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4 Planificació del projecte i pressupost 27

5 Experiments i Resultats. Exemples d’ús de la llibreria 29
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A.1.1 Conversió a PGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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Caṕıtol 1

Introducció

Com el t́ıtol del projecte indica, aquest és un treball sobre reconeixement
d’imatges usant models apresos en unes dades (domini) diferents de les que són
l’objectiu real del problema. Aquest escenari es dóna quan no es disposa de
dades etiquetades en el domini objectiu o aquest no es coneix. Concretament, el
problema que més tractem en aquest estudi és el de classificar imatges d’objectes
d’oficina capturades amb una certa càmera fotogràfica a partir d’algorismes
entrenats usant imatges que s’han capturat mitjançant una càmera diferent.
És, doncs, un problema d’aprenentatge estad́ıstic amb un toc de visió però,
sobretot, és un problema d’adaptació de dominis.

L’adaptació de dominis és considerat un problema dif́ıcil de la recerca actual
en el seu àmbit. En el cas general, no és ben resolt pels algorismes bàsics ni
les propostes de l’estat de l’art; algorismes capaços d’aprendre prou bé d’un
domini font quan el testem en el nou domini, perden tota la seva utilitat. En la
versió visual tampoc es coneixen gaires resultats realment útils. Per al nostre
cas concret, hem proposat alguns resultats que permeten millorar significativa-
ment el rendiment de les principals propostes de la literatura, que també hem
implementat.

La idea d’aquest treball sorgeix de la pretensió de tractar un tema que sigui
prou aplicat com per permetre desenvolupar una eina informàtica interessant i,
alhora, exercitar algun tipus de recerca més teòrica. És bastant probable que
el fet de ser llicenciat en matemàtiques hagi inflüıt en que aquest sigui el tipus
de projecte escollit. La normativa de projectes de final de carrera, aix́ı com els
interessos i avanços dins del tema per part de la meva directora i meus durant
aquests mesos de col·laboració ens han condüıt a elaborar aquest compendi
d’eines, estudis i recursos que tenen per objectiu principal facilitar la feina en
el camp a qualsevol persona que vulgui experimentar o endinsar-se en el tema.

Aix́ı, es tracta d’un treball amb el doble objectiu d’introduir-se en la recerca
i realitzar un projecte formal, que ofereix:

• Un resum del marc teòric de l’adaptació de dominis i el reconeixement
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visual, unificant notacions i relacionant conceptes que apareixen a la lite-
ratura i integrant aquest coneixement en les rutines d’una llibreria i en les
conclusions d’un informe.

• Una proposta d’estratègia original en camp d’adaptació de dominis.

• Una llibreria per al tractament ı́ntegre de totes les etapes del problema.

• Documentació de la llibreria en format d’ajuda i de manual de l’usuari.

• Un conjunt d’experiments que serveixen de tutorial de com es pot encarar
un problema d’aquest tipus.

• Una proposta de solució final en forma d’informe.

• Una senzilla interf́ıcie gràfica que permet entrenar diferents models i provar-
los en imatges reals, aix́ı com visualitzar imatges i paraules dels diferents
dominis.

Obeint els objectius anomenats, l’estructura d’aquest document compagina
les seccions més relacionades amb la recerca amb les més orientades a la cons-
trucció d’un projecte real. Aix́ı, el caṕıtol d’objectius explica com s’ha plantejat
el treball i com s’ha adaptat per a tenir forma de projecte empresarial. En la
secció d’anàlisi del problema es formalitza el problema i es revisa l’estat de l’art.
Els caṕıtols de planificació, experimentació, memòria, llibreria i manual de l’u-
suari constitueixen el gruix del producte ofert pel treball. Finalment, en els
últims caṕıtols es reprèn el caràcter dual del projecte per revisar el treball fet
tant en la part de recerca com en la de producció.
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Caṕıtol 2

Objectius

2.1 Objectius impĺıcits

Aquest és, en gran mesura, un projecte d’introducció a la recerca. Té, doncs,
com a objectiu abstracte que l’alumne es familiaritzi amb l’entorn i els procedi-
ments de la producció cient́ıfica en el si d’un grup de recerca d’un departament.
Es pretén deduir, aplicar i avaluar algun resultat nou dins el camp de recerca.
És clar que, prèviament, s’haurà d’haver revisat l’estat de l’art i considerat les
diferents solucions al problema proposades fins aleshores. Part del repte d’a-
quest projecte és, precisament, ser capaç d’entendre articles avançats, avaluar
la seva possible utilitat en el context donat i obtenir-ne una visió cŕıtica.

De forma més concreta, aquest projecte té com a objectiu dissenyar i im-
plementar un mecanisme d’aprenentatge semi-supervisat que permeti obtenir
bons resultats a l’hora de classificar imatges procedents d’un domini, havent
entrenant el sistema mitjançant un domini diferent.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han definit els següents passos a realitzar:

1. Anàlisi del problema a resoldre. Entendre tant l’objectiu com les difi-
cultats intŕınseques de la tasca a realitzar. Avaluar les diferents possibles
instàncies del problema i fixar el context en que es treballarà, si és possible.

2. Revisió de l’estat de l’art i familiarització amb els possibles camps col·laterals.
Entendre les solucions proposades fins al moment i avaluar la possibilitat
de millorar-les o adaptar-les al context a tractar.

3. Especificació dels requeriments de la solució a construir. Marcar els ob-
jectius del projecte i fixar les mètriques d’avaluació d’aquests, si s’escau.

4. Implementació de solucions bàsiques i presa de contacte amb el problema
i l’entorn en el que es treballarà. Avaluació d’aquestes solucions aplicades
al problema concret.
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2 Objectius

5. Iteració del procés de recerca *

(a) Proposta de la següent direcció a prendre. Documentació, estudi i
pronòstic teòric de la idea seleccionada.

(b) Disseny i implementació d’experiments. Comprovació emṕırica, ob-
tenció de resultats.

(c) Avaluació dels resultats i extracció de conclusions.

* Alguna de les iteracions del procés pot resultar no ser fructuosa.

6. Avaluació final dels resultats aconseguits. Comparació dels resultats del
producte final amb les solucions bàsiques implementades i/o amb les al-
ternatives de la literatura i el mercat.

7. Redacció de la memòria i śıntesi de conclusions. Recuperar i ordenar la
documentació generada durant el procés. Afegir informació clarificadora i
generar les conclusions del treball.

Cal remarcar que el fet de seguir la planificació establerta suposa, d’alguna
manera, assolir l’objectiu genèric de familiaritzar-se amb la metodologia de la
recerca en el camp. De fet, cada una de les etapes de la planificació pot ser
interpretada com un objectiu per ella sola.

2.2 Context del projecte i objectius expĺıcits.
Requeriments

Per tal d’ajustar el format a l’exigit per la normativa de PFC’s1, el projecte
serà plantejat com un encàrrec per subcontractació a una consultora per part
d’una empresa. El suposat context empresarial que definirà el nostre estudi de
cas es descriu a continuació.

Suposem que existeix una empresa interessada en el nostre tema de recerca.
Imaginem que és una empresa jove que es vol fer un lloc en el món de les
aplicacions mòbils. La seva primera idea és la de crear un sistema servidor que
permeti als clients enviar imatges i rebre’n una classificació en certes categories.
Per exemple, una aplicació que podria usar el servei seria un robot de nivell mig
de sofisticació que necessités reconèixer certs objectes a partir d’imatges que
n’obté. Per exemple, un robot que assist́ıs en les tasques domèstiques.

L’empresa, al començar a pensar amb el nucli del sistema, se n’adona que
les tècniques estàndard d’aprenentatge no funcionen prou bé en aquest context.
Això és degut a que les imatges etiquetades de les que disposa són en format
catàleg, i.e. centrades, enfocades, des d’un punt de vista concret, uniformement
il·luminades i amb una certa resolució fixada. Per altra banda, les imatges que
esperen que arribin d’una aplicació client poden tenir uns paràmetres diferents

1La normativa diu: En el cas d’estudis o treballs d’investigació cal presentar-los com un
producte d’una organització o empresa a la qual calguin les tècniques d’enginyeria.
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2 Objectius

i no homogenis. Llavors se n’adonen que necessiten una bona tasca d’adaptació
de dominis, però no disposen d’especialistes en el tema. A més, al ser un camp
poc explotat, els costaria molt posar-se al dia i desenvolupar un bon sistema des
de zero. Per altra banda, disposen d’una petita base de dades provisional, que
no saben si serà prou gran ni prou rica. Llavors és quan decideixen contractar
el servei d’una consultora especialitzada en aprenentatge per obtenir solucions,
el paper de la qual serà interpretat per nosaltres.

Aix́ı doncs, els requeriments d’aquest suposat producte subcontractat esde-
venen els objectius expĺıcits del nostre projecte. Aquests requeriments podrien
ser:

1. Disseny d’una llibreria capaç de resoldre el problema. Obtenir
un mètode que pugui adaptar els dominis implicats, aix́ı com possibles
variacions d’aquests. A més, es demana que:

• La llibreria sigui genèrica, programable, que es puguin modificar els
paràmetres i experimentar amb diferents dominis.

• Ha de permetre als empleats tècnics de l’empresa adaptar i desen-
volupar el programari necessari. Per tant, cal que es pugui entendre
fàcilment el codi font, en cas que fos necessari.

• Complementar els fitxers font amb una documentació que expliqui
com usar el programari implementat.

2. Obtenció i avaluació de resultats. Més concretament:

• Avaluació de les alternatives per resoldre total o parcialment el pro-
blema.

• Anàlisi de resultats intermedis i finals. Comparació d’aquests amb
els resultats de les alternatives.

• Elaboració d’un informe explicitant la direcció que s’aconsella a l’em-
presa seguir en forma de proposta inicial sobre la que l’empresa pugui
treballar.
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Caṕıtol 3

Anàlisi del problema

Aquest caṕıtol pretén emmarcar el problema en el context teòric des del que
s’estudiarà. Aix́ı, no només recull i resumeix la informació més rellevant per
tal d’entendre els resultats obtinguts, sinó que també unifica criteris i notacions
per tal de facilitar l’ús de la llibreria com a eina d’experimentació.

Aix́ı, aquest apartat respon, per una part, als objectius impĺıcits d’anàlisi
del problema i revisió de l’estat de l’art. Per altra banda, també respon a
l’objectiu expĺıcit d’explicar la llibreria de forma una mica més conceptual que
la documentació ja que personal no expert de l’empresa l’haurà d’utilitzar.

3.1 Marc teòric general

Aquest apartat pretén situar al lector en l’entorn del problema a tractar.
Per això, es descriuen les disciplines que s’involucren en les diferents etapes del
projecte. Aquestes són el reconeixement visual (que aporta la semàntica del
problema), l’aprenentatge estad́ıstic (el camp genèric del que partim) i l’adap-
tació de dominis (que és el problema teòric que volem resoldre, almenys en el
nostre cas concret).

3.1.1 Aprenentatge estad́ıstic

Aquest camp es situa a mig camı́ entre l’estad́ıstica, la optimització i l’apre-
nentatge. Busca donar solució a problemes, sovint aplicats a la tecnologia o la
ciència, a partir de grans conjunts de dades.

És àmpliament aplicat en camps com la bioinformàtica, intel·ligència artificial,
processat del senyal, xarxes, teoria de jocs o teoria del control.
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3 Anàlisi del problema

3.1.2 Reconeixement visual

Aquest problema cau en el camp de la visió per computador, dedicat a l’ex-
tracció d’informació d’una imatge, per part d’una màquina, per tal de realitzar
una certa tasca.

El reconeixement d’un objecte dins una imatge és un subproblema bàsic en
la visió per computador. Aquesta tasca, realitzada de forma eficient i robusta
pels éssers humans, pot resultar, en el cas general, molt dif́ıcil de resoldre per a
una màquina.

Els mètodes actuals són capaços de tractar de forma satisfactòria un conjunt
espećıfic d’objectes (figures geomètriques senzilles, cares humanes, caràcters al-
fanumèrics...) i en unes condicions espećıfiques (il·luminació, fons, posició...).

3.1.3 Adaptació de dominis

El problema de l’adaptació de dominis, com el seu nom indica, és el que
apareix quan la distribució de les dades en el domini font (o d’entrenament)
difereix de la distribució en el domini objectiu (o de test). Tot i ser un problema
fonamental en l’aprenentatge aplicat al món real, no se l’hi ha dedicat prou
atenció fins als últims anys.

Gairebé qualsevol aplicació dels sistemes d’aprenentatge es topa amb la ne-
cessitat de dur a terme alguna tasca relacionada amb l’adaptació de dominis.
Això és degut a que els sistemes són entrenats usant exemples d’un cert domini
font (en el que es disposa de la informació que permet l’entrenament) però, en
realitat, es pretén que funcionin bé quan s’apliquen a un o més dominis objectiu.

En són un exemple els sistemes de reconeixement de la parla amb l’objectiu
de reconèixer qualsevol tipus de parla, sense importar l’accent o el soroll de
fons. Un problema encara més complicat des del punt de vista de l’adaptació de
dominis seria plantejar-se reconèixer parles en un idioma diferent del que s’ha
utilitzat per entrenar el sistema.

En el cas del reconeixement visual, la diferència entre dominis pot ser deguda a
canvis en el punt de vista, la il·luminació, la resolució de les imatges... aix́ı com,
en alguns casos, al soroll introdüıt per els diferents fons d’imatge. Per exemple, si
volem reconèixer diferents objectes que apareixen en fotografies preses des d’un
telèfon mòbil amb un sistema entrenat a partir d’una base de dades estàndard,
possiblement, els objectes de fons de les imatges objectiu introduiran soroll i
faran que el sistema s’equivoqui més sovint.
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3 Anàlisi del problema

3.2 Revisió de l’estat de l’art

L’estat de l’art en el camp de l’adaptació de dominis per a reconeixement
visual compta amb pocs resultats. Aix́ı com en processament de llenguatge
natural o en recuperació de text si que s’han estudiat els efectes del canvi de
dominis, gairebé no s’ha fet en el camp que volem tractar nosaltres.

Tot i aix́ı, s’han escrit alguns articles sobre adaptació de dominis en general,
com podria ser [9].

Per altra banda, si que s’ha escrit més sobre distàncies entre dominis i la
relació d’aquestes mètriques amb el rendiment de l’aprenentatge. Són exemples
d’aquests resultats els que apareixen a [12] i [13]. Alguns dels enfocs usats en
aquests articles s’usen en el nostre projecte. Per exemple, la selecció d’atributs
usant la A-distància s’inspira en una fita superior de l’error de generalització
obtinguda a [12].

També s’ha escrit algun article sobre adaptació de dominis visual, com pot
ser [11] però que hem decidit no considerar ja que utilitzen dades etiquetades
del domini objetiu i, per tant, no encaixen en el context que ens hem marcat.

Aix́ı, en la nostra part de recerca, pretenem estudiar com funcionen les
tècniques de SCL, usades en [8] i la selecció d’atributs usant informació mútua
proposada per [10]. Posteriorment, compararem aquests resultats amb els que
obtenim amb els nostres algorismes.

3.3 Marc teòric especific

Els resultats comentats en l’anterior secció ens aporten un marc teòric més
espećıfic sobre el que treballar. Recopilem a continuació en què es basa aquest,
alhora que unifiquem notacions a les que es farà referència en seccions posteriors.

3.3.1 El problema d’aprenentatge

Sigui X un conjunt d’instàncies. En el nostre cas, les instàncies serien les
diferents imatges d’un cert conjunt. Sigui també un conjunt Z que anomenarem
espai d’atributs i un conjunt d’etiquetes, que suposarem que és {0, 1}. Els
atributs d’una imatge podrien ser, per exemple, el nombre d’ocurrències de cada
una de les paraules visuals d’un determinat vocabulari que s’hi donen.

Llavors, especifiquem un problema d’aprenentatge mitjançant dos paràmetres:
una distribució D sobre X i una funció objectiu (possiblement estocàstica)
f : X → [0, 1], corresponent a la probabilitat que una certa instància tingui
etiqueta 1. La distribució D és el que anomenarem domini en el context de
l’adaptació de dominis.
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3 Anàlisi del problema

Una representació és una funció R que envia instàncies a atributs, és a dir
R : X → Z. Una representació R indueix una distribució D̃ sobre Z i una
(possiblement estocàstica) funció objectiu de Z a [0, 1], definides com:

PD̃[B] := PD[R−1(B)] (3.1a)

f̃(z) := ED[f(x)|R(x) = z] (3.1b)

Cal notar que la funció f̃(z) pot ser estocàstica encara que f(x) no ho sigui,
ja que R pot enviar instàncies amb diferent valor per f a la mateixa z.

Finalment, també cal considerar la classe d’hipòtesis, que és un conjunt
H ⊆ {g : Z → {0, 1}} dins del que buscarem una aproximació a la funció
objectiu.

Resumint, el nostre problema es defineix mitjançant uns paràmetres D i f
fixats però desconeguts i consisteix en escollir una representació R i buscar una
aproximació a f d’entre les funcions de H.

3.3.2 Adaptació de dominis

Com ja s’ha comentat, un domini és una distribució D sobre el conjunt
d’instàncies X . Tractarem aqúı el problema en el que tenim dos dominis: el
domini font, que denotarem per DS , i el domini objectiu, que anomenarem
DT . A més, tindrem les corresponents distribucions indüıdes per R, que de-
notarem per D̃S i D̃T , respectivament. Igualment, tindrem una funció f i la
indüıda f̃ .

Un predictor és una funció h : Z → [0, 1]. Anomenarem error associat a
aquest predictor a la probabilitat que aquest difereixi de f segons la distribució
D, que es pot expressar com:

εS(h) = Ez∼D̃S

[
Ey∼f̃(z)[y 6= h(z)]

]
= Ez∼D̃S

[
f̃(z)− h(z)

]
(3.2)

De forma similar definiriem εT (h) com l’error de h respecte a DT .

Llavors, la tasca de l’adaptació de dominis és aconseguir un h amb εT (h) petit,
ja sigui escollint de forma intel·ligent un funció R, valorant adequadament els
h ∈ H, etc...

3.3.3 A-distància entre distribucions

Per tal d’intentar fitar l’error en el domini objectiu DT en funció de l’error
en el domini font DS , intentarem definim una mesura de la divergència entre
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distribucions. Una primera distància natural entre distribucions és la L1 o
distància variacional, definida per:

dL1(D,D′) := 2 sup
B∈B

[
PD[B]− PD′ [B]

]
(3.3)

on B és el conjunt de subconjunts mesurables respecte D i D′. És fàcil veure
que aquesta distància entre distribucions en els reals no es pot computar a
partir d’una mostra finita. Llavors, no resulta gaire útil en les aplicacions reals
d’adaptació de dominis.

Tot i aix́ı, cal observar que en moltes aplicacions realistes de l’adaptació de
dominis no cal gastar una mesura de la divergència entre distribucions tan po-
tent. És suficient calcular aquesta distància només respecte les funcions de la
nostra classe d’hipòtesis.

Una opció és usar la A-distancia. Aquesta distància entre distribucions es
defineix com:

dA(D,D′) := 2 sup
A∈A

[
PD[A]− PD′ [A]

]
(3.4)

on A és una col·lecció de subconjunts de X tals que cada conjunt de A és
mesurable respecte les distribucions D i D′.

Per tal d’usar efectivament aquesta distància cal limitar la complexitat de la
funció vertadera f en termes de la nostra classe d’hipòtesis H. Llavors, el que
més tard definirem com dH serà suficient per obtenir una bona fita.

Diem que una funció g : Z → [0, 1] és λ-propera a H respecte a les distribu-
cions D̃S i D̃T si:

inf
h∈H

[εS(h) + εT (h)] ≤ λ (3.5)

Llavors, l’assumpció que cal fer per tal de fitar l’error de generalització és
que la funció objectiu indüıda f̃ sigui λ-propera a H per a λ prou petit. Intui-
tivament, això significa que existeix una h ∈ H tal que aproxima bé la funció
objectiu en ambdós dominis. Això sembla no ser excessivament reestrictiu ja
que si la funció és massa diferent entre els dominis, la quantitat d’informació
apresa en el domini font però útil en el domini objectiu no pot ser molta.

3.3.4 Fites en l’aprenentatge

Considerem una funció a valors binaris g : Z → {0, 1}. Llavors denotem per
Zg ⊆ Z el conjunt que té per funció caracteŕıstica a g, és a dir:
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3 Anàlisi del problema

Zg = {z ∈ Z : g(z) = 1} (3.6)

Abusant de notació, escriurem dH(·, ·) per designar la A-distància respecte
als conjunts que tenen funció generadora en H. Observem, doncs, que aquesta
mètrica captura la diferència entre les distribucions però tenint en compte que
els nostres classificadors de H no contemplen totes les particions possibles dels
nostres exemples. Això és, amida la capacitat del millor classificador en H per
separar els exemples segons la distribució de la qual provenen. Quan més sepa-
rables siguin els exemples, més llunyanes seran les distribucions per al nostres
classificadors.

Amb aquestes definicions, s’estableix el següent teorema extret de [12].

Theorem 3.1. Sigui R : X → Z una funció de representació i sigui H una clas-
se d’hipòtesis amb dimensió VC d. Si generem una mostra etiquetada aleatòria
de mida m obtinguda aplicant R a una mostra i.i.d presa de DS i etiquetada
segons f , llavors amb probabilitat major que 1− δ, ∀h ∈ H:

εT (h) ≤ ε̂S(h) +

√
4
m

(
d log

2em
d

+ log
4
δ

)
+ dH(D̃S , D̃T ) + λ (3.7)

Aquest teorema mostra la intuició de que quan menys distants són els dominis
implicats respecte la classe d’hipòtesi, menys error en el domini font i millor
adaptació de la casse d’hipòteis a la funció objectiu en ambdós dominis, menys
error tindrem en el domini objectiu. Tot i aix́ı, no ens permet calcular fites de
forma efectiva en l’error, ja que només sabem aproximar la A-distància entre
els dominis a partir de mostres finites.

D’aqúı que necessitem el següent teorema també extret de [12]:

Theorem 3.2. Sigui R : X → Z una funció de representació i sigui H una clas-
se d’hipòtesis amb dimensió VC d. Si generem una mostra etiquetada aleatòria
de mida m obtinguda aplicant R a una mostra i.i.d presa de DS i etiquetada
segons f i ŨS, ŨT són mostres no etiquetades de mida n cada una, preses de D̃S

i D̃T , respectivament, llavors amb probabilitat major que 1 − δ (sobre l’elecció
de les mostres), ∀h ∈ H:

εT (h) ≤ ε̂S(h)+

√
4
m

(
d log

2em
d

+ log
4
δ

)
+dH(ŨS , ŨT )+λ+4

√
d log(2n) + log( 4

δ )
n

(3.8)

Pel que fa a la funció de representació R, notem que influeix en el primer
i quart terme i que, possiblement, existeixi un cert compromı́s entre els dos
valors. Estem buscant, doncs, una funció de representació que permeti obtenir
poc error en el domini font sense que la distància entre aquest i el dest́ı, un cop
projectats per R, sigui gran.
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3.3.5 Paraules visuals

Normalment, en reconeixement visual, un objecte es representa com un con-
junt de regions possiblement superposades, cada una representada per un vector
obtingut a partir de l’aparença de la regió.

