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Wykaz symboli, oznaczeń

i skrótów

Zestawienie ważniejszych symboli, oznaczeń i skrótów stosowanych w pracy.

Akronimy
CLIQUE algorytm grupowania, ang. Clustering In QUEst

CLONALG algorytm selekcji klonalnej, ang. CLONal selection ALGorithm

DB wskaźnik Daviesa–Bouldina

DBSCAN algorytm grupowania, ang. Density–Based Spatial Clustering of

Applications with Noise

DTW dyskretna transformacja czasowa, ang. Dynamic Time Warping

DWT dyskretna transformata falkowa, ang. Discrete Wavelet Transform

EM algorytm estymacji parametrów modeli statystycznych, ang.

Expectation–Maximization

HMM ukryte modele Markowa, ang. Hidden Markov Models

HTK narzędzie Hidden Markov Model Toolkit

MEC algorytm minimalnej entropii, ang. Maximum Entropy Clustering

NN klasyfikacja metodą najbliższego sąsiada, ang. Nearest Neighbour

classifier

ODBC otwarte łącze baz danych, ang. Open DataBase Connectivity

OPTICS algorytm grupowania, ang. Ordering Points To Identify the

Clustering Structure

PAP Polski Alfabet Palcowy

PCA analiza głównych składowych, ang. Principal Component Analysis

SJM System Językowo-Migowy, polski język migany

SUBCLU algorytm grupowania, ang. density-based SUBspace CLUstering
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4 WYKAZ SYMBOLI...

Symbole i oznaczenia
A macierz prawdopodobieństw przejść w HMM

αe parametr w algorytmie MEC odpowiedzialny za wybór entropii

b liczba najgorzej ocenionych przeciwciał do usunięcia w algorytmie

CLONALG

B macierz prawdopodobieństw obserwacji w HMM

c liczba zmutowanych klonów danego przeciwciała w algorytmie

CLONALG

C grupa (klaster)

dED odległość edycji

dDTW odległość DTW

d(x̃, ỹ) odległość między punktami x̃, ỹ

diam(C) średnica klastra C

Dunn wskaźnik Dunna

D dekompozycja szeregu czasowego

Dopt optymalna dekompozycja szeregu czasowego

δ(Ci, Cj) odległość między klastrami Ci i Cj
∆Z składowa wektora cech zawierająca informację o głębi

elit procent osobników elitarnych w algorytmie genetycznym

ǫ niecentryczność dłoni

ϕ orientacja odcinka łączącego środki ciężkości dłoni i twarzy

gen liczba generacji algorytmu ewolucyjnego

γ współczynnik zwartości dłoni

h liczba najlepszych przeciwciał wybranych do klonowania

w algorytmie CLONALG

I wskaźnik I

J, J(.) stymulacja, funkcja przystosowania, funkcja celu w algorytmach

ewolucyjnych, ocena dekompozycji (J(D))

K długość ścieżki transformacji w DTW lub w odległości edycji

ll, lr odległość środka ciężkości prawej (r) lub lewej (l) dłoni od środka

ciężkości twarzy

Lmin minimalna liczba próbek w szeregu czasowym po dekompozycji

Lmax maksymalna liczba próbek w szeregu czasowym po dekompozycji

λ = (A,B,Π) parametry modelu Markowa

m liczba grup (klastrów)
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m11, m20, m02 momenty centralne

mut prawdopodobieństwo mutacji w algorytmie genetycznym

n liczność zbioru danych

N liczba grup cech (kanałów)

P (.), p(.) prawdopodobieństwo, funkcja gęstości rozkładu

prawdopodobieństwa

P̃ obwód dłoni

|P | rozmiar populacji P w algorytmach ewolucyjnych

Π rozkład prawdopodobieństwa stanu początkowego HMM

Ψ orientacja dłoni

RAND wskaźnik RAND

q, r znaki w ciągach znaków Q i R

Q, R szeregi czasowe lub łańcuchy znakowe wykorzystywane w opisie

metody DTW i odległości edycji

S zbiór szeregów czasowych reprezentujących wyrażenia w języku

migowym

S̃ pole powierzchni dłoni

Ss odpowiednik zbioru S z elementami zapisanymi w formie

łańcuchów znakowych

Σ macierz kowariancji

t czas

T liczba próbek

wMEC szerokość okna Parzena w algorytmie MEC

W ścieżka transformacji w metodzie DTW

X szereg czasowy reprezentujący wyrażenie w języku migowym

X̄ sekwencja stanów w HMM

Xs odpowiednik X zapisany z wykorzystaniem łańcuchów znakowych

Y rozpoznawany szereg czasowy reprezentujący wyrażenie w języku

migowym

Y s odpowiednik Y zapisany z wykorzystaniem łańcuchów znakowych

Z̄ średnia wartość głębi obiektu w obrazie binarnym





Rozdział 1

Wstęp

Rozpoznawanie gestów wykonywanych rękami wpisuje się w ogólnoświatowy

trend tworzenia naturalnych interfejsów człowiek–komputer, zwłaszcza tam, gdzie

standardowe manipulatory (joystick, mysz, klawiatura) nie mogą mieć zastosowania

lub bezpośredni kontakt z maszyną jest niewygodny (np. ze względu na odległość

w przypadku telepracy, czy na właściwości obiektu lub procesu). Sterowanie

urządzeniem za pomocą gestów rąk może być wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Ponadto w systemach inteligentnych budynków sterowanie urządzeniami domowymi

za pomocą pilotów może zostać zastąpione gestami rąk, co miałoby szczególne

znaczenie w odniesieniu do użytkowników starszych lub niepełnosprawnych.

Interfejs człowiek–komputer oparty na gestach to także nowe spojrzenie na

możliwości pracy w rzeczywistości wirtualnej lub wykonywania pracy zdalnej.

Umożliwia on opracowywanie szkoleń wirtualnych, podczas których można

weryfikować poprawność zachowań (sekwencji ruchów dłoni) bez konieczności

zakupu kosztownych urządzeń treningowych.

Jednym z ważnych zastosowań rozpoznawania gestów wykonywanych rękami

jest automatyczna interpretacja wypowiedzi w języku migowym. Z tym obszarem

wiąże się niniejsza praca dotycząca używanego w Polsce systemu językowo–migowego

(SJM), noszącego też nazwę języka miganego.

Badania prowadzone w ramach pracy zmierzają do utworzenia narzędzi

wspomagających rozpoznawanie wypowiedzi SJM. Narzędzia takie ułatwiłyby

komunikację w typowych sytuacjach, gdzie zwykle wymagana jest obecność

tłumacza. Mogłyby także spełniać rolę edukacyjną w zakresie nauki SJM zwiększając

kompetencje pracowników. Ponadto wspomagałyby złożoną edukację dzieci głuchych

wzbogacając środki komunikacji z nauczycielami lub rodzicami, którzy często
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8 ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

są osobami słyszącymi. Byłoby to elementem sprzyjającym usuwaniu barier

utrudniających osobom głuchym funkcjonowanie w społeczeństwie.

1.1 Charakterystyka polskiego języka miganego

Liczba osób z uszkodzeniem słuchu w Polsce, w stopniu uniemożliwiającym

normalną egzystencję, może dochodzić do kilkuset tysięcy. Dla części z nich – ok. 50

tysięcy [149, 150] ze znacznym i głębokim uszkodzeniem słuchu – język migowy

stanowi główny środek komunikacji. Język migowy jest językiem osób głuchych

przekazanym przez ich głuchych rodziców. Stanowi on wyróżnik kulturowy polskiej

społeczności głuchych [160]. We wrześniu 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę

o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa weszła w życie

1 kwietnia 2012 r. (Dziennik Ustaw z 3 października 2011 Nr 209 poz. 1243). Nakłada

ona na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym

tłumacza języka migowego, tworzy również rejestr tłumaczy i powołuje Polską Radę

Języka Migowego.

Badania nad językami migowymi na świecie prowadzone są od kilkudziesięciu

lat, zaś pierwsze badania dotyczące polskiego języka migowego pojawiły się dopiero

w latach dziewięćdziesiątych. W Polsce wyróżnia się dwa języki migowe – polski język

migowy, który jest językiem naturalnym, charakteryzującym się odrębną gramatyką

oraz polski język migany (SJM), zwany również systemem językowo–migowym

polegającym na posługiwaniu się językiem mówionym i uzupełnianiu jego przekazu

za pomocą gestów zaczerpniętych z polskiego języka migowego [149]. SJM jest

językiem, którego można nauczyć się na kursach języka migowego, jest on również

obecny w tłumaczeniach prezentowanych w telewizji. Popularyzacją oraz szkoleniami

w zakresie SJM zajmują się stowarzyszenia takie jak Polski Związek Głuchych, czy

działające lokalnie Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych.

W znakach migowych może występować 48 układów palców u każdej z rąk, daje

to (482+ 48) 2352 układów dłoni. W praktyce wykorzystuje się około 200 układów.

22 układy palców odpowiadają znakom należącym do Polskiego Alfabetu Palcowego

PAP (A, B, C, CZ, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y i Z ), 5

układów odpowiada liczebnikom (1, 2, 4, 5 i 100 ), 7 znakom Międzynarodowego

Alfabetu Palcowego (Bm, Cm, Em, Om, Tm, Um i Xm), 10 jest modyfikacjami

znaków liter PAP (Aw, Bk, Bz, Bkz, Cw, Eo, Ik, Nw, Ps i Yk) oraz 4 układy będące
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modyfikacjami znaków liczb (1z, 4z, 5s i 5z ). Kształty dłoni występujące w znakach

PAP pokazano na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1: Kształty dłoni występujące w znakach Polskiego Alfabetu Palcowego
(na podstawie materiału filmowego zawierającego przegląd PAP [137], za zgodą
Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych)

Stokoe w jednej z pierwszych prac dotyczących języka migowego [147] opisał

znaki migowe stosując następujące parametry: (i) konfiguracja statyczna ręki, (ii)

lokalizacja oraz (iii) ruch, później wprowadzono czwarty parametr – orientację dłoni.

Tenże autor zaproponował, by te parametry nazwać cheremami – odpowiednikami

fonemów w języku mówionym [149]. W literaturze spotyka się także określenia

jednostek mniejszych niż słowa jako: fonemy, allofony, czy wizemy [34, 160].

Słowa w języku mówionym składają się z sekwencji dźwięków [191]. Zbiór cech

dystynktywnych, współwystępujących w danym dźwięku określa się mianem fonemu.

Zastąpienie w przykładowym słowie jednego fonemu innym może pociągać za sobą

zmianę znaczenia [160]. Chcąc określić, czy dany dźwięk jest fonemem, wyodrębnia

się tak zwane pary minimalne – są to dwa słowa różniące się zarówno znaczeniem,
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jak i jednym dźwiękiem występującym w tej samej lokalizacji. Przykładem takiej

pary mogą być wyrazy nam i dam, czy duma i guma. Liczba fonemów w języku

polskim wynosi 41 [160].

Dłoń może występować w 32 możliwych orientacjach (32 dla znaków

jednoręcznych i 1024 dla dwuręcznych), jednakże w codziennym użytku jest około

180 orientacji. Wyróżnia się 37 miejsc artykulacji, czyli położenia rąk w określonym

miejscu przed ciałem lub w stosunku do siebie - 17 przed lub obok twarzy, 18 przed

klatką piersiową, 2 przed dolną połową ciała. Każde z wymienionych miejsc może być

w pewnym stopniu odsunięte od ciała, w części miejsc natomiast (26) występuje styk

dłoni z ciałem. Ponieważ układ dłoni, jej orientacja i pozycja odnoszą się do gestów

statycznych lub określają dłoń na początku wykonywania gestu dynamicznego,

a większość gestów (98%) w języku migowym to gesty dynamiczne, należy

uwzględnić także ruch dłoni. Ręka (ręce) w gestach dynamicznych zmieniają swoje

pozycje, orientacje oraz układy dłoni. Sam ruch może być wykonany w odmienny

sposób uwzględniając: (i) prędkość wykonania, (ii) długość wykonywania gestu

(iii) powtórzenia, (iv) zatrzymania ręki po wykonaniu ruchu, (v) dotykania ciała

lub ręki podczas wykonywania gestu i (vi) ułożenia ręki na drugiej ręce lub

ciele w końcowej fazie wykonywania ruchu. Uwzględniając możliwości różnicowania

wymienionych cech dystynktywnych otrzymuje się ponad 100 miliardów kombinacji

znaków migowych [149].

Pary minimalne w polskim języku migowym można odnaleźć w następujących

zestawieniach wyrazów [160]: mama – dolar, już – prawo (konfiguracja ręki), kamień

– twardy (ruch), słyszący – cukierek, jabłko – burak (lokalizacja), sprawa – druk,

powiedzieć – nakazać (orientacja).

Stokoe również jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że gesty są wykonywane

w sposób zarówno sekwencyjny, jak i symultaniczny. Sekwencyjność oznacza

wykonywanie poszczególnych części gestu w określonej kolejności, symultaniczność

oznacza zaś, że pewne cechy dłoni podczas wykonywania gestu mogą zmieniać się

w czasie, gdy pozostałe pozostają niezmienione [83].

Ponieważ język migowy nie posiada swojego pisemnego odpowiednika,

w międzynarodowych badaniach lingwistycznych stosowano amerykański system

transkrypcji glossing, signwriting lub HamNoSys [71]. Nie istnieją natomiast

potwierdzone badania określające ich skuteczność w komunikacji w społeczności

głuchych [160]. Polski system transkrypcji zwany zapisem gestograficznym powstał

w 1986 roku [149], a w 1988 roku został przystosowany na potrzeby translatora
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języka pisanego do migowego [148] poprzez użycie znaków standardu ASCII.

Według jego zaleceń każdy wyraz opisany jest za pomocą gestogramu, który może

składać się z maksymalnie czterech części oddzielonych znakiem #. Pierwsza część

gestogramu zawiera statyczną konfigurację dłoni na początku gestu, konfiguracja zaś

obejmuje: kształt, orientację i położenie. Pierwszą literą w zapisie jest litera P lub

L oznaczająca dłoń dominującą (P - prawa, domyślnie dominująca), drugą jest znak

daktylograficzny, od którego dłoń rozpoczyna ruch. Gdy w tym miejscu wystąpi

litera p lub r, oznacza to styk z przedramieniem (p) lub ramieniem (r). Orientacja

ręki jest określona za pomocą liczby dwucyfrowej poprzedzonej dwukropkiem (zob.

tabela D.1). Jeżeli drugą cyfrą zapisu jest 1, 5, 7 lub 8, to oznacza się pochylenie

dłoni w lewo poprzez znak \, analogicznie znak / oznacza pochylenie dłoni w prawo.

Druga część zapisu wskazuje kierunek i sposób wykonania ruchu, trzecia zaś zapis

końcowej konfiguracji statycznej dłoni. W dodatku D zawarto reguły służące do

zapisu wyrażeń języka migowego za pomocą gestogramów, dodatkowe informacje

można znaleźć w [149].

Rysunki 1.2 i 1.3 przedstawiają dwa wyrażenia SJM, ich zapisy gestograficzne

są następujące: głowa – PZ:25tppg+, słuch – PZ:25tpp+. Mimo że gestogramy

różnią się tylko jednym znakiem określającym miejsce artykulacji, to przy naturalnie

wykonanym geście różnica nie zawsze jest widoczna. Warto zauważyć, że zapis

gestograficzny sugeruje, by dłoń podczas wykonywania tych gestów była ustawiona

poziomo, wnętrzem w dół. Przedstawione na rysunkach gesty wykonane są jednak

w odmienny sposób - dłoń naturalnie (tj. pod kątem) wskazuje wybrane miejsce

ciała.

W języku migowym występują również sygnały niemanualne związane z ekspresją

twarzy, ruchem ciała, głowy i oczu, a także układami ust [148]. Sygnały

te są pomijane w zapisie gestograficznym (poza wskazaniem, że mimika jest

integralnym elementem gestu w czwartej części gestogramu, bez jej specyfikacji).

Zapis gestograficzny pozwala odwzorować ok. 98% znaków migowych, mimo to

jego instrukcje wymagają precyzyjnego rozróżniania wielu, często niewidocznych

konfiguracji dłoni, na tle ściśle sprecyzowanego miejsca na ciele. Ponadto

dłonie wykonując gest muszą spełniać wiele umownych ograniczeń, np. poruszać

się z określonymi prędkościami (zob. tabela D.1). Może to uniemożliwiać

budowę narzędzia modelującego zbiór cheremów na podstawie informacji wizyjnej

wykorzystując reguły tworzenia gestogramów. Z tego powodu uzasadnione jest

poszukiwanie alternatywnego rozwiązania opartego na analizie sekwencji obrazów
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z kamery. Znajomość gestogramów przetwarzanych wyrażeń może być pomocna przy

analizie błędów rozpoznawania.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)

Rysunek 1.2: Kolejne klatki wykonania wyrazu głowa

(a) (b) (c) (d)

(e)

Rysunek 1.3: Kolejne klatki wykonania wyrazu wyrazu słuch

1.2 Przegląd literatury

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania naturalnymi

interfejsami pośredniczącymi w komunikacji między człowiekiem a komputerem

[97, 144]. W interfejsach tych często wykorzystuje się gesty wykonywane rękami.

Gesty są również bardzo ważnym medium komunikacyjnym osób niesłyszących.
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Od czasu, kiedy automatyczne rozpoznawanie gestów było po raz pierwszy

poruszane w literaturze [154], wiele różnych podejść zostało zaproponowanych.

Zbiorcze porównanie części z nich można spotkać w pracach przeglądowych

[25, 38, 99, 124, 132, 140, 175, 179], które przedstawiają większość problemów

związanych z automatycznym rozpoznawaniem języka migowego, jednakże tematy

(i) modelowania wyrażeń języka migowego za pomocą jednostek mniejszych niż

słowa, (ii) rozszerzania słownika rozpoznawanych gestów o nowe słowa, czy (iii)

rozpoznawania w oparciu o małą liczbę wykonań gestów uczących są poruszane

w stopniu niewystarczającym wskazując tym samym trudność i potrzebę badań

w tym obszarze.

Chcąc zbudować system umożliwiający interpretację gestów przez komputer

[43, 108, 109], a być może w przyszłości nawet rozumienie wypowiedzi [80, 102],

w pierwszej kolejności należy rozwiązać problem akwizycji danych. Wiele takich

systemów korzysta z akcelerometrów [30, 82] lub specjalnie skonstruowanych rękawic

sensorycznych [52, 59, 60, 120, 166, 167, 168, 172] (ang. data gloves, cyber gloves)

jako źródła informacji o pozycjach, orientacjach i kształcie dłoni. Wadą rozwiązań

jest wpływ na wykonywane gesty przez krępowanie swobody dłoni. Ponadto rękawice

posiadają ustalony rozmiar oraz nie zawsze są dostępne.

Innym podejściem do akwizycji danych jest rejestrowanie sygnałów elektrycznych

pochodzących z mięśni przez aktywne elektrody umieszczone na powierzchni

skóry (elektromiografia EMG) [82]. Zastosowanie EMG umożliwia wykrycie nawet

bardzo drobnych ruchów dłoni. Wadą rozwiązania jest wymóg uwzględniania efektu

zmęczenia oraz trudności w wykonaniu klasyfikatora w przypadku rozpoznawania

dużego słownika gestów [53, 117].

Biorąc pod uwagę ograniczenia powyższych rozwiązań, wielu badaczy stosuje

wizję komputerową do wykrywania i śledzenia dłoni, posiłkując się informacjami

o kolorze, ruchu, bądź krawędziach [88, 107, 124]. By ułatwić odróżnienie dłoni od

otoczenia [153], część autorów stosuje kolorowe rękawiczki lub markery [3, 11, 12, 13,

14, 16, 18, 19]. Wiele prac opiera się także na wykrywaniu obiektów w kolorze skóry

[25, 124]. Innym, stosunkowo nowym podejściem, jest stosowanie kamer aktywnych

(Time of Flight, Kinect) [37, 116, 155, 180, 187] w celu uzyskania dodatkowej

informacji o głębi i tym samym o kształcie przestrzennym dłoni. Alternatywnym

podejściem jest zastosowanie systemu stereowizyjnego [40, 76, 180].

Kolejnym krokiem po detekcji dłoni jest ich śledzenie. Trudność w tym

zadaniu polega na potrzebie nadążania za szybko wykonywanymi gestami, częstymi
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zmianami pozycji dłoni, ich kształtu oraz orientacji. Dodatkowym utrudnieniem

jest możliwość wzajemnego przesłaniania dłoni lub występowania ich na tle twarzy

[11, 18, 34, 91, 124]. Ostatnie zagadnienie jest ważne w przypadku detekcji opartej

o kolor skóry.

W literaturze można także odnaleźć rozwiązania, w których gesty są wykrywane

globalnie wykorzystując PCA [177, 186], informację o krawędziach, czy cechach

objętościowych [35]. Wadami wyżej wymienionych podejść są słabe zdolności

klasyfikacyjne przy dużej zmienności wykonań gestów oraz użyteczność wyłącznie

przy małych słownikach. W języku migowym oprócz cech manualnych duża ilość

informacji jest przenoszona poprzez kanał niemanualny, tj. poprzez mimikę twarzy,

kształty ust, czy pozę głowy [65, 113, 124].

Dwa główne podejścia do klasyfikacji gestów spotykane w literaturze

wykorzystują różne wariacje sieci neuronowych [3, 91, 187] oraz ukrytych modeli

Markowa ([132], tab. 1.1). Sieci neuronowe [54, 80, 89, 104, 151] są często

używane do klasyfikacji statycznych kształtów dłoni [180]. W przypadku gestów

dynamicznych klasyfikator powinien móc przetwarzać szeregi czasowe, dlatego też

niektórzy autorzy stosują sieci z opóźnieniem [182]. Przeważająca liczba prac

wykorzystuje ukryte modele Markowa [159] z powodu ich własności automatycznego

dokonywania nieliniowej transformacji czasowej i segmentacji szeregów czasowych.

W nowszej literaturze można również spotkać podejścia wykorzystujące wzmocnienie

(ang. boosting) i słabe klasyfikatory [34, 62, 63], a także zastosowanie nieliniowej

transformacji czasowej DTW [8, 17, 156, 95, 174] i klasyfikatora najbliższego sąsiada

[135, 187, 189].

Oprócz prac dotyczących klasyfikatorów wykorzystujących modele całych słów

można napotkać mniej liczne prace z użyciem jednostek mniejszych niż słowa

(wspomniane cheremy, ang. subunits) [18, 19, 20, 21, 34, 37, 52, 63, 81, 105, 134, 135,

158, 166, 167, 168, 169]. Takie podejście przypomina modelowanie wyrażeń języka

mówionego za pomocą fonemów [163]. Część badaczy próbowała podziału gestów

na cheremy modelując je za pomocą modeli Markowa [83]. Inni korzystają z modelu

lingwistycznego zakładając, że gest składa się z ruchów i zatrzymań [167] lub

dzielą szeregi czasowe wektorów cech na fragmenty, wyszukując punktów nieciągłości

trajektorii ruchu dłoni [18, 62, 63]. Bardziej szczegółowy opis rozwiązań dotyczących

modelowania wyrażeń języka migowego za pomocą jednostek mniejszych niż słowa

spotykanych w literaturze znajduje się w rozdziale 3.
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Mimo że stosowanie jednostek mniejszych niż słowa należy do najnowszego nurtu

badań nad rozpoznawaniem języka migowego, to wciąż tylko kilka prac wskazuje

sposób wykorzystania cheremów do rozpoznawania dłuższych wypowiedzi [15] lub

rozszerzania słownika budując modele nowych gestów z dostępnych cheremów

[21, 46, 169, 172]. Kolejnym, rzadko przedstawianym w literaturze zagadnieniem

badawczym jest rozpoznawanie gestów na podstawie małej liczby wykonań uczących

[36, 96].

Znane z literatury, oparte o wizję, systemy rozpoznawania gestów posiadają

najczęściej następujące ograniczenia [180]: (i) ubranie osoby migającej powinno

posiadać długi rękaw, (ii) wymóg stosowania kolorowych rękawic lub markerów,

(iii) określone tło, (iv) większa dynamika ruchów dłoni niż głowy, (v) dłonie

w nieustannym ruchu, (vi) określone położenie dłoni na początku nagrywania, (vii)

wykonywanie gestów tylko jedną ręką, (viii) rozpoznawanie izolowanych gestów.

Dostępne są publikacje dotyczące rozpoznawana języków migowych:

amerykańskiego (ASL) [12, 17, 46, 81, 113, 118, 134, 166, 186], arabskiego (ArSL)

[6, 15, 115, 140], australijskiego (Auslan) [67], brytyjskiego (BSL) [37, 63, 190],

bułgarskiego (BLSL) [44], chińskiego (CSL) [52, 59, 174, 188], czeskiego (ChSL) [70],

holenderskiego (HSL) [156], duńskiego (DSL) [95], francuskiego (FSL) [29, 90, 142],

greckiego (GrSL) [39, 50, 55, 82, 135], hiszpańskiego (SSL) [101, 141], irlandzkiego

(ISL) [77], japońskiego (JSL) [58, 66], meksykańskiego (MSL) [103], niemieckiego

(GSL) [21, 84, 146], polskiego (SJM) [76], południowoafrykańskiego (AfSL) [138],

tureckiego (TSL) [61, 79], węgierskiego (WSL) [7] i włoskiego (ItSL) [32, 73].

Podzbiorem języka migowego jest język palcowy, którego rozpoznawanie

przedstawiono w pracach [9, 44, 53, 66, 75, 98, 103, 106], służy on do przekazywania

nazw własnych, skrótowców, czy literowania wyrazów. Odwrotnym zagadnieniem

do rozważanego jest wyświetlanie gestów w języku migowym wykonywanych przez

awatar [26, 28, 72, 100, 148].

W tabeli 1.1 przedstawiono porównanie skuteczności rozpoznawania języków

migowych. Tabela zawiera również liczebności rozpatrywanych słowników gestów

języków migowych. Najliczniejszy zbiór 5113 gestów był wykorzystywany w pracy

[59], w innych pracach kolejno 5000 gestów [188], 2435 [172] oraz 1500

w pracy [50]. Około połowa prac opiera się na słowniku mniejszym niż 100

gestów. Większość korzystała z przygotowanych na potrzeby rozpoznawania

repozytoriów gestów, przy czym duże i publicznie dostępne bazy gestów języka

migowego są rzadkie. Jedną z takich baz gestów jest SignStream (ASL) [119],
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baza DictaSign [51] oraz bazy udostępnione przez uniwersytet Purdue [110]

i uniwersytet w Bostonie [47]. Wedle wiedzy autora nie istnieje, oprócz opisywanej

w niniejszej pracy, baza danych gestów systemu językowo–migowego przygotowana

do zadań automatycznego rozpoznawania umożliwiająca dokumentowanie wyników

i przebiegu eksperymentów.

Na podstawie przeglądu literatury można sformułować następujące wnioski:

• Języki migowe różnych krajów wykazują znaczącą odmienność.

• Informacje dotyczące szczegółów rozwiązań prezentowanych w literaturze

są najczęściej niedostępne, dlatego też trudno ocenić uniwersalność

zastosowanych podejść w odniesieniu do rozważanych języków migowych.

