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Cap��tol 1. Objecte, objectius, assoliment i continguts del projecte

Cap��tol 1

Objecte, objectius, assoliment i

continguts del projecte

1.1 Objecte

El reconeixement de patrons �es una �area d'investigaci�o que estudia les opera-

cions i el disseny de sistemes que permeten recon�eixer patrons dintre d'un

conjunt de dades. Les �arees d'aplicaci�o s�on molt diverses, per exemple ens

trobem sistemes de reconeixement de patrons per l'an�alisi d'imatges, el re-

coneixement de car�acters, l'an�alisi de la parla humana, la diagnosi m�edica,

el reconeixement de persones i en aplicacions d'inspecci�o industrial.

Per tal d'abordar aquesta gran diversitat de problemes, s'han desenvolu-

pat moltes t�ecniques diferents que es poden agrupar en cinc grans metodolo-

gies que s�on els m�etodes de comparaci�o de plantilles, els m�etodes de classi-

�caci�o estad��stics, els m�etodes sint�actics, les xarxes neuronals i els sistemes

d'infer�encia Fuzzy. A m�es, dintre dels m�etodes de reconeixement de pa-

trons hi trobem altres subdisciplines com l'an�alisi discriminant, l'extracci�o

de caracter��stiques, l'estimaci�o de l'error, l'an�alisi de clusters o les t�ecniques
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d'infer�encia gramatical.

1.2 Objectius

L'objectiu del projecte no �es atacar un problema concret amb alguna de

les t�ecniques disponibles. Aix�o faria que el sistema de reconeixement de

patrons desenvolupat est�es especialitzat en aquell problema i que dif��cilment

es pogu�es extrapolar a noves tasques, a no ser que es modi�qu�es internament

el sistema en si. Per contra, el que volem, �es desenvolupar diferents eines

tant per al preprocessat com per la classi�caci�o dels patrons des d'un punt

de vista general, o sigui, que permetin atacar qualsevol tipus de problema de

reconeixement, sempre que aquest es pugui expressar en forma d'uns vectors

de caracter��stiques amb components num�eriques.

Un punt important en els objectius del projecte �es el de la validaci�o dels

m�etodes. En aquest sentit, cal buscar un banc de proves su�cientment ample

que demostri que els sistemes implementats es poden adaptar per solucionar

problemes de diferent grau de di�cultat.

Un altre requisit previ del projecte �es que les eines han d'estar desen-

volupades en llenguatge de programaci�o C o C++, per tal que si s'escau, es

puguin utilitzar per programar un microcontrolador.

1.3 Assoliment

Les etapes m�es signi�catives en el desenvolupament d'un sistema de reconei-

xement de patrons, s�on l'etapa de preprocessat i l'etapa de classi�caci�o. En

el projecte, s'han intentat implementar diferents t�ecniques corresponents a

cadascuna d'aquestes etapes. Com a t�ecniques de preprocessat, s'han dis-

senyat dos programes amb la �nalitat b�asica de fer una reducci�o de dimensi-

Sistemes de Reconeixement de Patrons 9
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onalitat de les dades d'entrada: una descomposici�o en les components princi-

pals (PCA) i un discriminant lineal de Fisher. En quant a la part de reconei-

xement, s'han desenvolupat tres tipus de classi�cadors: una xarxa neuronal

Perceptr�o multicapa, una xarxa de tipus Radial Basis Function (RBF), i un

Sistema d'Infer�encia Fuzzy (FIS). Una de les etapes de desenvolupament de

la RBF requereix la implementaci�o d'un mapa autoorganitzat de Kohonen

(SOM), que �es un algoritme no supervisat de formaci�o de grups (clustering)

dels patrons d'entrada al sistema.

Per validar els sistemes de classi�caci�o hem realitzat diferents proves amb

un conjunt divers de problemes, tant de regressi�o com de classi�caci�o. Les

dades d'alguns d'aquests problemes s'han generat sint�eticament, per�o la ma-

joria s�on bases de dades t��piques que es solen utilitzar per validar els sistemes

de classi�caci�o. Per exemple, un dels problemes que correspon a classi�car

diferents tipus de ors, va ser utilitzat per Fisher en un dels seus treballs que

ha esdevingut un cl�assic en els articles de reconeixement de patrons. En la

majoria dels experiments, s'han obtingut resultats de classi�caci�o superiors

al 90%.

L'�ultim experiment que hem fet �es de reconeixement de rostres humans.

Basant-nos en el m�etode proposat per Turk i Pentland en el seu article `Face

Recognition Using Eigenfaces' hem utilitzat el m�etode d'an�alisi de compo-

nents principals per reduir la dimensionalitat de les cares que utilitz�avem

com a patrons, i una xarxa neuronal de tipus Perceptr�o Multicapa per fer

la classi�caci�o del conjunt de dades `redu��des'. S'han aconseguit resultats

de classi�caci�o que superen el 90%, per cares de 7 individus amb posicions

diferents de la cara.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 10
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1.4 Continguts del projecte

La mem�oria d'aquest projecte est�a estructurada pels seg�uents cap��tols i an-

nexes:

1. Objecte, objectius, assoliment i continguts del projecte. (Cap��tol 1er)

2. Introducci�o als sistemes de reconeixement de patrons. (Cap��tol 2on)

3. T�ecniques de preprocessat implementades: an�alisi de components prin-

cipals i discriminant lineal de Fisher. (Cap��tol 3er)

4. Xarxes Neuronals: introducci�o general i descripci�o de les dues xarxes

neuronals implementades, el Perceptr�o Multicapa i les xarxes RBF (in-

cloent l'algoritme de mapes autoorganitzats de Kohonen). (Cap��tol

4rt)

5. Sistemes de l�ogica Fuzzy: descripci�o general dels sistemes Fuzzy i de

la soluci�o adoptada en el projecte, el sistema de tipus Takagi-Sugeno

d'ordre 0. (Cap��tol 5�e)

6. Resultats. (Cap��tol 6�e)

7. Conclusions. (Cap��tol 7�e)

8. Bibliogra�a.

9. Annexes.

(a) Pressupost. (Annex 1)

(b) Manuals d'usuari dels programes. (Annex 2)

(c) Llistat dels programes. (Annex 3)
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Cap��tol 2. Sistemes de reconeixement de patrons

Cap��tol 2

Sistemes de reconeixement de

patrons

2.1 Introducci�o

En aquest cap��tol es descriuran els conceptes b�asics referents al reconeixe-

ment de patrons. En primer lloc es de�nir�a qu�e s'ent�en per reconeixement de

patrons i quin �es el seu camp d'aplicaci�o. A continuaci�o, a partir d'un exem-

ple es veuran quines s�on les operacions que cal realitzar per desenvolupar

un sistema de reconeixement de patrons. En el seg�uent apartat es de�niran

m�es rigorosament aquestes etapes, i tot seguit es far�a una breu s��ntesi dels

principals sistemes que ens podem trobar. Finalment tenint el compte tot

el que haurem de�nit, situarem el projecte realitzat dintre de l'�area de les

t�ecniques de reconeixement de patrons.
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Cap��tol 2. Sistemes de reconeixement de patrons

2.2 Qu�e s'ent�en per reconeixement de patrons?

El terme reconeixement de patrons engloba una gran varietat de problemes

de processat de la informaci�o, que van des del reconeixement de cares, de

veu, classi�caci�o de car�acters escrits a m�a, �ns a la detecci�o de falles en

maquin�aria o la diagnosi m�edica. El fet que moltes d'aquestes tasques po-

den ser resoltes sense cap mena d'esfor�c per les persones, amaga la gran

complexitat dels processos subjacents al reconeixement de patrons, i que es

posa de manifest quan es vol desenvolupar un sistema autom�atic que sigui

capa�c de recon�eixer, descriure, classi�car i agrupar els patrons que se li pre-

senten. Recentment, el camp d'aplicaci�o del reconeixement de patrons s'ha

traslladat cap a nous problemes que requereixen un alt cost computacional

i que ja no poden ser resolts immediatament per les persones (veure taula

2.1). Aquestes aplicacions inclouen el data mining (identi�car un determi-

nat patr�o o un valor an�omal entre milions de patrons multidimensionals),

la classi�caci�o de documents (cerca e�cient en documents de text), previ-

sions �nanceres, organitzaci�o i recuperaci�o de bases de dades multim�edia,

biometria (identi�caci�o de persones a partir de diversos atributs f��sics com

la cara o les marques dactilars), i incl�us aplicacions en qu�e s'intenta dotar

a la computadora amb la capacitat de recon�eixer i expressar emocions, per

tal de respondre intel�ligentment a emocions humanes i prendre decisions

`racionals'. Un tret com�u de la majoria d'aquestes noves aplicacions �es que les

propietats que caracteritzen a cadascun dels patrons (t��picament centenars)

no estan suggerides per experts humans, sin�o que s'extreuen i s'optimitzen

autom�aticament.

2.2.1 Conceptes relacionats

Dintre del camp de la teoria de la informaci�o hi ha un conjunt d'�arees que

tenen relaci�o directa amb els sistemes de classi�caci�o de patrons, i que estan

separats nom�es per difer�encies subtils:

Sistemes de Reconeixement de Patrons 13



Cap��tol 2. Sistemes de reconeixement de patrons

Domini del

problema

Aplicaci�o Patr�o d'en-

trada

Tipus de patrons

Bioinform�atica An�alisi de seq�u�encies Seq�u�encia

ADN/prote��na

Tipus coneguts de

gens/patrons

Data Mining Cerca de patrons signi-

�catius

Punts en un

espai multidi-

mensional

Clusters compactes i

ben separats

Classi�caci�o de

documents

Cerca en Internet Document de

text

Categories sem�antiques

(negocis, esports)

An�alisi de docu-

ments imatge

Lectura autom�atica

per cecs

Document

imatge

Car�acters alfanum�erics,

paraules ...

Automatitzaci�o

industrial

Inspecci�o de plaques

de circuit impr�es

Imatge d'inten-

sitat o de rang

Naturalesa del producte

defectu�os/no defectu�os

Recuperaci�o de

bases de dades

multim�edia

Cerca en Internet Video-clip G�eneres de video (acci�o,

di�aleg ...)

Reconeixement

en biometria

Identi�caci�o de per-

sonal

Cara, iris, mar-

ca dactilar

Usuaris autoritzats pel

control d'acc�es

Reconeixement

de veu

Identi�car la persona

al tel�efon sense ne-

cessitat d'un operador

hum�a

Forma d'ona de

la veu

Paraules parlades

Previsions Previsi�o d'una collita Imatge multi-

espectral

Patrons de creixement

de les collites

Taula 2.1: Aplicacions de les t�ecniques de reconeixement de patrons
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Cap��tol 2. Sistemes de reconeixement de patrons

1. Processat d'imatges: La difer�encia b�asica entre el processat d'imat-

ges i la classi�caci�o de patrons, es que mentre que les operacions de

processat d'imatges solen preservar la informaci�o de la imatge, en el

proc�es d'extracci�o de caracter��stiques s'extreu la informaci�o rellevant i

la resta es perd.

2. Regressi�o: Podem representar la sortida d'un sistema de classi�caci�o

en termes d'una variable y que pren valor 1 o 0 en funci�o de si s'assigna

el patr�o d'entrada x1; :::; xd a una classe C1 o a una classe C2 (en un

problema de classi�caci�o amb dues classes). Aquest sistema es pot in-

terpretar com una transformaci�o del conjunt de variables d'entrada, a la

variable de sortida que representa l'etiqueta de la classe. Per problemes

generals de classi�caci�o, les entrades noves s'assignen a un nombre dis-

cret de classes, per�o hi ha moltes altres tasques en el reconeixement de

patrons en qu�e les sortides representen els valors de variables cont��nues.

En aquest cas parlarem de problemes de regressi�o.

Al llarg del projecte, s'avaluar�a el comportament de diferents sistemes

de classi�caci�o a partir de la seva capacitat de regressi�o.

3. Interpolaci�o: Els sistemes de classi�caci�o de patrons es poden adap-

tar a problemes d'interpolaci�o, en els que la funci�o es pot deduir per

determinats rangs de l'entrada, i el problema �es determinar-ne el seu

valor per rangs intermedis de l'entrada.

4. Estimaci�o de densitats: En l'estimaci�o de densitats s'intenta estimar

la probabilitat que un element d'una certa classe tingui determinades

caracter��stiques. Es sol utilitzar en les primeres etapes dels processos

de classi�caci�o de patrons, per tal d'estimar les funcions de densitat de

probabilitat de les diferents classes. Posteriorment, un patr�o descone-

gut s'assigna a la classe que en maximitza la probabilitat.
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2.3 Exemple introductori

Per tal d'il�lustrar la complexitat d'algun dels problemes que es poden trobar

en el reconeixement de patrons, considerem el seg�uent cas: suposem que una

planta empaquetadora de fruita vol automatitzar el proc�es de classi�caci�o

de les fruites que passen per una cinta transportadora. Per exemple, es

vol separar una fruita a d'una fruita b, tenint en compte la informaci�o que

ens proporciona una c�amera. Primer cal prendre un conjunt d'imatges i

observar quines s�on les difer�encies f��siques entre els dos tipus de fruita, i.e,

longitud, per��metre, �area, lumin�ancia, compacitat (per��metre/�area,...), que

ens suggeriran les caracter��stiques a utilitzar en el nostre classi�cador. Veiem,

doncs, que hi ha difer�encies entre les poblacions de la fruita a i la fruita b,

que podem expressar en funci�o de diferents models (descripcions, t��picament

en forma matem�atica).

Una vegada determinats els models, el proc�es de classi�caci�o es far�a

b�asicament en 3 etapes. Primer, per cada nova fruita en capturarem una

imatge, que es preprocessa per tal de simpli�car les operacions posteriors,

sense perdre informaci�o rellevant. En el cas que estem veient, la operaci�o

de preprocessat podria consistir en ajustar autom�aticament la intensitat de

llum de les imatges i segmentar la fruita, o sigui, separar-la de la resta de

la imatge. A continuaci�o, de la informaci�o de cada fruita se n'extreuen les

caracter��stiques que �nalment es passen al classi�cador que les avalua i pren

la decisi�o �nal sobre de quin tipus de fruita es tracta. Com a primera aproxi-

maci�o, podr��em considerar l'�area A com a caracter��stica diferenciadora entre

les dues fruites, ja que hem observat que en general, la fruita a �es m�es gran

que la fruita b. Llavors, analitzar��em un conjunt de mostres d'entrenament

per tal d'estimar l'�area cr��tica A* que ens permeti discernir entre un o altre

tipus de fruita quan se'ns presenta una nova mostra.

Desafortunadament, en el proc�es de disseny d'un classi�cador �optim que

ens separi les dues classes, ens podem trobar amb distribucions de poblaci�o
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Figura 2.1: Histogrames de la distribuci�o de dos tipus de fruita en funci�o de

dos caracter��stiques diferents. (a) �Area. (b)Lumin�ancia.

com les que s'indiquen en els histogrames de la Figura 2.2(a), on veiem que

realment l'�area mitja de la fruita a �es major que l'�area mitja de la fruita b,

per�o que hi ha molts individus de les dues poblacions pels que no es compleix

aquesta relaci�o; o sigui, no hi ha cap selecci�o del par�ametre cr��tic A* que ens

doni su�cient �abilitat en el criteri de classi�caci�o.

Davant d'aquesta situaci�o, la millor opci�o �es buscar altres caracter��stiques

que ens proporcionin una millor discriminaci�o entre els dos tipus de poblaci�o.

Podr��em pensar en la lumin�ancia (nivell de gris de imatges) com una d'aques-

tes caracter��stiques. Els histogrames resultants, en aquest cas separen molt

millor les dues classes (Figura 2.1(b)).

Fins aquest moment, hem suposat que el cost d'una mala classi�caci�o �es

igual per als dos tipus de fruita. En algunes ocasions, per�o, ens pot interessar

una major penalitzaci�o quan classi�quem err�oniament una fruita a, que una

fruita b, per exemple si la fruita a �es d'una qualitat molt superior i la seva

mala classi�caci�o ens suposa unes despeses econ�omiques considerables, ens

interessar�a penalitzar-ne molt m�es la seva mala classi�caci�o. Aix�o ho podem

fer (veure �gura 2.1(b)), despla�cant el valor llindar L� cap a menors valors

de lumin�ancia.
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Figura 2.2: Fontera de decisi�o lineal entre les dues classes de fruita.

Aquestes consideracions ens suggereixen que l'objectiu principal en la

teoria de decisi�o, �es generar regles de decisi�o que minimitzin el cost de la

mala classi�caci�o.

Els histogrames de la Figura 2.1(b) encara tenen una zona superposada

que �es signi�cativa, i per tant hem d'esperar que moltes de les noves mostres

presentades al sistema, es classi�caran malament. Una forma per intentar

millorar la situaci�o, �es considerar una altra caracter��stica, per exemple el

per��metre de la fruita, i classi�car les noves mostres considerant conjunta-

ment tant la lumin�ancia com el per��metre. D'aquesta manera, haurem redu��t

la imatge (matriu bidimensional molt gran) de cada fruita a un vector de car-

acter��stiques x en un espai de caracter��stiques bidimensional, on

x =

"
x1

x2

#
=

"
luminancia

perimetre

#
(2.1)

Suposem que mesurem els vectors de caracter��stiques per un determinat

nombre de mostres i que obtenim la distribuci�o en l'espai de caracter��stiques

corresponents a la Figura 2.2. A continuaci�o, el nostre objectiu �es dividir

aquest espai de caracter��stiques en dues regions, o sigui determinar la fron-

tera de decisi�o i classi�car una fruita com a fruita a si el seu vector de

caracter��stiques est�a per sobre la frontera de decisi�o, i com a fruita b si est�a

per sota. Es podria pensar en aproximar la frontera de decisi�o amb una l��nia
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Figura 2.3: Frontera de decisi�o sobreajustada a les mostres.

recta, que (com veiem en la Figura 2.2), �es capa�c de proporcionar una bona

separaci�o entre les dues classes, tot i que encara hi ha alguns patrons que no

estan correctament classi�cats. Cal observar que si consider�essim per separat

qualsevol de les dues caracter��stiques (projecci�o dels punts en un o altre eix),

hi hauria una superposici�o considerable entre les dues classes.

En aquest moment ens podr��em plantejar anar afegint caracter��stiques

al nostre sistema de classi�caci�o, per tal de millorar els resultats. Per�o a

la pr�actica, a partir de cert punt, afegir noves caracter��stiques pot com-

portar a un empitjorament del comportament del sistema, ja que algunes

caracter��stiques poden ser redundants, o incl�us no estar correlacionades amb

cadascuna de les classes. Aix�o fa que abans de passar a l'etapa de classi�caci�o

sigui necessari un proc�es d'extracci�o de caracter��stiques.

En l'exemple que estem tractant, suposem que ens quedem nom�es amb les

dues caracter��stiques ja mencionades. Per tal de disminuir l'error de classi�-

caci�o, podr��em escollir fronteres de decisi�o corresponents a models m�es exi-

bles, que s'adaptessin millor a les mostres d'entrenament presentades, tal com

es pot veure en la Figura 2.3. Per�o aix�o no ens assegura que aconseguim una

bona generalitzaci�o, i que davant la presentaci�o d'una nova mostra tinguem

una bona classi�caci�o, ja que els par�ametres del sistema s'han adaptat massa

espec���cament al conjunt de mostres d'entrenament, i no reexen les carac-
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Figura 2.4: Frontera de decisi�o �optima.

ter��stiques generals que sembla tenir el vertader model.

Una opci�o per fer una millor estimaci�o de la distribuci�o de les poblacions

seria utilitzar m�es mostres d'entrenament. No obstant, en alguns problemes

de reconeixement de patrons la quantitat de dades de qu�e es disposa �es for�ca

limitat, per tant una metodologia m�es recomanable �es intentar `simpli�car'

el model, de manera que tot i que el model no s'ajusti perfectament a les

mostres d'entrenament, permeti obtenir un millor resultat quan se li presenta

un nou patr�o. Aix��, una regi�o de decisi�o com la que es mostra en la Figura

2.4, permet obtenir una millor generalitzaci�o que les representades en les

�gures anteriors. La soluci�o a aquest comprom��s d'ajustar �ns a un cert

punt el nostre model a les dades d'entrenament, �es l'eix central en els m�etodes

estad��stics de reconeixement de patrons.

En aquest exemple, hem vist la metodologia general a seguir en el disseny

d'un sistema de classi�caci�o de patrons i hem comen�cat a familiaritzar-nos

amb un conjunt de conceptes que s'utilitzaran al llarg del projecte. En el

seg�uent apartat de�nirem m�es rigorosament cadascuna de les etapes del cicle

de disseny.
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Figura 2.5: Etapes en el disseny d'un sistema de reconeixement de patrons

2.4 Etapes en el disseny d'un sistema de re-

coneixement de patrons

En l'exemple comentat en l'apartat anterior, s'ha separat el proc�es de dis-

seny d'un sistema de reconeixement de patrons en 3 etapes: el preprocessat,

l'extracci�o de les caracter��stiques i la classi�caci�o. En aquest apartat (veure

Figura 2.5) es de�nir�a m�es detalladament el proc�es:

2.4.1 Recol�lecci�o de les dades

El proc�es de recol�lecci�o de dades �es una etapa de sorprenent import�ancia i

que pot tenir un cost elevat en el desenvolupament d'un sistema de reconei-

xement de patrons. En principi, es pot fer un estudi preliminar del sistema
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amb un conjunt redu��t de mostres, per�o per assegurar un bon comportament

es necessitar�a una major quantitat de mostres d'entrenament i que estiguin

recollides adequadament, de manera que siguin representatives de la poblaci�o

que es vol estudiar.

Els tipus de dades que es recullen poden prendre diversos formats, per

exemple, ens podem trobar com a entrada al nostre sistema:

1. Imatges: Col�lecci�o d'imatges i seq�u�encies d'imatges.

2. S�eries temporals: Senyals recollides en el temps (senyals d'�audio, de

veu, etc.)

3. Dades espai-temporals: S�eries temporals que han estat recollides

simult�aniament en diversos punts de l'espai.

4. Patrons no processats: Conjunt de descripcions d'objectes, realitza-

des autom�aticament o per persones, ja agrupades en forma de patrons.

5. S��mbols: Seq�u�encies de s��mbols provinents d'un determinat alfabet

(text, seq�u�encies gen�etiques, etc.).

2.4.2 Segmentaci�o i formaci�o de grups

En l'exemple que hem comentat de l'apartat 2.3 hem suposat que cada fruita

que apareixia en la imatge estava separada i a��llada de la resta d'objectes

de la cinta transportadora, i que es podien distingir clarament, de manera

que el proc�es d'extracci�o resultava relativament senzill. Per�o a la pr�actica, els

objectes se'ns poden presentar junts i superposats, amb el que cal determinar

els l��mits f��sics de cada objecte en la imatge, o sigui, cal fer una segmentaci�o.

En el nostre cas, pod��em segmentar correctament la fruita perqu�e sab��em

de quina entitat es tractava, per�o en un cas general de reconeixement de

patrons, com es poden segmentar imatges abans d'haver determinat de quina
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classe d'entitat es tracta? o inversament, com podem determinar la classe

de l'entitat abans de segmentar-la?. Tot aix�o fa que la segmentaci�o sigui un

dels majors problemes amb els que ens podem trobar.

Un problema relacionat amb la segmentaci�o �es el de reconeixement o

agrupaci�o de les diverses parts de formen un objecte, que tamb�e representa

un repte important si vol ser resolt autom�aticament.

2.4.3 Extracci�o de caracter��stiques

L'elecci�o de caracter��stiques distintives �es un pas cr��tic en el proc�es de dis-

seny. El seu objectiu �es caracteritzar l'objecte que s'ha de recon�eixer amb

un conjunt de mesures que es mantenen constants o gaireb�e constants per

objectes de la mateixa classe, i que s�on molt diferents per objectes de clas-

ses diferents. O sigui, cal determinar caracter��stiques distintives que siguin

invariants a transformacions no rellevants de les entrades.

En l'exemple de classi�caci�o de les fruites de l'apartat anterior, es busca-

ven caracter��stiques que fossin invariants a la translaci�o, rotaci�o i escalat de

l'objecte. En problemes de reconeixement de veu, buscarem caracter��stiques

que siguin invariants a translacions en el temps i canvis en l'amplitud del

senyal, i que no siguin sensibles a la duraci�o de la paraula.

Podem aplicar les t�ecniques d'extracci�o de caracter��stiques en dos nivells,

en funci�o de la `qualitat' de les dades sobre les que s'apliquen:

1. Extracci�o de caracter��stiques de dades `brutes': A les dades que

arriben directament d'etapes anteriors i sobre les quals s'han aplicat

operacions b�asiques de preprocessat se'ls solen fer operacions d'extrac-

ci�o de moments, de matrius de covarian�ca, descomposici�o en valors

singulars, transformades de Fourier, Wavelets, etc.

Amb les caracter��stiques que s'extreuen a partir d'aquestes operacions
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de preprocessat (o directament a partir de les dades d'entrada) es poden

formar els patrons que descriuran els objectes, representats amb vectors

de caracter��stiques de la forma, x = [x1; x2; :::; xn]
t
, on els elements

xi corresponen als atributs dels patrons, i n �es la dimensi�o de l'espai

de caracter��stiques. Cal fer notar que els atributs o caracter��stiques

poden ser tant valors num�erics (descripci�o quantitativa de l'objecte),

com simb�olics (descripci�o qualitativa de l'objecte).

2. Extracci�o de caracter��stiques dels patrons formats: Quan s'han

format el primer conjunt de patrons, es poden aplicar una s�erie d'ope-

racions per tal de re�nar les caracter��stiques extretes, seleccionar-ne un

subconjunt, crear-ne de noves o �ns i tot de reduir-ne la dimensionali-

tat. Aquestes t�ecniques es solen realitzar a partir de transformacions

i projeccions dels patrons d'entrada. En el cas que els atributs siguin

num�erics, algunes de les t�ecniques que es poden aplicar s�on:

� Extracci�o de caracter��stiques a partir de l'An�alisi de Components

Principals (PCA). �Es un m�etode tradicional, que est�a basat en una

descomposici�o i projecci�o sobre els vectors propis m�es signi�catius.

Tamb�e es coneix com a Karhunen-Lo�eve expansion, i �es �util per

dades amb distribuci�o Gaussiana.

� Extracci�o de caracter��stiques amb el discriminant lineal de Fisher.

Per aplicacions de classi�caci�o �es millor que el PCA.

� El Self-Organizing Map (SOM) , �es un m�etode basat en una malla

de neurones en l'espai de caracter��stiques i �es �util per l'extracci�o

de caracter��stiques en espais de baixa dimensionalitat.

� Extracci�o de caracter��stiques a partir d'un PCA seguit d'una trans-

formaci�o amb el discriminant de Fisher.

� Extracci�o de caracter��stiques a partir d'un Independent Compo-

nent Analysis (ICA), que permet separar caracter��stiques amb

distribucions no-Gaussianes.
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� Crear noves caracter��stiques com a funci�o d'altres caracter��stiques.

De la mateixa manera que en la segmentaci�o, la tasca de l'extracci�o de

caracter��stiques requereix un coneixement a priori del domini del problema.

Per exemple, un bon extractor de caracter��stiques per un sistema classi�cador

de fruita segurament seria poc �util a l'hora d'extreure les caracter��stiques d'un

sistema de reconeixement de veu, o en un classi�cador de cares.

2.4.4 Classi�caci�o

En el m�odul de classi�caci�o cal utilitzar el vector de caracter��stiques pro-

porcionat per m�odul d'extracci�o de caracter��stiques, per tal d'assignar un

objecte a una classe determinada. De fet, com que una classi�caci�o perfecte

�es pr�acticament impossible, el que es fa �es assignar el patr�o d'entrada a la

classe per la que se'n maximitza la probabilitat. Podem dividir el proc�es de

classi�caci�o en 3 etapes :

1. Elecci�o del model: Classi�car, de fet, consisteix en recuperar el mod-

el que ha generat els patrons, i aix�o fa que hi hagi moltes t�ecniques

v�alides en funci�o dels tipus de modelitzacions de les classes. Per exem-

ple, mentre que les t�ecniques estad��stiques de reconeixement de pa-

trons es centren en les propietats estad��stiques dels patrons, i cada pa-

tr�o vindr�a modelitzat a partir d'un conjunt de par�ametres estad��stics

(freq�u�encies, correlacions, etc.), en els m�etodes sint�actics els patrons es

descriuen en base a regles o gram�atiques (en el seg�uent apartat veurem

un resum de les principals t�ecniques de classi�caci�o que s'utilitzen).

2. Entrenament: El proc�es d'ajustar els par�ametres del classi�cador

a partir de les patrons `exemple', �es conegut com entrenament, i es

diu tamb�e que el sistema est�a aprenent. Com que en la majoria de

situacions pr�actiques la classi�caci�o no �es immediata, cal invertir la
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majoria del temps del cicle de disseny en fer un aprenentatge, o sigui,

imposar una forma general del model o del classi�cador i estimar-ne els

par�ametres desconeguts, amb un algoritme que redueixi l'error que es

produeix en el classi�cador al presentar-li uns patrons d'entrenament.

Podem trobar tres tipus d'aprenentatge:

� Aprenentatge supervisat: En l'aprenentatge supervisat un `mestre'

proporciona la classe a cada patr�o del conjunt d'entrenament, i

s'intenta reduir la suma dels costos de tots aquests patrons.

� Aprenentatge no supervisat: En l'aprenentatge no supervisat

o clustering, no hi ha la pres�encia d'un `mestre', i el sistema ha

de decidir quins s�on els clusters o grups dels patrons d'entrada.

� Aprenentatge per refor�c: En l'aprenentatge per refor�c es pre-

senta una entrada al classi�cador, que l'assigna a una classe, i

s'utilitza el fet que es coneix la classe vertadera a que pertany el

patr�o per millorar el comportament del classi�cador. Cal obser-

var que no es proporciona la sortida desitjada al sistema, sin�o que

nom�es se li est�a indicant si la sortida que ha calculat �es bona o

no.

3. Avaluaci�o: Per analitzar el comportament del sistema i la necessitat

d'ajustar-ne les seves components, es fa necess�aria una etapa d'avalu-

aci�o. Tamb�e cal fer una avaluaci�o per evitar problemes de sobreajust,

en els que l'extremada complexitat del sistema fa que s'adapti perfec-

tament a les dades d'entrenament, per�o el seu comportament decau

enormement al presentar nous patrons.

2.4.5 Postprocessat

En el postprocessat s'utilitza la sortida del classi�cador per decidir el tipus

d'acci�o a prendre.
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Conceptualment, la forma m�es directe d'avaluar el comportament del

classi�cador �es a partir del rati d'error en la classi�caci�o (percentatge de

patrons nous que s'assignen a una classe err�onia). En aquest sentit �es habitual

intentar fer una classi�caci�o de minimitzi el rati d'error.

Una manera m�es recomanable, �es prendre les accions que minimitzin una

funci�o de cost, que s'anomena risc. Introduir��em una funci�o de risc, per

exemple, en una situaci�o d'an�alisi de dades m�ediques. La conseq�u�encia de

classi�car a un pacient que estigui sa, dintre del grup dels malalts no t�e tanta

transcend�encia com la que pot tenir classi�car un pacient malalt dintre del

grup dels sans. En aquest darrer cas, el pacient podria estar desenvolupant

alguna malaltia greu i no s'estaria medicant, amb les conseq�u�encies fatals

que aix�o podria comportar. Aquests efectes es poden tenir en compte si

s'introdueix una funci�o de risc, que penalitzi de forma diferent cadascuna de

les classi�cacions err�onies.

2.5 Principals sistemes de reconeixement de

patrons

En aquest apartat es far�a una breu descripci�o de les aproximacions m�es habi-

tuals que s'utilitzen en reconeixement de patrons: (i)comparaci�o de plantilles

(ii)classi�caci�o amb t�ecniques estad��stiques (iii)m�etodes sint�actics (iv)xarxes

neuronals i (v)sistemes d'infer�encia fuzzy.

Aquests models no s�on necess�ariament independents i en algunes ocasions

el mateix m�etode de reconeixement existeix amb diferents interpretacions.
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Figura 2.6: Comparaci�o de plantilles

2.5.1 Comparaci�o de plantilles

La comparaci�o (matching) de plantilles �es un dels m�etodes m�es simples i

m�es antic dels que existeixen. El matching �es una operaci�o gen�erica en reco-

neixement de patrons que s'utilitza per determinar la semblan�ca entre dues

entitats del mateix tipus (punts, corbes o formes). En aquestes t�ecniques, la

plantilla (normalment una forma 2D) o un prototipus del patr�o que ha de

ser reconegut est�a disponible, i es compara amb la resta de plantilles, amb

diferents posicions, rotacions i valors d'escala (Figura 1.6).

La mesura de semblan�ca, t��picament una correlaci�o, es pot optimitzar

basant-se en el conjunt d'entrenament disponible. Sovint, la plantilla a buscar

s'apr�en a partir del conjunt d'entrenament.

Aquests tipus de m�etodes s�on costosos des del punt de vista computa-

cional, per�o les altes prestacions que ofereixen els processadors actuals, fa

que aix�o ja no sigui un inconvenient. Tot i que el m�etode �es �util per diverses

aplicacions, en els casos en que la plantilla sigui r��gida presenta certs inconve-
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nients, per exemple, falla en cas que els patrons estiguin distorsionats degut

a les operacions de preprocessat que s'han aplicat sobre la imatge, quan hi ha

un canvi en el punt de vista o hi ha variacions dintre les classes dels patrons.

En aquests casos on la deformaci�o es pot modelitzar directament, es poden

utilitzar plantilles deformables.

2.5.2 Classi�caci�o amb m�etodes estad��stics

En l'aproximaci�o estad��stica, cada patr�o es representa a partir d'un vector

de n caracter��stiques, de manera que es veu com un punt en un espai n-

dimensional. L'objectiu �es escollir caracter��stiques que situ��n els vectors

pertanyents a diferents classes en posicions disjuntes i compactes de l'espai

de caracter��stiques. L'efectivitat del conjunt de caracter��stiques es determina

per la facilitat en qu�e es poden separar els patrons de classes diferents.

El proc�es d'aprenentatge es fa a partir d'un conjunt donat de patrons

d'entrenament per cada classe, que s'utilitzen per establir les fronteres de

decisi�o en l'espai de caracter��stiques, que separin els patrons de classes dife-

rents. En els m�etodes de classi�caci�o estad��stics, aquestes fronteres de decisi�o

es determinen a partir de les distribucions de probabilitat del patrons que

pertanyen a cada classe, que s'han d'especi�car pr�eviament (aprenentatge

supervisat o per refor�c) o b�e s'han d'aprendre (aprenentatge no supervisat).

Tamb�e es pot fer la classi�caci�o basada en un an�alisi discriminant, en

el que primer s'especi�ca la forma param�etrica de la regi�o de decisi�o (per

exemple lineal, quadr�atica, etc.) i a continuaci�o es troba la `millor' frontera

de decisi�o de la forma especi�cada, basant-se en la classi�caci�o dels patrons

d'entrenament. Una de les formes per determinar la `millor' frontera, seria

prenent aquella que minimitzi l'error quadr�atic mig.
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2.5.3 Classi�caci�o amb m�etodes sint�actics

En molts problemes de reconeixement on els patrons tenen una complexitat

elevada, el m�es adequat �es prendre una perspectiva jer�arquica, on el patr�o es

veu format a partir de sub-patrons m�es simples, que alhora tamb�e es cons-

trueixen a partir de sub-patrons m�es simples. En el nivell m�es baix es troben

les primitives, que s�on els sub-patrons m�es elementals a ser reconeguts, i un

patr�o complex es representa en termes d'interrelacions entre aquestes primi-

tives. En els m�etodes sint�actics de reconeixement, s'estableix una analogia

formal entre l'estructura dels patrons i la sintaxi d'una llengua, de mane-

ra que patrons d'elevada complexitat es poden descriure a partir d'un petit

nombre de primitives i regles gramaticals. Aquesta gram�atica s'infereix a

partir de les mostres d'entrenament disponibles.

Considerem que els segments de l��nia a,b,c,d,e en la Figura 2.7, s�on les

primitives pel contorn del cromosoma. L'arbre que es mostra, representa

una descripci�o jer�arquica completa del cromosoma, en el que les fulles s�on

les primitives i els nodes interiors s�on els sub-patrons. La descripci�o del

cromosoma es pot fer a partir d'estructures sint�actiques en les que apareixen

tant les primitives com els sub-patrons generats: el `cromosoma' t�e una part

del `darrera' unida a una `parella de bra�cos', on `darrera' �es la primitiva `e'

i una `parella de bra�cos' �es un `costat' unit a una altra `parella de bra�cos',

on `costat' �es la primitiva `e' ..., i aix�� successivament.

Un dels avantatges que presenten aquests m�etodes �es que a m�es de resoldre

el problema de la classi�caci�o ens proporcionen una descripci�o de com el

patr�o �es generat a partir de les primitives. Per contra, la implementaci�o d'un

m�etode sint�actic t�e moltes di�cultats, sobretot en refer�encia a la detecci�o de

primitives en patrons amb soroll, i en la derivaci�o de la gram�atica a partir

de les dades d'entrenament.
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Figura 2.7: Exemple de codi�caci�o amb m�etodes sint�actics.

2.5.4 Xarxes neuronals

Les xarxes neuronals es poden interpretar com uns sistemes de computaci�o

massiva en paral�lel, consistents en un alt nombre de processadors simples

(neurones) amb moltes interconnexions (pesos) entre ells. La difer�encia prin-

cipal entre les xarxes neuronals i altres aproximacions al reconeixement de

patrons est�a en que les xarxes neuronals tenen la capacitat d'aprendre com-

plexes relacions no-lineals entrada/sortida i utilitzar m�etodes seq�uencials

d'entrenament. A m�es, tenen la caracter��stica general d'autoadaptar-se a

les dades.

La fam��lia de xarxes neuronals utilitzada m�es habitualment en problemes

de classi�caci�o s�on les xarxes feed-forward, dintre de les quals s'inclouen el

Perceptr�o Multicapa i les xarxes Radial-Basis Functions (RBF). Aquestes

xarxes estan organitzades en capes que estan connectades unidireccional-
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ment entre elles, o sigui, no hi pot haver realimentaci�o entre capes. Una

altra xarxa molt t��pica �es la Self-Organizing Map (SOM) o xarxes de Ko-

honen, que s'utilitzen b�asicament per problemes d'agrupaci�o (formaci�o de

clusters) en aprenentatge no supervisat. El proc�es d'aprenentatge en totes

aquestes xarxes consisteix en adaptar l'estructura de la xarxa i els pesos de

les connexions de manera que es pugui dur a terme una classi�caci�o e�cient.

Les xarxes neuronals s'han convertit en una eina molt habitual per resol-

dre problemes de classi�caci�o i d'extracci�o de caracter��stiques ja que, a difer�encia

d'altres t�ecniques, es comporten com una `caixa negra' en la que no cal tenir

un coneixement elevat del domini del problema, i degut a l'exist�encia d'al-

goritmes d'aprenentatge e�cients. A m�es, ofereixen la possibilitat de que

algoritmes d'extracci�o de caracter��stiques i classi�caci�o ja existents puguin

ser mapejats sobre arquitectures de xarxes neuronals i implementats e�cient-

ment amb hardware.

Finalment, cal comentar que tot i l'aparent difer�encia de principis, la

majoria dels models de xarxes neuronals conegudes s�on equivalents o similars

als m�etodes estad��stics cl�assics de reconeixement de patrons. Per exemple, la

sortida d'un Perceptr�o Multicapa amb determinades con�guracions de pesos,

�es equivalent a una estimaci�o de la probabilitat a posteriori de les dades

d'entrada, o un Perceptr�o �es equivalent a una funci�o discriminant lineal.

2.5.5 Sistemes d'Infer�encia Fuzzy (FIS)

Una altra forma d'atacar el problema de la classi�caci�o �es a trav�es dels sis-

temes d'infer�encia fuzzy. A difer�encia dels m�etodes estad��stics i de les xarxes

neuronals, en els que es manipulen b�asicament conceptes estoc�astics, en els

FIS es parla de nivells de pertinen�ca a uns conjunts poc de�nits, que en la

terminologia pr�opia, s'anomenen conjunts fuzzy.

Els FIS estan formats per un conjunt de regles amb una forma general del
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tipus : 'SI tal situaci�o LLAVORS tal conclusi�o'. Aquestes regles es generen a

partir del conjunt de dades d'entrenament, i s'optimitzen utilitzant m�etodes

de minimitzaci�o de l'error.

Tot i que un FIS es pot implementar a partir d'una estructura conne-

xionista d'una xarxa neuronal, hi ha difer�encies importants entre les dues

t�ecniques, sobretot pel que fa a la forma de representar el coneixement:

� En les xarxes neuronals, la representaci�o del coneixement es fa en forma

de 'caixa negra', i al fer-ne un entrenament, l'ajust dels pesos fa que la

informaci�o d'entrada es divideixi i perdi la seva interpretabilitat. Per

contra, es poden tractar problemes d'elevada dimensionalitat, on els

FIS estan afectats per problemes d'explosi�o combinat�oria en el nombre

de regles generades.

� En els sistemes fuzzy el coneixement s'expressa en forma de regles,

i cada par�ametre t�e un signi�cat f��sic. Aix�o t�e l'inconvenient que la

representaci�o del coneixement en un FIS sigui menys compacte que

per una xarxa neuronal, i no es puguin tractar problemes de tant alta

dimensionalitat.

� El fet que en un FIS cada par�ametre tingui un signi�cat f��sic, fa que es

puguin inicialitzar f�acilment i s'eviten els comportaments err�atics que

a vegades presenten les xarxes neuronals.

No obstant, en determinats casos els FIS s�on funcionalment equivalents

a un tipus de xarxa neuronal, que s�on les Radial Basis Functions.
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2.6 Ubicaci�o del projecte dintre l'�area del re-

coneixement de patrons

Per acabar aquest cap��tol on s'han observat les t�ecniques de reconeixement

de patrons des d'una perspectiva global i poc profunda, es far�a descriur�a

breumente el que es veur�a en els seg�uents cap��tols, per tal de situar el projecte

dintre de l'�area del reconeixement de patrons.

