
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: “Lý thuyết mạng Neuron và ứng dụng

trong nhận dạng tiếng nói.”

1



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giáo viên hướng dẫn: Tiến sỹ Quách Tuấn Ngọc

Người thực hiện: Nguyễn Đức Minh (A).

Lớp: Tin mềm 1 - K39.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 2 - Nhà 28 - Khu TT Nhà Dầu - Khâm Thiên - Hà

Nội.

Số điện thoại: 8511835

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

Nhan đề: Lý thuyết mạng Neuron vàỨng dụng trong nhận dạng tiếng

nói.

Nhiệm vụ chính của đề tài: Trình bày các kết quả nghiên cứu lý thuyết

phục vụ cho chủđề “Ứng dụng mạng neuron cho vấn đề nhận dạng tiếng nói”;

đồng thời xây dựng một phần mềm thử nghiệm Nhận dạng nguyên âm với mục

đích hiểu sâu hơn về cách thức mà một mạng neuron tiến hành việc phân loại các

tín hiệu tiếng nói.

Tóm tắt sơ lược: Ba chương đầu của luận văn chủ yếu chỉđề cập đến những

cơ sở lý thuyết về mạng neuron mà có liên quan đến vấn đề vấn đề nhận dạng

tiếng nói: các thành phần cơ bản của mạng neuron, lý thuyết học cho mạng

neuron, thuật toán học back-propagation cho mạng tiến đa mức, các mở rộng cho

mạng neuron hồi quy trễ. Chương thứ tư tập trung phân tích về Lý thuyết nhận

dạng tiếng nói mà chủ yếu là phương pháp tiền xử lý tín hiệu Filter Bank (để tạo ra

đầu vào cho mạng neuron). Ba chương 5, 6, 7 trình bày các bước Phân tích, Thiết

kế cho việc xây dựng phần mềm thử nghiệm nhận dạng nguyên âm đồng thời giới

thiệu đôi nét về kết quả cài đặt phần mềm. Chương 8 là chương Kết luận của luận
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văn.
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GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, người ta thường nhắc đến “Trí tuệ nhân tạo”

như là một phương thức mô phỏng trí thông minh của con người từ việc lưu trữ

đến xử lý thông tin. Và nó thực sự đã trở thành nền tảng cho việc xây dựng các thế

hệ máy thông minh hiện đại. Cũng với mục đích đó, nhưng dựa trên quan điểm

nghiên cứu hoàn toàn khác, một môn khoa học đã ra đời, đó là Lý thuyết Mạng

neuron. Tiếp thu các thành tựu về thần kinh sinh học, mạng neuron luôn được xây

dựng thành một cấu trúc mô phỏng trực tiếp các tổ chức thần kinh trong bộ não

con người.

Từ những nghiên cứu sơ khai của McCulloch và Pitts trong những năm 40

của thế kỷ, trải qua nhiều năm phát triển, cho đến thập kỷ này, khi trình độ phần

cứng và phần mềm đã đủ mạnh cho phép cài đặt những ứng dụng phức tạp, Lý

thuyết Mạng neuron mới thực sự được chú ý và nhanh chóng trở thành một hướng

nghiên cứu đầy triển vọng trong mục đích xây dựng các máy thông minh tiến gần

tới Trí tuệ con người. Sức mạnh thuộc về bản chất tính toán song song, chấp nhận

lỗi của mạng neuron đã được chứng minh thông qua nhiều ứng dụng trong thực

tiễn, đặc biệt khi tích hợp cùng với các kỹ thuật khác.

Một trong những ứng dụng kinh điển của mạng neuron là lớp các bài toán

nhận dạng mẫu, ở đó mỗi một mẫu là một tập hợp (hay một vector) các tham số

biểu thị các thuộc tính của một quá trình vật lý nào đó (ví dụ tín hiệu tiếng nói).

Ngoài sức mạnh vốn có, mạng neuron còn thể hiện ưu điểm của mình trong việc

nhận dạng thông qua khả năng mềm dẻo, dễ thích nghi với môi trường. Chính vì

vậy, có thể coi mạng neuron trước tiên là một công cụ để nhận dạng. Nhiều công

trình nghiên cứu, nhiều ứng dụng thực nghiệm đã được thực hiện trên mạng

neuron với mục đích nhận dạng và đã thu được những thành công to lớn.

Trước sự quyến rũ của các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, cùng bản tính tò mò

trước một lý thuyết mới chưa từng được nghiên cứu và sự động viên khuyến khích

của thày giáo hướng dẫn, tôi đã quyết định thực hiện những nghiên cứu ban đầu về
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Lý thuyết mạng neuron với một mục đích cụ thể là ứng dụng nó vào vấn đề nhận

dạng tiếng nói. Do thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp chỉ có hơn ba tháng, tôi

không có tham vọng xây dựng được một phần mềm nhận dạng tiếng nói hoàn

chỉnh.

Mục đích chính của bản luận văn là:

Trình bày các kết quả nghiên cứu lý thuyết phục vụ cho chủ đề

“Ứng dụng mạng neuron cho vấn đề nhận dạng tiếng nói”; đồng thời xây

dựng một phần mềm thử nghiệm Nhận dạng nguyên âm với mục đích

hiểu sâu hơn về cách thức mà một mạng neuron tiến hành việc phân loại

các tín hiệu tiếng nói.

Nội dung của luận văn

Phần I. Cơ sở lý thuyết mạng neuron cho vấn đề nhận dạng tiếng nói

Chương 1. Mở đầu.

Khái niệm về những thành phần và kiến trúc cơ bản của

mạng neuron.

Chương 2. Phương pháp học cho mạng tiến đa mức.

Các quy tắc học, mô hình học và thuật toán học (thuật toán

back-propagation) cho mạng tiến (feedforward) đa mức. Đánh

giá và cải thiện tính năng thuật toán back-propagation.

Chương 3. Các mở rộng cho mạng hồi quy trễ.

Mô hình mạng neuron hồi quy trễ và thuật tián back-

propagation mở rộng.

Chương 4. Nhận dạng tiếng nói và khả năng ứng dụng mạng

neuron trễ.

Xử lý filter bank cho tín hiệu tiếng nói và quan điểm ứng

dụng các mạng neuron trễ cho việc nhận dạng.

Phần II. Xây dựng phần mềm thử nghiệm nhận dạng nguyên âm
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Chương 5. Phân tích bài toán nhận dạng nguyên âm.

Phân tích yêu cầu bài toán và đề xuất phương án thực hiện.

Chương 6. Chiến lược thiết kế phần mềm.

Thiết kế các modul chương trình theo từng chức năng cụ thể.

Chương 7. Giới thiệu phần mềm cài đặt.

Trình bày đôi nét về cách thức cài đặt một số modul

quan trọng.

Phần III. Kết luận
Chương 8. Kết luận.

Xét về mặt lý thuyết, mạng neuron tương đối độc lập với bản chất các quá

trình vật lý cần nhận dạng mà tín hiệu tiếng nói là một ví dụ. Dựa trên quan điểm

nhận dạng mẫu, mạng neuron chỉ quan tâm tới các tham số đặc trưng của tín hiệu

tiếng nói và sử dụng chúng như đầu vào; sau một quá trình tính toán, đầu ra của

mạng neuron sẽ là các đánh giá cho phép dễ dàng biết được tín hiệu ban đầu thuộc

loại nào. Chính vì thế, trong phần trình bày về kết quả nghiên cứu lý thuyết (Phần

I), tôi có ngầm phân chia thành hai khu vực: ba chương đầu hoàn toàn nói về mạng

neuron, và chương cuối cùng chủ yếu nói về cách thức lấy ra các tham số đặc

trưng của tín hiệu tiếng nói. Do mục đích nghiên cứu lý thuyết của đề tài và cũng

do phần mềm thử nghiệm chưa được hoàn thiện, Phần II của bản luận văn chỉ

chiếm một số trang không nhiều (25 trang), nhưng cũng đã đề cập đến hầu hết

những quan điểm xây dựng phần mềm. Sau đây tôi xin giới thiệu những nét

kháiquát nhất về những nội dung đã thể hiện.

Lý thuyết Mạng neuron

Mạng neuron nhân tạo là một mô hình mô phỏng cấu trúc của bộ não con

người. Hai thành phần chính cấu tạo nên mạng neuron là các neuron (mô phỏng

các tế bào thần kinh) và các synapse (mô phỏng các khớp nối thần kinh). Trong

kiến trúc của một mô hình kết nối, các neuron chính là các nút mạng, được liên kết

với nhau thông qua các synpase, là các cung mạng.

Neuron là một đơn vị tính toán có nhiều đầu vào và một đầu ra, mỗi đầu
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vào đến từ một syanpse. Đặc trưng của neuron là một hàm kích hoạt phi tuyến

chuyển đổi một tổ hợp tuyến tính của tất cả các tín hiệu đầu vào thành tín hiệu đầu

ra. Hàm kích hoạt này đảm bảo tính chất phi tuyến cho tính toán của mạng neuron.

Synapse là một thành phần liên kết giữa các neuron, nó nối đầu ra của

neuron này với đầu vào của neuron khác. Đặc trưng của synapse là một trọng số

mà mỗi tín hiệu đi qua đều được nhận với trọng số này. Các trọng số synapse

chính là các tham số tự do cơ bản của mạng neuron, có thể thay đổi được nhằm

thích nghi với môi trường xung quanh.

Mạng tiến đa mức là một trong những kiến trúc mạng căn bản nhất, ở đó

các neuron được chia thành từng mức. Có ba loại mức: mức đầu vào bao gồm các

nút nguồn (không phải neuron) cung cấp các tín hiệu đầu vào chung nhận được từ

môi trường; mức ẩn bao gồm các neuron không quan hệ trực tiếp với môi trường;

mức đầu ra đưa ra các tín hiệu đầu ra cho môi trường. Lần lượt từ mức đầu vào tới

mức đầu ra, cứ tín hiệu đầu ra của một nút mạng thuộc mức trước sẽ là tín hiệu

đầu vào cho nút mạng thuộc mức tiếp sau. Từ kiến trúc này ta có thể hình dung

mạng neuron như một bộ xử lý thông tin có nhiều đầu vào và nhiều đầu ra.

Quá trình tích luỹ mạng (học) là một quá trình mà trong đó các tham số tự

do (các trọng số synapse) được điều chỉnh nhằm mục đích thích nghi với môi

trường. Đối với vấn đề học cho mạng neuron người ta quan tâm tới ba yếu tố sau:

* Quy tắc học: Phương thức nền tảng cho việc thay đổi trọng số

syanapse (ví dụ: Quy tắc học hiệu chỉnh lỗi, Quy tắc học kiểu Heb, ...).

* Mô hình học: Cách thức mạng neuron quan hệ với môi trường trong

quá trình học (ví dụ: Mô hình học với một người dạy, ...).

* Thuật toán học: Các bước tiến hành cụ thể cho một quá trình học.

Thuật toán Back-propagation là thuật toán học kinh điển nhất và cũng

được áp dụng một cách phổ biến nhất cho các mạng tiến đa mức. Nó được xây

dựng trên cơ sở Quy tắc học hiệu chỉnh lỗi và Mô hình học với một người dạy.

Thuật toán bao gồm hai giai đoạn tính toán: giai đoạn tiến mà các tín hiệu chức

năng đi từ mức đầu vào tới mức đẩu ra của mạng nhằm tính toán các tín hiệu lỗi;

giai đoạn lùi trong đó các tín hiệu lỗi quay trở lại từ mức đầu ra lần lượt qua các
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mức để tính các gradient cục bộ tại mỗi neuron. Để nâng cao tính năng của thuật

toán, có khá nhiều kinh nghiệm thực tế được nêu thành quy tắc mà không được

chứng minh một cách chặt chẽ.

Các mạng hồi quy trễ là một lớp kiến trúc mở rộng tích hợp quan điểm về

các synapse trễ và kiến trúc hồi quy dựa trên cơ sở mạng tiến đa mức. Một
synapse trễ bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh có trọng số riêng và đặc biệt là có

một toán tử trễ theo thời gian (z-n) nhằm quan tâm tới sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa

các neuron tại những tời điểm khác nhau. Lớp kiến trúc này được đưa ra để xử lý

các tín hiệu có đặc tính thống kê biến thiên theo thời gian như tín hiệu tiếng nói.

Lý thuyết Nhận dạng tiếng nói

Nhận dạng tiếng nói là Quá trình thu nhận và xử lý tín hiệu tiếng nói nhằm

mục đích nhận biết nội dung văn bản của nó. Đặc trưng của các âm thanh tiếng nói

hết sức đa dạng tuỳ theo các loại âm vị khác nhau, nhưng đơn giản và dễ xử lý

nhất vẫn là nguyên âm.

Nguyên âm là các âm vị được đặc trưng bởi nguồn âm tuần hoàn thuần tuý

và không bị chặn trong quá trình phát âm. Đặc trưng của nguyên âm thể hiện ở các

formants (tần số cộng hưởng) đầu tiên của tín hiệu trong miền tần số.

Nhận dạng mẫu là một trong những tiếp cận nhận dạng tiếng nói dựa trên

cơ sở so sánh các mẫu (các vector tham số đặc trưng cho đoạn tín hiệu cần nhận

dạng) bằng các thước đo khoảng cách mẫu mà không cần quan tâm quá nhiều tới

các tính chất âm học của tín hiệu. Tiếp cận này gợi ý cho chúng ta một quan điểm

ứng dụng mạng neuron dựa trên việc xử lý các mẫu tại đầu vào của mạng.

Quá trình xử lý đầu cuối filter bank là một trong hai phương pháp xử lý

tín hiệu tiếng nói với mục đích lấy ra các tham số đặc trưng của tín hiệu tiếng nói.

Các tham số đặc trưng sẽ là đầu vào cho bộ nhận dạng chính. Đặc trưng của một

đầu cuối filter bank là một dãy các bộ lọc thông dải, mỗi bộ lọc chịu trách nhiệm

một dải thông riêng trong phạm vi tần số cần quan tâm. Cách cài đặt thông dụng

nhất cho các filter bank là dựa trên phép biến đổi Fourier thời gian ngắn. Một tính

chất quan trọng thể hiện sự khác nhau giữa các loại filter bank khác nhau là cách

thức phân chia các dải thông cho các bộ lọc. Trong thực tế, người ta thường hay sử
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dụng một số kiểu phân chia không đều.

Khả năng ứng dụng mạng neuron trễ luôn được nhắc tới trong Lý thuyết

nhận dạng tiếng nói như là một minh họa mang tính kinh điển cho quan điểm sử

dụng mạng neuron. Tín hiệu tiếng nói cần nhận dạng sau khi lấy mẫu và lượng tử

được phân thành các đoạn theo thời gian (các frame); sau đó từng đoạn đó được

chuyển qua bộ xử lý filter bank rồi chuyển tới mạng neuron. Các frame sẽ được xử

lý một cách tuần tự sau các khoảng thời gian trễ cố định. Nhờ vào cấu trúc đặc biệt

dựa trên các synapse trễ, mạng neuron trễ có khả năng nắm bắt được những sự

biến thiên theo thời gian của đặc tính thống kê trong tín hiệu tiếng nói.

Phần mềm thử nghiệm Nhận dạng nguyên âm

Quá trình xử lý của mạng neuron dựa trên mô hình kết nối phân tán quy mô

lớn luôn gây khó khăn cho những người nghiên cứu trong việc hiểu ý nghĩa và

kiểm soát hoạt động của mạng. Mặt khác, bản thân Lý thuết mạng neuron được

xây dựng từ rất nhiều những kinh nghiệm thực tế. Chính vì thế, để phục vụ cho

việc nghiên cứu của bản thân, tôi đã tiến hành xây dựng một phần mềm mang tính

thử nghiệm trên bài toán Nhận dạng nguyên âm.

Tôi lựa chọn nguyên âm làm đối tượng nhận dạng vì đó là âm vị có đặc

trưng đơn giản nhất và dễ nhận dạng nhất, phù hợp cho một phần mềm thử

nghiệm. Điều này đảm bảo một tính năng nhất định cho phần mềm và không cần

phải thiết kế những mạng neuron quá lớn.

Tuy nhiên tính chất đó của nguyên âm không làm cho độ phức tạp của các

thủ tục xây dựng và thi hành mạng đơn giản đi một cách đáng kể. Điều này được

giải thích bằng đặc tính độc lập đối với bản chất đối tượng nhận dạng của mạng

neuron.

Phần mềm đã được xây dựng theo từng bước từ Phân tích, Thiết kế đến Cài

đặt. Phần mềm cài đặt vẫn chưa được hoàn thiện do thời gian quá gấp.
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Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 Mạng neuron - Mô phỏng trực tiếp bộ não con người

Lý thuyết về Mạng nơ ron nhân tạo, hay gọi tắt là “Mạng nơ ron”, được

xây dựng xuất phát từ một thực tế là bộ não con người luôn luôn thực hiện các

tính toán một cách hoàn toàn khác so với các máy tính số. Có thể coi bộ não là

một máy tính hay một hệ thống xử lý thông tin song song, phi tuyến và cực kỳ

phức tạp. Nó có khả năng tự tổ chức các bộ phận cấu thành của nó, như là các

tế bào thần kinh (neuron) hay các khớp nối thần kinh (synapse), nhằm thực

hiện một số tính toán như nhận dạng mẫu và điều khiển vận động nhanh hơn

nhiều lần các máy tính nhanh nhất hiện nay. Sự mô phỏng bộ não con người

của mạng neuron là dựa trên cơ sở một số tính chất đặc thù rút ra từ các

nghiên cứu về thần kinh sinh học.

1.1.1 Sơ lược về cấu trúc bộ não con người

Hệ thống thần kinh của con người có thể được xem như một hệ thống

ba tầng. Trung tâm của hệ thống là bộ não được tạo nên bởi một mạng lưới

thần kinh; nó liên tục thu nhận thông tin, nhận thức thông tin, và thực hiện các

quyết định phù hợp. Bên ngoài bộ não là các bộ tiếp nhận làm nhiệm vụ

chuyển đổi các kích thích từ cơ thể con người hay từ môi trường bên ngoài

thành các xung điện; các xung điện này vận chuyển các thông tin tới mạng

lưới thần kinh. Tầng thứ ba bao gồm các bộ tác động có nhiệm vụ chuyển đổi

các xung điện sinh ra bởi mạng lưới thần kinh thành các đáp ứng có thể thấy

được (dưới nhiều dạng khác nhau), chính là đầu ra của hệ thống.

Hình 1.1 Biểu diễn sơ đồ khối của hệ thống thần kinh
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Hai trong số những thành phần cơ bản của bộ não mà chúng ta cần quan

tâm đến như các yếu tố quyết định khả năng tính toán của bộ não là các tế bào

thần kinh (neuron) và các khớp nối thần kinh (synapse). Người ta ước tính rằng

có xấp xỷ 10 tỷ neuron và 60 nghìn tỷ synapse trong vỏ não con người.

Các neuron là các đơn vị xử lý thông tin cơ sở của bộ não với tốc độ xử lý

chậm hơn từ năm tới sáu lần các cổng logic silicon. Tuy nhiên điều này được bù

đắp bởi một số lượng rất lớn các neuron trong bộ não. Các synapse về cơ bản là

các đơn vị cấu trúc và chức năng làm trung gian kết nối giữa các neuron. Kiểu

synapse chung nhất là synapse hoá học, hoạt động như sau. Một quá trình tiền

synapse giải phóng ra một chất liệu truyền, chất liệu này khuếch tán qua các

synapse và sau đó lại được xử lý trong một quá trình hậu synapse. Như vậy một

synapse chuyển đổi một tín hiệu điện tiền synapse thành một tín hiệu hoá học và

sau đó trở lại thành một tín hiệu điện hậu synapse. Trong hệ thống thuật ngữ về

điện, một phần tử như vậy được gọi là một thiết bị hai cổng không thuận nghịch.

Có thể nói rằng tính mềm dẻo của hệ thống thần kinh con người cho phép

nó có thể phát triển để thích nghi với môi trường xung quanh. Trong một bộ óc

người trưởng thành, tính mềm dẻo được thể hiện bởi hai hoạt động: sự tạo ra các

synapse mới giữa các neuron, và sự biến đổi các synapse hiện có. Các neuron có

sự đa dạng lớn về hình dạng, kích thước và cấu tạo trong những phần khác nhau

của bộ não thể hiện tính đa dạng về bản chất tính toán.

Trong bộ não, có một số lượng rất lớn các tổ chức giải phẫu quy mô nhỏ

cũng như quy mô lớn cấu tạo dựa trên cơ sở các neuron và các synapse; chúng

được phân thành nhiều cấp theo quy mô và chức năng đặc thù. Cần phải nhận thấy

rằng kiểu cấu trúc phân cấp hoàn hảo này là đặc trưng duy nhất của bộ não. Chúng

không được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trong một máy tính số, và không ở đâu

chúng ta đạt tới gần sự tái tạo lại chúng với các mạng neuron nhân tạo. Tuy nhiên,

hiện nay chúng ta đang tiến từng bước một trên con đường dẫn tới một sự phân

cấp các mức tính toán tương tự như vậy. Các neuron nhân tạo mà chúng ta sử dụng

để xây dựng nên các mạng neuron nhân tạo thực sự là còn rất thô sơ so với những
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gì được tìm thấy trong bộ não. Các mạng neuron mà chúng ta đã xây dựng được

cũng chỉ là một sự phác thảo thô kệch nếu đem so sánh với các mạch thần kinh

trong bộ não. Nhưng với những tiến bộ đáng ghi nhận trên rất nhiều lĩnh vực trong

các thập kỷ vừa qua, chúng ta có quyền hy vọng rằng trong các thập kỷ tới các

mạng neuron nhân tạo sẽ tinh vi hơn nhiều so với hiện nay.

1.1.2 Mô hình của một neuron nhân tạo

Để mô phỏng các tế bào thần kinh và các khớp nối thần kinh của bộ não

con người, trong mạng neuron nhân tạo cũng có các thành phần có vai trò

tương tự là các neuron nhân tạo cùng các kết nối synapse.

Một neuron nhân tạo là một đơn vị tính toán hay đơn vị xử lý thông tin

cơ sở cho hoạt động của môt mạng neuron. Sơ đồ khối của hình 1.2 chỉ ra mô

hình của một neuron nhân tạo. Ở đây, chúng ta xác định ba thành phần cơ bản

của một mô hình neuron:

Một tập hợp các synapse hay các kết nối, mà mỗi một trong chúng được

đặc trưng bởi một trọng số của riêng nó. Tức là một tín hiệu xj tại đầu vào

của synapse j nối với neuron k sẽ được nhân với trọng số synapse wkj. Ở đó

k là chỉ số của neuron tại đầu ra của synapse đang xét, còn j chỉ điểm đầu

vào của synapse. Các trọng số synapse cuả một neuron nhân tạo có thể nhận

cả các giá trị âm và các giá trị dương.

Một bộ cộng để tính tổng các tín hiệu đầu vào của neuron, đã được

nhân với các trọng số synapse tương ứng; phép toán được mô tả ở đây tạo

nên một bộ tổ hợp tuyến tính.

Một hàm kích hoạt (activation function) để giới hạn biên độ đầu ra của

neuron. Hàm kích hoạt cũng được xem xét như là một hàm nén; nó nén

(giới hạn) phạm vi biên độ cho phép của tín hiệu đầu ra trong một khoảng

giá trị hữu hạn. Mô hình neuron trong hình 1.2 còn bao gồm một hệ số hiệu

chỉnh tác động từ bên ngoài, bk. Hệ số hiệu chỉnh bk có tác dụng tăng lên

hoặc giảm đi đầu vào thực của hàm kích hoạt, tuỳ theo nó dương hay âm.
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Dưới dạng công thức toán học, chúng ta có thể mô tả một neuron k bằng

cặp công thức sau:

(1.1)

và

yk= (uk+b) (1.2)

ở đó x1,x2,...,xm là các tín hiệu đầu vào; wk1,wk2,...,wkm là các trọng số synapse của

neuron k; uk là đầu ra bộ tổ hợp tuyến tính tương ứng; bk là hệ số hiệu chỉnh.

Hệ số hiệu chỉnh bk là một tham số ngoài của neuron nhân tạo k. Chúng

ta có thể thấy được sự có mặt của nó trong công thức (1.2). Một cách tương

đương, chúng ta có thể tổ hợp các công thức (1.1) và (1.2) như sau:

m

v kwkj x j
j 0

(1.3)

và

yk  (vk ) (1.4)

Trong công thức (1.3), chúng ta đã thêm một synapse mới. Đầu vào của

nó là:

x0=+1 (1.5)

và trọng số của nó là

wk0=bk (1.6)

Như vậy chúng ta vẽ lại mô hình của neuron k như trong hình 1.3.

Trong hình này, nhiệm vụ của hệ số hiệu chỉnh là thực hiện hai việc: (1) thêm

một tín hiệu đầu vào cố định là 1, và (2) thêm một trọng số synapse mới bằng

giá trị của hệ số bk. Mặc dầu các mô hình trong hình 1.2 và 1.3 là khác nhau

về hình thức nhưng tương tự về bản chất toán học.
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Các kiểu hàm kích hoạt

Hàm kích hoạt, ký hiệu bởi (v), xác định đầu ra của neuron. Dưới đây

là các kiểu hàm kích hoạt cơ bản:

1. Hàm ngưỡng: Đối với loại hàm này (mô tả trong hình 1.4a), chúng ta có

(1.7)

Trong các tài liệu kỹ thuật, dạng hàm ngưỡng này thường được gọi là hàm

Heaviside. Đầu ra của neuron k sử dụng hàm ngưỡng sẽ như sau

(1.8)

ở đó vk là đầu ra của bộ tổ hợp tuyến tính, có nghĩa là

m

vk wkj x j bk
j1

(1.9)

Một neuron như vậy thường được gọi là mô hình McCulloch-Pitts.

Hình 1.4 (a) Hàm ngưỡng, (b) Hàm vùng tuyến tính

(c) Hàm sigma với tham số độ dốc a thay đổi

2. Hàm vùng tuyến tính: Đối với loại hàm này (mô tả trong hình 1.4b),

chúng ta có


1,
(v) v,

0,


v 1
2


1
v 1

2 2
v 1

2

(1.10)
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Dạng hàm này có thể được xem như môt xấp xỷ của một bộ khuếch đại phi

tuyến.

3. Hàm sigma: Hàm sigma là dạng chung nhất của hàm kích hoạt được sử

dụng trong cấu trúc mạng neuron nhân tạo. Nó là một hàm tăng và nó thể hiện một

sự trung gian giữa tuyến tính và phi tuyến. Một ví dụ của hàm này là hàm

logistics, xác định như sau

(v) 1
1exp(av)

(1.11)

ở đó a là tham số độ dốc của hàm sigma. Bằng việc biến đổi tham số a, chúng ta

thu được các hàm sigma với các độ dốc khác nhau, như được minh hoạ trong hình

1.4c. Thực tế, hệ số góc tại v=0 là a/4. Khi tham số hệ số góc tiến tới không xác

định, hàm sigma trở thành một hàm ngưỡng đơn giản. Trong khi một hàm ngưỡng

chỉ có giá trị là 0 hoặc 1, thì một hàm sigma nhận các giá trị từ 0 tới 1. Cũng phải

ghi nhận rằng hàm sigma là hàm phân biệt, trong khi hàm ngưỡng thì không (Tính

phân biệt của hàm là một đặc tính quan trọng trong lý thuyết mạng neuron).

Các hàm kích hoạt được định nghĩa trong các công thức (1.7), (1.10), (1.11)

đều trong phạm vi từ 0 đến 1. Đôi khi có những yêu cầu xây dựng hàm kích hoạt

trong phạm vi từ -1 đến 1, trong trường hợp này hàm kích hoạt được giả định có

dạng đối xứng qua gốc toạ độ (hay có thể gọi là dạng phản đối xứng); nghĩa là

hàm kích hoạt là một hàm lẻ. Ví dụ, hàm ngưỡng trong công thức (1.7) bây giờ

được xác định như sau

1
(v)0

1

v 0
v 0
v 0

(1.12)

Hàm này thường được gọi là hàm signum. Với dạng tương ứng cho hàm

sigma chúng ta có thể sử dụng hàm tang hyperbol như sau

(v)=tanh(v) (1.13)

Việc cho phép một hàm kích hoạt kiểu sigma nhận các giá trị âm như trong công

thức (1.13) đem lại nhiều lợi ích về giải tích.
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1.1.3 Phản hồi (feedback)

Sự Phản hồi có mặt trong một hệ thống bất kỳ khi nào đầu ra của một

phần tử trong hệ thống có ảnh hưởng đến đầu vào của phần tử đó, tức là sẽ có

một hay nhiều đường đi khép kín trong việc truyền tín hiệu của hệ thống.

Phản hồi xảy ra hầu như mọi nơi của hệ thống thần kinh động vật. Hơn nữa,

nó đóng một vai trò chính trong trong việc nghiên cứu một lớp quan trọng của

mạng neuron đó là các mạng hồi quy (recurrent network). Hình 1.5a cho ta đồ

thị luồng tín hiệu của một hệ thống phản hồi đơn-vòng lặp, ở đó tín hiệu đầu

vào xj(n), tín hiệu bên trong xj’(n), và tín hiệu đầu ra yk(n) là các hàm của

biến thời gian rời rạc n. Hệ thống được giả định là tuyến tính, bao gồm một

đường đi tiến và một đường đi phản hồi được mô tả bởi các “toán tử” A và B

tương ứng. Từ hình 1.5a chúng ta đưa ra được quan hệ đầu vào-đầu ra như

sau:

yk(n)=A[xj’(n)] (1.14)

xj’(n)=xj(n)+B[yk(n)] (1.15)

ở đó các ngoặc vuông nhấn mạnh rằng A và B hoạt động như các toán tử. Loại bỏ

xj’(n) giữa công thức (1.15) và (1.16), chúng ta được

yk (n) 
A

1 AB
[x j (n)] (1.16)

Chúng ta coi A/(1-AB) là toán tử đóng vòng lặp (closed-loop operator) của

hệ thống, và AB như toán tử mở vòng lặp (open-loop operator). Nói chung, toán

tử mở vòng lặp là không giao hoán (ABBA).