L’article [2] explica com aquest enfoc es pot reamotllar com una tasca de
recuperació de text. Essencialment, es tracta de fer l’analogia visual del que
seria una paraula en la recuperació de text.

La recuperació de text segueix normalment les següents passes:

1. Es converteixen els documents a llistes de paraules.

2. Es representen les paraules per la seva arrel.

3. S’usa un llista de rebuig per obviar paraules massa freqüents.

4. S’assigna a cada paraula restant un identificador únic i es representen els
documents per vectors de components la freqüència d’ocurrència de les
paraules que conté.

5. Llavors, tots aquests vectors s’organitzen com un arxiu invers per a faci-
litar a la recuperació de text.

L’article proposa la constucció d’un vocabulari visual a partir de la quantit-
zació dels descriptors de les regions en grups (clusters), que constituiran el que
anomenarem paraules visuals. Llavors, quan el sistema rebi una imatge, un
cop segmentada i descrites les seves regions, cada una d’aquestes serà interpre-
tada com la paraula del grup el centre del qual sigui el més proper a aquesta.
Per exemple, aquesta quantització i classificació es pot dur a terme mitjançant
k-means clustering sobre la distància euclidiana.

3.3.6 Aprenentatge de correspondència estructural (SCL)

Aquesta tècnica d’adaptació de dominis pretèn introduir correspondències
entre atributs de diferents dominis, de manera que es pugui transmetre millor el
que s’aprèn en el domini font al domini objectiu. Resumim a continuació l’enfoc
extret de [8]. El context en que s’aplica aquesta tècnica és el d’un domini font
amb suficients dades etiquetades i un domini objectiu diferent del que no tenim
dades etiquetades. Aix́ı, es pretén adaptar el model après en el domini font per
tal d’usar-lo en el domini objectiu, aprenent una representació “significativa”
en ambdós dominis.

L’article postula que usant una representació d’aquest tipus, el model gene-
ralitzarà millor en el domini objectiu. El procediment consisteix en identificar
les correspondències entre els atributs dels diferents dominis modelant les seves
correlacions amb certs atributs pivot. Aquests són atributs que es comporten
de la mateixa manera alhora de l’aprenentatge en els diferents dominis. Aix́ı,
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es suposarà certa correspondència entre els atributs dels diferents dominis que
es correlacionin amb (aproximadament) els mateixos atributs pivots.

La intuició és, doncs, que si aprenem una “bona” projecció, el classificador
après en el domini font, tindrà un bon rendiment en el domini objectiu.

El procediment del SCL es desglosa en tres passes:

1. Definir (escollir) els atributs pivot.

2. Aprendre una projecció θ de l’espai original a un espai de baixa dimensio-
nalitat a valors reals compartit per ambdós domins.

3. Aprenentatge en el domini font utilitzant els atributs originals i/o els
obtinguts mitjançant θ.

4. Fase de test en el domini objectiu.

Entrada: Dades etiquetades del domini font {(xi, yi)}Ni=1

Dades no etiquetades d’ambdós domins {xj}Mj=1

Sortida: Predictor (model) f : X → Y

Algorisme:

1. Escollir m atributs pivot i crear m problemes de predicció binaris pl(x),
l = 1...m

2. Per a l = 1...m, fer
w̃l = argmin

(∑
j L(w·xj , pl(xj)) + λ‖w‖2

)
;

3. W = [w̃1|...|w̃m];
[UDV T ] = SV D(W );
θ = UT[1:h,:];

4. Retornar f , predictor entrenat sobre ([xt; θxt], yt)Nt=1

Algorisme 3.1: SCL

Més formalment, l’algorisme complet seria el que es mostra a la figura 3.1. Cal
notar que el procés d’aprendre la projecció es desglosa en dues parts: aprendre
les projeccions (columnes de W ) de cada un dels pivots i, després, aproximar
aquesta projecció per una de baixa dimensionalitat (per exemple, usant SVD).

Cal analitzar millor els passos per tal d’entendre els principals problemes que
hem superat en el transcurs de l’experimentació amb aquesta tècnica.

Pel que fa a l’elecció dels atributs pivot, és necessari que aquest apareguin
prou freqüentment en ambdós dominis, ja que haurem d’estimar la covariança
entre els atributs no-pivot i els atributs pivot. A més, cal que aquests siguin
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suficientment diversos per tal de capturar els matisos del model. Aquestes dues
caracteŕıstiques poden estar sovint en compromı́s ja que una paraula visual que
apareix molt freqüent té més probabilitats de ser poc informativa, pels principis
d’entropia.

Notem que a partir dels w̃l apresos, podem obtenir predictors lineals binaris
de cada un dels atributs pivot. Si x és el vector d’ atributs, els predictors seran
del tipus:

fl(x) = sgn(w̃l · x), l = 1...m (3.9)

De fet, cal observar que cada w̃l és una projecció de l’espai d’atributs originals
a R. Aquesta interpretació serà útil a l’hora d’avaluar algunes fites teòriques en
el l’error del model.

Un altre tecnicisme a comentar és la descomposició en valors singulars (SVD)
que es fa en el pas 3 de l’algorisme. Aquesta consisteix en capturar el millor
possible en h dimensions la variança de l’espai de predictor de pivots.

3.3.7 Màquines de vectors de suport

Les màquines de vectors de suport (o SVM’s, de l’anglès Support Vector Mac-
hines) són un conjunt de mètodes d’aprenentatge supervisat relacionats que
analitzen dades per tal de reconeixer patrons usats en classificació i analisis
regresiu. L’algorisme original fou publicat per V. Vapnik, però una les més co-
muns versions, anomenada del marge dèbil, fou proposada per aquest juntament
amb C. Cortes.

Figura 3.1: Màquina de vectors de suport

En la versió més senzilla, un SVM pren un conjunt de dades d’entrada i
prediu, per a cada nova entrada, a quina de les dues classes possibles pertany.
D’aquesta manera, es tracta d’un classificador binari lineal no-probabilista.
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Intuitivament, un model SVM és una representació dels exemples com a punts
en un espai, mapejats de manera que els exemples de diferents categories queden
separats per un espai clar, el més ample possible. Els nous exemples es mapegen
en el mateix espai i es classifiquen segons a quina part de l’espai cauen.

De forma més formal, un SVM construeix un hiperplà o conjunt d’hiperplans
en un espai H d’alta (o infinita) dimensió el qual es pot usar per a classificació,
regresió o altres tasques. Llavors, de forma intuitiva, un hiperplà obté una bona
separació si la menor distància entre una parella d’exemples de classes diferents
(que anomenem marge del classificador) és gran. Això és perquè, en principi,
quan major és el marge, menor és l’error de generalització del classificador.

Aix́ı, volem trobar w i b tal que es maximitzi el marge del plà definit per

Π0 = {x ∈ Rd : w·x− b = 0} (3.10)

En cas que les dades siguin linealment separables, podem suposar que els
hiperplans paral·lels a Π0 i que passen per els punts de cada classe més propers
a aquest tenen per equacions :

w·x− b = 1 (3.11a)
w·x− b = −1 (3.11b)

i que la resta punts compleixen les equacions:

w·x− b ≥ 1 si yi = 1 (3.12a)
w·x− b ≤ −1 si yi = −1 (3.12b)

És clar que la distància entre aquests dos plans és 2
‖w‖ i, per tant, volem

minimitzar ‖w‖. De forma equivalent i per tal d’evitar problemes amb l’arrel
quadrada de ‖ · ‖, podem canviar l’objectiu per el de minimitzar 1

2‖w‖
2.

El problema es formalitza, doncs, com mostra la figura 3.2 i pot ser resolt per
tècniques estàndard de programació quadràtica, després de fer alguns ajusts
tècnics.

Entrada: Dades etiquetades del domini font D = {(xi, yi)}Ni=1

Sortida: (w, b), paràmetres que defineixen l’hiperplà
Π0 = {x ∈ Rd : w·x− b = 0}

Algorisme: Minimitzar respecte w i b 1
2‖w‖

2

subjecte a yi(w·xi − b) ≥ 1 ∀i = 1, ..., N

Algorisme 3.2: Formalització SVM

Els punts que satisfan amb igualtat la reestricció s’anomenen vectors de
suport i són, precisament, els que defineixen el valor del marge del hiperplà se-
parador. L’hiperplà obtingut de l’optimització s’anomena hiperplà separador
òptim.
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3.3.8 Marge tou

Aquesta idea permet que el SVM classifiqui equivocadament alguns dels exem-
ples. Això és, en cas que no existeixi un hiperplà que serpari els exemples posi-
tius dels negatius, aquest mètode triarà un hiperplà que separi els exempes “tan
bé com pugui”, intentant maximitzar alhora la distància entre els exemples (ben
classificats) més propers.

Això s’aconsegueix introduint variables de folgança ξi que mesuren el grau de
“desclassificació” del punt xi. A més, caldrà afegir un terme a la funció objectiu
per tal de penalitzar les ξi positives. Aques nou alfgorisme es descriu a la figura
3.3.

Entrada: Dades etiquetades del domini font D = {(xi, yi)}Ni=1

Sortida: (w, b), paràmetres que defineixen l’hiperplà
Π0 = {x ∈ Rd : w·x− b = 0}

Algorisme: Minimitzar respecte w, b i ξ 1
2‖w‖

2 + C

N∑
i=1

ξi

subjecte a yi(w·xi − b) ≥ 1− ξi, ξi ≥ 0 ∀i = 1, ..., N

Algorisme 3.3: Formalització marge tou

El nou paràmetre C, que anomenarem marge tou serà molt important a
l’hora de l’aprenentatge ja que controla el nivell d’ajustament del classificador a
les dades d’aprenentatge. De fet, conotrola la proporció en que el sistema inten-
tarà maximitzar el marge i reduir l’error de classificació. Normalment, aquest
paràmetre s’ajusta fent una cerca en graella (grid search) respecte d’aques i
els paràmetres del nucli, ja que les propietats del classificador que controlen
estan bastant relacionades. En aquesta graella, és habitual variar el paràmetre
C de forma exponencial, ja que té relació amb els ordres de magnitud de les
coordenades dels punts.

L’hiperplà obtingut de l’optimització s’anomena hiperplà de marge tou.

3.3.9 Nuclis. Classificadors no lineals

Tot i que el problema original pot ser plantejat en un espai de dimensió fi-
nita, sovint els conjunts que es pretén discriminar no són linealment separables
en aquest espai. Aquest és el motiu de mapejar l’espai original en un de ma-
jor dimensionalitat, possiblement facilitant la separació entre classes. Però els
esquemes SVM també procuren que aquest mapeig es faci de manera que els pro-
ductes escalars en l’espai d’alta dimensionalitat es puguin fer fàcilment a partir
de les variables en l’espai original, controlant aix́ı la càrrega computacional.
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Figura 3.2: Hiperplà de marge tou

Això es fa definint aquests productes a partir d’una funció de nucli K :
Z ×Z → R que representa el producte escalar en H en funció dels punts en Z.
Això és:

K(x,y) = φ(x) · φ(y) (3.13)

Aix́ı, els hiperplans en el espai d’alta dimensionalitat, que es defineixen com
el conjunt de punts que tenen producte escalar constant amb un determinat
vector, són:

Πw = {x ∈ H : φ(w) · φ(x) = cnt} = {x ∈ H : K(w,x) = cnt} (3.14)

Llavors, si el vector que defineix un hiperplà és combinació lineal d’exemples
d’entrenament, és a dir, w =

∑
αixi, tenim que

Πw = {x ∈ H :
∑

αiK(xi,x) = cnt} (3.15)

ja que, si φ : Z → H és la funció que inclou els punts de l’espai original en el
d’alta dimensionalitat, per linealitat:

K(w,x) = K
(∑

αixi,x
)

= φ
(∑

αixi
)
·φ
(
x
)

=
∑

αiφ(xi)·φ(x) =
∑

αiK(xi,x)
(3.16)
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Figura 3.3: Efecte de l’ús de nuclis en SVM’s

3.3.10 SVM multiclasse

Un dels principals problemes dels SVM més simples és que, en principi, només
poden implementar classificadors binaris. En el nostre cas d’estudi, per exem-
ple, pretenem classificar objectes en 31 categories diferents. Cal notar, doncs,
que l’error de classificació obtingut serà inevitablement major que el del cas bi-
nari, ja que una classificació aleatòria en les nostres categories tindria un encert
d’aproximadament el 3% mentre que en el cas binari, seria del 50%. A més, exis-
teix un fenòmen d’agregació d’errors ja que, sovint, s’usen diversos classificadors
binaris per tal de construir un classificador multiclasse.

Un primer concepte que cal assimilar per tal d’entendre els classificadors
multiclasse és el de funció de decisió. En el cas binari, aquesta funció és la
que determina si un exemple pertany o no a una classe. Aquesta funció pot ser
discreta o continua, segons si el classificador és determinista o indeterminista.
Darrerament, s’han aplicat tècniques de lògica difosa a classificadors. En els
SVM binaris, sovint s’usa el signe de la funció

M(x) = w·x− b (3.17)

que anomenem marge de l’exemple, i que té per valor la distància de l’exemple
a l’hiperplà separador.

A continuació, es descriuen breument alguns dels tipus de classificadors mul-
ticlasse explicats en la literatura.

1. Classificació una-contra-totes

Aquest enfoc consisteix en entrenar un classificador per a cada classe i decidir
usant funcions de decisió continues. Considerem com a funció de decisió per a
cada categoria i el marge del SVM entrenat per reconèixer aquesta categoria:

Mi(x) = wi · x− bi (3.18)
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Figura 3.4: Classificador multiclasse

En un SVM convencional, un exemple x serà considerat de la classe i si sgn(Mi(x)) >
0. Però en el cas multiclasse, això es pot donar per a més d’una i o pot passar
que no es doni per a cap. Llavors, hauriem de considerar x com a inclassificable.

Per tal d’eviar això, aquest algorisme proposa usar com a funció de decisió
per tal de classificar x:

D(x) = argmax
i

Mi(x) (3.19)

Aix́ı, a partir de la continüıtat de la funció de decissió, tenim que la classificació
és continua). De fet, aquest tipus de classificadors és equivalent als classificadors
difosos una-contra-totes, que no exposem aqúı perquè tenen un interés massa
teòric per aquest projecte.

Aquest serà el tipus de classificador que usarem per a la majoria dels experi-
ments. La figura 3.4 mostra un esquema de com aquest classificador classifica
a partir dels classificadors binaris de cada classe.

2. Classificació dos-a-dos

Aquest enfoc proposa entrenar
(
N
2

)
= N(N−1)

2 classificadors, un per a distingir
cada parell de categories. Aix́ı, tindrem funcions de decisió del tipus

Mij(x) = wij · x− bij (3.20)

Cal notar que Mij(x) = −Mji(x). Llavors, construim una funció de decisió per
a cada categoria fent:

Di(x) =
∑
j 6=i

Dij(x) (3.21)

Finalment, classifiquem x segons la funció

D(x) = argmax
i

Di(x) (3.22)

Però el màxim anterior es podria assolir per a més d’una categoria i, llavors,
x esdevindria inclassificable. S’han estudiat diferents maneres per tal de de-
cidir els punts conflictius. La majoria passen per usar arbres de decisió que
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3 Anàlisi del problema

prioritzen certes classes respecte d’altres. No ens extendrem aqúı sobre la seva
implementació.

3.3.11 SVM transductiu

Una extensió dels SVM que pot resultar interessant en el nostre context és
el SVM transductiu. Aquest permet usar dades no etiquetades en aprenentatge
semi-supervisat seguint els principis de transducció.

En lògica, inferència estad́ıstica i aprenentatge estad́ıstic, la transducció és
el procés de passar de casos d’entrenament espećıfics a casos de test espećıfics.
Es contraposa al procés d’indicció, que va de l’espećıfic a la regla general. Se-
gons V.Vapnik, un dels grans en aprenentatge, la transducció és preferible a la
inducció, ja que aquesta segona suposa aprendre un problema més general del
que tenim entre mans.

En aquest context, comptem amb un conjunt de dades no etiquetades D? =
{x?j}Mj=1 a més del nostre conjunt d’entrenament D. Llavors, en el procés d’op-
timització s’intenta aconseguir que també les dades no etiquetades quedin lluny
del hiperplà separador òptim. La figura 3.4 formalitza el problema que es resol
per tal d’entrenar aquest tipus de SVM.

En el problema de l’adaptació de domnis els SVM transductius poden ser
útils, ja que poden utilitzar informació de les dades no etiquetades del domini
objectiu per aprendre un model que generalitzi millor en aquest.

Entrada: Dades etiquetades del domini font D = {(xi, yi)}Ni=1

Dades no etiquetades D? = {x?j}Mj=1

Sortida: (w, b), paràmetres que defineixen l’hiperplà
Π0 = {x ∈ Rd : w·x− b = 0}

Algorisme: Minimitzar respecte w, b i y? 1
2‖w‖

2

subjecte a yi(w·xi − b) ≥ 1 ∀i = 1, ..., N
y?j (w·x?j − b) ≥ 1 ∀j = 1, ...,M

Algorisme 3.4: Formalització SVM transductiu
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Caṕıtol 4

Planificació del projecte i
pressupost

En aquest apartat presentem la planificació del projecte en el sentit més ampli.
Aix́ı, no només hem dissenyat la planificació que mostraŕıem a l’empresa que
ens contracta per estudiar el problema, sinó també la planificació com a projecte
de final de carrera, que engloba a la primera.

Com es pot veure en el diagrama de Gantt de la figura 4.1, els preparatius i
la contextualització del projecte es preveu que es puguin estar acabats amb un
total de 18 dies. Ulteriorment, es té previst invertir en el cos del projecte un
total de 52 dies, per deixar uns 22 dies a la redacció de la memòria.

D’aquestes tasques, només les de la part de “Projecte” es facturen a la em-
presa contractant, ja que es suposa que es contracta a especialistes que ja estan
familiaritzats amb el camp del projecte. D’aquestes tasques, la única que no pot
ser realitzada per un tècnic sol és la de recerca, tot i que possiblement l’analista
també haurà d’intervenir en el guiatge de la resta de tasques.

Aix́ı, estipulant un preu de 23e i 14e per a l’hora d’analista i la de tècnic,
respectivament, obtenim el següent càlcul:

cost = hores/dia× dies× preu/hora = 8× (27× 25 + 16× 27) = 8856e

Cal notar que una avantatge de dissenyar la llibreria i fer l’estudi alhora és que
el codi s’adapta totalment a les necessitats de la recerca, estalviant comunicació
entre investigadors i programadors i, per tant, programari innecessari i hores de
treball. Per exemple, en aquest projecte s’han escollit els valors per defecte, els
paràmetres a variar i els seus rangs de forma coherent amb el context teòric. A
més, es té més seguretat de que el codi és correcte, que els mostrejos es fan de
forma adequada, etc...
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Figura 4.1: Planificació inicial



Caṕıtol 5

Experiments i Resultats.
Exemples d’ús de la llibreria

5.1 Definició de les mètriques i els procediments
utilitzats

A partir de les definicions usades en els llibres i articles consultats, hem adop-
tat una serie de mètriques i procediments a l’hora de realitzar els nostres expe-
riments. A continuació, definim aquests conceptes.

Exactitud (acc). Anomenem exactitud (de l’anglès, accuracy) a la proporció
d’encerts del classificador respecte el nombre total d’exemples testats. Molt so-
vint usem el valor esperat d’aquesta mètrica (iterant l’experiment unes quantes
vegades) per estimar la “bondat” del nostre classificador. En el context d’a-
daptació de dominis, fa referència a l’exactitud en la classificació d’exemples
del domini objectiu després d’haver entrenat en el domini font. En els nostres
experiments, aquest valor es calcula usant tot el domini objectiu a no ser, es
clar, que el domini font i objectiu coincideixin, cas en el que s’usa només la part
(t́ıpicament, el 30%) del domini que no s’ha usat per entrenar.

Mitjana diagonal (d − avg). Aquest valor estima també la probabilitat
d’encert del classificador però, a diferència de acc és robust respecte de dominis
amb diferent nombre d’exemples a cada categoria. Es calcula fent la mitjana
del percentatge d’encert del classificador en cada una de les categories.

Error del classificador (e). Aquesta mètrica correspon al percentatge d’er-
ror comès en la fase de test. És clar que acc = 1− e.

Error d’entrenament (etr). Aquest error fa referència al que es comet
durant la fase d’entrenament quan usem marge tou.

Error en el domini font (es). Com el seu nom indica, aquest valor cor-
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5 Experiments i Resultats. Exemples d’ús de la llibreria

respon al percentatge d’error en el domini d’entrenament. Aix́ı, aquest valor es
diferencia de l’error d’entrenament en que aqúı usem tot el domini font (en cas
que sigui diferent de l’objectiu) per tal de calcular-lo, de manera que aquest es
veu agreujat per l’efecte de la generalització.

Pèrdua d’adaptació (la). Aquest valor mesura la pèrdua en exactitud que es
dóna degut al canvi de domini. Es calcula, doncs, com el rati entre l’exactitud
del classificador entrenat en el domini font i testat en l’objectiu respecte de
l’exactitud obtinguda quan entrenem en el mateix domini objectiu.

A-distància (dA). Aquesta mètrica estima la distància entre dos dominis (o
distribucions), en el sentit explicat en el capitol de “Marc teòric espećıfic”.

Lambda (λ). Aquest valor fita superiorment l’error del millor classificador
de la nostra classe d’hipòtesis H en ambdós dominis, font i objectiu. Això
ens permet fitar l’error en el domini objectiu, com s’ha explicat en un caṕıtol
anterior.

Matiru de confusió (CM). Aquesta matriu es defineix com

CM(i, j) := #{xk ∈ Dt|D(xk) = i, yk = j} (5.1)

i és molt útil per detectar si el classificador està confonent dues classes per
culpa, per exemple, d’una diferència massa gran entre els marges dels diferents
classificadors binaris (si és el cas).

Descomposició en valors singulars (SVD). La descomposició en valors
singulars és una factorització d’una matriu (real o complexa). Aquest procedi-
ment té moltes aplicacions en processament del senyal i estad́ıstica, ja que està
molt relacionat amb la representació en valors propis i vectors propis. De fet,
en el cas d’una matriu quadrada amb determinant positiu, la SVD es pot inter-
pretar intüıtivament com la descomposició de la matriu original en una rotació,
una homotècia i una altra rotació. Formalment, si M és una matriu m× n real
o complexa, existeix una descomposició de la forma

M = UΣV ? (5.2)

on U i V ? són matrius unitàries de mides m×m i n× n, respectivament
i Σ és una matriu diagonal de mida m×m amb nombres reals no negatius a la
diagonal. Aix́ı, com que les matrius U i V ? són unitàries, podem pensar en les
seves columnes com a vectors ortonormals d’una base. Sovint, es dona aquesta
descomposició ordenant el que anomenem valors singulars Σi,i. Llavors, aga-
fant els “primers” vectors d’aquesta base es pot reduir la dimensionalitat d’una
projecció, mantenint la màxima informació. Aquest és un procés que hem usat
a l’hora d’aplicar el SCL al nostre problema.