A grans trets, en el projecte s'han intentat implementar diferents metodolo-

gies que s'utilitzen al llarg de diverses fases del cicle de disseny d'un sistema

de reconeixement de patrons que hem comentat en l'apartat 2.4. En primer

lloc (cap��tol 3), s'han implementat dues t�ecniques per tal d'extreure carac-

ter��stiques de les dades d'entrada, que s�on el discriminant de Fisher, i un

an�alisi de components principals.

En el cap��tol 4, es presenta un estudi de diferents topologies de xar-

xes neuronals: un Perceptr�o Multicapa, una Radial Basis Function, i un

Self-Organizing Map. Aquesta darrera s'ha implementat per tal de fer una

operaci�o de clustering (extracci�o de grups de les dades d'entrada) que �es

necess�aria com a pas previ en el disseny de la RBF.

En el cap��tol 5, es fa un disseny d'un altre sistema de reconeixement de

patrons, un Sistema d'Infer�encia Fuzzy. En aquest cap��tol tamb�e es veuen

dues t�ecniques de postprocessat pels FIS; els algoritmes d'optimitzaci�o de

Solis-Wets i el de descens de gradient, en els que s'ajusten diversos par�ametres

del sistema.

Finalment, en el cap��tol 6, s'avaluaran aquests sistemes a partir de diver-

sos experiments.
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Cap��tol 3

Operacions de preprocessat

3.1 Introducci�o

En el cap��tol anterior hem vist que un requisit previ a l'etapa de classi�-

caci�o per tal que aquesta tingui �exit, �es un bon preprocessat de la informaci�o

disponible. Dintre d'aquestes operacions de preprocessat hi trobem l'etapa de

segmentaci�o i sobretot l'etapa d'extracci�o de caracter��stiques. En el present

cap��tol ens centrarem en dues t�ecniques que s'engloben dintre de les opera-

cions de d'extracci�o de caracter��stiques, i que ens permeten dur a terme una

reducci�o de la dimensionalitat del problema: l'an�alisi de components princi-

pals i el discriminant lineal de Fisher.
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3.2 Principal Component Analysis (PCA)

Un problema t��pic en els sistemes de reconeixement de patrons �es el de selec-

ci�o o extracci�o de caracter��stiques, en el que l'espai de dades es transforma a

un espai de caracter��stiques que en teoria t�e exactament la mateixa dimensi�o

que d'espai de dades original. Per�o a la pr�actica, la transformaci�o es dis-

senya de manera que les dades es representin a partir d'un conjunt redu��t de

catacter��stiques, que continguin la major part la informaci�o intr��nseca en les

dades, o sigui, es fa una reducci�o de la dimensionalitat.

Suposem que tenim un vector M -dimensional x i volem representar-lo

utilitzant nom�es L dimensions, essent L < M . Una opci�o seria truncar

directament el vector x. En aquest cas tindr��em un error mig quadr�atic igual

a la suma de les variances del M � L elements que hem eliminat de x. Per�o

al fer la reducci�o de la dimensionalitat el que ens interessa �es trobar una

transformaci�o lineal i invertible T de manera que la operaci�o de truncament

T x sigui �optima en el sentit de minimitzar l'error mig quadr�atic. �Es en aquest

punt on ens trobem amb la t�ecnica de l'an�alisi de components principals

(tamb�e anomenada transformada karhunen-Lo�eve).

3.2.1 Notaci�o que s'utilitzar�a

La notaci�o que s'utilitzar�a en aquest apartat �es la seg�uent:

� N : N�umero de mostres que utilitzem.

� M : Dimensi�o de l'espai complet.

� L: Dimensi�o de l'espai redu��t (L < M).

� x = (x1; : : : ; xM)
>
: vector de l'espai complet.

� x̂ = (x̂1; : : : ; x̂L)
>
: vector de l'espai redu��t.
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� S: Matriu de covariances dels vectors xn.

� fu1; : : : ;uMg: Vectors propis de la matriu de covariances S.

� f�1; : : : ; �Mg: Valors propis de la matriu de covariances S.

3.2.2 Derivaci�o de l'an�alisi de components principals

El nostre objectiu �es transformar un conjunt de vectors xn d'un espai M -

dimensional (x1; : : : ; xM), a un conjunt de vectors x̂n en un espai L-dimensional

(x̂1; : : : ; x̂L), amb L < M .

Un vector x es pot representar com a combinaci�o lineal de M vectors

ortonormals ui que generen una base en l'espai M -dimensional:

x =

MX
i=1

aiui (3.1)

�Es immediat demostrar que els coe�cients ai es poden trobar a partir de:

ai = u>i x (3.2)

Suposem que nom�es conservem un subconjunt L < M de vectors de base ui,

i utilitzem nom�es L coe�cients ai. La resta de coe�cients es substitueixen per

constants bi de manera que cada vector x es pot aproximar per una expressi�o

de la forma:

~x =

LX
i=1

aiui +

MX
i=L+1

biui (3.3)

que podem considerar en certa manera com una reducci�o de dimensionalitat,

ja que el vector x original tenia M graus de llibertat, mentre que el vector ~x

nom�es en t�e L.

A continuaci�o prenem un conjunt de N vectors xn, pels que volem trobar

una base de vectors ui i coe�cients bi de manera que l'aproximaci�o que hem
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fet en (3.3) minimitzi la suma d'errors quadrats per totes les mostres. Aix��,

l'error per l'n-�essima mostra �es:

xn � ~xn =

MX
i=L+1

(ani � bi)ui (3.4)

El nostre objectiu ser�a minimitzar l'error en funci�o dels par�ametres bi i ui:

E (bi;ui) =
1

2

NX
n=1

kxn � ~xnk
2
=

1

2

NX
n=1

MX
i=L+1

(ani � bi)
2

(3.5)

on hem utilitzat el fet que els vectors ui s�on ortonormals i que el seu producte

�es la unitat (u>i � ui = 1). Si minimitzem aquesta expressi�o respecte a les

constants bi trobem:

@E

@bi
=

NX
n=1

(ani � bi) = 0 ! bi =
1

N

NX
n=1

ani (3.6)

A partir de (3.2) i prenent �x = 1
N

PN

n=1 x
n obtenim que:

bi = u>i �x (3.7)

Substituint (3.2) i (3.7) en (3.5), podem escriure la suma de quadrats de

l'error com:

E (bi;ui) =
1

2

MX
i=L+1

NX
n=1

�
u>i (x

n
� �x)

	2
=

1

2

MX
i=L+1

u>i Sui (3.8)

on S =
PN

n=1 (x
n
� �x) (xn � �x)

>
�es la matriu de covariances N � N dels

vectors xn.

Ara ja nom�es queda minimitzar E(bi;ui) en funci�o dels vectors ui de la

base. Utilitzant multiplicadors de Lagrange es pot demostrar que el m��nim

d'aquesta funci�o s'obt�e quan els vectors de la base satisfan:

Sui = �iui (3.9)

o sigui, ui �es un vector propi de valor propi �i de la matriu de covariances

S. Per minimitzar l'error cal prendre, doncs, com a base de vectors ui, els
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vectors propis de la matriu de covariances S, que al ser una matriu real i

sim�etrica, podem considerar que els seus vectors propis s�on ortonormals, tal

com hav��em suposat.

Substituint l'expressi�o (3.9) en (3.8) i tenint en compte que els vectors ui

s�on ortonormals, es pot comprovar que l'error m��nim val:

E (bi;ui) =
1

2

MX
i=L+1

u>i �iui =
1

2

MX
i=L+1

�i (3.10)

Per tant l'error quadr�atic m��nim �es la suma dels valors propis dels vectors

propis de la base que s'han descartat al fer la reducci�o de dimensionalitat. El

m��nim error es produir�a, doncs, descartant aquells vectors propis de menor

valor propi.

3.2.3 Reducci�o de la dimensionalitat

El procediment que seguim en el projecte per fer la reducci�o de dimensio-

nalitat d'un conjunt de N vectors d'entrada xn = (x1; : : : ; xM)
>
, utilitzant

l'an�alisi de components principals es pot de�nir a partir de les seg�uents pas-

sos:

1. C�alcul de la mitja dels vectors xn:

�x =
1

N

NX
n=1

xn

2. A les dades d'entrada se'ls resta la mitja.

xn
0

= xn � �x (3.11)

3. C�alcul de la matriu de covariances:

S =

NX
n=1

xn
0

xn
0>

(3.12)
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4. Es calculen els vectors propis fu1; : : : ;uMg i valors propis f�1; : : : ; �Mg

de la matriu de covariances S.

5. Podem expressar els vectors d'entrada com una combinaci�o lineal dels

vectors propis de la matriu S (equaci�o 3.1):

xn = an1u1 + : : :+ anMuM = (Eq. 3.2) = u>1x
nu1 + : : :+ u>Mx

nuM

Suposem que els vectors propis estan ordenats en ordre decreixent del

seu valor propi (�1 > �2 > : : : > �M). Per fer la reducci�o de di-

mensionalitat (passar de dimensi�o M a L) minimitzant l'error de la

reconstrucci�o, aproximem el vector x amb els L primers termes:

~xn = u>1x
nu1 + : : :+ u>Lx

nuL

que no �es res m�es que la projecci�o del vector xn sobre el subespai generat

pels vectors fu1; : : : ;uLg. Les L components de ~xn = (~xn1 ; : : : ; ~x
n
L) en

la nova base es troben fent el producte seg�uent:2
664

~xn1
...

~xnL

3
775 =

2
664
u>1
...

u>L

3
775 � xn (3.13)

Cal notar que la minimitzaci�o de l'error de la reconstrucci�o �es equivalent

a la maximitzaci�o de la varian�ca de la projecci�o, o sigui, el que estem

fent en realitat �es projectar les dades sobre aquelles direccions principals

que s�on m�es representatives (que aporten m�es informaci�o).

Abans de continuar cal fer una puntualitzaci�o. Fins aquest moment hem

suposat que el nombre de mostres (N) �es molt superior a la dimensi�o M

de l'espai complet (N >> M). Per�o ens podem trobar casos, en que la

dimensionalitat de l'espai inicial �es molt gran (per exemple en una imatge,

la dimensionalitat d'entrada serien el nombre de p��xels, que f�acilment pot

arribar a 50000), i superior al nombre de mostres que utilitzem per calcular

els vectors propis principals. En aquest cas, cal tenir en compte que com
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a molt podrem disposar de N vectors propis signi�catius. Ens ho podem

imaginar com que si tenim les N imatges que s�on punts en un espai M

dimensional, podrem fer passar un hiperpl�a de N � 1 dimensions a trav�es

d'elles, i per tant les imatges es podran generar a partir d'una base N � 1

dimensional. La resta de vectors propis seran no-signi�catius.

3.2.4 Realitzaci�o d'un experiment

Podem veure el comportament del PCA a partir d'un exemple senzill amb

un conjunt de dades d'entrada distribu��des en l'espai bidimensional (Figura

3.1 (a)). En la �gura 3.1(b) es representen els dos vectors propis de la matriu

de covariances de les dades d'entrada. Els valors propis �1 i �2 valen 49.098 i

4.6215 respectivament. Aquesta difer�encia en els valors propis ens indica que

el vector propi u1 cont�e signi�cativament m�es informaci�o sobre les dades que

el vector propi u2. Per tant, una bona opci�o per reduir la dimensionalitat

de les dades �es projectar-les sobre la direcci�o principal u1. L'error quadr�atic

mig d'aquesta aproximaci�o val (equaci�o 5.10):

E =
1

2
�2 =

4:6215

2
= 2:3108 (3.14)

Si project�essim sobre la direcci�o principal de u2 aquest error quadr�atic ens

augmentaria �ns a 24.549.

3.3 Discriminant lineal de Fisher

Tot i que el PCA troba les components m�es signi�catives per la representaci�o

de les dades, no podem assegurar que aquestes components siguin �utils per

discriminar entre dades de classes diferents. En algun cas, �ns i tot, les

direccions que s�on descartades pel PCA podrien ser justament les direccions

necess�aries per distingir entre classes. Per exemple, si el conjunt de dades

represent�es les dues classes de lletres O i Q, el PCA ens determinaria les
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(a) (b)

Figura 3.1: (a)Dades d'entrada (b)Direccions principals i projecci�o de les

dades sobre la direcci�o principal u1.

propietats globals que caracteritzen les O's i les Q's, per�o podria ignorar la

lleugera difer�encia que hi ha entre les dues. Un altre exemple on el PCA

fallaria, �es el que es mostra en la Figura 3.2 en la que tot i que la direcci�o

principal u1 t�e un valor propi molt major que la direcci�o principal u2 (22.563

enfront 5.5748) no ens proporciona una discriminaci�o entre les classes. �Es

clar, que la direcci�o u2 �es m�es id�onia per aquest prop�osit.

En canvi, el discriminant de Fisher, busca les direccions que s�on e�cients

per la discriminaci�o. Cal tenir clar, per�o, les limitacions del m�etode, ja que

en distribucions que s�on altament multimodals i superposades dif��cilment

aconseguirem una separaci�o adequada de les classes.

3.3.1 Notaci�o que s'utilitzar�a

Per aquest apartat s'utilitzar�a la notaci�o seg�uent:

� N : N�umero de mostres que utilitzem.
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(a) (b)

Figura 3.2: (a)Dades d'entrada (b)Direccions principals i projecci�o de les

dades sobre la direcci�o principal u1. En aquest cas, la direcci�o u1, tot i ser

la que maximitza la varian�ca de les dades, no ofereix bons resultats per la

discriminaci�o de les dues classes.

� M : Dimensi�o de l'espai complet.

� w: Vector que indica la direcci�o de la l��nia on es projectaran les dades

per tal de fer la reducci�o de dimensionalitat.

� Ck: Classe Ck.

� mk: Mitja de les dades originals que pertanyen a la classe Ck.

� mk: Mitja de les dades projectades que pertanyen a la classe Ck.

� s2k: Varian�ca intra-classe per les dades projectades que pertanyen a la

classe Ck.

� J (w): Criteri de Fisher que voldrem maximitzar.

� SB: Matriu de covariances inter-classes, per les dades en l'espai complet

(M -dimensionals).
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� SW : Matriu de covariances total intra-classe, per les dades en l'espai

complet.

3.3.2 Discriminant lineal de Fisher per dues classes

Considerem el problema de projectar dades d'una dimensi�o M a una l��nia.

Tot i que les mostres estiguin ben separades en l'espai complet, al projectar

sobre una l��nia arbitr�aria es sol produir una confusi�o en les mostres, di�cul-

tant aix�� l'etapa posterior de reconeixement. No obstant, si movem la l��nia,

podem arribar a ser capa�cos de trobar una orientaci�o per la que les mostres

projectades estiguin ben separades.

La projecci�o d'un vector xn sobre la l��nia es de�neix a partir del producte

escalar:

yn = w>xn (3.15)

on w �es un vector de pesos ajustables que indica la direcci�o de la l��nia, essent

kwk = 1 perqu�e geom�etricament l'equaci�o representi una projecci�o sobre

la l��nia. L'objectiu, �es escollir la direcci�o w que ens proporcioni la millor

classi�caci�o.

Suposem que tenim un conjunt de N mostres M -dimensionals xn, de les

que N1 s�on de la classe C1 i N2 s�on de la classe C2. Els vectors mitja de les

dues classes venen donats per:

m1 =
1

N1

X
n2C1

xn m2 =
1

N2

X
n2C2

xn (3.16)

i les mitges pels punts projectats s�on:

m1 =
1
N1

P
n2C1

yn = 1
N1

P
n2C1

w>xn = w>m1

m2 = : : : = w>m2

(3.17)

Podr��em pensar en escollir el vector de pesos w que maximitz�es la dist�ancia

entre la projecci�o de les mostres, donada per:

m2 �m1 = w> (m2 �m1) imposant que kwk = 1 (3.18)
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Per obtenir una bona separaci�o de les dades projectades, en realitat volem

que la difer�encia entre les mitges de les classes sigui gran, en relaci�o a alguna

mesura de la desviaci�o est�andard de cada classe. Per exemple, en la Figura

3.2, la direcci�o u1 maximitza la dist�ancia entre les mitges de cada classe,

per�o en canvi, no maximitza la dist�ancia entre les mitges normalitzada per

la desviaci�o est�andard de les dades en la direcci�o u1. Donada la desviaci�o

est�andard intra-classe de les dades projectades, s2k =
P

n2Ck
(yn �mk)

2
per

la classe Ck, de�nim el criteri de Fisher a partir de la funci�o que voldrem

maximitzar:

J (w) =
(m2 �m1)

2

s21 + s22
(3.19)

Podem reescriure aquesta funci�o a partir de les dades originalsM -dimensionals

com:

J (w) =
w>SBw

w>SWw
(3.20)

on SB �es la matriu de covariances inter-classes per les dades en l'espai com-

plet (M -dimensionals),

SB = (m2 �m1) (m2 �m1)
>

(3.21)

i SW �es la matriu de covariances total intra-classe per les dades en l'espai

complet,

SW =
X
n2C1

(xn �m1) (x
n
�m1)

>
+
X
n2C2

(xn �m2) (x
n
�m2)

>
(3.22)

Prenent l'equaci�o (3.20) i fent
@J (w)

@w
= 0 s'arriba �nalment que el valor

de w que maximitza el criteri de Fisher �es:

w = S�1W (m2 �m1) (3.23)

conegut com discriminant lineal de Fisher.

Tot i que normalment aquesta t�ecnica s'utilitza com a m�etode de reducci�o

de dimensionalitat, cal observar que les dades projectades es poden utilitzar

directament per construir un discriminant, escollint un llindar y0 de manera
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(a) (b)

Figura 3.3: (a)Dades d'entrada (b)Resultat d'aplicar un discriminant lineal

de Fisher. La projecci�o de les dades sobre la direcci�o que maximitza el criteri

de Fisher, si ens permet discriminar entre les dues classes.

que quan es presenta un nou vector d'entrada x es classi�car�a com pertanyent

a la classe C1 si y(x) � y0, o altrament es classi�car�a com pertanyent a la

classe C2.

3.3.3 Realitzaci�o d'un experiment

Podem veure els avantatges que ens ofereix el discriminant de Fisher respecte

a l'an�alisi de components principals, aplicant-lo en l'exemple representat en

la Figura 3.2, on el PCA no donava un bon resultat. En la Figura 3.3(b) es

comprova que amb el discriminant de Fisher s'obt�e una l��nia de projecci�o que

si que permet fer una discriminaci�o entre les dues classes. Aquesta direcci�o

�es la que maximitza la dist�ancia entre les mitges de les dades, normalitzada

per la varian�ca de les mostres.
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3.4 Implementaci�o del PCA

Tant per la implementaci�o del PCA com pel Discriminant de Fisher, hem

utilitzat una llibreria NEWMAT09, que �es una llibreria de lliure distribuci�o

a trav�es d'internet amb tot un conjunt de funcions programades en C + +,

que operen sobre matrius. Aquestes funcions ens han simpli�cat notablement

el proc�es d'implementaci�o dels dos m�etodes de preprocessat, ja que es basen

principalment en el c�alcul matricial.

Per la implementaci�o del PCA, hem dissenyat una classe amb els m�etodes

i atributs que de�nim a continuaci�o:

� char nom fitxer dades[20]:

Cadena de car�acters per guardar el nom del �txer amb les dades d'en-

trada al PCA.

� int dimensio dades:

Dimensi�o de les dades d'entrada.

� int dimensio reduida:

Dimensi�o �nal a que volem redu��r les dades.

� int numero dades:

N�umero de dades.

� oat *mitja:

Vector que cont�e la mitja de les dades per cada dimensi�o.

� oat *eigenvalue:

Vector (de dimensi�o numero dades on es guardaran els valors propis de

la matriu de covariances.

� Matrix *Dades in:

Variable de tipus Matrix (format de la llibreria NEWMAT09) on es guardaran

les dades d'entrada.
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class PCA

f

public:

char nom fitxer dades[20];

int dimensio dades;

int dimensio reduida;

int numero dades;

oat *mitja;

oat *eigenvalue;

Matrix *Dades in;

Matrix *Dades in reduides;

SymmetricMatrix *A;

DiagonalMatrix *D;

SymmetricMatrix *S;

Matrix *V;

void Calcula el numero de dades(void);

void Llegir fitxer dades(void);

void Alocatar Matrius(void);

void Restar la mitja(void);

void Eigenvalue decomposicio(void);

void Ordenar per eigenvalue decreixent(void);

void Reduir dimensionalitat dades(void);

void Guardar en fitxer(void);

PCA( );

PCA( );

g

Figura 3.4: M�etodes i atributs de la classe PCA.

� Matrix *Dades in reduides:

Variable de tipus Matrix on es guadaran les dades redu��des de dimen-
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sionalitat.

� SymmetricMatrix *A:

Variable de tipus SymmetricMatrix (format de la llibreria NEWMAT09

on s'emmagatzemar�a la matriu de covariances.

� DiagonalMatrix *D:

Variable de tipus DiagonalMatrix (format de la llibreria NEWMAT09 que

contindr�a els valors propis de A.

� SymmetricMatrix *S:

Variable de tipus SymmetricMatrix utilitzada com a matriu auxiliar

per quan es fa la descomposici�o de Jacobi.

� Matrix *V:

Variable de tipus Matrix on es guardaran els vectors propis de A.

� void Calcula el numero de dades(void):

Donat el �txer de dades d'entrada que ha estat especi�cat per l'usuari,

aquesta funci�o en calcula el n�umero de mostres, i guarda el valor en la

variable numero dades.

� void Llegir fitxer dades(void):

Llegeix les dades d'entrada d'un �txer i les guarda en la matriu Dades in.

� void Alocatar Matrius(void):

Alocada les matrius necess�aries per guardar la matriu de covariances,

els vectors i els valors propis.

� void Restar la mitja(void):

Calcula la mitja de les dades d'entrada per cada dimensi�o i a contin-

uaci�o els la resta, per centrar les dades en l'origen.

� void Eigenvalue decomposicio(void):

Crea la matriu de covariances i en fa la descomposici�o en valors i vectors
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propis utilitzant l'algoritme de Jacobi (implementat en la llibreria

NEWMAT09.

� void Ordenar per eigenvalue decreixent(void):

Ordena els valors propis (i els corresponents vectors propis) en ordre

decreixent.

� void Reduir dimensionalitat dades(void):

Redueix la dimensionalitat de les dades d'entrada, projectant-les sobre

els vectors propis m�es signi�catius. Es retornen els coe�cients de la

projecci�o en la nova base redu��da.

� void Guardar en fitxer(void):

Guarda els resultats en �txers de sortida.

� PCA( ):

Constructor de la classe PCA.

� PCA( ):

Destructor de la classe PCA.

3.5 Implementaci�o del Discriminant lineal de

Fisher

La implementaci�o del discriminant lineal de Fisher �es molt similar a la que

hem fet pel PCA. S'ha de�nit una classe FISHER, amb els seus propis m�etodes

i atributs. Tamb�e hem apro�tat la llibreria NEWMAT09 per fer el c�alcul matri-

cial:
� char nom fitxer dades[20];

Cadena de car�acters per guardar el nom del �txer amb les dades d'en-

trada al sistema.

� int dimensio input;

Dimensi�o de d'entrada de les dades.
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class FISHER

f

public:

char nom fitxer dades[20];

int dimensio input;

int dimensio output;

int dimensio total;

int numero dades;

ColumnVector *m1;

ColumnVector *m2;

Matrix *Dades in;

Matrix *Dades in projectades;

Matrix *S1;

Matrix *S2;

Matrix *SW;

ColumnVector *W;

void Calcula el numero de dades(void);

void Llegir fitxer dades(void);

void Alocatar Matrius(void);

void Calcular mitges(void);

void Calcular variances(void);

void Calcular vector pesos(void);

void Projectar les mostres(void);

void Guardar en fitxer(void);

FISHER();

FISHER();

g

Figura 3.5: M�etodes i atributs de la classe FISHER.
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� int dimensio output;

Dimensi�o de sortida de les dades.

� int dimensio total;

Dimensi�o total de les dades (entrada+sortida).

� int numero dades;

N�umero de dades.

� ColumnVector *m1;

Vector per guardar les mitges per la classe 1.

� ColumnVector *m2;

Vector per guardar les mitges per la classe 2.

� Matrix *Dades in;

Matriu per guardar les dades d'entrada.

� Matrix *Dades in projectades;

Matriu per guardar les dades redu��des de dimensionalitat.

� Matrix *S1;

Matriu de covariances per la classe 1. El tipus Matrix �es de la llibreria

NEWMAT09.

� Matrix *S2;

Matriu de covariances per la classe 2.

� Matrix *SW;

Matriu de covariances total intra-classe.

� ColumnVector *W;

Vector columna indicant la direcci�o de projecci�o que maximitza el cri-

teri de Fisher.

� void Calcula el numero de dades(void);

Donat el �txer de dades d'entrada que ha estat especi�cat per l'usuari,
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aquesta funci�o en calcula el n�umero de mostres, i guarda el valor en la

variable numero dades.

� void Llegir fitxer dades(void);

Llegeix les dades d'entrada d'un �txer i les guarda en la matriu Dades in.

� void Alocatar Matrius(void);

Alocada les matrius i vectors necessaris al tamany de la dimensi�o de

les dades d'entrada i els inicialitza a 0.

� void Calcular mitges(void);

Calcula la mitja de les dades, per cada dimensi�o i per cada classe.

Guarda els resultats en els vectors m1 i m2.

� void Calcular variances(void);

Calcula la matriu de covariances per cadascuna de les classes (S1 i S2),

i la matriu de covariances total intra-classe (SW=S1+S2).

� void Calcular vector pesos(void);

A partir de la matriu de covariances total intra-classes (SW) i els vectors

de mitges per cada classe (m1 i m2) calcula la direcci�o de projecci�o que

maximitza el criteri de Fisher.

� void Projectar les mostres(void);

Projecta les dades inicials sobre la direcci�o indicada pel discriminant

lineal de Fisher.

� void Guardar en fitxer(void);

Guarda els resultats en �txers de sortida.

� FISHER( );

Constructor de la classe FISHER.

� FISHER( );

Destructor de la classe FISHER.
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Cap��tol 4

Xarxes Neuronals

4.1 Introducci�o

En aquest cap��tol es veur�a en detall el proc�es de disseny de dos tipus de xarxes

neuronals: un Perceptr�o Multicapa i una Radial Basis Function (RBF). Es

comen�car�a fent una introducci�o a les xarxes neuronals, des d'un punt de vista

descriptiu, veient-ne les propietats fonamentals i fent un estudi dels models de

neurones (que representen la unitat b�asica de proc�es de les xarxes neuronals),

els seus tipus de funci�o d'activaci�o i les arquitectures que ens solem trobar de

xarxes neuronals. A continuaci�o passarem a descriure cadascuna de les xarxes

que hem implementat: primer la xarxa Perceptr�o Multicapa i a continuaci�o la

xarxa RBF (pr�eviament s'explicaran els Self Organizing Maps que s'utilitzen

en una primera etapa d'entrenament no supervisat de la xarxa). En els

tres casos, es far�a tant una descripci�o te�orica com una descripci�o pr�actica,

veient el comportament de cadascun dels sistemes davant un problema real

(es tractar�a d'un problema de regressi�o). Finalment, es veuran els detalls de

la implementaci�o que s'ha realitzat.
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Figura 4.1: Especialitzaci�o del cervell hum�a. Algunes de les �arees espec���ques

m�es importants s�on: Control motor, �arees 4 i 6; C�ortex visual, �arees 17,18 i

19; C�ortex auditiu, �arees 41 i 42.

4.2 Aproximaci�o a les xarxes neuronals

4.2.1 Caracter��stiques generals de les xarxes neuronals

La introducci�o de les xarxes neuronals en les t�ecniques d'intel�lig�encia arti�-

cial es va inspirar en el funcionament del cervell, que funciona d'una manera

molt diferent a les computadores digitals convencionals. Les principals carac-

ter��stiques distintives en la forma de funcionar del cervell s�on el processat de

la informaci�o no lineal i de forma paral�lela, i la capacitat d'especialitzar els

elements estructurals (neurones), per a realitzar determinades tasques (per-

cepci�o, control de moviment, reconeixement de les formes, etc.) en un temps

m��nim (veure Figura 4.1). D'aquesta manera s'han intentat implementar les

xarxes neuronals com un dispositiu dissenyat per modelitzar la forma com el

cervell realitza una determinada funci�o.

Per aconseguir un bon comportament, les xarxes neuronals utilitzen una

interconnexi�o massiva de les unitats de proc�es (neurones), ponderades amb

uns pesos que s'adapten a trav�es d'un proc�es d'aprenentatge o entrenament.
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Aquestes dues caracter��stiques, una estructura distribu��da massivament en

paral�lel i la capacitat d'aprenentatge, els permeten resoldre problemes a

gran escala que usualment no s�on tractables. Per�o a banda d'aquestes, hi

ha moltes d'altres propietats que les fan interessants, i que es repassaran a

continuaci�o:

1. No-linealitat: Una xarxa neuronal constitu��da amb neurones no-

lineals (tamb�e poden ser lineals), ser�a una xarxa no-lineal. Aquesta

caracter��stica �es de gran import�ancia, sobretot quan el mecanisme f��sic

responsable de generar el senyal d'entrada a la xarxa �es no-lineal (per

exemple, un senyal de veu).

2. Transformaci�o entrada-sortida: Si es fa un aprenentatge supervisat

(apartat 2.4.4), es presenten a la xarxa un conjunt de mostres aleat�ories

(conjunt d'entrenament) i els pesos de les interconnexions entre les neu-

rones es modi�quen (en relaci�o a algun criteri estad��stic), per tal de

minimitzar la difer�encia entre la sortida desitjada i la resposta actual

de la xarxa produ��da pel senyal d'entrada. El proc�es d'entrenament

es repeteix per diverses mostres �ns que la xarxa `apr�en' la transfor-

maci�o entrada-sortida del conjunt d'entrenament. Aquesta propietat

fa de les xarxes neuronals una eina �util en l'�area de l'infer�encia es-

tad��stica no param�etrica, que �es la branca de l'estad��stica que realitza

estimacions sense tenir un model probabil��stic de la distribuci�o de la

poblaci�o. Per exemple, en una tasca de reconeixement de patrons,

l'aplicaci�o no param�etrica seria determinar les fronteres de decisi�o en

l'espai de caracter��stiques del senyal d'entrada utilitzant un conjunt de

mostres d'entrenament de les que no es fa cap suposici�o del seu model

probabil��stic de distribuci�o.

3. Adaptabilitat: Les xarxes neuronals tenen la capacitat intr��nseca

d'adaptar els seus pesos als canvis de l'entorn. Per exemple, si s'est�a

treballant en un entorn no estacionari (amb els par�ametres estad��stics

Sistemes de Reconeixement de Patrons 56



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

variables en el temps), es pot dissenyar una xarxa neuronal que modi-

�qui els seus pesos en temps real de manera que s'adapti a les condicions

variables.

4. Informaci�o sobre el nivell de con�an�ca: En el context de reconei-

xement de patrons, una xarxa neuronal es pot dissenyar de manera que

la seva sortida sigui proporcional a la probabilitat que una determina-

da entrada pertanyi a una classe, o sigui, que a part de la classi�caci�o

pr�opiament dita, obtenim el grau de con�an�ca en la decisi�o que s'ha

pres.

5. F�acil implementaci�o sobre hardware: L'estructura en paral�lel

pr�opia de les xarxes neuronals fa que siguin f�acilment implementables

sobre hardware, per exemple utilitzant tecnologia VLSI ('very-large-

scale-integrated').

4.2.2 Models de neurones

Una neurona �es una unitat de proc�es de la informaci�o, fonamental en la

operaci�o d'una xarxa neuronal. En la Figura 4.2 es mostra el diagrama de

blocs del model d'una neurona, en la que s'identi�quen 3 elements b�asics:

1. Un conjunt d'unions, cadascuna de les quals est�a caracteritzada per un

pes. Aix��, si un senyal d'entrada xj est�a connectat a la neurona k a

trav�es de la uni�o j, el seu valor es multiplicar�a pel pes wkj.

Observar l'ordre dels sub��ndexs quan s'indica els pes wkj : el primer

sub��ndex (k) es refereix a la neurona receptora, i el segon sub��ndex

(j) es refereix a la neurona emissora. Quan s'introdueix el senyal, la

neurona emissora �es directament el senyal de l'entrada.

2. Un sumador, que fa una combinaci�o lineal dels senyals d'entrada que

arriben a la neurona. Els coe�cients que multipliquen a cada senyal,
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Figura 4.2: Diagrama de blocs d'una neurona (unitat de proc�es)

s�on els pesos de les unions.

3. Una funci�o d'activaci�o, que limita l'amplitud de la sortida de la funci�o.

4. Un senyal extern anomenat bias (bk), que s'afegeix directament al

sumador.

Podem escriure la sortida de la neurona k-�essima a partir de les seg�uents

equacions:

vk =

nX
j=1

wkjxj + bk (4.1)

yk = ' (vk) = '

 
nX
j=1

wkjxj + bk

!
(4.2)

Normalment l'amplitud de sortida de la neurona es sol normalitzar en

l'int�erval [0; 1] o [�1; 1]. En algunes ocasions, pot interessar considerar el

bias com el pes d'una entrada extra de valor unitat, wk0 = bk i x0 = 1.

D'aquesta manera, el valor de bk es pot incloure dins el sumatori de l'equaci�o

4.1:
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Figura 4.3: Funcions d'activaci�o m�es usuals. (a)Funci�o esgla�o (b)Funci�o

lineal (c)Funci�o sigmo��dal.

vk =

nX
j=0

wkjxj (4.3)

4.2.3 Tipus de funci�o d'activaci�o

Les funcions d'activaci�o ' (v) m�es habituals s�on les seg�uents:

1. Funci�o esgla�o: Aquest tipus de funci�o (Figura 4.3(a)) es de�neix com:

' (vk) =

(
1 si v � 0

0 si v < 0
(4.4)
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En algunes ocasions �es desitjable una funci�o d'activaci�o antisim�etrica

que vagi del rang -1 a +1. En aquest cas, la funci�o esgla�o es pot de�nir

amb aquests dos valors llindar i rep el nom de funci�o signe.

2. Funci�o signe:

' (vk) =

8>><
>>:

1 si v > 0

0 si v = 0

�1 si v < 0

(4.5)

3. Funci�o lineal a trossos: De�nim la funci�o lineal a trossos (Figura

4.3(b)) a partir de:

' (vk) =

8>><
>>:

1 si v � +1
2

v si +1
2
> v > �

1
2

0 si v � �
1
2

(4.6)

4. Funci�o sigmo��dal: La funci�o sigmo��dal (Figura 4.3(c)) �es la funci�o

d'activaci�o que m�es s'utilitza en la construcci�o de xarxes neuronals

arti�cials. La caracter��stica que la fa tant interessant �es que sigui dife-

renciable, propietat fonamental per poder aplicar l'algoritme de Back-

propagation (apartat 4.3). �Es una funci�o estrictament creixent, i un

exemple de funci�o sigmo��dal �es la funci�o log��stica de�nida com:

' (vk) =
1

1 + exp (�av)
(4.7)

on a �es el par�ametre de pendent de la funci�o sigmo��dal. Quan aquest

pendent tendeix a in�nit, la funci�o sigmo��dal esdev�e simplement una

funci�o esgla�o. La versi�o `antisim�etrica' de la funci�o log��stica, �es la funci�o

tangent hiperb�olica:

' (vk) = tanh (v) (4.8)

5. Funcions trigonom�etriques: Tamb�e es solen utilitzar com a funcions

d'activaci�o, les funcions trigonom�etriques sinus i cosinus.
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Figura 4.4: Arquitectures feedforward: a)Xarxa feedformard d'una capa.

b)Xarxa feedforward multicapa

4.2.4 Arquitectures de les xarxes neuronals

La forma en que les neurones de la xarxa neuronal estan estructurades est�a

��ntimament lligada amb l'algoritme d'aprenentatge utilitzat per entrenar la

xarxa. B�asicament, podem identi�car tres classes diferents d'arquitectures

de xarxes:

1. Xarxes Feedforward d'una sola capa: L'estructura m�es simple

de les xarxes neuronals per capes, �es la de les que tenen una capa de

nodes d'entrada i una capa de neurones de sortida, sense cap mena

de retroalimentaci�o. En la Figura 4.4(a) veiem el cas d'una xarxa

feedforward d'una sola capa amb 3 nodes d'entrada i 4 neurones de

sortida.

2. Xarxes Feedforward multicapa: En aquest tipus d'arquitectura hi

ha la pres�encia de capes de neurones ocultes, situades entre els nodes

d'entrada i la capa de neurones de sortida. Aquestes capes addicionals

permeten que la xarxa sigui capa�c d'adaptar-se a funcions entrada-

sortida m�es complexes. En la �gura 4.4(b) es representa una xarxa
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Figura 4.5: Arquitectura recurrent

neuronal de 5 entrades amb 4 neurones a la capa oculta i 2 neurones

de sortida (xarxa 5-4-2). Es tracta d'una xarxa totalment connectada,

en el sentit que cada node de cada capa de la xarxa, esta connectat

a cada node en la seg�uent capa. En cas que alguna de les unions

estigui desconnectada, parlem de xarxa parcialment connectada. Cal

comentar que quan parlem d'una xarxa de c capes, el n�umero c es

refereix al nombre de capes de neurones.

3. Xarxes Recurrents: Una xarxa recurrent es distingeix de les xarxes

feedforward en el fet que com a m��nim cont�e un bucle de retroali-

mentaci�o. Per exemple, una xarxa recurrent pot consistir d'una sola

capa de neurones on cada neurona realimenta la seva sortida a les en-

trades de totes les altres neurones, tal com es mostra en la �gura 4.5.

La pres�encia d'aquests bucles de retroalimentaci�o t�e un gran efecte en

la capacitat d'aprenentatge i comportament de la xarxa.
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4.3 Xarxa neuronal Perceptr�o multicapa

4.3.1 Descripci�o de la xarxa implementada

A continuaci�o estudiarem la primera de les xarxes neuronals que hem imple-

mentat en el projecte, que �es una xarxa neuronal multicapa. Tamb�e reben el

nom de Perceptrons multicapa (ja que s�on una generalitzaci�o del Perceptr�o,

una xarxa d'una sola capa amb funcions d'activaci�o de tipus esgla�o (o signe)

implementada per Rosenblatt l'any 1958). Com hem vist en l'apartat anteri-

or, aquests tipus de xarxes estan formades per una capa d'entrada, una o m�es

capes ocultes de neurones i una capa de neurones de sortida. El senyal de

l'entrada es propaga capa per capa a trav�es de la xarxa, sempre cap endavant.

Gr�acies al popular algoritme d'entrenament de propagaci�o de l'error cap

enrere (back-propagation algorithm), que �es b�asicament una regla per la cor-

recci�o de l'error, les xarxes neuronals multicapa s'han utilitzat per resoldre

problemes d'elevada complexitat.

Els trets caracter��stics de la xarxa (i en general, dels Perceptrons multi-

capa) s�on:

1. En el model de cada neurona de la xarxa s'inclou una funci�o d'activaci�o

no-lineal. Cal remarcar que a difer�encia de la funci�o d'activaci�o que

s'utilitzava en el Perceptr�o que era no derivable, en les xarxes multicapa

s'utilitzen funcions no lineals derivables. Una de les m�es t��piques s�on les

no-linealitats sigmo��dals de�nides per la funci�o log��stica (veure apartat

4.2.3).

2. La xarxa cont�e una o m�es capes de neurones ocultes, que permeten

aprendre relacions entrada-sortida m�es complexes que en el Perceptr�o

multicapa.

3. Aquests tipus de xarxes solen mostrar una alta connectivitat. La xarxa
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que s'ha implementat en el projecte, �es totalment connectada.

La combinaci�o d'aquestes caracter��stiques, juntament amb el fet que la

xarxa �es capa�c d'adaptar-se a la relaci�o entrada-sortida utilitzant l'etapa

d'entrenament, �es el que d�ona a les xarxes neuronals multicapa unes altes

prestacions. D'altra banda, aquestes caracter��stiques tamb�e s�on les respon-

sables de fer que aquest tipus de xarxes neuronals siguin vistes com una

`caixa negra', ja que quan un senyal entra a la xarxa, passa a trav�es de di-

ferents capes amb una alta connectivitat i per funcions no-lineals, fent que

tant l'an�alisi te�oric de la xarxa com la visualitzaci�o de l'etapa d'entrenament,

siguin tasques dif��cils de portar a terme.

4.3.2 Entrenament de la xarxa

Per entrenar la xarxa, farem servir una t�ecnica d'aprenentatge supervisat, en

la que presentarem successivament diverses mostres a la xarxa, i modi�carem

els pesos de la xarxa de manera que es minimitzi una funci�o de l'error que hi

ha entre la sortida de la xarxa i la sortida desitjada. Aquesta funci�o d'error

pot ser de molts tipus (suma d'errors quadrats, funci�o d'error de Minkowski

o la funci�o entropia). Per la nostra xarxa hem utilitzat la forma m�es simple

de funci�o d'error, que �es la funci�o suma d'errors quadrats.

Notaci�o que s'utilitzar�a

La notaci�o que utilitzarem en els pr�oxims apartats �es la que s'indica a con-

tinuaci�o:

� N : n�umero de mostres d'entrenament.

� M : n�umero d'entrades de la xarxa.

� C : n�umero de sortides de la xarxa.
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� xn = (xn1 : : : x
n
M)

>
: vector d'entrada per la n-�essima mostra d'entrena-

ment.

� w : vector que agrupa tots els par�ametres (pesos i bias) de la xarxa.

� yk (x
n;w) : sortida de la k-�essima unitat de la xarxa, com a funci�o del

vector d'entrada xn i el vector de pesos w.

� tn = (tn1 : : : t
n
C)
>
: vector de sortides desitjades per la n-�essima mostra

d'entrenament.

� E (w) : funci�o d'error de la xarxa pel vector de pesos w.

� � : taxa d'aprenentatge en l'algoritme de descens de gradient.

� (�) : indicador de l'estat de temps en un algoritme iteratiu.

� '( ) : funci�o d'activaci�o de les neurones.

� vk : sortida de la k-�essima neurona abans de passar per la funci�o d'ac-

tivaci�o.

� zk : activaci�o de la k-�essima neurona despr�es de passar per la funci�o

d'activaci�o. Si la neurona �es de l'�ultima capa, zk = yk, on yk �es la

k-�essima sortida de la xarxa.

