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1. INLEIDING

Bij het streven van w,tenschap en techniek om te voorzien in de be

ho~ften van de mensheid kunnen we grofweg enkele interessante tendenzen

aanduiden.

In de eerste plaats is er de ontwikkelingsgang beginnend bij de konstruktie

van hulpmiddelen en eindigend bij de konstruktie van mechanismen die de

mens, op een klein gebied kunnen assisteren.

In de tweede plaats zien we dat het gebied waarop dit streven is gekon

centreerd een ontwikkeling doormaakt van het physieke naar het psychische.

We zullen dit nader aanduiden.

Reeds in de prehistorie probeerde de mens door gebruikmaking van hulp

middelen zijn taken makkelijker en beter te vervullen. Hij yond deze

hulpmiddelen in de vorm van bijlen, speren, pijl en boog. Voornamelijk

hulpmiddelen in de motorische sfeer. Via de uitvinding van het wiel

heeft deze ontwikkeling zich doorgezet tot in de tegenwoordige tijd.

Het streven is: z6danige machines te vervaardigen dat de mens daardoor

kan worden vervangen; vooral wat zijn motorische vermogens betreft.

Daarnaast heeft de mens geprobeerd hulpmiddelen te zoeken voor zijn

"geestelijke" bezigheden.

We noemen daarbij de taal, de kunst, het registreren middels een "schrift".

Deze ontwikkeling, hoewel iets langzamer, heeft zich ook doorgezet via

uitvindingen als de rekenlineaal en de boekhoudmachines tot aan de

digitale rekenmachines van nu. Vanzelfsprekend is in realiteit niet zo

eenvoudig een scheiding aan te brengen tussen de twee geschetste ont

wikkelingen, maar voor een inzicht in de mogelijke toekomst kan een

dergelijke iewat kunstmatige scheiding toch bevorderlijk zijn.

Wij willen nu enkele kanttekeningen maken.

De konstruktie van hulp- en vervangingsmiddelen in de physieke sfeer

is aanzienlijk verder gevorderd dan die in de phychische sfeer. In geen

van beide gevallen is de ontwikkeling ten einde. We weten uit de ge

schiedenis met hoeveel moeite en inspanning de mens erin is geslaagd,

op een beperkt terrein, vervangingsmiddelen te konstrueren voor zijn

motorische vermogens. Het valt daarom te verwachten dat het aanzienlijk

meer inspanning zal kosten op het gebied van de psychische vermogens

eveneens resultaten te bereiken.

Door de terminologie die wordt gebruikt, wordt bepaald ten onrechte de
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indruk gewekt, dat de ontwikkeling verder zou zijn dan ze in werke

lijkheid is. We doelen hier op begrippen zoals elektronisch brein,

computer, artificiele intelligentie, lerende systemen, enz.

De zogenaamde patroonherkenning nu beweegt zich op het terrein van

de vervanging van de psychische vermogens van de mens door mechanismen.

Met nadruk dienen we hierbij aan te tekenen. dat de bereikte resultaten

in totaliteit nog vrij Mager zijn. De problemen waar de "kunde" van de

patroonherkenning zich geplaatst ziet zijn bijzonder uiteenlopend.

We noemen er een aantal van~

- automatische diagnostiek

- weervoorspelling

- herkennen van silhouetten van van vijandelijke voertuigen.

(Helaas ook hier militaire toepassingen)

Voorts liggen een groot aantal toepassingen en pogingen daartoe op

het gebied van de informatieverwerking, met name de kommunikatie tussen

mens en machine. (vooral de digitale rekenmachine)

We DeemeD:

,- automatisch lezen van handgeschreven tekens

- herkennen van gesproken tekst

- vertalen

- automatisch sorteren van post

Voor de toekomst kunnen we bijvoorbeeld denken aan het automatisch

nemen van beslissingenin de besturing van grote organisaties.

Aan aan eenvoudig voorbeeld zullen we thans nagaan aan welke basis

eigenschappen een patroonherkenrier zal moe ten voldoen.

Wanneer een mens wil vaststellen of een letter behoort tot de ver

zameling van alle letters A. dan zijn er in principe twee mogelijkhedens

a) Snel en onbewust moet worden nagegaan of het voorwerp een aantal

eigenschappen bezit waarvan men in het verleden heeft geleerd dat ze

behoren bij de letter A.

Door even over deze opgave na te denken kan men inzien. dat het

aangeven van de eigenschappen in dit geval niet eenvoudig is.

(bv. Is er een gesloten lus? Is er een opening aan de 'onderkant?)

b) Snel en onbewust nagaan bij welke verzameling de gepresenteerde letter

hoort door te vergelijken met de elementen van een in het verleden

verkregen steekproef uit de verzameling van letters A.

("Fotografische" vergelijking)
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Thans zijn we in staat een aantal basiselementen die de patroon

herkenner ~al moeten bezitten, nader aan te geven.

Basiselementen:

- Een mechanisme wat aan de aangeboden patronen "metingentl verricht.

- Een tlgeheugen" wat de ervaringen van het verleden kan bevatten.

- Een "leermeester".

- Een mechanisme wat de metingen zodanig bewerkt dati rekening

houdend met de informatie in het geheugen, een korrekte beslissing

wordt genomen.

Enkele fundamentele vragen, die zich direkt opdringen zijn:

- Wat moet worden gemeten aan het patroon?

- In hoeverre is de extrapolatie van gegevens uit het verleden

gerechtvaardigd?

- Van welke vorm moet het beslissingsmechanisme zijn?

In de onderhavige studie is in feite geen enkel probleem op uitputtende

wijze tot een oplossing gebracbt. De konklusies en resultaten zijn ge

koncentreerd rond de volgende vragen:

- In hoeverre verscbillen de methoden van patroonherkenning die in de

literatuur worden aangegeven van elkaar?

- Welke variabelen geven veel informatie die nuttig is voor het klassi

fikatieproces?

- Van welke vorm moet het beslissingsmechanisme zijn?

- Hoe kan het "leermechanisme" worden aangepast aan de specifieke

probleemstelling?

- Op welke wijze kan het probleem worden beschreven in termen van

modelafregeling?
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2. THEORIE

2.1. BEGRIPPEN

In de inleiding zagen we dat de toepassingen van de patroonherkenning

op veel gebieden liggen. Bij een min of meer universele ~heorie erover

zullen we dan ook bereid moeten zijn de begrippen en definities zodanig

te kiezen, dat de theorie op al de gebieden van toepassing kan zijn.

De konsekwentie daarvan zal zijn, een hoger abstractieniveau en derhalve

minder direkte aansluiting bij de terminologie van het specifieke geval.

Om aan dit laatste bezwaar enigermate tegemoet te komen, zullen we steeds

in een toelichting voor verschillende praktische situaties aldaar ge

bruikte benamingen vermelden.

We onderscheiden:

- De patroonruimte1? • Hieronder verstaan we de verzameling van aIle

patronen.

!~~~!:~~!~~:

Bijvoorbeeld kan dit zijn:

- de verzameling van aIle letters en cijfers van het alfabet op aIle

mogelijke manieren door een grote groep mensen geschreven.

- de verzameling van aIle voorkomende weerbeelden (regen, zonneschijn

etc.) voor een geografisch gebied.

- de verzameling van allerlei ziekten.

Ieder element van de patroonruimte noemen we patroon.

- De kategorieen. Dit zijn deelverzamelingen van de patroonruimte, die

bepaalde eigenschappen gemeen hebben.

!~~!!:~~!~~:

Een kategorie kan bijvoorbeeld zijn:

- de deelverzameling bevattende aIle letters A.

De patroonherkenner zal proberen vast te stellen uit welke kategorie

een bepaald patroon afkomstig is. De kategorieen worden aangeduid

met behulp van de meestal diskrete, variabele ~.

- De attributen. Dit zijn de kenmerken, die we aan ieder patroon meten.

!~~!!:~~!~~:
Een attribuut kan bijvoorbeeld zijn:

Het aantal snijpunten van een handgeschreven teken met een bepaalde

lijn. Temperatuur, hartslag e.d.van een zieke.

- De meetvektor x. Hieronder verstaan we de in een vektor samenge

brachte metingen, die we aan een patroon verrichten.
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Iedere komponent van ~ is op te vatten als een realisatie van het

daarbij behorende attribuut.

De klassificatie y. Dit is het reaultaat van het proces waarin

we proberen de "kategorie" waaruit het patroon afkomstig is te

bepalen door gebruik te maken van de meetvektor ~.

We kunnen ona nu voorstellen, dat er een aantal experimenten worden

gedaan.

Ieder experiment is op te vatten als een trekking uit de patroon

ruimte. In het algemeen zal deze trekking geschieden volgens een of

andere kansverdeling. Wanneer we de kategorieen, zoals overeengekomen

aanduiden met de(meestal diskrete) variabele y, dan zal dus in het

algemeen de kansverdeling de gedaante

p(y enJ I y [OJ , y (1) , ••••• y [n-11 )

hebben.

In het geval van handgeschreven teksten zal bijvoorbeeld de kans dat

het patroon een trekking is uit de kategorie der letters A afhankelijk

zijn van de letters die voorafgingen. Voor een zuiver sequentieel

beslissingsproces zouden we ook de volgende letters moeten meenemen.

Dit doen we niet vanwege de gekompliceerdheid,

>
+-ulrAi..J
f-o l rl+&4 ? (1' Ji CuJ J '- • -- - 'J ["h.-11)

f"'1"'-Wt ~
Indien geldt:

p(y\ y [0] , ••••• y [n-1] ) = p(y)
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dan betekent dat, dat de trekkingen onafhankelijk zijn. Hoewel wij

voornamelijk deze aituatie in beschouwing zullen nemen, dienen we steeds

te bedenken dat dit een bijzonder geval van het algemene model betreft.

Thans nemen we aan, dat we hebben bepaald wat aan de patronen zal worden

gemeten. M.a.w. we hebben de attributen vastgeateld. Aan ieder patroon

wordt nu een meetvektor ~ toegekend.

Deze toekenning geschiedt weer volgens een bepaalde kanswet:

p(~ I y rnl )

Samengevat:

Er wordt een trekking uit de kategorieen gedaan middels een kansver-

deling p(y I y COJ ••••• y [n-1) ).

De realisatie daarvan is y tn] •

Aan y enl wordt een meetvektor x toegekend middels de kansverdeling

p(~ \ y t n1 ).

We kunnen nu de taak van de patroonherkenner nader aanduiden.

Vind een relatie van de vorm.

ofwel:

9' Cn] =

y en1 =

t ••••••

•••••• y [n-1] , ~ (nJ\

(-1)

De relatie zou z6danig moeten zijn, dat p(y(h] = y tn] ) = 1 (-2)

Vanzelfsprekend zullen we hieraan niet steeds kunnen voldoen. We zul

len derhalve in het algemeen een bepaalde benadering van de ideale

patroonherkenner,hebben. Dekwaliteit van de benadering zal dan iets

te maken hebben met p('(n] F y (n] ).
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2.2. PATROONHERKENNING ALS MODELAFREGELING.

Wij kunnen zonder voorbehoud zeggen, dat in de moderne systeemtheorie,

en daarmee in een groot deel van de moderne wetenschap, het bouwen van

een (abstract) model van een systeem een essentiele bezigheid is.

Het verdient daarom aanbeveling eens na te gaan in hoeverre patroon

herkenning kan worden beschreven in termen van de modelafregeling.

De schematische opbouw van de modelafregeling is in fig. 2 geschetst.

~}""-W'V2..

Het proces is in het algemeen niet-lineair en stochastisch, terwijl de

ingangsgrootheid in het algemeen een trekking is volgens

p(y I y [OJ ••••• y [nJ ).
Om figuur 2 te konkretiseren zullen we een keuze moeten doen betref

fende:

- de aard van het model

(lin~air, deterministisch enz.)

- het kriterium ,
>

- het adaptieve ~echanisme

De schematische bpbouw van de patroonherkenner heeft een ietwat andere

gedaante.

Zoals we in de inleiding al zagen zal de patroonherkenner een ttleer

meester" moeten hebben. Voorts zal er een mechanisme moeten zijn, wat

aan de hand van de aanwijzigingen van de leermeester het klassifikatie

mechanisme bijregelt. (1)

(1)
Wij spreken hier over de ttleerfase". Deze kan na het leren worden be-

eindigd. De patroonherkenner is dan statisch geworden. In fig. 2 komt

dat neer op het verwijderen van het adaptief mechanisme.
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De leermeester zal door het aanbieden van de korrekte klassifikatie

y het systeem op de hoogte stellen van de fouten gemaakt bij de

klassifikatie.

We zien in figuur 3 al een afregeling. Er is echter nog geen overeen

stemming met modelafregeling. Wanneer we de gedachten eens laten gaan

over de gebruikelijke modelafregeling dan zien we dat het daar betreft

de afregeling van een parallel model.

De schematische opbouw van een modelafregeling met een model in serie

met het proces, kunnen we als volgt weergeven.

~~'Y"'~ 4

Op deze wijze zoeken we dus eigenlijk het inverse proces.

In figuur 2 en figuur 4 zijn dus de twee mogelijke vormen van model

afregeling aangegeven. Meestal wordt de methode volgens figuur 2 toe

gepast. Men kan zich echter voorstellen, dat in bepaalde situaties

een'modelafregeling van een inverse proces eenvoudiger kan zijn.

We noemen als voorbeeld een proces met ~&n ingangsgrootheid en meerdere

uitgangsgrootheden. Bij afregeling van een parallel model krijgen we

dan een situatie als geschetst in figuur 5.
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In figuur 5 gaan we uit van een diskreet (1) systeem, d.w.z. dat het

een systeem betreft wat kan worden beschreven door differentieverge

lijkingen.

~~Wt.~
Het model zal dan bijvoorbeeld de gedaante kunnen hebben:

x=A'l.

en A een matrix is

waarin y

y
•"3..= ·•

y [01

In dat geval hebben we met een lineair systeem te maken. Bij een niet

lineair systeem komen in de komponenten van 'l. ook produkten van

y to] tim y [nJ voor.

Gaan we hier een inversproces afregelen dan krijgen we de volgende

gedaante:

4- .. I
'X ...

Mo~
~ ...

1'\oUi
-II ,. ,

V
,..

./ '

~f~~

+ A-
't.6J

(1) in de tijd
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Het model heeft dan b.v. de vorm:

... TY = c .v waarin v =
x en]

x rn-1}
••••

x (9]

(-4)

T .. kt .en c eenr1Jve or 1S.

In het niet-lineaire geval komen in de komponenten van v ook produkten

van ~ [0] tim ~ en] voor.

Een klasse van niet-lineaire systemen kan op deze wijze worden be

schreven.

We achten ons niet in staat af te wegen in hoeverre modelafregeling

met een inversproces voordelen biedt bij de systeemidentifikatie van

een physisch systeem. Het idee ervan is slechts naar voren gebracht

omdat we zoals nader zal worden uiteengezet patroonherkenning kunnen

opvatten als modelafregeling van een inversproces.

Daartoe gaan we de gedachten uit paragraaf 2.1. kombineren met het

klassifikatie mechanisme van figuur 3.

~~ T ('
!~~!~~e!~e~·
Het gedeelte rechts van de stippellijn is juist het model van de

patroonherkenner zoals dat in figuur 3 is geschetst, terwijl links van

de stippellijn schematisch is aangegeven hoe, volgens de gedachten van

paragraaf 2.1., een meetvektor ~ tot stand komt.
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We dienen hier te bedenken, dat het proces principieel stochastische

aspecten heeft. Het model (het klassifikatieproces) kin deterministisch

zijn.

Nodig is ditechter niet.
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2.3 THEORETISCHE KONCEPTIE.

Wij kiezen voor de beschouwingen van de patroonherkenning de konceptie

waarin patroonherkennen wordt opgevat als de afregeling van een serie

model. In de voorgaande paragrafen is deze keuze enigermate gemotiveerd.

Alle vormen van patroonherkenning die ons bekend zijn kunnen in deze

algemene konceptie worden samengevat.

1\

Teneinde een goed begrip te krijgen omtrent de wijze waarop wij het

model zullen hanteren en interpreteren zullen we. hoewel dat in het

voorgaande al op versnipperde wijze gebeurd is. thans een volledige

uiteenzetting ervan geven.

In de patroonruimte 1? bevinden zich een aantal kategorieen. Een kate

gorie is op te vat ten als een deelverzameling van de patroonruimte. Zij

bevat patronen met gemeenschappelijke kenmerken.

Volgens een kansverdeling van de gedaante

P (1 , 1 (0] • • •••• 1 rn-'i] ) (-5)

wordt een trekkipg uit de kategorieen gedaan.