• Zachodzi potrzeba badań nad rozpoznawaniem języka migowego w Polsce

z uwzględnieniem następujących zagadnień:

∗ określenie sposobu definiowania jednostek mniejszych niż słowa

(cheremów) na podstawie analizy danych,

∗ synteza klasyfikatora, opartego na wykorzystaniu reprezentacji gestów za

pomocą cheremów, do rozpoznawania wyrazów i zdań,

∗ ocena możliwości rozszerzania słownika o nowe gesty przy użyciu modeli

cheremów,

∗ przygotowanie środowiska wspomagającego eksperymenty

i gromadzenie oraz udostępniane danych pozwalającego na weryfikację

zaproponowanych rozwiązań.
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Tabela 1.1: Porównanie systemów rozpoznawania języków migowych
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[%
]

Adamo-Villani,

2006, [3]
ASL Z2 2 N NN 21 63 70

Al-Rousan, 2009,

[6]
ArSL Z2 2 N HMM 30 7860 94.2

Alon, 2009, [8] ASL Z2 1 N DTW 10 300 94.6

Aran, 2008, [11] ASL Z1 2 N HMM 8 760 81.6

Aran, 2009, [13] ASL Z1 2 N HMM 8 760 81.6

Assaleh, 2010, [15] ArSL Z 1 N HMM 23 3450 94

Assan, 1997, [16] HSL Z1 2 N HMM 262 3930 94

Athitsos, 2010, [17] ASL Z2 2 N DTW 921 - 67

Awad, 2007, [18] BSL Z1 2 T K8 200 2000 -

Awad, 2009, [19] BSL Z1 2 T K8 20 200 96.6

Bauer, 2001, [20] GSL Z2 2 T HMM 12 - 80.8

Bauer, 2002, [21] GSL Z2 2 T HMM 100 1000 92.5

Bowden, 2004, [27] BSL Z2 2 N K2 43 - 97.7

Brashear, 2003,

[30]
ASL Z,R 2 N HMM 5 - 90.48

Cooper, 2010, [37] BSL Z 2 T K8 164 820 63

Cooper, 2009, [36] BSL Z 2 N K8 164 820 72.6

Cooper, 2011, [39] SL2
I1,

N
2 N K5 20/40 840/3000 92-99/92

Ding, 2009, [45] ASL Z2 2 N DT 38 380 93.3

Efthimiou, 2009,

[50]
SL3 Z2 2 N HMM 1500 - -

Fang, 2004, [52] CSL R 2 T HMM 5113 20452 90.5

Dalszy ciąg na następnej stronie



18 ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

Tabela 1.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony
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Gao, 2004, [59] CSL R 2 N K6 5113 61356 82.9

Gao, 2004, [60] CSL R 2 N HMM 5113 20452 95.4

Haberdar, 2006,

[61]
TSL Z2 2 N HMM 172 1720 93.3

Han, 2009, [63] BSL Z2 2 T K8 20 200 99

Hruz, 2011, [70] ChSL Z2 2 N HMM 23 - 57.5

Kelly, 2011, [77] ISL Z2 2 N K3 16 16000 80.8

Keskin,2011, [79] TSL Z1 2 N K7 10 1735 97.6

Kosmidou, 2011,

[82]
GrSL R1 2 N DA 61 3294 97

Li, 2010, [91] - Z2 2 N DTW 8 640 96.4

Lichtenauer, 2007,

[96]
DSL Z2 2 N CDFD 120 9000 -

Lichtenauer, 2008,

[95]
DSL Z2 2 N SDTW 120 9000 96.5

Malgireddy, 2010,

[105]
- Z 2 T HMM 5 3300 82.72

Michael, 2009,

[113]
ASL Z2 D1 N SVN - - 95

Mohandes, 2012,

[115]
ArSL Z1 2 N HMM 300 4500 94.4

Okkonen, 2007,

[123]
- Z2 2 N K8 5 - 94.6

Pitsikalis, 2010,

[134]
ASL Z2 2 T HMM 50 - 93

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 1.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony
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Pitsikalis, 2011,

[135]
GrSL Z2 2 T 1-NN 1046 5230 63

Starner, 1997, [145] ASL Z1, Z2 2 N HMM 40 - 99

Tang, 2011, [155] - Z2 2 N SVM 2 - -

Theodorakis, 2010,

[158]
ASL Z2 2 T HMM 406 1624 -

Vogler, 2004, [166] ASL R 2 T K1 22 1604 96.15

Vogler, 1999, [167] ASL R 2 T HMM 22 1604 93.27

von Agris, 2008,

[169]
SL1 Z2 2 T K1 52 312 93.1

Wang, 2006, [172] CSL R 2 N K1 2435 9740 84.19

Wang, 2007, [174] CSL Z2 2 N DTW 100 500 94

Wang, 2009, [173] ASL Z2 2 N DSTW 921 - 70

Yang, 2010, [183] ASL Z2 2 N CRF 39-99 39-99 83

Zahedi, 2005, [186] ASL Z2 2 N HMM 10 110 93

Zahedi, 2011, [187] - I2 2 N 1-NN 4 126 100

Zhou, 2007, [188] CSL - 2 N K4 5000 120000 95.42

Ziaie, 2009, [189] - Z 2 N K-NN 3 580 91.8

Zieren, 2005, [190] BSL Z2 2 N HMM 232 1160 99.3

Dodatkowe objaśnienia dotyczące tabeli 1.1. Źródło danych: Z1 - Wykorzystanie

kamery i informacji o kolorze skóry; Z2 - Wykorzystanie kamery i kolorowych rękawic

lub markerów na dłoniach; Z - wykorzystanie kamery, brak informacji o korzystaniu

z obrazów kolorowych; R - Wykorzystanie rękawic sensorycznych; R1 - elektromiografia,

akcelerometry 3D; I1 - Kinect; I2 - Time of Flight, Kinect. Język migowy, zbiory języków:
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SL1 - BSL, GSL; SL2 - GrSL, GSL; SL3 - GrSL, BSL, GSL, FSL. Dłonie (liczba dłoni):

1 - jedna dłoń, 2 - dwie dłonie, D1 - wykorzystywano tylko ekspresję twarzy. Cheremy: T

- cheremy były modelowane, N - brak wykorzystania cheremów. Metoda klasyfikacji: DT

- drzewo decyzyjne; K1 - HMM/PaHMM (ukryte modele Markowa, równoległe modele

Markowa); K2 - Bank łańcuchów Markowa, analiza składowych niezależnych ICA; K3

- HMM, warunkowe pola losowe CRF, ukryte warunkowe pola losowe HCRF; K4 -

Maksimum a posteriori; K5 - SP-Boosting; K6 - HMM, Sieci samoorganizujące się; K7 -

We/Wy HMM, HMM; K8 - maszyna stanów skończonych FSM, metoda wektorów nośnych

SVM; K8 - AdaBoost.

1.3 Cel, zakres i teza pracy

Celem pracy jest opracowanie metody rozpoznawania słów i pojedynczych zdań

polskiego języka miganego na podstawie analizy sekwencji wizyjnych. Większość

wypowiedzi to gesty dynamiczne, które w wizyjnych systemach rozpoznawania są

reprezentowane przez szeregi czasowe, tzn. przebiegi zmienności cech wyznaczonych

na podstawie analizy obrazów. Przedmiotem badań jest metoda rozpoznawania

wypowiedzi wykorzystująca modelowanie gestów za pomocą jednostek mniejszych

niż słowa. Przypomina to modelowanie za pomocą fonemów w przypadku

języka mówionego. Nie wiadomo dokładnie, co w wypowiedzi przedstawianej za

pomocą gestów stanowi odpowiedniki fonemów (cheremy). Proponowana metoda

wyodrębnienia cheremów opiera się na analizie danych. Polega na określeniu

sposobu segmentacji szeregów czasowych reprezentujących wypowiedzi, by powstałe

fragmenty – traktowane jako poszukiwane cheremy – tworzyły jednorodne grupy

(klastry). Punkty podziału są wyznaczane jako rozwiązanie zadania optymalizacji,

znajdowane z wykorzystaniem ewolucyjnej procedury opartej na algorytmie

immunologicznym.

W pracy zostanie położony nacisk na ocenę wpływu metod określania

podobieństwa między cheremami, metod grupowania i wskaźników oceny klastrów,

technik optymalizacji oraz typu klasyfikatora na skuteczność rozpoznawania.

Integralną częścią pracy będzie przygotowanie środowiska wspomagającego

eksperymenty i gromadzenie oraz udostępnianie danych.

Zaplanowane, główne rezultaty rozprawy to:

1. Metoda wyznaczania cheremów oparta na grupowaniu szeregów czasowych,
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2. Metoda modelowania słów i prostych zdań z wykorzystaniem cheremów,

3. Metoda rozpoznawania słów i prostych zdań z wykorzystaniem opracowanych

modeli,

4. Środowisko wspomagające eksperymenty i gromadzenie oraz udostępnianie

danych,

5. Wyniki eksperymentów weryfikujących opracowane metody.

Tezę pracy można sformułować następująco:

Zastosowanie grupowania szeregów czasowych do automatycznej

segmentacji przebiegów zmienności cech, otrzymanych na podstawie

analizy sekwencji obrazów rejestrujących wypowiedzi w języku migowym,

pozwala wyznaczyć składniki gestów, za pomocą których można

modelować wypowiedzi w celu ich skutecznego rozpoznawania.

1.4 Przegląd pracy

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale wyszczególniono

zagadnienia będące jej przedmiotem. Scharakteryzowano polski język migany,

sformułowano problem badawczy, cel, tezę rozprawy i dokonano przeglądu literatury.

W rozdziale 2 omówiono problemy związane z grupowaniem szeregów czasowych

na przykładzie wektorów cech pozyskanych z materiału filmowego zawierającego

wypowiedzi w języku migowym. Przedstawiono metodę porównywania przebiegów

zmienności wektorów cech i wykorzystano trzy algorytmy grupowania: (i) k-średnich,

(ii) k-medoidów, (iii) minimalnej entropii MEC. Przedstawiono eksperymenty

dotyczące grupowania wykonań wyrażeń polskiego języka miganego. Szeregi czasowe

reprezentujące gesty, nawet dla tych samych wyrażeń, posiadają różną długość,

dlatego do ich porównywania wykorzystano metodę nieliniowej transformacji

czasowej DTW. Powstałe wektory podobieństwa ze względu na dużą długość

były redukowane za pomocą metody składowych głównych PCA. Zaobserwowano

i omówiono problemy związane ze skalą oraz wymiarowością przetwarzanych

danych. Porównano wybrane metody grupowania stosując popularne wskaźniki

oceny jakości klastrów i wskazano algorytm minimalnej entropii MEC jako

najlepiej odkrywający naturalny podział danych. W rozdziale znajduje się również

opis algorytmu immunologicznego CLONALG wykorzystanego do rozwiązania
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zadania optymalizacji warunku startowego użytych algorytmów. Optymalizacja jest

uzasadniona lokalnym charakterem uzyskiwanych wyników grupowania. Wykazano,

że poprawiając sposób początkowego podziału szeregów czasowych na klastry

otrzymuje się wynik zbliżony do podziału naturalnego. Przy zastosowaniu metody

ewolucyjnej z dużą populacją rozwiązań początkowe przypisanie elementów do

klastrów nie ma znaczącego wpływu na rezultat grupowania. Wykonano również

analizę błędów grupowania, które mogą wskazywać na trudność poprawnego

rozpoznawania.

Rozdział 3 opisuje problemy wyznaczania i wykorzystania cheremów oraz

zagadnienia rozpoznawania wypowiedzi SJM skupiając się na izolowanych wyrazach

i prostych zdaniach używanych u lekarza i na poczcie. Opisano algorytmy

i metody wykorzystywane do badań, tj. odległość edycji, ukryte modele Markowa

i algorytm genetyczny. Zastosowano dwa podejścia: (i) wykorzystujące modelowanie

wyrazów za pomocą modeli całych słów oraz (ii) wykorzystujące modele jednostek

mniejszych niż słowa (cheremów). Zaproponowano, opartą na optymalizacji,

metodę podziału szeregów czasowych przedstawiających obserwowane przez układ

wizyjny wypowiedzi w języku migowym na fragmenty, które po pogrupowaniu

mogą reprezentować wspomniane cheremy. Opisano również sposób rozpoznawania

wyrażeń w języku migowym. Szeregi czasowe reprezentujące nieznane wyrażenia

są dzielone na fragmenty możliwie najbliższe, w sensie odległości DTW, znanym

cheremom. Odpowiednie miejsca cięcia i związane z nimi cheremy są otrzymywane

drogą optymalizacji. Następnie szeregi czasowe są transformowane do łańcuchów

znakowych zgodnie z symbolicznym zapisem cheremów, z których są zbudowane.

Wynikowa transkrypcja nieznanego wyrażenia jest klasyfikowana przez najbliższego

sąsiada wyznaczanego metodą odległości edycji. Przedstawiono również inne

podejście, w którym szeregi czasowe reprezentujące nieznane wyrażenie klasyfikuje

się z wykorzystaniem sieci ukrytych modeli Markowa zbudowanej z modeli

cheremów.

W rozdziale 4 omówiono wyniki licznych eksperymentów rozpoznawania

przeprowadzone na bazie 101 słów i 35 zdań SJM. Różnicowano metody

optymalizacji, metody oceny jakości klastrów, metody wyznaczania podobieństwa

między cheremami oraz wykorzystywano różne wektory cech. Wśród wykonanych

badań znajdują się również eksperymenty potwierdzające motywację stosowania

jednostek mniejszych niż słowa do modelowania wyrażeń SJM. Na podstawie
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niewielkiej liczby przykładów udało się uzyskać znacząco lepsze rezultaty niż dla

klasyfikatora wykorzystującego wyłącznie modele całych słów.

Ostatni rozdział 5 zawiera podsumowanie pracy oraz propozycje kierunków

dalszych badań.

Dodatki A – D przedstawiają: (A) utworzone przez autora środowisko

wspomagające eksperymenty oraz system gromadzenia i udostępniania wyników

badań, (B) używany do badań z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa

przybornik HTK, (C) rozpoznawane wyrazy i zdania SJM oraz (D) reguły służące

do zapisu wyrażeń języka migowego za pomocą gestogramów.





Rozdział 2

Grupowanie szeregów czasowych

reprezentujących wypowiedzi

języka migowego

W rozdziale omówiono problematykę grupowania szeregów czasowych

wykorzystując dane reprezentujące powtórzone wielokrotnie wypowiedzi polskiego

języka miganego w formie 101 słów i 35 zdań. Dane otrzymano na podstawie

zarejestrowanych sekwencji wizyjnych. Znajomość przynależności badanych

szeregów czasowych do klas pozwoliła ocenić skuteczność zastosowanych metod

grupowania i wykorzystywanych w nich sposobów określania podobieństwa.

Przedstawiono następujące zagadnienia: (i) charakterystykę wykorzystywanego

zbioru danych, (ii) porównywanie szeregów czasowych, (iii) wybrane metody

grupowania oraz wskaźniki oceny klastrów, (iv) omówienie wyników eksperymentów.

2.1 Przetwarzanie obrazów i wyznaczanie

wektora cech

Każdy gest SJM może być scharakteryzowany przez trzy następujące

komponenty [147, 160]: (i) umiejscowienie wykonania względem ciała lektora, (ii)

kształt dłoni, (iii) ruch dłoni. Mimo że w praktycznej komunikacji za pomocą języka

migowego używa się dodatkowych cech, takich jak kształt ust, czy wyraz twarzy,

w niniejszej pracy nie są one uwzględniane.

25
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Rysunek 2.1: Składowe wektora cech opisujące położenie i orientację prawej dłoni, lr
- odległość środka ciężkości prawej dłoni od środka ciężkości twarzy, ϕr - orientacja
odcinka łączącego środki ciężkości, Ψr orientacja prawej dłoni

W badaniach zastosowano system stereowizyjny. Identyfikacji pikseli należących

do dłoni i twarzy dokonywano na podstawie kolorowego obrazu z kamery przyjętej

jako referencyjna. W wyniku zastosowania metody uwzględniającej chrominancję

skóry ludzkiej [180] otrzymuje się obrazy binarne [153, 178] zawierające trzy lub

dwa obiekty o dominujących rozmiarach, odpowiadające twarzy i dłoniom osoby

wykonującej gest. Obrazy binarne zawierające obiekty odpowiadające dłoniom

i twarzy oraz mapy dysparycji [40] wykorzystano do budowy wektorów cech

[76, 180]. Przyjęte składowe wektora cech można podzielić na cztery grupy:

(1) opisującą położenie obu dłoni, (2) opisującą kształt dłoni, (3) zawierającą

informacje o orientacji dłoni, (4) zawierającą informację przestrzenną. Wykorzystano

następujące cechy opisujące kształt dłoni w sposób zgrubny: S̃r – pole powierzchni

prawej dłoni, γr – współczynnik zwartości prawej dłoni, ǫr– niecentryczność prawej

dłoni, S̃l, γl, ǫl – analogicznie dla dłoni lewej.

Współczynniki zwartości obliczono na podstawie wzoru:

γ =
P̃ 2

4πS̃
(2.1)

zaś niecentryczność:

ǫ =
(m20 −m02)2 + 4m211

S̃4
(2.2)

gdzie: S̃ – pole powierzchni, P̃ – obwód, m11, m20, m02 – momenty centralne [152],

które dla danego obiektu O w obrazie binarnym określa zależność:

mpq =
∑

i∈O

∑

j∈O

(i− ī)p(j − j̄)q (2.3)
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gdzie ī, j̄ to współrzędne środka ciężkości obiektu O. Orientację dłoni Ψ określano

jako nachylenie osi głównej binarnego obiektu odpowiadającego dłoni wyznaczane

ze wzoru:

Ψ = 0.5 arc tg[
P̃ 2

m20 −m02
] (2.4)

Składowe wektora cech zawierające informację przestrzenną zostały określone jako:

∆Zr = Z̄f − Z̄r,∆Zl = Z̄f − Z̄l (2.5)

gdzie: Z̄f , Z̄r, Z̄l oznaczają, kolejno, średnią wartość głębi dla obiektów

odpowiadających twarzy, dłoni prawej i dłoni lewej. Składowe wektora cech pokazano

na rysunku 2.1, zamiast lr i φr można wykorzystywać położenie środków ciężkości

(xr, yr). Rysunek 2.2 przedstawia przebiegi wybranych cech podczas wykonania

przykładowego zdania SJM.

(a) pole powierzchni

(b) współczynnik zwartości

Rysunek 2.2: Przykładowe szeregi czasowe otrzymane dla zdania SJM
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2.2 Nieliniowa transformacja czasowa DTW

Gesty języka migowego w większości są wykonywane obiema rękami i są

dynamiczne [147]. Niech S = {X1, X2, . . . , Xn} będzie zbiorem danych,

gdzie sekwencja Xi = {xi(1), xi(2), . . . , xi(Ti)} rzeczywistoliczbowych wektorów

reprezentuje wyrażenie (słowo lub zdanie) w języku migowym. Wszystkie wektory

xi(t), gdzie i ∈ I = {1, 2, . . . , n} i t jest czasem próbkowania, t ∈ Ti = {1, 2, . . . , Ti},

są wyznaczone na podstawie obiektów zarejestrowanych przez kamerę. Dwa szeregi

czasowe Xi i Xj 6=i mogą reprezentować różne wypowiedzi lub różne realizacje tej

samej wypowiedzi. W niniejszym rozdziale zostanie opisana metoda pozwalająca

porównywać ze sobą szeregi czasowe wektorów cech pozyskane z materiału filmowego

zawierającego wypowiedzi. Chcąc je grupować (co będzie przedmiotem podrozdziału

2.3), w pierwszej kolejności należy wskazać sposób ich porównywania.

Do porównywania ze sobą szeregów czasowych o różnej długości można

wykorzystać metodę nieliniowej transformacji czasowej DTW [24, 78, 92, 139, 181]

pozwalającą na nieliniowe mapowanie jednej sekwencji liczb w drugą, minimalizując

odległość między nimi. Główną motywacją stosowania DTW jest jej zdolność

rozszerzania i kompresowania osi czasu, co pozwala na porównywanie sekwencji,

które są podobne, ale przesunięte w fazie. Przykładowo, niektóre powiązane

części gestów reprezentujące to samo wyrażenie mogą być wykonane z różnymi

prędkościami. Mając dane dwa szeregi czasowe Q = {q(1), q(2), . . . , q(Tq)} i R =

{r(1), r(2), . . . , r(Tr)} DTW wykorzystuje macierz M̃ o wymiarach Tq × Tr, gdzie

element (i, j) macierzy zawiera odległość d(q(i), r(j)) między dwoma punktami

q(i) i r(j). Zwykle wykorzystuje się odległość euklidesową. Ścieżka transformacji

W = {w1, w2, . . . , wK}, gdzie max(Tq, Tr) ¬ K ¬ Tq + Tr − 1 jest zbiorem

indeksów (i, j) elementów macierzy, które spełniają trzy warunki: brzegowe, ciągłości

i monotoniczności. Warunki brzegowe wymagają, by ścieżka transformacji zaczynała

się i kończyła w przeciwległych komórkach macierzy tj. w1 = (1, 1), wK =

(Tq, Tr). Ograniczenie ciągłości zawęża dostępne kroki do sąsiednich komórek,

zaś ograniczenie monotoniczności wymusza, by punkty na ścieżce transformacji

były opisane niemalejącymi wartościami indeksów macierzy, a zatem, by odnosiły

się do punktów przebiegów wyjściowych o niemalejących znacznikach czasu.

Programowanie dynamiczne [24, 159] jest wykorzystane, by efektywnie znaleźć

ścieżkę transformacji o minimalnej wartości sumy
∑K
k=1 M̃(wk).
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W DTW, by zapobiec niepożądanej sytuacji, kiedy krótkie fragmenty jednego

szeregu są dopasowane do długich fragmentów drugiego szeregu, stosuje się

ograniczenie z tzw. oknem transformacji. Okno transformacji zwykle określone

jest jako obszar poszukiwania wokół przekątnej macierzy, łączącej punkty w1, wK .

Jego stosowanie znacznie przyspiesza obliczenia [139]. Odległość między szeregami

czasowymi Q i R jest określona jako:

dDTW =
1
K
min

K
∑

k=1

M̃(wk) (2.6)

2.3 Metody grupowania

Celem grupowania (klasteryzacji) jest podział zbioru na podzbiory podobnych do

siebie elementów [94, 159, 181]. Najczęściej trudno jest określić a priori faktyczną

liczbę tych podzbiorów oraz jaki jest najbardziej odpowiedni sposób grupowania

odkrywający prawdziwy podział na podzbiory.

Ponieważ szereg czasowy jest wektorem zawierającym uporządkowane

chronologicznie obserwacje [57, 69, 78, 121, 122], rozpatruje się go jako

całość. Dlatego chcąc umieścić wektory w podzbiorach podobnych do siebie

elementów należy uwzględnić charakter szeregów i odpowiednio dobrać metodę ich

porównywania. Z tego powodu grupowanie szeregów czasowych jest odmienne od

grupowania danych wielowymiarowych, nawet jeśli wszystkie szeregi są jednakowej

długości [94, 122]. Większość algorytmów grupowania oblicza podobieństwo między

wektorami zakładając, że wektory posiadają jednakową długość. W przypadku

grupowania szeregów czasowych o różnej długości wykonuje się zmianę reprezentacji

szeregów do wektorów o równej długości. W literaturze można napotkać różne

podejścia związane ze zmianą reprezentacji szeregów czasowych ze względu na

ich długość. Najczęściej redukuje się ich wymiar, tj. liczbę punktów poprzez

próbkowanie, wyznacza punkty charakterystyczne (ang. perceptually important

points PIP), konwertuje do zapisu symbolicznego, kompresuje za pomocą metody

głównych składowych PCA lub rozkładu według wartości osobliwych SVD [57].

Niestety w tych podejściach wynikowa liczba próbek szeregu nadal może mieć różną

długość, zależną od długości i charakteru szeregów wejściowych lub metody mają

zastosowanie tylko dla szeregów o równej długości. Innym, stosowanym również

przez autora niniejszej pracy, podejściem jest obliczenie tzw. macierzy podobieństwa

między wszystkimi parami szeregów [181] i traktowanie wiersza takiej macierzy
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jako nowej reprezentacji danego szeregu [33, 136]. Można przyjąć, że podobne

szeregi czasowe powinny mieć zbliżone wartości w odpowiadających im wierszach

macierzy podobieństwa. Do obliczania elementów macierzy podobieństwa można

zastosować kilka technik, np. dyskretną transformatę falkową DWT [162] lub

nieliniową transformację czasową DTW [181]. Ostatnia z metod została wybrana

przez autora do przeprowadzenia badań.

Po wyznaczeniu macierzy podobieństwa jako macierzy odległości DTW między

szeregami czasowymi charakteryzującymi gesty języka migowego (zob. podrozdział

2.1) otrzymuje się wektory o długości równej liczbie wykonań gestów, tj. dla zbioru

n szeregów S = {X1, . . . , Xn} po obliczeniu odległości DTW dDTW wynikowa

macierz podobieństwa W̃ ma postać:

W̃ =



















dDTW (X1, X1) dDTW (X1, X2) · · · dDTW (X1, Xn)
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Porównywanie wektorów podobieństwa W̃i i W̃j podczas grupowania może być

utrudnione poprzez występowanie zjawiska tzw. przekleństwa wielowymiarowości

(ang. curse of dimensionality) [68, 74, 86, 159, 181]. Zagadnienie obejmuje

wykładniczy wzrost liczności próby potrzebnej do osiągnięcia odpowiedniej

skuteczności metod analizy danych przy zwiększającym się wymiarze oraz zacieranie

się różnic odległości między punktami w przestrzeni dla popularnych metryk [86].

Z tego względu przy grupowaniu danych wielowymiarowych wskazana jest redukcja

przestrzeni cech [49]. Można ją uzyskać poprzez zastosowanie PCA, poprzez użycie

algorytmu grupowania w podprzestrzeniach [143] lub algorytmu gęstościowego

grupowania danych [86].

W PCA zbiór realizacji wielowymiarowych wektorów losowych jest

przekształcany przez odpowiedni obrót układu współrzędnych. W nowej przestrzeni

najwięcej zmienności wyjaśniają początkowe składowe otrzymanych wektorów.

Redukcję wymiarowości uzyskuje się odrzucając składowe o małym udziale

w ogólnej zmienności [159].

Algorytmy grupowania w podprzestrzeniach próbują odnaleźć taką kombinację

cech, która do pewnego stopnia redukuje problem zacierania się różnic odległości
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między punktami i najlepiej je grupuje. W literaturze spotyka się prace

z algorytmami, których zadaniem jest wykrycie wszystkich klastrów we wszystkich

podprzestrzeniach (ang. subspace clustering) [143] lub przydzielenia punktu do

jednego klastra, przy czym klastry mogą istnieć w różnych podprzestrzeniach

(ang. projected clustering) [4, 74]. Pomimo zasadności stosowania tych algorytmów

otrzymywane za ich pomocą rezultaty mogą nie być zadowalające, ponieważ

powstały klaster może istnieć w pewnej podprzestrzeni, ale jednocześnie być

trudnym w identyfikacji w pełnowymiarowym przypadku. Ponadto może nie istnieć

globalna procedura redukcji wymiarów, która pozwoli zidentyfikować wspólną

podprzestrzeń, by wydobyć wszystkie grupy w zbiorze danych. Przy zastosowaniu

algorytmów z wyborem podprzestrzeni klastrów pojawia się problem z określaniem

jakości klastrów przy użyciu popularnych wskaźników jakości. Wskaźniki te często

wymagają podania liczby grup lub, by grupowane punkty należały do rozłącznych

grup (więcej informacji w podrozdziale 2.4). Podobny problem z określaniem

jakości klastrów występuje w przypadku wykorzystywania algorytmów grupowania

hierarchicznego [49, 159] (ang. hierarchical clustering), w których nie określa się

wymaganej liczby grup, natomiast należy zdecydować, kiedy zatrzymać grupowanie.

Kształt dendrogramu (tj. wykresu przedstawiającego elementy i grupy) jest często

pomocny przy określaniu prawidłowej liczby grup, jeśli jednak liczba grupowanych

elementów jest duża, powstaje nietrywialne zagadnienie badawcze.

W gęstościowym grupowaniu danych skupienia zdefiniowane są jako obszary

o wysokiej gęstości, a pozostałe obszary jako elementy odstające lub zakłócenia.

Algorytmy takie łączą ze sobą punkty nie dalsze niż określony próg odległości,

które dodatkowo spełniają kryterium gęstości. Typowym kryterium gęstości jest

minimalna liczba punktów wymagana do utworzenia klastra [74].

Autor przeprowadził eksperymenty obliczeniowe uwzględniające zarówno

redukcję wymiarowości danych za pomocą PCA, jak i użycie algorytmów

dostosowanych do grupowania dużych wolumenów danych (zob. podrozdział 2.6).

Podczas grupowania szeregów czasowych, przy dużej liczbie porównywanych

wektorów, występuje także problem skali [181, 185]. Dla klasycznych algorytmów

wczytujących wszystkie dane do pamięci operacyjnej zbyt wielka liczba danych może

uniemożliwić prowadzenie obliczeń. W takim przypadku zasadne jest stosowanie

algorytmów grupowania strumieniowego (ang. stream clustering) [64] pracujących

na ciągle napływających danych. Algorytmy takie wymagają tylko jednej iteracji,

by pogrupować dane, ale są wrażliwe na kolejność prezentacji danych.
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Dalej zostanie przedstawiona wybrana do badań metoda porównywania

szeregów czasowych oraz algorytmy grupowania ze wskazaniem istotnych elementów

ich funkcjonowania w odniesieniu do zasygnalizowanych problemów grupowania

szeregów czasowych.

2.3.1 Algorytmy k-średnich i k-medoidów

Algorytm k-średnich [181] jest jednym z najbardziej popularnych algorytmów

grupowania. Zasadę jego działania można opisać w następujących krokach:

1. Losowy przydział elementów do zadanej liczby grup,

2. Wyznaczenie średniej dla każdej grupy,

3. Powtarzanie do czasu, aż żadna średnia nie ulegnie zmianie,

(a) Grupowanie elementów wokół najbliższych im średnich,

(b) Obliczanie średnich dla nowych grup.

Algorytm k-średnich zwykle pracuje na wektorach obliczając wektory średnich

zawierające wartości średnie dla każdego wymiaru. Podobieństwo grupowanego

wektora do wektora średnich obliczane jest najczęściej za pomocą odległości

euklidesowej. W tym miejscu warto zauważyć wrażliwość algorytmu na losowe

warunki początkowego przydziału wektorów do grup oraz konieczność normalizacji

wektorów przed grupowaniem, by wszystkie wymiary mogły mieć wpływ na wynik.

Wpływ początkowego przydziału wektorów do grup na wynik grupowania oznacza,

że można otrzymać podział daleki od optymalnego – w takim przypadku warto jest

wielokrotnie uruchamiać algorytm, rozważyć inny sposób początkowego przydziału

wektorów lub operować na zbiorze różnych uruchomień algorytmu [87]. Zadana

liczba grup wpływa na rezultat grupowania.

