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Περίληψη 

 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται μέθοδοι διαχωρισμού σημάτων 

σε ανεξάρτητες συνιστώσες. Αφού δοθεί ο ορισμός του προβλήματος και μια 
αναφορά στις κυριότερες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, γίνεται σαφές ότι δεν 
μπορούν να σχεδιαστούν γενικές μέθοδοι διαχωρισμού σημάτων. Παρά την πληθώρα 
των πρακτικών προβλημάτων στα οποία βρίσκει εφαρμογή το μαθηματικό πρότυπο, 
δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός μιας ενιαίας μεθόδου που να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά όλες τις περιπτώσεις διαχωρισμού σημάτων. 

Ο αναγνώστης πληροφορείται για τις περιοχές έρευνας και ανάπτυξης των 
διαφόρων μεθόδων καθώς και για τις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς της 
σύγχρονης επιστήμης. Στη συνέχεια, υλοποιούνται κάποιες από αυτές τις μεθόδους 
και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης πραγματικών πειραματικών 
δεδομένων που λήφθηκαν για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής 
εργασίας. Τα αποτελέσματα εξάγονται με την χρήση και υλοποίηση αλγόριθμου 
επεξεργασίας των δεδομένων στο πρόγραμμα Matlab και μελετώνται εκτενέστερα με 
το πρόγραμμα Adobe Audition 1.5. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από 
την εφαρμογή του αλγόριθμου στα πραγματικά δεδομένα και δίνεται μια μαθηματική-
θεωρητική βάση για την βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχωρισμού σημάτων.          
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

1.1 Τί είναι η ανάλυση σε ανεξάρτητες συνιστώσες  
Ο τυφλός χωρισμός σημάτων (BSS) ή αλλιώς ανεξάρτητη ανάλυση συνιστωσών 

(ICA) είναι τεχνικές επεξεργασίας πινάκων και ανάλυσης στοιχείων που στοχεύουν 
να ανακτήσουν απαρατήρητα σήματα ή «πηγές» από τα παρατηρούμενα μίγματα,  
εκμεταλλευόμενες μόνο την υπόθεση της αμοιβαίας ανεξαρτησίας μεταξύ των 
σημάτων. Ουσιαστικά οι παρατηρήσεις λαμβάνονται στην έξοδο ενός συνόλου 
αισθητήρων, όπου κάθε αισθητήρας λαμβάνει έναν διαφορετικό συνδυασμό των 
σημάτων πηγής. Ο χαρακτηρισμός «τυφλές πηγές» δηλώνει το γεγονός ότι 1) τα 
σήματα πηγής δεν παρατηρούνται και 2) καμία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για 
το μίγμα. 

Έστω ότι βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου δύο άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα. 
Έχουμε δύο μικρόφωνα, τα οποία κρατάμε σε διαφορετικές θέσεις. Τα μικρόφωνα 
μας δίνουν δύο ηχογραφημένα χρονικά σήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να 
παραστήσουμε ως x1(t) και x2(t), με x1 και x2 τα εύρη, και t ο χρονικός δείκτης. Κάθε 
ένα από αυτά τα ηχογραφημένα σήματα είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα των 
σημάτων ομιλίας που εκπέμπονται από τους δύο ομιλητές, τα οποία παριστάνουμε με 
s1(t) και s2(t). Θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε αυτό ως γραμμική εξίσωση: 

1 11 1 12 2( )x t a s a s= +  

2 21 1 22 2( )x t a s a s= +  

όπου α11, α12, α21, και α22 είναι μερικές παράμετροι που εξαρτώνται από τις 
αποστάσεις των μικροφώνων από τους ομιλητές. Θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν θα 
μπορούσαμε τώρα να υπολογίσουμε τα δύο αρχικά λεκτικά σήματα s1(t) και s2(t), 
χρησιμοποιώντας μόνο τα ηχογραφημένα σήματα x1(t) και x2(t). Αυτό καλείται 
πρόβλημα κοκτέιλ-συμβαλλόμενων μερών. 

Πραγματικά, εάν ξέραμε τις παραμέτρους αij, θα μπορούσαμε να λύσουμε το 
παραπάνω σύστημα γραμμικών εξισώσεων με τις κλασσικές μεθόδους. Το 
αξιοσημείωτο είναι, εντούτοις, ότι εάν δεν γνωρίζουμε τα αij, το πρόβλημα είναι 
σημαντικά πιο δύσκολο. 

Μια προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος θα ήταν να 
χρησιμοποιήσουμε κάποιες πληροφορίες για τις στατιστικές ιδιότητες των si(t) 
σημάτων για να υπολογίσουμε τα αii. Ουσιαστικά, θεωρείται ότι είναι αρκετό να 
υποθέσουμε ότι τα s1(t) και s2(t), σε κάθε στιγμιαίο t, είναι στατιστικώς ανεξάρτητα. 
Αυτό δεν είναι μια φανταστική υπόθεση σε πολλές περιπτώσεις, και δεν χρειάζεται να 
είναι ακριβώς αληθινή στην πράξη. Η πρόσφατα αναπτυγμένη τεχνική ανεξάρτητης 
ανάλυσης συνιστωσών, ή ICA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει τα αij 
βασιζόμενη στις πληροφορίες της ανεξαρτησίας τους, η οποία μας επιτρέπει να 
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διαχωρίσουμε τα δύο αρχικά σήματα της πηγής s1(t) και s2(t) από τα μίγματά τους 
x1(t) και x2(t). 

Επίσης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές των νευρωνικών 
δικτύων στην επεξεργασία σήματος και έτσι χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή των 
αρχικών σημάτων πηγής.  Ο στόχος είναι να βρεθεί ένα αντίστροφο νευρωνικό 
σύστημα (που καλείται επίσης σύστημα αναδημιουργίας), για να δούμε εάν υπάρχει 
και είναι σταθερό και να υπολογιστούν τα αρχικά σήματα εισαγωγής με αυτόν τον 
τρόπο. Αυτή η εκτίμηση εκτελείται βάσει μόνο των παρατηρούμενων σημάτων 
εξόδου όπου κάποια προγενέστερη γνώση για το σύστημα και τις στοχαστικές 
ιδιότητες των σημάτων πηγής είναι διαθέσιμη. 

 Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν τέσσερα θεμελιώδη προβλήματα: 

1) η επίλυση του προβλήματος (στην πραγματικότητα, αυτό υπονοεί την ύπαρξη 
του αντίστροφου συστήματος ή/και αναγνωρισιμότητα του συστήματος) [60], [62], 
[63]. 

2) η σταθερότητα του αντίστροφου προτύπου [46], [33], [64].  

3) η σύγκλιση του αλγορίθμου εκμάθησης και της ταχύτητάς του με το σχετικό 
πρόβλημα για το πώς να αποφύγει παγίδευση στα τοπικά ελάχιστα  

4) η ακρίβεια των αναδημιουργημένων σημάτων πηγής [41], [47]. 

 Αν και πρόσφατα πολλοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί που είναι σε θέση να 
χωρίσουν επιτυχώς τα σήματα πηγής, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που 
μελετώνται. 

1) Ανάπτυξη των αλγορίθμων εκμάθησης που λειτουργούν: 

α) στο πλαίσιο των μη γεωστατικών περιβαλλόντων  

b) όταν ο αριθμός των σημάτων πηγής είναι άγνωστος  

γ) όταν αλλάζει δυναμικά ο αριθμός σημάτων πηγής, όπου οι ιδιότητες των μη 
γεωστατικών δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. 

2) Οι βέλτιστες επιλογές της μη γραμμικής ενεργοποίησης λειτουργούν όταν οι 
κατανομές των πηγών είναι άγνωστες και τα μίγματα περιέχουν υπό-γκαουσσιανές 
και υπέρ-γκαουσσιανές πηγές. 

3) Επιρροή των πρόσθετων θορύβων και των μεθόδων για την ακύρωση ή τη 
μείωσή του. 

4) Σφαιρική ανάλυση σταθερότητας και σύγκλισης των αλγορίθμων εκμάθησης. 

5) Στατιστική αποδοτικότητα των αλγορίθμων εκμάθησης. 

6) Βέλτιστη στρατηγική για την παράμετρο ποσοστού εκμάθησης, ειδικά σε ένα 
μη γεωστατικό περιβάλλον. 

Μια άμεση προσέγγιση για να λύσει το πρόβλημα είναι η ακόλουθη: 
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1) Σχεδιασμός κατάλληλων προτύπων νευρωνικών δικτύων για το αντίστροφο 
(χωρισμού) πρόβλημα. 

2) Διατύπωση μιας κατάλληλης συνάρτησης απώλειας (που καλείται επίσης 
αντίθεσης, κόστους, ή συνάρτηση ενέργειας) έτσι ώστε η σφαιρική ελαχιστοποίηση ή 
η μεγιστοποίηση αυτής της συνάρτησης εγγυάται το σωστό χωρισμό ή την 
αποσυνέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, αυτό εγγυάται τη στατιστική ανεξαρτησία των 
σημάτων εξόδου ή/και του χωρικού και χρονικού αποσυντονισμού των σημάτων.  

3) Εφαρμογή μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης για να παραγάγουμε τους 
αλγόριθμους εκμάθησης. Υπάρχουν πολλές τεχνικές βελτιστοποίησης βασισμένες 
στον στοχαστικό αλγόριθμο καθόδου κλίσης, όπως ο συζευγμένος αλγόριθμος 
κλίσης, quasi-Newton μέθοδος, και ούτω καθεξής.  

 

1.2 Εφαρμογές της ICA μεθόδου 

Η ανεξάρτητη ανάλυση συνιστωσών αναπτύχθηκε αρχικά για να εξετάσει τα 
προβλήματα που είναι στενά συνδεδεμένα στο πρόβλημα κοκτέιλ-συμβαλλόμενων 
μερών. Από την πρόσφατη αύξηση ενδιαφέροντος για την ICA, έχει γίνει σαφές ότι 
αυτή η αρχή έχει επίσης πολλές άλλες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. 

Θεωρούμε, παραδείγματος χάριν, τις ηλεκτρικές καταγραφές της δραστηριότητας 
εγκεφάλου όπως δίνονται από ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Το στοιχείο 
EEG αποτελείται από τις καταγραφές των ηλεκτρικών δυναμικών σε πολλές 
διαφορετικές θέσεις στο κρανίο. Αυτά τα δυναμικά παράγονται πιθανώς με τη μίξη 
μερικών ελλοχευόντων συνιστωσών της δραστηριότητας του εγκεφάλου. Αυτή η 
κατάσταση είναι αρκετά παρόμοια με το πρόβλημα κοκτέιλ-συμβαλλόμενων μερών: 
θα επιθυμούσαμε να βρούμε τις αρχικές συνιστώσες της δραστηριότητας του 
εγκεφάλου, αλλά μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε τα μίγματα των συνιστωσών. Η 
ICA μπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του 
εγκεφάλου δίνοντας πρόσβαση στις ανεξάρτητες συνιστώσες του. 

Άλλη, πολύ διαφορετική εφαρμογή της ICA είναι στην εξαγωγή χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων. Ένα θεμελιώδες πρόβλημα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος είναι 
να βρεθούν κατάλληλες απεικονίσεις για την εικόνα, τον ήχο ή άλλο είδος δεδομένων 
για στόχους όπως η συμπίεση και η απαλοιφή του θορύβου. Οι απεικονίσεις 
δεδομένων είναι συχνά βασισμένες σε (διακριτούς) γραμμικούς μετασχηματισμούς. 
Οι τυποποιημένοι γραμμικοί μετασχηματισμοί που χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
επεξεργασία εικόνας είναι οι Fourier, Haar, μετατροπές συνημίτονου κλπ. Κάθε ένας 
από αυτούς έχει τις ευνοϊκές ιδιότητές του [9].  

