
Rozpoznawanie 

obrazów 



Wydałem w nawiązaniu do tematu rozpoznawania obrazów 

kilka książek. Najpierw tłumaczenie w 1975 roku 



Potem dwie książki w 1985 roku 



W 1991 roku 

ukazała się 

książka 

uchodząca za 

„klasykę 

gatunku” 



Istota automatycznego 

rozpoznawania:  

definicja formalna 



Zbiór obiektów lub zjawisk 

podlegających rozpoznawaniu 

oznaczać będziemy D.  

Zbiór D może (zależnie od zastosowania) zawierać różne elementy 

d  D. Mogą to być oczywiście różne zobrazowania medyczne, 

ale także na przykład obrazy rozpoznawanych twarzy, sylwetek 

samolotów, znaków alfanumerycznych albo odcisków palca.  

 

Można rozpoznawać nie tylko obrazy. Rozpoznawanymi „obrazami” (albo może 

lepiej „wzorcami” – ang. pattern) mogą być jednak także dźwięki mowy, sygnały 

EKG albo hałasy generowane przez uszkodzoną maszynę.  

 

Można rozpoznawać także mnóstwo innych rzeczy, na przykład stany pogody 

albo wiarygodność kredytobiorców w banku itd.   



We wszystkich dalszych rozważaniach będziemy 

zakładali istnienie relacji równoważności 

K  D  D, implikującej rozbicie zbioru D na 

kolekcję klas równoważności, odpowiadających 

poszczególnym rozpoznawanym klasom obiektów. 

Zgodnie z tradycją rozważanej dziedziny podlegające rozpoznawaniu 

klasy nazywać będziemy obrazami (albo wzorcami) – niezależnie od 

ich rzeczywistej natury. Zakładać będziemy, że elementy d  D 

wchodzące w skład odpowiednich relacji należeć będą do pewnych 

podzbiorów Di zbioru D charakteryzujących się tym, że ich elementy 

posiadają podobne wartości pewnych wybranych (ustalonych) cech. 

Kwestia wyboru cech, będących podstawą procesu klasyfikacji (a potem także rozpoznawania) 

będzie dalej dosyć szczegółowo dyskutowana, tutaj jedynie należy wskazać, że to właśnie na 

podstawie cech i tylko na podstawie cech musi być możliwe ustalenie, że pomiędzy określonymi 

obiektami zachodzi wymagana relacja, będąca podstawą ich klasyfikacji. Jeśli takich cech nie 

da się wskazać (nawet hipotetycznie) – to rozważanych klas obiektów nie będzie można 

skutecznie wydzielić, a to oznacza niepowodzenie całego przedsięwzięcia. 

 



Podzbiory Di nie powinny się przecinać, 

a ponadto omawiana relacja nie może 

pozostawiać żadnego elementu ze zbioru 

D samemu sobie – tzn. bez przypisania 

do któregoś (dokładnie jednego!) 

podzbioru Di. 



Łatwo wykazać, że relacja 

porządkująca elementy d  D   

w podzbiory Di spełnia postulaty 

relacji równoważności 

(jest to relacja zwrotna, symetryczna  

i przechodnia). 



Jeśli dla jakiegoś zadania da się zbudować w zbiorze 

D relację równoważności działającą w oparciu 

o dobrze zdefiniowane cechy, to spełnione są warunki 

konieczne do tego, by można było o nim mówić jako 

o problemie rozpoznawania sensownie postawionym. 

Warto zauważyć, że warunek ten, będąc warunkiem 

koniecznym, nie musi być jednocześnie warunkiem 

wystarczającym. Dla skutecznego stworzenia metody 

rozpoznawania obrazów potrzebne są bowiem zwykle 

bowiem jeszcze dalsze warunki, jako że każda metoda 

rozpoznawania opiera się na jakichś założeniach, 

z którymi związane są specyficzne dla danej metody 

dodatkowe wymagania.  



Oznaczmy przez L liczbę klas generowanych 

przez relację K, a zbiór indeksów (nazw) tych 

klas – oznaczmy przez I. Wówczas: 

,
Ii

iDD




p,qI    Dp  Dq = 

dp,dqD   dp, dq   K   i  I : (dpDi)  (dqDi) 



Z opisu relacji K i zbioru I 

wynika istnienie odwzorowania 

A : D  I 
o własnościach: 

 dD     A(d) = i    d  Di 

Odwzorowanie A w pełni opisuje relację K, natomiast relacja K 

definiuje odwzorowanie A z dokładnością do permutacji zbioru 

indeksowego I.  

Z tego powodu uważać można, że odwzorowanie A – w odróżnieniu od 

istniejącej obiektywnie (co przyjęliśmy jako konieczne założenie) 

relacji K – zawiera zawsze pewien arbitralny składnik, związany z 

wyborem sposobu numeracji klas. 



W praktycznym zadaniu rozpoznawania 

dąży się do tego, aby skonstruować 

algorytm A^   realizujący odwzorowanie: 

 

A^   : D  I  {io} 

W formule tej oznaczenia D oraz I są już dobrze znane, 

natomiast jednoelementowy zbiór {io} symbolizuje w tym 

zapisie brak odpowiedzi (decyzja typu nie wiem). 

