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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cấu trúc môn học
 Chương 0: Giới thiệu về môn học
 Chương 1: Giới thiệu về nhận dạng mẫu.
 Chương 2: Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học.
 Chương 3: Ước lượng hàm mật độ xác suất.
 Chương 4: Sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất.
 Chương 5: Phân loại tuyến tính.
 Chương 6: Phân loại phi tuyến.
 Chương 7: Mạng Neuron nhân tạo.
 Thực hành: Giới thiệu một số ứng dụng trong thực tế
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bài 1: Giới thiệu chung
Chương 1, mục: 1.1 – 1.14
Tiết: 1-3;
Tuần thứ: 1.
Mục đích, yêu cầu:
Nắm được sơ lược về Học phần, các chính sách riêng của
giáo viên, địa chỉ Giáo viên, bầu lớp trưởng Học phần.
2. Nắm được cấu trúc môn học.
3. Nắm được các lĩnh vực có liên quan đến nhận dạng.
4. Nắm được những vấn đề cốt lõi của nhận dạng.
1.

Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.
Thời gian: 3 tiết.
Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công
Nội dung chính: (Slides)
4

TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Pattern
Recognition,
Theodoridis
Koutroumbas, Academic Press.

2.

Pattern Classification, Duda, Hart, and Stork,
John Wiley & Sons.

3.

Pattern Recognition. Statistical, Structural, and
Neural Approaches, Schalkoff.

Lý thuyết nhận dạng

and
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PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1.

10 % tham gia học tập,

2.

30 % tham gia làm bài tập về nhà và thảo luận
trên lớp,

3.

60 % thi hết môn thông qua bài tự luận.

Lý thuyết nhận dạng
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NỘI DUNG MÔN HỌC
1.

Tổ chức môn học.

2.

Giới thiệu về nhận dạng mẫu.
2.1. Thế nào là nhận dạng mẫu.
2.2. Khái niệm.
2.3. Các hệ thống nhận dạng mẫu.
2.4. Tiền xử lý và chuẩn hóa.

2.5. Lựa chọn đặc trưng.
2.6. Phương pháp phân lớp.
2.7. Đánh giá hệ thống.
3.

Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học.

Lý thuyết nhận dạng
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NỘI DUNG MÔN HỌC (TIẾP)
3.1. Lý thuyết quyết định Bayes.
3.2. Hàm phân biệt và giải quyết vấn đề.
3.3. Phân bố chuẩn.
3.4. Lỗi biên và đo sự phân biệt.
4.

Ước lượng hàm mật độ xác suất.
4.1. Ước lượng tham số trước,

4.2. Ước lượng tham số sau,
4.3. Ước lượng tham số Bayes.
4.4. Mô hình hỗn hợp.
4.5. Ước lượng Entropy.
4.6. Ước lượng không tham số.

Lý thuyết nhận dạng
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NỘI DUNG MÔN HỌC (TIẾP)
5.

Sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất.
5.1. Phương pháp k láng giềng gần nhất.

6.

Phân loại tuyến tính
6.1. Hàm phân biệt tuyến tính.
6.2. Lớp khả tách tuyến tính.
6.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất.

6.4. Biến đổi đặc trưng tuyến tính.
7.

Phân loại phi tuyến.
7.1. Phân loại tuyến tính suy rộng.
7.2. Định lý lớp phủ.
7.3. Máy hỗ trợ vector.

Lý thuyết nhận dạng
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NỘI DUNG MÔN HỌC (TIẾP)
8.

Mạng Neuron nhân tạo.
8.1. Mạng perceptron nhiều lớp (MLP).
8.2. Huấn luyện mạng MLP.

9.

Phương pháp non-metric (mở rộng)
9.1. Cây quyết định.
9.2. Ngữ pháp.

9.3. Luật học và logic.
10.

Sự phân lớp phụ thuộc ngữ cảnh (mở rộng)
10.1. Mô hình Markov.
10.2. Mô hình Markov ẩn.

Lý thuyết nhận dạng
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NỘI DUNG MÔN HỌC (TIẾP)
11.

Thuật toán học độc lập (mở rộng)
11.1. Mẫu.
11.2. Phương pháp kết hợp.

12.

Học tăng cường (mở rộng)
12.1. Q-learning.

13.

Nhận dạng mẫu không giám sát (mở rộng)
13.1. Phép đo trạng thái.
13.2. Giải thuật tuần tự.
13.3. Giải thuật có phân loại.
13.4. Học có cạnh tranh.

14.

Ứng dụng và thực hành.

Lý thuyết nhận dạng
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CHƯƠNG 2:
GIỚI THIỆU VỀ NHẬN DẠNG MẪU
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Tổng quan về nhận dạng

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

Thông tin chung
 Thông tin về nhóm môn học:
TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác (Bộ môn)

1

Ngô Hữu Phúc

GVC

TS

BM Khoa học máy tính

2

Trần Nguyên Ngọc

GVC

TS

BM Khoa học máy tính

3

Nguyễn Việt Hùng

GV

TS

BM Khoa học máy tính

 Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Khoa học máy tính Tầng 2, nhà A1.
 Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.
 Điện thoại, email: 069-515-329, ngohuuphuc76.mta@gmail.com.
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cấu trúc môn học
 Chương 0: Giới thiệu về môn học
 Chương 1: Giới thiệu về nhận dạng mẫu.
 Chương 2: Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học.
 Chương 3: Ước lượng hàm mật độ xác suất.
 Chương 4: Sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất.
 Chương 5: Phân loại tuyến tính.
 Chương 6: Phân loại phi tuyến.
 Chương 7: Mạng Neuron nhân tạo.
 Thực hành: Giới thiệu một số ứng dụng trong thực tế
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bài 2: Giới thiệu về nhận dạng mẫu
Chương 1, mục: 2.1 – 2.7
Tiết: 1-3;
Tuần thứ: 2.
Mục đích, yêu cầu:
Nắm được khái niệm về nhận dạng mẫu.
2. Nắm được mô hình nhận dạng mẫu.
3. Nắm được khái niệm về chuẩn hóa dữ liệu.
4. Nắm được khái niệm và phương pháp phân tích đặc trưng.
1.

Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.
Thời gian: 3 tiết.
Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công
Nội dung chính: (Slides)
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

2.1. THẾ NÀO LÀ NHẬN DẠNG MẪU








Đây là môn khoa học có mục đích phân lớp đối
tượng thành các phạm trù khác nhau.
“Là hành động lấy dữ liệu thô và tác động dựa trên
phân loại các mẫu”.
Đối tượng nghiên cứu có thể là ảnh, tín hiệu hay
bất kỳ kiểu nào có thể đo được.

Tại sao phải nghiên cứu?


Đem lại “sự sống” cho máy.



Phạm vi ứng dụng: thị giác máy tính, nhận dạng chữ
viết, chuẩn đoán có sự trợ giúp của máy tính, nhận
dạng tiếng nói, xác thực người, ra quyết định có sự
trợ giúp của máy tính…

Tổng quan về nhận dạng
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2.2. KHÁI NIỆM VỀ MÔ HÌNH


Lớp, mô hình,



Đặc trưng, vector đặc trưng,



Trích rút đặc trưng.



Huấn luyện mẫu, huấn luyện dữ liệu.



Kiểm tra mẫu, kiểm tra dữ liệu.



Chi phí thực hiện, rủi ro thực hiện.



Phân loại.



Vấn đề biên của phân loại.



Tổng quát hóa.



Học giám sát và không giám sát.

Tổng quan về nhận dạng
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2.3. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẪU
2.3.1. Mô hình hệ thống.




Sensor là thành phần thu nhận đặc
trưng, sensor có thể là:


Nhiệt kế,



Microphone,



Camera số.

Trích rút đặc trưng:


Chuyển đổi giá trị đo được thành đặc
trưng của hệ thống.

Tổng quan về nhận dạng
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2.3. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẪU (CONT)




Đặc trưng:


Thành phần biểu diễn mẫu,



Có thể biểu diễn bằng vector, ma trận, cây, đồ thị hay
chuỗi.



Trong trường hợp lý tưởng, các đối tượng trong cùng
một lớp các đặc trưng này giống nhau và các đối tượng
thuộc lớp khác nhau thì khác.

Bộ phân lớp:


Học được từ dữ liệu huấn luyện.



Thông thường sẽ trả lời câu hỏi: mẫu đã có thuộc vào
lớp nào? hoặc Đối tượng thuộc kiểu lớp nào?

Tổng quan về nhận dạng
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2.3. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẪU (CONT)
2.3.2. Thiết kế.
Trong phần này, thường trả lời một số
câu hỏi sau:






Thu nhận dữ liệu: Đo được thông tin
gì? Cần bao nhiêu thông tin?
Lựa chọn đặc trưng: Đặc trưng nào
tốt cho quá trình phân tách và tổng
quát hóa.
Ước lượng hệ thống: Có thể đo sự
hiệu quả của hệ thống bằng cách
nào?

Tổng quan về nhận dạng
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2.4. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA
Trong giai đoạn này, thông thường lựa chọn các tiêu
chí sau:








Dễ trích rút đặc trưng và phân lớp.
Có thể đòi hỏi: các đặc trưng tốt, quá trình học
nhanh, dễ tổng quát hóa.
Có sự phụ thuộc giữa bộ phân lớp và đặc trưng.
Phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể: xử lý ảnh hay xử
lý âm thanh, ...
Các phương pháp: cắt bỏ thông tin bên ngoài,
chuẩn hóa, phân tích thành phần chính.

Tổng quan về nhận dạng
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2.4. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA (T)
2.4.1. Thành phần bên ngoài.


Mẫu không chuẩn,



Lỗi xuất hiện từ yếu tố con người,



Nếu có lỗi từ yếu tố chủ quan, có thể loại bỏ,



Có thể miêu tả đối với dữ liệu đơn giản,



Có thể nhận biết bằng các phương pháp thống kê.

Tổng quan về nhận dạng
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2.4. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA (T)
2.4.2. Một số dạng chuẩn hóa.


Minmax-scaling:

𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛 = min 𝑥𝑘𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑘 = 1,2, … , 𝑙
𝑖

𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥 = m𝑎𝑥 𝑥𝑘𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑘 = 1,2, … , 𝑙
𝑖

𝑥𝑘𝑖 =

Tổng quan về nhận dạng

𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑘𝑚𝑖𝑛
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2.4. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA (T)
2.4.2. Một số dạng chuẩn hóa.


Trung bình và độ lệch chuẩn:

1
xk 
N

N

x
i 1

ki

N

k  1,2,..., l



1
 
xk i  x k

N  1 i 1
xk i  xk
xˆki 
2
k



2

k

Tổng quan về nhận dạng
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2.4. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN HÓA (T)
2.4.2. Một số dạng chuẩn hóa.


Softmax-scaling:

y ki 
xˆki 

Tổng quan về nhận dạng

xk i  xk
r k
1
1 e

 y ki
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2.5. LỰA CHỌN ĐẶC TRƯNG









Mục đích của lựa chọn đặc trưng: có khả năng phân biệt
và tổng quát hóa.
Khả năng phân biệt: các đặc trưng này sẽ rất khác nếu
các đối tượng trong các lớp khác nhau.
Tổng quát hóa: các đặc trưng tương tự cho các đối
tượng trong cùng một lớp.
Số chiều của hệ đặc trưng: nếu có lượng lớn các đặc
trưng sẽ đòi hỏi nhiều dữ liệu cho việc huấn luyện.
Cách tiếp cận: lựa chọn đặc trưng riêng biệt hoặc lựa
chọn tập đặc trưng.
Việc lựa chọn đặc trưng còn phụ thuộc vào ứng dụng cụ
thể, sao cho bất biến với các phép biến đổi.
Phương pháp: kiểm tra giả thuyết qua thống kê, đo độ
độc lập của các lớp, đường cong ROC (receiver
operating characteristic)

Tổng quan về nhận dạng
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2.5. LỰA CHỌN ĐẶC TRƯNG (T)
2.5.1. Đường cong ROC.
 Cấp độ chồng lấp của các lớp với
1 đặc trưng.
 Việc quyết định phụ thuộc vào
ngưỡng θ.
 Nếu đặc trưng x < θ, mẫu nói
trên thuộc lớp w1, ngược lại thì
thuộc lớp w2.
 Gọi α(β) là xác suất xẩy ra việc
phân lớp sai từ w1 vào w2, khi đó
đường cong ROC được vẽ trong
hệ trục α và 1-β.
 Nếu α = 1-β, phân bố chồng lấp
hoàn toàn.
Tổng quan về nhận dạng
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2.5. LỰA CHỌN ĐẶC TRƯNG (T)
2.5.2. Lựa chọn tập đặc trưng.



Việc lựa chọn dựa trên đo sự khác biệt lớp.
Số tập lựa chọn lớn: chọn l đặc trựng từ m đặc
trưng.

 m
l



C
 Số tập sẽ rất lớn nếu l chưa biết:  
m
l
 


Các phương pháp phân biệt: lựa chọn tốt nhất và
đánh giá sai số.
m
m
 

i 1  i 

Tổng quan về nhận dạng
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2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP
Có rất nhiều phương pháp phân lớp.
2.6.1. Phân loại dựa trên phương pháp học:
 Học có giám sát:






Học không giám sát:







Các lớp của dữ liệu học đã biết,
Mục đích: tìm ánh xạ từ không gian đặc trưng sang không
gian lớp sao cho chi phí nhỏ nhất.
Dễ mất tính tổng quát hóa vì tính “quá khớp” (overfitting).

Các lớp của dữ liệu chưa biết,
Mục đích: gói cụm các mẫu thành nhóm sao cho các mẫu
trong 1 nhóm khác nhau ít và các mẫu khác nhóm khác nhau
nhiều.
Số cụm có thể là đã biết hoặc chưa biết.

Học tăng cường:



Các lớp chưa biết khi bắt đầu học.
Việc lan truyền ngược sẽ hiệu chỉnh hành động đã học.

Tổng quan về nhận dạng
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2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP (T)
2.6.2. Phân loại dựa trên phương pháp.
 Phương pháp thống kê (Bayesian):






Phương pháp hình học:





Đặc trưng thay đổi ngẫu nhiên với xác suất nào đó.
Nhận dạng dựa trên cực tiểu ước lượng sai số.
Ước lượng của hàm phân bố xác suất không chắc chắn.
Không gian đặc trưng được chia thành các phần sao cho mỗi
phần đại diện cho 1 lớp nào đó.
Một số phương pháp thuộc nhóm này: biệt số tuyến tính
Fisher, máy hỗ trợ vector…

Phương pháp mạng neuron:



Sử dụng “hộp đen” để biến đổi từ không gian đặc trưng sang
không gian lớp.
Ví dụ: mạng MLP (multi-layer perceptron), ánh xạ tự tổ
chức,…

Tổng quan về nhận dạng
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2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP (T)
2.6.2. Phân loại dựa trên phương pháp.






Dựa trên mô hình:


Các lớp được đại diện bởi mẫu tham chiếu nào đó.



Nhận dạng dựa trên việc tìm mẫu tham chiếu gần nhất.

Phương pháp sử dụng cú pháp:


Các lớp được đại diện bởi cú pháp được xây dựng từ
mẫu nguyên thủy.



Nhận dạng bằng việc kiểm tra xem đầu vào có thể sinh
ra được từ cú pháp có sẵn không.

Phương pháp dựa trên kết cấu:


Các lớp được đại diện bởi đồ thị hoặc cấu trúc tương tự.



Nhận dạng dựa trên quá trình khớp đồ thị.

Tổng quan về nhận dạng
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2.7. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
2.7.1. Tính sai số.



Tính sai số của việc phân lớp.
Gọi M là số lớp và N là mẫu kiểm tra độc lập. Giả
sử Ni là số mẫu và Pi xác suất sai đối với lớp wi.
Khi đó, xác suất có ki lỗi của lớp wi là:
 N i  ki
N k
Pki errors    Pi 1  Pi  i i
 ki 



Nhiệm vụ là tìm cách đánh giá (hữu hạn) số sai số.

Tổng quan về nhận dạng
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2.7. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG (T)
2.7.1. Tính sai số.

ki
ˆ
 Ước lượng maximum cho Pi: Pi 
Ni


Ước lượng tổng xác suất sai số cho tất cả các lớp:

với P(wi) là xác suất của lớp wi.
M

ki
ˆ
P   P( wi )
Ni
i 1

Tổng quan về nhận dạng
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2.7. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG (T)
2.7.2. Huấn luyện và dữ liệu test.
 Vấn đề: với bộ dữ liệu hữu hạn, cần dùng cho cả huấn
luyện và test.
 Nếu sử dụng nhiều dữ liệu cho việc huấn luyện sẽ cho
tính tổng quát tốt hơn.
 Nếu sử dụng nhiều dữ liệu test sẽ cho ước lượng sai số
phân lớp tốt hơn.
 Có một số phương pháp được lựa chọn:
 Sử dụng thay thế: dữ liệu được dùng cho cả huấn
luyện và test. (mang tính chủ quan)
 Phương pháp Holdout: chia dữ liệu thành 2 nhóm
cho huấn luyện và test. (mang tính khách quan)
 Phương pháp Leave-one-out: sử dụng N-1 mẫu
cho huấn luyện và mẫu còn lại để test. Lặp lại N lần
với mẫu kiểm tra khác
Tổng quan về nhận dạng
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Nhận dạng dựa trên thống kê

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

CHƯƠNG 3 – PHẦN I
NHẮC LẠI KIẾN THỨC XÁC SUẤT
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Thông tin chung
 Thông tin về nhóm môn học:
TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác (Bộ môn)

1

Ngô Hữu Phúc

GVC

TS

BM Khoa học máy tính

2

Trần Nguyên Ngọc

GVC

TS

BM Khoa học máy tính

3

Nguyễn Việt Hùng

GV

TS

BM Khoa học máy tính

 Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Khoa học máy tính Tầng 2, nhà A1.
 Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.
 Điện thoại, email: 069-515-329, ngohuuphuc76.mta@gmail.com.

2

TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cấu trúc môn học
 Chương 0: Giới thiệu về môn học
 Chương 1: Giới thiệu về nhận dạng mẫu.
 Chương 2: Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học.
 Chương 3: Ước lượng hàm mật độ xác suất.
 Chương 4: Sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất.
 Chương 5: Phân loại tuyến tính.
 Chương 6: Phân loại phi tuyến.
 Chương 7: Mạng Neuron nhân tạo.
 Thực hành: Giới thiệu một số ứng dụng trong thực tế
3

TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bài 3: Nhận dạng mẫu dựa trên thống kê học
Chương 3
Tiết: 1-3;
Tuần thứ: 3.
Mục đích, yêu cầu:
Nắm được kiến thức xác suất.
2. Xây dựng các module về tính toán dựa xác suất.
1.

Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết.
Thời gian: 3 tiết.
Địa điểm: Giảng đường do Phòng Đào tạo phân công
Nội dung chính: (Slides)
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

TỔNG QUAN


Sự tính toán không chắc chắn là một thành phần
quan trọng trong việc ra quyết định (ví dụ, phân
lớp của lý thuyết nhận dạng).



Lý thuyết xác suất là cơ chế thích hợp phục vụ cho
sự tính toán không chắc chắn.



Ví dụ:


"Nếu cá được đánh bắt ở biển Đại Tây Dương, thì nhiều
khả năng nó là cá hồi hơn so với cá mú (see-bass).

Nhận dạng dựa trên thống kê
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ĐỊNH NGHĨA
 Phép


Một phép thử cho kết quả không biết trước.

 Kết


thử ngẫu nhiên:

quả:

Đầu ra của phép thử ngẫu nhiên.

 Không


Tập tất cả các kết quả có thể (vd: {1,2,3,4,5,6})

 Sự


gian mẫu:

kiện:

Tập con của không gian mẫu (vd: tập số lẻ trong
không gian mẫu trên: {1,3,5})

Nhận dạng dựa trên thống kê
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CÁCH XÂY DỰNG


Xác suất của sự kiện a có thể được định nghĩa:
𝑁 𝑎
𝑃 𝑎 = lim
𝑛→∞ 𝑛




trong đó N(a) là số sự kiện a xẩy ra trong n phép thử.

Theo định nghĩa Laplacian: giả sử tất cả kết quả
đều nằm trong không gian mẫu và có khả năng
như nhau.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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TIÊN ĐỀ CỦA XÁC SUẤT
A1

A2

A3

A4

1.