Όσον αφορά την ψηφιακή επεξεργασία ήχου, έχουμε εφαρμογή της ICA στο 
διαχωρισμό του χαρακτηριστικού ήχου της μηχανής αυτοκινήτου από 
διαστρεβλωμένες μετρήσεις. Αυτές οφείλονται τόσο στην δόνηση των κινούμενων 
τμημάτων της περιστρεφόμενης μηχανής όσο και σε θορύβους από το περιβάλλον 
που λαμβάνουν χώρα οι μετρήσεις. Ο διαχωρισμός τους πραγματοποιείται με βάση 
μια bilinear μορφή που είναι βασισμένη στον στιγμιαίο χωρισμό πηγής όσον αφορά 
την ακουστική μίξη, ενώ για την δονητική μίξη χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος των 
Nguyen Thi και Jutten [33]. 
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1.3 Συμπεράσματα 

Η ICA ή BSS μέθοδος είναι μια πολύ γενικής χρήσης στατιστική τεχνική στην 
οποία τα παρατηρούμενα τυχαία δεδομένα μετασχηματίζονται γραμμικά στις 
συνιστώσες που είναι κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο ανεξάρτητες μεταξύ τους, και 
ταυτόχρονα έχουν «ενδιαφέρουσες» κατανομές. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν 
αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι και τεχνικές τυφλού διαχωρισμού πηγών για την 
εξυπηρέτηση διαφόρων εφαρμογών. Η ανάγκη χρήσης τέτοιων μεθόδων προήλθε από 
εφαρμογές σε πρακτικά προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων, μερικά από τα 
οποία αναφέραμε προηγουμένως. 

  

1.4 Οργάνωση της εργασίας 

Η διπλωματική εργασία έχει αναπτυχθεί σε 7 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 
παρουσιάζεται το πρόβλημα του τυφλού διαχωρισμού σημάτων ή αλλιώς η ανάλυση 
σε ανεξάρτητες συνιστώσες και ορισμένες εφαρμογές της ICA μεθόδου. Στο 
κεφάλαιο 2 γίνεται μια επισκόπηση στην θεωρία πιθανοτήτων που είναι η θεωρητική 
βάση για την κατανόηση του προβλήματος και στις στοχαστικές διαδικασίες, ενώ στο 
κεφάλαιο 3 δίνεται ο βασικός ορισμός του ICA προτύπου και ιδιότητες του. Στο 
κεφάλαιο 4 περιγράφονται διάφορες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι 
σήμερα για την προσέγγιση του προβλήματος. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τεχνικές 
προεπεξεργασίας των δεδομένων με σκοπό να απλοποιήσουν την εφαρμογή του 
αλγόριθμου επεξεργασίας σε αυτά. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται ο κύριος 
αλγόριθμος επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων καθώς και τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του σε αυτά. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 
παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την χρήση των 
μεθόδων και της εφαρμογής του αλγόριθμου στα δεδομένα.  

 

Κεφάλαιο 2 

Πιθανότητες και στοχαστικές διαδικασίες 
 
2.1 Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι δύο κατηγορίες σημάτων: η πρώτη κατηγορία χαρακτηρίζεται 
από ντετερμινιστικές (αιτιοκρατικές) ακουστικές κυματώσεις, ενώ η δεύτερη 
χαρακτηρίζεται από στοχαστικές κυματώσεις. Σε ένα ντετερμινιστικό σήμα κάθε τιμή 
μπορεί να προβλεφθεί από προηγούμενες τιμές. Αντίθετα, τα στοχαστικά σήματα 
είναι τυχαία και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από μια απλή μαθηματική εξίσωση 
ή να προβλεφθούν επόμενες τιμές. Παραδείγματα ντετερμινιστικών και στοχαστικών 
κυματώσεων δίνονται στην παρακάτω εικόνα, όπου δίνονται ένα σήμα ημιτόνου και 
το ίδιο σήμα με τυχαίο προσθετικό θόρυβο. 
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Ντετερμινιστικό (ημίτονο) και στοχαστικό κυματοειδές 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συλλογή τέτοιων 

σημάτων, παρά η μελέτη συγκεκριμένων τιμών τους. Η συλλογή τέτοιων σημάτων 
ονομάζεται τυχαία διαδικασία. 
 

2.2 Χώροι Πιθανοτήτων 
Για τον τυπικό ορισμό της πιθανότητας θεωρούμε ένα δειγματικό χώρο S, που 

αποτελεί το σύνολο των αποτελεσμάτων ενός πειράματος μαζί με το κενό. Κάθε 
σημείο του S ονομάζεται δειγματικό σημείο και κάθε σύνολο δειγματικών σημείων 
ονομάζεται γεγονός. Η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός Α ισούται με το πλήθος των 
ευνοϊκών αποτελεσμάτων προς το πλήθος των 
δυνατών αποτελεσμάτων. Προφανώς ισχύει 

P(s)=1   P(A)≥0 
Η πιθανότητα της ένωσης δύο γεγονότων Α και Β είναι 

( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B∪ = + − ∩  
όπου A B∩  είναι η τομή των δυο γεγονότων. Η εξαρτημένη πιθανότητα του B, 
δεδομένου του A είναι 

( )( | )
( )

P B AP B A
P A
∩

≡  

Από τον ορισμό της εξαρτημένης πιθανότητας προκύπτει μια από τις πιο σημαντικές 
σχέσεις της θεωρίας πιθανοτήτων, ο νόμος του Bayes 

( ) ( | )( | )
( )

P B P A BP B A
P A
⋅

≡  

 
Από τον παραπάνω νόμο προκύπτει η ανεξαρτησία των ενδεχομένων Α και Β που 
δίνεται από τον τύπο 

( ) ( ) ( )P A B P A P B∩ = ⋅  

και που θα αναλυθεί πιο διεξοδικά παρακάτω. 
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2.3 Τυχαίες Μεταβλητές και Συνεχείς Κατανομές 
Μια τυχαία μεταβλητή είναι η απεικόνιση των δειγματικών σημείων από ένα 

δειγματικό χώρο ενός πειράματος σε μια πραγματική αριθμητική γραμμή. Μεγέθη 
που σχετίζονται με μια τυχαία μεταβλητή x είναι η συνάρτηση αθροιστικής 
κατανομής (cumulative distribution function ή CDF) 

' ( ) ( ' )xF x P x x≡ ≤  
όπου ( ' )P x x≤  είναι η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή 'x  να είναι μικρότερη ή ίση 
του x και η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function ή PDF) 

' '( ) [ ( )]x x
df x F x
dx

≡  

Η παραπάνω σχέση με το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής ανάλυσης δίνει 

' ' '( ' ) ( ) ( ) ( )
b

x x x
a

P a x b F b F a f dξ ξ< ≤ = − ≡ ∫  

Σε κάθε CDF υπάρχουν κάποιες παράμετροι που περιγράφουν την μορφή της 
κατανομής. Κυριότερες είναι η μέση τιμή μ, η διασπορά Var και η τυπική απόκλιση 
σ. 

' ' ( )x xx f x dxμ
∞

−∞

= ⋅∫  

2
' '( ') ( ) ( )x xVar x x f x dxμ

∞

−∞

= − ⋅∫  

( ')Var xσ =  
Εισάγουμε ακόμη τις έννοιες της εξαρτημένης CDF (conditional CDF) 

'
( ' , )( | ) ( ' | )

( )x
P x x DF x D P x x D

P D
≤

≡ ≤ =  

και της εξαρτημένης PDF (conditional PDF) 

' '( | ) [ ( | )]x x
df x D F x D
dx

≡  

όπου D είναι ένα οποιοδήποτε αποτέλεσμα (γεγονός ή δειγματικό σημείο) του x’ με 
μη μηδενική πιθανότητα. 
 

2.4 Πολλαπλές Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές 
Όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, για παράδειγμα οι x 

και y, τότε αυτές προέρχονται από διαφορετικούς δειγματικούς χώρους. Προφανώς, η 
από κοινού συνάρτηση αθροιστικής κατανομής (Joint CDF), θα δίνεται από τη σχέση 

' ( , ) ( ' , ' )xF x y P x x y y≡ ≤ ≤  
όπου ( ' , ' )P x x y y≤ ≤  είναι η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή 'x  και 'y  να είναι 
μικρότερη ή ίση του x  και y αντίστοιχα και η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας (Joint PDF) 

2

' ' '( , ) [ ( , )]x x yf x y F x y
x y
∂

≡
∂ ∂
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Ομοίως με τις κατανομές μιας μεταβλητής στις πολλαπλών μεταβλητών κατανομές 
ορίζεται η παράμετρος της μέσης τιμής E του ζεύγους μεταβλητών g(x,y), 

' '{ ( ', ')} ( , ) ( , )x yE g x y g x y f x y dxdy
∞ ∞

−∞ −∞

= ⋅∫ ∫  

Για g(x,y)=x και g(x,y)=y παίρνουμε αντίστοιχα 

' ' ' ( , )x x yx f x y dxμ
∞

−∞

= ⋅∫  

' ' ' ( , )y x yy f x y dyμ
∞

−∞

= ⋅∫  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μέση τιμή της g(x,y)= ( )( )x yx yμ μ− − , η οποία 
ονομάζεται συνδιακύμανση cx’y’ (covariance) δίνεται από τη σχέση 

' ' ' ' ' ' ' '{( ' )( ' )} ( ' )( ' ) ( , )x y x y x y x yc E x y x y f x y dxdyμ μ μ μ
∞

−∞

= − − = − − ⋅∫  

Η συσχέτιση (correlation) μεταξύ των μεταβλητών x και y είναι 

' ' ' ' ( , )x y x yr x y f x y dxdy
∞ ∞

−∞ −∞

= ⋅ ⋅∫ ∫  

Η διασπορά ( ')Var x  και η τυπική απόκλιση 'xσ  δίνονται από τις σχέσεις 

'( ') {( ' )}xVar x E x μ= −  

' ( ')x Var xσ =  
Με αντίστοιχο τρόπο ορίζονται και τα ( ')Var y και 'yσ . 
Οι τυχαίες μεταβλητές 'x και 'y ονομάζονται ασυσχέτιστες ή ορθογώνιες αν 

' ' 0x yc = . 
Στις εφαρμογές έχουμε μια πληθώρα τυχαίων μεταβλητών όπως για παράδειγμα τις 

1 2' , ' ,... 'Nx x x  , τα οποία ομαδοποιούνται σε τυχαία διανύσματα  

1 2' [ ' , ' ,... ' ]T
Nx x x x≡  

Έτσι η PDF που σχετίζεται με το διάνυσμα αυτό θα δίνεται από τη σχέση 
1 2' 1 2 ', ' ,..., ' 1 2( ' , ' ,... ' ) ( ' , ' ,... ' )

Nx N x x x Nf x x x f x x x≡  
Οι πράξεις μεταξύ των τυχαίων διανυσμάτων ακολουθούν τους νόμους της 
αριθμητικής των πινάκων. Επαναλαμβάνουμε ότι το εσωτερικό γινόμενο ή νόρμα του 
διανύσματος 'x είναι 

2 2

1
' ' '

N
T

i
i

x x x x
=

= ⋅ = ∑  

Το εσωτερικό γινόμενο είναι και το ίδιο μια τυχαία μεταβλητή. Αντίθετα με το 
εσωτερικό, το εξωτερικό γινόμενο είναι το ' 'Tx x , που δημιουργεί τον τυχαίο πίνακα, 
τα (i,j) στοιχεία του οποίου είναι η τυχαία μεταβλητή xi’xj’. Η μέση τιμή του 
διανύσματος είναι 

1' ' '{ '} [ ... ]
N

T
x x xE xμ μ μ= =  

Για το διάνυσμα 'x  ορίζεται ο πίνακας αυτοσυσχέτισης 'xR  (autocorrelation 
matrix), όπου κάθε στοιχείο του είναι η συσχέτιση των μεταβλητών xi’ και xj’, 
δηλαδή 

' { ' ' }T
xR E x x≡  
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Επίσης ορίζεται ο πίνακας συνδιακύμανσης 'xC  (covariance matrix), που δίνεται από 
τη σχέση 

' ' '{( ' ) ( ' ) }T
x x xC E x xμ μ≡ − ⋅ −  

 

2.5 Ορισμός και θεμελιώδεις ιδιότητες της ανεξαρτησίας   

Για να καθορίσουμε την έννοια της ανεξαρτησίας, θεωρούμε δύο τυχαίες 
μεταβλητές y1 και y2. Βασικά, οι μεταβλητές y1 και y2 θεωρούνται ανεξάρτητες εάν οι 
πληροφορίες για την τιμή του y1 δεν δίνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες για την τιμή 
του y2, και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει με τις μεταβλητές s1, s2 αλλά όχι με τις 
μεταβλητές μιγμάτων x1, x2. 