Algorytm k-średnich jest wrażliwy na występowanie elementów odstających

(ang. outliers), tj. takich, które zwykle znajdują się na obrzeżach grupy powodując

tworzenie wektorów średnich oddalonych od miejsca w przestrzeni, gdzie zgrupowana

jest większość wektorów. Ponadto działanie algorytmu wymaga czasochłonnego

obliczania wektorów średnich w każdej iteracji. Może to mieć zasadniczy wpływ

na czas grupowania przy zastosowaniu wektorów o dużych wymiarach.
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Odmianą algorytmu k-średnich charakteryzującą się mniejszym wpływem

wektorów odstających oraz brakiem potrzeby obliczania wektorów średnich jest

algorytm k-medoidów. W algorytmie tym, w każdej iteracji wybierany jest wektor

reprezentujący środek klastra jako np. ten, którego suma odległości do innych

wektorów w klastrze jest najmniejsza. Oznacza to, że implementując algorytm

wystarczy jednokrotnie obliczyć podobieństwo między wszystkimi wektorami i tym

samym zredukować liczbę obliczanych porównań do minimum. Może jednak okazać

się, że ze względu na czas poświęcony na proces wstępnego obliczania odległości

przy długich wektorach, jest on dłuższy w porównaniu z metodą k-średnich. Warto

zauważyć, że medoid, w odróżnieniu od średniej jest zawsze elementem klastra.

2.3.2 Algorytm minimalnej entropii MEC

Innym algorytmem grupowania, którego liczne testy porównawcze zawarto

w pracy [93] wykazując posiadanie zdolności odkrywania istniejącego, naturalnego

podziału danych poddanych grupowaniu, jest algorytm minimalnej entropii MEC

(ang. minimum entropy clustering) [112]. Algorytm MEC wymaga początkowego

przypisania elementów do klastrów, więc startuje z rozwiązania otrzymanego po

zadanej liczbie iteracji algorytmu k-średnich i poprawia je w następujących krokach:

1. Powtarzaj, dopóki nie wystąpi żadna zmiana w przydziale elementów do grup,

(a) Dla każdego elementu w zbiorze danych,

i. Jeżeli większość sąsiadów elementu należy do innej grupy, należy

sprawdzić, czy przeniesienie go do tej grupy spowoduje zmniejszenie

całkowitej entropii zbioru grup,

ii. Gdy całkowita entropia zbioru grup została zmniejszona, należy

wykonać przeniesienie elementu,

iii. W przeciwnym wypadku element pozostaje w pierwotnej grupie.
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Podczas iteracji obliczane i minimalizowane jest następujące kryterium entropii

zbioru grup elementów (wektorów) F = {F1, . . . , Fn} [93]:

Entropia =
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(2.7)

gdzie n oznacza liczbę wektorów X, m - liczbę grup, a C określa grupę. Ponieważ

w równaniu (2.7) występuje prawdopodobieństwo pe(Cj|Fi), które należy estymować,

autorzy algorytmu zastosowali nieparametryczną technikę zwaną estymacją gęstości

Parzena (ang. Parzen density estimation). Prawdopodobieństwo pe(Cj|Fi) jest

traktowane jako stosunek liczby próbek z grupy Cj do liczby wszystkich próbek

znajdujących się w otoczeniu. Do zdefiniowania otoczenia korzysta się z parametru

zwanego oknem Parzena [159]. Algorytm pobiera następujące parametry: szerokość

okna Parzena wMEC, parametr αe określający entropię, liczbę iteracji algorytmu

k-średnich, realizujących wstępny przydział wektorów do grup iMEC oraz zadaną

liczbę grup.

Na początku algorytm oblicza dla każdego wymiaru odchylenie standardowe

stDevw oraz wartość Hestw = stDevw∗wMEC, następnie wyznaczane jest sąsiedztwo

wektorów. Dwa wektory uznaje się za sąsiednie, jeżeli wartość bezwzględna z różnicy

składowych wektorów dla każdego wymiaru podzielona przez szerokość okna Hestw
jest mniejsza niż 0.5.

Ważnym aspektem algorytmu jest jego zdolność do zmniejszenia liczby grup,

ponieważ wektory mogą migrować między grupami. Grupy puste są opuszczane,

a zadana liczba grup odpowiednio pomniejszana. Dlatego też zaleca się zadawać

większą liczbę grup niż oczekiwana, by w nadmiarowych grupach znalazły się

ewentualne wektory odstające. Przy dużej liczbie grupowanych danych algorytm

rzadko zmniejsza liczbę grup.

Według autorów metody, jedna iteracja algorytmu ma liniową złożoność czasową

[93].
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2.4 Metody oceny jakości grupowania

Każdy algorytm grupowania lub różne uruchomienia tego samego algorytmu

mogą prowadzić do odmiennych rezultatów, z tego powodu wyniki często porównuje

się korzystając z tzw. wskaźników jakości [111, 181]. W literaturze można spotkać

wiele wskaźników jakości grupowania. Niżej opisano kilka najbardziej znanych.

Wskaźnik Dunna.

Wskaźnik Dunna jest zdefiniowany przez dwa parametry: średnicę diam(Ci) klastra

Ci i zbiór odległości δ(Ci, Cj) między Ci i Cj , gdzie

diam(Ci) = maxx̃,ỹǫCi(d(x̃, ỹ)),

δ(Ci, Cj) = minx̃ǫCi,ỹǫCj(d(x̃, ỹ))
(2.8)

a d(x̃, ỹ) oznacza odległość między elementami x̃, ỹ.

Dunn = min1¬i¬m(min1¬j¬m,i6=j(
δ(Ci, Cj)

max1¬k¬mdiam(Ck)
)) (2.9)

Większe wartości Dunn odpowiadają lepszemu grupowaniu, z bardziej zwartymi

i odseparowanymi klastrami.

Wskaźnik Daviesa–Bouldina.

Wskaźnik Daviesa–Bouldina obliczany jest w następujący sposób:

DB =
1
m

m
∑

i=1

maxi6=j(
Sm(Ci) + Sm(Cj)
S(Ci, Cj)

) (2.10)

gdzie Sm określa rozproszenie elementów w grupie, obliczane na przykład jako

średnia odległość elementów od środka grupy, do której należą, zaś S(Ci, Cj) jest

odległością między środkami grup. Grupowanie uznane za lepsze charakteryzuje się

mniejszą wartością wskaźnika.

Wskaźnik I.

Wskaźnik I oblicza się jako:

I = (
1
m
·
E1
EM
·DM)p,

EM =
m
∑

k=1

n
∑

j=1

Ukj‖x̃j − Zk‖,

DM = maxi,j=1S(Ci, Cj)

(2.11)

Zk jest środkiem k-tej grupy, p przyjęto równe 2, n - liczba elementów, EM jest sumą

odległości elementów od środków ich grup, E1 oblicza się dla przypadku, w którym
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wszystkie elementy należą do jednej grupy, Ukj jest stopniem przynależności

wektora j do grupy k [23] (przyjmowano, że jest równy 0 lub 1), S(Ci, Cj) jest

odległością między środkami grup, zaś DM jest maksymalną odległością między

środkami grup. I przyjmuje wartość maksymalną dla optymalnej liczby grup.

Wskaźnik RAND.

Wskaźnik RAND stosowany jest do porównywania dwóch grupowań (dekompozycji

D1 i D2). Jest on szczególnie przydatny w przypadku, gdy wiadomo, do jakich grup

powinny należeć elementy. Oblicza się go jako:

RAND(D1, D2) =
ã+ b̃

ã+ b̃+ c̃ + d̃
(2.12)

gdzie ã określa liczbę par elementów, które są umieszczone w tym samym klastrze

w dekompozycji D1 i w tym samym klastrze w dekompozycji D2, b̃ określa liczbę par

elementów, które należą do różnych klastrów w obu dekompozycjach, c̃ to liczba par

umieszczonych w tym samym klastrze w dekompozycji D1, ale należących do różnych

klastrów w dekompozycji D2 oraz d̃ – liczba par należących do różnych klastrów

w dekompozycji D1 a umieszczonych w tym samym klastrze w dekompozycji D2.

Wskaźnik RAND przyjmuje wartości między 1 a 0, im bliżej wartości 1, tym lepiej

ocenione grupowanie.

2.5 Algorytm selekcji klonalnej CLONALG

Ponieważ początkowy przydział elementów do klastrów ma zasadniczy wpływ na

rezultat zastosowanych metod, można zdefiniować problem optymalizacji, w którym

poszukuje się przydziału elementów do grup, zaś funkcją celu jest kryterium

grupowania. Rozwiązanie problemu można uzyskać np. za pomocą algorytmu

immunologicznego CLONALG.

Układ odpornościowy chroni organizm przed działaniem szkodliwych czynników

zewnętrznych. Jego podstawę stanowi zbiór komórek, które krążąc w organizmie

klasyfikują napotykane struktury jako „własne – niegroźne” albo „obce –

niebezpieczne”, uczą się ich i je rozpoznają. Struktury rozpoznane jako niebezpieczne

(antygeny) zostają z organizmu usunięte. Komórki odpowiedzialne za rozpoznanie,

klasyfikację i zapamiętywanie to limfocyty, wśród których rozróżnia się limfocyty

T i limfocyty B [5, 41, 176]. Limfocyty T po utworzeniu w szpiku wędrują do

grasicy i tam zostają poddane dwuetapowej selekcji. Selekcja pozytywna usuwa
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limfocyty, które nie potrafią rozpoznać kompleksu białek MHC znajdującego się

na powierzchni badanych komórek organizmu (apoptoza), selekcja negatywna

zaś usuwa z pozostałych limfocytów te, które reagują na komórki własne.

W ten sposób przeżywają wyłącznie limfocyty posiadające zdolność diagnozowania

zawartości komórek organizmu i odpowiedniego reagowania w przypadku wykrycia

nieznanej struktury. Limfocyty B, czynnościowo podporządkowane limfocytom T,

są zgromadzone w węzłach chłonnych i szpiku kostnym. Mechanizmem rządzącym

populacją tych limfocytów jest selekcja klonalna [41, 42], w której limfocyt

najlepiej rozpoznający prezentowany antygen zaczyna się rozmnażać a jego klony

poddawane są procesowi dojrzewania swoistości (tzw. hipermutacji somatycznej)

w celu zwiększenia zdolności swoich receptorów (przeciwciał) do rozpoznawania.

Dojrzały limfocyt typu B przekształca się w komórkę plazmatyczną i jako pamięć

układu pozostaje w organizmie na wypadek ponownego pojawienia się usuniętego

antygenu.

Budowa systemu naśladującego interakcje między elementami układu

odpornościowego żywego organizmu wiąże się z realizacją sposobu modelowania

dziedziny rozwiązywanego problemu. W przypadku systemu rozpoznającego

anomalie wystarczy przełożyć rozważany problem na interakcje między limfocytami

T (selekcja negatywna) [126], gdy zaś system ma za zadanie nauczyć się

rozpoznawanego wzorca, warto jest sięgnąć po limfocyty B (selekcja klonalna)

[125, 126, 170, 171, 176]. W algorytmie selekcji negatywnej porównywane są

struktury limfocytów ze wzorcami uznanymi za stan normalny, pozostawiając

w systemie limfocyty, które tego stanu nie rozpoznają. Ponieważ na powierzchni

limfocytu może znajdować się wiele identycznych przeciwciał (monoklonalność),

cześć badaczy używa pojęć przeciwciało i limfocyt zamiennie. Po wprowadzeniu

na wejście systemu danych do klasyfikacji stany anormalne zostaną wykryte.

Algorytm selekcji klonalnej został przedstawiony w [42] pod nazwą CLONALG.

Jego główne założenia to: utrzymywanie zbioru limfocytów w pamięci, selekcja

i klonowanie najlepiej ocenionych przeciwciał, hipermutacja klonów, selekcja klonów

i umieszczenie ich w pamięci. Algorytm ten oferuje możliwość nauczenia przeciwciał

prezentowanego wzorca określonego za pomocą mechanizmu porównywania struktur

antygenu i przeciwciała.

Ponieważ przeciwciała w algorytmie selekcji klonalnej są oceniane, zaś klonuje się

tylko najlepsze z nich, w kolejnych iteracjach algorytmu otrzymuje się coraz to lepsze

rozwiązanie problemu. Z tego powodu jest on jest bardzo często wykorzystywany
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w rozwiązywaniu zadań optymalizacji [161], w tym zadań z wieloma optimami

lokalnymi [176], czy zadań NP-trudnych [127].

Główna pętla algorytmu selekcji klonalnej CLONALG powtarzana jest gen razy,

gdzie gen oznacza liczbę generacji algorytmu, składa się z czterech głównych kroków:

kroku początkowego, w którym wszystkie przeciwciała w zbiorze (populacji) P

są oceniane i trzech kroków transformacji: selekcji klonalnej, mutacji i apoptozy.

Podstawą oceny w zadaniu optymalizacji jest wartość kryterium (funkcji celu) J ,

którą w odniesieniu do algorytmu immunologicznego nazywa się też stymulacją.

1. Ocena. Oblicz stymulację J każdego przeciwciała w zbiorze P i wykonaj

sortowanie przeciwciał,

2. Selekcja klonalna. Wybierz zbiór Pa ⊂ P zawierający h najlepszych

przeciwciał uzyskanych w kroku 1,

3. Mutacja,

(a) Dla każdego przeciwciała w Pa wyznacz c zmutowanych klonów, oblicz

ich stymulację J i umieść je w zbiorze klonów CP ,

(b) Wykonaj sortowanie przeciwciał w zbiorze P ∪ CP , wybierz podzbiór

PC ⊂ P ∪CP zawierający |P | najlepszych przeciwciał, gdzie |P | oznacza

rozmiar P .

4. Apoptoza. Zamień b najgorzej ocenionych przeciwciał w PC przez

przeciwciała utworzone losowo,

5. Ustaw P = PC .

W algorytmie bieżący zbiór przeciwciał P jest jest łączony ze zbiorem klonów

CP , a ustalona liczba najlepszych przeciwciał jest wybrana, by utworzyć nowy zbiór

P . W ostatnim kroku pętli b najgorszych przeciwciał zostaje zastąpionych nowymi,

utworzonymi losowo.

Wybór wartości parametrów jest zwykle dokonywany eksperymentalnie, głównie

poprzez obserwację zbieżności funkcji celu (stymulacji) J . Przykładowo, jeżeli

liczba przeciwciał w populacji jest zbyt mała, to algorytm prawdopodobnie utknie

w optimum lokalnym. Wielkość populacji klonów powinna być wystarczająca,

by przeszukać przestrzeń rozwiązań, gdzie wartość |P | wpływa na szybkość,

z jaką początkowa populacja przeciwciał jest zastępowana przez lokalnie najlepsze
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przeciwciała przyspieszając zbieżność. Apoptoza jest pomocna w pierwszych

generacjach, gdzie przeciwciała z populacji początkowej są jeszcze w użyciu.

Rozszerza to przeszukiwaną przestrzeń rozwiązań, choć ze wzrostem liczby generacji

jest mało prawdopodobne, że losowo utworzone rozwiązanie zmieni dominację

istniejących w populacji rozwiązań. Wspomniana liczba generacji gen przeciwciał

jest typowym kryterium stopu algorytmu, innym kryterium może być stopień

poprawy funkcji celu w kolejnych generacjach. Więcej informacji na temat wpływu

parametrów można odnaleźć w pracy [164].

2.6 Eksperymenty

Eksperymenty dotyczące algorytmów grupowania i wskaźników oceny

przeprowadzono na wyrażeniach polskiego języka miganego (SJM). Wyrażenia

dotyczą sytuacji, jakie mogą wystąpić u lekarza i na poczcie. Dane badawcze

obejmują 4040 wykonań 101 wyrazów, 1400 wykonań 35 zdań, każde wyrażenie

wykonywano 20 razy przez dwoje lektorów. Eksperymenty przeprowadzono

z wykorzystaniem jednostki obliczeniowej wyposażonej w 4 rdzeniowy procesor

z zegarem 3.3 GHz, posiadającej 16GB RAM, pracującej pod kontrolą 64-bitowego

systemu operacyjnego Windows 7. Wykorzystano specjalnie zaprojektowane

do tego celu środowisko programowe. Środowisko programowe wraz z bazą

danych umożliwiające przeprowadzenie i dokumentowanie eksperymentów opisano

w dodatku A.

W tabeli 2.1 zawarto wartości wskaźników jakości otrzymane w eksperymentach.

Algorytmy grupowania były inicjowane losowo lub znanym podziałem wyrażeń

(wyróżniono je literami ZP od znany podział). Przedstawiono również wartości

wskaźników dla znanego podziału wyrażeń. Ponieważ początkowy przydział

elementów do grup ma wpływ na rezultaty grupowania, obliczenia z udziałem

algorytmów grupowania powtarzano stokrotnie. Oprócz wskaźników jakości klastrów

tabela uwzględnia kryteria grupowania właściwe dla użytych metod. Dla algorytmu

MEC jest to entropia (2.7), zaś dla algorytmów k–medoidów i k–średnich -

średnia odległość wektorów od środka grupy. Badania przeprowadzono na macierzy

podobieństwa obliczonej przy pomocy metody DTW. Ponieważ dane badawcze

zawierają 14–wymiarowe wektory cech (zob. podrozdział 2.1), do porównywania

próbek szeregów czasowych w algorytmie DTW posłużono się 14–wymiarową

metryką euklidesową. Wartości wektorów cech zostały wcześniej znormalizowane
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do wartości z przedziału [0, 1] z uwzględnieniem wszystkich przebiegów. Macierz

zawiera 4040 wektorów podobieństwa o długości 4040 dla wyrazów SJM i 1400

wektorów podobieństwa o długości 1400 dla zdań SJM. Wyniki dla PCA odnoszą

się do redukcji wymiaru wektorów podobieństwa wyrazów i zdań do 30. Liczbę grup

w badaniach przyjęto odpowiednio równą liczbie przetwarzanych wyrazów i zdań

SJM. Dla wygody wartości maksymalizowanych kryteriów pomnożono przez -1.

Tabela 2.1: Wartości średnie kryteriów jakości oceny grupowania oraz kryteria
wewnętrzne rozważanych algorytmów grupowania otrzymane w eksperymentach.
Algorytmy grupowania były inicjowane losowo lub znanym podziałem wyrażeń SJM
(ZP). Eksperymenty uwzględniają redukcję wymiaru wektorów podobieństwa przez
PCA. Dla wygody wartości maksymalizowanych kryteriów pomnożono przez -1

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne

klastrów algorytmów

M
et
od
a

C
za
s
[m
s]

D
B I

D
un
n

R
A
N
D

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Znany

podział (ZP)
- 2.24 -3.05E-09 -0.039 -1 7.675 0.0365 0.0786

ZP +

k-średnich
39874 2.11 -3.25E-09 -0.003 -0.9902 4.432 0.0584 0.1034

ZP +

k-medoidów
187 1.66 -3.99E-09 -0.01 -0.9984 7.594 0.0478 0.0754

ZP + MEC 2776 2.25 -3.05E-09 -0.039 -0.9997 7.546 0.0217 0.0789

K-średnich 66772 2.39 -3.55E-09 -0.004 -0.9863 4.507 0.0648 0.1149

K-medoidów 233 4.55 -2.52E-09 -0.006 -0.9839 15.777 0.1491 0.1217

MEC 50255 2.3 -3.60E-09 -0.005 -0.9863 4.53 0.0329 0.1147

K-średnich,

PCA
386 1.27 -3.90E-06 -0.016 -0.9862 4.501 0.0668 0.116

K-medoidów,

PCA
183 1.57 -3.26E-06 -0.005 -0.981 7.454 0.1323 0.1373

MEC, PCA 710 1.26 -3.88E-06 -0.028 -0.9862 4.521 0.0481 0.1154

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne

klastrów algorytmów
M
et
od
a

C
za
s
[m
s]

D
B I

D
un
n

R
A
N
D

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Zdania

Znany

podział (ZP)
- 1.58 -6.82E-08 -0.078 -1 1.524 0.0188 0.1098

ZP +

k-średnich
1544 1.65 -9.27E-08 -0.065 -0.9802 0.864 0.0005 0.1248

ZP +

k-medoidów
47 1.59 -6.81E-08 -0.01 -0.9978 1.529 0.0179 0.1096

ZP + MEC 312 1.56 -6.94E-08 -0.037 -0.9998 1.524 0.0182 0.1098

K-średnich 2407 1.85 -9.74E-08 -0.077 -0.9696 0.926 0.002 0.1365

K-medoidów 35 5.33 -7.82E-08 -0.034 -0.9636 2.177 0.0296 0.1482

MEC 1665 1.83 -9.88E-08 -0.08 -0.9698 0.923 0.0013 0.1361

K-średnich,

PCA
78 1.18 -1.27E-05 -0.075 -0.9697 0.923 0.0022 0.1365

K-medoidów,

PCA
30.6 1.45 -1.11E-05 -0.031 -0.9598 1.224 0.0074 0.1462

MEC, PCA 541 1.19 -1.30E-05 -0.09 -0.9702 0.922 0.0016 0.1361

Stosowanie wektorów zredukowanych przez PCA do długości 30 znacząco skraca

czas obliczeń w przypadku algorytmów, które operują na wektorach (k–średnich

i MEC). Najkrótszym czasem obliczeń wykazał się algorytm k–medoidów. Można

zauważyć, że każdy z algorytmów zmienił podział początkowy, przyjęty jako znany

podział, poprawiając wartość kryterium, które minimalizuje. Wartość kryterium

każdego z algorytmów startującego ze znanego przydziału wyrażeń do klas okazała

się znacznie lepszą niż wynik grupowania startujący z przydziału losowego.

Wartości wskaźników jakości klastrów DB, I, Dunn odnotowane w badaniach

nie faworyzują żadnego wskaźnika oceny, ani metody grupowania. Spośród metod
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grupowania algorytm MEC nieco częściej był oceniany najlepiej. Wartość wskaźnika

RAND wskazuje, że algorytm MEC we wszystkich przypadkach pogrupował

dane w sposób, który można uznać za najbliższy znanemu podziałowi wyrażeń

SJM. Dlatego też, mimo dłuższego czasu obliczeń w porównaniu z algorytmem

k-medoidów, algorytm MEC wydaje się w najlepszy sposób odnajdywać naturalny

podział analizowanych danych. W tym miejscu warto dodać, że wskaźnik RAND

wykazuje niedoskonałość polegającą na małym zróżnicowaniu wyników w przypadku

dużej liczby grup. Na wartość wskaźnika może mieć wpływ dominacja sumy ã + b̃

(przypadki zgodne z ZP) nad c̃ + d̃ (przypadki niezgodne z ZP) we wzorze (2.12).

Autor niniejszej pracy zastosował też algorytmy oparte na poszukiwaniu

obszarów o większej gęstości obserwacji - DBSCAN (ang. Density-Based Spatial

Clustering of Applications with Noise) [31] i jego modyfikację algorytm OPTICS

(ang. Ordering Points To Identify the Clustering Structure)[10, 31]. W algorytmie

DBSCAN definiuje się otoczenie punktu za pomocą kuli o zadanym promieniu.

Punkty łączą się w grupę, jeżeli należą do własnych otoczeń [1], a ich liczba

przekracza zadany próg. Algorytm OPTICS wykorzystuje tę samą ideę działania

co DBSCAN, marginalizuje jednak parametr promienia otoczenia opierając się na

minimalnej liczbie punktów tworzących klaster.

Algorytm DBSCAN dzielił dane na średnio 80 grup zamiast 101, w przypadku

wyrazów SJM, OPTICS zaś umieszczał dane w ok. 200 klastrach. Oba testowane

algorytmy są wrażliwe na parametry wejściowe, szczególnie trudne okazało się

dobranie minimalnej liczby punktów danych formującej klaster, zaś obliczenia trwały

od 180 do 2400 sekund. Ponieważ otrzymane wyniki nie były zadowalające, nie

uwzględniano algorytmów grupowania gęstościowego w dalszych eksperymentach.

Wykonano również badania dla algorytmów przystosowanych do przetwarzania

wielowymiarowych danych [85], niestety popularne algorytmy grupowania

w podprzestrzeni zaimplementowane w bibliotece algorytmów ELKI [1, 2] (tj.

CLIQUE oraz SUBCLU) wymagały czasu obliczeń przekraczającego wiele dni bez

informowania o ich postępie, często również kończyły obliczenia z błędem związanym

z wyczerpaniem pamięci. Podobne problemy napotkali autorzy pracy [64], którzy

przetestowali również kilka innych, ogólnie dostępnych implementacji algorytmów

grupowania w podprzestrzeni. W algorytmie CLIQUE (ang. Clustering In QUEst)

przestrzeń jest dzielona na komórki (zwane gęstymi jednostkami), w których

liczba punktów przekracza wartość progową. Klastry są formowane z maksymalnie

gęstymi regionami uformowanymi z gęstych jednostek. Algorytm SUBCLU
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(ang. density-based SUBspace CLUstering) z kolei wykorzystuje zasadę działania

algorytmu gęstościowego DBSCAN, z tym że grupowanie jest przeprowadzane

w podprzestrzeniach.

Tabela 2.2: Wartości średnie kryteriów jakości oceny grupowania oraz kryteria
wewnętrzne algorytmów grupowania otrzymane w eksperymentach dotyczących
grupowania małej liczby wyrazów. Grupowane wyrazy to: apteka, audiogram, paczka,
pan, pocztówka, pogotowie, zaś wektory podobieństwa mają długość 240. Dla wygody
prezentacji wartości maksymalizowanych kryteriów pomnożono przez -1 - mniejsza
wartość oznacza lepszy wynik

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne
klastrów algorytmów

M
et
od
a

D
B I

D
un
n

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Znany podział
(ZP)

1.314 -9.81E-05 -0.419 0.659 0 0.1273

ZP +
k-medoidów

1.3051 -9.81E-05 -0.386 0.659 0 0.127

ZP +
k-średnich

1.3196 -9.81E-05 -0.203 0.653 0 0.1277

ZP + MEC 1.3196 -9.81E-05 -0.203 0.653 0 0.1277
K-medoidów 1.8081 -1.12E-04 -0.145 0.969 0.021 0.1437
K-średnich 1.9712 -1.17E-04 -0.187 0.696 0.008 0.147
MEC 1.4844 -1.11E-04 -0.218 0.682 0.003 0.1437

Podobne badanie dotyczyło grupowania kilku wybranych wyrazów, by

ocenić wpływ problemów skali na jakość powstałych grup. Wybrano wyrazy

charakteryzujące się dużą dynamiką zmian i wyraźnymi różnicami wykonania by

ułatwić grupowanie. Przedstawiono wartości wskaźników dla znanego podziału

wyrażeń. Algorytmy grupowania były inicjowane losowo lub znanym podziałem

wyrażeń, obliczenia z ich udziałem powtarzano stokrotnie. Jak łatwo zauważyć

(tabela 2.2), rozwiązanie otrzymane dla algorytmu MEC zostało ocenione najlepiej

przez większość wskaźników jakości. Również wartość entropii wskazuje, że algorytm

MEC uznał rozwiązanie zgodne ze znanym, naturalnym podziałem danych za

najlepsze. Pozostałe algorytmy starały się zmienić ten podział.
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Początkowy przydział elementów do klastrów ma zasadniczy wpływ na rezultat

zastosowanych metod. Przeprowadzono odpowiednie badania definiując problem

optymalizacji, w którym poszukuje się przydziału elementów do grup, zaś funkcja

celu pokrywa się z kryterium danego algorytmu grupowania. Do rozwiązania

problemu posłużono się algorytmem immunologicznym CLONALG (opis algorytmu

znajduje się w podrozdziale 2.5). Każdy element populacji P reprezentuje

grupowanie zbioru danych. Proces hipermutacji polega na losowym wyborze dwóch

grup, wyborze elementów i zmianie ich przynależności. Obliczenia powtórzono

stokrotnie.