0 ≤ P(A) ≤ 1

2.

P S = 1 S là không gian mẫu

3.

Nếu A1 , A2 , … , An là các sự kiện loại trừ lẫn nhau
P Ai ∩ Aj = 0 , ta có:
n

P A1 ∪ A2 ∪ ⋯ ∪ An =

P Ai
i=1

Lưu ý: có thể viết: P Ai ∩ Aj dưới dạng P Ai , Aj
Nhận dạng dựa trên thống kê
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XÁC SUẤT TIÊN NGHIỆM


Xác suất tiên nghiệm là xác suất của một sự kiện
không có rằng buộc nào trước đó.



Ví dụ:
P(thi đỗ)=0.1 có nghĩa: trong trường hợp không
có thêm thông tin nào khác thì chỉ có 10% là thi đỗ.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN


Xác suất có điều kiện là xác suất của một sự kiện
nào đó khi có thêm thông tin rằng buộc.



Ví dụ:
P(thi đỗ | học sinh giỏi) = 0.8 có nghĩa: xác

suất để học sinh thi đỗ khi biết đó là học sinh giỏi là
80%.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (CONT)


Xác suất có điều kiện có thể được định nghĩa qua
xác suất không điều kiện:
𝑃(𝐴, 𝐵)
𝑃(𝐴, 𝐵)
𝑃 𝐴|𝐵 =
, 𝑃 𝐵|𝐴 =
𝑃(𝐵)
𝑃(𝐴)



Hay ta có: 𝑃(𝐴, 𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

Nhận dạng dựa trên thống kê
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LUẬT TỔNG XÁC SUẤT


Nếu 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 là các phần ứng với các sự kiện loại
trừ lẫn nhau và B là một sự kiện nào đó, ta có:
P( B)  P( B / A1 ) P( A1 )  P( B / A2 ) P( A2 )  ...  P( B / An ) P( An )
n

  P( B / Aj ) P( Aj )
j 1



Trong trường hợp đặc biệt:



Sử dụng quy tắc biến đổi, ta có:

S

A1
A2

A3

B

A4

P( A)  P( A, B)  P( A, B )  P( A / B) P( B)  P( A / B ) P( B )

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ VỀ LUẬT TỔNG XÁC SUẤT


My mood can take one of two values: Happy, Sad



The weather can take one of three values: Rainy,
Sunny, Cloudy.



We can compute P(Happy) and P(Sad) as follows:
𝑃(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦) = 𝑃(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦|𝑅𝑎𝑖𝑛𝑦) + 𝑃(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦|𝑆𝑢𝑛𝑛𝑦) +
𝑃(𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦|𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑𝑦)

𝑃(𝑆𝑎𝑑) = 𝑃(𝑆𝑎𝑑|𝑅𝑎𝑖𝑛𝑦) + 𝑃(𝑆𝑎𝑑|𝑆𝑢𝑛𝑛𝑦) + 𝑃(𝑆𝑎𝑑|𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑𝑦)

Nhận dạng dựa trên thống kê
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ĐỊNH LÝ BAYES


Theo luật Bayes, ta có:
P( B / A) P( A)
P( A / B) 
P( B)

trong đó,

P( B)  P( B, A)  P( B, A)  P( B / A) P( A)  P( B / A) P( A)

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ VỀ ĐỊNH LÝ BAYES


Bệnh M là nguyên nhân dẫn đến 50% có bệnh S.



Một bệnh nhân có bệnh S, hỏi xác suất có bệnh M
là bao nhiêu?



Ta biết rằng:


Xác suất có bệnh M là 1/50,000.



Xác suất có bệnh S là 1/20.

P ( S / M ) P( M )
P( M / S ) 
P( S )
P(M|S)=0.0002

Nhận dạng dựa trên thống kê
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DẠNG TỔNG QUÁT CỦA LUẬT BAYES


Nếu 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 là các phần ứng với các sự kiện loại
trừ lẫn nhau và B là một sự kiện nào đó, ta có:

P( B / Ai ) P( Ai )
P( Ai / B) 
P( B)
trong đó:
n

P( B)   P( B / Aj ) P( A j )
j 1

Nhận dạng dựa trên thống kê
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SỰ KIỆN ĐỘC LẬP


Hai sự kiện A và B là độc lập nếu và chỉ nếu:
𝑃 (𝐴, 𝐵) = 𝑃 (𝐴) 𝑃 (𝐵)



Từ công thức trên, chúng ta có thể thấy:
P (A | B) = P (A) và P (B | A) = P (B)



A và B là điều kiện độc lập theo C nếu và chỉ nếu:
P (A | B, C) = P (A | C)



Ví dụ,
P(Wet Grass | Season, Rain)=P(Wet Grass | Rain)

Nhận dạng dựa trên thống kê
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BIẾN NGẪU NHIÊN


Trong nhiều thử nghiệm, đôi khi quan tâm tới biến
tổng hơn là dạng xác suất ban đầu.



Ví dụ: trong một lần thăm dò dư luận, chúng ta
tiến hành hỏi 50 người đồng ý hay không về một
dự luật nào đó.


Ký hiệu “1” ứng với đồng ý, “0” ứng với không đồng ý.



Như vậy, không gian mẫu có 250 phần tử.



Giả sử, ta chỉ quan tâm tới số người đồng ý.



Như vậy, có thể định nghĩa biến X = số số “1”, có giá trị từ
0 đến 50.



Điều này có nghĩa, không gian mẫu nhỏ hơn, có 51 phần tử.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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BIẾN NGẪU NHIÊN (CONT)


Biến ngẫu nhiên là giá trị ta gán cho kết quả của
một thử nghiệm ngẫu nhiên (hàm cho phép gán
một số thực ứng với mỗi sự kiện).

Nhận dạng dựa trên thống kê
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BIẾN NGẪU NHIÊN (CONT)


Như vậy, làm thế nào để có hàm xác suất theo biến
ngẫu nhiên từ hàm xác suất trên không gian mẫu
ban đầu?


Giả sử ta có không gian mẫu là 𝑆 = 𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑛 .



Giả sử phạm vi của biến ngẫu nhiên X nằm trong
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 .



Ta quan sát thấy 𝑋 = 𝑥𝑗 khi và chỉ khi kết quả của thử
nghiệm ngẫu nhiên là 𝑠𝑗 ∈ 𝑆, hay 𝑋 𝑠𝑗 = 𝑥𝑗

𝐏(𝐗 = 𝒙𝒋 ) = 𝐏(𝐬𝐣 ∈ 𝐒 ∶ 𝐗(𝒔𝒋 ) = 𝒙𝒋 )


Ví dụ: trong ví dụ trên thì P(X=2)=?

Nhận dạng dựa trên thống kê
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BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC / RỜI RẠC




Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến mà giá trị của nó là đếm
được.
Ví dụ: quan sát việc tung 2 con xúc xắc.




Gọi X là tổng các mặt của 2 con xúc xắc.
X=5
tương
ứng
với
không
gian
{ 1,4 , 4,1 , 2,3 , (3,2)}.
Vậy ta có:

𝑃 𝑋 = 𝑥 = 𝑃 𝐴𝑥 =



thể

𝐴5 =

𝑃 𝑠
𝑠:𝑋 𝑠 =𝑥

Hay:
𝑃 𝑋 = 5 = 𝑃 1,4

có

+ 𝑃 4,1

+ 𝑃 2,3

+ 𝑃 3,2

4
1
=
=
36 9

Biến ngẫu nhiên liên tục là biến mà giá trị của nó thuộc
nhóm không đếm được.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM TỔNG XÁC SUẤT – HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT


Hàm tổng xác suất - Probability mass function: là
hàm cho biết xác suất của một biến ngẫu nhiên rời
rạc X nào đó với giá trị 𝑥𝑖 trong miền giá trị. Ký
hiệu pmf.



Hàm mật độ xác suất - Probability density function:
là hàm một hàm bất kỳ f(x) mô tả mật độ xác suất
theo biến đầu vào x. Ký hiệu pdf.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM KHỐI XÁC SUẤT – HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT (CONT)


Ví dụ về pmf và pdf:

𝑝 𝑥 = 1; ℎà𝑚 𝑝𝑚𝑓
𝑥
𝑏

𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 =

𝑝 𝑘 ; ℎà𝑚 𝑝𝑚𝑓
𝑘=𝑎

∞

𝑝 𝑥 𝑑𝑥 = 1; ℎà𝑚 𝑝𝑑𝑓
−∞
𝑏

𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 =

𝑝 𝑡 𝑑𝑡 ; ℎà𝑚 𝑝𝑑𝑓
𝑎

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PHÂN BỐ XÁC SUẤT - PDF


Hàm phân bố xác suất - Probability Distribution
Function – ký hiệu PDF: là hàm được định nghĩa:
𝐹 𝑥 =𝑃 𝑋≤𝑥





Một số tính chất của hàm phân bố xác suất:


(1) 0 ≤ 𝐹 𝑥 ≤ 1



(2) F(x) là hàm không giảm theo biến x.

Nếu X rời rạc, hàm phân bố xác suất được tính:
𝑥

𝐹 𝑥 =𝑃 𝑋≤𝑥 =

𝑃 𝑋=𝑘 =
𝑘=0

Nhận dạng dựa trên thống kê
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𝑝 𝑘
𝑘=0
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HÀM PHÂN BỐ XÁC SUẤT – PDF (CONT)


Ví dụ minh họa:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PHÂN BỐ XÁC SUẤT – PDF (CONT)


Nếu X là biến liên tục, PDF có thể tính:
𝑥

𝐹 𝑥 =

𝑝 𝑡 𝑑𝑡 𝑣ớ𝑖 𝑚ọ𝑖 𝑥
−∞



Sử dụng công thức trên, ta có:
𝑑𝐹
𝑝 𝑥 =
𝑥
𝑑𝑥

Nhận dạng dựa trên thống kê

26

HÀM PHÂN BỐ XÁC SUẤT – PDF (CONT)


Ví dụ về pdf và PDF của Gaussian

Nhận dạng dựa trên thống kê

27

HÀM PMF NHIỀU BIẾN (BIẾN RỜI RẠC)


Với hàm n biến ngẫu nhiên, khi đó ta có pmf nhiều
biến được viết:
𝑝(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) = 𝑃(𝑋1 = 𝑥1, 𝑋2 = 𝑥2, … , 𝑋𝑛 = 𝑥𝑛 )



Ví dụ: hàm pmf ứng với 2 biến:
P(Cavity, Toothache)
Toothache

Not Toothache

Cavity

0.04

0.06

Not Cavity

0.01

0.89

Tổng xác suất = 1.00

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PDF NHIỀU BIẾN (BIẾN LIÊN TỤC)


Với n biến ngẫu nhiên liên tục, hàm pdf nhiều biến
được tính:
𝑝 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ≥ 0

…
𝑥1 𝑥2

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝑝 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 𝑑𝑥1 … 𝑑𝑥𝑛 = 1
𝑥𝑛

29

MỘT SỐ TÍNH CHẤT


Hàm pdf có điều kiện có thể được tính từ hàm pdf
nhiều biến:
𝑝 𝑥, 𝑦
𝑝 𝑦|𝑥 =
ℎ𝑎𝑦 𝑝 𝑥, 𝑦 = 𝑝 𝑦|𝑥 𝑝 𝑥
𝑝 𝑥



Với trường hợp nhiều biến (n biến), ta có dạng tổng
quát:
𝑝 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛
= 𝑝 𝑥1 |𝑥2 , … , 𝑥𝑛 . 𝑝 𝑥2 |𝑥3 , … , 𝑥𝑛 … 𝑝 𝑥𝑛−1 |𝑥𝑛 . 𝑝 𝑥𝑛

Nhận dạng dựa trên thống kê
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MỘT SỐ TÍNH CHẤT (CONT)


Nếu các biến là độc lập, khi đó ta có (ví dụ với 2
biến X và Y):
𝑝 𝑥, 𝑦 = 𝑝 𝑥 . 𝑝 𝑦



Quy tắc tổng xác suất:
𝑝 𝑦 =

𝑝 𝑦|𝑥 𝑝 𝑥
𝑥

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PHÂN BỐ CHUẨN (GAUSSIAN)


Hàm phân bố chuẩn Gaussian được định nghĩa:
𝑥−𝜇 2
𝑝 𝑥 =
𝑒𝑥𝑝 −
2𝜎 2
𝜎 2𝜋
trong đó: 𝜇: giá trị kỳ vọng; 𝜎: độ lệch chuẩn
1



Với x là một véc tơ, ta có:
𝑝 𝑥 =

1

𝑡 Σ −1 𝑥 − 𝜇
𝑒𝑥𝑝
−
𝑥
−
𝜇
1/2

2𝜋 𝑑/2 Σ
trong đó: d: số chiều; 𝜇: kỳ vọng; Σ: ma trận hiệp
phương sai.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PHÂN BỐ CHUẨN (GAUSSIAN) - CONT


Ví dụ về phân bố chuẩn có 2 biến:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HÀM PHÂN BỐ CHUẨN (GAUSSIAN) - CONT


Khoảng cách Mahalanobis:

r 2  (x   )t 1 (x   )


Nếu các biến là độc lập, khi đó phân bố chuẩn có
dạng:

( xi  i )2
p ( x)  
exp[
]
2
i
2 i
2 i2
1

Nhận dạng dựa trên thống kê
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GIÁ TRỊ KỲ VỌNG


Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc X
được cho bởi:
𝐸 𝑋 =

𝑥𝑝 𝑥
𝑥



Ví dụ: gọi X là các mặt có thể ra của một con xúc
xắc, ta có:
𝐸 𝑋 =



1
1.
6

+

1
2.
6

1
+ 3.
6

+

1
4.
6

+

1
5.
6

+

1
6.
6

= 3.5.

Trong trường hợp đơn giản, ta có:
1
𝑥=
𝑛

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝑛

𝑥𝑖
𝑖=1
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GIÁ TRỊ KỲ VỌNG (CONT)


Mối quan hệ giữa giá trị trung bình và giá trị kỳ
vọng:
𝐸 𝑋 = lim 𝑥
𝑛→∞



Giá trị kỳ vọng cho biến ngẫu nhiên liên tục:
+∞

𝐸 𝑋 =

𝑥𝑝 𝑥 𝑑𝑥
−∞



Ví dụ, giá trị kỳ vọng của Gaussian:
𝐸 𝑋 =𝜇

Nhận dạng dựa trên thống kê
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MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA GIÁ TRỊ KỲ VỌNG


Giá trị kỳ vọng của hàm g(X) được xác định:
E g X

=

g x p(x) với T. H rời rạc
x

+∞

E g X

=

g x p x dx với T. H liên tục
−∞



Tính chất tuyến tính:
𝐸 𝑎𝑓 𝑋 + 𝑏𝑔 𝑌

Nhận dạng dựa trên thống kê

= 𝑎𝐸 𝑓 𝑋

+ 𝑏𝐸 𝑔 𝑌
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PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN


Phương sai Var(X) của biến ngẫu nhiên X:
Var X = E X − μ



𝑛

𝑥𝑖 − 𝑥

2

𝑖=1

Độ lệch chuẩn 𝜎 của biến ngẫu nhiên X:
𝜎=



, với μ = E(X)

Phương sai theo mẫu dữ liệu:
1
𝑉𝑎𝑟 𝑋 =
𝑛−1



2

𝑉𝑎𝑟 𝑋

Ví dụ: phương sai Gaussian là 𝜎 2

Nhận dạng dựa trên thống kê
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HIỆP PHƯƠNG SAI


Hiệp phương sai của 2 biến X và Y:
Cov X, Y = E X − μX Y − μY
với μX = E X , μY = E Y



Hệ số tương quan 𝜌𝑋𝑌 giữa X và Y:

Cov(X, Y)
ρXY =
σX σY
 Ma trận hiệp phương sai của mẫu dữ liệu:
1
𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 =
𝑛−1

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝑛−1

𝑥𝑖 − 𝑥 𝑦𝑖 − 𝑦
𝑖=1
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MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI


Với 2 biến X, Y, ma trận hiệp phương sai:
Cov(X, X) Cov(X, Y)
CXY =
Cov(Y, X Cov(Y, Y)
với Cov X, X = Var X ; Cov Y, Y = Var Y



Với trường hợp nhiều biến:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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Nhận dạng dựa trên thống kê
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TTNT - Học viện Kỹ thuật Quân sự

TỔNG QUAN


Đặc trưng là biến ngẫu nhiên 𝐱 ∈ 𝕽𝐧



Sự phân loại dựa trên lớp tốt nhất có thể 𝐰𝐢 .



Sự phân loại này sử dụng:





xác suất tiên nghiệm của biến cố wi là P(wi) và



xác suất có điều kiện 𝐩 𝐱|𝐰𝐢 .

Câu hỏi đặt ra:


Lớp tốt nhất có thể có nghĩa là gì? →
maximum xác suất hậu nghiệm P(wi|x).



Xác suất cho biến cố là gì?



Xác suất có điều kiện là gì?



Nếu xác suất trên không biết, việc ước lượng phải sử dụng dữ liệu huấn luyện.



Nếu việc phân loại có kèm cả rủi ro, cần cực tiểu rủi ro.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.1. LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES
3.1.1. Sự phân loại dựa trên cực tiểu sai số


Đòi hỏi sự phân loại tối ưu.



Với trường hợp có 2 lớp, quy tắc phân loại:
Nếu 𝐏 𝐰𝟏 |𝐱 > 𝐏 𝐰𝟐 |𝐱 , quyết định là w1
Ngược lại, quyết định là w2
trong đó, xác suất hậu nghiệm được tính theo luật Beyes:
p x|wi P wi
P wi |x =
p(x)
2

p x =

p x|wi P wi
i=1

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.1. LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES (CONT)


Xác suất sai số:
P w1 |x nếu quyết định là w2
P error|x =
P w2 |x nếu quyết định là w1



Trung bình sai số:
P error =



P error|x p x dx

Quy tắc phân loại có thể viết lại:
Nếu p x w1 P w1 > p x w2 P w2 , quyết định là w1
ngược lại, quyết định là w2

nếu xác suất ban đầu giống nhau ta có:
Nếu p x w1 > p x|w2 , quyết định w1 , ngược lại là w2
Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.1. LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES (CONT)


Trong trường hợp có nhiều lớp, quy tắc phân loại dạng:

quyết định wi nếu P wi |x > P wj |x với ∀j ≠ i
tương ứng với với miền Ri.

Nhận dạng dựa trên thống kê

8

3.1. LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES (CONT)
3.1.2. Cực tiểu hóa rủi ro phân loại


Quyết định khác nhau (đúng hoặc sai) có thể cho kết quả
khác nhau.



Chi phí λki của lựa chọn x thuộc Ri, đúng lớp wi, được lưu
trong ma trận L.



Như vậy, rủi ro ứng với lớp wk, với M là số lớp:
M

rk   ki  px | wk dx
i 1

Nhận dạng dựa trên thống kê

Ri
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3.1.2. CỰC TIỂU HÓA RỦI RO PHÂN LOẠI (CONT)


Nhiệm vụ: Cực tiểu hóa rủi ro trung bình



r   rk Pwk       ki px | wk Pwk dx
Ri
k 1
i 1
 k 1

M

M

M

→ vậy mỗi tích phân trên cần cực tiểu hóa.


Gọi li là hàm mất mát ứng với lựa chọn i:
M

li   ki px | wk Pwk 
k 1

→ quy tắc lựa chọn:

x  Ri if li  l j j  i

Chú ý: nếu λki= 1 – δki (delta Kronecker) → cực tiểu hóa rủi ro tương
đương cực tiểu hóa lỗi phân lớp.
Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.1.2. CỰC TIỂU HÓA RỦI RO PHÂN LOẠI (CONT)


Xét trường hợp có 2 lớp:


Rủi ro có điều kiện:

l1  11 px | w1 Pw1   21 px | w2 Pw2 

l2  12 px | w1 Pw1   22 px | w2 Pw2 


Quyết định w1 nếu l1 < l2, hay



Thông thường (λ21 − λ22) và (λ12 − λ11) dương, nên

21  22  px | w2 Pw2   12  11  px | w1 Pw1 

→ chọn w1 nếu

Nhận dạng dựa trên thống kê

px | w1  Pw2  21  22

px | w2  Pw1  12  11
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VÍ DỤ


Phân loại chiều cao của xe hơi. Xem xét giá của chúng là
bao nhiêu. Giả thiết:





C1: giá > 50 000 $.