Τεχνικά, η ανεξαρτησία μπορεί να καθοριστεί από τις πυκνότητες πιθανότητας. 
Συμβολίζουμε με p(y1,y2) την κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (pdf) των y1 
και y2. Συμβολίζουμε επιπλέον με p1(y1) την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του 
y1, όταν είναι μόνο του: 

1 1 1 2 2( ) ( , )p y p y y dy= ∫  

και ομοίως για το y2. Κατόπιν ορίζουμε τα y1 και y2 ως ανεξάρτητα εάν και μόνο εάν 
η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι παραγοντοποιήσιμη με τον 
ακόλουθο τρόπο: 

1 2 1 1 2 2( , ) ( ) ( )p y y p y p y= ⋅  

Αυτός ο ορισμός επεκτείνεται φυσικά για οποιοδήποτε αριθμό n τυχαίων 
μεταβλητών, οπότε σε αυτή την περίπτωση η κοινή πυκνότητα πρέπει να είναι ένα 
γινόμενο n όρων, όπως παρακάτω 

1

( ) ( )
m

j j
j

p s p s
=

=∏  

Ο ορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει μια σημαντικότερη 
ιδιότητα των ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο 
συναρτήσεις, h1 και h2, έχουμε πάντα 

1 1 2 2 1 1 2 2{ ( ) ( )} { ( )} { ( )}E h y h y E h y E h y=  

Επίσης, μια πιο αδύναμη μορφή ανεξαρτησίας είναι η μη-συσχέτιση.Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, δύο τυχαίες μεταβλητές 'x και 'y ονομάζονται ασυσχέτιστες 
αν ' ' 0x yc = ,δηλαδή αν ισχύει η σχέση 

{ ' '} { '} { '} 0E x y E x E y− =  
 

 Εάν οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, τότε είναι και ασυσχέτιστες, ενώ δεν ισχύει 
το αντίστροφο. Παραδείγματος χάριν, έστω ότι (y1, y2) είναι μια διακριτή εκτίμηση 
και ακολουθεί μια τέτοια κατανομή ώστε το ζευγάρι έχει πιθανότητα 1/4 για 
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οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες τιμές: (0,1), (0, −1), (1,0), (−1,0). Κατόπιν τα y1 και 
y2 είναι ασυσχέτιστα, αφού ισχύει 

2 2 2 2
1 2 1 2

1{ } 0 { } { }
4

E y y E y E y= ≠ =  

και έτσι οι μεταβλητές δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητες. 

 

Κεφάλαιο 3 

Ανάλυση Σε Ανεξάρτητες Συνιστώσες 
 

3.1 Ορισμός της ICA  

Για να ορίσουμε αυστηρά την ICA ([4], [65])  υποθέτουμε ότι παρατηρούμε n 
γραμμικά μίγματα x1,…, xn των ανεξάρτητων συνιστωσών n 

1 1 2 2 ...j j j jn nx a s a s a s= + + + , για όλα τα j. 

Στο ICA μοντέλο, υποθέτουμε ότι κάθε μίγμα xj καθώς επίσης και κάθε 
ανεξάρτητη συνιστώσα sk είναι μια τυχαία μεταβλητή, αντί ενός κατάλληλου 
χρονικού σήματος. Οι παρατηρούμενες τιμές xj(t), π.χ., τα σήματα μικροφώνων στο 
πρόβλημα συμβαλλόμενων μερών κοκτέιλ, είναι τώρα ένα δείγμα αυτής της τυχαίας 
μεταβλητής. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και οι 
μεταβλητές μιγμάτων και οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν μέση τιμή μηδέν: Εάν 
αυτό δεν ισχύει, τότε οι παρατηρούμενες μεταβλητές xi μπορούν πάντα να 
κεντροθετηθούν με την αφαίρεση του δείγματος μέσης τιμής, το οποίο κάνει το 
πρότυπο μηδενικού-μέσου όρου. 

Το ανωτέρω μοντέλο μίξης γράφεται σε μορφή πινάκων ως ακολούθως 

x=As                                   

όπου Α η μήτρα με στοιχεία αij. 

Το ICA πρότυπο είναι ένα παραγωγικό πρότυπο, που σημαίνει ότι περιγράφει πώς 
τα παρατηρούμενα δεδομένα παράγονται με μια διαδικασία μίξης των συνιστωσών si. 
Οι ανεξάρτητες συνιστώσες είναι αφανείς μεταβλητές, που σημαίνει ότι δεν μπορούν 
να παρατηρηθούν άμεσα. Επίσης η μήτρα μίξης υποτίθεται ότι είναι άγνωστη. Ό, τι 
παρατηρούμε είναι το τυχαίο διάνυσμα x και πρέπει να υπολογίσουμε και το Α και το 
s χρησιμοποιώντας το. Αυτό πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν γενικότερες 
υποθέσεις. 

Η αφετηρία για την ICA είναι η πολύ απλή υπόθεση ότι οι συνιστώσες si είναι 
στατιστικώς ανεξάρτητες. Επίσης, για απλότητα, υποθέτουμε ότι η άγνωστη μήτρα 
μίξης είναι τετράγωνη. Κατόπιν, μετά τον υπολογισμό της μήτρας Α, μπορούμε να 
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υπολογίσουμε τον αντίστροφό της, έστω W, και να λάβουμε την ανεξάρτητη 
συνιστώσα απλά από τον τύπο: 

s=Wx 

Σε πολλές εφαρμογές, θα ήταν ρεαλιστικότερο να υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιος 
θόρυβος στις μετρήσεις ([11], [15]), το οποίο θα σήμαινε έναν προστιθέμενο όρο 
θορύβου στο πρότυπο. Για απλότητα, παραλείπουμε οποιουσδήποτε όρους θορύβου, 
δεδομένου ότι η εκτίμηση του χωρίς θόρυβο προτύπου είναι αρκετά δύσκολη από 
μόνη της, και φαίνεται να είναι ικανοποιητική για πολλές εφαρμογές. 

 

3.2 Ασάφειες της ICA 

Στο ICA πρότυπο ισχύουν οι ακόλουθες ασάφειες: 

1. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις διασπορές (ενέργειες) των ανεξάρτητων 
συνιστωσών. 

Ο λόγος είναι ότι, και το s και το Α είναι άγνωστα, οποιοσδήποτε βαθμιδωτός 
πολλαπλασιαστής σε μία από τις πηγές si θα μπορούσε πάντα να ακυρωθεί με τη 
διαίρεση της αντίστοιχης στήλης ai του A από τον ίδιο. Κατά συνέπεια, μπορούμε να 
διορθώσουμε αρκετά τα μεγέθη των ανεξάρτητων συνιστωσών  δεδομένου ότι είναι 
τυχαίες μεταβλητές. Ο φυσικότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να υποτεθεί ότι κάθε 
μία έχει διασπορά μονάδα: Ε{si

2}=1. Κατόπιν η μήτρα A προσαρμόζεται στις ICA 
μεθόδους λύσης λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον περιορισμό. Αυτή η ασάφεια είναι, 
ευτυχώς, ασήμαντη στις περισσότερες εφαρμογές. 

2. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε την σειρά των ανεξάρτητων συνιστωσών. 

Ο λόγος είναι ότι, πάλι s και Α είναι άγνωστα. Μπορούμε ελεύθερα να αλλάξουμε 
την σειρά των ανεξάρτητων συνιστωσών και να καλέσουμε οποιαδήποτε από αυτές 
ως πρώτη. Τυπικά, μια μήτρα παραλλαγής Ρ και το αντίστροφό της μπορούν να 
αντικατασταθούν στο πρότυπο που δίνει x=AP-1Ps. Τα στοιχεία των Ρs είναι οι 
αρχικές ανεξάρτητες μεταβλητές sj, αλλά σε άλλη σειρά. Η μήτρα ΑΡ-1 είναι ακριβώς 
μια νέα άγνωστη μήτρα μίξης, που λύνεται από τους αλγόριθμους ICA. 

 

3.3 Απεικόνιση της ICA 

Για να παραστήσουμε το ICA πρότυπο με στατιστικούς όρους, θεωρούμε δύο 
ανεξάρτητες συνιστώσες που έχουν τις ακόλουθες ομοιόμορφες κατανομές: 

1 3
( ) 2 3

0

i
i

s
p s

ύ

αν

αλλο

⎧ ⎫≤⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

Η σειρά των τιμών για αυτήν την ομοιόμορφη κατανομή επιλέχτηκε ώστε να 
καταστήσει το μέσο όρο μηδέν και τη διασπορά ίση με ένα, ώστε να απλοποιηθεί το 
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μοντέλο μίξης. Η κοινή πυκνότητα των s1 και s2 είναι τότε ομοιόμορφη σε ένα 
τετράγωνο. Αυτό προκύπτει από το βασικό ορισμό ότι η κοινή πυκνότητα δύο 
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ακριβώς το γινόμενο των ξεχωριστών πυκνοτήτων 
τους, δηλαδή πρέπει να υπολογίσουμε απλά το γινόμενό τους.  

Αναμιγνύουμε τώρα αυτές τις δύο ανεξάρτητες συνιστώσες. Έστω ότι παίρνουμε 
την παρακάτω μήτρα μίξης Α0 

0

2 3
2 1
⎛ ⎞

Α = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Έτσι παίρνουμε δύο μεμειγμένες μεταβλητές, x1 και x2. Όπως φαίνεται από το 
παρακάτω σχήμα οι τυχαίες μεταβλητές x1 και x2 δεν είναι ανεξάρτητες και ένας 
εύκολος τρόπος να το δει κανείς αυτό είναι να εξετάσει, εάν είναι δυνατό να 
προβλεφθεί η τιμή μιας εξ αυτών, έστω της x2, από την τιμή της άλλης. Σαφώς εάν η 
x1 τείνει σε μια από τις μέγιστες ή ελάχιστες τιμές της, κατόπιν αυτό καθορίζει 
απόλυτα την τιμή της x2. Δεν είναι επομένως ανεξάρτητες. (Για τις μεταβλητές s1 και 
s2 συμβαίνει το αντίθετο. Από το σχήμα μπορεί να φανεί ότι η γνώση της τιμής της s1 
δεν προσδιορίζει με κάποιο τρόπο την τιμή της s2.) 

Το πρόβλημα του υπολογισμού του μοντέλου δεδομένων ICA είναι τώρα να 
υπολογιστεί η μήτρα μίξης A0 χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα μίγματα x1 και x2. Αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει διαισθητικά 
από το παρακάτω σχήμα. Οι άκρες του παραλληλογράμμου είναι στις κατευθύνσεις 
των στηλών του Α. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε, σε γενικές γραμμές, να 
υπολογίσουμε το ICA πρότυπο εκτιμώντας πρώτα την κοινή πυκνότητα των x1 και x2, 
και έπειτα να εντοπίζουμε τις άκρες. Έτσι, το πρόβλημα φαίνεται να έχει μια λύση. 
Ωστόσο, μια τέτοια μέθοδος λειτουργεί μόνο για μεταβλητές με ομοιόμορφες 
κατανομές και έχει πολύ υπολογιστικό φόρτο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, 
αναπτύσσουμε πιο γενικές μεθόδους  για την εκτίμηση του ICA προτύπου στη 
συνέχεια.  

Η κοινή κατανομή των ανεξάρτητων συνιστωσών s1 και s2 με ομοιόμορφες 
κατανομές. Οριζόντιος άξονας: s1. Κάθετος άξονας: s2. 
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Η κοινή κατανομή των παρατηρούμενων μίξεων x1 και x2. Οριζόντιος άξονας: x1. 
Κάθετος άξονας: x2. 

