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Streszczenie 

W artykule przedstawiono neuronowy klasyfikator NBV o konstrukcji inspirowanej struktur  

sieci neuronowej CP (ang. Counter Propagation), który wykorzystuje koncepcj  stosowan   

w klasyfikacji minimalnoodleg o ciowej, a w swym dzia aniu nawi zuje do idei funkcjonowania 

klasyfikatorów SVM (ang. Support Vector Machine). 

 

S owa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe, klasyfikator neuronowy. 

 

PATTERN RECOGNITION USING NBV NEURAL CLASSIFIER 

 

Summary 

The article presents the NBV neural classifier whose structure has been inspired by the 

structure of CP (Counter Propagation) neural network, which uses the methods applied in the 

minimum-distance classification, while in its operation it draws on the idea of functioning of SVM 

(Support Vector Machines) classifiers. 
 

Keywords: pattern recognition, artificial neural networks, neural classifier. 

 

1. WST P 
 

Diagnostyka techniczna jest dziedzin  wiedzy 

zajmuj c  si  rozpoznawaniem stanu technicznego 

obiektu diagnozowania. W praktyce pe ne 

rozpoznanie stanu technicznego obiektu nie zawsze 

jest mo liwe i konieczne. Godz c si  z pewnym 

dopuszczalnym poziomem nieokre lono ci stanu 

wprowadzamy zazwyczaj ustalon  liczb  klas stanu 

odpowiadaj cych rozró nialnym stanom obiektu, 

czyli stanom, których rozpoznanie jest uzasadnione 

ze wzgl du na dalsze post powanie z obiektem.  

W najprostszym przypadku zbiór stanów 

technicznych obiektu mo na podzieli  na dwie 

klasy: klas  stanu zdatno ci i klas  stanu 

niezdatno ci. Wynikiem rozpoznawania stanu 

technicznego obiektu jest wi c stwierdzenie 

przynale no ci jego stanu do jednej  

z klas z góry ustalonej klasyfikacji stanów. 

Rozpoznawanie stanu obiektu sprowadza si  zatem 

do klasyfikacji stanu, a uk ad dokonuj cy 

rozpoznawania stanu nazywany jest systemem 

klasyfikuj cym stan lub krótko klasyfikatorem 

stanu. 

ród em danych diagnostycznych mo e by  

obserwacja diagnostyczna obiektu prowadzona za 

po rednictwem sygna ów generowanych przez 

obiekt. Zarejestrowane sygna y s  nast pnie 

poddawane przetwarzaniu i analizie, w wyniku 

której otrzymywany jest zbiór cech tych sygna ów. 

Warto ci tych cech s  uwarunkowane, w ró nym 

stopniu, stanem, w jakim znajduje si  obiekt 

diagnozowania. Uporz dkowany zbiór N warto ci 

cech sygna ów zwi zanych z funkcjonowaniem 

obiektu mo emy nazwa  wektorem obserwacji stanu 

obiektu X = [x1 x2 ... xN]T. Ka demu wektorowi 

obserwacji stanu obiektu mo na przyporz dkowa  

punkt, nazywany obrazem stanu obiektu,  

w odpowiednio okre lonej N–wymiarowej 

przestrzeni (rozpi tej na zbiorze N cech sygna ów). 

Przestrze  ta, b d ca zbiorem wszystkich 

mo liwych wektorów obserwacji (dziedzin  

rozwi zywanego zadania klasyfikacji stanu obiektu), 

mo e by  nazwana przestrzeni  obserwacji stanu 

obiektu. Ka dy stan obiektu mo e mie  zatem swój 

obraz w przestrzeni obserwacji stanu obiektu, 

którego po o enie zdefiniowane jest, 

zgromadzonymi w wektorze obserwacji stanu, 

warto ciami cech sygna ów zwi zanych  

z funkcjonowaniem obiektu. 

Wektor obserwacji obrazuje w pewnym stopniu 

stan techniczny obiektu, gdy  warto ci jego 

sk adowych (warto ci cech sygna ów) s  

uwarunkowane (cho  z ró nym nasileniem i nie 

wy cznie) stanem w jakim obiekt si  znajduje [3]. 

Mog  zatem istnie  podstawy do wnioskowania  

o stanie obiektu na podstawie informacji zawartej  

w wektorze obserwacji stanu obiektu. 