Tabela 2.3: Wartości średnie kryteriów jakości oceny grupowania oraz
kryteria wewnętrzne algorytmów grupowania otrzymane w eksperymentach
z wykorzystaniem algorytmu immunologicznego, który proponuje początkowy
przydział wyrażeń SJM. Parametry algorytmu: |P | = h = 10, c = 5, b = 1,
gen = 10. Dla porównania podano również wyniki przedstawionych wcześniej
eksperymentów z inicjowaniem algorytmów grupowania znanym podziałem
wyrażeń. Dla wygody prezentacji, wartości maksymalizowanych kryteriów (I, Dunn
i RAND) pomnożono przez -1

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne

klastrów algorytmów

M
et
od
a

D
B I

D
un
n

R
A
N
D

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Wyrazy

Znany

podział (ZP)
2.24 -3.05E-009 -0.039 -1 7.675 0.0365 0.0786

ZP +

k-średnich
2.11 -3.25E-009 -0.003 -0.9902 4.432 0.0584 0.1034

ZP +

k-medoidów
1.66 -3.99E-009 -0.010 -0.9984 7.594 0.0478 0.0754

ZP + MEC 2.25 -3.05E-009 -0.039 -0.9997 7.546 0.0217 0.0789

Alg. imm. +

k-średnich
2.44 -4.62E-009 -0.005 -0.9862 4.218 0.0619 0.1136

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.3 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne

klastrów algorytmów
M
et
od
a

D
B I

D
un
n

R
A
N
D

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Alg. imm. +

k-medoidów
3.93 -3.52E-009 -0.007 -0.9865 12.7 0.1287 0.1093

Alg. imm. +

MEC
2.22 -3.78E-009 -0.006 -0.9861 4.528 0.0230 0.1143

Alg. imm. +

k-średnich,

PCA

2.36 -4.49E-009 -0.005 -0.9861 4.211 0.0646 0.1128

Alg. imm. +

k-medoidów,

PCA

2.54 -2.22E-009 -0.004 -0.9830 8.306 0.1249 0.1291

Alg. imm. +

MEC, PCA
2.22 -3.60E-009 -0.005 -0.9858 4.519 0.0323 0.1132

Zdania

Znany

podział (ZP)
1.58 -6.864E-08 -0.078 -1 1.524 0.0188 0.1098

ZP +

k-średnich
1.65 -9.27E-008 -0.065 -0.9802 0.864 0.0005 0.1248

ZP +

k-medoidów
1.59 -6.81E-008 -0.010 -0.9978 1.529 0.0179 0.1096

ZP + MEC 1.56 -6.94E-008 -0.037 -0.9998 1.524 0.0182 0.1098

Alg. imm. +

k-średnich
1.79 -9.37E-008 -0.084 -0.9753 0.841 0.0011 0.1298

Alg. imm. +

k-medoidów
2.46 -7.37E-008 -0.040 -0.9821 1.704 0.0212 0.1227

Alg. imm. +

MEC
1.91 -8.92E-008 -0.096 -0.9695 0.950 0.0000 0.1363

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.3 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Wskaźniki jakości Kryteria wewnętrzne

klastrów algorytmów

M
et
od
a

D
B I

D
un
n

R
A
N
D

K
-ś
re
dn
ic
h

M
E
C

K
-m
ed
oi
dó
w

Alg. imm. +

k-średnich,

PCA

1.74 -9.76E-008 -0.070 -0.9755 0.837 0.0006 0.1293

Alg. imm. +

k-medoidów,

PCA

1.90 -7.75E-008 -0.078 -0.9725 1.087 0.0035 0.1296

Alg. imm. +

MEC, PCA
1.83 -1.01E-007 -0.076 -0.9683 0.948 0.0004 0.1385

Analizując tabelę 2.3 można zauważyć wyraźną poprawę wartości wskaźników

jakości klastrów. Algorytm k–średnich poprawił, zgodnie z kryterium, które

optymalizuje, wynik oznaczony jako znany podział. W konsekwencji naturalny

podział danych różni się od podziału optymalnego dla tej metody. Wyniki algorytmu

immunologicznego wraz z grupowaniem metodą MEC zbliżyły się do naturalnego

podziału danych. Algorytmowi k–medoidów dla tak ustawionych parametrów nie

udało się poprawić ani uzyskać wyniku zbliżonego (co do wartości kryterium)

do naturalnego podziału danych, dlatego wykonano dodatkowy eksperyment

z optymalizacją wieloetapową. Zadanie podzielono na 5 etapów, po każdym

etapie wybierano najlepsze rozwiązanie, które używano do utworzenia populacji

początkowej następnego etapu, modyfikując je za pomocą hipermutacji. Zmiany

wartości kryterium algorytmu k–medoidów podczas eksperymentu przedstawia

rysunek 2.3. Wynik po 500 generacjach jest lepszy od uzyskanego dla naturalnego

podziału danych (0.0786). Gdy populacja przeciwciał została zainicjowana

naturalnym podziałem, optymalizacja immunologiczna poprawiła wartość kryterium

k–medoidów na 0.0748. Ten wynik jest lepszy od otrzymanego, gdy sam algorytm
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k–medoidów poprawił naturalny podział danych (wartość równa 0.0754, por. tabela

2.1).

Rysunek 2.3: Wartości kryterium algorytmu k-medoidów (oś pionowa) w kolejnych
generacjach limfocytów (oś pozioma). Parametry algorytmu CLONALG: |P | = h =
100, c = 5, b = 5, gen= 200 w pierwszym etapie, 100 w każdym kolejnym

Niżej umieszczono tabelę zbliżoną do tabeli prawdy stosowanej w przypadku

systemów rozpoznających. Dotyczy ona wykorzystywanych wyrazów SJM. Pełny

wykaz zamieszczono w dodatku C. Tabela prawdy nie może być bezpośrednio

wykonana, ponieważ mimo znajomości naturalnego podziału danych, utworzone

grupy często mogą nie pokrywać się z grupami z naturalnego podziału. Co

więcej, część elementów naturalnego podziału może występować w różnych grupach

utrudniając nadanie grupie etykiety. W tym przypadku przydzielanie nazw klastrom

odbywało się w następujący sposób: klaster reprezentowany jest przez nazwę

wyrażenia, która występuje w nim najczęściej. Może się zdarzyć, że dane wyrażenie

będzie występowało najczęściej w kilku klastrach a inne w żadnym. Tabela 2.4

zawiera wyniki uzyskane dla najlepszego przeciwciała z populacji po etapie nr

5 badania (algorytm immunologiczny proponuje początkowy przydział wyrażeń

w algorytmie k–medoidów).
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Tabela 2.4: Wyniki grupowania ze wskazaniem dominujących wyrażeń w grupach
oraz ich liczności

Nr

wyrażenia

SJM

Wyrażenie

dominujące SJM

Liczba wykonań

wyrażenia

dominującego

w klastrze

Liczba wszystkich

wykonań w klastrze

1 analiza 40 40

2 angina 40 40

3 aparat 40 40

4 apteka 39 39

5 audiogram 40 40

6 badać 40 40

7 bezpłatny 40 40

8 bolec 39 40

9 być 34 34

10 chcieć 40 40

11 chory 40 40

12 codziennie 39 40

13 czuć 40 42

14 czy 38 46

15 do 40 41

16 wykonać 30 30

17 dużo 40 41

18 dzisiaj 40 40

19 głowa 37 41

20 krew 22 24

21 gardło 38 45

22 gorączka 33 33

23 grypa 34 34

24 i 40 60

25 ile 38 38

26 okulary 40 40

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.4 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Nr

wyrażenia

SJM

Wyrażenie

dominujące SJM

Liczba wykonań

wyrażenia

dominującego

w klastrze

Liczba wszystkich

wykonań w klastrze

27 ja 40 41

28 kaszleć 39 40

29 katar 40 43

30 kosztować 40 40

31 gdzie 39 39

32 kropla 39 48

33 przeziębiony 31 31

34 lekarstwo 40 45

35 lekarz 40 40

36 leżeć 40 40

37 list 40 40

38 łóżko 40 49

39 mieć 40 41

40 mnie 40 43

41 mózg 40 40

42 musieć 37 39

43 pisać 40 41

44 natychmiast 37 37

45 krople 39 39

46 o 39 40

47 odpoczywać 40 48

48 inny 40 41

49 opatrunek 38 40

50 operacja 36 36

51 rachunek 40 43

52 prześwietlenie 40 57

53 paczka 40 40

54 palić 38 38

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.4 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Nr

wyrażenia

SJM

Wyrażenie

dominujące SJM

Liczba wykonań

wyrażenia

dominującego

w klastrze

Liczba wszystkich

wykonań w klastrze

55 pan 35 36

56 pielęgniarka 40 40

57 zapalenie 10 10

58 płacić 40 42

59 pobieranie 40 40

60 po 40 42

61 płuca 40 42

62 poczta 38 39

63 pocztówka 39 39

64 pogotowie 35 35

65 pójść 40 44

66 pokazać 40 41

67 polecony 40 42

68 na 40 81

69 potrzebny 40 45

70 prosić 38 38

71 otrzymać 39 40

72 nie 32 33

73 przyjmować 40 42

74 przyjść 40 40

75 opony 40 40

76 ratunek 36 36

77 recepta 40 40

78 rodzinny 35 35

79 rozebrać 40 41

80 się 40 40

81 skierowanie 40 40

82 słuch 36 39

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela 2.4 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Nr

wyrażenia

SJM

Wyrażenie

dominujące SJM

Liczba wykonań

wyrażenia

dominującego

w klastrze

Liczba wszystkich

wykonań w klastrze

83 słyszeć 39 41

84 szpital 40 40

85 źle 40 40

86 ten 19 19

87 termometr 40 44

88 w 40 49

89 wata 40 40

90 dokładny 40 40

91 wysyłać 26 26

92 ząb 40 44

93 zapalenie 25 25

94 zastępstwo 26 26

95 zastrzyk 34 36

96 zdrowy 40 53

97 zęby 36 36

98 tabletka 40 42

99 znaczek 40 41

100 żołądek 36 43

101 zwolnienie 40 46

W tabeli 2.4 można zauważyć brak klastra dla wyrażenia położyć, za to dwa

razy występuje klaster oznaczony jako zapalenie (wyrażenia dominujące w grupach

57 i 93). Wiele klastrów jest poprawnych, lecz w większości brakuje kilku wykonań

ze znanego, naturalnego podziału. Odnaleźć można również inne, nieuwidocznione

w tabeli przez wzgląd na przejrzystość prezentacji, nieprawidłowości np. wykonania

wyrazu położyć znalazły się razem z wykonaniami wyrazu na potwierdzając ich

podobieństwo. W obu gestach prawa dłoń kładziona jest na otwartą, lewą dłoń.
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W wyrazie na prawa dłoń przedstawia znak U Polskiego Alfabetu Palcowego

(zobacz podrozdział 1.1) i jest zwrócona poziomo, grzbietem do góry, zaś dla wyrazu

położyć jest to znak Nw pokazywany przez dłoń ustawioną poziomo, grzbietem

do dołu. Lewa dłoń przedstawia znak Bk. Gestogramy wyrazów mają następującą

postać [149]: położyć - PU:13k/LBk:13k # P:II+, na - PNw:23k/LBk:13k #

P:II+. Algorytm grupowania umieszcza wykonania tych wyrazów razem, ponieważ

większość porównywanych wektorów cech posiada zbliżone wartości.

Wykonując podobną analizę dla algorytmu MEC poprawiającego wartość

kryterium otrzymaną dla naturalnego podziału otrzymano następujące przesunięcia

naturalnego podziału wyrażeń do innej grupy wskazujące tym samym spore

podobieństwa wykonań gestów SJM: i do gardło, grypa do gardło, kaszleć do płacić,

na do położyć, słuch do głowa, zęby do ząb. Zaobserwowane podobieństwa wskazują

na duże zróżnicowanie wykonań tych samych gestów, które może się przełożyć na

problemy związane z ich poprawnym rozpoznawaniem.

2.7 Podsumowanie

W rozdziale przedstawiono wyniki eksperymentów dotyczących grupowania

wykonań wyrażeń polskiego języka miganego. Szeregi czasowe reprezentujące

gesty, nawet dla tych samych wyrażeń, mają zróżnicowaną długość, dlatego do

ich porównywania wykorzystano metodę nieliniowej transformacji czasowej DTW

budując na jej podstawie macierz podobieństwa. Powstałe wektory podobieństwa,

ze względu na dużą długość, redukowano za pomocą metody składowych głównych

PCA. Zaobserwowano i omówiono problemy związane ze skalą oraz wymiarowością

przetwarzanych danych. Porównano wybrane metody grupowania (k–średnich,

k–medoidów, minimalnej entropii MEC) stosując popularne wskaźniki oceny jakości

klastrów i wskazano algorytm minimalnej entropii MEC jako najlepiej odkrywający

naturalny podział wykorzystywanych danych, zwłaszcza w przypadku małego

słownika gestów. Ponieważ każda z użytych metod grupowania optymalizuje swój

wskaźnik jakości znajdując rozwiązanie lokalne, zmierzając do uzyskania rozwiązań

globalnych wykorzystano algorytm immunologiczny CLONALG. Wykazano, że

poprawiając sposób początkowego podziału szeregów czasowych na klastry

otrzymuje się wynik zbliżony do podziału naturalnego. Przy zastosowaniu metody

ewolucyjnej z dużą populacją rozwiązań początkowe przypisanie elementów do

klastrów nie ma znaczącego wpływu na rezultat grupowania. Wykonano również
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analizę błędów grupowania, które mogą wskazywać na trudność poprawnego

rozpoznawania.

Uzyskane w niniejszym rozdziale rezultaty będą pomocne przy wyborze metod

grupowania jak i metod oceny jakości grupowania podczas rozwiązywania zadania

rozpoznawania gestów SJM w kolejnych rozdziałach.





Rozdział 3

Rozpoznawanie wypowiedzi

w języku migowym

Niniejszy rozdział omawia problem rozpoznawania wypowiedzi w języku

migowym z wykorzystaniem jednostek mniejszych niż słowa (cheremów).

W literaturze można spotkać różne podejścia do problemu. Przykładowo, Vogler

i Metaxas [165] proponują wykorzystanie modelu ruchu i zatrzymania sugerowanego

przez Liddella i Johnsona w odniesieniu do amerykańskiego języka migowego

i modelowanie słów jako sekwencji ruchów i zatrzymań. Kraiss [83] przedstawia

iteracyjny proces ekstrakcji cheremów na podstawie analizy danych za pomocą

HMM. W kolejnych krokach wykorzystywane są dwustanowe HMM reprezentujące

cheremy. Model słowa zaś jest budowany z tych prostych modeli, a punkty

podziału do następnej iteracji otrzymuje się na podstawie optymalnej sekwencji

ukrytych stanów, uzyskanej metodą Viterbiego, po przejściu przez złożony model

rzeczywistej sekwencji wektora cech. Han i in. [63] definiują granice cheremów

w punktach odpowiadających nieciągłościom prędkości ruchu. Następnie dokonują

grupowania otrzymanych fragmentów z wykorzystaniem miary podobieństwa

wynikającej z nieliniowej transformacji czasowej DTW. Poszczególne klastry grupują

poszukiwane cheremy jednego typu. W opisywanym podejściu rozważano wyłącznie

śledzenie prawej dłoni lektora, traktując całą dłoń jako punkt w przestrzeni, zaś

autorzy przyznają przydatność podejścia wyłącznie do prostych gestów. Paulraj i in.

[133] proponują model w formie sieci neuronowej uczonej na modelu niezmienników

binarnych obrazów dłoni w celu wyznaczenia dziewięciu cheremów w angielskim

języku migowym. Theodorakis i in. [158] opisują podejście wykorzystujące krok

grupowania wypowiedzi z wykorzystaniem HMM. Grupowanie odbywa się na

55
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poziomie HMM. W wyniku powstają poszukiwane cheremy. Kong i Ranganath [81]

wykorzystywali do wyznaczenia granic cheremów sieć Bayesa. Następnie dokonywali

transkrypcji z użyciem cheremów i uczyli modele Markowa do identyfikacji cheremów

w przebiegach testowych.

Nieco inne podejście związane z wyszukiwaniem w szeregach mniejszych

jednostek napotykamy w pracy Tsenga i in. [162]. Autorzy zaproponowali

sposób podziału szeregów czasowych z dziedziny finansowej za pomocą algorytmu

genetycznego, dzieląc je na zadaną liczbę grup za pomocą algorytmu k-średnich

zgodnie z liczbą wzniesień, które zawierają. Długość szeregów jest wyrównywana za

pomocą DWT.

Większość prac wykorzystuje wiele cech do opisu ruchu rąk, mimo to tylko

kilka z nich uwzględnia fakt, że nie wszystkie one niosą informacje dystynktywne

[19, 63]. Najczęściej definiuje się wielowymiarowe cheremy grupując wszystkie cechy

(przetwarzane są wielowymiarowe próbki). Szeregi czasowe związane z elementami

wektora cech są dzielone synchronicznie, tj. w tych samych chwilach czasowych.

W niektórych pracach punkty cięcia zdefiniowano w oparciu tylko o jedną lub dwie

cechy [63].

Wielu autorów przyznaje użyteczność modeli wykorzystujących jednostki

mniejsze niż słowa w rozszerzaniu słownika o nowe gesty, bez wykazania, że cheremy

pozyskane w ich podejściach mogą być wykorzystane w tym celu. Zaledwie kilka prac

zawiera badania dotyczące rozszerzania słownika o nowe gesty [21, 46, 169, 172].

Wielu autorów koncentruje się na izolowanych gestach i choć coraz częściej pojawiają

się prace z ciągłym rozpoznawaniem języka migowego [15, 60, 91, 134, 183], to

można zauważyć wyraźny brak prac dotyczących rozpoznawania zdań [15, 166], czy

rozpoznawania na podstawie małej liczby wykonań [36, 96].

W niniejszym rozdziale problemy wyznaczania i wykorzystania cheremów

przedstawiono w następujący sposób. W podrozdziale 3.2 zawarto opis tradycyjnego

podejścia, tj. modelowania za pomocą całych słów, by móc je porównać do rozwiązań

wykorzystujących cheremy, opisanych w podrozdziale 3.3. Na początku jednak,

w podrozdziale 3.1 omówiono wykorzystywane algorytmy i metody. Należą do

nich: metoda odległości edycji, metoda ukrytych modeli Markowa i algorytm

genetyczny. Dwie pierwsze będą wykorzystane do budowy klasyfikatorów, trzecia

- jako reprezentatywny algorytm, który oprócz przedstawionego w podrozdziale
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2.5 algorytmu CLONALG może być zastosowany w zadaniach optymalizacji

dotyczących wyznaczania cheremów.

3.1 Wykorzystywane metody

3.1.1 Odległość edycji

Metoda stanowi modyfikację nieliniowej transformacji czasowej DTW (opis DTW

znajduje się w podrozdziale 2.2) w odniesieniu do przypadku, gdy elementy q(.)

i r(.) nie są wektorami liczbowymi, lecz znakami, tzn. Q i R są łańcuchami,

a indeksy i, j określają numer znaku w łańcuchu [48, 181]. Powstaje zatem

problem z wyznaczaniem odległości d(q(i), r(j)) między punktami q(i) oraz r(j).

Rozwiązanie polega na tym, że wartość zapisana w elemencie (komórce) wk na ścieżce

transformacji odpowiada kosztowi przejścia do niej z komórki poprzedniej wk−1,

gdzie k = 1, 2, ..., K. W tym celu uzupełnia się macierz M̃ o zerowy wiersz i zerową

kolumnę. Przejście zaś wiąże się z jedną z czterech możliwych operacji, zwanych

operacjami edycji: (1) B – brak akcji, (2) Z – zamiana znaku, (3) W – wstawienie

znaku, (4) U – usunięcie znaku. Dwóm pierwszym operacjom towarzyszy przejście

do sąsiedniej komórki położonej „na południowy wschód”. Z komórki (i, j ) następuje

przejście do komórki (i+1, j+1 ). B oznacza, że znaki q(i+1) i r(j+1) są jednakowe,

a więc wiąże się z nią zerowy koszt kB = 0. Z oznacza zastąpienie znaku r(j+1)

znakiem q(i+1). Wiąże się z tym dodatni koszt kZ . Operacja W jest równoważna

z przejściem do sąsiedniej komórki położonej „na południe”, czyli z (i, j ) do (i+1, j ),

i oznacza wstawienie znaku q(i+1) między aktualnymi r(j) i r(j+1). Towarzyszy jej

dodatni koszt kW . Operacja U oznacza przejście do sąsiedniej komórki „na wschód”,

czyli z (i, j ) do (i, j+1 ), i jest rozumiana jako usunięcie znaku r(j+1). Towarzyszy

temu dodatni koszt kU . Zazwyczaj przyjmuje się kZ = kW = kU = 1. Interpretację

operacji edycji przedstawia rysunek 3.1.

Optymalną ścieżkę wyznacza się, podobnie jak w DTW, metodą programowania

dynamicznego. Jako miarę jakości dED przyjmuje się zazwyczaj długość ścieżki, tzn.

sumę kosztów wszystkich operacji wynikających z ciągu symboli na ścieżce.

Dla przyjętych wcześniej wartości kosztu operacji edycji odległość edycji (zwana

także odległością Levenshteina) jest równa liczbie zmian, które należy wprowadzić,

by przekształcić jeden łańcuch znaków w inny. Przykłady takich przekształceń

pokazano na rysunku 3.2.
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Rysunek 3.1: Interpretacja operacji edycji

Rysunek 3.2: Przykład działania operatora edycji, odległość edycji dED = 1 dla
przykładów zawierających operacje Wstawienie, Usunięcie i Zamiana oraz dED = 0
dla przykładu z operacją Równość

3.1.2 Ukryte modele Markowa

Ukryty model Markowa HMM (ang. Hidden Markov Model) [25, 89, 159,

181, 191] opisuje proces stochastyczny jako sekwencję nieobserwowalnych stanów

generujących obserwacje. Można wyróżnić dwa procesy. Pierwszy - łańcuch Markowa

ze skończoną liczbą stanów - charakteryzuje się rozkładem prawdopodobieństwa

stanu początkowego i macierzą prawdopodobieństw przejść między stanami,

drugi zaś jest ciągiem obserwacji generowanym przez stany zgodnie z danymi

rozkładami prawdopodobieństwa. Wykorzystując HMM można reprezentować

rozkłady prawdopodobieństwa w ciągach obserwacji. Jako obserwację traktuje

się symbol z dyskretnego alfabetu, zmienną rzeczywistą lub obiekt, nad którym
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jest możliwe zdefiniowanie rozkładu prawdopodobieństwa. Oznaczając obserwację

w chwili t przez ȳt zakłada się, że obserwacje są dokonywane w jednakowo odległych,

dyskretnych chwilach. Wtedy t jest indeksem przyjmującym całkowite wartości,

t ∈ {1, 2, ..., T}.

Nazwa ukryte modele Markowa wynika z następujących założeń:

1. Pewien proces, którego stan x̄t jest ukryty dla obserwatora generuje obserwację

ȳt,

2. Stan procesu x̄t spełnia własność Markowa (zależy wyłącznie od x̄t−1, zaś

obserwacja ȳt zależy wyłącznie od x̄t).

Łączny rozkład prawdopodobieństwa stanów i obserwacji jest następujący:

p (ȳ1:T , x̄1:T ) = p (x̄1) p (ȳ1|x̄1)ΠTt=2p (x̄t|x̄t−1) p (ȳt|x̄t) (3.1)

gdzie przez ηp:k rozumie się ciąg ηp, ηp+1, ..., ηk, 1 ¬ p < k ¬ T .

Zakłada się, że zmienna stanu x̄t przyjmuje wartości dyskretne należące do zbioru
{

1, 2, ..., N̄
}

.

Na rys. 3.3 przedstawiono przykładowy schemat topologiczny HMM z pięcioma

stanami, łuki wskazują przejścia między nimi. Ustalenia liczby stanów i struktury

modelu dokonuje się na ogół eksperymentalnie. Pokazany układ jednokierunkowy

(tzw. model Bakisa [159]) jest typowy w modelowaniu szeregów czasowych.

Rysunek 3.3: Przykładowy HMM z pięcioma stanami

Chcąc zatem wykorzystać HMM o zadanej strukturze, należy poznać:

1. Rozkład prawdopodobieństwa stanu początkowego,

2. Prawdopodobieństwa przejść między stanami,

3. Model obserwacji.
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Rozkład prawdopodobieństwa stanu początkowego scharakteryzowany jest przez

N̄ - elementowy wektor Π, którego i - ty element πi oznacza prawdopodobieństwo

P (x̄1 = i). Prawdopodobieństwa przejść określone są przez macierz A = [aij ]

o wymiarach N̄ × N̄ , gdzie aij = P (x̄t+1 = j|x̄t = i), i, j = 1, 2, ..., N̄ . Model

obserwacji zaś opisuje prawdopodobieństwo P (ȳt|x̄t). W przypadku, gdy obserwacje

są dyskretnymi symbolami, którym można przypisać wartości 1, 2, ..., K̄, model ten

opisuje się przez macierz prawdopodobieństw obserwacji B = [bik] o wymiarach

N̄ × K̄, gdzie

bik = P (ȳt = k|x̄t = i) (3.2)

Natomiast gdy obserwacja jest wektorem liczb rzeczywistych, B = [bi (ȳt)] staje

się N̄–wymiarowym wektorem funkcji gęstości rozkładów prawdopodobieństwa,

przyjmowanych najczęściej jako suma rozkładów normalnych:

bi (ȳt) = p (ȳt|x̄t = i) =
S̄
∑

s=1

c̄isN (ȳt, µis,Σis) (3.3)

gdzie µis są wektorami wartości oczekiwanych, a Σis macierzami kowariancji.

Nieujemne współczynniki wagowe c̄is dla każdego i dają w sumie 1. Zazwyczaj

zakłada się, że macierz przejścia A oraz model obserwacji B nie zależą od czasu.

Dalej, do reprezentacji parametrów HMM będzie stosowana notacja λ =

(A,B,Π). Z wykorzystaniem HMM wiążą się trzy zadania: (1) uczenia, (2)

klasyfikacji i (3) dekodowania. Uczenie polega na wyznaczaniu parametrów modelu

λ maksymalizujących prawdopodobieństwo P
(

Ȳ |λ
)

w przypadku, gdy dany jest

ciąg obserwacji Ȳ = ȳ1:T oraz struktura modelu λ. W zadaniu klasyfikacji dany

ciąg obserwacji Ȳ należy przypisać do klasy k reprezentowanej przez model λk ze

zbioru znanych modeli λ1, λ2, ... λM̄ , dla którego prawdopodobieństwo P
(

Ȳ |λk
)

przyjmuje wartość maksymalną w tym zbiorze. Ideę klasyfikacji z wykorzystaniem

HMM przedstawiono na rys. 3.4. Dekodowanie zaś polega na wyznaczaniu

najbardziej prawdopodobnej sekwencji stanów X̄∗ = x̄∗1:T , tzn. maksymalizującej

prawdopodobieństwo P
(

Ȳ , X̄|λ
)

, na podstawie ciągu obserwacji dla znanego

modelu Ȳ , λ. Zadanie dekodowania rozwiązuje się algorytmem Viterbiego [89,

159, 191], który wykorzystuje metodę programowania dynamicznego. Rozważając

sekwencję X̄ = x̄1:T ukrytych stanów, miarą prawdopodobieństwa realizacji ciągu X̄

w ukrytym modelu Markowa λ jest prawdopodobieństwo warunkowe P
(

Ȳ , X̄|λ
)

,
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Rysunek 3.4: Wykorzystanie HMM w zadaniu klasyfikacji, rozpoznana klasa
k = arg max P (Ȳ |λm̄) dla m̄ ∈ [1, M̄ ]

określone w następujący sposób:

P
(

Ȳ , X̄|λ
)

=
P
(

Ȳ , X̄, λ
)

P (λ)
= P

(

Ȳ |X̄, λ
)

P
(

X̄|λ
)

(3.4)

P
(

Ȳ |X̄, λ
)

= P (ȳ1|x̄1)P (ȳ2|x̄2) ...P (ȳT |x̄T ) (3.5)

P
(

X̄|λ
)

= P (x̄1)P (x̄2|x̄1)P (x̄3|x̄2) ...P (x̄T |x̄T−1) (3.6)

Następnie otrzymuje się wzór:

P
(

Ȳ , X̄|λ
)

= ΠTt=1P (x̄t|x̄t−1)P (ȳt|x̄t) (3.7)

P (x̄1|x̄0) = P (x̄1)

przy użyciu którego wyznacza się sekwencję X̄∗:

P
(

Ȳ , X̄∗|λ
)

= maxX̄P
(

Ȳ , X̄|λ
)

(3.8)

Wzór (3.8) można zapisać na dwa równoważne sposoby:

(i) maxX̄
{

P
(

Ȳ , X̄|λ
)

= ΠTt=1d̃ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1)
}

(3.9)

(ii) minX̄

{

[

− log P
(

Ȳ , X̄|λ
)]

=
T
∑

t=1

d̄ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1)

}

(3.10)

gdzie:

d̃ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1) = P (x̄t|x̄t−1)P (ȳt|x̄t) (3.11)

d̄ (t, x̄t|t− 1|x̄t−1) = − log d̃ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1) (3.12)
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Zadania (3.9) i (3.10) można rozwiązać metodą programowania dynamicznego, które

wykorzystuje zasadę optymalności Bellmana:

(tp, sp)
(t,s)
→ (tk, sk) = (tp, sp)→ (t, s)⊕ (t, s)→ (tk, sk) (3.13)

gdzie: tp, t, tk ∈ {1, 2, ..., T}, tp < t < tk, sp, s, sk ∈
{

1, 2, ..., N̄
}

natomiast znak ⊕

oznacza połączenie ścieżek. Oznaczając zatem:

D̃ (τ, x̄τ ) = maxX̄τΠ
τ
t=1d̃ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1) (3.14)

D̄ (τ, x̄τ ) = minX̄τ
τ
∑

t=1

d̄ (t, x̄t|t− 1, x̄t−1) (3.15)

gdzie 1 ¬ τ ¬ T , X̄τ jest początkowym fragmentem sekwencji stanów kończącym

się w stanie x̄τ w chwili τ , tzn. X̄τ = x̄1:τ . Wartości początkowe dla funkcji D̃ i D̄

są następujące:

D̃ (1, x̄1) = P (x̄1)P (ȳ1|x̄1) (3.16)

D̄ (1, x̄1) = − log
(

D̃ (1, x̄1)
)

(3.17)

Z (3.16) i (3.17) wynikają następujące związki rekurencyjne:

D̃ (t+ 1, x̄t+1) = maxx̄tD̃ (t, x̄t)P (x̄t+1|x̄t)P (ȳt+1|x̄t+1) (3.18)

D̄ (t+ 1, x̄t+1) = minx̄t
{

D̄ (t, x̄t)− log (P (x̄t+1|x̄t))− log (P (ȳt+1|x̄t+1))
}

(3.19)

Optymalny stan końcowy x̄∗T otrzymuje się z zależności:

x̄∗T = arg maxx̄T D̃ (T, x̄T ) = arg minx̄T D̄ (T, x̄T ) (3.20)

Optymalna długość ścieżki wynosi:

D̃∗ = D̃ (T, x̄∗T ) lub D̄
∗ = D̄ (T, x̄∗T ) (3.21)

Jeżeli oznaczyć przez Ψ̃ (t+ 1, x̄t+1) przedostatni stan na optymalnej ścieżce

kończącej się w chwili t+ 1 w stanie x̄t+1, to otrzymuje się następującą zależność:

Ψ̃ (t+ 1, x̄t+1) = arg maxx̄tD̃ (t, x̄t)P (x̄t+1|x̄t)P (ȳt+1|x̄t+1) (3.22)

= arg minx̄t
{

D̄ (t, x̄t)− log (P (x̄t+1|x̄t))− log (P (ȳt+1|x̄t+1))
}

Algorytm Viterbiego opiera się na powyższych rozważaniach [159]. Można go

przedstawić następująco:

1. Zdefiniowanie wartości początkowych:

(a) Dla każdego i = 1, 2, . . . , N̄ ,

i. D̄ (1, i) = −log P (x̄1 = i)− log P (ȳ1|x̄i),

ii. Ψ̃ (1, i) = 0.
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2. Dla każdego t = 1, 2, ..., T − 1,

(a) Dla każdego x̄t = 1, 2, . . . , N̄ ,

i. Oblicz D̄ (t+ 1, x̄t+1),

ii. Zapamiętaj Ψ̃ (t+ 1, x̄t+1).

