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11 Kernele, sieci SVM i sieci GDA

W rozdziale tym rozważamy nastepuj ↪ace zagadnienia:
(a) Co to s ↪a funkcje j ↪adra (kernel functions) K(x,y) i do czego mog ↪a sÃlużyć.
(b) Metoda SVM. Jak dla danych separabilnych (2 grupy danych) skontruować liniow ↪a
funkcj ↪e dyskryminacyjn ↪a określon ↪a w jednoznaczny sposób wg zasady wyznaczania naj-
szerszego pasa granicznego mi ↪edzy obu grupami danych.
(c) Jak uogólnić metod ↪e SVM opracowan ↪a dla danych separabilnych na przypadek danych
nieseparabilnych.
(d) Jak za pomoc ↪a specyficznych przeksztaÃlceń φ(x) przej́sć z przestrzeni obserwowanych
danych Rd do przestrzeni danych przeksztaÃlconych F (feature space) i tam wyznaczać li-
niow ↪a funkcj ↪e dyskryminacyjn ↪a (’the kernel trick’).
(e) Metoda GDA. Jak wizualizować dane dla kilku grup buduj ↪ac nowe zmienne oparte o
kryterium Fishera - które prowadzi do G− 1 kanonicznych funkcji dyskryminacyjnych (G
- liczba klas), i w jakim wzgl ↪edzie s ↪a tu pomocne iloczyny skalarne przeksztaÃlceń φ(x)
speÃlniaj ↪acych warunek Mercera.

Bardzo cz ↪esto b ↪edziemy posÃlugiwać si ↪e iloczynem skalarnym dwóch wektorów (dot pro-
duct) oznaczanym jak niżej:

Niech a,b ∈ Rn oznacza dwa wektory danych. Iloczynem skalar-
nym (a · b) tych wektorów nazywamy wyrażenie

(a · b) = aTb =
n∑

i=1

aibi.

(11.1)

Iloczyn skalarny zdefiniowany w powyṡzy sposób jest w Matlabie obliczany za pomoc ↪a
funkcji dot znajduj ↪acej si ↪e w podstawowym oprogramowaniu Matlabowskim.

11.1 PrzeksztaÃlcenia kernelowe K(x,y) - kernels

Troch ↪e historii

Już od dawna zauważono w zagadnieniach regresyjnych i klasyfikacyjnych, że można otrzymać
bardziej efektywne rozwi ↪azanie, jeżeli oprócz (zamiast) originalnego wektora danych x ∈ Rd

b ↪edzie rozpatrywany rozszerony wektor z = φ(x) zawieraj ↪acy m skÃladowych, gdzie m ≥ d.
PrzykÃladem jest tu przeksztaÃlcenie wielomianowe stopnia p, doÃl ↪aczaj ↪ace do obserwowa-
nych zmiennych x1, x2, . . . , xd ich pot ↪egi aż do stopnia p1 lub iloczyny mieszane postaci
xq1

i xq2
j , q1 + q2 ≤ p1 . Innym przykÃladem jest zastosowanie radialnych funkcji bazowych

omawiane przy okazji sieci typu RBF. Przez zastosowanie przeksztaÃlcenia φ(x) przecho-
dzimy z przestrzeni obserwowanych zmiennych (Rd) do (na ogóÃl) rozszerzonej przestrzeni
F o wymiarze m nazywanej Feature space, czyli przestrzeni ↪a zmiennych przeksztaÃlconych.

Zauważono również, że bardzo cz ↪esto rozwi ↪azania zagadnień regresji i korelacji zależ ↪a
od macierzy kowariancji rozpatrywanych zmiennych, zebranych w postaci tablicy danych
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X = (xij). Jak wiadomo, macierze kowariancji oblicza si ↪e z iloczynów skalarnych otrzymy-
wanych jako X̃T X̃, przy czym X̃ jest wystandaryzowan ↪a (na średni ↪a równ ↪a zero) macierz ↪a
danych; a wtedy obliczenia mog ↪a być wykonane za pomoc ↪a funkcji dot zdefiniowanej wzo-
dem 11.1, wykonanych na wektorach kolumnowych macierzy X̃.

Podstawowe definicje i twierdzenia

Przechodzimy teraz do bardzo ważnego poj ↪ecia kernela, ang. kernel function. Poj ↪ecie
to byÃlo używane wi ↪ecej niż 50 lat temu w kontekscie czysto teoretycznych badań linio-
wych przestrzeni wektorowych, przestrzeni Banacha i przestrzeni Hilberta [2]. W dalszym
ci ↪agu przytaczamy definicje z tego źródÃla. Polecamy również slajdy Lamperta i Maschko
z tutorialu prowadzonego na konferencji z Computer Vision w czerwcu 2009 r. [8].

Niech X oznacza niepusty zbiór wektorów danych.
• Funkcj ↪e ψ : X×X 7→ R nazywamy dodatnio określonym kernelem (p.d. Mercel kernel),
wtedy i tylko wtedy gdy

n∑

i=1

n∑

k=1

cjckψ(xj,xk) ≥ 0

dla wszystkich n ∈ N , x1, . . . ,xn ⊆ X, oraz c1, . . . , cn ⊆ R.
• Iloczyn skalarny jest przykÃladem kernela Mercerowskiego.
• Dla każdego dodatnio określonego kernela ψ(x,y) zachodzi nast ↪epuj ↪aca nierówność:

|ψ(x,y)|2 ≤ ψ(x,x)ψ(y,y).

Na bazie zdefiniowanego kernela ψ możemy zdefiniować pseudonorm ↪e: ||x||ψ .
=

√
ψ(x,x).

Nast ↪epne twierdzenie pokazuje, jak z kernela Mercera możemy utworzyć iloczyn ska-
larny.

• Twierdzenie. Niech K(x,y) oznacza funkcj ↪e symetryczn ↪a dwóch wektorów b ↪ed ↪ac ↪a
kernelem, tak ↪a że ∀x,y ∈ X, X ⊆ R. Wtedy możemy określić przeksztaÃlcenie φ : X 7→ F ,
takie że

K(x,y) = φ(x) · φ(y).