Sklasyfikowanie obrazu (wektora obserwacji) stanu 

obiektu odpowiada wówczas zaszeregowaniu 

odpowiadaj cego mu stanu badanego obiektu do 

okre lonej klasy stanu (rozpoznaniu stanu obiektu). 

Rozpoznanie stanu obiektu (sklasyfikowanie 

obrazu stanu) wymaga oczywi cie posiadania 

pewnej wiedzy. W wielu przypadkach 

zdefiniowanie w a ciwych kryteriów klasyfikacji 
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jest jednak istotnie utrudnione. W zwi zku z tym, 

buduj c diagnostyczne systemy klasyfikuj ce coraz 

cz ciej si ga si  do metod rozpoznawania obrazów 

(ang. pattern recognition) [2, 20], których teoria 

rozwin a si  wraz z badaniami zwi zanymi ze 

sztuczn  inteligencj  [16]. Klasyfikatory odwo uj ce 

si  do metod sztucznej inteligencji potrafi  bowiem 

w trakcie procesu uczenia pozyska  automatycznie 

odpowiedni  wiedz  ze zbioru ucz cego, z o onego 

z udost pnionych przyk adów (uczenie si  na 

przyk adach – wiedza jest zawarta  

w udost pnionych przyk adach). Ka dy element  

z tego zbioru (przyk ad ucz cy) sk ada si  wówczas 

z obrazu (wektora obserwacji) i z informacji na 

temat klasy, do której nale y (numer klasy). 

Mo liwo  interpretacji procesu diagnozowania 

jako procesu rozpoznawania obrazów stanu obiektu 

sk ania do zainteresowania si  inteligentnymi 

klasyfikatorami odwo uj cymi si  do metod 

rozpoznawania obrazów. W niniejszym artykule 

przedstawiono wyniki prac naukowo-badawczych 

autora dotycz cych opracowania nowych metod 

klasyfikacji obrazów, prowadzonych w ramach 

bada  nad wykorzystaniem metod sztucznej 

inteligencji w diagnostyce technicznej. 

 

2. KLASYFIKATOR NEURONOWY NBV 
 

Prezentowany neuronowy klasyfikator NBV, 

dzia aj cy na podstawie algorytmu najbli szego 

wektora brzegowego (ang. NBV – Nearest 

Boundary Vector), wykorzystuje koncepcj  

stosowan  w klasyfikacji minimalnoodleg o ciowej 

(ang. minimum-distance classification) [6, 14, 16], 

w swym dzia aniu nawi zuje do idei 

funkcjonowania klasyfikatorów SVM (ang. Support 

Vector Machine) [1, 4, 5, 11, 15, 18, 19], a jego 

konstrukcja inspirowana jest struktur  sieci 

neuronowej CP (ang. Counter Propagation neural 

network) [8, 9, 10, 12, 13, 15, 17]. 

 

2.1. Idea dzia ania i uczenia klasyfikatora NBV 

Stosowany algorytm klasyfikacji bazuje na 

oryginalnej koncepcji wektorów brzegowych (ang. 

BV – Boundary Vectors) dziel cych metryczn  

przestrze  obserwacji na swoje strefy wp ywów 

(obszary im najbli sze – przy uwzgl dnieniu 

stosowanej metryki), które, po odpowiednim 

przyporz dkowaniu do odpowiadaj cych im klas, 

tworz  obszary decyzyjne odpowiadaj ce 

rozró nianym klasom (cz ci przestrzeni obserwacji, 

takie, e wszystkim obrazom znajduj cym si  w tym 

obszarze odpowiada taka sama decyzja – klasa). Na 

kszta t obszarów decyzyjnych maj  wp yw tylko 

wektory brzegowe, które, podobnie jak wektory 

wspieraj ce (ang. support vectors), le  niejako na 

„granicach” obszarów decyzyjnych. Przyk ady 

ucz ce, które nie s  wektorami brzegowym i le   

„w g bi” obszarów decyzyjnych, nie wp ywaj  na 

kszta t i po o enie granic mi dzy obszarami 

decyzyjnymi. 