Het resultaat hiervan is een bepaalde kategorie, aangeduid met de bij
.' .

die kategorie behorende waarde van 1. Zo resulteert dus de n trekking

volgens 5 in de variabele 1 [n] • Aangezien het aantal kategorieen be

grensd is moet 1 worden opgevat als een diskrete variabele. Bijvoorbeeld

bij twee kategorieen A en B kan men met A laten korresponderen: 1 =0 en

met B: 1 = 1.

Vervolgens wordt door het proces volgens de kansverdeling

p(~ I 1 Cn] ) (-6)
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een realisatie van de meetvektor ~ aan yen] toegevoegd.

De struktuur van het proces wordt mede bepaald door de attributen

die wij hebben gekozen. De patroonherkenner zal nu volgens de relatie

ofwel

~[n] = Ri~[OJ ••••• lS[nJ~

~ en] = R
1 f y[~ ••••• ~ !P-1] , ~ en] f

(-7)

(_71 )

aan lE [nJ een klassifikatie yrn] toevoegen.

Met behulp van een kriterium alsmede een adaptief mechanisme trachten

we te bereiken dat

p(~rn] = yen) ) = 1 (-8)

Op te merken valt nog, dat het model (weergegeven door de relatie R)

niet deterministiach behoeft te zijn. Aangezien nl., zoals we zagen,

het proces principieel stochastisch is, zouden we ons kunnen voorstel

len dat we bij de konstruktie van het inverse proces bewust stochastische

elementen introduceren.

De diverse vormen van patroonherkenners die we in de literatuur tegen

kwamen, gaan in wezen uit van het door ona aangegeven model. (1.) De ver

schillen zijn terug te herleiden tot:

- de keuze van de attributen

- de aard van het model

- de keuze van het kriterium

- de vorm van het adaptieve ayateem.

Wij wensen een expliciet mathematische berekening van het afgeregelde

model eveneens op te vatten als adapteren. Formeel kan men nl. stellen

dat het in dat geval een adaptief mechanisme betreft, wat z6dahig is,

dat het eerst de informatie opzamelt en daarna de bijregeling in &&n

klap tot stand brengt. (2)

(1) De z.g. heuristische methoden zijn wellicht moeilijker in dit beeld

te plaatsen. Zij zijn in de studie niet verwerkt.

(2) Men kan zich indenken dat men m.b.v. een rekenmachine (of anderszins)

de informatie in een steekproef verzameltj de coefficienten voor de

(atatische:) patroonherkenner berekent en deze eenmalig op de berekende

waarden instelt.
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Nu zullen we overgaan tot een verbijzondering van het algemene model

welke wij zullen gebruiken.
1Wij veronderstellen daartoe dat voor de relaties 5, ? en? geldt:

p(y I y (oj y [n-1] ) II: p(y)

yen] = R {~enJ}

(-9)

In konkreto betekent dit, dat we aannemen dat de achtereenvolgende

trekkingen uit de kategorieen onafhankelijk zijn. (formule 9)
, 1

Het spreekt dan vanzelf, dat in dat geval bijna steeds ook 9 zal

gelden. (Bij een erg ongelukkig meetsysteem(I, dat niet noodzakelijker

wijze het geval)

We nemen aan dat het meetsysteem zo ongelukkig niet is.

(1) Dit is bijvoorbeeld het geval indien in het meetsysteem een

geheugen aanwezig is.
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2.4~ TWEE BCHIJNBAAR VERSCHILLENDE BENADERINGEN.

2.4.1. KlasalfLkatie gebaseerd op de beslissingstheorie.

In deze paragraaf zullen we een optimale- of Bayes-machine behandelen [1].

Neem aan, dat volgens p(y) een trekking is gedaan uit de kategorieen.

Volgens p(~ \y) wordt daaraan een meetvektor ~ toegevoegd. Stel nu

dat het klassifikatieproces leidt tot de klassifikatie y. Er is dan

echter een zekere kans, dat het patroon afkomstig was uit een van de

andere kategorieen. Bijvoorbeeld is de kans dat het afkomstig was uit

de kategorie j gegeven door:

j -I y

Wanneer we. nu willen weten wat de totale "kosten" zijn verbonden met een

klassifikatie yen een gegeven meetvektor ~ moeten we eerst de kosten

functie A(YI y) definieren.

Vervolgens definieren we de verliesfunctie L (y)
n

In woorden: Bij gegeven ~ en y is de verliesfunctie de som van de kans

van optreden van aIle kategorieen steeds gewogen met de kosten van een

beslissing y bij optreden van y.

Wij wensen nu te minimaliseren:

1
M

(y) (-11)

Aangezien de L IS onafhankelijk zijn kunnen we dit bereiken door steeds
n

L (y) te minimaliseren. Een dergelijk beslissingsmechanisme wordt een
n

Bayes-machine genoemd.

Volgens Bayes geldt:

p(~ 1y) p(y)

p(~)

(-12)
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dus

L (y) = (\ L A(,Iy) p(.! I y) p(y)
n p ~ ye?

We gaan nu de kostenfunktie nader preciseren.

(-13)

Dit wil zeggen, dat we aan de korrekte beslissing (y =y) de kosten

nul toekennen en aan de foutieve beslissing de kosten een.

Dit is een z.g. symmetrische kostenfunktie.

Onder gebruikmaking van deze symmetrische kostenfunktie geldt:

L (,)
n

(-15)

L (")n y (-16)

We kunnen L (,) minimaliseren door maximaliseren van p('I.!) door
n

geschikte keuze van y.
De beslissingsregel luidt dus:

Kies die , waarvoor p(,}.!) maximaal is.

Een resultaat wat ook intuitief acceptabel is.

Voor twee kategorieen A en B is de beslissingsregel dan:

(-17)

Als D(~) >1 beslis tot A

Als D(.!) <1 beslis tot B.
~ (-18)

Dus in het geval van symmetrische kostenfuncties moeten we die' kiezen,

waarvoor p("~) maximaal is.

We moeten dus de beschikking hebben over de kansverdeling p(y l.!)~
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2.4.2. De benadering van de kansverdeling.

We nemen nu aan, dat er twee kategorieen zijn en wel die aangedu1d met

y = 0 en y = 1.

In dat geval hebben we voor het nemen van de beslissingen als in 2.4.1.

de kansfunctie p(y = 1 I~).nodig.

We gaan deze kansfunctie nu benaderen d.m.v. een reeksontwikkeling.

Stel

( -19)

Het kriterium F wat.we opleggen is een strikt converse functi~1~an zijn

argument.

De fout is:

De eis wordt gesteld dat:

(-20)

(2)
• Minimaal (-21)

Derhalve dienen we het stelsel vergelijkingen 22 op te lossen:

(1) D.w.z. voor a b en voorts a en b willekeurig geldt:

(-22)

f(a) + feb)
'2

E [G(y,ts)]

> f(a + b )
2

D f f p(y,~) G(y,x) d y d ~
Y ~



- 18 -

Zonder dat thans te motiveren kiezen we voor F een kwadratische !u~ctie.

Het stelsel vergelijkingen 22 gaat dan over in

(-23)

waaruit volgt:

E [2 fpCy I: 1 t~) - QT '~(l5)! ~(l5) ] I: 0

E [i p{y = 1 'l5) - QT .<,e{l5)} 'fo{l5)] I: 0

J J P{y'lS) p{y = 1 I ~) ~(l5) d Y d ~ I: f J p{y ,lS)QT.';f-l5).
y l5 y lS

.~(~) d Y d ~

f p{.!) p{y = 1 1l5) ~(lS) d l5 = r(QT.<.p<lS)] ~(l5) p{:!)d lS
x lS

Anders geschreven:

i = 1, ••••• N

(-24)

Nu bewijzen we een hulpstelling:

Bewijs:

(-25)
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=f d J!: 'f'i(.!) j yp(y. J!:) d y
x y

= f 'fi(~) d ~ { 1. p(y = 1,~) + o. p(y = o,~)J
x

Substitutie van 25 in 24 levert op:

(-25)

i-=1, ••••• N (-26)

We schrijven dit stelsel van lineaire vergelijkingen in Q in matrix

notatie.

°1 (?,{J!:))•
waarin 0. · ~=•- ·•

i.;.. ON Y CfN(~)

(-27)

en

~1(~) '11 (~)
••••·······

..............
••··•·••·•

Merk op, dat de ma trix ~ sy~etrisch is.

De komponenten worden gevormd door de covarianties tussen de functies

\fi (~>. (1)

(1) De meestal gehanteerde definitie is: COy (y x) -= E(y - y)(x - x).
Wij hanteren echter COy (y x) = E(y x).
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De oplossing van het stelsel 27 laat zich weergeven door:

De beslissingsregel is nu:

p(y = 1 l~) = QT ~~)

Als p(y = 1 ,~) ';>0,5 beslis y = 1

JAls p(y = 1 I ~) -<:0,5 beslis ,. = 0

(-28)
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2.4.3. De methode van de scheidingsvlakken. [2]

In de literatuur worden veelal bezwaren aangevoerd tegen het beslis

singsmechanisme van de Bayes-machine, omdat daarvoor nodig is de kennis

van p(y = 1 J ~). De bezwaren zijn voornamelijk van praktische aard en

betreffen de geheugenruimte en de tijd nodig om p(y = 1 I~) te vinden.(3]

Er wordt derhalve een andere procedure voorgesteld. We onderstellen weer

dat er twee kategorieen zijn. Probeer nu een functie f(~) te vinden,

zodanig dat

als

als

y = 1

Y = 0
(-29)

Het oppervlak f(~) = b scheidt nu de twee kategorieen. We proberen deze

functie te vinden en stellen daartoe evenals in 2.4.2

...
f(~) =

N
2-
i=1

(-30)

Aan de eis 29 trachten we te voldoen door te eisen:

= minimaal (-31)

Zonder motivering(1~ezenwe ook hier voor F de kwadratische functie

zodat 31 overgaat in:

(-32)

De oplossing van 32 zullen we thans expliciet bepalen.

(1) Het is duidelijk dat de overgang van 29 naar 32 niet betekent, dat

er een korrekte vertaling van de eis 29 is gemaakt.
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Het extremum wordt gevonden uit:

'C>£
c>C = 0

i

- 2 E[Y 'fi(~)] + 2LC j 'E [Vi(~) trj(~)J = 0
j:r Cj '1'i'J'j = Y'f

i
i = 1. •••••• N

In vektornotatie:

Q ~=*
waarin Q. L en '¥ zijn gedefinieerd als bij 27 is aangegeven.

-1
Oplossing: Q ='.f! L
Dit is identiek met het resultaat van 2.4.2.

(-33)

(-34)

(-35)

Konklusie.

De verwantschap tussen de twee benaderingen in de patroonherkenning

is groter dan hij schijnt. We hebben aangetoond dat bij het gekozen

kwadratische kriterium 32 de methoden identiek zijn.

Bij het gekozen kriterium blijkt dat de poging het schatten van de

kansverdeling p(y/~) te omzeilen niet is gelukt.

In wezen is de scheidingsvlakmethode dan een poging een Bayes-machine

te maken waarbiji~p(y/~) wordt benaderd door '(Y/~) = QT. 'e(~).
We zijn er niet In geslaagd de aequivalentie van de twee methoden

{'

aan te tonen voo~ andere dan het kwadratische kriterium. We zouden dan

moeten tonen da~ de twee eisen 36 en 361 tot dezelfde vergelijkingen

aanleiding geven.

(-36)

= min.
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Daartoe moet worden aangetoond dat de vergelijkingen 37 en 371 identiek
.. (1)

zl.Jn.

(-37)

= 0

Voor een willekeurige F is dit niet eenvoudig.

(1) 37 en 371 volgen uit 36 respectievelijk 361 door de gradient naar

Q nul te stellen.
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2.5 HET KWADRATISCH KRITERIUM.

In hoofdstuk 2.4 is aangetoond dat voor het kwadratische kriterium

de Bayes-machine en de scheidingsvlak-methode aequivalent zijn.(1)

We zullen ons op grond daarvan niet meer bekommeren om de Bayes

machine en voorlopig onze beschouwingen houden uitgaande van de

scheidingsvlakmethode.

Overeenkomstig de formuleringen van 2.4.3 willen we dus voldoen aan:

waal'in

(-38)

'-381
)

Een zekere rechtvaardiging van het gebruik van dit kriterium kan slechts

gelegen zijn in eenrelatie die bestaat tussen de geminimaliseerde waarde

van 38 enerzijds en het percentage onjuiste klassifikaties anderzijds.

Indien de kosten verbonden aan een onjuiste klassifikatie niet konstant

zijn over de verschillende soorten verkeerde klassifikaties dan moet

uiteraard een geschikte weegfunktie worden meegenomen. Wij doen dat niet.

Hoewel het gebruik van het kwadratisch kriterium zeer verbreid is hebben

. we in de literatuur niet expliciet een relatie als bedoeld aangetroffen.

Wij zullen er een aangeven door het verband te zoeken tussen

var [y - f(~)] en E ely - r(~)t2] en vervolgens de ongelijkheid van

Tchebychev toe te passen.

var [y - f (~)] = E [ fy - 5(~)}2J - iE [y _ ; (~) ]} 2

Nu geldt indien E [{y _ f(~)! 2] = minimaal

volgens 2.4.3 formule 33:

j
L C.

J

Kiezen we nu

i = 1, ••••• N

dan gaat de eerste vergelijking van het stelsel 33 over in:

"Z Cj 'fj = y
j

(1) Althans bij twee kategorieen.

(-41)
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Voorts geldt:

(-42)

Substitutie van 41 in 42 levert dan op

E [y - r(~)] = 0

Hieruit volgt ,dan met 39

E [ ly - r(~)~ 2] = var [y - r(~)]

Samengevat:

Bij benadering van y met r(~) =
als kriterium wordt gehanteerd

geldt:

N
:l:
i=1

0i \fl (~) waarbij tr1 (~) = 1 en

E [iy - r(~)\2] = minimaal

E [y - r(~)J = 0

var [y - r(~)] = E [[y - r(~)~2J

We minimaliseren dan de variantie van het residu.(1)

Thans bekijken we de ongelijkheid van Tchebycheve

p( J ~- mJ;"kcr) ~ 1/k
2 (-44)

voor iedere k:> 0

m = E r ~J

Het beslissingsmechanisme is nu zodanig dat we het minimum over alle

kategorieen zoeken van) y - r(~),.

Met een voorbeeld zullen we dit verduidelijken.
5--+--------

De kategorieen worden aangeduid

door de diskrete getallen 0, 1,

-1, 2, -2, enz. Indien r(~) ligt
'" +in het gebied y - 0.5 dan is de

klassifikatie y = y.

In fig. 9 wordt een en ander ver

duidelijkt. De konklusie die we uit

dit voorpeeld kunnen trekken is de

volgendel

-1.--t-----~---r "')=-1

-,-t--~__=_--\ ~::-l
fig. 9

(1) Men noemt de afwijking y - r(~) wel het residue

.a:---t--------,-{ 1~ L

--I------ ~ ; ~ I

--.........~-_r~~~~~~j; ~ 0

-1---1I--------~ ~=-1.
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Er zal steeds een verkeerde klassifikatie zijn indien

I y - !(~) J /'>0.5 (1)

We nemen nu aan dat er twee kategorieen zijn waaraan de numerieke

waarden 0 en 1 zijn toegekend. Het percentage foute klassificaties

wordt nu gegeven door:

We werken nu 44 om.

k (J'" = 0.5

dan geldt:

dus k = 0.5/tr

p( I y - !(.!) I ~0.5) ~~5 = 4 var [y - !(.!)] (-46)

Aangetoond is dat we door minimaliseren van E [1 y - !(.!)12) 38

in feite var [y - !(.!)] minimaliseren.

Daar p( I y - !(.!) J ~0.5) ~ const x var (y - !(.!)] minimaliseren we een

bovengrens voor het percentage fouten.

We zijn geInteresseerd in het percentage fouten, derhalve kunnen we

het kwadratisch kriterium opvatten als een sub-optimaalkriterium om

het percentage verkeerde beslissingen minimaal te maken.

Aangezien de ongelijkheid van Tchebychev vrij grof is, rest de vraag

of we niet in staat zijn een "engere" bovengrens voor p( ly - !(!.)\) 0.5)

te vinden door de keuze van een ander kriterium en of beter gebruik

te maken van de eigenschappen van de kansverdeling p y - !(!.).

Tenslotte merken we nog op dat:

- de procedure kennelijk een minimum variantie schatting is.

- de relatie met de techniek van het optimaal filteren en het fourier

filter voor de hand ligt. (Zie afstudeerwerk A.W. Sins, Groep

Meten en Regelen, Afd. E, T.H.E.)

(1) In feite is bij I y - !(!.) 'I = 0.5 de klassifibatie onbeslist. We

nemen aan dat deze situatie steeds leidt tot een verkeerde klassifilatie.

