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Przykład zagadnienia 
wymagającego sztucznej 

inteligencji:  
 

Rozpoznawanie obrazów 

Rozpoznawanie obrazów 

Janek! Ania? 

Nawet największe superkomputery pewnych 
rzeczy nie potrafią zrobić! 

Istota rozpoznawania polega na zamianie obrazu 
na decyzję. Nie jest to łatwe! 

Obraz cyfrowy 
jako zbiór punktów 

Program analizujący 
zbiór punktów 
i rozpoznający 

obiekt na obrazie 

Decyzja: 
To jest łabędź! 

Istnieje teoria, że podczas ludzkiej percepcji wzrokowej 
poszczególne cechy obrazu pobudzają oddzielne ośrodki w mózgu 

Teraz trochę szczegółów 

Zbiór obiektów lub zjawisk 
podlegających rozpoznawaniu 

oznaczać będziemy D.  
Zbiór D może (zależnie od zastosowania) zawierać różne elementy d  D. Mogą to być 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 albo hałasy generowane przez uszkodzoną maszynę. Można rozpoznawać także mnóstwo innych 
rzeczy, na przykład stany pogody albo wiarygodność kredytobiorców w banku.  

 
Pełna lista potencjalnie możliwych obszarów zastosowań (czyli zbiorów D) jest bardzo długa, bowiem ogromnie bogata jest zbiorowość możliwych 

(już odkrytych lub dopiero czekających na swych odkrywców) zastosowań techniki rozpoznawania. 
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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. 
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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. 
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, takiej 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 tradycją) 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 
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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  

Przestrzeń cech i sposób jej tworzenia 

twarz wąska - szeroka

oc
zy

 b
lis

ko
 -

da
le

ko

twarz wąska - szeroka 

o
c
z
y
 b

lis
k
o
 -

 d
a
le

k
o
 

Obiekt 

Punkt w przestrzeni cech 
reprezentuje obiekt 

Zbiorowość 
rozpoznawanych 
obiektów 

Obrazy reprezentowane przez 
punkty w przestrzeni cech 

Przykładowa struktura przestrzeni cech dla 
rozpoznawania: przypadek cech ilościowych 
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Przypadek, kiedy przestrzeń X 
traktowana będzie jako 

n-wymiarowa przestrzeń 
euklidesowa (X n) jest 

najwygodniejszy, ale nie jest to 
przypadek jedyny możliwy. 

Przykładowa struktura przestrzeni cech dla rozpoznawania: 
przypadek cech jakościowych binarnych 

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. 

Przykładowa struktura przestrzeni cech dla rozpoznawania: 
przypadek cech jakościowych wielowartościowych 

Przykłady skupisk wzorców w przestrzeni cech oraz 
sposób klasyfikacji nowego elementu 

 

Dane, które się niedobrze separuję w przestrzeni o małej wymiarowości – 
mogą się dobrze rozdzielać w przestrzeni wielowymiarowej 
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W przyjętej przestrzeni cech obiekty należące do jednej klasy powinny się 
grupować razem i separować od obiektów innych klas 

Istota rzeczy polega na tym, żeby w przestrzeni cech 
rozdzielić odpowiednie obszary 

Zależnie od  sposobu rozmieszczenia  
w przestrzeni cech punktów reprezentujących 

obiekty należące do różnych klas rozpoznawanie 
może być łatwiejsze lub trudniejsze 

Czasem dla podjęcia poprawnej decyzji 
potrzebne są dodatkowe informacje 

Konkretny przykład zadania średnio trudnego Konkretny przykład zadania bardzo trudnego 
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Ilustracja problemów przy rozpoznwaniu twarzy: 
różnic oświetlenia (a), pozy (b) i wyrazu twarzy (c) 

Reguła podejmowania decyzji w przypadku algorytmu NN zakłada, 
że nieznany obiekt zostanie zaklasyfikowany do tej klasy, do której 

należy obiekt ciągu uczącego, położony najbliżej niego  
w przestrzeni cech  

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 ... 

Typowanie najbliższych sąsiadów dla punktu 
podlegającego rozpoznawaniu 

Uzupełnianie danych generowanych w 
trakcie uczenia 

Prosta metoda rozpoznawania na podstawie 
„najbliższego sąsiada” może się okazać zawodna. 
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O rozpoznaniu nie decyduje jeden 
sąsiad (nawet najbliższy), ale pewna 

zbiorowość 

Stabilniejsze rozpoznawanie zapewniają 
metody odwołujące się do wielu sąsiadów. 

Reguła -NN z sumą rang ( = 6).  Przykład użycia reguły -NN dla =3  

Obiekt x zostanie przypisany do klasy „czerwonej”  

Wybór wartości  musi być wynikiem kompromisu Przykłady konkretnych wyników rozpoznawania w zależności od parametru   
(na osi poziomej) w zadaniu rozpoznawania fonemów – dla różnych metryk. 
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Punkty wzajemnie najbliższe  

Wyznaczenie punktów wzajemnie najbliższych pozwala 

wyodrębnić obszary, w których wiarygodność decyzji jest mała  

Zależność wiarygodności decyzji  
od stopnia separowalności klas  

 

Miary odległości jako czynnik determinujący sposób 
działania minimalnoodległościowych metod 

rozpoznawania obrazów 

Modelowa miara odległości:  

  metryka Minkowskiego 

Miara euklidesowa i metryka „miejska” (znana również jako „Manhattan” są oczywiście 
specjalnymi przypadkami miary Minkowskiego odpowiednio dla  
 α = 2   i   α = 1. 