 

3.4 Οι γκαουσσιανές μεταβλητές είναι απαγορευμένες 

Για να είναι δυνατή η ICA πρέπει οι ανεξάρτητες συνιστώσες να είναι μη 
γκαουσσιανές. Για να δούμε γιατί οι ισχύει αυτό, υποθέτουμε ότι η μήτρα μίξης είναι 
ορθογώνια και τα si είναι γκαουσσιανά. Κατόπιν τα x1 και x2 είναι γκαουσσιανά, 
ασυσχέτιστα, και μοναδιαίας διασποράς. Η κοινή πυκνότητά τους δίνεται από τον 
τύπο 

2 2
1 2

1 2
1( , ) exp( )

2 2
x xp x x

π
+

= −  

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ότι η πυκνότητα είναι απολύτως συμμετρική. 
Επομένως, δεν περιέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις κατευθύνσεις των στηλών 
της μήτρας μίξης Α. Γι αυτό η Α δεν μπορεί να υπολογιστεί και η ICA δεν έχει λύση. 
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Η πολυμεταβλητή κατανομή των δύο ανεξάρτητων γκαουσσιανών μεταβλητών  

 

Κεφάλαιο 4 

Μέθοδοι για την εκτίμηση του ICA προτύπου 
 

4.1 Τυφλός διαχωρισμός σημάτων χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της 
μη γκαουσσιανότητας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίς μη γκαουσσιανότητα η εκτίμηση του ICA 
προτύπου δεν είναι δυνατή, αλλά αυτή η ιδιότητα είναι βασική προϋπόθεση για τον 
υπολογισμό του. Στο μεγαλύτερο μέρος της κλασσικής στατιστικής θεωρίας, οι 
τυχαίες μεταβλητές υποτίθεται ότι έχουν γκαουσσιανές κατανομές, αποκλείοντας 
κατά συνέπεια οποιεσδήποτε μεθόδους σχετικές με ICA. 

Το κεντρικό θεώρημα ορίου, ένα κλασσικό αποτέλεσμα στη θεωρία πιθανοτήτων, 
λέει ότι η κατανομή ενός αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών τείνει προς 
μια γκαουσσιανή κατανομή, υπό ορισμένες συνθήκες. Κατά συνέπεια, ένα άθροισμα 
δύο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών έχει συνήθως μια κατανομή που είναι πιο 
κοντά σε γκαουσσιανή από οποιεσδήποτε από τις δύο αρχικές τυχαίες μεταβλητές. 

Τώρα υποθέτουμε ότι το διάνυσμα δεδομένων x κατανέμεται σύμφωνα με την 
εξίσωση x=As, δηλαδή είναι ένα μίγμα ανεξάρτητων συνιστωσών. Για απλότητα, 
υποθέτουμε σε αυτό το σημείο ότι όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν τις ίδιες 
κατανομές. Για να υπολογίσουμε μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες, θεωρούμε 
έναν γραμμικό συνδυασμό των xi που τον συμβολίζουμε με T

i ii
y w x w x= =∑ , όπου 

το w είναι ένα διάνυσμα που καθορίζεται. Εάν το w ήταν μια από τις σειρές του 
αντιστρόφου του Α, αυτός ο γραμμικός συνδυασμός θα ήταν πραγματικά ίσος με μία 
από τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Η ερώτηση είναι τώρα: Πώς θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε το κεντρικό θεώρημα ορίου για να καθορίσουμε το w έτσι ώστε 
να ήταν ίσο με μια από τις σειρές του αντιστρόφου του Α; Στην πράξη, δεν μπορούμε 
να καθορίσουμε ένα τέτοιο w ακριβώς, επειδή δεν έχουμε καμία γνώση της μήτρας 
Α, αλλά μπορούμε να βρούμε έναν εκτιμητή που δίνει μια καλή προσέγγιση. 

Για να δούμε πώς αυτό οδηγεί στη βασική αρχή της ICA εκτίμησης, κάνουμε μια 
αλλαγή των μεταβλητών, καθορίζοντας Tz A w= . Κατόπιν έχουμε 

T T Ty w x w As z s= = = . Το y είναι έτσι ένας γραμμικός συνδυασμός των si, με βάρη 
που δίνονται από τα zi. Δεδομένου ότι ένα άθροισμα ακόμη και δύο ανεξάρτητων 
τυχαίων μεταβλητών είναι πιο γκαουσσιανό από τις αρχικές μεταβλητές, το Tz s  είναι 
πιο γκαουσσιανό από οποιαδήποτε από τα si και γίνεται λιγότερο γκαουσσιανό όταν 
είναι ίσο με ένα από τα si. Σε αυτήν την περίπτωση, προφανώς μόνο ένα από τα 
στοιχεία zi του z είναι διαφορετικό από το μηδέν. (Τα si υποτίθεται ότι εδώ είχαν τις 
ίδιες κατανομές.) 
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Επομένως, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως w ένα διάνυσμα που μεγιστοποιεί την 
μη γκαουσσιανότητα του Tw x . Ένα τέτοιο διάνυσμα θα αντιστοιχούσε απαραιτήτως 
σε ένα z που έχει μόνο μία μη μηδενική συνιστώσα. Αυτό σημαίνει ότι το T Tw x z s=  
είναι ίσο με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες! 

Η μεγιστοποίηση της μη γκαουσσιανότητας του Tw x  μας δίνει μία από τις 
ανεξάρτητες συνιστώσες. Στην πραγματικότητα, το γράφημα βελτιστοποίησης για 
την μη γκαουσσιανότητα στο n-διάστατο χώρο των διανυσμάτων w έχει 2n τοπικά 
μέγιστα, δύο για κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα, που αντιστοιχεί στο si και −si. Για να 
βρούμε διάφορες ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να βρούμε όλα αυτά τα τοπικά 
μέγιστα. Αυτό δεν είναι δύσκολο, επειδή οι διαφορετικές ανεξάρτητες συνιστώσες 
είναι ασυσχέτιστες. Ως εκ τούτου μπορούμε πάντα να περιορίσουμε την αναζήτηση 
στο διάστημα που δίνει εκτιμήσεις ασυσχέτιστες με τις προηγούμενες. Αυτό 
αντιστοιχεί σε ορθογωνοποίηση σε ένα κατάλληλα μετασχηματισμένο (δηλ. 
λευκασμένο) διάστημα. 

 

4.2 Μέτρα για την εκτίμηση της μη γκαουσσιανότητας 

Για να χρησιμοποιήσουμε την μη γκαουσσιανότητα στην ICA εκτίμηση, πρέπει να 
έχουμε ένα ποσοτικό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής, έστω 
y. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, υποθέτουμε ότι το y είναι κεντροθετημένο 
(μηδενικός μέσος όρος) και έχει διασπορά ίση με ένα.  

 

4.2.1   Κύρτωση 

Το κλασσικό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας είναι η κύρτωση ή cumulant 
τέταρτης-τάξης. Η κύρτωση του y καθορίζεται κλασσικά από τον τύπο: 

4 2 2( ) { } 3( { })kurt y E y E y= −  

Πραγματικά, δεδομένου ότι υποθέσαμε ότι το y έχει διασπορά μονάδα, η δεξιά 
πλευρά απλοποιείται στο 4{ } 3E y − . Αυτό δείχνει ότι η κύρτωση είναι απλά μια 
ομαλοποιημένη έκδοση της τέταρτης στιγμής 4{ }E y . Για ένα γκαουσσιανό y, η 
τέταρτη στιγμή είναι ίση με 2 23( { })E y . Κατά συνέπεια, η κύρτωση είναι μηδέν για 
μια γκαουσσιανή τυχαία μεταβλητή. Για τις περισσότερες (αλλά όχι όλες) τις μη 
γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές, η κύρτωση είναι διάφορη του μηδενός. 

Η κύρτωση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Οι τυχαίες μεταβλητές που έχουν 
αρνητική κύρτωση καλούνται υπό-γκαουσσιανές, και εκείνες με θετική κύρτωση 
καλούνται υπέρ-γκαουσσιανές. Στη στατιστική βιβλιογραφία, οι αντίστοιχες 
εκφράσεις platykurtic και leptokurtic χρησιμοποιούνται επίσης. Οι υπέρ-
γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές έχουν χαρακτηριστικά μία «ακιδωτή» σ.π.π με 
βαριές ουρές, δηλ. η σ.π.π είναι σχετικά μεγάλη στο μηδέν και στις μεγάλες τιμές της 
μεταβλητής, ενώ είναι μικρή για τις ενδιάμεσες τιμές. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η κατανομή Laplace της οποίας η σ.π.π  (κανονικοποιημένη σε 
μοναδιαία διασπορά) δίνεται από τον τύπο: 
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1( ) exp( 2 )
2

p y y=  

Αυτή η σ.π.π απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.  

Η συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής Laplace, που είναι μια τυπική υπέρ-
γκαουσσιανή κατανομή. Για σύγκριση, η γκαουσσιανή πυκνότητα δίνεται από την 

διακεκομμένη γραμμή. Και οι δύο πυκνότητες είναι κανονικοποιημένες σε μοναδιαία 
διασπορά. 

Οι υπό-γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές, αφετέρου, έχουν χαρακτηριστικά μια 
«επίπεδη» σ.π.π, η οποία είναι μάλλον σταθερή κοντά στο μηδέν, και πολύ μικρή για 
μεγαλύτερες τιμές της μεταβλητής. Χαρακτηριστικά η μη γκαουσσιανότητα μετριέται 
από την απόλυτη τιμή της κύρτωσης. Το τετράγωνο της κύρτωσης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι μηδέν για μια γκαουσσιανή μεταβλητή, και μεγαλύτερο 
από μηδέν για περισσότερες μη γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές. Υπάρχουν μη 
γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές που έχουν κύρτωση μηδέν, αλλά μπορούν να 
θεωρηθούν πολύ σπάνιες. 

Η κύρτωση, ή μάλλον η απόλυτη τιμή της, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέτρο 
μη γκαουσσιανότητας στην ICA και σε σχετικά πεδία. Ο κύριος λόγος είναι η 
απλότητά της, και υπολογιστική και θεωρητική. Υπολογιστικά, η κύρτωση μπορεί να 
υπολογιστεί απλά με τη χρησιμοποίηση τις τέταρτης στιγμής των δειγμάτων 
δεδομένων. Η θεωρητική ανάλυση απλοποιείται λόγω τις ακόλουθης ιδιότητας 
γραμμικότητας. Εάν x1 και x2 είναι δύο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, ισχύει ότι 

1 2 1 2( ) ( ) ( )kurt x x kurt x kurt x+ = +  

και 

4
1 1( ) ( )kurt ax a kurt x=  

 όπου το α είναι βαθμιδωτό μέγεθος. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αποδειχθούν. Για 
να επεξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα πώς μοιάζει το γράφημα βελτιστοποίησης 
για την κύρτωση, και πώς οι ανεξάρτητες συνιστώσες θα μπορούσαν να βρεθούν από 
την ελαχιστοποίηση ή τη μεγιστοποίηση τις κύρτωσης, τις εξετάσουμε το 2- διάστατο 
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πρότυπο x=As. Υποθέτουμε ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες s1, s2 έχουν τιμές 
κύρτωσης 1( )kurt s , 2( )kurt s , αντίστοιχα, και οι δύο διαφορετικές από το μηδέν. 
Υποθέτουμε ότι έχουμε μοναδιαίες διασπορές για τα s1, s2. Ψάχνουμε για μία από τις 
ανεξάρτητες συνιστώσες της Ty w x= . 

Κάνουμε πάλι το μετασχηματισμό Tz A w= . Κατόπιν έχουμε 
1 1 2 2

T T Ty w x w As z s z s z s= = = = + . Τώρα, με βάση την προσθετική ιδιότητα τις 
κύρτωσης, έχουμε  4 4

1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )kurt y kurt z s kurt z s z kurt s z kurt s= + = + . 

Αφετέρου, κάναμε τον περιορισμό ότι η διασπορά του y είναι ίση με 1, βασισμένοι 
στην ίδια υπόθεση σχετικά με τα s1, s2. Αυτό υπονοεί έναν περιορισμό στο z: 

2 2 2
1 2{ } 1E y z z= + = . Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα z είναι περιορισμένο 

στον μοναδιαίο κύκλο στο 2-διάστατο χώρο. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι 
τώρα: που είναι τα μέγιστα τις συνάρτησης 4 4

1 1 2 2( ) ( ) ( )kurt y z kurt s z kurt s= + στον 
μοναδιαίο κύκλο; Για απλότητα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κύρτωση είναι του 
ίδιου πρόσημου, οπότε σε αυτή την περίπτωση οι απόλυτης τιμής τελεστές μπορούν 
να παραλειφθούν. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι το «γράφημα 
βελτιστοποίησης» για το πρόβλημα. 

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς [6], ότι τα μέγιστα είναι στα σημεία όπου 
ακριβώς ένα από τα στοιχεία του διανύσματος z είναι μηδέν και τα άλλα διαφορετικά 
από το μηδέν  λόγω του περιορισμού του μοναδιαίου κύκλου, τα διαφορετικά από το 
μηδέν στοιχεία πρέπει να είναι ίσα με 1 ή -1. Αλλά αυτά τα σημεία είναι ακριβώς 
αυτά όταν το y είναι ίσο με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες ±si, και το πρόβλημα 
έχει λυθεί. 