Korrekter zou zijn aan te nemen dat er in dat geval een "halve tout"

wordt gemaakt. We doen dat niet. De waarde 0.5 is uiteraard bepaald door

de wijze waarop aan de kategorieen een numerieke waarde is toegekend.
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2.6 DE KWALITEIT VAN DE GEKOZEN ATTRIBUTEN.

2.6.1. Een inleidendvoorbeeld.

De kern van het probleem is als voIgt samen te vatten:

probeer, door een goed gebruik van de informatie die in de meetvektor

~ aanwezig is omtrent de kategorie y, te vinden uit welke kategorie

het. patroon afkomstig is.

Essentieel is dus het aanwezig zijn van informatie over y in ~ ener

zijds en het verstandig gebruik ervan anderzijds. Aansluitend bij de

in het voorgaande ontwikkelde gedachtengang betekent het tlverstandig

gebruik":

_ keuze van een goed model

- keuze van een geschikt kriterium.

Het aanwezig zijn van informatie in meerdere of mindere mate duidt

op een soort ttkwaliteit lt van de gekozen attributen.

Alvorens tot definities hiervan over te gaan zullen we een eenvoudig

voorbeeld behandelen.

Voorbeeld.

Er zijn twee kategorieen patronen in de patroonruimte en weI:

bakjes met kokend water ~ y ::: 1

bakj es met niet kokend water iii> y = 0

Als attributen kiezen we bv. X1 = temperatuur

x2 = dampspanning

x
3

= zoutgehalte

Deze attributen vormen de komponenten van de meetvektor ~. We wensen

een uitspraak y te doen omtrent y door gebruik te maken van de meet

vektor x.

We zouden dat graag z6 willen doen dat

p(y = y) = 1 (Zie hoofdstuk 2.1)

Neem nu een zodanig beslissingsmechanisme dat

9' = t(~) (1) (-4'7)

Indien we proberen tot een klassifikatie y te komen zonder gebruik

making van x dan zal de onzekerheid die over y bestaat tot uitdrukking

komen in een verschil tussen y en y. Maken we weI gebruik van x dan

zal dat verschil kleiner worden.

We hanteren nu het kwadratische kriteri~ E [(y _ y)2] •

(1) N.B. Dit is niet in overeenstemming met hoofdstuk 1.5.
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Maken we geen gebruik van x en veronderstellen we dat de a priori in

formatie over y luidt:

p(y = 1) : p(y = 0) = 0.5

dan geldt:

Daarbij is aangenomen dat we telkenmale tot y komen door te trekken

uit de kans p(y = 1) = 0.5 = p(y = 0).

Opgemerkt wordt nog dat in dat geval p(y = y) = 0.5. Nu traahten we

E [ { Y - Yt2J klein te maken door gebruik te maken van de informatie

in ~ omtrent y, via relatie 47.
Neem eens aan dat we erin zijn geslaagd te bereiken dat E [{y _ y}2] = 0

met y = f'(~) = QT. ~(~) dan geldt dus volgens 2.5

var [y - y] = 0

en dus volgens relatie 46: p<ly - Y1~0.5) = 0

Zelfs, zonder ons te bekommeren om de limietovergang(1),

p(ly - yl> 0) = 0

Dus p(y = y) = 1

Indien we nu tevoren hebben vastgesteld welk percentage verkeerde be

slissingen door ons nog toelaatbaar wordt geacht dan hebben we via

relatie 46 een maat gevonden voor het al of niet voldoende zijn van het

minimum van E [i y - r(~) 12] •

Noem het maximum foutenpercentage wat toelaatbaar is P •max
We achten de benadering van y door.r(~) dan voldoende als

P
E [1 y - r(~) \ 2] ~ E waarin f = -T

Kunnen we niet een zodanige f'(~) vinden dan betekent dat, dat ~ onvol

doende informatie omtrent y bevat. We dienen dan nog andere attributen

toe te voegen. In ons voorbeeld bv.: x = vochtigheidsgraad van de om-
n

ringende lucht. Het is nu zeer weI mogelijk dat bepaalde attributen

(komponenten van ~) meer bijdragen tot realiseren van voorwaarde 48

dan andere. We wensen de nuttige attributen op te sporen om twee

(1) We zijn meer uit opinzicht dan op mathematische exactheid.



- 29 -

redenen:

- meer attributen betekent meer werk, geheugenruimte enz.

- meenemen van onnutte attributen kan de struktuur van het proces

versluieren.
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2.6.2. Een sUboptimale definitie van de kwaliteit van de gekozen

attributen.

Thans zullen we de gedaehten van 2.6.1 wat preciezer formuleren.

Allereerst een drietal definities.

Definitie:

De meetvektor ~ bevat voldoende informatie omtr~nt de kategorieen

y indien er een r(~) te vinden is z6danig dat

E [{ Y - r (~) j 2] ~ t met E= konst x Pmax

Definitie:

We noemen r1(~) gesehikter dan r2(~) als geldt

E [fy - r1(~)} 2] .( E [1 y - r2(~)} 2]

Definitie:

De meetvektor x bevat voldoende informatie over y &n de funetie

r(~) is gesehikt indien is voldaan aan

E [{y - r(~) \ 2 ] ~ t

De vraag rijst nu hoe dit "informatie"-begrip (1) meetbaar kan worden

gemaakt.

Als E [f Y - r(~)} 2J = 0 dan weten we uit 2.5 dat var [y - r(~)] = 0

en dus m.b.v. de ongelijkheid van Tehebyehev dat p {y = r(~)1 = 1 •.

Dan moet ook p(yl~) = &(~) en var p(yl~) = o.
De hoeveelheid informatie is dus te definieren als de mate waarin

kleiner wordt. Dit verduidelijken we nog enigszins.

x bevat geen informatie omtrent y.

~ p(YI~) = p(~)

var[ p(YI~)] = var [p(Y)l

x bevat weI informatie omtrent y.

~ p(YI~) < p(y)

var Cp(yl ~)1 4: var (p(y)]

x bevat alle informatie omtrent y.

=> p(y )~) = d(~)

var [p(YI~)] = 0

(1) Er is bewust niet gekozen voor het in de informatietheorie gehanteerde

begrip.
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We zien dat var [p(YI~)] kleiner wordt indien ~ meer informatie

over Y bevat.

In 2.4 zagen we dat r(~) opgevat kan worden als een benadering van

p(Y = 11~)·

Ret is daarom niet onlogisch attributen met gunstige inv+oed op het

kleiner worden van var [ p(yl ~)] op te sporen door na te: gaan welke

attributen veel bijdragen tot het kleiner worden van var [r(~)l~] •

Als ~ voldoende informatie bevat over y en r(~) geschikt is betekent

dat dat binnen de door ons voorgeschreven nauwkeurigheid'geldt:

Goede komponenten van ~ zijn dan die komponenten die veel bijdragen

tot het klein zijn van E [ty _ r(~)\ 2] •

Dit korrespondeert met var [ r(~)\ ~] •

Als nl. y ~ r(~) dan geldt:

var [r(~)I~] I: E [{ Y - r(~)12] I: var lY - r(~)]

Resumerend:

Volgens twee redeneringen:

- var [(Yl~)] is klein als var [y - r(~)] klein is mits in voldoende

benadering geldt Y ~ r(~). Derhalve zijn goede attributen die

waarvoor var [y - r (~)] klein is.

- Die komponenten zijn goed die grote en gunstige invloed hebben op

het kriterium E r{y - r(~)' 2] I: min.

besloten we tot een maat voor de kwaliteit van de attr~buten.

In de volgende paragrafen zal een en ander aan praktische voorbeelden

nader worden uiteengezet.

en met 33
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en met 43

N
We zien dat de kwaliteit van r(~) tot uitdrukking komt in ~ Ci o;i

Nemen we voor de kwaliteit van de functie ~i het product i=1

Ci 0-. dan isdeze keuze vanwege het niet orthogonaal zijn van dey1
'fi 's suboptimaal.
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2.7. ENKELE KEUZEN VAN DE BENADERDE FUNCTIES.

We zullen proberen Y te benaderen door een reeks van functies volgens:
N T

r(~) = ~ Ci ~i(~) = ~ • ~(~)
i=1

Als kriterium voor de benadering gebruiken we E[{Y - r(~) 12]= minimaal.

In de volgende paragrafen zullen we dit voor een aantal keuzen van het

stelsel~(~) nader uitwerken. Tevens zal dan worden nagegaan wat het

resultaat is van het in 2.6.2 naar voren gebrachte begrip kwaliteit

van de attributen.

2.7.1. De lineaireregressie.

We kiezen hierbij ~(~) als volgt:

'fo(~) = 1

lf1 (~) = x
1 - x 1

•••••••

rN(~) =~ - ~

Het gekozen model had ook kunnen zijn:

~o(~) = 1

lf1 (~) = x
1

•••••••

Ii het laatste geval proberen we dus y te benaderen met t(~) = Co +

:z: Ci xi (-49)
i=1

Dan komen we tereoht op het model van B. Widrow. de AdalineC4l •
We doen echter de eerate keuze. Dit houdt in dat het model er ala volgt

uitziet:

(-50)

,
Fundamenteel is er tussen de modellen 49 en 50 geen verschil.
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We kiezen model 50 omdat we dan zoals zal worden aangetoond te doen

hebben met de reeds lang bekende mUltipelelineaire regressie.[~l
Thans berekenen we de coefficienten Q. waarvoor E [i Y _ r(~) ~ 2]

minimaal wordt.

= E [y
2

- 2 Co y - 2 y Z
i

+Z-ZCiC j
i j

= E [y2J - 2 Co y - 2 ~ Ci E [y(Xi - Xi)]
1

+ t r Ci Cj CTij

= E [y2J - 2 Co y - 2 Z Ci o-i + C0
2

+ Z
i Y i

Het minimum wordt gevonden uit:

OE [ly - r(x) l2l
o Co

~E [{y - f(x) 12 )

() C
i

Dit levert op:

= 0

= 0 i = 1, ••••••• N

- 2 y + 2 Co = 0

- 2 o;i + 2 f C~ O'ij
Met de oplossing:

Co =y
C = q;.~

= 0 i = 1, ••••••• N
(-51)

(-52)

waarin:

C = (1) (~1 )
0-'.

YXn
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••••••••
Vx x •••••••••••• ax x

n 1 n n

We zien reeds een interessante overeenkomst met de in 2.4.2 en 2.4.3

gevonden oplossingen 27 en 35.
Bij de hier gedane keuze van het model hebben we te maken met de

multipe~lineaire regressie zoals die o.m. in de onder (?] aange

geven literatuur te vinden is. De betrekkingen 27 en 35 duiden dan in

feite op de multipelelineaire regressie van y op functies van ~.

Nu gaan we eens kijken welk resultaat de theorie van hoofdstuk 2.6

hier oplevert.

Daartoe bekijken we de waarde die E [{y - f(!.) ~ 2] bereikt. Substi

tutie van de zgn. normaalvergelijkingen 51 levert op:

E [{ Y - f(x) 32] = (T - L Ci a- . (-53)
. - yy i y~

Bovendien kijken we naar de uitdrukking voor var [f(~)l

var [t(!.)] = E [ ~ f(~) _ f(~) ~ 2]

= E [ {Co +~ Ci (x1 - xi) - Co )2J
~

en met behulp van vgln 51:

var [f(~)] (-54)

Thans kunnen we 53 ook schrijven als:

E [{y - f(~)~ 2] = var (y) - var ef(!.)] (-55)

Goede variabelen zijn nu die komponenten van !.'die een grote bijdrage

leveren tot var [f(!.)]. Deze wijze van definieren van goede variabelen



- 36 -

in suboptimaal m.b.t. het kwadratisch kriterium zoals we nu zullen

laten zien.

Neem daartoe aan dat we in voldoende benadering mogen stellen dat

y ~ r(~).

Neem voorts aan dat we y benaderen met een aantal elementen~ van x.

Hoe groot wordt nu de uitdrukking voor var [y - r(~)] ??

N
E [{Co + ~ Ci (x. - xi )- Co -2 Ci(xj - x.)}2]=

i=1], j6U J

= E [i L_ Ci(xi - xi)~2]
ieu

=2 ~ Ci Cj Oijiei) jE'U

=Z t- Ci Cj o-ij -2 L- Ci Cj <rijiei3 j=1 ieu j6U
N N -z N

-I L= 2 Z Ci cj CT'ij :z: ci cj <riji=1 j=1 i61) j=1 iSV j &'0

Ci cj CTi j

= var Cr(~)] -2: C (j" -2 2 C C ~.
iEU i yi ieu jeV i j iJ

(-56)

Indien nu de komponenten van ~ orthogonaal waren zou de laatste term

nul zijn. In dat geval zou een variabele waarvan de kwaliteit werd

uitgedrukt in Ci o;i een verkleining van het kwadratische kriterium

tot gevolg hebben gelijk aan Ci'OYi.

We kunnen dus samenvattend zeggen:

Indien een lineair model adekwaat is en de attributen orthogonaal zijn

dan is het pro~uct Ci o;i een goede maat voor de kwaliteit van de i-de

component van de meetvektor ~.

Is echter aan ,de orthogonaliteit niet voldaan dan zal de keuze volgens

dit recept su~optimaal zijn zoals we duidelijk zien aan de uitdrukking

56.

Voorbeeld.

Gebleken is dat de multiple lineaire regressie bij de klassifikatie

van belang kan zijn. Daarom zullen we de theorie eens toepassen op een
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eenvoudig voorbeeld. Er zijn twee kategorieen, y = 0 en y = 1.

Het proces(1) geeft aanleiding tot een meetvektor met ~~n binaire

komponent. (1) Zie hfdst. 2.3.

We onderstellen dat de statistiek van het ingangssignaal en het proces

reeds door geschikte steekproeven bekend zijn.

p(y = 0, x = 0) = 0.4

p(y = 0, x = 1) = 0.1 en p(y 0) p(y 1)= = = = 0.5
p(y = 1, x = 0) = 0.2

p(y = 1, x = 1) = 0.3

Hieruit volgt de regressievergelijking:

r(~) = 0.33 + 0.42 x

daar -1
r(~) = y + cr 2: (~ - i)

-y~ xx

en dus voor een variabele:

rex) = Y + CT"yX (x - x)
O-xx

waarin y = 0.5; x = 0.4; 0: = 0.1; (T "= 0.24.yx xx
In figuur 10 is de regressielijn geschetst.

,
T -- -,8-

1 x ..

fig. 10

Beslissingsregel:

I rex) '>0.5 ~9' = 1

lr(x) ~0.5 -=>9' = 0

,
Vie merken op dat

j

(
a ,= p(y

b ". p(y
j

= 1 \ x = 0)

• 1 \x • 1)

hetgeen ons op grond van hoofdstuk 2.4 niet verwondert.

Als we voor dit voorbeeld de klassifikatie uit zouden voeren m.b.v.

een Bayes-machine dan moeten we de onderstaande kansen gebruiken:

p(y = 1 'x = 1) = 0.75

p(y = o Ix = 1) = 0.25

p(y = 1 Ix = 0) = 0.33

p(y = o Ix = 0) = 0.66
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Beslissingsregel volgens Bayes:

p(y = 1 J x) > 1 ~ Y = 1
p(y = o I x)

p(y = 1\ x) <. 1 ~y=O
p(y = o I x)

De beslissingen volgens beide methoden komen overeen. Dit spreekt

vanzelf omdat voor dit geval de kansen nodig voor een Bayes-beslissing

exact geschat kunnen worden.

We behandelen.nu een voorbeeld waarbij de beslissingen Diet aequivalent

zijn.

Voorbeeld:

Twee kategorieen y =0 en y = 1; twee b1naire variabelen x
1

en x2 •

Y x
1

x
2 P

0 0 0 0.1

0 0 1 0.2

0 1 0 0.15

'0 1 1 O.O~

1 0 0 0.25

1 0 1 0.05

1 1 0 0.1

1 1 1 0.1.

y =0.5 x1 = x2 = 0/+

~ C0.24 - 0.01 )
=

0.01 0.24

0- = (0, - 0.05)
-,y~

tabel 1

De regressiefunctie lu1dt:

rex) i= -y + cr- , J!. (~ - i)

De kansen nodig voor Bayes-besliss1ngen zijn:
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Y x 1 x 2 p(y\x1 x 2)

-
1 0 0 0.715

1 0 1 0.2

1 1 0 0.4

1 1 1 0.665

0 0 0 0.285

0 0 1 0.8

0 1 0 0.6

0 1 1 0.333

tabel 2

In tabel 3 zijn de beslissingen volgens Bayes en volgens de

regressiemethode weergegeven •

..
Y

x1 x2 regressie Bayes

0 0 1 1

0 1 0 0

1 0 1 0

1 1 0 1-

De beslissingen komen niet

overeen.

We vragen ons af, wat

hiervan de oorzaak is.

tabel 3

Op grond van 2.~. hebben we reeds het vermoeden dat in dit geval

de benadering van p(y : 1 l~) door f'(~) onvoldoende nauwkeurig is.