Funci�o suma d'errors quadrats

La funci�o suma d'errors quadrats ve donada per la suma sobre tots el pa-

trons d'entrenament i sobre totes les sortides de la xarxa de les difer�encies al

quadrat que hi ha entre la sortida desitjada i la sortida de la xarxa, o sigui:

E (w) =
1

2

NX
n=1

CX
k=1

(yk (x
n;w)� tnk)

2
(4.9)

A partir d'aquesta expressi�o podem veure que l'error �es una funci�o dels

par�ametres de pes wkj, i es pot minimitzar amb una varietat de t�ecniques

est�andard.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 65



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

Figura 4.6: Con�guraci�o amb una sola neurona

Interpretaci�o geom�etrica dels m��nims quadrats

Abans de veure la t�ecnica que utilitzarem per trobar una soluci�o pels pesos,

es interessant veure la interpretaci�o geom�etrica que es pot donar al problema

dels m��nims quadrats. Per tal de no complicar excessivament les expressions

que ens apareixeran, considerem una xarxa amb una sola capa i amb una

sola neurona amb funci�o d'activaci�o identitat (Figura 4.6). Per un vector

d'entrada xn = (xn1 ; : : : ; x
n
M) podem escriure la sortida de la xarxa com:

yn =

MX
j=0

wjx
n
j (4.10)

Agrupem els valors desitjats en un vector t̂ =
�
t1; : : : ; tN

�
, que el podem

considerar com un vector en l'espai N-dimensional. De la mateixa manera,

podem agrupar els N vectors xnj en un vector x̂j =
�
x1j ; : : : ; x

N
j

�
, que tamb�e

es representa en l'espai N-dimensional (Figura 4.7). Suposem tamb�e que el

n�umero de mostres d'entrenament �es molt major que el n�umero de dimensions

d'entrada, M + 1 << N . Aleshores els M + 1 vectors x̂j formen una base

no-ortogonal que genera un subespai Euclidi�a (M + 1)-dimensional. que

anomenarem S. Podem agrupar tamb�e les sortides de la xarxa yn en un

vector ŷ, que utilitzant (4.10), s'observa que �es una combinaci�o lineal del

vector x̂j:
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y1 =
PM

j=0wjx
1
j

...

yn =
PM

j=0wjx
n
j

9>>=
>>;)

2
664

y1

...

yn

3
775 =

MX
j=0

wj

2
664

x1j
...

xnj

3
775 (4.11)

que podem escriure �nalment com:

ŷ =

MX
j=0

wjx̂j (4.12)

Per tant, tal com es veu en la �gura 4.7, el vector ŷ est�a contingut en el

subespai S (generat pels vectors x̂j).

A continuaci�o, podem calcular la suma d'errors quadrats, a partir de

(4.9) i tenint en compte que en el cas que estem estudiant, nom�es tenim una

sortida, o sigui, C=1:

E (w) =
1

2

NX
n=1

(yn � tn)
2
=

1

2

ŷ � t̂
2 = 1

2


MX
j=0

wjx̂j � t̂


2

(4.13)

Si minimitzem aquesta expressi�o respecte als pesos wj trobem:

@E

@wj

=

 
MX
j=0

wjx̂j � t̂

!>
x̂j = x̂>j

�
ŷ � t̂

�
= 0 j = 1; : : : ;M (4.14)

Tot seguit, descomposem el vector t̂ en la suma de dos vectors t̂ = t̂?+ t̂k,

on t̂k �es la projecci�o de t̂ sobre el subespai S (per tant est�a contingut en S)

i t̂? �es un vector perpendicular a S. Aix�� pels vectors x̂j continguts en el

subespai S es compleix que x̂>j t̂? = 0, de manera que (4.14) queda:

x̂>j
�
ŷ � t̂k

�
= 0 (4.15)
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Figura 4.7: Interpretaci�o geom�etrica dels m��nims quadrats, corresponent a

un cas d'una xarxa amb una sola entrada (M=1), una sola sortida (C=1) i

amb 3 patrons d'entrenament (N=3). Els valors desitjats (t1; t2; t3)
> formen

un vector N-dimensional t̂. Les sortides de la xarxa (y1; y2; y3)
> tamb�e es

poden representar a partir d'un vector ŷ, que es genera a partir dels vectors

x̂0 i x̂1 (generadors del subespai S Euclidi�a de dimensi�o (M+1)). La soluci�o

per ŷ que minimitza la suma d'errors quadrats, ve donada per la projecci�o

de t̂ en S.

Com que els vectors x̂j representen una base que genera el subespai S no

poden ser nuls. Per tant, la minimitzaci�o de la suma d'errors quadrats es

produeix quan:

ŷ = t̂k; (4.16)

o sigui, que la sortida de la xarxa que minimitza l'error �es justament la

projecci�o del vector de valors desitjats en el subespai S generat pels vector

x̂j. Veiem, doncs, que el proc�es d'aprenentatge correspon a escollir la direcci�o

per ŷ tal que la dist�ancia a t̂ �es m��nima. Com que ŷ est�a contingut en el

subespai S, la millor opci�o �es prendre la projecci�o ortogonal de t̂ sobre S

(t̂k).
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Figura 4.8: Evoluci�o de l'error en l'algoritme de descens de gradient per dife-

rents valors de la taxa d'aprenentatge. (a): per valors molt menors a la taxa

d'aprenentatge �optima, l'algoritme t�e assegurada la converg�encia per�o pot ser

innecess�ariament lent. (b) La taxa �optima �es aquella que permet convergir al

m��nim local de l'error en una sola iteraci�o. (c) Si la taxa d'aprenentatge �es

molt major a l'�optima, el sistema pot arribar a oscil�lar al voltant del m��nim

i no convergir

Descens de gradient

Es pot demostrar que per una xarxa amb funcions d'activaci�o lineals, els

valors dels pesos que minimitzen la suma d'errors quadrats es determinen

anal��ticament, a partir del producte d'una matriu psdeudoinversa (generada

amb els vector d'entrada a la xarxa) pel vector de valors desitjats. No obstant,

aquesta soluci�o no �es v�alida quan s'utilitzen funcions d'activaci�o no lineals.

Per�o si la funci�o d'activaci�o �es derivable, les derivades de la funci�o d'error

respecte als pesos de la xarxa es poden avaluar f�acilment i ser utilitzades en

una gran varietat d'algoritmes d'optimitzaci�o basats en el gradient. Un dels

m�es simples �es el descens de gradient, que �es la t�ecnica que hem utilitzat per

entrenar la nostra xarxa Perceptr�o multicapa.
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El proc�es comen�ca fent una suposici�o inicial pel vector de pesos w (per

exemple es poden escollir les seves components aleat�oriament). A contin-

uaci�o s'actualitza aquest vector de pesos despla�cant-lo una petita dist�ancia en

l'espai-w de pesos, en la direcci�o en que l'errorE (w) decreix m�es r�apidament,

o sigui, en la direcci�o del gradient rwE. Aquest c�alcul es pot iterar de ma-

nera que el pes wkj en l'instant (� + 1) es troba a partir de:

w
(�+1)

kj = w
(�)

kj � �
@E

@wkj

(4.17)

on � �es la taxa d'aprenentatge que determina la velocitat de reducci�o de

l'error. L'elecci�o d'aquest par�ametre pot arribar a ser for�ca cr��tic, ja que

un valor massa petit far�a que la reducci�o de l'error sigui massa lenta, i un

valor massa gran pot conduir a oscil�lacions divergents al voltant del m��nim

de l'error (Figura 4.8). A vegades, per evitar els problemes que pot suposar

prendre una taxa d'aprenentatge massa gran o b�e massa petita, es fa que

sigui una variable decreixent en el temps, �(�) = �0
�
. En la Taula 4.1 es

mostra l'algoritme de descens de gradient b�asic.

Un recurs habitual que es sol utilitzar �es descomposar la funci�o d'error

com a sumatori de les funcions d'error de cadascun dels patrons d'entrada:

E (w) =

NX
n=1

En (w) (4.18)

on En �es l'error calculat utilitzant nom�es l'n-�essim patr�o d'entrenament. En

aquest cas, en el proc�es d'actualitzaci�o dels pesos repetim el seg�uent c�alcul

per cadascun del patrons:

w
(�+1)

kj = w
(�)

kj � �
@En

@wkj

(4.19)

Aix�o ens permet actualitzar els valors dels pesos de la xarxa en temps real, a

mesura que van arribant les mostres, i sense la necessitat d'haver de disposar

de tots els patrons d'entrenament.

En de�nitiva, per aplicar el descens de gradient veiem que cal trobar les

expressions per les derivades de la funci�o error respecte als pesos. En el
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Algoritme: Descens de gradient

Inici Inicialitzar w, valor umbral �, �, k = 0

fer k = k + 1

w = w � �rwE

�ns que k�rwEk < �

retorna w

Fi

Taula 4.1: Algoritme de descens de gradient

seg�uent apartat estudiarem l'algoritme de backpropagation que �es el que hem

implementat en el projecte i que permet determinar e�cientment aquestes

derivades.

4.3.3 Algoritme backpropagation

L'algoritme de backpropagation �es un dels m�etodes m�es simples i generals

per fer un aprenentatge supervisat en una xarxa de m�ultiples capes. Aquesta

t�ecnica es va popularitzar en un article de Rumelhart, Hinton i Williams

(1986) tot i que idees similars ja havien aparegut pr�eviament.

Cal tenir clar quin �es proc�es que seguim per entrenar la xarxa: en una

primera etapa, apliquem l'algoritme de backpropagation per avaluar les derivades

de la funci�o d'error respecte als pesos. Amb aquesta t�ecnica, el c�alcul de les

derivades es fa propagant els errors enrere a trav�es de la xarxa, resultant en

un algoritme que computacionalment �es molt e�cient. En la segona etapa

de l'entrenament, les derivades s'utilitzen per calcular l'ajust que cal fer als

pesos segons el m�etode del descens de gradient.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 71



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

Figura 4.9: Notaci�o utilitzada en la derivaci�o de l'algoritme de backpropaga-

tion

C�alcul de les derivades de la funci�o d'error

A continuaci�o es derivar�a l'algoritme de backpropagation per un cas general

d'una xarxa amb una arquitectura feedforward multicapa i funcions d'acti-

vaci�o no-lineals i diferenciables, i amb una funci�o d'error tamb�e arbitr�aria

i diferenciable. Suposarem tamb�e, que totes les neurones tant de les capes

ocultes com de la capa de sortida, tenen la mateixa funci�o d'activaci�o '( ).

De totes maneres, la generalitzaci�o a que cada neurona tingui la seva pr�opia

funci�o d'activaci�o �es un problema de resoluci�o immediata.

En una xarxa feedforward general, cada unitat de proc�es calcula una suma

ponderada de les seves entrades de la forma (Figura 4.9):

vj =
X
i

wjizi (4.20)

on zi �es el valor de l'activaci�o de la i-�essima unitat de la capa precedent, i

el valor que li arriba a la unitat j est�a ponderat pel pes wji de la connexi�o.

El sumatori es realitza per totes les unitats de la capa anterior que estan

connectades a la unitat j.
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La sortida de l'activaci�o zj de la unitat j ve donada per la transformaci�o

del sumatori (4.20) amb una funci�o d'activaci�o no-lineal ' ( ):

zj = ' (vj) (4.21)

Tal com hem fet abans, podem desglossar la funci�o d'error global en el

sumatori de les funcions d'error per cadascun dels patrons d'entrenament:

E =

NX
n=1

En (4.22)

Una vegada de�nits aquests matisos, podem procedir a la derivaci�o del

m�etode de backpropagation, que consta de dues etapes:

1. Forward propagation: Presentat un patr�o d'entrada xn = (xn1 : : : x
n
M)

>
,

es calculen totes les funcions d'activaci�o per totes les neurones de les

capes ocultes i de la capa de sortida, aplicant successivament (4.20) i

(4.21).

2. Backward propagation : Considerem la derivada de En respecte a

un pes qualsevol wji. Veiem que la relaci�o entre aquests dos par�ametres

s'estableix a trav�es del par�ametre vj per la unitat j. Aix��, aplicant la

regla de la cadena:

@En

@wji

=
@En

@vj

@vj

@wji

= Æj
@vj

@wji

(4.23)

on hem de�nit Æj =
@En

@vj
per simpli�car la notaci�o. A partir de (4.20),

es veu que:

@vj

@wji

=
@(
P

iwjizi)

@wji

= zi (4.24)

que substituint en (4.23) ens proporciona l'equaci�o per l'avaluaci�o de

la derivada de l'error En respecte un pes wij:

@En

@wji

= Æjzi (4.25)
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Figura 4.10: Etapa de propagaci�o de l'error cap enrere

Aquesta equaci�o ens diu que la derivada buscada s'obt�e simplement

multiplicant el valor de Æ que hi ha a l'extrem �nal del pes en q�uesti�o,

per el valor de z que hi ha a l'extrem inicial del pes. En aquest moment,

ja nom�es ens falta determinar el valor de Æ:

El c�alcul de Æk per les unitats de sortida �es immediat:

Æk =
@En

@vk
=

@En

@yk

@yk

@vk
=

@En

@yk

' (vk)

@vk
= '0 (vk)

@En

@yk
(4.26)

Per avaluar el valor de Æ per les unitat ocultes, caldr�a rec�orrer novament

a la regla de la cadena, ja que l'�unic lligam entre En i vj �es a trav�es

dels valors de vk de les unitats que estan en capes superiors (Figura

4.10):

Æj =
@En

@vj
=
X
k

@En

@vk

@vk

@vj
(4.27)

La primera de les fraccions �es directament el valor Æk, ja que per de�ni-

ci�o Æk = @En

@vk
. El segon quocient el calculem tenint en compte que

vk =
P

j wkjzj i que zj = ' (vj):

@vk

@vj
=

@
�P

j
wkjzj

�
@vj

=
@
�P

j
wkj' (vj)

�
@vj

= wkj

@' (vj)

@vj
= wkj'

0 (vj)

(4.28)
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Finalment, substituint en (4.27) trobem la f�ormula de backpropagation:

Æj =
X
k

Ækwkj'
0 (vj) = '0 (vj)

X
k

Ækwkj (4.29)

que ens diu que el valor de Æ per una determinada unitat oculta es

pot determinar propagant les Æ0s enrere de les neurones superiors en la

xarxa. Com que ja hem calculat el valor de les Æ0s per les unitats de

sortida (4.26), podem aplicar recursivament (4.29) per avaluar les Æ0s

per totes les unitats ocultes de la xarxa feedforward.

A continuaci�o es mostra un esquema dels passos a seguir per calcular les

derivades de l'error En respecte a tots els pesos de la xarxa:

1. Aplicar un vector d'entrada xn i propagar-lo endavant per la xarxa

utilitzant les equacions vj =
P

iwjizi i zj = ' (vj). Aix�� trobarem les

activacions de totes les unitats ocultes i de sortida.

2. Calcular el valor Æk per totes les unitats de sortida utilitzant Æk =

'0 (vk)
@En

@yk
.

3. Propagar enrere el valor de les Æ0s utilitzant Æj = '0 (vj)
P

k Ækwkj, per

tal de trobar el valor de Æj per cada unitat oculta de la xarxa.

4. Calcular cadascuna de les derivades utilitzant @En

@wji
= Æjzi.

La derivada total de l'error, s'obt�e repetint els 4 passos anteriors per cada

patr�o del conjunt d'entrenament i fent-ne la suma:

@E

@wji

=

NX
n=1

@En

@wji

(4.30)

Exemple des del punt de vista anal��tic

Per acabar l'estudi de l'algoritme de backpropagation, estudiarem el proc�es

d'actualitzaci�o dels pesos que es realitza en una xarxa de 2 capes que s'en-
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trena amb l'algoritme de descens de gradient. Per calcular les derivades s'u-

tilitza backpropagation i considerem una funci�o de suma d'errors quadrats.

Suposem tamb�e que les neurones ocultes tenen una funci�o d'activaci�o sig-

mo��dal de tipus log��stica:

'(vj) =
1

1 + exp(�vj)
(4.31)

La funci�o log��stica t�e una propietat que la fa interessant, i �es que la seva

derivada es pot calcular a partir de la funci�o original:

'0(vj) = '(vj)(1� '(vj)) = zj(1� zj) (4.32)

D'altra banda, suposem que les unitats de sortida tenen funci�o d'activaci�o

lineal, amb el que:

'(vk) = vk (4.33)

'0(vk) = 1 (4.34)

La funci�o d'error quan s'introdueix l'n-�essim patr�o d'entrenament �es:

En =
1

2

CX
k=1

(yk � tk)
2

(4.35)

Suposem que fem un aprenentatge on-line, o sigui, que per cada patr�o d'en-

trenament que presentem a la xarxa, actualitzem el valor dels pesos, i que

ens trobem en un estat de temps (�) i volem calcular la correcci�o que s'ha

d'aplicar als pesos. Seguim els passos 1-4 indicats en l'apartat anterior:

1. Prenem un patr�o d'entrenament xn i el propaguem per la xarxa �ns a

obtenir els valors yk a la sortida.

2. Calculem Æk per les unitats de sortida:

Æk = '0 (vk)
@En

@yk
= 1

@
�
1
2

PC

k=1 (yk � tk)
2
�

@yk
= yk � tk (4.36)
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Figura 4.11: Corbes d'aprenentatge t��piques

3. Calculem Æj per les neurones ocultes:

Æj = '0 (vj)
X
k

Ækwkj = zj(1� zj)
X
k

Ækwkj (4.37)

4. Calculem les derivades per les unitats de sortida i per les unitats de la

primera capa (zi = xi):

@En

@wji

= Æjxi;
@En

@wkj

= Ækzj (4.38)

5. Actualitzem els pesos de la primera capa i de la capa de sortida:

w
(�+1)
ji = w

(�)
ji � �Æjxi; w

(�+1)

kj = w
(�)

kj � �Ækzj (4.39)

4.3.4 Realitzaci�o d'un experiment

Finalment, veurem el comportament de la xarxa en un problema real de

regressi�o. Per fer l'entrenament utilitzarem dos conjunts de dades, que s�on

el conjunt de dades d'entrenament pr�opiament dit i el conjunt de validaci�o.

El primer dels conjunts s'utilitzar�a per fer l'ajust dels pesos de la xarxa amb

el m�etode del descens de gradient. L'error de la xarxa respecte a aquests

valors tendir�a assimpt�oticament a un m��nim (pot ser local o global). Per

Sistemes de Reconeixement de Patrons 77



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

0
0.2

0.4
0.6

0.8
1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

 X

Valors reals de la funcio Z=1.9(1.35+ex·sin(13(x−0.6)2)·e−ysin(7y))

 Y

 Z

Figura 4.12: Funci�o per aprendre usant una xarxa Perceptr�o multicapa

decidir en quin moment s'ha d'aturar l'entrenament, s'utilitza el conjunt de

validaci�o, que �es un conjunt de dades adquirides independentment del conjunt

d'entrenament, i sobre el qual s'avalua cont��nuament la xarxa durant el proc�es

d'entrenament. Es decideix parar l'entrenament en el m��nim de la funci�o

d'error sobre el conjunt de validaci�o. Per determinar el comportament �nal

de la xarxa, aquesta s'avalua sobre un tercer conjunt de dades (independents

dels altre dos conjunts), el conjunt de test.

En la Figura 4.11 es mostra una forma t��pica de l'error mig en aquests tres

conjunts de dades al llarg del proc�es d'entrenament. Es pot observar, que

mentre l'error en el conjunt d'entrenament decreix mon�otonament, �es possible

que en el conjunt de validaci�o i en el conjunt de test no es segueixi aquesta

evoluci�o, o sigui, un error m��nim en el conjunt d'entrenament no garanteix un

m��nim en el conjunt de test. L'eix de les abscisses est�a representat a partir

de `epochs', on cada epoch representa un pas de l'algoritme en el que s'han

presentat tots patrons d'entrenament a la xarxa.

El conjunt de validaci�o es pot utilitzar com a criteri de parada a partir

de molts protocols. En el projecte, simplement hem escollit aturar el descens
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Figura 4.13: Corbes d'aprenentatge experimentals

de gradient en el m��nim de l'error de validaci�o, per�o cal tenir en compte

que hi ha t�ecniques m�es generals com cross-validation, que poden millorar la

precisi�o del resultat.

En l'exemple que es mostra a continuaci�o, s'ha entrenat una xarxa neu-

ronal per tal que resolgui un problema de regressi�o. Es pret�en que, donades

unes entrades x1 i x2 en l'interval [0,1], la xarxa ens retorni el valor de la

funci�o

y = 1:9
�
1:35 + exp(x1)sin(13(x1 � 0:6)2)exp(�x2)sin(7x2)

�
En la Figura 4.12, veiem la forma d'aquesta funci�o.

Per fer l'ajust, hem utilitzat una xarxa feedforward multicapa, amb una

topologia 2 � 5 � 5 � 1. Les neurones de les dues capes ocultes tenen una

funci�o d'activaci�o de tipus sigmo��dal log��stica, i la neurona de sortida una

funci�o d'activaci�o lineal. L'entrenament l'hem fet amb 400 punts de la funci�o

distribu��ts aleat�oriament en l'interval (x1; x2) 2 [0; 1]� [0; 1]. El conjunt de

validaci�o consta de 225 punts, tamb�e distribu��ts aleat�oriament dins el mateix

interval. Aplicant l'algoritme de backpropagation amb una taxa d'aprenen-

tatge � = 0:2, s'han obtingut les corbes d'aprenetatge de la Figura 4.13.
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Figura 4.14: Evoluci�o dels resultats de la regressi�o en diferents moments de

l'entrenament.

En la seq�u�encia d'imatges de la Figura 4.14, veiem com evoluciona l'ajust

de les dades d'entrenament en diferents moments de l'algoritme, i en la Figura

4.15, es mostra, per cadascuna de les imatges de la seq�u�encia anterior, quin

�es l'error absolut que hi ha entre la sortida desitjada i la sortida de la xarxa.

S'aprecia clarament la disminuci�o d'aquest error a mesura que augmentem

el nombre d'epochs.
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Figura 4.15: Evoluci�o de l'error de l'ajust en diferents moments de l'entre-

nament.

4.4 Self-Organizing Maps

A continuaci�o es parlar�a dels sistemes autoorganitzatius, considerant uns

tipus particulars de xarxes neuronals, conegudes com self-organizing maps

(SOM), tamb�e anomenades mapes de Kohonen. Aquest tipus de xarxa s'u-

tilitzar�a posteriorment com a pas previ en la implementaci�o de les funcions

de base radial (RBF's). Els self-organizing maps estan basats en un aprenen-

tatge competitiu, que consisteix en que les neurones de sortida de la xarxa

competeixen entre elles per ser activades, resultant que nom�es una neurona,

o un grup de neurones s'activa. La neurona de la capa de sortida que s'activa
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Figura 4.16: Xarxa de neurones bidimensional

s'anomena neurona guanyadora.

La manera d'implementar un mapa autoorganitzat �es situant les neurones

en els nodes d'una xarxa que normalment �es d'una o de dues dimensions. Tot

seguit es presenten diversos patrons d'entrada (est��muls), i les neurones es

reorganitzen entre elles de manera que per cada patr�o o classe de patrons

d'entrada s'activar�a un conjunt determinat de neurones, situades en una

regi�o concreta de l'espai. Aix��, les posicions de les neurones en la xarxa s�on

indicatives de propietats estad��stiques intr��nseques en els patrons d'entrada.

4.4.1 Proc�es d'autoorganitzaci�o

Amb els SOM's es pret�en realitzar una formaci�o de clusters (grups), o sigui,

transformar un senyal d'entrada de dimensi�o arbitr�aria en una mapa discret

uni o bidimensional, de manera que les relacions de proximitat es continu��n

mantenint el m�axim possible. En la Figura 4.16, veiem un exemple d'una

t��pica disposici�o bidimensional, en la que cada neurona est�a totalment con-

nectada als nodes d'entrada. Quan es presenta un patr�o d'entrada, s'activa

una regi�o de la xarxa, mentre que la resta es mant�e impassible. La posici�o
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d'aquesta regi�o varia d'un patr�o d'entrada a un altre, de manera que per asse-

gurar un proc�es d'autoorganitzaci�o �optim cal presentar els patrons d'entrada

un n�umero su�cient de vegades.

Els passos en la implementaci�o de l'algoritme de self-organization maps

s�on els seg�uents:

1. Inicialitzaci�o dels pesos: Els pesos de les connexions entre les neu-

rones es solen inicialitzar a petits valors aleatoris, de manera que no es

fa cap ordenaci�o a priori de la xarxa.

2. Competici�o: Les neurones calculen el valor de la funci�o discriminant

per cada patr�o d'entrada, tal que la neurona amb un major valor de la

funci�o discriminant ser�a la guanyadora. En el nostre cas, la funci�o dis-

criminant escollida, ser�a la dist�ancia eucl��dea entre el patr�o d'entrada

i els pesos de cadascuna de les neurones (la neurona guanyadora ser�a

la que tingui els pesos m�es pr�oxims al patr�o d'entrada).

3. Cooperaci�o: La neurona guanyadora determina el centre de la regi�o

de la xarxa que s'excitar�a, i representa la base per la cooperaci�o amb

les neurones del seu entorn.

4. Ajust dels pesos de la xarxa: Com a �ultima etapa, les neurones

excitades ajusten els seus pesos per tal d'incrementar el valor de la

seva funci�o discriminant en relaci�o al patr�o d'entrada. En el mapa

autoorganitzat que hem implementat en el projecte, aix�o signi�ca que

els pesos s'adapten de manera que la seva dist�ancia eucl��dea respecte al

patr�o d'entrada disminueixi. A partir d'aquest ajust, quan s'apliqui un

patr�o d'entrada similar, l'excitaci�o de les neurones que han modi�cat

els pesos ser�a major.

Tot seguit, es descriuran m�es formalment els passos 2,3,4 de l'algoritme.
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Notaci�o que s'utilitzar�a

Per descriure els mapes autoorganitzats utilitzarem la notaci�o que indiquem

a continuaci�o. Alguns par�ametres s�on id�entics als ja especi�cats en l'apartat

4.3.2, per�o n'hi ha alguns d'addicionals:

� N : n�umero de mostres d'entrenament que utilitzarem.

� M : n�umero d'entrades de la xarxa.

� L : n�umero total de neurones de la xarxa.

� xn = (xn1 : : : x
n
M)

>
: vector d'entrada per l'n-�essima mostra d'entrena-

ment.

� wj : vector que agrupa els pesos de la j-�essima neurona de la xarxa.

� (�) : indicador de l'estat de temps en un proc�es iteratiu.

� Hj;i : funci�o d'excitaci�o centrada en la i-�essima neurona i avaluada

sobre la j-�essima neurona.

� � : rati d'aprenentatge.

C�alcul de la neurona guanyadora

Tal com veiem en la Figura 4.16, cada neurona est�a connectada a totes les

entrades de la xarxa, per tant, donat un vector d'entrada de dimensi�o M ,

xn = (xn1 : : : x
n
M )

>
, tindrem un vector de pesos tamb�e de dimensi�o M per

cadascuna de les L neurones. Aix��, el vector de pesos per la neurona j-�essima

ser�a: wj = (wj1 : : : wjM)
>
.

La forma m�es simple de determinar la millor correspond�encia entre el

vector d'entrada xn i el conjunt de vector de pesos wj, �es escollir la neurona

que minimitza la dist�ancia eucl��dea entre els dos vectors. Si utilitzem la
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notaci�o g (x) per identi�car la neurona que m�es coincideix amb el vector x,

(l'anomenarem neurona guanyadora), podem trobar g (x) a partir de:

g (x) = argmin
j
kx�wjk (4.40)

Proc�es de cooperaci�o

La neurona que en l'etapa anterior s'ha determinat com a guanyadora, repre-

senta el centre d'un entorn de cooperaci�o de neurones. Aquesta cooperaci�o

es produeix en el sentit que la neurona guanyadora genera una regi�o d'ex-

citaci�o de neurones, en la que les neurones que t�e m�es a prop tenen un nivell

d'excitaci�o major que les neurones que n'estan m�es allunyades.

Hi ha diverses formes per de�nir aquestes �arees d'excitaci�o, per�o en qual-

sevol cas s'han de complir els seg�uents requeriments:

1. La funci�o d'excitaci�o ha de ser sim�etrica entorn la neurona guanyadora,

en la que ha de tenir un valor m�axim.

2. L'amplitud de la funci�o d'excitaci�o ha de decr�eixer mon�otonament amb

la distancia al centre.

Una t��pica funci�o que s'escull i que compleix aquests requeriments, �es la

funci�o Gaussiana (Figura 4.17(a)). Com que les neurones de la xarxa repre-

senten una regi�o discretitzada, les funcions d'excitaci�o tamb�e es discretitzen

al fer les simulacions. D'aquesta manera, la funci�o d'excitaci�o Gaussiana, es

sol aproximar per una funci�o triangular (Figura 4.17(b)).

En alguns casos, la funci�o d'excitaci�o decreix �ns a valors negatius. Es

diu que aquesta zona �es una regi�o inhibidora. En la Figura 4.17(c) veiem

la funci�o del barret mexic�a, que �es d'aquest tipus, i en la Figura 4.17(d) la

versi�o discreta que s'utilitza.
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Figura 4.17: Diferents tipus de funcions d'excitaci�o: (a)Gaussiana

(b)Aproximaci�o de la funci�o gaussiana en el cas discret (c)Barret mexic�a

(d)Aproximaci�o del barret mexic�a en el cas discret

En el projecte hem utilitat la versi�o discreta de la funci�o Gaussiana.

Proc�es d'ajust

En la darrera etapa de l'algoritme es realitza un ajust dels pesos de la xarxa.

Per tal que es pugui fer el proc�es d'autoorganitzaci�o, el vector de pesos wj

de la j-�essima neurona ha de modi�car-se en funci�o del vector d'entrada xn.

Donat un vector d'entrada xn i un estat de temps � l'actualitzaci�o del vector

de pesos wj segueix la seg�uent relaci�o:

w
(�+1)
j = w

(�)
j + �(�)Hj;i(x

n
�w

(�)
j ) (4.41)

on Hj;i �es la funci�o d'excitaci�o centrada en la i-�essima neurona (la guanyado-

ra) i avaluada sobre la neurona j-�essima, i �(�) �es el rati d'aprenentatge de
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Figura 4.18: Distribuci�o de les dades d'entrada per l'experiment

l'algoritme. El rati d'aprenentatge �(�) �es convenient que sigui variable en el

temps. En el projecte s'ha escollit que tingui una caiguda lineal, entre un

valor m�axim �max i una valor m��nim �min.

4.4.2 Realitzaci�o d'un experiment

Tot seguit s'aplicar�a l'algoritme de Self-Organizing maps a la resoluci�o d'un

problema que sol apar�eixer en la majoria de la literatura referent als SOM's.

Es tracta de determinar la posici�o dels clusters de dintre un quadrat on els

punts estan distribu��ts uniformement (Figura 4.18).

Per determinar la posici�o dels clusters, s'utilitzar�a una xarxa de koho-

nen bidimensional, amb 100 neurones distribu��des en 10 �les i 10 columnes.

Els pesos de les neurones s'inicialitzen a valors aleatoris, i durant el proc�es

d'entrenament, quan s'ha determinat la neurona guanyadora, la funci�o d'ex-

citaci�o inclou les neurones que estan immediatament a sobre, sota, esquerra

i dreta de la neurona guanyadora (Figura 4.19). L'ajust d'aquestes neurones

es fa segons (4.41), on el par�ametre � disminueix linealment en cada epoch

entre un valor m�axim de �max = 0:09 i �min = 0:01. Cal tenir en compte, que

en cada epoch, es presenten a la xarxa totes les dades d'entrada.

En la seq�u�encia d'imatges de la Figura 4.20, es representen els valors
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Figura 4.19: Entorn d'excitaci�o que genera la neurona guanyadora per una

xarxa de Kohonen bidimensional

dels pesos de les neurones en l'espai d'entrada, i les l��nies que connecten a

les neurones ve��nes (a trav�es de �les i columnes). El resultats al llarg del

proc�es d'aprenentatge (un total de 2000 epochs), demostren la converg�encia

de l'algoritme, on el posicionament �nal dels clusters assimila perfectament

la distribuci�o uniforme de les dades d'entrada.

4.5 Radial-Basis Functions

Les xarxes neuronals Perceptr�o multicapa que s'han descrit en l'apartat 4.3

estan basades en unes unitats de proc�es que calculen funcions no lineals de

les entrades i les combinen mitjan�cant un conjunt de pesos. Tot seguit,

estudiarem un altre tipus de xarxa neuronal que tamb�e hem implementat en

el projecte, i que representa un enfoc diferent en la forma de manipular les

dades que s'entren a la xarxa. Aquests xarxes s�on les radial-basis functions

(RBF), que tenen com a caracter��stica rellevant, el fet que l'activaci�o de les

unitats ocultes ve determinada per la dist�ancia entre el vector d'entrada i

un cert vector prototipus. En certa manera, �es com si les unitats ocultes

proporcionessin una base arbitr�aria pels patrons d'entrada.

El proc�es d'entrenament d'aquestes xarxes inclou dues etapes ben dife-
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Figura 4.20: Evoluci�o de l'algoritme SOM.
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renciades: en primer lloc, utilitzant m�etodes d'aprenentatge no-supervisat

(utilitzant nom�es els vectors d'entrada, sense tenir en compte quin �es el valor

de sortida desitjat) es determinen els par�ametres que regeixen les funcions

de base corresponents a les unitats ocultes. En la segona etapa, s'ajusten

els pesos de la capa �nal de la xarxa, que si tenen una funci�o d'activaci�o

lineal simplement representa solucionar un problema lineal. Aquesta divisi�o

de l'aprenentatge en dos sub-problemes m�es simples, fa que l'entrenament de

les RBF's sigui m�es r�apid que el de les xarxes neuronals Perceptr�o multicapa.

En els seg�uents apartats, descriurem els conceptes matem�atics sobre els

que es recolzen aquestes xarxes, i veurem els passos que s'han seguit per im-

plementar una RBF en la seva topologia m�es b�asica, que �es la que correspon

a una xarxa de tres capes, que s�on una capa de nodes d'entrada, una capa

de neurones ocultes i una capa de neurones de sortida.

4.5.1 Notaci�o que s'utilitzar�a

De la mateixa manera que en els apartats anteriors, �es convenient de�nir

pr�eviament la notaci�o que s'utilitzar�a en l'estudi particular de les RBF's:

� N : n�umero de mostres d'entrenament que utilitzarem.

� M : n�umero d'entrades de la xarxa.

� C : n�umero de sortides de la xarxa.

� L : n�umero de funcions de base. Veurem que per aconseguir una inter-

polaci�o exacta s'escull L = N , per�o en un cas general L << N .

� xn = (xn1 : : : x
n
M)

>
: vector d'entrada per la n-�essima mostra d'entrena-

ment.

� w : vector que agrupa tots els par�ametres (pesos i bias) de la xarxa.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 90



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

� yk (x
n;w) : Sortida de la k-�essima unitat de la xarxa, com a funci�o de

xn i w.

� t = (t1 : : : tn)
>
: vector de sortides desitjades per tots els n patrons

d'entrenament, suposant que la sortida desitjada de cada patr�o �es uni-

dimensional. Cal notar la difer�encia entre aquest vector i el vector

tn = (tn1 : : : t
n
C)
>
, que representa la sortida desitjada (multidimensio-

nal) per una sola mostra (la n-�essima).

� 	 : funci�o que donat un vector d'entrada xn, retorna exactament la

sortida desitjada tn.

� � : funcions de base a partir de les quals generem �

� �j = (�1j : : : �Mj)
>
: Centre de la j-�essima funci�o de base.

� � : matriu que cont�e les funcions base per totes les dades d'entrada.

4.5.2 Problema de la interpolaci�o exacta

Tots els conceptes matem�atics sobre els que els fonamenten les RBF's es

poden veure des del punt de vista del problema de la interpolaci�o de dades

en l'espai multi-dimensional. Amb aquest punt de vista, l'aprenentatge cor-

respon a determinar la superf��cie en un espai multi-dimensional que millor

ajusta a les dades d'entrada, on la bondat de l'ajust es mesura amb algun

criteri estad��stic.

Considerem una xarxa feedforward amb una capa de M nodes d'entrada,

una capa de neurones ocultes i una sola neurona de sortida (s'ha escollit una

xarxa amb una sola sortida per facilitar l'explicaci�o, per�o la generalitzaci�o

del problema de la interpolaci�o a un cas amb una sortida multidimensional

�es immediat). El conjunt d'entrenament consta de N patrons d'entrada xn

i l'objectiu �es trobar una funci�o 	 : <N
! <

1 de manera que per cadascun

d'aquest patrons:
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	 (xn) = tn; n = 1; : : : ; N (4.42)

En la t�ecnica de les funcions de base radial, s'introdueixen un conjunt de

N funcions de base (una per cada patr�o d'entrada) del tipus � (kx� xnk) on

�(�) �es algun tipus de funci�o no lineal i kx�xnk �es una funci�o que dep�en de la

dist�ancia (generalment s'escull la dist�ancia eucl��dea entre els vectors x i xn).

Llavors, la funci�o 	 es genera a partir d'una combinaci�o lineal d'aquestes

funcions de base:

	(x) =

NX
n=1

wn� (kx� xnk) (4.43)

Podem observar que els vectors coneguts xn es prenen com a centres de les

funcions de base radial.

Si tenim en compte tots els patrons d'entrenament, podem escriure l'e-

quaci�o 4.43 en forma matricial:

2
666664

�11 �12 : : : �1N

�21 �22 : : : �2N
...

...
...

...

�N1 �N2 : : : �NN

3
777775

2
666664

w1

w2

...

wN

3
777775 =

2
666664

t1

t2

...

tN

3
777775 (4.44)

on �ij = � (kxi � xjk). Si es de�neixen els vectors t =
�
t1 : : : tN

�>
i

w = (w1 : : : wN)
>
com el vector de respostes desitjades i el vector de pesos

lineals respectivament, i escrivim la matriu N � N d'elements �ij (matriu

d'interpolaci�o) com �, trobem una expressi�o matricial per (4.44):

�w = t (4.45)

Suposant que la matriu� no �es singular i que per tant existeix la matriu
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inversa ��1
, podem solucionar (4.45) fent:

w = ��1t (4.46)

S'ha demostrat que per un gran conjunt de funcions �( ) la matriu � �es

no singular si els valors d'entrada s�on diferents. D'aquesta manera, s'obt�e un

vector de pesos w que s�on soluci�o exacta al problema de la interpolaci�o, o

sigui, obtenim una funci�o 	(x) que passa per tots els punts d'entrenament.

D'entre les possibles funcions �( ), s�on particularment interessants en l'estudi

de les RFB's les seg�uents:

1. Funcions multiquadrades:

�(r) =
�
r2 + �2

��
0 < � < 1 (4.47)

on el par�ametre � constrola la suavitat de la interpolaci�o

2. Funcions multiquadrades inverses:

�(r) =
1

(r2 + �2)
� � > 0 (4.48)

3. Funcions Gaussianes:

�(r) = exp

�
�

r2

2�2

�
(4.49)

Si generalitzem al cas d'una sortida multidimensional, tenim que cada

vector d'entrada xn s'ha de transformar exactament a un vector de sortida

tn = (tn1 : : : t
n
C)
>
. En aquest cas caldr�a resoldre C sistemes de N equacions

com l'anterior, un per cada component de sortida. Per exemple, per la k-

�essima funci�o de base:

	k(x
1) =

PN

n=1wkn� (kx
1
� xnk) = t1k

...

	k(x
N) =

PN

n=1wkn�
�
kxN � xnk

�
= tNk

9>>=
>>; (4.50)
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Figura 4.21: Interpolaci�o exacta amb un conjunt de dades que contenen soroll

Si reescrivim aquestes equacions en forma matricial,0
BB@

�
�
kx1 � x1

0

k
�

: : : �
�
kx1 � xN

0

k
�

...
...

...

�
�
kxN � x1

0

k
�

: : : �
�
kxN � xN

0

k
�
1
CCA
0
BB@

wk1

...

wkN

1
CCA =

0
BB@

t1
0

k

...

tN
0

k

1
CCA (4.51)

veiem que la soluci�o pels pesos wkn �es immediata, tamb�e suposant que

existeix la inversa de la matriu �.

4.5.3 Xarxes neuronals RBF

Les funcions de base radial que s'han comentat en l'apartat anterior pro-

porcionen una interpolaci�o exacta sobre les dades d'entrenament. Per�o aix�o

pot ser que no sigui desitjable en situacions on es vol fer un ajust a una

determinada funci�o per�o les dades de qu�e es disposen contenen soroll (Figu-

ra 4.21). En aquest cas interessa fer un ajust m�es suau a les dades, i aix�o

s'aconsegueix introduint una s�erie de modi�cacions al procediment de la in-

terpolaci�o exacta, proporcionant-nos el que s�on les xarxes de funci�o de base

radial. Les modi�cacions que es solen introduir s�on les seg�uents:
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Figura 4.22: Topologia d'una xarxa neuronal RBF. Els elements �ij de l'e-

quaci�o 4.53 corresponen a la l��nia de connexi�o de l'entrada j-�essima amb la

i-�essima funci�o de base, mentre que els pesos wkj fan refer�encia a la connexi�o

entre la j-�essima funci�o de base i la k-�essima unitat de sortida.

1. Es redueix la complexitat del sistema prenent un nombre L de funcions

de base molt menor que el nombre N de patrons d'entrenament.

2. No es restringeix a que els centres de les funcions de base estiguin

situats en una de les dades d'entrenament.

3. Enlloc de seleccionar un par�ametre �, cada funci�o de base t�e la seva

pr�opia amplada �j, el valor de la qual es determina durant l'etapa

d'entrenament.

Aplicant aquestes modi�cacions a les equacions d'interpolaci�o exacta,

s'arriba a que la k-�essima sortida d'una xarxa neuronal RBF �es:

yk (x) =

LX
j=0

wkj�j (x) (4.52)

El bias wk0 s'ha incl�os dins el sumatori afegint una funci�o de base addicional

�0 = 1.
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En la xarxa RBF implementada en el projecte s'han utilitzat funcions de

base Gaussianes de la forma:

�j (x) = exp

�
�
kx� �jk

2

2�2
j

�
(4.53)

on �j = (�1j : : : �Mj)
>
�es el vector que determina el centre de la funci�o de

base �j.

Aquesta transformaci�o es pot representar a partir d'un diagrama de xarxa

neuronal tal com es mostra en la Figura 4.22.