Przestrzeń F , do której nast ↪epuje mapowanie, jest nazywana przestrzeni ↪a zmiennych prze-
ksztaÃlconych (Feature space).

W ten sposób kernel K indukuje mapowanie bezpośrednie (explicit mapping) – gdy
mapowanie φ jest znane, oraz mapowanie pośrednie (implicit mapping), gdy φ nie jest
znane.
Przytoczone twierdzenie mówi, że przeksztaÃlcenie Φ istnieje. W dowodzie wykorzystuje si ↪e
rozkÃlad SVD oraz wÃlasność dodatniej określoności macierzy K = (kij)

n
i,j=1.

Tak wi ↪ec Φ jest funkcj ↪a mapuj ↪ac ↪a

φ : Rn 7→ F .

WÃlasność ta jest podstawow ↪a tzw. triku kernelowego (kernel trick) używanego w me-
todzie SVM, GDA i in. Oddajemy gÃlos Camastrze [1]:

... map the data into some other scalar product space (feature space) F by
means of a nonlinear mapping like the above, and perform the linear algorithm
(like decision boundary for 2 classes) in the feature space F . In many cases the
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mapping φ cannot be explicitly computed, due to the high-dimensionality of F .
But this is not an obstacle, when the decision function requires the evaluation
of scalar products φ(x) · φ(y), and not the pattern φ(x) in explicit form. ...

Zastosowanie kerneli w analizie dyskryminacyjnej

Mamy dwie grupy (klasy) danych i chcemy wyznaczyć funkcj ↪e dyskryminacyjn ↪a która
pozwoliÃlaby nam wyznaczyć granic ↪e miedzy obu klasami. Najprostsz ↪a funkcj ↪a jest funkcja
liniowa g(x) = w ·x+b, ale okazuje si ↪e, że taka funkcja może być nieskuteczna, gdy granica
mi ↪edzy obu grupami – rozpatrwanymi w przestrzeni Rd (obserwowanych zmiennach) jest
nieliniowa.

Jeśli spodziewamy si ↪e nieliniowej granicy mi ↪edzy grupami danych, możemy post ↪apić
nast ↪epuj ↪aco: Mapujemy dane za pomoc ↪a przeksztaÃlcenia φ do przestrzeni Hilberta F z
iloczynem skalarnym zdefiniowanym jako

K(x,y)
.
= φ(x) · φ(y). (11.2)

Rzważane zagadnienie rozwi ↪azujemy w przestrzeni F stosuj ↪ac tam proste algorytmy li-
niowe. Jest wiele doniesień z literatury, że taki sposób post ↪epowania jest bardzo skuteczny,
a autorzy tych doniesień otrzymywali dobre rozwi ↪azania problemów w takich przypadkach,
gdy inne tradycyjne metody – liniowe lub nieliniowe – po prostu zawiodÃly.

Przy stosowaniu kerneli ważny jest wybór kernela odpowiedniego typu. Wybieramy
takie mapowanie, dla którego nie trzeba obliczać bezpośrednio mapowanych danych φ(x),
ale dla którego w Ãlatwy sposób można obliczyć w F tzw. kernele (czyli wyrażenia po-
staci 11.2) na podstawie posiadanych obserwacji z przestrzeni Rd. Szeroko stosowanymi
przeksztaÃlceniami o tej wÃlasności s ↪a: kernel Gaussowski i kernel wielomianowy, omawiane
poniżej.

Kernel Gaussowski (’Gaussian’) ma postać:

K(x,y) = exp

{
− (x − y)2

2σ2

}
. (11.3)

Kernel ten ma jeden parametr sigma.
Kernel wielomianowy (polynomial, ’poly’) ma postać

K(x,y) = (xi · xj + c)p1. (11.4)

Kernel wielomianowy ma dwa parametry: p1 (stopień wielomianu) i staÃl ↪a c>0 (wyraz
wolny wielomianu). Jeżeli parametr c nie jest określony, to przyjmuje si ↪e domyślnie c = 0.

PrzykÃlady innych kerneli można znaleźć np. w helpie do funkcji svkernel pakietu SVM
Matlab Toolbox [3].

PrzykÃlad przeksztaÃlcenia wielomianowego zaczerpni ↪ety z [6].
Mamy 2 wektory danych: x = (x1, x2) and y = (y1, y2).
Konstruujemy wektory zmiennych rozszerzonych za pomoc ↪a przeksztaÃlcenia wielomia-

nowego stopnia drugiego (p1 = 2):
Φ(x) = (1,

√
2x1,

√
2x2, x

2
1, x

2
2,
√

2x1x2)
Φ(y) = (1,

√
2y1,

√
2y2, y

2
1, y

2
2,
√

2y1y2).
Wtedy okazuje si ↪e że iloczyn skalarny w przestrzeni zmiennych przeksztaÃlconych można

wyrazić jako funkcj ↪e iloczynu skalarnego zmiennych obserwowanych w Rd:
(Φ(x) · Φ(y)) = (1 + x · y)2.
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11.2 SVM, Support Vector Machines – Wprowadzenie

Rozważana przestrzeń danych (measurement space) jest oznaczana symbolem Ω.
W przestrzeni tej znajduj ↪a si ↪e wektory danych xi = (xi1, . . . , xid)

T , stanowi ↪ace tzw.
próbk ↪e ucz ↪ac ↪a L (learning sample), należ ↪ace do dwóch klas oznaczanych jako ωk, k = 1, 2.
Dla wszystkich elementów próbki znamy ich przynależności klasowe y1, ..., yl, , gdzie yi ∈
{1, −1}, i = 1, . . . , l.

Szukamy reguÃl decyzyjnych pozwalaj ↪acych podzielić caÃl ↪a przestrzeń na dwa rozÃl ↪aczne
obszary: Ω = Ω1 + Ω2. Każdy z obszarów Ω1, Ω2 może skÃladać si ↪e z kilku cz ↪eści, nieko-
niecznie przylegaj ↪acych do siebie.