Indien de regressiemethode dezelfde beslissingen zou opleveren

dan zou f(~) door de figuur 11 met ~aangegeven punten moeten gaan.

In konkreto g~at f(~) door de met x gemerkte punten.
¥(~)
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We hebben voar r(~) een lineaire functie gekozen. Uit figuur 11

is duidelijk dat we door de met ~gemerkte punten geen plat vlak

kunnen aanbrengen. r(~) zal hier een oppervlak van een hogere graad

moeten zijn.

Enig inzicht verkrijgen we ook via de volgende redenering.

De gekozen lineaire r(~) heeft drie vrijheidsgraden (nl. een konstante

en twee coefficienten), terwijl het vlak door 22 = 4 punten wordt

bepaald. We moeten dus het aantal vrijheidsgraden verhogen. Dit kan door

voor r(~) een hogere graadsfunctie te kiezen.

De kwaliteit van de attributen.

Volgens het voorgaande is een "suboptimale t1 maat voor de kwaliteit

van de variabelen de grootte van het product Ci o;i.

Laten we eensnagaan welk resultaat dit bij dit voorbeeld heeft.

Derhalve vinden we als beste variabele x2 •

Dit kontroleren we als voIgt:

Beslissingen op basis van Beslissingen op basis van

x1 x2

p(y = 1 \x1 = 1) = 0.5 p(y - 1 IX2 = 1) = 0.357
p(y = 11x1 = 0) = 0.5 p(y = 11x2 = 0) = 0.58

p(y = 0/x1 = 1) = 0.5 p(y = ~'x2 = 1) = 0.625
p(y = Olx1 = 0) = 0.5 P(y = 0/x2 = 0) = 0.415

fouten percentage 50 % fouten percentage 36 %

Hieraan zien wet ondanks het feit dat het model van een te lage orde

iS t dat de methode:

- aangeeft dat x2 de beste variabele is
(1)

- aangeeft dat x1 waardeloos is

Deze resultaten zijn t zoals uit de fouten percentages blijkt t inder

daad juist.

(1) We moeten weI oppassen: de methode zegt niets over de waarde van

het product van x1 en x2 !
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Tenslotte behandelen we nog een laats~e voorbeeld. Aan de patronen

worden vier biri.aire variabelen toegekend volgens figuur 12. Er z1jn

twee

m
~

kategorieen,

~

~

Y = 0 en y = 1.

y = 1 Y = 0

figuur 12

~ is een vektor van Ib1~a1re

variabelen

De a-priori waarschijnlijkheden van de vier patronen zijn gelijk.

Uit figuur 12 blijkt dat we om goed te klassificeren moeten kijken

( X - 0 dan y = 1nl. als 2-(
x2 = 1 dan y = 0

,
Kunnen we nu met de door ons aangegeven methode inderdaad x2 aanwijzen

als de beste variabele ?

Bereken daartoe de produkten C. oy..
~ 1.

fZy~ = (0.125, - 0.25, 0, -0.125) tr = 0.25yy

0.1875 - 0.125 -0.125 -0.0625

z:~
-0,125 0,25 0 0.125

=
-0.125 0 0.25 0.125·

-0.0625 0.125 0.125 0.1875

We vinden voor Q :

C = t1'
-y~

-1

~ =
xx

(0.125, -1.375, -0,875, -0.125)

C1 "'y1 = 0.015625

C2 0;2 = 034375 :
De methode wijst inderdaad x2 als

C
3

G: . = 0.0 beste variabele aan.
Y·3

C4 0;4 = 0.015625



- 42 -

Hoe ziet nu de regressie van y op alleen x2 er uit?

r(1£) - a".vx2 (x
2 - i )= y + C1'X2x2 2

r(1£) = 1 - x2

Voorts

(percentage fouten = 0)

zodat r(.!) geschikt is en x2 voldoende informatie bevat over y.

De regressie van y op 1£ levert echter een iets afwijkende r(~) Ope

nl. :

r(1£) = 1.625 + 0.125 x1 - 1.375 x2 - 0.875 X
3

- 0.125 X4

Echter is I~' ~ 0 zodat we aan de met de rekenmachine berekende

coefficienten niet te grote waarde moeten hechten.

Konklusies :

Het selecteren van variabelen is een zinvolle bezigheid, omdat

het de benodigde geheugenruimte en het nodige werk beperkt.

het It optreden van singuliere matrices kan voorkomen

- het een beter beeld geeft van het proces.

Zoals we bij de simulaties zullen zien kan het meenemen van

ongeschikte variabelen zelfs het foutenpercentage vergroten.

Het meenemen van ongeschikte variabelen leidt derhalve niet alleen

tot werkvergroting maar zelfs in sommige gevallen tot fundamenteel

foutieve inzichten.

2.7.2. Regressie met polynoom R (~)

In paragraaf 2.7.1. hebben we gezien dat het aantal vrijheidsgraden

nodig om met de regressiemethode tot dezelfde resultaten te komen

als een Bayes-machine groter kan zijn dan het aantal constanten in een

lineaire r(1£).

We zullen nu voor een meetYektor x van binaire variabelen hier eens·

verder op ingaan.

Indien X een binaire komponent heeft zijn er 2 1 = 2 vrijheidsgraden

nodig.
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De lineaire regressievergelijking heeft twee konstanten. Voor e~n

binaire variabele zijn we dus steeds in staat met de lineaire

regressie dezelfde resultaten te verkrijgen als de Bayes-machine.

Voor N binaire variabelen (~ is N lang) hebben we 2N vrijheidsgraden

nodig. In tabel 4 wordt het teko~tschieten van de liniaire regressie

gedemonstreerd.

lengte Aantal vrijheidsgraden Aantal konstanten

van X nodig in r (~)-
1 2 2

2 4 3

3 8 4

4 16 5

5 32 6

6 64 7

7 128 8
• • ·• • •• • •• ·N •· ·N 2 N + 1 ,

tabel 4

Het is interessant op te merken dat het Adalin~model van Prof.

Widrow [4] 4 x 4 = 16 binaire attributen heeft.

Het maximaal benodigd aantal vrijheidsgraden bedraagt 216 = 48 =
4 2

16 = 256 = 65536.

Daarentegen heeft het Adaline-model slechts 17 konstanten I Door de

redundantie (afhankelijkheid tussen de attributen) kan het model

toch leren enkel~ patronen te onderscheiden.

Van welke graad moet nu een polynoom zijn om minstens evenveel

koefficienten te hebben als het aantal nodige vrijheidsgraden ?

Wij denken ons daarbij een polynoom van de gedaante

· · · · · · · · · · · • .57

Vanwege het binair' zijn van de xi _IS heeft het meenemen van termen

als "1i xi xi geen: ~zin omdat xixi = xi·
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In tabel 5 is aangegeven hoeveel koefficienten een dergelijke

r (2£) bevat.

Lengte van Aantal nodige Aantal koefficienten van de graad

2£ vrijheidsgradeh 0 1 2 3 4 5 6
-

1 2 ,..1 1. 0 0 0 0 0

2 4 .1 2 1 ~ 0 0 0 0

3 8 ,1 3 3 1, 0 0 0

4 16 ,1 4 6 4 1 , 0 0

5 32 ,,1 5 10 10 5 1, 0

6 64 1 6 15 20 15 6 1

7 128 1 7 21 35 35 21 7

8 256 1 8 28 56 70 56 28

9 512 1 9 37 84 126 126 J 84
(

10 1024 1 10 46 121" 210 252 210
i'

tabel 5

De getallen zijn berekend volgens (:). Dit is het aantal manieren

waarop ik uit n variabelen er k(1) kan kiezen. Indien we minstens

evenveel koefficienten als nodige vrijheidsgraden willen hebben dan

kunnen we de graad K vinden uit de volgende ongelijkheid

K
z:
k = 0

( - 58

dimensie van 2£.

In tabel 5 is aangegeven tot welke graad we de termen moe ten mee

nemen. Dit suggereert dat de hoogste graad gelijk moet zijn aan de

(2)
Dit is inderdaad het geval daar

(1) k geeft de graad van de bijbehorende termen aan.

(2) Volgens het binonium van Newton.
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Konklusie

Indien de meetvektor ~ n binaire komponenten heeft kunnen we met

de regressiemethode dezelfde resultaten bereiken als een Bayes

machine wanneer we gebruik maken van een polynoom van de gedaante.

2. V- xi x j + ••••
j >i ij

•en di t afkappen na de termen van de n,_, graad.

Indien de attributen niet binair zijn krijgt -58 een andere gedaante

aangezien dan termen van de gedaante xixi weI een rol spelen.

Bovendien is danp(y = 1 I~) een kontinue verdeling. Het aantal nodige

vrijheidsgraden is dan niet zonder meer aan te geven.

Vanzelfsprekend ~unnen we een dergelijke redenering toepassen,
\

wanner we x diskretiseren • We doen dat niet. Bij twee kategorien

is voor een Bayes-machine de kennis nodig van juist 2 n kansen zodat

mede op grond van 2.4. dit resultaat ons niet verbaast.

2.7.3. De "kwadratische" regressie.

De in 2.7.2. naar voren gebrachte gedachten zullen we thans toe

passen voor een polynoom van de tweede graad. Als kriterium gebruiken

we weer het kwadratisch kriterium.

D.w.z.

waarbij:

ofwel

met :
,

'fo

'f1

= ~ Ci 'fi (~)
i

(~) • 1

(~) = x1 - X
1

••·•

min

~N+1 (~) = (X
1 - i ) (x

1
- x

1
)

1

lfN+2 ~~) = (X
1 x1) (x2 - ;2)

•
•
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•••••

IfM = (xN - iN) (xN - ~)

M = (n.£ 1) + N + 1

Vanzelfsprekend behoeven we indien de xi _IS binair zijn termen van

de gedaante xix
i

niet mee te nemen.

Noem nu xi - xi = d i Uitdrukking 59 gaat dan over in

Nu

,

reo!) = Co + ~ Ci di + Z Z 9 k1 dk dl - 59'
i k 1

E. :IE E[ly -f" (~) ~ 21 = Minimaal

l. = E {y2~ - 2 E [,. Co + Y Z Ci'di + ;y ~ Z"1Ikl dk dll .
i k 1

+ E [C0
2

+ f f Ci Cj di d j +

Z. ~ '2~ V
kl

.",. d
k

d
l

d d
k 1 m n mn m n

+ 2CO ~ Ci d i + 2 Co ~ ~ ~l dk d l

+ 2 ~ ~ ~ Ci ""kl d i dk d l J

E= E ry2J - 2 Co Y- 2 ~ Ci E r y di1
i

- 2 ~ ~irkl ~ [1 dk dl ] + C0
2

+ ~ Z C C tr .
~ k 1 i j i j ict

~ + 2 ~ ~ Z fl."kl 11"" tT:kl + 2 Co~ ~ tl':kl fT:kl~ klmn mn mn kl
e
j

,oi + 2
~

.,~ ~ (1)
~, ,Ci fl'"kl erikli k 1

I

t = E r;y2J - 2 C 1 - 2 Z Ci fT i - 2 Z' Z. ~kl o-vkl
I 0 i Y kl "

i

8 - 2 Y~ ZV-kl o-kl + C0
2

+ ZZ Ci Cj <T"ij
k 1 i j

+ 2: Z Z z: ¥kl V mn crklmn
k 1 m n

+ 2 Co Z. Z'ilkl o-kl + 2 Z' £ Z Ci "Vkl eriklk 1 ' i k 1
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Nu moeten we oplossen

as
0

"DCo
=

-af.
0 - 60C)C

i
=

?>t
0=

~"""kl

"bt
2 - + 2 Co + 2 z: z:. 'CI'"kl O"kl c 0

'C) Co
= Y

k 1

Co + ~ Z 'fI'"kl o-kl - - 61'c Y
k 1

"at
- 2 (ryi + 2 Z' Cj <Iij~C.

=
~ . j

+ 2 'Z Z~kl erikl = 0
k 1

~'C j cr-ij + .~ Z ~kl erikl = cryi - 61 It
j , k 1

= - 4 (J'" - 4 Y O":.kl + 4ykl
Z'" ~q tr

mn klmnm n

+ 4 Co C;-kl + 4 ~ Ci 0-ikl = 0
~

Z. Ci ~ikl + Z Z q ( rr.kl - frkl "" )mn mn v mn
~ m n '

= o-ykl
_ 61 ,tI

Het stelsel verg~lijkingen ziet er nogal gecompliceerd uit. In hoofd-
7

stuk 2.7.4. zullen we zien dat een iets andere formulering van het

probleem een beter inzicht geeft.

We merken op dat als ~ikl • 0 dan zijn koefficienten Q gelijk aan

die van de lineaire regressie.

Dit is in het algemeen zo als de kansverdeling symmetrisch is.
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We zoeken weer een suboptimaa1 recept om goede attributen te

se1ecteren.

var (y - r(.!» = E Cly - r(~) 12
]

E[ly - r(.!) ~ 21= E [y2J - 2 Co y - 2 ? Ci trYi
~

- 2~ ~. trk1 cr"Yk1 - 2 Y~ ~ 1I-k1 ~k1 + Co
2

+ 2:' Z Ci Cj O""ij + z: Z Z Z-r-k1 oU-mn o-k1mn
i j k 1 m n

+ 2 Co ~ Z-~k1 O'"k1 + 2 Z-Z z: Ci 'frk1 o-ik1
k 1 i k 1

Substitutie van de verge1ijkingen 61 1evert na enig rekenwerk

Een suboptima1e maat voor de kwa1iteit van xi wordt dus gegeven door het

produkt Ci cryi •

De kwa1iteit van het produkt xi xt wordt gegeven door ~ij ~Yk1.

Dat deze maat voor de kwa1iteit een suboptima1e is spreekt vanwege

het niet orthogonaa1 zijn van de termen vanze1f. Men kan nl. een

ana10ge af1eiding geven ala in 2.7.1. voor de grootte van

var Cy - rex»~.

Voorts :

var [re.!)] = E (r(:!,)2] - l E rr(.!)j}2

= E (Co
2

+ ~ ~ Ci Cj di d j + 'l:k 2:
1
~ Z.'V"k1~n dkd1dmdn

~ J m n

+ 2 Co 2:' Ci di + 2 Co Z" Z 1J-k1 dk d1
i k 1

+ 2 ~ Z. Z Ci 9 k1 di dk d11 -[Co + Z Z' """k1 o-kJ2
i k 1 k 1

var (re.!)] = C0
2

+ f ~ Ci Cj crij + ~ ~; ~"'1t1 ~ncrklmD

+ 2 Co Z "2:~k1 cr kl + 2 ~ Z r Ci -V-k1 O""ik1
k 1 i' k 1

- C0
2

- 2 Co ~ % "-k1 CT"k1 - z: :z: ~ ~~k1 "'mn crk1 o;.n
k 1 k 1 m n
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en met behulp van de norma~lvgln 61

var [r(~)l =

Derhalve met 62 :

Lei O-;i + L Z fl"'kl crykl
i k 1

var [y - r(~)] = var Y - var [r(~)]

De analogie met 55 is volledig.

- 63

Het is begrijpelijk dat de mate waarin de componenten van

var [r(~)J van invloed zijn op var y via relatie 56 een maat vormt

voor de kwaliteit van de betreffende 'attributen aangezien var [y-r(~)]

met het percentage fouten in verband staat d.m.v. de ongelijkheid

Tchebychev.

2.7.4. De I - machine

De technische wetenschap is steeds zeer gebrand op het toepassen van

lineaire modellen. Bij lineaire modellen gelden een aantal bijzondere

plezierige eigenschappen zoals superpositiebeginsel en min of meer

eenvoudige mathemati.ek.

Het is echter zonder meer duidelijk dat het lineair model meer faalt

naarmate het proces meer van het lineaire afwijkt. Daarom is het van

belang te trachten beschrijvingswijzen te vinden die zo mogelijk de

voordelen van de lineaire methoden b~houden maar toch een adekwate

beschrijving van het niet lineaire proces geven.

Een dergelijke beschrijvingswijze is de z.g. ~ -machine.

Wij wijzen slechts op de relatie van de i -machine met de m&thode

m.b.v. Volterra reeksen (6 en 7) •

He~ is duidelijk dat de attributen in het algemeen alhankelijkheid

vertonen.

Een lineair model gaat aan deze afhankelijkheid in belangrijke mate

voorbij.

Het is daarom dat bij de patroonherkenning de noodzaak niet-lineaire

modellen te gebruiken groot is (1).

(1) In feite kan men door het aantal attributen groot te maken soms
zoveel redundantie aanbrengen dat een lineair model nog redelijke
resultaten biedt. Dit is gebeurd o.m. in (8)
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In 2.7.3. zagen we dat reeds een kwadratisch model moeilijkheden

oplevert omdat dan hogere momenten van de kansverdeling bekend moe ten

zijn.

