
Στατιστική και Θεωρητική 
Πληροφορική σε πολλές Διαστάσεις

ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΙΤ

Ημερίδα «Νέες Εξελίξεις στην Πληροφορική», 2018



Ροή Ομιλίας

Σύνθετο Στατιστικό
Πρόβλημα στις Πολλές
Διαστάσεις.

Η Κατάρα των Πολλών
Διαστάσεων.

Λύση;

Παράδειγμα
Σύνθετου Στατιστικού
Προβλήματος.

Γιατί μας ενδιαφέρουν
οι Πολλές Διαστάσεις;



Ροή Ομιλίας

Παράδειγμα
Σύνθετου Στατιστικού
Προβλήματος.

Γιατί μας ενδιαφέρουν
οι Πολλές Διαστάσεις;

Σύνθετο Στατιστικό
Πρόβλημα στις Πολλές
Διαστάσεις.

Η Κατάρα των Πολλών
Διαστάσεων.

Λύση;



Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Έστω ότι έχουμε συλλέξει δείγματα από κάποιο φυσικό ή βιολογικό μέγεθος.

 Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι έχουμε διαλέξει δείγματα από 
το μήκος καβουριών (σε cm).



Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
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Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Έστω ότι έχουμε συλλέξει δείγματα από κάποιο φυσικό ή βιολογικό μέγεθος.
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Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Έστω ότι έχουμε συλλέξει δείγματα από κάποιο φυσικό ή βιολογικό μέγεθος.

 Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι έχουμε διαλέξει 10 000 δείγματα από 
το μήκος καβουριών (σε cm).

 Ερώτηση: Ποιο είναι το «τυπικό» μήκος ενός καβουριού από αυτόν τον πληθυσμό;

17.08 22.08 17.13 19.40 19.49

13.15 24.06 21.36 21.22 20.26

11.84 17.81 15.41 17.16 19.16

18.23 19.21 14.16 19.09 19.48
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Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Ερώτηση: Ποιό είναι το τυπικό μήκος ενός καβουριού από αυτόν τον πληθυσμό;

Ας δούμε όλα τα δείγματα που πήραμε:

Παρατήρηση 1: Σχεδόν 
όλα τα δείγματα που 
πήραμε είναι 
συγκεντρωμένα γύρω 
από μια τιμή ≅ 20.
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Ας δούμε όλα τα δείγματα που πήραμε:
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Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Ερώτηση: Ποιό είναι το τυπικό μήκος ενός καβουριού από αυτόν τον πληθυσμό;

Παρατήρηση 1: Σχεδόν 
όλα τα δείγματα που 
πήραμε είναι 
συγκεντρωμένα γύρω 
από μια τιμή ≅ 20.

Θεώρημα: Η Παρατήρηση 1 
ισχύει για όλα τα μεγέθη που 
ακολουθούν την Κανονική (ή 
Gaussιανή) Κατανομή.

Επιπλέον, η τίμη γύρω από 
την οποία συγκεντρώνονται 
τα δείγματα είναι η μέση τιμή.



Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Ερώτηση: Ποιό είναι το τυπικό μήκος ενός καβουριού από αυτόν τον πληθυσμό;

 Απάντηση:

πλήθος δειγμάτων

μήκος i-οστού δείγματος

Γιατί όμως να θεωρούμε ότι το μέγεθος που
μελετάμε ακολουθεί κανονική κατανομή;

Απάντηση 1: Γιατί αυτό 
παρατηρούμε στην φύση.



Η πιο απλή στατιστική ερώτηση
 Ερώτηση: Ποιό είναι το τυπικό μήκος ενός καβουριού από αυτόν τον πληθυσμό;

 Απάντηση:

πλήθος δειγμάτων

μήκος i-οστού δείγματος

Γιατί όμως να θεωρούμε ότι το μέγεθος που
μελετάμε ακολουθεί κανονική κατανομή;

Απάντηση 2: Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 
αποδεικνύει ότι κάτω από πολύ γενικές 
προϋποθέσεις ένα φυσικό μέγεθος πρέπει 
να ακολουθεί την κανονική κατανομή.



Ένα περίεργο φαινόμενο – 1894

Karl Pearson 
1857 – 1936

To 1894 o Karl Pearson προσπαθεί να αναλύσει δεδομένα 
από το μήκος 1000 καβουριών και παρατηρεί ότι τα δείγματα 
ακολουθούν την παρακάτω κατανομή.

Πώς εξηγείται αυτή 
η ασυμμετρία; 



Ένα περίεργο φαινόμενο – 1894



Ένα περίεργο φαινόμενο – 1894



Ένα περίεργο φαινόμενο – 1894



Μίγμα Κανονικών Κατανομών

Η ασυμμετρία προκύπτει
γιατί υπάρχουν δύο είδη
καβουριών!