Στην πράξη θα αρχίζαμε από κάποιο διάνυσμα βάρους w, θα υπολογίζαμε την 
κατεύθυνση στην οποία η κύρτωση του Ty w x=   αυξάνεται εντονότερα (εάν η 
κύρτωση είναι θετική) ή μειώνεται εντονότερα (εάν η κύρτωση είναι αρνητική) 
βασισμένοι στο διαθέσιμο δείγμα (1),..., ( )x x T  του διανύσματος μιγμάτων x, και θα 
χρησιμοποιούσαμε μια μέθοδο βάθμωσης ή μια από τις επεκτάσεις της για την 
εύρεση του νέου διανύσματος w. Το παράδειγμα μπορεί να γενικευτεί για αυθαίρετες 
διαστάσεις, που δείχνουν ότι η κύρτωση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί ως 
κριτήριο βελτιστοποίησης για το ICA πρόβλημα. 

Εντούτοις, η κύρτωση έχει μερικά μειονεκτήματα στην πράξη, όταν πρέπει η τιμή 
της να υπολογιστεί από ένα μετρημένο δείγμα [10]. Η τιμή της μπορεί να εξαρτηθεί 
μόνο από τις παρατηρήσεις στις ουρές της κατανομής, οι οποίες μπορεί να είναι 
λανθασμένες ή άσχετες παρατηρήσεις. Με άλλα λόγια, η κύρτωση δεν είναι ένα γερό 
μέτρο της μη γκαουσσιανότητας. 

Κατά συνέπεια, άλλα μέτρα της μη γκαουσσιανότητας μπορεί να είναι καλύτερα 
από την κύρτωση σε τέτοιες καταστάσεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε την negentropy 
της οποίας οι ιδιότητες είναι μάλλον αντίθετες από εκείνες της κύρτωσης, και θα 
εισάγουμε τελικά της προσεγγίσεις negentropy που συνδυάζουν λίγο πολύ τις καλές 
ιδιότητες και των δύο μέτρων. 
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4.2.2 Negentropy 

Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό μέτρο τις μη γκαουσσιανότητας δίνεται από το 
negentropy. Το Negentropy είναι βασισμένο στην πληροφορία-θεωρητική ποσότητα 
της (διαφορικής) εντροπίας. 

Η εντροπία είναι η βασική ιδέα της θεωρίας πληροφοριών. Η εντροπία μιας 
τυχαίας μεταβλητής μπορεί να ερμηνευθεί ως ο βαθμός των πληροφοριών που η 
παρατήρηση της μεταβλητής δίνει. Όσο πιο «τυχαία», δηλ. απρόβλεπτη και μη 
δομημένη είναι η μεταβλητή, τόσο μεγαλύτερη η εντροπία της. Πιο αυστηρά, η 
εντροπία είναι στενά συνδεδεμένη στο μήκος κωδικοποίησης της τυχαίας 
μεταβλητής, στην πραγματικότητα, με τις απλοποιημένες υποθέσεις, η εντροπία είναι 
το μήκος κωδικοποίησης της τυχαίας μεταβλητής. Για μια εισαγωγή στην θεωρία 
πληροφοριών ([5], [23]).  

Η εντροπία H καθορίζεται για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή Y ως 

( ) ( ) log ( )i i
i

H y P Y a P Y a= − = =∑  

όπου τα αi είναι οι πιθανές τιμές του Y. Αυτός ο πολύ γνωστός ορισμός μπορεί να 
γενικευτεί για συνεχώς-εκτιμημένες τυχαίες μεταβλητές και διανύσματα, οπότε σε 
αυτή την περίπτωση καλείται συχνά διαφορική εντροπία. Η διαφορική εντροπία Η 
ενός τυχαίου διανύσματος y με πυκνότητα f(y) ([5], [23]) ορίζεται ως  

( ) ( ) log ( )H y f y f y dy= −∫  

Ένα θεμελιώδες αποτέλεσμα της θεωρίας πληροφοριών είναι ότι μια γκαουσσιανή 
μεταβλητή έχει τη μεγαλύτερη εντροπία μεταξύ όλων των τυχαίων μεταβλητών της 
ίσης διασποράς ([5],[23]). Αυτό σημαίνει ότι η εντροπία θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως μέτρο μη γκαουσσιανότητας. Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει 
ότι η γκαουσσιανή κατανομή είναι «η πιο τυχαία» ή η πιο ελάχιστα δομημένη από 
όλες τις κατανομές. Η εντροπία είναι μικρή για τις κατανομές που συγκεντρώνονται 
σαφώς σε ορισμένες τιμές, δηλ., όταν η μεταβλητή είναι σαφώς συγκεντρωμένη, ή 
έχει μια σ.π.π που είναι πολύ «ακιδωτή». 

Για να λάβουμε ένα μέτρο της μη γκαουσσιανότητας που είναι μηδέν για μια 
γκαουσσιανή μεταβλητή και πάντα μη αρνητικό, συχνά χρησιμοποιούμε μία ελαφρώς 
τροποποιημένη έκδοση του καθορισμού της διαφορικής εντροπίας, αποκαλούμενη ως 
negentropy. Το Negentropy J καθορίζεται ως εξής 

( ) ( ) ( )gaussJ y H y H y= −  

όπου ygauss είναι μια γκαουσσιανή τυχαία μεταβλητή της ίδιας μήτρας συνδιασποράς 
με το y. Λόγω των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, negentropy είναι πάντα μη αρνητική, 
και είναι μηδέν εάν και μόνο εάν το y έχει μια γκαουσσιανή κατανομή. Το 
Negentropy έχει την πρόσθετη ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι είναι αμετάβλητο για τους 
αντιστρέψιμους γραμμικούς μετασχηματισμούς ([4], [17]). 

Το πλεονέκτημα της χρήσης της negentropy, ή, ισοδύναμα, διαφορικής εντροπίας, 
ως μέτρο της μη γκαουσσιανότητας είναι ότι αιτιολογείται καλά από τη στατιστική 
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θεωρία. Στην πραγματικότητα, negentropy είναι υπό κάποια έννοια ο βέλτιστος 
εκτιμητής της μη γκαουσσιανότητας, όσον αφορά στις στατιστικές ιδιότητες. Το 
πρόβλημα στη χρήση της negentropy είναι, εντούτοις, ότι είναι υπολογιστικά πολύ 
δύσκολη. Ο υπολογισμός της negentropy χρησιμοποιώντας τον ορισμό θα απαιτούσε 
μια εκτίμηση (ενδεχομένως μη παραμετρική) της σ.π.π. Επομένως, απλούστερες 
προσεγγίσεις της negentropy είναι πολύ χρήσιμες, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. 

 

4.2.3 Προσεγγίσεις του negentropy 

Η εκτίμηση του negentropy είναι δύσκολη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και 
επομένως αυτή η συνάρτηση αντίθεσης παραμένει κυρίως θεωρητική. Στην πράξη, 
κάποια προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εδώ εισάγουμε προσεγγίσεις που 
έχουν πολύ ελπιδοφόρες ιδιότητες, και που θα χρησιμοποιηθούν στο εξής για να 
παραγάγουν μια αποδοτική μέθοδο για ICA. 

Η κλασσική μέθοδος της προσεγγιστικής negentropy χρησιμοποιεί τις στιγμές 
υψηλής-τάξης, παραδείγματος χάριν ([19]) ως εξής  

3 2 21 1( ) { } ( )
12 48

J y E y kurt y≈ +  

Η τυχαία μεταβλητή y υποτίθεται ότι ήταν μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας 
διασποράς. Εντούτοις, η ισχύς τέτοιων προσεγγίσεων μπορεί να περιοριστεί μάλλον. 
Ειδικότερα, αυτές οι προσεγγίσεις πάσχουν από τη μη ευρωστία που αντιμετωπίζεται 
με την κύρτωση. 

Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με τις προηγούμενες 
προσεγγίσεις του negentropy, νέες προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν [12]. Τέτοιες 
προσεγγίσεις βασίστηκαν στην αρχή μέγιστης-εντροπίας. Γενικά λαμβάνουμε την 
ακόλουθη προσέγγιση 

2

1

( ) [ { ( )} { ( )}]
p

i i i
i

J y k E G y E G v
=

≈ −∑  

όπου ki είναι μερικές θετικές σταθερές, και ν είναι μια γκαουσσιανή μεταβλητή 
μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς. 

Η μεταβλητή y υποτίθεται ότι είναι μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας 
διασποράς, και οι συναρτήσεις Gi είναι μερικές μη τετραγωνικές συναρτήσεις [12]. 
Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολύ ακριβής, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάσει ένα μέτρο μη γκαουσσιανότητας που είναι 
συνεπές υπό την έννοια ότι είναι πάντα μη αρνητικό, και ίσο με μηδέν εάν το y έχει 
μια γκαουσσιανή κατανομή. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μόνο μια μη τετραγωνική συνάρτηση G, η 
προσέγγιση γίνεται 

2( ) [ { ( )} { ( )}]J y E G y E G v∝ −  
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για σχεδόν οποιοδήποτε μη-τετραγωνική συνάρτηση G. Αυτό είναι σαφώς μια 
γενίκευση της προηγούμενης περίπτωσης, εάν το y είναι συμμετρικό. Πράγματι, 
θεωρώντας G(y)=y4 παίρνουμε μια βασισμένη στην κύρτωση προσέγγιση. 

Αλλά το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι επιλέγοντας το G σοφά, το ένα λαμβάνει τις 
προσεγγίσεις του negentropy που είναι πολύ καλύτερες. Ειδικότερα, επιλέγοντας το G 
που δεν αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα, το ένα λαμβάνει πιο γερούς εκτιμητές. Οι 
ακόλουθες επιλογές του G έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες: 

1 1
1

1( ) log cosh ,G u a u
a

=
2

2 ( ) exp( )2
uG u = − −  

όπου 1≤α1≤2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά. 

Κατά συνέπεια λαμβάνουμε τις προσεγγίσεις του negentropy που δίνουν έναν 
πολύ καλό συμβιβασμό μεταξύ των ιδιοτήτων των δύο κλασσικών μέτρων μη 
γκαουσσιανότητας που δίνονται από κύρτωση και negentropy. Είναι εννοιολογικά 
απλοί, γρήγοροι να υπολογιστούν, ακόμα έχουν ελκυστικές στατιστικές ιδιότητες, 
ειδικά ευρωστία. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συναρτήσεις αντίθεσης 
στις ICA μεθόδους μας. Δεδομένου ότι η κύρτωση μπορεί να εκφραστεί σε αυτό το 
ίδιο πλαίσιο, μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από τις ICA μεθόδους μας.  

 

4.3 Ελαχιστοποίηση των αμοιβαίων πληροφοριών 

Μια άλλη προσέγγιση για την ICA εκτίμηση, που εμπνέεται από τη θεωρία 
πληροφοριών, είναι η ελαχιστοποίηση των αμοιβαίων πληροφοριών. Θα εξηγήσουμε 
αυτήν την προσέγγιση εδώ, και θα δείξουμε ότι οδηγεί στην ίδια αρχή εύρεσης 
περισσότερων μη γκαουσσιανών κατευθύνσεων όπως περιγράφηκε ανωτέρω. 
Ειδικότερα, αυτή η προσέγγιση δίνει μια πιο αυστηρή αιτιολόγηση για τις αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω. 

 

4.3.1 Αμοιβαίες πληροφορίες 

Χρησιμοποιώντας την έννοια της διαφορικής εντροπίας, καθορίζουμε τις 
αμοιβαίες πληροφορίες I μεταξύ m (βαθμιδωτών) τυχαίων μεταβλητών, yi,  i=1…m 
ως εξής 

1 2
1

( , ,..., ) ( ) ( )
m

m i
i

I y y y H y H y
=

= −∑  

Οι αμοιβαίες πληροφορίες είναι ένα φυσικό μέτρο της εξάρτησης μεταξύ των 
τυχαίων μεταβλητών. Στην πραγματικότητα, είναι ισοδύναμο με την γνωστή 
απόκλιση kullback-Leibler μεταξύ της κοινής πυκνότητας f(y) και του γινομένου των 
οριακών πυκνοτήτων του, ένα πολύ φυσικό μέτρο για την ανεξαρτησία. Είναι πάντα 
μη αρνητικό, και μηδέν εάν και μόνο εάν οι μεταβλητές είναι στατιστικώς 
ανεξάρτητες. Κατά συνέπεια, οι αμοιβαίες πληροφορίες λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη 
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τη δομή εξάρτησης των μεταβλητών, και όχι μόνο τη συνδιασπορά, όπως η PCA και 
σχετικές μέθοδοι. 

