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Summary

This thesis studies a dissimilarity-based classification method called the δ-machine. We
use the symbol δ, because it is commonly used as a symbol for dissimilarities in mul-
tidimensional scaling. In Chapter 1, we outline the framework of the studies in this
thesis and indicate the motivation for the δ-machine and its extension. We introduce
logistic regression as it is the fundamental of the δ-machine. The extension of the de-
cision boundary of logistic regression beyond linearity (i.e., Equation 1.1.5) has been
introduced via kernel methods to add non-linear terms. To give an example, we use
radial basis function (Equation 1.1.6) to create non-linear forms of predictor variables.
From another perspective, this function can be considered as a similarity function. We
have reviewed several dissimilarity-based methods in both supervised and unsuper-
vised learning. In particular, we have reviewed exemplar/prototype methods in both
psychology and computer science, from which their classification decision of a new
object is based on its dissimilarities (distance) towards the chosen (or calculated) exem-
plars (prototypes).

In Chapter 2, the δ-machine is introduced as a statistical learning tool for classifi-
cation based on (dis)similarities between profiles of the observations to profiles of a
representation set consisting of prototypes or exemplars. We discuss the properties of
the δ-machine, propose an automatic decision rule for deciding on the number of clus-
ters for the K-means method, and derive variable importance measures and partial
dependence plots for the machine. Five simulation studies are performed to investigate
the properties of the δ-machine. The first three simulation studies are conducted to in-
vestigate selection of prototypes, different (dis)similarity functions, and the definition
of representation set. Results indicate that we best use the Lasso to select prototypes,
that the Euclidean distance is a good dissimilarity function, and that finding a small
representation set of prototypes gives sparse but competitive results. The remaining
two simulation studies investigate the performance of the δ-machine with imbalanced
classes and with unequal covariance matrices for the two classes. The results obtained
show that the δ-machine is robust to class imbalances, and that the four (dis)similarity
functions had the same performance regardless of the covariance matrices.

In Chapter 3, we extend the δ-machine to handle continuous, ordinal, nominal, and
binary predictor variables, because the δ-machine proposed in Chapter 2 was restricted
to continuous predictor variables only. A tailored dissimilarity function for mixed type
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variables was defined by Gower. This measure has properties of a Manhattan distance.
We develop, in a similar vein, a Euclidean dissimilarity function for mixed type vari-
ables. In simulation studies we compare the performance of the two dissimilarity func-
tions and we compare the predictive performance of the δ-machine to logistic regression
models. We generate data according to two population distributions where the type of
predictor variables, the distribution of categorical variables, and the number of predic-
tor variables was varied. The performance of the δ-machine using the two dissimilar-
ity functions and different types of representation set is investigated. The simulation
studies show that the adjusted Euclidean dissimilarity function (AEDF) performed bet-
ter than the adjusted Gower dissimilarity function (AGDF); that the δ-machine outper-
forms logistic regression; and that for constructing the representation set, K-medoids
clustering achieves fewer active exemplars than K-means clustering while maintaining
the predictive accuracy.

In Chapter 4, we investigate the out-of-sample problem for classical multidimen-
sional scaling (CMDS), that is, to interpolate new data points into previously constructed
CMDS configurations, where the new data points are called out-of-sample points. Sev-
eral authors presented approaches to map out-of-sample data in the constructed space
for CMDS, and these can be divided into coherent and non-coherent approaches. Among
these studies, Trosset and Priebe (2008) distinguished the coherent and non-coherent
solutions of points for CMDS. However, they did not propose an explicit algorithm to
solve the out-of-sample problem for CMDS but used built-in non-linear minimization
function in R. We propose a Majorization-Minimization (MM) algorithm to interpolate
out-of-sample points coherently in the CMDS space. This chapter is highly related to
Chapter 5, as the proposed MM algorithm is used in Chapter 5 and the concept of “co-
herent interpolation” is used in the prediction step of out-of-sample points.

In Chapter 5, we study the classification performance of the δ-machine in high di-
mensional data. The distance may be no longer informative in high dimensional space
due to the curse of dimensionality. Therefore, we proposed a three-step procedure of the
δ-machine for high dimensional data, that is, first apply a dimension reduction method
to the original data, and then calculate the Euclidean distances in the reduced space, af-
terwards we use the distances as input for classification. In this chapter, we considered
three dimension reduction methods, CMDS, least squares absolute multidimensional
scaling (AMDS), and Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP). For
each method, its way of coherent interpolation of out-of-sample points is discussed. In
addition, we compared the δ-machine using dimension reduction and without using it.
We focus on High Dimension Low Sample Size (HDLSS) data sets, that is, thousands of
features but few hundred of instances. Two empirical gene expression data sets were
used to demonstrate the performance of the proposed procedure in relation to the δ-
machine without dimension reduction. The obtained results show that the δ-machine
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using CMDS and AMDS had better predictive performance than the one using UMAP,
but also that dimension reduction did not led to substantial better predictions.