4.5.4 Entrenament de la xarxa RBF

En aquest apartat s'exposar�a el procediment que es segueix per entrenar

les xarxes RBF, en la que s'ajusten els par�ametres de la xarxa, que s�on els

centres �j de les funcions membre, la seva amplada �j i els valors wkj de la

segona capa de pesos.

A difer�encia de l'entrenament que s'efectuava en les xarxes Perceptr�o mul-

ticapa en la que tots els par�ametres de la xarxa s'ajustaven simult�aniament,

en les RBF's, l'etapa d'entrenament consta de dues etapes diferents: primer

a trav�es d'un aprenentatge no supervisat, es determinen els par�ametres de les

funcions de base (els centres �j i l'amplada �j, pel cas de funcions Gaussianes

esf�eriques). A continuaci�o, s'ajusten els pesos wkj utilitzant un aprenentatge

supervisat, on de cada vector d'entrada xn se'n coneix la seva corresponent

sortida desitjada tn. L'etapa d'entrenament es simpli�ca signi�cativament

en quant a la complexitat de c�alcul respecte al que es realitzava per les xarxes

Perceptr�o multicapa, ja que ara nom�es cal aplicar l'algoritme de backprop-

agation per la capa de sortida. A m�es, quan la funci�o d'activaci�o de les

neurones de sortida sigui lineal, els valors �optims del pesos wkj es poden

determinar anal��ticament a partir d'un producte de matrius.
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Ajust de les funcions de base

Una dels principals avantatges de les xarxes RBF respecte als Perceptr�o

multicapa, �es la possibilitat d'ajustar els par�ametres de les unitats ocultes

(cadascuna modelitza una funci�o de base) sense haver de fer una optimitzaci�o

global no-lineal de la xarxa. Aquests par�ametres s'haurien d'ajustar de ma-

nera que representessin adequadament la distribuci�o de probabilitat de les

dades d'entrada.

En primer lloc cal determinar la posici�o del centres �j. Aquesta etapa t�e

una gran repercussi�o en el comportament �nal de l'algoritme. Per exemple,

una opci�o podria ser situar una funci�o de base en cada vector d'entrada

del conjunt d'entrenament. Per�o com que els vector d'entrenament solen

apar�eixer en grups, resultaria que tindr��em m�es unitats ocultes (funcions de

base) de les necess�aries, alentint la operaci�o d'entrenament.

Una millor opci�o consisteix en determinar el centre dels grups de vectors

d'entrada i posicionar cada funci�o de base en el centre d'un d'aquests grups.

Per aix�o hem utilitzat l'algoritme de clustering basat en elsmapes de Kohonen

que s'ha explicat detalladament en l'apartat anterior. Amb aquesta t�ecnica

d'aprenentatge no supervisat, situem un nombre de funcions de base establert

a priori, sobre l'espai d'entrada, de manera que quan l'algoritme ha convergit,

els punts pr�oxims en el mapa de Kohonen, tenen posicions pr�oximes en l'espai

d'entrada.

C�alcul de les amplades �j de cada funci�o de base

L'elecci�o del di�ametre de les funcions de base, determinat pels valors �j, pot

tenir enorme inu�encia en la precisi�o del sistema. L'objectiu �es cobrir tot

l'espai d'entrada amb funcions distribu��des el m�es uniformement possible.

Per les neurones que tenen els centres molt separats dels altres, �j ha de

tenir un valor su�cientment gran per cobrir tot l'espai buit, mentre que per
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neurones situades en zones amb una elevada concentraci�o de centres �j, el

valor de �j ha de ser menor.

En el projecte, una vegada s'han determinat els centres del clusters uti-

litzant l'algoritme SOM, assignem cadascun dels patrons d'entrenament al

cluster m�es pr�oxim, i establim el valor de � a la desviaci�o est�andard dels

patrons assignats al grup:

�j =

sPNj

i=1

�
xi � �j

�2
Nj

(4.54)

, on kxi � �jk
2 < kxi � �kk

2
8k 6= j;

P
j Nj = N .

Ajust del vector de pesos de l'�ultima capa

Una vegada s'han determinar els centres i �0s, cal determinar els pesos que

uneixen les neurones ocultes amb la darrera capa. Per aix�o farem un aprenen-

tatge supervisat, en el que es proporcionaran a la xarxa les parelles entrada-

sortida desitjada, (xn; tn).

Aquest entrenament es pot fer molt r�apidament si les funcions d'acti-

vaci�o de les unitats de sortida s�on lineals. En aquest cas, es pot determinar

el conjunt de pesos wkj simplement a partir del producte matricial de la

pseudoinversa de � per una matriu N � C que com a �les cont�e els vectors

de valors desitjats tn.

Per no restringir les unitats de sortida a una funci�o d'activaci�o lineal, hem

ajustat els pesos de la darrera capa amb un descens de gradient aplicant l'al-

goritme de backpropagation (ja comentat en l'estudi de les xarxes Perceptr�o

multicapa). Aquest m�etode d'optimitzaci�o no lineal permet fer l'entrenament

d'una xarxa RBF amb funcions d'activaci�o no-lineals a la capa de sortida.

Tot i que s'augmenta el temps de c�alcul respecte a la soluci�o anal��tica per
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Figura 4.23: (a) El Perceptr�o multicapa utilitza regions de decisi�o generades

a partir d'hiperplans. (b) Les xarxes RBF aproximen cada classe amb una

funci�o de distribuci�o.

sortides lineals, el m�etode d'aprenentatge de la xarxa RBF continua essent

molt m�es �optim que la del Perceptr�o multicapa, ja que el backpropagation

nom�es s'utilitza per ajustar la darrera capa de pesos (la primera capa de

pesos s'ha ajustat en l'etapa pr�evia d'entrenament no supervisat).

4.5.5 Comparaci�o del les RBF's amb els Perceptrons

multicapa

Tot i que les funcions de base radial i els Perceptrons multicapa desenvolu-

pen tasques molt similars en el que es refereix a t�ecniques d'aproximaci�o de

funcions no-lineals en espais multidimensionals, les estructures particulars

dels dos tipus de xarxa s�on molt diferents. Algunes de les difer�encies m�es

importants entre les xarxes RBF i els Perceptrons multicapa s�on les seg�uents:

1. Les xarxes RBF (en la seva forma m�es b�asica) tenen una estructura

simple, que consisteix de dues capes de pesos; la primera cont�e els

par�ametres de les funcions de base i la segona els pesos que fan una

combinaci�o lineal dels nivells d'activaci�o de les funcions de base per
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tal de generar la sortida. El Perceptr�o multicapa, en canvi, sol tenir

diverses capes de pesos amb una connectivitat relativament complexa.

2. Les unitats ocultes del Perceptr�o multicapa depenen de sumatoris pon-

derats de les dades d'entrada, transformades per funcions d'activaci�o

mon�otones (funcions d'activaci�o no mon�otones de tipus sinus o cosinus

no s�on pr�opies del Perceptr�o multicapa). Aix�o fa que per problemes de

classi�caci�o les fronteres de decisi�o estiguin generades amb hiperplans

sobre l'espai d'entrada. Les unitats ocultes de les RBF's, en canvi,

calculen la dist�ancia del vector d'entrada a un conjunt de prototipus,

implicant que les fronteres de decisi�o siguin hiperesferes i les classes es

puguin classi�car assignant-los una funci�o de distribuci�o local (veure

Figura 4.23).

3. En el Perceptr�o multicapa, donat un vector d'entrada hi haur�a moltes

unitats que contribuiran a determinar el valor de la sortida (repre-

sentaci�o distribu��da). Aix�o fa que durant l'entrenament es produei-

xin `interfer�encies' entre les activacions de les unitats ocultes i que el

proc�es d'aprenentatge pugui ser molt lent. D'altra banda, les RBF's

solen utilitzar funcions de base localitzades respecte a l'espai d'entrada,

de manera que per un determinat patr�o d'entrada nom�es s'activaran

signi�cativament un nombre redu��t d'unitats ocultes, evitant aix�� els

problemes d'interfer�encia.

4. Durant l'entrenament d'un Perceptr�o multicapa, tots els par�ametres de

la xarxa es determinen simult�aniament amb un proc�es d'aprenentatge

supervisat. Per les RBF's l'entrenament es fa en dues etapes, primer

un aprenentatge no-supervisat per parametritzar les funcions de base i

tot seguit un aprenentatge supervisat per ajustar els pesos de la capa

de sortida.
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Figura 4.24: Resultats de l'algoritme SOM sobre l'espai d'entrada. Els punts

corresponen als centres dels clusters i els cercles al valor de l'amplada � del

cluster

4.5.6 Realitzaci�o d'un experiment

Per acabar aquesta secci�o dedicada a les xarxes RBF s'explicar�a un ex-

periment. Per tal de poder fer una comparativa amb les xarxes Perceptr�o

multicapa, l'experiment ser�a el mateix que s'ha explicat en l'apartat 4.3.4,

o sigui, s'utilitzar�a una xarxa RBF per fer una interpolaci�o de la funci�o

y = 1:9 (1:35 + exp(x1)sin(13(x1 � 0:6)2)exp(�x2)sin(7x2)).

En l'etapa d'ajust dels par�ametres de les funcions de base fem servir l'al-

goritme SOM per determinar els centres dels clusters en l'espai d'entrada. Les

dades d'entrenament estan distribu��des uniformement dins d'interval [0; 1],

tal com es mostra en la Figura 4.18. Hem executat l'algoritme de Kohonen

amb una xarxa unidimensional de 25 neurones i una inicialitzaci�o aleat�oria

dels pesos, que es van ajustant iterativament utilitzant uns ratis d'aprenen-
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Figura 4.25: Corbes d'error experimentals. La converg�encia de les RBF's es

produeix molt m�es r�apidament que en el Perceptrons multicapa

tatge entre uns valors de � = 0:09 i � = 0:01. La dimensi�o de la �nestra

d'excitaci�o �es 0 (nom�es s'actualitza la neurona guanyadora) i s'han realitzat

1000 epochs. Amb aquesta con�guraci�o de par�ametres, obtenim la posici�o

dels centres dels clusters �j. A continuaci�o apliquem l'expressi�o 4.54 per de-

terminar l'amplada �j de cadascun d'aquests clusters. Els resultats d'aquesta

etapa es representen en la Figura 4.24. Cal tenir en compte, que tot i que en

aquesta imatge apareix el valor de la funci�o, per obtenir els clusters nom�es

hem tingut en compte els valors d'entrada (aprenentatge no supervisat).

Una vegada s'han determinat els clusters de l'espai d'entrada i les seves

dimensions, realitzem un aprenentatge supervisat per tal de fer l'ajust dels

pesos wkj que uneixen les neurones ocultes amb les neurones de sortida. Per

aix�o apliquem el m�etode de descens de gradient, calculant les derivades amb

l'algoritme de descens de gradient. A difer�encia del descens de gradient que

aplic�avem per entrenar les xarxes Perceptr�o multicapa, amb les RBF's acon-

seguim la converg�encia del m�etode amb un nombre molt inferior d'epochs.

Si comparem les gr�a�ques de les Figures 4.13 i 4.25, es comprova que pel

Perceptr�o Multicapa no s'obt�e un bon ajust �ns aproximadament als 5000

epochs. En la RBF, obtenim aquest bon ajust als 50 epochs !!.
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Figura 4.26: Evoluci�o dels resultats de l'aprenentatge d'una RBF. Comparar

visualment la bondat de l'ajust amb la Figura 4.12, on apareix al forma de

la funci�o desitjada

En la seq�u�encia d'imatges de la Figura 4.26 veiem com evoluciona l'ajust

de la xarxa en aquesta segona etapa d'entrenament supervisat.
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4.6 Implementaci�o de la xarxa Perceptr�o mul-

ticapa

En els seg�uents apartats es comentaran els detalls principals de les estructures

de dades, classes i funcions que s'han utilitzat en el proc�es d'implementaci�o

de la xarxa Perceptr�o multicapa, del mapa autoorganitzat de Kohonen i de

la xarxa RBF. Les classes b�asiques s'han adaptat d'un software desenvolupat

a la universitat de Pittsburg que s'ha modi�cat per adequar-se a les nostres

necessitats.

El llenguatge de programaci�o utilitzat ha estat el `C++', amb el que s'ha

de�nit l'estructura de la xarxa neuronal utilitzant les classes i recursos que

ens ofereix el llenguatge com l'her�encia. Comen�carem descrivint les classes

utilitzades per implementar el Perceptr�o multicapa, i el signi�cat dels seus

m�etodes i atributs.

Les classes b�asiques que s'han de�nit per implementar la xarxa neuronal

Perceptr�o multicapa, s�on les classes Back Topology i la classe NeuralB.

Aquestes serien les estructures que estarien a m�es alt nivell, per�o tal com

es pot veure en la Figura 4.27, estan formades per classes a m�es baix nivell,

que es descriuran en les seg�uents seccions.

4.6.1 Classe Processing units

Aquesta �es la classe b�asica que utilitzem per modelitzar les propietats de

la unitat de proc�es (neurona). En la Taula 4.2 en veiem els seus m�etodes i

atributs, que comentem breument:

� int number of input units:

N�umero d'entrades a la neurona.
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Figura 4.27: Relaci�o entre les classes utilitzades per implementar la xarxa

neuronal Perceptr�o multicapa. Les etxes cont��nues indiquen que la classe

origen �es pare de la classe dest�� (relaci�o d'her�encia), mentre que les et-

xes discont��nues indiquen que la classe origen s'utilitza per de�nir algun

par�ametre de la classe dest��.

� oat *processing unit input:

Vector d'entrades a la neurona provinents de la sortida de les neurones

de la capa precedent o b�e directament de l'entrada.

� oat *weight of inputs:

Vector de pesos que ponderen les entrades a la neurona.

� oat bias:

Bias de la neurona.

� oat output signal:

Valor de sortida de la neurona.
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class Processing units

f

public:

int number of input units;

oat *processing unit input;

oat *weight of inputs;

oat bias;

oat output signal;

oat error information term;

oat *weight correction term;

oat bias correction term;

oat sum of weighted inputs;

void establish array of processing unit inputs (void);

void establish weight vector for processing units (void);

void calculate output signal (int activation function);

oat calculate output signal derivative (int activation function);

void calculate weight and bias correction terms ( oat learning rate);

void update weights and biases (void);

Processing units( );

�Processing units( );

g

Taula 4.2: Classe Processing units.

� oat error information term:

Valor de Æ que es calcula en l'algoritme de backpropagation (equacions

(3.26) i (3.27), que s�on la derivada de l'error en funci�o de la sortida de

la neurona).
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� oat *weight correction term:

Vector de correcci�o que s'aplica als pesos d'entrada a la neurona, en

l'algoritme d'aprenentatge de descens de gradient.

� oat bias correction term:

Correcci�o del bias de la neurona que s'obt�e en l'etapa de descens de

gradient.

� oat sum of weighted inputs:

Suma de les entrades a la neurona, ponderades pel vector de pesos.

� void establish array of processing unit inputs (void):

Alocata el vectors d'entrades, el vectors de pesos i la correcci�o d'aquests

pesos, per una neurona determinada.

� void establish weight vector for processing units (void):

Inicialitza els vector de pesos d'entrada a una neurona, a un valor

aleatori entre �1 i 1.

� void calculate output signal (int activation function):

Calcula la sortida d'una neurona en funci�o del valor de la funci�o d'acti-

vaci�o.

Par�ametre d'entrada:

1. activation function: Enter que representa el tipus de funci�o

d'activaci�o de la neurona.

� oat calculate output signal derivative (int activation function):

Calcula la derivada de la funci�o d'activaci�o de la neurona, en funci�o de

la sortida.

Par�ametre d'entrada:

1. activation function: Enter que representa el tipus de funci�o

d'activaci�o de la neurona.
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class Hidden units : public Processing units

f

public:

void calculate hidden error information term(int activation function);

g

Taula 4.3: Classe Hidden units .

� void calculate weight and bias correction terms ( oat learning rate):

Calcula els termes de correcci�o dels pesos i bias segons l'algoritme de

descens de gradient o actualitza els pesos i bias amb el terme de cor-

recci�o calculat.

Par�ametre d'entrada:

1. learning rate: Rati d'aprenentatge de l'algoritme de descens de

gradient.

� void update weights and biases (void):

Suma el terme de correcci�o als pesos i bias de la neurona.

� Processing units( ):

Constructor de la classe Processing units. S'inicialitzen alguns par�ametres.

�
�Processing units( ):

Destructor de la classe Processing units( ).

4.6.2 Classe Hidden units

Classe derivada de Processing units( ) que incorpora la seg�uent funci�o

espec���ca per les neurones ocultes:
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class Output units : public Processing units

f

public:

oat absolute error difference;

oat error difference squared;

void calculate output error information term(oat targ val, int af);

g

Taula 4.4: Classe Output units .

� void calculate hidden error information term(int activation function):

Calcula el terme Æ (error information term), propi de l'algoritme de

backpropagation, per una neurona oculta.

Par�ametre d'entrada:

1. activation function: Enter que representa la funci�o d'activaci�o

4.6.3 Classe Output units

Classe derivada de Processing units( ), amb funcions i par�ametres es-

pec���cs per les neurones de sortida:

� oat absolute error difference:

Difer�encia absoluta entre la sortida desitjada i real de la neurona.

� oat error difference squared:

Error quadr�atic per la neurona de sortida.

� void calculate output error information term(oat targ val, int af):

Calcula el terme Æ (error information term), per les neurones de sor-
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class Hidden layer

f

public:

int nodes in hidden layer;

Hidden units *node in hidden layer;

�Hidden layer( );

g

Taula 4.5: Classe Hidden layer.

tida.

Par�ametres d'entrada:

1. targ val: Valor de sortida de la neurona desitjat.

2. af: Enter que representa la funci�o d'activaci�o de la neurona.

4.6.4 Classe Hidden layer

Classe que modelitza el comportament d'una capa de neurones ocultes.

� int nodes in hidden layer:

N�umero de neurones de la capa oculta.

� Hidden units *node in hidden layer:

Vector d'unitats ocultes, on cada element �es de la classe Hidden units.

�
�Hidden layer( ):

Destructor de la classe Hidden layer( ).
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class Back Topology

f

public:

int number of hidden layers;

int activation function for hidden layer;

int nodes in output layer;

int activation function for output layer;

int signal dimensions;

int number of tests;

Hidden layer *hidden layer number;

Output units *node in output layer;

Hidden layer *hidden layer number validation;

Output units *node in output layer validation;

void establish activation functions(void);

void construct and initialize backprop network(void);

void upload network(void);

void savenet(void);

�Back Topology( );

g

Taula 4.6: Classe Back Topology.

4.6.5 Classe Back Topology

Classe que cont�e la informaci�o topol�ogica de la xarxa Perceptr�o multicapa

com el n�umero de capes, el n�umero de neurones per capa, els tipus de funcions

d'activaci�o, la dimensionalitat de les dades d'entrada i de sortida... aix�� com

funcions d'inicialitzaci�o de la xarxa, d'exportar la xarxa a un �txer de sortida

o importar una xarxa ja construida:
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� int number of hidden layers:

N�umero de capes de neurones ocultes.

� int activation function for hidden layer:

Tipus de funci�o d'activaci�o de totes les neurones de les capes ocultes.

� int nodes in output layer:

N�umero de neurones en la capa de sortida (dimensionalitat de sortida).

� int activation function for output layer:

Tipus de funci�o d'activaci�o de les neurones de la capa de sortida.

� int signal dimensions:

Dimensions del senyal d'entrada.

� int number of tests:

N�umero de tests que es faran sobre la xarxa entrenada.

� Hidden layer *hidden layer number:

Vector que apunta a cadascuna de les capes ocultes.

� Output units *node in output layer:

Vector que apunta a cadascuna de les unitats de la capa de sortida.

� Hidden layer *hidden layer number validation:

Vector que s'utilitza per guardar la informaci�o de les capes ocultes

en la con�guraci�o de la xarxa que suposa un m��nim en l'error sobre el

conjunt de validaci�o.

� Output units *node in output layer validation:

Vector que cont�e la informaci�o de les unitats de la capa de sortia en la

con�guraci�o corresponent a un m��nim error en el conjunt de validaci�o.

� void establish activation functions(void):

Pregunta a l'usuari el tipus de funci�o d'activaci�o que vol per cadas-

cuna de les neurones de les capes ocultes i la capa de sortida.
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� void construct and initialize backprop network(void):

Construeix l'estructura de la xarxa Perceptr�o multicapa, preguntant a

l'usuari les caracter��stiques topol�ogiques de la xarxa que desitja (n�umero

de capes, dimensions d'entrada i sortida, n�umero de neurones per capa

i tipus de funci�o d'activaci�o de les neurones).

� void upload network(void):

Recupera l'estructura d'una xarxa guardada en el disc.

� void savenet(void):

Guarda l'estructura de la xarxa en un �txer.

�
�Back Topology( ):

Destructor de la classe Back Topology

4.6.6 Classe NeuralB

Classe que cont�e les especi�cacions necess�aries per entrenar la xarxa Percep-

tr�o multicapa. Els seus m�etodes i atributs s�on els seg�uents:

� Training Training Data:

Variable de la classe Training que cont�e les dades per fer l'entrena-

ment.

� Testing *Test Data:

Variable de la classe Testing que cont�e les dades per fer el test de

la xarxa.

� Validation Validation Data:

Variable de la classe Validation on es guarden les dades de validaci�o.

� Testmore Testmore Data:

Variable de tipus Testmore per guardar les dades de test (per�o que

s'utilitzen en forma de validaci�o durant l'etapa d'entrenament).
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class NeuralB

f

private:

Training Training Data;

Testing *Test Data;

Validation Validation Data;

Testmore Testmore Data;

void initialize training storage array(void);

void establish test battery size(void);

void train net with backpropagation(void);

void calcular error validacio(void);

void exportar fitxer resultats training( char nom[]);

void calcular error testmore(void);

void test neural network(void);

public:

Back Topology Net Design;

int number of tests;

void establish backprop network(void);

void network training testing(void);

void salvar parametres min error validacio(void);

void salva xarxa min error validacio(Back Topology*, Validation*);

�NeuralB( );

g

Taula 4.7: Classe NeuralB.

� void initialize training storage array(void):

Carrega les dades d'entrenament, de validaci�o i de test (tots tres ti-
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pus de dades s'utilitzen durant l'entrenament). Demana el nom dels

arxius a l'usuari.

� void establish test battery size(void):

Carregales dades d'un �txer per fer el test de la xarxa.

� void train net with backpropagation(void):

Funci�o d'entrenament de la xarxa feedforward utilitzant l'algoritme

de backpropagation per calcular les derivades de l'error en funci�o de

cadascun dels pesos. Amb aquestes derivades es calcula el terme de

correcci�o dels propis pesos segons el m�etode del descens de gradient.

� void calcular error validacio(void):

Funci�o que calcula l'error mig quadr�atic en el conjunt de validaci�o.

� void exportar fitxer resultats training( char nom[ ]):

Escriu en un �txer de sortida els resultats de l'entrenament per a totes

les mostres. Par�ametre d'entrada:

1. nom: Nom del �txer on es guardaran els resultats.

� void calcular error testmore(void):

Funci�o que s'utilitza durant l'etapa d'aprenentatge, per calcular l'error

mig quadr�atic en el conjunt de dades de test.

� void test neural network(void):

Fa el test de la xarxa, calculant (per les dades de test) l'error mig

quadr�atic de la sortida de la xarxa en funci�o de la sortida desitjada.

Ho exporta a un �txer de sortida.

� Back Topology Net Design:

Variable de tipus Back Topology per guardar les especi�cacions de la

topologia de la xarxa.

� int number of tests:

N�umero de tests que es faran (valor que entrar�a l'usuari).
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� void establish backprop network(void):

Crida a la funci�o d'inicialitzaci�o de la xarxa.

� void network training testing(void):

S'obre un men�u perqu�e l'usuari esculli si vol fer un entrenament, un

test, o les dues operacions.

� void salvar parametres min error validacio(void):

Guarda la informaci�o necess�aria de la xarxa, pesos i bias, per la con-

�guraci�o corresponent a un m��nim error en el conjunt de validaci�o.

� void salva xarxa min error validacio(Back Topology*, Validation*):

Salva la informaci�o de la xarxa corresponent a un m��nim error de vali-

daci�o en un �txer.

�
�NeuralB( ):

Destructor de la classe NeuralB

4.6.7 Classes de�nides per manipular les dades

Per tal d'adquirir i manipular les dades d'entrenament, test i validaci�o s'han

de�nit les seg�uents classes de dades:

Classe sample data

Amb aquesta classe es guarda la informaci�o d'un sol patr�o:

� oat* data in sample:

Vector que cont�e la informaci�o d'un sol patr�o.

�
�sample data( ):

Destructor de la classe sample data.
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class sample data

f

public:

oat* data in sample;

�sample data( );

g

Taula 4.8: Classe sample data.

Classe Data type

Classe amb variables i funcions per manipular les dades.

Signi�cat de cadascuna de les variables i funcions:

� char filename[25]:

Nom del �txer per guardar les dades de test i d'entrenament.

� char resultsname[25]:

Fitxer on guardar els resultats de l'entrenament.

� int signal dimensions:

Dimensions del senyal d'entrada.

� int sample number:

N�umero de mostres d'entrenament.

� int nodes in output layer:

Dimensions de sortida de la xarxa (neurones en l'�ultima capa).

� sample data *number of samples:

Punter a un vector que cont�e les mostres d'entrenament.
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class Data type

f

public:

char filename[25];

char resultsname[25];

int signal dimensions;

int sample number;

int nodes in output layer;

sample data *number of samples;

oat *max output value;

oat *min output value;

virtual void determine sample number(void);

void specify signal sample size(void);

virtual void load data into array(void);

void acquire net info(int signal, int no output nodes);

void delete signal array(void);

virtual void normalize data in array(void);

�Data type( );

g

Taula 4.9: Classe Data type.

� oat *max output value:

Vector amb els m�axims valors del senyal de sortida.

� oat *min output value:

Vector amb els m��nims valors del senyal de sortida.

� void determine sample number(void):

Donat un �txer de dades, en determina el nombre de mostres .

� void specify signal sample size(void):
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Pregunta a l'usuari el n�umero de mostres que vol utilitzar del �txer

de dades.

� void load data into array(void):

Carrega les dades d'un �txer a una classe de tipus sample data.

� void acquire net info(int signal, int no output nodes):

Passa la informaci�o de les dimensions d'entrada i de sortida a les vari-

ables espec���ques de la classe Data type.

Par�ametres d'entrada:

1. signal: Enter on guardar les dimensions de l'espai d'entrada.

2. no output nodes: Enter on guardar les dimensions de l'espai de

sortida.

� void delete signal array(void):

Allibera la mem�oria alocadada per guardar les dades.

� void normalize data in array(void):

Normalitza cada dimensi�o de les dades, tant d'entrada com de sortida,

a valors entre 0 i 1.

�
�Data type( ):

Destructor de la classe Data type.

Classe signal data

Classe que guarda els ��ndexs de les dades d'entrenament, que s'utilitzen per

aleatoritzar la presentaci�o de les dades d'entrenament a la xarxa.

Els dos ��ndexs utilitzats tenen el seg�uents signi�cat:

� int signal value:

�Index de la mostra, mantenint l'ordre del �txer d'entrada.
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class signal data

f

public:

int signal value;

oat signal rank;

g

Taula 4.10: Classe signal data.

� oat signal rank:

Nou ��ndex de la dada quan s'aleatoritza l'ordre.

Classe Training

Classe derivada de Data type amb funcions espec���ques per les dades d'en-

trenament:

� int number of epochs:

N�umero d'epochs a utilitzar durant l'entrenament.

� signal data *signalpoint:

Vector on es guarden els ��ndexs de les dades d'entrenament.

� oat rate of learning:

Rati d'entrenament per l'algoritme de descens de gradient.

� char presentation order:

Variable per especi�car si es vol presentar les dades en ordre �xe o

aleatori.

� oat minimum average squared error:

M��nim error mig quadr�atic de les dades d'entrenament.
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class Training : public Data type

f

public:

int number of epochs;

signal data *signalpoint;

oat rate of learning;

char presentation order;

oat minimum average squared error;

oat avsqer;

void request training data(void);

void scramble data in array(void);

void delete signal data array(void);

�Training( );

g

Taula 4.11: Classe Training.

� oat avsqer:

Error quadrat mig.

� void request training data(void):

Demana el �txer de dades d'entrenament i en gestiona el proc�es de

c�arrega en un vector.

� void scramble data in array(void):

Aleatoritza l'ordre de les dades.

� void delete signal data array(void):

Allibera la mem�oria alocatada per gestionar les dades d'entrenament.

�
�Training( ):

Destructor de la classe Training.
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class Validation: public Training

f

public:

oat average squared error;

ofstream fitxer sortida;

oat sum of error;

double min error validation;

long epoch min error;

void request validation data(void);

g

Taula 4.12: Classe Validation.

Classe Validation

Classe derivada de Training que cont�e variables i funcions espec���ques per

treballar amb les dades de validaci�o:

� oat average squared error:

Error mig quadrat de les dades de validaci�o.

� ofstream fitxer sortida:

Fitxer per guardar els resultats de validaci�o.

� oat sum of error:

Suma d'error quadr�atic de les dades de validaci�o.

� double min error validation:

Error m��nim en el conjunt de validaci�o.

� long epoch min error:

Epoch en que es produeix el m��nim error en el conjunt de validaci�o.
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class Testmore: public Training

f

public:

oat average squared error;

ofstream fitxer sortida;

oat sum of error;

void request testmore data(void);

g

Taula 4.13: Classe Testmore.

� void request validation data(void):

Demana el �txer de dades de validaci�o i en gestiona el proc�es de c�arrega

en un vector.

Classe Testmore

Classe derivada de Training que cont�e variables i funcions espec���ques per

treballar amb les dades de test, per�o que s'utilitzen durant l'entrenament,

com a veri�caci�o addicional a part de les dades de validaci�o.

� oat average squared error:

Error mig quadrat de les dades de test.

� ofstream fitxer sortida:

Fitxer per guardar els resultats de test.

� oat sum of error:

Suma d'error quadr�atic de les dades de test.
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class Testing: public Training

f

public:

oat average squared error;

void request testing data(int test);

g

Taula 4.14: Classe Testing.

� void request testmore data(void):

Demana el �txer de dades de test i en gestiona el proc�es de c�arrega

en un vector.

Classe Testing

Classe derivada de Training que cont�e variables i funcions espec���ques per

treballar amb les dades de test, que s'utilitzen durant l'etapa de test de la

xarxa.

� oat average squared error:

Error mig quadrat de les dades de test.

� void request testing data(int test):

Demana el �txer de dades de test i en gestiona el proc�es de c�arrega en un

vector.

Par�ametre d'entrada:

1. test: Enter que representa el n�umero del test que s'est�a fent.
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4.7 Implementaci�o del SOM

De la mateixa manera que per la implementaci�o de la xarxa Perceptr�o multi-

capa ten��em unes classes que representaven les neurones, en la implementaci�o

de la classe Kohonen tamb�e s'utilitza una classe m�es primitiva que represen-

ta les unitats b�asiques de proc�es de Kohonen. Tot seguit, es veuran m�es

detalladament els m�etodes i atributs de cadascuna d'aquestes classes.

4.7.1 Classe Kohonen units

Classe que cont�e els par�ametres i les funcions d'una unitat de proc�es b�asica

per implementar el mapa autoorganitzat de Kohonen.

� oat *input value

Vector amb els valors d'entrada a una unitat de Kohonen.

� oat *output value

Valor de sortida d'una unitat de Kohonen.

� oat *input weight vector

Vector amb els pesos d'entrada a la unitat de Kohonen.

� int number of inputs

N�umero d'entrades a la unitat de Kohonen (hi ha tantes entrades com

dimensions tenen els patrons que es presenten a la xarxa).

� int number of outputs

N�umero de sortides d'una unitat de Kohonen.

� void establish input output arrays(void)

Funci�o per alocatar el vectors d'entrades i el de sortides.

� virtual void establish input weight vector array(void)

Alocata el vector de pesos d'entrada.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 125



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

class Kohonen units

f

public:

oat *input value;

oat *output value;

oat *input weight vector;

int number of inputs;

int number of outputs;

void establish input output arrays(void);

virtual void establish input weight vector array(void);

virtual void initialize inputs and weights(void);

void calculate sum square Euclidean distance(void);

void update the weights(oat learning rate);

Kohonen units();

�Kohonen units();

Variables i funcions espec���ques per la Xarxa RBF

oat transfer function width;

int number of samples in cluster;

oat Gaussian transfer output;

void execute Gaussian transfer function(void);

g

Taula 4.15: Classe Kohonen units.

� virtual void initialize inputs and weights(void)

Inicialitza el vector de pesos a un valor aleatori entre 0 i 1.

� void calculate sum square Euclidean distance(void)

Calcula la dist�ancia eucl��diana entre el vector d'entrada i el vector

de pesos d'una unitat espec���ca de Kohonen.
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� void update the weights(oat learning rate)

Actualitza els pesos de les unitats de Kohonen.

Par�ametre d'entrada:

1. learning rate: Rati d'aprenentatge de l'algoritme d'actualitzaci�o

dels pesos.

� Kohonen units( )

Constructor de la classe Kohonen units.

�
�Kohonen units( )

Destructor de la classe Kohonen units.

� oat transfer function width

Desviaci�o tipus dels punts que cauen dins un cluster.

� int number of samples in cluster

N�umero de mostres que cauen dins el cluster.

� oat Gaussian transfer output

Sortida d'una funci�o de transfer�encia gaussiana.

� void execute Gaussian transfer function(void)

Calcula el nivell d'activaci�o d'una funci�o de transfer�encia lineal, pel

valor de sortida d'una unitat de Kohonen.

4.7.2 Classe Kohonen

Aquesta classe cont�e els par�ametres i les funcions per dissenyar un mapa de

Kohonen.

� int Kohonen dimensions:

Dimensions del mapa de Kohonen (unidimensional, bidimensional o

tridimensional).
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class Kohonen

f

public:

int Kohonen dimensions;

int number of clusters per dimension;

int maximum number of clusters;

int *cluster champion;

int dimensions of signal;

oat max learning rate;

oat min learning rate;

oat interim learning rate;

int updating radious;

Kohonen units *node1;

Kohonen units **node2;

Kohonen units ***node3;

Kohonen units *node in cluster layer;

Kohonen units *node in cluster layer validation;

void establish Kohonen topology(void);

void kluster nodes compete for activation(void);

void nodes in linear kluster layer compete for activation(void);

void update the Kohonen network(int,int);

void from Kohonen map to a layer(void);

void copy Kohonen unit(Kohonen units*,Kohonen units*);

Kohonen( );

�Kohonen( );

g

Taula 4.16: Classe Kohonen.
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� int number of clusters per dimension:

N�umero de neurones per cada dimensi�o del mapa.

� int maximum number of clusters:

N�umero maxim de clusters (suma total de clusters per totes les di-

mensions).

� int *cluster champion:

Punter que cont�e l'��ndex en cada dimensi�o del cluster `campi�o' (m�es

pr�oxim a la dimensi�o d'entrada).

� int dimensions of signal:

Dimensions del senyal d'entrada.

� oat max learning rate:

Rati d'aprenentatge m�axim en l'algoritme d'adaptaci�o dels pesos.

� oat min learning rate:

Rati d'aprenentatge m��nim en l'algoritme d'adaptaci�o dels pesos.

� oat interim learning rate:

Rati d'aprenentatge determinat per un epoch. Disminueix linealment

per cada epoch entre el rati m�axim i el rati m��nim.

� int updating radious:

Radi de la �nestra d'actualitzaci�o de pesos entorn del node campi�o.

� Kohonen units *node1:

Vector que apunta a les unitats de Kohonen en un mapa de Kohonen

unidimensional.

� Kohonen units **node2:

Vector que apunta a les unitats de Kohonen en un mapa de Kohonen

bidimensional.
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� Kohonen units ***node3:

Vector que apunta a les unitats de Kohonen en un mapa de Kohonen

tridimensional.

� Kohonen units *node in cluster layer:

Vector on es guarda linealment el mapa de Kohonen que pot estar

en 1,2 o 3 dimensions.

� void establish Kohonen topology(void):

Dissenya l'estructura del mapa de Kohonen, demanant a l'usuari les

dimensions i nombre de clusters que desitja.

� void kluster nodes compete for activation(void):

Determina el cluster guanyador, que �es aquell que el seu vector de pesos

t�e dist�ancia euclidiana m��nima respecte al vector d'entrada. L'��ndex

del cluster guanyador el posa en el vector cluster champion.

� void nodes in linear kluster layer compete for activation(void):

Determina el cluster guanyador en una distribuci�o de clusters lineal.

� void update the Kohonen network(int epoch count,int max epochs):

Actualitza els pesos del cluster guanyador i del seu entorn (pot ser 1,2

o 3-dimensional).

Par�ametres d'entrada:

1. epoch count: Epoch actual.

2. max epochs: N�umero m�axim d'epochs. Utilitza aquests dos par�ametres

per calcular el rati d'aprenentatge que s'aplicar�a als pesos del clus-

ter guanyador.

� void from Kohonen map to a layer(void):

Passa l'estructura 1,2 o 3-dimensional de clusters a una estructura li-

neal.
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� void copy Kohonen unit(Kohonen units* src,Kohonen units* dst):

Copia la informaci�o entre unitats de kohonen.

Par�ametres d'entrada:

1. src: Unitat de Kohonen origen.

2. dst: Unitat de Kohonen dest��.

� Kohonen( ) :

Constructor de la classe Kohonen.

�
�Kohonen( ):

Destructor de la classe Kohonen.

4.8 Implementaci�o de la xarxa RBF

La implementaci�o de la xarxa RBF �es relativament immediata si utilitzem

algunes de les classes que pr�eviament hem de�nit. En la Figura 4.28, podem

veure com aquestes classes constitueixen la base de les classes principals de

la xarxa RBF (Radial Basis Topology i NeuralR).

4.8.1 Classe Radial Basis Topology

Classe derivada de la classe Kohonen que cont�e les variables i funcions per

generar l'estructura de la xarxa RBF.

� int number of output units:

N�umero d'unitats de sortida de la RBF.

� Output units *node in output layer:

Vector contenint les unitats de sortida.
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Figura 4.28: Relaci�o entre les classes utilitzades per implementar la xarxa

neuronal RBF. De la mateixa manera que en la Figura 4.27, les etxes

cont��nues indiquen que la classe origen �es pare de la classe dest�� (relaci�o

d'her�encia), mentre que les etxes discont��nues indiquen que la classe origen

s'utilitza per de�nir algun par�ametre de la classe dest��.

� int activation function:

Funci�o d'activaci�o de les unitats de sortida.

� Output units *node in output layer validation:

Vector que serveix per guardar temporalment les unitats de sortida de

la con�guraci�o de la xarxa corresponent a un m��nim error en el conjunt

de validaci�o.

� void establish Radial Basis topology(void):

Construeix l'estructura de la xarxa RBF, preguntant a l'usuari si vol

crear una nova xarxa o recuperar-ne una d'antiga, i si vol crear-en una

de nova li demana les dimensions d'entrada i de sortida. Inicialitza els

Sistemes de Reconeixement de Patrons 132



Cap��tol 4. Xarxes Neuronals

class Radial Basis Topology: public Kohonen

f

public:

int number of output units;

Output units *node in output layer;

int activation function;

Output units *node in output layer validation;

void establish Radial Basis topology(void);

void establish activation function(void);

void transfer Gaussian to Output layer(void);

void upload network(void);

void savenet(void);

�Radial Basis Topology( );

g

Taula 4.17: Classe Radial Basis Topology.

valors dels pesos.

� void establish activation function(void):

Funci�o que interactua amb l'usuari per de�nir el tipus de funci�o d'ac-

tivaci�o per les neurones de l'�ultima capa.

� void transfer Gaussian to Output layer(void):

Donada una entrada, en calcula la sortida de la primera capa (fun-

ci�o Gaussiana) que aplica a la segona capa (i �ultima) amb una funci�o

d'activaci�o espec���ca.

� void upload network(void):

Recupera d'un arxiu l'estructura d'una xarxa ja creada.
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� void savenet(void):

Salva la informaci�o de la xarxa en un �txer.

�
�Radial Basis Topology( ):

Destructor de la classe Radial Basis Topology.

4.8.2 Classe NeuralR

Classe que cont�e les variables i funcions per fer l'entrenament i el test de la

xarxa RBF.

� Training RTrain:

Vector amb les dades d'entrenament.

� Testing *RTests:

Vector amb les dades d'un o varis tests per fer a la xarxa.

� int number of tests:

N�umero de tests que es faran a la xarxa.

� Validation Validation Data:

Vector amb les dades de validaci�o.

� void initialize training storage array(void):

Carrega en mem�oria les dades d'entrenament i de validaci�o (utilitzades

durant l'entrenament de la xarxa).

� void establish test battery size(void):

Carrega en mem�oria les dades per fer el test de la xarxa RBF.

� void calculate transfer function widths(void):

Calcula la desviaci�o est�andard de tots els clusters: mira els punts d'en-

trenament que pertanyen a cada cluster, i amb aquests punts calcula

la desviaci�o.
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class NeuralR

f

private:

Training RTrain;

Testing *RTests;

int number of tests;

Validation Validation Data;

void initialize training storage array(void);

void establish test battery size(void);

void calculate transfer function widths(void);

void train RBF neural network(void);

void test neural network(void);

public:

Radial Basis Topology RBF Design;

void establish Radial Basis network(void);

void network training testing(void);

void exportar fitxer resultats kohonen(char nom fitxer[ ]);

void calcular error validacio(void);

void exportar fitxer resultats training(char nom fitxer[ ]);

void salvar parametres min error validacio(void);

void salva xarxa min error validacio(Radial Basis Topology* RBT,

Validation* Val);

�NeuralR( );

g

Taula 4.18: Classe NeuralR.

� void train RBF neural network(void):

Entrena la xarxa RBF. En primer lloc utilitza l'algoritme de Kohonen

per fer un aprenentatge no supervisat i determinar els clusters de les
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entrades de les dades d'entrenament. Despr�es ajusta els pesos de la

segona capa de neurones utilitzant backpropagation.

� void test neural network(void):

Funci�o que fa un test de la xarxa RBF.

� Radial Basis Topology RBF Design:

Apuntador a l'estructura de la RBF.

� void establish Radial Basis network(void):

Crida a la funci�o d'inicialitzaci�o de la xarxa.