Obszary Ω1 i Ω2 nie s ↪a znane dokÃladnie, ale uzyskalísmy z nich próbk ↪e ucz ↪ac ↪a L w
postaci par {xi, yi}, i = 1, . . . , l. Pierwszy skÃladnik każdej pary zawiera zaobserwowany
wektor danych xi, natomiast drugi skÃladnik {yi} wykazuje wartości +1 lub −1 w zależności
od tego, czy punkt xi należy do klasy pierwszej czy też drugiej. PodziaÃl próbki na dwie
grupy jest ostry (crisp); nie ma przynależności rozmytych. Na podstawie uzyskanej próbki
danych chcemy zbudować granic ↪e decyzyjn ↪a (decision boundary) mi ↪edzy obu klasami. Gra-
nica ta b ↪edzie określana za pomoc ↪a funkcji decyzyjnej g(x). Generalnie, funkcja g(x) może
być funkcj ↪a nieliniow ↪a swojego argumentu; jednak, w pierwszym podej́sciu, b ↪edzie nas in-
teresować liniowa funkcja decyzyjna.

11.3 Koncepcja SVM dla danych liniowo separabilnych

Wprowadzamy poj ↪ecie danych liniowo separabilnych.
Dane {xi}, i = 1, . . . , l, xi ∈ Rd należ ↪ace do dwóch klas określonych zmiennymi {yi},

i = 1, . . . , l s ↪a liniowo separabilne, jeśli istnieje hiperpÃlaszczyzna H postaci g(x)

H : g(x) = wTx + b (11.5)

przyjmuj ↪aca wartości (i = 1, . . . , n):
{

g(xi) > 0, dla xi ∈ ω1,
g(xi) < 0, dla xi ∈ ω2,

(11.6)

Podkreślmy, że nierówności we wzorze (11.6) s ↪a ostre.
Zapytajmy si ↪e teraz, jak dla danych liniowo separabilnych (z zaÃlożenia) zbudować li-

niow ↪a funkcj ↪e decyzyjn ↪a postaci (11.5). W przypadku danych separabilnych istnieje nie-
skończenie wiele takich funkcji które rozdzielaj ↪a obie klasy. Jak wybrać t ↪e jedyn ↪a, naj-
lepsz ↪a, daj ↪ac ↪a szanse na najwyższy stopień generalizacji?

PomysÃl na tak ↪a funkcj ↪e pochodzi of Vapnika [5], który zaproponowaÃl metod ↪e nazwan ↪a
metod ↪a SVM (wektorów nośnych). Idea SVM jest zilustrowana poniżej rysunkiem 11.1.
Na rysunku tym widzimy pogrubion ↪a lini ↪e prost ↪a rozdzielaj ↪ac ↪a dwie grupy punktów: zie-
lonych (u góry) i czerwonych (u doÃlu). Linia ta jest miejscem geometrycznym punktów x
speÃlniaj ↪acych warunek – porównaj wzory (11.5) i (11.6)

g(x) = wTx + b = 0.

Z wÃlasności separabilności rozważanych punktów możemy tak ↪a prost ↪a (hiperpÃlaszczyzn ↪e)
pogrubić otaczaj ↪ac j ↪a pewnym pasem nie zawieraj ↪acym żadnego z punktów próbki ucz ↪acej.
Pas ten jest nazywany marginesem.

Vapnik zaproponowaÃl konkretny algorym pozwalaj ↪acy na wyznaczenie wektora w oraz
staÃlej b ze wzoru 11.6, gwarantuj ↪acych osiagni ↪ecie marginesu o maksymalnej szerokości. Na
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Rysunek 11.1: Koncepcja SVM
dla grup danych liniowo separa-
bilnych. Należy znaleźć hiper-
pÃlaszczyzn ↪e rozdzielaj ↪ac ↪a oto-
czon ↪a marginesem o najwi ↪ekszej
szerokości.

rysunku 11.1 margines ten jest zaznaczony dwoma cieńszymi liniami. Parametry szukanej
hiperpÃlaszczyzny można wyrazić w takiej skali, żeby maksymalne marginesy byÃly miejscem
geometrycznym punktów x punktów speÃlniaj ↪acych warunki:

g(x) = +1, gdy x leży od strony ω1, oraz g(x) = −1, gdy x leży od strony ω2. (11.7)

HiperpÃlaszczyzny g(x) = +1 lub g(x) = −1 b ↪edziemy nazywać hiperpÃlaszczyznami
marginesowymi.

Można stosunkowo Ãlatwo wykazać (korzystaj ↪ac ze wzoru na odlegÃlość punktu x od hi-
perpÃlaszczyzny H), że przy powyższych oznaczeniach i ograniczeniach maksymalna sze-
rokość marginesu (M), tj. odlegÃlość mi ↪edzy hiperpÃlaszczyznami wTx + b = +1 oraz
wTx + b = −1 wynosi

M =
2

||w|| .

Wynika st ↪ad, że im krótszy wektor w, tym wi ↪ekszy (szerszy) jest maksymalny margi-
nes czyli pas oddzielaj ↪acy obie klasy punktów; wobec czego powinnísmy wyznaczać hi-
perpÃlaszczyzn ↪e H w oparciu o wektor w o możliwie maÃlej normie.

SformuÃlowanie kryterium do wyznaczenia parametrów w i b

Nasze postulaty:

• Chcemy minimalizować wektor w, bo wtedy otrzymamy najwi ↪ekszy margines.

• Dla punktów próbki ucz ↪acej wyznaczana wartość funkcji decyzyjnej ma dawać wartości
≥ 1 lub ≤ −1, bo wszystkie punkty maj ↪a leżeć na marginesach lub nazewn ↪atrz pasa
wyznaczonego przez oba marginesy. Chcemy żeby odchylenia punktów od odpowia-
daj ↪acych im hiperpÃlaszczyzn marginesowych byÃly generalnie wi ↪eksze od jedności (im
wi ↪eksze, tym lepiej) jednak potrzebujemy conajmniej jednego punktu każdej klasy
do zakotwiczenia marginesu (czyli punktu leż ↪acego na danej hiperpÃlaszczyźnie).