In Chapter 6, we summarize the results obtained from the previous four chapters
and give the guidelines for users using the δ-machine. Furthermore, various aspects
of possible future improvements and extensions are discussed. For possible improve-
ments, we discuss taking component parameter of the Minkowski distance as the tuning
parameter in the framework of the δ-machine. We also discuss about assigning different
weights to predictor variables while calculating the dissimilarities, and the possibility of
using other dimension reduction methods in the three-step procedure of the δ-machine.
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Samenvatting

Dit proefschrift bestudeert een op ongelijkenis gebaseerde classificatiemethode, de δ-
machine genaamd. We gebruiken het symbool δ, omdat het vaak wordt gebruikt als
symbool voor ongelijkenissen bij meerdimensionele schaling. In Hoofdstuk 1 schetsen
we het kader van de onderzoeken in dit proefschrift en geven we de motivatie voor
de δ-machine en zijn uitbreidingen. We introduceren logistische regressie, omdat dit
het fundament is van de δ-machine. In logistische regressie de beslissingslijn om obser-
vaties te classificeren is lineair, maar door gebruik te maken van kernel methoden kan
deze niet-lineair gemaakt worden. We gebruiken, bijvoorbeeld, de radiale basisfunc-
tie (vergelijking 1.1.6) om niet-lineaire functies van voorspellende variabelen te creëren.
Vanuit een ander perspectief kan deze functie worden beschouwd als een gelijkenis
functie. We bespreken verschillende op ongelijkenis gebaseerde methoden in zowel
gesuperviseerd als niet-gesuperviseerd statistisch leren. In het bijzonder bespreken we
voorbeeld/prototypemethoden in zowel de psychologie als de informatica, van waaruit
een classificatiebeslissing voor een nieuw object is gebaseerd op de ongelijkenissen (af-
standen) ten opzichte van de gekozen (of berekende) voorbeelden (prototypes).

In Hoofdstuk 2 wordt de δ-machine geı̈ntroduceerd als een statistische voorspellings-
methode voor classificatie op basis van ongelijkenissen tussen profielen van de waarne-
mingen en profielen van een representatieset bestaande uit prototypes of voorbeelden.
We bespreken de eigenschappen van de δ-machine, stellen een automatische besliss-
ingsregel voor om het aantal clusters voor de K-means methode te bepalen en leiden
maten voor het belang van specifieke variabelen en grafieken voor de relatie tussen
voorspellende en afhankelijke variabele af voor de δ-machine. Er worden vijf simulati-
estudies uitgevoerd om de eigenschappen van de δ-machine te onderzoeken. De eerste
drie simulatiestudies worden uitgevoerd om de selectie van prototypes, verschillende
ongelijkenis functies en de definitie van representatieset te onderzoeken. De resultaten
geven aan dat we de Lasso het beste kunnen gebruiken om prototypes te selecteren,
dat de Euclidische afstand een goede ongelijkenis functie is, en dat het vinden van een
kleine representatieset van prototypes spaarzame maar competitieve resultaten oplev-
ert. De overige twee simulatiestudies onderzoeken de prestatie van de δ-machine met
een scheve klasseverdeling en met ongelijke covariantiematrices voor de twee klassen.
De verkregen resultaten laten zien dat de δ-machine bestand is tegen klassenoneven-
wichtigheden en dat de vier ongelijkenis functies dezelfde prestatie hebben, ongeacht
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de covariantiematrices.
In Hoofdstuk 3 breiden we de δ-machine uit om met continue, ordinale, nominale