� void network training testing(void):

Funci�o que obre un men�u perqu�e l'usuari esculli si vol fer un entrena-

ment, un test, o les dues operacions.

� void exportar fitxer resultats kohonen(char nom fitxer[ ]):

Exporta a un �txer els resultats de l'algoritme de Kohonen (els resultats

estan normalitzats entre 0 i 1).

Par�ametre d'entrada:

1. nom fitxer[ ]: Nom del �txer on guardar els resultats.

� void calcular error validacio(void):

Funci�o que calcula l'error mig quadr�atic en el conjunt de validaci�o.

� void exportar fitxer resultats training(char nom fitxer[ ]):

Escriu en un �txer de sortida els resultats de l'aprenentatge per tots

els valors d'entrenament.

Par�ametre d'entrada:

1. nom fitxer[ ]: Nom del �txer on guardar els resultats.

� void salvar parametres min error validacio(void):

Guarda la informaci�o necess�aria de la xarxa, pesos i bias, per la con-

�guraci�o corresponent a un m��nim error en el conjunt de validaci�o.
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� void salva xarxa min error validacio(Radial Basis Topology* RBT,

Validation* Val):

Salva la informaci�o de la xarxa corresponent a un m��nim error de vali-

daci�o en un �txer.

Par�ametres d'entrada:

1. RBT: Estructura de la xarxa RBF.

2. Val: Conjunt de validaci�o.

�
�NeuralR( ):

Destructor de la classe NeuralR.
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Cap��tol 5

Sistemes de l�ogica Fuzzy

5.1 Introducci�o

En aquest cap��tol es presentar�a el proc�es de disseny d'un sistema de l�ogica

fuzzy (FLS), la darrera t�ecnica que hem implementat per tal d'abordar el

problema del reconeixement de patrons. Veurem que tot i que es tracta d'una

metodologia conceptualment diferent a les xarxes neuronals, guarda certa

relaci�o amb les RBF's (veure apartat 4.5). De fet, un sistema d'infer�encia

fuzzy, sota determinades condicions �es topol�ogicament equivalent a una xarxa

neuronal RBF.

Comen�carem fent una explicaci�o a alt nivell de les principals caracter��stiques

dels sistemes de l�ogica fuzzy, i.e, quins s�on els seus fonaments, els conceptes

principals, la terminologia b�asica que s'utilitzar�a en els subseg�uents apartats

i les operacions que es de�neixen entre conjunts fuzzy. A continuaci�o veurem

com es combinen aquests conceptes de l�ogica fuzzy per generar els diferents

tipus de sistemes d'infer�encia fuzzy que ens permetran realitzar les tasques

de classi�caci�o, regressi�o de funcions, control ... i ho compararem amb les

xarxes neuronals que s'han vist en el cap��tol anterior.
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Figura 5.1: (a) Representaci�o de la temperatura amb un valor prec��s. (b)

Representaci�o de la temperatura com un concepte poc prec��s

En el segon bloc, descriurem el sistema que s'ha implementat, i els algo-

ritmes d'optimitzaci�o utilitzats. Tamb�e veurem, com en els altres apartats,

el comportament del sistema en un experiment de regressi�o d'una funci�o i

�nalment es descriuran les principals estructures i funcions de qu�e consta la

implementaci�o realitzada.

5.2 Visi�o general dels sistemes de l�ogica fuzzy

5.2.1 Ess�encia de la teoria de conjunts fuzzy

Els sistemes de representaci�o del coneixement que estan basats en les matem�a-

tiques convencionals requereixen informaci�o precisa (per exemple, la tempe-

ratura d'un l��quid T = 75oC) que nom�es es pot obtenir a partir de dispositius

de mesura. En canvi, quan les persones hem de representar algun coneixe-

ment utilitzem conceptes poc precisos amb termes com `baix', `mig' o `alt'

(Figura 5.1).

Les funcions `baix', `mig' i `alt' s'anomenen funcions de pertinen�ca, i pro-

porcionen una estimaci�o basta del concepte de temperatura. Si augmentem

el nombre de funcions de pertinen�ca, (disminu��m la granularitat), es pot aug-
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mentar la precisi�o de l'avaluaci�o, per exemple amb 5 funcions (`molt baix',

`baix', `mig', `alt', `molt alt').

La informaci�o representada per cadascuna d'aquestes funcions de perti-

nen�ca, �es informaci�o fuzzy (borrosa), i ens trobem amb informaci�o d'aquest

tipus en moltes situacions quotidianes. Per exemple, una not��cia de la sec-

ci�o econ�omica d'un diari podria ser la seg�uent: \el preu del petroli, que ha

crescut enormement en les darreres setmanes, despr�es de mantenirse estable

en la major part de l'any, pot uctuar com a molt un d�olar per barril en

els pr�oxims mesos. No s'esperen canvis abruptes.". Aqu�� apareixen tot un

conjunt de conceptes com `cr�eixer enormement', `darreres setmanes', `major

part de l'any', `pr�oxims mesos' ..., que tot i no contenir una informaci�o pre-

cisa, no impedeixen que el lector es faci una idea clara sobre la situaci�o del

petroli. En enginyeria tamb�e ens trobem amb conceptes d'aquest tipus com

per exemple al de�nir el terme d'ampla de banda d'una connexi�o parlem de

`banda estreta' o `banda ampla'; per de�nir l'error solem parlar d'un error

alt, mig, baix, gaireb�e nul ...

Per tractar tot aquest tipus d'informaci�o s'ha desenvolupat un camp en

les matem�atiques que �es la teoria del conjunts fuzzy, del que l'element m�es im-

portant n'�es la l�ogica fuzzy, que s'aplica en el disseny de sistemes d'infer�encia

com el que hem implementat en el projecte.

En el seg�uent apartat, s'introduiran els conceptes b�asics sobre la teoria

de conjunts fuzzy, que s'utilitzaran en els apartats posteriors.

5.2.2 Sistemes de l�ogica fuzzy: introducci�o a alt nivell

El nostre objectiu �es dissenyar un sistema que donades unes dades num�eriques

(representades amb un vector d'entrada x), proporcioni una sortida num�erica

y = f(x), que ens ajusti la funci�o que volem aproximar, ja sigui de regressi�o,

classi�caci�o, control, ...
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Figura 5.2: Elements principals que formen un sistema de l�ogica fuzzy: regles,

fuzzi�cador, infer�encia i defuzzi�cador

En la Figura 5.2 veiem que podem dividir un sistema de l�ogica fuzzy en

4 components principals:

1. Regles: Les regles que governaran el nostre sistema poden ser pro-

porcionades per experts humans (normalment quan la dimensionalitat

de les dades d'entrada �es baixa), o es poden extreure directament de

les dades d'entrada. En qualsevol cas, les regles s'expressen com una

col�lecci�o de sent�encies SI-LLAVORS, per exemple:

'SI u1 �es molt calent i u2 �es for�ca baix, LLAVORS gira v una mica a

la dreta'.

Les variables u1, u2 i v que apareixen en la regla s'anomenen variables

ling�u��stiques ja que intentem avaluar-les a partir de valors ling�u��stics.

Per exemple, podrien ser variables com velocitat, voltatge i temperatu-

ra, que les quanti�car��em amb valors ling�u��stics com negatiu, positiu,

molt baix, baix, mig, alt, molt alt...

2. Fuzzi�cador: Transforma els valors num�erics de l'entrada al sistema

en conjunts fuzzy, de manera que es puguin activar les regles que estan

en termes de variables ling�u��stiques.

3. M�odul d'infer�encia: Sistema que transforma els conjunts fuzzy que li

entren en conjunts fuzzy de sortida, a trav�es d'un proc�es de combinaci�o
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Figura 5.3: Divisi�o del conjunt de vehicles en subconjunts. (a)Subconjunts

en funci�o del n�umero de rodes. (b)Subconjunts en funci�o del n�umero de

cilindres.

de les regles.

4. Defuzzi�cador: Transforma els conjunts fuzzy de sortida en els valors

num�erics que controlen l'aplicaci�o.

5.2.3 Conceptes b�asics en la teoria de conjunts fuzzy

Pel proc�es de disseny del nostre classi�cador fuzzy nom�es es requereixen

una s�erie de conceptes introductoris sobre la teoria de conjunts fuzzy. A

continuaci�o farem una breu descripci�o dels m�es importants:

Subconjunts numerables

Un subconjunt numerable A dintre del conjunt de l'univers U , �es aquell en

el que els seus elements x es poden de�nir clarament ja que compleixen una

condici�o espec���ca. Una manera de de�nir-lo �es a partir d'una funci�o de

pertinen�ca 0,1. Aix�� pel subconjunt numerable A escriurem la seva funci�o de

pertinen�ca �A(x) com:
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�A(x) =

(
1 si x 2 A

0 si x 62 A
(5.1)

Per exemple considerem que l'univers U �es el conjunt de tots els vehi-

cles. Dintre d'aquest univers, hi ha molt tipus de subconjunts diferents. Si

separem els vehicles en funci�o del nombre de rodes, un vehicle que pertanyi

al subconjunt de vehicles de tres rodes no podr�a pert�anyer al subconjunt de

vehicles de quatre rodes. De la mateixa manera, si separem els vehicles en

funci�o de la seva cilindrada, un vehicle amb 6 cilindres no podr�a pert�anyer

al grup de vehicles de 8 cilindres. Aquests s�on clars exemples de subconjunts

numerables.

Subconjunts fuzzy

Un subconjunt fuzzy F en un cert univers U est�a caracteritzat per una funci�o

de pertinen�ca �F (x), que a cada element x li assigna un valor en l'interval

[0; 1], que indica el grau de pertinen�ca de x al subconjunt F .

�F : X ! [0; 1] (5.2)

Per exemple, la variable ling�u��stica 'jove', es pot representar a partir del

subconjunt fuzzy que s'indica en la �gura 5.3.

Tipus de funcions de pertinen�ca

S'utilitzen funcions de pertinen�ca amb moltes formes, per�o les m�es comunes

s�on b�asicament de dos tipus, les funcions de pertinen�ca poligonals i les gaus-

sianes:
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Figura 5.4: Representaci�o del terme ling�u��stic `jove' a partir d'un subconjunt

fuzzy. Una persona de menys de 30 anys es pot considerar jove, i el nivell

de pertinen�ca a aquest grup es modelitza amb una disminuci�o lineal entre 30

i 50 anys.

1. Funcions de pertinen�ca poligonals: Aquestes funcions s�on les m�es

utilitzades a la pr�actica degut a la seva simplicitat. En la �gura 5.5 en

veiem les formes m�es t��piques.

L'avantatge principal de les funcions poligonals �es que es poden de�nir

a partir d'una quantitat m��nima d'informaci�o, en comparaci�o a d'altres

funcions de pertinen�ca. Una altra propietat interessant, �es que ens

permeten fer una partici�o forta de l'espai d'entrada, o sigui, podem fer

particions de l'espai d'entrada tals que la suma de les pertinences de

cada element x de l'univers �es igual a 1:

X
h

�Fh (x) = 1; 8x 2 U (5.3)

on h �es el nombre de subconjunts fuzzy. Amb una partici�o forta, (Figu-

ra 5.5(a)) s'aconsegueix ajustar funcions de manera m�es suau, que amb

particions com en la Figura 5.5(b), en la que es produeixen salts molt

bruscos en l'ajust. D'altra banda, amb una partici�o del tipus 5.5(c), la

funci�o ajustada queda excessivament plana.

L'inconvenient d'aquestes funcions de pertinen�ca �es que no tenen una

derivada cont��nua i aix�o pot provocar problemes en els processos d'op-
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Figura 5.5: Formes m�es t��piques de les funcions de pertinen�ca poligo-

nals: (a)Funci�o d'inici (b)Funci�o triangular asim�etrica (c)Funci�o trapezo��dal

asim�etrica (d)Funci�o trapezo��dal sim�etrica (e)Funci�o triangular sim�etrica

(f)Funci�o rectangular.

timitzaci�o.

2. Funcions de pertinen�ca gaussianes: Les funcions de pertinen�ca

gaussianes tamb�e s'utilitzen habitualment, ja que permeten un millor

ajust a superf��cies suaus i diferenciables que les funcions poligonals. A

m�es, com que la seva derivada �es cont��nua, presenten un millor com-

portament davant d'algoritmes d'optimitzaci�o.

Per�o cal tenir en compte que tenen certs inconvenients, com que per

exemple no permeten particions fortes de l'espai d'entrada i el nombre

de par�ametres per identi�car cada funci�o (2 par�ametres per cada fun-

ci�o) �es superior al necessari per les funcions de pertinen�ca triangulars

(nom�es cal guardar un par�ametre corresponent a la posici�o del cen-

tre). Aix�o fa que l'ajust sigui m�es complicat. A m�es, l'aproximaci�o de

funcions localment lineals utilitzant funcions gaussianes �es complicat.
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Figura 5.6: Exemples de particions fuzzy. (a)partici�o forta (b),(c) no s�on

particions fortes

5.2.4 Operacions entre conjunts fuzzy

Els models fuzzy de sistemes reals contenen regles que governen el comporta-

ment del sistema. En un sistema de dues entrades (x1; x2) ens podem trobar

regles de la forma: \SI [(x1 �es petit) I (x2 �es mitj�a)] O [(x1 �es mitj�a) I NO

(x2 �es petit)] LLAVORS (y �es mitj�a)".

En aquesta expressi�o els termes `petit', `mitj�a' s�on conjunts fuzzy rep-

resentats a partir de les seves funcions de pertinen�ca, i les part��cules SI-

LLAVORS, I-O-NO s�on operadors l�ogics entre els conjunts fuzzy (entre fun-

cions de pertinen�ca), on l'operador I fa refer�encia a la intersecci�o (producte

l�ogic) entre conjunts, l'operador O �es una uni�o (suma l�ogica) de conjunts i

l'operador NO �es la negaci�o (complement l�ogic) d'un conjunt. La precisi�o

del sistema de l�ogica fuzzy que es dissenyi dependr�a tant del nombre i de

la forma de les funcions de pertinen�ca com dels tipus d'operadors l�ogics que

s'utilitzin.

En la literatura apareixen moltes de�nicions diferents per cadascun d'aque-

sts operadors, cadascun amb els seus avantatges i inconvenients. A contin-

uaci�o es descriuen els principals. Suposem que tenim dos conjunts fuzzy A i

B, caracteritzats per les funcions de pertinen�ca �A i �B, respectivament:
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Figura 5.7: Operacions l�ogiques amb conjunts fuzzy. (a)Uni�o (b)Intersecci�o

(c)Operaci�o complement

� Intersecci�o de conjunts fuzzy

1. M��nim: �A
T
B(x) = min (�A(x); �B(x))

2. Producte: �A
T
B(x) = �A(x) � �B(x)

3. Producte de Hamacher: �A
T
B(x) =

�A(x)��B(x)

�A(x)+�B(x)��A(x)��B(x)

4. Producte l��mit: �A
T
B(x) = max (0; �A(x) + �B(x)� 1)

� Uni�o de conjunts fuzzy

1. M�axim: �A
S
B(x) = max (�A(x); �B(x))

2. Suma algebraica: �A
S
B(x) = �A(x) + �B(x)� �A(x) � �B(x)

3. Suma de Hamacher: �A
S
B(x) =

�A(x)+�B(x)�2��A(x)��B(x)

1��A(x)��B(x)

4. Suma l��mit: �A
S
B(x) = min (1; �A(x) + �B(x))

� Operaci�o complement

1. : Complement de �B: � �B(x) = 1� �B(x)
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� Operadors d'implicaci�o:

La implicaci�o entre dos conjunts fuzzy, del tipus \SI (x=A) LLAVORS

(y=B)", tamb�e apareix en formes diferents al llarg de la literatura

fuzzy:

1. Implicaci�o de Lukasiewicz: �A!B(x; y) = min (1; 1� �A(x) + �B(y))

2. Implicaci�o de Kleene-Dienes: �A!B(x; y) = max (1� �A(x); �B(y))

3. Implicaci�o de Mamdani: �A!B(x; y) = min (�A(x); �B(y))

4. Implicaci�o producte: �A!B(x; y) = min (�A(x) � �B(y))

En la Figura 5.7 podem veure un exemple d'algunes operacions entre

conjunts fuzzy.

5.2.5 Notaci�o que s'utilitzar�a

De la mateixa manera que en els cap��tols anteriors, es de�neix la notaci�o

espec���ca que s'utilitzar�a en els seg�uents apartats:

� M : Dimensi�o de la variable d'entrada al sistema.

� C: Dimensi�o de la sortida al sistema (ens restringirem al cas C=1).

� N : N�umero de patrons d'entrenament que s'utilitzaran.

� R: N�umero de regles que governaran el comportament del sistema.

� Lj: N�umero de subconjunts fuzzy en qu�e es dividir�a la j-�essima dimen-

si�o d'entrada.

� x = (x1; : : : ; xM)
>
: Variable ling�u��stica d'entrada.

� t = (t1; : : : ; tC)
>
: Vector de sortida desitjat que s'utilitzar�a al fer l'en-

trenament del sistema. En general ens restringirem al cas C = 1, de

manera que t = t.
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�

n
A1
j ; : : : ; A

Lj
j

o
: partici�o de la j-�essima dimensi�o d'entrada en Lj sub-

conjunts fuzzy.

� fB1; : : : ; BCg: partici�o de l'espai de sortida en C subconjunts fuzzy.

En molts casos, aquest subconjunts fuzzy de sortida es redueixen a un

sol valor. En aquest cas representarem la partici�o de l'espai de sortida

com fb1; : : : ; bCg.

� �A: funci�o de pertinen�ca que representa el subconjunt fuzzy A.

� �i(x): Valor de veritat de la i-�essima regla davant l'entrada al sistema

del vector x.

� E: Funci�o d'error.

� �: Rati d'aprenentatge utilitzat en l'algoritme de descens de gradient.

5.2.6 Sistemes d'infer�encia fuzzy

Normalment, un sistema d'infer�encia fuzzy (FIS) est�a format per R regles

del tipus:

SI x1 �es A
i
1 I : : : I xM �es Ai

M LLAV ORS y �es Bi (5.4)

Tot i que tamb�e podem trobar-nos amb FIS de M entrades i C sortides,

el m�es habitual �es descomposar-los en C sistemes de M entrades i una sola

sortida (fB1g).

En funci�o dels tipus d'operadors l�ogics que s'escullin, es de�neixen molt

tipus diferents de FIS, per�o els m�es utilitzats actualment s�on els FIS de tipus

Mamdani i els de tipus Takagi-Sugeno.
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M�etode de Mamdani

Mamdani va ser el primer en utilitzar la l�ogica fuzzy en tasques de control.

Utilitza el m��nim per fer les operacions l�ogiques d'intersecci�o i d'implicaci�o.

Les regles s�on del tipus (5.4), on les conclusions Bi corresponen a subconjunts

fuzzy que fan una partici�o de l'espai de sortida. Per un vector d'entrada

x = (x1; : : : ; xM)
>
, el proc�es d'infer�encia es fa a trav�es de les seg�uents etapes:

1. Per cada regla, calcular el nivell de pertinen�ca de cada entrada als dife-

rents subconjunts fuzzy. Per exemple, imaginem que el vector d'entrada

�es de 3 dimensions, x = (x1; x2; x3)
>
, i que la regla i-�essima �es:

\SI x1 �es A
p
1 I x2 �es A

q
2 I x3 �es A

r
3 LLAVORS y = Bs"

En aquest cas, haur��em de calcular els seg�uents graus de pertinen�ca:

x1 ! �i
A
p
1

(x1)

x2 ! �i
A
q
2

(x2)

x3 ! �iAr
3

(x3)

2. Calcular el valor de veritat de cada regla. Per la regla i-�essima:

�i(x) = min
j

�
�iAj

(xj)
�

j = 1 : : :M (5.5)

En el cas anterior, aix�o signi�caria que el valor de veritat per la regla

i-�essima seria: �i(x) = min
�
�i
A
p
1

(x1); �
i
A
q
2

(x2); �
i
Ar
3

(x3)
�

3. Calcular la contribuci�o de cada regla (ser�a un subconjunt fuzzy):

�i(y) = min (�i(x); �Bi
(y)) (5.6)

Pel cas exemple que estem seguint el valor de veritat de la i-�essima

regla es calcula com: �i(y) = min (�i(x); �Bs
)

4. Agregaci�o de les regles:

�(y) = max
i

(�i(y)) i = 1 : : :R (5.7)
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El resultat del m�etode �es un subconjunt fuzzy, caracteritzat per una funci�o

de pertinen�ca �(y). Per passar-lo a un valor de sortida, cal defuzzi�car-lo, o

sigui, transformar aquest conjunt fuzzy en un valor num�eric. Hi ha diverses

maneres de fer-ho, per�o la m�es t��pica �es prendre el centre de masses del

subconjunt fuzzy de sortida:

yCM =

R
y�(y)dyR
�(y)dy

(5.8)

M�etode de Takagi-Sugeno

El m�etode de Takagi-Sugeno (TS) es diferencia del model de Mamdani en la

forma de les regles. En el cas del model de Mamdani, un sistema que tenia

una entrada i una sortida, les regles eren de la forma: \SI (x �es A) LLAVORS

(y �es B)", on A,B s�on conjunts fuzzy. En canvi en el model de TS les regles

tenen la forma \SI (x �es A) LLAVORS (y = f(x))", o sigui, les conclusions

no s�on simb�oliques sin�o que s�on una funci�o de les entrades.

Normalment, la conclusi�o sol ser combinaci�o lineal de les entrades:

bi =

MX
j=1

�ijxj + �i0 (5.9)

on els elements �ij s�on els coe�cients de la combinaci�o lineal. En aquest cas,

parlem d'un model de Takagi-Sugeno d'ordre 1 (TG1).

Si considerem la conclusi�o de la regla i-�essima com:

bi = �i0 (5.10)

parlarem d'un model de Takagi-Sugeno d'ordre 0 (TG0)

Una vegada es tenen generades les regles, el proc�es d'infer�encia per deter-

minar la sortida del sistema, davant d'un vector d'entrada x = (x1; : : : ; xM)
>

�es el seg�uent:
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1. Per cada regla, calcular el nivell de pertinen�ca de cada entrada als

diferents subconjunts fuzzy.

2. Per l'observaci�o x, calcular el valor de veritat de cada regla (i =

1; : : : ; R) :

�i(x) = I
�
�iA1

(x1); : : : ; �
i
AM

(xM )
�
= �iA1

(x1) \ : : : \ �iAM
(xM)

(5.11)

3. Calcular la sortida del FIS:

y =

PR

i=1 �i(x)biPR

i=1 �i(x)
(5.12)

Aquesta expressi�o es simpli�ca per un sistema amb particions fortes, en

els que per cada component xi de x, es compleix que
PLi

j=1 �Aj
i
(xi) = 1.

Prenent aquesta restricci�o es pot demostrar que el denominador de

(5.12) �es tamb�e unitari,
PR

i=1 �i(x) = 1

En qualsevol cas, la sortida d'uns FIS amb model de Takagi-Sugeno ja

est�a defuzzi�cada, essent el valor de sortida una relaci�o anal��ticament

simple que representa el centre de masses de les conclusions de les regles,

ponderades pels valors de veritat corresponents a les regles activades.

5.2.7 Comparaci�o amb les xarxes neuronals

En els primers algoritmes d'optimitzaci�o dels FIS, els models fuzzy es conver-

tien a models de xarxes neuronals topol�ogicament equivalents, i s'aplicaven

els algoritmes t��pics d'aprenentatge en xarxes neuronals de descens de gradi-

ent utilitzant backpropagation (sistemes neuro-fuzzy). De fet, aplicant certes

restriccions a un FIS podem aconseguir que sigui funcionalment equivalent

al d'una xarxa neuronal RBF.

Per exemple, suposem un FIS de Takagi-Sugeno amb 2 entrades x =

(x1; x2) i una sortida y. El domini de la variable x1 es divideix en 3 sub-

conjunts fuzzy amb funcions de pertinen�ca �A1

1
, �A2

1
i �A3

1
, i el domini de la
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Figura 5.8: Representaci�o d'un FIS Takagi-Sugeno d'ordre 0 a partir d'una

estructura de xarxa neuronal

variable x2 es divideix en 2 subconjunts fuzzy amb funcions de pertinen�ca

�A1

2
i �A2

2
. En els dos casos, s'imposa la condici�o de partici�o forta de manera

que la sortida del sistema es calcula com: y =
PR

i=1 �i(x)bi. Podem expres-

sar aquest sistema a partir d'una estructura de xarxa neuronal com la de la

Figura 5.8, on cada capa t�e una funci�o espec���ca. La primera capa calcula

el nivell de pertinen�ca de cadascuna de les variables d'entrada als diferents

subconjunts fuzzy de�nits sobre l'espai d'entrada. La segona capa calcula el

valor de veritat de cada regla. Per exemple, la neurona superior de la segona

capa calcula el valor de veritat de la regla: \SI x1 �es A
1
1 i x2 �es A

1
2 llavors y

�es b1". La neurona de sortida calcula el resultat �nal de la infer�encia.

Malgrat aquesta analogia entre les xarxes neuronals i FIS, encara exis-

teixen difer�encies b�asiques:

� Tots els par�ametres d'un sistema fuzzy tenen un signi�cat f��sic, de ma-

nera que es poden inicialitzar f�acilment, i evitar comportaments inicials

err�atics que alenteixin el per��ode d'optimitzaci�o. Aquesta propietat no

la trobem en les xarxes neuronals, que representen la informaci�o en
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forma d'una caixa negra i compacta, i on cadascun dels pesos no t�e un

signi�cat que es pugui interpretar f�acilment.

� La propietat de que cada par�ametre d'un sistema fuzzy tingui un sig-

ni�cat f��sic ajuda a la interpretabilitat del sistema, per�o per contra,

evita poder abordar problemes d'alta dimensi�o, pels que es produeix

una explosi�o combinat�oria en el nombre de regles generades. Per con-

tra, la representaci�o compacta de la informaci�o que hi ha en les xarxes

neuronals si que els permet atacar problemes d'alta dimensionalitat.

5.3 Descripci�o del sistema fuzzy implementat

En aquest apartat s'explicar�a el cicle de disseny del FIS de tipus Takagi-

Sugeno d'ordre 0 que s'ha implementat en el projecte, a trav�es de l'exem-

ple d'interpolaci�o de la funci�o que ja hem utilitzat en apartats anteriors,

y = 1:9 (1:35 + exp(x1)sin(13(x1 � 0:6)2)exp(�x2)sin(7x2)), dintre l'inter-

val x1 � x2 = [0; 1]� [0; 1].

5.3.1 Inicialitzaci�o del sistema

La inicialitzaci�o del sistema consisteix en determinar la partici�o de cadas-

cuna de les dues dimensions de l'entrada i el tipus i nombre de funcions de

pertinen�ca que s'utilitzaran. Quantes m�es funcions de pertinen�ca s'utilitzin,

s'aconseguiran majors resolucions en l'aproximaci�o de la funci�o, per�o d'altra

banda, s'incrementar�a la complexitat de c�alcul del proc�es. Una soluci�o inter-

mitja �es fer una partici�o forta de 5 funcions de pertinen�ca per cada dimen-

si�o. Per simplicitat, escollim funcions de pertinen�ca poligonals, en concret

trapezo��dals asim�etriques en els l��mits del domini i triangulars en la resta.

Amb aquestes funcions tant simples es t�e l'avantatge que se'ls poden aplicar

f�acilment algoritmes d'optimitzaci�o, i permeten tenir particions fortes.
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Figura 5.9: Distribuci�o inicial de les funcions de pertinen�ca sobre l'espai

d'entrada

Les funcions de pertinen�ca corresponents als subconjunts fuzzy de cada

dimensi�o s�on:

x1 ! �A1

1
; �A2

1
; �A3

1
; �A4

1
; �A5

1

x2 ! �A1

2
; �A2

2
; �A3

2
; �A4

2
; �A5

2

Inicialment, les funcions de pertinen�ca estan distribu��des uniformement

en l'espai d'entrada (veure Figura 1.9).

5.3.2 Generaci�o d'un conjunt inicial de regles: Algo-

ritme de Propagaci�o R�apida (APR)

Una vegada s'ha de�nit l'estructura inicial del sistema, es procedeix a generar

autom�aticament les regles que en regiran el comportament. Aquestes regles

s'estableixen a partir d'un conjunt de N dades d'entrenament i tindran la

forma: \SI x1 �es A
i
1 i x2 �es A

j
2 llavors y �es bk", on bk �es un valor num�eric que

veurem que es calcula a partir dels valors de sortida desitjats i els valors de

veritat de cadascuna de les regles.

� En primer lloc es determinen els antecedents de les regles (\SI x1 �es A
i
1
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Figura 5.10: El punt xi = (xi1; x
i
2) genera un antecedent \SI x1 �es A

4
1 I x2 �es

A3
2 ".

i x2 �es A
j
2"):

Per cada vector d'entrada xn = (xn1 ; x
n
2 ), amb n = 1 : : :N , es comprova

quines s�on les funcions de pertinen�ca �Ai
1

i �
A
j
2

que han tingut un

major nivell d'activaci�o. Aquestes funcions de pertinen�ca, seran ja

l'antecedent d'una regla. Per exemple suposem un punt d'entrenament

xi = (xi1; x
i
2) com el que es mostra en la Figura 5.10. Aquest punt t�e

un nivell de pertinen�ca no nul per �A3

1
i �A4

1
en la dimensi�o de x1 i �A3

2

i �A4

2
en la dimensi�o de x2, per�o la pertinen�ca m�axima �es respecte les

funcions �A4

1
i �A3

2
, per tant l'antecedent que es generaria en aquest cas

seria: \SI x1 �es A
4
1 I x2 �es A

3
2 ".

Aquesta operaci�o es repeteix per totes les dades d'entrenament de ma-

nera que es generen tot un conjunt d'antecedents de regles que reco-

breixen la regi�o de l'espai d'entrada que ha estat entrenada. Cal notar

que si es volen generar regles que recobreixin completament tot l'es-

pai d'entrada, caldran
QM

j=1 Lj regles. Veiem, doncs, que al augmentar

la dimensionalitat de problema (M), es produeix una explosi�o combi-
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nat�oria en el nombre de regles, fent que el problema moltes vegades es

converteixi en intractable pel seu alt cost computacional. Per aix�o, en

projecte s'ha optat per nom�es generar regles en aquella regi�o de l'espai

d'entrada on es presenten mostres d'entrenament (tot i que en l'ex-

emple que estem comentant, les dades d'entrenament recobreixen tot

l'espai d'entrada, i per tant el nombre de regles (R = 25) �es complet).

� A continuaci�o, cal determinar les conclusions de cadascuna de les regles

que s'han trobat en el pas anterior. Per aix�o, utilitzem l'algoritme

de propagaci�o r�apida, segons el qual, una bona inicialitzaci�o per les

conclusions de les regles, consisteix en assignar a la conclusi�o de cada

regla el valor desitjat del patr�o d'entrenament que en maximitza el

valor de veritat.

Per exemple, suposem el cas que estem estudiant, en que l'antecedent

de la regla i-�essima �es: \SI x1 �es A
4
1 I x2 �es A

3
2 ". Aleshores, per cada

patr�o d'entrenament (xn; tn) calcularem el valor de veritat de la regla:

�i(x
n) = �A4

1
(xn1 ) \ �A3

2
(xn2 ) (5.13)

i assignarem com a conclusi�o bi el valor desitjat t
� corresponent a l'en-

trada x� que veri�ca:

bi = t� tal que x� = argmax
xn

(�i (x
n)) (5.14)

Per reduir possibles problemes de soroll i no assignar la conclusi�o d'una

regla simplement a un valor desitjat d'un vector d'entrenament, es sol

prendre el centre de masses dels punts que m�es activen la regla:

bi =

P
�i(x

�) � t�P
�i(x�)

(5.15)

En el sistema que s'ha implementat en el projecte, s'ha calculat el

centre de masses dels tres vectors que m�es activen la regla.

Amb aquests dos passos hem generat les 25 regles inicials que governaran el

sistema:
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R1: SI x1 �es A
3
1 I x2 �es A

3
1 LLAVORS y �es 2.655286

R2: SI x1 �es A
3
1 I x2 �es A

4
1 LLAVORS y �es 2.429274

R3: SI x1 �es A
5
1 I x2 �es A

4
1 LLAVORS y �es 0.498874
...

R25: SI x1 �es A
5
1 I x2 �es A

1
1 LLAVORS y �es 3.517564

Avaluaci�o del sistema

Una vegada s'han generat les regles, podem avaluar el comportament del

sistema amb un conjunt de patrons de test. El proc�es d'infer�encia per deter-

minar la sortida del sistema, donat un patr�o de test �es el que s'ha explicat

en l'apartat 5.2.6 sobre el m�etode de Takagi-Sugeno i que queda sintetitzat

amb l'equaci�o 5.12. Nom�es cal comentar que en la implementaci�o del nostre

algoritme, �unicament s'han tingut en compte aquelles regles que han superat

un determinar llindar d'activaci�o. Aix��, per un vector d'entrada x, la sortida

del sistema ve donada per:

y =

P
�i(x)�#

�i(x) � biP
�i(x)�#

�i(x)
(5.16)

on # �es el llindar m��nim d'activaci�o perqu�e una regla es tingui en compte.

S'ha escollit, amb un criteri heur��stic, el valor de # = 1
2M

, on M �es la

dimensi�o de l'espai d'entrada.

En la Figura 5.12(b) veiem el resultat de la regressi�o que s'obt�e amb un

sistema que no s'ha optimitzat. Podem aconseguir millors resultats aplicant

algun criteri d'optimitzaci�o tal com veurem a continuaci�o.

5.3.3 Optimitzaci�o del sistema

En el FIS implementat, tant el nombre de funcions de pertinen�ca com la

seva forma s'han hagut de de�nir a priori. Tot seguit es presentaran els
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Algoritme: Solis-Wets

Inici Escollir un vector inicial F(0). Inicialitzar M(0) = 0 i � = 0.

Fer Generar un vector Gaussi�a G(�), de mitja M(�)

Si E
�
F(�) +G(�)

�
< E

�
F(�)

�
Llavors F(�+1) = F(�) +G(�)

M(�+1) = 0:4G(�) + 0:2M(�)

Sin�o Si E
�
F(�)

�G(�)
�
< E

�
F(�)

�
Llavors F(�+1) = F(�)

�G(�)

M(�+1) =M(�)
� 0:4G(�)

Sin�o F(�+1) = F(�)

M(�+1) = 0:5M(�)

FiSi

FiSi

� = � + 1

Mentre � < Max iter �o E < Emin

Fi

Taula 5.1: Algoritme Solis-Wets

dos tipus de m�etodes d'optimitzaci�o que s'utilitzen per ajustar la posici�o

de les funcions de pertinen�ca i les conclusions de les regles, a partir d'un

proc�es d'aprenentatge supervisat, de manera que per un conjunt de vectors

d'entrenament d'entrada, el valor sortida que d�ona del sistema s'ajusti a la

sortida desitjada d'aquests vectors.

Algoritme Solis-Wets

L'algoritme de Solis-Wets es pot considerar com una estrat�egia evolucionista,

en la que es fa una cerca dins un espai de par�ametres, despla�cant-se en la

direcci�o que minimitza l'error.

En el nostre cas, utilitzarem aquest m�etode per modi�car la posici�o de les
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funcions de pertinen�ca. Com que es tracta de funcions de pertinen�ca trian-

gulars, per representar-les nom�es ens far�a falta un par�ametre que contingui

el valor del seu centre. Anomenem F al vector que cont�e els centres de totes

les funcions de pertinen�ca. L'estrat�egia seguida en l'algoritme de Solis-Wets,

consisteix en modi�car aquest vector en la direcci�o que minimitza una funci�o

d'error. L'ajust, s'introdueix a partir d'un vector gaussi�a G de mitjaM que

memoritza les `bones' direccions. En cas que una nova direcci�o no propor-

cioni cap millora, s'oblida i es cerca de nou en una altra direcci�o. No es

tracta, doncs, d'un simple m�etode aleatori, sin�o que s'intenta seguir les valls

dins l'espai de par�ametres per tal d'arribar a un m��nim. La funci�o objectiu

que volem minimitzar, consisteix en l'error quadr�atic mig de la sortida desit-

jada tn respecte a la sortida que d�ona el sistema y(xn), per tots els patrons

d'entrenament:

E(F) =

PN

n=1 (y(x
n)� tn)

2

N
(5.17)

En la taula 5.1 es mostra la versi�o m�es simple de l'algoritme, i en la Figura

5.11 es poden observar els resultats d'aquesta optimitzaci�o que ha modi�cat

els par�ametres de les funcions de pertinen�ca. Finalment, en la Figura 5.12(c)

veiem com, despr�es d'aplicar el Solis-Wets, les dades de test s'ajusten millor

a la funci�o desitjada.

Algoritme descens de gradient

Despr�es d'haver re�nat la posici�o de les funcions de pertinen�ca s'aplica un

segon m�etode d'optimitzaci�o basat en el descens de gradient, per tal d'ajustar

el valor de les conclusions de les regles. La �loso�a del m�etode �es la mateixa

que s'ha explicat en el proc�es d'aprenentatge de les xarxes neuronals, o sigui,

la minimitzaci�o de la suma d'errors quadrats, per�o en aquest cas disposem

d'una expressi�o anal��tica per calcular les derivades de la funci�o d'error (recor-

dem que en les xarxes neuronals feedforward hav��em de rec�orrer a l'algoritme

de backpropagation).
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Figura 5.11: Optimitzaci�o dels par�ametres de les funcions de pertinen�ca amb

l'algoritme Solis-Wets. Les l��nies en gris representen les funcions de perti-

nen�ca originals, i les l��nies negres mostres el resultat de la optimitzaci�o.

Escrivim l'error, com una funci�o de la conclusi�o bi:

E(bi) =
1

2

NX
n=1

(y(xn)� tn)
2
=

1

2

NX
n=1

 PR

i=1 �i(x
n) � biPR

i=1 �i(x
n)

� tn

!2

(5.18)

L'actualitzaci�o de la conclusi�o bi es fa despla�cant-la en la direcci�o en que

l'error E(bi) decreix m�es r�apidament, o sigui:

b
(�+1)
i = b

(�)
i � �

@E

@bi
(5.19)

Prenent 5.18 es veu immediatament que:

b
(�+1)
i = b

(�)
i � � (y(xn)� tn)

�i(x
n)PN

j=1 �j(x
n)

(5.20)

on � �es el rati d'aprenentatge. Cal observar que si treballem (com �es el nostre

cas) amb particions fortes, el denominador del darrer terme val 1.

Aplicant aquest proc�es iteratiu �ns que l'error sigui menor a un determi-

nat llindar, o qualsevol altre criteri de parada (per exemple el m��nim d'un

conjunt de validaci�o), aconseguim disminuir l'error i un millor ajust de les

dades.
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Figura 5.12: Evoluci�o dels resultats de l'aprenentatge de la funci�o objec-

tiu utilitzant un FIS de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0. (a)Funci�o objectiu

(b)Ajust de la funci�o amb el FIS sense optimitzar (c)Ajust de la funci�o havent

optimitzat el FIS amb l'algoritme Solis-Wets (d)Ajust de la funci�o havent op-

timitzat el FIS amb els algoritmes Solis-Wets i el descens de gradient.

En la Figura 5.12(d) es mostra el resultat �nal de l'ajust de les dades de

test, despr�es d'aplicar tant la optimitzaci�o pel m�etode de Solis-Wets, com

pel m�etode de descens de gradient, i en la Figura 5.13 veiem la disminuci�o

de l'error al llarg del proc�es d'aprenentatge.

No obstant, en qualsevol dels casos la funci�o t�e l'aspecte d'estar apro-

ximada a partir de superf��cies planes. Aix�o �es degut a que les funcions de

pertinen�ca utilitzades s�on poligonals. Si utilitz�essim funcions de pertinen�ca

gaussianes (o en general, diferenciables), s'aconseguiria un ajust m�es suau a

la funci�o objectiu, per�o a costa d'un major cost computacional ja que ens

caldrien m�es par�ametres per representar les funcions de pertinen�ca.
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Figura 5.13: Evoluci�o de l'error al llarg de la fase d'optimitzaci�o. La l��nia

negra representa l'evoluci�o de l'error durant l'etapa de Solis-Wets i la l��nia

grisa �es l'error durant l'etapa de descens de gradient.

5.4 Implementaci�o del Sistema d'Infer�encia

Fuzzy

A difer�encia del codi que hem implementat per les xarxes neuronals que

estava programat en llenguatge C++, el programa que hem realitzat en el

projecte per simular el sistema d'infer�encia fuzzy de tipus Takagi-Sugeno

d'ordre 0, s'ha implementat en llenguatge ANSI C, canviant les classes per

estructures i prescindint aix�� de propietats que ens oferia el C++, i que hem

explotat anteriorment, com la propietat d'her�encia. De totes maneres, per

implementar el sistema fuzzy, s'ha intentat fer un disseny modular, separant

les funcions principals en diferents blocs amb entrades i sortides ben de�nides,

i agrupant les variables d'un mateix context en estructures de dades.

En aquest apartat es descriuran les estructures de dades utilitzades i les

funcions que estan incloses en cadascun dels m�oduls.
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5.4.1 Estructura Principal: FIS

FIS �es l'estructura de dades principal que s'utilitza per dissenyar el sistema

fuzzy. En principi �es una estructura amb una s�erie de par�ametres de car�acter

general, de manera que no es restringeix a la implementaci�o d'un sistema

d'infer�encia fuzzy de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0 (TG0). En el projecte,

per�o, alguns dels seus camps no s'utilitzen o simplement tenen un valor es-

pec���c per tal de representar un sistema TG0. Els camps de l'estructura s�on

els que es mostren en la Taula 5.2:

typedef struct FIS

f

char name[ ];

char type[ ];

char andMethod[ ];

char orMethod[ ];

char impMethod[ ];

char aggMethod[ ];

char defuzzMethod[ ];

int in n;

int out n;

int data n;

int rule n;

double umbral;

int max iter;

struct conjunt fuzzy *input;

struct conjunt fuzzy *output;

struct estructura rule *rule;

g

Taula 5.2: Estructura FIS
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El signi�cat de cadacun dels camps �es el seg�uent:

� char name[ ];

Cadena de car�acters per guardar el nom que es vol assignar al sistema.

Nom�es �es a nivell informatiu, no t�e cap inu�encia en el comportament

del programa.