C2: giá ≤ 50 000 $.



Đặc trưng x: chiều cao của xe.

Theo luật xác suất Bayes, ta có thể tính xác suất hậu
nghiệm:
p x|Ci P Ci
P Ci |x =
p x



Như vậy, cần tính p x|C1 , p x|C2 , P C1 , P C2

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ (CONT)


Qua khảo sát, ta có:


Tổng số xe đã xem xét: 1209.



Số xe thuộc loại 1: 221; Số xe thuộc loại 2: 988.

Nhận dạng dựa trên thống kê

P C1 =

221
= 0.183
1209

P C2 =

988
= 0.817
1209
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VÍ DỤ (CONT)


Dạng biểu đồ, ta có:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ (CONT)


Có thể tính xác suất hậu nghiệm:
p( x  1.0 / C1) P( C1)
P(C1 / x  1.0) 

p( x  1.0 / C1) P( C1)  p( x 1.0 / C2) P( C2)
0.2081*0.183

 0.438
0.2081*0.183  0.0597 *0.817

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.2. HÀM PHÂN BIỆT VÀ MẶT QUYẾT ĐỊNH


Chúng ta có không gian đặc trưng được chia thành M miền Ri.



Câu hỏi đặt ra: ranh giới giữa các miền là gì?



Ranh giới quyết định giữa lớp wi và wj sao cho cực tiểu hóa sai số
phân lớp được định nghĩa:

Pwi | x   Pw j | x   0
Nếu hiệu trên dương, sẽ quyết định thuộc lớp wi,
ngược lại thuộc lớp wj.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.2. HÀM PHÂN BIỆT VÀ MẶT QUYẾT ĐỊNH (T)


Trong nhiều trường hợp, để thuận tiện có thể sử dụng hàm tương
đương 𝐠𝐢(𝐱) = 𝐟(𝐏(𝐰𝐢|𝐱), trong đó, hàm f(.) đơn điệu tăng.



Hàm gi(x) được gọi là hàm phân biệt.



Khi đó, việc quyết định được xác định:

Decide wi if gi x   g j x  j  i


Và ranh giới quyết định được định nghĩa:

gi x   g j x   0

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3. PHÂN BỐ CHUẨN (1/4)


Mô hình đầy đủ của phân bố chuẩn nhiều biến được dùng trong nhiều
ứng dụng.



Phân bố chuẩn cho hàm 1 biến:



N , 2



 1  x   2 
1
~ p ( x) 
exp  
 
2 
 2    

trong đó, μ : giá trị kỳ vọng (trung bình) và σ2 : phương sai (σ: độ lệch
chuẩn).


Toán học đã chứng minh: phân bố của nhiều biến cố độc lập xấp xỉ
phân bố chuẩn.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3. PHÂN BỐ CHUẨN (2/4)


Phân bố chuẩn Gaussian cho hàm nhiều biến:

N


μ, 

 1

T
1
~ p( x) 
exp  x     x   
1/ 2
l/2
 2

2  
1

trong đó, μ=E[x]=ʃxp(x)dx là vector trung bình, Σ là ma trận lxl hiệp
phương sai được định nghĩa:

  E[x   x    ]
T



giá trị kỳ vọng của vector hay ma trận được xác định riêng từng phần:
gọi 𝜇𝑘 là thành phần thứ k của 𝜇 , và 𝛿𝑘𝑚 là thành phần thứ km của Σ
ta có:

Nhận dạng dựa trên thống kê

k  Exk   km  E[xk  k xm  m ]
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3.3. PHÂN BỐ CHUẨN (3/4)


Trong công thức trên, Σ đối xứng và xác định dương.



Thành phần trên đường chéo chính δkk phương sai của xk.



Các thành phần khác δkm là hiệp phương sai của xk và xm . Nếu xk và
xm độc lập thì σkm =0.



Từ các khái niệm của phân bố chuẩn có thể xây dựng bộ phân lớp
Bayesian!!!

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3. PHÂN BỐ CHUẨN (4/4)


Để đơn giản hóa, có thể sử dụng hàm phân biệt logarit:

g i x   ln  px | wi Pwi 
 ln px | wi   ln Pwi 
1
l
1
T
1
  x  i   i x  i   ln 2  ln  i  ln Pwi 
2
2
2

gij x   gi x   g j x   0



Chú ý, mặt quyết định



Công thức trên được dùng cho việc phân lớp

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3.1. HIỆP PHƯƠNG SAI BẰNG NHAU (1/3)


Giả sử, tất cả các thành phần của ma trận hiệp phương sai bằng nhau:
Σi = Σ với mọi i.



Khi đó, (−l/2)ln2π và (−1/2)ln | Σi | là hằng số. Hơn nữa, ta có:

 x  i 

T





1

 x  i   x

T

 x  2 i  x  iT 1 i
1

1

T

Như vậy, có dạng tuyến tính của hàm phân biệt:

g i x   wiT x  wi 0
wi   1 i
1 T 1
wi 0   i  i  ln Pwi 
2
như vậy, mặt quyết định là siêu mặt.
Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3.1. HIỆP PHƯƠNG SAI BẰNG NHAU (2/3)


Xem xét một số dạng đặc biệt:



Σ = σ2I:



Hàm phân biệt:

g i x  

Mặt quyết định:

1

2

iT x  wi 0

g ij x   wT x  x0 

w  i   j
 Pwi   i   j
1
2

x0  i   j    ln 
2
 Pw  
2
j  i   j



Như vậy, mặt này đi qua x0 và vuông góc với μi-μj .



Với trường hợp xác suất tiên nghiệm như nhau, bộ phân lớp có
khoảng cách min được xác định:

Nhận dạng dựa trên thống kê

d E  x  i
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VÍ DỤ VỚI TRƯỜNG HỢP Σ = Σ2I

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.3.1. HIỆP PHƯƠNG SAI BẰNG NHAU (3/3)


Trường hợp Σ không có dạng đường chéo.


Mặt quyết định:

g ij x   wT x  x0 

w   1 i   j 

 Pwi   i   j
1
2

x0  i   j    ln 
2
 Pw  
2
j  i   j

1


trong đó:


x

 1



1

 x  x
T



1/ 2

là dạng chuẩn Mahalanobis của x.

Như vậy, mặt này đi qua x0 và vuông góc với 𝚺



−𝟏
(𝛍𝐢



khoảng cách được sử dụng là: d M  x  i T  1 x  i 
Nhận dạng dựa trên thống kê

− 𝛍𝐣). Và

1/ 2
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VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP NON-DIAGONAL Σ

Nhận dạng dựa trên thống kê

26

3.4. LỖI BIÊN VÀ ĐO SỰ PHÂN BIỆT


Đo sự phân biệt là việc đo sự phân tách giữa 2 lớp.



Có thể được sử dụng để chọn tập đặc trưng.



Có thể sử dụng nhiều cách đo khác nhau như Kullback-

Leibler, Chernoff – Bhattacharyya,…

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.4.1. KHOẢNG CÁCH KULLBACK-LEIBLER


Gọi p1(x) và p2(x) là 2 phân bố. Khoảng cách K-L được xác
định:

p1 x 
d KL  p1 x , p2 x    p1 x  ln
dx
p2 x 

KL trên đo khoảng cách giữa các phân bố.


KC bằng 0 chỉ khi p1(x)= p2(x).



KC này không có tính đối xứng, nhưng có thể tính lại bằng:

d12  d KL  p1 x , p2 x   d KL  p2 x , p1 x 

Nhận dạng dựa trên thống kê
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KHOẢNG CÁCH KULLBACK-LEIBLER (CONT)


Với phân bố Gaussian N(μi,Σi) và N(μj,Σj)
1
d ij  trace{ i1  j   j1  i 2 I }
2
1
T
 i   j   i1   j1 i   j 
2



Trong trường hợp 1 chiều:
2

1   j  i2
d ij 
 2  2
2

2   i  j

 1

1
1
2
 i   j   2  2 


2
 i j 

Nhận dạng dựa trên thống kê

29

3.4.2. BIÊN CHERNOFF VÀ BHATTACHARYYA


Cực tiểu hóa sai số của bộ phân lớp Bayesian cho 2 lớp
được xác định:

Perror    min Pwi | x , Pw j | x dx



Tích phân trên rất khó tính. Để xác định biên có thể sử
dụng bất đằng thức sau:

min{a, b}  a sb1s for a, b  0; 0  s  1


Như vậy, biên Chernoff được xác định:

Perror   Pw  Pw   px | w  px | w 
1 s

s

i

Nhận dạng dựa trên thống kê

j

1 s

s

i

j

dx
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3.4.2. BIÊN CHERNOFF VÀ BHATTACHARYYA (CONT)


Với phân bố Gaussian, ta có:

Perror   Pwi  Pw j  e
s

trong đó:
k (s) 
1
 ln
2

Nhận dạng dựa trên thống kê

1 s

 k s 

s1  s 
 j  i T s i (1  s)  j 1  j  i 
s
s  i (1  s )  j
i  j
s

1 s
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3.4.2. BIÊN CHERNOFF VÀ BHATTACHARYYA (T)


Nếu s=1/2, ta có biên Bhattacharyya

Perror  
với

P( wi ) P( w j )e

1
T  i   j
k (1 / 2)   j  i  
8
 2
i   j
1
 ln
2

Nhận dạng dựa trên thống kê





1



j

 k 1/ 2 

 i 

2
i  j
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3.4. BỘ PHÂN LỚP CỰC TIỂU KHOẢNG CÁCH
3.4.1. Phân lớp theo khoảng cách Euclidean (1/2)


Bộ phân lớp Bayesian tối ưu thỏa một số rằng buộc sau:


Các lớp có xác suất như nhau.



Dữ liệu của tất cả các lớp theo phân bố chuẩn Gaussian.



Ma trận hiệp phương sai là giống nhau với tất cả các lớp.



Ma trận hiệp phương sai có dạng đường chéo và tất cả các
thành phần trên đường chéo giống nhau, dạng S = σ2 I, với I là
ma trận đơn vị.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.4. BỘ PHÂN LỚP CỰC TIỂU KHOẢNG CÁCH
3.4.1. Phân lớp theo khoảng cách Euclidean (2/2)


Với các rằng buộc trên, bộ phân lớp Bayesian tối ưu tương
đương bộ phân lớp cực tiểu khoảng cách Euclidean.



Như vậy, cho vecto x chưa biết, x sẽ được gán vào lớp ωi nếu:
𝐱 − 𝐦𝐢 ≡



𝐱 − 𝐦𝐢

𝐓

𝐱 − 𝐦𝐢 < 𝐱 − 𝐦𝐣 , ∀𝐢 ≠ 𝐣

Nhận xét:


Bộ phân lớp Euclidean thường được sử dụng vì tính đơn giản của nó,
kể cả trong trường hợp các rằng buộc trên không thỏa mãn.



Cách phân lớp này còn được gọi là phân lớp gần nhất theo tiêu chuẩn
Euclidean.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.4. BỘ PHÂN LỚP CỰC TIỂU KHOẢNG CÁCH
3.4.2. Phân lớp theo khoảng cách Mahalanobis


Trong bộ phân lớp Bayesian tối ưu, nếu bỏ yếu tố: ma trận hiệp
phương sai có dạng đường chéo với các phần tử giống nhau,
khi đó, bộ phân lớp này tương đương với phân lớp cực tiểu theo
khoảng cách Mahalanobis.



Như vậy, với vecto x chưa biết, x được gán vào lớp ωi nếu:
𝐱 − 𝐦𝐢 𝐓 𝐒 −𝟏 𝐱 − 𝐦𝐢 <



𝐱 − 𝐦𝐣

𝐓 −𝟏
𝐒

𝐱 − 𝐦𝐣 , ∀𝐣 ≠ 𝐢

Trong đó, S là ma trận hiệp phương sai.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.4-1


Xem xét bài toán phân lớp (với 2 lớp) trên không gian 3 chiều.



Hai lớp lần lượt là ω1 và ω2 với:


Sử dụng mô hình phân bố Gaussian.



m1 = 0, 0, 0 T ; m1 = 0.5, 0.5, 0.5 T .



Cả hai lớp có xác suất như nhau.



Ma trận hiệp phương sai là:
0.8
S = 0.01
0.01



0.01
0.2
0.01

Với vecto x = 0.1, 0.5, 0.1

T

0.01
0.01
0.2

, x được gán là nhãn gì theo 2

khoảng cách Euclidean và Mahalanobis?

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.4-1 (CONT)
Mã MatLAB
close('all');

%

2.

Su

clear;

Mahalanobis

dung

khoang

cach

x=[0.1 0.5 0.1]';
%

1.

su

dung

khoang

cach

m1=[0 0 0]';

Euclidean

m2=[0.5 0.5 0.5]';

x=[0.1 0.5 0.1]';

m=[m1 m2];

m1=[0 0 0]';

S=[0.8 0.01 0.01;

m2=[0.5 0.5 0.5]';

0.01 0.2 0.01;

m=[m1 m2];

0.01 0.01 0.2];

z=euclidean_classifier(m,x)

Nhận dạng dựa trên thống kê

z=mahalanobis_classifier(m,S,x)
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VÍ DỤ MỤC 3.4-1 (CONT)
function [z]=euclidean_classifier(m,X)

function z=mahalanobis_classifier(m,S,X)

[l,c]=size(m);

[l,c]=size(m);

[l,N]=size(X);

[l,N]=size(X);

for i=1:N

for i=1:N
for j=1:c

for j=1:c

dm(j)=sqrt((X(:,i)-

de(j)=sqrt((X(:,i)m(:,j))'*(X(:,i)-m(:,j)));

m(:,j))'*inv(S)*(X(:,i)-m(:,j)));

end

end

[num,z(i)]=min(de);

[num,z(i)]=min(dm);

end

Nhận dạng dựa trên thống kê

end
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VÍ DỤ MỤC 3.4-1 (CONT)




Kết quả:


𝑧=1



𝑧=2

Nhận xét:


Lưu ý mối tương quan giữa các thành phần.

Nhận dạng dựa trên thống kê

8

3.4.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ HỢP LÝ CỰC ĐẠI CỦA PHÂN
BỐ GAUSSIAN


Trong thực tế, vấn đề thường gặp: chưa biết hàm phân bố xác
suất của dữ liệu. Do đó cần ước lượng thông qua dữ liệu huấn
luyện.



Một cách tiếp cận đơn giản: giả thiết có dạng phân bố, sử dụng
dữ liệu huấn luyện để ước lượng tham số hợp lý cực đại.



Ví dụ:


Giả sử: biết dữ liệu có phân bố Gaussian, tuy nhiên chưa biết giá trị kỳ
vọng và các thành phần của ma trận hiệp phương sai.



Cần ước lượng giá trị kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai!

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.4.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ HỢP LÝ CỰC ĐẠI CỦA PHÂN
BỐ GAUSSIAN (CONT)


Kỹ thuật ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood - ML)
được sử dụng rộng rãi để ước lượng các tham số chưa biết của
phân bố nào đó.



Tập trung vào phân bố Gaussian, giả sử có N điểm, xi ∈ Rl , i =
1,2, … , N. Các điểm này có phân bố chuẩn, sử dụng ước lượng
ML để tìm giá trị kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai tương

ứng.

𝐦𝐌𝐋

𝟏
=
𝐍

𝐍

𝐱 𝐢 và 𝐒𝐌𝐋
𝐢=𝟏

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝟏
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𝐍

𝐍

𝐱 𝐢 − 𝐦𝐌𝐋 𝐱 𝐢 − 𝐦𝐌𝐋

𝐓

𝐢=𝟏
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VÍ DỤ MỤC 3.4-2


Tạo 50 dữ liệu 2 chiều có phân bố chuẩn Gaussian, N m, S với:





0.9 0.2
0.2 0.3
Sử dụng phương pháp ML để ước lượng lại m và S!
m = 2, −2 T , S =

Mã MatLAB

close('all');
clear;

% Tạo bộ dữ liệu X
randn('seed',0);
m = [2 -2]; S = [0.9 0.2; 0.2 .3];
X = mvnrnd(m,S,50)';
% Ước lượng m và S theo ML
[m_hat, S_hat]=Gaussian_ML_estimate(X)
Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.4-2 (CONT)
function

[l,N]=size(X);

[m_hat,S_hat]=Gaussian_ML_estima
te(X)
%

Ước

lượng

ML%

distribution,

based on a data set X.

m_hat=(1/N)*sum(X')';
S_hat=zeros(l);
for k=1:N

% Input:
% X: ma trận lxN

S_hat=S_hat+(X(:,k)matrix.

m_hat)*(X(:,k)-m_hat)';

% Output

end

% m_hat: vecto có l thành phần,

S_hat=(1/N)*S_hat;

ước lượng giá trị kỳ vọng.
% S_hat: ma trận lxl, ước lượng
hiệp phương sai

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.4-2 (CONT)


Kết quả:




Với số dữ liệu N=50


𝑚ℎ𝑎𝑡 = 2.0495



𝑆ℎ𝑎𝑡 =

0.8082
0.0885

−1.9418 𝑇 ;
0.0885
0.2298

Với số dữ liệu N=50 000


𝑚ℎ𝑎𝑡 = 2.0495



𝑆ℎ𝑎𝑡 =

0.9055
0.2004

Nhận dạng dựa trên thống kê

−1.9418 𝑇 ;
0.2004
0.2998
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3.5. MÔ HÌNH HỖN HỢP


Khi hàm phân bố của dữ liệu trong một lớp chưa biết, nó cần
được ước lượng để có thể áp dụng vào bộ phân lớp Bayesian.



Mô hình hỗn hợp là phương pháp được sử dụng rộng rãi để
ước lượng hàm phân bố xác suất.



Hàm phân bố được kết hợp tuyến tính từ J hàm phân bố, có
dạng:
𝐉

𝐩 𝐱 =

𝐏𝐣 𝐩 𝐱|𝐣
𝐣=𝟏

J
j=1 Pj

= 1;

p x|j dx = 1



Với:



J đủ lớn



p x|j có dạng Gaussian, với N mj , Sj

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.5. MÔ HÌNH HỖN HỢP (CONT)


Nhận xét:


Công thức trên cho thấy: có thể tạo hàm phân bố từ nhiều hàm
phân bố chuẩn (dạng nhiều đỉnh).



Trong công thức trên, hàm phân bố được hình thành từ các
nhóm dữ liệu có phân bố p x|j và xác suất Pj .

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5


Xem xét phân bố được hình thành bởi 2 phần:


p x = P1 p x|1 + P2 p x|2



p x|i là phân bố chuẩn.



m1 = 1, 1 T ; m2 = 3, 3

σ12
 S1 =
σ12




T

2
σ12
σ
, S2 =
0
σ22

0
σ2

σ12 = 0.1; σ22 = 0.2; σ12 = −0.08; σ2 = 0.1

Tạo một bộ 500 dữ liệu để hình thành hàm phân bố với:
1.

P1 = P2 = 0.5

2.

P1 = 0.85; P2 = 0.15

3.

Vẽ các điểm trên ứng với mỗi trường hợp!