Podobnie jak w przypadku klasyfikatora SVM  

i wektorów wspieraj cych, liczba wektorów 

brzegowych jest zarazem liczb  neuronów 

(konkurencyjnych) w pierwszej warstwie 

klasyfikatora neuronowego NBV. Liczba neuronów 

(liniowych) w drugiej warstwie klasyfikatora 

neuronowego NBV jest równa liczbie 

rozpoznawanych klas. Klasyfikator NBV jest zatem 

hybrydow  sieci  neuronow  zbudowan  z warstwy 

neuronów konkurencyjnych i warstwy neuronów 

liniowych. Jego architektura ma wi c struktur  sieci 

neuronowej CP i jego dzia anie w trybie 

odtworzeniowym (egzamin) jest analogiczne do 

funkcjonowania sieci CP. Klasyfikator NBV 

wyposa ony jest jednak w inne, nowe algorytmy 

uczenia (regu y wyznaczania warto ci wag 

neuronów poszczególnych warstw). Ogóln  

struktur  klasyfikatora NBV przedstawiono na  

rys. 1. 
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Rys. 1. Struktura neuronowego 

klasyfikatora NBV 

 

Schemat algorytmu wyznaczania wektorów 

brzegowych danej klasy przedstawiono na rysunku 

2. Przyj to nast puj ce oznaczenia: DA – odleg o  

(w sensie wybranej metryki) obrazu danej klasy od 

najbli szego mu obrazu nale cego do innej klasy, 

DB – odleg o  obrazu danej klasy od obrazu 

bazowego, bsc – wspó czynnik nasycenia brzegu 

wektorami (ang. boundary saturation coefficient). 

Zbiór wektorów brzegowych zawiera wektory 

brzegowe wszystkich klas. Wspó czynnik nasycenia 

brzegu wektorami (bsc) reguluje liczb  

wyznaczonych wektorów brzegowych danej klasy, 

okre laj c w ten sposób stopie  zape nienia brzegów 

obszarów decyzyjnych wyznaczonymi wektorami. 

Wi ksza warto  wspó czynnika odpowiada 

wi kszej liczbie wektorów brzegowych. Warto  

nominalna wspó czynnika nasycenia brzegu wynosi 

jeden. 
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Rys. 2. Algorytm wyznaczania 

wektorów brzegowych danej klasy 

 

Podobnie jak w przypadku sieci neuronowej CP, 

prezentacja wektora obserwacji X uruchamia proces 

wspó zawodnictwa neuronów konkurencyjnych. 

Warto ci wag neuronów konkurencyjnych 

odpowiadaj  warto ciom sk adowych tych ucz cych 

wektorów obserwacji (obrazów), które zosta y 

uznane za wektory brzegowe. Zwyci a neuron, 

którego wektor wag Wi = [wi1 wi2 ... wiM]T najmniej 

ró ni si  od prezentowanego wektora X. Zwyci zca, 

neuron z–ty, spe nia relacj : 

 
                      

  d = d

BVi

iz

1  

,  min, WXWX  (1) 

gdzie: 

d(X,W) – odleg o  (w sensie wybranej metryki) 

mi dzy wektorem X, a wektorem W;

BV –  liczba wektorów brzegowych. 

Warto  wyj ciowa neuronu zwyci zcy 

przyjmuje warto  1. Warto ci wyj ciowe 

pozosta ych neuronów konkurencyjnych s  

sztucznie zerowane. Do dalszego przetwarzania w 

kolejnej warstwie sieci przesy ana jest zatem 

wy cznie jedna warto  wyj ciowa, pochodz ca od 

neuronu zwyci zcy. Druga warstwa przetwarzaj ca 

sk ada si  z neuronów liniowych po czonych  

z wszystkimi neuronami warstwy konkurencyjnej 

(ka dy z ka dym). Warto  wyj ciowa i–tego 

neuronu warstwy liniowej opisana jest zale no ci : 

  
1

 u w = y j

BV

j=

iji  (2) 

gdzie: 

wij – waga na po czeniu mi dzy i–tym 

neuronem liniowym, a j–tym neuronem 

konkurencyjnym; 

uj  – warto  wyj ciowa j–tego neuronu warstwy 

konkurencyjnej. 