� char type[ ];

Cadena de car�acters per guardar el tipus de sistema fuzzy utilitzat

(Takagi-Sugeno, Mamdani ...). Nom�es a nivell informatiu.

� char andMethod[ ];

Tipus de funci�o per fer la operaci�o l�ogica `AND'. Poden ser la funci�o

m��nim o producte.

� char orMethod[ ];

Tipus de funci�o per fer la operaci�o l�ogica `OR'. En el sistema Fuzzzy

de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0 no s'utilitza. Est�a disponible per si

es vol modi�car el programa.

� char impMethod[ ];

Tipus de funci�o per fer la operaci�o d'implicaci�o. No s'utilitza en el

projecte, per�o est�a disponible per possibles ampliacions.

� char aggMethod[ ];

Tipus de funci�o per fer la operaci�o d'agregaci�o de regles. No s'utilitza

en el projecte, per�o est�a disponible per possibles ampliacions.

� char defuzzMethod[ ];

Tipus de m�etode de defuzzi�caci�o. Nom�es hi ha implementada la funci�o

centre de masses, que �es la que s'utilitza en un sistema Takagi-Sugeno

d'ordre 0.
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� int in n;

N�umero de dimensions del `FIS', que correspon a la dimensi�o de les

variables d'entrada.

� int out n;

Dimensi�o de l'espai de sortida.

� int data n;

N�umero de mostres utilitzades per l'entrenament.

� int rule n;

N�umero de regles generades.

� double umbral;

Nivell m��nim d'activaci�o d'una regla perqu�e sigui acceptada.

� int max iter;

N�umero m�axim d'iteracions pels algoritmes de Solis-Wets i descens de

gradient.

� struct conjunt fuzzy *input;

Apuntador als conjunts fuzzy que subdivideixen les dimensions d'en-

trada.

� struct conjunt fuzzy *output;

Apuntador als conjunts fuzzy que subdivideixen les dimensions de sor-

tida.

� struct estructura rule *rule;

Apuntador a una estructura que cont�e les regles generades.

5.4.2 Estructures secund�aries

Tal com es pot veure en la Figura 5.14, l'estructura general `FIS' fa �us d'altres

estructures que de�neixen els conjunts fuzzy, les funcions de pertinen�ca o les
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Figura 5.14: Estructures de dades utilitzades per la implementaci�o del sis-

tema d'infer�encia fuzzy. Les estructures situades en els or��gens de les etxes

s'utilitzen per de�nir les estructures on apunten les etxes.

regles generades. En els seg�uents punts les de�nirem.

Estructura CONJUNT FUZZY

Aquesta estructura cont�e les funcions de pertinen�ca en qu�e s'ha dividit el

domini d'una de les dimensions de les dades.

typedef struct CONJUNT FUZZY

f

char name[ ];

int mf n;

double rang [2];

struct memb func *mf;

g

Taula 5.3: Estructura CONJUNT FUZZY

Sistemes de Reconeixement de Patrons 167



Cap��tol 5. Sistemes de l�ogica Fuzzy

� char name[ ];

Nom que es vol donar a l'estructura. Nom�es a nivell informatiu.

� int mf n;

N�umero de funcions de pertinen�ca en que es vol dividir el domini.

� double rang [2];

Valors m��nim i m�axim del domini. rang[0]=m��nim; rang[1]=m�axim;

� struct memb func *mf;

Apuntador a cadascuna de les funcions de pertinen�ca en qu�e s'ha dividit

el rang de dades.

Estructura MEMB FUNC

Estructura que cont�e els par�ametres per de�nir una funci�o de pertinen�ca.

typedef struct MEMB FUNC

f

char name[ ];

char type[ ];

double param [ ];

g

Taula 5.4: Estructura MEMB FUNC

� char name[ ];

Nom que es vol donar a l'estructura. Nom�es a nivell informatiu.

� char type[ ];

Tipus de funci�o de pertinen�ca. Pot ser triangular, trapezo��dal o trian-

Sistemes de Reconeixement de Patrons 168



Cap��tol 5. Sistemes de l�ogica Fuzzy

gular d'inici o � de domini. En aquest darrer cas un dels extrems del

triangle tendeix a +1 o �1.

� double param [ ];

Par�ametres que codi�quen a la funci�o de pertinen�ca.

Estructura ESTRUCTURA RULE

Estructura que emmagatzema la informaci�o d'una regla determinada: les

funcions de pertinen�ca que s'activen en la regla, i el nivell d'activaci�o de la

regla.

typedef struct ESTRUCTURA RULE

f

long* antecedent;

double firing strength;

g

Taula 5.5: Estructura ESTRUCTURA RULE

� long* antecedent;

Vector que guarda l'��ndex de les funcions de pertinen�ca que s'activen

amb la regla.

� double firing strength;

Nivell d'activaci�o de la regla.

Estructura VALORS TRAINING

Estructura que cont�e les matrius on es guarden els patrons d'entrenament.

Es guarden per separat les variables d'entrada de les de sortida.
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typedef struct VALORS TRAINING

f

double** matriu dades in;

double** matriu dades out;

g

Taula 5.6: Estructura VALORS TRAINING

� double** matriu dades in;

Matriu per guardar els valors d'entrada dels partons d'entrenament.

� double** matriu dades out;

Matriu per guardar els valors de sortida dels partons d'entrenament.

5.4.3 Fitxer MAIN.C

A continuaci�o es descriuran els diferents m�oduls en qu�e s'ha dividit el pro-

grama, comentant de cadascun d'ells les funcions m�es rellevants.

A partir de l'arxiu MAIN.C es fa el control de tot el programa, i es criden

seq�uencialment les funcions principals de cada dels m�odul. L'ordre de crida

que es segueix �es el seg�uent:

1. GENGRID: M�odul que genera l'estructura b�asica del sistema d'infer�encia

fuzzy.

2. RULEOPT: M�odul que a partir de les dades d'entrada, estableix els an-

tecedents de les regles que regiran el comportament del sistema.

3. MFMATRIX: A partir de les dades de sortida dels patrons d'entrenament,

es determinen les conclusions de cadascuna de les regles.
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4. SOLISWET: Algoritme d'optimitzaci�o de les posicions de les funcions de

pertinen�ca.

5. GRADIENT: Algoritme d'optimitzaci�o de les conclusions de les regles.

6. EVALFIS: M�odul que donades unes entrades al sistema n'avalua les sor-

tides segons el proc�es d'infer�encia establert pel tipus de sistema fuzzy

implementat. En el nostre cas, la infer�encia es far�a segons un sistema

fuzzy de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0.

Tot seguit, es de�niran m�es detalladament les funcions m�es importants

d'aquests m�oduls:

5.4.4 Fitxer GENGRID.C

Cont�e les funcions per inicialitzar l'estructura del sistema fuzzy que s'util-

itzar�a. Aquesta inicialitzaci�o es fa llegint un �txer de con�guraci�o en el que

l'usuari de�neix tots els par�ametres necessaris com per exemple la dimen-

sionalitat de les dades del problema que es tractar�a, el n�umero i tipus de

funcions de pertinen�ca en qu�e es dividiran els dominis d'entrada... . Les

funcions principals que s'utilitzen s�on:

� FIS *gengrid (char nom fis file[ ], char nom fitxer test[ ],

VALORS TRAINING** vt)

Funci�o principal que fa el control del m�odul GENGRID.

Par�ametres d'entrada:

1. nom fis file[ ]: Cadena de car�acters que cont�e el nom del �t-

xer de con�guraci�o. Per defecte, aquest �txer s'ha d'anomenar

`fisfile.dat'.
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2. nom fitxer test[ ]: Cadena de car�acters on s'hi guardar�a el

nom del �txer de dades de test, que es llegir�a del �txer de con�g-

uraci�o.

3. vt: Punter per guardar el valor de les dades d'entrenament.

Par�ametre de sortida:

1. Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

� void Llegir Fitxer Configuracio(FIS* fis, char nom fis file[],

char nom fitxer dades[ ], char nom fitxer test[ ])

Funci�o que llegeix alguns dels par�ametres especi�cats en el �txer de

con�guraci�o, i els guarda en la variable fis que cont�e l'estructura del

sistema.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. nom fis file[ ]: Nom del �txer de con�guraci�o.

3. nom fitxer dades[ ]: Cadena de car�acters on s'hi guardar�a el

nom del �txer de dades d'entrenament, que es llegir�a del �txer de

con�guraci�o.

� valors training * Obtenir valors training (FIS * fis,

char nom fitxer dades[ ])

Llegeix el contingut del �txer de dades d'entrenament i retorna el con-

tingut en forma d'un punter a l'estructura valors training.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. nom fitxer dades[ ]: Nom del �txer de dades d'entrenament.

Par�ametre de sortida:

1. Punter a l'estructura per guardar el valor dels patrons d'entrena-

ment.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 172



Cap��tol 5. Sistemes de l�ogica Fuzzy

� void Llegir Camps De Les Variables(FIS *fis, VALORS TRAINING

*vt, char nom fis file[ ])

Funci�o que llegeix la resta de par�ametres del �txer de con�guraci�o que

fan refer�encia a la subdivisi�o de les dimensions de les dades d'entrada

i sortida en diferents subconjunts fuzzy (n�umero de conjunts fuzzy per

dimensi�o, tipus de funcions de pertinen�ca ...).

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter a l'estructura on hi ha guardades les dades d'entrena-

ment.

3. nom fis file[ ]: Nom del �txer de con�guraci�o.

� void Generar Param MF(FIS *fis)

Calcula els par�ametres per guardar cadascuna de les funcions de perti-

nen�ca per totes les dimensions d'entrada. Divideix el domini de ca-

da variable en parts iguals, i a cada part li assigna una funci�o de

pertinen�ca. El tipus de funci�o de pertinen�ca s'ha llegit del �txer de

con�guraci�o. Tot i que en principi es poden escollir funcions triangu-

lars, trapezo��dals o gaussianes, els algoritmes posteriors d'optimitzaci�o

nom�es estan adaptats per funcions triangulars.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

� void Calcular rang dades in(FIS* fis, VALORS TRAINING *vt,int j)

Calcula el m��nim i el m�axim per la j-�essima dimensi�o d'entrada.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter a l'estructura on hi ha guardades les dades d'entrena-

ment.
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3. j: Enter que indica la dimensi�o d'entrada per la que es vol calcular

el rang.

5.4.5 Fitxer RULEOPT.C

Conjunt de funcions per calcular els antecedents de les regles que governaran

el comportament del sistema. Nom�es es tindran en compte les regles gener-

ades per les dades d'entrenament i no totes les regles que cubreixin comple-

tament l'espai d'entrada. Les funcions principals utilitzades en aquest m�odul

s�on:

� FIS *ruleopt new (FIS* fis, VALORS TRAINING** vt)

Funci�o principal que controla el uxe de dades del m�odul RULEOPT.C.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter per guardar el valor de les dades d'entrenament.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna el nou sistema d'infer�encia amb les regles generades.

� double mfdeg (FIS* fis, double dada, int num input, int num mf)

Calcula el nivell d'activaci�o d'una determinada funci�o de pertinen�ca,

quan se li presenta una dada d'entrada.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. dada: Valor de la variable d'entrada per la que s'avalua la funci�o

de pertinen�ca.

3. num input: �Index de la dimensi�o d'entrada que s'est�a avaluant.

4. num mf: �Index de la funci�o de pertinen�ca que s'est�a avaluant.
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Par�ametre de sortida:

1. Nivell d'activaci�o de la funci�o de pertinen�ca.

� long** antecedent list(long** rulebase, int dim, int nc, int*

nf comb)

Donades les funcions de pertinen�ca que s'han activat per cada dimen-

si�o, calcula els antecedents de totes les regles que es poden generar.

Par�ametres d'entrada:

1. rulebase: Matriu que cont�e totes les funcions de pertinen�ca que

s'han activat (per totes les dimensions d'entrada).

2. dim: N�umero de dimensions d'entrada (equivalent al n�umero de

�les de la matriu rulebase.

3. nc: N�umero de columnes de la matriu rulebase.

4. nf comb: Punter on es guardaran el n�umero de regles generades.

Par�ametre de sortida:

1. Matriu on cada �la representa els antecedents d'una de les regles

que s'han generat.

� long** Fullfact (long* levels, long size, long* num comb))

Funci�o que retorna els factors per fer un disseny d'experiments factorial.

Per exemple, si li entrem el vector levels = [2; 3; 4], generar�a totes les

possibles combinacions de tres elements, on el primer pot tenir 2 nivells,

el segon 3 i els tercer 4. Veiem un exemple amb menor dimensionalitat:

suposem que li entrem el vector levels = [2; 3]; aleshores generar�a totes

les possibles combinacions de dos elements, agafant un elements del

conjunt C1 = f1; 2g i l'altre element del conjunt C2 = f1; 2; 3g. El

Sistemes de Reconeixement de Patrons 175



Cap��tol 5. Sistemes de l�ogica Fuzzy

resultat del disseny seran les 6 combinacions:

Comb =

2
66666666664

1 1

2 1

1 2

2 2

1 3

2 3

3
77777777775

(5.21)

Par�ametres d'entrada:

1. levels: Vector amb el n�umero d'elements a combinar per cada

dimensi�o.

2. size: N�umero d'elements que ha de contenir cada combinaci�o.

3. num comb: Punter on es guardar�a el n�umero de combinacions que

es generaran.

Par�ametre de sortida:

1. Matriu amb els resultats de les combinacions. Cada �la representa

una combinaci�o possible.

� void Calcular rang dades out(FIS* fis, VALORS TRAINING *vt,int j)

Calcula el m��nim i el m�axim per la j-�essima dimensi�o de sortida. Guar-

da el c�alcul en el par�ametre fis.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter a l'estructura on hi ha guardades les dades d'entrena-

ment.

3. j: Enter que indica la dimensi�o d'entrada per la que es vol calcular

el rang.
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5.4.6 Fitxer MFMATRIX.C

Aquest m�odul consta d'una sola funci�o que calcula les conclusions de les

regles generades en el pas anterior. Les conclusions es calculen utilitzant

l'algoritme de propagaci�o r�apida que hem comentat en l'apartat 5.3.2, que

b�asicament, pren com a conclusi�o de la regla, el centre de gravetat de les

sortides dels patrons que m�es activen a la regla en q�uesti�o.

� FIS *mfmatrix (FIS* fis, VALORS TRAINING** vt)

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter on es guarden els valors dels patrons d'entrenament.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna el nou sistema d'infer�encia amb les conclusions de les

regles generades.

5.4.7 Fitxer SOLISWET.C

Les funcions del �txer SOLISWET.c optimitzen la posici�o de les funcions de

pertinen�ca, seguint una estrat�egia evolucionista.

� FIS *SolisWet(FIS* fis, VALORS TRAINING** vt)

Funci�o principal.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Punter on es guarden els valors dels patrons d'entrenament.

Par�ametre de sortida:
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1. Es retorna el nou sistema d'infer�encia amb les noves posicions de

les funcions de pertinen�ca.

� void Actualitzar FIS(FIS *fisnew, double *Centres nous,

VALORS TRAINING *vt)

Canvia les posicions de les funcions de pertinen�ca segons la nova posici�o

indicada pel vector Centres nous. A continuaci�o recalcula el valor de

les conclusions de les regles amb aquests centres nous cridant a la funci�o

mfmatrix( ).

Par�ametres d'entrada:

1. fisnew: Punter a l'estructura del nou sistema d'infer�encia fuzzy .

2. Centres nous: Vector que cont�e els centres de les noves posicions

de les funcions de pertinen�ca.

3. vt: Punter on es guarden els valors dels patrons d'entrenament.

� double Assaig (FIS* fis, VALORS TRAINING* vt, long num points)

Fa un test del sistema i en determina l'error quadr�atic mig, comparant

la sortida que d�ona del FIS amb la sortida desitjada. Fa el test so-

bre el conjunt de dades emmagatzemades en una estructura de tipus

VALORS TRAINING.

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy .

2. vt: Punter on es guarden els valors dels patrons d'entrenament.

3. num points: N�umero de punts pels que es fa el test.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna l'error mig quadrat de l'assaig.

� FIS * Copiar Estructura FIS(FIS *fis)

Fa una c�opia de l'estructura FIS, amb tots els seus camps.

Par�ametre d'entrada:
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1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy que es

vol copiar.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna un punter a la c�opia del sistema fuzzy.

� void Nova Direccio(double *G, double *B, double *S, int n)

Es genera un nou vector amb distribuci�o gaussiana. Aquest vector rep-

resentar�a la nova direcci�o de cerca en l'espai de par�ametres de les fun-

cions de pertinen�ca.

Par�ametres d'entrada:

1. G: Nou vector amb distribuci�o gaussiana que es genera. T�e mitja

B i desviaci�o tipus S.

2. B: Vector que representa la mitja del vector G que es generar�a.

3. S: Vector que cont�e la desviaci�o tipus que s'introduir�a a G.

4. n: N�umero de components de G.

� oat gasdev(long *idum)

Funci�o que retorna una mostra d'una distribuci�o gaussiana amb mitja

0 i varian�ca 1. �Es una funci�o que s'ha extret del Numerical Recipes in

C.

Par�ametres d'entrada:

1. idum: �Es un punter a un vector de tipus long. Pot ser qualsevol,

mentre que es mantigui constant en crides successives de la funci�o.

� void Modificar Centres(double *Centres ant, double *Centres nous,

double *G, long num, double constant)

Funci�o que modi�ca els centres de les funcions de pertinen�ca segons la

direcci�o indicada en el vector de valors gausssians G.

Par�ametres d'entrada:
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1. Centres ant: Vector que cont�e la posici�o dels antics centres de

les funcions de pertinen�ca.

2. Centres nous: Vector on es guardaran les noves posicions.

3. G: Valors que s'afegiran als centres antics per obtenir els centres

nous.

4. num: Dimensi�o dels vectors amb que s'est�a treballant.

5. constant: L'actualitzaci�o dels centres es fa segons la operaci�o:

Centres nous=Centres ant+constant�G .

� void Imposar Restriccions(FIS* fisnew, double *Centres nous)

Controla que els nous centres de les funcions de pertinen�ca no estiguin

f�ora del rang de les dades, i que estiguin a un m��nim de dist�ancia entre

ells.

Par�ametres d'entrada:

1. fisnew: Punter a l'estructura del nou sistema d'infer�encia fuzzy .

2. Centres nous: Vector que cont�e les noves posicions dels centres

de les funcions de pertinen�ca.

� void Reactualitzar B(double *G, double *B, int n, double c,

double d)

Modi�ca el valor del vector B que cont�e les mitges de la gaussiana G

segons l'expressi�o: B=c�G+d�B.

Par�ametres d'entrada:

1. G: Vector amb les noves direccions de cerca pels centres de les

funcions de pertinen�ca.

2. B: Vector amb les mitges del vector de distribuci�o gaussiana G.

3. n: Dimensi�o dels vectors amb que estem treballant.

4. c: Constant multiplicativa.

5. d: Constant multiplicativa.
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5.4.8 Fitxer GRADIENT.C

Aquest m�odul, consta d'una �unica funci�o, que optimitza el valor de les con-

clusions de les regles, basant-se en l'algoritme de descens de gradient.

� FIS* Descens Gradient(FIS* fis, VALORS TRAINING* vt)

Par�ametres d'entrada:

1. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

2. vt: Estructura on es guarden els valors dels patrons d'entrena-

ment.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna el nou sistema d'infer�encia amb les modi�cacions de

les conclusions de les regles.

5.4.9 Fitxer EVALFIS.C

M�odul que cont�e les funcions d'infer�encia que s'utilitzen per calcular la sor-

tida del sistema davant d'unes dades d'entrada. La versi�o implementada,

calcula la sortida del sistema basant-se en les regles d'infer�encia d'un sistema

fuzzy de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0.

� double* evalfis(VALORS TRAINING *vt,int numofpoints,FIS *fis)

Funci�o principal que donat uns patrons de dades d'entrada en el for-

mat de l'estructura VALORS TRAINING, calcula la sortida del sistema

d'infer�encia. Com que s'est�a implementant un sistema fuzzy amb una

sola dimensi�o de sortida, la funci�o retorna directament aquest vector

de sortida.

Par�ametres d'entrada:
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1. vt: Estructura on es guarden els valors dels patrons de dades amb

que es vol avaluar el sistema.

2. numofpoints: N�umero de patrons que es volen avaluar. Observar

que es pot avaluar el sistema davant d'un sol �unic patr�o d'entrada.

3. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna un vector de dimensi�o numofpoints amb el valor de

sortida per cada patr�o d'entrada.

� double inferencia(double *nivell activacio, long num rule output,

FIS *fis)

Funci�o que donats els nivells d'activaci�o associats a les funcions de per-

tinen�ca de l'antecedent d'una regla, calcula el valor de veritat de la

regla. El valor de sortida de la regla vindr�a determinat per les regles

d'infer�encia amb qu�e ha estat dissenyat el sistema.

Par�ametres d'entrada:

1. nivell activaci�o: Nivell d'activaci�o de les funcions de perti-

nen�ca que formen l'antecedent de la regla.

2. num rule output: �Index que identi�ca a la regla que s'est�a ava-

luant.

3. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna el valor de veritat de la regla.

� double Prod x mf(double *nivell activacio, long num rule output,

FIS *fis)

Funci�o que fa el el producte de les components d'un vector amb la

funci�o de pertinen�ca d'un conjunt fuzzy. Si la funci�o de pertinen�ca del

conjunt fuzzy �es simplement una constant en un punt (tindr�a valor 1) el
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producte del vector d'entrada amb aquesta constant ser�a directament

el producte de les components del vector. Si el conjunt fuzzy de sorti-

da tingu�es una funci�o de pertinen�ca diferent a una constant puntual,

caldria donar com a sortida una funci�o de pertinen�ca.

Par�ametres d'entrada:

1. nivell activaci�o: Nivell d'activaci�o de les funcions de perti-

nen�ca que formen l'antecedent de la regla.

2. num rule output: �Index que identi�ca a la regla que s'est�a ava-

luant.

3. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna el producte dels nivells d'activaci�o per la funci�o de

pertinen�ca del conjunt fuzzy de sortida.

� double Min x mf(double *nivell activacio, long num rule output,

FIS *fis)

Calcula el m��nim entre les components d'un vector i la funci�o de per-

tinen�ca d'un conjunt fuzzy. Si la funci�o de pertinen�ca �es simplement

una constant puntual (de valor 1), el m��nim correspondr�a directament

al m��nim de les components del vector. Si el conjunt fuzzy de sortida,

tingu�es una funci�o de pertinen�ca diferent a una constant, caldria donar

com a sortida una funci�o de pertinen�ca,

Par�ametres d'entrada:

1. nivell activaci�o: Nivell d'activaci�o de les funcions de perti-

nen�ca que formen l'antecedent de la regla.

2. num rule output: �Index que identi�ca a la regla que s'est�a ava-

luant.

3. fis: Punter a l'estructura del sistema d'infer�encia fuzzy.

Par�ametre de sortida:
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1. Es retorna el m��nim entre els nivells d'activaci�o i la funci�o de

pertinen�ca del conjunt fuzzy de sortida.

� double Defuzzificacio mf constants(double** Sortida fuzzificada,

long num elements, char DefuzzMethod[ ])

Funci�o de defuzzi�caci�o, que donades totes les conclusions de les regles

activades, retorna la decisi�o del sistema. Com que estem treballant

amb un sistema de tipus Takagi-Sugeno d'ordre 0, les conclusions de

les regles activades s�on valors constants, i aix��, la sortida defuzzi�cada

ser�a tamb�e un valor constant.

Par�ametres d'entrada:

1. Sortida fuzzificada: Matriu on es guarda per cada regla acti-

vada, el valor de veritat i la conclusi�o.

2. num elements: N�umero de regles que s'han activat i que s'han de

defuzzi�car.

3. DefuzzMethod: Tipus de m�etode de defuzzi�caci�o que es vol fer.

Com que per un sistema TS0 es fa una defuzzi�caci�o de tipus

centre de gravetat, aquest �es l'�unic m�etode que est�a disponible.

Par�ametre de sortida:

1. Es retorna la sortida del sistema defuzzi�cada.

Finalment, en la Figura 5.15 podem veure la interrelaci�o entre totes aques-

tes funcions que hem descrit i la jerarquia que ocupen en el programa. Les

funcions corresponents al m�odul EVALFIS es mostren per separat en la Figura

5.16, ja que no s'executen en un moment determinat del programa, sin�o que

representen un m�odul al que s'accedeix diverses vegades al llarg del proc�es.
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Figura 5.15: Jerarquia de les funcions m�es rellevants en la implementaci�o

del sistema d'infer�encia fuzzy.

Figura 5.16: Funcions m�es importants que formen el m�odul EVALFIS, per

avaluar el sistema d'infer�encia.
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Cap��tol 6

Resultats

6.1 Introducci�o

En aquest darrer apartat, mostrarem els resultats obtinguts pels diferents sis-

temes de reconeixement que s'han implementat en el projecte. Aix��, veurem

en primer lloc el comportament de les dues xarxes neuronals (Perceptr�o multi-

capa i RBF) davant diferents problemes de regressi�o i de classi�caci�o. Alguns

d'aquests problemes estan formats per dades que hem generat sint�eticament

(b�asicament valors d'alguna funci�o), per�o altres problemes corresponen a

dades reals que s'utilitzen generalment per validar classi�cadors (classi�caci�o

de diferents tipus de ors, dades recollides d'un sonar, dades m�ediques, clas-

si�caci�o de seq�u�encies d'ADN ...).

Si els problemes utilitzats per validar les xarxes neuronals poden tenir

una dimensionalitat d'entrada elevada (el problema de seq�u�encies d'ADN

t�e 120 dimensions d'entrada), per validar el sistema d'infer�encia fuzzy hem

utilitzat dades d'entrada de menor dimensionalitat, ja que com s'ha explicat

en el cap��tol 5, aquests tipus de models pateixen d'una explosi�o combinat�oria

del n�umero de regles generades amb les dimensions d'entrada. Com a m�axim,
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provarem el comportament del sistema davant del problema de classi�caci�o

dels tipus de ors, que t�e 4 variables d'entrada.

Finalment, acabarem aquest apartat amb una aplicaci�o de reconeixement

de cares, a partir d'un m�etode que es basa en una reducci�o pr�evia de la

dimensionalitat de la cara utilitzant l'an�alisi de components principals. La

cara es projectar�a sobre una base redu��da de vectors propis que maximitzen

la varian�ca de les dades, i utilitzant el valor de les projeccions de la cara

sobre cadascun d'aquests vectors, es procedir�a a la tasca d'entrenament i test

d'una xarxa Perceptr�o multicapa, que ser�a l'encarregada de fer la classi�caci�o.

Veurem que aquest m�etode ens permet obtenir uns bons percentatges de

classi�caci�o (sempre que l'entrenament s'hagi fet amb un n�umero su�cient

de cares).

6.2 Resultats de les Xarxes Neuronals

Per validar la xarxa Perceptr�o i la xarxa RBF (que intr��nsecament inclou el

mapa autoorganitzat de Kohonen) analitzarem el comportament de la xarxa

davant de diversos problemes, tant de regressi�o com de classi�caci�o.

En els subseg�uents apartats veurem els resultats que hem obtingut en

cadascun dels problemes utilitzant diferents con�guracions de xarxes i dife-

rents par�ametres d'entrenament. Representarem la con�guraci�o de la xarxa,

les condicions d'entrenament i els resultats obtinguts a partir de taules, que

per les xarxes Perceptr�o multicapa tindran l'aspecte representat en la Taula

6.1.

El signi�cat i la notaci�o que s'utilitzar�a per cadascun d'aquests camps �es:

� Estructura: N�umero de neurones per capa. Per exemple, una estruc-

tura 2� 5� 2� 1 representa una xarxa amb dues entrades, dues capes

ocultes amb 5 i 2 neurones respectivament i una sortida amb una sola
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Xarxa Neuronal Perceptr�o multicapa

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min

Taula 6.1: Representaci�o dels resultats per una Xarxa Neuronal Perceptr�o

multicapa

neurona.

� '( ): Tipus de funci�o d'activaci�o per les neurones ocultes i les neurones

de sortida. Les funcions d'activaci�o vindran representades per una

parella ('1; '2), on '1 �es la funci�o d'activaci�o per les neurones ocultes

i '2 �es la funci�o d'activaci�o per les neurones de sortida. Les funcions

d'activaci�o disponibles s�on sig (funci�o sigmo��dal), tanh (funci�o tangent

hiperb�olica), sin (sinus), cos (cosinus) i lin (funci�o lineal).

� Epochs: N�umero d'epochs utilitzats per fer l'entrenament.

� �: Taxa d'aprenentatge per l'adaptaci�o dels pesos en l'algoritme de

descens de gradient.

� Eentr
min (%): M��nim percentatge d'error mig quadrat en les dades d'entre-

nament que es produeix durant el cicle d'aprenentatge (entre par�entesi

s'indica en quin epoch es produeix). Si Nentr �es el n�umero de mostres

d'entrenament, y �es la sortida de la xarxa i t �es la sortida desitjada,

de�nim l'error mig quadrat com:

E =

PNentr

n En

Nentr

=
1

2

PNentr

n

PC

k (y
n
k � tnk)

2

Nentr

(6.1)

Per una descripci�o detallada de cadascun dels par�ametres de l'equaci�o

anterior, consultar l'apartat 4.3.2. El percentatge d'error el calculem

segons:

E(%) =
E

ymax � ymin

� 100 (6.2)
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� Eval
min(%): M��nim percentatge d'error mig quadrat en les dades de vali-

daci�o que es produeix durant el proc�es d'aprenentatge (entre par�entesi

s'indica en quin epoch es produeix). Aquest error �es el mateix que

l'indicat en l'equaci�o 6.1, per�o substituint el valor Nentr per Nval, que

�es el n�umero de mostres de validaci�o.

� Etest
min(%): Percentatge d'error mig quadrat en les dades de test. En

teoria el test s'hauria de realitzar amb la xarxa que resulta de parar

l'entrenament en el m��nim error de validaci�o, per�o en alguns casos

obtenim un menor error de test, si utilitzem la xarxa entrenada amb

tots els epochs. Per aix�o entre par�entesi, s'indica el n�umero d'epochs

que s'ha utilitzat per entrenar la xarxa sobre la que es realitza el test.

La representaci�o dels resultats per les xarxes RBF tindr�a un aspecte

lleugerament diferent (Taula 6.2).

Xarxa Neuronal RBF

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min

Taula 6.2: Representaci�o dels resultats per una Xarxa Neuronal RBF

En aquest cas, cal puntualitzar els seg�uents conceptes:

� Estructura: L'estructura de les xarxes RBF implementades sempre

ser�a de tres capes, la capa d'entrada, la de sortida i una sola capa

oculta.

� '( ): En aquest cas, nom�es es pot escollir la funci�o d'activaci�o de les

neurones de sortida, ja que les neurones de la capa oculta tenen pre�xa-

da una funci�o d'activaci�o gaussiana que avalua la dist�ancia euclidiana

entre el vector d'entrada i els pesos de cada neurona en particular.
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� Cl: N�umero de clusters que es determinen en l'etapa d'entrenament no

supervisat utilitzant els mapes autoorganitzats de Kohonen.

� EpK: N�umero d'epochs utilitzats en l'algoritme de Kohonen per de-

terminar els clusters i pesos de la primera capa.

� �K: Taxa d'aprenentatge utilitzada en l'algoritme de Kohonen per

adaptar els pesos que connecten les entrades amb la capa oculta. Com

que aquesta taxa d'aprenentatge varia linealment entre un m�axim �max i

un m��nim �min, en la taula indicarem precisament la parella (�max; �min).

� Epbp: N�umero d'epochs utilitzats en l'entrenament supervisat dels pe-

sos de la capa de sortida, utilitzant l'algoritme de backpropagation.

� �bp: Taxa d'aprenentatge utilitzada en l'aprenentatge dels pesos de la

capa de sortida.

� Eentr
min(%); Eval

min(%); Etest
min(%): Tenen el mateix signi�cat que en el

cas de la xarxa Perceptr�o multicapa.

6.2.1 Experiment 1: Ajust d'una funci�o en <3

Descripci�o del problema

Aquest �es el problema que hem vist repetidament en els cap��tols anteri-

ors d'ajust de la funci�o y = 1:9
�
1:35 + ex1sin

�
13 (x1 � 0:6)

2
�
e�x2sin (7x2)

�
.

L'ajust es far�a en l'interval (x1; x2) = [0; 1]�[0; 1] dintre del que s'han escollit

punts aleatoris que con�guren els conjunts d'entrenament, validaci�o i test.

Les caracter��stiques de les dades utilitzades s�on les seg�uents:

. Dimensi�o d'entrada: 2

. Dimensi�o de sortida: 1
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. N�umero de mostres d'entrenament: 441

. N�umero de mostres de validaci�o: 400

. N�umero de mostres de test: 400

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

L'ajust d'aquesta funci�o amb un Perceptr�o multicapa �es relativament simple

i r�apid degut a la baixa dimensionalitat del problema. Els millors resultats

s'aconsegueixen utilitzant dues capes de neurones ocultes amb funcions d'ac-

tivaci�o sigmo��dals i una funci�o d'activaci�o lineal per la neurona de sortida.

El fet que el m��nim error en el conjunt de validaci�o es produeixi sempre en

l'�ultim epoch �es indicatiu que es pot aconseguir un millor ajust augmentant

el n�umero d'epochs:

Xarxa Neuronal Perceptr�o multicapa: Ajust d'una funci�o en <3

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min

2� 5� 5� 1 (sigm,lin) 10000 0:2
0:2103% 0:3501% 0:3034%

(10000) (10000) (10000)

2� 10� 10� 1 (sigm,lin) 10000 0:2
0:1188% 0:1356% 0:1453%

(10000) (10000) (10000)

2� 10� 10� 1 (sigm,lin) 10000 0:4
0:0565% 0:2381% 0:2074%

(10000) (9998) (9998)

�Es interessant observar que en la tercera con�guraci�o patim lleugerament

el fenomen del sobreajust, o sigui, tot i que aconseguim un millor ajust sobre

les mostres d'entrenament que pel cas anterior, la generalitzaci�o sobre les

dades de test empitjora.
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Resultats amb la xarxa RBF

L'ajust de la funci�o utilitzant la xarxa RBF ha requerit de molts menys

epochs per obtenir uns resultats similars als que s'aconseguien amb el Per-

ceptr�o multicapa. Tamb�e s'observa que augmentant el nombre de nodes en la

capa oculta (equivalentment, augmentar el nombre de clusters en l'algoritme

de Kohonen), els resultats milloren signi�cativament:

Xarxa Neuronal RBF: Ajust d'una funci�o en <3

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min

2� 25� 1 lin 25 1500
0:09

500 0.2
0:837% 1:740% 2:020%

0:01 (36) (287) (500)

2� 100� 1 lin 100 1500
0:09

1000 0.2
0:052% 0:106% 0:127%

0:01 (850) (643) (1000)

En la Figura 6.1 es pot comprovar com l'aprenentatge en una xarxa neu-

rona RBF requereix de molt menys epochs que per una xarxa Perceptr�o

multicapa, ja que en una RBF l'adaptaci�o de pesos amb backpropagation

nom�es afecta als pesos de l'�ultima capa.

6.2.2 Experiment 2: Ajust de la funci�o y = 2 sin (x1 + x2)

Descripci�o del problema

Aquest problema consisteix en ajustar la funci�o sinuso��dal y = 2 sin (x1 + x2)

en l'espai <3 (veure Figura 6.2). El domini dintre del qual farem l'ajust

�es (x1; x2) = [��; �] � [��; �]. Les caracter��stiques generals de les dades

utilitzades per fer l'experiment s�on:
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(a) (b)

Figura 6.1: Comparativa de la velocitat d'aprenentatge entre un Perceptr�o

multicapa i una xarxa RBF. (a) Evoluci�o de l'error durant el proc�es d'apre-

nentatge. En gris es mostra els resultats en la xarxa RBF i el negre en

el Perceptr�o multicapa. La major velocitat d'aprenentatge en una RBF �es

evident.(b) Zoom dels 100 primer epochs.

. Dimensi�o d'entrada: 2

. Dimensi�o de sortida: 1

. N�umero de mostres d'entrenament: 441

. N�umero de mostres de validaci�o: 400

. N�umero de mostres de test: 400

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Degut a la forma de la funci�o �es immediat veure que la con�guraci�o �optima

de la xarxa ha de tenir una sola capa oculta contenint dues neurones amb

funci�o d'activaci�o sinuso��dal. En la taula de resultats veiem que amb una

xarxa d'aquest tipus l'aprenentatge �es molt r�apid (menys de 100 epochs):
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Figura 6.2: Funci�o y = 2 sin (x1 + x2)

Xarxa Neuronal Perceptr�o multicapa: Ajust d'una funci�o en <3

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min

2� 2� 1 (sin,lin) 100 0:2
1:72e� 4% 2:55e� 4% 1:76e� 3%

(55) (55) (55)

2� 2� 1 (sin,lin) 100 0:06
1:91e� 4% 1:30e� 3% 2:48e� 3%

(88) (88) (88)

Resultats amb la xarxa RBF

En pr�acticament 50 epochs, podem aconseguir una bona adaptaci�o de la

funci�o amb una xarxa RBF amb 100 neurones a la capa oculta (tot i que

hem continuat fent l'aprenentatge �ns a 100 epochs per disminuir encara

m�es l'error).

Podem veri�car la r�apida adaptaci�o de la RBF en la gr�a�ca comparati-

va que es mostra en la Figura 6.5. En aquesta �gura, es pot observar una

altra caracter��stica que diferencia a les xarxes RBF de les Perceptr�o multi-

capa, per�o que es veu molt m�es clarament en la seq�u�encia d'imatges de les
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Figura 6.3: Evoluci�o de l'entrenament en el Perceptr�o multicapa.

Figures 6.3 i 6.4, que mostren diversos moments de l'entrenament per les

dues xarxes. Ens referim a que el proc�es d'aprenentatge en les RBF t�e un

car�acter molt m�es local, i per un determinat patr�o d'entrenament la sortida

nom�es ve determinada per un conjunt redu��t de neurones de la capa ocul-

ta. Aix�o fa que l'aprenentatge amb una RBF sigui molt m�es 'estable' que

en un Perceptr�o multicapa, pels que en el valor de la sortida, hi intervenen

m�es o menys signi�cativament totes les neurones. D'aquesta manera en el

proc�es d'aprenentatge poden apar�eixer interfer�encies entre les activacions de

les unitats ocultes i conduir a un comportament menys estable. En la gr�a�ca

de la Figura 6.5 s'aprecia que el proc�es d'aprenentatge en el Perceptr�o multi-

capa �es relativament inestable �ns aproximadament l'epoch 60, per�o a partir
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Figura 6.4: Evoluci�o de l'entrenament en la xarxa RBF.

d'aqu�� tendeix gaireb�e instant�aniament al m��nim error, en canvi en la RBF,

el m��nim error s'assoleix molt m�es suaument.

Finalment, en la Figura 1.6 es representen els resultats de l'ajust sobre

el conjunt de test, projectant el resultat sobre un pla. Es veri�ca que pel

Perceptr�o multicapa l'ajust �es pr�acticament perfecte.
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Figura 6.5: Comparativa de l'evoluci�o de l'error en l'aprenentatge de la funci�o

y = 2 sin (x1 + x2) per un Perceptr�o multicapa i una xarxa RBF. En gris es

mostren els resultats en la xarxa RBF i el negre en el Perceptr�o multicapa.

(a) (b)

Figura 6.6: Resultats de l'ajust sobre el conjunt de test, en una vista pro-

jectada. Els punts negres s�on els valors desitjats i els punts grisos s�on les

sortides de la xarxa (a)Perceptr�o multicapa. (b)Xarxa RBF.
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Xarxa Neuronal RBF: Ajust d'una funci�o en <3

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min

2� 25� 1 lin 25 1500
0:09

1000 0.2
0:746% 2:002% 2:060%

0:01 (999) (125) (1000)

2� 100� 1 lin 100 1500
0:09

1000 0.2
0:128% 0:355% 0:420%

0:01 (1000) (1000) (1000)

6.2.3 Experiment 3: Dades 'ESPIRAL'

Descripci�o del problema

L'objectiu del problema �es aprendre a discriminar entre dos conjunts de punts

d'entrenament que pertanyen a dues espirals diferents en el pla x-y, que

donen tres voltes al voltant de l'origen i una espiral est�a `dins' de l'altra. Es

tracta d'un cl�assic problema que s'ha utilitzat per validar el comportament

de xarxes entrenades amb backpropagation. La versi�o m�es t��pica consta de

194 punts d'entrenament i l'objectiu �es entrenar la xarxa amb aquests punts

i aconseguir que la xarxa doni una bona sortida per aquests punts.

Per�o el que s'ha fet en el projecte �es augmentar la densitat de mostres per

tal de poder dissenyar un experiment amb un conjunt d'entrenament (veure

Figura 6.7), un de validaci�o i un de test, per entrenar la xarxa i generalit-

zar sobre un conjunt de test (tots tres conjunts amb mostres diferents). El

n�umero de mostres i les caracter��stiques de les dades s�on:

. Dimensi�o d'entrada: 2

. Dimensi�o de sortida: 1. Si el patr�o pertany a la l'espiral 1, la sortida

�es 1, i si el patr�o pertany a l'espiral 2, la sortida �es �1.
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Figura 6.7: Dades d'entrenament pel problema de les dues espirals. Els punts

negres i grisos diferencien entre les dues classes d'espirals.

. N�umero de mostres d'entrenament: 600

. N�umero de mostres de validaci�o: 140

. N�umero de mostres de test: 100

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

El millor resultat que s'ha obtingut �es utilitzant una xarxa amb 3 capes

ocultes amb funcions d'activaci�o sinuso��dals i una funci�o d'activaci�o lineal

per la neurona de sortida. Per avaluar el classi�cador hem afegit una nova

dada a la taula de resultats, que �es el percentatge de patrons de test ben

classi�cats, on considerarem que un patr�o de test est�a ben classi�cat si el

valor de sortida desitjat m�es pr�oxim a la sortida de la xarxa �es el de la classe

del patr�o. En el nostre cas, per exemple, als patrons de la classe C1 els hem

assignat el valor de sortida 1 i als de la classe C2 els assignem el valor �1.