3. Zakończ t, długość optymalnej ścieżki wynosi D̄∗,

4. Określ najlepszą sekwencję stanów X̄∗,

5. Oblicz x̄∗T ,

(a) Dla każdego t = T − 1, T − 2, . . . 1,

i. x̄∗t = Ψ̃
(

t+ 1, x̄∗t+1
)

.

Logarytmowanie w algorytmie pozwala uniknąć problemów numerycznych

wynikających z mnożenia małych liczb. Algorytm Viterbiego stosuje się

często bezpośrednio w zadaniach uczenia i klasyfikacji. W pierwszym z nich,

prawdopodobieństwa wyznacza się zliczając przejścia i obserwacje dotyczące

stanów z optymalnej sekwencji X̄∗ i modyfikując model aż do uzyskania

zbieżności. W zadaniu klasyfikacji rozpoznanie opiera się na dominującym

prawdopodobieństwie P
(

Ȳ , X̄∗|λ
)

biorącym udział przy wyznaczaniu brzegowej

wartości P
(

Ȳ |λ
)

. Inny sposób uczenia zaproponowany przez Bauma i Welcha [159]

jest wersją metody EM (ang. Expectation–Maximization). Polega on na wyznaczaniu

prawdopodobieństw P (ȳ1:t, x̄t = i|λ) oraz P (ȳt+1:T |x̄t = i, λ) metodami, w przód

i wstecz. Parametry modelu poprawiane są w sposób iteracyjny, kolejne kroki

algorytmu prowadzą do maksymalizacji prawdopodobieństwa P
(

Ȳ |λ
)

. Metoda

nie gwarantuje uzyskania rozwiązania globalnego. Prawdopodobieństwo P
(

Ȳ |λ
)

,

występujące także w zadaniu klasyfikacji wyznacza się metodą w przód. Złożone

procesy modeluje się zwykle wyodrębniając prostsze elementy i łącząc ich modele

w odpowiednie struktury (sieci HMM). Dotyczy to np. modelowania zdań na

podstawie modeli słów. Taką sieć przedstawia rys. 3.5. Reprezentuje ona sekwencje

złożone z dwóch słów. Pomijając słowa start i stop, które wskazują na początek

i koniec sekwencji, tak przedstawiona gramatyka umożliwia tworzenie dowolnych

zdań złożonych ze słów: słowo1 i słowo2 (np. słowo1 słowo1 słowo2 słowo1 itd.).

W przypadku gdy dostępne są modele Markowa jednostek mniejszych niż słowa,



64 ROZDZIAŁ 3. ROZPOZNAWANIE WYPOWIEDZI...

Rysunek 3.5: Przykład sieci HMM, na podstawie [184]

słowa mogą być modelowane za pomocą takich modeli w sposób analogiczny do

modelowania zdań za pomocą modeli słów.

Przygotowany model λ = (A,B,Π) może też posłużyć jako generator stanów

i obserwacji. Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje na temat modeli Markowa

można odnaleźć w [89, 159, 181, 184, 191].

Dzięki swoim właściwościom modelowania sekwencji obserwacji modele

Markowa są często wykorzystywane w różnych zagadnieniach związanych ze

sztuczną inteligencją tj. w modelowaniu mowy, rozpoznawaniu pisma ręcznego,

rozpoznawaniu wzorców, czy nawet klasyfikacji dźwięków muzycznych [159].

3.1.3 Algorytm genetyczny

Algorytm genetyczny [114] wykorzystano jako drugi, oprócz algorytmu

CLONALG, w zadaniach optymalizacji dotyczących wyznaczania cheremów. Jest

on metodą rozwiązywania problemów optymalizacji opartą na naturalnej selekcji

spotykanym w procesie ewolucji organizmów żywych. Podczas działania algorytmu

modyfikowana jest aktualna populacja rozwiązań poprzez wybór osobników

i wykorzystanie ich do utworzenia osobników potomnych na potrzeby kolejnych

generacji, które ewoluują w kierunku lepszych rozwiązań.

Wykorzystywany algorytm genetyczny składa się z następujących kroków:

1. Utwórz populację początkową losowych rozwiązań P o liczności |P |,

2. Oblicz przystosowanie J każdego osobnika w populacji i wykonaj ranking,

3. Wybierz zbiór Pe ⊂ P zawierający elit procent najlepszych osobników,
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4. Wybierz zbiór Pp ⊂ P zawierający rodz procent osobników rodzicielskich,

5. Wykonaj krzyżowanie osobników rodzicielskich z prawdopodobieństwem krzy

wyrażonym w procentach,

6. Wykonaj mutację na osobnikach potomnych z prawdopodobieństwem mut

wyrażonym w procentach,

7. W nowej populacji P umieść osobniki elitarne oraz osobniki potomne.

Punkty 2–7 powtarzane są zadaną liczbę razy (gen).

Mutacja w przypadku algorytmu genetycznego jest znacznie słabsza niż

hipermutacja w algorytmie immunologicznym (podrozdział 2.5). Dzieje się tak,

ponieważ odpowiada ona tutaj za drobne zmiany w obrębie populacji - wystarczające

by wybrnąć z optimów lokalnych. Zbyt silna mutacja może prowadzić do utraty

wartościowych informacji przechowywanych przez populację. Taki też zarzut stawia

się hipermutacji występującej w algorytmie immunologicznym [176], mimo to jest

ona tam jedynym modyfikatorem populacji prowadzącym do uzyskania rozwiązań.

Takim modyfikatorem w algorytmie genetycznym jest przede wszystkim operator

krzyżowania. Ważną rolę mają mechanizmy selekcji - najczęściej w algorytmach

ewolucyjnych wybiera się najlepiej ocenione rozwiązania, by za ich pomocą tworzyć

kolejne populacje rozwiązań. Dzięki temu algorytmy te wykazują się szybką

zbieżnością [164].

3.2 Zastosowanie modeli całych słów

Rozpoznawanie wypowiedzi w języku migowym za pomocą modeli całych

słów zwykle polega na zgromadzeniu danych reprezentujących słowa i wyuczeniu

klasyfikatora [38, 99, 124]. Każde słowo posiada wtedy odpowiadający mu model.

Takie rozwiązanie implikuje, w procesie rozpoznawania, konieczność zbudowania

modeli dla nieznanych - rozpoznawanych wypowiedzi i porównania ich ze znanymi

modelami wykorzystując np. klasyfikację metodą najbliższego sąsiada. O ile

z popularną klasyfikacją za pomocą tej metody wiąże się problem wyboru liczby

sąsiadów, to pojawia się również istotne zagadnienie związane z dodawaniem nowych

słów - i zarazem modeli - do słownika. Dodając nowe słowa zwiększamy liczbę

porównywanych modeli podczas klasyfikacji, otrzymuje się nowy klasyfikator, który

może mieć inne zdolności dyskryminacyjne.
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Zagadnienie modelowania wyrazów języka migowego za pomocą modeli całych

słów autor rozwiązał korzystając z szeregów czasowych wektorów cech wyrazów

wzorcowych i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metodą nieliniowej transformacji

czasowej DTW (podrozdział 2.2) do określenia podobieństwa. Wyniki obliczeń

zostaną przedstawione w rozdziale 4.

3.3 Zastosowanie modeli jednostek mniejszych

niż słowa

Rozpoznawanie wypowiedzi w języku migowym, wykorzystujących duży zasób

słów, wymaga modelowania wyrazów za pomocą mniejszych jednostek. Przypomina

to modelowanie za pomocą fonemów w przypadku języka mówionego. Problem

polega na wyodrębnieniu odpowiedników fonemów (cheremów) na podstawie

przebiegów czasowych wektorów cech otrzymanych w układzie wizyjnym, a następnie

na wykorzystaniu cheremów w zadaniu rozpoznawania.

W modelowaniu wyrażeń języka migowego należy wziąć pod uwagę jednoczesną

sekwencyjność i symultaniczność obserwowanych cech. Przykładowo, kształt dłoni

i jej pozycja mogą zmieniać się niezależnie w tym samym czasie [83]. Chcąc

modelować procesy równoległe rozróżnia się N grup cech (kanałów), opierając się

na założeniu, że odrębne procesy rozwijają się niezależnie od siebie i posiadają

niezależne wyjścia. Dlatego też można napisać, że xi(t) = [x1i (t), x
2
i (t), . . . , x

N
i (t)].

Zastosowano górny indeks by oznaczyć przynależność szeregu czasowego do grupy:

X li = {x
l
i(1), x

l
i(2), . . . , x

l
i(Ti)}, S

l = {X l1, X
l
2, . . . , X

l
n}, l ∈ N = {1, 2, . . . , N} (S jest

zbiorem wykonań wyrażeń SJM, zob. podrozdział 2.2). Podczas wyodrębniania

cheremów wszystkie elementy w grupie będą rozważane łącznie, natomiast różne

grupy będą rozważane oddzielnie. Można np. rozróżnić dwa niezależne kanały (N =

2) związane z dłońmi lub 14 niezależnych kanałów związanych z cechami (N = 14)

wspomnianymi w podrozdziale 2.1.

3.3.1 Wyznaczanie cheremów

W celu wyznaczenia cheremów rozważa się dekompozycję Dl względem czasu,

która dla każdego i ∈ I, definiuje liczbę kli = k
l
i(D

l)  1 i kli − 1 miejsc

cięcia tlij = t
l
ij(D

l), gdzie 1 < tli1 < t
l
i2 < · · · < t

l
i,kl
i
−1
< Ti. Dekompozycja

oznacza, że X li będzie podzielony na k
l
i krótszych szeregów. Pierwszy szereg s

l
i1(D

l)
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rozpoczyna się w t = 1 i kończy w t = tli1, następny szereg s
l
i2(D

l) zaczyna

się w t = tli1 i kończy w t = t
l
i2 i tak dalej aż do ostatniego szeregu s

l
i,kl
i

(Dl),

który zaczyna się w t = tl
i,kl
i
−1
i kończy w Ti. Wynikowy zbiór danych S ′l(Dl) =

{s′l1(D
l), s′l2(D

l), . . . , s′ln(D
l)}, gdzie s′li (D

l) = {sli1(D
l), . . . , sl

i,kl
i

(Dl)}, i ∈ I, zawiera

n′l = n′l(Dl) =
∑n
i=1 k

l
i(D

l) krótszych szeregów. Długość każdego takiego szeregu

jest ograniczona przez minimalną Llmin i maksymalną L
l
max liczbę kolejnych próbek.

Proponuje się określanie dobrej dekompozycji szeregów poprzez rozwiązanie

problemu decyzyjnego w oparciu o następujące kroki:

1. Podział zbioru S ′l(Dl) na zadaną liczbę ml grup, tj. S ′l(Dl) =

{C l1(D
l), C l2(D

l), . . . , C l
ml
(Dl)},

2. Ocena podziału Dl na podstawie kryterium J(Dl), które charakteryzuje jakość

otrzymanych grup.

Kryterium może być jeden ze wskaźników jakości grupowania lub kryterium metody

realizującej grupowanie (rozdział 2).

W celu rozwiązania tak zdefiniowanego problemu optymalizacji [128, 129, 130,

131] odpowiednio przystosowano dwa algorytmy biologiczne: algorytm selekcji

klonalnej CLONALG i algorytm genetyczny. Dalej zostanie opisany sposób

rozwiązania problemów z ich użyciem.

W implementacji algorytmu CLONALG każde przeciwciało w P

reprezentuje dekompozycję Dl zbioru Sl w zbiór S ′l. Dekompozycja

jest zdefiniowana przez wektor zawierający liczby całkowite Dl =

[tl11, t
l
12, . . . , t

l
1,kl
1
−1
, tl21, t

l
22, . . . , t

l
2,kl
2
−1
, . . . , tln1, t

l
n2, . . . , t

l
1,kln−1

] wskazujące miejsca

cięcia wejściowych szeregów czasowych.

Proces hipermutacji składa się z zadanej liczby M mutacji przeprowadzanych

na przeciwciele. Mutacja oznacza operację losowego wyboru jednego z trzech

następujących wariantów: (i) dodanie punktu cięcia (prawdopodobieństwo 25%),

(ii) usunięcie punktu cięcia (prawdopodobieństwo 25%), (iii) przesunięcie punktu

cięcia (prawdopodobieństwo 50%). We wszystkich przypadkach krótki szereg jest

wybierany losowo i, w zależności od wylosowanego wariantu, jest: (i) dzielony

na dwa krótsze szeregi, (ii) wydłużony poprzez złączenie z szeregiem sąsiednim,

(iii) skrócony lub wydłużony poprzez przesuwanie punktu początkowego. Nowy

punkt cięcia w (i) i (iii) jest umieszczony w losowo wybranym miejscu spośród

dopuszczalnych, tj. gwarantujących spełnienie ograniczenia długości.
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W wyniku optymalizacji otrzymuje się dobrą dekompozycję Dlopt. Można ją

wykorzystać transformując każdy szereg X li w ciąg etykiet X
ls
i = {e

l
i1, e

l
i2, . . . , e

l
i,ki},

gdzie elik ∈ E
l = {αl1, α

l
2, . . . , α

l
ml}, α

l
k oznacza etykietę przydzieloną C

l
k(D

l
opt), a e

l
ik

jest etykietą klastra, do którego należy fragment slik(D
l
opt). Odpowiednik Xi zapisany

w formie łańcucha będzie oznaczany przez Xsi , tzn. X
s
i = {X

1s
i , X

2s
i , . . . , X

Ns
i },

a w konsekwencji Ss będzie rozumiany jako odpowiednik zbioru S.

Badania prowadzono również wykorzystując algorytm genetyczny. Zarówno

funkcja przystosowania, jak i dane reprezentowane przez osobniki są analogiczne

do wykorzystywanych w algorytmie CLONALG. Mutacja również przebiega tak

samo, z tym że ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem. Utworzono operator

krzyżowania, w którym osobnik potomny otrzymuje losowo wybrane miejsca cięcia

wejściowych szeregów czasowych pochodzące z dwóch osobników rodzicielskich.

Miejsca cięcia są akceptowane jeżeli spełniają ograniczenia Llmin i L
l
max.

W celu prezentacji idei podziału szeregów wejściowych zgodnie

z przedstawionymi wyżej założeniami odnośnie do funkcji celu oraz zadania

optymalizacji wykonano eksperyment polegający na wyszukaniu podobnych

fragmentów w odpowiednio przygotowanych, sztucznych szeregach czasowych.

Zbiór szeregów wejściowych S składa się z sześciu wektorów pokazanych na rysunku

3.6. W szeregach wejściowych łatwo można dostrzec krótsze fragmenty, które

dadzą się pogrupować z identycznymi lub zmodyfikowanymi za pomocą nieliniowej

transformacji czasu. Rozważano podział szeregów czasowych na szeregi, które mogą

być grupowane w: (i) dwóch klastrach (m = 2), (ii) czterech klastrach (m = 4).

W obu przypadkach minimalna (Lmin) i maksymalna (Lmax) długość szeregów jest

odpowiednio zdefiniowana.

Eksperyment wykonano stosując algorytm selekcji klonalnej CLONALG,

parametry algorytmu były następujące: |P | = h = 100, c = 15, b = 10,

M = 2, gen = 60, Lmin = 6, Lmax = 12 (2 klastry), Lmin = 4,

Lmax = 8 (4 klastry). Grupowanie przeprowadzono metodą MEC. Szeregi czasowe

reprezentowano za pomocą wektorów podobieństwa DTW, zaś przeciwciała oceniano

za pomocą wskaźnika MEC. Ponieważ dla małej liczby grupowanych wektorów

wartości entropii zwracane przez MEC są małe lub równe 0 (zob. tab. 2.2),

w przypadkach, gdy dwa rezultaty grupowania zwracały równą wartość entropii jako

lepszy w algorytmie CLONALG wybierano ten, który charakteryzował się większą

wartością wskaźnika Dunna. Najlepszy rezultat otrzymany dla m = 4, pokazano na
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Rysunek 3.6: Szeregi X1 − X6 wykorzystane w eksperymencie; automatycznie
wyznaczone granice krótszych szeregów dla m = 4 zostały zaznaczone, wynikowe
transkrypcje oparte na czterech cheremach 0, . . . , 3 zapisano w nawiasach

rys. 3.6. Automatycznie otrzymany podział dla m = 2 okazał się również zgodny

z oczekiwanym.

3.3.2 Rozpoznawanie

Chcąc określić odległość między dwoma szeregami stosowano dwa podejścia: (i)

oparte na nieliniowej transformacji czasowej DTW, (ii) oparte na prostych wektorach

charakteryzujących szeregi.

W drugim podejściu szereg czasowy Q jest zastępowany (reprezentowany) przez

wektor vQ zawierający wartość średnią i odchylenie standardowe. Zakładając, że

elementy q(i) wektora Q są wektorami p-wymiarowymi, otrzymuje się wymiar równy

2p. Odpowiedni 2p-wymiarowy wektor vR reprezentujący szereg R jest tworzony

w analogiczny sposób. Odległość między szeregami Q i R jest zdefiniowana jako

odległość między wektorami vQ i vR.

Pierwsze podejście jest stosowane w fazie rozpoznawania, drugie zaś tylko

w procedurze grupowania podczas określania cheremów w zadaniu optymalizacji.

Jeżeli grupowanie jest oparte na wektorowej reprezentacji elementów (zob. punkt

2.3.1) takich, jak k-średnich, stosowanie DTW wymaga długich wektorów. W takim

przypadku każdy szereg jest reprezentowany przez wektor odległości do innych
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szeregów. Operacje na takich wektorach są czasochłonne. Ma to zasadnicze znaczenie

w aplikacji, w której grupowanie jest wykonywane wielokrotnie. Można wtedy

stosować krótsze wektory utworzone przez PCA lub zmienić metodę grupowania na

np. k-medoidów. Jeszcze innym rozwiązaniem mogłaby być reinterpolacja wszystkich

szeregów do jednakowej długości. Oczekiwane cheremy są relatywnie krótkie, co

usprawiedliwia proponowane podejście z wektorami vQ i vR. Jest ono proste

i znacząco przyspiesza obliczenia. Ponadto, jak to zostanie pokazane w rozdziale

4, wykorzystywanie uzyskanych tą drogą cheremów daje bardzo dobrą skuteczność

rozpoznawania.

Cheremy mogą być wybrane na dwa sposoby [131]: jako reprezentanci klastrów

zawierających krótkie szeregi lub ukryte modele Markowa (HMM) takich klastrów.

Załóżmy, że wyrażenie do sklasyfikowania jest reprezentowane przez szereg

Y = {y(1), y(2), . . . , y(Ty)}. Wektory cech y(.) mają taką samą strukturę jak x(.)

i dlatego też szeregi Y l = {yl(1), yl(2), . . . , yl(Ty)}, gdzie l ∈ N , będą rozpatrywane

osobno.

W przypadku gdy cheremy są reprezentantami klastrów, należy rozwiązać dwa

problemy. Pierwszy problem polega na odnalezieniu odpowiedniej reprezentacji

znakowej (transkrypcji) Y l, tj. Y ls = {ely1, e
l
y2, . . . , e

l
y,kly
}, gdzie elyk ∈ E

l

i, konsekwentnie, reprezentacji Y s szeregu Y . Drugim problemem jest znalezienie

NN(Y s) – najbliższego sąsiada Y s w zbiorze Ss. Wtedy nieznane wyrażenie

zostanie przypisane do klasy, do której należy NN(Y s). Transkrypcję odnajduje

się rozwiązując zadanie optymalizacji w odniesieniu do punktów cięcia w Y l dla

każdego l ∈ N . Niech Dly = [t
l
y1, t

l
y2, . . . , t

l
y,kly−1
] charakteryzuje dekompozycję.

W przeciwieństwie do poprzedniej optymalizacji wykorzystywanej do wyznaczenia

cheremów, w tym przypadku kryterium jest

J(Dly) =
kly
∑

k=1

dDTW (k)

gdzie dDTW (k) oznacza odległość DTW między k–tym szeregiem sly,k(D
l
y) w Y

l

i jego najbliższym sąsiadem NN(sly,k(D
l
y)) w zbiorze S

′l(Dlopt). Zadanie optymalizacji

może być rozwiązane np. przez algorytm CLONALG. Wtedy elyk jest etykietą

klastra, do którego należy NN(sly,k(D
l
y,opt)). Procedura jest powtarzana dla każdego

l ∈ N . Drugi problem to też zadanie optymalizacji. Tutaj, tzw. odległość

edycji jest wykorzystywana do obliczenia odległości między dwiema transkrypcjami
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(łańcuchami znakowymi). Miarą podobieństwa między szeregami Y i Xi jest suma

d̂i =
N
∑

l=1

wld̂li

gdzie wl oznacza wagę przydzieloną do l − tej składowej wektora cech, zaś d̂li
jest odległością edycji dED(Y ls, X lsi ) między łańcuchami znaków Y

ls oraz X lsi .

W szczególności wszystkie wagi są równe jeden. Szereg Y zostaje przydzielony do

klasy, do której należyXj , gdzie j = arg mini∈I(d̂i).

Druga reprezentacja cheremów wykorzystuje HMM, które są wyuczone na

podstawie klastrów zawierających krótkie szeregi. Do zaprojektowania modeli

cheremów opartych na HMM autor wykorzystał oprogramowanie HTK [184].

Modele Markowa opisano w punkcie 3.1.2, zaś przybornikowi HTK poświęcono

dodatek B. Ponieważ do modelowania wyrazów języka migowego zwykle wystarczą

dwustanowe modele Markowa [180], do modelowania grupy krótkich szeregów

czasowych wykorzystano model Bakisa z jednym stanem emitującym i dwoma

stanami nieemitującymi, realizującymi wejście i wyjście modelu Markowa. Rozkład

prawdopodobieństw emisji obserwacji każdego ze stanów modeli HMM opisano za

pomocą rozkładu Gaussa.

Wyrażenia w języku migowym są rozpoznawane z wykorzystaniem połączonego

modelu utworzonego jako sieć prostych modeli. Schemat wykorzystuje statystyczną

informację o prawdopodobieństwach przejść między dwoma kolejnymi cheremami,

obliczoną dla każdego cheremu w relacji do każdego poprzedzającego cheremu

w słowniku uczącym (model języka bigram [20, 83, 191]). Parsowanie zostało

wykonane z zastosowaniem algorytmu Viterbiego opartego na przekazywaniu

znaczników. Modelowanie przebiega w dwóch krokach. W pierwszym izolowane

modele są trenowane korzystając z algorytmu Viterbiego i wybranych danych

uczących. Następnie parametry modeli są poprawiane w oparciu o całe słowa

lub zdania. HTK oferuje opcję embedded training, która to umożliwia. Embedded

training [184] wykorzystuje te same procedury co dla izolowanych modeli, ale

zamiast trenować każdy model osobno, trenuje je jednocześnie. Lokalizacja granic

cheremów w tym wariancie nie jest konieczna, gdyż wystarczy symboliczna

transkrypcja wykonań uczących. Transkrypcja jest otrzymywana podczas opisanego

wcześniej procesu pozyskiwania cheremów. Sieć elementarnych modeli Markowa

reprezentujących całe wyrażenia jest tworzona automatycznie.
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3.4 Podsumowanie

Szeregi czasowe reprezentujące nieznane wyrażenia są dzielone na krótsze

fragmenty, które są możliwie najbliższe w sensie odległości DTW do posiadanych

cheremów. Odpowiednie miejsca cięcia i związane z nimi cheremy są otrzymywane

za pomocą algorytmu opartego na analogiach biologicznych. Następnie szeregi

czasowe są transformowane do łańcuchów znakowych zgodnie z symbolicznym

zapisem cheremów, z których są zbudowane. Wynikowa transkrypcja nieznanego

wyrażenia jest klasyfikowana przez najbliższego sąsiada z wykorzystaniem metody

porównującej łańcuchy znakowe (odległość edycji). Innym rozwiązaniem jest

podanie szeregów czasowych nieznanego wyrażenia na sieć złożoną z modeli

Markowa wyuczonych dla poszczególnych cheremów i połączonych tak, aby

odpowiadały wszystkim rozpatrywanym wyrażeniom. Metodą Viterbiego otrzymuje

się najbardziej prawdopodobną sekwencję stanów odpowiadającą danej obserwacji.

Sekwencja ta określa rozpoznane wyrażenie. Zastosowanie przedstawionych tu metod

omówiono w kolejnym rozdziale.



Rozdział 4

Eksperymenty dotyczące

rozpoznawania wypowiedzi języka

migowego

W niniejszym rozdziale przedstawiono rezultaty badań dotyczących

rozpoznawania wyrazów i zdań polskiego języka miganego (SJM) w oparciu

o szeregi czasowe wektorów cech pozyskanych z materiału filmowego z nagraniami

gestów. Są to te same dane, które wykorzystywano w rozdziale 2. Reprezentują

one 101 wyrazów i 35 zdań wykorzystywanych u lekarza i na poczcie. Każde

wyrażenie jest scharakteryzowane przez 14 cech opisanych w podrozdziale 2.1.

Wykorzystywano 40 wykonań każdej z wypowiedzi. Gesty były wykonywane przez

dwie osoby. Jedna z nich jest biegłym tłumaczem języka migowego, druga zaś

nauczyła się wykonywania przetwarzanych wyrażeń. Każda osoba wykonała każde

wyrażenie 20 razy. Dane zarejestrowano stereowizyjną kamerą cyfrową z szybkością

25 klatek na sekundę.

Na początku dokonano walidacji krzyżowej wykazując skuteczność podejścia

wykorzystującego cheremy w klasyfikacji izolowanych słów. Wykonano liczne

eksperymenty dotyczące różnych wariantów oceny jakości otrzymywanych rozwiązań

i poszukiwania metod, które posłużą do badań opisanych w dalszej kolejności.

Rozważano rozpoznawanie nowych słów, tj. takich, które nie były włączone do

słownika podczas wyodrębniania cheremów, na bazie małej liczby przykładów.

Kolejne badania dotyczą rozpoznawania wyrazów w zależności od użytych cech oraz

73
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rozpoznawania zdań SJM w oparciu o cheremy wyodrębnione z wyrazów. Wyniki

odniesiono do rezultatów otrzymanych z wykorzystaniem modeli całych słów.

4.1 Rozpoznawanie wyrazów

Zamieszczone wyniki, w pierwszej kolejności, dotyczą problemu wyboru metody

grupowania i metody oceny jakości klastrów cheremów. Następnie uzyskane

rozwiązanie cheremowe badano wykonując eksperymenty dotyczące: skuteczności

rozpoznawania z wykorzystaniem różnych grup cech, wpływu małej liczby

przykładów uczących na skuteczność rozpoznawania oraz rozpoznawania nowych

wyrazów rozszerzających słownik gestów o nowe klasy.