Wagi neuronów liniowych przyjmuj  warto ci 

binarne i przypisuj  (adresuj ) poszczególne 

neurony konkurencyjne (wektory brzegowe) do 

okre lonych klas. Warto ci wag okre lane s  w toku 

analizy zbioru ucz cego – ka dy przyk ad ucz cy,  

a zatem i ten, który zosta  uznany za wektor 

brzegowy, niesie informacj  na temat klasy, któr  

reprezentuje. Wektor klasyfikacji Y (wektor 

odpowiedzi klasyfikatora) ma posta  wektora 

zerojedynkowego, w którym po o enie jedynki 

okre la rozpoznan  klas . 

Z diagnostycznego punktu widzenia, wektor 

brzegowy (wektor wag neuronu konkurencyjnego) 

mo na traktowa  jako graniczn  (brzegow ) 

sygnatur  okre lonego rozró nialnego stanu obiektu 

(kojarzenie sygnatur z rozró nialnym stanem 

obiektu odbywa si  za pomoc  wag neuronu 

liniowego). Rozpoznanie stanu obiektu odbywa si  

przez porównanie zaobserwowanego stanu obiektu 

(wektor obserwacji) z wzorcami granicznymi 

rozró nialnych stanów obiektu (wektory brzegowe). 

Warto zwróci  uwag  na to, e w przypadku 

klasyfikatora NBV i metody uczenia opartej na 

wektorach brzegowych mamy jednoczesne 

okre lenie struktury i warto ci parametrów (wag) 

klasyfikatora (tak samo jak wtedy, gdy stosowane s  

klasyfikatory SVM i metody uczenia oparte na 

wektorach wspieraj cych). Natomiast w przypadku 

stosowania tradycyjnych sieci neuronowych i metod 

ich uczenia zazwyczaj potrzebne jest najpierw 

dobranie struktury sieci (np. ustalenie liczby 

neuronów w warstwach), a dopiero pó niej 

nast puje ustalanie warto ci parametrów (wag) 

uprzednio wybranych struktur. 

 

2.2. Geometryczny wska nik pewno ci  
klasyfikacji 

Odpowiedzi  klasyfikatora NBV na prezentacj  

wektora obserwacji jest decyzja zaliczaj ca obraz do 

odpowiedniej klasy obrazów. Klasyfikacja obrazu 

odbywa si  na podstawie wypracowanego w toku 

analizy zbioru przyk adów ucz cych podzia u 

przestrzeni obserwacji na roz czne obszary 

decyzyjne. W wyniku dzia ania klasyfikatora 

prezentowany wektor obserwacji zostaje w sposób 

„ostry” przydzielony do tej klasy, do której nale y 

ten wektor brzegowy, w strefie wp ywów którego 

znalaz  si  rozpoznawany obraz. Decyzja 

klasyfikatora nie niesie jednak ze sob  adnej 

informacji na temat tego, jak daleko od powierzchni 

decyzyjnej (rozdzielaj cej wektory obserwacji 



DIAGNOSTYKA’ 3(51)/2009 

DYBA A, Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem neuronowego klasyfikatora NBV 

 

108

nale ce do ró nych klas) i identyfikuj cego go 

(najbli szego mu) wektora brzegowego le y 

sklasyfikowany obraz. Na skutek tego w jednakowy 

sposób sygnalizowane jest rozpoznanie obrazów 

le cych zarówno na „brzegach” jak i „w g bi” 

obszarów decyzyjnych. Potrzeba rozró niania takich 

sytuacji wydaje si  by  oczywista – w przypadku 

obrazów po o onych w pobli u powierzchni 

decyzyjnej ewentualne w tpliwo ci co do 

prawid owo ci klasyfikacji mog  by  zdecydowanie 

wi ksze ni  w przypadku obrazów po o onych  

z dala od takiej powierzchni. W celu relatywizacji 

wyników rozpoznania klasyfikator NBV zosta  

zatem wyposa ony w modu  wyznaczaj cy 

geometryczny wska nik pewno ci klasyfikacji (ang. 

geometrical classification certainty index), którego 

formu  okre la wzór: 

  
AI

IA

D

dd
gcci =  (3) 

gdzie: 

dI  –    odleg o  mi dzy rozpoznawanym 

obrazem, a identyfikuj cym go 

(najbli szym mu) wektorem brzegowym 

(reprezentuj cym klas , do której obraz 

zostaje zaliczony); 

dA  –   odleg o  mi dzy rozpoznawanym 

obrazem, a najbli szym mu wektorem 

brzegowym alternatywnej klasy (klasy, 

która druga w kolejno ci ro ci sobie 

„pretensje” do rozpoznawanego obrazu); 

DAI  – odleg o  mi dzy identyfikuj cym 

rozpoznawany obraz wektorem 

brzegowym, a najbli szym 

rozpoznawanemu obrazowi wektorem 

brzegowym alternatywnej klasy. 