Een zodanige beschrijvingswijze dat het een logische uitbreiding is

van het lineaire model wordt gevonden in de z.g.~machine (,] (zie

ook [9] ).

Een f -machine transformeert de meetvektor x in een vektor~ volgens

Het is nu van interesse om het niet-lineaire proces te beschrijven

als een t -machine gevolgd door een lineair model.

Terwille van de duidelijkheid zullen we deze gedachte eens uitwerken

voor het kwadratisch model.

Het kwadratisch model heeft de gedaante :

- 64

In termen van del -machine kunnen we dit als voIgt opschrijven

met

waarin M

, C
0x,

•· ·· ·• ··x
~= ~' ~ ~ - ·x, •·:,x2 ··• ·· ·•xx OMn n

= , + N + ( n+,)
2

- 65
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We hebben nu het kwadratisch model beschreven als een lineair model

met als ingangsgrootheid~. Passen we het kwadratisch kriterium

toe dan vinden we voor'de optimale. Q volgens 27:

met Q::

en l'= 't 0 yo .. . . . . .. If 0"(N

- 66

Voor een model met 2 attributen levert dit op

i
I

1

2:.=
X

2
2x

1

x
1

x
2

2x2 ••••••••••••••••••••••••

•••••··.....,.
x2



- 52 -

Dit model kan eenvoudig worden uitgebreid voor grotere dimensie van

.! en hogere graa.d van r(.!).
kIndien de xi's binair zijn kunnen termen als xi uiteraard worden

weggelaten.

2.7.5. Regressie met orthonormale functies.

In paragraaf 2.7.1. hebben we gezien dat de keuze van het produkt

Ci ~Yi als maat voor de kwaliteit van de variabele xi niet optimaal

is ( zie formule 56 ). De oorzaak is gelegen in het niet orthogonaal

zijn van de benaderende functies.

Daarom gaan we eens kijken naar orthogonale functies.

We proberen dus 1 te benaderen met r(.!) als voIgt :

T N
= Q !f! (.!) = ?f

~ =
met kriterium

- 67

N
E[i y - Z Ci Ifi (.!)~2] = Minimaal

i = 1

Voorts eisen we dat de l(i-'S orthonorm~al zijn d~w.z.

[ p(.!) Yi (.!) If j (.!) d.! = l ij

De oplossing van dit probleem luidt

- 67'

- 67"

C = 1 .'1
- 68

zoals we uit formule 33 direct zien.

We gaan nu de berekening van paragraaf 2.7.1. eens voor dit geval

herhalen.

Neem aan dat we mogen stellen 1 t:t r(.!) •

Hoe groot word t dan de ui tdrukking var (1 - r (.!)] ?
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Daarvoor stellen we de "i' s in de deelverzameling .., bekend.

- 2 z: Z C. Cj Yi ~j =
i j~P 1. "T

Nu vanwege de orthonormaliteit :

z
i

2C. +
1.

z: C. 2 _ 2 Z. C 2 =
fEu 1. i.e,l

var [y - f(lf}l tl£C 2 - L C. 2

:.J i i ie" 1.
- 69

We zien dat thans de kruistermen geen rol meer spelen.

Een geschikte maat voar de kwaliteit van 'i is derhalve ci
2 ofwel

(met 68) Ci Y CPi •

Uiteindelijk zijn we niet geinteresseerd in de kwaliteit van lpi'

maar in de kwaliteit van x .•
1.

Daarom eisen we nog :

..,0 (If) = 1

"'1(If) = If 1 (x1 )

•·•·•
- 70
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Indien de x.-'s reeel zijn kunnen we proberen hieraan te voldoen d09r
~

te stellen :

"'0
= 1

Lf1 = C10 + C11 x1

C20 + C21 + C22
2

Y2 = x1 x2
- 70'

lfN = CNO + CN1 xN + •••••••••••••••• + CNN

Uit de voorwaarden :

kunnen nu de konstanten worden berekend. Echter niet in alle gevallen

zal er een oplossing bestaan. Dit is athankelijk van de kanaverdeling

p(~). We zijn niet nagegaan aan welke voorwaarden p(~) moet voldoen

aangezien zonder meer is te zien dat indien de x
1
-'s binair zijn we

niet een stelael als 70' kunnen construeren.(1)

Derhalve moeten we voor binaire variabelen de eia-70 laten vallen.

We zouden toch graag een stelsel orthogonale functies willen hebben

wat nog gedeeltelijk aan de eis 70 tegemoet komt. Neem daarom aan dat

we door toepassing van 2.7.1. de xi-'s zo hebben gerangschikt dat geldt:

C1 cry1 ~ C2 try2 ~ •••••••••• ~ CN o;N

Thans trachten we een orthogonaal stelsel van functies te vinden

van de vorm

'fo = 1

If 1 = 1 + C11 x1

"'2 = 1 + C21 x2 + C22 x1 x2
- 71

lfN = 1 + CN1 xN + ••••••••••••• + CNN xN_1 ~

(1) Voor orthonormale polynomen in een variabele en de voorwaarden

waaronder we een stelsel 70' kunnen konstrueren verwijzen we

naar [5].
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We gaan na of dit mogelijk is. Daartoe berekenen we ~1 uit de

voorwaarde

E('fo Y'1] = 0
E [ 1 + C11 x11= 0

hieruit volgt:
1 (1)

C11 = - p(1)

want xi is binair.

Vervolgens onderstellen we cp 0' lf2' •••••••• Cfi-1 bekend en

berekenen ~i. Hiertoe moeten we het stelsel vergelijkingen 72

oplossen.

E["0 Ifi] .0

E [~ 1 'fi] = 0

- 72

Hiermede is dUB alleen lfi onbekend. Er zijn i konstanten en i ver

gelijkingen zodat het stelsel 72 oplosbaar is.

Om 72 op te kunnen lossen substitueren we ~i in 72.

E Yo [1 + Ci1 xi + • • ••••••• • • •••• • +Ci1 x
i

_
1 xi] = 0

E ~1 [1 + Ci1 xi + • • ••••••••••••• • +Cii x
i

_
1 xi] = 0

••···•··
E ;i-1 [ 1 + Ci1 xi + •••••••••••••• +C

ii
x

i
_

1 xi1= 0

Omwerking hiervan levert op

Ci1 E {'fo xi \ + ••••••••••••• + Cii E{ 'f 0
x

i
_

1 xJ = -E fifo J
C
i1 E.f Y1 Xi) + •••••••••••••• + Cii Ef If 1

x
i

_
1 xii= -E itt'1}

····
Ci1 E:,lfi-1 x~ + •••••••••••• + Cii E{lfi_1 xi _1 xi ,= -Ef~i-1}

de kortheid van notatie noemen we :
= p(xi = 1); p(i, j) = p(x = 1, x = 1) q(i) = p(x = 0)

i j i
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OfweI in matrixnot~tie :

- 73

met als oplossing

- 73'

waarin

Ci1 Vo
• •• •• •• •

£i
• j. · M= • =" • en =
• _1 •• •• •· •• •

Cii Yi-1

IIJ. 1x.
T1- 1

We hebben aangetoond dat het in principe mogelijk is een atelael van

de vorm 71 te konstrueren.

Aan een eenvoudig voorbeeld met twee binaire variabelen zullen we een

en ander demonstreren.

Voorbeeld :

Twee binaire variabelon x1 en x2 met kansverdeling p (x
1

, x2 ).

1
lf1 = 1 - P't1T x1

'2 = 1 + C21 x2 + C22 %1 x2

waarbij C21 en C22 volgen uit

E ["0 C,2] = 1 + C21 p(2) + C22 p(1. 2) = 0

E (lf1 'f2] = 1 + C21 p(2) + C22 p( 1. 2) - ~(~){P(1)

+ C21 p(1. 2) + C22 p( 1. 2) I = 0
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C21
p(2) + C22 p(1, 2) = -1

C
21 p( 1, 2) + C22 p(1, 2) = - p(1)

Oplossing

C21 = - p(2)
9(1)

- p( 1, 2)

C22 = 1 p(2) «1)- p(1, 2) + p(1, p(1, 2)~2) (p 2) -

Nemen we voor de kansverdeling

= 0,2

=0,6
= 0,5

q (1) = 0,4

q (2) = 0,5

x
1

x2 P

° ° 0,1

° 1 0,3

1 ° 0,4

4 d 0,2

Na substitut1e v1nden we ..

~o = 1

Cf1 = 1 - 1,666 x1

"'2
= 1 - 1,333 x2 - 1,666 x1 x2
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2.8 ANDERE FOUTENKRITERIA EN ALGORITHMEN.

Tot nog toe hebben we steeds getracht een model van de gedaante
T

r(~) = £ ~ (~)

af te regelen.

Als kriterium gebruiken we het z.g. kwadratisch kriterium

Hoewel we in 2.5 aantoonden dat het gebruik van een kwadratisch

kriterium in feite een bovengrens voor het percentage fouten mini

maliseert is niet duidelijk dat dit kwadratisch kriterium in dit

geval optimaal is.

Het voordeel van het kwadratisch kriterium is o.m. gelegen in het

feit dat de oplossing van de vergelijkingen

i = 1, ••••• N

dan neerkomt op het oplossen van een stelsel lineaire inhomogene

vergelijkingen. Dit kan zoals we zagen met matrixinversie gerealiseerd
worden. (1)

Voor andere dan het kwadratisch kriterium kan dit oplossen zeer

moeilijk of zelfs onmogelijk zijn indien we dit expliciet mathe

matisch proberen.

Echter uit de literatuur zijn andere methoden bekend om minima te

vinden. Zij berusten op het gebruik van algorithmen. We verwijzen

naar [2], [3] e~ [4J.
We zullen summier.de resultaten en procedures die voor ons van

belang zijn herhalen.
I

Benader met

r(~) ~ QT~ ~(~)

Kriterium

E ['f {;y - r(~)}] = minimaal

(1). Mits de matrix niet singulier is. In dat geval moeten we de

matrix regulier maken door verwijdering van variabelen.

Zie daarvoor appendix B.
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We kunnen het minimum vinden m.b.v. het algorithme

C en] = f (n - 1] + I [n] 'f' { ,. [nJ - fT ( n-1] tt' (~[ n1)} •

. '4 (~ en] ) - 74

Hierbij moet r een strikt convexe functie zijn en r en] voldoen

aan een aantal voorwaarden:(1)

00

Z ~ [n] 2 -<: 00

n = 1

00

Z KenJ
n = 1

=

Hieraan voldoet b.v. ten] = const
n

Als er geen ruis aanwezig is convergeert 74 eveneens voor i [nl =
K [0] = const.

(2)
Bij het kwadratisch kriterium gaat 74 over· in het z.g. L.M.S.

algori thme van Widrow • [4] [11).

Verdere literatuur over deze en aoortgelijke algorithmen is te

vinden in de in [2] aangegeven literatuurlijst.

Ui~ (2] blijkt dat voor het kwadratisch kriterium C convergeert

naar

f = f Z-1 - 75
waarbij ~enz: zijn gedefinieerd ala bij 27.

(1) Zie [10] • Met ~, wordt aflargumentt d id
T ~ argument aange u •

(2) Afkorting van Least Mean Square, zoala Widrow hem gebruikt.
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Tot nu toe hebben we steeds het kwadratische kriterium gebruikt.

figuur 13

Nu weten we uit paragraaf 2.5 dat er een foutieve beslissing optreedt

indien {y - rco!)j;,0.5.
Bovendien is in het algemeen het model rco!) niet adekwaat zodat

Min (Y - rco!)}~ o.
Welke konklusies moe ten we thans trekken ?

1. Teneinde te verzekeren dat het algorithme "tot rust komt" voor

een groot aantal iteraties eisen we :

lim ;r~ = 0
n.+"

2. Het kwadratisch kriterium weegt afwijkingen die geen foutieve

beslissing tot gevolg hebben. Het is tevreden als alle afwij

kingen nul zijn geworden. Voor ons is het echter voldoende indien

alle afwijkingen kleiner zijn dan 0.5.
Daarom moe ten we zoeken naar kriteria die hieraan voldoen

Voor andere kriteria doen we een drietal voorstellen.



1. Hogeregraads foutenkriteria.

Zie figuur 14.

e = y - t(.!)

-1
figuur 14.
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o +0.5

elf

+'f

Uit figuur 14 is dUidelijk dat hogeregraads foutenkriteria inder

daad t1niet foutieve afwijkingen lt minder zwaar wegen.

2. "Verschoven tl kwadratisch kriterium.

Zie figuur 15.

tiguur 15. -tl" -4 0 +A ~I' -+ e.

In figuur 15 is f(e) aangegeven

{

(e- 6)2 als e ::Jt + 6

f(e) = 0 ; als -~ ~e<iC + A
, 2

(e + 4) ala e " - 4
Indien A- O'hebben we te maken

teriu~.

- 76

,
met het normale kwadrat1sch kri-

\
Indien ~= 9.5 dan worden alleen foutieve afwijkingen gewogen.

Als 0 ~ 6< 0.5 hebben we een tussenvorm.
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3. Het "diskontinue kwadratische kriterium"

Zie figuur 16.

figuur 16.
In figuur 16 is fee) weergegeven.

{

2e als e ~ 4

fee) = O
2

als - 4 < e -< + A

e als e 0$ - 4

o +.6

- ??

Ook hier worden de ni~t foutieve afwijkingen niet gewogen als zij

in absolute waarde kleiner zijn dan~.

De kriteria 2 en 3 kunnen natuurlijk naar analogie ook voor andere

machten van e worden opgesteld. De centrale achtergrond vopr het

zoeken naar betere kriteria is tweeledig :
•- B1j de simulaties bleek dat er een realisatie evan C bestond,

waarbij het foutenpercentage kleiner was dan bij de C die werd ge

vonden als resultaat van het kwadratisch kriterium.

- Het kwadratisch kriterium weegt ook "niet foutieve" afwijkingen.

We zijn er nog niet in geslaagd een kriterium te bede~en wat inder
•daad tot C leidt.

Bij de kriteria 2: en 3 is een "drempelwaarde" ~.5 1ngevoerd omdat

we het gevoel hadden dat bij ~a 0.5 het algorithme aan meer 8chomme

lingen onderhevig zou zijn.



- 93 -

3. SIMULATIES

Teneinde de gedachten van hoofdstuk 2 te toetsen hebben we een aantal

programma's geschreven voor de digitale rekenmachine IBM-360.

Met name hebben we een drietal soorten programma's gemaakt.

- lineaire regressie (par.3.1.)

- kwadratische regressie (par.3.2.)

- algorithmen (par.3.3.)

De ~esultaten zullen van commentaar voorzien in verband worden ge

bracht met de theoretische overwegingen van hoofdstuk 2.

3.1. DE LINEAlRE REGRESSIE.

Wij hebben als voorbeeld genomen patronen waaraan een meetvektor

van binaire componenten werd toegevoegd. In eerste instantie werd

uitgegaan van een meetvektor x van vier componenten. Bovendien

nemen we twee categorieen y aan, n.l. y = 1 en y = o.
4

Bij een meetvektor van 4 binaire componenten zijn er 2 = 16

verschillende meetvektoren. Deze hebben we op allerlei manieren

in twee groepen verdeeld. In tabel 6 zijn de 20 verkregen test-

gegevens samengevat.
y data

x
1

x2 x
3 ~

I II III IV V VI VII VIII IX X

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0

0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 Q

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
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Voor het rekenmachineprogramma definieren we de matrix (~ y).

Deze matrix heeft 16 rijen en 5 kolommen. Iedere rij bevat een meet

vektor gevolgd door de categorie y.

Voorts zijn gedefinieerd:

de vector COV Y X = E(yx) - E(y) E(~) = (]'
-y~

T
E(~) E(x)-r =Zde matrix COV X X = E(~.~ ) - - xx

de vector WEEGV COV Y X COV X X- 1 (1)
=~yx Z:xx-

1 C= =- -
WEEG T. COV Y X(2) QT.

..
de vector VARRED = = cr

-y~

de matrix P X X E(~ ~T) T= . = x.x
p X E(~) -de vector = = x

We hebben gebruik gemaakt van de aanwezige subroutine MINV voor het

inverteren van matrices en de subroutine G M P R D voor het vermenig

vuldigen van matrices.(3)

Het flow-diagram in grove vorm is aangegeven in figuur 17. Het pro

gramma is opgenomen ala appendix A.

Zie 2.7.1. formule 52

Zie 2.7.2. formule 54

Zie IMB Scientific Subroutine package No. H20 - 02050
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inlezen
XY
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We zullen thans de resultaten weergeven.