Οι αμοιβαίες πληροφορίες μπορούν να ερμηνευθούν με τη χρησιμοποίηση της 
ερμηνείας της εντροπίας ως μήκος κώδικα. Οι όροι H(yi) δίνουν τα μήκη των 
κωδίκων για το yi όταν αυτά κωδικοποιούνται χωριστά, και το H(y) δίνει το μήκος 
κώδικα όταν το y κωδικοποιείται ως τυχαίο διάνυσμα, δηλ. όλες οι συνιστώσες 
κωδικοποιούνται στον ίδιο κώδικα. Οι αμοιβαίες πληροφορίες παρουσιάζουν έτσι 
ποιά μείωση μήκους κώδικα λαμβάνεται με την κωδικοποίηση ολόκληρου του 
διανύσματος αντί των χωριστών συνιστωσών. Γενικά, καλύτεροι κώδικες μπορούν να 
ληφθούν με την κωδικοποίηση ολόκληρου του διανύσματος. Εντούτοις, εάν τα yi 
είναι ανεξάρτητα, δεν δίνουν καμία πληροφορία το ένα για το άλλο, και κάποιο θα 
μπορούσε εξ ίσου καλά να κωδικοποιήσει τις μεταβλητές χωριστά χωρίς να αυξάνει 
το  μήκος κώδικα. Μια σημαντική ιδιότητα των αμοιβαίων πληροφοριών ([5], [23]) 
είναι ότι έχουμε για έναν αντιστρέψιμο γραμμικό μετασχηματισμό y=Wx: 

1 2( , ,..., ) ( ) ( ) log detn i
i

I y y y H y H x W= − −∑  

Τώρα, εξετάζουμε τι συμβαίνει εάν περιορίσουμε τα yi για να είναι ασύνδετα και 
μοναδιαίας διασποράς. Αυτό σημαίνει ότι { } { }T T TE yy WE xx W I= = , το οποίο 
υπονοεί 

det 1 (det { } ) (det )(det { })(det )T T T TI WE xx W W E xx W= = =  

και αυτό υπονοεί ότι το detW   πρέπει να είναι σταθερό. Επιπλέον, για το yi της 
μοναδιαίας διασποράς, η εντροπία και negentropy διαφέρουν μόνο από μια σταθερά, 
και το πρόσημο. Κατά συνέπεια λαμβάνουμε, 

1 2( , ,..., ) ( )n i
i

I y y y C J y= −∑  

όπου C είναι μια σταθερά που δεν εξαρτάται από το W. Αυτό παρουσιάζει την 
θεμελιώδη σχέση μεταξύ negentropy και αμοιβαίων πληροφοριών. 

 

4.3.2 Προσδιορισμός ICA από τις αμοιβαίες πληροφορίες 

Δεδομένου ότι οι αμοιβαίες πληροφορίες είναι η φυσική πληροφορία-θεωρητικό 
μέτρο της ανεξαρτησίας των τυχαίων μεταβλητών, θα μπορούσαμε να το 
χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο για την εύρεση του μετασχηματισμού ICA. Σε αυτήν 
την προσέγγιση που είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στην εκτίμηση του προτύπου, 
ορίζουμε την ICA ενός τυχαίου διανύσματος x ως έναν αντιστρέψιμο 
μετασχηματισμό, όπου η μήτρα W ορίστηκε έτσι ώστε οι αμοιβαίες πληροφορίες των 
μετασχηματισμένων συνιστωσών si να ελαχιστοποιούνται. 

Είναι τώρα προφανές ότι το να βρούμε αντιστρέψιμο μετασχηματισμό W που 
ελαχιστοποιεί τις αμοιβαίες πληροφορίες είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμο με την 
εύρεση των κατευθύνσεων στις οποίες το negentropy μεγιστοποιείται. Ακριβέστερα, 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμο με την εύρεση 1-D υποδιαστημάτων έτσι ώστε οι 
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προβολές σε εκείνα τα υποδιαστήματα να έχουν μέγιστο negentropy. Από τα 
παραπάνω φαίνεται ότι η ICA εκτίμηση από την ελαχιστοποίηση των αμοιβαίων 
πληροφοριών είναι ισοδύναμη με τη μεγιστοποίηση του αθροίσματος των μη 
γκαουσσιανοτήτων των εκτιμήσεων, όταν οι εκτιμήσεις περιορίζονται για να είναι 
ασυσχέτιστες. Ο περιορισμός της μη συσχέτισης δεν είναι στην πραγματικότητα 
απαραίτητος, αλλά απλοποιεί τους υπολογισμούς αρκετά.  

 

4.4 Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας 

4.4.1 Η πιθανότητα 

Μια πολύ δημοφιλής προσέγγιση για τον υπολογισμό του ICA προτύπου είναι 
εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας, η οποία συνδέεται πολύ με την αρχή infomax. Εδώ 
συζητάμε αυτήν την προσέγγιση, και δείχνουμε ότι είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με 
την ελαχιστοποίηση των αμοιβαίων πληροφοριών. 

Είναι δυνατό να σχηματισθεί άμεσα η πιθανότητα στο χωρίς θόρυβο ICA πρότυπο 
[28], και υπολογίζει έπειτα το πρότυπο με μια μέθοδο μέγιστης πιθανότητας. 
Συμβολίζοντας με W=(w1,…, wn)T την μήτρα Α-1, η λογαριθμική-πιθανότητα 
λαμβάνει τη μορφή ([28])  

1 1

log ( ( )) log det
T n

T
i i

t i

L f w x t T W
= =

= +∑∑  

όπου τα fi είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας των si (που υποτίθεται ότι εδώ ήταν 
γνωστά), και τα x(t), t=1,…,T είναι οι πραγματοποιήσεις του x. Ο όρος 
log detW στην πιθανότητα προέρχεται από τον κλασικό κανόνα για (γραμμικώς) 
μετασχηματισμένες τυχαίες μεταβλητές και τις πυκνότητές τους [23]. Γενικά, για 
οποιοδήποτε τυχαίο διάνυσμα x με πυκνότητα px και για οποιαδήποτε μήτρα W, η 
πυκνότητα του y=Wx δίνεται από το ( ) detxp Wx W . 

 

4.4.2 Η αρχή Infomax 

Μια άλλη σχετική συνάρτηση αντίθεσης προήλθε από μια επισκόπηση των 
νευρωνικών δικτύων ([1], [22]). Αυτό βασίστηκε στη μεγιστοποίηση της εντροπίας 
εξόδου (ή της ροής πληροφοριών) ενός νευρωνικού δικτύου με μη γραμμικές 
εξόδους. Υποθέτουμε ότι το x είναι η είσοδος στο νευρωνικό δίκτυο του οποίου οι 
έξοδοι είναι της μορφής ( )T

i iw xφ , όπου τα iφ είναι μερικές μη γραμμικές βαθμιδωτές 
συναρτήσεις, και τα iw  είναι τα διανύσματα βάρους των νευρώνων. Έπειτα θέλουμε 
να μεγιστοποιήσουμε την εντροπία των εξόδων: 

2 1 1( ( ),..., ( ))T T
n nL H w x w xφ φ=  

Εάν τα φi είναι καλώς επιλεγμένα, αυτό το πλαίσιο επιτρέπει επίσης την εκτίμηση 
του ICA προτύπου. Πράγματι, διάφοροι συγγραφείς, απέδειξαν το εκπληκτικό 
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αποτέλεσμα ότι η αρχή της μεγιστοποίησης της εντροπίας δικτύων, ή «infomax», 
είναι ισοδύναμη με την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας ([2], [24]). Αυτή η 
ισοδυναμία απαιτεί ότι τα μη γραμμικά iφ που χρησιμοποιούνται στο νευρικό δίκτυο 
επιλέγονται ως οι συναρτήσεις συσσωρευτικής κατανομής που αντιστοιχούν στις 
πυκνότητες if , δηλ., ' (.) (.)ifιφ = . 

 

4.4.3 Σύνδεση με αμοιβαίες πληροφορίες 

Για να δούμε τη σύνδεση μεταξύ της πιθανότητας και των αμοιβαίων 
πληροφοριών, θεωρούμε την προσδοκία της log-πιθανότητας: 

1

1 { } {log ( )} log det
n

T
i i

i

E L E f w x W
T =

= +∑  

Ουσιαστικά, εάν τα if  ήταν ίσα με τις πραγματικές κατανομές του T
iw x , ο πρώτος 

όρος θα ήταν ίσος με  ( )T
ii

H w x−∑ . 

Ουσιαστικά, στην πράξη η σύνδεση είναι ακόμα ισχυρότερη. Αυτό ισχύει επειδή 
στην πράξη δεν ξέρουμε τις κατανομές των ανεξάρτητων συνιστωσών. Μια λογική 
προσέγγιση θα ήταν να υπολογιστεί η πυκνότητα του T

iw x  ως τμήμα της ML μεθόδου 
εκτίμησης και να χρησιμοποιηθεί αυτή ως προσέγγιση της πυκνότητας των si. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η μέγιστη πιθανότητα και οι αμοιβαίες πληροφορίες είναι, για 
όλους τους πρακτικούς σκοπούς, ισοδύναμες. 

Εντούτοις, υπάρχει μια μικρή διαφορά που μπορεί να είναι πολύ σημαντική στην 
πράξη. Το πρόβλημα με την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας είναι ότι οι πυκνότητες fi  
πρέπει να υπολογιστούν σωστά. Δεν χρειάζονται να υπολογιστούν με οποιαδήποτε 
μεγάλη ακρίβεια: στην πραγματικότητα είναι αρκετό να υπολογιστεί εάν είναι υπό- ή 
υπέρ-γκαουσσιανές ([3], [21], [26]). Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην πραγματικότητα, 
έχουμε αρκετή προγενέστερη γνώση σχετικά με τους ανεξάρτητες συνιστώσες, και 
δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τη φύση τους από τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, 
εάν οι πληροφορίες στη φύση των ανεξάρτητων συνιστωσών δεν είναι σωστή, η ML 
εκτίμηση θα δώσει εντελώς λανθασμένα αποτελέσματα. Κάποια προσοχή πρέπει να 
ληφθεί με την ML εκτίμηση, επομένως. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας λογικά μέτρα μη 
γκαουσσιανότητας, αυτό το πρόβλημα δεν προκύπτει συνήθως. 

 

4.5 ICA και αναζήτηση προβολής 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς η προσέγγισή μας στην ICA καθιστά σαφή τη 
σύνδεση μεταξύ ICA και αναζήτησης προβολής. Η αναζήτηση προβολής ([7], [8], 
[10], [19]) είναι μια τεχνική που αναπτύσσεται στην στατιστική για την εύρεση των 
«ενδιαφερουσών» προβολών των πολυδιάστατων δεδομένων. Τέτοιες προβολές 
μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη απεικόνιση των δεδομένων, και 
για τέτοιους σκοπούς όπως η εκτίμηση πυκνότητας και η απόκλιση. Στη βασική 
αναζήτηση προβολής (1D), προσπαθούμε να βρούμε κατευθύνσεις έτσι ώστε οι 
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προβολές των στοιχείων σε εκείνες τις κατευθύνσεις να έχουν ενδιαφέρουσες 
κατανομές, δηλαδή να επιδείξουν κάποια δομή. Έχει υποστηριχτεί ([10], [19]) ότι η 
γκαουσσιανή κατανομή είναι η λιγότερο ενδιαφερόμενη, και ότι οι πιο ενδιαφέρουσες 
κατευθύνσεις είναι εκείνες που παρουσιάζουν λιγότερη γκαουσσιανή κατανομή. 
Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε για να υπολογίσουμε το ICA πρότυπο. 

Η χρησιμότητα της εύρεσης τέτοιων προβολών μπορεί να φανεί στο παρακάτω 
σχήμα, όπου η προβολή στην κατεύθυνση αναζήτησης προβολής, που είναι οριζόντια, 
παρουσιάζει σαφώς συγκεντρωμένη δομή των δεδομένων. Η προβολή στην πρώτη 
κύρια συνιστώσα (κάθετη), αφετέρου, αποτυγχάνει να παρουσιάσει αυτήν την δομή. 