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)
close('all');
clear
% 1. Tạo dữ liệu X, sử dụng hàm
mixt_model. P1=P2=0.5
randn('seed',0);
m1=[1, 1]'; m2=[3, 3]';
m=[m1 m2];
S(:,:,1)=[0.1 -0.08; -0.08 0.2];
S(:,:,2)=[0.1 0; 0 0.1];

P=[1/2 1/2];

% 2. Thay đổi P1 = 0.85, P2 =
0.15.
randn('seed',0);
m1=[1, 1]'; m2=[3, 3]';
m=[m1 m2];
S(:,:,1)=[0.1
0.2];

-0.08;

-0.08

S(:,:,2)=[0.1 0; 0 0.1];

P=[0.85 0.15];

N=500;

N=500;

sed=0;

sed=0;

[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,sed);

[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,sed);

figure(1);

figure(2);

plot(X(1,:),X(2,:),'.');

plot(X(1,:),X(2,:),'.');

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)
% 3. Thay đổi ma trận hiệp
phương sai, xác suất P1 và P2.
randn('seed',0);
m1=[1, 1]'; m2=[3, 3]';
m=[m1 m2];
S(:,:,1)=[0.1 0.08; 0.08 0.2];

randn('seed',0);
m1=[1, 1]'; m2=[3, 3]';
m=[m1 m2];
S(:,:,1)=[0.1
0.2];

0.08;

0.08

S(:,:,2)=[0.1 0; 0 0.1];

S(:,:,2)=[0.1 0; 0 0.1];

P=[0.5 0.5];

P=[0.85 0.15];

N=500;

N=500;

sed=0;

sed=0;

[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,sed);

[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,s
ed);

figure(3);
plot(X(1,:),X(2,:),'.');

figure(4);
plot(X(1,:),X(2,:),'.');

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)
function
[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,sed)
% FUNCTION
[X,y]=mixt_model(m,S,P,N,sed)
% Tạo bộ dữ liệu cho mô hình
% Input
%
m: lxc ma trận có cột thứ i là
kỳ vọng của phân bố chuẩn thứ i.
% S: lxlxc ma trận 3 chiều, mặt
thứ i chứa hiệp phương sai của phân
bố chuẩn thứ i.
% P: vecto có c thành phần, lưu xác
suất tiền nghiệm của phân bố chuẩn
thú i.
% N: số điểm trong mô hình
% sed: giá trị khởi tạo cho hàm
rand
% Output:
% X: lxN ma trận, cột i là vecto
tích.
% y: vecto N thành phần, thành phần
thứ i cho biết phân bố của vecto
thứ i.
Nhận dạng dựa trên thống kê

rand('seed',sed);
[l,c]=size(m);
% Xây dựng vecto xác suất tích
lũy
P_acc=P(1);
for i=2:c
t=P_acc(i-1)+P(i);
P_acc=[P_acc t];
end
% Tạo bộ dữ liệu
X=[];
y=[];
for i=1:N
t=rand;
ind=sum(t>P_acc)+1;
% xác định mặt dữ liệu
X=[X;
mvnrnd(m(:,ind)',S(:,:,ind),1)];
y=[y ind];
end
X=X';
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)


Hình 1

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)


Hình 2:

Nhận dạng dựa trên thống kê

21

VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)


Hình 3:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.5 (CONT)


Hình 4:

Nhận dạng dựa trên thống kê

23

3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY


Để có được mô hình hỗn hợp cần có tham số của phân bố có
dạng: 𝐩(𝐱|𝐣; 𝛉).




Ví dụ: có x ~ N(μ, σ) → θ = (μ, σ)T.

Với trường hợp biết nhóm dữ liệu: có thể ước lượng θ và Pj
bằng việc sử dụng ML.



Với trường hợp chưa biết nhóm dữ liệu: có thể ước lượng θ
và Pj bằng việc sử dụng giải thuật EM.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)


Ví dụ về vấn đề của bài toán



Trong ví dụ trên:


𝜇1 , 𝜇2 , 𝜎1 , 𝜎2 , 𝑃1 , 𝑃2 được xác định như thế nào?

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)


Ý tưởng: sử dụng kỹ thuật ML cho dữ liệu không đầy đủ.



Gọi y là bộ dữ liệu đầy đủ, 𝐲 ∈ 𝐘 ⊂ 𝐑𝐦 , với hàm mật độ xác
suất 𝐩𝐲(𝐲; 𝛉), với 𝛉 là vector tham số chưa biết. Tuy nhiên, y
không thấy trực tiếp.



Ta có thể quan sát được 𝐱 = 𝐠 𝐲 ∈ 𝐗 ⊂ 𝐑𝐦 , với l < m, và có
hàm mật độ xác suất 𝐩𝐱(𝐱; 𝛉).



Ước lượng ML của θ thỏa mãn khi:
𝛉𝐌𝐋 :
𝐤


𝛛𝐥𝐧𝐩𝐲 𝐲𝐤 ; 𝛉
=𝟎
𝛛𝛉

Lưu ý: y chưa biết, cực đại giá trị kỳ vọng dựa trên X quan sát và ước lượng
hiện tại θ.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)
Các bước của giải thuật EM:


E-step: Tại lần lặp thứ (t + 1) tính giá trị kỳ vọng:
𝐐 𝛉; 𝛉 𝐭

≡𝐄

𝐥𝐧𝐩𝐲 𝐲𝐤 ; 𝛉|𝐗; 𝛉 𝐭
𝐤



M-step: Tính lại ước lượng θ dựa trên 𝐐(𝛉; 𝛉(𝐭)):
𝛛𝐐 𝛉; 𝛉 𝐭
𝛉 𝐭+𝟏 :
𝛛𝛉


=𝟎

Chú ý: Thuật toán có thể hội tụ đến cực đại cục bộ hoặc toàn
cục.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)


Với ý tưởng trên, phần này mô tả giải thuật cho mô hình hỗn
hợp Gaussian với ma trận hiệp phương sai dạng đường chéo
có dạng: 𝚺𝐣 = 𝛔𝐣 𝟐 𝐈 như sau:

𝐩 𝐱 𝐤 |𝐣; 𝛉 =


𝟏
𝟐𝛑𝛔𝐣 𝟐

𝐱 𝐤 − 𝛍𝐣
𝐞𝐱𝐩 −
𝐥/𝟐
𝟐𝛔𝐣 𝟐

𝟐

Trong trường hợp này: xác suất tiền nghiệm 𝐏𝐣 ; giá trị kỳ vọng
𝛍j ; phương sai 𝛔𝐣 𝟐 chưa biết.



Cần ước lượng 𝛉 tại bước 𝐭 + 𝟏

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)


E-step:



M-step:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.6. GIẢI THUẬT EM – CỰC ĐẠI HÀM TIN CẬY (CONT)


Sau khi hoàn thành các bước lặp, chỉ cần tính 𝐏(𝐣|𝐱 𝐤 ; 𝛉 𝐭 )

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6


Chuẩn bị dữ liệu cho bài toán:


Sinh bộ dữ liệu có N=500 dữ liệu 2D được theo hàm phân bố:
3

p x =

Pj p x|j
j=1





Trong đó:


p x|j : dữ liệu 2D theo phân bố chuẩn.



m1 = [1, 1]T , m2 = [3, 3]T , m3 = [2, 6]T



Ma trận hiệp phương sai: S1 = 0.1I, S2 = 0.2I, S3 = 0.3I.



P1 = 0.4; P2 = 0.4 ; P3 = 0.2

Sử dụng giải thuật EM để ước lượng lại các tham số trên tương
ứng với các trường hợp:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6 (CONT)






Trường hợp 1:


J=3



m1,ini = 0,2 T ; m2,ini = 5,2 T ; m3,ini = 5,5



S1,ini = 0.15I; S2,ini = 0.27I; S3,ini = 0.4I; P1,ini = P2,ini = P3,ini =

T
1
3

Trường hợp 2:


J=3



m1,ini = 1.6,1.4 T ; m2,ini = 1.4,1.6 T ; m3,ini = 1.3,1.5



S1,ini = 0.2I; S2,ini = 0.4I; S3,ini = 0.3I; P1,ini = 0.2; P2,ini = 0.4; P3,ini = 0.4

T

Trường hợp 3:


J=2



m1,ini = 1.6,1.4 T ; m2,ini = 1.4,1.6 T ;



S1,ini = 0.2I; S2,ini = 0.4I; P1,ini = 0.5; P2,ini = 0.5;

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6 (CONT)


Dữ liệu đầu vào:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6 (CONT)


Kết quả trường hợp 1:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6 (CONT)


Kết quả trường hợp 2:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ MỤC 3.6 (CONT)


Kết quả trường hợp 3:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.7. CỬA SỔ PARZEN


Đối với bài toán ước lượng không tham số của một phân bố
chưa biết dựa trên bộ dữ liệu đã cho có thể sử dụng phương
pháp cửa sổ Parzen để ước lượng phân bố.



Ý tưởng chung: Chia không gian nhiều chiều thành các hình
khối có kích thước h. Qua đó, ước lượng các thành phần của
phân bố dựa trên số dữ liệu trong hình khối.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.7. CỬA SỔ PARZEN (CONT)


Giả sử có N dữ liệu dạng 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑙 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, xác suất có thể
ước lượng bằng:
𝑝 𝑥 ≈



1
𝑁ℎ𝑙

𝑁

𝜙
𝑖=1

𝑥 − 𝑥𝑖
ℎ

Trong đó:


x: một điểm trong hình khối (thường lấy là tâm của hình).
1 𝑛ế𝑢 𝑥𝑖𝑗 ≤

1
2



𝜙 𝑥𝑖 =



Hàm 𝜙 được gọi là hàm nhân. Thông thường, chọn hàm nhân là

0 𝑛ế𝑢 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖

Gaussian.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.7. CỬA SỔ PARZEN (CONT)


Nếu nhân là hàm Gaussian, khi đó ta có:
1
𝑝 𝑥 ≈
𝑁

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝑁

𝑖=1

𝑥 − 𝑥𝑖 𝑇 𝑥 − 𝑥𝑖
𝑒𝑥𝑝 −
𝑙/2
𝑙
2ℎ2
2𝜋
ℎ
1

39

VÍ DỤ PHẦN 3.7


Giả sử tạo được bộ dữ liệu gồm N=1000 phần tử. Để đơn giản,
sinh ngẫu nhiên theo hàm:

1
1
𝑥2
2
1
𝑥−2
𝑝 𝑥 =
𝑒𝑥𝑝 −
+
𝑒𝑥𝑝 −
3 2𝜋𝜎1 2
2𝜎1 2
3 2𝜋𝜎2 2
2𝜎2 2

2



Với: 𝜎1 2 = 𝜎1 2 = 0.2



Sử dụng cửa sổ Parzen để ước lượng lại dữ liệu nói trên.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.7 (CONT)
close('all');

% Vẽ phân bố

clear;

x=-5:0.1:5;

m=[0; 2]';

pdfx=(1/3)*(1/sqrt(2*pi*0.2))

S(:,:,1)=[0.2];

*exp(-

S(:,:,2)=[0.2];
P=[1/3 2/3];
N=1000;
randn('seed',0);

.5*(x.^2)/0.2)+(2/3)*(1/sqrt(
2*pi*0.2))*exp(-.5*((x2).^2)/0.2);
plot(x,pdfx); hold;
% Ước lượng phân bố với h=0.1

% Tạo dữ liệu cho bài toán

và x nằm trong [-5, 5]

[X]=generate_gauss_classes(m,

h=0.1;

S,P,N);

pdfx_approx=Parzen_gauss_kern
el(X,h,-5,5);
plot(-5:h:5,pdfx_approx,'r');

Nhận dạng dựa trên thống kê
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VÍ DỤ PHẦN 3.7 (CONT)
function
[px]=Parzen_gauss_kernel(X,h,x
leftlimit,xrightlimit)
%
ước
lượng
bằng
cửa
sổ
Parzen, sử dụng hàm nhân là
Gaussian
% Input
% X: vecto 1xN, thành phần thứ
i là dữ thứ i.
% h: chiều rộng của cửa sổ.
% xleftlimit: giá trị nhỏ nhất
của x cho bài toán ước lượng.
% xrightlimit: giá trị lớn
nhất cho bài toán ước lượng.
% Output:
% px: ước lượng của p(x) không
khoảng
[xleftlimit,
xrightlimit].

Nhận dạng dựa trên thống kê

[l,N]=size(X);
xstep=h;
k=1;
x=xleftlimit;
while x<xrightlimit+xstep/2
px(k)=0;
for i=1:N
xi=X(:,i);
px(k)=px(k)+exp(-(xxi)'*(x-xi)/(2*h^2));
end
px(k)=px(k)*(1/N)*(1/(((2*pi)^(l
/2))*(h^l)));
k=k+1;
x=x+xstep;
end

42

VÍ DỤ PHẦN 3.7 (CONT)
Kết quả:

Nhận dạng dựa trên thống kê
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3.8. ƯỚC LƯỢNG K LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT


Xem xét bộ dữ liệu gồm N điểm: 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑁 ∈ 𝑅𝑙 chưa biết
phân bố.



Sử dụng phương pháp k-láng giềng để ước lượng phân bố như
sau:


Chọn giá trị k.



Tìm khoảng cách từ x (giá trị cần ước lượng) đến tất cả dữ liệu. Khoảng
cách có thể dùng là Euclidean, Mahalanobis,….



Tìm k điểm gần nhất đối với x.



Tính “thể tích” V(x) có chứa k láng giềng.



Tính ước lượng theo công thức:
𝑝 𝑥 ≈

Nhận dạng dựa trên thống kê

𝑘
𝑁𝑉 𝑥
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3.8. ƯỚC LƯỢNG K LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT (CONT)




Một số công thức tính 𝑉 𝑥 :


Với không gian 1D: 𝑉 𝑥 = 2𝜌.



Với không gian 2D: 𝑉 𝑥 = 𝜋𝜌2 .



Với không gian 3D: 𝑉 𝑥 = 𝜋𝜌3 .

4
3

Trong đó: 𝜌 là khoảng cách xa nhất từ x đến k láng giềng.

Nhận dạng dựa trên thống kê
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Tối ưu hóa hàm lượng giá

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

CHƯƠNG 4:
PHÂN LỚP DỰA TRÊN TỐI ƯU
HÓA HÀM LƯỢNG GIÁ
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG


Trong chương này tập trung vào việc thiết kế hàm phân biệt/mặt
quyết định có khả năng phân lớp theo một tiêu chí nào đó.



Với các kỹ thuật sử dụng bộ phân lớp Bayesian dựa trên ước
lượng hàm phân bố dữ liệu của mỗi lớp. Tuy nhiên, đây là nhóm
công việc phức tạp đối với dữ liệu có số chiều lớp.



Chương này đưa ra giải pháp xây dựng mặt quyết định mà

không cần sử dụng hàm phân bố của dữ liệu.


Giải pháp thuộc nhóm này đơn giản hơn so với phương pháp
phân lớp Bayesian, ngay cả đối với dữ liệu không nhiều.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.1. GIỚI THIỆU CHUNG (CONT)


Để minh họa, thiết kế bộ phân lớp tuyến tính được mô tả:
𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 = 0

hay có thể viết lại:
𝑤′𝑇 𝑥′ ≡ 𝑤 𝑇 , 𝑤0


𝑥
1

Như vậy, nếu 𝑤′ được ước lượng, một bộ dữ liệu x sẽ thuộc lớp
𝜔1 𝜔2 nếu:
𝑤′𝑇 𝑥 ′ = 𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 > < 0



Lưu ý: để đơn giản cách viết, có thể lược bỏ ký hiệu chuyển vị.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.1. GIỚI THIỆU CHUNG (CONT)

Với dữ liệu trên, có thể dùng bộ phân lớp tuyến tính
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.1. GIỚI THIỆU CHUNG (CONT)

Với dữ liệu trên, có thể dùng bộ phân lớp tuyến tính???
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON


Thuật toán Perceptron thích hợp với phân 2 lớp dạng tuyến tính.



Giải thuật tính giá trị của trọng số w trong bộ phân lớp tuyến tính để có
thể phân biệt 2 lớp.



Giải thuật bắt đầu từ một ước lượng ban đầu và hội tụ đến lời giải của
bài toán sau một số bước lặp.



Việc cập nhật giá trị trọng số tại bước i có dạng:
𝑤 𝑡 + 1 = 𝑤 𝑡 − 𝜌𝑡

𝛿𝑥 𝑥
𝑥∈𝑌

Trong đó:


w đã bao gồm cả 𝑤0 ;



Y: tập bị phân lớp sai ở bước t;



𝛿𝑥 = −1 nếu 𝑥 ∈ 𝜔1 ; 𝛿𝑥 = 1 nếu 𝑥 ∈ 𝜔2 ;



𝜌𝑡 : hệ số học tại bước t. Hệ số này do người thiết kế lựa chọn.



Thuật toán dừng khi Y rỗng.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)


Nguyên tắc chung của giải thuật là giảm gradient!



Ý tưởng chung:


𝑤𝑛𝑒𝑤 = 𝑤𝑜𝑙𝑑 + ∆𝑤



∆𝑤 = −𝛼



𝜕𝐽 𝑤
𝜕 𝑤



Từ đó, ta có:

=

𝜕𝐽 𝑤
𝜕𝑤

𝜕
𝜕𝑤

|𝑤=𝑤𝑜𝑙𝑑

𝑥∈𝑌 𝛿𝑥 𝑤

𝑇𝑥

=

𝑥∈𝑌 𝛿𝑥 𝑥

𝑤 𝑡 + 1 = 𝑤 𝑡 − 𝜌𝑡

𝛿𝑥 𝑥
𝑥∈𝑌

với 𝜌𝑡 đóng vai trò hệ số học
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)


Ví dụ về sự biến đổi trong ý tưởng:

w(t  1)  w(t )   t x
 w(t )   t x x ( x  1)
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)
1.

Chọn 𝑤0 ngẫu nhiên

2.

Chọn 𝜌0

3.

𝑡=0

4.

Repeat

5.

𝑌=∅

6.

For 𝑖 = 1 to N

𝑖𝑓 𝛿𝑥𝑖 𝑤 𝑡 𝑇 𝑥𝑖 ≥ 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑌 = 𝑌 ∪ 𝑥𝑖

7.
8.

End {For}

9.

𝑤 𝑡 + 1 = 𝑤 𝑡 − 𝜌𝑡

10.

Hiệu chỉnh 𝜌𝑡

11.

𝑡 =𝑡+1

12.

𝑥∈𝑌 𝛿𝑥 𝑥

Until 𝑌 = ∅

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)


Sau khi hình thành bộ phân lớp, một dữ liệu x thuộc lớp nào tùy
vào kết quả của hàm:
𝑓 𝑤 𝑇 𝑥 = 𝑓 𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑛 𝑥𝑛 + 𝑤0



Hàm 𝑓 . được gọi là hàm truyền hay hàm kích hoạt. Ví dụ:




𝑓 𝑧 = 1 nếu 𝑧 > 0; 𝑓 𝑧 = −1 nếu 𝑧 < 0;

Mô hình mạng cơ bản (perceptron hay neuron):

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)


Xây dựng Perceptron trong MatLAB có dạng:

[w, iter, mis_clas] = perce(X, y, w_ini, rho)


Trong đó:


X: ma trận có dạng (l +1)×N chứa dữ liệu huấn luyện.



y: vecto có N thành phần. Thành phần thứ i là nhãn của dữ liệu thứ i (−1
or +1),



w_ini: ước lượng ban đầu của w.



rho: hệ số học, là hằng số.



w: vecto trọng số tính được từ giải thuật.



iter: số vòng lặp.



mis_clas: số vecto dữ liệu bị phân lớp sai.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2. THUẬT TOÁN PERCEPTRON (CONT)
function

if(iter==1)

[w,iter,mis_clas]=perce(X,y,w_ini,rho)

[l,N]=size(X);
max_iter=20000;% so vong lap toi da
w=w_ini;
% khoi tao vecto trong
so
iter=0;
% so buoc lap
mis_clas=N;% so vecto bi phan lop sai
while(mis_clas>0)&&(iter<max_iter)
iter=iter+1;
mis_clas=0;
gradi=zeros(l,1);%tinh "gradient"
for i=1:N
if((X(:,i)'*w)*y(i)<0)
mis_clas=mis_clas+1;
gradi=gradi+rho*(-y(i)*X(:,i));
end
end

Tối ưu hóa hàm lượng giá

fprintf('\n Sau vong lap dau
tien:

#

So

phan

loai

sai

=

%g

\n',mis_clas);
end
w=w-rho*gradi;

% cap nhat vecto

trong so
end
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VÍ DỤ PHẦN 4.2


Tạo bộ dữ liệu X - 2 chiều. 100 dữ liệu đầu mang nhãn -1,
phân bố trong [0, 2]×[0, 2]. 100 dữ liệu tiếp theo mang
nhãn 1, phân bố trong [3, 5]×[3, 5]. Thành phần thứ 3 có
giá trị 1.



Các bước thực hiện:


Vẽ bộ dữ liệu nói trên.