I -DATA
He gressie- -----'T------or'----.....-:~;.::..---_-_I------,r-------I
consta~te~ I II III IV V VI VII VIII IX X

- TY+C .x

1.0 -1.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 1.0

0.0 0.75

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.25

0.5 0.0

0.5

-0.25

+0.25

-0.25

0.375

0.0 -0.25

0.0 0.0

0.0 +0.25

0.0 +0.25

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.25

-0.5

-0.25

0.0

1.0

0.0

0.5

0.25

0.0

0.125

fouten
percentage 0% 0%

E y-r(~) 0.0 0.0

C tr 0.250.25
1 YX1

C2 try~ 0.0 0.0

C - 0.0 0.03 \I yx

C4 c:rYX~ 0.0 0.0

Tabel 7.

Kommentaar.

50% 12.5% 25%

0.5 0.1875 0.3125

0.0 0.140625 0.0625

0.0 0.0 0.015625

0.0 0.0 0.015625

0.0 0.015625 0.01562;

50% 37.5%

0.5 0.40625

0.0 0.015625

0.0 0.0

0.0 0.015625

0.0 0.015625

50% 25% 25%

o.0 0.01562 ' 0 .0 '

0.0 0.0625 '0.0625 I
0.0 0.015625 0.0156 25:

0.0 0.0 0.0 t

Een beschouwing van de rasultaten van tabel 7 leert :.

- Voor de data I en II.

De correcte r(~) wordt inderdaad gevonden (zie tabel 61).

De kwaliteit van de variabelen komt tot uitdrukking in het produkt

C
i

rr (volgens par. 2.7.1.).
y~

- Voor de data III, VI en VIII is er geen lineaire relatie tussen
~

y en x. De kwaliteit van de variabelen uitgedruktin C. ~ is nul.
- . 1 y~

Bij de simulat!'es van de kwadratische regressie zullen we zien dat
I

dit niet inhou~t dat produkten x.x. geen waarde hebben.

- Voor de data i~, V, VII, IX en X~ J

Hier zien we een zekere lineaire relatie.

We gaan na in h~everre de kwaliteit van de variabelen door C.Gr .
1 ;Txl

goed wordt geschat.

Te bedenken is daarbij dat we op grond van theoretische overwegingen

reeds concludeerden dat de methode suboptimaal is.



- 67 -

DATA IV

C1 o;..X1
= 0.141

C2 c;: . = 0.0
yx~

C3 QYX:3 = 0.0

C4 GYx4 = 0.016

Konklusie:

x is de beste variabele1

x4 is de op een na beste variabele

en x2 en x
3

zijn onbelangrijk.

De gevonden regressievergelijking is:

met een foutenpercentage van 12.5%.

De regressievergelijking van y op x
1

is

met een foutenpercentage van 12.5%

De regressievergelijking van y op x4 is:

met een foutenpercentage van 37.5%

(78)

Inderdaad is dus x1 de beste en x4 de minder goede variabele. Dit

zien we direkt uit de vergelijking van de foutenpercentages bij (78')
en (78").

DATA V

C1 rryx = 0.063 is de beste variabcHe; de1 x1

C2 tryx 0.016 variabelen x2 ,.x
3

en x4 zijn sleohter=
2 dan x1 en onderling even goed.

C
3 tryx = 0.016

3

c4 o;x
4

= 0.016
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De gevonden regressievergelijking luidt :

foutenpercentage : 25%

Regressie op x1 :

foutenpercentage 25%

Regressie op x2 , x
3

respectievelijk x4

r(~)=0.625 - 0.25 x2
r(~)=0.375 + 0.25 x3
r(~)=0.675 - 0.25 x4

(79' )

(79")

foutenpercentages in deze drie gevallen

Konklusie :

37,5%

De methode voor het aanwijzen van goede variabelen heeft ook hier

goede resultaten.

DATA VII

Op dezelfde wijze als hiervoor komen we tot de volgende resultaten

Variabelen x1 , x
3

en x4 zijn alle drie even belangrijk en x
2

is

minder belangrijk (zie tabel 7).
In tabel 8 zijn voor de verschillende gevallen de foutenpercentages

weergegeven.

Regressie op foutenpercentage

x
1 37,5%

x2 50 %

x
3 37,5%

x4 37,5%

x
1

, x2, x3, x4 37,5%

tabel 8.
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Wederom heeft de methode goede resultaten.

DATA IX

De methode wijst in volgorde van afnemende kwaliteit aan

x3 ' x4·
In tabel 9 zijn de foutenpercentages gegeven.

Regressie op foutenpercentages

x
1

37,5%

x2 25 %..

x
3 37,5%

x4 50 %

x1 ' x2, x3 , x4 25 %

tabel 9.

DATA X

In dalende volgorde van belangrijkheid worden aangewezen (1)

x
2

, x3 , x1 en x4.
In tabel 10 vindt men de foutenpercentagea.

Regressie op foutenpercentage

x
1 50 %

; t
x2 ; 25 %

x
3 37,5%

/.

x4 50 %
,~

x
1

, x2, x
3

, x4 25 %

tabel 10.

Wederom wijst de methode de goede variabelen aan.

(1) Zie tabel 7.
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Uit deze simulatie resultaten zien we dat, althans ~n de beschouwde

gevaIIen het produkt Ci ~ een goede maat is voor de kwaliteitYXi
van devariabele xi"
Bovendien bIijkt eruit dat het verstandig is te beginnen met de

regressie van Y op de beste variabele aangezien de regressie van Y

op meerdere variabelen in toutenpercentages uitgedrukt vaak (in onze

voorbeelden steeds !) geen betere resultaten oplevert.

Tenslotte nog het volgende

Uit tabel 7 zien we dat steeds geldt

percentage touten l- E [ IY 80

Een dergeIijke relatie hebben we niet kunnen bewijzen.

WeI kunnen we aantonen dat

percentage touten ~ 2. E ['I y - t(.!.)I]

Hiertoe gaan we uit van de ongelijkheid van Markov.

p q~, -;,. k)",~
k

voor iedere n waarvoor EI\l n eindig is (1)

Door substitutie van n = 1 en k = 0.5 vinden we

We weten voorts dat :

percentagetouten = p ( I y - t(.!)\ ~ 0.5'>

Door combinatie van 81' en 82' vinden we dan 80'.

-80'

(81.)

(81' )

(81")
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3.2. DE KWADRATISCHE REGRESSIE.

Bij de simulaties van de kwadratische regressie (par 2.7.3.) hebben

we gebruik gemaakt van de gegevens uit tabel 6.
We hebben het herkenningsmechanisme opgevat als een f -machine-

"gevolgd door een lineaire regressie" (par.2.7.4.). In het reken-
. ~

machineprogramma (Appendix C) zijn gedefinieerd :

y

Y'X1·•·-YX4

COY I X = - ~yx1x2 =

-yx1x
3

- - - - -1 x1········x4
, x1x2 x1x3 · • 0 • • • .x3x4
I- -x1 x

1
x1 x1x4 1 ~1x1x2········o •••• ox1x3x4

• • I 0

0 0 ·· 0 ·· · I 0· · I ·COY XX= ·=
x1x4·· 0 •• oX4x4'~4 x1x2x4. • • • • ~ • • • • • 0 0 • x3x4x4

I------------------------------------------------•

·••··

WEEGP = £ = COY IX • COY XX- 1

XI = data matrix (zie par.3.1.)

VARRED =
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Het flow-diagram ziet er ala volgt uit

inlezen XY

berekenen COV YX

berekenen COV xx

achrijven

COV XX en COV YX

-1berekenen COV XX

berekenen WEEGJ:'

berekenen VARRED

berekenen percentage fouten

berekenen

Ely - r(~)1 =

achrijven percentage fout~n

en E J y - r(~)l

figuur 18.
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Resultaten

In tabel 11 zijn de resultaten weergegeven. Ter vergelijking zijn

daarbij ook de foutenpercentages van pATLIN 1 opgenomen.

DATA I II III IV V VI VII VIII IX X

C
1

0.0 1.0 0.0 0.0 -0.25 1.0 0.0 1.0 1.0 -0.25

C2 1.0 -1.0 1.0 0.25 1.25 -1.0 0.0 0.0 -0.75 0.25

C
3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.0 -0.25 0.0 0.0 1.25

C4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 -1.0 -0.25 0.5

C
5

0.0 0.0 1.0 0.75 0.5 0.0 1.0 -1.0 0.0 0.25

C6 0.0 0.0 0.0 0.50 -0.5 2.0 0.5 -1.0 -0.5 0.0

C
7

0.0 0.0 0.0 0.50 -0.5 \ 0.0 ... 1.0 1.0 1.0 -0.5
[

Ca 0.0 0.0 -2.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

C
9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -0.5

C10 0.0 0.0 0.0 -0.5 -1.0 0.0 -0.5 1.0 0.0 -1.0

C
11 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -1.0 1.0 -0.5 0.5
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I II 1111 IV V VI VII VIII IX X

%Fouten:

PATLIN 0% 0% 500,6 12,5% " 25% 50% 37,5% 50% 25% 25%

PATKWA 00,6 0% 25% 18,75% 25% 0'% 0,0% 12,5% 0% 37,5%

E ,;r-t(25)\ 0.0 0.0 0.5 0.25 0.34375 0.0 0.125 0.125 0.125 0.59375

C1Y 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.125 -0.5 0.0 0.5 0.5 -0.125

C2~- 025 0.2~ 0.0 0.046875 0.15625 ,0.0 0.0 0.0 0.046875 0.0
YX1

C-F:- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15625
YX2

C4G'"yX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03125 0.0 0.0625 0.0 0.015625 0.03125
3 ..

C5 G""YX4 0.0 0.0 0.0 0.046875 0.03125 0.0 0.0625 0.0 0.0 0.0

,

c<h 0.0 0.0 0.0 0.0625 0.0 0.25 0.0 0.0625 0.0625 0.06 yx
1

x2

'C cr 0.0 0.0 0.0 0.0625 0.03125 0.0 0.0625 0.0625 0.0 0.0
7 yx1x

3 •,

C8 (lYX
1

X4 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Co: 0.01 0 •0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03125 0.0 0.0625 0.031259 yx2 x
3, - - - . - -- - -

C ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.125 0.0 0.0 0.0625 0.0 0.010 yx2x4 ,.
- i

C If'" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0625 0.03125 0.0312511 yx3x4

Tabel 11,

We zien dat in het algemeen, doch niet steeds, de kwadratische regressie

betere resultaten oplevert.

Data I en II behoeven geen commentaar.

Data III

Volgens de procedure van paragraaf 2.7.3. is een goede variabele

het produkt x
1
x4.

Regressie van y op x
1

x4 levert op :
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r(~) = 0.65 - 0.6 x1x4

Foutenpercentage 25%

DATA IV

r(~) = 0.35 + 0.6 x
1

x2

foutenpercentage 25%

Uit paragraaf 3.1 weten we dat regressie van y op x4 een fouten

percentage van 12,5% oplevert. Derhalve is hier x4 beter dan x1x2 • Dit

in tegenstelling met hetgeen de procedure oplevert. Dit vindt zijn oor 

zaak in de correlatie tusse~ de verschillende termen.

foutenpercentage 25%

t(~) = 0.125 + x1 - 0.5 x2x4

foutenpercentage 25%

Het produkt x2x4 levert geen nieuwe informatie.

DATA VI

Goede variabele : x1x2

r(~) = 0.35 + 0.6 x
1

x2
foutenpercentage 25%

De methode wijst niet de toch geschikte variabelen x
1

en x2 aan.

n.l. met

is het foutenpercentage 0%.
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Konklusies.

Uit de resultaten die we zo gekregen hebben blijkt :

- Inderdaad is de methode om goede variabelen te selecteren een

SUboptimale.(1) De methode "werkt" slechts in een deel der

gevallen.

- Aangezien het meenemen van produkten van variabelen in enkele

gevallen slechtere resultaten oplevert kunnen we ·stellen dat

Het selecteren van geschikte variabelen behalve vermindering van

rekentijd en geheugen nog een meer fundamenteel aspect heeft.

Het medenemen van ongeschikte variabelen kan n.l. de resultaten

ongunstig binvloeden (DATA IV en X).

- We hebben de indruk dat voor het bouwen van een adekwaat model

een uitbreiding van een lineair model naar een kwadratisch model

enz. het zinvol is telkens de ongeschikte variabelen te verwijderen.

Nader onderzoek naar de waarde van de geschetste selectieprocedure

is echter nodig. Met name de werking ervan bij benadering met ortho

normale functies zoals in paragraaf 2.7.5. is aangegeven zou ~oeten

worden onderzocht.

(1) Dit hadden we op grond van theoretische overwegingen in

par. 2.7.1. en 2.7.3. al verwacht.
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3.3. RET PROGRAMMA PATLIN 3. (Appendix B)

Er was behaefte aan het doen van simulaties aan iets meer aan

sprekende voorbeelden.

Daartoe is het programma PATLIN 3 geschreven.

Het is geschikt voor het berekenen van de regressievergelijking van

y op 16 variabelen. Deze variabelen kunnen reeel zijn. Wij hebben

echter binaire variabelen gebruikt.

Er kunnen maximaal 50 patronen worden verwerkt. De patronen bestaan

uit figuurtjes zoalserin figuur 19 enkele zijn aangegeven.

~ ~ ~~

~'~

~

~

~
figuur 19

Het toekennen van een meetvektor ~ aan de patronen gebeurde zoals

in figuur 20 is aangegeven.

figuur

Xi is binair

1
0 alshet overeenkomstige

Xi = hokje blank is

1 als het overeenkomstige
hokje zwart is.

Al spoedig bleek dat voor dit soort voorbeelden de matrix. singulier

werd. Dit komt doordat teveel en vooral afhankelijke variabelen in

de regressie worden meegenomen.

Daarom is getracht althans een klasse van singulariteiten te

elimineren.

De methode daart~e was als volgt

y . e e
De matrix ~is symmetrisch. Daarom kunnen we de i- rij en de i

kolom te elimineren indien we reden hebben aan te nemen dat de

variabele Xi een singulariteit veroorzaakt t of liever geen nieuwe

informatie oplevert.
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I.h.a. is een matrix singulier ala een of meer van de rijen (of

kolommen) een lineaire combinatie van een of meer der andere

rijen (of kolommen) is.

In Patlin 3 echter wordt alechta gekeken naar

- Rijen met nullen.

De betreffende rij en kolom (aymmetriach !) wordt geelimineerd.

D.w.z. dat de daarb~j behorende variabele niet in de regressie

vergelijking wordt opgenomen.

Paren rijen die afhankelijk zijn.

Een der betreffende rijen (en kolom !) wordt geelimineerd.

Dit gaat als volgt

Stel de rijen i en j zijn afhankelijk.

Elimineer rij en kolom i als I tr . I ..( J~ )
YXi ..... YX j

Elimineer rij en kolom j als \ tr ),.1(J'" ,yx. yx.
1. J

In figuur 21 is het flow diagram gegeven. Hierin zijn de print

opdrachten e.d. niet vermeld. De naamgeving der variabelen en

arra;ys is overeenkomstig PATLIN 1.
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inlezen data

- -bereken .! en Y

berekenen COy IX

berekenen COVXX

elimineren van

"nul" rijen en kolommen

elimineren van

afhankelijke rijen

en kolommen

-1berekenen COY XX

bereken WEEGF

bereken VARRED

bereken E Iy-f'(.!»)

bereken perc.fouten
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We zullen nu een aantal simulaties met PATLIN 3 bespreken.

Voor beeld 1.

Patronen volgens figuur 22

Vervormde letters A en B

Y' = 0



- 81 -

De resultaten zijn :

r(~) = 1.08}33 - 0.75 x
3

+ 0.0625 x4 - 1.0 x
5

+ 0.25 x6

- 0.3125 x
7

+ 1.0 x8 + 1.0 x
9

+ 0.5 x10

- 0.1875 x11 - 2.125 x12 - 0.875 x13 + 0.5 x14

+0.0625 x15 + 1.0625" ~16

Het foutenperceritage bedraagt 16%.

De beste variabele is x12

Foutenpercentage 25%.

Aangezien er 12 patronen waren herkent de volledige regressie

functie een patroon meer.

Voorbeeld 2.

Dit voorbeeld toont aan dat het verwijderen van ongeschikte

variabelen van eminent belang is.

De data zijn weergegeven in figuur 23.

Het foutenpercentage bedraagt 83,3%.

De methode wijst als beste variabele aan : x
9

•

De regressievergelijking van y op x
9

luidt

r(~) = 1 - x9

Foutenpercentage 0%.

Door het meenemen van de ongeschikte variabelen x1 tIm x8 wordt

een slecht foutenpercentage veroorzaakt.
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y = 0

y = 1

X
1

x2 x3
x4 x5 x6
x7 x8 x9

figuur 23.

Voorbeeld 3

DATA

letter L

Y = 0

letter T

Y = 1

figuur 24.