 

Wprowadzenie w odwzorowaniu A^  elementu io czyni praktyczne zadanie 

rozpoznawania bardziej realistycznym. W praktyce bowiem często tak się zdarza, że 

nie można ustalić prawidłowej decyzji z całą dokładnością, a znacznie lepiej jest, jeśli 

algorytm A^  uzna, że nie potrafi rozpoznać określonego obiektu i zgłosi to specjalnym 

sygnałem, niż kiedy jako wynik pracy algorytmu zostanie podany jakiś mylnie 

rozpoznany element. 



Czasem można się spotkać z sytuacją 

praktyczną, w której najważniejszym 

wynikiem pracy systemu rozpoznającego jest 

właśnie ustalenie, czy odpowiedzią algorytmu 

A^  jest element io czy jakikolwiek inny 

element i  I.  

 

Sytuacja taka może na przykład mieć miejsce 

w systemach identyfikacji osób, których 

zadaniem jest wyłącznie odpowiedzieć na 

pytanie, czy dany obiekt należy do jednej z 

klas zapamiętanych w systemie – czy jest 

obcy (a więc potencjalnie niebezpieczny). 



Budując algorytm A^  staramy się zawsze 
uczynić to tak, aby pewna miara dystansu 

  
Q(A, A^ ) 

 
będąca oceną jakości zbudowanego algorytmu 

rozpoznawania A^  - była minimalna. 

Miara jakości Q algorytmu A^  służyć może nie tylko do optymalnego 

„dostrojenia” algorytmu A^ do abstrakcyjnego idealnego odwzorowania 

A, ale dodatkowo miara ta może być użyta do wartościowania wielu 

dających się zbudować algorytmów A^ 1, A
^ 2, ..., A

^ p co pozwala 

wybrać w określonym zadaniu ten spośród nich, który jest najlepszy. 

 

Niestety, różnorodność zadań rozpoznawania i związana z tym różnorodność wymagań 

stawianych metodom rozpoznawania sprawia, iż niemożliwe jest podanie jednej 

uniwersalnej formuły dla funkcji kryterialnej Q. W każdym konkretnym zadaniu miara 

Q silnie zależy od konkretnych zastosowań i celów rozpoznawania. 



Nie należy przy tym mieć żadnych 

złudzeń, że proste metody (na przykład 

odsetek błędnych rozpoznań) dostarczą 

tu dokładnych oszacowań wskaźnika Q. 

Naprawdę dokładne oszacowanie błędów popełnianych przez 

zbudowany algorytm rozpoznawania A^  wymaga przeprowadzenia 

obszernych badań i ustalenia przybliżonej empirycznej dystrybuanty 

błędów (na przykład technikami bootstrap’owymi). Jednak dla celów 

praktycznych zadowalamy się najczęściej uproszczonym wskaźnikiem 

jakości, wiążącym się często wyłącznie z procentami obiektów 

rozpoznanych błędnie lub (z inną wagą) obiektów nierozpoznanych. 



Jakość rozpoznawania wyznacza się najczęściej  

na podstawie macierzy pomyłek 



Przy rozpoznawaniu wyróżnia się 

dwa rodzaje błędów:  



Zwykle wprowadza się tabelkę 

precyzja    

 

czułość     

 

specyficzność    

 

dokładność   

Przykładowa tabela pomyłek klasyfikacji dla progu = 29 

Prawdziwie pozytywne TP = 162 Fałszywie pozytywne FP = 42 

Fałszywie negatywne FN = 21 Prawdziwie negatywne TN = 175 





Dokładniejszą ocenę jakości 

algorytmu rozpoznającego 

daje tak zwana krzywa ROC  



 Krzywa ROC jest wykresem zależności:   czułość = f (100 - swoistość) , 

dla wszystkich możliwych wartości granicznych (cut-off value). 

 



Przydatność krzywych ROC  

 



Przykład 



Nie są to jedyne praktyczne kryteria oceny 

jakości algorytmu A^ , gdyż w przypadku 

algorytmów o tym samym procencie błędnych 

rozpoznań w grę wchodzić mogą dodatkowo 

klasyczne informatyczne kryteria jakości 

algorytmów, takie jak czas rozpoznawania 

czy zajętość pamięci, gdyż to one wyznaczają 

koszty działania metody. Pod względem 

formalnym zagadnienia miary jakości Q 

algorytmu A^  stanowią osobny obszar 

problemowy związany  

z teorią optymalizacji i angażujący bardzo 

zaawansowane działy matematyki  

(na przykład analizę funkcjonalną) 



Czasami przy definicji algorytmu A^  dopuszcza się 

rozpoznania wariantowe, to znaczy przyjmuje się sytuację,  

w której jako rozpoznanie akceptuje się dowolny podzbiór 

zbioru I. Zaproponowane uogólnienie odwzorowanie A^ może 

być opisane jako 

A^   :  D  2I  

gdzie oznaczenie 2I użyte jest (zgodnie z notacją 

teoriomnogościową) do zapisu zbioru wszystkich podzbiorów 

zbioru I. 

Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku zbędne jest wprowadzanie 

elementu io, ponieważ zbiór 2I zawiera (z definicji) zbiór pusty , czyli 

właśnie brak rozpoznania. Odmowa  rozpoznania może zresztą być przy 

takiej konwencji wyrażona na dwa sposoby: albo poprzez podanie jako 

rozwiązania zbioru pustego , albo poprzez podanie jako rozwiązania 

całego zbioru I, co jest możliwe, jako że I  2I
. 