Thực hiện giải thuật Perceptron với hệ số học là 0.01 và 0.05;
vecto trọng số khởi tạo: [1, 1, −0.5]T



Nhận xét kết quả thực hiện.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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VÍ DỤ PHẦN 4.2 (CONT)
close('all');
clear
rand('seed',0);
% tao du lieu
N=[100 100]; % 100 vector cho
moi lop
l=2; % so chieu cua du lieu
x=[3 3]';
% x=[2 2]'; % thu nghiem 2
% x=[0 2]'; % thu nghiem 3
%x=[1 1]'; % thu nghiem 4
X1=[2*rand(l,N(1))
2*rand(l,N(2))+x*ones(1,N(2))]
;
X1=[X1; ones(1,sum(N))];
y1=[-ones(1,N(1))
ones(1,N(2))];
Tối ưu hóa hàm lượng giá

% 1. ve du lieu
figure(1),
plot(X1(1,y1==1),X1(2,y1==1),'
bo',...
X1(1,y1==-1),X1(2,y1==1),'r.')
figure(1), axis equal
hold;
% 2. thu hien giai thuat
perceptron voi he so hoc 0.01
rho=0.01; % he so hoc
w_ini=[1 1 -0.5]'; % vector
trong so khoi tao
[w,iter,mis_clas]=perce(X1,y1,
w_ini,rho)
% 3. ve bo phan lop
a=0:0.1:5;
b=(-w(1)*a-w(3))/w(2);
figure(1),plot(a,b,'k')
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VÍ DỤ PHẦN 4.2 (CONT)




Kết quả 1:


Với rho = 0.01.



Số bước: 134



Số mẫu sai: 0

Kết quả 2:


Với rho = 0.05



Số bước: 5



Số mẫu sai: 0

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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VÍ DỤ PHẦN 4.2




Lặp lại ví dụ trên với dữ liệu:


100 dữ liệu đầu mang nhãn -1, phân bố trong [0, 2]×[0, 2].



100 dữ liệu tiếp theo mang nhãn 1, phân bố trong [0, 2]×[2, 4].



Thành phần thứ 3 có giá trị 1.

Các bước thực hiện:


Vẽ bộ dữ liệu nói trên.



Thực hiện giải thuật Perceptron với hệ số học là 0.01 và 0.05;
vecto trọng số khởi tạo: [1, 1, −0.5]T



Nhận xét kết quả thực hiện.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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VÍ DỤ PHẦN 4.2 (CONT)




Kết quả 1:


Với rho = 0.01.



Số bước: 5441



Số mẫu sai: 0

Kết quả 2:


Với rho = 0.05



Số bước: 252



Số mẫu sai: 0

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2.1. GIẢI THUẬT PERCEPTRON - ONLINE


Thuật toán Perceptron trong mục trước:


Tại mỗi bước lặp: tất cả dữ liệu được xem xét.



Việc cập nhật được thực hiện khi tất cả dữ liệu được thực hiện tại mỗi
ước lượng trọng số.



Có thể hiệu chỉnh giải thuật:


Có thể coi dữ liệu dạng tuần tự.



Việc cập nhật trọng số được xem xét ứng với mỗi dữ liệu.



Thuật toán được xem xét có dạng:
𝐰 𝐭 + 𝟏 = 𝐰 𝐭 + 𝛒𝐲𝐭 𝐱 𝐭 ; 𝐧ế𝐮 𝐲𝐭 𝐰 𝐓 𝐭 𝐱 𝐭 ≤ 𝟎
𝐰 𝐭 + 𝟏 = 𝐰 𝐭 ; 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐡ợ𝐩 𝐧𝐠ượ𝐜 𝐥ạ𝐢

Trong đó: 𝛒: hệ số học; 𝐱 𝐭 : dữ liệu được xét tại bước t.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.2.1. GIẢI THUẬT PERCEPTRON – ONLINE (CONT)
1. Chọn w(0); thông thường chọn w(0) = 0
2. Chọn hệ số học ρ
3. Chọn số vòng lặp tối đa max_iter.
4. t = 0
5. Repeat
count_miscl = 0
For i = 1 to N
If yi (w(t)T xi ) ≤ 0, then
w(t + 1) = w(t) + ρyi xi
count_miscl = count_miscl + 1
Else
w(t + 1) = w(t)
End {If}
t = t +1
End {For}
6. Until count_miscl = 0 or (t >= max _iter)
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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VÍ DỤ PHẦN 4.2.1


Lặp lại ví dụ trong phần
4.2 cho dữ liệu thứ nhất.



Kết quả:





Với rho=0.01



Số vòng lặp: 600



Số dữ liệu phân loại sai: 0

Lưu ý: Trong giải thuật
sửa đổi, số vòng lặp được
tính khi xem xét một dữ
liệu (thay vì được đếm khi
xét hết dữ liệu)

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT


Bài toán trong mục này vẫn được hiểu: ước lượng vecto tham
số w trong không gian 𝑅 𝑙+1 của bộ phân lớp tuyến tính:
𝑤𝑇𝑥 = 0
trong đó: x và vecto đặc trưng.



Phương pháp còn được biết đến với tên gọi bình phương nhỏ
nhất (Least Squares – LS). Phương pháp LS ước lượng bộ
phân lớp tuyến tính tốt nhất theo nghĩa cực tiểu hàm giá:
𝑁

𝑦𝑖 − 𝑤 𝑇 𝑥𝑖

𝐽 𝑤 =

2

𝑖=1

trong đó: 𝑦𝑖 là nhãn mỗi lớp. 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 (N là số dữ
liệu huấn luyện).
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (CONT)


Định nghĩa:
𝑥1 𝑇

𝑦1
𝑇
𝑦2
𝑥
2
𝑋=
;𝑦 =
…
…
𝑦𝑁
𝑇
𝑥𝑁


Như vậy: ước lượng LS có dạng:
𝑤 = 𝑋𝑇 𝑋



Ma trận 𝑋 𝑇 𝑋

−1 𝑋 𝑇

−1 𝑋 𝑇 𝑦

được gọi là giả nghịch đảo của X theo

X.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (CONT)


Với phương pháp LS: cho một đáp án duy nhất tương ứng
với cực tiểu 𝐽 𝑤 .



Tuy nhiên, có thể thấy, trong phương pháp LS, việc tính
ma trận nghịch đảo có kích thước 𝑙 + 1 × 𝑙 + 1 khá
phức tạp (đặc biệt với không gian có số chiều lớn). Bên
cạnh đó, đối với ma trận gần suy biến sẽ thực hiện như thế
nào?

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (CONT)


Đối với ma trận gần suy biến, có thể thêm một hằng số
dương nhỏ trên đường chéo chính dạng:
𝑤 = 𝑋 𝑇 𝑋 + 𝐶𝐼
trong đó:

−1

𝑋𝑇 𝑦

I là ma trận đơn vị cấp 𝑙 + 1 × 𝑙 + 1
C: số dương nhỏ.



Phương này đồng nghĩa với cực tiểu hóa:
𝑁

𝑦𝑖 − 𝑤 𝑇 𝑥𝑖

𝐽 𝑤 =

2

+ C𝑤 𝑇 𝑤

𝑖=1

Tối ưu hóa hàm lượng giá

24

4.3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT (CONT)
Xây dựng hàm tổng bình phương nhỏ
nhất:

function [w]=SSErr(X,y,C)
% FUNCTION

%

C: giá trị dương nhỏ,

tránh trường hợp suy biến.
% Output

[w]=SSErr(X,y,lambda)

% w: vector trọng số có l

% Phân 2 lớp ứng với bộ dữ
liệu cho trước.

thành phần, xác định siêu

% input

[l,N]=size(X);

% X: ma trận lxN mô tả dữ
liệu cần phân lớp.

w=inv(X*X'+C*eye(l))*(X*y');

%

phẳng

phân

lớp.

% y: vector N thành phần,
chứa nhãn tương ứng với dữ
liệu, nhận giá trị 1 hoặc
-1.
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3.1. BỘ PHÂN LỚP LS CHO BÀI TOÁN NHIỀU LỚP




Giả thiết:


Có bộ dữ liệu gồm N phần tử: 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑙 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁.



Số lớp tương ứng với dữ liệu là 𝑐 > 2.

Yêu cầu:


Xây dựng bộ phân lớp gồm 𝒄 hàm phân biệt tuyến tính để phân
lớp bài toán trên.



Bộ phân lớp có dạng:
𝑔𝑗 𝑥 ≡ 𝑤𝑗 𝑇 𝑥 + 𝑤𝑗0 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑐



Việc thiết kế bộ phân lớp dựa trên phương pháp LS.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.3.1. BỘ PHÂN LỚP LS CHO BÀI TOÁN NHIỀU LỚP


Luật phân lớp:


Với vector dữ liệu x, x được gán cho 𝜔𝑖 nếu:
𝑔𝑖 𝑥 > 𝑔𝑗 𝑥 , ∀𝑗 ≠ 𝑖



Phương pháp xây dựng:


Với mỗi 𝑥𝑖 , xác định vector nhãn có c thành phần:
𝑦𝑖 = 𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2 , … , 𝑦𝑖𝑐 𝑇 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁
trong đó: 𝑦𝑖𝑗 = 1 nếu 𝑥𝑖 ∈ 𝜔𝑗 ; 𝑦𝑖𝑗 = 0 trong trường hợp khác.



Như vậy, việc ước lượng 𝑤𝑗 và 𝑤𝑗0 tương ứng với cực tiểu:
𝑁
𝑇

𝑦𝑖𝑗 − 𝑤𝑗 𝑥𝑖 − 𝑤𝑗0

2

, 𝑗 = 1,2, … , 𝑐

𝑖=1
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH
4.4.1. Các lớp phân biệt.


Trong phân này, xem xét bài toán thiết kế bộ phân lớp
tuyến tính khác, được gọi là máy hỗ trợ vector.



Để đơn giản, xem xét bài toán phân tách 2 lớp. Sau đó,
mở rộng cho bài toán tổng quát (với nhiều lớp, với các lớp
không phân biệt).



Xét tập huấn luyện X:





các vector đặc trưng: 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁,



các vector này khá phân biệt.

Mục tiêu: Xây dựng mặt phân biệt có dạng:
𝑔 𝑥 = 𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 = 0

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)
4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Theo nội dung trước, có thể có nhiều mặt phân biệt này.



Tuy nhiên, các phương pháp trước chưa đề cập tới giải pháp “tổng
quát hóa” – giải pháp hạn chế khả năng phân loại sai khi gặp dữ liệu
mới. Yêu cầu của phương pháp SVM cần có được tính tổng quát hóa.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Như vậy, mặt phân loại gắn liền với khái niệm “hiệu quả tốt
đa” giữa 2 lớp.



Đặc trưng của mỗi mặt phân lớp:


Hướng: 𝑤;



Vị trí trên không gian: 𝑤0 .



Với mỗi hướng, lựa chọn siêu mặt sao cho khoảng cách từ điểm
dữ liệu của mỗi lớp gần nhất đến siêu mặt là như nhau. Khoảng
cách này được gọi là lề.



Như vậy: Cần tìm hướng thích hợp để có lề lớn nhất!!!

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Khoảng cách từ 1 điểm dữ liệu tới siêu phẳng:
𝑔 𝑥
𝑤
Với mỗi bộ 𝑤, 𝑤0 : khoảng cách từ điểm gần nhất của mỗi lớp đến siêu
phẳng là ±1.
𝑧=



𝑔 𝑥


= 1 𝑔 𝑥 = 1, 𝑥 ∈ 𝜔1 ; 𝑔 𝑥 = −1, 𝑥 ∈ 𝜔2

Như vậy ta có khoảng cách trên:
1
1
2
+
=
𝑤
𝑤
𝑤



Điều kiện:
𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 ≥ 1, ∀𝑥 ∈ 𝜔1
𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 ≤ −1, ∀𝑥 ∈ 𝜔2

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Như vậy, để đáp ứng yêu cầu, cần:
w

2

Cực tiểu hóa: J w, w0 ≡



Với: yi w T xi + w0 ≥ 1, i = 1,2, … , N




1
2



Trong đó: yi = 1, với xi ∈ ω1 ; yi = −1, với xi ∈ ω2

Điều này có được vì:


Cực tiểu hóa w tương đương với cực đại

Tối ưu hóa hàm lượng giá

2
w

.
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Vấn đề ở trên là bài toán tối ưu hóa toàn phương.



Theo điều kiện Karush-Kuhh-Tucker thỏa:
1.

𝜕
L
𝜕w

2.

𝜕
L
𝜕w0

3.

λi ≥ 0, i = 1,2, … , N

4.

λi yi w T xi + w0 − 1 = 0, i = 1,2, , … , N



w, w0 , λ = 0
w, w0 , λ = 0

Trong đó:


λ là nhân tử Lagrange;



L w, w0 , λ là hàm Lagrange, có dạng:
1
L w, w0 , λ = w T w −
2

Tối ưu hóa hàm lượng giá

N

λi yi w T xi + w0 − 1
i=1
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Kết hợp các công thức trên, ta có:
𝑁

𝑤=

𝜆𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖
𝑖=1

𝑁

𝜆𝑖 𝑦𝑖 = 0
𝑖=1

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Lưu ý:


Nhân tử Lagrange không âm (≥ 0), công thức trên có dạng:
𝑁𝑠

𝑤=

𝜆𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖 , 𝑁𝑠 ≤ 𝑁 𝑡ươ𝑛𝑔 ứ𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖 𝑛ℎâ𝑛 𝑡ử 𝑑ươ𝑛𝑔
𝑖=1



Từ rằng buộc 4: 𝜆𝑖 𝑦𝑖 𝑤 𝑇 𝑥𝑖 + 𝑤0 − 1 = 0, 𝑖 = 1,2, , … , 𝑁, vector
w thỏa mãn:
𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑤0 = ±1

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Lưu ý (cont):


Các vector tìm được là các vector gần nhất ứng với mỗi lớp. Chúng
được gọi là SUPPORT VECTORS.



Với mỗi w được tính, 𝑤0 được xác định qua rằng buộc 4.



Siêu phẳng phân lớp của SVM là duy nhất.



Tuy nhiên, nhân tử Lagrange không duy nhất.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Bài toán đối ngẫu




SVM thuộc lớp bài toán quy hoạch lồi, với:


Hàm lượng giá lồi,



Miền nghiệm lồi

Do đó có thể dẫn đến giải quyết bài toán:



Cực đại hóa: L( w, w0 ,  )
Điều kiện:

N

w   i yi xi
i 1

N

 y
i 1

Tối ưu hóa hàm lượng giá

i

0

i

0
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp phân biệt (cont)


Kết hợp các vấn đề trên, ta có:
N
1
( i   i  j yi y j xiT x j )
 Cực đại hóa:
2 ij
i 1


Điều kiện:

N

 y
i 1

i

i

0

0

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Trong ví dụ trên, có thể thấy, không thể tìm được siêu phẳng
thỏa mãn:

w x  w0 ( )1, x
T



Lưu ý: Lề được định nghĩa là 2 lần khoảng cách giữa 2 siêu
phẳng:

wT x  w0  1
và
wT x  w0  1
Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Với trường hợp trên, có thể thấy: Dữ liệu huấn luyện thuộc 1
trong 3 khả năng sau:


Dữ liệu huấn luyện nằm bên ngoài cặp siêu phẳng và phân lớp đúng, có
nghĩa:

yi ( wT x  w0 )  1


Dữ liệu huấn luyện nằm bên trong cặp siêu phẳng và phân lớp đúng, có
nghĩa:



0  yi ( w x  w0 )  1
T

Dữ liệu bị phân lớp sai:

yi ( wT x  w0 )  0
Tối ưu hóa hàm lượng giá

41

4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Trường hợp thứ 3 có thể viết lại dạng:

yi ( wT x  w0 )  1   i


trong đó:

TH 1)   i  0
TH 2)  0   i  1
TH 3)  1   i



giá trị 𝜉𝑖 là khoảng cách từ dữ liệu i đến lề đúng của nó.

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)




Như vậy, mục tiêu tối ưu là:


Cực đại hóa lề.



Cực tiểu hóa số mẫu có 𝜉𝑖 > 0

Giải pháp thực hiện mục tiêu trên là sử dụng hàm giá:
N
1 2
J ( w, w0 ,  )  w  C  I  i 
2
i 1


trong đó, C là hằng số và



Lưu ý, hàm I(.) không khả vi, trong thực tế, có thể dùng xấp xỉ

1  i  0
I ( i )  

0  i  0

Tối ưu hóa hàm lượng giá

N
1 2
J ( w, w0 ,  )  w  C   i
2
i 1
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Điều kiện Karush-Kuhh-Tucker tương ứng:
N

(1) w   λi yi xi
i 1

N

(2)

λ y
i 1

i

i

0

(3) C  i  i  0, i  1,2,..., N
(4) i [ yi ( wT xi  w0 )  1   i ]  0, i  1,2,..., N
(5) i i  0, i  1,2,..., N
(6) i , i  0, i  1,2,..., N

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Bài toán đối ngẫu tương ứng:
N
1
 Cực đại:
 ( i   i  j yi y j xiT x j )
2 i, j
i 1


điều kiện:

0  i  C , i  1,2 ,..., N
N

 y
i 1

Tối ưu hóa hàm lượng giá

i

i

0
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Huấn luyện SVM
Việc giải quyết bài toán trên có độ phức tạp tính toán cao. Để thực
hiện được vấn đề này, kỹ thuật phân rã bài toán được sử dụng. Ý
tưởng chung:


Khởi tạo bài toán từ một tập con dữ liệu (tập dữ liệu làm việc) phù

hợp với kích thước bộ nhớ. Thực hiện tối ưu hóa.


Các vector hỗ trợ được giữ lại trong tập dữ liệu làm việc, các dữ liệu
khác được thay thế bởi dữ liệu mới không thỏa điệu kiện KKT.





Lặp lại thủ tục trên.



Thủ tục trên đảm bảo hàm giá giảm.

Tham khảo giải thuật Platt!!!

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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4.4. SUPPORT VECTOR MACHNES: TRƯỜNG HỢP TUYẾN TÍNH (CONT)

4.4.1. Các lớp không phân biệt (cont)


Đối với trường hợp nhiều lớp:


Ý tưởng trong trường hợp này tương tự phần trước, xây dựng bộ
phân lớp với từng phần dữ liệu dạng one against all.



Ví dụ:
Trong ví dụ,
hằng số C thay
đổi.
(a) C=0.2
(b) C=1000

Tối ưu hóa hàm lượng giá
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LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG
Chương 5: Sự phân lớp dựa trên láng giềng gần nhất

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com
1

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Giới thiệu
 Việc xác định kích thước cửa sổ “tốt nhất” có thể áp đặt số

mẫu trong khối.
 Ví dụ: Để ước lượng p(x) từ n mẫu, xác định phần tử trung tâm
x và tăng kích thước cho đến khi có đủ kn mẫu. Các mẫu này là
kn-LGGN của x.
 Hàm mật độ được xác định:
 Ta mong muốn:
pn  x  

kn / n
Vn

lim kn   and lim kn / n  0
n

2

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

n

Ví dụ về ước lượng mật độ của k-LGGN

Ước lượng mật độ của k-LGGN với k=3 và k=5

3

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Giới thiệu (t)
 Trong thực tế, bộ phân lớp thường phi tuyến.
 Phương pháp phân lớp “tốt” có thể dựa trên ước lượng mật

độ k-láng giềng gần nhất (LGGN).
 Quy tắc về LGGN: Chọn lớp của mẫu huấn luyện gần
nhất.
 Khi N → vô cùng, sai số của phân lớp LGGN với xác suất
PNN được giới hạn bởi:
PB  PNN

M


 PB  2 
PB   2 PB
M 1 


 trong đó, PB là sai số Beyes. Như vậy, sai số của phương

pháp LGGN không quá 2 lần sai số tối ưu.

4

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

5.1. Luật k láng giềng gần nhất.
 Luật:
 Tìm k-LGGN của vector chưa biết từ vector huấn luyện.
 Đưa vector chưa biết vào lớp mà có sự xuất hiện nhiều của vector

huấn luyên.
 Cận của lỗi phân lớp được xác định

PB  Pk NN

2 PNN
 PB 
k

 khi k tăng, giá trị này gần đến sai số tốt nhất Beyes.