 

Μια απεικόνιση της αναζήτησης προβολής και των «ενδιαφερουσών» μη 
γκαουσσιανών προβολών. 

Κατά συνέπεια, στη γενική διατύπωση, η ICA μπορεί να θεωρηθεί παραλλαγή 
τους αναζήτησης προβολής. Όλα τα μέτρα μη γκαουσσιανότητας και οι αντίστοιχοι 
ICA αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν εδώ θα μπορούσαν να ονομαστούν «δείκτες» 
αναζήτησης προβολής και αλγόριθμοι. Ειδικότερα, η αναζήτηση προβολής μας 
επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπου υπάρχουν λιγότερες ανεξάρτητες 
συνιστώσες si από τις αρχικές μεταβλητές xi. Υποθέτοντας ότι εκείνες οι διαστάσεις 
του διαστήματος που δεν εκτείνονται από τις ανεξάρτητες συνιστώσες γεμίζουν από 
γκαουσσιανό θόρυβο, βλέπουμε ότι υπολογίζοντας τις μη γκαουσσιανές κατευθύνσεις 
αναζήτησης προβολής, υπολογίζουμε αποτελεσματικά τις ανεξάρτητες συνιστώσες. 
Όταν όλες οι μη γκαουσσιανές κατευθύνσεις βρεθούν, όλες οι ανεξάρτητες 
συνιστώσες έχουν υπολογιστεί. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να ερμηνευθεί ως 
υβρίδιο της αναζήτησης προβολής και της ICA. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στη διατύπωση της αναζήτησης προβολής, δεν 
γίνεται κάποιο μοντέλο δεδομένων ή κάποια υπόθεση για τις ανεξάρτητες 
συνιστώσες. Εάν το ICA πρότυπο κρατά, βελτιστοποιώντας τα ICA μέτρα μη 
γκαουσσιανότητας παράγονται ανεξάρτητες συνιστώσες εάν το πρότυπο δεν κρατά, 
τότε αυτό που παίρνουμε είναι οι κατευθύνσεις αναζήτησης προβολής. 
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4.6 Συνελικτική μίξη και ο αλγόριθμος των Nguyen Thi και Jutten 

Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι σε δονούμενες δομές όπως είναι για παράδειγμα 
οι περιστρεφόμενες μηχανές το συνελικτικό πρότυπο μιγμάτων είναι πιο κατάλληλο 
και δίνεται από τον τύπο 

1 0

( ) ( ) ( )
n N

i ji j
j k

x t A k s t k
= =

⎧ ⎫= −⎨ ⎬
⎩ ⎭

∑ ∑ , i=1,…,m 

όπου το Α είναι τώρα μια μήτρα των FIR-φίλτρων Aji και οι πηγές και τα μίγματα 
θεωρούνται πάλι πραγματικών-τιμών τυχαίες μεταβλητές. Ένας πρόσθετος όρος 
θορύβου μπορεί εύκολα να περιληφθεί στο μοντέλο. Ο στόχος είναι να βρεθεί η 
μήτρα των FIR-φίλτρων που από κοινού απομιγνύει τις μετρήσεις και εξισώνει τις 
πηγές. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και στο πεδίο του χρόνου ([33], [34]) και 
στο πεδίο συχνότητας ([31], [32]). Οι μέθοδοι πεδίου συχνότητας χρησιμοποιούν 
συχνά το γεγονός ότι ένα συνελικτικό μίγμα αντιστοιχεί σε ένα στιγμιαίο μίγμα σε 
κάθε (αρκετά στενή) ζώνη συχνότητας. 

Ένα παράδειγμα της προσέγγισης στο πεδίο του χρόνου της συνελικτικής 
απόμιξης είναι ο αλγόριθμος των Nguyen Thi και Jutten [33]. Σε αυτόν τον 
αλγόριθμο, ένα συνελικτικό μίγμα δύο πηγών s1,s2 μετρημένο με δύο αισθητήρες 
x1,x2 (επίσης καλούμενο ως 2×2 συνελικτικό μίγμα) διαμορφώνεται στο Z-πεδίο από 
τις σχέσεις 

( )1 11 1 21 2( ) ( ) ( ) ( )x z A z s z A z s z= + , 

( )2 12 1 22 2( ) ( ) ( ) ( )x z A z s z A z s z= + , 

όπου τα φίλτρα Aji(z) είναι γραμμικά και αιτιατά FIR φίλτρα τάξης Μ: 

1

0
( ) ( )

M
k

ji ji
k

A z a k z
−

−

=

= ⋅∑  

Το μοντέλο απλοποιείται με την υπόθεση ότι κάθε αισθητήρας είναι κοντινός σε 
μια πηγή, η οποία οδηγεί σε φίλτρα με A11(z)=A22(z) =1. Ο στόχος είναι τώρα να 
υπολογιστεί η αντίστροφη μήτρα φίλτρων  

21

12

1 ( )
( )

( ) 1
B z

B z
B z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

τέτοια ώστε 

11

22

( ) 0
( ) ( )

0 ( )
H z

B z A z
H z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Σημειώνουμε ότι η λύση μπορεί να καθοριστεί τυφλά μόνο μέχρι μια παραλλαγή 
και ένα φιλτράρισμα, δηλαδή μια μήτρα Β(z) που οδηγεί σε μια παράγωγη μήτρα 
Β(z)A(z) με μηδενικά και FIR φίλτρα Hii αντιμετατιθέμενη σε σχέση με την ανωτέρω 
μήτρα που χωρίζει επίσης τις πηγές, όταν οποιοδήποτε υπόλοιπο FIR φίλτρο Hii 
επαρκεί. Η αντίστροφη μήτρα προς προσδιορισμό αποτελείται από FIR φίλτρα μόνο 
και ο αλγόριθμος εκτελεί μια προσαρμοστική ακύρωση των υψηλής-τάξης 

διαγώνιων-στατιστικών, π.χ. με την εύρεση των μηδενικών του 
2^ ^

[ ( ) ( )]i jE s t s t k−  με 
τον ενημερωτικό κανόνα 

3^ ^
( 1, ) ( , ) ( ) ( )i jij ijc t k c t k s t s t kμ+ = + −  

όπου cij(t,k) είναι ο κατ' εκτίμηση συντελεστής απόμιξης φίλτρων στην κρούση k και 
το χρόνο t (χρησιμοποιώντας μια επαναλαμβανόμενης απόμιξης αρχιτεκτονική [33]) 
και μ είναι το (θετικό) μέγεθος βημάτων.  

 

Κεφάλαιο 5 

Προεπεξεργασία των σημάτων 
 

5.1 Κεντροθέτηση 

Η πιο βασική και απαραίτητη προεπεξεργασία είναι να κεντροθετηθεί το x, δηλ. να 
αφαιρεθεί το μέσο διάνυσμά του m=Ε{x} ώστε να γίνει το x μια μεταβλητή 
μηδενικού-μέσου όρου. Αυτό υπονοεί ότι το s είναι μηδενικού-μέσου όρου επίσης, 
όπως μπορεί να δειχθεί από τις παραπάνω εξισώσεις. 

Αυτή η προεπεξεργασία γίνεται απλώς για να απλοποιήσει τον ICA αλγόριθμο. 
Δεν σημαίνει ότι ο μέσος όρος δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί. Μετά τον 
υπολογισμό τους μήτρας μίξης Α με τα κεντροθετημένα δεδομένα, μπορούμε να 
ολοκληρώσουμε την εκτίμηση με την προσθήκη του μέσου διανύσματος του s πίσω 
τους κεντροθετημένες εκτιμήσεις του. Το μέσο διάνυσμα του s δίνεται από τον όρο 
A-1m, όπου το m είναι ο μέσος όρος που αφαιρέθηκε στην προεπεξεργασία. 

 
5.2 Λεύκανση 

Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική προεπεξεργασίας στην ICA είναι να λευκάνει 
αρχικά τις παρατηρούμενες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι πριν την εφαρμογή του 
ICA αλγορίθμου (και μετά την κεντροθέτηση), μετασχηματίζουμε το παρατηρούμενο 

διάνυσμα x γραμμικά έτσι ώστε λαμβάνουμε ένα νέο διάνυσμα  x
∼

 που είναι λευκό, 
δηλ. οι συνιστώσες του είναι ασυσχέτιστες και οι διασπορές τους μοναδιαίες. Με 

άλλα λόγια, η μήτρα συνδιασποράς του x
∼
 είναι ίση με την μοναδιαία μήτρα: 
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{ }
T

E x x I=
∼ ∼

 

Ο μετασχηματισμός λεύκανσης είναι πάντα δυνατός. Μια δημοφιλής μέθοδος 
λεύκανσης είναι να χρησιμοποιηθεί η αποσύνθεση ιδιοτιμών (EVD) της μήτρας 
συνδιασποράς { }T TE xx EDE= , όπου το Ε είναι η ορθογώνια μήτρα ιδιοδιανυσμάτων 
του { }TE xx   και το D είναι η διαγώνια μήτρα ιδιοτιμών του, D=diag(d1,…, dn). 
Σημειώστε ότι το { }TE xx μπορεί να υπολογιστεί με έναν τυποποιημένο τρόπο από το 
διαθέσιμο δείγμα  x(1),…, x(Τ). Η λεύκανση μπορεί τώρα να γίνει από τη σχέση 

1
2 Tx ED E x−=

∼
 

όπου η μήτρα D-1/2 υπολογίζεται από μια απλή συνάρτηση ως D-1/2 =diag (d1
-1/2,…, dn

-

1/2). Είναι εύκολο να ελέγξουμε ότι τώρα ότι ισχύει { }
T

E x x I=
∼ ∼

. 

Η λεύκανση μετασχηματίζει τη μήτρα μίξης σε μια νέα, A
∼

. Έχουμε ακόμα ότι 

1
2 Tx ED E As A s−= =

∼ ∼
 

Η χρησιμότητα της λεύκανσης οφείλεται στο γεγονός ότι η νέα μήτρα μίξης A
∼
 είναι 

ορθογώνια. Αυτό μπορεί να δειχθεί από τον τύπο 

{ } { }
T T T

TE x x A E ss A A A I= = =
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

 

Εδώ βλέπουμε ότι η λεύκανση μειώνει τον αριθμό των παραμέτρων που 
υπολογίζονται. Αντί να πρέπει να υπολογιστούν οι n2 παράμετροι που είναι τα 
στοιχεία της αρχικής μήτρας Α, πρέπει μόνο να υπολογίσουμε τη νέα, ορθογώνια 

μήτρα μίξης A
∼

. Μια ορθογώνια μήτρα περιέχει ( 1)
2

n n−   βαθμούς ελευθερίας. 

Παραδείγματος χάριν, σε δύο διαστάσεις, ένας ορθογώνιος μετασχηματισμός 
καθορίζεται από μια και μόνο παράμετρο γωνίας. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις, μια 
ορθογώνια μήτρα περιέχει μόνο περίπου το μισό από τον αριθμό των παραμέτρων 
από μια αυθαίρετη μήτρα. Κατά συνέπεια κάποιος μπορεί να πει ότι η λεύκανση 
λύνει το μισό από το πρόβλημα ICA. Επειδή η λεύκανση είναι μια πολύ απλή και 
τυποποιημένη διαδικασία, πολύ απλούστερη από οποιουσδήποτε ICA αλγορίθμους, 
είναι μια καλή ιδέα να μειωθεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος με αυτόν τον 
τρόπο. 