Hình 1.5 Đồ thị luồng tín hiệu của một

hệ thống phản hồi vòng lặp đơn
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Xem xét ví dụ hệ thống phản hồi đơn vòng lặp trong hình 1.5b, với A là

một trọng số cố định w; và B là một toán tử đơn vị trễ z-1, mà đầu ra của nó trễ so
với đầu vào một đơn vị thời gian. Như vậy chúng ta có thể biểu diễn toán tử đóng

vòng lặp của hệ thống như sau

A
1AB  w

1wz 1

w(1wz 1) 1

Bằng việc áp dụng khai triển nhị thức cho (1-wz-1)-1, chúng ta có thể viết lại

toán tử trên như sau



 wwl z 1 (1.17)
1 AB l0

Như vậy, thay công thức (1.18) vào công thức (1.17), chúng ta có

yk (n) 


w
l0

wl z 1 (1.18)

Từ định nghĩa của z-1 chúng ta có

z-1[xj(n)]=xj(n-l) (1.19)

ở đó xj(n-1) là một mẫu của tín hiệu đầu vào đã bị trễ l đơn vị thời gian. Chúng ta
có thể biểu diễn tín hiệu đầu ra yk(n) như một phép tính tổng các mẫu hiện tại và

quá khứ của tín hiệu đầu vào xj(n)

(1.20)

Bây giờ chúng ta thấy rõ là tính chất của hệ thống phụ thuộc vào trọng số

w. Có thể phân biệt hai trường hợp đặc biệt sau:

|w|<1, tín hiệu đầu ra yk(n) hội tụ dạng hàm mũ; tức là hệ thống ổn định.

|w|1, tín hiệu đầu ra yk(n) là phân kỳ; nghĩa là hệ thống không ổn định.

Nếu |w|=1 thì sự phân kỳ là tuyến tính, và nếu |w|>1 thì sự phân kỳ có dạng

hàm mũ.

Tính ổn định luôn rất quan trọng trong việc nghiên cứu các hệ thống hồi

quy.

A
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Trường hợp |w|<1 tương ứng với một hệ thống có một bộ nhớ vô hạn theo

nghĩa là đầu ra của hệ thống phụ thuộc vào các mẫu của đầu vào mở rộng vô hạn

về quá khứ. Hơn nữa, bộ nhớ là suy giảm dần tức là ảnh hưởng của một mẫu quá

khứ giảm theo hàm mũ của thời gian.

1.1.4 Kiến trúc Mạng neuron

Trong bộ não con người, các tế bào thần kinh liên kết với nhau thông qua

các khớp nối thần kinh tạo thành những mạng lưới với kiến trúc vô cùng phức tạp

và đa dạng. Đối với các mạng neuron nhân tạo, chúng ta có ba lớp kiến trúc cơ bản

sau:

1. Các mạng tiến (feedforward) đơn mức

Trong một mạng neuron phân mức, các neuron được tổ chức dưới dạng

các mức. Với dạng đơn giản nhất của mạng phân mức, chúng ta có một mức

đầu vào gồm các nút nguồn chiếu trực tiếp tới mức đầu ra gồm các neuron

(các nút tính toán). Như vậy, mạng thực sự là không có chu trình. Nó được

minh hoạ trong hình 1.6 cho trường hợp ba nút đối với cả mức đầu ra và đầu

vào. Một mạng như vậy được gọi là một mạng đơn mức. “Đơn mức” tức là chỉ

có một mức, chính là mức đầu ra gồm các nút tính toán (các neuron). Chúng

ta không tính mức đầu vào của các nút nguồn vì không có tính toán nào được

thực hiện ở đây.

Hình 1.6 Mạng tiến với một mức neuron

2. Các mạng tiến (feedforward) đa mức

Lớp thứ hai của một mạng neuron tiến được phân biệt bởi sự có mặt của

một hay nhiều mức ẩn, mà các nút tính toán của chúng được gọi là các neuron

ẩn hay các đơn vị ẩn (thuật ngữ “ẩn” ở đây mang ý nghĩa là không tiếp xúc

với môi trường). Chức năng của các neuron ẩn là can thiệp vào giữa đầu vào

và đầu ra của mạng một cách hữu hiệu. Bằng việc thêm một vài mức ẩn, mạng



có khả năng rút ra được các thống kê bậc cao của tín hiệu đầu vào. Khả năng

các neuron ẩn rút ra được các thống kê bậc cao đặc biệt có giá trị khi mức đầu

vào có kích thước lớn.

Các nút nguồn trong mức đầu vào của mạng cung cấp các phần tử của

vector đầu vào; chúng tạo nên các tín hiệu đầu vào cho các neuron (các nút tính

toán) trong mức thứ hai (mức ẩn thứ nhất). Các tín hiệu đầu ra của mức thứ hai

được sử dụng như các đầu vào cho mức thứ ba, và như cứ vậy cho phần còn lại

của mạng. Về cơ bản, các neuron trong mỗi mức của mạng có các đầu vào của

chúng là các tín hiệu đầu ra của chỉ mức đứng liền trước nó (điều này có thể khác

trong thực tế cài đặt). Tập hợp các tín hiệu đầu ra của các neuron trong mức đầu ra

của mạng tạo nên đáp ứng toàn cục của mạng đối với các vector đầu vào được

cung cấp bởi các nút nguồn của mức đầu vào. Đồ thị trong hình 1.7 minh hoạ cấu

trúc của một mạng neuron tiến đa mức cho trường hợp một mức ẩn. Để đơn giản,

mạng được vẽ trong hình 1.7 là một mạng 5-3-2 tức là 5 nút nguồn, 3 neuron ẩn,

và 2 neuron đầu ra.

Mạng neuron trong hình 1.7 được gọi là kết nối đầy đủ với ý nghĩa là tất cả

các nút trong mỗi mức của mạng được nối với tất cả các nút trong mức tiếp sau.

Nếu một số kết nối synapse không tồn tại trong mạng, chúng ta nói rằng mạng là

kết nối không đầy đủ.

Hình 1.7 Mạng tiến kết nối đầy dủ với

một mức ẩn và một mức đầura

3. Các mạng hồi quy (recurrent network)

Một mạng neuron hồi quy được phân biệt so với các mạng neuron

không hồi quy ở chỗ là nó có ít nhất một vòng lặp phản hồi. Ví dụ. một mạng

hồi quy có thể bao gồm một mức đơn các neuron với mỗi neuron đưa tín hiệu

đầu ra của nó quay trở lại các đầu vào của tất cả các neuron khác, như được



minh hoạ trong hình 1.8. Trong cấu trúc được mô tả trong hình này, không có

một vòng lặp tự phản hồi nào trong mạng; tự phản hồi là trường hợp đầu ra

của một neuron được phản hồi lại chính đầu vào của neuron đó. Mạng hồi quy

trong hình 1.8 cũng không có các neuron ẩn. Trong hình 1.9, chúng ta minh

hoạ một lớp mạng hồi quy nữa với các neuron ẩn. Các kết nối phản hồi được

vẽ trong hình 1.9 bắt nguồn từ các neuron ẩn cũng như từ các neuron đầu ra.

Hình 1.8 Mạng hồi quy không có neuron ẩn

và không có vòng lặp tự phản hồi

Sự có mặt của các vòng lặp phản hồi, trong cả cấu trúc hồi quy của hình 1.8

và hình 1.9, có một ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng học của mạng và đến tính

năng của nó. Hơn nữa, các vòng lặp phản hồi bao hàm việc sử dụng các nhánh đặc

biệt gồm có các phần tử đơn vị trễ (ký hiệu là z-1), thể hiện một hành vi phi tuyến

động theo thời gian (cùng với giả sử rằng mạng neuron bao gồm các đơn vị phi

tuyến).

Hình 1.9 Mạng hồi quy có các neuron ẩn

1.2 Đặc trưng của Mạng neuron

Sau khi đã tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của các mạng neuron, chúng ta

có thể kể ra một số đặc trưng ưu việt mà mạng neuron có thể thu được từ việc

mô phỏng trực tiếp bộ não con người như sau:

1. Tính chất phi tuyến. Một neuron có thể tính toán một cách tuyến tính hay

phi tuyến. Một mạng neuron, cấu thành bởi sự kết nối các neuron phi tuyến thì tự

nó sẽ có tính phi tuyến. Hơn nữa, điều đặc biệt là tính phi tuyến này được phân tán



trên toàn mạng. Tính phi tuyến là một thuộc tính rất quan trọng, nhất là khi các cơ

chế vật lý sinh ra các tín hiệu đầu vào (ví dụ tín hiệu tiếng nói) vốn là phi tuyến.

2. Tính chất tương ứng đầu vào-đầu ra. Mặc dù khái niệm “học” hay “tích

luỹ” (training) chưa được bàn đến nhưng để hiểu được mối quan hệ đầu vào-đầu ra

của mạng neuron, chúng ta sẽ đề cập sơ qua về khái niệm này. Một mô hình học

phổ biến được gọi là học với một người dạy hay học có giám sát liên quan đến

việc thay đổi các trọng số synapse của mạng neuron bằng việc áp dụng một tập

hợp các mẫu tích luỹ hay các các ví dụ tích luỹ. Mỗi một ví dụ bao gồm một tín

hiệu đầuvào và một đầu ra mong muốn tương ứng. Mạng neuron nhận một ví dụ

lấy một cách ngẫu nhiên từ tập hợp nói trên tại đầu vào của nó, và các trọng số

synapse (các tham số tự do) của mạng được biến đổi sao cho có thể cực tiểu hoá sự

sai khác giữa đầu ra mong muốn và đầu ra thực sự của mạng theo một tiêu chuẩn

thống kê thích hợp. Sự tích luỹ của mạng được lặp lại với nhiều ví dụ trong tập

hợp cho tới khi mạng đạt tới một trạng thái ổn định mà ở đó không có một sự thay

đổi đáng kể nào của các trọng số synapse. Các ví dụ tích luỹ được áp dụng trước

có thể được áp dụng lại trong thời gian của phiên tích luỹ nhưng theo một thứ tự

khác. Như vậy mạng neuron học từ các ví dụ bằng cách xây dựng nên một tương

ứng đầu vào-đầu ra cho vấn đề cần giải quyết. Hãy xem xét ví dụ về việc phân

loại mẫu, ở đó yêu cầu đặt ra là quy cho một tín hiệu đầu vào mà thể hiện một đối

tượng hay sự kiện vật lý nào đó vào một trong số những lớp đã được xác định

trước. Điều cần làm ở đây là “đánh giá” các biên giới quyết định trong không gian

tín hiệu đầu vào bằng cách sử dụng một tập hợp các ví dụ để tích luỹ, và không

cần tới một mô hình phân bố xác suất nào. Một quan điểm tương tự đã được ngầm

định trong mô hình học có giám sát, trong đó hàm ý một sự gần gũi giữa sự tương

ứng đầu vào-đầu ra của một mạng neuron với phương pháp suy diễn thống kê phi

tham số (không cần một mô hình thống kê xác định trước cho dữ liệu đầu vào).

3. Tính chất thích nghi. Các mạng neuron có một khả năng mặc định là biến

đổi các trọng số synapse tuỳ theo sự thay đổi của môi trường xung quanh. Đặc

biệt, một mạng neuron đã được tích luỹ để hoạt động trong một môi trường xác

định có thể được tích luỹ lại một cách dễ dàng khi có những thay đổi nhỏ của các



điều kiện môi trường hoạt động. Hơn nữa, khi hoạt động trong một môi trường

không ổn định (các số liệu thống kê thay đổi theo thời gian), một mạng neuron có

thể được thiết kế sao cho có khả năng thay đổi các trọng số synapse của nó theo

thời gian thực. Kiến trúc tự nhiên của một mạng neuron cho việc phân loại mẫu,

xử lý tín hiệu, và các ứng dụng điều khiển luôn đi đôi với khả năng thích nghi của

mạng, tạo cho nó một phương tiện hữu hiệu trong việc phân loại mẫu thích nghi,

xử lý tín hiệu thích nghi, và điều khiển thích nghi. Như một quy tắc chung, có thể

nói rằng chúng ta tạo ra một hệ thống càng có khả năng thích nghi thì tính năng

của nó sẽ càng mạnh khi hệ thống cần phải hoạt động trong một môi trường

không ổn định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tính thích nghi không phải lúc nào

cũng đem đến sức mạnh; nó có thể làm điều ngược lại. Ví dụ, một hệ thống thích

nghi với những hằng số thời gian nhỏ có thể biến đổi rất nhanh và như vậy là có

xu hướng phản ứng lại những sự nhiễu loạn giả tạo, và sẽ gây ra sự suy giảm mạnh

về tính năng hệ thống. Để thể hiện đầy đủ lợi ích của tính thích nghi, các hằng số

thời gian của hệ thống nên đủ lớn để hệ thống có thể bỏ qua được sự nhiễu loạn và

cũng đủ nhỏ để phản ứng được với những thay đổi có ý nghĩa của môi trường. Vấn

đề này có thể được xem như một mâu thuẫn ổn định-mềm dẻo.

4. Tính chất đưa ra lời giải có bằng chứng. Trong ngữ cảch phân loại mẫu,

một mạng neuron có thể được thiết kế để đưa ra thông tin không chỉ về mẫu được

phân loại, mà còn về sự tin cậy của quyết định đã được thực hiện. Thông tin này

có thể được sử dụng để loại bỏ các mẫu mơ hồ hay nhập nhằng.

5. Tính chất chấp nhận sai sót. Một mạng neuron, được cài đặt dưới dạng

phần cứng, vốn có khả năng chấp nhận lỗi, hay khả năng tính toán thô (không

nhạy cảm lỗi), với ý nghĩa là tính năng của nó chỉ thoái hoá (chứ không đổ vỡ) khi

có những điều kiện hoạt động bất lợi. Ví dụ, nếu một neuron hay các liên kết kết

nối của nó bị hỏng, việc nhận dạng lại một mẫu được lưu trữ sẽ suy giảm về chất

lượng. Tuy nhiên, do bản chất phân tán của thông tin lưu trữ trong mạng neuron,

sự hỏng hóc cũng được trải ra trên toàn mạng. Như vậy, về cơ bản, trong trường

hợp này một mạng neuron sẽ thể hiện một sự thoái hoá về tính năng hơn là sự đổ

vỡ trầm trọng. Có một số bằng chứng thực nghiệm cho việc tính toán thô, nhưng



nói chung là không thể kiểm soát được. Để đảm bảo rằng mạng neuron thực sự có

khả năng chấp nhận lỗi, có lẽ cần phải thực hiện những đo đạc hiệu chỉnh trong

việc thiết kế thuật toán tích luỹ mạng neuron.

6. Khả năng cài đặt VLSI. Bản chất song song đồ sộ của một mạng neuron

làm cho nó rất nhanh trong tính toán đối với một số công việc. Đặc tính này cũng

tạo ra cho một mạng neuron khả năng phù hợp cho việc cài đặt sử dụng kỹ thuật

Very-large-scale-intergrated (VLSI). Kỹ thuật này cho phép xây dựng những

mạch cứng tính toán song song quy mô lớn. Chính vì vậy mà ưu điểm nổi bật của

VLSI là mang lại những phương tiện hữu hiệu để có thể xử lý được những hành vi

có độ phức tạp cao.

7. Tình chất đồng dạng trong phân tích và thiết kế. Về cơ bản, các mạng

neuron có tính chất chung như là các bộ xử lý thông tin. Chúng ta nêu ra điều này

với cùng ý nghĩa cho tất cả các lĩnh vực có liên quan tới việc ứng dụng mạng

neuron. Đặc tính này thể hiện ở một số điểm như sau:

* Các neuron, dưới dạng này hoặc dạng khác, biểu diễn một thành phần

chung cho tất cả các mạng neuron.

* Tính thống nhất này đem lại khả năng chia sẻ các lý thuyết và các thuật

toán học trong nhiều ứng dụng khác nhau của mạng neuron.

* Các mạng tổ hợp (modular) có thể được xây dựng thông qua một sự

tích hợp các mô hình khác nhau.

1.3 Biểu diễn tri thức trong Mạng neuron

Chúng ta có thể đưa ra định nghĩa về tri thức như sau:

Tri thức chính là thông tin được lưu trữ hay các mô hình được con người

và máy móc sử dụng để biểu diễn thế giới, phán đoán về thế giới và có những

đáp ứng phù hợp với thế giới bên ngoài.

Các đặc tính cơ bản của biểu diễn tri thức là: (1) thông tin gì thực sự được

biểu diễn; và (2) làm thế nào thông tin được mã hoá một cách vật lý cho việc sử

dụng sau này. Trong các ứng dụng thực tế của các máy “thông minh”, có thể nói



rằng một giải pháp tốt phụ thuộc vào một biểu diễn tri thức tốt. Điều đó cũng đúng

với các mạng neuron, một lớp đặc biệt của các máy thông minh. Tuy nhiên, các

dạng biểu diễn có thể từ các đầu vào thành các tham số bên trong của mạng là rất

đa dạng, và có khuynh hướng làm cho việc tìm ra một giải pháp thích hợp nhằm

biểu diễn tri thức bằng phương tiện mạng neuron trở nên một sự thách thức về

thiết kế.

Ở đây cần nhấn mạnh rằng mạng neuron lưu trữ thông tin về thế giới thực

bằng chính bản thân cấu trúc của nó kể cả về mặt hình dạng (topo) cũng như giá trị

của các tham số bên trong (có thể thay đổi được để nắm bắt môi trường). Một

nhiệm vụ chính của mạng neuron là học một mô hình của thế giới (môi trường)

xung quanh và duy trì mô hình đó đủ bền vững với thế giới thực để có thể đạt

được một số mục đính xác định cần quan tâm. Tri thức của thế giới bao gồm hai

loại thông tin sau:

Trạng thái thế giới đã biết, được biểu diễn bởi các sự kiện về những cái đã

biết; dạng thi thức này được xem như là các thông tin ban đầu.

Các quan sát (các đo đạc) về thế giới, thu nhận được thông qua các bộ

cảm biến được thiết kế để thăm dò môi trường mà trong đó mạng neuron

hoạt động. Nói chung, các quan sát này luôn bị nhiễu và sai lệch do nhiều

nguyên nhân khác nhau. Các quan sát thu nhận được như vậy cung cấp một

quỹ thông tin mà từ đó lấy ra các ví dụ (example) được dùng để tích luỹ

(training) mạng neuron.

Nói một cách cụ thể hơn, thông tin ban đầu có thể là những kiến thức về các

đặc trưng của môi trường cần nghiên cứu được sử dụng cho việc thiết kế mạng

neuron ban đầu trước khi đưa nó vào quá trình học hay tích luỹ.

Bản thân các ví dụ tích luỹ không được lưu trữ bởi mạng neuron, nhưng

chúng thể hiện những hiểu biết về môi trường sẽ được lưu trữ trong mạng neuron

thông qua việc học, hay nói cách khác là mạng neuron có thể học được các hiểu

biết đó thông qua các ví dụ tích luỹ. Các ví dụ có thể được gán nhãn hoặc không.

Một ví dụ được gán nhãn biểu diễn một tín hiệu đầu vào và một đáp ứng đầu ra



mong muốn tương ứng. Mặt khác, một ví dụ không được gán nhãn chỉ bao gồm thể

hiện của tín hiệu đầu vào. Trong quá trình tích luỹ, mạng neuron sẽ thay đổi giá trị

các tham số tự do của nó theo một số tiêu chuẩn thống kê sao cho có thể nắm bắt

được tốt nhất các thông tin cần học chứa trong các ví dụ tích luỹ.

Có thể thấy rõ một sự khác nhau căn bản giữa một mạng neuron và một bộ

phân loại mẫu xử lý thông tin cổ điển. Đối với các phương pháp cổ điển, đầu tiên

chúng ta thường tìm cách xây dựng một mô hình toán học cho các quan sát về môi

trường, sau đó tiến hành hợp thức hoá mô hình với các dữ liệu thực, rồi xây dựng

thiết kế dựa trên nền tảng của mô hình đó. Trái lại, thiết kế của một mạng neuron

được tạo ra một cách trực tiếp trên cơ sở dữ liệu thực trong đó tập hợp dữ liệu(tập

hợp các ví dụ) luôn tự phát ngôn cho chính mình mà không cần một mô hình toán

học trừu tượng làm trung gian. Như vậy mạng neuron không chỉ cung cấp mô hình

ngầm định cho môi trường mà nó còn thực hiện chức năng xử lý thông tin cần

thiết.

Một cách trực quan, chúng ta có thể coi biểu diễn tri thức về môi trường

xung quanh trong một mạng neuron được xác định bởi chính các trọng số synapse

và các hệ số hiệu chỉnh của các neuron. Và giá trị của các tham số tự do này đóng

một vai trò quyết định cho tính năng của hệ thống.

Do cấu trúc một mạng neuron là vô cùng đa dạng, nên để có thể biểu diễn

tri thức một cách có hiệu quả, người ta đưa ra bốn quy tắc chung sau:

Quy tắc 1. Các đầu vào tương tự từ các lớp tương tự cần phải luôn tạo ra những

biểu diễn tương tự trong mạng, và như vậy nên được phân lớp thuộc về cùng một

loại.

Trong tiêu chuẩn này, người ta thường sử dụng một số thước đo để xác định

độ “tương tự” giữa các đầu vào (ví dụ khoảng cách euclide).

Quy tắc 2. Các phần tử mà có thể phân ra thành các lớp riêng biệt thì nên có

những biểu diễn khác nhau đáng kể trong mạng.

Quy tắc 3. Nếu một đặc trưng nào đó đặc biệt quan trọng thì nên có một số lượng

lớn neuron liên quan đến việc biểu diễn đặc trưng này trong mạng.



Số lượng lớn các neuron bảo đảm mức độ chính xác cao trong việc thực

hiện các quyết định và nâng cao khả năng chịu đựng các neuron hỏng.

Quy tắc 4. Thông tin ban đầu và các tính chất bất biến nên được đưa vào trong

thiết kế ban đầu của một mạng neuron, và như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho quá

trình học.

Quy tắc 4 đặc biệt quan trọng vì nếu chúng ta áp dụng nó một cách thích

hợp sẽ dẫn đến khả năng tạo ra các mạng neuron với một kiến trúc chuyên biệt.

Điều này thực sự được quan tâm do một số nguyên nhân sau:

Các mạng neuron thị giác và thính giác sinh học được biết là rất chuyên

biệt.

Một mạng neuron với cấu trúc chuyên biệt thường có một số lượng nhỏ

các tham số tự do phù hợp cho việc chỉnh lý hơn là một mạng kết nối đầy

đủ. Như vậy mạng neuron chuyên biệt cần một tập hợp dữ liệu nhỏ hơn cho

việc tích luỹ; nó học sẽ nhanh hơn, và thường có khả năng tổng quát hoá tốt

hơn.

Tốc độ chuyển thông tin qua một mạng chuyên biệt là nhanh hơn.

Giá của việc xây dựng một mạng chuyên biệt sẽ nhỏ hơn do kích thước

nhỏ của nó so với mạng kết nối đầy đủ.

1.4 Trí tuệ nhân tạo và Mạng neuron

Mục đích của trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence(AI)) là phát triển các

mô hình hay các giải thuật yêu cầu máy tính thực hiện những công việc mang tính

nhận thức mà con người luôn thực hiện một cách tốt hơn.

Một hệ thống AI phải có khả năng thực hiện ba việc: (1) lưu trữ tri thức, (2)

ứng dụng tri thức được lưu trữ để giải quyết các bài toán, và (3) thu nhận tri thức

mới thông qua thực nghiệm. Tương ứng với ba nhiệm vụ đó, một hệ thống trí tuệ

nhân tạo có ba thành phần chính: biểu diễn, suy diễn, và học, như được mô tả

trong hình 1.10.



Hình 1.10 Ba thành phần cơ bản

của một hệ thốngAI

Như vậy chúng ta thấy rằng mạng neuron có mối quan hệ gần gũi với các

máy AI. Để có thể có thể thực hiện việc so sánh, chúng ta phân tích ba yếu tố sau:

mức độ giải thích hiện tượng nhận thức, phương pháp xử lý, và cấu trúc biểu diễn.

1. Mức độ giải thích hiện tượng nhận thức. Một trong những điểm nổi bật

của một AI cổ điển là ở việc xây dựng các biểu diễn ký hiệu(symbol) (được dùng

để thay thế cho các hiện tượng nhận thức cần nghiên cứu). AI giả định sự tồn tại

của các biểu diễn mang tính tinh thần của nhận thức và nó mô hình hoá nhận thức

như là sự xử lý tuần tự các biểu diễn ký hiệu.

Mặt khác, điểm nổi bật của một mạng neuron là trong việc phát triển các

mô hình sử lý phân tán song song (parallel distributed processing (PdP)). Các mô

hình này giả định rằng việc xử lý thông tin được tiến hành thông qua sự tương tác

của một số lượng lớn các neuron, mỗi neuron gửi các tín hiệu kích thích hay ức

chế tới các neuron khác trong mạng. Như vậy, mạng neuron nhấn mạnh chủ yếu

trên việc giải thích mang tính thần kinh sinh học cho hiện tượng nhận thức.

2. Phương pháp xử lý. Trong AI cổ điển, việc xử lý mang tính tuần tự,

giống như trong lập trình. Thậm chí khi thứ tự thực hiện không được xác định

trước (ví dụ việc quét qua các sự kiện và các luật của một hệ chuyên gia), các thao

tác vẫn được thực hiện theo một cách tuần tự. Việc sử dụng xử lý tuần tự có nhiều

khả năng là do bản chất tuần tự của ngôn ngữ tự nhiên và suy luận vật lý, cũng

như từ cấu trúc của máy Von Neuman. Chúng ta không nên quên rằng AI bắt đầu

phát triển chỉ một thời gian ngắn sau máy Von Neuman.

Trái lại, tính song song không chỉ là điều căn bản mang tính lý thuyết trong

vấn đề xử lý của một mạng neuron, mà nó còn là nguồn gốc của tính linh hoạt

mềm dẻo. Hơn nữa, sự song song có thể rất đồ sộ (hàng trăm nghìn neuron), nó

mang lại cho mạng neuron một dạng đặc biệt của tính toán thô (chấp nhận lỗi).



Với việc tính toán trải ra trên nhiều neuron, thường không có gì nghiêm trọng xảy

ra khi một số neuron thực hiện các tính toán không đúng với các giá trị mong đợi.

Các đầu vào bị nhiễu và không toàn vẹn vẫn có thể được nhận ra, một mạng

neuron có sự sai lệch vẫn có khả năng hoạt động, và việc học không cần phải quá

hoàn chỉnh. Tính năng của mạng chỉ có thể suy thoái trong một phạm vi nào đó

khi có sự cố xảy ra.

3. Cấu trúc biểu diễn. Luôn có một ngôn ngữ làm phương tiện mô hình hoá

trong một AI cổ điển. Chúng ta có thể nhận thấy rằng các biểu diễn ký hiệu của AI

tạo nên một cấu trúc giả ngôn ngữ. Giống như ngôn ngữ tự nhiên, các ngôn ngữ

của AI cổ điển nhìn chung là khá phức tạp, mang một kiểu cách được hệ thống hoá

từ các ký hiệu đơn. Nếu ta có một số lượng hữu hạn các ký hiệu được lưu trữ thì

những biểu diễn ngôn ngữ sẽ được tạo thành từ bản thân các ký hiệu cũng như sự

kết hợp giữa cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa.

Tuy nhiên, bản chất và cấu trúc biểu diễn lại là một vấn nhạy cảm đối với

các mạng neuron. Chỉ với các tham số tự do (các trọng số synapse và các hệ số

hiệu chỉnh) được dùng để biểu diễn tri thức, nói chung trong mạng neuron, không

tồn tại một cách rõ ràng các khái niệm mang tính ngữ nghĩa. Điều này đôi khi gây

khó khăn cho người sử dụng trong việc hiểu ý nghĩa và kiểm soát quá trình hoạt

động của mạng neuron.

Từ các so sánh trên, chúng ta thấy rằng, để có thể tận dụng được ưu điểm về

khái niệm và ngữ nghĩa của AI cổ điển, cũng như sức mạnh tính toán song song,

chấp nhận lỗi của mạng neuron, một hướng nghiên cứu cần phát triển (và đã bắt

đầu phát tirển) là xây dựng các mô hình lai tích hợp cả hai tiếp cận nói trên.



Chương 2

PHƯƠNG PHÁP HỌC CHO MẠNG

TIẾN (FEEDFORWARD) ĐAMỨC

2.1 Lý thuyết học và vấn đề nhận dạng mẫu

Trước tiên, chúng ta cần đưa ra định nghĩa hình thức của việc học hay tích

luỹ được áp dụng cho các mạng neuron nhân tạo như sau:

Học là một quá trình mà nhờ nó các tham số tự do của một mạng

neuron được điều chỉnh lại cho phù hợp thông qua một quá trình kích

thích bởi môi trường.

Định nghĩa này bao hàm những ý nghĩa quan trọng sau:

* Mạng neuron được kích thích bởi một môi trường.