Het programma;P~TLIN3 elimineert de variabelen x
2

, x4, x
5

, x
6

, x8.
De resulterende regressievergelijking is :

Foutenpercentage 0%.

x7 is de beste variabele.

r(~) = 0.7 - 0.7 x7
Foutenpercentage 16%.
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3.4 ALGORITHMEN EN FOUTENKRITERIA

In paragraaf 2.8 stelden we dat het 'gebruik van een kwadratisch

kriterium bepaalde nadelen had. We stelden daar voor om andere kri

teria te hanteren en het minimum met behulp van een algorithme te

bepalen.

Bij de simulaties deden zich een aantal problemen voor die we

thans zullen aanduiden :

1. In verband met de gecompliceerde kriteria is de oplossing niet

expliciet mathematisch te berekenen.

2. Aangezien in het algemeen geldt dat :

Min i E ['Fly - r(~)~]}fO
zijn we genoodzaakt in de tijd tot nul naderende versterkings

faktoren te gebruiken.

3. Moeten we E rT~Y - r(~)}] schatten uit een of meerdere

re~lisaties ?

4. Hoe is de convergentie ?

We hebben de, vooralsnog niet bewijsbare indruk dat de convergentie

snelheid samenhangt met :

- de grootte van de versterkingsfaktor.

- de mate van overeenkomst in de topologie van model en proces.

- het aantal realisaties waaruit E [~ly - r(~)}] wordt geschat.

Voorop dient te worden gesteld dat de resultaten van het onderzoek

naar andere kriteria vooralsnog'niet tot een optimaal kriterium

hebben geleid. Daarom willen we door middel van een voorbeeld .enig

begrip kweken van wat we eigenlijk willen.

Theoretisch

In feite wensen we te minimaliseren :

Jp (y - r(x» dy d~
G

waarbij G het gebied is waarin geldt :
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Daartoe zouden we uitgaande van de kansverdeling p(y, ~) de kans

verdeling p (y - r(~»moeten berekenen.

Theoretisch onderzoek in deze richting is zeker nodig om van daar

uit een adekwaat kriterium te kiezen.

Praktisch

In figuur 11 in paragraaf 2.7.1. constateren 1I'e dat een lineair

r(~) niet in staat was besliseingen te nemen equivalent Bayes

beslissingen.

We schetsen nog eens figuur 11
A

f(~)

figuur 25.

~&
Het kwadratische kriterium leidt tot een vlak door de met x

gemerkte punten. Equivalentie met een Bayes-machine zou bestaan

ale r(~) door de met~ gemerkte punten ging.

Het is echter mogelijk een plat vlak door drie der met~ gemerkte

punten aan te brengen. Een dergelijk r(~) heeft betere resultaten

dan de r(~) die met het kwadratisch kriterium is gevonden.

Samen met de ovetwegingen van paragraaf 28 sterkt ons dit in de

overtuiging d'at ::
p

- Uitgaande van 'een r(~) van een bepaalde graad de optimale r(~)

moet worden b~paald door gebruik te maken van een ander kriterium

dan het kwadratische.
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Het programma Algori 5

Aangezien zoals aangeduid we niet op grond van theoretische over-

wegingen een kriterium konden kiezen hebben we op intuitieve wijze enke

le mogelijkheden afgetaat.De programma's Algori 1 t/m 4 hadden dua

danige resultaten dat we ze niet in dit verslag zullen opnemen.

Zonder te stellen dat de resultaten van Algori 5 al prachtig zijn menen

we toch dat uit deze resultaten blijkt dat er mogelijkheden aanwezig

zijn om ook practisch resultaten te bereiken met ingewikkelde kriteria.

In principe maakt Algori 5 gebruik van een kriterium als geschetst in

figuur 16.

De gegevens zijn die van tabel 6 en voor de versterkingsfaktbr van

het algorithmen geldt :

lim leN] = a"......
Het algorithme luidt

corn + 11 = CoCnl + ~[n] E[F (y"_ QT •.!>]

C [n + 1] = C (n] + t[nJ E[F (y - QT l>!:]

waarin

rCn] = 1/n
,. 1 m
1!: Cal = - ~ a

m f;'1 i

Wij kozen voorts voor 100 iteraties en m = 20.

Het globale flow-diagram is in figuur 26 aangegeven.De Fortran

tekst is ala appendix D opgenomen.
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Resultaten

We zullen slechta de foutenpercentages geven die door Algori 5

na 100 iteraties (~2 minuten) worden bereikt in vergelijking

met Patlin 1.

I II III IV V VI VII VIII IX X\

Patlin 1 0% 0% 50 % 12,5% 25% 50% 37,5% 50% 25% 25%
Algori 5 ./ ""., 56,25% 6,25% 25% 43,75% 37,5% 43,75% 50% 25%

Tabel 12

n = n + 1

bereken uit 20
rondom gekozen

patronen

E [F(y t(.!)]

en E [F(y - t(.!».!1

Bijregelen van

Co en 2.

Berekenen van

foutenpercentage

nee

ja
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In enkele gevallen blijkt dat de foutenperoentages sleohter zijn bij

Algori 5 dan bij Patlin 1.

Echter in de meeste gevallen zijn de resultaten van Algori 5 gelijk

of 'Deter.

Het effect van het gebruikte kriterium laat zich illustreren aan

figuur • Hierin is de frekwentieverdeling van het residu gesohetst

voor het"normale" kwadratisohe kriterium en voor de afregeling met

het door Algori 5 geohanteerde kriterium; beide voor data IV.

De resultaten zijn niet verwonderlijk aangezien

- het kwadratisohe kriterium ernaar streeft de afwijkingen nul te

maken.

het diskontinue kriterium de afwijkingen binnen de grenzen ±
probeert te krijgen.

Door deze overwegingen zijn we gesterkt in de hoop dat verdere

studie van de diskontinue kriteria zal leiden tot betere resultaten

dan het gebruikelijke kwadratisch kriterium. Anders gezegd : We hopen

dat verdere studie zal leiden tot het vinden van kriteria die meer

samenhang vertonen met het foutenperoentage aangezien dat in feite

het enig juiste afregelkriterium is.

PATLIN I data IV

-0.$ 0.$0

kwadratisch kriterium
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-to.$ "}
-+ i y - f'(.!)

speciaal kriterium

n = aantal malen dat een bepaalde afwijking voorkomt.
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4. SLOTBESCHOUWING EN SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK.

Zonder tot een afgeronde studie te zijn gekomen menen we toch dat een

aantal samenvattende opmerkingen kunnen worden gemaakt.

- de theorie der patroonherkenning kan worden ingebed in die van

de modelafregeling.

- tussen de twee schijnbaar verschillende benaderingen (Bayes-machine

en scheidingsvlakmethode)bestaat een relatie.

- het selecteren van goede variabelen is niet alleen zinvol omdat het

rekentijd en geheugen bespaart, maar het kan ook het herkennings

percentage gunstig beInvloeden.

- een niet lineaire patroonherkenner kan worden opgevat ala een

~ -machine die de ingangsvariabelen transformeert gevolgd door een

lineaire patroonherkenner.

- het kwadratisch kriterium is niet optimaal voor de afregeling van

een patroonherkenner.

Uit het verslag destilleren we een aantal suggesties voor nader

onderzoek.

- Equivalentie van de twee methoden van patroonherkenning.

We memoreren

Scheidingsvlak methode : E[ F i y - f~3)1J = mil';l.

Schatten van de kansverdeling : E (F (p(y = 1 ,.!) - f(.!)~] = min.

Onderzocht zou kunnen worden :

1. Aan welke voorwaarden moet F en f(~) voldoen om te mogen stellen

dat y = p(y = 1 I .!).

2. Indien het aantal kategorieen groter is dan twee wat is dan de

relatie van f(.!) met p(y 13).

- toepasbaarheid van de procedure om goede variabelen te selecteren.

We zagen dat bij orthogonaliteit van de variabelen de grootte van

het produkt C
i

tr inder'daad gelijk was aan de mate waarin
YXi

E (y - f(~)J 2 door meting van Xi kleiner werd. Indien de variabelen

gekorreleerd zijn is dit niet het geval.
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Onderzocht zou moeten worden :

1. Binnen welke grenzen moet de afhankelijkheid blijven opdat de

methode toch bruikuaar blijft.

2. In hoeverre is de methode bruikbaar om uit de herkenningen van

b.v. de lineaire regressie te bepalen wat de waarde van de vari

abele xi is in een regressie waarin ook hogere-orde tesamen

voorkomen.

- Mathematische relatie tussen het percentage fouten en de kans

verdeling van y - f(x). In paragraaf 2.5. toonden we aan dat de

waarde van E (y - f(~)] 2 een bovengrens aangeeft voor het percen

tage fouten.

Deze bovengrens is vrij grof.

Onderzocht zou moeten worden :

1. Kan door beter gebruik van de theoretische gegevens een engere

grens worden aangegeven ? Uit de simulaties kwam sterk de sug

gestie naar voren dat er een relatie bestond van de vorm

perc. fouten ~ Ely - f(.!»)

Een bewijs hiervoor hebben we niet kunnen vinden•

- Andere afregelkriteria dan het kwadratische.

Het onderzoek naar diskontinue kriteria en de afregeling daarvan

zou kunnen worden voortgezet.

- Benadering van f(~) met orthonormale funkties.

Bieden orthonormale funkties voordelen voor het vinden van

scheidingsvlakken.

Kan de methode om variabelen te selecteren hiermee in verband

gebracht worden? Daarbij denken we aan de resultaten van het

theoretisch onderzoek in paragraaf 2.7.5.
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- Onderzoek naar de konvergentievan de algorith~en speciaal bij

diskontinue kriteria. In samenhang daarmee de vraag of er be

trouwbaarheidsintervallen zijn aan te geven.

- Konstruktie van een rekenmachine, die gebruikmakend van selectie

van variabelen een optimaal niet lineair model bepaalt.

Dit niet lineaire model moet worden uitgedrukt in termen van de

I-machine.

- Rubricering van de literatuur naar de verschillende aspecten.

1. Bayes-machine of scheidingsvlakmethode.

2. Keuze van de attributen.

3. Expliciet - mathematisch of algorithmisch.

4. De in dit onderzoek niet naar voren gekomen heuristische

methodes.

f
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Appendix A rekenmachine programma PATLIN 1

Met het programma PATLIN 1 zijn de simulaties van paragraaf 3.1.

uitgevoerd. Figuur 17 geeft het flow - diagram.

De Fortran tekst luidt :
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DISK OP~RA1ING SYSTEM/360 FORTnA~ 360!\J-FO-451 21

D I' ,t \1 ~ I J hi CD VY X (4), CD VXX 1/+ ,'t> f WEE GF (4 ) ,V A;?, i< ED I It> , XYI 16, 5 ) , PX I 5 )
j) I >,' t "J ~J I Q f'~ l I 4) ,/.\ I 4 )

It~)XXl),::;)

U:f\,) (.1, 10) XY
]J F]1~~r ( LO FI.O)

In 30 1=1,5
~; U;>~X=l.
ILl 20 J = 1,1 6

2S SU~X::: Su~X + XYlJ,I)
PXl I) ::: SU~1X/16

JO PXA(I,I)= PX(l)
,nITE (3,32)

32 fO~MAI (II' GEMIDUELDEN VAN X EN y tIl)
W{ I r f (j,'~3) p X

33 FJ~~Ar (' ',5F9.5)
OJ 4 a I '-= 1,4
II ::: J+1
DJ 35 J ::: I I ,'.>
SU~XX - o.
UJ 34 K=1,16

34 SU~XX=SUMXX+ XY(K,I}*XY(K,J)
iJXX( 1 ;J) ,: surwiXXIl6

35 PXX(J,I) = PXXlI,J)
It 0 CJ 'H r \I U::

~"?IrE(3,41)

41 FCHM~T (II' MArfUX Kt\~$ XI EN XJ IS EEN 'II)
'..JlITF (3,tt2) (I PXXlI,J),J=1,5)t! = 1,5)

4? FJ~"'l"\l (SF9.S)
OD 4.5 1= 1,4

4j :JvYX(l) = PXX(I,5) - PX(I)ii·PX(5}
\H[T[ (J,46)

46 FJ~~AT III' :OV~RI~NTI~S TUSSEN X EN Y 'II)
L4~ I TF: I J, 4· 7) COVYX

't7 FJRM~ 1 I '+F 9. 5)
!JD :;0 I = l,lt
DO 48 J = 1,4
:JVXXlI,J) :: PXX(I,J} - PX(U*PX(J}

,'I f3 : J vXXI J , I) =: : 0 vXx( I , J )
:'>0 C~'\H1\JU=

Wr{ IrE. (3,::> 1 )
jl FJ~~AT (II' COV4RIANTIEHATRIX VAN X 'II)

\<I ~ r I E (3 , ~ 2 ) « CuVxX(I • J) ,J= 1 ,4-) , I:: 1 ,4 )
52 FOR~AT ( 4F9.5)

CALL ~I~V ( cnVXX,4,D,L,M)
~:'{ IrE (3,!..i 5 )

35 F]M;I\T III' D[TER~HNA:\jT 'II)
\oIfUTE (J,56) D

5& FJHiAf (F'J.5)
W~ITE (3,60)

00 FllMAT 11/ 1 GlINVERTEEROE COVARIANTIEMATRIX 'II)
W~ITE 13,52) (I COVXXH ,J) ,J = 1,4),I = 1,4)
CALL GMP~U ( COVYX,COVXX,WEEGF,1,4,4)
W~ITE (3,65)

~~ FU1M~r (II' RfGRESSIECUEFflCIENTEN 'II)
WRITE (3,33) WEEGF
CALL ~MPRJ I :OVYX,WEtGF,VARREO,1,4,1)
W,UTE (3,66)

b6 FJRMAT III' VARIANTIERtDUCTIES 'II)



- 95 -

Appendix B Rekenmachine programma PATLIN ,

Met de in deze appendix opgenomen Fortran-tekst zijn de in

paragraa! ,.,. behandelde simulaties uitgevoerd.

De Fortran-tekst luidt :
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DISK OPERATING SISTEM/360 FORTRAN 360N-FO-451 21

AA~TAL PATRCNEN ='12)

10

12

15

17
16

18

20

25

30

34
35
40

41

42
43

45

46

GO
65

70

71
75

201

DI .M ENS ION COV YX (16) , coVXX ( 16, 16) , WEE GF ( 16) , VA It RED (1 6) , XI (5 0 , 1 7) ,
1PX(17) ,PXX(17,17) ,L(16) ,~t(16) ,NPRBST(16)

DIMENSION SINGI (16) ,SINGJ (16) ,NVERDW (16)
READ(1,10) N,Nf,NP1, «XI (I,J),J=1,NP1) ,I=1,NP)
FORMAT (3121 (80F1'O»
WRITE (3,12) N,Nf
FORMAT (I' AANTAL VARIABEL8N ='12,'
WRITE (3,15)
FORMAT VI' DATA'II)
DO 17 I= 1 , NP
WRITE (3,16) (XI(I,J),J=1,NP1)
FO'P.MAT (5X,16F3.0,F5.0)
DO 20 I=1,NP1
SUMX= O'
DO 18 J= 1, NP
SUMX=SUMX+XI (J,I)
PX (I)=SUr1X/NP
PXX (1,1) = PX (I)
WRITE(3,25)
FORMAT VI' G"EMIDDELDEN VAN XEN Y'II)'
WRITE(3,,30) (PX(I) ,I=1,NP1)
FORMAT (F9'S)
DO 40 1= 1 , N
IP1=I+1
DO 35 J= I P 1, NP 1
SUMXX=O.
DO 34 IJ= 1, NP
SU MXX= S UMIX +XY (IJ, I) *XI (IJ, J)
PXX(I,J)=SUMXX/NP
PXX (J ,I) =PXX (I, J)
CON'!' INUE
WPITE (3,41)
FORMAT (II' MATRIX KANS XCI) EN X(J) IS EEN 'II)
DO 4 3 1= 1 , NP 1
WRITE (3,42) (fXX(I,J),J=1,NP1)
FOmlll. T (j 12F 9. 5/63X, SF '3 .5/)
CONTINUE
DO 45 I=1,N
COVYX (I) =PXX (I, NI'1) -PX (I) .PX (MI'1)
tmITE (3,46)
FORMAT (II' COVARIANTIBS TUSSEB X EN Y 'II)
wrITE (3,30) (COVIX(I) ,I=1,N) -
DO 65 1= 1, N
DO 6 0 J = 1, N.
COVXX (I, J) = PXX (J, I) -PA (I) *PX (J)
COVXX(J,I) =COVXX (I,J)
CONT INUE
WRITE (3,70)
FOPMATVI' DE COVABIANTIEMATBIX VAN X '/~

DO 75 1= 1, N
WRITE (3,71) (CQVXX (I, J) , J= 1, N)
FO'PMAT(j' ',10F11.5/45X,6F11.5/)
CONTINUE
JTOT=O
MEL IM=O
DO 201 I=1,N
NVERDW(I)=O
DO 215 I=1,N
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25/0'J/67 FOflTMA1N

SUMXX=O-
DO 205 J= 1, N

205 SU!1XX=SUMXX+ADS (COVXX (1,J»
IF (SUI1XX-:)-0000 1) 206,206,210

205 WR1TE(.3,207) I
207 FOnMAT(/' RIJ EN KOLOM',I4,' ZIJN GEElIMINEERD')

GO TO 21~

210 J TO T=J TO T+ 1
~ pp, ES'r( JTOT) =1

21~) CONTINUE
JTOT M1 = JTOr-1
DO 3 'j 0 1= 1, JT OT M1
NTEST=O
DO 217 ID=1,NELIM
IF (NVennW (ID)-I) 217,216,217

216 NTEST=NTEST+1
217 CON TIN UE

IP(NT:ZST) 350,21 E,350
218 IF 1= 1+ 1

DO 325 J=IP1,JTOT
NTEST=O
DO 22:> ID=1,NEL1M
IF(NVE!1DW(ID)-J) 220,219,220

219 NTEST=NTEST+1
220 CONTINUE

IF(NTEST) 325,221,325
221 II:NPREST (I)

JJ=NPt1EST (J)
DEL=1-

222 K=O
Df;L= DEL/ 10-

223 K=K+1
IF (K-JTOT) 224,224,222

. 224 f:K=NPREST (K)
IF(COVXX(II,KK)} 226,225,226

225 IF(COVXX~J,KK» 325,227,325
226 IF (COVXX(JJ,KK» 227,325,227
227 IF (ABS (COVXI (II,KK) )-DEL) 223,228,228
228 IF(ABS(COVXX(JJ,KK»-OEL) 223,229,229
229 BIGI=COVXX(II,KK)

BIGJ~COVXX(JJ,KK)

DO 230 K= 1, JTOT
KK=NPREST (K)
SINGI~}=COVXX(II,K~)/nIG1

2JO SINGJ(K)=COVXX(JJ,KK)/BIGJ
SUMXX=O-

DO 240 K= 1, JTOT
DIF=SINGI (K)-SINGJ (K) .