Anàlisi de components principals (PCA). Aquest procediment s’usa so-
vint per tal de reduir la dimensionalitat de les dades. Això és convenient si,
per exemple, tenim un nombre d’exemples massa petit en proporció al nombre
d’atributs (i, per tant, de dimensions) que considerem per tal d’evitar que es
produeixi sobreajustament, per exemple. Concretament, aquest procediment
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usa una transformació ortogonal per tal de convertir un conjunt d’observaci-
ons de variables aleatòries possiblement correlades en un conjunt de valors de
variables no correlades, que anomenem components principals. El nombre
de components principals és sempre menor o igual que el de variables originals.
A més, aquesta transformació es defineix de tal manera que el primer compo-
nent tingui la màxima variància possible i els següents es prenen d’entre els
ortogonals als anteriors de la mateixa manera. Aix́ı, truncant la seqüència de
components principals obtenim una aproximació de baixa dimensionalitat a les
dades originals. Aquesta procediment es pot realitzar usant SVD.

Validació creuada. La validació creuada és un procediment per estimar
com els resultats d’un anàlisi estad́ıstic generalitzen a un conjunt independent
de dades. Normalment, s’usa per avaluar com de predictiu és un model a la
pràctica. Aquest procediment consisteix en dividir les dades en dos conjunts
disjunts, entrenar en un dels conjunts i testar en l’altre. Per tal de reduir la
variabilitat, es sol repetir aquest procediment usant diferents particions per fer
finalment una mitjana dels resultats. En els nostres experiments, sovint s’itera
aquest procés unes 10 vegades per tal de calcular el rendiment del model après.

Distribució dels marges. Quan parlem de la distribució dels marges ens
referim a com estan repartits els valors que un classificador binari assigna a un
conjunt de dades. Com s’explica en la secció de SVM’s, el marge d’un exemple
correspon a la distància d’aquest a l’hiperplà separador. Per exemple, quan
usem un SVM multiclasse, s’usa aquest valor per decidir quina serà la categoria
predita, com s’explica en un caṕıtol anterior. Per això, sovint és útil poder
visualitzar quins valors pren aquesta variable.

5.2 Descripció dels dominis

En els nostres experiments hem usat una base de dades creada pels autors
de [11] i sobre la que avaluen les seves aportacions, aix́ı com alguns algorismes
bàsics dels que parteixen. Aquesta base de dades proporciona un conjunt de
dades multi-domini etiquetades. Es tracta d’un conjunt d’imatges extretes d’un
entorn d’oficina i està prepara per servir com a benchmark per a la classificació
d’objectes d’aquest tipus. És un bon punt de partida, per exemple, si el que es
pretén és, com en el nostre estudi de cas, fer que un robot aprengui a classificar
o reconèixer objectes dins d’una oficina.

Més concretament, les categories són:

1. Motxilla

2. Bicicleta

3. Casc de bicicleta

4. Estanteria

5. Ampolla

6. Calculadora

7. Cadira

8. Làmpada

9. Ordinador de sobretaula

10. Calaixera de fitxers
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11. Auriculars

12. Teclat

13. Ordinador portàtil

14. Safata de cartes

15. Telèfon mòbil

16. Monitor

17. Ratoĺı

18. Tassa

19. Llibreta

20. Boĺıgraf

21. Telèfon

22. Impressora

23. Projector

24. Foradador

25. Quadern arxivador

26. Regla

27. Tisores

28. Altaveu

29. Grapadora

30. Cinta adhesiva

31. Paperera

La base de dades presenta varietat de resolucions, punts de vista i il·luminació
per tal d’enriquir la tasca d’adaptació de dominis. Aquesta conté un total de
4652 imatges, provinents dels tres dominis que descrivim a continuació.

1. Domini Amazon

Aquest domini està format per imatges extretes de la web www.amazon.com.
Aquestes són imatges normalment obtingudes a mitjana resolució i amb un
ambient d’il·luminació d’estudi. Cada categoria d’aquest domini compta amb
aproximadament 90 imatges que capturen la gran variacio dins d’aquestes però,
normalment, cada objecte només apareix capturat des d’un sol punt de vista.
En total, aquest domini compta amb 2741 imatges.

2. Domini DSLR

Aquest domini inclou imatges preses amb una càmera digital SLR en un ambi-
ent realista i amb condicions d’il·luminació naturals. Per altra banda, aquestes
imatges tenen una major resolució (4288x2848) i poc soroll. El nombre total
d’imatges és de 423, repartides en 5 objectes per categoria, cada un capturat
desde un promig de 3 punts de vista diferents.

3. Domini Webcam

El tercer dels dominis consisteix en imatges de les mateixes 31 categories,
preses mitjançant una webcam simple. Les imatges tenen una baixa resolució
(640x480) i mostren una quantitat significant de soroll. Conté, per a cada
categoria, els mateixos 5 objectes que el domini DSLR, fent un total de 795
imatges.

Aix́ı, la base de dades permet provar diferents canvis de domini. Per una part,
el d’uns objectes extrets d’internet contra uns altres capturats amb una càmera
en una oficina (Amazon vs DSLR ó Amazon vs Webcam) i, per altra banda,
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els mateixos objectes capturats amb diferents qualitats i resolucions (DSLR vs
Webcam).

El major problema d’aquesta base de dades és que és multiclasse, emmas-
carant aix́ı la pèrdua deguda a l’adaptació de dominis amb la pèrdua per la
construcció del classificador multiclasse. Tot i que la llibreria permet l’entrena-
ment i anàlisi de classificadors binaris que reconeixen cada una de les categories
dels dominis, resulta que el redüıt nombre d’exemples de la base de dades per a
cada categoria fa que aquest tipus d’anàlisi no sigui significatiu.

A l’apèndix D es mostren exemples d’instàncies de paraules de cada domini.

5.3 Avaluació dels algorismes bàsics

Per tal de comparar amb els resultats de la literatura, hem usat primer un
diccionari com el de [11], calculat mitjançant la llibreria SURF i format per
800 paraules extretes de 65.000 mostres. A més, vam repetir les proves usant
un diccionari del domini font i un del domini objectiu, aix́ı com un diccionari
conjunt amb 1500 paraules (constrüıt a partir de 100.000 mostres) i ambdós
diccionaris alhora. Els resultats, calculats fent la mitjana de 10 iteracions de
l’entrenament mitjançant SVM’s lineals, es mostren a la taula 5.1.

A → A W → W D → D
51.18 63.60 47.60

Diccionari A → W A → W A → D W → D D → A D → W
Font 13.94 8.19 6.68 36.99 3.48 5.01
Objectiu 13.64 7.27 6.18 33.21 3.51 5.43
Ambdós 13.36 6.79 6.76 34.58 3.38 7.60
Conjunt 15.02 7.79 5.64 39.80 3.38 5.99

Taula 5.1: Taula comparativa de diccionaris

Aix́ı, d’ara en endavant usarem el diccionari conjunt de 1500 paraules que
hem calculat a partir de 100.000 mostres de cada parella de diccionaris.

També en aquesta primera part, ens adonem que alguns problemes són més
aptes per al nostre estudi que d’altres. Aix́ı, ens hem restringit al problema
W→D que, a més de tenir un pèrdua inicial de rendiment degut al canvi de
domini raonable (27%), és el més interessant de cara a proporcionar una solució
per a l’empresa. Al caṕıtol B es dóna, mitjançant alguns experiments, una
explicació a tan mal rendiment en alguns dels altres problemes.
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5.4 Ajust de paràmetres

Els primers experiments que cal fer per tal d’obtenir resultats el més fidedignes
possible són els d’ajust de paràmetres. Els algorismes bàsics que implementa-
rem usen SVM’s per entrenar el sistema. Aquest tipus d’algorismes necessiten
certa configuració com el tipus de nucli que utilitzaran i els paràmetres propis
d’aquest. A més, també és important el nombre d’exemples que s’usen, sobretot
en els classificadors multiclasse, on cada una de les categories s’entrena contra
una mostra de la resta la mida de la qual és rellevant.

Cal recordar que en aquest projecte implementem el classificador multiclasse
a partir de tants classificadors binaris com classes tinguem. Això és, entrenem
per a cada classe un classificador que la reconeix el millor possible i, després,
a l’hora de classificar un exemple, li assignem la categoria del classificador que
li ha conferit més marge. Tot i que la classificació multiclasse es podria imple-
mentar utilitzant directament una funció de pèrdua multiclasse, no hi sol haver
diferències significatives entre un i altre enfoc. Això si, en el nostre cas, cal
ajustar bé la proporció d’exemples positius i negatius utilitzats per a entrenar
cada un dels classificadors binaris.

És prećıs observar que no podem utilitzar els resultats obtinguts en els entre-
naments binaris per tal d’inferir directament com funcionarà el nostre classifica-
dor multiclasse. Això és degut a que l’anàlisi de precisió en classificadors binaris
només té sentit si les dades estan balancejades. És a dir, que si no hi ha el mateix
nombre d’exemples positius i negatius, el classificador tendirà a classificar tots
els exemples en el grup majoritari, obtenint aix́ı un bona precisió. Aix́ı, potser
ens convé posar el quàdruple d’exemples negatius que positius tot i que el clas-
sificador binari els etiqueti tots com a negatius, ja que el que ens importa més
són els pesos w que s’han après, de manera que funcioni el nostre classificador
multiclasse. Una manera d’avaluar correctament aquest tipus de classificadors
podria ser mirant la curva ROC o el valor AROC, però per al nostre objectiu,
no serà necessari. El que hem fet és avaluar cada possible proporció a partir de
la seva precisió mesurada mitjançant el classificador multiclasse.

En el nostre cas, usarem un SVM lineal tot i que la llibreria permet també l’ús
de nuclis de tipus rbf. El paràmetre més important és la C que, intüıtivament,
regula la mida de la classe d’hipòtesis H. Un altre paràmetre important és la
proporció de positius i negatius PN que usem a l’hora de mostrejar el conjunt
d’entrenament per a cada classificador binari. Possiblement, ajustant la C de
forma independent per a cada categoria s’obtindrien millors resultats, però per
simplicitat, triarem un sol valor de C i de PN per a totes les categories.

Per tal d’ajustar aquests paràmetres, hem avaluat el rendiment del sistema
fent variar primer cada un d’ells, suposant que són independents. La figura
5.1 mostra el valor de les mètriques al variar als paràmetres anteriors. Per
comprovar que el rang de valors òptims no varia molt en canviar de domini,
testarem també en el domini objectiu, tot i que no usarem els resultats per
ajustar els paràmetres.
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(a) Gràfic C (b) Gràfic PN

Figura 5.1: Ajust de paràmeres en el problema W →W

Un cop vist quin és el rang més raonable de valors per aquests paràmetres hem
fet alguns experiments fent variar parells de paràmetres. Aix́ı, ens assegurem
que no hi ha una dependència forta entre aquests. Això no seria estrany ja que,
per exemple, en el cas del nucli lineal, C gradua el nivell de regularització del
classificador après mentre que PN estableix la proporció entre exemples positius
i negatius. Aix́ı, per a una proporció gran d’exemples negatius, seria lògic
que funcionés millor un algorisme d’aprenentatge que exiǵıs menys regularitat.
Primer, mostrem com varia el rendiment respecte a aquests paràmetres quan
entrenem i testem en el domini font. Els resultats es mostren a la figura 5.2

(a) W → W (b) W → W

Figura 5.2: Ajust de paràmetres usant graella

A més de provar en aquest domini i de forma un tant il·leǵıtima, provarem
també com els paràmetres afecten al rendiment quan es produeix el canvi de
domini. Diem que és un procediment il·leǵıtim perquè, en principi, en una
aplicació real, estem suposant que no disposem de cap etiqueta en el domini
objectiu i, per tant, no hauŕıem de ser capaços de testar en aquest. Tot i aix́ı,
creiem que l’escassa quantitat d’exemples en el domini objectiu ho justificaria
en certa manera. En tot cas, no utilitzarem aquestes dades per a continuar els

35



5 Experiments i Resultats. Exemples d’ús de la llibreria

experiments, sinó només a nivell il·lustratiu. Els gràfics corresponents són els
de la figura 5.3.

(a) W → D (b) W → D

Figura 5.3: Ajust de paràmetres amb canvi de domini usant graella

5.5 Experimentació amb normalització

Per tal de descartar que es tractés simplement d’un problema de desajust de
marges, vam voler repetir els experiments usant una tècnica de normalització.
Concretament, un cop entrenat un classificador per categoria i calculat el marge
que cada un d’aquests confereix a cada exemple, procedim a dividir els marges de
cada categoria per el major marge obtingut per un exemple en aquesta categoria.
De fet, dividim els positius per el major positiu i els negatius pel valor absolut
del menor negatiu. Aix́ı, el conjunt de marges per al domini objectiu és comprès,
per a cada categoria, entre -1 i 1. Amb aquest procediment, busquem evitar
que una categoria sigui sempre escollida a l’hora de triar el màxim marge només
perquè el seu w tendeixi a concedir marges majors.

La figura 5.4 mostra les matrius de confusió dels models entrenats en els propis
dominis i testats en ells mateixos. La figura 5.5, en canvi, mostra com queda
aquesta matriu quan ataquem el problema de canvi de domini, normalitzant els
marges i sense fer-ho.
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(a) W → W (b) D → D

Figura 5.4: Matrius de confusió sense canvi de domini

(a) W → D (b) W → D normalitzat

Figura 5.5: Matrius de confusió amb canvi de domini

Altres experiments relacionats amb aquests problemes es poden realitzar amb
funcions de la llibreria com, per exemple, la que permet mostrar el valor dels
marges d’un dels classificadors binaris per a un cert problema. Exemples d’a-
questes gràfiques amb i sense canvi de domini es troben a la figura 5.6.
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(a) W → W, categoria 1 (b) W → D, categoria 1

(c) W → W, categoria 2 (d) W → D, categoria 2

(e) W → W, categoria 3 (f) W → D, categoria 3

Figura 5.6: Marges sense i amb canvi de domini

Els resultats mostren que el canvi de domini afecta al marge però normalitzant
els marges no es nota una millora significativa. Més experiments amb aquesta
tècnica s’il·lustren a l’apèndix B.
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5.6 Experimentació SVM transductiu

Una de les tècniques més usades en aprenentatge semi-supervisat és el SVM
transductiu. Aquest usa dades no etiquetades del domini objectiu per tal d’ob-
tenir un hiperplà separador que no només classifiqui bé les dades d’entrenament,
sinó que també confereixi marges grans a un conjunt de dades no etiquetades
que formen part de l’entrada. Detalls sobre aquest tipus d’algorisme es troben
a l’apartat de “marc teòric espećıfic”.

Aix́ı, se’ns acud́ı provar d’utilitzar les dades del domini objectiu sense etique-
tar en l’entrenament dels nostres SVM. Per tant, afegirem a la nostra funció
d’entrenament un paràmetre per controlar si s’usen o no dades del domini ob-
jectiu en l’entrenament i quin percentatge d’aquestes s’utilitza. Malgrat tot, els
resultats (que es mostren a la taula B.4, no foren tampoc satisfactoris).

5.7 Experimentació PCA

Com a eina anaĺıtica i seguint alguns bons costums en aprenentatge, ens dis-
posarem a provar de preprocessar les nostres dades mitjançant PCA. A més,
en el nostre context, semblava que usant les dades conjuntes del dominis font i
objectiu adequadament balancejades, ens podria ajudar en la nostra tasca d’a-
daptació de dominis. Aix́ı, provant diferents nombres de components principals,
obtenim els resultats que mostrem a la figura 5.7 i que es detallen en les taules
de l’apèndix B.

Figura 5.7: Un sol PCA

També vam voler provar què passava si realitzavem un PCA diferent per
a cada categoria. En aquest cas, no obstant, no vam usar dades del domini
objectiu, ja que separar per categories hagués suposat usar les etiquetes. Els
resultats en forma gràfica es mostren a 5.8, mentre que les taules corresponents
es poden trobar a l’apèndix B.
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Figura 5.8: Un PCA per a cada categoria

5.8 Experimentació amb selecció d’atributs

En aquesta secció presentem els resultats obtinguts en usar diferents es-
tratègies de selecció d’atributs. En la literatura, trobem que [10] usa la in-
formació mútua per a seleccionar els pivots a usar. Nosaltres, motivats per les
fites en l’error en el domini objectiu presentades en [12], proposem, a més, l’us
de tres altres mètriques per a la selecció d’atributs. Recordem que la fita, que
es comenta més detalladament en l’apartat de “marc teòric espećıfic”, involucra
principalment tres termes: la A-distància, l’error en el domini font Es i la λ,
que fita l’error del millor classificador quan s’entrena en ambdós dominis. Una
verbalització intüıtiva de la fita podria ser “si les distribucions font i objectiu
no difereixen gaire, el classificador funciona bé en el domini font i existeix algun
classificador que funcioni bé en ambdós dominis (és a dir, existeix alguna cosa
que poguem aprendre del domini font que funcioni en el domini objectiu) po-
drem trobar un classificador entrenat en el domini font que s’equivoqui poc en el
domini objectiu”. Tot i que puguin semblar suposicins molt fortes, sembla que
realment són requeriments naturals per a que el canvi de domini sigui factible.

Una primera opció per seleccionar atributs és usar la A-distància unidimen-
sional respecte la classe d’hipòtesis següent:

Hk = {ht|ht(x) =
{ 1 si xk > t

0 altrament
} (5.3)

on xk representa la projecció del vector x sobre la seva k-èssima component.

Aix́ı, aquesta classe està composta per tots els possibles classificadors de llin-
dar unidimensionals i, per tant, la Hk-distància coincideix en aquest cas amb
la distància de Kolmogorov-Smirnov entre les distribucions indüıdes per la pro-
jecció dels dominis sobre l’atribut k-èssim. Intüıtivament, aquesta mètrica re-
presenta com de diferents són aquestes distribucions. Cal observar que aquest
criteri no té per què garantir una distància petita entre els nous dominis, ja que
dades properes en cada un dels espais projectats poden no ser properes en l’es-
pai original. És l’altra implicació la que śı funciona: si són llunyanes en alguna
projecció, seran llunyanes en l’espai original.

Per tal de calcular de forma eficient aquesta distància, hem ideat (segurament
no de forma original) un algorisme O(n log n). Per fer-ho, hem usat l’observació
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de [12] sobre el càlcul de la A-distància. Aquesta indica que calcular aquesta
mètrica és equivalent a aprendre un classificador. Concretament, es compleix

dA(D̃, D̃′) = 2
(
1− 2 min

h∈H
err(h)

)
(5.4)

on el problema que intenta resoldre el classificador és, precisament, distingir
de quin dels dominis prové cada exemple.

Aix́ı, donat un atribut, obtenim la llista de projeccions del domini font i la del
domini objectiu simplement seleccionant la component corresponent. Ens cal,
llavors, trobar un llindar que minimitzi l’error de classificació en el problema
de classificar els exemples segons de quin domini provenen. El nostre algorisme
ordena les tuples que contenen la i-èssima component dels exemples de cada do-
mini i avança a cada iteració prenent el mı́nim entre les dues llistes. A cada pas,
actualitza l’error que suposaria situar el llindar en aquella posició (considerant
les dues possibles orientacions) i manté el mı́nim error obtingut fins al moment.
A més, també manté quin és el llindar i l’orientació que proporcionen aquest
mı́nim per si es vol recuperar el classificador. El codi de la rutina es pot trobar
a l’apèndix corresponent.

Per altra banda, també hem provat d’usar com a criteri de selecció la suma
A-distància +Es, que reflexa el compromı́s entre intentar que les distribucions
s’assemblin i buscar que poguem aprendre alguna cosa en el domini font. Per
simplificar, no hem afegit un paràmetre que pesi cada un dels termes del criteri,
però seria fàcil adaptar el codi amb tal propòsit.

L’estratègia d’usar el valor de tota la fita, sumant λ a la nostra segona mètrica
no seria correcta, ja que per calcular λ estem usant les etiquetes del domini
objectiu. Tot i aix́ı, hem volgut fer l’experiment per comprovar si estavem
perdent tota la part útil de la informació de fita al no incloure aquest tercer
sumand.

Finalment, per tal de contrastar els nostres resultats amb els de la literatu-
ra, també hem procedit a seleccionar els atributs usant la informació mútua
entre aquests i l’etiqueta (en el domini font). Aquest enfoc és t́ıpic en selecció
d’atributs i també ha estat utilitzat per alguns autors en selecció de pivots.

El procediment general que hem usat a l’hora de seleccionar atributs amb un
o altre criteri és:

• Avaluar cada un dels atributs per a cada una de les categories usant les
dades del domini font.

• Guardar aquestes avaluacions per a posteriors experiments

• Seleccionar els nCat millors atributs per a cada categoria d’entre els que
no han estat ja seleccionats per alguna categoria anterior.

• Projectar les dades d’entrenament sobre les components seleccionades i
aplicar un PCA, truncant als nV primers components principals les dades

41
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resultants.

• Projectar sobre la base obtinguda del PCA del domini font les dades del
domini objectiu.

• Entrenar i testar SVM’s lineals en l’espai projectat.

A l’apèndix de B s’hi troben els resultats obtinguts a l’aplicar aquest pro-
cediment per a diferents valors de nV i nCat = 30. La figura 5.9 mostra la
comparativa per els problemes més rellevants dels diferents mètodes de selecció
d’atributs.

(a) W → W

(b) D → D

(c) W → D

Figura 5.9: Experimentació usant seleccio d’atributs

Com podem observar a les figures, les nostres estratègies de selecció superen
l’algorisme bàsic i la proposta de la informació mútua, sobretot quan es tracta
d’un problema amb canvi de domini. Tot i aix́ı, no sembla que hi hagi una
diferència significativa entre les tres estratègies que nosaltres proposem. Una
possible explicació a aquest fet és que l’ordre que cada una d’aquestes indueix
sobre els atributs no canvia. Recolzen aquesta hipòtesi gràfiques obtingudes amb
la llibreria que mostren el valor de cada un dels sumands de la fita. Una molt
probable explicació a aquesta invariabilitat és que l’error en el domini font i la λ
no varien, ja que estem entrenant amb un únic atribut per tal d’obtenir aquests
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valors i és molt fàcil que aquest sol no tingui cap capacitat discriminativa (i
menys quan es tracta d’una base de dades amb 31 categories!).

5.9 Experimentació amb aprenentatge de cor-
respondència estructural (SCL)

Una altra part important de la nostra recerca és l’ús de SCL per intentar
millorar la precisió del model. Aquesta tècnica, explicada en un caṕıtol anterior,
consisteix en usar predictors de certs atributs pivot per tal de poder usar la
informació que aquests aporten en la classificació en el domini objectiu, encara
que aquests no hi apareguin. Aix́ı, sorgeix el problema de com seleccionar els
atributs que esdevindran pivots. En la literatura, trobem que es seleccionen
paraules que apareguin freqüentment en ambdós dominis ja que, de no ser aix́ı,
el predictor après pot no ser acurat. Un cop fet aquest filtratge, els autors de
[10] proposen usar la informació mútua per seleccionar els pivots.