4.1.1 Walidacja krzyżowa

Do wykonania testów walidacji krzyżowej dane zostały podzielone na 10

rozłącznych podzbiorów. Każdy podzbiór składał się z danych odpowiadających

czterem powtórzeniom każdego słowa (po dwa wykonania wykonane przez każdego

lektora). Wykonano dziesięć eksperymentów wykorzystując dziewięć podzbiorów

jako zbiory uczące S i pozostały, dziesiąty podzbiór jako zbiór testowy. Z powodu

losowej natury metody optymalizacji każdy eksperyment został powtórzony

dziesięciokrotnie. Dane w S były użyte do wyodrębnienia cheremów, a pozostałe

elementy były rozpoznawane. Sposób wyodrębniania cheremów i ich zastosowania

do rozpoznawania opisano w rozdziale 3. Cheremy dla każdej cechy były wyznaczane

niezależnie, otrzymano zatem 14 transkrypcji symbolicznych przypisanych do

każdego słowa w S. Eksperymenty wykonano stosując algorytm immunologiczny

CLONALG, z następującymi wartościami parametrów: |P | = h = 20, c = 5, b =

2, M = 2, gen = 100, Lmin = 4, Lmax = 8. Zadanie optymalizacji rozwiązano dla

ml = 10 klastrów. Wartości parametrów algorytmu dobrano obserwując zbieżność

funkcji celu J(Dl) (zob. punkt 3.3.1) dla jednej z cech. Przykładowy wykres wartości

funkcji celu dla najlepszego limfocytu z każdej generacji przedstawiono na rys. 4.1.
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Rysunek 4.1: Przykładowy wykres wartości funkcji celu dla najlepszego limfocytu
z każdej generacji dla położenia środka prawej dłoni wzdłuż osi poziomej

Rozpoznawanie metodą najbliższego sąsiada z odległością edycji.

W tabeli 4.1 zawarto wyniki skuteczności rozpoznawania w testach walidacji

krzyżowej z zaznaczeniem (w nagłówkach) średnich wyników z testu wraz

z odchyleniem standardowym. Do reprezentacji szeregów czasowych w jednym

przypadku zastosowano macierze podobieństwa DTW, w pozostałych zaś wektory

z informacjami statystycznymi (tj. średnią i odchyleniem standardowym, zob.

punkt 3.3.2). Wynik dla macierzy podobieństwa DTW był na tyle słaby oraz

czasochłonny (22 godziny dla jednego uruchomienia), że nie prowadzono dalszych

badań z tym podejściem. Wprawdzie wymiar macierzy podobieństwa DTW może

być zredukowany metodą składowych głównych PCA, ale, w przypadku dużych

populacji rozwiązań należy wielokrotnie obliczać macierze podobieństwa między

nawet kilkunastoma tysiącami krótkich szeregów, powodując znaczne wydłużenie

czasu obliczeń. Same obliczenia PCA są również czasochłonne. Ze względu na

występowanie problemów wymiarowości, poza algorytmem MEC, nie łączono tej

reprezentacji danych z innymi algorytmami grupowania. Dodatkowo, ponieważ

algorytm k-medoidów wymaga czasochłonnego obliczania medoidów za pomocą

metody DTW, nie był wykorzystywany w eksperymentach z grupowaniem.

Oceniając rezultaty grupowania stosowano także popularne wskaźniki jakości

klastrów (podrozdział 2.4) przypisując im rolę funkcji celu oceniającej przeciwciała

algorytmu immunologicznego CLONALG. Uzyskane wyniki skuteczności

rozpoznawania są o kilka procent słabsze od uzyskanych, gdy jako kryterium
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optymalizacji wykorzystywano bezpośrednio wskaźniki typowe dla metod

grupowania. Tabela 4.2 natomiast zawiera wyniki walidacji dla rozwiązania

korzystającego z modeli całych słów i klasyfikującego je metodą najbliższego

sąsiada. Wykonane badania dotyczą różnych reprezentacji szeregów czasowych

jednoznacznie wskazując na najlepszy wynik otrzymany w przypadku, gdy

szeregi czasowe porównywane są metodą DTW. Uzyskane wyniki walidacji

krzyżowej są porównywalne z wynikami zaproponowanego przez autora podejścia

z wykorzystaniem cheremów.

Tablica 4.1: Test walidacji krzyżowej. Każdy test powtarzano dziesięciokrotnie ze
względu na losową naturę optymalizacji. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metoda grupowania MEC, funkcja celu - entropia,
średnia skuteczność - 99.03%, o. std. - 0.8%

Średnia 96.86 99.28 99.53 99.18 99.70 98.96 98.84 99.58 99.13 99.21
O. std. 0.63 0.27 0.38 0.52 0.16 0.30 0.33 0.23 0.39 0.42

Metoda grupowania MEC, funkcja celu - entropia,
szeregi reprezentowane przez wektory podobieństwa DTW,

średnia skuteczność - 82.08%, o. std. - 3.34%
Średnia 75.47 78.99 80.27 82.92 85.64 85.94 84.90 81.56 80.69 84.38
O. std. 3.06 1.60 1.34 1.28 1.57 1.22 2.00 1.34 2.07 1.81

Metoda grupowania k–średnich,
funkcja celu - kryterium k–średnich, średnia skuteczność - 98.88%,

o. std. - 0.78%
Średnia 96.88 99.11 99.38 99.11 99.58 99.01 98.32 99.41 99.08 98.94
O. std. 0.50 0.42 0.46 0.35 0.17 0.44 0.33 0.42 0.35 0.57

Metoda grupowania k–średnich,
funkcja celu - wskaźnik Daviesa–Bouldina, średnia skuteczność - 95.44%,

o. std. - 1.64%
Średnia 91.11 95.17 96.46 96.44 96.76 95.37 95.72 96.53 95.37 94.85
O. std. 1.27 0.54 0.63 0.93 0.77 0.69 0.98 0.57 1.12 0.72

Metoda grupowania k–średnich,
funkcja celu - wskaźnik I, średnia skuteczność - 95.83%, o. std. - 1.50%

Średnia 92.00 95.17 96.29 96.81 97.38 96.34 95.50 96.66 96.31 95.20
O. std. 1.31 0.55 0.68 0.85 0.78 0.82 0.72 0.86 0.53 0.66

Metoda grupowania k–średnich,
funkcja celu - wskaźnik Dunna, średnia skuteczność - 95.65%, o. std. - 1.35%

Średnia 92.03 95.74 96.71 96.04 96.58 96.31 95.47 96.36 95.64 95.30
O. std. 1.04 1.29 0.62 0.99 0.72 1.08 0.99 0.57 0.88 1.21
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Tabela 4.2: Test walidacji krzyżowej dla modeli całych słów wykorzystujących
klasyfikator najbliższego sąsiada i wskazaną metodę obliczania odległości oraz
sposób reprezentacji szeregów czasowych. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szeregi czasowe + DTW,
średnia skuteczność - 98.99%, o. std. - 1.31%

95.30 99.50 99.50 99.01 99.50 99.26 99.26 99.26 99.75 99.50
Macierz podobieństwa DTW + odl. euklidesowa,
średnia skuteczność - 96.01%, o. std. - 2.91%

88.12 95.05 96.53 98.27 97.77 96.53 96.78 97.28 96.53 97.28
Macierz podobieństwa DTW i PCA + odl. euklidesowa,

średnia skuteczność - 95.40%, o. std. - 3.34%
86.39 94.55 95.30 98.02 97.52 95.79 96.53 97.28 95.79 96.78

Algorytm k-średnich charakteryzuje się bardzo dobrym czasem obliczeń dla

danych o małej wymiarowości (zob. tabela 2.1) i dlatego został wybrany do

pozostałych badań w niniejszym rozdziale. Tabela 4.3 przedstawia skuteczność

rozpoznawania podczas kolejnych testów walidacji krzyżowej. Wśród wyników

znajduje się rezultat optymalizacji oparty na klastrach otrzymanych po pierwszej

iteracji algorytmu k-średnich (uproszczony algorytm k-średnich). Jak należało

oczekiwać, w wyniku grupowania o gorszej jakości zostały utworzone cheremy,

których zastosowanie charakteryzowało się słabszą skutecznością rozpoznawania.

Podobny wynik z dużym odchyleniem standardowym uzyskano dla cheremów

reprezentowanych przez modele Markowa klastrów krótkich szeregów.

Pozyskanie cheremów trwało około 11 minut. Średni czas potrzebny na

rozpoznawanie jednego gestu ze zbioru testowego wynosił ok. jednej sekundy.

Reprezentowanie klastra cheremów z wykorzystaniem medoidu zamiast wszystkich

elementów klastrów około czterokrotnie przyspieszało proces optymalizacji opisany

w punkcie 3.3.2 i tym samym skracało czas rozpoznawania do ok. 0.15 s.

Rozpoznawanie z wykorzystaniem modeli Markowa klastrów zajęło ok. 0.26 s.

Konsekwencją okazało się pogorszenie skuteczności rozpoznawania o ok. 2%.
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Tabela 4.3: Test walidacji krzyżowej. Każdy test powtarzano dziesięciokrotnie ze
względu na losową naturę optymalizacji. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NN z odległością edycji, metoda grupowania k–średnich (uproszczona),
funkcja celu - kryterium k–średnich, średnia skuteczność - 94.33%,

o. std. - 1.63%
Średnia 90.12 94.13 96.04 94.55 95.47 95.07 95.00 94.36 94.93 93.64
O. std. 1.54 1.45 0.90 1.18 0.80 1.29 0.79 1.03 1.16 1.55

Wykorzystanie modeli Markowa klastrów, metoda grupowania k-średnich,
funkcja celu - kryterium k–średnich, średnia skuteczność - 93.67%,

o. std. - 3.7%
Średnia 89.70 95.22 84.93 97.00 95.17 96.51 94.03 93.29 94.23 96.66
O. std. 0.97 1.04 1.58 0.77 1.66 0.69 1.10 2.16 1.57 0.82

Rozpoznawanie z wykorzystaniem HMM.

W eksperymentach z modelami Markowa klastrów tworzono automatycznie

sieć elementarnych modeli Markowa reprezentującą całe wyrażenia stosując

opisany w dodatku B przybornik HTK. Korzystano z informacji statystycznej

o prawdopodobieństwach przejść między dwoma kolejnymi cheremami (model

bigram). Przykład takiej sieci dla jednej z cech pokazano na rys. 4.2. Z uwagi

na przejrzystość nie umieszczano wartości prawdopodobieństw nad łukami

reprezentującymi przejścia między modelami, łuki zaś dodatkowo pokolorowano.

Sieć składa się z modeli dziesięciu cheremów (w1 ... w10 ) oraz modeli

dodatkowych - modeli początku i końca sekwencji oraz modelu oznaczonego przez

0 wykorzystywanego do redukcji liczby łuków [184]. Istnieje również alternatywne

rozwiązanie, w którym nie stosuje się statystycznego modelu języka. W takim

przypadku sieć modeli należy utworzyć ręcznie [184]. Przykład przedstawiono na rys.

4.3. Tak utworzona sieć jest przekształcana przez HTK. Ma ona jednak wielokrotnie

większy rozmiar w porównaniu z siecią z pierwszego podejścia. Badania wykonywano

wyłącznie z wykorzystaniem modelu języka bigram.

Ponieważ dla każdej cechy otrzymujemy inne cheremy oraz inną sieć modeli,

podczas rozpoznawania nie wskazuje się, które wykonanie danego wyrażenia jest

najbardziej podobne lecz sumuje się logarytmy prawdopodobieństwa najbardziej

podobnych wykonań dla wszystkich cech.
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Rysunek 4.2: Utworzona automatycznie sieć modeli Markowa reprezentujących słowa
zbudowane z cheremów. Sieć wykonano dla przykładowego uruchomienia wariantu
walidacji krzyżowej na podstawie zawartości pliku generowanego przez przybornik
HTK [184]

Rysunek 4.3: Gramatyka zadania [184] rozpoznawania pojedynczych wyrazów
skonstruowana z modeli cheremów wyrazów uczących. Nazwy wybranych wykonań
uczących umieszczono obok ich reprezentacji cheremowych, A, B identyfikują osobę
wykonującą gest

Wpływ liczby klastrów.

Wykonano również eksperyment ukazujący wpływ liczby klastrów na skuteczność

rozpoznawania dla obu sposobów reprezentacji cheremów (rysunek 4.4). Dla

uproszczenia, liczba klastrów dla każdej cechy była identyczna. Dobre rezultaty,

w sensie dziesięciokrotnej walidacji krzyżowej, uzyskano dla więcej niż sześciu grup.
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Rysunek 4.4: Skuteczność rozpoznawania izolowanych słów (podana w %)
w zależności od liczby klastrów grupujących cheremy. NN - metoda najbliższego
sąsiada z odległością edycji, HMM - wykorzystanie modeli Markowa

Porównanie algorytmów CLONALG i genetycznego.

W kolejnym eksperymencie do wyznaczenia cheremów zaimplementowano

algorytm genetyczny (zob. punkt 3.1.3). W tabeli 4.4 zawarto porównanie

testu walidacji krzyżowej z cheremami wyznaczanymi algorytmami CLONALG

i genetycznym. Algorytm genetyczny posiadał następujące parametry: |P | = 100,

mut = 0.01, krzyż= 40, elit = 10, rodz = 10, gen = 100. Wyniki, które uzyskano są

zbliżone do siebie.

Tabela 4.4: Rezultaty testu walidacji krzyżowej z cheremami wyznaczonymi
algorytmem selekcji klonalnej CLONALG i algorytmem genetycznym, każdy test
powtarzano dziesięciokrotnie. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Metoda grupowania k–średnich, CLONALG,
funkcja celu - kryterium k–średnich, średnia skuteczność - 98.88%,

o. std. - 0.78%
Średnia 96.88 99.11 99.38 99.11 99.58 99.01 98.32 99.41 99.08 98.94
O. std. 0.50 0.42 0.46 0.35 0.17 0.44 0.33 0.42 0.35 0.57

Metoda grupowania k–średnich, alg. genetyczny,
funkcja celu - kryterium k–średnich, średnia skuteczność - 98.53%,

o. std. - 0.99%
Średnia 95.92 99.08 98.91 99.21 98.76 98.69 98.09 99.31 98.84 98.29
O. std. 0.50 0.41 0.42 0.33 0.40 0.37 0.61 0.46 0.45 0.57
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Wpływ grupowania cech.

W dotychczasowych badaniach rozważano stosowanie wszystkich dostępnych

cech (N = 14), wykonano zatem dodatkowe eksperymenty walidacji krzyżowej,

w których cechy są grupowane. Dla przykładu, można rozróżnić dwa niezależne

kanały (N = 2) związane z dłońmi lub 14 niezależnych kanałów związanych

z cechami (zob. podrozdział 3.3). Wyniki eksperymentów zawarto w tabeli 4.5.

Łatwo zauważyć, że dopiero przy dziewięciu osobnych grupach cech (N =

9) wyniki są akceptowalne. Dla mniejszej liczby grup często zdarzało się, że

system odnajdywał wiele różnych wyrazów SJM z identycznymi transkrypcjami

symbolicznymi. Klasyfikator nie mogąc zdecydować, do której klasy przypisać gest,

raportował błąd. W najniższym wierszu tabeli znalazł się również prezentowany

wcześniej wynik dla N = 14 - skuteczność rozpoznawania potwierdza, że jest to

najlepsza konfiguracja cech.

Wpływ redukcji wektora cech.

Chcąc zweryfikować, jaki wpływ mają stosowane cechy na skuteczność

rozpoznawania, wykonano kolejny eksperyment, w którym tylko część z nich

była wykorzystywana. Ponieważ przebadanie wszystkich kombinacji cech jest

praktycznie niemożliwe, utworzono kilka zestawów zawierających cechy opisujące

położenie dłoni i ich kształt wraz z orientacją (zob. podrozdział 2.1). Wyniki

eksperymentu przedstawiono w tabeli 4.6, ostatni wiersz zawiera rezultaty uzyskane

w poprzednim eksperymencie dla N = 14 prezentowane w celu porównania.

Można zauważyć, że cechy charakteryzujące prawą dłoń mają kluczowy wpływ

na skuteczność rozpoznawania - jest to dłoń dominująca i zasadnicze fragmenty

gestów są wykonywane z jej udziałem. Wykorzystanie informacji o położeniach

dłoni jest niewystarczające do skutecznego rozpoznawania (70.69 %), dlatego też

warto uwzględniać cechy związane z kształtem i orientacją (98.88 %). Eksperyment

potwierdza, że tak wybrany wektor cech umożliwia klasyfikację gestów na podstawie

sekwencji obrazów z kamery z satysfakcjonującą skutecznością.
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Tabela 4.5: Rezultaty testu walidacji krzyżowej dla różnych wariantów grupowania
cech. Każdy test powtarzano dziesięciokrotnie ze względu na losową naturę
optymalizacji. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dwie grupy - dłonie osobno, N = 2,
średnia skuteczność - 36.97%, o. std. - 0.89%

Średnia 36.61 37.52 35.25 37.48 36.36 37.10 37.05 38.44 37.57 36.29
O. std. 2.11 1.70 2.97 1.99 1.38 1.46 2.63 1.24 2.96 2.19

Cztery grupy - dłonie osobno, osobno kształt i położenie dłoni, N = 4,
średnia skuteczność - 72.23%, o. std. - 2.22%

Średnia 70.89 73.66 66.86 74.06 73.76 73.86 71.49 73.59 71.34 72.75
O. std. 1.47 1.54 2.09 1.83 1.29 1.36 2.24 1.90 1.92 0.91

Siedem grup - cechy łącznie dla obu dłoni, N = 7,
średnia skuteczność - 89.00%, o. std. - 2.55%

Średnia 87.67 90.05 82.13 89.80 89.98 90.17 89.33 90.79 90.02 90.00
O. std. 1.26 0.88 1.41 0.97 0.99 1.23 0.82 0.63 1.58 0.87

Dziewięć grup (N = 9) - orientacja,
ekscentryczność, zwartość - 3 grupy (obie dłonie wspólnie),
odległości, orientacje, głębie - (dłonie osobno) 6 grup,
średnia skuteczność - 92.60%, o. std. - 1.01%

Średnia 90.74 92.40 91.29 93.51 92.33 93.12 92.10 93.71 93.27 93.56
O. std. 1.26 0.88 1.41 0.97 0.99 1.23 0.82 0.63 1.58 0.87

Czternaście grup, dłonie i cechy osobno, N = 14,
średnia skuteczność - 98.88%, o. std. - 0.78%

Średnia 96.88 99.11 99.38 99.11 99.58 99.01 98.32 99.41 99.08 98.94
O. std. 0.50 0.42 0.46 0.35 0.17 0.44 0.33 0.42 0.35 0.57

Dyskusja rezultatów i analiza błędów rozpoznawania.

Na rysunku 4.5 pokazano szeregi czasowe wybranych wyrazów z zaznaczonymi

cheremami i symbolicznymi transkrypcjami, które zostały do nich przypisane.

Granice cheremów uzyskane automatycznie dla ml = 10 zaznaczono krzyżykami.

Odpowiadające podziałowi, pogrupowane szeregi przedstawiono na rysunku 4.6.

Niżej omówiono wyniki dwóch przykładowych uruchomień dziesiątego wariantu

walidacji krzyżowej dla reprezentacji cheremów za pomocą elementów w klastrach

szeregów oraz grupowania metodą k-średnich (rys. 4.7). Wyświetlono błędnie

rozpoznane wyrażenia SJM, określając ich numer, nazwę (pierwszy człon nazwy

określa lektora - A lub B, następnie wyrażenie i numer jego wykonania) oraz

wyrażenie, które wskazał klasyfikator. Ponieważ klasyfikator działa w sposób

niezależny dla każdej cechy, nie wskazuje się, które wykonanie danego wyrażenia
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jest najbardziej podobne, lecz sumuje się odległości edycji najbardziej podobnych

wykonań dla wszystkich cech. Umożliwia to rozpoznawanie w przypadku, gdy

np. redukuje się zbiór uczący wybierając wyrażenia reprezentatywne dla każdej

cechy - wtedy dla różnych cech dane wyrażenie może być reprezentowane przez

różne wykonania. Niektóre wyrażenia nie zostały uznane za rozpoznane, ponieważ

odległość edycji do innych wyrażeń była identyczna. Takie wyrażenia oznaczono jako

rozpoznanie niejednoznaczne. Podano również skuteczność rozpoznawania.

Analizując wyniki rozpoznawania można zauważyć, że wykonania osoby B były

częściej błędnie rozpoznawane. Osoba B jest biegłym tłumaczem języka migowego

i jej wykonania charakteryzują się mniejszą dbałością o dokładność odwzorowania

gestów, są również znacznie szybsze. Na rysunkach 4.8 i 4.10 przedstawiono kolejne

klatki dotyczące błędnie sklasyfikowanych wyrażeń A nie19 oraz B zęby20, które

w obu uruchomieniach były błędnie rozpoznane wraz z wyrażeniami, które były

określone jako najbardziej podobne (słyszeć - rysunek 4.9 oraz ząb - rysunek 4.11).

Rysunek 4.5: Szeregi czasowe poziomego położenia xr środka prawej dłoni
reprezentujące wybrane wyrazy ze zbioru uczącego w jednym z wariantów walidacji
krzyżowej wraz z zaznaczonymi granicami cheremów
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Tabela 4.6: Rezultaty testu walidacji krzyżowej dla różnych zestawów cech. Cechy
w zestawie były przetwarzane osobno. Każdy test powtarzano dziesięciokrotnie ze
względu na losową naturę optymalizacji. Wyniki podano w %

Warianty walidacji krzyżowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prawa dłoń, położenie (xr, yr,∆Zr), N = 3,
średnia skuteczność - 60.07%, o. std. - 10.60%

Średnia 47.75 61.69 37.74 62.46 69.05 75.97 63.58 60.49 59.42 62.53
O. std. 2.08 12.58 38.74 29.36 48.17 72.67 38.99 23.70 31.68 45.09

Lewa dłoń, położenie (xl, yl,∆Zl), N = 3,
średnia skuteczność - 35.94%, o. std. - 4.10%

Średnia 29.58 29.36 33.37 38.99 38.54 41.81 37.92 35.37 36.01 38.49
O. std. 1.83 0.99 1.54 1.51 2.14 2.95 1.81 1.32 1.55 1.98

Obie dłonie, położenie (xr, yr,∆Zr, xl, yl,∆Zl), N = 6,
średnia skuteczność - 70.69%, o. std. - 7.40%

Średnia 65.50 72.23 52.50 78.07 73.44 76.81 75.25 69.23 70.05 73.86
O. std. 2.87 2.29 2.92 1.95 1.57 2.50 1.69 1.38 2.10 1.04

Prawa dłoń, wszystkie cechy (xr, yr,∆Zr, S̃r, γr, ǫr,Ψr), N = 7,
średnia skuteczność - 91.29%, o. std. - 3.32%

Średnia 88.56 93.47 83.02 92.50 93.81 93.61 93.07 92.75 91.19 90.94
O. std. 0.88 1.09 2.48 1.53 1.21 1.04 1.00 1.41 1.59 1.79

Lewa dłoń, wszystkie cechy (xl, yl,∆Zl, S̃l, γl, ǫl,Ψl), N = 7,
średnia skuteczność - 83.21%, o. std. - 7.70%

Średnia 66.78 86.15 93.29 87.17 81.55 92.62 81.93 78.67 85.18 78.75
O. std. 2.20 47.28 65.81 35.79 25.23 52.22 29.07 19.85 41.43 8.56

Obie dłonie, wszystkie cechy, N = 14
średnia skuteczność - 98.88%, o. std. - 0.78%

Średnia 96.88 99.11 99.38 99.11 99.58 99.01 98.32 99.41 99.08 98.94
O. std. 0.50 0.42 0.46 0.35 0.17 0.44 0.33 0.42 0.35 0.57

Na rysunku przedstawiającym wykonanie wyrazu A nie19 występuje wyraźna

różnica długości wyrażeń wykonanych przez osobę, która wyuczyła się ich na

potrzeby nagrań w porównaniu z tłumaczem języka migowego (wyrazy ząb i zęby).

Ponadto osoba B jest leworęczna, co wymagało przekształcenia obrazu (odbicie)

przed pozyskaniem cech. Wyrażenie nie rozpoznano jako słyszeć. Na kolejnych

klatkach nagrania zauważamy, że jedna dłoń jest nieruchoma w obu wyrażeniach,

natomiast dłoń wykonująca gest ma zbliżony kształt dla obu wyrażeń. Kluczowa

część gestu jest ukazana tylko na trzech klatkach, w pozostałych zaś dłoń pozostaje

nieruchoma. W geście słyszeć dłoń znajduje się w podobnym położeniu, a jej

kształt jest po części podobny do kształtu dłoni podczas wykonywania gestu nie.

Różnica między gestami okazała się niewystarczająca do poprawnego rozpoznania.
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Rysunek 4.6: Automatycznie otrzymane krótkie szeregi, klastrom przypisano
symbole 0, . . . , 9

Rysunek 4.7: Wyniki dwóch przykładowych uruchomień dziesiątego wariantu
walidacji krzyżowej wyświetlone przez aplikację rozpoznającą

Wyrażenie B zęby20 zostało wykonane bardzo niedokładnie lub zbyt szybko, by

zarejestrować wszystkie jego aspekty. Dłoń wydaje się tylko raz wskazywać miejsce

artykulacji, tak jak to ma miejsce dla wyrazu ząb. Klasyfikator nie mógł podjąć
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k)

Rysunek 4.8: Kolejne klatki wykonania wyrazu nie (A nie19 )

decyzji, do której klasy przypisać wyrażenie B słuch20, które jest bardzo podobne

do wyrażenia głowa. Oba polegają na dotknięciu palcem wskazującym zbliżonej

lokalizacji na głowie, ich gestogramy (słuch - PZ:25tpp+, głowa - PZ:25tppg+)

różnią się tylko jednym znakiem określającym miejsce wykonania gestu głowa jako

górna część twarzy (zob. tab. D.1). Ponadto porównując zapisy gestograficzne

z zarejestrowanym materiałem wideo (rys. 1.2 i 1.3) można zauważyć, że oba gesty

zostały niestarannie wykonane, ponieważ w żadnym z nich dłoń nie jest ustawiona

poziomo, wnętrzem w dół.

Powyższe przykłady ukazują, że wykonywanie gestów w sposób naturalny może

być przyczyną większości zaobserwowanych błędów rozpoznawania.

Problemy związane ze wzajemnym podobieństwem wykonań różnych wyrazów

zaobserwowano również podczas ich grupowania (por. podrozdział 2.6).

4.1.2 Wpływ małej liczby przykładów uczących

Przebadano także skuteczność rozpoznawania izolowanych słów w przypadku,

gdy zbiór uczący jest niewielki. Dla każdego wyrazu losowano p wykonań, na

podstawie których wyznaczano cheremy, a pozostałe 40-p wykonań używano
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

(m) (n) (o) (p)

(q) (r) (s) (t)

(u)

Rysunek 4.9: Kolejne klatki wykonania wyrazu słyszeć (A słyszeć18 )

do testów rozpoznawania. Eksperyment powtórzono 20 razy. Uśrednione wyniki

dla różnej liczby klastrów przedstawia rysunek 4.12. Jak łatwo zauważyć,

nawet dla niewielkiej liczby elementów uczących skuteczność rozpoznawania jest



88 ROZDZIAŁ 4. EKSPERYMENTY...

(a) (b) (c)

(d) (e)

Rysunek 4.10: Kolejne klatki wykonania wyrazu zęby (B zęby20 )

(a) (b) (c)

(d) (e)

Rysunek 4.11: Kolejne klatki wykonania wyrazu ząb (B ząb9 )

na zadowalającym poziomie. Okazało się, że dla liczby klastrów większej niż

5 odnotowano lepsze wyniki przy wykorzystaniu cheremów reprezentowanych

przez modele Markowa klastrów (HMM) niż metodą najbliższego sąsiada (NN)

z odległością edycji. Do rozpoznawania przy użyciu modeli całych słów korzystano

z klasyfikatora metodą najbliższego sąsiada i odległości DTW. Wyniki przez nie

uzyskiwane są nawet 10% gorsze niż dla podejść wykorzystujących cheremy.
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(a)

(b)

(c)

Rysunek 4.12: Skuteczność rozpoznawania (podana w %) w zależności od liczby
przykładów uczących, dla różnej liczby klastrów grupujących cheremy: (a) 5
klastrów, (b) 8 klastrów, (c) 10 klastrów



90 ROZDZIAŁ 4. EKSPERYMENTY...

Podobne badanie przeprowadzono oceniając wpływ redukcji zbioru uczącego

w teście dziesięciokrotnej walidacji krzyżowej. Zbiór ten jest stosunkowo obszerny

(3636 elementów, tzn. 36 wykonań) każdego wyrazu. Do wyznaczenia cheremów

wykorzystano więc jedynie wykonania reprezentatywne dla każdego wyrazu.