Mamy wi ↪ec zagadnienie optymalizacyjne:

minimizuj po w wyrażenie : τ(w) =
1

2
||w||2

przy warunkach ubocznych

yi · ((w · xi) + b) ≥ 1, ∀xi ∈ L.
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Wypisane wyżej warunki prowadz ↪a do uogólnionego zagadnienia optymalizacyjnego
typu Lagrange’a, a rozpatrywane zagadnienie optymalizacjne możemy zapisać w postaci
nast ↪epuj ↪acego kryterium [1]:

L(w, b, α) =
1

2
||w||2 −

l∑

i=1

αi [yi ((xi ·w) + b) − 1 ] . (11.8)

Nowo wprowadzone zmienne α = (α1, . . . , αl)
T stanowi ↪a tzw. mnożniki Lagrange’a i

speÃlniaj ↪a nierówności: αi ≥ 0, ∀i.

Kryterium 11.8 (Lagrangian1 ) należy minimalizować ze wzgl ↪edu na pierwszy skÃladnik,
a jednocześnie maksymizować ze wzgl ↪edu na drugi skÃladnik. Wynika st ↪ad, że szukamy
punktu siodÃlowego (saddle point) globalnego rozwi ↪azania. Mówi si ↪e, że tego typu zagad-
nienia s ↪a na ogóÃl źle uwarunkowane.

Sposób rozwi ↪azywania takiego zagadnienia jest przedstawiony np. w [3, 1].

Przyrównuj ↪ac pochodne Lagrangianu (11.8) – wzgl ↪edem w i b – do zera, otrzymujemy:

w =
l∑

i=1

αi xiyi, oraz
l∑

i=1

αi yi = 0. (11.9)

Wstawiaj ↪ac otrzymane wyrażenia do (11.8) otrzymujemy, że szukana funkcja decyzyjna
(klasyfikacyjna) g(x) ma postać (patrz np. [1], [3])

g(x) = sgn

(
l∑

i=1

αiyi · (xi · x) + b

)
(11.10)

Wzór ten pokazuje, że funkcja decyzyjna – wypisana explicite – zależy bezpośrednio od
mnożników Lagrange’a αi, i = 1, . . . , l. Jednak, mnożniki te – na podstawie tzw. warunku
(KKT) określanym mianem Karush-Kuhn-Tucker complementarity conditions – powinny
speÃlniać nast ↪epuj ↪acy warunek:

αi · [yi · ((xi ·w) + b)− 1] = 0, i = 1, . . . , l. (11.11)

Jest to możliwe tylko w dwóch przypadkach:
a) punkty próbkowe xi leż ↪a na marginesach – wtedy wartości αi mog ↪a być dowolne, oraz
b) punkty próbkowe xi leż ↪a poza marginesami – wtedy wartości αi musz ↪a być równe zeru.

Tak wi ↪ec okazuje si ↪e, o rozwi ↪azaniu decyduj ↪a tylko te wektory próbki ucz ↪acej które leż ↪a
na hiperpÃlaszczyznach marginesowych, bo tylko dla nich wielkości αi mog ↪a być dodatnie
(z dokÃladności ↪a do bÃl ↪edów zaokr ↪agleń).

Obserwacje xi leż ↪ace hiperpÃlaszczyznach marginesowych nosz ↪a nazw ↪e wektorów nośnych
(support vectors), w skrócie SV.

Tak wi ↪ec faktycznie wychodzi, że wi ↪ekszość mnożników αi, i = 1, . . . l, przyjmuje
wartości zerowe (z dokÃladnosci ↪a do bÃl ↪edu zaokr ↪agleń), a tylko kilka mnożników przyj-
muje wartości zdecydowanie dodatnie. S ↪a to mnożniki odpowiadaj ↪ace wektorom nośnym.
Oznaczmy zbiór tych wektorów (punktów) symbolem SV . Dla punktów tych mamy

g(xi) = (w · xi) + b = yi, ∀i ∈ SV.

Warunek powyższy ma zachodzić dla każdego wektora xi stanowi ↪acego wektor nośny i
może sÃlużyć – przy znanym w – do wyznaczenia staÃlej b. W zaistniaÃlej sytuacji staÃla b nie
jest wyznaczona jednoznacznie. Jedn ↪a z możliwości, pokazan ↪a w raporcie S. Gunn’a [3]
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jest wybranie dwóch punktów xr,xs należ ↪acych do przeciwnych klas i obliczenie dla nich
średniego wyniku:

b = − 1

2
w · [xr,xs]. (11.12)

Liczba pozostawionych wektorów nośnych zależy od tego, jak ↪a ustawimy poprzeczk ↪e
dla wartości αi, tzn. kiedy uznamy wartości αi za zerowe. Np. S. Gunn w swoim pakiecie
[3] (funkcja svtol) przyjmuje warunek

αi < 1e−6.

Tak wi ↪ec szukana wartość funkcji klasyfikacyjnej wyraża si ↪e ostatecznie wzorem:

g(x) = sgn (
∑

i∈SV αiyi · (xi · x) + b) , (11.13)

i zależy tylko od kilku wektorów nośnych. Zauważmy jednocześnie, że obliczana wartość
funkcji klasyfikacyjnej g(x) zależy faktycznie tylko od iloczynów skalarnego wektora x
z kilkoma wektorami nośnymi o niezerowych wspóÃlczynnikach α.

Zauważmy dodatkowo, że gdybyśmy chcieli zaklasyfikować jakís nowy element x, to
wartość funkcji decyzyjnej g(x) zależy tylko od iloczynu skalarnego nowego (kla-
syfikowanego) elementu x z wektorami nośnymi próbki ucz ↪acej użytej do wyznacze-
nia funkcji decyzyjnej.

11.4 Rozszerzenie koncepcji SVM na dane liniowo nieseparabilne

Jak uogólnić wynik uzyskany w poprzednim punkcie na przypadek gdy zbiory danych
(próbki ucz ↪acej) wyznaczaj ↪acych obydwie klasy nie s ↪a liniowo separabilne?