Nosaltres, a vista dels bons resultats de les nostres estratègies de selecció d’a-
tributs, hem provat també aquestes mateixes a l’hora de seleccionar els nostres
atributs pivot.

La figura 5.10 mostra la comparativa per als problemes considerats dels dife-
rents mètodes de selecció de pivots.

43



5 Experiments i Resultats. Exemples d’ús de la llibreria

(a) W → W

(b) D → D

(c) W → D

Figura 5.10: Experimentació usant SCL

Les figures no reflecteixen cap preferència de criteri a l’hora d’escollir els pi-
vots. Tampoc mostren cap millora significativa respecte als algorismes bàsics.
Això pot ser degut a la mida de la base de dades, que impedeix aprendre pre-
dictors prou acurats. Si comptéssim amb més exemples, possiblement podŕıem
filtrar per freqüència d’aparició abans de seleccionar els pivots i, per tant, obte-
nir predictors més fiables. Recolzen aquesta afirmació algunes dades obtingudes
usant la llibreria en que triant els 400 pivots més freqüents, un dels problemes
resulta millorar significativament.
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Caṕıtol 6

Memòria de la recerca

Els primers dos mesos del projecte es van dedicar, amb intensitat moderada,
a prendre contacte amb el camp de recerca. Vam llegir i discutir amb la direc-
tora alguns manuals i articles bastant genèrics. Concretament, primer es van
comentar les referències [1], [2], [3], [4], [5], [6] i [7].

En una segona fase del procés, escollirem un tema en concret en el que centrar-
nos: adaptació de dominis per a reconeixement visual. Per documentar-nos en
aquest àmbit, revisarem les referències [8], [9], [10], [11], [12] i [13].

Llavors, passarem a considerar quins podrien ser els possibles punts de partida
per al nostre problema i quina podria ser una primera base de dades on realitzar
els experiments. Decidirem provar d’implementar un sistema d’aprenentatge
mitjançant SVM’s utilitzant algunes idees de [2] i [8] i testant en la base de
dades de [11] per comparar resultats. Alhora, vam estar mirant les relacions
entre els resultats obtinguts i les observacions en [12] i [13].

En [2] s’explica com es poden usar tècniques de recuperació de text en pro-
blemes que involucren imatges. Per això, es construeix un diccionari format per
paraules i es compten freqüències d’aparició d’aquestes en les imatges a tractar.
Un primer conjunt d’experiments consist́ı, doncs, en veure com es comporta
l’aprenentatge mitjançant SVM’s segons el domini en què es testa i quin dels
dominis s’ha usat per obtenir les paraules visuals del diccionari.

Un primer problema que ens vam estar pensant fou si es podia calcular o
aproximar la A-distància (unidimensional) de forma eficient. Igualment, també
ens plantejarem si una distància petita en la projecció sobre els eixos podia
d’alguna manera fitar la distància a l’espai original. Això és, si triant atributs
en que les distribucions, un cop projectades sobre ells, mostressin una petita
distància, ens ajudaria a aconseguir una representació que redúıs la distància
entre dominis. Alhora, començarem a intuir que el que ens interessava era el
problema invers al que resol el discriminador lineal de Fisher i llegirem l’artible
[14].
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6 Memòria de la recerca

Un cop implementat un primer algorisme bàsic, ens dedicàrem a implementar
experiments per comprovar com d’ajustada era la fita en l’error en el domini de
test proporcionada per [12] en alguns casos particulars.

Simultàniament, avaluarem si el problema d’aprendre una representació que
garant́ıs poc error en el domini de test es podria plantejar com un problema
d’optimització lineal, convexa o de programació cònica de segon ordre (SOCP).
A tal efecte, estudiarem alguns caṕıtols de llibres d’optimització convexa i l’ar-
ticle [15]. Exploràrem llavors les opcions per aproximar la funció d’exactitud
mitjançant el marge esperat, la funció de pèrdua exponencial o el loǵıstic. Al-
hora, estudiarem el mètode del subgradient i el teorema de Danskin.

Ens documentarem també pel que fa al procés de boosting, llegint referències
com [16].

En aquest moment, amb tot el nou coneixement adquirit, tornàrem a fer una
ullada a la base de dades escollida per al PFC. Certs dubtes aparegueren llavors.
Resulta que la base de dades era massa petita per estimar bé la A-distancia entre
dominis. Això convertia alguns dels enfocs que hav́ıem pensat en inviables.
També reflexionàrem sobre la fita en l’aprenentatge de [12]. Resultà que, tot i
no poder garantir de forma teòrica que seleccionar atributs en que la distància
fos petita millorés el comportament del model, els experiments emṕırics usant
aquesta estratègia són prou bons.

Un altre problema que descobrirem en la base de dades usada va ser el fet de
ser multiclasse. Això fa que sigui més dif́ıcil saber quina part de l’error es deu
a la distribució dels marges dels diferents classificadors binaris i quina es deu
realment al canvi de domini. A més, si decidim restringir-nos al problema binari
seleccionat com a classe a reconèixer una de les categories, ens trobem que le
nombre d’exemples esdevé encara més insignificant. Tot i aix́ı, degut al context
del projecte, decidirem proporcionar eines per a l’anàlisi de classificadors binaris
un-contra-totes i la visualització de les distribucions dels marges.

Superada la crisi intermitja, ens disposarem a analitzar de forma metòdica
les nostres estratègies de selecció d’atributs i de pivots i comparar-les amb les
de l’estat de l’art. Alhora, hem anat donant resposta a moltes de es incògnites
que han anat apareixent.
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Caṕıtol 7

Proposta final

Dels experiments exposats anteriorment i d’altres exposats en a l’apèndix B
o no documentats, derivem les següents conclusions:

1. El problema de l’adaptació de dominis és dif́ıcil. El rendiment entre els
models entrenats en un domini diferent a l’objectiu és molt inferior al dels
models entrenat en aquest. Els algorismes de l’estat de l’art no resolen
prou bé aquest problema.

2. La base de dades que hem utilitzat resulta ser massa petita per poder
obtenir bons resultats fins i tot en alguns problemes sense canvi de domini.
A més, per aplicar tècniques d’adaptació de dominis sense etiquetes en el
domini objectiu, encara és mes cŕıtica aquesta limitació.

3. Respecte al problema W→D, la selecció d’atributs mitjançantA-distància
funciona bé. En els experiments mostrats arribem a recuperar tota l’exac-
titud perduda a causa del canvi de domini (veure figura 7.1).

4. Es produeixen fenòmens patològics en alguns problemes de canvi de do-
mini que es reflecteixen en les matrius de confusió corresponents. Potser
treballant en la representació o canviant el sistema de classificació multi-
classe es podrien apaivagar.

Figura 7.1: W → D
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7 Proposta final

Aix́ı, proposem a l’empresa els següents punts per tal d’obtenir una bona
solució:

1. Provar alguna estratègia de combinació dels classificadors binaris per tal
de millorar l’algorisme bàsic (per exemple, usant arbres de decisió). També
provar amb un enfoc genüınament multiclasse, com l’ús d’una funció de
pèrdua loǵıstica.

2. Millorar i ampliar la base de dades. Procurar obtenir imatges d’objectes
semblants als que després seran classificats. Per exemple, usar feedback
dels usuaris.

3. Experimentar amb la representació abans d’aplicar les idees de selecció
d’atributs i pivots.

4. Si és possible ampliar la base de dades, aplicar la selecció de pivots consi-
derant només els pivots que apareguin un nombre de vegades prou gran.

5. Combinar els dominis disponibles (o els classificadors apresos en aquests)
per tal d’explotar la poca informació de què es disposa. Aplicar llavors
les tècniques d’adaptació de dominis per adaptar aquest nou domini al
domini real de l’aplicació.

6. Combinar les tècniques de selecció d’atributs i de pivots. Per exemple,
és fàcil aprendre un classificador per a cada estratègia i un pes que en
ponderi els resultats.

7. Plantejar-se la possibilitat d’usar una predicció difosa: prendre les clas-
ses que major probabilitat tinguin de ser la correcta i associar-lis un pes
probabiĺıstic.
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Caṕıtol 8

Llibreria

La llibreria, com a part del projecte, esdevé igual o més important que els
resultats obtinguts degut a diverses raons. Per una part, si l’empresa encomana
un projecte d’aquest tipus, molt possiblement ho fa abans de tenir la base de
dades d’imatges necessària. Per tant, els dominis en els que hem treballat només
serien un exemple per mostrar com funcionen els algorismes que proposem. A
més, és molt probable que l’empresa vulgui modificar o ampliar la base de dades
amb la que treballa. Per exemple, una bona idea seria aprofitar la informació
de tornada (feedback) de l’usuari.

Aix́ı, aquesta llibreria dóna suport a totes les fases necessàries per transfor-
mar un conjunt d’imatges en un model complet de classificació. A més, permet
explorar els dominis en els que treballa i avaluar diferents opcions en les fases
d’aprenentatge, aix́ı com probar el resultat final. Això s’aconsegueix no només
oferint les funcions bàsiques de tractament de dades, entrenament i test, sinó
també rutines per fer validació creuada, produir gràfiques, construir taules, ob-
servar quines paraules són més rellevants per al reconeixement de cada categoria,
etc...

La llibreria no s’ha fet orientada a objectes ni amb interf́ıcie gràfica perquè
és molt probable que l’empresa opti per realitzar els càlculs en un cluster, per
exemple. De fet, nosaltres ho hem fet. Aix́ı, el fet de guardar les dades intermit-
ges i els resultats a fitxers fa que, a més de facilitar l’obtenció de resultats si es
treballa de forma remota, es puguin paral·lelitzar alguns processos implementant
les dependències mitjançant l’us d’un simple Makefile, per exemple.

Cal mencionar que algunes parts més estàndard del procés s’han implementat
a partir d’altres llibreries. Concretament, la descripció de punts d’interès s’ha
fet usant SURF i l’entrenament de les màquines de vectors de suport s’ha fet
mitjançant la llibreria spider.

L’explicació de quins són i què signifiquen cadascun dels paràmetres i les
mètriques usades en les funcions de la llibreria es pot trobar al primer apartat
del caṕıtol “Experiments i resultats”. Tot i aix́ı, per entendre del tot què regulen
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cal recular fins a l’apartat de “Marc teòric espećıfic”.

La documentació i els exemples d’ús de cada funció implementada es poden
obtenir desde la ĺınia de comandes de MATLAB teclejant help nomfuncio, com
es mostra a continuació:

1 >> help computeWords
2 computeWords Calcula mitjançant k-means

clustering els centres del que seran les
paraules visuals d’un diccionari.

3

4 computeWords(dom ,dom2 ,dname ,nW ,nE)
calcularà els nW centres a partir d’un
total de nE regions extretes d’imatges
preses a l’atzar dels dominis dom i dom2
els guardarà a la matriu ../ data/<dname

>Words.mat
5

6 computeWords(dom ,[],dname ,nW ,nE) calcularà
els centres a partir d’un total de nE
regions extretes d’imatges preses a l’
atzar del domini dom i els deixarà a la
matriu ../ data/<dname >Words.mat

7

8 computeWords(dom ,dom2 ,[],nW ,nE) calcularà
els centres a partir dels dos dominis i
els deixarà a la matriu ../ data/<dom ><
dom2 >Words.mat

9

10 computeWords(dom ,[],[],nW ,nE) calcularà els
centres a partir del domini dom i els

guardarà a ../ data/<dom >Words.mat

8.1 Especificació

Dels requeriments derivats dels objectius i el context, apareixen certs casos
d’ús que el nostre sistema ha d’oferir.
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8 Llibreria

Requeriments

1. La llibreria ha de ser genèrica,
programable, que es puguin mo-
dificar els paràmetres i experi-
mentar amb diferents dominis.

2. Obtenció i avaluació de resultats.

3. Avaluació de les alternatives.

4. Anàlisi de resultats intermedis i
finals.

Casos d’ús

1. Preprocessament de les imatges
que permeti, només a partir d’un
conjunt d’imatges, construir les
estructures necessàries per entre-
nar i testar models sobre aquests
dominis.

2. Entrenar models donat un con-
junt de paràmetres i els dominis
implicats. Entre aquests s’hi han
de trobar els algorismes de l’estat
de l’art i els que proposem nosal-
tres.

3. Obtenció de gràfiques i tau-
les que mostrin els resultats
dels experiments rellevants per a
l’anàlisi d’un problema general.

8.2 Disseny

Responent als casos d’ús estipulats i per tal de fer més fàcil l’ús de llibreria,
s’ha dividit aquesta en mòduls, que definim com conjunts de procediments que
tenen funcionalitat similar.

Aix́ı, l’usuari pot entendre millor quines són les precondicions i dependències
de cada funció, aix́ı com intuir de quin tipus de procediment es tracta. Passem
a descriure de forma genèrica cada un dels mòduls. En seccions posteriors es
detalla la funcionalitat de cada un dels procediments que encapsulen.

8.2.1 Mòduls

1. Preprocessament de les imatges. Aquesta part de la llibreria permet
a l’usuari tractar un conjunt d’imatges per tal de convertir-lo en un domini sus-
ceptible de ser tractat per el mòdul constructor d’histogrames. Concretament,
converteix totes les imatges d’una estructura de directoris a format PGM, troba
els punts d’interès i els descriu, creant un fitxer .surf per a cada imatge. A
més, interpreta que cada carpeta dins del directori Domain és un domini di-
ferent i cada carpeta dins d’aquests dominis és una categoria diferent. Aix́ı,
l’usuari només ha de col·locar la seva estructura dins d’aquesta carpeta i es-
collir els noms amb els que es referirà a cada un dels dominis en les següents
fases del procés. Per tal de millorar l’eficiència d’algunes implementacions de
les funcions MATLAB, aquest mòdul també s’encarrega de recopilar les rutes
dels fitxers d’imatges i descriptors i guardar-los a la carpeta data. Tot i disposar
d’una rutina que executa tot el preprocés, es disposa també d’altres més petites
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8 Llibreria

per si es desitgés realitzar el procés per parts o usar dades només d’alguns dels
dominis.

2. Construcció i avaluació de representacions. Aquest segon mòdul
permet passar dels fitxers obtinguts en la primera fase a representacions ja
en format MATLAB alhora que quantitza les dades mitjançant l’ús de paraules
visuals. A més, permet calcular els predictors dels pivots per al possible futur ús
del mètode SCL aix́ı com l’avaluació d’aquests, per tal de no repetir càlculs si es
volen comparar diferents mètodes d’elecció. Aix́ı mateix, també es proporcionen
funcions per obtenir avaluacions dels atributs que posteriorment poden també
ser usades.

És clar que l’usuari no necessita manegar en cap moment els fitxers on s’em-
magatzemen tots aquests resultats intermitjos calculats pels mòduls 1 i 2.

3. Exploració de dominis. Aquest mòdul permet tant visualitzar imatges
dels dominis com les paraules que s’hi dónen. No només permet veure diferents
instàncies de cada paraula, sinó també veure les més freqüents o rellevants.

4. Entrenament. Aquest és un conjunt de procediments que, bàsicament,
prepara les dades i gestiona els paràmetres per tal de cridar a rutines de la
llibreria spider per tal d’entrenar un model i testar-lo de forma coherent. És clar
que també s’encarrega de realitzar tasques d’optimització com PCA o SCL si els
paràmetres ho indiquen. A més, s’encarrega de, mitjançant funcions auxiliars,
computar diferents mètriques sobre les dades i el model per tal d’avaluar el
procés d’aprenentatge.

5. Experimentació. Aquest mòdul pràcticament només afegeix una capa
de validació, iterant crides a funcions d’entrenament i test per fer finalment
la mitjana dels resultats. Tot i aix́ı, també calcula quan és necessari alguns
resultats.

6. Comparació. Obtenció de taules i gràfiques. Aquest conjunt de
procediments permet la fàcil cració de taules comparatives i gràfiques per tal
de visualitzar i comparar els resultats (promitjats mitjançant crides al mòdul
d’experimentació). A més, les gràfiques es guarden en les carpetes fig i graf
en format figure de MATLAB i jpg, respectivament, per a la seva posterior
consulta. També les taules calculades es treuen en forma de fitxer a la carpeta
out per tal de fer més còmode l’execució remota.

7. Funcions auxiliars. Com el seu nom indica, aquest mòdul encapsula les
funcions auxiliars que s’han usat en la implementació de les altres mòduls. Tot
i aix́ı, tenen prou semàntica com per a que tingui sentit que siguin cridades per
l’usuari en cas que aquest estigui interessat en algun dels resultats que calculen
(sovint, mètriques o rànquings).

Cal remarcar, doncs, que l’usuari pot executar funcions dels mòduls 4, 5,
6 i 7 per tal de realitzar els seus anàlisis, segons el nivell en el que vulgui
treballar. Si, per exemple, només vol calcular la A-distància entre dos dominis
podrà cridar directament a la funció auxiliar corresponent; si està interessat en
com de bé funciona un SVM entrenat en un domini i testat en un altre, pot
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cridar a trainCSVM del mòdul 4; si vol iterar el procés per tal d’obtenir dades
més fiables, cridarà a un procediment de tipus trainAndTest ; mentre que si vol
construir una taula comparativa o visualitzar una gràfica, entrenarà el model a
través d’una funció del mòdul 6.

1. Preprocessament
de les imatges

2. Construcció
i avaluació

de representacions

3. Exploració 
de dominis

6. Comparació.
Obtenció de taules

i gràfiques
5. Experimentació. 4. Entrenament

7. Funcions auxiliars

Figura 8.1: Diagrama de precondicions

A la figura 8.1 es mostra de forma gràfica quines són dependències en ordre
d’execució entre les funcions de cada mòdul. Aquestes dependències tenen ori-
gen en que algunes funcions necessiten dades calculades en altres funcions, que
les hauran guardat en un fitxer. Aquest sistema fa que no s’hagin de recalcu-
lar representacions que s’usen constantment. Cal entendre que no es necessari
executar totes les funcions d’un mòdul per tal de poder executar les d’un altre
al que arriba una fletxa des del primer, sinó que només les que calculen da-
des necessaries. Per saber quines són les precondicions concretes cal mirar la
documentació de cada funció en les seccions següents.
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showW.m
showIP.m

showIPC.m
printFrequentW.m
printRelevantW.m

convertPGM.sh

surfIt.sh

makeDomain.sh 

Preprocessament
de les imatges

computeW.m

computeHist.m

computeTheta.m

computePivotsEval.m

Construcció i avaluació
 de representacions

Exploració 
de dominis

aDistance.mtrainCSVM.mtrainAndTestD2.mtaula1.m
TODO!

Comparació.
Obtenció de taules

 i gràfiques

Experimentació.
Testeig

Entrenament Funcions auxiliars

Figura 8.2: Diagrama de funcions

A més, també existeix un cert ordre de precedència entre algunes de les fun-
cions dins dels blocs de preprocessament d’imatges i construcció d’histogrames.
A la figura 8.2 es mostren aquestes dependències. També es mostra l’estructura
t́ıpica de crides entre les funcions dels blocs d’entrenament, test i comparació.
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Preprocessament
de les imatges

Construcció i avaluació
 de representacions

Exploració 
de dominis

Comparació.
Obtenció de taules

i gràfiques

Experimentació.
Testeig

Entrenament

Funcions auxiliars

Dades a /dataDescriptors

Taules

Gràfiques

Imatges

Figura 8.3: Diagrama de funcions

La figura 8.3 mostra en forma de diagrama algunes les relacions d’ús entre
mòduls que s’ha comentat en la descripció dels mòduls.

8.2.2 Detalls de la implementació

Les funcions més importants poden ser cridades amb diferent nombre de
paràmetres. Aix́ı, hem ordenat aquest de manera que els menys importants
estiguin al final i es puguin ometre. A les primeres ĺınies de la funció, es poden
veure els valors per defecte, com mostra la figura 8.4.
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1 function [acc ,WM,CM,aD,Es,lam] =
2 trainSVM(domS ,domT ,domW ,pn,rbf ,sigma ,
3 svmc ,trans ,br ,pca ,nPC ,col ,normM ,calcL ,eval)
4

5 % valors per defecte

6 if nargin < 4 pn = 4; end
7 if nargin < 5 rbf = 0; end
8 if nargin < 6 sigma = 23; end
9 if nargin < 7 svmc = 0.001; end

10 if nargin < 8 trans = 0; end
11 if nargin < 9 br = 0; end
12 if nargin < 10 pca = 0; end
13 if nargin < 11 nPC = 20; end
14 if nargin < 12 col = []; end
15 if nargin < 13 normM = 0; end
16 if nargin < 14 calcL = 0; end
17 if nargin < 15 eval = 0; end

Figura 8.4: Tractament dels valors per defecte

Un detall clau de la implementació és el desacoblament del càlcul de les avalu-
acions d’atributs i pivots de l’entrenament. Aix́ı, per un part, existeixen funcions
que avaluen cada atribut per a un problema i un criteri determinat. Llavors, es
poden usar altres funcions per tal d’entrenar el sistema seleccionant els atributs
segons algun dels criteris, però sense haver de reavaluara-los. Això és util, per
exemple, si es vol provar més d’un nombre de components principals, ja que no
fa falta reavaluar els atributs per a cada canvi. Només en el cas de seleccionar
files després d’haver fet el PCA s’ha decidit no desacoblar la selecció. Aix́ı, si
es vol avaluar alguna altra matriu de projecció, es pot fer després de modificar
lleugerament el codi.

A l’apèndix “Codi rellevant”apareix el codi de la funció principal de la llibre-
ria, trainSVM, que entrena un SVM. A continuació, comentem la seva estructu-
ra.

1. Primerament, es comprova si el domini font i l’objectiu són el mateix. Si
ho són, es mostreja un 70% del domini per a l’entrenament i es reserva la
resta per al test. (ĺınia 32)

2. A més, si el paràmetre que regula la transducció és τ > 0, es procedeix
a mostrejar una proporció τ del domini objectiu i afegir-la a les dades
d’entrenament sense les etiquetes. (ĺınia 61)

3. Llavors, en cas que el paràmetre que indica els atributs a usar per al
problema no sigui buit, es filtren les columnes corresponents de les nostres
dades.

4. Un cop configurades les dades del problema, procedim a fer el PCA si el
paràmetre associat ho indica. (ĺınia 77)
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5. Si l’estratègia proposada és la de selecció de files de la matriu de PCA, és
aqúı on s’avaluen aquestes. (ĺınia 84)

6. Es creen variables de tipus data per a tres problemes diferents. Unes
corresponen al model que aprendrem, les segones permeten avaluar l’error
en el domini font i les últimes serviran per avaluar λ si és necessari. (ĺınia
98)

7. També es creen les matrius de marges corresponents. (ĺınia 102)

8. Llavors es procedeix a entrenar un classificador binari reconeixedor per a
cada categoria

• Primer es seleccionen els exemples positus d’entrenament i es mos-
tregen els negatius segons el paràmetre pn.