Przyjęto, że reprezentant zbioru uczącego danego wyrazu charakteryzuje się

najmniejszą sumą odległości DTW od pozostałych wykonań wyrazu w tym

zbiorze (jest medoidem). Większą liczbę reprezentantów wybierano jako medoidy

odpowiedniej liczby klastrów otrzymanych na zbiorze uczącym wyrazu metodą

k-medoidów. Wynik eksperymentu przedstawia rysunek 4.13. Można zauważyć

podobne zdolności klasyfikacyjne obu reprezentacji cheremów.

Rysunek 4.13: Walidacja krzyżowa, skuteczność rozpoznawania izolowanych słów
(podana w %) w zależności od liczby reprezentantów słów uczących. Cheremy dla
każdej z cech zgrupowane w dziesięciu klastrach

4.1.3 Rozpoznawanie nowych wyrazów

Wykorzystywanie obszernych zbiorów uczących jest kosztowne i czasochłonne.

Dlatego warto przebadać wymagania dotyczące uczenia w odniesieniu do metody

opartej na modelowaniu wypowiedzi z wykorzystaniem cheremów. W tym punkcie

przebadano sytuację, gdy pewne nowe słowa są rozpoznawane na podstawie

nielicznych zbiorów przykładów. Wykorzystano te same dane co poprzednio. Ze

zbioru wybrano losowo dziesięć słów (teraz zwanych nowymi), które wyłączono

z procesu wyznaczania cheremów. Tak więc do wyznaczenia cheremów użyto dane

dla 91 słów. Niewielką liczbę w przykładów każdego z nowych słów wykorzystano do

zbudowania cheremowych modeli tych słów. Pozostałe 40-w przykładów posłużyło

do testowania. Eksperyment powtórzono 20 razy, za każdym razem wybierając
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inną grupę dziesięciu nowych słów. Rysunek 4.14 przedstawia średnie wartości

skuteczności rozpoznawania w zależności od liczby przykładów uczących dla

różnej liczby klastrów. Stosunkowo niewielka liczba przykładów zapewnia dobrą

skuteczność rozpoznawania. Dla porównania powtórzono test z modelami całych

słów i klasyfikatorem najbliższego sąsiada wykorzystującym odległości DTW.

Najlepsze wyniki okazały się gorsze o ok. 30% (por. rysunek 4.14). Można to wyjaśnić

następująco: modele całych słów były reprezentowane przez małą liczbę przykładów,

podczas gdy modele wykorzystujące cheremy wykorzystywały dodatkowo informację

skumulowaną w cheremach, które zostały wyznaczone na podstawie dużego zbioru

danych.

4.2 Rozpoznawanie zdań

Dla każdej z 40 realizacji 35 zdań wykonano transkrypcję do postaci łańcuchów

z wykorzystaniem etykiet cheremów otrzymanych dla izolowanych słów. Sposób

transkrypcji był taki jak opisany w pkt. 3.3.2, z tym, że teraz sekwencje

reprezentowały zdania a nie słowa. Otrzymane modele będą nazywane modelami

typu I. Inny model każdego zdania (model typu II ) utworzono bezpośrednio na

podstawie konkatenacji słów zapisanych z użyciem etykiet cheremów. Klasyfikacji

dokonywano metodą najbliższego sąsiada wykorzystującego odległość edycji. Badano

skuteczność rozpoznawania w zależności od liczby przykładów. Dla każdego zdania

wzięto jego model II i pewną niewielką liczbę α wylosowanych modeli I, jako zbiór

uczący. 1400−αmodeli I stanowiło zbiór testowy. Eksperyment powtarzano 20 razy.

Wynik przedstawia rys. 4.15. Stosunkowo niewielka liczba przykładów zapewnia

dobrą skuteczność rozpoznawania dla obu podejść modelowania cheremów. Gdy

liczba klastrów jest niewielka znacznie lepiej radzi sobie metoda NN z odległością

edycji. Niezły rezultat 68.4% dla α = 0 odpowiada przypadkowi, gdy występują tylko

idealizowane przykłady uczące, które nie uwzględniają zjawiska koartykulacji [142],

a tym samym - typowej sytuacji, gdy realizacje słów izolowanych różnią się od ich

odpowiedników w zdaniach. Wykonano również dziesięciokrotną walidację krzyżową

opartą na modelach typu I. Zbiór został podzielony na 10 rozłącznych podzbiorów

z czterema modelami każdego zdania. Średnia skuteczność rozpoznawania wyniosła

98.3%.
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(a)

(b)

(c)

Rysunek 4.14: Skuteczność rozpoznawania nowych słów (podana w %) w zależności
od liczby przykładów w dla różnej liczby klastrów grupujących cheremy (wartości
średnie z 20 eksperymentów): (a) 5 klastrów, (b) 8 klastrów, (c) 10 klastrów
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(a)

(b)

(c)

Rysunek 4.15: Skuteczność rozpoznawania zdań (podana w %) w zależności od liczby
przykładów α dla różnej liczby klastrów grupujących cheremy (wartości średnie z 20
eksperymentów): (a) 5 klastrów, (b) 8 klastrów, (c) 10 klastrów
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4.3 Podsumowanie

Systemy rozpoznawania języka migowego wykorzystujące duży zasób słów

wymagają modelowania gestów za pomocą jednostek mniejszych niż słowa. Ponieważ

badania lingwistyczne w tym zakresie nie są zaawansowane, do konstrukcji

wspomnianych jednostek i ich wykorzystaniu do budowy modeli słów użyto

analizy danych w formie szeregów czasowych pozyskanych z materiału filmowego.

Problem polega na podziale szeregów na fragmenty, które zgrupowane w klastrach

o dobrej jakości pełniły rolę cheremów. Granice cheremów traktowano jako zmienne

decyzyjne w problemie optymalizacji rozwiązywanym za pomocą: algorytmu

selekcji klonalnej CLONALG oraz algorytmu genetycznego. Jako funkcję celu

użyto wskaźnik jakości grupowania. Rozpoznawanie wypowiedzi z wykorzystaniem

otrzymanych w zaproponowany sposób cheremów dokonywano na podstawie

transkrypcji przebiegów czasowych do postaci łańcuchów etykiet odpowiednich

klastrów oraz metody najbliższego sąsiada wykorzystującej odległość edycji. Inny

wariant polegał na wykorzystaniu ukrytych modeli Markowa modelujących klastry

grupujące cheremy. Modele wypowiedzi budowano jako sieci modeli Markowa

skonstruowane na podstawie wspomnianych wcześniej łańcuchów i dostrojone na

podstawie przebiegów uczących. Do konstrukcji modeli Markowa i rozpoznawania

wykorzystano pakiet HTK. Metodę zweryfikowano z powodzeniem na bazie 101 słów

SJM i 35 zdań wykonując liczne eksperymenty dotyczące rozpoznawania wyrażeń

SJM, różnicując metody optymalizacji, metody oceny jakości klastrów, metody

wyznaczania podobieństwa między cheremami oraz wykorzystując różne wektory

cech. Wykonane badania potwierdzają zasadność stosowania jednostek mniejszych

niż słowa do modelowania wyrażeń SJM. Na podstawie niewielkiej liczby przykładów

udało się uzyskać znacząco lepsze rezultaty niż dla klasyfikatora wykorzystującego

wyłącznie modele całych słów.



Rozdział 5

Podsumowanie

Celem pracy było opracowanie metody rozpoznawania słów i pojedynczych

zdań polskiego języka miganego na podstawie analizy sekwencji wizyjnych.

Większość wypowiedzi w języku migowym to gesty dynamiczne, które w wizyjnych

systemach rozpoznawania są reprezentowane przez szeregi czasowe, tzn. przebiegi

zmienności cech wyznaczonych na podstawie analizy obrazów. Przedmiotem badań

była metoda rozpoznawania wypowiedzi wykorzystująca modelowanie gestów za

pomocą jednostek mniejszych niż słowa. Przypomina to modelowanie za pomocą

fonemów w przypadku języka mówionego. Ponieważ nie wiadomo dokładnie, co

w wypowiedzi w języku migowym stanowi odpowiedniki fonemów (nazywanych

cheremami), zaproponowana w pracy metoda wyodrębnienia cheremów opiera

się na analizie danych. Polega ona na określeniu sposobu segmentacji szeregów

czasowych reprezentujących wypowiedzi, by powstałe fragmenty - traktowane jako

poszukiwane cheremy - tworzyły jednorodne grupy. Punkty podziału szeregów

czasowych są wyznaczane jako rozwiązanie zadania optymalizacji, znajdowane

z wykorzystaniem algorytmów opartych na analogiach biologicznych (algorytm

immunologiczny i genetyczny). Według aktualnej wiedzy autora, tak sformułowane

zadanie nie było dotąd rozpatrywane w odniesieniu do rozpoznawania wypowiedzi

języka migowego.

W pracy położono nacisk na ocenę wpływu metod określania podobieństwa

między cheremami, metody grupowania i wskaźników oceny klastrów,

technik optymalizacji oraz typu klasyfikatora na skuteczność rozpoznawania.

Integralną częścią pracy jest zaprojektowany przez autora prototyp środowiska

wspomagającego eksperymenty i gromadzenie oraz udostępniane danych.

Za najważniejsze osiągnięcia niniejszej pracy autor uważa:
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• Metodę wyznaczania cheremów opartą na grupowaniu szeregów czasowych,

• Metodę modelowania słów i prostych zdań z wykorzystaniem cheremów,

• Metodę rozpoznawania słów i prostych zdań z wykorzystaniem opracowanych

modeli,

• Środowisko wspomagające eksperymenty i gromadzenie oraz udostępnianie

danych,

• Wyniki eksperymentów weryfikujących opracowane metody.

Szeregi czasowe reprezentujące gesty posiadają różną długość, dlatego też

przyjęty w pracy sposób ich reprezentacji, wykorzystujący metodę nieliniowej

transformacji czasowej DTW umożliwia zastosowanie algorytmów grupowania

pracujących na wektorach o równej długości. Powstałe wektory podobieństwa ze

względu na dużą długość były także redukowane za pomocą metody składowych

głównych PCA. Zaobserwowano i odniesiono się do problemów związanych ze skalą

oraz istnieniem dużej wymiarowości przetwarzanych danych. Porównano wybrane

metody grupowania stosując popularne wskaźniki oceny jakości klastrów i wskazano

algorytm minimalnej entropii MEC jako najlepiej odkrywający naturalny podział

danych. Ponieważ każda z metod grupowania optymalizuje odmienny wskaźnik

jakości znajdując rozwiązanie lokalne, wykonano eksperymenty wykorzystujące

algorytm immunologiczny zmierzając do rozwiązań globalnych. Wykazano, że

poprawiając sposób początkowego podziału szeregów czasowych wektorów cech

na klastry można otrzymać wynik zbliżony do podziału naturalnego. Wykonano

również analizę błędów grupowania, które mogą wskazywać na trudność poprawnego

rozpoznawania.

Systemy rozpoznawania języka migowego wykorzystujące duży zasób słów

wymagają modelowania gestów za pomocą jednostek mniejszych niż słowa.

W zastosowanym podejściu cherem może być reprezentowany przez szereg czasowy

znajdujący się w klastrze lub ukryty model Markowa klastra. Metodę zweryfikowano

z powodzeniem na bazie 101 słów SJM i 35 zdań wykonując liczne eksperymenty

dotyczące rozpoznawania wyrażeń SJM, różnicując metody optymalizacji, metody

oceny jakości klastrów, metody wyznaczania podobieństwa między cheremami oraz

wykorzystując różne wektory cech. Badania potwierdzają zasadność stosowania

jednostek mniejszych niż słowa do modelowania wyrażeń SJM. Na podstawie
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niewielkiej liczby przykładów udało się uzyskać znacząco lepsze rezultaty niż dla

klasyfikatora wykorzystującego wyłącznie modele całych słów.

Wyniki przedstawionych badań pozwalają stwierdzić, że podjęty cel badawczy

został zrealizowany, a teza potwierdzona.

Rozwiązania projektowe i programistyczne związane z budową bazy danych

wizyjnych mogą wspomóc inne zespoły badawcze pracujące na polu automatycznej

analizy zachowań osób.

Rozszerzenie opracowanej metody mogłoby polegać na zastosowaniu przyszłej

generacji kamer aktywnych do akwizycji obrazów (kamery Time of Flight lub

Kinect), które umożliwią dokładne śledzenie palców osoby wykonującej gesty.

Pozwoliłoby to na eliminację części ograniczeń systemu związanych z akwizycją

obrazów z kamery [180]. Innym rozszerzeniem mogłoby być rozpoznawanie ciągłych

wypowiedzi w języku migowym [38] wymagające rozwiązania problemu odnalezienia

miejsca, gdzie kończy się jeden gest a rozpoczyna następny (tzw. gesture spotting)

uwzględniając zjawisko koartykulacji [142] zniekształcające oba gesty. Kolejny

kierunek dalszych badań dotyczy uwzględniania ruchu ust.





Dodatek A

Aplikacje

Rezultatem niniejszej pracy jest środowisko programowe umożliwiające

przeprowadzenie eksperymentów dotyczących rozpoznawania wyrazów i zdań języka

migowego występujących w typowych sytuacjach u lekarza i na poczcie. Nagrania

wyrażeń w języku migowym powinny być wcześniej odpowiednio przetworzone,

tj. zapisane w postaci plików zawierających wektory cech (zob. podrozdział 2.1).

Ponadto utworzono aplikację bazy danych wraz z interfejsami, które służą do

zarządzania eksperymentami i przechowywania ich wyników.

A.1 Środowisko wspomagające eksperymenty

Środowisko wspomagające eksperymenty zostało zaimplementowane przez

autora w języku Java, z wykorzystaniem środowiska programistycznego Netbeans.

Aplikację testowano w 64 bitowych systemach Windows Vista i Windows 7, z uwagi

na zapotrzebowanie aplikacji dotyczące pamięci operacyjnej maszyna obliczeniowa

powinna być wyposażona w co najmniej 2.5GB RAM. Aplikacja zapisuje pliki

z wynikami eksperymentów na lokalnym dysku. Opcja modelowania cheremów jako

modeli Markowa klastrów z pakietem HTK [184] prowadzi do utworzenia wielu

plików na potrzeby pakietu. Mogą one zajmować nawet 1GB pamięci dyskowej.

Aplikacja przetwarza pliki w formacie zgodnym z HTK. Do jej zaprojektowania

wykorzystano wspomniany już pakiet HTK, bibliotekę MEC [112] oraz bibliotekę

ELKI [2]. Obliczenia związane z metodą głównych składowych PCA wykonano

wykorzystując środowisko MATLAB [157].

Tabela A.1 przedstawia kolejne linie pliku konfiguracyjnego wraz z dostępnymi

opcjami lub zakresami wartości parametrów. Obok nazwy parametru lub procedury
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przedstawiono stosowne wyjaśnienia. Aplikacja przeszukuje katalog bieżący

w poszukiwaniu pliku parametry rozpoznawanie.txt. Oczekuje się, że wewnątrz

pliku znajdują się komentarze oraz wartości parametrów w określonej liczbie.

Komentarze rozpoczynają się znakiem %. Wartości parametrów powinny znajdować

się w osobnych liniach, z zachowaniem wyznaczonej kolejności.

Tabela A.1: Opis konfiguracji aplikacji do przeprowadzania eksperymentów
dotyczących rozpoznawania - kolejne procedury i przykładowe wartości parametrów
wraz z komentarzami

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Rodzaj badania 1, 2, 3 (1) Dziesięciokrotna walidacja

krzyżowa, (2) mała liczba przykładów

uczących, (3) rozszerzanie słownika

o nowe wyrażenia.

Nazwa katalogu

z badaniami

Walidacja/testy Aplikacja utworzy katalog o podanej

nazwie dodając datę do nazwy

katalogu w przypadku uruchomienia

procesu uczenia. Podczas

rozpoznawania szuka plików

w podanym katalogu.

Przetwarzanie

wyrazów lub zdań

1, 2 Wybór między wyrazami (1) lub

zdaniami (2)

Grupy cech 11111110000000 Cechy o identycznym indeksie będą

przetwarzane wspólnie (wektory

n-wymiarowe). Przykład dotyczy

przetwarzania dwóch

siedmiowymiarowych szeregów.

Algorytm wyszuka dwa zestawy

siedmiowymiarowych cheremów.

Wykorzystywane

cechy

11111110000000 Przykład dotyczy przetwarzania

wyłącznie pierwszych siedmiu cech.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Liczba grup 10 Liczba grup, na które zostaną

pogrupowane krótkie szeregi

w procesie uczenia. Jest to również

liczba symboli (od 0 do 9, następnie

od a do z ) wykorzystywanych do

budowania transkrypcji gestów.

Normalizacja 0, 1, 2 Dane wejściowe zostają bez zmian (0),

zostają znormalizowane stosując

następującą formułę: (1) wartości

mieszczą się w przedziale [0;1], (2)

średnia wynosi 0, a wariancja 1.

Reprezentacja

szeregów czasowych,

metoda obliczania

odległości między

nimi

1, 2, 3 (1) Krótkie informacje statystyczne +

odl. euklidesowa, (2) macierz

podobieństwa DTW + odl.

euklidesowa, (3) szeregi czasowe +

DTW.

Redukcja zbioru

uczącego

(reprezentacje

wyrażeń)

0, 1... liczba

wyrażeń

Redukcja polega na wyznaczeniu

medoidu dla każdego wyrażenia ze

zbioru uczącego. (0) brak redukcji

zbioru uczącego, (1) medoid, (2...n)

wykonania wyrażeń są grupowane na 2

... n grup, a następnie z każdej grupy

wybierany jest medoid jako element

o najmniejszej sumie odległości

euklidesowych do innych elementów.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Długość cheremu 4, 8 Minimalna i maksymalna długość

krótkich szeregów czasowych

(Lmin, Lmax) wyrażana w liczbie

próbek podczas wyodrębniania ich

z szeregów czasowych

reprezentujących gesty. Parametr jest

również wykorzystywany podczas

rozpoznawania z użyciem cheremów

jako elementów w klastrach.

Liczba nowych

wyrażeń

10, 1 Liczba wyrazów dodawanych do

słownika celem rozpoznawania oraz

liczba ich wykonań.

Liczba uruchomień

badania

10 W przypadku walidacji krzyżowej

mnoży się przez liczbę wariantów

walidacji.

Wyświetl

rozwiązania

Tak, Nie Aplikacja wyświetla dodatkowe,

zajmujące wiele miejsca na ekranie,

komunikaty zawierające najlepsze

rozwiązanie uzyskane w każdej

generacji.

Uruchom proces

uczenia

Tak, Nie Grupuje algorytmy i procedury

związane z tworzeniem cheremów.

Metoda grupowania

szeregów czasowych

1, 2, 3 (1) MEC, (2) K-średnich, (3)

K-medoidów.

Kryterium oceny

grupowania

1, 2, 3, 4 Algorytm CLONALG lub algorytm

genetyczny będzie optymalizował

następujące kryterium: (1) kryterium

optymalizowane przez daną metodę

grupowania, (2) Daviesa–Bouldina, (3)

I, (4) Dunna.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Uruchom algorytm

ewolucyjny

1, 2 Uruchamia algorytm: (1) CLONALG,

(2) genetyczny.

CLONALG: liczba

generacji gen

100 Liczba generacji przeciwciał.

CLONALG: wielkość

populacji |P |

100 Wielkość populacji przeciwciał.

CLONALG: selekcja

przeciwciał h

100 Liczba przeciwciał wybranych do

klonowania.

CLONALG: liczba

klonów c

15 Liczba klonów każdego przeciwciała

wybranego do klonowania.

CLONALG: liczba

mutacji M

2 Liczba mutacji.

Genetyczny: liczba

generacji gen

100 Liczba generacji osobników.

Genetyczny: wielkość

populacji |P |

100 Wielkość populacji osobników.

Genetyczny:

prawdopodobieństwo

mutacji mut

0.01 Wartość w procentach.

Genetyczny:

prawdopodobieństwo

krzyżowania krzyż

40 Wartość w procentach.

Genetyczny: elita

elit

10 Liczba osobników w populacji

elitarnej, wartość w procentach.

Genetyczny: rodzice

rodz

10 Liczba osobników w populacji

rodzicielskiej, wartość w procentach.

Uruchom proces

rozpoznawania

Tak, Nie Grupuje funkcje, algorytmy

i procedury związane

z rozpoznawaniem gestów języka

migowego.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Całe wyrazy Tak, Nie Rozpoznawanie wyrażeń języka

migowego w oparciu o metodę DTW

i metodę najbliższego sąsiada. Gdy

jest aktywna (Tak) korzysta z danych

uczących i rozpoznawanych takich

samych, jak podejście z cheremami;

(Nie) Uruchamiane są metody

związane z podejściem

wykorzystującym cheremy.

Reprezentacja

cheremów

1, 2, 3 Cheremy są reprezentowane przez: (1)

elementy klastrów, (2) medoidy

klastrów, (3) modele Markowa

klastrów - przybornik HTK.

Uruchom algorytm

CLONALG

1, 2 Uruchamia wybrany algorytm

CLONALG wyłącznie w przypadkach

(1) i (2) reprezentacji cheremów.

CLONALG: liczba

generacji gen

100 Liczba generacji przeciwciał.

CLONALG: wielkość

populacji |P |

100 Wielkość populacji przeciwciał.

CLONALG: selekcja

przeciwciał h

100 Liczba przeciwciał wybranych do

klonowania.

CLONALG: liczba

klonów c

15 Liczba klonów każdego przeciwciała

wybranego do klonowania.

CLONALG: liczba

mutacji M

2 Liczba mutacji.

HTK: bigram Tak, Nie Aktywność modelu języka bigram.

HTK: embedded Tak, Nie Zastosowanie procedury embedded

training.

HTK: liczba

znaczników

10 Liczba znaczników.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

MEC: Parzen 2.5 Szerokość okna Parzena, wMEC.

MEC: αe 1 Wybór entropii, αe.

MEC: iMEC 1 Liczba iteracji algorytmu k-średnich,

realizujących wstępny przydział

wektorów do grup.

Środowisko programowe składa się z dwóch aplikacji do przeprowadzania

eksperymentów dotyczących rozpoznawania (Rozpoznawanie.java) i grupowania

(Grupowanie.java). Wynikiem działania aplikacji Rozpoznawanie są pliki

z rozszerzeniem DAT zawierające: dane uczące, dane testowe, najlepsze rozwiązania

otrzymane przez algorytm ewolucyjny dla każdej cechy w zadaniu wyodrębniania

cheremów oraz w zadaniu rozpoznawania. Aplikacja wyświetla na ekranie parametry

wejściowe, opcjonalnie najlepsze rozwiązania uzyskane w każdej generacji i wyniki

rozpoznawania wraz ze wskazaniem błędów rozpoznawania. Opisane parametry

pozwalają na uruchomienie każdego eksperymentu z przedstawionych w rozdziale

4. Do wykonania eksperymentów dotyczących grupowania należy uruchomić plik

Grupowanie.java ustalając wcześniej wartości parametrów umieszczone w pliku

parametry grupowanie.txt. Kolejne linie pliku konfiguracyjnego oraz komentarz do

nich zamieszczono w tabeli A.2.

Tabela A.2: Opis konfiguracji aplikacji do przeprowadzania eksperymentów
dotyczących grupowania - kolejne procedury i przykładowe wartości parametrów
wraz z komentarzami.

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Rodzaj badania 1, 2 (1) Grupowanie wyrażeń, (2)

Algorytm immunologiczny proponuje

początkowy przydział elementów do

klastrów.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.2 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

Nazwa katalogu

z plikami

wynikowymi

Grupowanie/testy Aplikacja utworzy katalog o podanej

nazwie dodając datę do nazwy

katalogu.

Przetwarzanie

wyrazów lub zdań

1, 2, 3 Wybór między wyrazami (1), (2)

wybranymi 6 wyrazami lub zdaniami

(3).

Liczba grup 10 Liczba grup, na które zostaną

pogrupowane szeregi czasowe gestów

Normalizacja 0, 1, 2 Dane wejściowe zostają bez zmian (0),

zostają znormalizowane stosując

następującą formułę: (1) wartości

mieszczą się w przedziale [0;1], (2)

średnia wynosi 0, a wariancja 1.

Reprezentacja

szeregów czasowych

1, 2, 3 (1) macierz podobieństwa DTW, (2)

zredukowana macierz podobieństwa

DTW za pomocą PCA, (3) szeregi

czasowe/DTW.

Liczba uruchomień

badania

10 W przypadku walidacji krzyżowej

mnoży się przez liczbę wariantów

walidacji.

CLONALG: liczba

generacji gen

100 Liczba generacji przeciwciał.

CLONALG: wielkość

populacji |P |

100 Wielkość populacji przeciwciał.

CLONALG: selekcja

przeciwciał h

100 Liczba przeciwciał wybranych do

klonowania.

CLONALG: liczba

klonów c

15 Liczba klonów każdego przeciwciała

wybranego do klonowania.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.2 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Procedura lub

parametr

Wartość lub

zakres wartości

Komentarz

CLIQUE: TAU ID 0.9 Parametr algorytmu CLIQUE,

specyfikuje próg gęstości na potrzeby

selektywności, gdzie selektywność jest

częścią całego wektora cech, przyjmuje

wartości między 0 a 1.

CLIQUE: XSI ID 20 Parametr algorytmu CLIQUE,

specyfikuje liczbę interwałów

w każdym wymiarze, musi być liczbą

całkowitą większą od 0.

MEC: Parzen 2.5 Szerokość okna Parzena, wMEC.

MEC: αe 1 Wybór entropii, αe.

MEC: iMEC 1 Liczba iteracji algorytmu k-średnich,

realizujących wstępny przydział

wektorów do grup

Aplikacja Grupowanie wylicza wartości wskaźników jakości klastrów oraz

kryteriów metod grupowania (poza algorytmem CLIQUE) wyświetlając je na

ekranie.

A.2 System gromadzenia i udostępniania

wyników badań

Istnieje potrzeba przechowywania danych biorących udział w eksperymentach

w sposób umożliwiający wygodny dostęp dla członków zespołu badawczego.

Założono, że system bazy danych [22] będzie umożliwiał rejestrowanie przebiegu

eksperymentów, zarządzanie rezultatami badań oraz prezentację wyników

badań i danych. Ponieważ występuje duża różnorodność przeprowadzanych

eksperymentów, wykorzystywane dane wejściowe, informacje o badaniach oraz

dane wynikowe zostały zorganizowane w ustalony sposób poprzez wprowadzenie
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ograniczeń, definiując wymagania odnośnie do opisu rezultatów eksperymentów

i sposobu zapisu otrzymanych danych. Uzyskana w ten sposób standaryzacja

opisu przyczyni się do zachowania spójności wykonywanych eksperymentów.

W celu ułatwienia zarządzania danymi zastosowano relacyjny model bazy danych.

Zgromadzone dane udostępniane są na dwa sposoby: za pomocą interfejsów

programowych oraz interfejsu WWW, który poza opisem prowadzonych badań

pozwala na pobranie potrzebnych danych. Do implementacji wybrano środowisko

systemowe serwera Linux Debian, system bazy danych PostgreSQL oraz środowisko

programistyczne Django [56] do utworzenia aplikacji internetowej. Django jest

wysokiego poziomu szkieletem do budowy aplikacji (ang. framework) napisanym

w języku Python umożliwiającym szybkie i efektywne projektowanie i wdrożenie

aplikacji WWW poprzez dostarczenie najczęściej używanych modułów. Wśród nich

można odnaleźć te najbardziej użyteczne, takie jak: zarządzanie użytkownikami,

obsługa sesji, rozbudowany system szablonów, automatycznie generowany panel

administracyjny, czy wsparcie dla popularnych systemów baz danych. Projektowanie

aplikacji bazy danych wymaga utworzenia szeregu skryptów w języku Python oraz

HTML.

Ponadto utworzono skrypty będące częścią planu tworzenia i odtwarzania kopii

zapasowych baz danych i plików biorących udział w eksperymentach. Oprócz

interfejsu WWW, który umożliwia udostępnianie i zarządzanie przechowywanymi

danymi, wykonano interfejs bazy napisany w języku Java oraz jako skrypty

środowiska MATLAB. Interfejsy programowe mają możliwość wyszukiwania,

dodawania i modyfikacji danych w bazie, łączą się z bazą za pomocą ODBC (ang.

open database connectivity). Ich głównym zadaniem jest przygotowanie danych do

eksperymentu i zapis danych bezpośrednio po eksperymencie.

Najczęściej dane badawcze występują w postaci uporządkowanych zbiorów

wartości i/lub plików dyskowych, zaś eksperyment charakteryzuje się zbiorem

parametrów wejściowych. Do tego wynikiem eksperymentu mogą być przetworzone

dane oraz informacje dotyczące analizy wyników. Dlatego też, z powodu zbytniej

ogólności wymagań przyjęto następujące ograniczenia wprowadzając pojęcia

Realizacja oraz Rezultat (encje Realisation i Result w bazie danych). Wymagania

odnośnie do Realizacji :

• Realizacja zawiera dane zapisane w jednym lub więcej plikach, dotyczą

one pewnego zapisu otrzymanego w określonych warunkach. Jako Realizacje
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najczęściej przechowuje się pliki z materiałem filmowym lub pliki powstałe

jako wynik eksperymentów.