Cortes i Vapnik wykazali [4], że można to zrobić podobnie jak w przypadku liniowo se-
parabilnych wektorów danych, ale kosztem zrezygnownia z wÃlasności (11.6) dla niektórych
elementów próbki ucz ↪acej. W szczególności, jest to możliwe, gdy niektóre elementy próbki
ucz ↪acej zamiast warunku yi (xi ·w + b) ≥ 1) speÃlniaj ↪a tylko nast ↪epuj ↪acy warunek

yi g(xi) ≥ 1− ξi, with ξi ≥ 0, i = 1, . . . , l. (11.14)

Nowo wprowadzone zmienne ξi s ↪a nazywane zmiennymi zwisaj ↪acymi (slack variables). Jed-
nak wartości tych zmiennych nie powinny być zbyt duże, i wobec tego wprowadzamy do-
datkowy postulat, żeby suma zmiennych ξi byÃla ’maÃla’: Jak maÃla? Reguluje to staÃla C i
w sumie należy rozpatrzyć wyrażenie

C
∑

i

ξi

StaÃla C gra w równaniu optymalizacyjnym rol ↪e parametru regularyzuj ↪acego (regularization
parameter). StaÃla C jest deklarowana przez użytkownika; w skrajnych przypadkach może
ona być równa nieskończoności (C = inf).

”The sum
∑

i ξi expresses our tolerance in the values of the classifier g(x) for misplaced
data vectors (i.e. those that are on the wrong side of the separating hyperplane).”
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Rysunek 11.2: SVM dla dwóch klas
(grup) liniowo nieseparabilnych. Widoczne
hiperpÃlaszczyzny marginesowe o równaniach
g(x) = +1 i g(x) = −1 wspieraj ↪ace si ↪e na
jednym i dwóch punktach. Jednak funkcja
g(x) klasyfikuje bÃl ↪ednie dwa punkty; zwi-
saj ↪a one z marginesów swojej grupy w kie-
runku grupy przeciwnej. Wielkość ’zwisu’
tych punków oznaczono na rysunku symbo-
lem ξ.

PrzykÃlad dla danych nie posiadaj ↪acych wÃlasności ’liniowa separabilność’ jest pokazany
na rysunku 11.2. S ↪a tam pokazane dwa punkty, które wykraczaj ↪a poza hiperpÃlaszczyzny
marginalne swojej grupy i ’zwisaj ↪a’ z tej hiperpÃlaszczyzny w kierunku grupy przeciwnej.

FormuÃlowane kryterium optymalizacyjne zawiera teraz znacznie wi ↪ecej warunków. Znaj-
dywanie szukanego rozwi ↪azania przebiega podobnie, jak w przypadku danych separabil-
nych. Generalnie, nasz postulat jest nast ↪epuj ↪acy:

minimizuj τ(w, ξ) =
1

2
||w||2 + C

l∑

i=1

ξi

przy warunkach ubocznych

yi · ((w · xi) + b) ≥ 1− ξi,∀xi ∈ L, oraz ξi ≥ 0 ∀i .

Odpowiedni Lagrangian (Lagrangian2 ) jest nast ↪epuj ↪acy (por. [3], wzór (31)):

L(w, b, ξ, α,β) =
1

2
||w||2 + C

l∑

i=1

ξi −
l∑

i=1

αi {[((xi ·w) + b) yi] − 1 + ξi } −
l∑

i=1

βiξi.

(11.15)
Zmienne β = (β1, . . . , βl)

T stanowi ↪a tzw. mnożniki Lagrange’a wynikaj ↪ace z ograniczeń na
wartości zmiennych zwisaj ↪acych ξ. Mamy: βi ≥ 0, ∀i.

Obliczmy pochodne cz ↪astkowe wzgl ↪edem parametrów w, b i wielkości ξ. Obliczone
pochodne musz ↪a si ↪e zerować parametrów (zmiennych) przy osi ↪agni ↪eciu minimum minimi-
zowanego kryterium. Wstawiaj ↪ac otrzymane st ↪ad wyrażenia spowrotem do Lagrangianu
(11.15), otrzymamy tzw. problem dualny, w którym niewiadomymi s ↪a już tylko wektory
α i β. Otrzymujemy również z warunku zerowania si ↪e pochodnej Lagrangianu2 wzgl ↪edem
ξ, że

αi + βi = C, ∀i.

W tej sytuacji możemy wyeliminować β (tzn. wyrazić je przez α) i pozostaje nam do
rozwi ↪azania nast ↪epuj ↪acy problem dualny:

max
α

W (α) = max
α

(
α · 1 − 1

2
α ·Dα

)
, gdzie Dij = yiyj · (xi · xi) (11.16)

z restrykcjami: α · y = 0, oraz 0 < αi ≤ C.
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Rozwi ↪azanie tego problemu jest podobne jak w przypadku danych separabilnych, jednak
mnożniki Lagrage’a zyskaÃly teraz dodatkowe ograniczenie w formie nierówności

0 ≤ αi ≤ C

Jakie C ma być używane? Blanz i Vapnik (patrz dokumentacja S. Gunn’a [3]) zalecali
przyjmowanie wartości C = 5. Jednak .. ”ultimately C must be chosen to reflect the
knowledge of the noise on the data”.

Korzystanie z przeksztaÃlceń kernelowych

Stwierdzilísmy, że funkcja klasyfikuj ↪aca g(x) wymaga jedynie wyznaczenia iloczynów ska-
larnych (xj · x) = xT

j x, j ∈ SV natomiast nigdy nie s ↪a potrzebne bezpośrednio wartości
przeksztaÃlconych danych ϕ(x).

Korzystamy z wybranych przeksztaÃlceń przeprowadzajćych obserwowane dane do roz-
szerzonej przestrzeni F ’feature space’, i takich że iloczyn skalarny przeksztaÃlconych zmien-
nych daje si ↪e wyrazi jako prosta funkcja iloczynu skalarnego wektorów danych z obserwo-
wanej przestrzeni Rd.

Dane, które w przestrzeni oryginalnych obserwacji Rd byÃly liniowo nieseparabilne, mog ↪a
stać si ↪e separabilnymi w przestrzeni F . Wtedy dane klasyfikujemy w przestrzeni F .