Warto  wska nika jest wyznaczana na 

podstawie wzajemnego po o enia rozpoznawanego 

obrazu i dwóch wektorów brzegowych – tego, który 

go zidentyfikowa  (reprezentuj cego ustalon   

w wyniku klasyfikacji klas ) i jego antagonisty 

(b d cego przedstawicielem klasy alternatywnej). 

Bezwymiarowa posta  wska nika umo liwia 

wykorzystywanie go nawet w wielozjawiskowej 

przestrzeni obserwacji (sk adowe wektora 

obserwacji mog  mie  ró ne jednostki – bo mog  

dotyczy  ró nych zjawisk). Geometryczny wska nik 

pewno ci klasyfikacji przyjmuje warto   

z przedzia u [0,1]. Warto  0 sygnalizuje po o enie 

rozpoznawanego obrazu na powierzchni decyzyjnej 

(dA = dI). Warto  1 sygnalizuje po o enie 

rozpoznawanego obrazu pokrywaj ce si  

z po o eniem identyfikuj cego go wektora 

brzegowego (dI = 0; dA = DAI) lub znajduj ce si   

w jego „cieniu” (dA = DAI + dI). Ilustracj  

kszta towania si  warto ci geometrycznego 

wska nika pewno ci klasyfikacji w sytuacji 

przedstawionej na rysunku 3 (metryka euklidesowa, 

DAI = 100) prezentuj  rysunki 4 i 5. 
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Rys. 3. Schemat przyk adowej 

sytuacji klasyfikacyjnej 

 

 

Rys. 4. Ilustracja kszta towania si  

warto ci geometrycznego wska nika 

pewno ci klasyfikacji – prezentacja 

przestrzenna 

 

 

Rys. 5. Ilustracja kszta towania si  

warto ci geometrycznego wska nika 

pewno ci klasyfikacji – warstwice 

 

Wzbogacenie podstawowej odpowiedzi 

klasyfikatora NBV (rozpoznana klasa) o warto  

geometrycznego wska nika pewno ci klasyfikacji  

i okre lenie alternatywnej klasy zwi ksza 

mo liwo ci interpretacyjne otrzymanych za jego 

pomoc  wyników klasyfikacji – powstaje mo liwo  
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„rozmycia” klasyfikacji. Wprowadzaj c okre lony 

poziom ufno ci mo na utworzy , na bazie 

geometrycznego wska nika pewno ci klasyfikacji, 

pewien margines niepewno ci. Stwarza to podstawy 

do przyjmowania niektórych wyników klasyfikacji 

za pewne, a innych za w tpliwe (wskazuj c przy 

tym mo liwe alternatywne rozpoznanie) lub 

wydawania decyzji wymijaj cej (klasa jest wówczas 

nieokre lona). 

 

3. ANALIZA SKUTECZNO CI DZIA ANIA 
KLASYFIKATORA NBV W SYTUACJI 
WYST POWANIA ZAK ÓCE  
WARTO CI DANYCH WEJ CIOWYCH 

 

Z diagnostycznego punktu widzenia, wa ne jest 

aby wytrenowany klasyfikator dzia a  skutecznie  

w przypadku wyst powania zak óce  pomiarowych 

b d  fluktuacji warto ci danych wej ciowych 

(warto ci cech sygna ów). Rzeczywisto  

diagnostyczna zazwyczaj obfituje bowiem w wiele 

sytuacji b d cych przyczyn  wyst powania tego 

typu zaburze . Na potrzeby testowania skuteczno ci 

dzia ania klasyfikatora, zaburzenie warto ci danych 

wej ciowych mo na w prosty sposób uwzgl dni , 

wprowadzaj c do oryginalnych danych addytywny 

szum, którego oddzia ywanie ro nie w trakcie 

kolejnych testów. 