Elementy składowe rozpoznawania: 

Odwzorowanie A^   jest realizowane jako założenie trzech odwzorowań: 

A^   = F  C  B 
gdzie: 

B : D  X 
będziemy nazywać recepcją (lub percepcją) 

C : X   L 

oznacza obliczanie wartości tak zwanych funkcji przynależności, zaś 

F :  L  I  {io} 

lub 

F :  L  2I 

oznacza proces podejmowania decyzji. 

 
oznacza zbiór  

liczb rzeczywistych 



Zadaniem recepcji B : D  X  

jest określenie 

dla każdego obiektu d  D 

wektora wartości jego cech x  X 

Po wybraniu właściwych cech 

każdemu rzeczywistemu obiektowi  

d  D  

odpowiadać będzie punkt  

w przestrzeni cech X 



Zakładać będziemy, że 

elementami przestrzeni cech X są 

wektory n-elementowe 

x*   =  x1, x2,  , xn  X 

Składowe xj tych wektorów chętnie 

będziemy traktowali jako liczby 

rzeczywiste xj  



Przypadek, kiedy przestrzeń X 

traktowana będzie jako 

n-wymiarowa przestrzeń 

euklidesowa (X n) jest 

najwygodniejszy, ale nie jest to 

przypadek jedyny możliwy. 



Przykładowa przestrzeń cech 

twarz wąska - szeroka

oc
zy

 b
lis

ko
 -

da
le

ko



Obrazy reprezentowane przez 

punkty w przestrzeni cech 



Istota rzeczy polega na tym, żeby w przestrzeni cech 

rozdzielić odpowiednie obszary 



Przykładowa struktura przestrzeni cech dla 

rozpoznawania: przypadek cech ilościowych 



Przykładowa struktura przestrzeni cech dla rozpoznawania: 

przypadek cech jakościowych binarnych 



Przykładowa struktura przestrzeni cech dla rozpoznawania: 

przypadek cech jakościowych wielowartościowych 



Dane, które się niedobrze separuję w przestrzeni o małej wymiarowości – 

mogą się dobrze rozdzielać w przestrzeni wielowymiarowej 



W przyjętej przestrzeni cech obiekty należące do jednej klasy powinny się 

grupować razem i separować od obiektów innych klas 



Zależnie od  sposobu rozmieszczenia  

w przestrzeni cech punktów reprezentujących 

obiekty należące do różnych klas rozpoznawanie 

może być łatwiejsze lub trudniejsze 



Konkretny przykład zadania średnio trudnego 



Konkretny przykład zadania bardzo trudnego 



Rodzaj i własności wybranej przestrzeni cech bardzo 

silnie wpływają na dalszy tok procesu 

rozpoznawania.  

Jest to zupełnie zrozumiałe: obiekty d  D mają 

potencjalnie nieskończenie wiele cech. 

Odwzorowanie B prowadzące do n-wymiarowej 

(n << ) przestrzeni cech X związane jest zawsze  

z utratą części informacji, zatem jeśli utracona 

zostanie informacja istotna z punktu widzenia celów 

rozpoznawania, a w przestrzeni cech uwzględni się 

wyłącznie cechy mało ważne - to straty tej nie da się 

zrekompensować żadnymi późniejszymi wysiłkami. 



Ważną rolę przy rozpoznawaniu może pełnić 

operacja transformacji przestrzeni cech, która 

może sprzyjać odseparowaniu rozważanych 

klas obiektów. 

Oryginalne 

dane przed 

transformacją 

Dane po 

transformacji, 

przekształcone 

w celu ułatwienie 

rozpoznawania 



Czasem dane pomimo transformacji 
pozostają wymieszane, chociaż ich 
statystyka wykazuje polepszenie. 



Dotychczas stale zakładaliśmy, 

że wszystkie cechy  

xj (j = l, 2,  , n)  

są dostępne równocześnie. 

 

Tymczasem proces pozyskiwania 

cech może wiązać się z pewnymi 

trudnościami (na przykład 

kosztami) i zwykle jest rozłożony 

w czasie.  



Przykład: W diagnostyce medycznej 

poszczególne badania, których wynikiem są 

kolejno wykrywane symptomy (rozważane tu 

jako cechy, będące podstawą rozpoznawania) 

są uciążliwe dla pacjenta i obciążające 

finansowo dla placówki diagnozującej.  
 

Jeśli zatem można podjąć decyzję na podstawie 

analizy tylko niektórych cech xj (j = 1, 2,, m), to 

wówczas można sobie (i pacjentowi) zaoszczędzić 

trudu określania symptomów xm+1,,xn, co może 

stanowić istotny zysk i przyspiesza rozpoznanie.  



Kolejne pozyskiwanie 

podzbiorów zbioru wszystkich 

możliwych cech X charakteryzuje 

tak zwane rozpoznawanie 

etapowe.  

Dla tego przypadku zapiszemy 

odwzorowanie B  

w zmodyfikowanej postaci: 

 

Be : D  2X 



Omówione odwzorowanie B 

może być traktowane jako samo 

tylko zbieranie danych 

o właściwościach (features) 

rozpoznawanego obiektu d  D.  