5

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Ví dụ về phân lớp sử dụng k-LGGN

Mẫu kiểm tra (xanh lá cây) được đưa vào lớp mầu đỏ nếu
k=3, được đưa vào lớp mầu xanh dương nếu k=5
6

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

5.1. Luật k láng giềng gần nhất (t)
Khoảng cách được sử dụng để tìm k-LGGN: có thể dùng
khoảng cách Mahalanobis hay Euclidean.
Độ phức tạp của việc phân lớp:
 Phương pháp này có độ phức tạp O(lN).
 Có thể tăng sự hiệu quả bằng việc sử dụng cấu trúc dữ liệu
dạng cây tìm kiếm.

7

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Ví dụ về đồ thị and/or cho tìm kiếm

Đồ thị and/or được dùng để tăng hiệu quả tìm kiếm k-LGGN

8

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Quy tắc xây dựng đồ thị và/hoặc.
 Mỗi bài toán ứng với một đỉnh của đồ

thị.
 Nếu có một toán tử quy một bài toán
về một bài toán khác, ví dụ R: a→b,
thì trong đồ thị có cung gán nhãn đi từ
đỉnh a tới đỉnh b.
 Đối với mỗi toán tử quy một bài toán
về một số bài toán con, ví dụ R:
a→b,c,d, ta đưa một đỉnh mới a1, đỉnh
này biểu diễn tập các bài toán con
{b,c,d} và bài toán R: a→b,c,d được
xây dựng như sau:
9

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Ví dụ về đồ thị và/hoặc
Xét bài toán sau:
 Trạng thái ban đầu (bài toán cần giải) là a.
 Tập các toán tử quy gồm:
 R1: a→d,e,f
 R2: a→d,k
 R3: a→g,h
 R4: d→b,c
 R5: f→i
 R6: f→c,j
 R7: k→e,l
 R8: k→h

 Tập các trạng thái kết thúc (các bài toán sơ cấp) là T={b,c,e,j,l}
10

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Ví dụ về đồ thị và/hoặc

11

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Tìm kiếm trên đồ thị và/hoặc
 Thông thường, sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu để tìm lời giải cho bài toán.
 Tìm đến đỉnh u, đỉnh này có thể giải được hay không tùy thuộc nó thuộc lớp bài toán

nào. Hàm Solvable sau sẽ trả về TRUE nếu giải được, nếu không là FALSE.
Function Solvable(u);
Begin
If u là đỉnh kết thúc then {Solvable(u) ← true; stop }
If u không là đỉnh kết thúc và không có đỉnh kề then {Solvable(u) ← false; stop }
For mỗi toán tử R áp dụng được tại u do
{ Ok ← true;
For mỗi v kề u theo R do
If Solvable(v) = false then {Ok ← false; exit }
If Ok then Solvable(u) ← true; Operator(u) ← R; stop}
Solvable(u) ← false;
End;

12

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

Tìm kiếm trên đồ thị và/hoặc(tiếp)
 Biến Ok: với mỗi toán tử R áp dụng được tại u, biến Ok nhận

giá trị true nếu tất cả các đỉnh v kề u theo R đều giải được, và
Ok nhận giá trị false nếu có một đỉnh v kề u theo R không
giải được.
 Hàm Operator(u) ghi lại toán tử áp dụng thành công tại u, tức
là Operator(u) = R nếu mọi đỉnh v kề u theo R đều giải được.

13

Chương 5: Phân lớp bằng láng giềng gần nhất

THUYẾT NHẬN DẠNG
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Một số kỹ thuật

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG
MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG LÝ

GIỚI THIỆU
Trong lý thuyết nhận dạng, có một số dạng của nhận dạng
mẫu:
 Dạng không tham số: kỹ thuật này không phụ thuộc
vào tập trọng số/tham số.
 Dạng tham số: dạng này sử dụng tham số/trọng số để
xác định dạng thuật toán tối ưu phù hợp với tập dữ liệu
huấn luyện.
 Có dự giám sát: Mẫu huấn luyện được đưa vào theo
cặp (input/output). Output mong đợi tương ứng với
input. Khi đó, tham số/trọng số được hiệu chỉnh để giảm
thiểu sai số giá trị trả về và giá trị mong đợi.
 Không giám sát: Giả sử đưa vào hệ thống tập mẫu và
chưa biết nó thuộc lớp nào. Hệ thống dạng này sẽ tìm ra
các mẫu quan trọng của tập input.
Một số kỹ thuật

2

GIỚI THIỆU (TIẾP)
Dạng không tham số, có giám sát:
1.

Cửa sổ Parzen.

2.

Mạng neural theo xác suất (Probabilistic neural
network - PNN).

3.

Phân lớp theo láng giềng gần nhất.

Một số kỹ thuật

3

GIỚI THIỆU (TIẾP)
Dạng có tham số, có giám sát:
1.

Phân biệt tuyến tính.

2.

Mạng neural RBF (Radial basis functions neural
networks).

3.

Bộ phân lớp RBF.

Dạng không giám sát:
1.

K-mean clustering.

2.

Kohonen’s self-organizing feature (SOM) map.

Một số kỹ thuật

4

6.1. CỬA SỔ PARZEN
Hàm mật độ xác suất (Probability density
function - pdf):


Theo định nghĩa toán học của hàm xác suất liên
tục, p(x), thỏa mãn các điều kiện sau:
1.

Xác suất tại x nằm giữa a và b được xác định:
b

Pa  x  b    px dx
a

2.

Giá trị của nó không âm với mọi x.

3.

Trong toàn miền xác định ta có:


 px dx  1


Một số kỹ thuật

5

6.1. CỬA SỔ PARZEN (TIẾP)


Hàm xác suất hay được sử dụng là hàm Gaussian
(còn được gọi là phân bố chuẩn)



 x   2 
1

px  
exp  
2

2

2 


2

Trong đó, μ: giá trị trung bình, σ : phương sai và
σ: độ lệch chuẩn. Hình dưới: pdf Gaussian với μ =
0 và σ = 1.

Một số kỹ thuật

6

6.1. CỬA SỔ PARZEN (TIẾP)


Mở rộng với trường hợp vector X, khi đó p(X) thỏa
mãn:
1.

Xác suất của X trong miền R là:

P   p( X )dX
2.

R
Trong toàn miền xác định ta có:

 p( X )dX  1
Một số kỹ thuật

7

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ


Giả sử có n mẫu dữ liệu X1,X2,…,Xn, ta có thể ước
lượng hàm mật độ p(X), khi đó, có thể xác định xác
suất p(X) cho bất kỳ mẫu mới X nào. Công việc này
gọi là ước lượng mật độ.



Ý tưởng cơ bản đằng sau nhiều phương pháp ước
lượng hàm mật độ xác suất chưa biết khá đơn giản.
Hầu hết các kỹ thuật dựa trên: xác suất P của một
vector sẽ thuộc miền R được tính:

P   p( X )dX
R
Một số kỹ thuật

8

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ (TIẾP)


Bây giờ giả thiết, R đủ nhỏ để p(X) không thay đổi
nhiều trong đó, có thể viết:

P   p( X )dX  p( X )  dX  p( X ) V
R


R

Trong đó, V là “thể tích” của miền R.

Một số kỹ thuật

9

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ (TIẾP)


Mặt khác, giả thiết rằng, n mẫu đã cho X1, X2,…,Xn
là độc lập, tuân theo hàm mật độ xác suất p(X) và
có k mẫu “rơi” vào miền R, khi đó ta có:

k
P
n


Như vậy, ta nhận được ước lượng cho p(X):

k/n
p( X ) 
V
Một số kỹ thuật

10

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ DÙNG CỬA SỔ PARZEN


Xem xét miền R là “siêu khối” có tâm tại X.



Gọi h là chiều dài của mỗi cạnh của siêu khối. Như
vậy, với 2D thì V = h2, với 3D thì V = h3.

Một số kỹ thuật

11

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ DÙNG CỬA SỔ PARZEN (TIẾP)


Xét hàm:

 Xi  X

 h

 xik  xk 1
 1
 , k  1,2

h
2
 0 otherwise




Hàm này cho biết Xi sẽ thuộc siêu khối hay không.



Như vậy ta có:

 Xi  X 
k   

h 
i 1 
n

Một số kỹ thuật
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ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ DÙNG CỬA SỔ PARZEN (TIẾP)


Công thức ước lượng mật độ xác suất Parzen cho
trường hợp 2D dạng:

k / n 1 n 1  Xi  X 
p X  
  2 

V
n i 1 h  h 


Với

Một số kỹ thuật

 X i  X là
 hàm cửa sổ.


 h 

13

ƯỚC LƯỢNG MẬT ĐỘ DÙNG CỬA SỔ PARZEN (TIẾP)


Ta có thể tổng quát hóa ý tưởng trên với hàm cửa
sổ khác, ví dụ, nếu sử dụng hàm Gaussian cho
trường hợp 1 chiều, ta có:

 xi  x 
1
1
p x   
exp  
2
n i 1 2 
2

n



2






Công thức trên là trung bình của n hàm Gaussian
với mỗi điểm dữ liệu là tâm của nó. Giá trị σ cần
được xác định trước.

Một số kỹ thuật

14

VÍ DỤ
 Đầu



bài:

Giả sử có 5 điểm: x1 = 2, x2 = 2.5, x3 = 3, x4
= 1 và x5 = 6.



Tìm ước lượng hàm mật độ xác suất Parzen tại
điểm x = 3, sử dụng hàm của sổ Gaussian với

σ = 1.

Một số kỹ thuật

15

VÍ DỤ (TIẾP)


Giải:
2
2





1
x1  x 
1
2  3 


  0.2420
exp  
exp



2
2
2
2






 x2  x 2 
 2.5  32 
1
1


  0.3521
exp  
exp



2
2
2
2





2

 3  32 

x3  x  
1
1


  0.3989
exp  
exp



2
2
2
2






Một số kỹ thuật

16

VÍ DỤ (TIẾP)
 x4  x 2 
 1  32 
1
1


  0.0540
exp  
exp



2
2
2
2





2

 6  32 

x5  x  
1
1


  0.0044
exp  
exp



2
2
2
2






Vậy, ước lượng tại điểm x=3:

0.2420  0.3521  0.3989  0.0540  0.0044
px  3 
 0.2103
5
Một số kỹ thuật

17

VÍ DỤ (TIẾP)


Ta có thể vẽ cửa sổ Parzen:



Các đường nét đứt là hàm Gaussian tại 5 điểm dữ
liệu

Một số kỹ thuật

18

VÍ DỤ (TIẾP)



Hàm pdf tổng hợp của 5 hàm trên

Một số kỹ thuật

19

6.2. MẠNG NEURAL THEO XÁC SUẤT (PNN)
 Xem

xét bài toán phân lớp của nhiều

lớp.
 Ta

có tập điểm dữ liệu cho mỗi lớp.

 Mục

tiêu: với dữ liệu mới, quyết định

xem nó thuộc lớp nào?

Một số kỹ thuật

20

LƯỢC ĐỒ MINH HỌA PNN

Một số kỹ thuật
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6.2. MẠNG NEURAL THEO XÁC SUẤT (PNN)
(TIẾP)


PNN khá gần với ước lượng pdf dùng cửa sổ Parzen.



PNN gồm có nhiều mạng con, mỗi mạng con là ước
lượng pdf dùng của sổ Parzen của mỗi lớp.



Các input node là tập giá trị đo được.



Lớp mạng thứ 2 hình thành từ hàm Gaussian với
tâm tại những dữ liệu đưa vào.



Lớp mạng thứ 3 thực hiện việc tính trung bình từ
kết quả đầu ra của lớp mạng thứ 2.



Giai đoạn cuối là chọn giá trị lớn nhất và gán nhãn
cho đối tượng.

Một số kỹ thuật

22

VÍ DỤ 1


Giả sử, lớp 1 có 5 điểm dữ liệu: x1,1 = 2, x1,2 = 2.5,
x1,3 = 3, x1,4 = 1 và x1,5 = 6.



Lớp 2 có 3 điểm dữ liệu: x2,1 = 6, x2,2 = 6.5 và x2,3
= 7.



Sử dụng hàm cửa sổ Gaussian với σ = 1, tìm pdf
Parzen cho lớp 1 và lớp 2 tại một vị trí x nào đo.

Một số kỹ thuật

23

VÍ DỤ 1 (TIẾP)


Theo công thức
n



Ta có:

1
p x   
n i 1

2


xi  x  
1

exp  
2

2

2 



2
2
3






x

x


x

x
1
1
1
1
1,i
2
,
i




y1 x   
exp 


y
x

exp

2




5 i 1 2
2
3
2
2

i

1




 Như vậy, bộ phân lớp PNN sẽ so sánh y1(x), y2(x)
5

của dữ liệu mới x, nếu y1(x) > y2(x) thì x thuộc lớp
1, ngược lại x thuộc lớp 2.

Một số kỹ thuật

24

VÍ DỤ 2


Đầu bài: Với 2 hàm y1(x) và y2(x) trên, một dữ liệu
mới x = 3 sẽ thuộc vào lớp nào?



Giải: Như đã biết, y1(3) = 0.2103.

2

 6.5  32 
 7  32 
  6  3 





 exp  
 exp  
exp  




2 
2
2 




 

 0.0011  0.2103  y1 ( x)
 Vậy, với x=3 sẽ thuộc lớp 1 theo phương pháp
PNN.

1
y2 (3) 
3 2

Một số kỹ thuật

25

VÍ DỤ 2 (TIẾP) – MINH HỌA

Một số kỹ thuật

26

RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN


Trong trường hợp 2 lớp trên, ranh giới quyết định
y1(x) = y2(x).



Như vậy:

1
5 2

  2  x 2 
 2.5  x 2 
 3  x 2 
 1  x 2 
 6  x 2 
  exp  
  exp  
  exp  
  exp  

exp  








2 
2
2 
2 
2 
 






1

3 2


  6  x 2 
 6.5  x 2 
 7  x 2 
  exp  
  exp  

exp  




2 
2
2 
 




Nghiệm x có thể tìm được bằng phương pháp số
(lưới tìm kiếm).



Giải pháp tối ưu sẽ cực tiểu tỷ lệ phân lớp sai.

Một số kỹ thuật

27

RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN (TIẾP)


Ranh giới
quyết
định

và

sai số của
PNN

Một số kỹ thuật

28

RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN (TIẾP)


Vùng
sẽ

sai

tăng

số
khi

ranh giới dịch
sang phải

Một số kỹ thuật

29

RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN (TIẾP)


Vùng sai số sẽ
tăng khi ranh
giới dịch sang
trái

Một số kỹ thuật
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RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN (TIẾP)


1
2

Giá trị

có thể lược bỏ khỏi công thức mà không

ảnh hưởng tới việc phân lớp. Như vậy ta có:

2
2
3




x

x


1

x1,i  x 
2
,
i
1


y2 x    exp  
y1 x    exp  




3 i 1
2
5 i 1
2




 Trong trường hợp với M lớp, PNN có dạng:
5



Với j = 1,2,…,M.

Một số kỹ thuật



 X X
1
j ,i

y j  X    exp  
2
n j i 1
2



nj

 
2
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RANH GIỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA PNN (TIẾP)


Trong công thức trên, nj : số mẫu của lớp j.



X thuộc lớp k nếu yk(X) > yj(X) với mọi j khác k.



||Xj,i-X||2: tổng bình phương.



Ví dụ, với Xj,i = [2,4]T, X = [3.1]T, khi đó:
||Xj,i-X||2 = (2-3)2 + (4-1)2 = 10



 X X
1
j ,i

y j  X    exp  
2
n j i 1
2



nj

Một số kỹ thuật

 
2
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VÍ DỤ


Đầu bài:



Xác định nhãn lớp cho mẫu X = [0.5,0.5]T bằng
việc sử dụng bộ phân lớp PNN của 2 lớp, với σ = 1.



Hai lớp được xây dựng dựa trên mẫu huấn luyện
được cho như sau:

Một số kỹ thuật
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VÍ DỤ (TIẾP)


Giải: Ta có
2
2
2
2













1

0
.
5

0

0
.
5
0

0
.
5

1

0
.
5

  exp  

y1  X   13 exp  



2
2
 




 1  0.52  1  0.52 
  0.7788
 exp  

2



1

  1  0.52  0  0.52 

y1  X   2 exp  

2
 




Vì y2(X) < y1(X)

 0  0.52   1  0.52 
  0.4724
 exp  

2


nên X = [0.5,0.5]T thuộc

lớp có

nhãn là 1.

Một số kỹ thuật

34

VÍ DỤ (TIẾP) – MINH HỌA

Một số kỹ thuật
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6.3. BỘ PHÂN LỚP CÁC LÁNG GIỀNG GẦN
NHẤT
Quy tắc về láng giềng gần nhất:


Giả sử có tập n cặp (X1,t1), (X2,t2),…,(Xn,tn) , với xi
có giá trị thực, ti lấy giá trị trong tập {1,2,…,M}.



Xi là tập đo được thứ i.



ti là là chỉ số của nhóm thứ i.

→ Xi thuộc nhóm ti.


Một tập đo được X, ta cần gán X vào 1 trong các
nhóm nói trên.

Một số kỹ thuật
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6.3. BỘ PHÂN LỚP CÁC LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT
(TIẾP)
Quy tắc về láng giềng gần nhất: (tiếp)


Gọi Xk là mẫu gần với X nhất. Khi đó quy tắc về
láng giềng gần nhất để gán X có cùng nhóm với Xk:

mind  X , X i   d  X , X k , i  1,2,..., n



Thông thường, có thể dùng khoảng cách là tổng
bình phương. Ví dụ: X = [x1,x2]T và Xk = [xk1,xk2]T
ta có:

d  X , X k   x1  xk1   x2  xk 2 
2

Một số kỹ thuật

2
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VÍ DỤ VỀ PP LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT


Trong hình trên có 3 lớp, mỗi lớp có 10 mẫu.



Có 3 mẫu mới A, B, C.



PP láng giềng gần nhất tìm được mẫu gần với A, B,
C nhất và gán nhãn của nó cho A,B, C.

Một số kỹ thuật
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VÍ DỤ 1
Đầu bài:


Một trường cấp 2 xét tuyển học viên dựa trên điểm
toán và điểm tiếng anh.



Giả sử có một nhóm gồm 5 học sinh, đã có điểm 2
môn học trên và biết được đã trúng tuyển hay chưa
trúng tuyển (lớp 1 hoặc lớp 2). Điểm của học sinh
được cho trong bảng.



Hỏi: một học sinh tên Minh có điểm toán là 70 và
điểm tiếng anh là 70, vậy học sinh này có đỗ
không?



Sử dụng phương pháp láng giềng gần nhất.

Một số kỹ thuật
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VÍ DỤ 1 (TIẾP)


Bảng điểm và phân lớp của nhóm 5 học sinh đã
biết:

Một số kỹ thuật

Học sinh

Điểm toán

Điểm TA

Tình trạng

HS 1

85

80

Trúng

HS 2

60

70

Trượt

HS 3

70

50

Trượt

HS 4

70

90

Trúng

HS 5

75

85

Trúng

40

VÍ DỤ 1 (TIẾP)
Giải:
1. Tính khoảng cách giữa điểm của Minh và các
học sinh khác.

2.

3.



d1 = (70-80)2+ (70-85)2=125



d2 = (70-70)2+ (70-60)2=100




d3 = (70-50)2+ (70-70)2=400
d4 = (70-90)2+ (70-70)2=400



d5 = (70-85)2+ (70-75)2=150

Giá trị min tìm được trong số các khoảng cách
d1, d2, d3, d4, và d5 là d2 =100.
Tra bảng trên, học sinh 2 có tình trạng là
trượt, vậy Minh bị trượt.

Một số kỹ thuật
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6.3. PHÂN LỚP DỰA TRÊN K LÁNG GIỀNG
Quy tắc về k láng giềng gần nhất (k-nn):


Đây là sự mở rộng của phương pháp láng giềng gần
nhất.



Bộ phân lớp sẽ phân lớp cho X về nhãn xuất hiện
nhiều nhất trong số k láng giềng gần nhất.



Trong phần này, ta hạn chế trong không gian 2
chiều.



Thông thường, chọn k là số lẻ để dễ tìm thấy
nghiệm của quá trình phân lớp.

Một số kỹ thuật
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VÍ DỤ VỀ K-NN
Đầu bài:


Sử dụng lại giả thiết của ví dụ trước.



k trong phương pháp này là 3.



Hỏi: bằng phương pháp k-nn, Minh đỗ hay trượt?