* Mạng neuron trải qua những sự thay đổi về các tham số tự do của

nó như là kết quả của sự kích thích này.

* Mạng neuron đáp ứng lại theo một cách hoàn toàn mới với môi

trường do sự thay đổi về cấu trúc bên trong của nó.

Một tập hợp các quy tắc được xác định cho lời giải của bài toán học được

gọi là thuật toán học. Không có một thuật toán học duy nhất cho việc thiết kế các

mạng neuron, mà chúng ta có một “bộ công cụ” bao gồm nhiều thuật toán học rất

đa dạng, mỗi thuật toán đều có những ưu điểm riêng. Nói chung, các thuật toán

học khác nhau chủ yếu trong cách thức điều chỉnh trọng số synapse của mộtneuron.

2.1.1 Quy tắc học hiệu chỉnh lỗi

Có thể kể ra nhiều quy tắc học cơ bản như: học hiệu chỉnh lỗi, học dựa trên

bộ nhớ, học kiểu Heb, học cạnh tranh, học kiểu bolzman. Tuy nhiên trong bản luận



văn này, tác giả chỉ xin đề cập đến một quy tắc học phổ biến và được sử dụng làm

cơ sở cho việc xây dựng phần mềm thực nghiệm, đó là quy tắc học hiệu chỉnh lỗi.

Để minh hoạ cho quy tắc học này, hãy xem xét trường hợp đơn giản của

một neuron k tạo nên nút tính toán duy nhất trong mức đầu ra của một mạng

neuron tiến, như được mô tả trong hình 2.1. Neuron k tiếp nhận một vector tín hiệu

x(n) được tạo ra bởi một hay nhiều mức neuron ẩn, chính chúng cũng tiếp nhận

một vector đầu vào (tác nhân kích thích) từ các nút nguồn (mức đầu vào). Đối số n

là thời gian rời rạc, hay chính xác hơn, là bước thời gian của một quá trình lặp

nhằm điều chỉnh các trọng số synapse của neuron k. Tín hiệu đầu ra của neuron k

được ký hiệu bởi yk(n). Tín hiệu đầu ra này, biểu diễn đầu ra duy nhất của mạng

neuron, được so sánh với đáp ứng mong đợi hay đầu ra đích, ký hiệu bởi dk(n). Và

một tín hiệu lỗi, ký hiệu bởi ek(n), được sinh ra như sau

ek(n)=dk(n)-yk(n) (2.1)

Tín hiệu lỗi là nguồn gốc một kỹ thuật điều khiển, mà mục đính của nó là áp

dụng một chuỗi những sửa đổi mang tính hiệu chỉnh cho các trọng số synapse của

neuron k. Những sửa đổi này là nhằm tạo ra tín hiệu đầu ra yk(n) dần tiến gần tới

đáp ứng mong đợi dk(n). Mục đích này đạt được bằng cách cực tiểu hoá một hàm

giá hay chỉ số tính năng, (n), được xác định theo tín hiệu lỗi như sau

(n) 1 e 2 (n) (2.2)
2 k

Nghĩa là (n) chính là giá trị tức thời của năng lượng lỗi. Những sự điều

chỉnh dần dần các trọng số synapse của neuron k tiếp tục cho tới khi hệ thống đạt

tới một trạng thái ổn định (các trọng số synapse ít biến đổi). Tại thời điểm này,

quá trình học kết thúc.

Hình 2.1 Sơ đồ quy tắc học hiệu chỉnh lỗi



Quá trình học được mô tả ở đây được gọi là học hiệu chỉnh lỗi. Đặc biệt,

việc cực tiểu hàm giá (n) dẫn đến một quy tắc học thường được gọi là quy tắc

delta hay quy tắc Widrow-Hoff. Đặt wkj(n) để chỉ giá trị của trọng số synapse wkj

của neuron k; synapse này được kích thích bởi thành phần xj(n) của vector tín hiệu

x(n) tại bước thời gian n. Theo quy tắc delta, hiệu chỉnh wkj(n) áp dụng cho

trọng số synapse wkj tại bước thời gian n được xác định như sau

wkj(n) ek(n)xj (n) (2.3)

ở đó là một hằng số dương tỷ lệ với tốc độ học khi chúng ta tiến từ bước này tới

bước khác trong quá trình học. Như vậy chúng ta có thể quy cho là tham số tốc

độ học. Nói cách khác quy tắc delta có thể được phát biểu như sau:

Sự điều chỉnh thực hiện cho một trọng số synapse của một neuron tỷ lệ với

tín hiệu lỗi và tín hiệu đầu vào của synapse đang xét.

Cần nhớ rằng quy tắc delta ở đây giả định trước rằng tín hiệu lỗi có thể đo

được một cách trực tiếp. Để sự đo đạc này có thể thực hiện được, rõ ràng chúng ta

cần một sự cung cấp đáp ứng mong muốn từ nguồn bên ngoài cho neuron k. Nói

cách khác, neuron k là có thể nhìn thấy được đối với thế giới bên ngoài (neuron k

là neuron đầu ra), như được mô tả trong hình 2.1. Từ hình này, ta thấy rằng việc

học hiệu chỉnh lỗi có bản chất cục bộ. Điều này nói lên rằng những sự điều chỉnh

trọng số synapse được thực hiện bởi quy tắc delta được cục bộ hoá xung quanh

neuron k (chỉ liên quan tới neuron k).

Giá trị cập nhật của trọng số synapse wkj được xác định như sau

wkj(n+1)=wkj(n)+ wkj(n) (2.4)

Thực tế, wkj(n) và wkj(n+1) có thể được xem như các giá trị cũ và mới của

trọng số synapse wkj. Chúng ta cũng có thể viết như sau

wkj(n)=z-1[wkj(n+1)] (2.5)

ở đó z-1 toán tử đơn vị trễ, biểu thị một phần tử lưu trữ.

Chúng ta có thể nhận thấy rằng việc học hiệu chỉnh lỗi là một ví dụ của một

hệ thống phản hồi đóng vòng lặp. Từ lý thuyết điều khiển, chúng ta biết rằng tính



ổn định của một hệ thống như vậy là do các tham số tạo nên vòng lặp phản hồi của

hệ thống quyết định. Trong trường hợp của chúng ta, chỉ có một vòng lặp phản hồi

đơn, và một trong các tham số như vừa nói tới là tham số tốc độ học . Do đó cần

chọn một cách cẩn thận tham số để đảm bảo tính ổn định hay tính hội tụ của quá

trình học. Việc chọn giá trị cho tham số này còn ảnh hưởng sâu sắc tới độ chính

xác và một số khía cạnh khác của việc học.

2.1.2 Mô hình học

Một khía cạnh khác cũng được được quan tâm là cách thức một mạng

neuron (được xem như một máy học) quan hệ với môi trường trong quá trình học.

Trong khía cạnh này, chúng ta nói tới một mô hình học để ám chỉ một mô hình của

môi trường trong đó mạng neuron hoạt động. Có hai mô hình học chính. Mô hình

học không có người dạy liên quan đến quá trình tự tích luỹ từ các ví dụ không

được gán nhãn của mạng neuron. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ chỉ đề cập tới mô

hình học cơ bản hơn: Học với một người dạy.

Học với một người dạy

Hình 2.2 cho ta một sơ đồ khối minh hoạ mô hình học thường được gọi là

học có giám sát này. Trong số các thuật ngữ mang tính khái niệm, chúng ta có thể

nghĩ về “một người dạy“ như là một người có kiến thức về môi trường, mà kiến

thức đó được biểu diễn bởi một tập hợp các ví dụ đầu vào-đầu ra. Tuy nhiên,

mạng neuron không biết gì về môi trường. Bây giờ giả sử rằng cả người dạy và

mạng neuron đều tiếp nhận một vector tích luỹ (một ví dụ) thu được từ môi

trường. Bằng kiến thức vốn có, người dạy có khả năng đưa ra cho mạng neuron

một đáp ứng mong muốn cho vector tích luỹ đó. Thực tế, đáp ứng mong muốn sẽ

quyết định hành động tối ưu cần thực hiện cho mạng neuron. Các tham số của

mạng được điều chỉnh dưới ảnh hưởng tổ hợp của vector tích luỹ và tín hiệu lỗi.

Tín hiệu lỗi được xác định như là sự khác biệt giữa đáp ứng mong muốn và đáp

ứng thực sự. Sự điều chỉnh này được thực hiện dần dần lặp đi lặp lại với mục đích

làm cho mạng neuron sánh được với người dạy. Theo cách này, kiến thức về môi

trường sẵn dùng của người dạy được chuyển sang mạng neuron thông qua tích luỹ

một cách đầy đủ nhất có thể được. Khi đạt được điều kiện này, chúng ta có thể



không cần tới người dạy nữa và để cho mạng neuron tự nó quan hệ với môi

trường.

Hình 2.2 Sơ đồ khối của mô hình

học với một người dạy

Dạng học có giám sát mà chúng ta vừa mô tả ở trên là phương pháp học

hiệu chỉnh lỗi mà chúng ta đã đề cập đến trong phần 2.1.1. Đối với một thước đo

tính năng hệ thống, chúng ta có thể nghĩ tới dạng lỗi bình phương trung bình hay

tổng các lỗi bình phương trên toàn bộ các ví dụ tích luỹ, được xác định như là một

hàm của các tham số tự do của mạng neuron (các trọng số synapse và các hệ số

hiệu chỉnh). Hàm này có thể được hình dung như một bề mặt lỗi tính năng, với các

trục toạ độ là các tham số tự do. Bề mặt lỗi được tính trung bình trên tất cả các ví

dụ đầu vào-đầu ra có thể. Bất kỳ một trạng thái nào của hệ thống đặt dưới sự điều

khiển của người dạy đều được biểu diễn như là một điểm trên bề mặt lỗi. Để hệ

thống có thể nâng cao được tính năng theo thời gian, trong quá trình học từ người

dạy, điểm biểu diễn trạng thái phải di chuyển dần về phía một điểm cực tiểu của bề

mặt lỗi (có thể là cực tiểu cục bộ hoặc toàn cục). Một hệ thống học có giám sát

thực hiện điều này bằng cách sử dụng thông tin mà nó có về gradient của bề mặt

lỗi tương ứng với trạng thái hiện thời của hệ thống. Gradient của bề mặt lỗi tại bất

kỳ điểm nào là một vector theo hướng dốc xuống nhất. Thực tế, hệ thống có thể sử

dụng một đánh giá tức thời cho các vector gradient nếu coi các chỉ số ví dụ tích

luỹ như chỉ số về thời gian. Việc sử dụng một đánh giá như vậy dẫn đến kết quả là

một sự dịch chuyển của điểm biểu thị trạng thái trên bề mặt lỗi có tính chất như

một “di chuyển ngẫu nhiên”. Như vậy, nếu cho trước một thuật toán được thiết kế

nhằm cực tiểu hoá hàm giá, một tập hợp đầy đủ các ví dụ đầu vào-đầu ra, và một

thời gian cho phép đủ để tích luỹ, thì một hệ thống học có giám sát luôn có khả

năng thực hiện những công việc như phân loại mẫu v.v...



2.1.3 Đối với vấn đề nhận dạng mẫu (phân loại mẫu)

Con người rất giỏi trong việc nhận dạng mẫu. Con người thực hiện nhận

dạng mẫu thông qua một quá trình học; điều đó cũng xảy ra đối với các mạng

neuron.

Nhận dạng mẫu về mặt hình thức được định nghĩa như là quá trình mà nhờ

nó một mẫu hay tín hiệu thu nhận được gán cho một trong số các lớp đã được xác

định trước. Một mạng neuron thực hiện nhận dạng mẫu trước tiên bằng việc trải

qua một phiên tích luỹ, trong suốt phiên này mạng thu nhận lặp đi lặp lại một tập

hợp các mẫu đầu vào. Sau đó, mạng thu nhận một mẫu mới chưa từng được biết

tới nhưng thuộc cùng một dạng với các mẫu được sử dụng để tích luỹ mạng. Mạng

có khả năng định rõ mẫu đó thuộc lớp nào nhờ thông tin mà nó đã lấy được từ dữ

liệu tích luỹ. Nhận dạng mẫu được thực hiện bởi mạng neuron về bản chất mang

tính thống kê, với các mẫu được biểu diễn dưới dạng các điểm trong không gian

quyết định đa chiều. Không gian quyết định được chia thành các vùng, mỗi vùng

tương ứng với một lớp. Các đường biên quyết định được xác định bởi quá trình

tích luỹ. Việc cấu trúc nên các đườcg biên này được thực hiện một cách thống kê

xuất phát từ tính chất biến thiên vốn có tồn tại bên trong các lớp và giữa các lớp.

Nhìn chung, các máy nhận dạng mẫu sử dụng mạng neuron có thể thuộc hai

dạng sau:

* Máy được chia thành hai phần, một mạng không điều khiển để lấy ra

các đặc trưng và một mạng có giám sát để phân lớp. Một phương pháp như

vậy là sự tiếp nối quan điểm truyền thống về nhận dạng mẫu thống kê. Về

mặt khái niệm, một mẫu được biểu diễn bởi một tập hợp m quan sát mà có

thể được xem như một điểm x trong một không gian quan sát m chiều. Việc

lấy ra các đặc trưng được mô tả như một sự chuyển đổi điểm x thành một

điểm y trong một không gian đặc trưng q chiều với q<m. Sự chuyển đổi

này có thể được xem như một sự giảm bậc (nén dữ liệu) nhằm đơn giản hoá

công việc phân lớp. Việc phân lớp được mô tả như một sự chuyển đổi làm

tương ứng điểm y với một trong các lớp thuộc một không gian quyết định r

chiều, ở đó r là số lượng các lớp cần phân biệt.



* Máy được thiết kế như một mạng tiến đa mức sử dụng một thuật toán

học có giám sát. Trong tiếp cận thứ hai này, công việc lấy ra các đặc trưng

được thực hiện bởi các đơn vị tính toán trong các mức ẩn của mạng.

Việc lựa chọn tiếp cận nào trong thực hành phụ thuộc vào ứng dụng cần

xây dựng. Đối với phần mềm thử nghiệm về nhận dạng nguyên âm trong bản luận

văn này, tác giả đã sử dụng kiểu máy nhận dạng mẫu thứ hai.

2.2 Mạng tiến (feedforward) đa mức

Ở Chương 1, chúng ta đã biết thế nào là một mạng neuron tiến đa mức.

Trong phần này, chúng ta tập trung nghiên cứu phương pháp tích luỹ cho kiến trúc

mạng phổ biến này.

Trước tiên, chúng ta nêu ra một số những đặc trưng tạo nên sức mạnh của

kiến trúc mạng neuron tiến đa mức:

1. Mô hình của mỗi neuron trong mạng bao gồm một hàm kích hoạt

không tuyến tính. Điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là sự không tuyến

tính cótính chất trơn (hàm phân biệt và liên tục). Một dạng hàm hay được

sử dụngthoả mãn yêu cầu này là hàm sigma:

2. Mạng bao gồm một hay nhiều mức neuron ẩn. Các neuron ẩn này cho

phép mạng có thể học những kiến thức về những công việc rất phức tạp

bằng cách dần lấy ra được các đậc trưng có ý nghĩa hơn từ các mẫu đầu

vào.

3. Mạng thể hiện mức độ kết nối cao, được xác định bởi các synapse của

mạng. Để có thể thay đổi tính kết nối của mạng cần sự thay đổi về tổ chức

các kết nối synapse hay của các giá trị trọng số synapse.

Chính bằng sự tổ hợp các đặc tính trên với nhau cùng với khả năng học từ

thực nghiệm thông qua tích luỹ mà mạng tiến đa mức thể hiện sức mạnh tính toán

của nó. Một trong những thuật toán học được sử dụng rộng rãi hiện nay đặc biệt là

cho những ứng dụng nhận dạng mẫu dựa trên mạng tiến đa mức là thuật toán



back-propagation. Thuật toán này được xây dựng theo quy tắc học hiệu chỉnh lỗi

và mô hình học có giám sát.

Thuật toán back-propagation thể hiện một bước ngoặt trong sự phát triển

của mạng neuron. Nó mang đến một phương pháp tính toán hiệu quả cho việc tích

luỹ các mạng tiến đa mức. Mặc dù chúng ta không thể yêu cầu thuật toán back-

propagation cung cấp những giải pháp tối ưu cho tất cả các bài toán, nhưng nó

cũng cho chúng ta một sự lạc quan về việc học trong các máy dựa trên cơ sở mạng

tiến đa mức.

2.2.1 Các khái niệm khởi đầu

Hình 2.3 mô tả một phần của mạng tiến đa mức. Hai dạng tín hiệu được xác

định trong mạng này là:

1. Các tín hiệu chức năng. Một tín hiệu chức năng là một tín hiệu đầu vào

đến tại phía đầu vào của mạng, lan truyền theo hướng tiến (từ neuron này sang

neuron khác) qua mạng, và đi ra tại phía đầu ra của mạng như một tín hiệu đầu ra.

Chúng ta xem xét một tín hiệu như vậy với hai lý do. Thứ nhất, nó được coi là

thực hiện một chức năng hữu ích tại đầu ra của mạng. Thứ hai, tại mỗi neuron của

mạng mà qua đó tín hiệu chức năng đi qua, tín hiệu được tính toán như một hàm

của các đầu vào và các trọng số synapse tương ứng với neuron đó.

Hình 2.3 Hướng đi của hai luồng tín hiệu cơ bản

trong một mạng tiến đa mức: hướng tiến của các

tín hiệu chức năng và hướng lùi của các tín hiệu lỗi

2. Các tín hiệu lỗi. Một tín hiệu lỗi bắt nguồn từ một neuron đầu ra của

mạng, và lan truyền ngược lại (theo từng mức) qua mạng. Chúng ta coi nó như là

một “tín hiệu lỗi” do sự tính toán của nó được thực hiện bởi mọi neuron của mạng

luôn liên quan đến một hàm phụ thuộc lỗi dưới dạng này hay dạng khác.

2.2.2 Thuật toán Back-propagation



Tín hiệu lỗi tại đầu ra của neuron j tại vòng lặp thứ n (khi xử lý ví dụ tích

luỹ thứ n) được xác định như sau

neuron j là một nút đầu ra (2.6)

Chúng ta định nghĩa giá trị tức thời của năng lượng lỗi cho neuron j là .

Cũng tương tự như vậy, giá trị tức thới (n) của năng lượng lỗi tổng cộng nhận

được bởi việc tính tổng trên tất cả các neuron trong mức đầu ra; đây là các neuron

nhìn thấy duy nhất mà các tín hiệu lỗi có thể được tính toán một cách trực tiếp.

Như vậy, chúng ta có thể viết

(2.7)

ở đó tập hợp C bao gồm tất cả các neuron trong mức đầu ra của mạng. Đặt N là số

các mẫu (các ví dụ) trong tập hợp tích luỹ. Năng lượng lỗi bình phương trung bình

nhận được bằng cách tính tổng (n) trên tất cả các giá trị của n rồi chia cho kích

thước tập hợp N như sau

(2.8)

Các giá trị năng lượng lỗi kể trên là hàm của tất cả các các tham số tự do

(các trọng số synapse và các hệ số hiệu chỉnh) của mạng. Với một tập hợp tích luỹ

cho trước, đại lượng av biểu diễn một hàm giá như một thước đo tính năng của

việc học. Mục đích của quá trình học là để điều chỉnh các tham số tự do của mạng

làm cho av đạt cực tiểu. Chúng ta xem xét một phương pháp tích luỹ đơn giản mà

trong đó các trọng số được cập nhật trên cơ sở từng mẫu một cho tới khi một Thời

kỳ (toàn bộ tập hợp tích luỹ được sử dụng một lượt) kết thúc. Những sự điều chỉnh

trọng số được thực hiện theo các lỗi tương ứng được tính toán cho từng mẫu tích

luỹ.

Hình 2.4 Đồ thị luồng tín hiệu chi tiết cho một neuron đầu ra



Chúng ta xem xét hình 2.4, trong đó thể hiện neuron j với các đầu vào là

các tín hiệu chức năng được tạo ra bởi mức neuron ở bên trái. Tổ hợp tuyến tính

vj(n) được tạo ra tại đầu vào của hàm kích hoạt của neuron j như sau

(2.9)

ở đó m là số các đầu vào của neuron j. Trọng số synapse wi0 (tương ứng với đầu
vào cố định y0=+1) là hệ số hiệu chỉnh bj của neuron j. Như vậy tín hiệu chức năng

yi(n) xuất hiện tại đầu ra của neuron j tại vòng lặp thứ n là

yj(n)= (vj(n)) (2.10)

Trong thuật toán back-propagation, hiệu chỉnh wji(n) đối với trọng số

synapse wji(n) tỷ lệ với đạo hàm riêng (n)/wji(n). Theo quy tắc tính toán đạo

hàm, chúng ta có thể biểu diễn gradient này như sau

(2.11)

đạo hàm riêng này xác định hướng tìm kiếm trong không gian trọng số đối với

trọng số synapse wji.

Đạo hàm cả hai vế của (2.7) theo ej(n), chúng ta có

(2.12)

Đạo hàm cả hai vế của (2.6) theo yj(n), chúng ta có

(2.13)

Đạo hàm cả hai vế của (2.10) theo vj(n), chúng ta có

(2.14)

Cuối cùng, đạo hàm cả hai vế của (2.9) theo wji(n), chúng ta có

(2.15)

Áp dụng các công thức từ (2.12) đến (2.15) cho công thức (2.11), ta có

(2.16)

Hiệu chỉnh wji(n) áp dụng cho trọng số wji(n) được xác định theo quy tắc

delta như sau



(2.17)

ở đó là tham số tốc độ học. Như vậy từ (2.16) và (2.17), ta có

wji(n)= j(n)yj(n) (2.18)

ở đó gradient cục bộ j(n) được xác định như sau

(2.19)

Gradient cục bộ chỉ ra những thay đổi cần thiết cho các trọng số synapse.

Từ các công thức (2.18) và (2.19), chúng ta thấy rằng một yếu tố chính liên quan

tới việc tính toán các điều chỉnh trọng số wji(n) là tín hiệu lỗi ej(n) tại đầu ra của

neuron j. Ở đây, chúng ta quan tâm đến hai trường hợp riêng biệt. Trường hợp thứ

nhất, neuron j là một nút đầu ra; và trường hợp thứ hai, neuron j là một nút ẩn.

Trường hợp 1. Neuron j là một nút đầu ra

Khi neuron j nằm ở mức đầu ra của mạng, nó được cung cấp một đáp ứng

mong muốn. Chúng ta có thể sử dụng công thức (2.6) để tính toán tín hiệu lỗi ej(n)

tương ứng với neuron này (xem hình 2.4). Do xác định được ej(n), chúng ta dễ

dàng tính được gradient cục bộ j(n) theo công thức (2.19).

Trường hợp 2. Neuron j là một nút ẩn

Khi neuron j thuộc một mức ẩn của mạng, không có một đáp ứng mong

muốn xác định nào cho neuron này. Như vậy, tín hiệu lỗi cho một neuron ẩn được

xác định một cách đệ quy theo các tín hiệu lỗi của tất cả các neuron mà neuron

đang xét kết nối trực tiếp. Hãy xem xét tình huống được mô tả trong hình 2.5.

Theo công thức (2.19), chúng ta có thể tính lại gradient cục bộ của neuron j như

sau

, neuron j là ẩn (2.20)

Hình 2.5 Đồ thị luồng tín hiệu chi tiết cho

một neuron ẩn j nối với một neuron đầu ra k.



Để tính đạo hàm riêng (n)/wji(n), chúng ta có thể thực hiện như sau. Từ

hình 2.5, chúng ta thấy rằng

, neuron k là nút đầu ra (2.21)

Đạo hàm hai vế công thức (2.21) theo tín hiệu chức năng yj(n), chúng ta có

(2.22)

Tiếp theo, chúng ta sử dụng quy tắc tính đạo hàm và viết lại công thức

(2.22) dưới dạng tương đương như sau

(2.23)

Tuy nhiên, từ hình 2.5, chúng ta nhận thấy

ek(n)=dk(n)-yk(n)

=dk(n)- k(vk(n)), neuron k là một nút đầuvào (2.24)

Như vậy

(2.25)

Từ hình 2.5, chúng ta cũng thấy rằng đối với neuron k

(2.26)

ở đó m là số đầu vào (bao gồm cả hệ số hiệu chỉnh) của neuron k. Lấy đạo hàm

công thức (2.26) theo yj(n), ta có

(2.27)

Từ các công thức (2.25), (2.27) và (2.23), chúng ta tính được đạo hàm riêng

mong muốn

(2.28)

ở đó k(n) cho bởi công thức (2.19) với chỉ số k thay cho chỉ số j.

Cuối cùng, thay công thức (2.28) vào công thức (2.20), chúng ta được công

thức back-propagation cho gradiient cục bộ j(n) như sau



, neuron j là nút ẩn (2.29)

Hình 2.6 thể hiện đồ thị luồng dữ liệu của công thức (2.29), vói giả định

rằng mức đầu ra bao gồm mLneuron.

Tóm tắt lại thuật toán

Bây giờ chúng ta tổng kết những gì mà chúng ta vừa tính được cho thuật

toán back-propagation. Đầu tiên, hiệu chỉnh wji(n) của trọng số wji(n) mà nối

neuron i với neuron j được xác định bởi quy tắc delta như sau

(2.30)

Thứ hai, gradient cục bộ j được xác định tuỳ theo việc neuron j là một nút

đầu ra hay một nút ẩn:

Nếu neuron j là một nút đầu ra, j(n) được tính theo công thức (2.19): bằng

tích của đạo hàm ‘(vj(n)) với tín hiệu lỗi e(n).

Nếu neuron j là một nút ẩn, j(n) được tính một cách đệ quy theo công thức

(2.29): bằng tích của đạo hàm riêng ‘(vj(n)) với tổng các đã được nhân

với các trọng số tương ứng () của tất cả các neuron thuộc mức tiếp theo mà

được neuron j nối tới.

Hình 2.6 Đồ thị luồng tín hiệu của một phần

mạng tiến đa mức khi tín hiệu lỗi phản hồi trở lại

Hai giai đoạn tính toán của thuật toán

Trong việc áp dụng thuật toán back-propagation, có hai giai đoạn tính toán

tách biệt nhau: giai đoạn tiến (forward), và giai đoạn lùi (backward).

Trong giai đoạn tiến, các trọng số synapse giữ nguyên không thay đổi trong

toàn bộ giai đoạn, và các tín hiệu chức năng được tính toán dựa trên cơ sở từ

neuron này tới neuron khác theo chiều tiến của mạng. Bắt nguồn từ đầu vào là một



mẫu tích luỹ, quá trình tính toán cứ tiếp diễn cho tới khi tính được đầu ra của các

neuron nằm trong mức đầu ra cuả mạng. Đầu ra này được so sánh với đáp ứng

mong muốn di(n), và thu được tín hiệu lỗi ej(n). Như vậy, giai đoạn tính toán tiến

bắt đầu từ mức ẩn đầu tiên và kết thúc tại mức đầu ra để tính toán tín hiệu lỗi cho

mỗi neuron tại mức này.

Trái lại, giai đoạn tính toán lùi bắt đầu tại mức đầu ra bằng cách chuyển tín

hiệu lỗi ngược trở lại qua toàn bộ mạng theo từng mức nhằm tính toán một cách đệ

quy  (gradient cục bộ) cho mỗi neuron. Quá trình đệ quy này cho phép các trọng

số synapse của mạng có thể được điều chỉnh theo quy tắc delta (công thức (2.30)).

Bằng cách như vậy, sự điều chỉnh các trọng số synapse sẽ được lan truyền trên

toàn bộ mạng.

Tốc độ học

Thuật toán back-propagation cung cấp một phương pháp tính “xấp xỷ” cho

việc lần tìm trong không gian trọng số (nhằm tìm ra các trọng số phù hợp nhất cho

mạng). Chúng ta càng lấy giá trị của tham số tốc độ học nhỏ bao nhiêu thì sự thay

đổi của trọng số synapse càng nhỏ bấy nhiêu và quỹ đạo trong không gian trọng số

sẽ càng trơn. Tuy nhiên điều này lại làm cho tốc độ học chậm đi. Trái lại nếu

chúng ta chọn tham số tốc độ học quá lớn, sự thay đổi lớn của các trọng số

synapse có thể làm cho mạng trở nên không ổn định. Một phương pháp đơn giản

để tăng tốc độ học mà tránh được nguy cơ không ổn định như trên là thay đổi quy

tắc delta trong công thức (2.18) bằng cách sử dụng thêm một toán hạng moment

như sau

wji(n)= wji(n-1)+ (n)yi(n) (2.31)

ở đó thường được gọi là hằng số moment. Nó điều khiển vòng lặp quay lui hoạt

động xung quanh wji như được minh hoạ trong hình 2.7 mà ở đó z-1 là toán hạng

đơn vị trễ. Đẳng thức (2.31) được gọi là quy tắc delta tổng quát mà quy tắc delta

trong công thức (2.18) là một trường hợp đặc biệt (với =0).



Hình 2.7 Đồ thị luồng tín hiệu minh hoạ

tác dụng của hằng số moment

Để thấy được ảnh hưởng của các hiệu chỉnh trong quá khứ đối với các trọng

số synapse, chúng ta viết lại công thức (2.31) như một tổng chuỗi theo thời gian

với chỉ số thời gian t như sau

(2.32)

Từ công thức (2.16) và (2.19), chúng ta thấy rằng toán hạng j(n)yi(n) chính

bằng -(n)/wji(n). Như vậy, chúng ta có thể viết lại công thức (2.32) như sau

(2.33)

Dựa trên quan hệ này, chúng ta có thể đi một số nhận định sau:

Điều chỉnh hiện thời wji biểu diễn một tổng chuỗi theo thời gian với số

mũ của hằng số tăng theo thời gian. Để chuỗi này có thể hội tụ, hằng số

moment phải nằm trong giới hạn 0||<1. Khi bằng 0, thuật toán back-

propagation hoạt động không có moment. có thể nhận giá trị âm hoặc

dương.