• Si s’ha estipulat que es vol fer un PCA per categoria, s’usaran les
dades seleccionades per a calcular-lo. (ĺınia 120)

• Després d’ajustar els paràmetres de l’algorisme segons els paràmetres
d’entrada de la funció, es crida a la funció que entrena finalment el
model. (ĺınia 136)

• S’ajusten les diferents dades de test i es prova l’algorisme per tal
d’obtenir els pesos i els marges per a cada problema que necessitem.
En cas d’haver de calcular λ, haurem d’entrenar també un nou model.
(ĺınia 161)

9. Si l’opció de normalització de marges està activada, cridem a la funció
auxiliar programada amb aquest propòsit. (ĺınia 171)

10. Es procedeix a calcular les prediccions segons el nostre esquema multiclasse
per a cada un dels problemes. (ĺınia 179)

11. Es calcula també la matriu de confusió del problema principal, que la crida
retorna. (ĺınia 194)

12. Finalment, després de la recuperació d’algunes dades si és necessari, cri-
dem a la funció que calcula la A-distància entre les distribucions involu-
crades. (ĺınia 221)

8.2.3 Interf́ıcie gràfica d’usuari

Hem dissenyat una senzilla interf́ıcie gràfica amb el doble objectiu de servir de
mostra d’algunes de les funcions de la llibreria i facilitar l’ajust de paràmetres
d’algunes crides i el de implementar algunes comprovacions que, per qüestions
d’eficiència no es troben incorporades a la llibreria. Aix́ı, qualsevol persona no
experta pot jugar amb el sistema i fer proves. Aquesta interf́ıcie permet usar
només una part molt petita de la llibreria, però permet que l’usuari es faci una
idea de la seva funcionalitat.

La interf́ıcie, implementa parcialment tres grans casos d’ús: visualització de
dominis, entrenament d’un classificador i classificació d’una imatge per aquest.

57



8 Llibreria

Ax́ı, a l’iniciar-se la interf́ıcie, aquesta només ens permet escollir entre dues
opcions d’una llista. Segons l’opció escollida, s’activen uns controls o uns altres,
com es mostra a les figures 8.5 i 8.6.

Figura 8.5: Visualització de dominis
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Figura 8.6: Visualització de dominis

Si es selecciona el primer cas d’ús, la interf́ıcie reacciona segons l’opció que
s’esculli en una segona llista, com es mostra a la figura 8.7.

Figura 8.7: Subselecció de visualització
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La selecció de dominis s’implementa usant una llista tancada, que s’omple
segons el dominis que estigui disponibles a la carpeta corresponent (vegeu figura
8.8).

Figura 8.8: Llista per a la selecció de dominis

Les diferents opcions en la llista de selecció de visualitzacions produeixen
diferents tipus de figures com les que es mostren a les imatges 8.9 i 8.10.

Figura 8.9: Figura que mostra la interf́ıcie
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Figura 8.10: Figures que mostra la interf́ıcie
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Si seleccionem l’opció d’entrenar un model, s’activa un panell on es poden
ajustar alguns dels paràmetres controlats per la llibreria. Si es prem el botó per
entrenar, es llança un algorisme d’entrenament segons els paràmetres introdüıts
i se’n mostren els resultats en la interf́ıcie (vegeu figura 8.11.

Figura 8.11: Entrenament d’un model

És llavors quan s’activa el boto que permet classificar una imatge. Prement
sobre d’aquest, s’habilita el quadre que demana que es carregui una imatge. Un
cop fet això, la imatge seleccionada apareix a la interf́ıcie i s’activa el botó per
classificar-la. Prenent aquest últim, la interf́ıcie crida a una funció que avalua la
imatge corresponent i retorna una interpretació probabiĺıstica del resultat, com
es pot veure a la figura 8.12.
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Figura 8.12: Classificació d’una imatge
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Caṕıtol 9

Conclusions

Pel que fa a les conclusions més tècniques, es troben al caṕıtol anomenat “Pro-
posta final”. En aquesta secció es redacta més aviat l’anàlisi de la concordança
entre resultats i objectius, és a dir, les conclusions pel que fa al “metaprojecte”.

Una de les grans aportacions que m’ha ofert la realització d’aquest projecte
ha estat el tenir l’oportunitat i el plaer d’assistir a les reunions setmanals del
grup LARCA. Això m’ha ajudat molt a prendre perspectiva sobre el que he
estant fent veient el treball dels membres del grup, amb molta més experiència
que jo. A més, he pogut comentar el meu treball amb alguns d’ells i amb els
companys de despatx, que m’han ajudat amb consells de caire teòric, uns, i de
caire més tècnic, els altres.

Com mostra aquest document, també hem aconseguit derivar algun resultat
nou útil, almenys, en el context concret en que ens hem centrat. Es tracta de
l’ús de la A-distància per a selecció d’atributs.

També s’ha aconseguit avaluar i, fins i tot, implementar, els resultats més
importants de l’estat de l’art. Usant els resultats, hem estat capaços d’obtenir-
ne un visió cŕıtica i proposar millores.

Per tant, resulta bastant obvi que els objectius impĺıcits, que es llisten a sota,
s’han complert.

1. Familiarització amb l’entorn i els procediments de la producció cient́ıfica
en el si d’un grup de recerca d’un departament.

2. Revisió de l’estat de l’art.

3. Deducció, aplicació i avaluació d’algun resultat nou dins el camp de recer-
ca.

4. Obtenció d’una visió cŕıtica d’articles avançats.

Pel que fa als objectius expĺıcits, que enumerem a sota, s’ha assolit tots i,
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a més, s’ha prodüıt material addicional que no s’explicitava en la llista inicial
d’objectius. Tots aquests elements es poden trobar a les diferents seccions del
treball.

1. Llibreria capaç de resoldre el problema

• Genèrica, programable, modificable.

• Documentació

2. Recull de resultats

• Avaluació d’alternatives.

• Anàlisi de resultats.

• Informe i consell estratègic.

El que és innegable que a quedat una mica modificat és la planificació del
projecte. A la figura 9.1 es mostra el diagrama de Gantt de com han quedat
finalment distribüıdes les tasques del projecte. Com es pot veure comparant
amb la figura 9.2, no s’ha pogut seguir la planificació inicial de forma exacta.

Per una part, han aparegut tasques no previstes, com podria ser la familia-
rització amb l’entorn de programació MATLAB i la llibreria spider, les tasques
d’encastar el treball per adequar-lo a la forma de PCF, la tasca de recapitulació
i reenfocament, depuració de codi o implementació de la GUI. D’entre aquestes,
destaca la de recapitulació i reenfocament, que es deriva del fet que la base de
dades escollida per a fer els experiments ha resultat ser més dif́ıcil del que es-
peràvem i de que els resultats teòrics estaven encara una mica verds, en aquell
moment. Teńıem llavors molts de fronts oberts en la part de recerca, però poca
concreció en els resultats que voĺıem presentar.

Per altra, s’han paral·lelitzat algunes tasques, que no s’havia previst que
tinguessin una relació de refinament iteratiu o dependència evolutiva en el temps.
Aquesta paralel·lització no s’ha d’entendre com que hi havien dues persones
fent feina en coses diferents, sinó que té diferents interpretacions. En alguns
casos es pot interpretar com que la tasca no ha rebut el 100% de dedicació,
sinó que s’ha realitzat de forma intermitent, intercalant altres tasques en el
transcurs d’aquesta. Un exemple d’aquest fenòmen es dóna entre les tasques
d’implementació de la GUI i la depuració de codi. Altres vegades, el treball
en paral·lel representa que una de les tasques es fa de forma automàtica, tot i
necessitar algun control. És el cas de l’obtenció de taules i gràfics, que s’ha dut
a terme utilitzant un cluster de computació. Aix́ı, mentre es llançaven tasques
de forma remota, s’han pogut realitzar altres tasques de forma concurrent. Una
tercera interpretació d’aquest pseudoparal·lelisme és l’ajuda i guiatge que he
rebut de la meva directora com a part del programa de col·laboració en el que
hem participat. Aix́ı, tasques com la de recapitulació i reenfocament o avaluació
i comparació de resultats són atribüıbles a les seves ajudes i consells.
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Figura 9.1: Ĺınia de temps real



Figura 9.2: Planificació inicial



Apèndix A

Manual de l’usuari

A.1 Preprocessament de les imatges

Aquestes funcions es troben a la carpeta pre.

A.1.1 Conversió a PGM

Nom: convertPGM

Sintaxis: convertPGM

Descripció: Converteix les imatges de la carpeta Domain a format PGM i es
desen dins la nova carpeta DomainPGM.

A.1.2 Càlcul i descripció de punts d’interès

Nom: surfIt

Sintaxis: surfIt

Descripció: Calcula els punts d’interès de les imatges en DomainPGM i els des-
criu mitjançant crides a la llibreria SURF deixant el resultat en fitxers
.surf dins la mateixa carpeta.

Nom: surfIt128

Sintaxis: surfIt128

Descripció: Calcula els punts d’interès de les imatges en DomainPGM i els des-
criu mitjançant crides a la llibreria SURF deixant el resultat en fitxers
.surf dins la nova carpeta DomainPGM128. En aquest cas, es calculen els
descriptors de mida 128, en lloc dels estàndard.
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A.1.3 Consolidació del domini

Nom: makeDomain

Sintaxis: makeDomain(nomCar,nomDomini)

Descripció: Elimina les linies sobrants dels descriptors surf dels fitxers del
domini en la carpeta nomCar de dins domainPGM alhora que construeix el
vector d’etiquetes en funció de l’estructura de directoris, segons l’esquema
DomainPGM/nomCar/cat*, és a dir, suposant que dins la carpeta que conté
el domini les imatges està divides amb carpetes que representen cada una
de les categories.

A.2 Construcció i avaluació de representacions

Aquestes funcions estan a la carpeta rep.

A.2.1 Càlcul de paraules

Nom: computeWords

Descripció: Calcula mitjançant k-means clustering els centres del que seran
les paraules visuals d’un diccionari.

Sintaxis: computeWords(dom,dom2,dname,nW,nE) calcularà els nW centres a
partir d’un total de nE regions extretes d’imatges preses a l’atzar dels
dominis dom i dom2 els guardarà a la matriu ../data/<dname>Words.mat

computeWords(dom,[],dname,nW,nE) calcularà els centres a partir d’un
total de nE regions extretes d’imatges preses a l’atzar del domini dom i
els deixarà a la matriu ../data/<dname>Words.mat

computeWords(dom,dom2,[],nW,nE) calcularà els centres a partir dels
dos dominis i els deixarà a la matriu ../data/<dom><dom2>Words.mat

computeWords(dom,[],[],nW,nE) calcularà els centres a partir del domi-
ni dom i els guardarà a ../data/<dom>Words.mat

A.2.2 Càlcul d’histogrames

Nom: computeHist

Descripció: Calcula l’histograma de les paraules d’un domini respecte d’un
diccionari.

Descripció: computeHist(dom, domW) calcula els histogrames corresponents a
les imatges del domini dom respecte les paraules de l’arxiu ../data/<domW>
Words.mat i els guarda a l’arxiu ../data/<dom><domW>Hist.mat
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A.2.3 Aprenentatge i avaluació de prediccions de pivots

Nom: computeTheta

Descripció: Computa una projecció de les dades per tal de predir ocurrències,
aprenent un predictor lineal per a cada paraula

Sintaxis: computeTheta(domS,domT,domW) aprèn un predictor lineal per a ca-
da paraula de domW a partir dels histogrames de domS i domT res-
pecte de les paraules de domW. Es balancegen les dades per a que hi
hagi el màxim nombre d’exemples en el còmput però no estiguin des-
compensats entre domS i domt. La matriu de projecció, que té per co-
lumnes els pesos del predictor de la paraula corresponent es guarda a
../data/<domS><domT><domW><Theta>.mat i es linka a ../data/<domT>
<domS><domW>Theta.mat (ja que és simètric).

Nom: computePivotsEval

Descripció: Calcula l’avaluació dels predictors de paraules segons les mètriques
A-distància, A-distància + Es, A-distància + Es + lambda i MI (informa-
ció mútua) tractant amb dominis font i objectiu donats.

Sintaxis: computePivotsEval(domS,domT,domW) calcula aquestes mètriques
entrenant, si cal, un classificador unidimensional (sobre les dades projecta-
des pel predictor) per a cada paraula i les guarda a la matriu ../data/<domT>
<domS><domW>Peval.mat

A.2.4 Avaluació d’atributs

Nom: computeFeatEval

Descripció: Calcula l’avaluació de cada una dels atributs d’un diccionari se-
gons les mètriques A-distància, A-distància + Es, A-distància + Es +
lambda i MI (informació mútua) tractant amb dominis font i objectiu
donats.

Sintaxis: computeFeatEval(domS,domT,domW) alcula aquestes mètriques en-
trenant, si cal, un classificador unidimensional (sobre la component cor-
responent de les dades) per a cada paraula i les guarda a la matriu
../data/<domT><domS><domW>Feval.mat

A.3 Exploració de dominis

Aquestes funcions es trobe a la carpeta dom.

Nom: showW
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Descripció: Mostra exemples d’instàncies de paraules d’un determinat diccio-
nari en un domini donat.

Sintaxis: showW(nIns, cI, nW, dom, domW) mostrarà nIns instàncies de les
paraules cI, cI+1, ... ,cI+nW del diccionari domW que apareixin a
imatges del domini dom.

Nom: showIP

Descripció: Mostra exemples d’instàncies de paraules d’un determinat diccio-
nari en un domini donat, enquadrades dins de la imatge a la que pertanyen.

Sintaxis: showIP(nIns, cI, nW, dom, domW) mostrarà nIns imatges enqua-
drant instàncies de les paraules cI, cI+1, ... ,cI+nW del diccionari
domW que apareixin a imatges del domini dom.

Nom: showIPC

Descripció: Mostra exemples d’instàncies de paraules d’un diccionari i cate-
goria determinats en un domini donat, enquadrades dins de la imatge a la
que pertanyen.

Sintaxis: showIPC(cate, nIns, cI, nW, dom, domW) mostrarà nIns imatges
enquadrant instàncies de les paraules cI, cI+1, ... ,cI+nW del dicci-
onari domW que apareixin a imatges de la categoria cate del domini dom.

Nom: printFrecuentW

Descripció: Crea imatges mostrant 4 instàncies de les paraules més freqüents
d’un diccionari determinat en domini donat.

Sintaxis: printFrecuentW(dom,domW,nW) crea nW figures amb 4 imatges de
dom. Les imatges de la i-èssima figura contenen la i-èssima paraula de domW
més freqüent al domini dom. Guarda les figures a ../graf/topF<dom>
<domW><i>.jpg.

Nom: printRelevantW

Descripció: Crea una imatge mostrant 4 instàncies de les paraules més relle-
vants d’un diccionari determinat en domini donat.

Sintaxis: printRelevantW(dom,domW) crea una figura amb 4 imatges de dom.
Les imatges de la i-èssima figura contene la paraula de domW més relle-
vant per a la categoria i-èssima al domini dom. Guarda les figures a
../graf/topR<dom><domW><i>.jpg.
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A.4 Funcions auxiliars

Aquestes funcions estan a la carpeta aux.

Nom: aDistance

Descripció: Calcula la A-distància entre dos conjunts de dades usant l’algo-
risme O(nlogn) si són unidimensionals i entrenant un classificadors si no
és el cas.

Sintaxis: d = aDistance(vr, vb) retorna en d la A-distància entre les distri-
bucions vr i vb interpretant les files com a exemples i les columnes com a
atributs.

Nom: classifyImage

Descripció: Classifica una imatge de forma difosa.

Sintaxis: [I,P] = classifyImage(WM,filename,domW,cols) calcula l’histo-
grama de la imatge del fitxer filename i usa els atributs indicats a cols
i els pesos WM per a calcular les 5 categories a les és més probable que
pertanyi. Retorna aquestes a I i la probabilitat relativa a P.

Nom: evalCols

Descripció: Calcula les avaluacions dels atributs de les dades donades

Sintaxis: [accM, dM,lM,EsM, MI] = evalCols(c,Htr,Hts,Ytr,Yts) retor-
na l’exactitud, la A-distància, la lambda, l’error en el domini font i la
informació mútua que s’obté a l’entrenar amb cada un dels atributs (co-
lumnes) de Htr i testar en Hts un classificador que reconeix la categoria
c. Les etiquetes corresponents a les dades d’entrenament i test són Ytr i
Yts, respectivament.

Nom: evalFeatures

Descripció: Calcula les avaluacions dels atributs de les dades donades respecte
al problema de reconeixer una categoria determinada.

Sintaxis: [accM,dM,lM,EsM,MI] = evalFeatures(Htr,Ytr,Hts,Yts,c) retor-
na l’exactitud, la A-distància, la lambda, l’error en el domini font i la
informació mútua que s’obté a l’entrenar amb cada un dels atributs (co-
lumnes) de Htr i testar en Hts un classificador que reconeix la categoria
c. Les etiquetes corresponents a les dades d’entrenament i test són Ytr i
Yts, respectivament.

Nom: evalPivots
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Descripció: Calcula les avaluacions dels pivots de les dades donades respecte
al problema de reconeixer una categoria determinada.

Sintaxis: [accM,dM,lM,EsM,MI] = evalPivots(Htr,Ytr,Hts,Yts,W,c) retor-
na l’exactitud, la A-distància, la lambda, l’error en el domini font i la
informació mútua que s’obté a l’entrenar amb cada un dels pivots (calcu-
lats prèviament) en Htr i testar en Hts un classificador que reconeix la
categoria c. Les etiquetes corresponents a les dades d’entrenament i test
són Ytr i Yts, respectivament.

Nom: greedyFeat

Descripció: Calcula usant un algorisme voraç el ”millorçonjunt d’atributs se-
gons algun criteri

Sintaxis: topF = greedyFeat(domS,domT,domW,nFeat,eval) retorna els nFeat
atributs voraçment millors segons el paràmetre eval. Valors 0,1,2 i 3 d’a-
quest paràmetre fan referència a Adistància, Adistància + Es, Adistància
+ Es + lambda i informació mútua, respectivament.

Nom: knnclassify

Descripció: Classifica punts respecte al véı més proper d’uns centres donats.

Sintaxis: Mclass = knnclassify(M,C) retorna a Mclass l’́ındex del véı (llis-
tats a C) més proper a cada un dels exemples de M.

Nom: lambda

Descripció: Calcula el valor de lambda per a dos dominis unidimensionals
donats.

Sintaxis: l = lambda(X1,Y1,X2,Y2) retorna en l la suma dels errors en els
dominis X1 i X2 (segons les etiquetes Y1 i Y2) obtinguts per el millor
classificador lineal undimensional conjunt.

Nom: minT

Descripció: Retorna els paràmetres i l’error del millor classificador lineal uni-
dimensional separant dos conjunts de reals donats.

Sintaxis: [e,t,r] = minT(vr,vb) retorna l’error del millor llindar en e, el
llindar mateix en t i la direcció d’aquest llindar. Si r és cert, el classificador
s’ha d’interpretar com que es prediu vr si el valor és menor que t. Si és
fals, s’interpreta que el punt és de vr si està per sobre de t.

Nom: mutual

Descripció: Retorna la informació mútua entre dues variables aletòries
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Sintaxis: MI = mutual(H,Y) deixa en MI la informació mútua entre els vectors
H i Y interpretats com a variables aleatòries.

Nom: normMargins

Descripció: Normalitza els marges d’una matriu de marges.

Sintaxis: TMn = normMargins(TM) retorna una matriu de marges on, per a
cada categoria (columna), el major marge val 1 i el menor val −1.

Nom: pivotF

Descripció: Ordena les paraules d’un diccionari més freqüents en un parell de
dominis segons diferents criteris.

Sintaxis: [F1 F2 F] = pivotF(domS, domT, domW) retorna en F1 i F2 l’ordre
de l’aparició de paraules (valor de l’atribut corresponent) en els dominis
domS i domT, respectivament. En F es retorna l’ordenació segons el mı́nim
del nomrbe d’ocurrències a domS i el de domT.

Nom: testT

Descripció: Retorna l’exactitud comès per un classificador lineal unidimensi-
onal sobre unes dades donades

Sintaxis: acc = testT(vr,vb,t,r) retorna en acc l’exactitud del model que
classifica els punts com pertanyents a vb si el seu valor és menor que t (i
r és cert) o si és major que t (quan r és fals)

Nom: topFeatures

Descripció: Retorna els millors atributs combinant els millors per a cada ca-
tegoria.

Sintaxis: P = topFeatures(domS,domT,domW,npC,eval) retorna a P els mi-
llors npC*nCategories atributs, prenent els npC millors per a cada ca-
tegoria (sense comptar els que ja han estat seleccionats) segons el criteri
marcat per eval. Valors 0,1,2 i 3 d’aquest paràmetre fan referència a
Adistància, Adistància + Es, Adistància + Es + lambda i informació
mútua, respectivament.

Nom: topPivots

Descripció: Retorna els millors pivots combinant els millors per a cada cate-
goria.

Sintaxis: P = topPivots(domS,domT,domW,npC,eval) retorna a P els millors
npC*nCategories pivots, prenent els npC millors per a cada categoria
(sense comptar els que ja han estat seleccionats) segons el criteri marcat
per eval. Valors 0,1,2 i 3 d’aquest paràmetre fan referència a Adistància,
Adistància + Es, Adistància + Es + lambda i informació mútua, respec-
tivament.
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A.5 Comparació. Obtenció de gràfiques

Aquestes funcions es troben a la carpeta graf.

Nom: grafBoundF

Descripció: Dibuixa una gràfica del valor dels diferents termes de la fita per
a cada atribut.

Sintaxis: grafBoundF(c,domS,domT,domW) calcula el valor dels termes de la
fita per a cada atribut al reconéixer la categoria c i els mostra ordenats
per aquesta fita.

Nom: grafBoundP Dibuixa una gràfica del valor dels diferents termes de la fita
per a cada pivot.

Sintaxis: grafBoundP(c,domS,domT,domW) calcula el valor dels termes de la
fita per a cada pivot al reconéixer la categoria c i els mostra ordenats per
aquesta fita.

Nom: grafBR

Descripció: Dibuixa una gràfica de l’exactitud d’un classifiacdor en funció del
valor del paràmetre BR.

Sintaxis: grafBR(domS,domT,domW,nIter) dibuixa la gràfica de l’exactitud
d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb el diccionari
domW, repetint l’experiment nIter vegades per a cada valor de BR i fent la
mitjana de les exactituds obtingudes.

Nom: grafC12A

Descripció: Dibuixa una gràfica de l’exactitud de classifiacdors binari en funció
del valor del paràmetre C.

Sintaxis: grafC12A(domS,domT,domW,nIter) dibuixa la gràfica de l’exactitud
d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb el diccionari domW,
repetint l’experiment nIter vegades per a cada valor de C i fent la mitjana
de les exactituds obtingudes. A cada iteració, s’entrena un classificador
binari que reconeix cada una de les categories i es promitgen els valors.

Nom: grafC

Descripció: Dibuixa una gràfica de l’exactitud d’un classifiacdor en funció del
valor del paràmetre C.