 

Natomiast kolejne odwzorowanie 

C : X  L traktowane musi być 

znacznie poważniej.  



W odwzorowaniu tym chodzi o 

ustalenie pewnej miary podobieństwa 

nieznanego obiektu d  D do 

poszczególnych klas Di 

indeksowanych numerami i  I.  

Klas jest (z definicji) L, dlatego  

w wyniku odwzorowania C powstaje 

L liczb rzeczywistych i z tego powodu 

docelowym zbiorem w odwzorowaniu 

C jest L.  



Obliczanie funkcji przynależności 

 C : X   L  
polega na wyznaczeniu dla zadanego punktu 

przestrzeni cech x  X odpowiadającego d  D  
L wartości Ci   (liczb rzeczywistych), 

które mogą być interpretowane jako miary 

podobieństwa obiektu d  D kolejno do 

wszystkich wchodzących w rachubę klas. 



Ci jest miarą przynależności  

obiektu d do i-tej klasy,  

 
przy czym i przebiega wszystkie 

wartości od 1 do L, gdzie L jest 

liczbą możliwych klas. 



Funkcje przynależności 

 C : X  R L  

 budowane są różnie w różnych 

metodach rozpoznawania i tym 

właśnie te metody się głównie 

pomiędzy sobą różnią. 



Na ogół istota problemu polega na 

tym, jak określić wszystkie funkcje 

przynależności Ci(x) znając wyłącznie 

ciąg uczący  

 

 U = {  xk, ik ; k = 1,2, ..., N  } 

 
gdyż w typowych zadaniach rozpoznawania taka jest 

jedyna dostępna informacja o tym, jak wygląda 

reguła rozpoznawania (w sposób jawny nieznana) 



Odnośnie funkcji przynależności 

możemy jedynie sformułować 

postulat, aby wszystkie konkretne 

obiekty dk należące do określonej 

klasy o numerze ik były wskazywane 

maksymalną wartością  

funkcji przynależności  ( x*k) 

która powinna być większa od 

wszystkich pozostałych wartości 

Ci(x* k) dla i  ik.  

C i
k



Oczywiście postulat taki znacznie 

łatwiej sformułować, niż go 

praktycznie spełnić. Dlatego 

musimy rozważać dalej wiele 

różnych metod rozpoznawania, 

gdyż w literaturze proponuje się 

rozmaite definicje funkcji Ci(x*k) 

i diametralnie różniące się 

techniki ich konstruowania.  



Do tego wątku jeszcze wrócimy 



W odróżnieniu od zróżnicowanego budowania 

funkcji Ci(x) samo podejmowanie decyzji 

F : R L  I  {io} 
na ogół odbywa się już w sposób ujednolicony. 

 
Ważne jest w powyższej definicji to, że obok 

konkretnych rozpoznań o przynależności 

obiektu d  D opisywanego wektorem cech 

x* X do konkretnej klasy i  I, możliwa jest też 

odpowiedź wymijająca („nie wiem” i0 ) 



Zazwyczaj przyjmuje się regułę 

majoryzacyjną, opisaną 

następującym wzorem: 

 

x*X ( F( C1(x*), C2(x*),..., CL(x*)) = i     

    pI, pi  Cp(x*) < Ci(x*) )  

Oznacza to, że obiekt d * D charakteryzowany wektorem x*X 

zaliczony będzie do tej klasy iI, której funkcja przynależności 

Ci(x*) ma największą wartość wśród C1(x*), C2(x*),..., CL(x*). 



Decyzję neutralną io można przy tym podejmować  

w kilku dalej omówionych przypadkach  

(do wyboru przez projektanta algorytmu):  

Na przykład gdy stopień dominacji funkcji przynależności Cp(x*) dla 

klasy p maksymalnej (co do bieżącej wartości w punkcie x*) nad 

kolejną następną co do wartości funkcją przynależności Cr(x*) jest zbyt 

mały (mniejszy od założonej wartości e) 

 qI, p q   Cq(x*)  Cp(x*)   

 jednak   rI: Cp(x*) - Cr(x*) < e  



Sytuacja ta zilustrowana jest na rysunku 

 

F(.) = i0 ponieważ dominacja 

„zwycięskiej” klasy jest 

zbyt słaba! 



 

Neutralną decyzję (oznaczającą brak rozpoznania) 

należy też przyjąć, gdy wartość dominującej funkcji 

przynależności Cp(x*) jest generalnie za mała 

(mniejsza od założonej wartości progowej e) 

  

  qI, p  q   Cq(x*  ) Cp(x*  )    

  ale zarazem   Cp(x*  ) < e  



Wracamy do kwestii budowy 

funkcji przynależności 



Pojęcie funkcji przynależności 

Ci(x*)  

może być zdefiniowane także  

w przypadku korzystania 

z metod minimalnoodległościowych, 

jednak nie jest to konieczne, bo sam 

algorytm rozpoznawania można 

opisać i zaimplementować także bez 

formalnego wprowadzania funkcji 

Ci(x*). 



W ogólnym przypadku jest to 
wygodna okoliczność.  

 
Funkcje Ci(x*) mają bowiem to 

do siebie, że istnieją, ale są 
nieznane.  



Przy dobrze dobranym zbiorze cech 

poszczególne klasy obiektów tworzą w  

przestrzeni cech wyraźnie wyróżnialne zbiory. 