2QO SUMXX=SUMXX+ABS (DIP)
IF (SUMXX-O.OOOO 1) 245,245,325

24') IP(COVYX (II» 250,246,250
246 IF(COVYX(JJ» 250,255,250
250 IP(AflS(COVYX(II»-ABS(COVYX(JJ») 260,255,255
255 WRITE(3,2:>7) II

NEL Il'!=N EL 1M + 1
NVEROW (N SLIM) =11
GO TO 325

260 WRITE(3,207) JJ
NELl fI!= NELl l'l+ 1
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25/09/67 Fo~rMAIN

NVERDH (NEtIM)=JJ
325 CONTD: UE
350 CO~TINUE

DO 40) J= 1, NELIM
r=o

355 1=1+1
IF (I-JTOT) 356,356,400

356 IF(NPP.EST(I)-NVERDW(J)) 355,357,355
3 5 7 ,J TO T=J TO T- 1

DO 360 II=1,JTOT
III' l=I1+ 1

360 NP!7EST(lI) =NPRES'l' (IIP1)
GO TO 355

400 CONTINUE
DC 45:> I= 1 , Jr or
1I=NPHEST (1)
DO 425 J= 1,JTOT
JJ"'NPREST (J)

425 COVXX (I,J)=CCVXX (II,JJ)
450 COVYX (I)=COVYX (II)

i·m IT E (3 ,4 5 1 )
451 FOPMAT VI' GE~EDUCEEnDE MATRIX1~

DO 41)3 I=l,JTOT
453 IflUTE (3,71) (CCVXX (I,J) ,J=l ,J'l'OT)

t{ III TE ( 3 ,454)
454 POqMAT(II' G8RP.DUCEERDE COVARIANTIEVECTOR'II)

WRITE(3,lO) (COVYX (I),I=l,JTOT)
WRITE (3,4:'5)

!l 5 'j Fan MAT (II' DE RES r ERE NDE V 1m I An fr. EN Z IJ N ' I)
tEnTE( 3, 456) (tJPREST (1) ,1=1 ,JTOT)

~56 FORMAT( 1614)
CALL APP,7\Y (2,JTOT,JTOT, 16, 16,COVXX,COVXX)
WRITE(3,71) COVXX
CALL MINV (Covxx,JrOr,D,L,M)
CALL GMPnD (COVYX,COVXX,WBEGF,l,JTOT,JTOT)
CALL ARRAY (l,JrOT,JrOr, 16, 16,COVXX,COVXX)
WTUTE (3,8:))D

80 FOflMA'r (II' DErERMINANr VAN COV-XX='F9.S/)
vlr. IT E (3,85)

85 Fon~AT VI' GEINVEBrEERDE COVABIANTIEMATRIX 'II)
DO 06 I= 1, Jr or

86 WRITE (3,71) (COVXX(I,J),J=l,JTOT)
WRITE (3,90)

90 FO"MAT (II' REGRESSIECOEFFICIGNTEN111)
95 WRITE (3,71) (WEEGF(I),I=l,JTOT)

DO 100 I=l,JTOT
100 VA IH!ED (1) = COV YX (I) .WEEGF (I)

WRITE (3,10S)
lOS FORMAT VI' V.HlIANrIEREDUCTIES'II)

wn1TE (3,71) (VA!1RED(I),I=l,J'IOT)
CONST= I'X (NP1)
DO 109 1= 1,JTCT

IJ=NPREST (1)
108 PX(I)=PX(IJ)

DOll:> 1= 1 , Jr cr
110 CONST=CONST-WEEGF (I) .Pl{ (I)

wnITE (3,115) CONST, (WEEGF (I) ,l,I=1,JTOT)
115 FonNAT

1 VI' REGr,8SSIEFUNcrIE = 1F9 t S,(5(F9 t S,'X(1,I2,') ')/))
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25/09/67 FORTMAIN
pas RES= Oe
NfOUT=O
~:ONBES=O

DO 140 J=1,NP
FX=CONST
DO 118 I= 1,JTOT
K=NPPEST (I)

118 FX=FX+W:::r::GF (I) *XY (J ,K)
~EST=XY(J,NP1)-FX

pcsnEs=POSRES+AES (lUSr)
IF(FX-OeS) 120,123,126

120 WI1ITE (3,121) XY(J,NP1)
121 FOT?Ml\T VI' Y IS ',F3e O,' YDAK IS ,0')

IF (XY (J,NP1» 140,140,132
123 WRITE (3,124) XY (J,NP1)
124 FORMAT VI' Y IS ',F3-0,' YDAK IS ONBESLIST')

NONBES=NounzS+1
GO TO 140

126 WR IT E (3, 127) XY (J, NP 1)
127 FORM1l.T(II' Y IS ',F3-0,' YtAK IS 1')

IF(XY(J,NP1» 140,132,140
132 NFOUT=NFOUT+1
140 CONTINUE

P.ES I DU= pos nES I Nf
WnIT E (3 , 148) RES I DU

148 FORMAT (II' HEr GE~IDDELDE RESIDU='Fg e 5)
PFCUT=NFOUT+NCNEES/2
PFeUT= prOUT IN P

149 FORMAT(//' DE FRAeTIE FOUTEN is'F9 e 5)
Wlu'rE (3, 1LJ9) fFOUT
END
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Appendix C Rekenmachine programma PATKWA 1

Simulaties van paragraaf 3.2.

Fortran-tekst :
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tISK OPIBATING SYSTEI1/3EO FORTRAN 3601l-PC-451 21

2

5

10
15

30

33

34

38

50

55
60

DI 11 ENSION CO VYJ (11) , CO VJ J (11 , 11 ) ,V AlliEr t11 ) , W! ! GF (11) , I Y ( 16, 5) ,
1 L (11) , l! t11)

READ(1,2) XI
FORMAT (80 Fl-0)
Cov YX (1 ) =0 •
DO 5 1= 1,16
CCV IX (1)= COVYX (1) +XY (1,5)
CCVYI (l)=CCVYI (1)/16
DO 15 J=1,4
JP1=J+l
COVYX (JP1) =0.

. DO 1 C 1= 1, 16
COVIX (Jf l)=CCVYI (JP1) +XY (l,J).ll (1,5)
COVIX(JP1)=COVYX(JP1)/16
JF1=5
DC 30 1=1,3
IF1=I+l
DO 25 J= IP 1, 4
JP 1=JP 1+ 1
COVYX (JP 1) =0.
DO 20 II =1,16
CO VYX(JP 1) =CO Vt J (JP1) + XY(II ,5).1 Y(II, I) .XY (II, J)
COVII (JP 1) =COVIJ (JP1) /16
CONTINUE
COVXI(l,l)=l
DO 34 J=1,4
JP1=J+l
COVXX (1,JP1)=0
DO 33 1=1,16
COVXX (1 ,JP1)=CCVIX (1,JP1) +XY (l,J)
COVXX(1,JP1)=COilJ(1,JP1)/16
COVXX(JP1,1)=COVIX(1,JP1)
JP1=5
DC 45 1= 1,3
IF1=I+l
DC 40 J=IP1,4
JPl =JP 1+ 1
COVXX (1,JP1)aO
DO 38 11=1,16
CO VXX( 1 , JP 1) =C 0 YI 1 (1 , JP1 ) + I Y(II ,I) • I Y(11, J)
COVXX(1,JP1)=COVlJ(1,JP1)/16
COVIY tJP1,l)=COVXX (1,JP1)
CONTINUE
I Pl= 1
DO 60 1= 1,4
JP1=IFl
IPl =IP 1+1
DO 55 J=I,q
,JP l=JP 1+ 1
COVXX(IP1,JP1)aO-
DO 50 11= 1,16
CCVXX(IP1,JP1)=CCVJ1(IP1,JP1)+JI(II,I).XY(II,J)
COVXX(IP1,JP1)=CCV11(IP1,JP1)/16
COV XX (JPl ,IP 1) =CCVXX (I P 1, JP 1)
CONTINUE
I Fl =1
DC 100 1= 1,4
IP1=Ifl+1
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31/10/6, FOR~M1IN

JP1=5
DO 90 11=1,3
IIP1=II+1
DC 80 J=IIF1,4
JP1=Jf1+1
COV XX fI k 1, J P1) =0 •
DO , 0 IJ =1 , 16

70 COVXX (IF1,JP1)=CCVXX(IP1,JP1) +XY(IJ.I) .:XY(IJ,lI).JY(IJ,J)
COVXX(IF1,JF1)=CCVXX(IP1,JP1)/16

aD COVIX(JP1,IP1}=CCV~X~P1,JP1)

90 CONT IHU E
100 CONTI NUE

IP1 =5
DO 15 C 1= 1,3
lIP 1=1+ 1
DC 14C J=IIP1,4
IF1=IF1+1
JP1=5
DO 13011=1,3
JJP 1=11+ 1
DO 12C JJ=JJP1,4
JP 1 =JP 1+ 1
COVII(IP1,JP1)=O
DO 11 C I J =1 , 1 6

110 COVXX (IP 1, JP1) =C0111 (I P1 ,JP 1) + J 1 (I J ,I) 4fY (IJ, J) .XY (IJ, I I)
1.XY(IJ,JJ)
COVXX(IP1,JP1) =CCVJ1(IP1,JP1 )/16

120 COVXX IJP1,IP1}=CCVXX(IP1,JP1)
130 CONTINUE
1110 CONTINUE
150 ceNT I 'N UE

WBITE (3,151)
151 FORMAT VI' CCVUlIANTIEIUTBIX '/1)

DO 1 6 C 1= 1, 11
160 WBITE(3,1E1) (CCV1~(I,J),J=l,11)

161 FORMAT{' ',11110-5)
i WELTE (3,162)
162 FORMAT (II' cev AliIANTIES ENZOVOORTS'II)

WBITE(3,163} COVYI
163 FORMAT (19- 5)

CALL r!INV (CCVXX,11,t,L,M)
WBIT E (3 , 164) t

164 FORMAT (//' tE tlTIRMlffAN'I=', F11.5)
WRITE (3,165)

H5 FORMAT(I/' G!INVUiTlEBDE COVABIA!TIE!AT!IX'II)
DC 166 .1= 1, 11

1EE WRITE (3,161) (COV'I(I,J) ,J=1,11)
CALL GlHED (CeVII,cOVXX,WEEG1.1,11.11)
WRITE (3,167)

167 FORMAT V/' BEGIUSSIECOEFPICIENTEN'//)
WDITE (3,163) WEIGl
DO 168 1=', 11

168 VAIlRED (I)=REEGF (I) .COVYX (1)
WRITE (3,169)

169 FORMAT VI' VJlBIANTIEBEtUCTIES'I/)
WRITE (3,163) VAtE!t
RESIDU=C'
NFOUT= C
NCNBES=C
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31/10/67 lCliTMAIN
DO 200 1= 1, 16
FX=WEEGF (1)
DO 114 J=1,4
JP1=J+l
IF (ABS ~WEEGF (JP1» -0-0000 1) nil, 1111,113

173 FX=FX+WEEGF(JP1).11(1,J)
174 ceNT I ~UE

IP1=5
DO 116 I 1= 1 ,4
lIP 1=11+ 1
DO 175 JJ=IIP1,4
IP1=lPl+1
IF (ABS ~WEEGF (IE1)) ';'0-00001) 176, 176,115

175 FX=FX+WEEGF(1Pl}.JY(I,II}.)l(I,J~

176 CONTINUE
WBI T E ( 3 • 22 C) F J

. 220 FORMAT(' FX IS',!11 eS}
BEST= XI (I, 5) -E)'
RESIDU=RI5Itt+ABS (BEST)
IF (ABS (RE5'1}-OeS) 1 €5, 180,183

180 NONDES=NONBE5+ 1
GO TO 185

183 NF~UT=NFOUT+l

185 IF (FX-OeS) 187,190,193
1 87 WHI T E (3. 188) XI (I, 5 )
188 FORMAT(/' Y IS',13-0,' ltAK.IS 0')

GO TO 200
190 WIUTE(3,191) XY(I,5}
191 FORMAT(/' Y 15',F3-0,' lDA' IS CfiBESIIST'}

GO TO 200
193 WRITE(3,194} Xl(I,5}
19£1 FORMAT (j' Y I5'F3 e C,' YDAI< IS ")
200 CONTINUE

RESIDU=RE5IDU/16
WHI TE ( 3 ,2 C1) B! 5I I V

201 FORMAT(//' HET GEM1DDELDE RESlnU =',F9-S)
PFJUT=NFOU'I+NONBES/2
PFOUT=PFOUT/16
WRITE(3,2C2}PFOU1

202 FORMAT(//' DE FRAC~1E FotTEN 1S',F9-S)
END
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Algorithmische programma's

De simulaties met ALGORI 5 (paragraaf 3.4.)



10

20

25

26
70

ee
100

105

110

115

140
150

160
SOC

- ....,"" -

IISK OPEBATING SYSTEM/3fO FORTRAN

DI~ENSION IY(16,5),WEEGF(Q),VEBWA(5)
BEAD (1,10)IY
FORMAT (8011-0)
CORST=O-
DO 15 I=1,iI
WEEGF (I) se_
DO SOC ICYCL=1,1CO
VERST=C-SjICYCL
DO 20 1=1,5
VERWA (I) =0.
DO 100 J= 1, 20
CALL R!NDUJ(I,15)
1=1+1
FX=CONS'I
DO 25 11= 1,4
FI: PI +W EEGF (II) .IY (I, I I)
RESIDU=XY(I,5)-IX
IF(AES(BESIIU)-O.45) 100,26,26
CONTINUE
VERWA (1)=VEBWA (1) +BESIDU
DO' 80 11= 1,4
IF1=II+1
VERWA (IP1) =VERWA (IP1)+BESIDU.ttP,II)
C'CNTINUE
DO 105 I=: 1,5
VERWA(I)=VEBWJ(I)/20-
CCNST=CONST+VEBS1.VEEWA(1)
DO 110 1=1,4
IE1== 1+1
WEEGF(I)=WEEGF(I)+VEBST.VEBWA(I11) ,
WRITE (3,115) CONS'!, (iEEGF (I) ,1= 1, q)
FORMA'I (' t, 5F10 - 5)
NFOUT=C
NCNBES=C
DC 150 1=1,16
PX=CCNST
DO 120 J= 1,4

FX=FX+WEEGJ (J) .XY (I,J)
RESIDU=XY(I,5)-FX
'IF(ABS(BESIDtl)-C-5) 150,135,140
HONBES=NONBES+1
GO TO 150
NFOUT=BFCOT+1
COBTI HUE
FFOUT=NCNEES/2.+B!OUT
PFOUT= FICUT/ 16.
WllITE(3,160) FleUT
FOBMAT(' lSACTIE IOUTEN',pgeS)
CONTINUE
END

3601-FO-451 21
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