Sintaxis: grafC(pn,rbf,sigma,domS,domT,domW,nIter) dibuixa la gràfica de
l’exactitud d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb el dic-
cionari domW, repetint l’experiment nIter vegades per a cada valor de C i
fent la mitjana de les exactituds obtingudes. Ens paràmetres rbf,sigma i
pn determinen l’algorisme usat per la classificació
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Nom: grafCM

Descripció: Dibuixa una gràfica representant la matriu de confusió d’un clas-
sificador multiclasse.

Sintaxis: grafCM(domS,domT,domW,nIter,normM) dibuixa la gràfica de la ma-
triu de confusió d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb
el diccionari domW, repetint l’experiment nIter vegades. El booleà normM
regula si es normalitzen o no els marges.

Nom: grafCPN

Descripció: Dibuixa un gràfic tridimensional de l’exactitud d’un classificador
en funció del valor dels paràmetres C i PN.

Sintaxis: [mLogC,mPn] = grafCPN(domS,domT,domW,nIter,br) dibuixa un gràfic
tridimensional de l’exactitud d’un classificador entrenat en domS i testat
en domT amb el diccionari domW, repetint l’experiment nIter vegades per
a cada valor de C i PN i fent la mitjana de les exactituds obtingudes.
El paràmetre br regula si s’usa o no balanceig de dades. Retorna els
paràmetres per els que el classificador obté més exactitud.

Nom: grafCPN12A

Descripció: Dibuixa un gràfic tridimensional de l’exactitud d’un classificador
binari que reconeix una categoria en funció del valor dels paràmetres C i
PN.

Sintaxis: [mLogC,mPn] = grafCPN(c,domS,domT,domW,nIter) dibuixa un gràfic
tridimensional de l’exactitud d’un classificador entrenat en domS i testat
en domT amb el diccionari domW, repetint l’experiment nIter vegades per a
cada valor de C i PN i fent la mitjana de les exactituds obtingudes. Retorna
els paràmetres per els que el classificador obté més exactitud.

Nom: grafMargin

Descripció: Dibuixa una gràfica amb els valors dels marges otorgats per un
classificador als exemples positius i negatius d’una categoria.

Sintaxis: grafMargin(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,svmc,normM) entre-
na un classificador en domS que reconeix la categoria c usant el diccionari
domW. Llavors, aplica el classificador al domini domT i dibuixa els marges
dels exemples aix́ı com la funció real de pertinença a la categoria c. Els
paràmetres pn, rbf,sigma, svmc i normM determinen l’algorisme usat en la
classificació.

Nom: grafPN

Descripció: Dibuixa una gràfica de l’exactitud d’un classifiacdor en funció del
valor del paràmetre PN.
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Sintaxis: grafPN(domS,domT,domW,nIter,rbf,sigma,br) dibuixa la gràfica
de l’exactitud d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb
el diccionari domW, repetint l’experiment nIter vegades per a cada valor
de PN i fent la mitjana de les exactituds obtingudes. Ens paràmetres
rbf,sigma i br determinen l’algorisme usat per la classificació.

Nom: grafS

Descripció: Dibuixa una gràfica de l’exactitud d’un classifiacdor en funció del
valor del paràmetre S.

Sintaxis: grafS(domS,domT,domW,nIter,pn,svmc) dibuixa la gràfica de l’e-
xactitud d’un classificador entrenat en domS i testat en domT amb el dic-
cionari domW, repetint l’experiment nIter vegades per a cada valor de S
i fent la mitjana de les exactituds obtingudes. Ens paràmetres pn i svmc
determinen l’algorisme usat per la classificació.

A.6 Entrenament

Aquestes funcions es troben a la carpeta train.

Nom: trainSVM

Descripció: Entrena un SVM en un domini i l’avalua en un altre de donats
segons uns paràmertes determinats

Sintaxis: [acc,WM,CM,aD,Es,lam] = trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,

sigma,svmc,trans,br,pca,nPC,col,normM,calcL,eval) entrena un SVM
en el domini domS i el testa en el domini domT utilitzant les paraules de
domW. Els paràmetres ténen els següents significats:
pn: Regula la proporcio d’exemples negatius que s’usa per entrenar dels
classificadrs que reconeixen cada una de les categories.
rbf: És un booleà que indica si s’usa un nucli de tipus en la classificació
o no. Si és fals, s’usa un SVM lineal.
sigma: En cas que rbf sigui cert, regula el paràmetre sigma associat a
aquest.
svmc: Dóna valor al paràmetre C que regula el pès del terme regularitza-
dor en el problema de minimització. Per tant, controla quina és la classe
d’hipòtesis. trans: Controla quina proporció de dades (no etiquetades)
del domini objectiu s’usa en l’entrenament del SVM. El valor 0 fa que el
model no sigui transductiu mentre que el valor 1 fa que s’usin totes les
dades disponibles per a l’entrenament.
br: Controla el pès que es dóna als exemples. Permet ajustar el pès de
l’error de cada exemple segons el nombre total d’exemples de la classe.
Aix́ı, si els exemples positius i negatius no estan balancejats, ajuda a do-
nar prioritat als exemples de la classe minoritària per tal que no es vegi
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excessivament perjudicada.
pca: Aquest paràmetre indica el tipus de PCA que es realitzarà. Si val 0,
no es fa PCA. Si val 1, es fa un sol PCA usant les dades dels dos dominis.
Si val 2, es fa un PCA per a cada categoria, usant només dades del domini
font. Si val 3, es fa PCA prèviament a la selecció d’atributs, de manera
que el que s’està seleccionant són files de la matriu de projecció.
nPC: Si pca és diferent a 0, aquest paràmetre indica el nombre de com-
ponents principals sobre els que es projectarà. col: Aquest paràmetre
elegeix les columnes (és a dir, els atributs de l’espai original) que s’usaran
en l’entrenament (útil per a fer selecció d’atributs). Si és buid, usarem
totes les columnes.
normM: Aquest booleà permet normalitzar els marges dels exemples a tes-
tar.
calcL: Aquest paràmetre permet evitar que es calculi la lambda durant
l’entrenament, permetent estalviar temps.
eval: Aquest paràmetre permet indicar el criteri amb el que es seleccio-
naran les files de la matiru de projecció, en cas que pca valgui 3. Valors
0,1,2 i 3 d’aquest paràmetre fan referència a Adistància, Adistància + Es,
Adistància + Es + lambda i informació mútua, respectivament.

La funció retorna:
acc: Exactitud del classificador al testar en el domini objectiu.
WM: Matriu dels pesos calculats per a predir cada una de les categories.
CM: Matriu de confusió del classificador multiclasse entrenat quan es testeja
en el domini objectiu.
aD: A-distància entre els dominis domS i el domT.
Es: Error del classificador entrenat quan es testa amb el domini font.
lam: Valor de la lambda per als dominis domS i domT.

Es pot cridar

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,pca,nPC,col,normM,calcL)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,pca,nPC,col,normM)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,pca,nPC,col)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,pca,nPC)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,pca)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma)

trainSVM(domS,domT,domW,pn,rbf)

trainSVM(domS,domT,domW,pn)

trainSVM(domS,domT,domW)

i seran assumits els valors per defecte dels paràmetres omesos.

Nom: trainSCL
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Descripció: Entrena un SVM en un domini i l’avalua en un altre de donats
segons uns paràmertes determinats

Sintaxis: [acc,WM,CM,aD] = trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,
trans,br,svdT,nV,oF,P,eval) entrena un SVM en el domini domS i el
testa en el domini domT utilitzant pivots prèviament calculats amb parau-
les de domW. Els paràmetres ténen els següents significats:
pn: Regula la proporcio d’exemples negatius que s’usa per entrenar dels
classificadrs que reconeixen cada una de les categories.
rbf: És un booleà que indica si s’usa un nucli de tipus rbf en la classifi-
cació o no. Si és fals, s’usa un SVM lineal.
sigma: En cas que rbf sigui cert, regula el paràmetre sigma associat a
aquest.
svmc: Dóna valor al paràmetre C que regula el pès del terme regularitza-
dor en el problema de minimització. Per tant, controla quina és la classe
d’hipòtesis. trans: Controla quina proporció de dades (no etiquetades)
del domini objectiu s’usa en l’entrenament del SVM. El valor 0 fa que el
model no sigui transductiu mentre que el valor 1 fa que s’usin totes les
dades disponibles per a l’entrenament.
br: Controla el pès que es dóna als exemples. Permet ajustar el pès de
l’error de cada exemple segons el nombre total d’exemples de la classe.
Aix́ı, si els exemples positius i negatius no estan balancejats, ajuda a do-
nar prioritat als exemples de la classe minoritària per tal que no es vegi
excessivament perjudicada.
svdT: Auqest paràmetre indica el tipus SVD que es realitzarà sobre la
matriu de projecció (predictors dels pivots). Si val 0, no es farà cap tipus
de SVD. Si val 1, es farà SVD sobre la matriu de projecció. Si val 2, es
farà selecció de files de la matriu de projecció després de fer SVD.
nV: Indica, en cas que svdT no valgui 0, el nombre de valors singulars
(ordenats de major a menor) que utilitzarem per projectar les dades.
oF: És un booleà que ens permet usar, a més del valor de les prediccions,
els atributs originals.
P: Indica quins pivots s’usaran (útil a l’hora de fer selecció de pivots). Si
és buid, s’usaran tots els pivots.
eval: Aquest paràmetre permet indicar el criteri amb el que es seleccio-
naran les files de la matiru de projecció, en cas que svdT valgui 2. Valors
0,1,2 i 3 d’aquest paràmetre fan referència a Adistància, Adistància + Es,
Adistància + Es + lambda i informació mútua, respectivament.

La funció retorna:
acc: Exactitud del classificador al testar en el domini objectiu.
WM: Matriu dels pesos calculats per a predir cada una de les categories.
CM: Matriu de confusió del classificador multiclasse entrenat quan es testeja
en el domini objectiu.
aD: A-distància entre els dominis domS i el domT.

Es pot cridar

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,svdT,nV,oF,P,eval)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,svdT,nV,oF,P)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,svdT,nV,oF)
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trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,svdT,nV)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br,svdT)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans,br)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc,trans)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma,svmc)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf,sigma)

trainSCL(domS,domT,domW,pn,rbf)

trainSCL(domS,domT,domW,pn)

trainSCL(domS,domT,domW)

i seran assumits els valors per defecte dels paràmetres omesos.

Nom: trainPivot

Descripció: Entrena un predictor per al pivot indicat

Sintaxis: wM = trainPivot(Htr,Hts,w) retorna en wM els pesos que ha après
un SVM lineal per predir la no nul·litat de la component w-èssima de les
dades de Htr i Hts (sense usar aquesta component).

Nom: trainC12A

Descripció: Aquesta funció permet entrenar un classificador que reconeix una
determinada categoria.

Sintaxis: [acc,W,d,l,Es,TM,Ycat] = trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,
sigma,w,tw,nTw,svmc,normM) entrena un reconeixedor de la categoria c
entrenat en domS i testat en domT usant paraules de domW. Els paràmetres
pn, rbf, sigma, svmc i normM regulen el tipus de classificador. Si tw és
cert, s’entrenarà només amb la paraula w. Si w és negatiu, s’entrenara
un primer classificador per tal d’escollir w com a la paraula més rellevant
(que reb més pès) al reconeixer la categoria c usant totes les paraules (atri-
buts). Si nTw és major que 1, en lloc d’escollir la paraula més rellevant,
s’escolliran les nTw més rellevants.

La funció retorna:
acc: Exactitud del classificador al testar en el domini objectiu.
W: Pesoscalculats per a predir la categoria c.
d: A-distància entre les distribucinons d’entrenament i test (sigui unidi-
mensional o multidimensional) usant un SVM unidimensional.
l: lambda entre les distribucions calculada usant un SVM unidimensional.
Es: Error produit en el domini font.
TM: Marges conferits als exemples de test.
Ycat: Etiquetes dels exemples de test segons si pertanyen o no a la cate-
goria c (útil per mostrar els marges obtinguts, per exemple)

Es pot cridar

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,w,tw,nTw,svmc,normM)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,w,tw,nTw,svmc)
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trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,w,tw,nTw)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,w,tw)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma,w)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf,sigma)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn,rbf)

trainC12A(domS,domT,domW,c,pn)

trainC12A(domS,domT,domW,c)

i seran assumits els valors per defecte dels paràmetres omesos.

Nom: trainC12AT

Descripció: Aquesta funció permet entrenar un classificador (llindar) que re-
coneix una categoria retornant uns càlculs espećıfics d’aquest.

Sintaxis: [acc,d,l,Es] = trainC12AT(c,pn,domS,domT,domW,w,nTw) com-
puta un reconeixedor de la categoria c en el domini font i el testa en el
domini objectiu. Si w és negatiu, s’entrenara un primer classificador per
tal d’escollir w com a la paraula més rellevant (que reb més pès) al reco-
neixer la categoria c usant totes les paraules (atributs). Si nTw és major
que 1, en lloc d’escollir la paraula més rellevant, s’escolliran les nTw més
rellevants.

La funció retorna:
acc: Exactitud del classificador al testar en el domini objectiu.
d: A-distància entre les distribucinons d’entrenament i test usant un llin-
dar com a classificador en el cas unidimensional.
l: lambda entre les distribucions usant un llindar com a classificador.
Es: Error produit en el domini font usant el llindar com a classificador.
TM: Marges conferits als exemples de test.
Ycat: Etiquetes dels exemples de test segons si pertanyen o no a la cate-
goria c (útil per mostrar els marges obtinguts, per exemple).

Es pot cridar

[acc,d,l,Es] = trainC12AT(c,pn,domS,domT,domW,w,nTw)

[acc,d,l,Es] = trainC12AT(c,pn,domS,domT,domW,w)

[acc,d,l,Es] = trainC12AT(c,pn,domS,domT,domW)

i seran assumits els valors per defecte dels paràmetres omesos.

Nom: trainC121

Descripció: Entrena un classificador que distingeix entre dues classes

Sintaxis: [acc,n1,n2,d] = trainC121(c1,c2,domS,domT,domW,w,tw) com-
puta un classificador que distingeix exemples de les categories c1 i c2. Si
w és negatiu, s’entrenara un primer classificador per tal d’escollir w com
a la paraula més rellevant (que reb més pès) al distingir les categories c1
i c2 usant totes les paraules (atributs). Si nTw és major que 1, en lloc
d’escollir la paraula més rellevant, s’escolliran les nTw més rellevants.
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La funció retorna:
acc: Exactitud del classificador al testar en el domini objectiu.
n1: El nombre d’exemples de la categoria c1 en el domini font.
n2: El nombre d’exemples de la categoria c2 en el domini font.
d: A-distància entre les distribucinons d’entrenament i test
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Apèndix B

Experiments, taules i
gràfiques addicionals

En aquest caṕıtol es recullen tots els experiments fets durant el projecte, que
recolzen algunes afirmacions de caire més global fetes en el caṕıtol d’experimen-
tació, però que no tenen relació directa amb el problema concret plantejat en el
projecte.

B.1 Normalització de marges

A la vista que algunes combinacions de domini font i objectiu no ens permeten
aprendre gairebé res amb els algorismes bàsics avaluats, ens disposem a donar
una explicació a per què passa això.

Una primera prova que ens ve al cap és la de mostrar la matriu de confusió dels
models apresos quan testem en el domini font i comparar-los amb les matrius
quan testegem en el domini objectiu. Els resultats es mostren a les figures B.1
i B.2, respectivament.

Les matrius de confusió dels problemes amb canvi de domini (exceptuant
W → D), a diferència dels clàssics, mostren una fila molt més pesant que les
altres. Això suggereix que s’estan classificant molts d’exemples en una classe
de forma indiscriminada. Una primera possible justificació seria que es tractés
d’un problema d’escala dels marges, ja que no hem normalitzat els atributs.
Aix́ı, si una categoria confeŕıs marges molt grans en comparació a les altres,
molts exemples serien predits com a pertanyents a aquesta encara que no ho
fossin realment. Per això vam voler provar de normalitzar els marges després
d’avaluar els exemples però els resultats, mostrats a la figura B.3, indiquen que
aquest no és el problema.

Observant les figures, comprovem també que els problemes més ben condici-
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onats són, a més, els que tenen més sentit: A → W i W → D.

Els resultat d’utilitzar normalització en l’algorisme SVM bàsic es poden veure
a la taula B.2 però, com ja hav́ıem previst, molt poques vegades milloren els
resultats.

Taula B.1

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 47.46 1.14 0.89
W → W 57.74 3.46 1.60
D → D 45.13 3.36 2.00
A → W 14.94 1.28 1.93 0.74
A → D 7.01 1.25 2.00 0.84
W → A 6.45 0.91 1.93 0.86
W → D 37.45 1.40 2.00 0.17
D → A 3.54 0.24 2.00 0.93
D → W 6.98 0.93 2.00 0.88

Taula B.2: Rendiment usant normalització de marges
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(a) A → A (b) W → W

(c) D → D

Figura B.1: Matrius de confusió sense canvi de domini
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(a) A → W (b) A → D

(c) W → A (d) W → D

(e) D → A (f) D → W

Figura B.2: Matrius de confusió amb canvi de domini
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(a) A → W (b) A → D

(c) W → A (d) W → D

(e) D → A (f) D → W

Figura B.3: Matrius de confusió normalitzant marges
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(a) A → A, categoria 1 (b) W → W, categoria 1

(c) A → A, categoria 2 (d) W → W, categoria 2

(e) A → A, categoria 3 (f) W → W, categoria 3

Figura B.4: Marges sense canvi de domini
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(a) A → W, categoria 1 (b) W → D, categoria 1

(c) A → W, categoria 2 (d) W → D, categoria 2

(e) A → W, categoria 3 (f) W → D, categoria 3

Figura B.5: Marges amb canvi de domini

B.2 Experimentació SVM transductiu

A la següent taula mostrem els resultats d’usar tot el domini objectiu com a
dades no etiquetades per entrenar un SVM transductiu.
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Taula B.3

E Acc σ Acc A-distance
A → W 14.82 1.53 1.88
A → W 8.82 1.07 2.00
A → D 9.19 0.78 1.88
W → D 38.13 2.07 2.00
D → A 5.74 0.89 2.00
D → W 17.42 2.76 2.00

Taula B.4: Rendiment usant SVM transductius

B.3 Experimentació PCA

A continuació es mostra la figura resum de l’experimentació usant un sol PCA,
seguida de les taules a partir de les que s’ha dibuixat.

Figura B.6: Un sol PCA

A continuacio, mostrem la figura resum de l’experimentació fent un PCA
diferent per a cada categoria.
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E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 6.96 1.16 1.55 0.89
A → D 3.86 0.48 1.96 0.92
W → A 5.52 0.45 1.55 0.89
W → D 10.28 1.14 1.62 0.78
D → A 3.53 0.20 1.95 0.93
D → W 4.31 1.95 1.62 0.93

Taula B.5: PCA 10

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 8.82 0.87 1.62 0.86
A → D 6.39 1.27 1.96 0.86
W → A 5.52 0.43 1.61 0.89
W → D 16.06 1.44 1.74 0.65
D → A 3.72 0.59 1.96 0.93
D → W 5.21 1.78 1.73 0.92

Taula B.6: PCA 20

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 11.01 0.70 1.65 0.82
A → D 5.88 0.93 1.97 0.87
W → A 5.67 0.39 1.65 0.89
W → D 20.12 1.30 1.77 0.56
D → A 3.47 0.70 1.97 0.93
D → W 4.87 0.97 1.76 0.92

Taula B.7: PCA 30
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E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 11.61 0.69 1.67 0.81
A → D 6.33 0.61 1.98 0.86
W → A 5.76 0.80 1.66 0.89
W → D 24.12 1.41 1.78 0.47
D → A 3.48 0.29 1.98 0.93
D → W 5.58 0.89 1.77 0.91

Taula B.8: PCA 40

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 12.38 0.68 1.69 0.80
A → D 6.29 1.12 1.99 0.86
W → A 5.94 0.67 1.69 0.88
W → D 25.34 2.33 1.82 0.45
D → A 3.07 0.65 1.99 0.94
D → W 5.72 1.28 1.81 0.91

Taula B.9: PCA 50

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 12.14 1.02 1.69 0.81
A → D 6.14 0.84 2.00 0.87
W → A 5.94 0.64 1.69 0.88
W → D 29.88 2.71 1.87 0.35
D → A 3.14 0.80 2.00 0.94
D → W 6.23 1.20 1.87 0.90

Taula B.10: PCA 70
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E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 12.97 0.63 1.72 0.79
A → D 6.57 0.56 2.00 0.86
W → A 5.83 0.82 1.72 0.88
W → D 31.73 1.83 1.89 0.31
D → A 3.16 0.49 2.00 0.94
D → W 7.12 1.09 1.89 0.89

Taula B.11: PCA 90

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 13.19 1.47 1.75 0.79
A → D 7.25 0.92 2.00 0.84
W → A 6.53 0.68 1.75 0.87
W → D 34.02 1.85 1.92 0.26
D → A 3.32 0.32 2.00 0.93
D → W 5.75 1.07 1.92 0.91

Taula B.12: PCA 120

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 13.85 0.81 1.77 0.78
A → D 7.25 0.56 2.00 0.84
W → A 6.07 0.37 1.77 0.88
W → D 36.31 1.43 1.94 0.21
D → A 3.45 0.36 2.00 0.93
D → W 6.11 1.13 1.94 0.90

Taula B.13: PCA 150
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E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 14.26 1.06 1.78 0.77
A → D 7.75 0.64 2.00 0.83
W → A 6.07 0.49 1.78 0.88
W → D 37.07 1.72 1.96 0.19
D → A 3.42 0.25 2.00 0.93
D → W 6.72 1.58 1.96 0.89

Taula B.14: PCA 200

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 14.05 0.63 1.79 0.78
A → D 7.55 0.67 2.00 0.84
W → A 5.76 0.38 1.79 0.89
W → D 38.41 1.17 1.98 0.16
D → A 3.26 0.63 2.00 0.94
D → W 6.10 1.46 1.98 0.90

Taula B.15: PCA 250

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 14.31 1.05 1.80 0.77
A → D 7.59 0.66 2.00 0.83
W → A 6.44 0.47 1.79 0.87
W → D 38.21 1.22 1.99 0.17
D → A 3.57 0.34 2.00 0.93
D → W 5.80 0.79 1.99 0.91

Taula B.16: PCA 300

94



B Experiments, taules i gràfiques addicionals

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 14.67 0.98 1.82 0.77
A → D 7.65 0.62 2.00 0.83
W → A 6.05 0.64 1.82 0.88
W → D 38.47 1.84 1.99 0.16
D → A 3.41 0.30 2.00 0.93
D → W 6.08 0.62 1.99 0.90

Taula B.17: PCA 400

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 14.69 0.75 1.82 0.76
A → D 7.85 0.65 2.00 0.83
W → A 5.98 0.52 1.83 0.88
W → D 39.82 1.30 1.99 0.13
D → A 3.51 0.16 2.00 0.93
D → W 5.58 0.85 1.99 0.91

Taula B.18: PCA 500

E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 15.40 0.82 1.84 0.75
A → D 8.03 0.63 2.00 0.82
W → A 6.37 0.51 1.84 0.87
W → D 40.48 1.44 1.99 0.12
D → A 3.50 0.21 2.00 0.93
D → W 5.27 0.74 2.00 0.92