en binaire voorspellende variabelen om te kunnen gaan, omdat de in Hoofdstuk 2
voorgestelde de δ-machine beperkt was tot alleen continue voorspellende variabelen.
Een op maat gemaakte ongelijkenis functie voor variabelen van het gemengde type is
gedefinieerd door Gower. Deze maat heeft de eigenschappen van een Manhattan afs-
tand. We ontwikkelen, op dezelfde manier, een Euclidische ongelijkenis functie voor
variabelen van het gemengde type. In simulatiestudies vergelijken we de prestatie
van de twee functies en vergelijken we de voorspellende prestatie van de δ-machine
met lineaire logistische regressiemodellen. We genereren gegevens volgens twee pop-
ulatieverdelingen waarbij het type voorspellende variabelen, de verdeling van cate-
gorische variabelen en het aantal voorspellende variabelen werd gevarieerd. De prestaties
van de δ-machine met behulp van de twee ongelijkenis functies en verschillende soorten
representatiesets worden onderzocht. De simulatiestudies laten zien dat de aangepaste
Euclidische ongelijkenis functie (AEDF) beter presteerde dan de aangepaste Gower on-
gelijkenis functie (AGDF); dat de δ-machine beter presteert dan lineaire logistische re-
gressie; en dat voor het construeren van de representatieset, K-medoids clustering min-
der actieve voorbeelden gebruikt danK-means clustering terwijl de voorspellende nauw-
keurigheid behouden blijft.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we het out-of-sample probleem voor klassieke meerdi-
mensionele schaling (CMDS), dat wil zeggen het probleem waarin we nieuwe data-
punten willen plaatsen in een eerder geconstrueerde configuratie, waarbij de nieuwe
datapunten out-of-sample punten worden genoemd. Verschillende auteurs presenteer-
den benaderingen om out-of-sampe data in de geconstrueerde ruimte voor CMDS in
kaart te brengen. Bij deze studies onderscheidden Trosset and Priebe (2008) coherente
en niet-coherente oplossingen van punten voor CMDS. Ze stelden echter geen expliciet
algoritme voor om het out-of-sample probleem voor CMDS op te lossen, maar gebruik-
ten de ingebouwde niet-lineaire minimalisatiefunctie in R. We stellen een Majorization-
Minimization (MM) algoritme voor om punten buiten de steekproef coherent in de
CMDS ruimte te interpoleren. Dit hoofdstuk is sterk gerelateerd aan Hoofdstuk 5,
aangezien het voorgestelde MM algoritme wordt gebruikt in Hoofdstuk 5, en het con-
cept van “coherente interpolatie” wordt gebruikt in de voorspellingsstap van out-of-
sample punten in de delta-machine voor hoog dimensionele gegevens.

In Hoofdstuk 5 bestuderen we de classificatieprestaties van de δ-machine in hoog
dimensionale data. We richten ons op gegevenssets van High Dimension Low Sample
Size (HDLSS), dat wil zeggen duizenden kenmerken, maar een paar honderd exem-
plaren. De afstand is mogelijk niet langer informatief in een hoge dimensionale ruimte
vanwege de vloek van dimensionaliteit. Daarom stellen we een drie-staps procedure
van de δ-machine voor, dat wil zeggen, eerst een dimensiereductiemethode toepassen
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op de originele data, dan de Euclidische afstanden in de gereduceerde ruimte bereke-
nen, vervolgens gebruiken we de afstanden als invoer voor de logistische regressie. In
dit hoofdstuk hebben we gekeken naar drie dimensie reductiemethoden, CMDS, klein-
ste kwadraten absolute meerdimensionele schaling (AMDS) en Uniform Manifold Ap-
proximation and Projection (UMAP). Voor elke methode wordt de manier van coherente
interpolatie van out-of-sample punten besproken. Bovendien hebben we de δ-machine
vergeleken met en zonder dimensie reductie. Er werden twee empirische gegevens-
sets voor genexpressie gebruikt om de prestaties van de voorgestelde procedure met
betrekking tot de δ-machine zonder dimensiereductie aan te tonen. De verkregen resul-
taten laten zien dat de δ-machine die CMDS en AMDS gebruikt betere voorspellende
prestaties had dan die met UMAP, maar ook dat dimensiereductie niet leidde tot sub-
stantieel betere voorspellingen.

In Hoofdstuk 6 vatten we de resultaten van de voorgaande vier hoofdstukken samen
en geven we richtlijnen voor gebruikers die de δ-machine gebruiken. Verder worden
verschillende aspecten van mogelijke verbeteringen en uitbreidingen besproken. Voor
mogelijke verbeteringen bespreken we het nemen van de componentparameter van de
Minkowski afstand als de afstemmingsparameter in het kader van de δ-machine. We be-
spreken ook het toekennen van verschillende gewichten aan voorspellende variabelen
tijdens het berekenen van de ongelijkenissen en de mogelijkheid om andere dimensiere-
ductiemethoden te gebruiken in de driestapsprocedure van de δ-machine.
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