Khi đạo hàm -(n)/wji(n) có cùng dấu đại số trong các vòng lặp kế tiếp

nhau, wji tăng theo hàm mũ, và như vậy trọng số wji được điều chỉnh bởi

một giá trị lớn. Trong trường hợp này, việc đưa thêm moment vào thuật

toán back-propagation có xu hướng làm cho nó hoạt động một cách nhanh

chóng và đều đặn.

Khi đạo hàm -(n)/wji(n) đổi dấu ở những vòng lặp kế tiếp nhau, wji

dao động về giá trị, và như vậy trọng số wji(n) được điều chỉnh bởi một giá

trị nhỏ. Trong trường hợp này, việc đưa thêm moment vào thuật toán back-

propagation cho nó khả năng tự ổn định dần theo thời gian.

Việc tích hợp moment vào thuật toán back-propagation biểu diễn một sự

thay đổi căn bản trong việc cập nhật trọng số, và nó có thể đem lại hiệu quả tốt cho



hoạt động học của thuật toán. Toán hạng moment cũng có thể phần nào ngăn ngừa

được nguy cơ quá trình học kết thúc tại một cực tiểu cục bộ của bề mặt lỗi.

Các Thời kỳ (Epoch)

Trong ứng dụng thực tế của thuật toán back-propagation, việc học thực hiện

thông qua rất nhiều biểu hiện của một tập hợp các ví dụ tích luỹ cho trước. Như đã

nhắc đến ở trên, một biểu diễn trọn vẹn của toàn bộ tập hợp tích luỹ trong quá

trình học được gọi là một Thời kỳ. Quá trình học được duy trì trên một cơ sở từ

Thời kỳ này sang Thời kỳ khác cho tới khi các trọng số synapse và các mức hiệu

chỉnh của mạng trở nên ổn định và lỗi bình phương trung bình trên toàn bộ tập hợp

tích luỹ hội tụ tại một số giá trị cực tiểu. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chọn một cách

ngẫu nhiên thứ tự các thể hiện của các ví dụ tích luỹ cho từng thời kỳ. Mặc dù

điều này không được chứng minh một cách rõ ràng nhưng nó là một trong những

kinh nghiệm vô cùng quan trọng đảm bảo cho hiệu quả của thuật toán.

Trong thực tế, đôi khi việc điều chỉnh trọng số của thuật toán back-

propagation không được thực hiện ngay trong giai đoạn lùi của thuật toán mà sau

mỗi Thời kỳ. Khi đó tích trong công thức của quy tắc delta (2.30) sẽ được tính

trung bình trên toàn bộ Thời kỳ cho mỗi neuron j.

Tiêu chuẩn dừng thuật toán

Nói chung, thuật toán back-propagation không thể xác định được là đã hội

tụ hay chưa, và như vậy không có một tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc dừng

thuật toán. Tuy nhiên, vẫn có một số tiêu chuẩn có thể coi là chấp nhận được. Để

tạo nên một tiêu chuẩn như vậy, một cách logic, chúng ta có thể nhghĩ đến những

thuộc tính đặc trưng của các cực tiểu cục bộ hay toàn cục của bề mặt lỗi. Đặt w* là

một cực tiểu, có thể là toàn cục hay cục bộ. Một điều kiện cần để w* là một cực

tiểu là vector gradient g(w) (đạo hàm riêng bậc nhất) của bề mặt lỗi theo vector

trọng số w phải bằng không tại w=w*. Như vậy, chúng ta có thể xây dựng nên một

tiêu chuẩn hội tụ nhạy cảm cho thuật toán back-propagation như sau:

Thuật toán back-propagation được xem là hội tụ khi độ lớn Euclide của

vector gradient đạt tới một ngưỡng gradient đủ nhỏ.



Một hạn chế của tiêu chuẩn hội tụ này là thời gian học phải dài và cần phải

tính toán vector gradient g(w).

Một thuộc tính duy nhất nữa của cực tiểu là hàm giá av(w) ổn định tại

w=w*. Như vậy chúng ta lại có thể đưa ra một tiêu chuẩn khác như sau:

Thuật toán back-propagation được xem là hội tụ khi tỷ lệ thay đổi tuyệt đối

của lỗi bình phương trung bình trên một Thời kỳ là đủ nhỏ.

Tỷ lệ thay đổi của lỗi bình phương trung bình được coi là đủ nhỏ nếu nó

nằm trong giới hạn từ 0.1 đến 1 phần trăm trên một thời kỳ. Thật không may là

tiêu chuẩn này có thể dẫn đến một sự kết thúc vội vàng của quá trình học.

Ngoài ra còn có phương pháp vừa học vừa thực hiện kiểm tra tính năng

nhận dạng trên một tập hợp mẫu kiểm tra khác với tập hợp tích luỹ. Trong trường

hợp này, thuật toán được xem là hội tụ khi nó đã tích luỹ đủ lâu và tính năng nhận

dạng trên tập hợp kiểm tra đạt tới một giá trị cho phép.

2.2.3 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao tính

năng của thuật toán Back-propagation

Người ta thường nói rằng việc thiết kế mạng neuron sử dụng thuật toán back-

propagation là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Điều này cũng có vàiphần

hợp lý, và trong thực tế cũng có một số kinh nghiệm có khả năng cải thiệnđáng

kể tính năng của thuật toán back-propagation như được mô tả dưới đây.

1. Cực đại hoá nội dung thông tin. Mọi ví dụ tích luỹ được dùng cho thuật

toán back-propagation nên được chọn dựa trên cơ sở nội dung thông tin của nó là

lớn nhất có thể được đối với công việc cụ thể đang xét. Có hai cách để đạt được

mục đích này là:

* Sử dụng ví dụ tích luỹ mà dẫn đến lỗi tích luỹ lớn nhất.

* Sử dụng các ví dụ tích luỹ mới khác một cách căn bản so với các ví

dụ đã được sử dụng trước đó.

Trong các công việc nhận dạng mẫu, một kỹ thuật đơn giản hay được sử

dụng là chọn một cách ngẫu nhiên thứ tự các ví dụ được xử lý cho mỗi Thời kỳ.



Việc chọn ngẫu nhiên như vậy đảm bảo rằng các ví dụ liên tiếp nhau hiếm khi

thuộc cùng một lớp.

2. Hàm kích hoạt. Một mạng tiến đa mức được tích luỹ bằng thuật toán

back-propagation có thể học nhanh hơn khi sử dụng hàm kích hoạt phản đối xứng.

Chúng ta nói rằng một hàm kích hoạt (v) là phản đối xứng nếu

(-v)=- (v)

Một ví dụ của một hàm kích hoạt phản đối xứng là hàm tang hyperbol như

sau

(v)=a tanh(bv)

Các giá trị thích hợp cho a và b là

a=1.7159

và

b=2/3

Hàm tang hyperbol có có hai thuộc tính hữu ích sau:

* (1)=1 và (-1)=-1

* Tại gốc toạ độ, hệ số góc của hàm kích hoạt xấp xỷ bằng 1

‘(0)=ab

=1.7159 2/3

=1.1424

3. Các giá trị đích. Một điều hết sức quan trọng là các giá trị đích (đáp ứng

mong muốn) được chọn trong phạm vi của hàm kích hoạt. Một cách cụ thể hơn,

đáp ứng mong muốn dj cho neuron j trong mức đầu ra nên có trị tuyệt đối nhỏ hơn

một giá trị nào đó so với giá trị giới hạn của hàm kích hoạt tuỳ theo giá trị giới

hạn đó là dương hay âm. Để thấy rõ hơn, hãy xem xét trường hợp hàm kích hoạt

phản đối xứng. Với giá trị giới hạn +a, chúng ta đặt

dj=a-



và với giá trị giới hạn -a, chúng ta đặt

dj=-a+

ở đó là một hằng số dương thích hợp. Với việc chọn a=1.7159, chúng ta có thể

đặt =0.7159, và như vậy giá trị đích dj có thể được chọn là 1.

4. Chuẩn hoá đầu vào. Một biến đầu vào nên được xử lý sao cho giá trị

trung bình của nó, tính trên toàn bộ tập hợp tích luỹ, là gần với không. Để đánh giá

ý nghĩa thực tế của quy tắc này, hãy xem xét trường hợp mà ở đó các biến đầu vào

luôn dương. Trong tình huống này, các trọng số synapse của một neuron trong

mức ẩn đầu tiên có thể chỉ cùng tăng hay cùng giảm. Như vậy, vector trọng số của

neuron này có xu hướng đi theo đường zigzag trên bề nặt lỗi và sẽ chậm hội tụ; tức

là nên tránh những tình huống như vậy.

Để tăng tốc quá trình học back-propagation, trong việc chuẩn hoá đầu vào

còn cần phải chú ý tới hai điều sau:

* Giữa các biến đầu vào nên không có sự tương quan (phân bố xác

suất độc lập).

* Các biến đầu vào nên được nhân tỷ lệ sao cho phương sai của chúng

phải xấp xỷ nhau để đảm bảo rằng các trọng số synapse khác nhau học với

tốc độ xấp xỷ nhau.

5. Sự khởi đầu. Một sự lựa chọn tốt cho các giá trị khởi đầu của các trọng

số synape và các hệ số hiệu chỉnh của mạng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong

việc thiết kế mạng. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Thế nào là một lựa chọn tốt?

Khi các trọng số synapse được gán các giá trị khởi đầu lớn, rất có khả năng

là các neuron của mạng sẽ đi đến trạng thái bão hoà. Nếu điều này xảy ra, các

gradient cục bộ trong thuật toán back-propagation đạt các giá trị nhỏ, và sẽ làm

cho quá trình học chậm đi. Tuy nhiên, nếu các trọng số synapse được gán các giá

trị khởi đầu nhỏ, thuật toán back-propagation có xu hướng hoạt động trên một

vùng bằng phẳng xung quanh gốc của bề mặt lỗi; điều này đặc biệt đúng trong

trường hợp các hàm kích hoạt là phản đối xứng. Bởi những lý do này, việc sử



dụng các giá trị lớn hay các giá trị nhỏ cho việc khởi đầu các trọng số synapse đều

nên tránh. Lựa chọn thích hợp ở đây là những giá trị nằm giữa hai thái cực đó.

Để rõ hơn, hãy xem xét ví dụ về một mạng tiến đa mức sử dụng hàm tang

hyperbol cho các hàm kích hoạt của nó. Đặt hệ số hiệu chỉnh của mỗi neuron trong

mạng bằng không. Giả sử rằng các đầu vào của mỗi neuron trong mạng có trung

bình bằng không và phương sai bằng một; các trọng số synapse được lấy từ một

tập hợp các số phân bố đều có trung bình bằng không. Trong trường hợp này,

người ta gợi ý rằng nên chọn các trọng số sao cho phương sai của chúng bằng

nghịch đảo của căn bậc hai số các kết nối synapse của một neuron.

6. Tốc độ học. Về mặt lý tưởng, tất cả các neuron trong mạng tiến đa mức

nên học với cùng một tốc độ. Mức cuối cùng thường xuyên có gradient cục bộ lớn

hơn các mức ở phía trước. Như vậy, tham số tốc độ học nên được gán một giá trị

nhỏ hơn. Các neuron với nhiều đầu vào nên có một tham số tốc độ học nhỏ hơn để

giữ một thời gian học tương tự nhau cho tất cả các neuron trong mạng. Có một gợi

ý là đối với một neuron, tham số tốc độ học nên tỷ lệ nghịch với căn bậc hai của

các kết nối synapse nối tới neuron đó. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn tới tốc độ học trong

phần 2.2.7.

2.2.4 Biểu diễn đầu ra và quy tắc quyết định cho bài toán phân loại

Về mặt lý thuyết, với một bài toán phân loại M lớp trong đó hợp của M lớp

phân biệt tạo nên toàn bộ không gian đầu vào, chúng ta cần một tổng số M đầu ra

để biểu diễn tất cả các quyết định phân lớp có thể, như được mô tả trong hình 2.8.

Trong hình này, vector xj=[xj1j, xj2,..., xjm]T biểu diễn nguyên mẫu thứ j của một

vector ngẫu nhiên x gồm m phần tử cần được phân loại bằng một mạng tiến đa

mức. Lớp thứ k trong M lớp mà xj có thể thuộc vào được ký hệu là Ck. Đặt ykj là

đầu ra thứ k của mạng (tương ứng với lớp thứ k) được tạo ra để đáp ứng lại

nguyên mẫu xj

ykj=Fk(xj), k=1,2,...,M (2.34)



Hình 2.8 Sơ đồ khối của một bộ phân lọai mẫu

ở đó hàm Fk(.) xác định quan hệ giữa đầu vào và đầu ra thứ k của mạng. Để thuận

tiện cho việc biểu diễn, đặt

yj=[y1j, y2j,...,yMj]T

=[F1(xj), F2(xj),..., FM(xj)]T (2.35)

=F(xj)

ở đó F(.) là một hàm kiểu vector. Một câu hỏi cơ bản được đặt ra mà chúng ta hy

vọng là có thể trả lời được trong phần này là:

Sau khi một mạng tiến đã được tích luỹ, quy tắc quyết định tối ưu cho việc

phân loại M đầu ra của mạng nên như thế nào?

Dễ thấy là bất kỳ một quy tắc quyết định đầu ra hợp lý nào đều phải dựa

trên kiến thức về hàm kiểu vector F(.).

Nói chung, tất cả những gì có thể chắc chắn về hàm F(.) là hàm này là một

hàm liên tục và nó có tác dụng làm cực tiểu hoá hàm nguy cơ thực nghiệm sau.

(2.36)

ở đó dj=[d1j, d2j,..., dMj]T là mẫu đầu ra mong muốn cho nguyên mẫu xj, ||.|| chỉ độ
lớn Euclide, và N là số lượng các ví dụ được xử lý bởi mạng trong tích luỹ. Về bản
chất, công thức (2.36) không có gì khác với hàm giá trong công thức (2.8). Hàm
kiểu vector F(.) phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn các ví dụ (xj,dj) được sử dụng

để tích luỹ mạng; các giá trị khác nhau của (xj,dj) thực sự sẽ dẫn đến những kết

quả khác nhau của hàm F(.). (Chú ý rằng ký hiệu (xj,dj) ở đây hoàn toàn tương
đương với ký hiệu (x(j),d(j)) được sử dụng trong các phần trước.)

Dựa trên cơ sở lý thuyết thống kê, đặc biệt là quy tắc xấp xỷ Bayes cùng

với các đánh giá xác suất lớp (ví dụ xác suất có điều kiện P(Ck|x)), người ta đã đưa

ra một quy tắc quyết định cho đầu ra mạng neuron như sau:

Phân loại vector ngẫu nhiên xj là thuộc vào lớp Ck nếu



Fk(x)>Fj(k) với mọij k

ở đó Fk(x) và Fj(x) là các phần tử của hàm kiểu vector F(x)

Quy tắc quyết định này có ưu điểm của việc trả về các quyết định không

nhập nhằng so với quy tắc ad hoc là quy tắc mà ở đó vector x được coi là phần tử

của một lớp xác định nếu giá trị đầu ra tương ứng là lớn hơn một ngưỡng cố định

nào đó (thường là 0.5 đối hàm logistics).

2.2.5 Kỹ thuật tinh giảm (pruning) mạng và rải mỏng (sparse) kết nối

Từ những kinh nghiệm tực tế, có thể thấy rằng tính năng của mạng neuron

là một hàm tăng đối với số các neuron ẩn. Việc mở rộng các mức ẩn cũng là một

cách thường được lựa chọn để cải thiện tính năng của mạng. Vấn đề là ở chỗ số

lượng các kết nối (các synapse) sẽ tăng rất nhanh cùng với số lượng các neuron ẩn

đến nỗi đôi khi làm cho việc tích luỹ và kiểm tra không thể thực hiện được. Tuy

nhiên, thông qua nghiên cứu các mạng kết nối đầy đủ đã được tích luỹ, người ta

nhận thấy rằng một phần không nhỏ các kết nối có giá trị trọng số rất nhỏ. Điều

này gợi ý cho chúng ta khả năng nghiên cứu các phương pháp tinh giảm mạng và

các chiến lược rải mỏng kết nối.

Tinh giảm mạng là cách thức giảm số lượng các kết nối của mạng. Phương

pháp tinh giảm mạng nổi tiếng nhất là phương pháp ODB (optimal brain damage).

Một tiêu chuẩn tinh giảm thô được sử dụng - chúng ta chỉ đơn giản loại bỏ đi các

trọng số nhỏ hơn một ngưỡng nào đó. Cần chú ý rằng mạng phải được tích luỹ lại

sau khi tinh giảm. Tích luỹ kiểu này hội tụ nhanh hơn nhiều so với tích luỹ gốc.

Việc tích luỹ lại sẽ hiệu chỉnh hầu hết các lỗi gây ra bởi tiêu chuẩn tinh giảm.

Thật không may là việc tinh giảm không có ảnh hưởng tích cực tới thời gian

tích luỹ bởi nó được áp dụng sau khi tích luỹ. Trong vấn đề giảm thời gian tích

luỹ, một số thực nhiệm đã chứng minh khả năng của các mạng có các kết nối được

rải mỏng. Trước khi tích luỹ, không có một thông tin nào cho phép chúng ta biết

được là những kết nối nào là quan trọng, và như vậy một tập hợp ngẫu nhiên các

kết nối phải được lựa chọn.



Mục đích cuả chiến lược kết nối ngẫu nhiên là nhằm xem xét tất cả các kết

nối trong một mạng kết nối đầy đủ tương ứng sao cho mỗi kết nối có một xác suất

tồn tại là . Số lượng mong đợi các kết nối trong mạng được rải mỏng (mạng thực

tế) là N, ở đó N là số các kết nối trong mạng kết nối đầy đủ giả thiết. Các kết quả

từ một số nghiên cứu cho thấy các mạng có các kết nối được rải mỏng tốt không

kém, thậm chí tốt hơn các mạng OBD và các mạng kết nối đầy đủ.

Trong mạng neuron hồi quy, số các kết nối là tỷ lệ với bình phương kích

thước mức ẩn. Như vậy với các mức ẩn lớn, cần các giá trị xác suất kết nối nhỏ để

giảm số lượng kết nối tới một giá trị có thể kiểm soát được. Điều này làm giảm

tính năng của mạng hơn là có thể được bù đắp bởi số lượng lớn các neuron.

Để giải quyết khó khăn do mối quan hệ bình phương giữa kích thước mức

và số lượng kết nối, chúng ta cục bộ hoá các xác suất kết nối. Theo quan điểm này,

giá trị xác suất kết nối của các kết nối phản hồi sẽ phụ thuộc khoảng cách giữa hai

neuron. Khoảng cách này có thể được xác định bằng độ chênh lệch chỉ số của hai

neuron khi ta tiến hành sắp xếp các neuron theo thứ tự lần lượt từng neuron rồi đến

từng mức. Ví dụ, xác suất kết nối của hai neuron ẩn un và um có thể là

(un,um)=e-|n-m|/

ở đó là một hằng số chọn trước.

2.2.6 Một vài ưu điểm và nhược điểm của

thuật toán Back-propagation

Thuật toán back-propagation luôn được coi như là thuật toán phổ biến nhất

cho mô hình học có giám sát của mạng neuron tiến đa mức. Về cơ bản mà nói, nó

là một kỹ thuật gradient (đạo hàm), chứ không phải là một kỹ thuật tối ưu hoá.

Thuật toán này có hai thuộc tính riêng biệt:

* Nó rất đơn giản trong các tính toán cục bộ.

* Nó thực hiện sự dịch chuyển theo các gradient ngẫu nhiên trong

không gian trọng số (với việc cập các trọng số trên cơ sở từng mẫu một).



Hai tính chất này của thuật toán back-propagation đủ để trả lời cho tất cả

các ưu và nhược điểm của nó.

Vấn đề tính toán cục bộ

Thuật toán back-propagation là một mô hình kết nối mà dựa trên các tính

toán cục bộ để khám phá ra những khả năng xử lý thông tin của mạng neuron.

Dạng giới hạn tính toán này được xem như một ràng buộc về tính cục bộ, với ý

nghĩa là các tính toán của một neuron chỉ chịu ảnh hưởng của các neuron kết nối

với nó. Việc sử dụng các tính toán cục bộ như vậy trong việc thiết kế mạng neuron

nhân tạo thường được ủng hộ bởi ba lý do cơ bản:

Các mạng neuron nhân tạo thực hiện các tín toán cục bộ thường được duy

trì như là một hình ảnh cuả các mạng lưới thần kinh sinh học.

Việc sử dụng các tính toán cục bộ cho phép một sự thoái hoá nhẹ nhàng về

tính năng khi có lỗi cứng, và như vậy cung cấp cho chúng ta một nền tảng

về một thiết kế mạng chấp nhận lỗi.

Các tính toán cục bộ thuận lợi cho việc sử dụng các kiến trúc song song

như là một phương pháp hiệu quả để cài đặt các mạng neuron nhân tạo.

Về lý do thứ nhất kể trên, liên quan đến sự hợp lý về mặt sinh học của

thuật toán back-propagation, vẫn còn nhiều câu hỏi nghiêm túc được đặt ra mà

chưa có lời giải đáp thoả đáng. Tuy nhiên những sự thiếu hụt về thần kinh sinh học

không làm giảm đi giá trị về mặt kỹ thuật của thuật tián back-propagation với tư

cách là một công cụ xử lý thông tin, và được chứng minh bằng những ứng dụng

thành công của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vấn đề hiệu quả tính toán

Độ phức tạp về tính toán của một thuật toán thường được xác định bằng số

lượng các phép cộng, phép nhân, và sự lưu trữ liên quan tới việc cài đặt nó. Một

thuật toán học được gọi là hiệu quả trong tính toán khi độ phức tạp tính toán của

nó là hàm đa thức của số lượng các tham số có thể điều chỉnh được. Trên cơ sở đó,

chúng ta có thể nói rằng thuật toán back-propagation là hiệu quả trong tính toán.

Đặc biệt, với việc sử dụng nó để tích luỹ một mạng tiến đa mức bao gồm W trọng



số synapse (kể cả các hệ số hiệu chỉnh), độ phức tạp của nó là một hàm tuyến tính

của W. Điều này có thể dễ dàng được chứng minh bằng cách xem xét các tính toán

liên quan đến việc thực hiện các giai đoạn tiến và lùi của thuật toán.

Vấn đề hội tụ

Thuật toán back-propagation sử dụng một “đánh giá tức thời” cho gradient

của bề mặt lỗi trong không gian trọng số. Như vậy thuật toán là ngẫu nhiên về bản

chất; nghĩa là nó có xu hướng đi theo những đường zigzag xung quanh hướng đi

thực tới cực tiểu của bề mặt lỗi. Như vậy là nó có xu hướng hội tụ chậm; chúng ta

có thể nêu ra hai nguyên nhân cơ bản sau:

Xét trường hợp bề mặt lỗi là khá bằng phẳng dọc theo một chiều trọng số

nào đó. Điều này có nghĩa là đạo hàm của bề mặt lỗi theo trọng số này có trị

tuyệt đối nhỏ. Trong trường hợp này, sự điều chỉnh áp dụng cho trọng số

cũng nhỏ, và có thể cần nhiều vòng lặp kế tiếp nhau để có thể làm giảm

đáng kể giá trị lỗi. Mặt khác nếu bề mặt lỗi có độ cong lớn dọc theo một

chiều trọng số thì đạo hàm của bề mặt lỗi theo trọng số đang xét có trị số

lớn, và như vậy các điều chỉnh áp dụng cho trọng số này cũng lớn. Điều này

làm cho thuật toán có khả năng vượt quá điểm cực tiểu cần đi tới.

Chiều của vector gradient âm có thể chỉ theo hướng đi xa khỏi cực tiểu của

mặt phẳng lỗi, và như vậy thì các điều chỉnh trọng số có xu hướng làm cho

thuật toán đi sai hướng.

Theo một số nghiên cứu thực nghiệm, tốc độ hội tụ cục bộ của thuật toán

back-propagation có tính chất tuyến tính, và có thể chính đó là nguồn gốc của các

nguyên nhân gây ra sự chậm trễ của thuật toán. Gợi ý này đưa chúng ta đến một

quan điểm như sau: Có thể các phương pháp tính toán với tốc độ hội tụ bậc cao

hơn (có tính phi tuyến cao) sẽ cho phép hội tụ nhanh hơn nhưng yêu cầu nhiều nỗ

lực tính toán hơn.

2.2.7 Hội tụ nhanh cho quá trình học Back-propagation

Như đã bàn tới trong phần trước, thuật toán back-propagation không được

coi là phương pháp học cho ta khả năng hội tụ nhanh chóng. Trong phần này,



chúng ta sẽ đề cập tới một số kinh nghiệm có khả năng mang lại cho chúng ta

những chỉ dẫn hữu ích trong việc làm thế nào để tăng tốc sự hội tụ của thuật toán

back-propagation thông qua việc thích nghi tham số tốc độ học.

Kinh nghiệm thứ nhất

Mọi tham số mạng có thể điều chỉnh được của hàm giá nên có tham số tốc

độ học riêng biệt.

Ở đây, chúng ta chú ý rằng thuật toán back-propagation hội tụ chậm có thể

là do việc sử dụng cùng một tham số tốc độ học. Tham số cố định này có khả năng

không phù hợp được với tất cả các vị trí của bề mặt lỗi. Nói cách khác, một tham

số tốc độ học thích hợp cho việc điều chỉnh một trọng số synapse không nhất thiết

là thích hợp cho việc điều chỉnh các trọng số khác trong mạng. Kinh nghiệm thứ

nhất khuyến cáo sử dụng các tham số tốc độ học khác nhau cho các trọng số

synapse khác nhau trong mạng.

Kinh ngiệm thứ hai

Mọi tham số tốc độ học nên được phép thay đổi sau mỗi vòng lặp.

Bề mặt lỗi thường có đặc tính khác nhau trong những vùng khác nhau khi ta

xét dọc theo một chiều trọng số nhất định. Chính vì sự biến thiên này mà kinh

nghiệm thứ hai khuyến cáo rằng tham số tốc độ học cũng nên biến thiên từ vòng

lặp nằy sang vòng lặp khác. Điều thú vị là kinh nghiệm này được hình thành từ

những nghiên cứu về các đơn vị xử lý tuyến tính.

Kinh ngiệm thứ ba

Khi đạo hàm của hàm giá theo một trọng số synapse có cùng một dấu đại số

với trong một số vòng lặp kế tiếp nhau của thuật toán, tham số tốc độ học cho

trọng số synapse này nên được tăng lên.

Điểm biểu diễn trạng thái hiện thời trong không gian trọng số có thể nằm

trên một vùng bằng phẳng của bề mặt lỗi dọc theo một chiều trọng số xác định.

Điều này thể hiện bằng việc giữ nguyên dấu của đạo hàm hàm giá (gradient của bề

mặt lỗi) theo trọng số synapse đó; và như vậy là vector gradient có cùng một chiều

trong một số vòng lặp kế tiếp nhau của thuật toán. Kinh nghiệm thứ ba khuyến cáo



rằng trong trường hợp như vậy, số lượng các vòng lặp cần để đi qua vùng bằng

phẳng này có thể được giảm bớt bằng cách tăng tham số tốc độ học một cách phù

hợp.

Kinh nghiệm thứ tư

Khi dấu đại số của đạo hàm hàm giá theo một trọng số xác định là liên tục

thay đổi trong một số vòng lặp của thuật toán, tham số tốc độ học cho trọng số nên

được giảm xuống.

Khi điểm biểu diễn trạng thái hiện thời trong không gian trọng số nằm trên

một vùng của bề mặt lỗi dọc theo một chiều trọng số xác định mà có nhiều chỗ lồi

lõm. Như vậy có nghĩa là đạo hàm hàm giá theo trọng số đó có khả năng liên tục

thay đổi dấu trong một số vòng lặp kế tiếp . Để tránh không để việc điều chỉnh

trọng số bị giao động quá nhiều, kinh nghiệm thứ tư khuyến cáo rằng tham số tốc

độ học cho các trọng số như vậy nên được giảm đi một cách phù hợp.



Chương 3

CÁC MỞ RỘNG CHO MẠNG

HỒI QUY TRỄ (RECURRENT TIME-DELAY)

3.1 Mô hình mạng neuron trễ (time-delay)

Trong thực tế, có nhiều loại thông tin có đặc tính thống kê không ổn định

theo thời gian như các tín hiệu tiếng nói, tín hiệu radar, các tín hiệu lấy từ động cơ

của một xe ô tô, hay sự lên xuống của giá cả thị trường. Để có thể theo được

những sự biến thiên về đặc tính thống kê của các thông tin này, chúng ta cần quan

tâm đến yếu tố thời gian khi thiết kế các mạng neuron. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế

nào để có thể tích hợp thời gian vào trong cấu trúc và hoạt động của một mạng

neuron? Một trong những giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề này là việc

xây dựng các mạng neuron trễ (time-delay neural network (TDNN)). Về thực chất,

một TDNN là một mạng tiến đa mức được xây dựng thêm những kết nối synapse

trễ.

