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Streszczenie

W pracy przedstawiono metod  selekcji cech stanu obiektu opart  na geometrii przestrzeni 

obserwacji. Zaprezentowana metoda selekcji informacji wykorzystuje dwa kryteria: zmodyfiko-

wane kryterium Sebestyena oraz oryginalne kryterium liczby wzorców klas. 

S owa kluczowe: selekcja informacji, klasyfikacja obrazów 

GEOMETRICAL METHOD OF THE DIAGNOSTIC INFORMATION SELECTION 

Summary 

In the paper the feature selection method of object state is presented. This method is based on 

geometry of the observation space. The presented method of the information selection uses two 

criteria: the modified Sebestyen's criterion and original criterion of the prototypes classes number. 

Keywords: information selection, pattern classification 

1. WST P

Stan obiektu opisany jest zbiorem chwilowych 

warto ci cech (w a ciwo ci) stanu obiektu. Upo-

rz dkowany ci g N warto ci cech stanu obiektu {x1,

x2, ..., xN} nazywa si  wektorem obserwacji stanu 

obiektu [4]. Z geometrycznego punktu widzenia, 

sk adowe wektora obserwacji stanu obiektu mo na

traktowa  jako wspó rz dne definiuj ce punkt w N-

wymiarowej przestrzeni obserwacji stanu obiektu. 

Punkt ten jest obrazem stanu obiektu. Ka dy stan 

obiektu ma zatem swój obraz w przestrzeni obser-

wacji stanu obiektu a poszczególnym rozró nialnym 

stanom obiektu odpowiadaj  w tej przestrzeni okre-

lone obszary. Celem procesu diagnostycznego jest 

wi c okre lenie w jakim obszarze przestrzeni ob-

serwacji znajduje si  obraz stanu obiektu w chwili 

kontroli. Sklasyfikowanie obrazu stanu obiektu 

odpowiada zakwalifikowaniu stanu obiektu do okre-

lonej klasy stanu. 

Z powodu wyst puj cych trudno ci z opisem 

matematycznym relacji diagnostycznych si ga si

cz sto po empiryczny model diagnostyczny, w któ-

rym topografi  obszarów rozró nialnych stanów 

obiektu tworzy si  na podstawie ci gu ucz cego

(zbioru trenuj cego), z o onego z obrazów stanu 

obiektu, dla których znane jest prawid owe przypo-

rz dkowanie do rozró nialnych stanów obiektu. 

Klasyfikacja musi by  wtedy poprzedzona faz

uczenia, która umo liwia uzyskanie informacji 

niezb dnej dla okre lenia obszarów przestrzeni 

obserwacji odpowiadaj cych poszczególnym roz-

ró nialnym stanom obiektu. Zak adaj c, e obrazy 

podobnych stanów obiektu s  w przestrzeni obser-

wacji bli sze sobie ni  obrazy odmiennych stanów 

tego obiektu, wynik klasyfikacji zale y od po o enia

w przestrzeni obserwacji obrazu odpowiadaj cego

rozpoznawanemu stanowi w stosunku do zbioru 

obrazów stanu tworz cych ci g ucz cy. Z tego 

wzgl du najlepsz  przestrzeni  obserwacji jest prze-

strze  o nieskomplikowanej topografii obszarów 

rozró nialnych stanów obiektu, w której nie wyst -

puje zjawisko nak adania si  (ang. overlapping) tych 

obszarów.

Obserwowane relacje pomi dzy cechami stanu 

obiektu a rozró nialnymi stanami obiektu cz sto nie 

s  jednoznaczne (identyczny stan mo e przejawia

si  w ró ny sposób, ró ne stany mog  przejawia  si

w ten sam sposób). W takich przypadkach mówimy, 

e nie wszystkie cechy nios  interesuj c  nas infor-

macj  o obiekcie. Zazwyczaj trudno jest dokona

niezale nej oceny u yteczno ci ka dej cechy stanu 

obiektu, gdy  na ogó  istotne informacje zawieraj

si  we wspó wyst powaniu cech. W praktyce cz sto

mamy bowiem do czynienia z sytuacj , e pewien 

zestaw cech dostarcza istotnych informacji, podczas 

gdy ka dy podzbiór tego zestawu cech informacji 

tych ju  nie zawiera. Cz sto informacja o stanie 

obiektu zawarta jest nie tyle w zmienno ci bez-

wzgl dnych warto ci poszczególnych cech stanu, co 

w zmianach relacji pomi dzy cechami stanu [2]. W 

zwi zku z tym cech nie nale y ocenia  ani wybiera

ca kiem niezale nie, lecz powinny by  one oceniane 

w pewnych grupach (zestawach), wynikaj cych z 

natury rozwi zywanego problemu. Cz sto zdarza si

równie , e liczne cechy stanu obiektu nie s  od sie-

bie odizolowane, lecz zachodz  mi dzy nimi pewne 

zale no ci. Wówczas cechy te dostarczaj  na ró ne
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sposoby tych samych informacji. W przypadku, 