Decyzję o przynależności nowego 

(nieznanego) obiektu do jednej z wcześniej 

znanych (zapamiętanych) klas... 

można podjąć na 

podstawie tożsamości 

najbliższego znanego 

obiektu 

? 

... po wyznaczeniu jego cech ... 



•Dlatego we wszystkich praktycznych 

zastosowaniach posługujemy się możliwie 

najlepszymi przybliżeniami Ci(x*) otrzymanymi  

na podstawie ciągu uczącego (lub na podstawie 

innych danych, na przykład probabilistycznych).  
 

•Podejście takie jest bardzo praktyczne, gdyż dla 

uzyskania skutecznej metody rozpoznawania 

potrzebujemy wystarczająco dobrych funkcji 

Ci(x* ), natomiast wcale nie musimy się 

domagać znajomości ich optymalnych postaci. 



Omówimy teraz metodę budowy funkcji 

Ci(x*) na podstawie zbioru uczącego. 

U = {  xk, ik ; k = 1,2, ..., N  } 

Warto zauważyć, że mimo pewnego 

podobieństwa do klasycznego zadania 

aproksymacji, budowa funkcji Ci(x*) 

w zadaniach rozpoznawania jest 

specyficznie odmienna. 



Zakładamy, że funkcję przynależności 

Ci(x* ) można rozwinąć w szereg 

względem ustalonej rodziny funkcji  

  

 


0w

w

i

wV iI   x*X   Ci(x* ) = (x* ) 

gdzie użyte funkcje bazowe   w(x* )  tworzą arbitralnie 

wybraną uporządkowaną rodzinę  

 =  1(x
*  ), 2(x

*  ),   

i

wV Współczynniki rozwinięcia  (i = l, , L; 

w = 1, 2,  ), nazywane wagami, 

wyznaczają konkretną funkcję Ci(x* ). 



Załóżmy, że funkcje przynależności Ci(x* ) 

dobrze rozwijają się w szereg względem 

wybranej rodziny funkcji , w wyniku czego 

wartości wag dla w > m mogą być pominięte 

ponieważ dla dowolnie małego e 

W efekcie można stosować zapis 

iI    w > m  i

wV  e 

Ci(x* ) = 


m

w

w

i

wV
0

 (x* ) 

zdecydowanie nadający się już do tego, by go 

stosować w praktyce 



Dzięki podanej własności do określenia 

wszystkich funkcji przynależności Ci(x* ) 

wystarczy wyznaczyć tylko L m 

współczynników 

i

wV
 które są też jedyną konieczną do zapamiętania 

informacją przy dalszym rozpoznawaniu.  

W stosunku do konieczności pamiętania całego 

ciągu uczącego U (co było wadą metod 

minimalnoodległościowych) jest to duża 

oszczędność. 



Zasadnicza trudność przy 

stosowaniu w praktyce 

aproksymacyjnych metod 

rozpoznawania obrazów wiąże 

się z koniecznością wyboru 

rodziny funkcji .  



Nie może to być dowolnie wybrana 

rodzina funkcji.  

Co więcej, wiadomo że rodziny funkcji 

powszechnie wykorzystywane  

w matematyce i informatyce np. do 

wyliczania rozwinięcia funkcji w szeregi 

potęgowe Taylora lub MacLorana (a więc 

rozwinięcia z użyciem wielomianów) mają 

w zadaniu rozpoznawania istotne wady. 

Funkcje użyteczne dla naszych celów 

musza spełniać znacznie więcej warunków. 



Po pierwsze, trzeba zapewnić dobrą rozwijalność 

funkcji Ci(x* ) (o których nie wiemy nic poza tym, że 

istnieją!) w szereg względem funkcji rodziny  

(szeregi potęgowe ten akurat warunek spełniają).  

Po drugie, wygodnie jest dysponować 

rodziną funkcji ortogonalnych to 

znaczy spełniających warunek 

 

 
n

vumvu    ,,1, u(x
* )  v(x

* ) d x* = 0 

Dzięki temu możemy zajmować się poszczególnymi funkcjami w(x*  ) 

i ich wpływem na ostateczną postać funkcji przynależności, bez 

konieczności rozpatrywania wpływu dwu różnych składowych 

nawzajem na siebie. 



Wygodnie jest też zażądać, by 

poszczególne funkcje bazowe były 

unormowane - tj. by spełniały warunek: 

w(x*  )2 d x*   = 1  
n

mw    ,,1

Mamy wtedy pewność, że (pomijając wagi) wszystkie użyte funkcje 

bazowe są jednakowo ważne względem siebie.  

Połączenie ortogonalności i unormowania daje nam ortonormalność 

funkcji bazowych i powoduje, że poszczególne wagi  
i

uV

mogą być wyznaczane niezależnie, a błąd wyznaczenia jednej  

z nich nie wpływa na błędy wyznaczenia pozostałych. 



Jak widać problem znalezienia 

odpowiedniej rodziny funkcji 

bazowych jest stosunkowo złożony . 

Niewiele wiedząc o charakterze funkcji 

przynależności Ci(x* )... 

 
(ale zakładając że znamy ich wartości w wybranych 

punktach składających się na ciąg uczący U) ... 

  

możemy zastanowić się jak wyglądają granice 

rozdzielające dwie klasy. 