Trong một mạng tiến đa mức thông thường, hai neuron chỉ nối với nhau

bằng một kết nối synapse với một trọng số synapse xác định và như vậy là các tín

hiệu đi qua kết nối synapse tại các thời điểm khác nhau là hoàn toàn độc lập với

nhau. Để có thể đưa vào mối quan hệ theo thời gian của các tín hiệu trao đổi giữa

hai neuron, người ta tạo nên nhiều kết nối synapse với thời gian trễ khác nhau.

Bằng cách đó, các tín hiệu trong quá khứ được trễ lại sẽ có ảnh hưởng tới hiện tại.

Hình 3.1 minh họa một kết nối synapse trễ được tạo nên theo cách trên mà nối hai

neuron i và j. Trong cấu trúc này, các tín hiệu trong khoảng thời gian hai đơn vị

trễ vẫn có thể được tổ hợp với nhau tại neuron j.

Hình 3.1 Một kết nối synpase trễ



3.2 Các mạng neuron hồi quy trễ

Hình 3.2 Một hệ thống hồi quy trễ

Chúng ta đã biết về kiến trúc mạng hồi quy tổng quát trong Chương 1. Bản

chất của một mạng hồi quy là làm cho tín hiệu đầu ra của một neuron có ảnh

hưởng tới đầu vào của nó thông qua các vòng lặp phản hồi. Có thể thấy rằng bản

thân tín hiệu đầu ra của neuron mà ảnh hưởng rới đầu vào hiện tại là thuộc về quá

khứ nên nó thường được làm trễ lại một số đơn vị thời gian trước khi quay trở lại

qua vòng lặp phản hồi. Quan điểm này gợi ý cho chúng ta khả năng tích hợp mô

hình mạng neuron trễ với kiến trúc mạng hồi quy. Để làm điều này, riêng đối với

mỗi kết nối phản hồi, chúng ta lại tách ra thành nhiều kết nối phản hồi với thời

gian trễ khác nhau. Một mạng neuron được xây dựng trên cơ sở này được gọi là

mạng neuron hồi quy trễ (recurrent time-delay neural network (RTDNN)). Hình

3.2 minh hoạ một hệ thống hồi quy với một đầu ra phản hồi lại đầu vào bằng q kết

nối synapse có các thời gian trễ chênh lệch nhau một đơn vị thời gian.

3.3 Thuật toán Back-propagation mở rộng

Để tích luỹ một RTDNN, chúng ta cần một dạng mở rộng của thuật toán

back-propagation để có thể tính đến khái niệm thời gian. Giả sử rằng neuron j nằm

trong mức đầu ra với đáp ứng thực sự là yj(n) và đáp ứng mong muốn là dj(n), cả

hai đều được đo tại thời điểm n. Chúng ta xác định một giá trị tức thời của tổng

bình phương các lỗi được sinh ra bởi mạng như sau

(3.1)



ở đó chỉ số j chỉ một neuron trong mức đầu ra, và ej(n) là tín hiệu lỗi được xác

định như sau

ej(n)=dj(n)-yj(n) (3.2)

Mục đích ở đây là cực tiểu một hàm giá, chính là giá trị của (n) được tính

trên tất cả các thời điểm

(3.3)

Một cách để tìm ra được đánh giá tối ưu của vector trọng số nhằm đạt được

mục đích kể trên là sử dụng gradient. Đạo hàm của hàm giá theo theo vector trọng

số wji sẽ như sau

(3.4)

Trong trường hợp này, trước tiên chúng ta cần nhận ra rằng sự mở rộng của

gradient lỗi tổng cộng thành một tổng các gradient lỗi tức thời như trong công thức

(3.4) không phải là duy nhất. Một cách cụ thể, chúng ta có thể xem xét một cách

biểu diễn khác của đạo hàm riêng của hàm giá tổng cộng theo vector trọng số

wji(n) như sau

(3.5)

ở đó chỉ số thời gian n chỉ chạy đối với biến vj(n). Chúng ta có thể coi đạo hàm

riêng total/vj(n) đặc trưng cho sự thay đổi của hàm giá total được tạo ra bởi sự

thay đổi của đầu ra bộ tổ hợp tuyến tính vj của neuron j tại thời điểm n. Tuy nhiên,
cần chú ý rằng

Chỉ khi chúng ta tính tổng chúng theo thời gian thì mới thu được giá trị

tương đương.

Với dạng mở rộng trong công thức (3.5), bây giờ chúng ta sử dụng quan

điểm về gradient trong không gian trọng số. Chúng ta thực hiện một phép tính đệ

quy để cập nhật vecior trọng số wji(n) như sau

(3.6)



ở đó là tham số tốc độ học. Dễ dàng thấy rằng với mọi neuron j trong mạng, đạo

hàm riêng của vj(n) theo vector trọng số wji(n) sẽ như sau

(3.7)

ở đó xj là vector đầu vào áp dụng cho synapse i của neuron j. Tiếp đó, chúng ta có

thể xác định gradient cục bộ của neuron j như sau

(3.8)

Như vậy, chúng ta có thể viết lại công thức (3.6) dưới dạng tương đương

như sau

(3.9)

Cũng như đối với thuật toán back-propagation chuẩn, chúng ta chia ra hai

trường hợp riêng biệt sau

Trường hợp 1

Neuron j là một nút đầu ra. Với mức đầu ra, đơn giản chúng ta có

(3.10)

ở đó ej(n) là tín hiệu lỗi được đo tại đầu ra của neuron j, và ‘(.) là đạo hàm của

hàm hàm kích hoạt (.) theo các tham biến của nó.

Trường hợp 2

Neuron j là một nút ẩn. Đối với một neuron trong mức ẩn chúng ta định

nghĩa a là tập hợp tất cả các neuron màv đầu vào của chúng được nối với đầu ra

của neuron j. Đặt vr(n) để chỉ đầu ra bộ tổ hợp tuyến tính của neuron r thuộc tập

hợp a . Như vậy, chúng ta có thể viết

(3.11)

Sử dụng công thức (3.8) (với chỉ số r thay cho j) trong công thức (3.11),

chúng ta có thể viết

(3.12)



ở đó yj(n) là đầu ra của neuron j. Tiếp theo, chúng ta nhận thấy rằng đạo hàm riêng

yj(n)/vj(n) chính bằng ‘(vj(n)) (neuron j nằm bên ngoài tập hợp a ). Chúng ta có

thể đưa phần tử này ra ngoài dấu và viết lại công thức (3.12) như sau

(3.13)

Như định nghĩa từ trước, vr(k) là đầu ra bộ tổ hợp tuyến tính của neuron.

Đối với mạng neuron trễ, công thức của vr(k) như sau

(3.14)

Công thức (3.14) đã bao hàm cả hệ số hiệu chỉnh br áp dụng cho neuron r;

br chính là toán hạng tương ứng với j=0 như sau

wr0(l)=b và y0(k-l)=1 với mọi l và k (3.15)

Chỉ số p xác định giới hạn trên của tổng bên trong của công thức (3.14)

chính là số lượng synapse trễ tương ứng với một synapse nguyên thuỷ (mộtsynapse

chính) nối giữa neuron j và neuron r. Chỉ số m0 xác định giới hạn trên cuảtổng bên

ngoài của công thức (3.14) lại là tổng số lượng các synapse chính nối tớineuron r.

Chúng ta có thể viết lại công thức (3.14) dưới dạng tương đương như sau

(3.16)

Lấy đạo hàm công thức (3.16), chúng ta thu được

(3.17)

Đối với neuron ẩn j, thay công thức (3.17) vào công thức (3.13), ta có

(3.18)

Xác định một vector mới (p+1) thành phần

r(n)=[ r(n), r(n+1),..., r(n+p)]T (3.19)

Chúng ta đã định nghĩa vector wrj như sau

wji=[wrj(0),wrj(1),...,wrj(p)] (3.20)

Chúng ta viết lại đẳng thức (3.18) như sau

(3.21)



Công thức này chính là công thức tính j(n) cho neuron j trong mức ẩn.

Bây giờ chúng ta tổng kết công thức cập nhật trọng số cho thuật toàn back-

propagation mở rộng bằng cặp quan hệ sau

wji(n+1)=wji(n)+ j(n)xi(n) (3.22)

(3.23)

Để tính j(n) cho neuron ẩn, chúng ta cũng phải lan truyền các ngược trở

lại qua mạng. Sơ đồ luồng tín hiệu cho sự lan truyền này được minh hoạ trong

hình 3.3.

Hình 3.3 Minh họa sự phản hồi tín hiệu lỗi

của thuật toán back-propagation mở rộng



Chương 4

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI VÀ KHẢ NĂNG

ỨNG DỤNG MẠNG NEURON TRỄ

(TIME-DELAY)

4.1 Mở đầu về lý thuyết nhận dạng tiếng nói

Trong các chương trước, bản luận văn đã đề cập đến những khái niệm căn

bản nhất về mạng neuron làm nền tảng cho một bài toán nhận dạng mẫu tổng quát.

Bước sang chương này, tác giả sẽ trình bày một vài khía cạnh khái quát nhất về lý

thuyết nhận dạng tiếng nói. Đồng thời phân tích nó trong mục đích áp dụng mạng

neuron để xây dựng các ứng dụng nhận dạng tiếng nói như là một lớp riêng của

bài toán nhận dạng mẫu.

Định nghĩa hình thức của nhận dạng tiếng nói như sau:

Nhận dạng tiếng nói là quá trình thu nhận và xử lý tín hiệu tiếng

nói nhằm mục đích nhận biết nội dung văn bản của nó.

Do giới hạn về quy mô luận văn, tác giả không có điều kiện trình bày lại

những kiến thức nền của lý thuyết xử lý tiếng nói như biểu diễn tín hiệu tiếng nói

rời rạc trong miền thời gian và tần số, biến đổi Fourier tổng quát, ... Những kiến

thức này, bạn đọc có thể tham khảo các sách viết về Lý thuyết xử lý tiếng nói.

4.1.1 Quá trình sản xuất tiếng nói và thu

nhận tiếng nói của con người

Hình 4.1 Sơ đồ biểu diễn quá trình sản xuất và thu nhận

tiếng nói của conngười



Hình 4.1 đưa ra một sơ đồ khối của quá trình sản xuất tiếng nói/nhận thức

tiếng nói của con người. Quá trình sản xuất tiếng nói bắt đầu khi người nói tạo ra

một thông điệp (trong ý nghĩ của anh ta) và muốn chuyển tải nó cho người nghe

thông qua tiếng nói. Tổ chức thần kinh tương ứng chịu trách nhiệm tạo ra thông

điệp dưới dạng văn bản biểu diễn các từ của thông điệp. Bước tiếp theo của quá

trình là chuyển đổi thông điệp sang dạng một mã ngôn ngữ. Điều này gần như

tương đương với việc chuyển đổi các biểu diễn văn bản của thông điệp thành một

chuỗi các âm vị tương ứng với những âm thanh tạo nên các từ; đồng thời với việc

ghi nhận âm điệu nhằm xác định sự kéo dài, sự nhấn mạnh, và trọng âm cao thấp

của âm thanh. Khi một mã ngôn ngữ đã được lựa chọn, người nói phải thực hiện

một loạt các lệnh thần kinh vận động để làm cho các dây thanh dao động, đồng

thời cấu trúc hình dạng ống dẫn âm nhằm phát ra một chuỗi các âm thanh. Như

vậy, đầu ra cuối cùng của quá trình là một tín hiệu âm học. Các lệnh thần kinh vận

động phải điều khiển một cách đồng bộ tất cả các khâu vận động như sự hoạt động

của môi, hàm, lưỡi, ...

Khi tín hiệu tiếng nói đã được sinh ra và được truyền cho người nghe, quá

trình thu nhận tiếng nói (hay nhận dạng tiếng nói) bắt đầu. Đầu tiên, người nghe

xử lý tín hiệu âm thanh thông qua màng nền của tai trong; nó có khả năng cung

cấp một phân tích phổ cho tín hiệu tới. Một quá trình xử lý thần kinh chuyển đổi

tín hiệu phổ tại đầu ra của màng nền thành các tín hiệu hoạt động đối với thần kinh

thính giác; có thể coi đây như một quá trình lấy ra các đặc trưng. Bằng một

phương pháp đặc biệt (chưa được hiểu một cách thấu đáo), các tín hiệu hoạt động

đi qua hệ thần kinh thính giác được chuyển đổi thành một mã ngôn ngữ cho những

trung tâm xử lý cao cấp hơn bên trong bộ não; và cuối cùng là việc hiểu được nội

dung thông điệp.

Từ sự minh họa quá trình nhận dạng tiếng nói thông qua hệ thống thần kinh

con người như trên, chúng ta có thể có một chút ý niệm về khả năng ứng dụng

mạng neuron nhân tạo trong việc mô phỏng một số tổ chức thần kinh như một

phần của hệ thần kinh thính giác chẳng hạn.

4.1.2 Các âm thanh tiếng nói và các đặc trưng



Số lượng các âm thanh tiếng nói riêng biệt (các âm vị) của một ngôn ngữ

thường là một đối tượng để đánh giá và không bất biến đối với những ngôn ngữ

khác nhau. Ví dụ, theo một thống kê cụ thể về các âm vị chuẩn, trong Tiếng Anh

Mỹ, có 39 âm thanh bao gồm 11 nguyên âm, 4 nguyên âm đôi, 4 bán nguyên âm,

20 phụ âm. Chúng ta sẽ nói qua về đặc trưng của các loại âm vị và trình bày kỹ

hơn một chút về nguyên âm. Cũng như nhiều nghiên cứu về xử lý tiếng nói khác,

đối tượng ngôn ngữ được đem ra phân tích ở đây là Tiếng Anh.

1. Nguyên âm

Các nguyên âm có thể được coi là lớp thú vị nhất trong các lớp âm thanh

tiếng nói, đặc biệt đối với Tiếng Anh. Tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực

nhận dạng tiếng nói là rất lớn; hầu hết các hệ thống nhận dạng dựa trên cơ sở nhận

dạng nguyên âm đều có tính năng tốt.

Trong khi nói, nguyên âm được tạo ra bằng cách kích thích một ống dẫn âm

thanh có hình dạng cố định bằng các xung áp lực khí giả tuần hoàn do sự rung

động của dây thanh sinh ra. Hình dạng của từng vùng cục bộ dọc theo ống dẫn âm

xác định các tần số cộng hưởng (các formants) và âm thanh sẽ được tạo ra. Việc

tạo ra nguyên âm cụ thể nào là được quyết định bởi vị trí của lưỡi, hàm, môi, ...

Các nguyên âm nói chung là có thời gian tồn tại dài (so với các phụ âm) và dễ xác

định phổ. Chính vì thế mà sẽ dễ dàng cho việc nhận dạng, cả đối với con người và

máy móc.

Có một số cách biểu diễn đặc trưng nguyên âm, bao gồm cấu hình khoang

miệng, các đồ thị dạng sóng tín hiệu và các đồ thị phổ. Ở đây chúng ta chỉ quan

tâm tới dạng biểu diễn đồ thị phổ. Về mặt lý thuyết, các cực đại của biểu diễn phổ

của tín hiệu nguyên âm chính là các tần số cộng hưởng (formants) tạo nên nguyên

âm. Giá trị của các các formant đầu tiên (2 hoặc 3 formants đầu tiên) là yếu tố

quyết định cho phép chúng ta nhận dạng được nguyên âm. Do nhiều yếu tố biến

thiên như sự khác nhau về giới tính, về độ tuổi, tình trạng tinh thần của người nói

và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác, đối với một nguyên âm xác định các giá trị

formant cũng có một sự biến thiên nhất định. Tuy nhiên sự khác biệt về giá trị các

fornants giữa các nguyên âm khác nhau lớn hơn nhiều; và trong không gian



formant chúng ta có thể xác định một cách tương đối các vùng riêng biệt cho từng

nguyên âm. Hình 4.2 minh họa một đồ thị kinh điển của các giá trị formant đầu

tiên và thứ hai của 10 nguyên âm cùng với sự phân vùng cho các nguyên âm. Ở

đây chúng ta cũng thấy có những sự nhập nhằng trong phát âm thể hiện ở một số

chỗ chồng chéo lên nhau giữa các vùng.

Hình 4.2 Đồ thị theo các formant F1, F2 cho 10 nguyên âm được thực

hiện với nhiều đối tượng người nói khác nhau

2. Các âm vị khác

Nguyên âm đôi là kết quả của một sự biến thiên của ống dẫn âm một cách

liên tục từ hình dạng tương ứng với nguyên âm thứ nhất sang hình dạng tương ứng

với nguyên âm thứ hai. Điều này cũng làm biến thiên một cách liên tục các

formant của biểu diễn phổ theo thời gain. Đối với âm vị loại này, cần phải đặc biệt

chú ý đến việc phân đoạn theo thời gian khi nhận dạng.

Các bán nguyên âm như /w/, /l/, /r/, và /y/ là tương đối khó trong việc biểu

diễn đặc trưng. Các âm thanh này không được coi là nguyên âm nhưng gọi là bán

nguyên âm do bản chất tựa nguyên âm của chúng. Nói chung, chúng được đặc

trưng bởi một sự quá độ về chức năng của ống dẫn âm giữa các âm vị kề nhau.

Như vậy, các đặc trưng âm học của các âm thanh này chịu ảnh hưởng rất mạnh của

ngữ cảnh mà trong đó chúng xuất hiện.

Các phụ âm mũi được tạo ra với sự kích thích của thanh môn và ống dẫn

âm hoàn toàn bị thắt (thu hẹp thiết diện) tại một số điểm nhất định. Đặc biệt, lưỡi

gà (ngăn giữa khoang mũi và thanh quản) mở ra cho phép không khí đi qua

khoang mũi và âm thanh được bức xạ tại các lỗ mũi. Mặc dù khoang miệng cũng

bị thắt về phía trước nhưng nó vẫn được ngắt âm tại thanh quản. Và như vậy,

miệng đóng vai trò như một khoang cộng hưởng có tác dụng bẫy năng lượng âm

tại một vài tần số tự nhiên. Cho tới khi có sự tham gia của âm thanh bức xạ, các

tần số cộng hưởng này của khoang miệng xuất hiện như các phản cộng hưởng, hay



các điểm không của hàm truyền đạt. Ngoài ra, các phụ âm mũi còn được đặc trưng

bởi những những sự cộng hưởng mạnh hơn về phổ so với các nguyên âm. Các phụ

âm mũi trong Tiếng Anh là //, /m/ và /n/.

Các phụ âm xát vô thanh như /f/, //, /s/ và /sh/ được tạo ra bằng cách kích

thích ống dẫn âm bởi một luồng không khí đều đặn; luồng không khí này sẽ trở

nên hỗn loạn trong một khu vực thắt của ống dẫn âm. Vị trí thắt có tác dụng xác

định âm thanh xát nào được tạo ra. Với /f/, điểm thắt tại môi, với // thì gần răng,

với /s/ là gần giữa khoang miệng, còn với /sh/ thì tại gần cuối khoang miệng. Như

vậy, hệ thống tạo ra các phụ âm xát vô thanh bao gồm một nguồn nhiễu tại một

điểm thắt mà chia ống dẫn âm thành hai khoang. Âm thanh được bức xạ tại môi

tức là từ khoang trước. Khoang sau có tác dụng bẫy năng lượng như trong trường

hợp phụ âm mũi, và như vậy là đưa các phản cộng hưởng vào âm thanh đầu ra.

Bản chất không tuần hoàn là đặc trưng cơ bản nhất của nguồn kích thích xát vô

thanh.

Điểm khác biệt của các phụ âm xát hữu thanh như /v/, /th/ và /zh/ so với các

phụ âm xát vô thanh là ở chỗ có hai nguồn kích thích liên quan tới việc tạo ra

chúng; một nguồn kích thích tại thanh môn do các dây thanh rung động và một

nguồn nhiễu tại điểm thắt giống như trên. Và như vậy đặc trưng của phụ âm xát

hữu thanh là bao gồm cả hai thành phần kích thích tuần hoàn và nhiễu.

Các âm dừng là các phụ âm /b/, /d/, /g/, /p/, /t/ và /k/; chúng có thời gian tồn

tại rất ngắn và được sinh ra bằng cách tạo nên áp suất phía sau một điểm thắt trong

khoang miệng rồi đột ngột giải phóng áp suất. Với /b/, điểm thắt tại môi, với /d/ tại

phía sau răng, và với /g/ là ở gần lưỡi gà... Trong suốt thời gian có điểm thắt,

không một âm thanh nào được bức xạ tại môi. Tuy nhiên, vẫn thường có một năng

lượng nhỏ bức xạ qua các bức vách của họng. Điều này xảy ra khi các dây thanh

có khả năng dao động dù là ống dẫn âm đang bị đóng tại một số điểm. Dây thanh

cũng có thể không dao động và trong trường hợp này chỉ có kích thích vô thanh.

Do các âm dừng luôn có tính chất động như vậy nên các thuộc tính của chúng chịu

ảnh hưởng rất nhiều bởi nguyên âm đi sau nó.

4.1.3 Các tiếp cận nhận dạng tiếng nói



Về cơ bản, có ba tiếp cận nhận dạng tiếng nói chính như sau:

Tiếp cận âm thanh-ngữ âm.

Tiếp cận nhận dạng mẫu.

Tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

Tiếp cận âm thanh-ngữ âm dựa trên cơ sở công nhận sự tồn tại của các đơn

vị ngữ âm trong ngôn ngữ tiếng nói; các đơn vị ngữ âm này được biểu diễn đặc

trưng bởi một tập hợp những thuộc tính thể hiện trong tín hiệu âm thanh hay biểu

diễn phổ theo thời gian. Bước đầu tiên của tiếp cận âm thanh-ngữ âm cho nhận

dạng tiếng nói được gọi là bước phân đoạn và gán nhãn bởi vì nó liên quan đến

việc phân đoạn tín hiệu âm thanh thành các vùng rời rạc (theo thời gian) mà ở đó

các thuộc tính âm học của tín hiệu biểu diễn cho một (hay một vài) đơn vị ngữ âm.

Sau đó gán một (hoặc nhiều) nhãn ngữ âm cho mỗi vùng phân đoạn dựa theo các

thuộc tính âm học. Bước thứ hai của tiếp cận là giai đoạn thực sự nhận dạng tiếng

nói. Nhiệm vụ chính của bước này là cố gắng xác định một từ hợp lệ (hay chuỗi từ

hợp lệ) từ một chuỗi các nhãn ngữ âm thu được từ bước thứ nhất dựa trên cơ sở

các ràng buộc (về từ vựng và cú pháp) của tác vụ cần nhận dạng tiếng nói.

Tiếp cận nhận dạng mẫu về cơ bản là một quan điểm sử dụng trực tiếp các

mẫu tiếng nói (speech patern) (chính là đoạn tín hiệu tiếng nói cần nhận dạng) mà

không cần xác định thật rõ các đặc trưng và cũng không cần phân đoạn tín hiệu

như đối với tiếp cận âm thanh - ngữ âm. (Chú ý cần phân biệt thuật ngữ “mẫu tiếng nói” ở đây

với cùng thuật ngữ đó (speech sample) được sử dụng trong Lý thuyết xử lý tiếng nói để chỉ tín hiệu liên tục

đã được lấy mẫu.) Phương pháp này cũng gồm hai bước, tích luỹ các mẫu tiếng nói, và

nhận dạng mẫu thông qua so sánh mẫu. “Kiến thức” về tiếng nói được đưa vào hệ

thống thông qua thủ tục tích luỹ. Nếu có đủ các phiên bản của một mẫu trong một

tập hợp tích luỹ, thủ tục tích luỹ sẽ có khả năng biểu diễn đặc trưng một cách đầy

đủ các thuộc tính âm học của mẫu đó. Việc biểu diễn đặc trưng tiếng nói thông qua

sự tích luỹ này có thể coi như một bài toán phân loại mẫu. Đặc tính hữu ích chủ

yếu của phương pháp này nằm ở khâu so sánh mẫu trong đó các mẫu tiếng nói

không biết được so sánh trực tiếp với các mẫu đã được học bằng tích luỹ và đồng

thời được phân loại theo sự tương ứng mẫu tốt nhất.



Tiếp cận nhận dạng mẫu thường được lựa chọn cho các ứng dụng nhận

dạng tiếng nói bởi ba lý do sau:

Tính dễ sử dụng và dễ hiểu trong thuật toán.

Tính bất biến và khả năng thích nghi đối với những từ vựng, người sử

dụng, các tập hợp đặc trưng, các thuật toán so sánh mẫu và các quy tắc quyết định

khác nau.

Khẳng định tính năng cao trong thực tế.

Từ những mô tả trên về tiếp cận nhận dạng mẫu cho nhận dạng tiếng nói,

chúng ta có thể nhận ra nhiều điểm tương đồng về lý thuyết đối với các bài toán

được giải quyết bằng công cụ mạng neuron. Điểm khác biệt chính ở đây nằm ở

khái niệm lưu trữ các mẫu tích luỹ. Đối với mạng neuron, các mẫu lưu trữ được

mã hoá thành các trọng số synapse và các hệ số hiệu chỉnh của mạng thông qua

quá trình tích luỹ; quá trình “so sánh mẫu” cũng được trừu tượng hoá bằng việc

đưa các mẫu không biết qua đầu vào của mạng rồi sau đó thực hiện quyết định “so

sánh” trên các đầu ra của mạng.

Tiếp cận nhận dạng tiếng nói cuối cùng được bàn đến ở đây là tiếp cận trí

tuệ nhân tạo mà dường như khai thác quan điểm của hai tiếp cận kể trên. Tiếp cận

này cố gắng “máy móc hoá” chức năng nhận dạng theo cách mà con người áp

dụng trí thông minh của mình trong việc quan sát, phân tích và thực hiện những

quyết định trên các đặc trưng âm học của tín hiệu. Một trong những kỹ thuật được

xây dựng theo quan điểm này là việc sử dụng một hệ chuyên gia cho việc phân

đoạn và gán nhãn tín hiệu, hay việc học và thích nghi theo thời gian ... Xét trên

khía cạnh mô phỏng trí tuệ con người thì việc ứng dụng mạng neuron phần nào

mang tính chất của tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

4.2 Phân tích và xử lý tín hiệu cho nhận dạng tiếng nói

Như chúng ta đã bàn tới ở trên, việc nhận dạng tiếng nói luôn dựa trên tín

hiệu tiếng nói đầu vào. Như vậy chúng ta phải cần đến những kỹ thuật phân tích và

xử lý nhằm biểu diễn tín hiệu dưới dạng những tham số thích hợp nhất cho việc

nhận dạng.



Để có thể thấy được rõ hơn vai trò của các kỹ thuật xử lý tín hiệu trong các

mô hình hệ thống nhận dạng, hãy xem hình 4.3 trong đó có minh hoạ cho cả tiếp

cận nhận dạng mẫu và tiếp cận âm thanh-ngữ âm.

Một tính chất quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là đầu ra của một quá trình

xử lý tín hiệu chính là các tham số đặc trưng của tín hiệu tiếng nói đầu vào; các

tham số này thường được biểu diễn dưới dạng các vector đặc trưng (vectorfeature).

4.2.1 Các mô hình phân tích phổ

Hai lựa chọn chung nhất cho việc xây dựng đầu cuối xử lý tín hiệu của bộ

nhận dạng tiếng nói là mô hình filter bank (dãy các bộ lọc) và mô hình LPC (dự

đoán tuyến tính). Trrong mô hình filter bank, tín hiệu tiếng nói được chuyển qua

một dãy các bộ lọc thông dải mà mỗi một trong chúng chiếm lĩnh một khoảng nhất

định trong một phạm vi tần số cần quan tâm (ví dụ 100-3000Hz cho các tín hiệu

điện thoại). Có thể thấy rằng, mỗi bộ lọc trong mô hình filter bank xử lý tín hiệu

tiếng nói một cách độc lập để tạo các đặc trưng của tín hiệu tiếng nói trong dải

thông mà nó phụ trách.

Mô hình phân tích LPC thực hiện việc phân tích phổ dựa trên các khối tiếng

nói (khung tiếng nói) với ràng buộc mô hình toàn điểm cực. Sau khi tìm ra được

các vector hệ số LPC xác định phổ của một mô hình toàn điểm cực của khung

tiếng nói, các tham số LPC sẽ trải qua một vài xử lý trước khi được đưa tới đầu

vào của bộ nhận dạng.

Trong các phần tiếp theo của chương này, cũng do giới hạn về quy mô luận

văn, tác giả chỉ xin trình bày kỹ về phương pháp xử lý tín hiệu dựa trên mô hình

filter bank vì nó được sử dụng khá phổ biến hiện nay và có liên quan trực tiếp tới

việc xây dựng phần mềm thử nghiệm.