Một số kỹ thuật
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VÍ DỤ VỀ K-NN (TIẾP)
Giải:
1.

Tính khoảng cách theo điểm của Minh và 5 học
sinh khác và ta có: d1 = 125, d2 = 100, d3 = 400,
d4 = 400, d5 = 150.

2.

Trong số d1,d2,d3,d4 và d5, chọn được 3 láng giềng
gần nhất là d1,d2,d5.

3.

Theo bảng điểm đã cho, các học sinh tương ứng
có tình trạng là {trúng,trượt,trúng}

4.

Vậy bằng pp 3-nn, Minh trúng tuyển.

Một số kỹ thuật
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MINH HỌA K-NN
 Trong

hình vẽ có 2 lớp, mỗi lớp có 10 mẫu

đã biết.
 Có

3 mẫu A,B, C cần gán nhãn.

 Phương

pháp sử dụng để gán nhãn cho A,

B, C là k-nn

Một số kỹ thuật

45

1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Các kỹ thuật nhận dạng

MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG LÝ
THUYẾT NHẬN DẠNG (TIẾP)

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH
Hàm phân biệt tuyến tính:


Có nhiều cách để phân biệt 2 lớp khác nhau.



Có thể sử dụng hàm phân biệt g(x) cho việc này.



Mô hình hàm phân biệt. Với một mẫu dữ liệu mới x
và hàm phân biệt, x thuộc lớp 1 nếu g(x)>0, thuộc
lớp 2 trong trường hợp ngược lại.

Các kỹ thuật nhận dạng

2

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Hàm phân biệt là tổ hợp tuyến tính của thành phần
x và có thể viết:

𝒈 𝒙 = 𝒘𝑻 𝒙 + 𝒘𝟎


Trong đó, w là vector trọng số và w0 là trọng số
ngưỡng.



Với g(x) = 0 định nghĩa mặt phân biệt. Mặt này
phân tách dữ liệu mẫu thành 2 lớp 1 và 2.



Trong trường hợp tuyến tính, mặt này được gọi là
“siêu phẳng”.

Các kỹ thuật nhận dạng

3

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Định nghĩa: 2 vector a và b được gọi là chuẩn với nhau nếu
aTb = 0.



Ví dụ: 2 vector [3,4] và [-4,3] là chuẩn với nhau vì [3,4][4,3]T= 3x(-4)+4x3 = 0.

Các kỹ thuật nhận dạng

4

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Nếu 2 điểm X1 và X2 trên mặt phân biệt, khi đó:

g X1   g X 2   0

wT X 1  w0  wT X 2  w0  0
w X1  X 2   0
T



Điều này có nghĩa,w chuẩn với bất kỳ vector nào
trên mặt phân cách như (X1 – X2)

Các kỹ thuật nhận dạng

5

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)
w
 Có thể viết:
X  Xp r
w



Với Xp là hình chiếu của X trên siêu mặt. r là
khoảng cách từ X tới siêu mặt.

g  X   w X  w0  w [ X p  r
T

 w Xp r
T

T

wT w
w

w
w

]  w0

 w0

 wT X p  w0  r w  r w
Các kỹ thuật nhận dạng
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6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Từ công thức trên, khoảng cách từ một điểm bất kỳ
đến siêu mặt được xác định:

gX 
r
w

Các kỹ thuật nhận dạng
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6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Trong trường hợp đặc biệt, khi X = [0,0]T:

w0
r
w


Hàm phân biệt tuyến tính chia không gian đặc trưng bởi
siêu mặt, theo vector chuẩn w tại vị trí w0.



Nếu w0 = 0, siêu mặt đi qua điểm gốc.



Nếu w0 > 0, điểm gốc nằm ở phần dương của siêu mặt.

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ VỀ SIÊU MẶT

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 1


Trong ví dụ xét tuyển học sinh vào học, với 2 điểm được
xét là toán và tiếng anh.



Điểm và trạng thái của 5 học sinh đưa ra trong bảng.



Việc quyết định trạng thái được xác định qua giá trị
điểm trung bình là 75.



Câu hỏi:1:

đưa ra luật quyết định cân bằng theo

phương pháp dùng hàm quyết định tuyến tính.


2: Vẽ siêu mặt quyết định của nhóm học viên nói trên.

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 1 (TIẾP)


Bảng điểm và phân lớp của nhóm 5 học sinh đã
biết:
Học sinh

Điểm toán

Điểm TA

Tình trạng

HS 1

85

80

Trúng

HS 2

60

70

Trượt

HS 3

70

50

Trượt

HS 4

70

90

Trúng

HS 5

75

85

Trúng

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 1 (TIẾP)
Giải:
1: Ký hiệu điểm tiếng anh và điểm toán là 2 biến x1
và x2. Luật quyết định là

x1  x2
 75
2

Như vậy, hàm quyết định là

g  X   x1  x2  150
Với g(X) > 0 → trúng tuyển.

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 1 (TIẾP)
2: Trong trường hợp 2 chiều, xác định mặt phân cách
bằng việc dùng theo 2 điểm. Có thể nhìn thấy, siêu
mặt đi qua 2 điểm [0,150]T, [150,0]T.

Các kỹ thuật nhận dạng

13

6.4. PHÂN BIỆT TUYẾN TÍNH (TIẾP)


Có nhiều cách để xác định hàm phân biệt tuyến
tính g(X) qua bộ dữ liệu mẫu.



Một cách đơn giản là gán nhãn cho dữ liệu, ví dụ
lấy giá trị +1 cho lớp thứ nhất và -1 cho lớp thứ 2,
sau đó xác định trong số của hàm quyết định.

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 2 (TIẾP)


Xác định trọng số cho hàm phân biệt dựa trên dữ liệu
nói trên. Ta có:

80 w1  85w2  w0  1
70 w  60 w  w  1
1
2
0

50 w1  75w2  w0  1
90 w  70 w  w  1
1
2
0

85w1  75w2  w0  1


Trong hệ phương trình trên có 3 ẩn và 5 phương trình.
Không thể giải chính xác, thay vào đó, trọng số được
xác định bằng cực tiểu sai số trên cả 2 mặt.

Các kỹ thuật nhận dạng
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VÍ DỤ 2 (TIẾP)









Để giải hệ phương trình


 80 85


trên, dùng ước lượng bình  w1   80 70 50 90 85  70 60
 w    85 60 75 70 75  50 75

 2  
phương nhỏ nhất, ta có:
 w0   1 1 1 1 1  90 70

 85 75
Như vậy,


1
𝑔 𝑋 =
 
 80 70 50 90 85   1
0.0571𝑥1 + 0.0580𝑥2 − 8.3176   85 60 75 70 75   

 1
 1 1 1 1 1  1 
Lưu ý: có thể xem xét lại: 
 
 1 
𝑔 𝑋 =
 [0.0571,0.0580,8.3176]T
𝑥1 + 1.0106𝑥2 − 146.6684.

1

1

1

1


1

1

Mặt này rất gần với mặt có
trong ví dụ 1

Các kỹ thuật nhận dạng
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MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG LÝ THUYẾT
NHẬN DẠNG (TIẾP)
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

Mạng neural RBF

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

RADIAL BASIS FUNCTIONS NEURAL NETWORKS








Mạng neural là công cụ hiệu quả cho việc biểu diễn ánh
xạ phi tuyến từ tập dữ liệu vào tới tập dữ liệu ra.
Có nhiều lược đồ khác nhau của mạng neural. Trong số
đó là dạng không tham số (ví dụ PNN, k-nearest
neighbor không bao gồm ước lượng có tham số). Trong
đó có dạng có tham số, ví dụ như hàm phân biệt tuyến
tính.
Một ứng dụng quan trọng của mạng neural là tính hồi
quy. Thay vì ánh xạ của tập input vào nhãn lớp rời rạc,
mạng neural ánh xạ tập tham số input vào tập giá trị
liên tục.
Trong phần này xem xét RBF.

Mạng neural RBF

2

KIẾN TRÚC CỦA MẠNG NEURAL RBF
 Giả

sử input là x, output là y(x), kiến trúc
của mạng neural RBF khi chọn hàm
Gaussian là hàm cơ bản được cho bởi:
  x  ci
y x    wi exp  
2

2

i 1

M



2






 Trong

công thức trên, ci là các tâm, σ là bán
kính. wi là các trọng số.

 Có

M hàm cơ bản với các tâm ci.

Mạng neural RBF
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KIẾN TRÚC CỦA MẠNG NEURAL RBF (T)
Kiến trúc của một mạng neural RBF

Mạng neural RBF
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KHỚP ĐƯỜNG CONG SỬ DỤNG MẠNG NEURAL RBF


Trong bài toán hồi quy, khớp đường cong là một
ứng dụng có sử dụng RBF.



Ví dụ: lấy σ = 1, c1 = 2, c2 = 5, c3 = 8.



Như vậy, hàm đầu ra là

 x  ci 2 

y x    wi exp  

2
i 1


3



Từ công thức cho thấy, có thể hiệu chỉnh đường
cong bằng việc thay đổi trọng số hoặc tâm.

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ VỀ ĐƯỜNG CONG NÓI TRÊN (1)

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ VỀ ĐƯỜNG CONG NÓI TRÊN (2)

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ VỀ ĐƯỜNG CONG NÓI TRÊN (3)

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ VỀ ĐƯỜNG CONG NÓI TRÊN (4)

Mạng neural RBF
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KHỚP ĐƯỜNG CONG SỬ DỤNG MẠNG NEURAL RBF (T)




Bằng việc hiệu chỉnh đường cong qua trọng số hoặc
tâm, có thể dùng RBF để xấp xỉ bất kỳ hàm phi
tuyến chưa biết nào đó thông qua tập dữ liệu huấn
luyện.
Xét n cặp (x1,t1), (x2,t2),…, (xn,tn).


Trong đó, xi có giá trị thực,



ti thường là giá trị xác định trước (có thể nguyên).



Huấn luyện mạng RBF bằng bộ dữ liệu trên.



Mục đích: y(xi) xấp xỉ ti.

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ


Xét bộ dữ liệu gồm có 10 mẫu được cho bởi bảng
sau, trong bảng dưới, t = sin (2𝜋𝑥).
i

1

2

3

4

5

Xi

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ti

0.5878

0.9511

0.9511

0.5878

0.0000

i

6

7

8

9

10

Xi

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ti

-0.5878

-0.9511

-0.9511

-0.5878

0.0000

Mạng neural RBF
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BIỂU DIỄN CỦA DỮ LIỆU NÓI TRÊN

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ (T)


Nói chung, việc huấn luyện mạng RBF bao gồm cả
việc xác định tâm ci, trọng số wi. Và σ = 1.



Thông thường, ta tập trung vào ước lượng trọng số
wi với tâm ci đã biết.



Giả sử ta lấy 4 tâm c1 = 0.2, c2 = 0.4, c3 = 0.6, c4

= 0.8, σ = 1. Ta có 4 hàm cơ bản:
 x  0.22 
 x  0.42 
 x  0.62 
 x  0.82 
, exp  
, exp  
, exp  

exp  







2
2
2
2









Mạng neural RBF
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VÍ DỤ (T)


Như vậy, với 10 dữ liệu mẫu, có thể suy ra ma trận
Φ dạng:

 1,1 1, 2 1,3 1, 4 


 2,1 2, 2 2,3 2, 4 


...
...
...
  ...


 9,1 9, 2 9,3 9, 4 





10
,
1
10
,
2
10
,
3
10, 4 

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ (T)


Trong đó:

 xi  0.2 2 
, i  1,2,...,10
i ,1  exp  

2



i , 2

  xi  0.4 2 
, i  1,2,...,10
 exp  

2



 xi  0.6 2 
, i  1,2,...,10
i ,3  exp  

2



i , 4
Mạng neural RBF

  xi  0.82 
, i  1,2,...,10
 exp  

2


15

VÍ DỤ (T)


Có thể viết lại:

1,1w1  1, 2 w2  1,3 w3  1, 4 w4  t1
 w   w   w   w  t
 2,1 1 2, 2 2 2,3 3 2, 4 4 2
3,1w1  3, 2 w2  3,3 w3  3, 4 w4  t3
......

10,1w1  10, 2 w2  10,3 w3  10, 4 w4  t10

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ (T)


hay:

 1,1 1, 2 1,3 1, 4 

 w1   t1 
 2,1 2, 2 2,3 2, 4    
 w2   t 2 
 ...

...
...
...     

 w3
...
 9,1 9, 2 9,3 9, 4    
w4   t10 








10
,
1
10
,
2
10
,
3
10
,
4
 w
t




hay:

Mạng neural RBF

𝚽𝒘 = 𝒕
17

VÍ DỤ (T)


Với 10 phương trình và 4 ẩn, không giải chính xác
được, do đó, sử dụng ước lượng bình phương nhỏ
nhất.

𝑤 =


−1 𝑇
𝑇
(Φ Φ) Φ 𝑡

Trong ví dụ trên, ta có kết quả:
w = [-3083.3, 8903.8, -8892.6, 3071.6]T



Với bộ trọng số trên có thể xác định bất kỳ giá trị x
nào theo công thức:

 x  ci 2 

y x    wi exp  

2
i 1


4

Mạng neural RBF
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VÍ DỤ (T)
Kết quả của khớp đường cong sử dụng mạng neural RBF

Mạng neural RBF
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TÓM TẮT CÁC BƯỚC
Các bước để xây dựng mạng neural RBF:
1.

Xác định số tâm và giá trị tâm ci.

2.

Tính φi,j cho tất cả các mẫu,

3.

Xác định ma trận Φ và t,

4.

Tính w = (ΦTΦ)-1ΦTt,

5.

Sử dụng công thức

  x  ci
y x    wi exp  
2

2

i 1

M



2






để dự đoán cho mẫu mới x.
Mạng neural RBF
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Bộ phân lớp RBF

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

BỘ PHÂN LỚP RBF


Trong nhiều trường hợp, hàm phân biệt tuyến tính
không phù hợp.



Ví dụ, với 2 lớp được cho trong hình dưới, khó thực
hiện việc phân lớp bằng siêu mặt.

Bộ phân lớp RBF

2

BỘ PHÂN LỚP RBF (T)


Với bộ dữ liệu này, ta cần bộ phân lớp hiệu quả hơn
sử dụng hàm phi tuyến

Bộ phân lớp RBF
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BỘ PHÂN LỚP RBF (T)
Bộ phân lớp sử dụng hàm phân biệt


Với bộ phân lớp trên, ta xây dựng hàm phân biệt
g(X) bằng việc sử dụng mạng neural RBF với:

  X  ci
g  X    wi exp  
2

2

i 1

M

Bộ phân lớp RBF



2





4

BỘ PHÂN LỚP RBF (T)


Như vậy, với dữ liệu kiểm tra mới X và hàm phân
biệt, ta có thể kết luận X thuộc lớp 1 nếu g(X) > 0,
trong trường hợp ngược lại, kết luận X thuộc lớp 2.



Trong bài này, ta giả sử số tâm và vị trí của tâm ci
được chọn thích hợp.

Bộ phân lớp RBF
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BỘ PHÂN LỚP RBF (T)


Xét n cặp (X1,t1), …, (Xn,tn), trong đó, Xi đo được
và ti lấy giá trị trong [-1,1].



Như vậy, giả sử có M tâm ci, và σ = 1, ta cần ước
lượng trọng số wi.



Ví dụ: xét tập dữ liệu mẫu gồm 10 mẫu (X1,t1), …,
(X10,t10) được cho trong bảng.



Trong đó, Xi = [x1,i, x2,i]T, i = 1,2,…,10

Bộ phân lớp RBF
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BỘ PHÂN LỚP RBF (T)
Dữ liệu của 10 mẫu
i

1

2

3

4

5

X1,i

0.5

0.4

0.6

0.6

0.8

X2,i

0.7

0.5

0.6

0.4

0.6

ti

-1

-1

-1

-1

-1

i

6

7

8

9

10

X1,i

0.2

0.1

0.9

0.8

0.3

X2,i

0.8

0.7

0.3

0.1

0.1

ti

1

1

1

1

1

Bộ phân lớp RBF
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PHÂN BỐ CỦA MẪU TRONG VÍ DỤ

Bộ phân lớp RBF

8

VÍ DỤ


Trong ví dụ này, giả sử có 4 tâm được xác định như
sau:

c1

=

[0.5,0.7]T,

c2

=

[0.6,0.4]T,

c3

=

[0.2,0.8]T, c4 = [0.9,0.3]T (các tâm được lấy ngẫu
nhiên từ bộ dữ liệu đã cho i = 1,4,6,8).


Với σ = 1, ta có 4 hàm cơ bản:

 x1  0.52  x2  0.7 2 
 x1  0.62  x2  0.42 
, 2  X   exp  

1  X   exp  



2
2




 x1  0.22  x2  0.82 
 x1  0.92  x2  0.32 
, 4  X   exp  

3  X   exp  



2
2





Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Như vậy, với 10 dữ liệu trên, ta có

 1,1 1, 2 1,3 1, 4 


 2,1 2, 2 2,3 2, 4 


...
...
...
  ...


 9,1 9, 2 9,3 9, 4 





10
,
1
10
,
2
10
,
3
10, 4 

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Trong đó:

 x1,i  0.52  x2,i  0.7 2 
, i  1,2,...,10
i ,1  exp  


2



i , 2

 x1,i  0.6 2  x2,i  0.4 2 
, i  1,2,...,10
 exp  


2



 x1,i  0.22  x2,i  0.82 
, i  1,2,...,10
i ,3  exp  


2


 x2,i  0.9 2  x2,i  0.32 
, i  1,2,...,10
i , 4  exp  


2


Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Ta có thể viết lại dạng hệ phương trình:

1,1w1  1, 2 w2  1,3 w3  1, 4 w4  t1
 w   w   w   w  t
 2,1 1 2, 2 2 2,3 3 2, 4 4 2
3,1w1  3, 2 w2  3,3 w3  3, 4 w4  t3
......

10,1w1  10, 2 w2  10,3 w3  10, 4 w4  t10


Hay:



Với t = [-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1]T.

Bộ phân lớp RBF

𝚽𝒘 = 𝒕
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VÍ DỤ (T)


Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta có thể
ước lượng trọng số theo công thức:

w = (ΦTΦ)-1ΦTt


Như vậy, bộ phân lớp RBF được cho bởi:
4

g  X    wii ( X )
i 1



Giải hệ trên cho kết quả:
w = [70.5912, 37.4476, -63.3062, -52.7027]T

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Với bất kỳ X nào, việc phân lớp lúc này chỉ phụ
thuộc vào g(X) > 0 hay g(X) < 0.
I

1

2

3

4

5

X1,i

0.5

0.4

0.6

0.6

0.8

X2,i

0.7

0.5

0.6

0.4

0.6

ti

-1

-1

-1

-1

-1

Sign(g(Xi))

-1

-1

-1

-1

-1

I

6

7

8

9

10

X1,i

0.2

0.1

0.9

0.8

0.3

X2,i

0.8

0.7

0.3

0.1

0.1

ti

1

1

1

1

1

Sign(g(Xi))

1

1

1

1

1

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Với dữ liệu trên, ta có hình dáng phân lớp:

Bộ phân lớp RBF
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TỔNG KẾT VỀ BỘ PHÂN LỚP RBF
1.

Xác định số tâm và giá trị tâm ci.

2.

Tính φi(X) cho tất cả bộ dữ liệu,

3.

Xác định được Φ và t,

4.

Tính
w = (ΦTΦ)-1ΦTt

5.

Sử dụng kết quả bộ phân lớp g(X) để phân lớp đối
với mẫu mới.

Bộ phân lớp RBF
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Phương pháp chọn tâm RBF

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG
MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG (TIẾP)
1

Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: ngohuuphuc76@gmail.com

PHƯƠNG PHÁP CHỌN TÂM RBF


Việc huấn luyện của mạng neural RBF thường qua
2 giai đoạn:





Tìm số tâm và giá trị tâm ci.



Tìm trọng số wi.

Giả sử ta biết số tâm và các giá trị tâm ci, như vậy,

tìm cách có thể để chọn tâm RBF.


Các hàm cơ bản – các node ẩn.



Mỗi hàm cơ bản là hàm khoảng cách giữa các điểm
dữ liệu và các tâm. Giả thiết rằng, các tâm được
phân bố trong miền dữ liệu vào.