Ponieważ granica to zbiór punktów 

należących do obu klas, zatem punkty 

granicy rozdzielającej klasy u i v 

spełniają równanie: 
Cu(x*  ) = Cv(x* )   

co oznacza, że równaniem granicy jest: 
Cu(x*  ) - Cv(x*  ) = 0  

 
Jest to w ogólnym przypadku równanie 

hiperprzestrzeni (hiperpowierzchni) - czyli 

podprzestrzeni o wymiarze o jeden mniejszym 

niż wymiar całej przestrzeni.  



Gładkość granic obszarów  

w przestrzeni X determinuje  

małą dziwaczność funkcji Ci(x*  ).  

Użyte pojęcie dziwaczności, ma 

charakter intuicyjny i nieformalny, 

ale można je przybliżyć na przykład 

w ten sposób, że funkcję będziemy 

uważać za tym bardziej dziwaczną im 

więcej ma ekstremów w pewnym 

ustalonym przedziale zmienności 

swoich argumentów.  



Ogólnie celowe jest postulowanie 
małej „dziwaczności” funkcji 

rozdzielających. 

Postulat małej dziwaczności linii granicznej może 

posłużyć do tego, by uwiarygodnić możliwość 

„skrócenia” formuły funkcji przynależności. 

 

Może to być dodatkowa wskazówka dotycząca tego, w jaki 

sposób należy budować potrzebną rodzinę funkcji . 
Jeśli bowiem rodzinę tę wybierzemy w ten sposób, aby ze wzrostem numeru 

porządkowego w harmonik w(x* ) rosła ich dziwaczność, to wówczas możliwość 

„skrócenia” formuły funkcji przynależności będzie prostą konsekwencją faktu, że 

do budowy funkcji w ograniczonym stopniu dziwacznej nie trzeba używać wysoce 

dziwacznych składowych. 



Mało skomplikowanym kształtom granic 

obszarów klas odpowiadają mniej dziwaczne 

funkcje rozgraniczające. 

  
 



Dziwaczność funkcji rozdzielających rośnie 

wraz ze wzrostem komplikacji granic. 

  



Postulaty pod adresem funkcji :  
ma to być rodzina ortonormalnych funkcji n 

zmiennych, cechująca się właściwością wzrastającej 
dziwaczności. 

Niech fu(z) (u = 0,1,2, ) będzie rodziną ortonormalnych funkcji 

jednej zmiennej o rosnącej dziwaczności. Wówczas można budować 

rodzinę , korzystając z formuły kanonicznej: 

w(x*) = 


n

j 1

fuj(xj) 

w której spełniony musi być warunek 




n

j

ju
1

= w 



Tym sposobem np. dla n =3 przy w = 0 otrzymamy jedną funkcję: 

 

0(x
*  ) = 0(x1, x2, x3) = f0(x1)  f0(x2)  f0(x3), 

 

przy w =1 otrzymamy trzy możliwe funkcje 1(x
*  ): 

 

1(x
*  ) =  f1(x1)  f0(x2)  f0(x3)  

1(x
*  ) =  f0(x1)  f1(x2)  f0(x3)  

1(x
*  ) =  f0(x1)  f0(x2)  f1(x3), 

 

zaś przy w = 2 sześć możliwych funkcji 2(x
*  ) 

 

2(x
*  ) =  f1(x1)  f1(x2)  f0(x3) 

2(x
*  ) =  f1(x1)  f0(x2)  f1(x3) 

 2(x
*  ) =  f0(x1)  f1(x2)  f1(x3)  

2(x
*  ) =  f2(x1)  f0(x2)  f0(x3)  

2(x
*  ) =  f0(x1)  f2(x2)  f0(x3) 

 2(x
*  ) =  f0(x1)  f0(x2)  f2(x3).  

 

Możliwych funkcji 3(x
*  ) dla n =3 jest 10, możliwych funkcji 4(x

*  ) jest 15 itd.  



Przykład. Jako rodzinę funkcji jednej zmiennej 

o potrzebnych nam własnościach rekomendować 

można rodzinę funkcji trygonometrycznych 

fu(z) = cos u  z 

   

możemy zaobserwować rosnącą dziwaczność funkcji 

trygonometrycznych dla kolejnych wartości u.  



Łatwo też sprawdzić warunek 

ortogonalności: 

0
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i unormowania: 
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Innymi przydatnymi funkcjami 

mogą być wielomiany Czebyszewa 

fu(z) = 

fu(z) = 

u

uu zzzz

2
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albo Legendre'a 



Mając wybraną ustaloną rodzinę funkcji , 

stajemy przed problemem: w jaki sposób na 

podstawie ciągu uczącego U określić wartości 

współczynników wagowych    
i

uV
Na początek rozważmy szczególny przypadek przy założeniu, że  

m = n  

oraz 

u(x
* ) = xu 

przy czym dla większości funkcji  z definicji przyjmujemy 

0(z)  1 



Wzór dla funkcji przynależności przyjmuje w 

rozważanym przypadku formę funkcji liniowej 

Ci(x*) = 


n

u

u

i

u xV
1

+ 
iV0

Warto przy tym zauważyć, że reguła rozpoznawania dana powyższym 

wzorem nie ma bynajmniej wyłącznie teoretycznego znaczenia. 