 Ogólnie rzecz ujmuj c, skuteczno  dzia ania 

klasyfikatora zale y od jako ci dyskryminacyjnej 

uzyskiwanych w toku uczenia klasyfikatora 

powierzchni decyzyjnych (powinny zapewni  

mo liwie najwi kszy margines separacji) oraz od 

stopnia trudno ci rozwi zywanego zadania. Kszta t 

tworzonych przez klasyfikator NBV powierzchni 

decyzyjnych zale y, w przypadku konkretnego 

problemu klasyfikacyjnego, jedynie od wybranej 

metryki (w przyk adach zamieszczonych  

w niniejszym podrozdziale wykorzystywano 

metryk  euklidesow ) i po o enia w przestrzeni 

obserwacji wektorów brzegowych, których liczba 

jest regulowana warto ci  wspó czynnika nasycenia 

brzegu. Ilustracje dzia ania klasyfikatorów NBV 

trenowanych z ró nymi warto ciami wspó czynnika 

nasycenia brzegu przedstawiaj  rysunki 6 ÷ 8. Za 

pomoc  cyfr zilustrowano hipotetyczny rozk ad 

obrazów (3 klasy) w dwuwymiarowej przestrzeni 

obserwacji. Pogrubione cyfry oznaczaj  wektory 

brzegowe poszczególnych klas. Warto  

wspó czynnika nasycenia brzegu równa jeden 

zapewnia uzyskanie minimalnej liczby wektorów 

brzegowych BV, pozwalaj cej na dokonanie 

prawid owej klasyfikacji (Rys. 6). Zwi kszanie 

warto ci wspó czynnika skutkuje wyznaczeniem 

wi kszej liczby wektorów brzegowych  

i „uszczelnieniem” w ten sposób „granic” mi dzy 

obszarami decyzyjnymi (Rys. 7).  
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Rys. 6. Ilustracja dzia ania 

klasyfikatora NBV (bsc = 1) 
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Rys. 7. Ilustracja dzia ania 

klasyfikatora NBV (bsc = 1,25) 

 

Wi ksza liczba wektorów brzegowych mo e 

zwi kszy  skuteczno  dzia ania klasyfikatora  

w zetkni ciu z danymi zaburzonymi zak óceniami 

lub b dami pomiarowymi. Powoduje jednak 

rozbudow  pierwszej warstwy klasyfikatora 

(wi ksza liczba neuronów konkurencyjnych). 

Warto  wspó czynnika nasycenia brzegu mniejsza 

ni  jeden skutkuje wyznaczeniem zbyt ma ej liczby 

wektorów brzegowych i w konsekwencji b dn  

klasyfikacj  (cyfry przekre lone symbolizuj  

b dnie sklasyfikowane wektory – Rys. 8). 
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Rys. 8. Ilustracja dzia ania 

klasyfikatora NBV (bsc = 0,75) 

 

Znaczenie wspó czynnika nasycenia brzegu 

wektorami, wp ywaj cego na liczebno ci zbioru 

wektorów brzegowych, obrazuj  wyniki testów 

skuteczno ci dzia ania klasyfikatorów NBV 

trenowanych z ró nymi warto ciami tego 

wspó czynnika (Rys. 9). 
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Rys. 9. Wyniki testów skuteczno ci 

dzia ania klasyfikatorów NBV 

 

Testy skuteczno ci dzia ania klasyfikatora NBV 

badaj  jego zdolno  do poprawnej klasyfikacji 

dostarczanych obrazów (wektorów obserwacji). 

Miar  skuteczno ci dzia ania klasyfikatora jest jego 

sprawno , czyli procent poprawnie 

sklasyfikowanych obrazów. Danymi 

wykorzystywanymi do testowania dzia ania 

klasyfikatora s  u ywane w procesie jego uczenia 

wektory obserwacji (obrazy), przy czym warto ci 

ich sk adowych (cech) zostaj  zak ócone losowo, 

przez dodanie do nich (zak ócenie addytywne) 

warto ci liczbowych pochodz cych z generatora 

liczb losowych, dzia aj cego na bazie rozk adu 

normalnego o zerowej warto ci redniej  

i zmieniaj cym si  (rosn cym w ka dym kolejnym 

te cie) odchyleniu standardowym (warto  

odchylenia standardowego zak ócenia warto ci 

ka dej sk adowej ustalana jest proporcjonalnie do 

odchylenia standardowego warto ci tej sk adowej). 