Άρα, ο γενικός μέσος όρος
δεν έχει κάποια φυσική 
σημασία! 
Πρέπει να υπολογίσουμε 
δύο μέσους όρους.

Πώς όμως ξεχωρίζουμε
τα καβούρια;

μικρά – μεγάλα!
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Μίγμα Κανονικών Κατανομών

Η ασυμμετρία προκύπτει
γιατί υπάρχουν δύο είδη
καβουριών!

Πώς μπορούμε να 
υπολογίσουμε 
δύο μέσους όρους;



Μίγμα Κανονικών Κατανομών

Η ασυμμετρία προκύπτει
γιατί υπάρχουν δύο είδη
καβουριών!

Πώς μπορούμε να 
υπολογίσουμε 
δύο μέσους όρους;

Karl Pearson 

Ο Karl Pearson εισήγαγε
την μέθοδο των ροπών και
έδωσε μία αναλυτική λύση

στο πρόβλημα λύνοντας 
(με το χέρι!) ένα σύστημα 
έξι πολυωνυμικών
εξισώσεων.

Επιπλέον, μας έδωσε έναν
απλό τρόπο να ξεχωρίζουμε
τα καβούρια!



Μίγμα Κανονικών Κατανομών

Η ασυμμετρία προκύπτει
γιατί υπάρχουν δύο είδη
καβουριών!

Πώς μπορούμε να 
υπολογίσουμε 
δύο μέσους όρους;

Μπορούμε να 
υπολογίσουμε όλους
τους δυνατούς 
συνδυασμούς μέχρι κάποια
ακρίβεια.

75 ∙ 75 = 5625 συνδυασμοί
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Γιατί μας ενδιαφέρουν οι Πολλές Διαστάσεις;
Στο πρόβλημα που μελέτησε ο Pearson κάθε δείγμα περιγραφόταν με έναν πραγματικό 
αριθμό γι’ αυτό λέμε ότι το πρόβλημα είναι μονοδιάστατο.

Τι συμβαίνει όμως όταν τα δείγματα που έχουμε είναι πιο πολύπλοκα αντικείμενα όπως 
εικόνες;

Ας σκεφτούμε για παράδειγμα εικόνες σε αποχρώσεις του γκρί και δύο μόνο pixel.



Γιατί μας ενδιαφέρουν οι Πολλές Διαστάσεις;
Ας σκεφτούμε για παράδειγμα εικόνες με δύο μόνο pixel.

X Y

X

Y

Αυτή η εικόνα αντιστοιχεί σ’ αυτό το
σημείο στις δύο διαστάσεις.



Γιατί μας ενδιαφέρουν οι Πολλές Διαστάσεις;
Ας σκεφτούμε για παράδειγμα εικόνες με τρία μόνο pixel.

X

Y

Αυτή η εικόνα αντιστοιχεί σ’ αυτό 
tο σημείο στις τρεις διαστάσεις.

X Y Z
Z



Γιατί μας ενδιαφέρουν οι Πολλές Διαστάσεις;
Ας δούμε τώρα πιο ρεαλιστικές μικρές εικόνες.

2
8

28

συνολικά 28 ∙ 28 = 784 pixels ⇒ χρειαζόμαστε 784 αριθμούς για την περιγράψουμε ⇒
λέμε ότι αντιστοιχεί σ’ ένα σημείο στις 784 διαστάσεις 



Γιατί πολλές διαστάσεις;
Ας δούμε τώρα πιο ρεαλιστικές μικρές εικόνες.
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συνολικά 28 ∙ 28 = 784 pixels ⇒ χρειαζόμαστε 784 αριθμούς για την περιγράψουμε ⇒
λέμε ότι αντιστοιχεί σ’ ένα σημείο στις 784 διαστάσεις 
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Μίγμα Κατανομών σε Πολλές Διαστάσεις
Ας υποθέσουμε τώρα ότι βλέπουμε ένα μίγμα από είκονες με σχήματα 0 και 1 από 
διαφορετικούς γραφικούς χαραστήρες.

Για τον άνθρωπο είναι πολύ απλό να ξεχωρίσει
ποια είναι 0 και ποια είναι 1.

Μπορούμε όμως να μάθουμε 
στον υπολογιστή να τα ξεχωρίζει;

Μπορούμε να δοκιμάσουμε την τεχνική που είδαμε
στον Pearson…

...αλλά σε 784
διαστάσεις.