• Realizacje mogą być grupowane, by oznaczyć zbiory realizacji biorące udział

w eksperymencie.

Wymagania związane z pojęciem Rezultatu:

• Rezultat umożliwia zapisanie danych dotyczących eksperymentu w postaci

wartości zgromadzonych w wierszach o dowolnej liczbie kolumn.

• Eksperyment powinien posiadać ujednolicony opis tekstowy.

Zbiór Realizacji można podzielić na podzbiory i odpowiednio je oznaczyć

wskazując, które z nich biorą udział w danym eksperymencie. Do tego służy

tabelaManyRealisations łącząca identyfikator Realizacji z identyfikatorem Rezultatu

i identyfikatorem grupy. Grupa (encja ManyRealisationsGroup) jest to tabela

posiadająca stosowny opis, np. walidacja krzyżowa, zbiór uczący, liczebność –

pierwsze 404 wykonania wyrazów. W ten sposób można śledzić grupy Realizacji

przetwarzane w eksperymencie, którego wyniki zapisano w tabeli Result.

Tabela A.3: Opis encji w bazie

Encja, atrybut Opis

Nazwy wyrażeń (np. gestów języka migowego).

Expression, id Identyfikator

Expression, exp name Nazwa

Expression, exp desc Opis Wyrażenia

Nazwa repozytorium danych.

Database, id Identyfikator

Database, dat name Nazwa

Database, dat desc Opis Bazy danych

Opis warunków, w których pozyskano dane.

Condition, id Identyfikator

Condition, con name Nazwa

Condition, con desc Opis Warunek

Użytkownik w bazie danych.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.3 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Encja, atrybut Opis

User, id Identyfikator

User, username Nazwa użytkownika, login

User, first name Imię

User, last name Nazwisko

User, email Email

User, password Hasło

User, is staff Uprawnienia do logowania się do zaplecza

strony WWW

User, last active Aktywność (zamiast kasować użytkowników

dezaktywuje się ich)

User, is superuser Posiadanie uprawnień administratora

User, last login Data i godzina ostatniego zalogowania się na

stronie WWW

User, date joined Data i godzina rejestracji na stronie WWW

Realizacja, plik lub wiele plików dotyczących danego wyrażenia,

istniejących w tym samym repozytorium i pozyskanych w zadanych warunkach.

Realisation, id Identyfikator

Realisation, rea user id Identyfikator Użytkownika dodającego

Realizację do bazy

Realisation, rea exp id Identyfikator Wyrażenia

Realisation, rea con id Identyfikator Warunku

Realisation, rea desc Opis Realizacji

Realisation, rea dat id Identyfikator Bazy Danych

Realisation, rea index Dodatkowy indeks różny od identyfikatora

systemowego id

Plik związany z Realizacją.

RealisationFile, id Identyfikator

RealisationFile, reafil file Załączony plik

RealisationFile, reafil desc Opis pliku załączonego do Realizacji

RealisationFile,

reafil rea id

Identyfikator Realizacji

Połączenie Realizacji z Rezultatami pod jedną nazwą.

ManyRealisationsGroup,

id

Identyfikator

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.3 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Encja, atrybut Opis

ManyRealisationsGroup,

manreagro desc

Opis Grup Realizacji

Połączenie Realizacji z Rezultatami.

ManyRealisations, id Identyfikator

ManyRealisations,

manrea desc

Opis Zgrupowanych realizacji

ManyRealisations,

manrea rea id

Identyfikator Realizacji

ManyRealisations,

manrea res id

Identyfikator Rezultatu

ManyRealisations,

manrea gro id

Identyfikator Grup Realizacji

Metoda badawcza,

zgrupowanie wielu wyników badań pod jedną nazwą.

Method, id Identyfikator

Method, met name Nazwa

Method, met file Załączony plik

Method, met desc Opis Metody

Rezultat badań.

Result, res met id Identyfikator Metody

Result, id Identyfikator

Result, res file Załączony plik

Result, res desc Opis Rezultatu

Rezultaty badań mogą być zapisane w postaci wierszy z różną liczbą kolumn.

Dla wygody można również przekonwertować dane liczbowe na tekst

i zapisać wszystko w polu row desc

pomijając encję Column.

Row, row res id Identyfikator Rezultatu

Row, id Identyfikator

Row, row pos Pozycja w wierszu

Row, row desc Opis Rezultatu

Rezultaty badań mogą być zapisane w postaci wartości

zgromadzonych w wierszach o dowolnej liczbie kolumn.

Column, col row id Identyfikator Wiersza

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.3 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Encja, atrybut Opis

Column, id Identyfikator

Column, col pos Pozycja w Wierszu

Column, col value Wartość do zapisania w Kolumnie

Encje w bazie danych posiadają dodatkowy przedrostek związany z nazwą

aplikacji w Django, aplikacja nazywa się dbhandle, zatem encja związana

z realizacjami w systemie posiada nazwę dbhandle result. Diagram związków encji

ERD (ang. entity relatioship diagram) zaprojektowanej bazy przedstawiono na

rysunku A.1. Na diagramie atrybuty opcjonalne nie są pogrubione. W bazie

oprócz zaprojektowanych encji istnieje szereg encji tworzonych przez środowisko

Django np. do zarządzania użytkownikami (auth user), czy przechowujące zmienne

sesyjne. Zaprojektowane przez autora encje zostały opisane w tabeli A.3. Obok

atrybutów znajduje się opis, zaś przykładowe dane prezentujące sposób, w jaki

narzuconą strukturę dotyczącą opisu przebiegu eksperymentów oraz ich rezultatów,

umieszczono w tabelach A.4 i A.5. Należy zauważyć, że mimo pewnych założeń

wskazanych w przykładach struktura umożliwia dużą dowolność, dlatego też by

zachować spójność, warto wypracować określony standard zapisu danych, który

pozwoli potencjalnym badaczom wyodrębnić interesujące ich badania.

Tabela A.4: Przykład dotyczący przechowywania danych jako Realizacja

Expression,

exp name

Analiza

Expression,

exp desc

Wyraz SJM

Database, dat name Wyrazy SJM, STH-MDCS-C

Database, dat desc Baza zawiera nagrania wyrazów SJM uzyskane za

pomocą stereowizyjnego układu kamer STH-MDCS-C –

pliki AVI oraz pliki w formacie MFC. Filmy nagrywane

przy udziale lektora B (Imię1 Nazwisko1) zaczynają się

od „KH”, natomiast nagrywane przy udziale lektora A

(Imię2 Nazwisko2) zaczynają się od „TK”.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.4 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Condition,

con name

Stanowisko z STH-MDCS-C w D203b

Condition, con desc Obrazy były pozyskiwane za pomocą stereowizyjnego

układu kamer STH-MDCS-C firmy Videre Design.

Aplikację przetwarzającą obrazy napisano w języku

C++ w środowisku programistycznym Microsoft

Visual C++. NET. Wykorzystano bibliotekę OpenCV

oraz dostarczaną wraz z kamerą bibliotekę Small

Vision System. Pliki MFC utworzono na potrzeby

rozpoznawania za pomocą HMM z wykorzystaniem

przybornika HTK.

Realisation, rea desc Data dodania do bazy: 20 VI 2010, 13:44

Realisation,

rea index

1

User, wybrane

atrybuty

first name - Imię, last name - Nazwisko, is superuser –

true, email – marosz@prz.edu.pl

Realisationfile,

reafil name

analiza1 left.avi

Realisationfile,

reafil desc

wykonanie nr 1, kamera lewa, plik w formacie AVI

Realisationfile,

reafil name

analiza1 right.avi

Realisationfile,

reafil desc

wykonanie nr 1, kamera prawa, plik w formacie AVI

Realisationfile,

reafil name

analiza1.mfc

Realisationfile,

reafil desc

Wykonanie nr 1, plik w formacie MFC
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Tabela A.5: Przykład dotyczący przechowywania danych jako Rezultat

Encja, atrybut Wartość

Method, id 98

Method, met name Algorytm immunologiczny, uruchomienie nr 100

Method, met desc Badanie dotyczące rozpoznawania wyrazów SJM, 14

cech, badanie oparte na plikach MFC, 10-krotna

walidacja krzyżowa, do zbioru uczącego wybierano po

dwa wykonania przedstawione przez lektorów „A”

i „B”; medoidy z wykonań uczących; algorytm

K-średnich zastosowany do klasteryzacji wykonań

uczących i ich wycinków; algorytm CLONALG

zastosowany do wyszukania miejsc cięć wykonań.

Method, met file Parametry rozpoznawanie 100.txt

Result, res met id 98

Result, id 2000

Result, res file limf uczacy XYYYYYYYYY 2KH 2TK 100.dat

Result, res desc Plik zawiera punkty podziału czasowych przebiegów

uczących, transkrypcje powstałych wycinków oraz

wartość współczynnika jakości klastrów jako końcową

wartość stymulacji w algorytmie immunologicznym.

Result: Row,

Column

Wartości wskazujące numery próbek stanowiących

punkty podziału przebiegu czasowego, liczba wierszy

jest równa liczbie cech, w kolumnach znajdują się

numery próbek.

Result, res met id 98

Result, id 2001

Result, res file limf testowy XYYYYYYYYY 2KH 2TK 100.dat

Result, res desc Plik zawiera punkty podziału przebiegów testowych,

transkrypcje oraz wartość stymulacji w algorytmie

immunologicznym.

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela A.5 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Result: Row,

Column

Wartości wskazujące numery próbek stanowiących

punkty podziału przebiegu czasowego, liczba wierszy

jest równa liczbie cech, w kolumnach znajdują się

numery próbek.

Result, res met id 98

Result, id 2200

Result, res file Wyniki 100.txt

Result, res desc Plik zawiera wyniki rozpoznawania 10-krotnej walidacji

krzyżowej z wyszczególnieniem wykonań testowych,

które nie zostały prawidłowo rozpoznane. Każdy

wariant walidacji uruchamiano 10 razy.

Result: Row,

Column

Skuteczność rozpoznawania podana w procentach dla

każdego wariantu walidacji skrośnej. W kolumnie

znajduje się 10 wartości skuteczności rozpoznawania

związanych z 10-krotną walidacją krzyżową. Liczba

kolumn wynosi 10. Każda kolumna odnosi się do

jednego z 10 powtórzeń.
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Rysunek A.1: Diagram ERD aplikacji bazy danych



Dodatek B

Hidden Markov Model Toolkit

HTK

Przybornik HTK (ang. Hidden Markov Model Toolkit) [184, 191, 192] służy do

budowania systemów rozpoznawania z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa.

Narzędzie pierwotnie wykorzystywano na potrzeby rozpoznawania mowy, obecnie

jednak jego liczne zastosowania dotyczą syntezy mowy, rozpoznawania pisma,

gestów, czy sekwencji DNA. HTK składa się ze zbioru modułów i narzędzi

wspierających analizę mowy, uczenie HMM, testowanie i analizę wyników.

Przybornik zawiera obszerną dokumentację i liczne przykłady, każdy z programów

narzędziowych załączono z kodami źródłowymi w języku C. Dzięki temu istnieje

możliwość zastosowania HTK w projektowanych aplikacjach. Jeśli jednak aplikacja

jest pisana w innym języku niż C, należy użyć technologii łączącej języki np.

Java Native Interface. W przypadku gdy oprogramowanie jest rozwijane w Java,

można uruchamiać pliki wykonywalne przybornika jako zewnętrzne aplikacje

i czekać na rezultaty przez nie otrzymywane. Przybornik HTK wymaga utworzenia

przez projektowaną aplikację plików z danymi (z rozszerzeniem MFC), czy

tekstowych plików konfiguracyjnych - przetwarzając duże liczby danych uczących

i rozpoznawanych. Zarządzanie nimi może być kłopotliwe dla systemu operacyjnego.

Chcąc wykorzystać przybornik HTK, w pierwszym kroku należy dla każdego

HMM utworzyć prototyp definicji. HTK umożliwia zbudowanie modeli Markowa

w dowolnej topologii, definicje modeli są zaś przechowywane jako pliki

tekstowe. Celem tworzenia takich plików jest specyfikacja ogólnych charakterystyk

i topologii modeli, właściwe parametry będą obliczone i przypisane modelom

przez narzędzia uczące. Podczas etapu uczenia tworzony jest początkowy zbiór
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modeli. Jeżeli dostępna jest informacja o położeniu jednostek mniejszych niż

słowa w przetwarzanych wyrażeniach, może być ona wykorzystywana. W takim

przypadku narzędzia HInit i HRest dostarczają odpowiedni sposób uczenia oparty

na tych informacjach. Każdy HMM jest generowany osobno, narzędzie HInit

wykorzystuje do tego metodę Viterbiego opartą na przekazywaniu znaczników. Po

uczeniu wstępnym przeprowadza się reestymację parametrów modeli za pomocą

narzędzia HRest, które wykorzystuje tzw. embedded training z zastosowaniem

metody Bauma-Welcha.

HTK dostarcza też narzędzia służącego celom rozpoznawania (HVite)

wykorzystującego algorytm Viterbiego oparty na przekazywaniu znaczników.

Wejście stanowi sieć opisująca dozwolone sekwencje słów, słownik definiujący

z czego składa się każde słowo oraz zbiór modeli Markowa. HVIte konwertuje sieć

słów do sieci jednostek mniejszych niż słowa i następnie dołącza stosowny model

Markowa do każdej instancji takiej jednostki. Wykorzystywane sieci słów są zwykle

prostymi pętlami słów, w których każde słowo może poprzedzać inne lub są one

grafami skierowanymi reprezentującymi ustaloną gramatykę. Schemat wykorzystuje

statystyczną informację o prawdopodobieństwach przejść między dwoma kolejnymi

cheremami, obliczoną dla każdego cheremu w relacji do każdego poprzedzającego

cheremu w słowniku uczącym (model języka bigram [20, 83, 184, 191]).



Dodatek C

Rozpoznawane wyrażenia SJM

Rozpoznawane wyrażenia używane są w typowych sytuacjach u lekarza i na

poczcie. Wybór został dokonany przy udziale tłumacza z Polskiego Związku

Głuchych. Spośród wybranych wyrazów 72 wykonywane jest w obrębie klatki

piersiowej, 15 w obrębie twarzy, 11 w obrębie twarzy i klatki piersiowej oraz 3

w okolicach szyi. 88 wyrazów to gesty dynamiczne, pozostałe zaś (13) mają charakter

statyczny. Obie dłonie biorą udział w wykonywaniu 62 wyrazów, 39 wyrazów to gesty

jednoręczne.

Tabela C.1: Rozpoznawane wyrazy

analiza angina aparat

apteka audiogram badać

bezpłatny boleć być

chcieć chory codziennie

czuć czy do

dokładny dużo dzisiaj

gardło gdzie głowa

gorączka grypa i

ile inny ja

kaszleć katar kosztować

krew kropla krople

lekarstwo lekarz leżeć

list łóżko mieć

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela C.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

mnie mózg musieć

na natychmiast nie

o odpoczywać okulary

opatrunek operacja opony

otrzymać paczka palić

pan pielęgniarka pisać

płacić płuca po

pobieranie poczta pocztówka

pogotowie pójść pokazać

polecony położyć potrzebny

prosić prześwietlenie przeziębiony

przyjmować przyjść rachunek

ratunek recepta rodzinny

rozebrać się skierowanie

słuch słyszeć szpital

tabletka ten termometr

w wata wykonać

wysyłać ząb zapalenie

zastępstwo zastrzyk zdrowy

zęby źle znaczek

żołądek zwolnienie

Tabela C.2: Rozpoznawane zdania. W SJM stanowią je ciągi wyrazów podanych
w nawiasach

Boli mnie gardło (boleć mnie gardło)

Boli mnie głowa (boleć mnie głowa)

Boli mnie ząb (boleć mnie ząb)

Boli mnie żołądek (boleć mnie żołądek)

Jestem chory (być chory)

Chcę otrzymać list (chcieć otrzymać list)

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela C.2 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Chcę otrzymać paczkę (chcieć otrzymać paczka)

Chcę zapłacić rachunek (chcieć płacić rachunek)

Chce wysłać pocztówkę (chcieć wysyłać pocztówka)

Chcę wysłać list (chcieć wysyłać list)

Chcę wysłać paczkę (chcieć wysyłać paczka)

Czy dzisiaj przyjmuje lekarz rodzinny? (czy dzisiaj przyjmować

lekarz rodzinny)

Czy zwolnienie lekarskie jest potrzebne? (czy potrzebny być

zwolnienie lekarz)

Czy przyjmuje inny lekarz w zastępstwie? (czy przyjmować inny

lekarz w zastępstwo)

Czy to lekarstwo jest bezpłatne? (czy ten lekarstwo być bezpłatny)

Ile kosztuje wysłanie pocztówki? (ile kosztować wysyłać

pocztówka)

Ile kosztuje wysłanie listu? (ile kosztować wysyłać list)

Ile kosztuje wysłanie paczki? (ile kosztować wysyłać paczka)

Ile kosztuje znaczek? (ile kosztować znaczek)

Ja nie słyszę po chorobie zapalenia opon (ja nie słyszeć po chory

zapalenie opony)

Mam gorączkę (mieć gorączka)

Musi pan leżeć i dużo odpoczywać (musieć pan leżeć i dużo

odpoczywać)

Pan jest chory (pan być chory)

Pan jest chory na anginę i otrzymuje zwolnienie lekarskie (pan być

chory na angina i otrzymać zwolnienie lekarz)

Pan jest chory na grypę i musi leżeć w łóżku (pan być chory na

grypa i musieć leżeć w łóżko)

Musi pan codziennie przychodzić do pielęgniarki na zastrzyk (pan

musieć codziennie przyjść do pielęgniarka na zastrzyk)

Musi pan pójść do szpitala (pan musieć pójść do szpital)

Wypiszę panu receptę (pisać pan recepta)

Proszę o skierowanie na badania (prosić o skierowanie na badać)

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela C.2 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Proszę pójść do apteki (prosić pójść do apteka)

Proszę pokazać dokładnie gdzie pana boli (prosić pokazać

dokładny gdzie pan boleć)

Proszę wykonać audiogram (prosić wykonać audiogram)

Proszę znaczek na pocztówkę (prosić znaczek na pocztówka)

Proszę znaczek na list (prosić znaczek na list)

Źle się czuję (źle się czuć)



Dodatek D

Zbiór reguł tworzenia

gestogramów

Tabela D.1: Zapis gestograficzny - zbiór reguł tworzenia gestogramów [149]

Orientacja dłoni,

pierwsza cyfra
Opis

1 Dłoń poziomo, wnętrzem w górę

2 Dłoń poziomo, wnętrzem w dół

3 Dłoń pionowo, końce palców skierowane w górę

4 Dłoń pionowo, końce palców skierowane w dół

5 Dłoń pionowo, kantem w dół

6 Dłoń pionowo, kantem w górę

7 Dłoń ukośnie w górę, oś dłoni pod kątem 45 ◦

8 Dłoń ukośnie w dół, oś dłoni pod kątem 45 ◦

Orientacja dłoni,

druga cyfra
Opis

1 Końce palców skierowane do przodu

2
Końce palców skierowane skośnie do przodu i w górę,

wnętrzami dłoni do siebie

3
Końce palców skierowane skośnie do przodu i do

wewnątrz, przedramiona pod kątem 90 ◦

4 Końce palców skierowane do tyłu

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela D.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

5 Kant dłoni skierowany do przodu

6 Kant dłoni skierowany do tyłu

7 Wnętrze dłoni skierowane do przodu

8 Grzbiet dłoni skierowany do przodu

9 Kanty dłoni skierowane do wewnątrz

0 Kanty dłoni skierowane na zewnątrz

Miejsce artykulacji,

pierwsza litera
Opis

t Twarz

s Szyja

k Korpus

Miejsce artykulacji,

kolejne litery
Opis

p Prawa strona

l Lewa strona

pp Prawa strona, dwa razy dalej w prawo

ll Lewa strona, dwa razy dalej w lewo

g Górna część

d Dolna część

w Wierzch głowy

t Tył głowy

Wzajemne położenie

rąk, zapis
Opis

L )( P
Obie ręce obok siebie w bezpośrednim styku

płaszczyznami lub kantami dłoni

L }{ P
Obie ręce obok siebie stykają się punktowo lub na

małej powierzchni

L . P Obie ręce obok siebie oddalone o ok. 15 cm

L .. P Obie ręce obok siebie oddalone o ok. 30 cm

L ... P Obie ręce daleko od siebie

L X P
Obie ręce krzyżują się w przegubach pod katem

prostym

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela D.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

L x P
Obie ręce krzyżują się wyprostowanymi palcami pod

kątem prostym

L ++ P
Dłoń lub palce jednej ręki wsuwają się między palce

drugiej ręki z zetknięciem się

L + |+ P
Dłoń lub palce jednej ręki wsuwają się między palce

drugiej ręki bez dotykania się

L )| P
Lewa ręka przed prawą w bezpośrednim styku

płaszczyznami lub kantami dłoni

L }| P
Lewa ręka przed prawą w bezpośrednim styku

punktowo lub na małej powierzchni

L | P Lewa ręka przed prawą w odległości ok. 15 cm

L || P Lewa ręka przed prawą w odległości ok. 30 cm

P )/ L
Prawa ręka na lewej w bezpośrednim styku

płaszczyznami lub kantami dłoni

P }/ L
Prawa ręka na lewej w bezpośrednim styku punktowo

lub na małej powierzchni

P X}/ L
Prawa ręka na lewej w bezpośrednim styku

skrzyżowane w przegubach

P x}/ L
Prawa ręka na lewej w bezpośrednim styku

skrzyżowane wyprostowanymi palcami

P / L Prawa ręka nad lewą o ok. 15 cm

P // L Prawa ręka nad lewą o ok. 30 cm

Kierunek ruchu ręki,

zapis
Opis

I Ruch w górę

II Ruch w dół

III Ruch do przodu

IV Ruch do tyłu

V Ruch w prawo

VI Ruch w lewo

VII Ruch na zewnątrz

VIII Ruch do wewnątrz

Dalszy ciąg na następnej stronie



126 DODATEK D. ZBIÓR REGUŁ TWORZENIA GESTOGRAMÓW

Tabela D.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

IX Ruch po okręgu poziomym

X Ruch po okręgu pionowym

XI Ruch po łuku poziomym

XII Ruch po łuku pionowym

XIII Ruch wahadłowy w przegubie

XIV Ruch wahadłowy palców

XV Ruch obu rąk razem w tym samym kierunku

XVI Ruch obu rąk na przemian

XVII Ruch tam i z powrotem

XVIII Ruch obrotowy względem osi przedramienia

XIX Ruch falisty

XX Ruch pocierania palcami

XXI Nakreślenie krzyża w powietrzu

Sposób wykonania

ruchu, zapis
Opis

III> Ruch większy niż przeciętny

III≫ Ruch znacznie większy niż przeciętny

III< Ruch mniejszy niż przeciętny

III≪ Ruch znacznie mniejszy niż przeciętny

III Ruch szybszy niż przeciętny

III¬ Ruch wolniejszy niż przeciętny

III! Ruch z energicznym zatrzymaniem ręki

III+ Ruch z dotknięciem drugiej ręki lub innej części ciała

III- Ruch wzdłuż innej części ciała

III= Ruch tam i z powrotem

III”
Ruch wykonywany dwukrotnie w tym samym miejscu

(ponowienie)

[]”
Układ zapisany w nawiasie kwadratowym jest

wykonywany dwukrotnie

III ∗ Dwa ruchy jeden za drugim

Dalszy ciąg na następnej stronie
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Tabela D.1 – Kontynuacja z poprzedniej strony

Dodatkowe

informacje, zapis
Opis

# Rozdzielanie poszczególnych pozycji zapisu

: Rozdzielenie fragmentów danej części zapisu

;
Rozdzielenie znaków prostych w opisach znaków

złożonych i dwuelementowych

[(...)] Gestogram fakultatywnego przedznaku

+ Dotykanie ręką drugiej ręki lub ciała

++
Dłoń lub palce jednej ręki wsuwają się między palce

drugiej ręki z zetknięciem się

+|+
Dłoń lub palce jednej ręki wsuwają się między palce

drugiej ręki bez dotykania się

PA ∗
Gwiazdka oznacza wykonanie klasycznego

daktylogramu

@ Mimika twarzy jest integralną częścią przekazu
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Markov Models. Wachsmuth I., Fröhlich M., redaktorzy, Gesture Workshop,

wolumen 1371 serii Lecture Notes in Computer Science, strony 97–109.

Springer, 1997.

[17] Athitsos V., Neidle C., Sclaroff S., Nash J., Stefan R., Thangali A., Wang H.,

Yuan Q.: Large Lexicon Project: American Sign Language Video Corpus and

Sign Language Indexing/Retrieval Algorithms. 2010.

[18] Awad G.: A Framework for Sign Language Recognition using Support Vector

Machines and Active Learning for Skin Segmentation and Boosted Temporal

Sub–units. Praca doktorska, Dublin City University, 2007.

[19] Awad G., Han J., Sutherland A.: Novel boosting framework for subunit-based

sign language recognition. Proceedings of the 16th IEEE international

conference on Image processing, ICIP’09, strony 2693–2696. IEEE Press,

Piscataway, NJ, USA, 2009.

[20] Bauer B., Kraiss K.-F.: Towards an Automatic Sign Language Recognition

System Using Subunits. Revised Papers from the International Gesture

Workshop on Gesture and Sign Languages in Human–Computer Interaction,

GW’01, strony 64–75. Springer-Verlag, Londyn, UK, 2002.

[21] Bauer B., Kraiss K.-F.: Video-Based Sign Recognition Using Self-Organizing

Subunits. ICPR (2), strony 434–437, 2002.

[22] Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. WNT, 2001.

[23] Bezdek J. C.: Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms.

Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA, 1981.

[24] Bicego M., Murino V., Figueiredo M. A.: Similarity-Based Clustering of

Sequences Using Hidden Markov Models. Machine Learning and Data Mining

in Pattern Recognition, vol. LNAI 2734, strony 86–95. Springer, 2003.

[25] Bilal S., Akmeliawati R., Shafie A., Salami M.: Hidden Markov model for

human to computer interaction: a study on human hand gesture recognition.

Artificial Intelligence Review, strony 1–22, 2011.



138 BIBLIOGRAFIA

[26] Boulares M., Jemni M.: Mobile sign language translation system for deaf

community. Vigo M., Abascal J., Lopes R., Salomoni P., redaktorzy, W4A,

strona 37. ACM, 2012.

[27] Bowden R., Windridge D., Kadir T., Zisserman A., Brady M.: A Linguistic

Feature Vector for the Visual Interpretation of Sign Language. Pajdla T.,

Matas J., redaktorzy, ECCV (1), wolumen 3021 serii Lecture Notes in

Computer Science, strony 390–401. Springer, 2004.

[28] Braffort A., Dalle P.: Sign language applications: preliminary modeling.

Universal Access in the Information Society, 6(4):393–404, 2008.

[29] Braffort A., Lejeune F.: Spatialised Semantic Relations in French Sign

Language: Toward a Computational Modelling. Gibet S., Courty N.,

Kamp J.-F., redaktorzy, Gesture Workshop, wolumen 3881 serii Lecture Notes

in Computer Science, strony 37–48. Springer, 2005.

[30] Brashear H., Starner T., Lukowicz P., Junker H.: Using Multiple Sensors for

Mobile Sign Language Recognition. ISWC, strony 45–52. IEEE Computer

Society, 2003.

[31] Brzezińska-Nowak Agnieszka i Xieski T.: Gęstościowa metoda grupowania

i wizualizacji danych złożonych. Studia Informatica, (33):453–464, 2012.

[32] Cecchetto C., Geraci C., Zucchi S.: Strategies of relativization in Italian Sign

Language. Natural Language and Linguistic Theory, 24:945–975, 2006.

[33] Chen Y., Garcia E. K., Gupta M. R., Rahimi A., Cazzanti L.: Similarity-based

Classification: Concepts and Algorithms. The Journal of Machine Learning

Research, 10:747–776, 2009.

[34] Cooper H.: Sign Language Recognition: Generalising to More Complex

Corpora. Praca doktorska, Centre For Vision Speech and Signal Processing,

University Of Surrey, 2010.

[35] Cooper H., Bowden R.: Sign Language Recognition Using Boosted Volumetric

Features. MVA, strony 359–362, 2007.



BIBLIOGRAFIA 139

[36] Cooper H., Bowden R.: Sign Language Recognition: Working with Limited

Corpora. Stephanidis C., redaktor, HCI (7), wolumen 5615 serii Lecture Notes

in Computer Science, strony 472–481. Springer, 2009.

[37] Cooper H., Bowden R.: Sign Language Recognition using Linguistically

Derived Sub-Units. Proceedings of the Language Resources and Evaluation

Conference Workshop on the Representation and Processing of Sign

Languages: Corpora and Sign Languages Technologies, Valetta, Malta, 2010.

[38] Cooper H., Holt B., Bowden R.: Sign Language Recognition. Moeslund T. B.,
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[70] Hrúz M., Trojanová J., Železný M.: Local Binary Pattern Based Features for

Sign Language Recognition. Pattern Recognition and Image Analysis, strony

398–401, 2011.
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