Taula B.19: PCA 600
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E Acc σ Acc A-distance Pèrdua
A → A 50.45 1.65 0.83
W → W 62.51 2.36 1.43
D → D 45.87 5.17 1.97
A → W 15.47 0.74 1.85 0.75
A → D 7.55 0.46 2.00 0.84
W → A 6.42 0.52 1.85 0.87
W → D 39.68 1.71 2.00 0.13
D → A 3.57 0.24 2.00 0.93
D → W 5.90 0.69 2.00 0.91

Taula B.20: PCA 700

Figura B.7: Un PCA per categoria

B.4 Experimentació amb selecció d’atributs

En aquesta secció mostrem l’efecte de la selecció d’atributs quan es dóna o no
canvi de domini. Primerament, mostrem les figures resum i, després, les taules
usades per a dibuixar-les.
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(a) A → A

(b) W → W

(c) D → D

Figura B.8: Selecció d’atributs
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(a) A → W

(b) A → D

(c) W → A

(d) W → D

(e) D → A

(f) D → W

Figura B.9: hhola??
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Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 27.93 1.13 0.16

A-dist+Es 27.83 1.31 0.15
MI 26.30 1.24 0.12

FSEL 40 A-dist 30.95 1.62 0.18
A-dist+Es 30.79 1.08 0.19
MI 28.59 1.31 0.17

FSEL 50 A-dist 32.77 2.07 0.21
A-dist+Es 33.19 1.64 0.20
MI 31.51 1.02 0.18

FSEL 100 A-dist 36.81 1.14 0.31
A-dist+Es 36.80 1.52 0.33
MI 34.66 1.56 0.29

FSEL 200 A-dist 41.78 2.05 0.46
A-dist+Es 40.51 1.62 0.42
MI 38.70 1.87 0.42

FSEL 300 A-dist 43.25 1.64 0.52
A-dist+Es 42.66 1.26 0.53
MI 40.43 1.46 0.51

FSEL 400 A-dist 44.05 1.39 0.60
A-dist+Es 43.74 1.38 0.59
MI 41.93 2.04 0.59

FSEL 500 A-dist 45.71 0.89 0.67
A-dist+Es 44.05 1.09 0.67
MI 41.77 1.45 0.68

FSEL 600 A-dist 45.27 1.50 0.71
A-dist+Es 44.52 2.01 0.70
MI 42.07 1.65 0.70

FSEL 700 A-dist 45.38 1.89 0.76
A-dist+Es 44.80 1.54 0.74
MI 42.74 1.56 0.72

FSEL 800 A-dist 45.13 0.92 0.76
A-dist+Es 45.19 1.62 0.75
MI 43.00 1.66 0.70

Taula B.21: A → A
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Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 46.65 4.64 0.35

A-dist+Es 46.23 3.08 0.35
MI 37.53 3.02 0.35

FSEL 40 A-dist 46.82 2.82 0.39
A-dist+Es 48.58 4.55 0.41
MI 42.43 1.66 0.42

FSEL 50 A-dist 48.08 3.46 0.45
A-dist+Es 49.21 4.47 0.45
MI 45.61 3.65 0.43

FSEL 100 A-dist 56.23 1.52 0.69
A-dist+Es 55.52 2.01 0.68
MI 53.39 3.87 0.67

FSEL 200 A-dist 59.79 3.95 0.99
A-dist+Es 58.91 3.63 0.96
MI 54.90 2.64 0.95

FSEL 300 A-dist 60.75 2.22 1.15
A-dist+Es 59.83 2.84 1.15
MI 56.82 3.28 1.15

FSEL 400 A-dist 59.83 2.83 1.30
A-dist+Es 61.00 3.78 1.32
MI 58.20 3.26 1.28

FSEL 500 A-dist 60.63 3.26 1.38
A-dist+Es 60.92 3.52 1.39
MI 57.62 4.10 1.40

FSEL 600 A-dist 59.46 2.85 1.44
A-dist+Es 62.34 4.64 1.42
MI 58.74 2.83 1.41

FSEL 700 A-dist 60.63 3.57 1.45
A-dist+Es 60.96 3.44 1.46
MI 56.65 3.70 1.47

FSEL 800 A-dist 59.50 4.65 1.47
A-dist+Es 60.25 2.48 1.46
MI 56.82 2.11 1.45

Taula B.22: W → W
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Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 30.73 4.54 0.48

A-dist+Es 30.80 3.92 0.49
MI 25.53 3.05 0.43

FSEL 40 A-dist 34.13 2.64 0.57
A-dist+Es 34.07 3.78 0.66
MI 28.80 3.38 0.56

FSEL 50 A-dist 36.13 1.91 0.68
A-dist+Es 38.80 3.64 0.67
MI 30.27 5.36 0.69

FSEL 100 A-dist 42.53 3.55 1.08
A-dist+Es 39.87 2.15 1.08
MI 35.00 3.89 1.09

FSEL 200 A-dist 44.60 4.31 1.55
A-dist+Es 42.53 3.47 1.51
MI 39.20 4.41 1.53

FSEL 300 A-dist 45.00 3.03 1.82
A-dist+Es 46.00 4.19 1.81
MI 39.20 4.16 1.79

FSEL 400 A-dist 45.47 3.91 1.92
A-dist+Es 47.93 3.09 1.91
MI 41.67 3.84 1.91

FSEL 500 A-dist 46.20 4.26 1.97
A-dist+Es 48.87 1.22 1.97
MI 41.47 6.82 1.96

FSEL 600 A-dist 46.53 4.82 1.97
A-dist+Es 47.13 4.59 1.97
MI 42.33 4.04 1.97

FSEL 700 A-dist 46.33 3.36 1.97
A-dist+Es 48.47 3.06 1.97
MI 42.53 4.96 1.95

FSEL 800 A-dist 47.33 3.68 1.96
A-dist+Es 47.60 2.65 1.97
MI 40.80 4.85 1.95

Taula B.23: D → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 11.36 0.47 1.32

A-dist+Es 11.60 0.68 1.33
MI 7.61 0.38 1.66

FSEL 40 A-dist 12.23 0.89 1.36
A-dist+Es 12.70 0.50 1.35
MI 8.26 0.78 1.67

FSEL 50 A-dist 12.43 1.07 1.38
A-dist+Es 12.39 0.80 1.37
MI 8.04 0.67 1.68

FSEL 100 A-dist 13.97 0.46 1.48
A-dist+Es 13.75 0.98 1.49
MI 8.79 0.42 1.70

FSEL 200 A-dist 15.69 1.10 1.54
A-dist+Es 15.66 1.05 1.55
MI 8.54 0.49 1.72

FSEL 300 A-dist 15.97 0.94 1.60
A-dist+Es 15.64 0.46 1.60
MI 8.70 0.45 1.75

FSEL 400 A-dist 15.61 0.70 1.62
A-dist+Es 15.85 0.89 1.63
MI 9.38 0.53 1.77

FSEL 500 A-dist 15.90 0.90 1.65
A-dist+Es 16.21 0.41 1.65
MI 8.84 0.58 1.78

FSEL 600 A-dist 16.09 0.69 1.67
A-dist+Es 16.21 1.21 1.66
MI 9.12 0.57 1.79

FSEL 700 A-dist 16.03 1.25 1.67
A-dist+Es 15.99 0.50 1.67
MI 9.46 0.61 1.79

FSEL 800 A-dist 16.03 1.03 1.69
A-dist+Es 16.04 0.89 1.68
MI 9.27 0.80 1.79

Taula B.24: A → W
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 9.52 0.63 1.95

A-dist+Es 8.63 0.59 1.95
MI 4.62 0.73 1.94

FSEL 40 A-dist 8.49 0.75 1.96
A-dist+Es 8.59 0.88 1.96
MI 5.60 0.92 1.94

FSEL 50 A-dist 9.14 0.99 1.96
A-dist+Es 9.20 0.67 1.96
MI 4.90 0.48 1.94

FSEL 100 A-dist 9.92 0.77 1.97
A-dist+Es 9.52 0.87 1.97
MI 5.12 0.73 1.94

FSEL 200 A-dist 9.76 0.73 1.98
A-dist+Es 10.54 0.74 1.98
MI 5.82 0.63 1.95

FSEL 300 A-dist 9.94 0.99 1.98
A-dist+Es 10.08 0.77 1.98
MI 5.92 0.50 1.95

FSEL 400 A-dist 10.12 1.19 1.98
A-dist+Es 10.24 0.77 1.98
MI 5.82 0.54 1.96

FSEL 500 A-dist 9.90 1.20 1.99
A-dist+Es 10.18 0.49 1.99
MI 6.04 0.59 1.96

FSEL 600 A-dist 9.58 0.86 1.99
A-dist+Es 9.98 0.59 1.99
MI 6.00 0.49 1.96

FSEL 700 A-dist 9.88 0.76 1.99
A-dist+Es 10.32 0.94 1.99
MI 6.12 0.54 1.96

FSEL 800 A-dist 10.08 0.81 1.99
A-dist+Es 10.18 0.58 1.99
MI 6.00 0.57 1.96

Taula B.25: A → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 10.08 0.74 1.27

A-dist+Es 10.55 1.15 1.26
MI 5.83 0.90 1.41

FSEL 40 A-dist 10.11 0.59 1.32
A-dist+Es 10.32 0.89 1.33
MI 5.99 0.52 1.42

FSEL 50 A-dist 9.88 1.31 1.37
A-dist+Es 10.01 0.75 1.37
MI 5.91 0.70 1.46

FSEL 100 A-dist 9.47 0.89 1.50
A-dist+Es 10.40 1.17 1.50
MI 7.36 0.67 1.52

FSEL 200 A-dist 10.48 0.90 1.58
A-dist+Es 10.15 1.31 1.57
MI 8.57 0.61 1.58

FSEL 300 A-dist 10.16 1.03 1.61
A-dist+Es 10.13 0.63 1.61
MI 7.96 0.89 1.63

FSEL 400 A-dist 10.31 0.87 1.64
A-dist+Es 9.60 0.78 1.64
MI 7.85 0.74 1.66

FSEL 500 A-dist 10.31 0.84 1.66
A-dist+Es 10.12 0.67 1.66
MI 7.93 0.51 1.67

FSEL 600 A-dist 10.45 0.89 1.67
A-dist+Es 9.81 0.90 1.68
MI 7.67 0.72 1.68

FSEL 700 A-dist 9.77 0.61 1.68
A-dist+Es 10.22 0.88 1.67
MI 8.00 0.55 1.69

FSEL 800 A-dist 9.82 0.74 1.69
A-dist+Es 9.66 0.95 1.69
MI 8.32 0.62 1.71

Taula B.26: W → A
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 24.34 1.14 1.65

A-dist+Es 25.56 0.76 1.66
MI 14.92 0.73 1.66

FSEL 40 A-dist 29.08 2.06 1.70
A-dist+Es 28.84 1.60 1.69
MI 18.35 1.48 1.68

FSEL 50 A-dist 29.84 1.32 1.70
A-dist+Es 30.78 1.51 1.72
MI 20.30 1.16 1.75

FSEL 100 A-dist 36.61 1.45 1.86
A-dist+Es 36.89 1.66 1.86
MI 25.84 1.05 1.82

FSEL 200 A-dist 39.66 1.52 1.92
A-dist+Es 40.32 2.03 1.92
MI 28.63 1.66 1.87

FSEL 300 A-dist 42.31 1.34 1.95
A-dist+Es 41.89 1.25 1.94
MI 29.62 1.38 1.91

FSEL 400 A-dist 41.12 1.19 1.96
A-dist+Es 42.83 1.95 1.96
MI 30.92 0.87 1.92

FSEL 500 A-dist 43.69 1.42 1.97
A-dist+Es 43.15 1.02 1.97
MI 29.60 1.21 1.93

FSEL 600 A-dist 44.18 1.14 1.97
A-dist+Es 43.11 1.40 1.97
MI 30.20 1.16 1.94

FSEL 700 A-dist 44.52 1.45 1.97
A-dist+Es 42.07 1.80 1.97
MI 30.68 1.21 1.94

FSEL 800 A-dist 45.62 1.53 1.98
A-dist+Es 43.57 0.84 1.98
MI 31.51 2.28 1.94

Taula B.27: W → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 3.14 0.49 1.94

A-dist+Es 3.35 0.94 1.94
MI 3.37 0.54 1.94

FSEL 40 A-dist 3.45 0.52 1.96
A-dist+Es 3.28 0.85 1.96
MI 3.69 0.41 1.93

FSEL 50 A-dist 3.53 0.80 1.97
A-dist+Es 3.52 0.63 1.97
MI 3.61 0.39 1.94

FSEL 100 A-dist 3.26 0.46 1.98
A-dist+Es 3.35 0.76 1.98
MI 3.10 0.38 1.95

FSEL 200 A-dist 3.59 0.48 1.98
A-dist+Es 3.39 0.41 1.98
MI 3.58 0.32 1.96

FSEL 300 A-dist 3.33 0.35 1.99
A-dist+Es 3.65 0.46 1.98
MI 3.69 0.49 1.96

FSEL 400 A-dist 3.51 0.45 1.99
A-dist+Es 3.69 0.54 1.99
MI 3.66 0.34 1.97

FSEL 500 A-dist 3.64 0.49 1.99
A-dist+Es 3.62 0.63 1.99
MI 3.75 0.28 1.97

FSEL 600 A-dist 3.53 0.57 1.99
A-dist+Es 3.44 0.39 1.99
MI 3.78 0.25 1.98

FSEL 700 A-dist 3.62 0.59 1.99
A-dist+Es 3.67 0.55 1.99
MI 4.01 0.41 1.98

FSEL 800 A-dist 3.88 0.68 1.99
A-dist+Es 3.33 0.73 1.99
MI 3.66 0.49 1.98

Taula B.28: D → A
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
FSEL 30 A-dist 5.66 0.73 1.71

A-dist+Es 5.65 1.28 1.71
MI 6.09 1.17 1.60

FSEL 40 A-dist 6.39 0.91 1.73
A-dist+Es 5.64 1.31 1.75
MI 6.53 1.00 1.65

FSEL 50 A-dist 6.98 1.14 1.75
A-dist+Es 7.14 1.00 1.76
MI 6.87 1.02 1.68

FSEL 100 A-dist 6.35 1.03 1.84
A-dist+Es 7.18 0.83 1.84
MI 5.74 1.33 1.74

FSEL 200 A-dist 6.75 1.04 1.91
A-dist+Es 7.11 0.77 1.91
MI 5.97 0.66 1.85

FSEL 300 A-dist 6.11 0.59 1.95
A-dist+Es 6.91 1.60 1.95
MI 5.80 0.89 1.88

FSEL 400 A-dist 6.30 0.90 1.97
A-dist+Es 6.18 0.69 1.97
MI 5.57 0.69 1.90

FSEL 500 A-dist 6.25 0.98 1.98
A-dist+Es 5.81 0.83 1.98
MI 5.14 0.53 1.92

FSEL 600 A-dist 6.65 1.19 1.98
A-dist+Es 6.18 1.17 1.98
MI 5.76 0.65 1.93

FSEL 700 A-dist 6.29 1.03 1.98
A-dist+Es 6.60 1.42 1.98
MI 5.64 0.66 1.93

FSEL 800 A-dist 6.39 1.42 1.98
A-dist+Es 6.55 1.59 1.98
MI 5.89 0.99 1.93

Taula B.29: D → W
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

B.5 Experimentació SCL

Les figures B.10 i B.11 mostren la comparativa per a tots els problemes (amb
i sense canvi de domini) dels diferents mètodes de selecció de pivots. Despres,
mostrem les taules obtingudes en els experiments relacionats.

(a) A → A

(b) W → W

(c) D → D

Figura B.10: SCL sense canvi de domini
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

(a) A → W

(b) A → D

(c) W → A

(d) W → D

(e) D → A

(f) D → W

Figura B.11: SCL amb canvi de domini
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 16.19 1.39 0.10

A-dist+Es 16.17 1.10 0.08
MI 16.31 1.42 0.08

SCL 40 A-dist 18.39 1.70 0.11
A-dist+Es 18.06 1.88 0.10
MI 18.09 1.89 0.13

SCL 50 A-dist 20.47 1.79 0.07
A-dist+Es 20.73 1.67 0.13
MI 21.18 1.35 0.11

SCL 100 A-dist 27.34 1.76 0.21
A-dist+Es 27.20 1.75 0.23
MI 28.07 1.06 0.27

SCL 200 A-dist 34.46 1.09 0.35
A-dist+Es 33.65 0.74 0.33
MI 35.53 1.45 0.37

SCL 300 A-dist 39.08 1.76 0.48
A-dist+Es 39.55 1.10 0.47
MI 38.48 1.69 0.47

SCL 400 A-dist 40.28 1.88 0.55
A-dist+Es 41.23 2.04 0.53
MI 42.23 2.15 0.54

SCL 500 A-dist 42.87 1.23 0.61
A-dist+Es 43.49 0.92 0.64
MI 43.64 1.38 0.61

SCL 600 A-dist 44.62 1.18 0.69
A-dist+Es 43.96 1.88 0.68
MI 45.61 3.32 0.66

SCL 700 A-dist 45.53 1.39 0.75
A-dist+Es 46.00 0.97 0.73
MI 45.18 1.67 0.77

SCL 800 A-dist 47.25 1.82 0.80
A-dist+Es 46.29 1.36 0.77
MI 47.13 2.05 0.78

Taula B.30: A → A
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 25.19 3.15 0.30

A-dist+Es 26.65 2.75 0.29
MI 25.40 3.01 0.29

SCL 40 A-dist 32.22 3.19 0.38
A-dist+Es 28.45 2.84 0.37
MI 30.29 2.97 0.33

SCL 50 A-dist 34.35 3.05 0.41
A-dist+Es 33.97 3.60 0.39
MI 34.18 3.56 0.36

SCL 100 A-dist 45.19 2.70 0.59
A-dist+Es 45.65 2.97 0.61
MI 42.97 2.48 0.62

SCL 200 A-dist 55.15 2.47 0.81
A-dist+Es 57.11 3.81 0.83
MI 51.05 2.90 0.87

SCL 300 A-dist 59.08 3.24 1.00
A-dist+Es 59.92 2.96 1.05
MI 59.21 3.25 1.02

SCL 400 A-dist 62.26 2.88 1.16
A-dist+Es 62.59 2.03 1.13
MI 60.29 2.28 1.13

SCL 500 A-dist 60.13 2.94 1.21
A-dist+Es 61.72 3.44 1.24
MI 60.25 2.80 1.28

SCL 600 A-dist 62.64 3.42 1.39
A-dist+Es 63.56 4.30 1.35
MI 61.55 1.43 1.34

SCL 700 A-dist 62.47 2.57 1.42
A-dist+Es 61.76 4.86 1.43
MI 61.67 1.78 1.42

SCL 800 A-dist 64.06 4.31 1.48
A-dist+Es 64.44 2.17 1.52
MI 63.43 2.34 1.49

Taula B.31: W → W
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 26.60 2.16 0.52

A-dist+Es 24.00 3.37 0.47
MI 26.20 3.16 0.44

SCL 40 A-dist 31.60 1.92 0.56
A-dist+Es 28.87 2.86 0.57
MI 26.93 4.64 0.51

SCL 50 A-dist 30.13 4.03 0.69
A-dist+Es 30.60 4.98 0.63
MI 29.80 3.82 0.67

SCL 100 A-dist 37.33 2.51 0.94
A-dist+Es 38.53 3.44 1.01
MI 39.53 2.92 0.92

SCL 200 A-dist 41.00 3.16 1.38
A-dist+Es 39.87 3.11 1.41
MI 45.13 3.51 1.38

SCL 300 A-dist 44.87 4.18 1.65
A-dist+Es 46.93 5.65 1.65
MI 44.00 3.19 1.61

SCL 400 A-dist 44.67 3.31 1.80
A-dist+Es 45.87 3.26 1.82
MI 44.40 2.74 1.80

SCL 500 A-dist 45.67 2.58 1.91
A-dist+Es 46.80 3.16 1.89
MI 47.13 3.36 1.89

SCL 600 A-dist 48.20 6.13 1.94
A-dist+Es 46.60 3.87 1.95
MI 47.07 4.53 1.93

SCL 700 A-dist 49.47 5.37 1.91
A-dist+Es 47.13 3.36 1.89
MI 48.20 6.13 1.94

SCL 800 A-dist 46.60 3.87 1.95
A-dist+Es 45.53 3.58 1.96
MI 47.07 4.53 1.93

Taula B.32: D → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 7.14 0.39 1.20

A-dist+Es 6.67 0.39 1.20
MI 4.62 0.47 1.19

SCL 40 A-dist 6.97 0.42 1.25
A-dist+Es 7.11 0.58 1.24
MI 4.75 0.35 1.26

SCL 50 A-dist 7.70 0.22 1.27
A-dist+Es 7.92 0.35 1.28
MI 6.09 0.65 1.29

SCL 100 A-dist 7.76 0.33 1.50
A-dist+Es 7.75 0.52 1.50
MI 7.66 0.59 1.52

SCL 200 A-dist 9.64 0.37 1.62
A-dist+Es 9.90 0.58 1.62
MI 10.78 0.70 1.61

SCL 300 A-dist 11.16 0.57 1.68
A-dist+Es 11.45 0.73 1.68
MI 11.75 0.58 1.67

SCL 400 A-dist 12.75 0.61 1.72
A-dist+Es 12.82 0.81 1.73
MI 12.05 0.42 1.70

SCL 500 A-dist 13.51 0.60 1.75
A-dist+Es 13.23 0.49 1.75
MI 12.81 0.93 1.74

SCL 600 A-dist 12.92 0.64 1.78
A-dist+Es 13.30 0.50 1.78
MI 13.60 0.43 1.76

SCL 700 A-dist 14.21 0.80 1.80
A-dist+Es 13.80 0.84 1.80
MI 13.62 0.78 1.78

SCL 800 A-dist 13.52 0.58 1.81
A-dist+Es 13.91 0.49 1.81
MI 14.23 0.56 1.80

Taula B.33: A → W
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 4.76 1.17 1.77

A-dist+Es 4.80 0.36 1.78
MI 4.06 0.74 1.66

SCL 40 A-dist 3.84 0.55 1.81
A-dist+Es 3.67 0.42 1.81
MI 5.08 0.41 1.87

SCL 50 A-dist 3.90 0.57 1.87
A-dist+Es 3.76 0.41 1.87
MI 5.36 0.85 1.89

SCL 100 A-dist 4.26 0.64 1.92
A-dist+Es 4.12 0.43 1.92
MI 4.54 0.59 1.95

SCL 200 A-dist 5.24 0.69 1.98
A-dist+Es 5.46 0.39 1.98
MI 6.24 0.60 1.97

SCL 300 A-dist 5.74 0.55 2.00
A-dist+Es 5.50 0.40 2.00
MI 6.45 0.77 1.99

SCL 400 A-dist 5.80 0.56 2.00
A-dist+Es 5.96 0.86 2.00
MI 7.07 0.44 2.00

SCL 500 A-dist 7.03 0.90 2.00
A-dist+Es 7.33 0.78 2.00
MI 8.33 0.66 2.00

SCL 600 A-dist 7.35 0.48 2.00
A-dist+Es 7.63 0.92 2.00
MI 8.35 0.55 2.00

SCL 700 A-dist 7.09 0.51 2.00
A-dist+Es 7.73 0.39 2.00
MI 8.21 0.56 2.00

SCL 800 A-dist 7.91 0.47 2.00
A-dist+Es 7.31 0.68 2.00
MI 8.01 0.43 2.00

Taula B.34: A → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 6.00 0.66 1.13