Hình 4.3 Xử lý tín hiệu trong các tiếp cận nhận dạng tiếng nói

4.2.2 Bộ xử lý đầu cuối filter bank (dãy bộ lọc)



Sơ đồ khối chi tiết hơn của bộ phân tích đầu cuối filter bank được đưa ra

trong hình 4.4. Tín hiệu tiếng nói đã được lấy mẫu s(n) được đưa qua một dãy Q

bộ lọc thông dải, và ta được tín hiệu sau

(4.1a)

(4.1b)

ở đó chúng ta đã giả định rằng đáp ứng xung của bộ lọc thứ i là hi(m) trong

khoảng thời gian tương ứng với Mi mẫu; như vậy, chúng ta sử dụng biểu diễn tích

chập của thao tác lọc để đưa ra một biểu diễn tường minh cho si(n), tín hiệu đầu ra

của bộ lọc thứ i. Do mục đích của phân tích filter bank là đưa ra số liệu về năng

lượng của tín hiệu tiếng nói trong từng dải tần số nhất định, nên mỗi tín hiệu thông

dải si được chuyển qua một bộ chuyển đổi phi tuyến. Các bộ chuyển đổi phi tuyến

dịch chuyển phổ của tín hiệu thông dải về vùng tần thấp đồng thời cũng tạo ra các

nhiễu tần số cao. Tiếp đó các bộ lọc thông thấp được sử dụng để loại bỏ các nhiễu

tần số cao, và cho ta một tập hợp các tín hiệu ui, 1iQ, biểu diễn đánh giá về

năng lượng của tín hiệu tiếng nói trong từng giải thông (thuộc Q dải thông của Q

bộ lọc).
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Để có thể hiểu một cách đầy đủ hơn về tác dụng của bộ chuyển đổi phi

tuyến và bộ lọc thông thấp, chúng ta hãy giả sử rằng đầu ra của bộ lọc thông dải

thứ i là một hàm thuần tuý hình sin tại tần số i như sau

si(n)= i sin( in) (4.2)

Giả sử này là hợp lệ đối với tiếng nói trong trường hợp các âm thanh hữu

thanh có trạng thái ổn định và khi băng thông của bộ lọc là đủ hẹp sao cho chỉ

một thành phần dao động điều hoà đơn của tín hiệu tiếng nói được chuyển qua.

Nếu chúng ta sử dụng một bộ chuyển đổi phi tuyến như sau

f(si(n))=si(n) vớisi(n) 0

=-si(n)với si(n)<0 (4.3)

thì chúng ta có thể biểu diễn đầu ra bộ chuyển đổi như sau

vi(n)=f(si(n))=si(n).w(n) (4.4)

ở đó

(4.5)

như được minh họa trong các hình 4.5 a - 4.5 c. Bộ chuyển đổi phi tuyến có thể

được xem như thực hiện một sự biến đổi tần số theo thời gian (theo công thức

(4.5)) ,và trong miền tần số chúng ta có được kết quả sau

Vi(ej )=Si(ej )W(ej ) (4.6)

Hình 4.5 Các đồ thị dạng sóng và phổ cho việc phântích một tín hiệu

thuần tuý hình sin trong mô hình filter bank

ở đó Vi(ej), Si(ej) và W(ej) là biến đổi Fourier của tín hiệu vi(n), si(n) và wi(n),

với là một tích chậpvòng. Hình phổ Si(ej) là một xung đơn tại 0=i; trong khi



đó hình phổ W(ej) lại là một tập hợp các xung tại các tần số dao động điều hoà

lẻq=iq, q=1,2,...,qmax. Như vậy, hình phổ V(ej) là một xung tại =0 và một

tập hợp các xung có biên độ nhỏ hơn tại q=iq, q=2,4,6,... như được minh hoạ

trong các hình 4.5 d - 4.5 f. Tác dụng của bộ lọc thông thấp là giữ lại thành phần

DC của Vi(ej) và lọc đi các thành phần tần số cao hơn do bộ chuyển đổi phi
tuyến gây ra.

Phân tích trên, mặc dù chỉ đúng cho trường hợp hàm thuần tuý hình sin,

vẫn là một mô hình tốt cho các âm thanh tiếng nói giả tuần hoàn và hữu thanh

chừng nào mà bộ lọc thông dải không quá rộng đến nỗi cho phép nhiều hơn một

thành phần dao động điều hoà có biên độ lớn của tín hiệu đi qua. Do bản chất

biến thiên theo thời gian của tín hiệu tiếng nói (tính giả tuần hoàn), hình phổ của

tín hiệu tần thấp không phải là một xung DC thuần tuý mà có thể là một dải tần

số thấp xung quanh DC.

Quay trở lại hình 4.4, hai khối cuối cùng mà các tín hiệu đã được lọc

thông thấp ti(n) đi qua là khối lấy mẫu lại tín hiệu với tần số thấp hơn (khoảng

40-60Hz) và khối nén biên độ tín hiệu (dùng mã hoá logarithm hay luật

(_law)). Tác dụng của hai khối này chủ yếu là để giảm bớt đi số bit cần để

lưutrữ các tín hiệu.

4.2.3 Các kiểu filter bank cơ bản

Kiểu filter bank chung nhất (nhưng ít được xử dụng trong thực tế) là filter

bank đều; ở đó tần số trung tâm fi của dải thông thứ i được xác định như sau:

(4.7)

ở đó Fs là tần số lấy mẫu của tín hiệu tiếng nói, và N là số bộ lọc phân chia đều

cần có để bao phủ phạm vi tần số của tiếng nói. Số lượng bộ lọc thực sự được sử

dụng Q thoả mãn quan hệ sau

Q N/2 (4.8)



với dấu bằng (=) thể hiện không có hiện tượng chồng tần số giữa các bộ lọc kề

nhau và dấu nhỏ hơn (<) thể hiện dải thông của các các bộ lọc kề nhau có một

phần chồng lên nhau. Hình 4.6a minh hoạ một tập hợp Q bộ lọc thông dải lý

tưởng và không chồng tần số mà che phủ từ (Fs/N)(1/2) tới (Fs/N)(Q+1/2). Hình

4.6b minh họa một tập hợp Q bộ lọc thực tế , có hiện tượng chồng tần số và cũng

che phủ gần như cùng phạm vi tần số như vậy.

Hình 4.6 Tập hợp đáp ứng tần số của Q bộ lọc filter bank che phủ

dải tần số từ Fs/N tới (Q+1/2)Fs/N với hai trường hợp:

(a) các bộ lọc lý tưởng, (b) các bộ lọc thực tế

Một lựa chọn khác cho việc thiết kế filter bank là các filter bank không

đều. Ví dụ, một tiêu chuẩn được sử dụng để phân chia tần số cho các bộ lọc là là

dựa trên tỷ lệ logarithm. Theo cách đó, với một tập hợp Q bộ lọc thông dải với

các tần số trung tâm fi và băng thông bi, 1iQ, chúng ta đặt

b1=C

(4.9a)

(4.9b)

bi= bi-1, 2 i Q

(4.9c)

ở đó C và f1 là băng thông và tần số trung tâm bất kỳ của bộ lọc đầu tiên, và là

một hằng số cho trước.

Hãy xem xét một ví dụ về việc thiết kế một filter bank không đều bốn bộ

lọc che phủ dải tần số từ 200 tới 300Hz (với tần số lấy mẫu 6.6.7 kHz) và không

chồng tần số, với =2. Hình 3.8a minh hoạ các bộ lọc lý tưởng cho filter bank

này. Lấy f1=300Hz và C=200Hz, chúng ta được các bộ lọc như sau:



Bộ lọc 1: f1=300Hz, b1=200Hz

Bộ lọc 2: f1=600Hz, b1=400Hz

Bộ lọc 3: f1=1200Hz, b1=800Hz

Bộ lọc 4: f1=2400Hz, b1=1600Hz

Trong thực tế, có một số kiểu phân chia filter bank không đều được đưa ra

nhằm mục đích phù hợp được với tính chất của phổ tiếng nói. Dạng chung của

các kiểu phân chia này được minh họa trong hình 4.7. Tỷ lệ phân chia gần như

tuyến tính với những tần số thấp hơn 1000Hz và gần với tỷ lệ logarithm với

những tần số lớn hơn 1000Hz. Hai trong số những tỷ lệ phân chia kinh điển theo

kiểu này là tỷ lệ mel và tỷ lệ bark (sẽ được đề cập kỹ hơn trong Chương Phân

tích bài toán nhận dạng nguyên âm).

Hình 4.7 Đồ thị biến thiên của băng thông theo tần số

cho kiểu phân chia không đều mel hoặc bark

4.2.4 Một số phương pháp cài đặt filter bank

Một filter bank có thể được cài đặt theo một số cách tuỳ theo phương pháp

được sử dụng để thiết kế các bộ lọc. Các phương pháp thiết kế cho bộ lọc số

thường thuộc vào hai lớp cơ bản sau: đáp ứng xung vô hạn (infnite impulse

response (IIR)) và đáp ứng xung hữu hạn (fnite impulse response (FIR)). Tuy

nhiên trong thực tế, người ta thường quan tâm tới các bộ lọc FIR.

Có một vài phương pháp có thể sử dụng để cài đặt các bộ lọc FIR trong

một filterbank. Dạng đơn giản nhất là một cấu trúc trực tiếp. Để minh hoạ cho

cấu trúc này, chúng ta ký hiệu đáp ứng xung của bộ lọc thứ i là hi(n), 0iL-1;

đầu ra của bộ lọc thứ i là xi, có thể được biểu diễn như một tích chập hữu hạn và

rời rạc của tín hiệu đầu vào s(n) với đáp ứng xung hi(n), như sau



(4.10a)

(4.10b)

Tính toán trong công thức (4.10) được lặp lại cho tất cả các bộ lọc i, với

i=1,2,...,Q.

Có một cách cài đặt khác mà ở đó mỗi đáp ứng xung của bộ lọc thông dải

được biểu diễn như là một cửa số thông thấp cố định w(n) được dịch chuyển dải

tần bằng cách nhân với , như sau

(4.11)

Trong trường hợp này, công thức (2.12b) trở thành

(4.12a)

(4.12b)

ở đó là biến đổi Fourier thời gian ngắn (short-time Fourier transform (STFT)) tại

tần số i=2fi. Tầm quan trọng của công thức (4.12) là luôn tồn tại những thủ tục

tính toán hiệu quả cho việc tính STF sử dụng các phương pháp FFT. Chúng ta sẽ

bàn tới một thủ tục như vậy, nhưng trước tiên cần bàn tới khái niệm STFT.

4.2.4.1 Biểu diễn trong miền tần số của biến đổi Fourier thời

gian ngắn (Short-time Fourier Transform (STFT))

STFT của một chuỗi s(m) được định nghĩa như sau

(4.13)

Nếu giả sử rằng được tính với n=n0 cố định thì chúng ta có thể biểu diễn

công thức (4.13) dưới dạng sau

(4.14)

ở đó ký hiệu FT[.] biểu diễn phép biến đổi Fourier thông thường. Như vậy,

chính là biến đổi Fourier thông thường của tín hiệu đã được lọc qua một cửa



sổ, s(m)w(n0-m), được tính tại tần số = i. Ở đây cần nhấn mạnh rằng cửa sổ

w(m) lùi lại L mẫu so với thời điểm đang xét n0 với L là kích thước của cửa sổ.

Do có thể coi w(n) là một bộ lọc FIR nên chúng ta có thể rút ra những nhận xét
sau:

Nếu L lớn (so với sự tuần hoàn của tín hiệu), thì sẽ cho một kết quả tần

số tốt. Nghĩa là, chúng ta có thể xác định được tương đối chính xác biên

độ của các thành phần tần số đơn; tuy nhiên chúng ta chỉ quan sát được

một dạng gồ ghề của hình phổ tổng thể của đoạn tín hiệu tiếng nói trong

cửa sổ.

Nếu L nhỏ (so với sự tuần hoàn của tín hiệu), thì sẽ cho một kết quả tần

số sơ lược (không xác định được các thành phần tần số đơn một cách

chính xác), nhưng lại thu được một đánh giá rõ ràng của hình phổ tổng

thể.

4.2.4.2 Kiểu cài đặt FFT cho filter bank đều dựa trên cơ sở STFT

Bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề làm thế nào để có thể cài đặt một

cách có hiệu quả việc tính toán các đầu ra cho một filter bank đều (các đầu ra

được cho bởi công thức (4.12)). Với filter bank đều, chúng ta có các tần số trung

tâm

fi=i(Fs/N) i=0,1,...,N-1

(4.15)

và công thức (4.12a) có thể được viết lại như sau

(4.16)

Bây giờ ta tách phép tính tổng theo m thành một tổng kép theo r và k sao

cho

m=Nr+k, 0 k N-1, - r

(4.17)



Hay nói cách khác, chúng ta chia tổng theo m thành các phần có kích

thước N. Nếu chúng ta đặt

sn(m)=s(m)w(n-m)

(4.18)

thì công thức (4.16) có thể được viết lại như sau

(4.19)

Do e-j2ir=1 với mọi i và r nên

(4.20)

Nếu chúng ta định nghĩa

(4.21)

thì chúng ta sẽ có được công thức cuối cùng như sau

(4.22)

và đây chính là kết quả mong muốn; có nghĩa là xi(n) là một DFT (biến đổi
Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform)) N điểm của chuỗi ui(k), và chúng ta

có thể dùng FFT để tính xi(n).

4.2.4.3 Cài đặt filter bank FIR không đều

Dạng chung nhất của một filter bank FIR được minh họa trong hình 4.8, ở

đó bộ lọc thông dải thứ k có đáp ứng xung hk(n) với tần số trung tâm k, và băng

thông k.

Hình 4.8 Dạng cài đặt trực tiếp của một filter

bank không đều



Trong mô hình chung này, mỗi bộ lọc thông dải được cài đặt thông qua

một tích chập trực tiếp; nghĩa là không một cấu trúc FFT hiệu quả nào được sử

dụng. Trong trường hợp mà ở đó mỗi bộ lọc thông dải được thiết kế theo phương

pháp dùng cửa sổ (đã được nói tới trong phần đầu của 4.2.4), thì với việc sử dụng

cùng một cửa sổ tần số thấp, người ta có thể chứng minh rằng đáp ứng tần số

chung của filter bank Q bộ lọc là hoàn toàn độc lập với số lượng cũng như sự

phân bố các bộ lọc. Một filter bank gồm ba bộ lọc cũng có cùng đáp ứng tần số

với một filter bank gồm bảy bộ lọc.

4.2.4.4 Các filter bank không đều dựa trên cơ sở FFT

Có một cách có thể khai thác cấu trúc FFT cho việc cài đặt các filter bank

đều để thiết kế một filter bank đều kích thước lớn (có khoảng từ 128 đến 256 bộ

lọc thông dải), rồi sau đó tạo nên tính không đều bằng cách tổ hợp hai hay nhiều

bộ lọc lại với nhau. Người ta đã chứng minh rằng kỹ thuật tổ hợp bộ lọc như vậy

là tương đương với việc áp dụng cửa sổ phân tích biến đổi (chứ không cố định

như với filter bank đều) cho chuỗi trước khi tính FFT. Để thấy rõ được điều này,

hãy xem xét việc tính DFT N điểm của chuỗi x(n) (được lấy từ tín hiệu tiếng nói

s(n) bằng cách lọc qua cửa sổ w(n)). Như vậy, chúng ta có

(4.23)

chính là tập hợp các giá trị DFT. Nếu chúng ta tiến hành cộng các đầu ra DFT là

Xk và Xk+1 với nhau, chúng ta được

(4.24)

và cũng thể được viết thành

(4.25)

Ở đây giá trị đầu ra bộ lọc tương đương thứ k là Xk’ nhận được bằng cách

nhân chuỗi x(n) theo thời gian với chuỗi phức . Trong trường hợp có nhiều hơn

hai bộ lọc tổ hợp với nhau, thì ta sẽ thu được một kết quả nhân chuỗi tương

đương khác.



Như vậy có thể nói việc tổ hợp cấu trúc FFT như trên thực chất là một

phương pháp “nhanh và thô” trong việc thiết kế các bộ lọc thông dải lớn hơn,

đồng thời cũng là một cách đơn giản và hiệu quả để xây dựng một số kiểu cấu

trúc phân tích filter bank phi tuyến.

4.3 Quan điểm xây dựng ứng dụng nhận dạng

tiếng nói dựa trên mạng neuron

Cũng trên quan điểm thu nhận các kiến thức về sự biến thiên của tín hiệu

tiếng nói thông qua việc học và thích nghi như trong các ứng dụng Trí tuệ nhân

tạo mà Lý thuyết Mạng neuron được nghiên cứu với mục đích áp dụng vào lĩnh

vực nhận dạng tiếng nói.

Hình 4.9 minh hoạ một sơ đồ khối của một hệ thống hiểu tiếng nói được

phác thảo dựa trên một mô hình tiếp thu tiếng nói của con người. Tín hiệu âm

thanh đầu vào được phân tích bởi một “mô hình tai” mà có thể cung cấp các

thông tin về phổ của tín hiệu và lưu trữ nó trong một kho thông tin cảm biến. Các

thông tin trong kho này sẽ được sử dụng để lấy ra các đặc trưng của tín hiệu tiếng

nói ở các mức độ khác nhau. Cả bộ nhớ thời hạn ngắn (short-term) (động) và bộ

nhớ thời hạn dài (long-term) (tĩnh) đều sẵn sàng cho các bộ xác định đặc trưng

sử dụng. Cuối cùng sau một số bước xác định đặc trưng, đầu ra cuối của hệ thống

là một biểu diễn của thông tin chứa trong âm thanh đầu vào.

Trong hệ thống của hình 4.9, sự phân tích thính giác được phác thảo dựa

trên những hiểu biết của chúng ta về quá trình xử lý âm thanh trong tai. Những

sự phân tích đặc trưng khác nhau biểu diễn quá trình xử lý tại những mức khác

nhau trong lộ trình thần kinh tới bộ não. Bộ nhớ thời hạn ngắn và thời hạn dài

đem lại một sự điều khiển bên ngoài đối với các quá trình thần kinh. Và như vậy

có thể đi đến một nhận xét rằng dạng chung của mô hình là một mạng kết nối tiến

(feedforward connectionist network) - giống như một mạng neuron.



Hình 4.9 Sơ đồ khối của hệ thống hiểu tiếng

nói của con người

Kiến trúc mạng và các đặc trưng âm thanh

Để có được một ý niệm về mối quan hệ giữa kiến trúc kết nối của mạng

neuron và các đặc trưng của âm thanh tiếng nói, hãy xem xét một ví dụ nhỏ mang

tính lý thuyết được minh hoạ trong hình 4.10 . Mạng neuron được xét ở đây là

một mạng tiến đa mức gồm một mức ẩn. Đầu vào của mạng là hai đặc trưng cơ

bản của nguyên âm, đó là hai tần số cộng hưởng đầu tiên F1 và F2; còn đầu ra

của mạng là 10 nút trong đó mỗi nút đại diện cho một nguyên âm. Mạng này có

khả năng phân biệt các vùng quyết định khác nhau trong không gian đầu vào

(F1,F2) sao cho mỗi vùng đó đại diện cho một trong mười nguyên âm.

Tuy nhiên cấu trúc trên chỉ được đưa ra như một ví dụ lý thuyết vì trong

thực tế việc xác định chính xác F1 và F2 cho một tín hiệu nguyên âm bất kỳ nhận

được không phải là một điều đơn giản.

4.3.1 Các Mạng neuron trễ (time-delay) và nhận dạng tiếng nói

Do bản chất động của tín hiệu tiếng nói, việc sử dụng các mạng neuron trễ

(TDNN) là một trong những giải pháp hợp lý để có thể bắt được những sự biến

thiên tính chất theo thời gian.

Hình 4.10 Một mạng tiến đa mức cho việc phân loại các

nguyên âm dựa trên các formant F1 và F2

Từ cấu trúc TDNN đã nghiên cứu trong Chương 3, có thể thấy rằng

TDNN cho phép mở rộng đầu vào của mỗi phần tử tính toán (neuron) sao cho có



thể bao gồm N vector tham số đặc trưng của N khung tiếng nói (frames) (mỗi

frame là một đoạn tín hiệu tiếng nói được lấy trong mỗi khoảng thời gian cố định

(s)). Ở đây cần phải nhấn mạnh rằng mỗi vector feature như vậy là kết quả của

một quá trình phân tích và xử lý tín hiệu tiếng nói bằng phương pháp filter bank

hay LPC đã được trình bày trong phần 4.2. Bằng cách mở rộng đầu vào thành N

vector feature như vậy, nhiều bộ nhận dạng âm vị đã được xây dựng trong thực

tiễn dựa trên cơ sở TDNN. Ví dụ, hình 4.11 minh hoạ một mạng TDNN kết nối

đầy đủ với hai mức ẩn mà đã dược sử dụng để phân biệt ba âm vị /b/, /d/ và /g/.

Trong ví dụ này, đầu vào của mạng xử lý tín hiệu gồm 15 vector feature

của 15 frames với 10 ms cho một frame; mỗi vector feature gồm 16 hệ số filter

bank theo kiểu tỷ lệ mel, tức là đầu vào của mạng có 16 nút. Đồng thời, mỗi nút

của mức đầu vào sử dụng các kết nối trễ 3 nhánh để nối tới các neuron của mức

ẩn đầu tiên, có nghĩa là mỗi bộ 3 vector feature kề nhau sẽ được xử lý tại cùng

một neuron ẩn trong mức này. Mức ẩn thứ nhất có 8 neurons, và như vậy sẽ tạo

thành các vector 8 hệ số làm đầu vào cho mức ẩn thứ hai. Mỗi neuron trong mức

ẩn đầu tiên lại nối với các neuron của mức ẩn thứ hai bằng các kết nối trễ 5

nhánh. Mức ẩn thứ hai có 3 neurons, và cũng sẽ tạo thành các vector 3 hệ số để

tiếp tục chuyển tới mức đầu ra. Mỗi neuron của mức ẩn thứ hai cũng lại nối với

một nút đầu ra bằng các kết nối trễ 9 nhánh. Mức đầu ra có 3 neurons và mỗi

neuron đại diện cho một trong ba âm vị cần phân biệt.

Đối với các âm thanh tiếng nói đa âm vị, tín hiệu cũng có thể được chia

thành các frame như trên, sau đó mỗi frame sẽ được nhận dạng độc lập xem nó

thuộc âm vị nào; và như vậy sẽ dần tạo nên được chuỗi âm vị của âm thanh đầu

vào.

Trong các ứng dụng thực tế, ngoài cấu trúc TDNN như trên, người ta còn

tận dụng sức mạnh của các kết nối phản hồi để nâng cao tính năng nhận dạng và

dẫn đến việc ứng dụng rộng rãi các mạng RTDNN (mạng neuron hồi quy trễ).



Hình 4.11 Một TDNN cho việc nhận dạng /b/, /d/, /g/

4.3.2 Một hướng phát triển dựa trên mạng neuron -

Mô hinh lai ANN/HMM (Artificial Neural Network/Hidden MarkovModel)

Mô hình sử dụng RTDNN một cách trực tiếp như được mô tả ở trên là một

mô hình kinh điển, được nghiên cứu ngay từ thời gian đầu phát triển công cụ

mạng neuron cho nhận dạng tiếng nói. Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy

rằng, với trình độ phát triển hiện nay của Lý thuyết mạng neuron cũng như các

lĩnh vực liên quan khác, còn có nhiều khó khăn trong việc xây dựng một hệ

thống thuần tuý mạng nueron có khả năng nhận dạng một cách có hiệu quả các

quá trình động như tín hiệu tiếng nói, đặc biệt là những hạn chế về quy mô mạng

do khả năng lưu trữ. Chính vì thế, nhiều nghiên cứu quan trọng hiện nay đi theo

hướng tích hợp mạng neuron với các phương pháp khác nhằm tăng tính năng bộ

nhận dạng. Một mô hình cũng được coi là kinh điển trong hướng nghiên cứu này

là mô hình lai ANN/HMM (Artificial Neural Network/Hidden Markov Model).

(Trong phần này có sử dụng một số kiến thức về HMM mà chưa được đề cập tới

trong bản luận văn, để có thể hiểu được chúng bạn đọc nên tham khảo các sách

chuyên về Lý thuyết nhận dạng tiếng nói)

Trong mô hình này, ANN được sử dụng để đánh giá các xác suất cho các

âm vị; và xác suất này được sử dụng bởi HMM. Đầu ra của ANN sẽ được biểu

diễn như các xác suất âm vị thuộc một quan sát p(ci|O) và các xác suất quan sát

p(O|ci) theo quy tắc xác suất Bayes. Các tần số lớp p(ci) được đánh giá trước từ

tập hợp tích luỹ và xác suất quan sát không điều kiện p(O) là hằng số cho tất cả

các lớp.



Chương 5

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

NHẬN DẠNG NGHUYÊN ÂM

5.1 Phân tích yêu cầu bài toán

Trong các Chương trước, chúng ta đã nghiên cứu một cách tương đối đầy

đủ về cơ sở lý thyết để có thể xây dựng được một ứng dụng đơn giản cho vấn đề

nhận dạng tiếng nói bằng công cụ mạng neuron. Từ chương này trở về sau, để

phục vụ cho mục đích hiểu sâu hơn về mặt lý thuyết, tác giả bản luận văn xin

trình bày một số quan điểm trong việc xây dựng một phần mềm thử nghiệm.

Mục đích của phần mềm chỉ là nhằm phân biệt các tín hiệu tiếng nói của 5

nguyên âm a, e, i, o, u. Chúng ta có thể hình dung đây như một hệ thống với các

thành phần sau:

* Đầu vào: Là các tín hiệu tiếng nói, có thể là tín hiệu trực tiếp từ

micro hay tín hiệu từ các file âm thanh (ví dụ *.wav). Tính chất của tiếng

nói đầu vào giới hạn trong phạm vi là các nguyên âm đơn được phát âm

kéo dài.

* Phần thực hiện tính toán: Xử lý các tín hiệu đầu vào với công cụ

chính là mạng neuron nhằm thực hiện hai nhiệm vụ: (1) tích luỹ mạng

neuron để tăng dần tính năng nhận dạng; (2) quyết định xem tín hiệu đó là

thuộc nguyên âm nào.

* Đầu ra: Có hai trường hợp: (1) đầu ra là các số liệu biểu thị kết quả

của quá trình tích luỹ; (2) đầu ra là các quyết định đã thực hiện về sự phân

loại nguyên âm và thông tin về độ tin cậy của quyết định đó.

Hình 5.1 Mô hình tổng quát của bài toán



Như chúng ta đã thấy, yêu cầu của bài toán là hết sức đơn giản, nhưng

việc xây dựng nó lại liên quan đến nhiều kiến thức cơ bản về mạng neuron và xử

lý tiếng nói như:

* Các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiếng nói cơ bản: tiền xử lý tín hiệu, cửa

sổ lọc, tính FFT, cửa sổ cepstre, ...

* Kỹ thuật phân tích tín hiệu cho nhận dạng tiếng nói: sử dụng các

filter bank.

* Các kiến thức về mạng neuron tiến đa mức: cấu trúc phân mức,

thuật toán back-propagation, ...

* Các kiến thức về RTDNN: các frames, thuật toán back-

propagation mở rộng, ...

Xét về nền tảng hệ thống, chương trình nên có khả năng chạy trên hệ điều

hành phổ biến là Windows 9x, cùng với các hỗ trợ âm thanh của hệ điều hành

này.

5.2 Phương án xây dựng bài toán

Dựa vào yêu cầu của bài toán cần giải quyết, chúng ta có thể khẳng định

rằng hoạt động chính của phần mềm nằm ở hai vấn đề: Xử lý tín hiệu đầu vào và

Vận hành mạng neuron. Sau đây là các phương án đề xuất nhằm mục đích giải

quyết hai vấn đề trên.

Vấn đề Xử lý tín hiệu đầu vào

Cần nhấn mạnh rằng mục tiêu chính cần đạt được trong việc giải quyết

vấn đề này là tạo ra các vector đầu vào cho mạng neuron từ các tham số đặc

trưng lấy được từ tín hiệu tiếng nói.

Đối với bản thân tín hiệu tiếng nói, chúng ta có thể dùng một dạng mã hoá

trực tiếp như dạng file *.wav (file âm thanh chuẩn của hệ điều hành Windows).

Ngay cả với âm thanh thu trực tiếp từ micro cũng có thể được mã hoá theo dạng



này. Nội dung của một file *.wav có thể coi là một sóng tín hiệu đã được lấy mẫu

và số hoá. Tiếp sau đây chúng ta sẽ bàn về bộ xử lý các chuỗi số biểu thị các

sóng tín hiệu này.

Trước hết, chúng ta quyết định lựa chọn phương án filter bank do tính phổ

biến và khả năng dễ cài đặt của nó. Quyết định đầu tiên này sẽ có vai trò mở

đường cho việc lựa chọn các kỹ thuật khác. Như vậy, STFT (phép biến đổi

Fourier thời gian ngắn) sẽ được sử dụng như một phép xử lý tín hiệu cơ bản.

Một vấn đề hết sức quan trọng đối với một filter bank là cách phân chia

các vùng tần số cho các bộ lọc thành phần. Cũng như nhiều ứng dụng khác,

chúng ta sẽ áp dụng một tỷ lệ phân chia không đều là tỷ lệ mel (rất kinh điển).

Với tỷ lệ này, dải tần số tổng thể được biến đổi theo hàm logarithm (ví dụ

log10(.)); sau đó chia đều cả dải tần số cho từng bộ lọc; rồi lại tính các tần số biên
(các tần số cắt) ngược trở lại theo hàm mũ tương ứng(ví dụ 10(.)).

Sóng tín hiệu được xử lý theo từng frame bao gồm một số xác định các

mẫu liên tiếp nhau (ví dụ các frame tương ứng với các đoạn sóng kéo dài 10 ms).

Với mỗi frame, đầu ra của một nhánh xử lý filter bank (tương ứng với một bộ lọc

thông dải) sẽ là một đánh giá về năng lượng tín hiệu trong băng thông của bộ lọc

đó. Phía sau từng bộ lọc, trên từng nhánh, có thể có hoặc không một cửa sổ

cepstre, với mục đích tạo khả năng tận dụng những ưu điểm của khoảng cách

cepstre trong mối quan hệ giữa các mẫu. Vậy nếu filter bank có Q bộ lọc thì đầu

ra của nó sẽ là một vector Q thành phần.