Dodawanie losowych warto ci do sk adowych 

wektora obserwacji wywo uje przemieszczanie si  

obrazu w przestrzeni obserwacji (co mo e 

skutkowa  przesuni ciem si  obrazu do obszaru 

decyzyjnego odpowiadaj cego innej klasie) i s u y 

badaniu wra liwo ci klasyfikatora na wyst powanie 

zak óce  pomiarowych b d  fluktuacji warto ci 

sk adowych (warto ci cech sygna ów). W celu 

rzetelnego zbadania wp ywu zak óce  losowych na 

dzia anie klasyfikatora, dokonuje si  zwi kszenia 

(np. 50 razy) liczebno ci obrazów 

wykorzystywanych do testowania klasyfikatora  

w stosunku do liczby obrazów u ywanych do jego 

uczenia. 

Wyniki testów skuteczno ci dzia ania 

klasyfikatorów NBV pokazuj , e klasyfikator 

trenowany z warto ci  wspó czynnika nasycenia 

brzegu wektorami mniejsz  ni  jeden, nie jest  

w stanie klasyfikowa  poprawnie nawet obrazów 

u ywanych w procesie jego uczenia (nie mówi c  

o obrazach „zak óconych”). Klasyfikatory 

trenowane z warto ciami wspó czynnika co najmniej 

równymi jeden poprawnie klasyfikuj  obrazy 

wykorzystywane w procesie jego uczenia  

i charakteryzuj  si  pewn  odporno ci  na 

zak ócenia (wi ksza warto  wspó czynnika potrafi 

zwi kszy  odporno  klasyfikatora). 

Skuteczno  dzia ania klasyfikatora zale y 

jednak w du ej mierze od stopnia trudno ci 

stawianego mu zadania, czyli od tego, w jakiej 

przestrzeni obserwacji (na jakich cechach – 

parametrach diagnostycznych) przysz o mu dzia a . 

Problem ten mo na zilustrowa  pewnym 

przyk adem. 

Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono dwie 

dwuwymiarowe przestrzenie obserwacji o ró nych 

w asno ciach dyskryminacyjnych dwóch klas. 

Mo na zauwa y , e pierwsza przestrze  obserwacji 

(Rys. 10) charakteryzuje si  wyra nie lepszymi,  

w stosunku do drugiej (Rys. 11), w asno ciami 

dyskryminacyjnymi obrazów (symbolicznie 

przedstawionych za pomoc  cyfr) nale cych do 

dwóch ró nych klas – tylko w pierwszym przypadku 

obrazy nale ce do tej samej klasy grupuj  si   

w pewnych odr bnych wycinkach przestrzeni. 

Rysunek 12 przedstawia wyniki testów skuteczno ci 

dzia ania klasyfikatorów NBV trenowanych 

(bsc = 1) w tych przestrzeniach obserwacji. 

 



DIAGNOSTYKA’ 3(51)/2009 

DYBA A, Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem neuronowego klasyfikatora NBV 

 

111

6 7 8 9 10 11 12

-5

0

5

10

15

20

1

1

1
1

11 1
1

1
1

1
1

1
1

11 1
1

1

1
1

1 11 1

11

1 1 1
1

1
11

11 1
1

1 1
1

1
1
1

1
1 11

1

2
2

2
2

2
22

2
2

2
2

2 22
2 222 2 2

2 22
2

22

2 2
2

2
2

2
22 22 2

2

22 2

2
2222 2

2

2

1

2

Warto  pierwszej cechy

W
ar

to
 d

ru
g
ie

j 
ce

ch
y

 

Rys. 10. Rozk ad obrazów w pierwszej, 

korzystniejszej przestrzeni obserwacji 
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Rys. 11. Rozk ad obrazów w drugiej, mniej 

korzystnej przestrzeni obserwacji 
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Rys. 12. Wyniki testów skuteczno ci 

dzia ania klasyfikatorów NBV 

 