Per tant considerarem que un patr�o de test de la classe C1 est�a ben classi�cat

si la sortida de la xarxa y est�a m�es pr�oxima al valor 1, que al �1 (per tant

si y > 0). De la mateixa manera, un patr�o de test de la classe C2 estar�a ben

classi�cat si la sortida de la xarxa y < 0.
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Si es busqu�es m�es robustesa en la classi�caci�o es podrien establir uns

llindars de seguretat, i no classi�car els patrons de test pels que la sortida de

la xarxa no superi un cert valor.

Xarxa Perceptr�o multicapa: Problema de les dues espirals

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

2� 10� 10� 10� 1 (sin,lin) 15000 0:01
4:583% 4:419% 3:989% 94%

(14997) (14955) (14995) f94=100g

Resultats amb la xarxa RBF

Utilitzant una xarxa RBF s'han aconseguit resultats de bona classi�caci�o de

�ns al 96%. S'han fet diversos experiments, modi�cant la topologia de la

xarxa, el n�umero d'epochs de l'entrenament i el tipus de funci�o d'activaci�o

de la neurona de sortida, i el millor resultat s'aconsegueix amb una xarxa

2� 100� 1 amb una funci�o d'activaci�o sigmo��dal per la neurona de sortida.

�Es interessant comprovar com hi ha d'altres con�guracions que tot i tenir un

menor error en el conjunt d'entrenament, no proporcionen una generalitzaci�o

tant bona.

En aquest exemple �es interessant veure com l'algoritme SOM que util-

itzem per determinar els centres de les gaussianes per les neurones de la capa

oculta �es capa�c d'adaptar-se a la distribuci�o en espiral dels patrons d'entra-

da. Tot i que l'hem entrenat amb 1500 epochs, en la seq�u�encia d'imatges de

la Figura 6.8 podem constatar que quan han transcorregut uns 100 epochs,

l'adaptaci�o �es prou bona. En la Figura 6.9 es representen els centres dels

clusters amb el radi de la gaussiana que s'utilitza en cada cas.
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Figura 6.8: Evoluci�o de l'algoritme SOM per determinar els centres clusters

dels patrons d'entrada.

Figura 6.9: Centres i radis dels clusters pels patrons d'entrada.
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Xarxa Neuronal RBF: Problema de les dues espirals

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

2� 100� 1 lin 100 1500
0:09

4000 0.2
7:49% 43:25% 40:10% 81%

0:01 (4000) (4000) (4000) f81=100g

2� 169� 1 lin 169 1500
0:09

10000 0.2
2:93% 14:96% 16:50% 91%

0:01 (4872) (6044) (10000) f91=100g

2� 100� 1 sigm 100 1500
0:09

10000 0.2
5:36% 5:47% 5:51% 96%

0:01 (10000) (10000) (10000) f96=100g

6.2.4 Experiment 4: Problema `XOR'

Descripci�o del problema

L'objectiu �es entrenar la xarxa de manera que sigui capa�c de modelitzar la

funci�o o-exclusiva (XOR, Taula 6.3) per dues variables d'entrada. Es tracta

probablement del problema m�es simple de classi�caci�o de classes que no s�on

linealment separables, i que per tant no pot ser resolt per un Perceptr�o amb

una capa de pesos ajustables. Aix�o ha fet que la funci�o XOR sigui un t��pic

problema de validaci�o.

x1 x2 y

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Taula 6.3: Taula de veritat de la funci�o XOR per dues variables d'entrada
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Per aquest problema no s'utilitzaran dades de validaci�o ni de test. Sim-

plement es tracta d'entrenar la xarxa amb els patrons de la Taula 6.3 i que

s'aconsegueixi una sortida correcta per totes les entrades.

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Utilitzant una xarxa amb una sola capa oculta de dues neurones amb funci�o

d'activaci�o sinuso��dal l'ajust de la funci�o XOR s'aconsegueix amb menys de

100 epochs:

Xarxa Perceptr�o multicapa: Problema `XOR'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

2� 2� 1 (sin,lin) 100 0:2
0:0067% { { 100%

(100) { { f4=4g

En la seq�u�encia d'imatges de la Figura 6.10 veiem els resultats de la

classi�caci�o en diferents instants de l'entrenament. Tot i que amb poc m�es

de 30 epochs ja s'aconsegueixen uns resultats de classi�caci�o satisfactoris,

l'entrenament es continua �ns a 100 epochs per tal de reduir l'error a un

valor pr�acticament menyspreable (Figura 6.11).

Resultats amb la xarxa RBF

Per fer l'ajust de la funci�o XOR amb una xarxa RBF ha calgut afegir m�es

mostres al conjunt d'entrenament, de manera que al fer el l'agrupaci�o en clus-

ters inicial amb l'algoritme SOM no hi haguessin clusters amb un sol element.

Aix�o ens provoca problemes num�erics ja que la gaussiana associada a aquest

cluster tindr�a radi nul. Per tant hem utilitzat un conjunt d'entrenament amb

16 mostres formant 4 clusters de radi no nul. En la Figura 6.12(a) es repre-
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Figura 6.10: Evoluci�o de la classi�caci�o al llarg de l'entrenament de la xarxa

Perceptro multicapa. Els cercles negres representen un valor de sortida de 1,

i els cercles grisos representen un valor de sortida de 0. Amb 32 epochs ja

s'aconsegueix resoldre el problema de la XOR.

Figura 6.11: Evoluci�o de l'error en l'entrenament d'una xarxa Perceptr�o 2-

2-1 pel problema de la funci�o XOR.
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(a) (b)

Figura 6.12: (a)Conjunt d'entrenament i clusters calculats durant l'entrena-

ment de la xarxa RBF per resoldre el problema de la XOR. (b)Evoluci�o de

l'error durant l'entrenament

senten els punts d'entrenament utilitzats i els clusters que s'han determinat

despr�es d'aplicar l'algoritme de Kohonen.

Els resultats de la classi�caci�o amb la xarxa RBF s�on els seg�uents (ob-

servar tamb�e l'evoluci�o de l'error en la Figura 6.12(b)):

Xarxa Neuronal RBF: Problema `XOR'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

2� 4� 1 sigm 4 2000
0:09

2000 0.2
0:028% { { 100%

0:01 (2000) { { f16=16g
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6.2.5 Experiment 5: Dades 'SONAR'

Descripci�o del problema

En aquest problema s'utilitzen les dades recollides per un sonar, i l'objectiu

�es entrenar el sistema de manera que sigui capa�c de discriminar entre els

senyals del sonar que han rebotat en un cilindre met�al�lic, d'aquells que han

rebotat en una roca cil��ndrica. Es tracta d'un problema d'una elevada di-

mensionalitat d'entrada (60 variables cont��nues d'entrada) cosa que alenteix

el proc�es d'aprenentatge. En aquest experiment hem prescindit del conjunt

de validaci�o per no perdre mostres en el conjunt d'entrenament, ja que quan

no s'entrena amb un percentatge elevat de les dades, l'error en la general-

itzaci�o sobre el conjunt de test augmenta considerablement. En de�nitiva,

les caracter��stiques de les dades d'entrenament s�on:

. Dimensi�o d'entrada: 60

. Dimensi�o de sortida: 2. Si el patr�o pertany a la classe 1, la sortida

�es f�1 1g, i si el patr�o pertany a la classe 2, la sortida �es f1 � 1g.

. N�umero de mostres d'entrenament: 192

. N�umero de mostres de test: 16

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Els resultats obtinguts eren bastant sensibles a l'elecci�o del conjunt d'entre-

nament. Una metodologia a seguir en aquest cas �es utilitzar la t�ecnica de

cross-validation en la que les dades d'entrenament en divideixen en subcon-

junts que es van utilitzant alternativament per entrenament o per test. Al

�nal es presenten els resultat ponderats. En el nostre cas, hem optat per

realitzar diversos entrenaments prenent en cada cas un conjunt aleatori de
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16 mostres per fer el test. En la seg�uent taula mostrem els millors resultats

obtinguts:

Xarxa Perceptr�o multicapa: Problema `SONAR'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

60� 15� 15� 2 (sigm,lin) 5000 0:04
0:0048% { 45:50% 75%

(4987) { 5000 f12=16g

60� 10� 10� 2 (sigm,lin) 5000 0:04
0:0236% { 26:10% 87:5%

(4952) { 5000 f14=16g

60� 10� 10� 2 (sigm,lin) 5000 0:035
0:0217% { 19:90% 87:5%

(4979) { 5000 f14=16g

Tot i que s'aconsegueix un ajust gaireb�e perfecte sobre les dades d'entre-

nament, l'error sobre les dades de test �es considerable. Cal comentar, per�o,

que la major part d'aquest error �es degut als patrons de test mal classi�cats

(o sigui, els patrons que s'han classi�cat correctament, ho han fet amb un alt

marge de con�an�ca). Per exemple, el tercer experiment cont�e un percentatge

d'error quadr�atic en el conjunt de test del 19:9%, per�o d'aquesta quantitat, el

95:9% es deu als dos patrons que estan mal classi�cats, mentre que la resta

de mostres ben classi�cades nom�es acumulen un 4:1% de l'error. Aix�o �es

indicatiu que a excepci�o de les mostres mal classi�cades (possiblement per

una insu�ci�encia d'informaci�o durant l'entrenament) la resta de dades de test

estan pr�acticament classi�cades a la perfecci�o.

Una forma iteressant d'avaluaci�o dels resultats, ser�a doncs, veure un his-

tograma de la distribuci�o de l'error. En la Figura 6.13 es mostra l'histograma

del percentatge d'error pel tercer experiment fet amb el Perceptr�o multicapa.

Tal com acabem de comentar, s'aprecia que la majoria de les mostres tenen

un error percentual menor al 5%.
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Figura 6.13: Distribuci�o de l'error mig quadr�atic percentual, despr�es d'aval-

uar les dades de test del problema de SONAR per una xarxa Perceptr�o mul-

ticapa. Es veri�ca que la majoria de les mostres tenen un error inferior al

5%.

Resultats amb la xarxa RBF

Tot i que amb la xarxa RBF no hem aconseguit un ajust tant bo de les

dades d'entrenament, si que ens proporcionen una millor generalitzaci�o sobre

les dades de test, �ns al punt que s'aconsegueix un percentatge de bona

classi�caci�o del 100%:

Xarxa Neuronal RBF: Problema `SONAR'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

60� 100� 2 sigm 100 1500
0:09

2000 0.01
17:12% { 7:22% 100%

0:01 (2000) { (2000) f16=16g

En la Figura 6.14(a) es representa la distribuci�o percentual de l'error per

les dades de test en forma d'histograma, i en la Figura 6.14(b) l'evoluci�o

de l'error en les dades d'entrenament. En aquesta darrera imatge es pot
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(a) (b)

Figura 6.14: (a)Histograma de l'error en l'avaluaci�o de les dades de test

del problema del `SONAR' utilitzant una xarxa RBF. (b)Evoluci�o de l'error

durant l'entrenament.

observar que l'error encara no ha arribat al m��nim, o sigui, que podr��em

aconseguir disminuir l'error sobre les dades d'entrenament augmentant el

n�umero d'epochs durant l'aprenentatge. No obstant, aix�o ens podria conduir

a un sobreajust que ens repercut��s negativament sobre la classi�caci�o de les

dades de test.

6.2.6 Experiment 6: Dades `IRIS'

Descripci�o del problema

Les dades `IRIS' probablement representen la base de dades m�es coneguda

en la literatura de reconeixement de patrons, ja que es tracta del problema

que Fisher va utilitzar en un dels seus articles m�es reconeguts, `The use of

multiple measurements in taxonomic problems', publicat l'any 1936.

Les dades corresponen a 3 classes de lliris caracteritzats a partir de 4

atributs num�erics (dimensions dels p�etals i dels s�epals) i amb 50 mostres per

classe. Una d'aquestes classes es pot separar linealment de les altres, mentre
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Figura 6.15: Projecci�o de les dades `IRIS' sobre cadascuna de les vari-

ables d'entrada. Els punts negres representen la classe Setosa, els punts

gris fosc representen la classe de lliris Versicolor i els punts gris clar rep-

resenten la classe de lliris Virginica. El signi�cat de cada dimensi�o �es: di-

mensi�o1!Longitud del s�epal (cm); dimensi�o2!Amplada del s�epal (cm); di-

mensi�o3!Longitud del p�etal (cm); dimensi�o4!Amplada del p�etal (cm). Es

veri�ca visualment que la classe Setosa es pot separar linealment de la resta,

mentre que altres dues classes tenen cert grau de solapament.

que les altres dues no s�on linealment separables. Aix�o podem veri�car-ho

a partir de la Figura 6.15 que representa la projecci�o de les dades sobre

cadascuna de les dimensions d'entrada. Les caracter��stiques de dades d'en-

trada i la subdivisi�o dels 150 patrons que les constitueixen en uns conjunts

d'entrenament, validaci�o i test es resumeixen a continuaci�o:

. Dimensi�o d'entrada: 4. Els 4 atributs fan refer�encia a:

1. Longitud del s�epal en cm.
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2. Amplada del s�epal en cm.

3. Longitud del p�etal en cm.

4. Amplada del p�etal en cm.

. Dimensi�o de sortida: 3. Codi�quem les tres classes com:

1. Classe 1, lliri de tipus Setosa, amb el patr�o f1 0 0g.

2. Classe 2, lliri de tipus Versicolor, amb el patr�o f0 1 0g.

3. Classe 3, lliri de tipus Virginica, amb el patr�o f0 0 1g.

. N�umero de mostres d'entrenament: 100

. N�umero de mostres de validaci�o: 25

. N�umero de mostres de test: 25

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Els millors resultats que s'han aconseguit amb un Perceptr�o multicapa cor-

responen a una estructura 4 � 10� 10 � 3 amb un funcions d'activaci�o sig-

mo��dals per les neurones de les capes ocultes i funcions d'activaci�o lineals

per les neurones de sortida:

Xarxa Perceptr�o multicapa: Dades `IRIS'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

4� 5� 5� 3 (sigm,lin) 2000 0:2
0:0751% 7:17% 3:57% 96%

(1993) (58) (58) f24=25g

4� 10� 10� 3 (sigm,lin) 3000 0:08
0:1942% 4:68% 4:19% 100%

(2931) (65) (65) f25=25g
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Figura 6.16: Corbes d'aprenentatge: en gris es mostra l'evoluci�o de l'error

en les dades de validaci�o i en negre l'error sobre les dades d'entrenament. La

xarxa �optima per qu�e es generalitzi sobre les dades de test �es la que resulta

en el m��nim en el conjunt de validaci�o.

Les gr�a�ques que resulten l'aprenentatge de les dades `IRIS' mostren

clarament la problem�atica del sobreajust (veure Figura 6.16): mentre que

l'error en les dades d'entrenament disminueix mon�otonament al llarg del

proc�es d'entrenament, en les dades de validaci�o assoleixen un m��nim al voltant

de l'epoch 65 i a partir d'aqu�� comen�ca a augmentar. Per tant, �es idoni pren-

dre com a con�guraci�o de la xarxa la que resulta en aquest m��nim.

Resultats amb la xarxa RBF

Els resultats que s'han obtingut utilitzant la xarxa RBF s�on pr�acticament

id�entics als que s'han aconseguit amb el Perceptr�o multicapa. Fins i tot

les corbes d'aprenentatge (Figura 6.17) tenen una evoluci�o molt similar,

mostrant tamb�e l'efecte del sobreajust:
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Xarxa Neuronal RBF: Dades `IRIS'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

4� 25� 3 sigm 25 1500
0:09

2000 0.2
0:78% 6:27% 3:07% 96%

0:01 (2000) 111 (2000) f24=25g

4� 36� 3 sigm 36 1500
0:09

3000 0.2
0:35% 7:37% 4:09% 100%

0:01 (3000) 89 (89) f25=25g

6.2.7 Experiment 7: Dades 'CANCER'

Descripci�o del problema

L'objectiu d'aquest experiment �es diagnosticar el c�ancer de pulm�o a partir

de nou caracter��stiques de teixit cel�lulars. La base de dades original prov�e

dels resultats recollits als hospitals de la universitat de Wisconsin, i cont�e 699

mostres. Per realitzar els experiments en el present projecte s'han descar-

tat 16 mostres que no contenien la informaci�o completa. Aix��, les dades

utilitzades presenten les seg�uents caracter��stiques:

. Dimensi�o d'entrada: 9. S�on 9 atributs num�erics que fan refer�encia

diferents propietats del teixit analitzat, com per exemple el gruix del

grup, la uniformitat del tamany de les c�el�lules, la uniformitat de la for-

ma de les c�el�lules, el tamany d'una c�el�lula epitelial, l'adhesi�o marginal,

el nivell de mitosis ...

. Dimensi�o de sortida: 2. Codi�quem les dues classes de sortida com:

1. Classe 1, teixit amb tumor maligne, amb el patr�o f1 0g.

2. Classe 2, teixit amb tumor benigne, amb el patr�o f0 1g.
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Figura 6.17: Corbes d'aprenentatge per la xarxa RBF amb les dades `IRIS':

en gris es mostra l'evoluci�o de l'error en les dades de validaci�o i en negre

l'error sobre les dades d'entrenament. La forma �es molt similar a l'entre-

nament que s'ha fet amb la xarxa Perceptr�o multicapa, per�o ara la corba �es

molt m�es cont��nua. Aix�o es deu a que en la xarxa RBF, en cada epoch, hem

presentat les mostres d'entrenament en el mateix ordre, mentre que durant

l'entrenament de la xarxa Perceptr�o, l'ordre de presentaci�o de les mostres

era aleatori.

. N�umero de mostres d'entrenament: 583

. N�umero de mostres de validaci�o: 50

. N�umero de mostres de test: 50

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Amb una xarxa Perceptr�o multicapa contenint dues capes de neurones ocultes

amb funci�o d'activaci�o sigmoidal i neurones de sortida amb funci�o lineal s'han

aconseguit resultats de classi�caci�o superiors al 95%:

Sistemes de Reconeixement de Patrons 214



Cap��tol 6. Resultats

Xarxa Perceptr�o multicapa: Dades `CANCER'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

9� 4� 2� 2 (sigm,lin) 5000 0:5
0:6348% 0:9325% 31:89% 92%

(3978) (226) (5000) f46=50g

9� 8� 4� 2 (sigm,lin) 5000 0:2
0:176% 0:45% 10:76% 96%

(4688) (172) (172) f48=50g

Resultats amb la xarxa RBF

Amb la xarxa RBF s'han obtingut uns valors de classi�caci�o similars als del

Perceptr�o multicapa (superiors al 96%), per�o amb uns errors de classi�caci�o

sensiblement inferiors:

Xarxa Neuronal RBF: Dades `CANCER'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

9� 36� 2 sigm 36 1500
0:09

3000 0.2
1:75% 1:06% 6:24% 92%

0:01 (3000) 658 (3000) f46=50g

9� 100� 2 sigm 100 1500
0:09

3000 0.2
1:61% 1:47% 4:01% 96%

0:01 (3000) 9 (3000) f48=50g
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6.2.8 Experiment 8: Dades 'TIROIDES'

Descripci�o del problema

Aquest problema consisteix en predir si un pacient amb un quadre cl��nic

determinat pateix un funcionament hipernormal de les tiroides. El n�umero

d'atributs per cada mostra �es 21 i el n�umero de patrons disponibles �es 7160.

Amb aquests valors l'experiment tindr�a les seg�uents caracter��stiques:

. Dimensi�o d'entrada: 21.

. Dimensi�o de sortida: 3. Hi ha tres classes de sortida que codi�quem

com:

1. Classe 1, pacient amb un funcionament normal de les tiroides, que

codi�quem amb el patr�o f1 0 0g.

2. Classe 2, pacient amb un funcionament hipernormal de les tiroides,

que codi�quem amb el patr�o f0 1 0g.

3. Classe 3, pacient amb un funcionament infranormal de les tiroides,

que codi�quem amb el patr�o f0 0 1g.

. N�umero de mostres d'entrenament: 3772

. N�umero de mostres de validaci�o: 1694

. N�umero de mostres de test: 1694

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

Els millors resultats de classi�caci�o s'han obtingut amb xarxes amb dues

capes de neurones ocultes i funci�o d'activaci�o sigmo��dal. En concret, amb

una xarxa amb topologia 21�16�8�3 els resultats d'una bona classi�caci�o

ronden el 94%:
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Xarxa Perceptr�o multicapa: Dades `TIROIDES'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

21� 8� 4� 3 (sigm,lin) 10000 0:2
0:412% 2:16% 6:64% 92:18%

(7176) (9975) (10000) f1580=1714g

21� 16� 8� 3 (sigm,lin) 10000 0:2
0:195% 2:42% 8:32% 93:69%

(9509) (990) (10000) f1607=1714g

Resultats amb la xarxa RBF

Els resultats aconseguits amb la xarxa RBF s�on similars als que hem obtingut

amb el Perceptr�o multicapa. Degut a l'alta dimensionalitat i sobretot al gran

nombre de mostres d'entrenament el proc�es s'alenteix signi�cativament si

utilitzem un elevat nombre de neurones en la primera capa. Amb 36 neurones

s'arriba a un comprom��s temps de c�alcul / resultats que �es relativament

satisfactori:

Xarxa Neuronal RBF: Dades `TIROIDES'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

21� 36� 3 sigm 36 1500
0:09

2000 0.2
7:03% 6:70% 6:90% 92:59%

0:01 1998) 1999 (2000) f1587=1714g

En la Figura 6.18 es pot apreciar la lenta disminuci�o de l'error tant en el

conjunt de validaci�o com en el conjunt de test (notar tamb�e que per aquest

cas, l'error en el conjunt de validaci�o �es lleugerament inferior a l'error en el

conjunt d'entrenament). Aquesta lenta evoluci�o cap al m��nim, ens fa pensar

que es podria aconseguir un millor ajust utilitzant m�es epochs o b�e realitzant
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Figura 6.18: Corbes d'aprenentatge amb una xarxa RBF per les dades

`TIROIDES' : en gris es mostra l'evoluci�o de l'error en les dades de val-

idaci�o i en negre l'error sobre les dades d'entrenament. Notar que en aquest

cas l'error sobre les dades de validaci�o �es inferior a l'error sobre les dades

d'entrenament. Tamb�e �es interessant observar la lenta evoluci�o cap al m��nim,

per tant, un major valor en el rati d'aprenentatge podria conduir al m��nim

error m�es r�apidament.

el mateix experiment amb un rati d'aprenentatge m�es elevat.

6.2.9 Experiment 9: Dades `COLLITES DE SOJA'

Descripci�o del problema

Aquesta base de dades consta de 683 mostres repartides en 19 tipus diferents

d'anomalies que poden patir les collites de soja. Per cadascuna de les mostres

es tenen 35 atributs de tipus categ�oric (no s�on num�erics). El tret distintiu

d'aquesta base de dades respecte a les que hem analitzat anteriorment, �es

que a m�es d'utilitzar atributs de tipus categ�oric, molts dels atributs s�on des-

coneguts. Veurem que una forma d'afrontar aquest inconvenient �es assignar

a aquests valors desconeguts un determinat patr�o. A continuaci�o, veiem m�es

detalladament les caracter��stiques generals de la base de dades `COLLITES
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DE SOJA':

� Dimensi�o d'entrada: 82. En principi nom�es hi ha 35 atributs de

tipus categ�oric que descriuen diversos conceptes que fan refer�encia a la

collita. Per�o per codi�car cadascun dels seus valors, calen 82 variables

d'entrada. Alguns exemples de les caracter��stiques que es tenen en

compte i la forma com les codi�quem s�on:

1. Data:

abril! f0g, maig! f1g, juny! f2g, juliol! f3g, agost! f4g,

septembre! f5g, octubre! f6g, ?! f0g.

2. Categoria de la planta:

normal! f0g, baix-normal! f1g, ?! f0g.

3. Precitipacions:

baix-normal! f�1 0g, normal! f0 0g, alt-normal! f1 0g, ?!

f0 1g.

4. Temperatura:

baix-normal! f0 0g, normal! f0:5 0g, alt-normal! f1 0g, ?!

f0 1g.

5. Calamarsa:

si! f1 0g, no! f0 0g, ?! f0 1g.

6. Hist�oria de la collita:

diferent primer any! f0 0g, igual primer any! f0:33 0g, igual

primers dos anys! f0:66 0g, igual primers set anys! f1 0g, ?!

f0 1g.

7. �Area malmesa:

puntuals! f0 0g, �arees petites! f0 1g, �arees grans! f1 0g, tot

el camp! f1 1g, ?! f0 0g.

8. Severitat:

baixa! f0 0g, poc severa! f0:5 0g, molt severa! f1 0g, ?!

f0 1g.
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9. Germinaci�o:

90-100%! f1 0g, 80-89%! f0:5 0g, 0-80%! f0 0g, ?! f 1g.

10. Creixement de la planta:

normal! f0g, anormal! f1g, ?! f0g.

11. Fulles:

normals! f0g, anormals! f1g.

12. Taques en les fulles:

no n'hi ha! f0 0g, aureoles grogues! f0 1g, aureoles no grogues!

f1 0g, ?! f1 1g.

13. Tamany de les taques en les fulles:

petit-1/8! f0 0g, 1/8-gran! f1 0g, no s'aplica! f0:5 0g, ?!

f0 1g.

14. Descomposici�o de les fulles:

present! f0 0g, no present! f1 0g, ?! f0 1g.

15. Taques de les fruites:

absent! f100000g, color! f010000g, marr�o-blanc! f001000g,

distorsionades! f000100g, no s'aplica! f000010g, ?! f000001g.

16. Llavors:

normal! f0 0g, anormal! f1 0g, ?! f0 1g.

17. Tamany de les llavors:

normal! f0 0g, petit-normal! f1 0g, ?! f0 1g.

18. Arruges:

absents! f0 0g, presents! f1 0g, ?! f0 1g.

� Dimensi�o de sortida: 19. Hi ha 19 classes de sortida que fan re-

fer�encia a les possibles anomalies que pateix la collita: putrefacci�o de

la tija, putrefacci�o de l'arrel degut a la rhizoctonia, putrefacci�o phy-

tophthora, antharacnose, afecci�o de l'herbicida, afecci�o bacterial ... La

classe i-�essima la codi�quem com una cadena de 18 zeros i un 1 en la
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Figura 6.19: Corbes d'aprenentatge amb una xarxa RBF per les dades `COL-

LITES DE SOJA' : en gris es mostra l'evoluci�o de l'error en les dades de

validaci�o i en negre l'error sobre les dades d'entrenament.

i-�essima posici�o. Per exemple la primera de les classes vindria codi�ca-

da per la cadena f100000000000000000g la segona classe es codi�caria

amb la cadena f010000000000000000g, i aix�� successivament.

� N�umero de mostres d'entrenament: 341

� N�umero de mostres de validaci�o: 171

� N�umero de mostres de test: 171

Resultats amb el Perceptr�o multicapa

S'han aconseguit classi�car amb �exit m�es del 90% de les mostres de test

utilitzant una xarxa Perceptr�o multicapa amb una sola capa de neurones

ocultes i amb funci�o d'activaci�o sigmo��dal.

L'evoluci�o de l'error en el conjunt de validaci�o i en el conjunt d'entrena-

ment es mostra en la Figura 6.19. Tot i que el m��nim en l'error de validaci�o

est�a al voltant de l'epoch 300, la xarxa en aquest instant no presenta un

bon comportament davant les dades de test, per tant, es pren com a xarxa
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Xarxa Perceptr�o multicapa: Dades `COLLITES DE SOJA'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

82� 32� 19 (sigm,lin) 1500 0:2
0:862% 4:93% 9:45% 90:64%

(1490) (333) (1500) f155=171g

resultat la del �nal de l'entrenament (epoch 1500).

Resultats amb la xarxa RBF

De la mateixa manera que en l'experiment anterior, s'observa que a mesura

que es van augmentant el n�umero de neurones ocultes de la primera capa,

s'aconsegueixen millors resultats de classi�caci�o. Per�o d'altra banda, tant

en el proc�es d'establiment de clusters amb l'algoritme de Kohonen com en

l'ajust dels pesos de l'�ultima capa amb backpropagation el cost computacional

augmenta considerablement. Podem constatar aquesta apreciaci�o tant en la

taula de resultats, com en la Figura 6.20.

Xarxa Neuronal RBF: Dades `COLLITES DE SOJA'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

82� 16� 19 sigm 16 1000
0:09

5000 0.3
19:7% 20:3% 21:1% 74:26%

0:01 5000) 5000 (5000) f127=171g

82� 36� 19 sigm 36 1000
0:09

3000 0.2
12:1% 13:3% 15:4% 83:62%

0:01 3000) 3000 (3000) f143=171g

82� 64� 19 sigm 64 1000
0:09

3000 0.2
9:6% 10:9% 13:8% 85:38%

0:01 3000) 3000 (3000) f146=171g
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Figura 6.20: Corbes d'aprenentatge amb tres tipus de xarxes RBF per les

dades `COLLITES DE SOJA' : en gris clar una xarxa RBF amb 16 neu-

rones en la capa oculta, en gris fosc una xarxa RBF amb 36 neurones en la

capa oculta i en negre una xarxa RBF amb 64 neurones en la capa oculta.

S'observa la millora dels resultats de l'entrenament amb l'augment de neu-

rones en la capa oculta. De fet, tal com s'ha vist en l'apartat 4.5.2. amb una

xarxa RBF amb tantes neurones ocultes com dades d'entrenament, s'acon-

seguiria un ajust perfecte sobre les dades d'entrenament. Aix�o, no obstant,

no garanteix una bona generalitzaci�o sobre les dades de test.

6.2.10 Experiment 10: Dades 'SEQ�U�ENCIES ADN'

Descripci�o del problema

Hi ha certes fronteres en una seq�u�encia d'ADN en la que ADN `redundan-

t' s'elimina durant el proc�es de creaci�o de prote��nes per part d'organismes

superiors. El problema a resoldre amb aquesta base de dades �es que donat

una seq�u�encia d'ADN volem ser capa�cos de recon�eixer les fronteres entre els

exons (parts de la seq�u�encia d'ADN que es mant�e despr�es de la divisi�o) i

els introns (parts de la seq�u�encia d'ADN que s'elimina). O sigui, la base de

dades cont�e tres tipus de seq�u�encies d'ADN que volem recon�eixer: cadenes

que s�on fronteres exon/intron (EI), cadenes que s�on fronteres em intron/exon

Sistemes de Reconeixement de Patrons 223



Cap��tol 6. Resultats

(IE) i cadenes que no s�on cap de les dues anteriors.

Les caracter��stiques de les dades, rellevants per fer l'experiment s�on:

� Dimensi�o d'entrada: 120. L'entrada al sistema correspon a cadenes

d'ADN de 60 elements (nucleoides). Cadascun d'aquests elements est�a

representat per una lletra (C, A, G, T) i cada lletra es codi�ca amb

una parella de n�umeros: C! f�1 � 1g, A! f�1 1g, G! f1 � 1g i

T! f1 1g, resultant en una cadena de 120 elements. Per exemple, la

cadena l'ADN:

CCAGCTGCATCACA

es codi�caria a partir de la cadena de n�umeros:

-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1-1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1

� Dimensi�o de sortida: 3. Hi ha tres classes de sortida que codi�quem

com:

1. Classe 1, frontera EI, que codi�quem amb el patr�o f1 0 0g.

2. Classe 2, frontera IE, que codi�quem amb el patr�o f0 1 0g.

3. Classe 3, no �es frontera, que codi�quem amb el patr�o f0 0 1g.

� N�umero de mostres d'entrenament: 2000

� N�umero de mostres de validaci�o: 587

� N�umero de mostres de test: 587

Resultats amb la xarxa Perceptr�o multicapa

Tot i que l'error en les dades d'entrenament es redueix despr�es de pocs epochs

d'haver comen�cat l'aprenentatge, l'error en les dades de validaci�o i de test

no sembla tenir la mateixa tend�encia. De fet, si observem la Figura 6.22

l'error de validaci�o sembla mantenir-se constant entre un rang m�axim i un
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Figura 6.21: Corbes d'aprenentatge amb una xarxa Perceptr�o multicapa per

les dades `SEQ �U �ENCIES ADN': en gris es mostra l'evoluci�o de l'error en

les dades de validaci�o i en negre l'error sobre les dades d'entrenament.

rang m��nim al llarg de tot el proc�es d'entrenament. Aix�o fa que la taxa de

classi�caci�o en aquest problema no superi el 85%.

Xarxa Perceptr�o multicapa: Dades `SEQ�U�ENCIES ADN'

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

120� 8� 4� 3 (sigm,sigm) 6000 0:05
0:10% 12:33% 15:75% 82:45%

(6000) (27) (6000) f484=587g

120� 4� 2� 3 (sigm,sigm) 3000 0:01
0:88% 11:34% 15:05% 83:13%

(2966) (157) (3000) f488=587g

120� 4� 2� 3 (sigm,sigm) 3000 0:2
1:25% 11:83% 14:76% 84:16%

(2749) (22) (3000) f494=587g

Resultats amb la xarxa RBF

Tot i que les corbes d'aprenentatge quan utilitzem la xarxa RBF (Figura

6.22) s�on m�es `t��piques' i tant l'error en el conjunt d'entrenament com en
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Figura 6.22: Corbes d'aprenentatge amb una xarxa RBF per les dades

`SEQ �U �ENCIES ADN': en gris es mostra l'evoluci�o de l'error en les dades

de validaci�o i en negre l'error sobre les dades d'entrenament.

el conjunt de validaci�o disminueixen mon�otonament, el nivell de classi�caci�o

que obtenim �es inferior al de les xarxes Perceptr�o multicapa. D'altra banda,

com que la dimensionalitat de l'entrada �es relativament gran (120 variables

d'entrada), el temps de c�alcul es fa extremadament elevat al augmentar el

n�umero de neurones de la capa oculta (�ns a 17 hores de c�alcul, quan hem

entrenat una xarxa 120�100�3), fet que impossibilita realitzar un alt n�umero

d'experiments. Els millors resultats obtinguts es mostren en la seg�uent taula:

Xarxa Neuronal RBF: Dades `SEQ�U�ENCIES ADN'

Entrenament

Topologia
Capa oculta Capa sortida

Resultats (%)

Estructura '( ) Cl EpK �K Epbp �bp Eentr

min
Eval

min
Etest

min
Classif. OK

120� 9� 3 sigm 9 1000
0:09

3000 0.3
13:1% 13:9% 15:2% 76:49%

0:01 (3000) (3000) (3000) f449=587g

120� 25� 3 sigm 25 800
0:09

3000 0.2
13:8% 14:6% 15:4% 78:02%

0:01 (3000) (3000) (3000) f458=587g

120� 100� 3 sigm 100 800
0:09

4000 0.2
12:7% 14:9% 15:5% 80:75%

0:01 (4000) (3055) (4000) f474=587g
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6.2.11 Resum dels resultats

Finalment en les taules 6.4 i 6.5 mostrem els millors resultats per cadascun

dels experiments. Al �nal s'ha afegit una darrera columna (Prob) on s'indica

una comparativa amb els percentatges de classi�caci�o que s'han obtingut

en el treball `PROBEN1-A set of neural network benchmark problems and

benchmarking rules' de L.Prechelt:

Xarxes Perceptr�o multicapa

Experiment
Topologia Resultats (%)

Prob

Estructura '( ) Eentr
min Eval

min
Etest

min
Classif.OK

Funci�o <3 2� 10� 10� 1 (sigm,lin) 0:1188% 0:1356% 0:1453% { {

Sinus 2� 2� 1 (sin,lin) 0:0001% 0:0002% 0:0018% { {

Espiral 2� 10� 10� 10 � 1 (sin,lin) 4:583% 4:419% 3:989% 94% {

XOR 2� 2� 1 (sin,lin) 0:0067% { { 100% {

Sonar 60� 10� 10� 2 (sigm,lin) 0:0217% { 19:90% 87:5% 90:4%

Iris 4� 10� 10� 3 (sigm,lin) 0:1942% 4:68% 4:19% 100% {

C�ancer 9� 8� 4� 2 (sigm,lin) 0:176% 0:45% 10:76% 96% 95:4%

Tiroides 21� 16� 8� 3 (sigm,lin) 0:195% 2:42% 8:32% 93:69% 97:9%

Soja 82� 32� 19 (sigm,lin) 0:862% 4:93% 9:45% 90:64% 94:1%

ADN 120� 4� 2� 3 (sigm,sigm) 1:25% 11:83% 14:76% 84:16% 82:2%

Taula 6.4: Resum dels resultats obtinguts utilitzant una xarxa Perceptr�o mul-

ticapa
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Xarxes RBF

Experiment
Topologia Resultats (%)

Prob

Estructura '( ) Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

Funci�o <3 2� 100� 1 lin 0:052% 0:106% 0:127% { {

Sinus 2� 100� 1 lin 0:128% 0:355% 0:420% { {

Espiral 2� 100� 1 sigm 5:36% 5:47% 5:51% 96% {

XOR 2� 4� 1 sigm 0:028% { { 100%

Sonar 60� 100� 2 sigm 17:12% { 7:22% 100% 90:4%

Iris 4� 36� 3 sigm 0:35% 7:37% 4:09% 100% {

C�ancer 9� 100� 2 sigm 1:61% 1:47% 4:01% 96% 95:4%

Tiroides 21� 36� 3 sigm 7:03% 6:70% 6:90% 92:59% 97:9%

Soja 82� 64� 19 sigm 9:6% 10:9% 13:8% 85:38% 94:1%

ADN 120� 100� 3 sigm 12:7% 14:9% 15:5% 80:75% 82:2%

Taula 6.5: Resum dels resultats obtinguts utilitzant una xarxa RBF

6.3 Resultats del Sistema d'Infer�encia Fuzzy

Abans de passar a comentar els experiments que s'han fet per validar el

comportament del sistema d'infer�encia fuzzy, s'explicar�a el signi�cat dels

diferents par�ametres que apareixeran en les taules de resultats, que seran del

tipus:

Sistema d'infer�encia fuzzy

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

Taula 6.6: Exemple de taula on mostrarem els resultats del FIS

Les entrades d'aquesta taula s�on les seg�uents:

� Dim: Dimensi�o de l'espai d'entrada. Cal comentar que l'espai de sor-
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tida per un sistema fuzzy de tipus Takagi Sugeno d'ordre 0 com el que

s'ha implementat nom�es t�e una dimensi�o de sortida. Un sistema amb

una sortida N-dimensional, s'interpretar�a com la uni�o de N sistemes

unidimensionals.

� Estructura: N�umero de funcions de pertinen�ca en que es divideix

cadascuna de les dimensions d'entrada. Per exemple, la cadena d'en-

ters 5; 5; 7 signi�ca que la primera de les dimensions s'ha dividit en 5

funcions de pertinen�ca, la segona en 5 i l'�ultima en 7. Les funcions de

pertinen�ca que utilitzarem, sempre seran poligonals (trapezo��dals en

els l��mits del domini i triangulars en l'interior del domini).

� Per representar els resultats expressem el percentatge d'error mig quadrat,

tant per les dades d'entrenament, com per les dades de test, en diferents

moments de l'aprenentatge:

1. Ini: Percentatge d'error mig quadrat abans d'aplicar els algo-

ritmes d'aprenentatge.

2. SW: Percentatge d'error mig quadrat despr�es d'aplicar Solis-Wets.

3. Grad: Percentatge d'error mig quadrat despr�es d'aplicar descens

de gradient (i generalment tamb�e haver aplicat Solis-Wets).

6.3.1 Experiment 1: Ajust d'una funci�o en <2

Descripci�o del problema

Comen�carem els experiments del sistema fuzzy amb un exemple molt simple

que ens permetr�a veure el paper que juguen diferents elements, i la millora que

es produeix en els resultats al augmentar el n�umero de funcions de pertinen�ca

o com s'ajusta el sistema quan fem l'aprenentatge utilitzant el Solis-Wets i el

descens de gradient. L'objectiu de l'experiment �es ajustar la funci�o y = x2.

Comen�carem utilitzant un conjunt d'entrenament de pocs elements i dividint

l'espai d'entrada en poques funcions de pertinen�ca.
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(a) (b) (c)

Figura 6.23: Ajust de la funci�o y = x2 utilitzant 36 mostres d'entrenament

i 3 funcions de pertinen�ca. Els punts d'entrenament estan representats per

cercles, la l��nia grisa representa la sortida desitjada pels valors de test i

la l��nia negra �es la sortida que d�ona el sistema. (a)Ajust inicial (b)Ajust

despr�es d'aplicar Solis-Wets (c)Ajust despr�es d'aplicar Solis-Wets i descens

de gradient.

Experiment 1.1: Poques funcions de pertinen�ca

En primer lloc veurem el comportament del sistema utilitzant un n�umero

molt baix de funcions de pertinen�ca (3). El n�umero de patrons d'entrena-

ment �es 36 i el �txer de test consta de 900 elements. En la Figura 6.23(a)

podem veure els resultats de l'ajust inicial, sense cap mena d'optimitzaci�o.

Com que les funcions de pertinen�ca que utilitzades s�on triangulars (en el

cap��tol 5 hem comentat els seus avantatges, sobretot en refer�encia als pocs

par�ametres necessaris per modelitzar-les, fent que la optimitzaci�o sigui rela-

tivament simple), l'ajust de la funci�o queda lineal a trossos. En les Figures

6.23(b)(c) veiem el resultat de l'ajust despr�es dels algoritmes d'optimitzaci�o

de Solis-Wets i descens de gradient respectivament, i en la Figura 6.24 es

mostra l'evoluci�o de l'error mig quadrat al llarg de l'entrenament. Compro-

vem que la major reducci�o d'error es produeix quan apliquem tant sols un

epoch de l'algoritme de descens de gradient.
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Figura 6.24: Evoluci�o de l'error al llarg de l'aprenentatge.

Experiment 1.1: Major nombre de funcions de pertinen�ca

Per aconseguir un millor ajust, cal augmentar el n�umero de funcions de per-

tinen�ca. Aix�o, a baixa dimensionalitat amb prou feines t�e repercussions en

quant al temps de c�alcul per�o a alta dimensionalitat pot produir una explosi�o

combinat�oria del n�umero de regles fuzzy generades. En la Figura 6.25(a)

veiem que la difer�encia entre la sortida del sistema i la sortida desitjada �es

pr�acticament inapreciable i els resultats de l'ajust inicial sense aplicar optim-

itzaci�o s�on tant acurats que l'�unic algoritme d'optimitzaci�o que decrementa

l'error �es el descens de gradient (Figura 6.25(b)).