Phương pháp chọn tâm RBF

2

SỬ DỤNG TẬP CON CỦA DỮ LIỆU ĐỂ CHỌN TÂM


Một phương pháp đơn giản để chọn tâm của hàm
cơ bản ci là lấy ngẫu nhiên tập con vector của tập
dữ liệu huấn luyện.



Đối với tham số σ, có thể chọn một hằng số đối với
mọi điểm dữ liệu.



Đối với cách này, mạng RBF được khỏi tạo nhanh.



Tuy nhiên, điểm bất lợi xuất hiện là sẽ sử dụng quá
nhiều hàm cơ bản, làm giảm sự hiệu quả của hệ
thống.

Phương pháp chọn tâm RBF
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THUẬT TOÁN PHÂN CHÙM K-MEAN (1/6)


Thuật toán phân chùm có thể được dùng để tìm tập
tâm, tập tâm này cho biết phân bố của tập dữ liệu.



Số tâm M được dự đoán trước, mỗi tâm ci sẽ đại
diện cho một nhóm dữ liệu.



Giả sử, có n điểm dữ liệu {Xj, j = 1,2,…,n}, ta cần
tìm M tâm ci, i = 1,2,…,M. Như vậy, thuật toán sẽ
phân chia tập dữ liệu {Xj, j = 1,2,…,n} thành M tập
rời nhau, ký hiệu là Sj. Mỗi tập nói trên sẽ chứa Ni
điểm.

Phương pháp chọn tâm RBF
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THUẬT TOÁN PHÂN CHÙM K-MEAN (2/6)


Như vậy, cần cực tiểu hóa sai số của hàm phân
chùm, ta có
M

J 



i 1 X j Si



X j  ci

2

J được cực tiểu khi:

1
ci 
Ni
Phương pháp chọn tâm RBF

X

X j Si

j
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THUẬT TOÁN PHÂN CHÙM K-MEAN (3/6)


Khởi tạo thuật toán K-mean được ấn định M điểm
ngẫu nhiên (trong tập input), và tính vector trung
bình của mỗi tập đó.



Tiếp theo, mỗi điểm được ấn định lại vào tập mới
tùy thuộc vào vector trung bình gần nhất. Giá trị
trung bình của mỗi tập được tính lại.



Thủ tục trên được lặp lại đến khi không có sự thay
đổi trong mỗi nhóm dữ liệu.

Phương pháp chọn tâm RBF
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VÍ DỤ VỀ K-MEAN (4/6)
Hàm phân chùm J được tính qua tổng khoảng cách.
Sau khi được cực tiểu hóa, ci là tâm của mỗi nhóm

Phương pháp chọn tâm RBF
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THUẬT TOÁN PHÂN CHÙM K-MEAN TRỰC TUYẾN
(5/6)
1.

Ban đầu, tâm được chọn ngẫu nhiên trong số các
điểm input.

2.

Tìm ci gần Xj nhất (i=1,2,…M), giả sử đó là ck.

3.

Ta có:

4.

Đặt

new
k

c

c

old
k

new
k

c



 X j  c

old
k



c

old
k

Trong công thức trên, η (eta) là số dương nhỏ,
được gọi là hệ số học. Thuật toán lặp đến khi
không có sự thay đổi tâm.
Phương pháp chọn tâm RBF

8

QUỸ ĐẠO CỦA TÂM TRONG THUẬT TOÁN (6/6)

Phương pháp chọn tâm RBF

9

MÔ TẢ QUA VÍ DỤ


Giả sử có n cặp dữ liệu (X1,t1),…, (Xn,tn) với Xi đo
được và ti lấy giá trị [-1, 1].



Để minh họa giải thuật K-mean cho việc chọn tâm
của RBF, ta tìm M tâm bằng K-mean, sau đó ước
lượng wi.



Việc ước lượng wi được thực hiện như bài trước
(RBF).

Phương pháp chọn tâm RBF
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MÔ TẢ QUA VÍ DỤ (T)


Lấy 10 cặp dữ liệu như sau:
I

1

2

3

4

5

X1,i

0.5

0.4

0.6

0.6

0.8

X2,i

0.7

0.5

0.6

0.4

0.6

ti

-1

-1

-1

-1

-1

Sign(g(Xi)
)

-1

-1

-1

-1

-1

I

6

7

8

9

10

X1,i

0.2

0.1

0.9

0.8

0.3

X2,i

0.8

0.7

0.3

0.1

0.1

ti

1

1

1

1

1

Sign(g(Xi))

1

1

1

1

1

Phương pháp chọn tâm RBF
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MÔ TẢ DỮ LIỆU (10 ĐIỂM)

Phương pháp chọn tâm RBF
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MÔ TẢ QUA VÍ DỤ (T)


Không mất tính tổng quát, giả sử 4 điểm được chọn
là: c1 = [0.5,0.7]T, c2 = [0.6,0.4]T, c3 = [0.2,0.8]T,
c4 = [0.9,0.3]T .



Sau khi thực hiện với 50 lần lặp, nhận được tâm
mới:


c1 = [0.5883,0.5573]T,



c2 = [0.3533,0.1533]T,



c3 = [0.1490,0.7490]T,



c4 = [0.8490,0.1980]T

Phương pháp chọn tâm RBF
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MÔ TẢ QUA VÍ DỤ (T)


Với σ = 1, ta có 4 hàm cơ bản:
  x1  0.58832  x2  0.55732 
,
1  X   exp  

2


  x1  0.35332  x2  0.15332 

2  X   exp  

2


  x1  0.1490 2   x2  0.7490 2 
,
3  X   exp  

2


  x1  0.8490 2   x2  0.1980 2 

4  X   exp  

2



Bộ phân lớp RBF
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MÔ TẢ QUA VÍ DỤ (T)


Như vậy, với 10 dữ liệu trên, ta có

 1,1 1, 2 1,3 1, 4 


 2,1 2, 2 2,3 2, 4 


...
...
...
  ...


 9,1 9, 2 9,3 9, 4 





10
,
1
10
,
2
10
,
3
10, 4 

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Trong đó:

 x1,i  0.58832  x 2,i  0.55732 
, i  1,2,...,10
i ,1  exp  


2


 x1,i  0.35332  x 2,i  0.15332 
, i  1,2,...,10
i , 2  exp  


2



i ,3
i , 4

 x1,i  0.1490 2  x 2,i  0.74902
 exp  

2


 x 2,i  0.8490 2  x 2,i  0.19802
 exp  

2


Bộ phân lớp RBF


, i  1,2,...,10



, i  1,2,...,10
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VÍ DỤ (T)


Ta có thể viết lại dạng hệ phương trình:

1,1w1  1, 2 w2  1,3 w3  1, 4 w4  t1
 w   w   w   w  t
 2,1 1 2, 2 2 2,3 3 2, 4 4 2
3,1w1  3, 2 w2  3,3 w3  3, 4 w4  t3
......

10,1w1  10, 2 w2  10,3 w3  10, 4 w4  t10


Hay:



Với t = [-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,1,1]T.

Bộ phân lớp RBF

Φw=t
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VÍ DỤ (T)


Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta có thể
ước lượng trọng số theo công thức:

w = (ΦTΦ)-1ΦTt


Như vậy, bộ phân lớp RBF được cho bởi:
4

g  X    wii ( X )
i 1



Giải hệ trên cho kết quả:
w = [69.6812, 16.5973, -43.1749, -49.7755]T

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Với bất kỳ X nào, việc phân lớp lúc này chỉ phụ
thuộc vào g(X) > 0 hay g(X) < 0.
I

1

2

3

4

5

X1,i

0.5

0.4

0.6

0.6

0.8

X2,i

0.7

0.5

0.6

0.4

0.6

ti

-1

-1

-1

-1

-1

Sign(g(Xi))

-1

-1

-1

-1

-1

I

6

7

8

9

10

X1,i

0.2

0.1

0.9

0.8

0.3

X2,i

0.8

0.7

0.3

0.1

0.1

ti

1

1

1

1

1

Sign(g(Xi))

1

1

1

1

1

Bộ phân lớp RBF
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VÍ DỤ (T)


Với dữ liệu trên, ta có hình dáng phân lớp:
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Bộ phân lớp RBF

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
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TỔNG KẾT VỀ BỘ PHÂN LỚP RBF SỬ DỤNG K-MEAN
1.

Xác định số tâm.

2.

Sử dụng K-mean để tính giá trị tâm ci.

3.

Tính φi(X) cho tất cả bộ dữ liệu,

4.

Xác định được Φ và t,

5.

Tính
w = (ΦTΦ)-1ΦTt

6.

Sử dụng kết quả bộ phân lớp g(X) để phân lớp đối
với mẫu mới.

Bộ phân lớp RBF
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NHẬN DẠNG (TIẾP)
Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
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Bộ môn: Khoa học máy tính
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Kohonen's self-organizing feature map

LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG

KOHONEN’S SELF-ORGANIZING FEATURE MAP








Cả 2 phương pháp MLP và RBF cần có “teacher”: sai số
giữa kết quả ra của mạng và giá trị mong muốn được sử
dụng trong mô hình huấn luyện. Phương pháp này được
gọi là “học có giám sát”.
Đối với thuật toán K-mean, không cần “teacher” (không
cần thông tin output). Các phương pháp dạng này được
gọi là “học không giám sát”.
Một phương pháp học không giám sát khác hay được
nghiên cứu là Kohonen’s self-organizing feature
map (ánh xạ tự tổ chức Kohonen).
Các phương pháp thuộc nhóm này thường được dùng để
lấy thông tin quan trọng của dữ liệu đầu vào.

Kohonen's self-organizing feature map
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MINH HỌA


Lưới 2 chiều của
neuron.



Dạng thông
thường được
dùng cho kiến
trúc ánh xạ tự tổ
chức (SOM)

Kohonen's self-organizing feature map
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KOHONEN’S SELF-ORGANIZING FEATURE MAP (T)


Thuật toán SOM (self-organizing map) thường được bắt
đầu từ trọng số liên kết trên mạng là số ngẫu nhiên
nhỏ. Có 3 tiến trình quan trọng của hệ thống:

1.

Sự cạnh tranh: với mỗi mẫu input, neuron trong
mạng tính giá trị riêng của nó cho hàm phân biệt.
Neuron này là neuron phù hợp.

2.

Sự tương tác: mỗi neuron nói trên xác định neuron
láng giềng trong topo, do đó cung cấp thành phần cơ
bản của sự tương tác giữa các láng giềng.

3.

Thích nghi: sự hiệu chỉnh phù hợp được áp dụng cho
trọng số liên kết giữa các neuron.

Kohonen's self-organizing feature map
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TIẾN TRÌNH CẠNH TRANH


Gọi m là số chiều của dữ liệu input và các mẫu được ký
hiệu: X = [x1,…,xm]T.



Vector trọng số liên kết của mỗi neuron trong mạng có
cùng kích thước với vector input. Giả sử rằng có l
neuron trong mạng. Vector trọng số liên kết của
neuron j được ký hiệu:

wj = [wj,1, … , wj,m]T, j = 1,2,…,l.


Sử dụng chỉ số i để đánh dấu neuron phù hợp với X
nhất: min{d(X,wj)} = d(X,wi). Neuron i là neuron
phù hợp.

Kohonen's self-organizing feature map
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TIẾN TRÌNH TƯƠNG TÁC


Neuron phù hợp nói trên có vị trí trung tâm giữa các
neuron tương tác với nó (láng giềng).

Thể hiện sự ảnh hưởng qua lại
Kohonen's self-organizing feature map
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TIẾN TRÌNH THÍCH NGHI


Với tất cả các node j là láng giềng của neuron i, ta
có:

w j t  1  w j t    hi , j t X t   w j t 



Trong đó, t là tham số thời gian.



Vector X(t) có được từ việc chọn ngẫu nhiên một mẫu
tại thời điểm t.



η là tỷ lệ học.



Hàm hi,j(t) là hàm rằng buộc láng giềng, hàm này có
giá trị giảm đến 0 khi khoảng cách giữa 2 neuron tăng.

Kohonen's self-organizing feature map
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TIẾN TRÌNH THÍCH NGHI (T)


Ví dụ về hàm hi,j(t):

 di2, j 

hi , j t   exp  
2 
2





d

2
i, j

được xác định dựa trên vị trí tương quan của

neuron j và i.


Một đặc tính khác của hàm này có thể được xem
xét và tính giảm theo thời gian.

Kohonen's self-organizing feature map
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MINH HỌA 1
Sự phâm bố của dữ liệu

Kohonen's self-organizing feature map
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MINH HỌA 2
Sự tiến triển của
tập dữ liệu qua
SOM

Kohonen's self-organizing feature map
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MINH HỌA 3


Dữ liệu được
phân bố theo
đường tròn

Kohonen's self-organizing feature map
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MINH HỌA 4


Sự tiến triển
của tập dữ liệu
qua SOM

Kohonen's self-organizing feature map
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Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
Biên soạn: TS Ngô Hữu Phúc
Bộ môn: Khoa học máy tính
Học viện kỹ thuật quân sự
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Phân cụm dữ liệu và nhận dạng

1

Giới thiệu
• Mục tiêu trong bài xem xét mạng neural tự tổ
chức. Khác với các mạng trước, mạng này cho
phép tìm đặc tính quan trọng của dữ liệu input
mà không cần giám sát.
• Trong phần này, xem xét:
– Giải thuật K-mean.

Phân cụm dữ liệu và nhận dạng

2

Thuật toán K-mean
• Vector mẫu có n chiều, được hiểu là 1 điểm
trong không gian n chiều, X = [x1,x2, ...,xn]T
• Khoảng cách Euclidean được định nghĩa:
1/ 2


2
X   xi 
 i 1 
n

• Như vậy, khoảng cách giữa 2 vector được định
nghĩa:
1/ 2
n
2
X  Z   xi  zi  
 i 1

Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
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Thuật toán K-mean (t)
• Thuật toán K-mean cũng giả thiết, số chùm đối
với dữ liệu là a, đã biết.
• Gọi x(p) là vector đầu vào thứ p. Như vậy, tập
vector đầu vào là: {x(1), x(2), ..., x(p)}.
• Vector z biểu diễn tâm của một chùm. Như
vậy, với K chùm, ta có tập tâm: z1, z2, ..., zk.
• Gọi Sj = {x|x gần chùm thứ j}.
• Nhiệm vụ của thuật toán là tìm các vector z.

Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
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Thuật toán K-mean (t)
Các bước của thuật toán K-mean:
• Bước 1: khởi tạo:
– Chọn số chùm, K. Với mỗi chùm, chọn giá trị cho
mỗi tâm: {z1(l),z2,...,zk(l)}.

• Bước 2: phân bố mẫu:
– Trong số các mẫu x, chọn vector x(p) gần với một
chùm nào đó nhất nếu:
x p   S j l if x p   z j l   x p   zi l  for all i  1,2,..., K , i  j

– Trong đó, Sj(l) tập chứa mẫu tại lần lặp thứ l.
Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
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Các bước của thuật toán K-mean (t)
• Bước 3: Tính tâm chùm mới:
– Tính lại tâm của chùm sao cho tổng khoảng cách
tới tâm mới là cực tiểu. Giả sử giá trị cực tiểu đó là
Jj, khi đó:
Jj 



x

 p

 z j l  1

2

x ( p ) S j ( l )

j  1,2,..., K

– Giá trị zj(l+1) được tính theo công thức
1
 p
z j (l  1) 
x

N j x  p  S j l 
– Với Nj là số mẫu trong Sj.
Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
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Các bước của thuật toán K-mean (t)
• Bước 4: Kiểm tra sự hội tụ:
– Điều kiện của sự hội tụ tại bước 3 được xác định
nếu không có sự thay đổi của tâm nhóm:

z j l  1  z j l , j  1,2,..., K

– Nếu có sự hội tụ thì dừng thuật toán, nếu không thì
quay về bước 2.

• Ví dụ về K-mean được viết trên C++.

Phân cụm dữ liệu và nhận dạng
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LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG
Một số kỹ thuật trong lý thuyết nhận dạng (tiếp)
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1

Đối sánh

Bài toán đối sánh
 Không mất tính tổng quát, coi đối tượng nghiên cứu là ảnh.
 Bài toán:
 Cho ảnh I có kích thước M × N và mẫu T có kích thước m × n.

Cần xác định mẫu T có trong ảnh I hay không?
 Đối với bài toán này các ảnh T, I đều là ảnh xám. Các giá trị điểm

ảnh là cường độ xám.

2

Đối sánh

Thuật giải
 Thiết lập cửa sổ W có kích thước bằng T. Di chuyển cửa sổ W

trên ảnh I từ trái sang phải, từ trên xuống dưới mỗi lần một cột,
một hàng. Tại mỗi vị trí so sánh hai ma trận điểm ảnh W và T.
 Như vậy, bài toán trên chuyển thành bài toán so sánh hai ảnh T

và W có cùng kích thước m × n. Số lần thực hiện đối sánh 2
ảnh W và T là λ =(M-m+1)×(N-n+1).
 Để giảm số λ =(M-m+1)×(N-n+1) ta có thể thực hiện so sánh

thô bằng cách co ảnh trước khi dò tìm. Ví dụ, lấy trung bình 4
điểm lân cận để tạo ra điểm mới cho ảnh kết quả.
 Việc thu nhỏ này cũng sẽ được thực hiện cho mẫu T.
3

Đối sánh

Đối sánh theo điểm ảnh (1/2)
 Kí hiệu W(i,j) là giá trị của điểm ảnh (i,j), hàng i, cột j, trên

cửa sổ W; T(i,j) là giá trị của điểm ảnh tại ô (i,j) trên mẫu T.
 Giá trị sai số tuyệt đối:

 Giá trị sai số tương đối:

4

Đối sánh

Đối sánh theo điểm ảnh (2/2)
 So sánh các giá trị sai số này với các giá trị ngưỡng H hoặc h.

Nếu E<H (hoặc tương tự như vậy, e<h) thì kết luận W giống
(trùng) với T.
 Phương pháp này có hai nhược điểm lớn là khó định các giá trị
ngưỡng H và h và các công thức tính trên rất nhạy với nhiễu.
 Thật vậy, xét trường hợp ảnh T và W có kích thước 100×100:
a. Mỗi điểm ảnh của W có giá trị cường độ lớn hơn giá trị của
T 1 đơn vị. Điều này dễ xảy ra bởi quá trình xử lý ảnh thực. Rõ
ràng E> 10000.
b. Mỗi dòng ảnh của W có 1 điểm lệch cường độ so với T 100
đơn vị (do nhiễu). Rõ ràng là là e>100.
→ Hai ví dụ trên chỉ ra rằng rất khó định ngưỡng H và h.
5

Đối sánh

Đối sánh dựa trên ma trận tương quan (1/3)
Ý tưởng
 Biến đổi ảnh T và W thành một ảnh khác để so sánh và chuyển

đánh giá về so sánh trong phạm vi [0,1], là phạm vi đánh giá
quen thuộc. Với phạm vi đánh giá này có thể định ra sai số
ε=0.01 hoặc giá trị rất nhỏ nào đó khác.
 Trong các công thức trong mục này ta xét các tổng với biến

chạy từ -∞ đến + ∞. Trong kí hiệu W(i,j), tương tự như vậy đối
với T(i,j), nếu i nằm ngoài khoảng [1..m] hoặc j nằm ngoài
khoảng [1..n] ta sẽ coi như W(i,j)=0, cũng như T(i,j)=0.
6

Đối sánh

Đối sánh dựa trên ma trận tương quan (2/3)
Tính ma trận tương quan R:
 Xây dựng ma trận RWT như sau:

 Nhận thấy:
 Các ma trận tự tương quan của W cũng như T
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Đối sánh

Đối sánh dựa trên ma trận tương quan (3/3)
Tính ma trận hệ số tương quan Q:

 Nhận xét rằng RWT(0,0) chính là tích vô hướng của hai vectơ

W và T, khi này QWT(0,0) chính là cosin góc giữa hai vectơ W
và T.
Định lý.
 QWT(k,q) ≤ 1, với mọi k,q = 0, ±1, ± 2, ± 3,...
 QWT(i0,j0) = 1 khi đó, tồn tại c, sao cho, với mọi i,j có

W(i,j) = c.T(i-i0,j-j0)
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