A-dist+Es 6.13 0.90 1.13
MI 5.39 0.57 1.21

SCL 40 A-dist 6.17 0.55 1.19
A-dist+Es 6.21 0.50 1.18
MI 4.84 0.38 1.24

SCL 50 A-dist 6.27 0.60 1.30
A-dist+Es 6.78 0.81 1.30
MI 5.72 0.59 1.32

SCL 100 A-dist 7.14 0.61 1.48
A-dist+Es 6.53 0.33 1.48
MI 6.19 0.49 1.52

SCL 200 A-dist 6.30 0.72 1.61
A-dist+Es 6.25 1.01 1.61
MI 6.44 0.89 1.60

SCL 300 A-dist 6.23 0.87 1.66
A-dist+Es 6.31 0.62 1.67
MI 6.18 0.96 1.66

SCL 400 A-dist 6.30 0.79 1.70
A-dist+Es 6.24 0.71 1.70
MI 6.19 0.98 1.70

SCL 500 A-dist 6.28 0.84 1.74
A-dist+Es 6.02 0.51 1.75
MI 5.89 0.87 1.73

SCL 600 A-dist 6.09 0.71 1.76
A-dist+Es 5.84 0.50 1.76
MI 6.05 0.77 1.76

SCL 700 A-dist 6.08 0.49 1.78
A-dist+Es 5.88 0.43 1.78
MI 5.89 0.48 1.78

SCL 800 A-dist 6.18 0.40 1.81
A-dist+Es 5.88 0.67 1.80
MI 6.06 0.79 1.80

Taula B.35: W → A
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 11.91 0.61 1.49

A-dist+Es 11.69 1.33 1.48
MI 9.40 0.96 1.43

SCL 40 A-dist 14.26 1.32 1.56
A-dist+Es 14.56 0.73 1.56
MI 11.08 0.74 1.56

SCL 50 A-dist 15.84 1.18 1.60
A-dist+Es 16.43 0.64 1.58
MI 12.77 0.66 1.62

SCL 100 A-dist 21.63 1.13 1.78
A-dist+Es 21.51 1.10 1.78
MI 20.76 0.72 1.74

SCL 200 A-dist 27.67 1.55 1.87
A-dist+Es 28.80 1.56 1.87
MI 27.93 1.02 1.87

SCL 300 A-dist 33.65 1.05 1.93
A-dist+Es 33.07 0.75 1.93
MI 31.75 1.02 1.94

SCL 400 A-dist 34.08 1.47 1.95
A-dist+Es 34.64 1.37 1.94
MI 34.94 1.29 1.95

SCL 500 A-dist 36.59 0.88 1.97
A-dist+Es 35.66 1.30 1.98
MI 35.84 1.26 1.97

SCL 600 A-dist 36.63 1.26 1.98
A-dist+Es 38.01 1.08 1.98
MI 37.25 1.36 1.98

SCL 700 A-dist 37.85 1.47 1.99
A-dist+Es 38.27 1.54 1.99
MI 38.11 1.00 1.99

SCL 800 A-dist 38.33 1.46 1.99
A-dist+Es 38.27 1.25 1.99
MI 38.80 1.68 1.99

Taula B.36: W → D
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 3.35 0.52 1.45

A-dist+Es 3.33 0.64 1.46
MI 2.94 0.61 1.82

SCL 40 A-dist 3.50 0.46 1.72
A-dist+Es 3.47 0.28 1.72
MI 3.29 0.43 1.89

SCL 50 A-dist 3.26 0.42 1.76
A-dist+Es 3.67 0.49 1.76
MI 3.15 0.50 1.91

SCL 100 A-dist 3.37 0.22 1.93
A-dist+Es 3.39 0.09 1.93
MI 3.24 0.35 1.95

SCL 200 A-dist 3.59 0.15 1.98
A-dist+Es 3.38 0.21 1.97
MI 3.58 0.18 1.98

SCL 300 A-dist 3.16 0.50 2.00
A-dist+Es 3.54 0.22 2.00
MI 3.33 0.39 1.99

SCL 400 A-dist 3.38 0.28 2.00
A-dist+Es 3.56 0.30 2.00
MI 3.44 0.09 2.00

SCL 500 A-dist 3.45 0.20 2.00
A-dist+Es 3.35 0.36 2.00
MI 3.50 0.10 2.00

SCL 600 A-dist 3.57 0.29 2.00
A-dist+Es 3.49 0.30 2.00
MI 3.44 0.31 2.00

SCL 700 A-dist 3.68 0.36 2.00
A-dist+Es 3.44 0.07 2.00
MI 3.46 0.11 2.00

SCL 800 A-dist 3.44 0.20 2.00
A-dist+Es 3.50 0.20 2.00
MI 3.44 0.13 2.00

Taula B.37: D → A
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B Experiments, taules i gràfiques addicionals

Estratègia E Acc σ Acc A-dist
SCL 30 A-dist 8.79 2.70 1.43

A-dist+Es 8.44 1.01 1.44
MI 10.31 2.42 1.46

SCL 40 A-dist 7.38 2.01 1.57
A-dist+Es 8.21 1.68 1.50
MI 8.49 1.46 1.53

SCL 50 A-dist 6.47 2.53 1.62
A-dist+Es 8.25 2.17 1.62
MI 8.10 2.39 1.55

SCL 100 A-dist 6.43 1.05 1.75
A-dist+Es 6.25 1.53 1.74
MI 8.03 2.06 1.77

SCL 200 A-dist 5.67 0.81 1.86
A-dist+Es 6.38 1.72 1.86
MI 6.67 1.03 1.88

SCL 300 A-dist 5.60 0.69 1.93
A-dist+Es 5.64 0.65 1.93
MI 6.15 1.09 1.92

SCL 400 A-dist 6.20 1.18 1.96
A-dist+Es 6.38 0.91 1.95
MI 5.99 0.67 1.93

SCL 500 A-dist 6.04 0.71 1.98
A-dist+Es 5.46 0.54 1.97
MI 6.15 1.64 1.97

SCL 600 A-dist 5.90 1.15 1.99
A-dist+Es 5.96 0.67 1.98
MI 6.01 1.05 1.98

SCL 700 A-dist 6.09 0.84 1.99
A-dist+Es 6.44 1.54 1.99
MI 5.76 0.96 1.99

SCL 800 A-dist 6.00 0.98 1.99
A-dist+Es 5.74 1.05 1.99
MI 6.79 1.18 1.99

Taula B.38: D → W
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Apèndix C

Codi rellevant

1 function [acc ,WM,CM,aD ,Es,lam] = trainSVM(domS ,domT ,domW ,pn,rbf ,

sigma ,svmc ,trans ,br,pca ,nPC ,col ,normM ,calcL ,eval)

2 % trainSVM Entrena un SVM en un domini i l’avalua en un altre

de donats segons uns paràmertes determinats

3 % [acc ,WM ,CM ,aD ,Es ,lam] = trainSVM(domS ,domT ,domW ,pn ,rbf ,sigma ,

svmc ,trans ,br ,pca ,nPC ,col ,normM ,calcL ,eval) entrena un SVM en

el domini domS i el testa en el domini domT utilitzant les

paraules de domW. Els paràmetres ténen els següents significats

:

4 % pn: Regula la proporcio d’exemples negatius que s’usa per

entrenar dels classificadrs que reconeixen cada una de les

categories .

5 % rbf: És un booleà que indica si s’usa un nucli de tipus rbf en

la classificació o no. Si és fals , s’usa un SVM lineal.

6 % sigma: En cas que rbf sigui cert , regula el paràmetre sigma

associat a aquest.

7 % ...

8 % Es: Error del classificador entrenat quan es testa amb el

domini font.

9 % lam: Valor de la lambda per als dominis domS i domT

10 % ...

11

12 % valors per defecte

13 if nargin < 4 pn = 4; end

14 if nargin < 5 rbf = 0; end

15 if nargin < 6 sigma = 23; end

16 if nargin < 7 svmc = 0.001; end

17 if nargin < 8 trans = 0; end

18 if nargin < 9 br = 0; end

19 if nargin < 10 pca = 0; end

20 if nargin < 11 nPC = 20; end

21 if nargin < 12 col = []; end

22 if nargin < 13 normM = 0; end

23 if nargin < 14 calcL = 0; end

24 if nargin < 15 eval = 0; end

25

26 % paràmetres fixats

27 nCat = 31;

28 ts = 0.7;

29 nPcat = 30;

30 lam = -1;
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31

32 if domS == domT

33 Y = load(strcat(’../ data/’,domS ,’Y.mat’),’-ascii ’);

34 H = load(strcat(’../ data/’,domS ,domW ,’Hist.mat’));

35 HM = H.HM;

36 rp = randperm(size(HM ,1));

37 Htr = HM(rp(1: floor(ts*size(HM ,1))) ,:);

38 Ytr = Y(rp(1: floor(ts*size(HM ,1))));

39 Hts = HM(rp(ceil(ts*size(HM ,1)):end) ,:);

40 Yts = Y(rp(ceil(ts*size(HM ,1)):end));

41 else

42 if domW == ’b’

43 Htr1 = load(strcat(’../ data/’,domS ,domS ,’Hist.mat’));

44 Htr2 = load(strcat(’../ data/’,domS ,domT ,’Hist.mat’));

45

46 Hts1 = load(strcat(’../ data/’,domT ,domS ,’Hist.mat’));

47 Hts2 = load(strcat(’../ data/’,domT ,domT ,’Hist.mat’));

48

49 Htr = [Htr1.HM , Htr2.HM];

50 Hts = [Hts1.HM , Hts2.HM];

51 else

52 Htr = load(strcat(’../ data/’,domS ,domW ,’Hist.mat’));

53 Hts = load(strcat(’../ data/’,domT ,domW ,’Hist.mat’));

54

55 Htr = Htr.HM;

56 Hts = Hts.HM;

57 end

58 Ytr = load(strcat(’../ data/’,domS ,’Y.mat’),’-ascii ’);

59 Yts = load(strcat(’../ data/’,domT ,’Y.mat’),’-ascii ’);

60

61 if trans > 0

62 fprintf(’Transductiu! t= %d\n’,trans);

63 Itrans = randperm(size(Yts ,1));

64 Itrans = Itrans (1: floor(trans*size(Yts ,1)));

65 Htr = [Htr;Hts(Itrans ,:)];

66 Ytr = [Ytr;zeros(size(Itrans ,2) ,1)];

67 end

68 end

69

70 nW = size(Htr ,2)

71

72 if ~isempty(col)

73 Htr = Htr(:,col);

74 Hts = Hts(:,col);

75 end

76

77 if pca == 1 % pca

78 fprintf(’Realitzant PCA ...\n’);

79 [PC ,score ,latent] = princomp ([Htr;Hts]);

80 Htr = Htr * PC(:,1:nPC);

81 Hts = Hts * PC(:,1:nPC);

82 end

83

84 if pca == 3 % fem selecció de rows

85 [PC ,score ,latent] = princomp ([Htr;Hts]);

86 H1 = Htr * PC(:,1:nPC);

87 H2 = Hts * PC(:,1:nPC);

88 tC = topCols(H1,H2 ,Ytr ,Yts ,nPcat ,eval);

89 Htr = Htr * PC(:,tC);

90 Hts = Hts * PC(:,tC);

91 end

92
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93 nW = size(Htr ,2) % sobreescriu el valor anterior!

94 if pca == 2

95 nW = nPC;

96 end

97

98 TD = data(Hts ,Yts); % dades del domini objectiu

99 Ds = data(Htr ,Ytr); % dades del domini font

100 TDJ = data([Htr ; Hts],[Ytr ; Yts]); % dades conjuntes

101

102 TM = zeros(size(Hts ,1),nCat); % matriu de marges

103 TMs = zeros(size(Htr ,1),nCat); % matriu de marges font

104 TMl = zeros(size(Htr ,1) + size(Hts ,1),nCat); % matriu de marges

conjunts

105

106 WM = zeros(nW ,nCat); % matriu de pesos

107

108 for c = 1:nCat

109 I = find(Ytr == c);

110

111 if size(I,1) == 0

112 fprintf(’La categoria %d es buida\n’,c);

113 else

114 fprintf(’Entrenant categoria %d\n’,c);

115

116 N = Htr(setxor(I,[1: size(Ytr ,1)]) ,:);

117 rn = randperm(size(N,1));

118 N = N(rn(1: min(ceil(pn*size(I,1)),size(N,1))) , : );

119

120 if pca == 2 % PCA per categories

121 [PC ,score ,latent] = princomp ([Htr(I,:) ; N ]);

122 D = data([ Htr(I,:)*PC(:,1:nPC); N*PC(:,1:nPC) ] , [

ones(size(I,1) ,1) ; -ones(size(N,1) ,1) ]);

123 else

124 D = data([ Htr(I,:) ; N ] , [ ones(size(I,1) ,1) ; -

ones(size(N,1) ,1) ]);

125 end

126

127 if rbf

128 alg = svm(kernel(’rbf’,sigma));

129 else

130 alg = svm(kernel(’linear ’));

131 end

132

133 alg.C = svmc;

134 alg.balanced_ridge = br;

135 alg.use_signed_output = 0;

136 [R A] = train(alg ,D);

137

138 A.balanced_ridge = br;

139 A.algorithm.use_signed_output =0;

140

141 if pca == 2 % PCA per categories

142 TD = data(Hts*PC(:,1:nPC),Yts);

143 TDJ = data([Htr*PC(:,1:nPC) ; Hts*PC(:,1:nPC)],[Ytr ;

Yts]);

144 Ds = data(Htr*PC(:,1:nPC),Ytr);

145 end

146

147 T = test(A,Ds);

148 TMs( : , c) = T.X;

149

150 T = test(A,TD);

121



C Codi rellevant

151 TM( : , c) = T.X;

152

153 clear wa;

154 wa = get_w(A) ’;

155 if ~isempty(wa)

156 WM( : , c) = wa;

157 else

158 fprintf(’Pesos buids a la cat %d\n’,c);

159 end

160

161 if calcL

162 [R Al] = train(alg ,D);

163 Al.balanced_ridge = br;

164 Al.algorithm.use_signed_output =0;

165 T = test(Al,TDJ);

166 TMl( : , c) = T.X;

167 end

168 end

169 end

170

171 if normM

172 TM = normMargins(TM);

173 TMs = normMargins(TMs);

174 if calcL

175 TMl = normMargins(TMl);

176 end

177 end

178

179 [V,I] = max(TMs ’); % I primer index que assoleix el màximi a cada

fila

180 R = hist(I’ - Ytr , [-2*nCat : 2*nCat ]);

181 Es = R(2* nCat + 1) / size(I,2);

182

183 if calcL

184 [V,I] = max(TMl ’);

185 R = hist(I’ - [Ytr ; Yts] , [-2*nCat : 2*nCat ]);

186 lam = R(2* nCat + 1) / size(I,2);

187 end

188

189 [V,I] = max(TM ’);

190 R = hist(I’ - Yts , [-2*nCat : 2*nCat ]);

191 CM = zeros(nCat ,nCat);

192 acc = R(2* nCat + 1) / size(I,2)

193

194 for j = 1 : size(Yts ,1)

195 CM(I(j),Yts(j)) = CM(I(j),Yts(j)) + 1;

196 end

197

198 if trans > 0 % recuperem les dades originals per calcular la a-

distancia

199 if domW == ’b’

200 Htr1 = load(strcat(’../ data/’,domS ,domS ,’Hist.mat’));

201 Htr2 = load(strcat(’../ data/’,domS ,domT ,’Hist.mat’));

202 Htr = [Htr1.HM , Htr2.HM];

203 else

204 Htr = load(strcat(’../ data/’,domS ,domW ,’Hist.mat’));

205 Htr = Htr.HM;

206 end

207

208 if ~isempty(col)

209 Htr = Htr(:,col);

210 end
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211

212 if pca == 1

213 Htr = Htr * PC(:,1:nPC);

214 end

215

216 if pca == 3

217 Htr = Htr * PC(:,tC);

218 end

219 end

220

221 aD = aDistance(Htr ,Hts);

1 function d = aDistance(vr, vb)

2 % aDistance Calcula la A- distància entre dos conjunts de

dades usant l’ algorisme O(nlogn) si són unidimensionals i

entrenant un classificadors si no és el cas.

3 % d = aDistance (vr , vb) retorna en d la A- distància entre les

distribucions vr i vb interpretant les files com a exemples i

les columnes com a atributs.

4

5 % balancegem dades

6 m = min(size(vr ,1),size(vb ,1));

7 rpr = randperm(size(vr ,1));

8 rpb = randperm(size(vb ,1));

9 vr = vr(rpr (1:m) ,:);

10 vb = vb(rpb (1:m) ,:);

11

12 if size(vr ,2) == 1

13 [e,t,r] = minT(vr,vb);

14 else

15 rbf = 0;

16 svmc = 0.001;

17 D = data([ vr ; vb] , [ ones(size(vr ,1) ,1) ; -ones(size(vb ,1)

,1) ]);

18

19 if rbf

20 alg = svm(kernel(’rbf’,sigma));

21 else

22 alg = svm(kernel(’linear ’));

23 end

24

25 alg.C = svmc;

26 alg.balanced_ridge = 0;

27 alg.use_signed_output = 0;

28 [R A] = train(alg ,D);

29

30 T = test(A,D);

31 R = (sign(T.X) - T.Y) ’;

32 H = hist(R,[ -3:3]);

33 acc = H(4)/size(T.X,1);

34 e = 1-acc;

35 end

36

37 d = 2 *(1-2*e);

1 function [e,t,r] = minT(vr,vb)

2 % minT Retorna els paràmetres i l’error del millor

classificador lineal unidimensional separant dos conjunts de

reals donats.

3 % [e,t,r] = minT(vr ,vb) retorna l’error del millor llindar en e,

el llindar mateix en t i la direcció d’ aquest llindar. Si r és
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cert , el classificador s’ha d’ interpretar com que es prediu vr

si el valor és menor que t. Si és fals , s’ interpreta que el

punt és de vr si està per sobre de t.

4

5 % red and blue ...

6 % e -> error

7 % t -> threshold

8 % r -> red to the left

9

10 sr = size(vr ,1);

11 sb = size(vb ,1);

12 st = sr + sb;

13

14 vr = sort(vr);

15 vb = sort(vb);

16

17 nr = 0; ir = 1;

18 nb = 0; ib = 1;

19

20 er = sr;

21 eb = sb;

22 done = false;

23

24 if sr < sb

25 m = sr;

26 t = min(vr(1),vb(1)) - 1;

27 r = true;

28 else

29 m = sb;

30 t = min(vr(1),vb(1)) - 1;

31 r = false;

32 end

33

34 while ~done

35 if vr(ir) < vb(ib), % avancem el red

36 nr = nr + 1;

37 % er = nb + nt - nr; error if left => red

38 % eb = nr + nt - nb; error if left => blue

39 er = er -1;

40 eb = eb +1;

41 ir = ir +1;

42 elseif vr(ir) == vb(ib),

43 nr = nr + 1;

44 nb = nb + 1;

45 % er = er +1 -1;

46 % eb = eb +1 -1;

47 ir = ir +1;

48 ib = ib +1;

49 else

50

51 nb = nb + 1;

52 er = er +1;

53 eb = eb -1;

54 ib = ib +1;

55 end

56

57 if (er < m)

58 m = er;

59 t = vr(ir -1);

60 r = true;

61 elseif (eb < m)

62 m = eb;
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63 t = vb(ib -1);

64 r = false;

65 end

66

67 if ir == sr+1 || ib == sb+1

68 done = true;

69 end

70 end

71

72 if ir < sr+1 % s’han acabat els blaus

73 m = min(m, nr);

74 if nr < m

75 t = vb(nt);

76 r = false;

77 end

78 elseif ib < sb+1

79 m = min(m, nb);

80 if nb < m

81 t = vr(nt);

82 r = true;

83 end

84 end

85

86 % if vr(ir) == vb(ib) i, per tant , ir=nt +1=ib , no afecta a l’error

...

87

88 e = m / st;

1 function P = topFeatures(domS ,domT ,domW ,npC ,eval)

2 % topFeatures Retorna els millors atributs combinant els

millors per a cada categoria.

3 % P = topFeatures (domS ,domT ,domW ,npC ,eval) retorna a P els

millors npC *# categories atributs , prenent els npC millors per a

cada categoria (sense comptar els que ja han estat

seleccionats ) segons el criteri marcat per eval. Valors 0,1,2 i

3 d’aquest paràmetre fan referència a A-distància , A-distància

+ E_s , A- distància + E_s + lambda i informació mútua ,

respectivament .

4

5 load(strcat(’../ data/’,domS ,domT ,domW ,’Feval.mat’),’M’);

6 nW = size(M,3);

7 nCat = size(M,2);

8

9 Acum = [];

10

11 for c = 1 : nCat

12 clear aM dM lM EsM MI;

13 aM(1,:) = M(1,c,:);

14 dM(1,:) = M(2,c,:);

15 lM(1,:) = M(3,c,:);

16 EsM(1,:) = M(4,c,:);

17 MI(1,:) = M(5,c,:);

18

19 I = setdiff ([1:nW],Acum); % descartem els que ja han sortit ...

20 aM = aM(I);

21 dM = dM(I);

22 lM = lM(I);

23 EsM = EsM(I);

24 MI = MI(I);

25

26 if eval == 0

27 [V In] = sort(dM ’);
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28 elseif eval == 1

29 [V In] = sort(EsM ’+dM ’);

30 elseif eval == 2

31 [V In] = sort(EsM ’+dM ’+lM ’);

32 else

33 [V In] = sort(MI ’);

34 end

35

36 Acum = [Acum , I(In(1: min(npC ,size(In ,1))))];

37

38 end

39

40 P = Acum ’;
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Apèndix D

Exemples de paraules en els
dominis

A continuació mostrem exemples d’instàncies de paraules calculades en els
dominis en que hem treballat. Això és, retalls de regions d’exemples d’entrena-
ment i test que són classificats com a una certa paraula visual.

Concretament, les figures següents mostren, cada una 10 instàncies de 10
paraules diferents de manera que cada fila correspon a una paraula. Aquestes
paraules són les 20 primeres de cada domini. Les paraules han estat rotades, de
manera que és convenient mirar aquesta figures de forma apaisada, corresponent
llavors cada columna a una paraula.
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Figura D.1: Paraules de la 1 a la 10 del domini Amazon
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Apèndix E

Paraules més rellevants
d’algunes categories

En aquest apèndix mostrem instàncies d’algunes de les paraules més rellevants
d’algunes de les categories. Els resultats no són molt evidents, ja que una sola
paraula no sol servir per reconeixer una categoria.
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