Oba klasyfikatory nauczy y si  bezb dnie 

rozpoznawa  obrazy u ywane w procesie ich 

uczenia. Wyra nie jednak wida , e klasyfikator 

trenowany w przestrzeni obserwacji  

o korzystniejszych w asno ciach dyskryminacyjnych 

klas, jest znacznie odporniejszy na zak ócenia 

warto ci cech (danych wej ciowych klasyfikatora) 

ni  klasyfikator trenowany w przestrzeni obserwacji 

o mniej korzystnych w asno ciach. Zwraca przy tym 

uwag  fakt, e tak e klasyfikator trenowany w mniej 

korzystnej przestrzeni obserwacji wykazuje si ,  

w obecno ci niewielkich zak óce  warto ci danych 

wej ciowych, du  sprawno ci , co dowodzi 

skuteczno ci stosowanego algorytmu klasyfikacji  

i jego zdolno ci do tworzenia skomplikowanych, 

z o onych kszta tów powierzchni decyzyjnych, 

niezb dnych w tak niesprzyjaj cej (Rys. 11) 

rozpoznawaniu przestrzeni obserwacji. Uzyskany 

margines separacji obrazów jest jednak w tym 

przypadku niewielki, co skutkuje szybkim spadkiem 

sprawno ci rozpoznania w sytuacji wyst powania 

coraz to wi kszych zak óce  warto ci cech. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Powierzchnie decyzyjne klasyfikatora NBV 

sk adaj  si  z hiperp aszczyzn, b d cych granicami 

stref wp ywów poszczególnych wektorów 

brzegowych (obszarów najbli szych, w sensie 

wybranej metryki, poszczególnym wektorom 

brzegowym). St d te  kluczowe znaczenie  

w dzia aniu klasyfikatora NBV ma wyznaczenie,  

w trakcie jego uczenia, wektorów brzegowych, 

b d cych wzorcami poszczególnych klas.  

W zwi zku z tym klasyfikator NBV jest istotnie 

wra liwy na ewentualne b dy w zbiorze ucz cym. 

Wysokie wymagania odno nie jako ci danych 

ucz cych wynikaj  w tym przypadku z zagro enia, 

e je li wektorem brzegowym zostanie ten wektor 

ucz cy, którego przynale no  do okre lonej klasy 

jest w zbiorze ucz cym b dnie okre lona, to 

wówczas ca e jego otoczenie b dzie b dnie 

klasyfikowane. 

Powy sze zastrze enie nie zmienia jednak 

prze wiadczenia autora, e klasyfikacja  

z wykorzystaniem algorytmu najbli szego wektora 

brzegowego mo e by  u yteczn  metod  

klasyfikacji obrazów. To przekonanie znajduje 

swoje uzasadnienie nie tylko w tym, e klasyfikator 

NBV charakteryzuje si  mo liwo ci  tworzenia 

ró norodnych kszta tów powierzchni decyzyjnych 

daj c tym samym szans  rozwi zania z o onych 

zada  klasyfikacyjnych (dane roz o one 

wielomodalnie i nieliniowo separowalne). 

Stosowanie klasyfikatora NBV, w naturalny sposób 

przystosowanego do rozpoznawania wielu klas, 

wydaje si  by  po prostu wygodne ze wzgl du na 

automatyczny dobór struktury klasyfikatora w toku 

jego uczenia, które jest ma o k opotliwe ze wzgl du 

na ograniczenie do minimum problemów 

decyzyjnych z nim zwi zanych. 

Warto mie  jednak wiadomo , e zastosowanie 

nawet najlepszego klasyfikatora nie przyniesie  

w pe ni satysfakcjonuj cych efektów, gdy przyjdzie 

mu dokonywa  rozpoznawania obrazów  

w niekorzystnej, pod wzgl dem w asno ci 

dyskryminacyjnych klas, przestrzeni obserwacji. 

Objawia  si  to b dzie s ab  zdolno ci  

klasyfikatora do uogólniania (generalizowania) 

nabytej w toku uczenia wiedzy na nowe, nieznane 

mu wcze niej oraz „zak ócone” obrazy. Podkre la to 

wag  wyboru mo liwie najkorzystniejszej, pod 
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wzgl dem w asno ci dyskryminacyjnych klas, 

przestrzeni obserwacji (wyselekcjonowania 

najkorzystniejszych cech – parametrów 

diagnostycznych), którego mo na dokona  

dysponuj c skutecznymi metodami selekcji 

informacji diagnostycznej [7]. 

Praca naukowa finansowana ze rodków na 

nauk  w latach 2008 – 2011 jako projekt badawczy. 
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