Cùng với Q đầu ra của Q bộ lọc, chúng ta có thể thêm các tham số khác

như năng lượng tổng cộng của tín hiệu trong frame, hay các giá trị delta so với

các frame liền trước và liền sau .... Giả sử chúng ta thu được tổng cộng N tham

số thì đó chính là một vector đặc trưng gồm N thành phần cho một frame; và

vector này sẽ trở thành đầu vào của mạng neuron.

Vấn đề Vận hành mạng neuron



Khi đã có đầu vào mạng thì vấn đề chỉ còn là cấu trúc và vận hành mạng

neuron như thế nào cho phù hợp. Như đã trình bày trong Chương 4, lý thuyết

nhận dạng tiếng nói luôn gắn với kiến trúc RTDNN, và mạng neuron được thiết

kế cho phần mềm cũng thuộc kiến trúc này. Chúng ta sẽ bàn cụ thể về từng

thành phần cơ bản của mạng:

* Neuron (từ đây trở đi có thể gọi là Unit): Sự khác biệt nhau chủ

yếu giữa các kiểu Neuron chính là ở dạng của hàm kích hoạt. Tính năng

của mạng cũng sẽ cao hơn nếu biết cách trộn lẫn một cách hợp lý nhiều

dạng hàm kích hoạt. Tuy nhiên để cho vấn đề không trở nên quá phức tạp,

trong phần mềm sẽ chỉ sử dụng hai dạng phổ biến là dạng hàm sigma

phản đối xứng (hàm tang hyperbole) và dạng hàm tuyến tính. Như đã

được đề cập tới trong các Chương trước, hàm phi tuyến liên tục phản đối

xứng luôn đem lại những ích lợi to lớn về giải tích cho các thuật toán học

cũng như quá trình nhận dạng; còn hàm tuyến tính có thể hữu dụng trong

việc tạo ra những tham số chuyên biệt như đạo hàm bậc nhất theo thời

gian.

* Synpase (hay các Connection): Ngoài thuộc tính quan trọng nhất là

trọng số synapse, mỗi Connection sẽ có thêm một tham số, ví dụ plast, có

tác dụng thay đổi tốc độ cập nhật trọng số trong quá trình học. Điều này

mang lại một khả năng mềm dẻo cho tốc độ học theo một quan điểm như

đã được trình bày trong phần 2.2.7. Cần áp dụng kỹ thuật tinh giảm mạng

thông qua rải mỏng kết nối (phần 2.2.5) cho các Connection nhằm nâng

cao khả năng lưu trữ các Unit. Để đảm bảo rằng mạng neuron có thể được

thiết kế theo mô hình RTDNN thì không thể thiếu được thuộc tính thời

gian trễ cho mỗi Connection.

* Mức (Layer hay Group): Có thể được cài đặt thuần tuý như một tập

hợp các Unit. Tuy nhiên cũng có đôi chút phân biệt khi một Group được

coi là mức đầu vào (các Unit được nối với các tham số đầu vào), mức ẩn



(thông thường) hay mức đầu ra (đầu ra các Unit được nối với đơn vị xử lý

đầu ra).

* Đầu vào và đầu ra: Cả đầu vào và đầu ra đều được chuẩn hoá sao

cho không vượt ra ngoài phạm vi [-1,1]; phép chuẩn hoá chỉ đơn giản là

một phép biến đổi tuyến tính. Điều này liên quan đến tính thuận tiện trong

tính toán và cũng nằm trong các kinh nghiệm nhằm nâng cao tính năng

của thuật toán học.

Chúng ta cũng đã nói quá nhiều về kiến trúc mạng áp dụng cho vấn đề

nhận dạng tiếng nói; và xuất phát từ các nghiên cứu lý thuyết, không có kiến trúc

nào phù hợp hơn mô hình RTDNN. Thông qua mô hình này, các frame tiếng nói

kề nhau về mặt thời gian sẽ có ảnh hưởng đến nhau cả khi tích luỹ cũng như khi

nhận dạng. Thuật toán học phù hợp nhất cho RTDNN là thuật toán back-

propagation. Một trong những điểm yếu của thuật toán là tốc độ không cao nên

cần áp dụng một số kinh nghiệm nhằm cải thiện thuật toán (phần 2.2.3) như: trộn

lẫn một cách ngẫu nhiên thứ tự các mẫu tiếng nói (các file nguyên âm) sau mỗi

epoch(một lần duyệt toàn bộ tập hợp tích luỹ); dùng hàm kích hoạt liên tục phản

đối xứng; chuẩn hoá các đầu vào sao cho giá trị trung bình bằng không và có

phân bố xác suất độc lập; sử dụng hệ số mềm dẻo cho tốc độ học.

5.3 Đặc trưng của bài toán nhận dạng nguyên âm

Thực tế, một phần mềm được xây dựng dựa trên các kỹ thuật kể trên

không thể hiện một điều gì đặc biệt riêng cho bài toán nhận dạng nguyên âm mà

nó mang tính tổng quát cho tất cả các đầu vào là tín hiệu tiếng nói đơn âm vị.

Thậm chí nếu ta bỏ qua một số ràng buộc không liên quan gì đến phần lõi mạng

neuron, một phần mềm như vậy còn có thể thích hợp cho các từ đa âm vị. Tính

chất này cũng có thể bắt nguồn từ bản chất độc lập đối với đặc trưng âm thanh

của tiếp cận nhận dạng mẫu trong lý thuyết nhận dạng tiếng nói. Tuy nhiên điểm

khác nhau chủ yếu nằm ở mức độ phức tạp cần phải có của mạng neuron nhằm

đảm bảo một tính năng nhất định.



Như chúng ta đã biết, các nguyên âm có thể được coi là âm thanh có đặc

trưng dễ nhận biết nhất trong xử lý tiếng nói. Tính chất này nằm ở bản chất hữu

thanh cùng với sự phân chia rất rõ ràng trong không gian formant. Với các ứng

dụng nhận dạng tiếng nói cổ điển, người ta chỉ cần sử dụng một số formant đầu

tiên của phổ nguyên âm là đã có thể đạt được một xác suất nhận dạng cao.

Từ quan điểm trên, ta có thể đưa ra một nhận xét là độ phức tạp phi tuyến

của mối quan hệ giữa tín hiệu tiếng nói và quyết định nhận dạng trong trường

hợp nguyên âm là thấp nhất so với các loại âm thanh khác. Mà chính độ phức tạp

này là điều mà một mạng neuron muốn mang lại thông quy mô của một mô hình

kết nối. Điều này cũng có nghĩa là để có thể lấy dần ra được các đặc trưng thống

kê bậc cao của nguyên âm, mạng chỉ cần một số lượng nhỏ các mức neuron ẩn

(ví dụ 3 hoặc 4 mức) và số các neuron trong mỗi mức cũng không cần nhiều (ví

dụ vài trăm neuron). Về một khía cạnh nào đó đây cũng có thể coi là một cách

đưa thông tin đã biết về môi trường vào trong thiết kế mạng ban đầu.

Tuy các âm vị kiểu nguyên âm có đặc trưng dễ nhận dạng như vậy nhưng

đối với việc phát triển phần mềm, ngoài ưu điểm trong việc đơn giản hoá cấu trúc

mạng và thời gian vận hành mạng thì độ phức tạp của các giải thuật cài đặt cũng

như các cấu trúc dữ liệu nền tảng không có gì được cải thiện đáng kể. Mạng

neuron có tính chất modul rất cao. Dù cho mạng là lớn hay nhỏ thì các thủ tục

xây dựng các Unit, Connection, Group và các thành phần liên kết đầu vào với các

Unit cũng không có gì là khác biệt. Điểm khác biệt chỉ nằm ở quan điểm áp dụng

các kỹ thuật cơ bản.



Chương 6

CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ PHẦN MỀM

6.1 Thiết kế chung

Theo quan điểm chức năng

Qua các phân tích trong Chương 5, ta đã có thể hình dung được một cách

tổng quát các thành phần chức năng cần xây dựng của phần mềm. Xuất phát từ

hai vấn đề nền tảng: Xử lý tín hiệu tiếng nói và Vận hành mạng neuron, có thể

phân chia phần mềm một cách tương đối thành bốn phần chính sau:

* Phần 1: Các modul xử lý tín hiệu tiếng nói đã được lấy mẫu và

lượng tử hoá, bao gồm từ các xử lý cơ bản tới filter bank.

* Phần 2: Các modul xây dựng mạng neuron có nhiệm vụ cung cấp

đầy đủ các công cụ để tạo nên một mạng neuron theo mô hình RTDNN.

* Phần 3: Các modul phục vụ cho việc thi hành mạng neuron bao

gồm cả quá trình học và quá trình nhận dạng.

* Phần 4: Các modul thực hiện các công việc về hệ thống như các

phép toán cơ bản, quản lý các file vào ra , cung cấp các Macro hệ thống, ...

Có thể thấy ngay rằng Phần 1 bao gồm hai mức độ xử lý tín hiệu khác

nhau: các xử lý cơ bản như loại bỏ thành phần một chiều hay các phép biến đổi

Fourier; và bộ xử lý đầu cuối filter bank. Phần 4 cũng có thể tách thành bốn phần

con: phần thứ nhất có chức năng quản lý việc vào ra theo file; phần thứ hai thực

hiện các phép toán chuyên dụng; phần thứ ba chịu trách nhiệm in chuỗi ra màn

hình; còn phần thứ tư đảm nhiệm phần việc còn lại. Như vậy ta có được một giản

đồ chức năng của chương trình như trong Hình 6.1.



Hình 6.1 Giản đồ thiết kế theo chức năng

Theo quan điểm cấu trúc

Nếu xét về mặt cấu trúc của chương trình thì có thể phân chia các modul

như sau:

* Cấp độ 1: Các modul hệ thống, cũng giống như phần 4 trong quan

điểm phân chia theo chức năng như trên. Đây là thành phần nền giúp cho

các thành phần khác quan hệ tốt hơn với hệ điều hành.

* Cấp độ 2: Các modul thư viện, cung cấp đầy đủ các thủ tục cơ sở

nhằm mục đích thực hiện các chức năng chính như Xử lý tiếng nói, Xây

dựng và vận hành mạng neuron ...

* Cấp độ 3: Các modul công cụ liên quan đến các thao tác cơ bản

như: chuyển đổi tín hiệu tiếng nói thành các tham số đầu vào của mạng;

tích luỹ mạng neuron bằng thuật toán back-propagation; và đánh giá tính

năng nhận dạng của hệ thống.

* Cấp độ 4: Modul chính (Main) sử dụng các modul công cụ và các

modul thư viện để xây dựng nên một mạng neuron riêng biệt và vận hành

nó cho mục đích nhận dạng ngyên âm.

Dựa trên quan điểm này, chúng ta có thể phác thảo một sơ đồ khối từ đỉnh

tới gốc cho chương trình như trong hình 6.2.

Hình 6.2 Giản đồ về cấu trúc chương trình

6.2 Xây dựng các modul chính



Xuất phát từ sơ đồ thiết kế chung trong phần 6.1 và những dự kiến về thực

tế cài đặt, một hệ thống modul cho phần mềm sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở

chức năng cũng như cấp độ (trong giản đồ về cấu trúc chương trình) của từng

modul. Để thuận tiện cho việc theo dõi, các modul trong phần này sẽ được trình

bày theo chức năng.

6.2.1 Các modul xử lý tín hiệu tiếng nói

Như đã trình bày ở trên, phạm vi chức năng này có thể được chia thành hai

khối chức năng con. Tương ứng với mỗi khối này, ta có thể xây dựng một modul

như sau:

Modul các thủ tục xử lý tín hiệu cơ sở

Bất kỳ một ai đã từng nghiên cứu về Lý thuyết xử lý tiếng nói đều biết

đến những phép xử lý được coi là không thể thiếu được trong mọi ứng dụng liên

quan đến tiếng nói như:

* Cửa số lọc Hamming.

* Tính năng lượng tín hiệu.

* Loại bỏ thành phần một chiều.

* Một số kiểu tính FFT.

Như vậy, một modul được xây dựng như một thư viện các thủ tục đảm

nhiệm những nhiệm vụ trên là cần thiết và nó có thể nằm ở cấp độ thứ hai (của sơ

đồ theo cấu trúc chương trình).

Modul các thủ tục cài đặt và thực hiện quá trình xử lý filter bank

Xử lý filter bank là một quá trình mà ta đưa liên tiếp các mẫu tín hiệu

tiếng nói (mỗi mẫu là một số nguyên) vào vài rồi sau đó lại lấy lần lượt các

vector đặc trưng của các frame (tương ứng với một số lượng nhất định các mẫu

tín hiệu) ra theo cùng trình tự thời gian. Mặt khác mỗi filter bank bao gồm nhiều

nhánh xử lý, mỗi nhánh có một bộ lọc thông dải và một vài bộ lọc phụ trợ khác.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, trong mỗi lần xử lý thì filter bank làm việc với một



frame. Từ các quan điểm trên ta thấy rằng nhiệm vụ của một modul thư viện cần

xây dựng là:

* Cài đặt các thao tác cho dãy các bộ lọc thông dải (thực hiện trên

một frame).

* Cài đặt thao tác phục vụ cho việc quản lý chuỗi đầu vào các mẫu

tín hiệu tiếng nói (bao gổm cả việc tạo các frame) và chuỗi đầu ra các

vector đặc trưng (vector feature).

Modul công cụ cho phép thực hiện

hoàn chỉnh một quá trình xử lý Filter Bank

Như sẽ trình bày ở dưới, có các modul thư viện chuyên trách việc giao tiếp

với các file âm thanh và các file tham số. Nhiệm của modul trong phần này chỉ là

sử dụng các thủ tục thư viện đã xây dựng để tạo nên một thao tác chung hoàn

chỉnh cho Filter Bank từ đầu vào là các file âm thanh tới đầu ra là các file tham

số (lưu giữ các vector đặc trưng).

6.2.2 Modul xây dựng mạng neuron

Chúng ta đã biết rằng mạng neuron là một mô hình kết nối rất chặt chẽ,

với các thành phần cơ bản như Unit, Connection, Group mà mỗi thành phần lại

có nhiều đặc tính rất riêng và khác biệt, đồng thời chúng phải có khả năng giao

tiếp cao. Tính chất này làm chúng ta nghĩ ngay đến việc xây dựng một loạt các

cấu trúc dữ liệu và một loạt các thao tác riêng biệt như là chức năng chính của

một modul thư viện:

* Cài đặt các cấu trúc dữ liệu cho mạng và các thành phần Unit,

Connection, Group, ... đồng thời quản lý việc tạo mới, lưu trữ và giải

phóng các đối tượng.

* Thực hiện các thao tác trên toàn mạng như thêm mới/xoá bỏ các

Unit, Group, ..., hay thực hiện các kiểu kết nối giữa các Unit, Group (đồng

thời thêm các Connection).



6.2.3 Các modul thi hành mạng neuron

Các hoạt động trên mạng neuron rất phức tạp và được phân thành hai kiểu,

cũng tương ứng với hai giai đoạn của thuật toán back-propagation là “giai đoạn

tiến” và “giai đoạn lùi”. Tuy nhiên cả hai giai đoạn này đều cùng được thực thi

trên một nền mạng neuron, chính vì thế mà rất cần đến các thủ tục thư viện cơ sở

cũng như các công cụ chuyên trách.

Modul các thủ tục cơ sở

Các thủ tục trong modul này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Cài đặt các thao tác cơ bản trên một Unit trong cả hai giai đoạn

tiến và lùi.

* Thực hiện khởi đầu, thi hành và kết thúc cho các giai đoạn tiến và

lùi theo thuật toán back-propagation.

Tính chất phức tạp đặc biệt trong việc cài đặt modul này là nằm ở một số

lượng lớn các công thức phi tuyến và đệ quy, cùng với quá trình tính toán luôn

liên quan đến nhiều neuron dẫn đến cần phải thực hiện nhiều vòng lặp.

Modul công cụ cho phép thực hiện hoàn

chỉnh một quá trình học Back-propagation

Khi đã được cung cấp các thủ tục cho hai giai đoạn tính toán cơ sở (tiến và

lùi) thì công việc tiếp theo của một quá trình tích luỹ hoàn chỉnh là áp dụng các

thủ tục đó lần lượt cho tất cả các vector đặc trưng trong tất cả các file tham số,

điều này cần đến một số vòng lặp lồng nhau. Cần nhấn mạnh rằng đầu vào của

một quá trình tích luỹ là một tập hợp các file tham số chứa các vector đặc trưng

là kết quả của toàn bộ quá trình xử lý tín hiệu tiếng nói bằng phương pháp filter

bank. Ngoài ra quá trình này còn sử dụng các file tham số chứa các thông số xác

định các giá trị đích cho các file âm thanh.

Có ba vòng lặp chính tương ứng với các Thời kỳ (Epoch), các mẫu tích

luỹ (sample) và các vector đặc trưng (feature). (Cần chú ý phân biệt hai thuật



ngữ: “mẫu tích luỹ” là một file tham số chứa các vector feature tương ứng với

một file âm thanh, còn “mẫu tín hiệu tiếng nói” chỉ là một số nguyên biểu thị một

giá trị lấy mẫu của tín hiệu trong file âm thanh) .Điều quan trọng ở đây là cần sắp

xếp lại thứ tự một cách ngẫu nhiên các mẫu tích luỹ sau mỗi Thời kỳ; đồng thời

cho phép khả năng lựa chọn việc cập nhật các trọng số kết nối của mạng theo

từng neuron, từng mẫu hay sau mỗi Thời kỳ.

Modul công cụ cho phép thực hiện hoàn chỉnh

một quá trình đánh giá tính năng nhận dạng

Một quá trình nhận dạng thực chất chỉ là một “giai đoạn tiến” của thuật

toán back-propagation nhưng thay vì đối chiếu với các tham số đích để tính các

tín hiệu lỗi, tại mức đầu ra chúng ta áp dụng một số quy tắc quyết định để có thể

biết được một frame là thuộc nguyên âm nào. Quy tắc quyết định có thể chỉ đơn

giản là chọn đầu ra có giá trị lớn nhất.

6.2.4 Các modul hệ thống

Các modul được giới thiệu dưới đây sẽ tạo nên một cái nền thấp nhất cho

chương trình cho phép mọi thao tác hệ thống cơ bản chỉ được tham chiếu tới qua

các thủ tục độc lập với hệ điều hành. Tuy nhiên việc cài đặt các thủ tục này lại rất

phụ thuộc vào hệ điều hành.

Modul quản lý thao tác vào/ra cho các file âm thanh

Thực hiện việc mở, đọc, ghi các file âm thanh trên đĩa với mục đích cung

cấp các mẫu tín hiệu tiếng nói. Modul này có thể còn bao gồm cả các thủ tục

phục vụ việc ghi âm từ micro.

Modul quản lý thao tác vào/ra cho các file tham số

Thực hiện việc mở, đọc, ghi các file tham số trên đĩa với mục đích cung

cấp các tham số yêu cầu. Các file tham số thực chất là các file nhị phân chứa các

giá trị số được sắp xếp liên tiếp nhau nhằm lưu trữ các vector feature hoặc các

giá trị đích.



Modul chịu trách nhiệm in chuỗi ra màn hình

Trong quá trình thực hiện của mình, các modul công cụ luôn có nhu cầu in

ra màn hình các chuỗi ký tự thể hiện trạng thái hoạt động của chúng cũng như

các kết quả đạt được. Để đảm bảo độc lập với phần giao diện phụ thuộc rất nhiều

vào tính chất của hệ điều hành, một modul cần được xây dựng để cung cấp

những hàm in chuỗi chuẩn.

Modul các phép toán cơ sở

Có thể cung cấp một số phép toán như:

* So sánh gần đúng các số thực.

* Xác định một số ngẫu nhiên (dùng cho việc tạo ra các kết nối

mạng neuron theo kỹ thuật rải mỏng hay dùng trong việc thay đổi thứ tự

các mẫu tích luỹ).

* ...

Modul các thao tác hệ thống cơ bản khác

Còn một số công việc phụ thuộc hệ điều hành khác cần đảm nhiệm như:

* Xử lý các chuỗi ký tự biểu diễn đường dẫn, thư mục, tên file, phần

mở rộng, ...

* Các thao tác đọc, ghi các giá trị với kiểu dữ liệu khác nhau (số

nguyên, số thực, ...) cho các file của hệ điều hành.

* Tạo các macro cấp phát bộ nhớ.

* ...

6.2.5 Modul chương trình chính

Đối với một phần mềm, modul chương trình chính luôn thể hiện những ý

đồ chủ đạo từ việc nhận các dữ liệu từ giao diện, thông qua các bước tiến hành và

cuối cùng là thể hiện kết quả ra màn hình. Xét riêng trong trường hợp bài toán

nhận dạng nguyên âm mà chúng ta đang nghiên cứu, với mục đích độc lập với



phần thiết kế giao diện, đồng thời trao trách nhiệm thể hiện kết quả ra màn hình

cho các modul khác trong quá trình hoạt động của chúng, modul chương trình

chính chỉ bao gồm các thủ tục sau:

* Các thủ tục có các tham biến được truyền trực tiếp từ giao diện thể

hiện các công việc chủ đạo như: cấu tạo một mạng neuron chuyên biệt; thực hiện

các bước tiến hành cần thiết cho việc xử lý các file âm thanh, tích luỹ mạng hay

đánh giá tính năng nhận dạng.

* Một số phép xử lý đặc biệt có quy mô nhỏ như: tạo mức neuron

đạo hàm bậc nhất, chuẩn hoá đầu vào ...



Chương 7

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CÀI ĐẶT

Sau khi tiến hành phân tích và thiết kế bài toán cần thực hiện, tác giả bản

luận văn này đã cố gắng cài đặt phần mềm thử nghiệm bằng ngôn ngữ C được

biên dịch trên nền Microsoft Visual C++. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian và

năng lực cá nhân, phần mềm đã cài đặt chưa được hoàn thiện cả về mặt giao diện

lẫn sự vận hành. Trong chương này, tác giả xin giới thiệu về những gì đã thực

hiện được trong quá trình cài đặt phần mềm.

7.1 Khái quát về kết quả cài đặt

Nhìn một cách tổng thể, phần mềm hoạt động như sau:

* Bằng giao diện, người sử dụng mở (hoặc tạo mới) một file chứa

mạng neuron (*.net).

* Người sử dụng nhập vào danh sách các file âm thanh (*.wav) và

tiến hành xử lý tín hiệu để có được các file tham số đặc trưng với cùng tên

nhưng có phần mở rộng khác (*.dat).

* Người sử dụng chọn các file âm thanh thuộc cùng một nguyên âm

rồi thực hiện tạo các file chứa các giá trị đích (*.tag) tương ứng với

nguyên âm đó cho tất cả các file được chọn. Các file *.tag cũng có cùng

tên với các file âm thanh (*.wav).

* Người sử dụng chọn một tập hợp các cặp file tham số đặc trưng và

file giá trị đích (mỗi cặp file có cùng tên và cùng tương ứng với một file

âm thanh). Tập hợp này có thể coi là tập hợp các ví dụ tích luỹ và tiếp theo

là tiến hành tích luỹ mạng neuron (trong file đang mở (*.net)) theo thuật

toán back-propagation. Trong thời gian tích luỹ, phần mềm sẽ dần thông

báo trạng thái hoạt động cũng như kết quả đạt được ra màn hình.



* Người sử dụng cũng chọn một tập hợp các cặp file như trên nhưng

tập hợp này được coi là tập hợp các ví dụ kiểm tra. Mỗi vector feature

trong file tham số đặc trưng sẽ được tiến hành phân loại (nhận dạng) bằng

mạng neuron trong file đang mở (*.net); kết quả phân loại sẽ được đem so

sánh với các giá trị đích để quyết định xem vector đó có được phân loại

đúng không. Cuối cùng tỷ lệ frame nhận dạng đúng cho từng loại nguyên

âm sẽ được thông báo lên màn hình.

7.2 Các modul đã cài đặt

Vai trò và chức năng chung của tất cả các modul đã được nêu ra trong

thiết kế của phần mềm. Dưới đây tác giả xin trình bày một số chi tiết về cài đặt

cho các modul.

7.2.1 Modul MainProg

Đây là modul chương trình chính, nó cung cấp những thủ tục sau cho phần

giao diện:

/* Tạo nên một mạng neuron chuyên biệt */

void MakeInitNet(char* NetName, char* Dir,

char* ParamDir, char* TargDir);

/* Tạo các file tham số chứa các giá trị đích cho các file âm thanh*/

int MakeTarget(int NumFiles, char** WavFiles,

char*TargFile);

/* Thực hiện quá trình tích luỹ */

void Training(char** inList1, int NumFiles,

char* NetName, char* Dir,

char**EvalList1, int NumEvalFiles);

/* Thực hiện xử lý filter bank và tạo ra các file tham số chứa các vector feature

cho các file âm thanh*/



void FilterBank(char** WavsList1, int NumWavs,

char* ParamsDir, char* WavsDir);

/* Thực hiện đánh giá tính năng nhận dạng */

void RunNet(char* NetName, char* Dir,

char** ParamsList1, int NumParams);

Hình 7.1 Khái quát trình tự thi hành của phần mềm

Sau đây là chi tiết về ba thủ tục thực hiện chính:

void Training(char** inList1, int NumFiles,

char* NetName, char* Dir,

char** EvalList1, int NumEvalFiles,

int Numiters, float Threshold) {

Net *ann;

char** inList;

char**EvalList;

Hình 7.2 Kiến trúc khái quát của mạng neuron thử nghiệm

/* Đọc file chứa mạng neuron từ đĩa */

inList =CutDirExt(inList1, NumFiles);



NetName = MakeName(Dir, NetName, "net");

ann = LoadNet(NetName);

/* Chuẩn hoá đầu vào*/

NormConnector("CEP", ann, inList, NumFiles, 1.0);

NormGroup("diff1", ann, inList, NumFiles, 1.0);

NormGroup("diff2", ann, inList, NumFiles, 1.0);

/* Truyền giá trị cho tham biến xác lập chế độ tích luỹ */

ResetBackPropVar();

SetBackPropVar('m', 0, 0, 0.7, 0.0, NULL, NULL, NULL);

SetBackPropVar('g', 0, 0, 1e-5, 0.0, NULL, NULL, NULL);

SetBackPropVar('i', Numiters, 0, 0.0, 0.0, NULL, NULL,

NULL);

SetBackPropVar('F', 20, 30, 0.0, 0.0, NULL, NULL, NULL);

SetBackPropVar('e', 0, 0, Threshold, 0.0, NULL, NULL,

NULL);

SetBackPropVar('n', 0, 0, 0.0, 0.0, NetName, NULL, NULL);

SetBackPropVar('x', NumFiles, 0, 0.0, 0.0, NULL, NULL,

inList);

/* Thực hiện tích luỹ*/

BackPropTrain(ann);

FREE2D(inList, NumFiles)

SaveNet(NetName, ann);



FreeNet(ann);

}

void MyFilterBank(char**WavsList1, int NumWavs, char*

ParamsDir, char*WavsDir) {

char**WavsList;

WavsList = CutDirExt(WavsList1, NumWavs);

/* Truyền giá trị cho tham biến xác lập chế độ x/lý*/

ResetFibVar();

SetFibVar('d' ,0, 0, 0, ParamsDir, NULL);

SetFibVar('x' ,0, 0, 0, "dat", NULL);

SetFibVar('p' ,0, 0, 0, WavsDir, NULL);

SetFibVar('q' ,0, 0, 0, "wav", NULL);

SetFibVar('i', NumWavs, 0, 0, NULL, WavsList);

SetFibVar('n', 24, 0, 0, NULL, NULL);

SetFibVar('c', 12, 0, 0, NULL, NULL);

SetFibVar('e', 0, 0, 0, NULL, NULL);

/* Thực hiện xử lý filter bank */

FibAct();

FREE2D(WavsList, NumWavs)

}



void MyRunNet(char* NetName, char* Dir,

char** ParamsList1, int NumParams) {

char**ParamsList;

/* Đọc file chứa mạng neuron từ đĩa */

ParamsList =CutDirExt(ParamsList1, NumParams);

NetName = MakeName(Dir, NetName, "net");

LoadNet(NetName);

/* Truyền giá trị cho tham biến*/

ResetEvaluationVar();

SetEvaluationVar('t', 0,NetName, NULL);

SetEvaluationVar('i',NumParams,NULL,ParamsList);

/* Thực hiện đánh giá tính năng cho mạng neuron */

Evaluation();

FREE2D(ParamsList, NumParams)

}

7.2.2 Một vài modul quan trọng khác

1. Modul BackPropTrain

Đây là modul công cụ thực hiện một quá trình tích luỹ back-propagation

hoàn chỉnh. Có rất nhiều chế độ thi hành một quá trình như vậy phụ thuộc vào

các thuộc tính như: số lượng các Epoch; tham số tốc độ học, hằng số moment;



cập nhật các trọng số theo từng Unit, từng file tham số hay sau mỗi Epoch; ...