11.5 Software do obliczania sieci SVM - S. Gunn’a

Steve Gunn [3] zaprogramowaÃl pakiet The Matlab SVM Toolbox przeznaczony do ob-
liczania zagadnień regresyjnych i dyskryminacyjnch dla dwóch grup danych. Poniżej oma-
wiamy tylko zagadnienia zwi ↪azane z klasyfikacj ↪a i wyznaczaniem granicy decyzyjnej
mi ↪edzy dwoma grupami danych. Dokumentacja pakietu (52 strony) znajduje si ↪e w Rapor-
cie (plik pdf) doÃl ↪aczonym do pakietu [3].
Fragmenty obliczeń zostaÃly zaprogramowane w postaci skryptów postaci M-files (rozszerze-
nie .m). czyli w postaci plików tekstowych wykonywalnych bezpośrednio pod Matlabem.
Wyj ↪atek stanowi funkcja do optymalizacji kryterium do wyznaczania granicy decyzyjnej
(metoda ’quadratic programming’). Funkcja ta, o nazwie qp, zostaÃla skompilowana z tekstu
źródÃlowego w j ↪ezyku C i jest dostarczona jako plik binarny o nazwie qp.dll. Oprogramo-
wanie dziaÃla również pod Matlabem 7. Toolbox ten znajduje si ↪e chwilowo w IIn w folderze
’aba’ na Posejdonie, podkartoteka ’svm’.

Podstawowe funkcje do klasyfikacji

[nsv, alpha, b0] = svc(X,Y,ker,C);

Dane:
Tablica zmiennych objaśniaj ↪acych Xn×d,
Yn×1, wartości docelowe, target, przyjmuje tylko wartości +1 i −1,
typ kernela, może być:
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’linear’ - przeksztaÃlcenie tożsamościowe
’poly’ - wielomianowe, z parametrem p1 równym stopniowi wielomianu
’rbf’ - za pomoc ↪a radialnej funkcji bazowej z parametrem sigma
’sigmoid’ - sigmoidale, p1 is scale, p2 is offset
’spline’ - patrz [3]
’bspline’ - p1 is degree of bspline
’fourier’ - patrz [3]
’erfb’ - p1 is width of gaussian rbfs (sigma)
’anova’ - p1 is max order of terms

PrzeksztaÃlcaj ↪ace funkcje j ↪adrowe mog ↪a korzystać z jednego, dwóch lub żadnego pa-
rametru. Pierwszy parametr nazywa si ↪e p1, a drugi p2. Parametry te s ↪a deklarowane
jako zmienne globalne. Jeśli obliczenia maj ↪a dostarczyć liniowej funkcji dyskryminacyjnej
w przestrzeni Rd, to należy zadeklarować linear lub poly z parametrem p1 = 1.

Funkcja svc wywoÃluje nast ↪epuj ↪ace funkcje:

epsilon=svtol(C); określa, kiedy mnożniki alpha można uważać za zerowe.

H(i,j)=Y(i)*Y(j)*svkernel(ker,X(i,:),X(j,:); oblicza kernele.

neqcstr=nobias(ker); określa jak ma być liczony bias.

[alpha lambda how] = qp(H, c, A, b, vlb, vub, x0, neqcstr); rozwi ↪azuje za-
gadnienia sformuÃlowane jako ’programowanie kwadratowe’.

Inne funkcje:

[X, A, B] = svdatanorm(X,ker,isotropic) - normalizacja danych, zależy od wy-
branego kernela. Sam fakt normalizacji danych jest spraw ↪a indywidualnej decyzji użytkownika.

function y = softmargin(x)

Przedstawianie wyników:

function err = svcerror(trnX,trnY,tstX,tstY,ker,alpha,bias)

function svcinfo(trn,tst,ker,alpha,bias)

function predictedY = svcoutput(trnX,trnY,tstX,ker,alpha,bias,actfunc)

PrzykÃladowe obliczenia:

Podstaw ↪a obliczeń s ↪a dane zapami ↪etane w pami ↪eci peracyjnej jako tablica X(1:n,1:d)

oraz informacje o przynależności każdego wiersza danych do pierwszej lub drugiej grupy –
informacje te powinny być przedstawione w postaci wektora Y(1:n,1) o wartościach +1
dla klasy pierwszej i wartości −1 dla klasy drugiej.

PrzykÃladowy skrypt– macro obliczeń jest pokazany pon iżej.

%% jsvm.m, makro obliczaj ↪ace dyskryminacj ↪e metod ↪a SVM
load iris1v23
global P1;
P1=2;
ker=’poly’;
C=inf;
[nsv, alpha, b0] = svc(X,Y,ker,C);
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iisv=find(alpha¿0.001); size(iisv) % 16
iisv0=(alpha¿0.001); size(iisv0)

ii1=find(Y==1); n1=size(ii1) % 83 klasa Pierwsza, target class
ii0=find(Y==-1); n0=size(ii0) % 37 klasa Zerowa, pozostali

figure(2),

plot(X(ii1,1),X(ii1,2), ’ro’, X(ii0,1),X(ii0,2), ’gs’)
title(’iris3v12’)
hold on
plot(X(iisv0,1),X(iisv0,2),’b.’, ’markersize’, 6)
hold off

Graficzny interfejs dla danych o 2 zmiennych

Jest to moduÃl o nazwie uiclass. PeÃlni on rol ↪e pewnego rodzaju moduÃlu demonstracyj-
nego dziaÃlania pakietu.

Dane dla dwóch grup można wczytać

• manualnie z monitora korzystaj ↪ac z przycisku a (dane grupy pierwszej) lub b (dane
grupy drugiej); korzystamy wtedy z Matlabowskiej funkcji ginput(xi,yi,button);
lewy przycisk myszy zapami ↪etuje nowy punkt, prawy przycisk kończy wprowadzanie
danej grupy (’a’ lub ’b’) danych;

• alternatywnie można wczytać dane do obliczeń za pomoc ↪a przycisku load. W takim
przypadku odpowiedni plik powinien zostać przygotowany wcześniej i umieszczony w
odpowiedniej kartotece użytkownika. Plik ten powinien być w formacie mat i zawierać
nast ↪epuj ↪ace zmienne:

X[1:n,1:2] - analizowane dane, zawieraj ↪a zarówno elementy z klasy ω1 jak i ω2.