kiedy mi dzy cechami wyst puj  zwi zki korela-

cyjne, wystarczy pos ugiwa  si  pewnym ich pod-

zbiorem czyli wybra  spo ród dost pnych cech od-

powiedni  reprezentacj , tak zbudowan , by w ród

nich nie by o ju  nadmiarowych (redundantnych) 

cech. Celowe jest wi c opracowanie metod pozwa-

laj cych na selektywny wybór takich cech, które 

nios  warto ciow  i wa n  informacj  z punktu wi-

dzenia jej przydatno ci w procesie rozpoznawania i 

których obserwacja umo liwi prawid ow  klasyfi-

kacj  stanu obiektu. 

2. REDUKCJA LICZBY WYMIARÓW 
PRZESTRZENI OBSERWACJI STANU 

Wynikiem selekcji przeprowadzonej na N-ele-

mentowym zbiorze cech stanu obiektu jest utworze-

nie zredukowanego M-elementowego zestawu cech 

(M<N). Zredukowany zbiór cech odpowiada nowej 

M-wymiarowej przestrzeni obserwacji stanu 

obiektu. Zagadnienie selekcji cech stanu mo na

zatem sprowadzi  do poszukiwa  takiej podprze-

strzeni oryginalnej przestrzeni obserwacji stanu 

obiektu, w której topografia obszarów wyznaczo-

nych przez obrazy stanu obiektu tworz ce ci g

ucz cy jest najbardziej korzystna ze wzgl du na 

rozró nianie klas stanu obiektu. 

W niniejszej pracy przedstawiono metod  selek-

cji cech stanu obiektu (wyboru podprzestrzeni ob-

serwacji stanu obiektu) opart  na geometrii prze-

strzeni obserwacji. W metodzie wykorzystywane 

jest poj cie odleg o ci w przestrzeni obserwacji, 

która w tym celu musi by  wyposa ona w 

odpowiedni  metryk . Dobór metryki mo e mie

wp yw na uzyskiwane wyniki. W prezentowanej 

metodzie ocena przydatno ci diagnostycznej 

poszczególnych podprzestrzeni obserwacji stanu 

obiektu dokonywana jest na podstawie dwóch 

kryteriów: kryterium b d cego pewn  kombinacj

miar rozprosze  obrazów stanu obiektu 

sformu owanych przez Sebestyena oraz kryterium 

liczby wzorców klas [1]. 

2.1. Zmodyfikowane kryterium Sebestyena 

Jako jedno z kryteriów oceny przydatno ci dia-

gnostycznej okre lonej podprzestrzeni obserwacji 

stanu obiektu przyj to zmodyfikowane kryterium 

Sebestyena [3, 4], które jest kombinacj  miar roz-

prosze  obrazów w podprzestrzeni obserwacji. 

rednie rozproszenie obrazów w podprzestrzeni 

obserwacji obliczamy ze wzoru: 

 ),(d
1mm

1
 R ojoi

m

1i

m

1j

ww  (2.1) 

gdzie: 

wo – obraz stanu obiektu, 

 m – liczba wszystkich obrazów, 

 d(x, y) – odleg o  mi dzy obrazem x i y.

Rozproszenie wewn trzne klasy stanu A mo na

obliczy  ze wzoru: 
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gdzie: 

wo
A – obraz stanu obiektu nale cy do klasy stanu 

A,

 mA – liczba obrazów nale cych do klasy stanu A. 

rednie rozproszenie wewn trzklasowe okre la

wzór:
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gdzie K oznacza liczb  klas stanu. 

Rozproszenie mi dzy klasami stanu A i B obliczamy 

ze wzoru: 
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rednie rozproszenie mi dzyklasowe opisane jest 

wzorem: 
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Zmodyfikowane kryterium Sebestyena jest sformu-

owane nast puj co:
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Poszukiwana jest taka podprzestrze  obserwacji, 

która daje najwi ksz  warto  kryterium. Preferuje 

si  w ten sposób podprzestrzenie obserwacji stanu 

obiektu, w których wyst puj  du e wzgl dne odle-

g o ci mi dzy obszarami poszczególnych klas stanu 

przy jednoczesnym du ym wzgl dnym skupieniu 

wewn trznym ka dego z tych obszarów. Bezwymia-

rowa posta  kryterium umo liwia porównywanie 

ró nych podprzestrzeni obserwacji nawet w sytuacji 

wyst powania du ych ró nic wymiarów poszcze-

gólnych sk adowych wektora obserwacji stanu 

obiektu. 