Μίγμα Κανονικών Κατανομών
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Η Κατάρα των Πολλών Διαστάσεων
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίδιο αλγόριθμο που είδαμε στο παράδειγμα του 
Pearson σε εικόνες με δύο pixel – άρα στις δύο διαστάσεις.

Άρα πρέπει να δοκιμάσουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σημείων στο επίπεδο 
δεδομένης κάποιας ακρίβειας.

τιμή πρώτου pixel
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Υπάρχουν 752 δυνατά σημεία ⇒
752 ∙ 752 = 754 δυνατοί
συνδυασμοί σημείων. 

Άρα πρέπει να κοιτάξουμε 754 =
31 640 625 επιλογές.



Η Κατάρα των Πολλών Διαστάσεων
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίδιο αλγόριθμο που είδαμε στο παράδειγμα του 
Pearson σε εικόνες με τρία pixel – άρα στις τρεις διαστάσεις.

Άρα πρέπει να δοκιμάσουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σημείων στις τρεις
διαστάσεις δεδομένης κάποιας ακρίβειας.
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Υπάρχουν 75𝟑 δυνατά σημεία ⇒
75𝟑 ∙ 75𝟑 = 75𝟔 δυνατοί
συνδυασμοί σημείων. 

Άρα πρέπει να κοιτάξουμε 75𝟔 ≅
178 ∙ 109 επιλογές.

τιμή πρώτου pixel



Η Κατάρα των Πολλών Διαστάσεων
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον ίδιο αλγόριθμο που είδαμε στο παράδειγμα του 
Pearson σε εικόνες με 784 pixel – άρα στις 784 διαστάσεις.

Άρα πρέπει να δοκιμάσουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σημείων στις 784
διαστάσεις δεδομένης κάποιας ακρίβειας.

Υπάρχουν 75𝟕𝟖𝟒 δυνατά σημεία ⇒
75𝟕𝟖𝟒 ∙ 75𝟕𝟖𝟒 = 75𝟏𝟓𝟔𝟖 δυνατοί
συνδυασμοί σημείων. 

Άρα πρέπει να κοιτάξουμε 75𝟏𝟓𝟔𝟖

επιλογές.

Το πλήθος των στοιχειωδών 
σωμματιδίων στο σύμπαν είναι 
λιγότερο από 75𝟒𝟐!!!
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Αλγόριθμος ΕΜ (Εxpectation-Maximization)
Άρα, στις πολλές διαστάσεις ο απλός αλγόριθμος που δοκιμάζει όλες τις επιλογές δεν θα 
τελειώσει σχεδόν πότε!

Οπότε, πρέπει να κάνουμε κάτι πιο έξυπνο! 

Οι Dempster, Laird και Rubin το 1977 διατυπώσανε τον αλγόριθμο EM (Expectation-
Maximization) για να λύσουν μια πολύ γενική κλάση προβλημάτων.



Αλγόριθμος ΕΜ (Εxpectation-Maximization)
Παρ’ όλο τον εφυέστατο ορισμό του αλγορίθμου, δεν υπήρχε κάμια απόδειξη ότι θα βρει 
τελικά την λύση ακόμα και του απλούστερου πρόβλήματος του Pearson.

Παρ’ όλα ταύτα, ο ΕΜ έγινε ίσως ο πιο δημοφιλής αλγόριθμος σε όλους του τομείς της 
επιστημής, έχοντας χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 50 000 επιστημονικές δημοσιεύσεις 
αριθμό ρεκόρ για δημοσίευση που έχει κάποια σχέση με μαθηματικά και στατιστική!



Αλγόριθμος ΕΜ (Εxpectation-Maximization)

“Ten steps of EM Suffice for Mixture of Two Gaussians”,
Κ. Δασκαλάκης, Χ. Τζάμος, Μ. Ζαμπετάκης, 2017

Θεώρημα: Ο αλγόριθμος EM αν εφαρμοστεί στην περίπτωση του 
προβλήματος του Pearson, ακόμα και σε πολλές διαστάσεις, θα τερματίσει 
γρήγορα βρίσκοντας την σωστή λύση.



Ανοιχτά Προβλήματα
Μπορούμε να αποδείξουμε σε πιο γενικά προβλήματα από αυτό του Pearson ότι ο EM

βρίσκει την σωστή λύση;

 Πώς λύνεται το πρόβλημα του Pearson σε πολλές διαστάσεις όταν έχουμε μίγμα με πάνω     
από δύο κατανομές;

 Πώς λύνουμε γενικότερα στατιστικά προβλήματα σε πολλές διαστάσεις; Πώς μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε την κατάρα των πολλών διαστάσεων;

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