Điều này yêu cầu modul phải có rất nhiều biến trung gian, và vì vậy nó sẽ cung

cấp hai thủ tục sau:

/* Thủ tục khởi đầu lại các biến trước khi truyền giá trị*/

voidResetBackPropVar (void);

/* Thủ tục truyền giá trị các thuộc tính xác định chế độ thi hành. Ở đó sign làký

tự xác định loại thuộc tính cần thay đổi và các tham biến tiếp theo là các giá trị cần

gán */

void BackPropVar(char sign, int num1, int num2,

float num3, float num4, char* str1,

char* str2, char**List);

/* Thủ tục thi hành sau khi đã xác định chế độ*/

void BackPropTrain(void);

2. Modul Evaluation

Đây là modul công cụ thực hiện một quá trình đánh giá tính năng nhận

dạng của một mạng neuron. Giống như modul BackPropTrain.c, nó cung cấp hai

thủ tục sau:

/* Thủ tục khởi đầu lại các biến trước khi truyền giá trị*/

void ResetEvaluationVar(void);

/* Thủ tục truyền giá trị các biến */

void SetEvaluationVar(char sign, int num, char* str,

char** List);

/* Thủ tục đánh giá chính */

void Evaluation(void);

3. Modul SpeeFeat



Đây là modul thư viện phục vụ cho xử lý filter bank, nó cung cấp các cấu

trúc dữ liệu và thủ tục chủ yếu sau:

/*struct cho một ph/tử trong d/sách các mẫu tiếng nói*/

typedef struct SpeechEntry

{ struct SpeechEntry *next;

struct SpeechEntry *prev;

short *speech;

int ptr;

int size;

int allocated_size;

}SpeechEntry;

/* struct cho một phần tử trong danh sách các frame */

typedef struct FrameEntry

{ struct FrameEntry *next;

struct FrameEntry*prev;

float *frame; /* vector frame */

int n; /* thứ tự frame trong file âm thanh*/

}FrameEntry;

/* Cấu trúc dữ liệu quản lý các tín hiệu tiếng nói đầu vào và các vector đặc trưng

đầu ra. Nó bao gồm hai hàng đợi FiFO: một hàng đợi bao gồm các SpeechEntry và một

hàng đợi gồm các FrameEntry */

typedef struct SpeeFeat {

/* FiFO cho tiếng nói đầu vào */

int num_samples_stacked;



SpeechEntry *first_speech;

SpeechEntry *last_speech;

SpeechEntry *used_speech;

int base_size; /*số các th/số feature cho 1 frame*/

int base_type; /* kiểu đặc trưng cơ bản*/

int add_flags; /* flag để thêm các tham số đặc biệt*/

int used_size; /*số các th/số feature được sử dụng */

/* Giới hạn của toàn bộ dải tần số */

float low_cut, high_cut;

floatpre_emp_factor;

float cep_lift;

int num_frames; /* Số lượng các frame được Pop */

int num_pushed_frames;/*S/lượng các frame được Push*/

int memory_size;

int status; /* =0 khi SpeechEnd được gọi*/

int frame_size;

float *running_average;

float ra_timeconst;

int mean_subtraction;



/* Các chỉ số cho các th/số feature đặc biệt */

int energy_offset;

intpitch_offset;

int samp_freq; /* số mẫu tiếng nói trong một giây */

int frame_step; /* số mẫu tiếng nói cho một frame */

int frame_window_size;/* k/thước của cửa sổ ph/tích*/

int allocated_window_size;

float *frame_window; /*cửa sổ ph/tích ban đầu chứa

frame*/

void *info;

/* FiFO cho các frame */

int num_stacked_frames;

FrameEntry *first_frame;

FrameEntry *last_frame;

FrameEntry *used_frames;

FrameEntry *next_frame_to_pop;

} SpeeFeat;

/* Khởi đầu một SpeeFeat */

SpeeFeat *initSpeeFeat(int base_type, int base_size,

intused_size,

int add_flags,

float samp_freq,



float frame_length,

float frame_width,

float low_cut,

float high_cut);

/* Push một số mẫu tiếng nói vào SpeeFeat */

void PushSpeech(SpeeFeat *S, short *speech, int

num_samples);

/*Gọi hàm này khi không còn mẫu tiếng nói nào để Push*/

void SpeechEnd(SpeeFeat *S);

/* X/định số frame có vector feature có thể được Pop */

intAvaiFeatures(SpeeFeat *S);

/* Pop một vector feture: chính là một mảng số thực */

float *PopFeatures(SpeeFeat *S);

4. Modul RTDNN

Đây là modul thư viện phục vụ cho việc xây dựng nên mạng neuron, nó

cung cấp các cấu trúc dữ liệu và thủ tục chủ yếu sau:

/* struct cho một Group */

typedef struct Group

{ char *Name;

long id;

long mark;

long NumParents;

long NumMem;

long *MemTab;



} Group;

/* struct cho một Unit */

typedef struct Unit

{ long id;

ForwardType type;

BackwardType backtype;

float backward_prune_thresh;

long mark;

long NumParents;

long index;

long link; /* id của Connector t/ứng nếu có */

long pos; /* vị trí trong Connector nếu có*/

} Unit;

/* struct cho Connection (thành phần delay của struct cho phép cài đặt cáckết

nỗi trễ (time - delay))*/

typedef struct Connection

{ long to;

long from;

long delay;

float w;

float plast;/*th/số mềm dẻo cho tốc độhọc*/

long mark;

long index;

}Connection;



/* struct cho một Connector (một Connector là một thành phần chuyêntrách

việc giao tiếp giữa dữ liệu bên ngoài với các Group đầu vào và đầu ra) */

typedef struct Connector

{ char *Name;

long id;

ConnectorType type;

char *ext;

char *path;

long size; /* số thành phần cho mộtframe*/

/*Các h/số biến đổi tuyến tính để chuẩn hoá đầu vào*/

float *a, *b;

char **CompName; /* tên cho mỗi thành phần */

char *Filter;

long index;

long NumParents;

long mark;

}Connector;

/* struct cho một mạng neuron */

typedef struct Net

{ char *Name;

float Version;

long Numid;

long Allocatedid;



long NumGroups;

long NumTemplates;

long NumConnections,NumAllocatedCons,

NumSortedCons;

long NumConnectors;

long NumUnits;

long Numinput;

long NumTanhyp;

long NumLinear;

long NumOutput;

long MaxDelay;

Group **GrTab; /* Mảng các id của các Group */

Unit **UTab; /* Mảng các id của các Unit */

Connection **CTab;/*Mảng các id của các Connection*/

Connector **StrTab;/*Mảng các id của các Connector */

idEntry *idTab; /* Mảng tất cả các id */

Group *rootgroup;

Unit *biasunit; /*Mảng các id của các bias*/

} Net;

/* Khởi tạo một Net mới */

Net*CreateNet();



/* Các hàm thêm các thành phần vào mạng */

Group *AddNamedGroup (Net *net, char *Name);

Connector *AddConnector(Net *net, char *Name,

ConnectorType, longsize);

void AddUnits(Net *net, long parent,

ForwardType type, BackwardType backtype,

long n, floatRandBound);

void SetUnitType(Net *net, long unit, ForwardType type,

BackwardType backtype);

/* Thực hiện các kiểu kết nối khác nhau giữa các Unit*/

void Connect(Net *net, long g1, long g2, long Delay,

floatRandBound);

void ConstConnect(Net *net, long g1, long g2, long

Delay, float weight);

void SparseConnect(Net *net, long g1, long g2, long

delay, floatRandBound,

float Fraction);

void MetricConnect(Net *net, long g1, long g2,

long delay, floatRandBound,

float fraction, floatspread,

long cyclic);

/* Liên kết một Uint với một Connector (tại vị trí pos) */

long LinkUnit(Net *net, long Connector, long pos,

long unit);

/* Lưu trữ mạng ra file */

void SaveNet(char *fn, Net *net);

Net *LoadNet(char*fn);

5. Modul Execution



Đây là modul thư viện phục vụ cho việc thi hành mạng neuron, nó cung

cấp các cấu trúc dữ liệu và thủ tục chủ yếu sau:

/* Cấu trúc đặc biệt của mạng neuron cho việc thi hành mạng. Điểmkhác biệt

chủ yếu so với cấu trúc mạng trong modul RTDNN là các thuộc tính liên quan các thành

phần mạng có xu hướng được lưu trữ trực tiếp bởi mạng thông qua các mảng đa chiều

nhằm mục đích nâng cao tốc độ khi thi hành */

typedef struct NetExe

{ int NumUnits;

int NumConnections;

int NumExt;

int NumConnectors;

int MaxDelay;

int excited;

int has_data;

/* Các thuộc tính của các Connector */

float *lin_a, *lin_b;

char **Connector_comp_name;

char **Connector_dir;

char **Connector_ext;

ConnectorType *Connector_mode;

int *Connector_offset;

int *Connector_size;

char **Connector_name;

char **Connector_filter;



int NumConstants;

float *Constants;

char **ConstName;

/* Dữ liệu ngoài hiện thời đang được xử lý */

char *CurrentData; /*tên của dữ liệu (tên file)*/

int T; /* số các frames */

float **ExtData;/*mảng lưu giữ trực tiếp các dữ liệu*/

float *A; /* (Activations) các đầu ra của các Unit*/

float *GA;/* mảng các gradient cục bộ cho các Unit*/

/* Các thuộc tính liên quan đến Unit*/

int *type;

int *backtype;

int *Xindex;

int *Xlag;

ConnectorType *link_mode;

float *backthresh;

int *Numinflows;

int **inflows;

float **inW; /* mảng tất cả các trọng số kết nối*/

float **inGW;

float **Gain; /* mảng tất cả các th/số tốc độ học */

float **Momentum; /* mảng tất cả các h/số moment */



float **DeltaW;/*mảng tất cả các điều chỉnh trọng số*/

float **Plast; /*mảng tất cả các hệ số độ mềm dẻo*/

Connection ***ConLink;

} NetExe;

/* Các hàm ch/đổi cấu trúc dữ liệu cho mạng neuron */

NetExe *Compile(Net *net);

void UpdateNet(Net *, NetExe *, int all_flag);

/* Khởi đầu các th/số cho th/toán back-propagation */

void initGainAndMomentum(NetExe *net, float gain,

floatmomentum);

/* Thực hiện một “bước đi xuống” theo gradient cục bộ có sử dụng tham số

moment */

void GradStep(Net *ann, NetExe *net, int all_flag);

/* Nạp dữ liệu bên ngoài */

void LoadExtData(NetExe *, char *Name, int

load_targets, int check_range);

/* “Giai đoạn tiến” của thuật toán back-propagation */

void initForward(NetExe*);

void Forward(NetExe *);

void ForwardSection(NetExe *, int start_t, int end_t);

voidFinishForward(NetExe *);

/* “Giai đoạn lùi” của thuật toán back-propagation */

void initBackward(NetExe *);

float Backward(NetExe *);



float BackwardSection(NetExe *, int start_t,

int end_t);

float BackwardSectionAndUpdate(NetExe *net,

int start_t, int end_t);

floatFinishBackward(NetExe*);

/* Tính toán lỗi toàn thể */

floatGetGlobalError(NetExe *);

6. Modul AudioFiles

Đây là modul hệ thống quản lý các thao tác vào/ra cho các file âm thanh,

nó cung cấp những thủ tục chủ yếu sau:

/* Thủ tục nạp toàn bộ file âm thanh */

void LoadAudio(char *fn, AUDiO_BUFFER *);

/* Các thủ tục vào ra cơ bản*/

AUDiO_FiLE *OpenAudioFile(char *fn, char *mode);

AUDiO_FiLE *OpenRawAudioFile(char *fn,

int samp_freq,

int little_endian_flag,

int header_size,

char *mode);

int AudioReadFile(AUDiO_FiLE *, short *Buffer,

int NumSamples);

int AudioFileEOF(AUDiO_FiLE *);

voidCloseAudioFile(AUDiO_FiLE*);

/* Lấy thông tin về một file âm thanh đã mở */

char*GetAudioFileMode(AUDiO_FiLE*);



int GetAudioFileNumSamples(AUDiO_FiLE *);

7. Modul ParamFiles

Đây là modul hệ thống quản lý các thao tác vào/ra cho các file tham số, nó

cung cấp những thủ tục chủ yếu sau:

/* Các thủ tục nạp và lưu trữ toàn bộ file tham số */

float **LoadParameters(char *fn, int *SampleSize,

int *NumSamples);

void SaveParameters(char *fn, int SampleSize,

intNumSamples,

float **Data);

/* Các thủ tục vào ra cơ bản*/

PARAM_FiLE *OpenParameterFile(char *fn,

int*SampleSize,

char *mode);

float *ReadParameterSample(PARAM_FiLE *);

void WriteParameterSample(PARAM_FiLE *, float *);

intParameterFileEOF(PARAM_FiLE*);

voidCloseParameterFile(PARAM_FiLE*);

/* Lấy thông tin về một file tham số đã mở */

char *GetParamFileMode(PARAM_FiLE *);

intGetParamFileNumSamples(PARAM_FiLE*);

7.3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Phần mềm bao gồm một file NeuronSpeech.exe cùng một cấu trúc thư

mục kèm theo. Để có thể chạy được chương trình, người sử dụng chỉ cần copy

file NeuronSpeech.exe và các thư mục cùng mức vào chung một thư mục với tên

bất kỳ.



Các công việc thực hiện trên phần mềm cụ thể như sau:

1. Nạp một file lưu trữ mạng neuron

Người sử dụng có thể tạo mới một file lưu trữ mạng neuron bằng chức

năng thêm mới của phần mềm (File->New). File mới sẽ có tên Untitled.net và

chứa một mạng neuron có một cấu trúc cố định như trong hình 7.2 cùng với một

số giá trị khởi đầu cho các trọng số synapse (của các Connection). Người sử dụng

có thể tiến hành các thao tác trên file mới này rồi lưu file lên đĩa với tên khác

bằng chức năng lưu file của phần mềm (File->Save As...).

Người sử dụng có thể nạp một file lưu trữ mạng neuron có sẵn từ ổ đĩa

bằng chức năng mở file của phần mềm (File->Open). Sau khi đã tiến hành các

thao tác trên mạng, file chứa mạng có thể lưu lại lên đĩa với tên khác bằng chức

năng lưu file của phần mềm.

Chú ý:

* Các file luôn được mặc định là đã lưu lên đĩa. Sau mỗi thao tác

làm biến đổi mạng neuron, không có cách nào khôi phục lại trạng thái

trước đó.

* Khi mới bắt đầu chạy phần mềm, file chứa mạng neuron chưa

được nạp và không thực hiện được các thao tác trên mạng.

2. Tạo các file chứa các tham số đích (đáp

ứng mong muốn) cho các file âm thanh

Để có thể tiến hành tích luỹ hay đánh giá tính năng nhận dạng, mỗi file âm

thanh cần phải có một file chứa các tham số đích cung cấp đáp ứng mong muốn

cho mạng neuron. Có hai chức năng tạo các file này:

Tạo file cho việc tích luỹ

Cửa sổ giao diện sẽ như hình 7.3 (Make Files->Make Targ Files For

Training->A) (nếu bạn muốn tạo file tham số đích tương ứng với nguyêm âm nào

thì chọn mục Menu tương ứng với nguyên âm đó).



Hình 7.3 Cửa sổ giao diện cho việc tạo file đích (*.tag)

Trong ListBox bên trái phần mềm sẽ hiện tất cả các file *.wav trong một

thư mục quy định riêng cho các file âm thanh dành để tích luỹ (mặc định là

TRAINWAV). ListBox bên phải hiện sẵn tên các file *.wav mà chưa có file giá

trị đích tương ứng. Người sử dụng có thể sử dụng các Button ở giữa để thêm hay

bớt các file trong ListBox bên phải (thêm file bằng cách chọn các file ở ListBox

bên trái rồi bấm Button “Add”).

Sau khi bấm “OK”, tất cả các file âm thanh có tên trong ListBox bên phải

sẽ được tạo file giá trị đích tương ứng (có cùng tên nhưng phần mở rộng là “tag”)

phù hợp với nguyên âm đã chọn.

Chú ý:

* Thư mục quy định cho các file âm thanh dành để tích luỹ có thể

thay đổi được nhờ chức năng thư mục hệ thống của phần mềm (System-

>Dierectory).

Tạo file cho việc đánh giá tính năng nhận dạng



Cách sử dụng cũng tương tự như trên chỉ khác ở chỗ đối tượng là các file

âm thanh dành để đánh giá tính năng nhận dạng (Make Files->Make Targ Files

For Evaluation->A).

Chú ý:

* Thư mục quy định cho các file âm thanh dành để đánh giá tính

năng nhận dạng (mặc định là EVALWAV) có thể thay đổi được nhờ chức

năng thư mục hệ thống của phần mềm (System->Dierectory).

3. Xử lý filter bank cho các file âm thanh

Để có thể thực hiện các thao tác trên mạng neuron, các file âm thanh cần

phải trải qua quá trình xử lý filter bank để thu được các file tham số đặc trưng (có

cùng tên nhưng phần mở rộng là “dat”) làm đầu vào cho mạng neuron. Các tham

số đặc trưng chính là các vector feature của các frame được xếp liên tiếp nhau.

Ở đây, cũng có hai chức năng như trên (Make Files->Make Targ Files-

>For Training và Make Files->Make Targ Files->For Evaluation) và cách sử

dụng cũng tương tự như trên.

4. Tiến hành tích luỹ mạng neuron

Đối với mạng neuron đã được nạp, người sử dụng có thể thực hiện tích luỹ

mạng như mô tả dưới đây (Run Net->BackPropagation Training).

Cửa sổ giao diện cho thao tác này có hình thức hoàn toàn giống như trong

hình 7.3, chỉ có ý nghĩa là hơi khác. Các file ở ListBox bên trái là các file tham

số đặc trưng đã có file giá trị đích tương ứng (của cùng một file âm thanh); các

file này là kết quả của quá trình xử lý filter bank các file âm thanh dành cho việc

tích luỹ. ListBox bên phải hiện sẵn các file giống như trong ListBox bên trái.

Nếu người sử dụng chỉ muốn tích luỹ với một tập hợp ví dụ nhỏ thì có thể bỏ bớt

một số file bằng các Button ở giữa hai ListBox.

Sau khi bấm “OK”, sẽ có một DialogBox hiện ra yêu cầu người sử dụng

chọn các giá trị quan trọng cho quá trình tích luỹ như: số vòng lặp tối đa, ngưỡng



dừng cho lỗi tổng thể của mạng. Sau khi tiếp tục bấm “OK”, phần mềm sẽ tiến

hành tích luỹ mạng neuron trong một khoảng thời gian không nhỏ (tuỳ theo các

giá trị do người sử dụng nhập vào và tuỳ theo tính chất của mạng neuron). Mạng

neuron sau khi tích luỹ sẽ bị thay đổi đi so với ban đầu.

Kết quả của quá trình tích luỹ (giá trị của lỗi tổng thể) sẽ được thông báo

lên cửa sổ phần mềm sau mỗi vòng lặp. Hình 7.4 thể hiện một ví dụ về kết quả

tích luỹ cho trường hợp chỉ có ba vòng lặp.

5. Tiến hành đánh giá tính năng nhận

dạng cho mạng neuron

Thao tác thứ hai cho một mạng neuron đã được nạp là tiến hành đánh giá

tính năng nhận dạng của mạng. Cách tiến hành thao tác cũng tương tự như trên

(Run Net->Performance Evaluation), chỉ có khác là không xuất hiện DialogBox

sau khi bấm “OK” và kết quả hiện ra màn hình là thông tin về số các frame được

nhận dạng đúng và tỷ lệ phần trăm so với tổng số frame. Kết quả hiện ra màn

hình sẽ có dạng như hình 7.5.



Hình 7.4 Ví dụ về kết quả tích luỹ

Hình 7.5 Ví dụ về kết quả đánh giá tính năng nhận dạng



Chương 8

KẾT LUẬN

8.1 Những kết quả nghiên cứu đã đạt được

Mặc dù những nghiên cứu phôi thai đầu tiên của Lý thuyết mạng neuron

đã bắt đầu từ những năm 40 của thế kỷ, nhưng chỉ trong một vài thập niên trở lại

đây nó mới thực sự có được những ứng dụng quan trọng và mang đến nhiều hứu

hẹn về một thế hệ các máy thông minh mới. Chính vì vậy, đối với riêng tôi nó

còn hơn cả một điều mới mẻ; nó là một bộ môn lý thuyết của tương lai. Điều này

đã thúc đẩy tôi vừa thực hiện nghiên cứu lý thuyết vừa cố gắng cài đặt một phần

mềm thử nghiệm với tham vọng nắm được những gì được gọi là căn bản nhất

trong khoảng thời gian thực hiện bản luận văn này. Theo sự gợi ý của thày giáo

hướng dẫn, tôi đã lựa chọn bài toán Nhận dạng nguyên âm cho việc ứng dụng

mạng neuron.

Phải nói rằng lý thuyết mạng neuron nhân tạo cũng phức tạp và quy mô

như chính bản thân bộ óc con người mà nó mô phỏng. Chỉ với một số ràng buộc

về mặt cấu trúc mang tính thần kinh sinh học, mạng neuron luôn có tính mở cao

trong việc xây dựng các quy tắc học, các thuật toán học cũng như rất phong phú

về phạm vi ứng dụng (lưu trữ mẫu, nhận dạng mẫu, xấp xỷ hàm, điều khiển, lọc,

thích nghi, ...). Trong khuôn khổ các nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp, tôi đã

đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

* Đã nắm được khái niệm về những thành phần cơ bản và các kiểu

kiến trúc cơ bản của mạng neuron.

* Đã hiểu được ý nghĩa của việc học hay tích luỹ, trong đó có vai trò

to lớn của các quy tắc học, mô hình học và thuật toán học đối với nhiều

khả năng ứng dụng khác nhau.



* Đã đi sâu nghiên cứu về một kiểu kiến trúc kinh điển nhất (mạng

tiến đa mức) và một thuật toán học được coi là phù hợp nhất cho kiến trúc

này là thuật toán back-propagation. Qua đó thấy rõ được những ưu và

nhược điểm cùng các kinh nghiệm nhằm cải thiện thuật toán,

* Đã tìm hiểu những mở rộng cho các mô hình mạng trễ và hồi quy

dựa trên kiến trúc mạng tiến đa mức với mục đích ứng dụng cho bài toán

nhận dạng tiếng nói.

Về lý thuyết nhận dạng tiếng nói:

* Đã tập trung khai thác một phương pháp xử lý tín hiệu hay được

sử dụng là kỹ thuật filter bank nhằm lấy ra các vector đặc trưng của tín

hiệu làm dầu vào cho mạng neuron.

Ngoài ra việc xây xựng phần mềm thử nghiệm đã cho phép tôi:

* Kiểm nghiệm được những kiến thức lý thuyết thu nhận được.

* Có cái nhìn rõ nét hơn về các kỹ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực

tế.

* Bên cạnh đó, nâng cao được kỹ năng phân tích, thiết kế và lập

trình trong việc giải quyết những bài toán có độ phức tạp trung bình.

Tuy biết rằng những điều thu nhận được mới chỉ là một phần rất nhỏ trong

một nghành nghiên cứu lớn, tôi tự nhận thấy đã gặt hái được những thành công

nhất định trong giai đoạn nghiên cứu đầu tiên.

8.2 Đánh giá về kết quả cài đặt phần mềm thử nghiệm

Xuất phát từ yêu cầu của bài toán nhận dạng nguyên âm, cùng các phân

tích và thiết kế ban đầu, sau một thời gian tiến hành cài đặt, tôi thấy rằng chưa

thực sự hoàn thiện các công việc cần làm, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được

giải quyết.

8.2.1 Những điều đã giải quyết được



 Xây dựng được một hệ thống các modul thư viện cung cấp khá đầy đủ

các thủ tục cơ bản nhất cho các công việc:

 Xử lý cơ bản tín hiệu tiếng nói.

 Xử lý filter bank.

 Xây dựng và lưu trữ mạng neuron.

 Thi hành mạng neuron theo thuật toán back-propagation.

 Xây dựng được một bộ công cụ có chế độ thực hiện thay đổi được

theo giá trị các biến được truyền; điều này cho phép việc thay đổi

những ý đồ thực hiện khi xây dựng modul chương trình chính.

 Modul chương trình chính đảm nhiệm được việc nhận các chỉ dẫn đầu

vào cũng như các lệnh thực hiện của người sử dụng thông qua giao

diện để thực hiện các công việc sau:

 Tạo các file tham số đặc trưng cho các file âm thanh như là kết

quả của quá trình xử lý filter bank.

 Tạo các file chứa các giá trị đầu ra mong muốn cho từng file âm

thanh ứng với từng nguyên âm.

 Tiến hành tích luỹ mạng neuron từ các file tham số đặc trưng và
các file đầu ra mong muốn.

 Tiến hành đánh giá tính năng nhận dạng của mạng neuron từ một

tập hợp các file tham số đặc trưng mới.

8.2.2 Những điều chưa giải quyết được

Do độ phức tạp của phần mềm và trình tự cài đặt từ các modul thư viện

đến modul chương trình chính, rồi sau đó mới là thiết kế giao diện, với khoảng

thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp, tôi đã không thể tạo cho phần mềm một diện

mạo khả quan đối với người sử dụng và còn để lại nhiều điều thiếu sót như sau:



 Chưa có tính mở cao đối với các dạng file âm thanh và file tham số

(mới chỉ xử lý được file âm thanh *.wav và file tham số nhị phân).

 Chưa cài đặt được việc nhận dạng âm thanh trực tiếp từ micro (do thời

gian quá gấp).

 Chưa cho phép người sử dụng tự do tạo mạng neuron.

 Giao diện thiết kế chưa thuận tiện cho việc sử dụng.

 Chưa có nhiều tuỳ chọn cho phép người sử dụng thay đổi tự do chế độ

thực hiện tích luỹ và đánh giá tính năng nhận dạng.

 Chưa tiến hành được nhiều thử nghiệm trên phần mềm để có thể có

cái nhìn cụ thể hơn về tính năng của các mạng neuron có cấu trúc khác

nhau.

 ...

8.3 Một vài suy nghĩ sau khi nghiên cứu việc ứng dụng Lý thuyết

mạng neuron trong Nhận dạng tiếng nói

Trong bối cảnh hiện nay khi mà các nghiên cứu đang chuyển sang hướng

xây dựng các hệ thống thông minh, mạng neuron nổi lên như một giải pháp đầy

hứu hẹn. Nó thể hiện những ưu điểm nổi bật của mình so với các hệ thống khác ở

khả năng mềm dẻo, linh hoạt và tính toán thô; đây cũng chính là trong số những

điểm khác biệt giữa bộ óc con người với các máy thông minh nhân tạo. Nhưng

cũng chính vì thế mà nó đòi hỏi một độ phức tạp rất cao trong thiết kế và cài đặt

các hệ thống ứng dụng để có thể đạt được một tính năng tốt. Điểm mấu chốt của

quy mô hệ thống là số lượng các neuron và số lượng các mức ẩn. Khả năng này

sẽ được cải thiện không ngừng trong tương lai cùng với sự phát triển của các

mạch tích hợp phần cứng cỡ lớn và các bộ nhớ ngày càng lớn hơn cho các phần

mềm máy vi tính. Chính vì điều này mà mạng neuron được coi là “kỹ thuật của

thế kỷ 21”.



Tuy nhiên, thông qua việc cài đặt phần mềm thử nghiệm, có thể thấy rằng

một vấn đề quan trọng cần phải tiếp tục được nghiên cứu và giải quết đó là vấn

đề tốc độ hội tụ của các thuật toán học nhất là đối với những tập hợp dữ liệu có

kích thước lớn. Bên cạnh các phương pháp cải thiện bản thân thuật toán thì kỹ

thuật xử lý song song trên nhiều processor có thể đem lại cho các phần mềm

nhận dạng những tính năng tốt hơn. Và các nhà bác học vẫn luôn tìm cách khám

phá ra những quy tắc học và thuật toán học mới hiệu quả hơn. Một điều dễ nhận

thấy là mặc dù mạng neuron mô phỏng trực tiếp bộ óc con người về mặt cấu trúc

và trong mục tiêu của quá trình học (điều chỉnh các trọng số synnapse) nhưng các

quy tắc học được đưa ra vẫn thuần tuý mang tính toán học và chưa thực sự là một

sự bắt chướcvề mặt thần kinh sinh học của quá trình học xảy ra trong bộ óc...

Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng mục tiêu tiến gần tới sự

hoàn hảo của bộ máy nhận thức của con người vẫn là một thách thức quá lớn

ngay cả đối với một bộ môn lý thuyết mới như Lý thuyết mạng neuron mà bản

chất tương tự thần kinh sinh học về cấu trúc cho chúng ta những “tia hy vọng”

đáng lạc quan.

8.4 Hướng phát triển tiếp theo của đề tài

Bản luận văn được xây dựng dựa trên những bước đi chập chững đầu tiên

trong quá trình nghiên cứu Lý thuyết mạng neuron và ứng dụng của nó cho vấn

đề nhận dạng tiếng nói nên chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều có thể tiếp tục phát

triển trong mục tiêu xây dựng những phần mềm nhận dạng hiệu quả. Tuy nhiên

chỉ xét riêng trong phạm vi bài toán nhận dạng nguyên âm, nếu điều kiện cho

phép, tôi sẽ tiếp tục đề tài theo hướng sau:

* Hoàn chỉnh những thiếu sót chưa giải quyết được như đã nêu trong

phần 8.2.2.

* Mở rộng phần mềm đối với tất cả các nguyên bao gồm cả các

nguyên âm có dấu, và nếu có thể thì mở rộng cho âm tiết bất kỳ.



* Lựa chọn một cơ sở hệ thống đủ mạnh và xây dựng một mạng

neuron đủ hiệu quả cũng như nghiên cứu việc tối ưu trong cài đặt thuật

toán học để có thể xây dựng được một hệ thống “truyền lệnh” bằng âm

thanh đơn giản.

Nhưng để có thể đạt được những mục tiêu này, tôi nghĩ rằng sẽ hết sức

khó khăn cho tôi nếu chỉ tiến hành công việc một mình. Tôi rất mong muốn có

những cơ hội cùng trao đổi và cùng làm việc với những người có cùng mối quan

tâm tớiMạng neuron như tôi.