Przedstawione kryterium nie bierze jednak pod 

uwag  wielomodalno ci rozk adów obrazów w prze-

strzeni, która cz sto ma miejsce w praktyce. Wyko-

rzystanie do oceny przydatno ci podprzestrzeni 

obserwacji wy cznie tego kryterium, silnie fawory-

zuj cego rozk ady jednomodalne jest w praktyce 

niewystarczaj ce.

2.2. Kryterium liczby wzorców klas 

Obok zmodyfikowanego kryterium Sebestyena 

zastosowano inne kryterium oceny przydatno ci

diagnostycznej okre lonej podprzestrzeni obserwacji 
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stanu obiektu. Dla ka dej analizowanej podprze-

strzeni obserwacji obliczano liczb  wzorców klas 

(Lw). Wzorcami klasy s  wybrane obrazy b d ce

przedstawicielami danej klasy. Podstawowa trud-

no  przy stosowaniu wzorców polega na opraco-

waniu techniki ich wyznaczania. W prezentowanym 

rozwi zaniu wzorce klasy opisuj  topografi  obsza-

rów wyznaczonych w podprzestrzeni obserwacji 

przez obrazy danej klasy. Z pewnym uproszczeniem 

wzorce mo na uto samia  z obrazami „rozdzielaj -

cymi” w podprzestrzeni obserwacji obszary po-

szczególnych klas (obrazami „brzegowymi” obsza-

rów klas). Nale y podkre li , e poszczególne pod-

przestrzenie obserwacji mog  mie  ró ne wzorce 

klas. Liczba wzorców klas danej podprzestrzeni 

obserwacji jest sum  liczb wzorców wszystkich 

klas. Zastosowana technika wyznaczania wzorców 

powoduje to, e liczba wzorców klas nie mo e by

mniejsza ni  liczba klas (ka da klasa musi mie

przynajmniej jeden wzorzec) i wi ksza ni  liczba 

obrazów tworz cych ci g ucz cy.

Poszukiwana jest taka podprzestrze  obserwacji, 

która ma najmniejsz  liczb  wzorców klas. Preferuje 

si  w ten sposób podprzestrzenie obserwacji o mniej 

skomplikowanej „powierzchni styku” obszarów 

wyznaczonych przez obrazy poszczególnych klas. 

Nisk  ocen  przydatno ci otrzymuj  natomiast te 

podprzestrzenie obserwacji, w których wyst puje

zjawisko nak adania si  obszarów wyznaczonych 

przez obrazy poszczególnych klas. 

Algorytm wyznaczania wzorców danej klasy 

mo na scharakteryzowa  jako ci g operacji prowa-

dz cych do usuni cia „niereprezentatywnych, nad-

miarowych” obrazów danej klasy: 

1. Dla ka dego obrazu nale cego do danej klasy 

obliczamy odleg o  od najbli szego mu obrazu 

nale cego do innej klasy, któr  to odleg o

oznaczmy jako do;

2. Rozpoczynaj c redukcj  od tego obrazu nale -

cego do danej klasy, którego odleg o  do jest 

najmniejsza (pierwszy obraz bazowy), eliminu-

jemy te obrazy nale ce do danej klasy, których 

odleg o  od obrazu bazowego jest mniejsza od 

ich odleg o ci do;

3. Po odrzuceniu z danej klasy pierwszej grupy 

obrazów, kontynuujemy redukcj  bazuj c na 

nast pnych (jeszcze nie wyeliminowanych) w 

kolejno ci (wed ug rosn cej odleg o ci do)

obrazach nale cych do danej klasy odrzucaj c z 

danej klasy kolejne grupy obrazów; 

4. Brak nast pnego obrazu bazowego sygnalizuje 

koniec redukcji. 

Obrazy, które nie zosta y wyeliminowane w trakcie 

redukcji s  wzorcami danej klasy. Wzorcami danej 

klasy s  zatem obrazy bazowe. W szczególnym 

przypadku wzorcem danej klasy mo e by  jeden 

obraz (pierwszy obraz bazowy). 

2.3. Wybór podprzestrzeni obserwacji stanu 

obiektu

Znalezienie optymalnej M-wymiarowej podprze-

strzeni obserwacji wymaga przeprowadzenia analiz 

wszystkich mo liwych do utworzenia M-wymiaro-

wych podprzestrzeni obserwacji, których, w wy-

padku pierwotnego N-elementowego zbioru cech 

stanu, jest . Ponadto, poniewa  nie jest nam 

znana optymalna liczba cech stanu nale a oby prze-

analizowa  wszystkie potencjalnie mo liwe do 

utworzenia podprzestrzenie obserwacji, których jest 

w tym wypadku: 
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Analiza ka dej podprzestrzeni obserwacji polega 

na wyznaczeniu dla tej podprzestrzeni warto ci

dwóch kryteriów: zmodyfikowanego kryterium 

Sebestyena (Ks) i kryterium liczby wzorców klas 

(Lw). Wyniki analiz poszczególnych podprzestrzeni 

obserwacji wygodnie jest zestawi  zbiorczo na jed-

nym rysunku. Przyk adowe zestawienie wyników 

analiz poszczególnych podprzestrzeni obserwacji 

przedstawiono na rysunku 2.1. 