Przeciwnie, jest to metoda ze wszech miar godna uwagi jako 

praktyczne narzędzie, warte zastosowania we wszystkich tych 

przypadkach, w których natura rozważanego problemu pozwala na 

zastosowanie takiej prostej reguły. Stosowalność tego wzoru jest 

bowiem ograniczona do zadań, w których obszary w przestrzeni cech 

mogą być rozgraniczane hiperpłaszczyznami (separowalne liniowo). 

 



Podział przestrzeni cech za pomocą 

liniowych funkcji dyskryminacyjnych 



Ponieważ w praktyce prawie nigdy nie wiadomo, czy 

rozważany problem jest separowalny liniowo, przeto celowe 

jest we wszystkich przypadkach podejmowanie próby 

wykorzystania tej metody z gotowością do zaniechania jej 

w przypadku generacji zbyt dużej liczby błędów. 

 

 

 

Przykład problemu separowalnego liniowo     Przykład problemu nieseparowalnego liniowo     



Tam gdzie nie da się podzielić przestrzeni jedną funkcją liniową  

można użyć kilku 



Argumentami przemawiającymi za 

celowością stosowania funkcji przynależności 

w postaci linowej są między innymi: 

 • minimalna liczba koniecznych do pamiętania elementów (potrzeba 

jedynie L (n+1) współczynników ); 

• prosty w realizacji algorytm „uczenia" (ustalania na podstawie 

ciągu uczącego U wartości V i ); 

• bezpośredni związek algorytmu z intuicyjną metodą „najbliższej 

mody” NM; 

• prostota realizacji algorytmu rozpoznawania (funkcję liniową 

łatwo można zaprogramować albo zrealizować w formie układu 

elektronicznego); 

• prosty związek pomiędzy liniową funkcją przynależności  

a popularnymi sieciami neuronowymi; 



W metodzie NM rozpoznajemy obiekt x*   jako 

należący do tej klasy i, dla której odległość 

2(x* , Mi) = 



n

u
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uu mx
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jest minimalna.  Ale można przekształcić: 
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zatem można go pominąć i rozpatrzyć jedynie fragment 

Składnik 
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jest identyczny dla wszystkich klas i ich nie różnicuje 
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Im ten fragment będzie większy 

tym odległość będzie mniejsza 

Czyli to jest funkcja przynależności! 



Zatem funkcja liniowa jest w istocie funkcję 

przynależności dla metody NM 

Ci( x*) = 
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może być bowiem łatwo utożsamione z  

Ci(x*) = 


n

u

u

i

u xV
1

+ 
iV0

po wykonaniu oczywistych podstawień: 

i

v
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u mV 2 
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przy czym - odmiennie niż w metodzie NM - twórca algorytmu nie musi 

się kłopotać wyszukiwaniem wzorców Mi gdyż odpowiednie obliczenia 

są dokonywane automatycznie w toku procesu uczenia  



Po ustaleniu formy funkcji przynależności (na przykład jako 

funkcji liniowej) przychodzi pora na uczenie, czyli na określenie 

wartości współczynników 

i

uV (i = l, , L; u = 0, 1, , n) 

na podstawie ciągu uczącego U = {  x*k, ik  } 
Przed zaproponowaniem odpowiedniej reguły uczenia wygodnie 

będzie wprowadzić kilka oznaczeń. Rozszerzmy wektor cech x* , 

wprowadzając składową o numerze 0 wartości (zawsze) 

wynoszącej l; tak poszerzony wektor oznaczmy następująco: 

x* =  x0, x1, x2, , xn   1, x1, x2, , xn 

Oznaczmy ponadto wartość funkcji decyzyjnej F dla obiektu x* k 

ciągu uczącego U przez Fk 



 

W wyniku pokazu obiektu x* k obliczane są (na 

podstawie wartości Vi(k) ) wszystkie funkcje 

przynależności Ci(x*k), a na ich podstawie 

podejmowana jest próba rozpoznawania, dająca w 

efekcie (zgodnie z przyjętą konwencją) decyzję Fk 

Przy czym Fk  I 

Wprowadzimy ponadto notację ułatwiającą śledzenie zmian 

wartości współczynników Vi w czasie prezentacji kolejnych 

obiektów ciągu uczącego U. W tym celu wartości tych 

współczynników, obowiązujące w k-tym kroku procesu uczenia 

podczas pokazu obiektu x*k o przynależności ik oznaczymy i

uV (k) 

Fk = F(C1(x*k), C2(x*k), , CL(x*)) 



Reguła uczenia, pozwalająca 

systematycznie (z kroku na krok) 

ulepszać zestaw wag Vi(k) na 

podstawie znajomości x*k, ik oraz Fk, 

jest następująca: 
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przy czym u = 0, l, 2, , n. 



Metoda ta ma prostą interpretację geometryczną  

 



Należy zauważyć, że w procesie uczenia 

ulegają zmianie jedynie wagi tych 

funkcji, które albo powinny były (i = ik), 

albo w rzeczywistości (i = Fk) przyjęły 

wartości maksymalne; pozostałe Vi(k) 

pozostają bez zmian dla kroku (k + l) 

 .,,0,)()1( nuFiiikVkV ki
u
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W przypadku kiedy próba rozpoznawania obiektu 

powiedzie się (co oznacza, że Fk = ik), wówczas żaden ze 

współczynników wagowych nie ulega zmianie, gdyż 

korekty zadawane wzorami dla Fk oraz dla ik znoszą się 

wzajemnie. Proces uczenia zatrzymuje się sam. 



