension)
{
long int i, BallDataSize;
int d ;
BallDataSize = AX->sizeOfPoints ;
printf("BallDataSize is %i\n", BallDataSize) ;
for (i=0; i<BallDataSize; i++) {
for (d=0; d<dimension; d++) printf("%lf,", AX->pointArray[i][d] ) ;
printf("\n");
}
}
/***************************************************************************
***
printDoubleMatrix
****************************************************************************
**/
void printDoubleMatrix(double **A, long rows, long cols)
{
long i, j ;
for (i=0 ; i<rows; i++){
for (j=0 ; j<cols ; j++)
printf("%lf,", A[i][j] ) ;
printf("\n");
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}
}
//-------------------------------------------------------------------------void PostOrderDrawBalls(TPaintBox *PaintBox1, struct ballNode* AX)
{

if (AX==NULL){return;}
if (AX->leftBall != NULL) PostOrderDrawBalls(PaintBox1, AX->leftBall);
if (AX->rightBall != NULL) PostOrderDrawBalls(PaintBox1, AX->rightBall);

drawBall(PaintBox1, AX);

}
//-------------------------------------------------------------------------void drawBall(TPaintBox *PaintBox1, struct ballNode* AX)
{

int Xpos, Ypos , Rleft, Rtop, Rright, Rbottom;

double left, top, right, bottom ;

Xpos = ( AX->center[0]*(PaintBox1->Width/2) ) / 1 + PaintBox1->Width/4;
Ypos = ( (1 - AX->center[1])*(PaintBox1->Height/2 ) ) / 1 + PaintBox1>Width/4;
PaintBox1->Canvas->Pen->Color = clRed;
PaintBox1->Canvas->Pen->Width = 4;
PaintBox1->Canvas->MoveTo(Xpos,Ypos);
PaintBox1->Canvas->Rectangle(Xpos,Ypos,Xpos+1,Ypos+1);

74

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PaintBox1->Canvas->Pen->Width = 2;
PaintBox1->Canvas->Pen->Color = clBlack;
Rleft = Xpos - ( AX->radius*(PaintBox1->Width/2) ) / 1 ;
Rright = Xpos + ( AX->radius*(PaintBox1->Width/2) ) / 1 ;
Rtop = Ypos - ( AX->radius*(PaintBox1->Width/2) ) / 1 ;
Rbottom = Ypos + ( AX->radius*(PaintBox1->Width/2) ) / 1 ;

PaintBox1->Canvas->Arc(Rleft, Rtop, Rright, Rbottom,0,0,0,0);

Form1->Memo1->Lines->Add(AX->radius);

}
//----------------------------------------------------------------------------void freeBallContains(struct ballNode* BB)
{
if (BB->center != NULL) free(BB->center);
if (BB->pointArray != NULL) free(BB->pointArray);
}
//-----------------------------------------------------------void PostOrderDeleteBalls(struct ballNode* BB)
{
if (BB==NULL){return;}
if (BB->leftBall != NULL) {
PostOrderDeleteBalls(BB->leftBall) ;
free(BB->leftBall);
BB->leftBall==NULL;
}
if (BB->rightBall != NULL) {
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PostOrderDeleteBalls(BB->rightBall) ;
free(BB->rightBall);
BB->rightBall==NULL;
}

freeBallContains(BB);

}
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