En la seg�uent taula mostrem els resultats que s'han obtingut en els dos

experiments:

Sistema d'infer�encia Fuzzy: Ajust funci�o y = x2

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

1 3 1:123 0:931 0:278 1:166 1:231 0:370

1 9 0:006 { 0:001 0:008 { 0:003
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(a) (b)

Figura 6.25: (a)Ajust de la funci�o y = x2 utilitzant 36 mostres d'entrena-

ment i 9 funcions de pertinen�ca. Els punts d'entrenament estan represen-

tats per cercles, la l��nia grisa representa la sortida desitjada pels valors de

test i la l��nia negra �es la sortida que d�ona el sistema. Gaireb�e no s'apre-

cia la difer�encia entre els valors desitjats i els valors de sortida del sistema.

(b)Evoluci�o de l'error al aplicar els algoritmes d'aprenentatge. El Solis-Wets

no produeix millora dels resultats, de manera que nom�es s'aplica descens de

gradient.

6.3.2 Experiment 2: Ajust d'una funci�o en <3

El segon experiment que farem tamb�e consistir�a en una regressi�o per�o en

aquest cas en <3, per la funci�o que hem utilitzat al llarg del projecte per fer

les explicacions te�oriques i que recordem tot seguit:

y = 1:9
�
1:35 + ex1sin

�
13 (x1 � 0:6)

2
�
e�x2sin (7x2)

�
L'experiment el farem amb el mateix conjunt d'entrenament i de test que

hem utilitzat per validar les xarxes neuronals en l'apartat 6.3.1. Tal com

succe��a amb les xarxes RBF, al anar augmentant el n�umero de funcions de

pertinen�ca (en les RBF eren les neurones de la capa oculta) s'aconsegueix un

millor ajust de la funci�o. Aix�o ho podem comprovar tant en les Figures 6.26

com 6.27.
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En la seg�uent taula veiem els resultats que hem aconseguit amb les dife-

rents con�guracions del sistema:

Sistema d'infer�encia fuzzy: Ajust funci�o en <3

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

2 4; 4 2:351 1:287 0:632 2:286 1:475 0:837

2 5; 5 1:229 0:801 0:384 1:254 0:9514 0:461

2 9; 9 0:230 �� 0:044 0:319 �� 0:108

6.3.3 Experiment 3: Ajust de la funci�o y = 2 sin (x1 + x2)

A continuaci�o veurem que amb el sistema d'infer�encia fuzzy podem ajustar

tamb�e la funci�o sinuso��dal que hem vist en l'experiment no 2 en les xarxes

neuronals. Les condicions d'experimentaci�o s�on les mateixes, o sigui, el con-

junt d'entrenament consta de 441 punts i el conjunt de test de 400. Tal

com s'ha comprovat en l'apartat anterior, un major nombre de funcions de

pertinen�ca per dimensi�o implica una major precisi�o de l'ajust. En la Figura

6.28 es mostra l'evoluci�o de l'error durant l'entrenament per diferents con-

�guracions del sistema, i en la �gura 6.29(b) veiem que amb quatre funcions

de pertinen�ca per dimensi�o (que generen 16 regles) l'ajust que obtenim �es

de baixa qualitat. Quan incrementem el n�umero de funcions de pertinen�ca a

nou per dimensi�o (Figura 6.29(d)) els resultats de l'ajust ja s�on molt aproxi-

mats a la superf��cie ideal. Per contra, el nombre de regles que governar�a el

sistema augmenta �ns a 81, amb el que el proc�es s'alenteix. El resultat dels

experiments realitzats es resumeixen en la seg�uent taula:
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Figura 6.26: Evoluci�o de l'error al llarg de l'aprenentatge per tres con�gura-

cions de sistemes d'infer�encia fuzzy. FISi;j indica un sistema d'infer�encia

fuzzy on la dimensi�o d'entrada 1 s'ha dividit en i funcions de pertinen�ca

i dimensi�o d'entrada 2 s'ha dividit en j funcions de pertinen�ca. S'observa

clarament que al augmentar el n�umero de funcions de pertinen�ca, l'error

disminueix.

6.3.4 Experiment 4: Dades 'ESPIRAL'

L'experiment amb les dades espiral consistia (veure apartat 6.3.3) en classi-

�car dues espirals conc�entriques. El n�umero de mostres del conjunt d'entre-

nament era de 600 i utilitz�avem 100 punts per fer el test. Amb les xarxes

neuronals no hav��em aconseguit arribar a uns resultats de classi�caci�o del

100%, per�o com veurem a continuaci�o s�� que ho aconseguim amb el sistema

d'infer�encia Fuzzy tot i que a costa d'un alt nivell de complexitat de c�alcul,

ja que cal utilitzar un n�umero relativament elevat de funcions de pertinen�ca

per cada dimensi�o.

En la taula de resultats veiem que amb un sistema amb 9 funcions de per-

tinen�ca per dimensi�o que en l'experiment anterior ens ha donat bons resultats

no aconseguim una bona classi�caci�o. Per obtenir resultats de classi�caci�o

del 100% hem d'anar �ns a 15 funcions de pertinen�ca per dimensi�o:

En la Figura 6.30 veiem el resultat de la classi�caci�o pels dos primers
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.27: (a)Superf��cie ideal que volem ajustar (b)Resultats de l'ajust

dividint el domini de cada dimensi�o d'entrada en 4 funcions de pertinen�ca.

(c)Resultats dividint cada dimensi�o en 5 funcions de pertinen�ca. (d)Resultats

dividint cada dimensi�o en 9 funcions de pertinen�ca

experiments, corresponents a la divisi�o de cada dimensi�o d'entrada en 9 i 12

funcions de pertinen�ca respectivament.

6.3.5 Experiment 5: Funci�o `XOR'

L'aprenentatge de la funci�o `XOR' per dues variables �es immediat amb un

sistema d'infer�encia fuzzy amb tres funcions de pertinen�ca per cada dimensi�o.

Amb el �txer de dades d'entrenament que consisteix simplement dels quatre

patrons de la funci�o (veure taula 6.3), s'aconsegueix ajustar la funci�o amb

un error nul en el conjunt d'aprenentatge.
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Sistema d'infer�encia fuzzy: Ajust funci�o y = 2 sin (x1 + x2)

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

2 4; 4 6:891 6:595 3:309 7:048 6:607 3:070

2 5; 5 3:958 3:085 0:924 4:055 3:129 0:871

2 9; 9 0:797 �� 0:048 0:789 �� 0:046

Figura 6.28: Evoluci�o de l'error al llarg de l'aprenentatge per tres con�gura-

cions de sistemes d'infer�encia fuzzy.

En la Figura 6.31 veiem la distribuci�o de les tres funcions de pertinen�ca

per cada dimensi�o d'entrada, i la posici�o que ocupen els punts d'entrenament.

Les regles �optimes que es generen es veu a simple vista que s�on:

1. R1: SI x1 �es A
1
1 i x2 �es A

1
2 LLAVORS y �es 0.

2. R2: SI x1 �es A
3
1 i x2 �es A

1
2 LLAVORS y �es 1.

3. R3: SI x1 �es A
1
1 i x2 �es A

3
2 LLAVORS y �es 0.

4. R4: SI x1 �es A
3
1 i x2 �es A

3
2 LLAVORS y �es 1.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.29: (a)Superf��cie ideal que volem ajustar (b)Resultats de l'ajust

dividint el domini de cada dimensi�o d'entrada en 4 funcions de pertinen�ca.

(c)Resultats dividint cada dimensi�o en 5 funcions de pertinen�ca. (d)Resultats

dividint cada dimensi�o en 9 funcions de pertinen�ca

on A
j
i �es el j-�essim conjunt fuzzy de la i-�essima dimensi�o que t�e per funci�o

de pertinen�ca a �
j
i .

Amb aquestes 4 regles �es obvi que la funci�o `XOR' s'apr�en sense di�cultat:

6.3.6 Experiment 6: Dades `IRIS'

L'an�alisi de les dades `IRIS' requereix un tractament especial ja que es tracta

d'un problema amb 4 dimensions a l'entrada i 3 dimensions de sortida. Amb

el sistema fuzzy que s'ha implementat de tipus Takagi Sugeno d'ordre 0
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Sistema d'infer�encia fuzzy: Dades `ESPIRAL'

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Classif. OK

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

2 9; 9 26:84 23:03 18:59 25:75 22:98 18:59 64% f64/100g

2 12; 12 10:94 �� 7:30 11:30 �� 7:15 94% f94/100g

2 15; 15 5:68 �� 2:56 5:50 �� 2:50 100% f100/100g

2 20; 20 1:602 �� 0:649 1:39 �� 0:619 100% f100/100g

Sistema d'infer�encia fuzzy: Funci�o `XOR'

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Classif. OK

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

2 3; 3 0:0 0:0 0:0 �� �� �� 100% f4/4g

nom�es podem resoldre aplicacions amb una sola dimensi�o de sortida. Aquest

contratemps es pot resoldre f�acilment, dividint el problema de C dimensions

de sortida en C problemes diferents d'una sola dimensi�o de sortida. Aix�� si

els patrons amb la forma xn1 ; x
n
2 ; : : : x

n
M ; yn1 ; : : : ; y

n
C els dividirem en C patrons

diferents:

xn1 ; x
n
2 ; : : : x

n
M ; y

n
1

xn1 ; x
n
2 ; : : : x

n
M ; y

n
2

...

xn1 ; x
n
2 ; : : : x

n
M ; y

n
C

on cada patr�o s'analitzar�a en un sistema d'infer�encia fuzzy diferent. Final-

ment, els resultats de cadascun dels sistemes s'ajunten per generar la sortida

global.
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(a) (b)

Figura 6.30: Resultat de la classi�caci�o en el problema de l'`ESPIRAL', pels

sistemes d'infer�encia fuzzy amb 9 i 12 funcions de pertinen�ca per dimensi�o.

En gris es representen les mostres de la classe 1 i en negre les mostres de la

classe 2. Els cercles s�on els valors de test ben classi�cats i els asteriscs les

mostres mal classi�cades. (a)Resultat per un FIS amb nou funcions de per-

tinen�ca per dimensi�o. (b)Resultat per un FIS amb 12 funcions de pertinen�ca

per dimensi�o.

Figura 6.31: Distribuci�o de les funcions de pertinen�ca per aprendre la funci�o

XOR. Els cercles representen les 4 parelles de punts (x1; x2) de la funci�o, i

el color gris indica que el valor de sortida del punt �es zero (y = 0) i el negre,

que el valor de sortida �es 1 (y = 1).
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Aix��, pel tractament de les dades `IRIS', utilitzarem 3 sistemes fuzzy

diferents, cadascun amb 4 dimensions d'entrada i 1 dimensi�o de sortida. El

conjunt d'entrenament consta de 125 mostres i el de test de 25. Hem utilitzat

diferents densitats de funcions de pertinen�ca en les dimensions d'entrada,

amb els resultats que es mostren en la seg�uent taula:

Sistema d'infer�encia fuzzy: Dades `IRIS'

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Classif. OK

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

4 7; 7; 7; 7 12:94 11:33 8:38 24:64 21:03 19:90 88% f22/25g

4 5; 5; 5; 5 9:23 6:57 4:56 13:45 10:99 8:99 96% f24/25g

4 4; 4; 4; 4 11:75 6:34 4:50 16:99 8:73 7:07 96% f24/25g

A difer�encia dels anteriors experiments, hem notat que al anar augmen-

tant la densitat de funcions de pertinen�ca per dimensi�o, els resultats empitjo-

raven (comparar els resultats amb 4 funcions de pertinen�ca per dimensi�o amb

els resultats amb 7 funcions de pertinen�ca). Els millors resultats s'han acon-

seguit amb 4 funcions de pertinen�ca per dimensi�o. A m�es, quan utilitzem 7

funcions de pertinen�ca per dimensi�o, com que estem davant d'un problema

de dimensionalitat 4, que considerant que estem treballant amb un sistema

fuzzy �es bastant elevada, el temps de c�alcul �es signi�catiu.
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(a) (b)

Figura 6.32: (a)Representaci�o de les dues classes corresponents a boles

conc�entriques. (b)Secci�o de les boles que passa pel centre. Es veu que els

punts de les dues classes no estan superposats.

6.3.7 Experiment 7: Clusters conc�entrics en <3

Finalment, validarem el sistema d'infer�encia fuzzy davant un conjunt de

dades en <3 que consisteixen de dues classes en forma de boles conc�entriques.

Cal tenir en compte per�o que no hi ha superposici�o de punts entre les dues

classes, o sigui, dintre del radi de la bola interna no hi ha punts de la bola

externa. Podem veure aquesta base de dades en la Figura 6.32. El n�umero

de mostres de qu�e disposem �es 1104, de les quals n'utilitzarem 804 per fer

l'entrenament i 300 per fer el test.

Hem analitzat aquest problema amb dues con�guracions diferents de sis-

temes fuzzy, amb 5 i 6 funcions de pertinen�ca per dimensi�o respectivament.

En els dos casos s'aconsegueix una classi�caci�o de les dades �optima, tot i

que quan utilitzem 6 funcions de pertinen�ca per dimensi�o aconseguim uns

resultats m�es precisos (tot i que se'ns alenteix el proc�es d'entrenament):
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Sistema d'infer�encia fuzzy: Clusters conc�entrics

Resultats (%)

Topologia
Eentr Etest

Classif. OK

Dim Estructura Ini SW Grad Ini SW Grad

3 5; 5; 5 3:26 2:70 1:46 2:37 2:31 1:48 99.67% f299/300g

3 6; 6; 6 0:80 �� 0:45 0:92 �� 0:67 96% f24/25g

6.3.8 Resum dels resultats obtinguts pel Sistema d'In-

fer�encia fuzzy

Per acabar aquest apartat, recordarem en una taula els millor resultats que

s'han obtingut en els experiment per validar el comportament del Sistema

d'Infer�encia fuzzy que hem implementat:

Sistema d'Infer�encia fuzzy

Topologia Resultats (%)

Experiment
Dim Estructura Eentr Etest Classif. OK

y = x2 1 9 0:001% 0:003% ��

Funci�o <3 2 9; 9 0:044% 0:108% ��

Sinus 2 9; 9 0:048% 0:046% ��

Espiral 2 20; 20 0:649% 0:619% 100% f100/100g

XOR 2 3; 3 0:0% 0:0% 100% f4/4g

Iris 4 4; 4; 4; 4 4:50% 7:07% 96% f24/25g

Conc�enctrics 3 6; 6; 6 0:45% 0:67% 100% f300/300g
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6.4 Aplicaci�o al Reconeixement de Cares

6.4.1 Descripci�o del problema

Per acabar l'apartat de resultats del projecte, es descriur�a un experiment

que s'ha realitzat per al reconeixement de cares humanes, una aplicaci�o de

la branca de visi�o per computador en la que s'ha estat treballant durant els

darrers 20 anys, essent, per tant, un problema al que s'han proposat m�ultiples

solucions. En l'experiment que hem realitzat proposem combinar dues de les

t�ecniques que hem comentat pr�eviament, com s�on l'an�alisi de components

principals i les xarxes neuronals. El m�etode del PCA s'utilitza per representar

la cara a partir de la seva projecci�o en un espai de vectors propis redu��t, per�o

que continguin la informaci�o m�es rellevant de les caracter��stiques particulars

de la cara de cada individu. Aquestes direccions principals, en la terminologia

pr�opia del reconeixement de cares, s'anomenen eigenfaces. A continuaci�o

una xarxa neuronal de tipus Perceptr�o Multicapa s'utilitza per aprendre els

par�ametres que descriuen la cara en el nou espai.

En els seg�uents apartats, veurem com utilitzant aquest m�etode s'acon-

segueixen resultats del 93% de classi�caci�o en el reconeixement de rostres

humans, dintre d'una base de dades de 70 cares amb 7 individus diferents.

En la Figura 6.33 podem veure algunes mostres de les cares utilitzades. Una

hip�otesi que hem aplicat, �es que hem suposat que ten��em resolt el problema

de la detecci�o de la cara, o sigui, que la cara ha estat localitzada dintre de la

imatge, i que l'entrada al nostre sistema de reconeixement �es directament la

part corresponent al rostre de la persona. D'altra banda, l'entrenament de

la xarxa el fem amb diferents posicions i orientacions de la cara, de manera

que s'incrementa la robustesa del sistema. Tamb�e cal comentar que quantes

m�es orientacions de la cara s'utilitzin per fer l'entrenament del sistema s'acon-

segueixen millors resultats, ja que si la cara de test que es presenta al sistema

t�e una orientaci�o completament diferent a qualsevol de les utilitzades per fer
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Figura 6.33: Mostres de cares utilitzades.
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Figura 6.34: Representaci�o de la imatge de M p��xels com un vector o punt

en un espai M-dimensional.

l'entrenament, no es podr�a recon�eixer.

6.4.2 Representaci�o en l'espai de vectors propis

Les imatges de les cares es representen en una matriu bidimensional de nivells

d'intensitat de gris. En els experiments realitzats, hem utilitzat un tamany

est�andard per cada cara de 40 � 40 p��xels. Cadascuna d'aquestes imatges

es pot interpretar com un vector o un punt en un espai de 1600 dimensions

(Figura 6.34).

Tal com hem vist en el cap��tol on es descrivia l'an�alisi dels components

principals, aquest vector 1600-dimensional es pot representar a partir d'una

combinaci�o lineal de 1600 vectors ortonormals que formen una base en l'espai

complet. El fet que les cares presentin un conjunt de trets facials comuns,

com poden ser la boca, els ulls o el nas, fa que d'aquestes direccions n'hi

hagi moltes que no siguin signi�catives per la tasca que ens interessa, que

�es diferenciar i recon�eixer cada cara. Hi haur�a doncs, un n�umero redu��t de

direccions principals, sobre les quals, la projecci�o de les cares donaran la

m�axima variabilitat i les caracter��stiques �utils per fer el reconeixement.

Aquesta �es la idea que exploten M. Turk i A. Pentland en el seu article
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Figura 6.35: Imatge mitja de totes les cares que s'utilitzen per fer l'entrena-

ment. En aquest rostre es poden distingir les caracter��stiques generals d'una

cara, per�o no els trets caracter��stics de cada individu.

`Eigenfaces for Recognition', del 1991, que s'ha convertit en un cl�assic en la

literatura de reconeixement de patrons. En aquest article, es proposa codi-

�car les cares a partir d'un n�umero redu��t de coe�cients, que corresponen a

la projecci�o de la cara sobre les direccions principals (aquelles que propor-

cionen m�es varian�ca entre cares diferents). Aquests coe�cients, s�on els que

s'utilitzen posteriorment per fer les comparacions entre cares.

A continuaci�o descrivim els passos que fem per representar les cares en

l'espai de vectors propis:

1. Donats un conjunt de N mostres de cares (de 40 � 40 p��xels) repre-

sentades amb un vector xn = (xn1 ; : : : ; x
n
M)

>
en l'espai complet (de

dimensi�o 1600), en calculem la imatge mitja:

�x =
1

N

NX
n=1

xn

En la Figura 6.35 es representa aquesta cara mitja, que cont�e els trets

comuns de tots els individus (es poden distingir els ulls, la boca i el

nas), i no cont�e les caracter��stiques distintives que permeten diferenciar

entre els individus.

Sistemes de Reconeixement de Patrons 246



Cap��tol 6. Resultats

2. Aquesta imatge mitja es resta de cada imatge original:

xn
0

= xn � �x (6.3)

En certa manera podr��em dir que estem eliminant la part comuna de

totes les cares i ens quedem amb les caracter��stiques individuals de cada

cara, que seran les que ens permetran realitzar la tasca de reconeixe-

ment.

3. Calculem la matriu de covariances amb els vectors xn
0

:

S =

NX
n=1

xn
0

xn
0>

(6.4)

4. Es calculen els vectors propis fu1; : : : ;uMg i valors propis f�1; : : : ; �Mg

de la matriu de covariances S.

Aquest vectors propis s�on ortonormals entre ells i no corresponen di-

rectament a una caracter��stica de la cara com poden ser els ulls, cara

o boca, si no que s�on com un tipus representatiu de cara, i �es per aix�o

que reben el nom de eigenfaces. En l'experiment que hem fet, l'espai

de eigenfaces s'ha creat a partir de 30 imatges de cares.

Cadascun dels vectors propis ui est�a associat a un valor popi �i, i com

hem vist en la deducci�o te�orica de l'an�alisi de components principals

(cap��tol 3), els vectors propis amb major valor propi proporcionen m�es

informaci�o sobre la varian�ca de la cara que aquells amb petits valors

propis.

En la Figures 6.36 es mostren els primers 25 vectors propis, en els que

es distingeixen certs prototipus de cares, i en la Figura 6.37 es repre-

senten alguns vectors propis menys signi�catius (del 70 al 79), que s�on

purament soroll. Aquesta disminuci�o d'informaci�o est�a en concord�ancia

amb la disminuci�o dels valors propis de cada vector propi. La Figura

6.38 mostra la r�apida caiguda dels valors propis.
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Figura 6.36: Els 25 vectors propis (eigenfaces) amb major valors propis.

Figura 6.37: Vectors propis amb valors propis en el rang 70� 79.
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Figura 6.38: (a) Valor propi pels primers 500 vectors propis. S'observa una

r�apida caiguda dels valors propis, que ens indica que pr�acticament amb la

projecci�o de les cares sobre els primers 25 vectors propis en tindr��em su�cient

aconseguir una bona representaci�o. (b)Zoom dels primers 50 valors propis.

Tal com es preveu, si utilitzem nom�es 30 mostres de cares per construir la

matriu de covariances de la que se n'extreuen els vectors propis, hi haur�a

30� 1 = 29 valors propis no nuls.

5. Despr�es d'extreure els eigenfaces de la matriu de covariances del conjunt

de cares d'entrenament, cada cara es projecta sobre l'espai representat

pels vectors propis principals i es representa com una combinaci�o lineal

d'aquests vectors. Si s'utilitzen tots els vectors propis per representar

les cares, es pot reconstruir completament la imatge original, o sigui,

xn = u>1x
nu1 + : : :+ u>Mx

nuM

on xn �es exactament la imatge original. Per�o el que �es interessant de

la descomposici�o en components principals, �es que per reconstruir la

cara �ns a un nivell m��nim que permeti ser reconeguda i diferenciada

de la resta de cares no cal projectar sobre tots els valors propis. El que

farem, doncs, ser�a reconstruir la cara a partir utilitzant nom�es els L

vectors propis de major valor propi:

~xn = u>1x
nu1 + : : :+ u>Lx

nuL
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1 1 : : : 2 1 : : : 3 1 : : : 4 1 : : : 5

1 : : : 6 1 : : : 7 1 : : : 8 1 : : : 9 1 : : : 10

1 : : : 11 1 : : : 12 1 : : : 13 1 : : : 14 1 : : : 15

1 : : : 16 1 : : : 17 1 : : : 18 1 : : : 19 1 : : : 20

1 : : : 21 1 : : : 22 1 : : : 23 1 : : : 24 1 : : : 25

imatge original

Figura 6.39: Reconstrucci�o de la cara original amb vectors propis de valor

propi elevat. L'etiqueta sobre cada imatge indica el rang de vectors propis

que s'han utilitzat per fer la reconstrucci�o. A simple vista es pot comprovar

que utilitzant els primers 25 vectors propis ja s'aconsegueix un bon nivell en

la reconstrucci�o.
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10 : : : 50 20 : : : 60 30 : : : 70 40 : : : 80 imatge original

Figura 6.40: Reconstrucci�o de la cara original amb vectors propis que no s�on

els principals. L'etiqueta sota cada imatge indica el rang de vectors propis

que s'han utilitzat per fer la reconstrucci�o. Amb aquest vectors propis no s'a-

consegueix un bon nivell en la reconstrucci�o. S'observa que quan reconstru��m

amb vector propis m�es enll�a del 30, la imatge �es id�entica a la imatge mitja

de la Figura 6.35. Aix�o vol dir que aquests eigenfaces no aporten cap mena

d'informaci�o.

on L << M . Tal com hem comentat en l'an�alisi te�oric del PCA, quan el

n�umero de mostres utilitzades per extreure els vectors propis �es redu��t,

per reconstruir no podrem utilitzar m�es eigenfaces que mostres usades.

De fet, el valor propi associat la resta de vectors propis ha de ser nul.

En el notre cas hem utilitzat 30 cares per construir la base de vectors

propis, de manera que el n�umero de d'eigenfaces a usar ha de ser 29.

Si fem un zoom en la Figura 6.38, veiem com els valors propis a partir

del 29 es fan nuls. Aix�o vol dir, que els vector propis a partir del

29 no tenen cap mena d'informaci�o signi�cativa de la cara. Aix�o ho

podem comprovar a partir de la Figura 6.39, en la que es representa

el resultat de reconstruir una cara utilitzant els vectors propis m�es

signi�catius. Veiem que utilitzant els primers 25 vectors propis, tenim

una reconstrucci�o de la cara gaireb�e id�entica a la original. Comparar

la difer�encia en la reconstrucci�o respecte a quan fem la reconstrucci�o

amb vectors propis que no s�on els m�es signi�catius (Figura 6.40). En

aquest cas, la image reconstru��da �es b�asicament la que correspon a la

mitja de totes les cares, o sigui, no hi ha cap vector propi que aporti

una informaci�o rellevant sobre l'individu en concret.
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En l'experiment realitzat, per representar cada cara hem utilitzat,

doncs, els 25 primers vectors propis de major valor propi, i la cara a

ser reconeguda es projecta sobre aquests vectors, de manera que queda

descrita amb nom�es 25 n�umeros reals ai (pels 1600 que es necessitaven

originalment). Aix�� si la cara original estava representada a partir del

vector xn = (xn1 ; : : : ; x
n
1600)

>
la nova descripci�o de la cara vindr�a don-

ada pel vector ~xn = (an1 ; : : : ; a
n
25)

>
, on cada component ani es calcula

com la projecci�o de la cara original sobre l'i-�essim vector propi m�es

signi�catiu:

ani = u>i x
n

Com que aquests valors ai representen la projecci�o sobre l'espai de vectors

propis que descriu la m�axima varian�ca en la distribuci�o de les cares, sembla

natural utilitzar-los com a descriptors de les cares en el proc�es de classi�caci�o

i reconeixement. Aix�� doncs, les cares s�on reconegudes a partir de la com-

paraci�o d'aquests descriptors amb els que es tenen en una base de dades. Una

manera de fer la comparaci�o seria simplement prendre la dist�ancia Euclidi-

ana, entre el descriptor de la nova cara que entra al sistema, amb cadascun

dels descriptors dels models de cares de la base de dades. En principi, totes

les cares del mateix individu haurien d'estar pr�oximes en aquest nou espai

redu��t, i estar allunyades respecte a les cares d'altres individus.

En el projecte, en canvi, l'etapa de reconeixement s'ha resolt utilitzant

una xarxa neuronal de tipus Perceptr�o Multicapa. En el seg�uent apartat se'n

descriuen els detalls.

6.4.3 Etapa de reconeixement

L'entrada al sistema de reconeixement ser�a un vector de 25 n�umeros reals,

representant les projeccions de la cara original sobre les 25 direccions prin-

cipals que s'han determinat en l'etapa anterior d'an�alisi dels components
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Figura 6.41: Etapes del sistema de reconeixement de cares: La imatge de

la cara que es vol recon�eixer, de 40 � 40 p��xels entra al m�odul de reducci�o

de dimensionalitat en forma d'un vector de 1600 components. La imatge es

projecta sobre les 25 direccions principals que s'han calculat pr�eviament. El

valor d'aquestes projeccions entren en el m�odul de reconeixement, format per

una xarxa neuronal de 25 entrades i 7 sortides (una per cada individu).

principals (Figura 6.41). Per tant, si volem resoldre la classi�caci�o amb una

xarxa neuronal Perceptr�o Multicapa, caldr�a que tingui 25 unitats d'entrada.

El n�umero d'individus pels que fem l'experiment �es 7, dels quals disposem

de 10 imatges de cadascun en 5 orientacions diferents de la cara (dues imatges

per cada orientaci�o). Per tant, el n�umero de mostres de qu�e disposem �es 70.

D'aquestes mostres, n'utilitzem un subconjunt de 56 per fer l'entrenament

de la xarxa (8 imatges per cada individu) i 14 per fer el test (2 imatges per

cada individu).

Amb una xarxa Perceptr�o Multicapa amb topologia 25� 20� 20� 7 hem

aconseguit uns resultats de classi�caci�o realment elevats (93%). En la Taula

6.7 en resumim les propietats principals d'aquesta xarxa.

Cal fer notar que tant les unitats ocultes com la sortida de la xarxa s�on

sigmo��dals. Quan utilitz�avem una sortida lineal, els resultats de la classi�-

caci�o baixaven signi�cativament.
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Xarxa Perceptr�o Multicapa: Reconeixement de cares

Topologia Entrenament Resultats (%)

Estructura '( ) Epochs � Eentr
min Eval

min Etest
min Classif. OK

25� 20� 20� 7 (sigm,sigm) 2000 0:2
0:025% �� 7:05% 93:3%

(2000) { (617) f14=15g

Taula 6.7: Con�guraci�o de la xarxa Perceptr�o multicapa utilitzada pel reco-

neixement de cares.

Figura 6.42: Amb una xarxa 25�20�20�7 amb unitats ocultes i de sortida

sigmo��dals s'aconsegueix un bon resultat en el reconeixement de cares amb

un n�umero relativament baix d'epochs.

En la Figura 6.42 podem veure la r�apida converg�encia de l'error durant

l'etapa d'entrenament.

A m�es d'assolir uns bons resultats de classi�caci�o �es interessant observar

els patrons de sortida per cadascuna de les mostres de test. Si interpretem

el nivell de la i-�essima unitat de sortida com el percentatge de seguretat que

la mostra de cara entrada al sistema pertanyi a l'i-�essim individu, podem

comprovar com els reconeixements s'ha fet amb una alta �abilitat. La taula

6.7 representa per cada patr�o de test, el valor de sortida desitjat, i el nivell de

con�an�ca del primer i segon candidat reconegut. Aquest nivell de con�an�ca

es mesura com el valor de la neurona de sortida.
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Nivell de con�an�ca del reconeixement

Reconeixement

Patr�o de test
Individu

1er Candidat 2on Candidat

Real
Inidividu Con�an�ca Inidividu Con�an�ca

Patr�o 1 1 1 99:31% 7 0:28%

Patr�o 2 1 1 91:5% 3 33:8%

Patr�o 3 2 2 98:6% 4 4:0%

Patr�o 4 2 2 99:2% 6 5:0%

Patr�o 5 3 3 99:8% 6 2:9%

Patr�o 6 3 3 99:4% 5 8:2%

Patr�o 7 4 4 52:1% 3 9:7%

Patr�o 8 4 4 97:2% 3 2:6%

Patr�o 9 5 5 99:9% 3 0:7%

Patr�o 10 5 5 99:5% 6 2:2%

Patr�o 11 6 6 99:5% 5 7:7%

Patr�o 12 6 6 99:7% 7 2:0%

Patr�o 13 7 7 97:3% 4 3:7%

Patr�o 14(*) 7 5 74:7% 3 41:9%

Patr�o 15 7 7 99:6% 3 2:3%

Taula 6.8: Nivells de con�an�ca dels reconeixements.(*)Error.

Per exemple si el patr�o d'entrada pertany a l'individu n�umero 5, el patr�o

de sortida desitjat ser�a 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0. Si el valor de sortida de la xarxa �es

0:2; 0:1; 0:4; 0:1; 0:9; 0:2; 0:4 signi�ca que el nivell de con�an�ca que el patr�o

pertanyi a l'individu 1 �es del 20%; que pertanyi a l'individu 2 �es del 10% i

aix�� successivament. En aquest cas, com que la sortida m�axima pertany a

la cinquena neurona amb un valor de 0:9, el resultat de la classi�caci�o seria

satisfactori amb un nivell de con�an�ca del 90%.

Tenint en compte aquests conceptes, en la taula 6.7 comprovem que la
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(a) (b)

Figura 6.43: (a)Imatge de test original. (b)Imatge de test modi�cada. Tot i la

pres�encia de les ulleres, el m�etode de descomposici�o en components principals

ens permet recon�eixer la cara.

classi�caci�o dels patrons de test s'ha fet amb un alt nivell de con�an�ca. A

m�es el segon candidat possible al que es podria assignar la cara, t�e un nivell

de con�an�ca relativament baix.

6.4.4 Robustesa a certes alteracions de la imatge

Amb el m�etode de reducci�o de la dimensionalitat fent l'an�alisi de les compo-

nents principals podem aconseguir que el sistema de reconeixement sigui ro-

bust a certes alteracions locals de la imatge, sempre que aquestes alteracions

afectin a una zona petita de la imatge. Per exemple, observem la Figura

6.43 on apareix la imatge de test original i la imatge de test modi�cada en

la que s'ha afegit unes ulleres a l'individu. Si reconstru��m aquesta imatge

utilitzant diferents quantitats de vectors principals (Figura 6.44) observem

que els detalls corresponents a les ulleres no apareixen �ns que s'utilitzen un

n�umero relativament alt de vectors propis. Si fem la comparaci�o del patr�o

de test amb els patrons d'entrenament, utilitzant aproximadament 100 coe-

�cients, tot i que la imatge reconstru��da ha perdut nitidesa, la inu�encia de

les ulleres �es menyspreable. D'aquesta manera el reconeixement �es encara

factible. De fet, en l'exemple que mostrem, el nivell de con�an�ca del reco-

neixement �es del 91:2% tot i la pres�encia de les ulleres. Resultats similars es

podrien aconseguir amb cares utilitzades pel test que diferissin lleugerament

en algun tret facial respecte a les imatges d'entrenament (bigoti).
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1 1 : : : 3 1 : : : 5 1 : : : 7 1 : : : 9

1 : : : 20 1 : : : 30 1 : : : 40 1 : : : 50 1 : : : 60

1 : : : 70 1 : : : 80 1 : : : 90 1 : : : 100 1 : : : 110

1 : : : 120 1 : : : 130 1 : : : 140 1 : : : 200 1 : : : 300

1 : : : 500 1 : : : 800 1 : : : 1000 1 : : : 1300 1 : : : 1600

imatge original

Figura 6.44: Reconstrucci�o de la cara amb ulleres de la Figura 6.43(b). Notar

que quan s'utilitza un nombre relativament baix de vectors propis per fer la

reconstrucci�o, no es nota la pres�encia de les ulleres. De fet, quan s'utilitzen

els 20 primers vectors propis la imatge resultant �es molt pr�oxima a la imatge

original sense ulleres. Posteriorment, al anar utilitzant un major nombre

de vectors propis la imatge es corromp per soroll, per�o al mateix temps van

apareixent les ulleres en la reconstrucci�o.
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Cap��tol 7

Conclusions

Una vegada �nalitzat el projecte es pot concloure que s'han assolit els ob-

jectius �xats a priori, que era el de desenvolupar un conjunt d'algoritmes

que permetessin abordar problemes de tipus general sobre reconeixement de

patrons. En el projecte s'han implementat diferents t�ecniques, pertanyents

tant a l'etapa de preprocessat de les dades, com a l'etapa de classi�caci�o.

En primer lloc, per l'etapa de preprocessat de la informaci�o, s'ha imple-

mentat un algoritme que redueix la dimensionalitat de les dades d'entrada

projectant-les sobre les direccions principals. Aquesta t�ecnica de prepro-

cessat es coneix com An�alisi de Components Principals (PCA). Hem

comprovat que amb el PCA aconseguim les direccions de m�axima varian�ca

de les dades, per�o que no han de ser for�cosament les direccions de m�axima

separaci�o de les classes. Aquesta direcci�o ens la proporciona l'an�alisi dis-

criminant de Fisher, que intenta maximitzar una funci�o proporcional la

varian�ca de les dades i inversament proporcional a la separaci�o entre les clas-

ses. A nivell d'implementaci�o cadascuna d'aquestes t�ecniques representa una

classe del llenguatge C++, de manera que es poden exportar f�acilment a

d'altres programes.

En quant a l'etapa de classi�caci�o, s'han desenvolupat tres sistemes dife-
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rents, dels que a continuaci�o en de�nim les caracter��stiques principals:

1. Xarxa neuronal Perceptr�o multicapa: Amb aquesta xarxa hem

resolt problemes tant de regressi�o com de classi�caci�o, podent fer front

a no-linealitats i elevades dimensionalitats de les dades d'entrada en un

temps relativament raonable. L'algoritme d'entrenament de la xarxa

implementat �es un dels m�es b�asics, el descens de gradient, amb la

t�ecnica de backpropagation pel c�alcul de les derivades. Pel disseny de

la xarxa, cal la intervenci�o de l'usuari per establir tant els par�ametres

d'entrenament com l'estructura de la xarxa, i els tipus de funcions

d'activaci�o de les neurones.

Un dels problemes m�es interessants que hem utilitzat per validar el

sistema correspon al del reconeixement de cares humanes. Per aquesta

aplicaci�o, hem utilitzat la xarxa Perceptr�o multicapa, conjuntament

amb una fase pr�evia de reducci�o de la dimensionalitat de les dades

amb PCA, per obtenir uns resultats de reconeixement positius de m�es

del 90%, dintre d'una base de cares de 7 individus diferents.

El llenguatge de programaci�o que s'ha utilitzat per implementar aque-

sta xarxa �es el C++, partint d'una classe b�asica que modelitza una

�unica neurona, amb la qual s'han de�nit entitats superiors �ns a ar-

ribar a la construcci�o de la xarxa. Amb aquest disseny de baix a dalt

es poden apro�tar propietats interessants que ens ofereix el C++ com

ara la propietat d'her�encia.

2. Xarxa neuronal RBF: La xarxa RBF que hem dissenyat t�e una �unica

capa oculta i una capa de sortida. A difer�encia de la xarxa Perceptr�o

multicapa, la capa de neurones ocultes fa un clustering de les dades

d'entrada, o sigui, per cada patr�o d'entrada nom�es s'activen un conjunt

determinat i localitzat de neurones de la capa oculta. L'entrenament

d'aquestes neurones s'ha hagut de fer pr�eviament amb l'algoritme SOM

(Self Organizing Maps). D'aquesta manera s'aconsegueix que el

comportament de les xarxes RBF sigui molt m�es estable que el de les
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xarxes Perceptr�o, en el que cada patr�o d'entrada provoca una resposta

m�es distribu��da per tota la xarxa, que pot conduir a un conjunt de

reaccions inestables. Si comparem les corbes d'aprenentatge dels dos

tipus de xarxes, es pot comprovar que per norma general, en les RBF's

s�on m�es estables, i la converg�encia al m��nim de l'error requereix de molt

menys epochs.

L'entrenament de la darrera capa de pesos es fa utilitzant l'algoritme

de descens de gradient que hem implementat pel Perceptr�o. Aquesta

no �es la soluci�o id�onia per les xarxes RBF, ja que si la funci�o d'activaci�o

de les neurones de sortida �es lineal, els pesos de l'�ultima capa es po-

den determinar anal��ticament i no per processos iteratius que s�on molt

m�es costosos. Tot i aix�o, en la majoria dels experiments hem utilitzat

funcions d'activaci�o no lineals per les neurones de sortida. En aquest

cas, la soluci�o anal��tica pels pesos de sortida ja no �es v�alida i s'ha de

rec�orrer a m�etodes iteratius.

La xarxa s'ha validat amb els mateixos experiments utilitzats pel Per-

ceptr�o obtenint-se uns resultats similars. En la majoria dels casos s'ha

observat que l'ajust de les dades amb una RBF millora al utilitzar m�es

neurones en la capa oculta, per�o a costa d'un cost de c�alcul relativament

gran en comparaci�o amb el Perceptr�o multicapa. Aquest increment en

el cost de c�alcul es fa evident sobretot quan treballem amb molts pa-

trons d'entrenament d'alta dimensionalitat d'entrada. Aix�o t�e relaci�o

amb el que acabem de comentar anteriorment, ja que al entrenar la

darrera capa de pesos utilitzant l'algoritme iteratiu de descens de gra-

dient augmentem signi�cativament el temps d'entrenament. Aquest �es

el preu que s'ha de pagar per utilitzar unitats de sortida amb funci�o

d'activaci�o sigmo��dal, per les que hem obtingut millors resultats que

per les sortides lineals.

La implementaci�o en C++ de la xarxa RBF, t�e una forma semblant a

la del Perceptr�o Multicapa; de fet s'utilitzen el mateix tipus de classes

a m�es baix nivell (que de�neixen les neurones o les capes de neurones)
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i l'�unic que canvia �es la de�nici�o de la classe de m�es alt nivell.

3. Sistema de L�ogica Fuzzy: El model sistema de l�ogica fuzzy imple-

mentat (Takagi-Sugeno d'ordre 0) est�a ��ntimament lligat amb les xar-

xes RBF (�ns al punt que podem expressar el sistema fuzzy utilitzant

l'estructura connexionista de les xarxes neuronals).

L'inconvenient dels sistemes de l�ogica fuzzy �es que el n�umero de regles

que es generen augmenta de manera exponencial amb el n�umero de

dimensions d'entrada al sistema. En el projecte, s'ha intentat reduir

aquest cost, generant nom�es les regles que s�on activades pels patrons

d'entrenament. Per exemple, en el problema de les dades `IRIS' la

dimensi�o d'entrada era 4, i el nombre de funcions de pertinen�ca per

dimensi�o 5. Aix�o implicaria que el nombre de regles a utilitzar se-

ria 54 = 625, per�o les dades d'entrenament �unicament han activat 72

d'aquestes regles. Tot i aix�o els algoritmes d'aprenentatge que s'han

implementat (el Solis-Wets per ajustar les funcions de pertinen�ca i el

descens de gradient per ajustar les conclusions de les regles) continuen

essent molt lents per dimensions d'entrada superiors a 4.

D'altra banda, l'avantatge que ens ofereixen els sistemes fuzzy �es la

interpretabilitat de les regles que es generen, una interpretabilitat que

no tenim en les xarxes neuronals. Hem pogut veure clarament aquesta

propietat en la resoluci�o del problema de la funci�o `XOR'. No obstant,

aquesta interpretabilitat es perd quan el n�umero de regles o el n�umero

de dimensions d'entrada al sistema creixen.

La implementaci�o s'ha fet en llenguatge C, que tot i no oferir-nos la

propietat d'her�encia que tenim en el C++, s'ha intentat mantenir una

estructura molt modular en el programa, a base de separar cadascu-

na de les funcions principals en sistemes a��llats amb unes entrades

i sortides, i utilitzant una bona estructures de dades, que agrupi les

variables que formen part d'un mateix context.
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