Inną popularną miarą odległości jest miara Mahalanobisa: 

Gdy Σ jest macierzą kowariancji zbiorowości wektorów X  i  Y , to miara ta wyznacza 
odległości we współrzędnych uzyskanych metodą składowych głównych. Nie jest to 
jednak jedyna możliwa interpretacja tej metryki. 
 
 
 
W charakterze miary można użyć bardziej ogólnej formy kwadratowej z dowolną 
dodatnio określoną macierzą Q ustaloną dla danego problemu: 

W niektórych zastosowaniach najkorzystniejsza jest miara Czebyszewa: 

W innych przypadkach użyteczna okazuje się funkcja Canberra: 

czy też odległość χ2: 

gdzie sumi jest sumą wszystkich wartości cechy i ze zbioru trenującego, a sizex 

i  sizey są sumami wszystkich wartości wektorów x i y. Należy zapewnić aby 

wartości sumi, sizex i sizey były różne od zera. 

 

Różnego rodzaju czynniki korelacyjne są również pożądane jako 
„półfabrykat” do stworzenia przydatnej miary odległości (która 

jest jednak wtedy  
odwrotnie proporcjonalna do korelacji). 

 

Z kolei funkcję korelacyjną rangową Kendalla definiuje poniższe wyrażenie: 

Najpopularniejsza jest „klasyczna” korelacja Pearsona: 



2013-06-12 

10 

W przypadku cech rozpoznawanych obiektów o charakterze danych 
jakościowych (nominalnych) popularność zyskała miara VDM 

(ang. Value Difference Metric) 

We wzorze tym Ni (xj) oznacza liczbę wystąpień i-tej dyskretnej wartości cechy j-tej  
w wektorze X, a N(xj) oznacza liczbę wystąpień j-tej cechy w wektorze X.  

Analogiczne oznaczenia dotyczą także wektora Y. 

Odległość VDM pomiędzy dwoma N wymiarowymi wektorami x, y ze składowymi (cechami) o 
wartościach dyskretnych, opisywanych nazwami symbolicznymi, przyjmującymi wartości ze 
zbioru C dyskretnych identyfikatorów (nie koniecznie uszeregowanych według jakiegoś 
porządku) wyraża się wzorem: 

Miary odległości wektorów binarnych 

Rozważane są odległości wektorów binarnych n - elementowych: 

 n
YX 1,0, 

Typowym narzędziem wykorzystywanym do mierzenia odległości takich 
wektorów jest metryka Hamminga  

 



n

i

iiH YXd
1

Metryka Hamminga nie zawsze 
wystarcza, dlatego rozważane są także 

inne miary odległości 

Przy wyznaczaniu potrzebnych miar odległości przydatne będą pomocnicze wartości: 

Łatwo zauważyć, że a, b, c i d są w istocie zliczeniami liczby zgodnych i niezgodnych bitów w obu 
łańcuchach. 


 


 


n

i

ii

ii
otherwise

YX
a

1 .,0

1,1
,  

 

 


n

i

ii

ii
otherwise

YX
b

1 .,0

0,1,1
, 


 


 


n

i

ii

ii
otherwise

YX
c

1 .,0

1,0,1
,  

 

 


n

i

ii

ii
otherwise

YX
d

1 .,0

0,1
, 

Na podstawie wartości a, b, c i d można 
wyznaczyć miary odległości: 

Russel and Rao:  

n

a

dcba

a
f 




Jaccard and Needham:  

cba

a
f




Kulzinski: 

1


cb

a
f

Sokal and Michener:  

n

da

dcba

da
f









Rogers and Tanimoto:  

)(2 cbda

da
f






Yule:  

bcad

bcad
f






W przypadku, kiedy zarówno 
rozpoznawany obiekt,  

jak i wzorzec, z którym się go 
porównuje, nie są pojedynczymi 

punktami w przestrzeni cech, 
możliwe jest zastosowanie  

(do oceny odległości zbioru od 
zbioru) - metryki Hausdorffa. 
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Jeśli znamy definicję odległości punktu  x  od punktu  y  oznaczoną 

jako  d(x,y) i jeśli A  i  B  są  zwartymi  zbiorami punktów, to 

odległość punktu x  od zbioru B dana jest wzorem: 

 

),(max),(),(max),( AydABdorazBxdBAd
ByAx 



),(min),( yxdBxd
By



Rozważmy dwa oznaczenia pomocnicze 

Metryka Hausdorffa określona jest następującym wzorem: 

)},(),,(max{),( ABdBAdBAh 