Można udowodnić, że niezależnie od sposobu 

wybrania początkowych wartości 

współczynników wagowych Vi(1), po 

skończonej liczbie pokazów obiektów ciągu 

uczącego {x* k,ik} nastąpi ustalenie wartości 

Vi(k) , pozwalające bezbłędnie klasyfikować 

wszystkie obiekty. 

 

Naturalnie teza przytoczonego twierdzenia funkcjonuje jedynie 

wtedy, gdy rozdzielenie za pomocą hiperpłaszczyzn jest w ogóle 

wykonalne lub - formułując to samo inaczej - gdy istnieją funkcje 

liniowa, pozwalające na bezbłędne rozpoznawanie. 

Formalnie poprawne rozpoznawanie jest zapewnione jedynie dla 

obiektów ciągu uczącego, ale zakładając jego reprezentatywność 

możemy przypuszczać, że gwarancja obejmuje wszystkie obiekty. 



Jeśli obszary rozpoznawanych klas są liniowo 

separowalne, to kolejne wartości współczynników 

wagowych uzyskiwane w czasie uczenia dążą 

asymptotycznie do pewnych ustalonych wartości 

 



Brak możliwości liniowej separacji klas 

objawia się tym, że wartości współczynników 

wagowych wykazują niegasnące oscylacje  

 



Mechanizm powstawania oscylacji współczynników 

 



Sposób pokonania braku liniowej 

separowalności: funkcje odcinkowo-liniowe 

 



Sposób pokonania braku liniowej separowalności: 

sztuczne zwiększenie liczby klas 

 



Sposób pokonania braku liniowej separowalności: 

sztuczne zwiększenie liczby wymiarów przestrzeni cech 

 



Sposób pokonania braku liniowej separowalności: 

zastosowanie nieliniowych funkcji przynależności 

Ci(x*) = 


m

u

u

i
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Funkcje takie można uczyć przy użyciu tej samej 

metody, jak opisana wyżej dla funkcji liniowych, 

pod warunkiem zastosowania podstawienia: 

x*
w = w(x* );    w=0,1,,m 

Wówczas 

Ci(x*) = Ci(x*) =  


m

u

i

uV
0

x*
u 



Możemy to interpretować między 

innymi w ten sposób, że z pomocą 

rodziny funkcji  wstępnie realizuje się 

transformację: 

 n-wymiarowej przestrzeni cech  

w m-wymiarową przestrzeń „prostującą", 

to znaczy taką, w której obszary należące 

do różnych klas, nieseparowalne liniowo 

w oryginalnej przestrzeni cech, dają się 

już rozgraniczać hiperpłaszczyznami  



Ocena szans powodzenia rozpoznawania  

w konkretnym zadaniu z wykorzystaniem 

metod funkcji przynależności Ci(x* ) 

mających postać agregatów określonych 

funkcji u jest bardzo trudna.  

Jednak w sposób dość ogólny można 

wykazać, że prawdopodobieństwo 

poprawnego rozpoznania wyraźnie 

wzrasta przy przejściu od funkcji 

Ci(x*  ) liniowych do - bogatszych  

w możliwości - funkcji nieliniowych.  



Dzieje się tak dlatego, że na ogół 

m >> n.  

Na przykład dla funkcji Ci(x* ) kwadratowej  

m = n(n + 3)/2,  

zaś dla funkcji Ci(x* ) będącej wielomianem stopnia  

,1
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Metody minimalnoodległościowe 





Przykłady skupisk wzorców w przestrzeni cech oraz 

sposób klasyfikacji nowego elementu 

 



W dobrze zdefiniowanej przestrzeni cech 

obiekty się grupują 



Wyniki identyfikacji podatności  i łącznego oporu układu 

oddechowego w grupie osób zdrowych i ze stwierdzonym 

schorzeniem układu oddechowego 



Niektóre ze składowych wektora 

cech mogą być czasem nieznane 

Zazwyczaj takie brakujące dane uzupełnia się wstawiając wartości 

średnie 

Bywa to jednak ryzykowne! 



Do metod aproksymacyjnych należy 

metoda wektorów wspierających 

SVM 



Metoda „Support Vector Machines” (SVM) 

polega na budowie powierzchni rozgraniczającej 

zbiory punktów, reprezentujących rozpoznawane 

klasy, czyli jest metodą typu aproksymacyjnego. 

 

Dla zapewnienia najlepszego przebiegu linii 

granicznej uwzględniane są wyłącznie punkty z 

rozgraniczanych klas, które leżą  

w bezpośrednim sąsiedztwie linii granicznej. Te 

punkty właśnie nazywane są „wektorami 

wspierającymi” czyli Support Vectors  



W metodzie SVM dąży się do znalezienia takiej 

przestrzeni wejściowej, w której pomiędzy obiekty 

należące do różnych klas udaje się wprowadzić 

hiperpłaszczyznę o maksymalnym marginesie 





Jest jeszcze wiele innych metod 

rozpoznawania, ale o nich w 

razie potrzeby doczytacie z łatwo 

dostępnej literatury 



I tak się kończy wykład  

Technik Obrazowania Medycznego  