Y[1:n] - target, zawiera elementy o wartościach +1 i −1 pokazuj ↪ace, do której klasy
należy kolejny, i-ty wiersz tablicy X[i,1:2], i=1, ... , n.

ker - zmienna tekstowa, nazwa kernela który ma być zastosowany, np. ker = poly,

sep - zmienna wskazuj ↪aca, czy chcemy prowadzić obliczenia przy zaÃlożeniu modelu
separabilnego (sep=1), czy też nie (sep=0).

C - jakaś wartość dla staÃlej C potrzebnej przy ograniczaniu wpÃlywu zmiennych
zwisa ↪acych (slack variables), jeśli rozpatruje si ↪e model nieseparabilny (staÃla sep=0).
Zmienna ta powinna mieć zadan ↪a jak ↪aś wartość pocz ↪atkow ↪a, może to być wartość
C=inf.

Wszystkie wymienione zmienne należy we wcześniejszej sesji zdefiniować, (tak żeby
znalazÃly si ↪e w pami ↪eci operacyjnej), a nast ↪epnie zapami ↪etać w postaci pliku o roz-
szerzeniu .mat, np.
save iris1v2.mat X Y ker sep C -mat

Wtedy plik iris1v2.mat zostanie zapami ↪etany w bież ↪acym folderze. Na nast ↪epnych
sesjach b ↪edzie go można wczytać do pami ↪eci operacyjnej Matlaba za pomoc ↪a przyci-
sku load (Matlab po zaktywizowaniu tego przycisku zapyta si ↪e, jaki plik o rozszerzeniu
.mat ma zaÃladować).
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Aby skorzystać z moduÃlu graficznego, należy najpierw wczytać funkcj ↪e uiclass() za
pomoc ↪a instrukcji:
load uiclass – wczytuje dane potrzebne do skonstruowania obiektu graficznego - dane te
zostaj ↪a zapami ↪etane w pami ↪eci operacyjnej (’workspace’).

Aby uruchomoć moduÃl graficzny należy zastartować go pisz ↪ac:
uiclass – wyświetla okno graficzne na ekranie z odpowiednim menu. Użytkownik - ko-
rzystaj ↪ac z odpowiedniego przycisku (’button’) wybiera akcj ↪e któr ↪a chce wykonać.

Najpierw należy określić dane do obliczeń (przyciski load lub a i b).
Gdy mamy już określone dane, wybieramy z menu okna odpowiedni kernel i jego pa-

rametry, określamy również parametr sep i C. Maj ↪ac określone parametry zadania, wci-
skamy przycisk classify. Podczas wykonywania akcji classify program najpierw nor-
muje dane (funkcja svdatanorm(X,ker)) a nast ↪epnie wyznacza [nsv, alpha, bias] czyli
liczb ↪e wektorów nośnych, wektor mnożników Lagrange’a α i bias, czyli staÃl ↪a b za po-
moc ↪a funkcji svc(Xnorm,Y,ker,C). Wykres klasyfikacyjny jest robiony za pomoc ↪a funk-
cji svcplot(Xnorm,Y,ker,alpha,bias). Otrzymujemy wtedy (liniow ↪a lub nieliniow ↪a)
funkcj ↪e decyzyjn ↪a (odpowiadaj ↪ac ↪a wartościom g(x) = 0), wektory podpieraj ↪ace ze zbioru
SV, oraz i odpowiednie marginesy odpowiadaj ↪ace wartościom g(x) = +1 i g(x) = −1.

Generalnie d ↪ażymy do wyboru najprostszego modelu, tj. takiego który wykonuje kla-
syfikacj ↪e przy najmniejszej liczbie wektorów podpieraj ↪acych.

11.6 Kernel GDA - Generalized Discriminant Analysis

O stosowaniu różnych nieliniowych funkcji dyskryminacyjnych, pisali [HTB97, DHS01,
MikaAL99, RothSt99], w tym również również przy użyciu transformacji kernelowych
[MullerAL01, SchollAL99].

Baudat i Anouar [9, 10, 11] zaproponowali bardzo prosty i efektywny model uogólnionej
klasycznej Fisherowskiej funkcji dyskryminacyjnej (FLDA) konstruuj ↪acej kanoniczne zmien-
ne dyskryminacyjne wynikaj ↪ace z kryterium Fishera opartym na maksymizacji zmienności
mi ↪edzygrupowej rozpatrywanej na tle zmienności caÃlkowitej. Podstawowymi poj ↪eciami
s ↪a tu: macierz zmienności mi ↪edzygrupowej B, zmienności wewn ↪atrzgrupowej W oraz
caÃlkowitej T. Mamy: T = B + W. Metoda dziaÃla dla dowolnej liczby klas.

Autorzy pokazali, jak można uzyskać takie zmienne w przestrzeni F zmiennych prze-
ksztaÃlconych posÃluguj ↪ac si ↪e tylko kernelami odpowiadaj ↪acymi tym przeksztaÃlceniom - bez
wykonywania samych przeksztaÃlceń, tzn. korzystaj ↪ac z wÃlasności nazywanej trikiem ker-
nelowym (’kernel trick’) opisanym w podsekcji 11.1 tego rozdziaÃlu. Metody i przykÃlady ich
stosowania s ↪a przedstawione w [9, 10, 11, 12, 13].

Zadanie rozpoczyna si ↪e od poszukiwania wektora v∈ F maksymizuj ↪acego nast ↪epuj ↪acy
wskaźnik przedstawiaj ↪acy stosunek zmienności mi ↪edzygrupowej do zmienności caÃlkowitej
(the ratio of the between class to the total inertia)

η =
v′Bv

v′Tv
(11.17)

Wskaźnik η przyjmuje wartości z przedziaÃlu 0 ≤ η ≤ 1. Duże (bliskie jedności) wartości
wskaźnika η wskazuj ↪a na duż ↪a separacj ↪e klas.