Rys. 2.1. Przyk adowe wyniki analiz 

podprzestrzeni obserwacji. 

Ka dy punkt (krzy yk) reprezentuje pewn  pod-

przestrze  obserwacji. W lewym górnym rogu znaj-

duje si , oznaczona pogrubionym kó kiem, najlepsza 

podprzestrze  obserwacji (ma a warto  Lw, du a

warto  Ks), w prawym dolnym rogu znajduje si ,

oznaczona pogrubionym kwadratem, najgorsza 

podprzestrze  obserwacji (du a warto  Lw, ma a

warto  Ks).

3. PODSUMOWANIE 

Zaprezentowana metoda selekcji cech jest me-

tod  geometryczn , w której miar  podobie stwa

mi dzy dwoma obrazami w przestrzeni obserwacji 

jest odleg o  mi dzy nimi. W zwi zku z tym jest 

ona wra liwa na przekszta cenia, które zmieniaj

odleg o . Tak wi c, proste przeskalowanie cech 
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mo e prowadzi  do odmiennych wyników. T

wra liwo  metody mo na wykorzysta  do oceny 

zasadno ci wykonania takich przeskalowa  (np. 

normalizacji cech). 

Przeprowadzane do wiadczenia wskazuj , e z 

dwóch u ywanych kryteriów wi ksz  wag  nale y

przy o y  do kryterium liczby wzorców klas traktu-

j c je jako podstawowe kryterium [1]. Kryterium to 

informuje nas ponadto jak „daleko” jest nasze roz-

wi zanie od rozwi zania idealnego (liczba wzorców 

klas = liczba klas). 

Wad  przedstawionej metody jest to, e jest to 

metoda „ lepa” – znalezienie najlepszej podprze-

strzeni obserwacji wymaga przeanalizowania 

wszystkich podprzestrzeni obserwacji. Ogólna 

liczba takich potencjalnych, mo liwych do utworze-

nia podprzestrzeni obserwacji stanu obiektu mo e

by  niekiedy zbyt du a, aby mo na by o je 

wszystkie przeanalizowa  (wzór 2.7). W takim 

wypadku nale y przyj  jak  strategi  wy aniania

podprzestrzeni obserwacji przeznaczonych do 

analiz. Z powodzeniem uda o si  stosowa  pewn

suboptymaln  strategi  [1], w my l której analizy 

rozpoczynano od jednowymiarowych 

podprzestrzeni obserwacji, nast pnie poddawano 

analizom podprzestrzenie dwu- i trójwymiarowe. 

Wyniki tych analiz pozwala y stawia  hipotez  o 

lepszej przydatno ci diagnostycznej pewnego 

podzbioru pierwotnego zestawu cech. Dalsze 

wielowymiarowe analizy by y ju  prowadzone na 

bazie tego zredukowanego zbioru cech. 

Pewn  alternatyw  dla powy szej strategii wy a-

niania podprzestrzeni obserwacji przeznaczonych do 

analiz mo e by  preselekcja pierwotnego zestawu 

cech wsparta modelowo. Modelowanie zjawisk 

zachodz cych w badanym obiekcie cz sto bowiem 

ukierunkowuje nas na pewien podzbiór cech stanu 

obiektu wyra nie zwi zanych z analizowanym pro-

cesem lub rozpoznawanym zjawiskiem. Wówczas to 

analizom mog  by  poddane tylko te podprzestrze-

nie obserwacji, które s  utworzone na bazie takiego 

najbardziej obiecuj cego, zredukowanego zbioru 

cech.

Zalet  przedstawionej metody jest to, e oblicze-

nia dotycz ce poszczególnych podprzestrzeni ob-

serwacji s  autonomiczne i mog  by  wykonywane 

dla ka dej podprzestrzeni oddzielnie. Daje to mo -

liwo  rozproszenia oblicze  na wiele jednostek 

obliczeniowych, co w znacz cy sposób skraca czas 

przeznaczony na analizy. Warto równie  zwróci

uwag  na to, e przedstawiona metoda opiera si  na 

wielowymiarowych analizach a ocenie podlegaj

poszczególne grupy cech stanu. Dzi ki temu mo -

liwe jest wykrycie ewolucji wzajemnych zwi zków

pomi dzy poszczególnymi cechami stanu, co bardzo 

cz sto ma du e znaczenie diagnostyczne. 

Praca naukowa finansowana ze rodków Komitetu 

Bada  Naukowych w latach 2004 - 2006 jako 

projekt badawczy. 
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