Szukane kryterium η jest zdefiniowane w terminach macierzy B i T określonych w
przestrzeni zmiennych przeksztaÃlconych F .
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Baudat i Anouar zreformuÃlowali kryterium η w ten sposób, aby byÃlo ono sformuÃlowane
w terminach macierzy kernelowej K(x,y) która – dzi ↪eki trikowi kernelowemu – może być
obliczona bezpośrednio z danych obserwowanych w Rd, bez konieczności wykonywania prze-
ksztaÃlceń φ(x). Zaproponowane (przez Baudat i Anouar) metody zostaÃly zaprogramowane
w postaci kilku funkcji Matlabowskich. S ↪a nimi 1:

dataGDA=BuildGDA1(Tr,[n1, n2, ... nk ], ker);

Dane wej́sciowe:
Tablica danych Tr o rozmiarze n× d, dane kolejnych grup s ↪a podpisane jedna pod drug ↪a;
tablica liczebności [n1, . . . , nK ] grup zawartych w tablicy Tr,
ker - nazwa kernela, możliwe: ’poly’ ze stopniem P1 i ’RBF’ z parametrem P1=Sigma
(parametr p1 jest zmienn ↪a globaln ↪a).

Funkcja BuildGDA1 oblicza macierz kernelow ↪a K = (Ki,j), centruje j ↪a, a nast ↪epnie
oblicza jej wektory i wartości wÃlasne, sÃluż ↪ace do konstrukcji wektorów rzutuj ↪acych. Wy-
niki obliczeń zostaj ↪a zapami ↪etane w strukturze o formacie struct. Zostaj ↪a wydrukowane
informacje, ile obliczono wektorów rzutuj ↪acych i jaka b ↪edzie inercja otrzymanych rzutów.

Do wykreślania zmiennych kanonicznych sÃluży funkcja

plotGDA1(X,Tr, dataGDA, [1,2], ’ro’, mz);

Dane wej́sciowe:
X - dane które chcemy zrzutować, mog ↪a nimi być zarówno dane Tr sÃluż ↪ace do uczenia sieci,
jak i nowe dane – pod warunkiem, że zostaÃly wystandaryzowane tak samo, jak dane ucz ↪ace
Tr,
Tr - dane które posÃlużyÃly do utworzenia struktury dataGDA,
dataGDA - wyniki procedury buildGDA, otrzymane dla danych ucz ↪acych Tr,
[1, 2] - para zmiennych kanonicznych która ma być wykreślona, jeśli jest tylko jedna zmienna
kanoniczna, to należy podać par ↪e [1, 1],
’ro’ - kolor i marker, jakim maj ↪a być oznaczana rzutowane punkty,
mz - markersize, wielkość markera, liczona w punktach, np. 12 lub 14.

Dodatkowe funkcje:
function [eVec,eVal]=EigenSystem(m); pomocnicza funkcja do obliczenie wektorów

i wartości wÃlasnych macierzy kernelowej,
function r=KernelFunction1(ker,x,y); obliczanie elementów K(i, j) macierzy ker-

nelowej,
function projectedVectors=SpreadGDA1(T,L,dataGDA); oblicza wektory rzutów z

danych zapami ↪etanych w strukturze dataGDA
function XS=stan dan(X) standaryzacja statystyczna tablicy Xn×d

PrzykÃlad zastosowań do danych irisa, rzutowanie 3 odmian irisa. Sieć zostaÃla wytre-
nowana próbk ↪a ucz ↪ac ↪a. Rzutujemy zarówno próbk ↪e ucz ↪ac ↪a, jak i próbk ↪e testow ↪a, każda z
nich innym markerem. Każda odmiana irysa jest oznaczona innym kolorem.

1oryginalne procedury zostaÃly nieznacznie zmodyfikowane przez autork ↪e tych notatek; aby zaznaczyć
modyfikacje, nowe procedury otrzymaÃly przyrostek ’1’
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% ————– makro jGDA, obliczania GDA na danych ’iris’ ——————

iris , irisS=stan dan(iris);

% training sample and model parameters
irisTr=[irisS(1:25,:); irisS(51:75,:);irisS(101:125,:);] ;
global P1
P1=2;
ker=’poly’; % ker=’rbf’;

irisGDA=BuildGDA1(irisTr,[25,25,25], ker);
% matrix kM m= 75
% Estimated rank of K: 71
% Inertia: 1.000000
% Inertia: 0.999932
mzL=8; mzT=12; % mz - markerSize Learning, Testing
% rzutujemy próbk ↪e ucz ↪ac ↪a
plotGDA1(irisTr(1:25,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’ro’, mzL);
hold on
plotGDA1(irisTr(26:50,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’go’, mzL)
plotGDA1(irisTr(51:75,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’bo’, mzL)

% rzutujemy próbk ↪e testow ↪a
plotGDA1(irisS(26:50,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’r+’,mzT)
plotGDA1(irisS(76:100,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’g+’,mzT)
plotGDA1(irisS(125:150,:),irisTr, irisGDA, [1,2], ’b+’,mzT)
title([’iris, ’, ker, ’ p1=’, num2str(P1)])
hold off
% ——– koniec makra ————-
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Appendix: Additional denotations and Explanations for GDA

Assume that the data vectors belong to c classes with cardinalities n1, . . . , nc. Let M
denote the sum M =

∑c
j=1 nj.

The input data vector x may be indexed either by a general index i (i = 1, . . . , M) or
by a double index kl, k = 1, . . . , c; l = 1, . . . , nk.

Let xkl denote the lth data vector in the kth class. Assume further that the data vectors
– taken as a whole data set – are centered.

Let Φ̄k, k = 1, . . . , c denote the class centers in F calculated as Φ̄k = (1/nk)
∑nc

l=1 Φ(xkl).
Baudat and Anouar formulate their algorithm in terms of the matrices T and B, defined

as

T =
1

M

M∑

i=1

Φ(xi)Φ
T (xi), B =

1

M

c∑

k=1

nkΦ̄(xk)Φ̄
T
(xk). (11.18)

The vector v appearing in (11.17) is the eigenvector solving the two matrix equation

ηTv = Bv. (11.19)
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