Μπορεί επίσης να είναι αρκετά χρήσιμο να μειώσουμε τη διάσταση των 
δεδομένων την ίδια στιγμή που κάνουμε τη λεύκανση. Κατόπιν εξετάζουμε τις 
ιδιοτιμές dj του Ε{xxT} και απορρίπτουμε εκείνες που είναι πάρα πολύ μικρές, όπως 
γίνεται συχνά στη στατιστική τεχνική ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Αυτό έχει 
συχνά την επίδραση της μείωσης του θορύβου. Μια γραφική απεικόνιση της 
επίδρασης της λεύκανσης μπορεί να δειχθεί στο παρακάτω σχήμα 
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Η κοινή κατανομή των λευκών μιγμάτων 

 

5.3 Περαιτέρω προεπεξεργασία 

Η επιτυχία της ICA για ένα δεδομένο σύνολο στοιχείων μπορεί να εξαρτάται 
αποφασιστικά από την εκτέλεση μερικών εφαρμογών-εξαρτημένων βημάτων 
προεπεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν, εάν τα δεδομένα αποτελούνται από σήματα 
χρόνου, κάποιο ζωνοδιαβατό φιλτράρισμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Σημειώστε 
ότι εάν φιλτράρουμε γραμμικά τα παρατηρούμενα σήματα xi(t) για να λάβουμε νέα 
σήματα, έστω xi

*(t), το ICA πρότυπο ισχύει ακόμα για το xi
*(t), με την ίδια μήτρα 

μίξης. Αυτό μπορεί να δειχθεί ως εξής. Συμβολίζουμε με X τη μήτρα που περιέχει τις 
παρατηρήσεις x(1),…,x(Τ) ως στήλες του, και ομοίως για το S. Τότε το ICA πρότυπο 
μπορεί να εκφραστεί ως: 

X=AS 

Τώρα, το χρονικό φιλτράρισμα του Χ αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό του Χ 
από δεξιά με μια μήτρα, που την καλούμε Μ. Αυτό δίνει  

X*=XM=ASM=AS*, 

το οποίο δείχνει ότι το ICA πρότυπο παραμένει ακόμα έγκυρο. 

 

Κεφάλαιο 6 

Αλγόριθμοι και διαδικασίες εξαγωγής 
αποτελεσμάτων 
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6.1 Ο αλγόριθμος FastICA 

Παραπάνω παρουσιάσαμε διάφορες μεθόδους για την ICA εκτίμηση. Στην πράξη 
χρειαζόμαστε να ορίσουμε μια συνάρτηση αντίθεσης και έναν αλγόριθμο που θα 
μεγιστοποιεί αυτή τη συνάρτηση. Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγουμε έναν πολύ 
αποδοτικό αλγόριθμο για τον σκοπό αυτό. Θεωρούμε ότι τα μεμειγμένα δεδομένα 
υπόκεινται αρχικά σε προεπεξεργασία, δηλαδή κεντροθέτηση και λεύκανση, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

6.2 Ο αλγόριθμος για μια μονάδα 

Αρχικά, παρουσιάσουμε την μιας-μονάδας έκδοση του FastICA. Με τον όρο  
«μονάδα» αναφερόμαστε σε μια υπολογιστική μονάδα, ουσιαστικά σε έναν τεχνητό 
νευρώνα, που έχει ένα διάνυσμα βάρους w, το οποίο ο νευρώνας είναι σε θέση να 
ενημερώσει με έναν κανόνα εκμάθησης. Ο κανόνας εκμάθησης FastICA βρίσκει μια 
κατεύθυνση, δηλ. ένα μοναδιαίο διάνυσμα w τέτοιο ώστε η προβολή wTx να 
μεγιστοποιεί την μη γκαουσσιανότητα. Η μη γκαουσσιανότητα μετράται εδώ από την 
προσέγγιση του negentropy 2( ) [ { ( )} { ( )}]J y E G y E G v∝ − , όπου y= wTx. 
Επαναλαμβάνουμε ότι η διασπορά του wTx πρέπει να περιοριστεί στη μονάδα, κάτι 
που για τα λευκά στοιχεία είναι ισοδύναμο με τον περιορισμό της νόρμας του w στη 
μονάδα. 

Το FastICA είναι βασισμένο σε ένα σχέδιο επανάληψης σταθερών σημείων για 
την εύρεση ενός μεγίστου της μη γκαουσσιανότητας του wTx, όπως μετράται από την 
παραπάνω σχέση ([13], [18]). Μπορεί να βρεθεί επίσης ως προσεγγιστική επανάληψη 
Newton ([18]). Συμβολίζουμε με g την παράγωγο της μη τετραγωνικής συνάρτησης 
G που χρησιμοποιείται στην προσέγγιση του negentropy και επομένως οι παράγωγοι 
είναι: 

1 1( ) tanh( )g u a u=  

2
2 ( ) exp( 2)g u u u= −  

όπου 1≤α1≤2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά, συχνά παρμένη ως α1=1. Η βασική 
μορφή του αλγορίθμου FastICA είναι η ακόλουθη: 

1. Επιλέγουμε ένα αρχικό (π.χ. τυχαίο) διάνυσμα βάρους w  

2. Έστω { ( )} { '( )}T Tw E xg w x E g w x w+ = −  

3. Έστω /w w w+ +=  

4. Εάν δεν έχουμε σύγκλιση, πηγαίνουμε πίσω στο βήμα 2. 

Σημειώνουμε ότι σύγκλιση σημαίνει ότι παλαιές και νέες τιμές του σημείου w  
στην ίδια κατεύθυνση, δηλ. το σημείο-γινόμενό τους είναι (σχεδόν) ίσο με 1. Δεν 
είναι απαραίτητο ότι το διάνυσμα συγκλίνει σε ένα ενιαίο σημείο, δεδομένου ότι το w  
και το −w  καθορίζουν την ίδια κατεύθυνση. Αυτό ισχύει επειδή οι ανεξάρτητες 
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συνιστώσες μπορούν να καθοριστούν μόνο μέχρι ένα πολλαπλάσιο σημείο. 
Σημειώνουμε επίσης ότι εδώ υποτίθεται ότι τα δεδομένα είναι προασπρισμένα.  

Επομένως, η διαδικασία του FastICA είναι η ακόλουθη. Πρώτα σημειώνουμε ότι 
τα μέγιστα της προσέγγισης του negentropy του wTx λαμβάνονται σε ορισμένα 
βέλτιστα του { ( )}TE G w x . Σύμφωνα με τις συνθήκες kuhn-Tucker ([20]), τα βέλτιστα 

του { ( )}TE G w x   κάτω από τον περιορισμό 22{( ) } 1TE w x w= =   λαμβάνονται στα 
σημεία όπου 

{ ( )} 0TE xg w x wβ− =  

Προσπαθούμε να λύσουμε αυτήν την εξίσωση με τη μέθοδο Newton. 
Συμβολίζοντας τη συνάρτηση στην αριστερή πλευρά της παραπάνω εξίσωσης με F, 
λαμβάνουμε τη Jacobian μήτρα της JF(w) ως 

( ) { '( )}T TJF w E xx g w x Iβ= −  

Για να απλοποιήσουμε την αντιστροφή αυτής της μήτρας, αποφασίζουμε να 
προσεγγίσουμε τον πρώτο όρο της εξίσωσης. Δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι 
σφαιρικά, μια λογική προσέγγιση φαίνεται να είναι 

{ '( )} { } { '( )} { '( )}T T T T TE xx g w x E xx E g w x E g w x I≈ = . Κατά συνέπεια η μήτρα 
Jacobian γίνεται διαγώνια, και μπορεί εύκολα να αντιστραφεί. Κατά συνέπεια 
λαμβάνουμε την ακόλουθη προσεγγιστική επανάληψη Newton: 

[ { ( )} ] /[ { '( )} ]T Tw w E xg w x w E g w xβ β+ = − − − ) 

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω με τον πολλαπλασιασμό 
και των δύο πλευρών της παραπάνω εξίσωσης με { '( )}TE g w xβ − . Αυτό δίνει, μετά 
από αλγεβρική απλοποίηση, την επανάληψη FastICA. 

 

6.3 Ο αλγόριθμος για αρκετές μονάδες 

Ο αλγόριθμος μιας-μονάδας της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζει ακριβώς 
μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες, ή μια κατεύθυνση αναζήτησης προβολής. Για 
να υπολογίσουμε διάφορες ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να τρέξουμε τον 
αλγόριθμο FastICA μιας-μονάδας χρησιμοποιώντας αρκετές μονάδες (π.χ. νευρώνες) 
με διανύσματα βάρους w1,…,wn. 

Για να αποτρέψουμε τα διαφορετικά διανύσματα από τη σύγκλιση στα ίδια 
μέγιστα πρέπει να αποσυνδέσουμε τις εξόδους w1

Tx,…,wn
Tx μετά από κάθε 

επανάληψη. Παρουσιάζουμε εδώ τρεις μεθόδους για να το πετύχουμε αυτό. 

Ένας απλός τρόπος αποσυσχέτισης είναι ένα σχέδιο αντιπληθωρισμού βασισμένο 
σε μια ομοιάζουσα στην Gram-Schmidt αποσυσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι 
υπολογίζουμε τις ανεξάρτητες συνιστώσες μία προς μία. Όταν έχουμε υπολογίσει p 
ανεξάρτητες συνιστώσες, ή p διανύσματα w1,…,wp, τρέχουμε τον αλγόριθμο 
σταθερών σημείων μιας-μονάδας για 1pw + , και μετά από κάθε βήμα επανάληψης 
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αφαιρούμε από τα 1pw +  τις «προβολές» 1
T
p j jw w w+ , j=1,…,p των προηγουμένως 

εκτιμημένων διανυσμάτων p, και έπειτα κανονικοποιούμε τα 1pw + :   

1. Έστω 1 1 11

p T
p p p j jj

w w w w w+ + +=
= −∑  

2. Έστω  1 1 1 1
T

p p p pw w w w+ + + +=                                                    

Σε ορισμένες εφαρμογές, εντούτοις, μπορεί να επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε 
μια συμμετρική αποσυσχέτιση, στην οποία κανένα διάνυσμα δεν είναι 
«προνομιούχο» έναντι των άλλων [27]. Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί, π.χ., με την 
κλασσική μέθοδο που περιλαμβάνει τις τετραγωνικές ρίζες μητρών, 

Έστω  1 2( )Tw ww w−=  

όπου το W είναι η μήτρα (w1,…, wn)T των διανυσμάτων, και η αντίστροφη 
τετραγωνική ρίζα 1 2( )Tww −  λαμβάνεται από την αποσυσχέτιση των ιδιοτιμών των 

T Tww FDF=  ως 1 2 1 2( )T Tww FD F− −= . Μια απλούστερη εναλλακτική λύση είναι ο 
ακόλουθος επαναληπτικός αλγόριθμος [13], 

1. Έστω / Tw w ww=  

2.  Έστω 3 1
2 2

Tw w ww w= −  

Επαναλαμβάνουμε το 2 μέχρι την σύγκλιση. 

 

6.4 Αλγόριθμος και μέγιστη πιθανότητα 

Τέλος, δίνουμε μια έκδοση FastICA που παρουσιάζει ρητά τη σύνδεση με τον 
γνωστό αλγόριθμο infomax ή μέγιστης πιθανότητας ([1], [3], [25], [61]). Εάν 
εκφράζουμε τον FastICA χρησιμοποιώντας τον τύπο 

[ { ( )} ] /[ { '( )} ]T Tw w E xg w x w E g w xβ β+ = − − −  και τον γράψουμε σε μορφή μητρών 
([14]), βλέπουμε ότι ο FastICA λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

( )[ ( ) { ( ) }]T
i iw w diag a diag E g y y wβ+ = + +  

Όπου y=Wx, { ( )}i i iE y g yβ = −  και 1/( { '( )})i i ia E g yβ= − − . Η μήτρα W πρέπει 
να ορθογωνιοποιείται μετά από κάθε βήμα. Σε αυτήν την έκδοση μητρών, το W 
ορθογωνιοποιείται συμμετρικά. Η ανωτέρω έκδοση του FastICA θα μπορούσε να 
συγκριθεί με την στοχαστική μέθοδο κλίσης για την μεγιστοποίηση της πιθανότητας 
([1], [3], [25], [61]), 

[ ( ) ]Tw w I g y y wμ+ = + +  
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όπου μ είναι το ποσοστό εκμάθησης, όχι απαραιτήτως σταθερό στο χρόνο. Εδώ, g 
είναι μια συνάρτηση της σ.π.π των ανεξάρτητων συνιστωσών: ' /i ig f f=  όπου το if  
είναι η σ.π.π μιας ανεξάρτητης συνιστώσας. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο FastICA μπορεί να θεωρηθεί ως 
αλγόριθμος σταθερών σημείων για την εκτίμηση της μέγιστης πιθανότητας του ICA 
μοντέλου δεδομένων [14]. Επίσης, η ταχύτητα σύγκλισης βελτιστοποιείται από την 
επιλογή των μητρών diag (αi) και diag (βi). Ένα άλλο πλεονέκτημα του FastICA είναι 
ότι μπορεί να υπολογίσει και τις υπό- και τις υπέρ-γκαουσσιανές ανεξάρτητες 
συνιστώσες, κάτι που είναι σε αντίθεση με τους συνηθισμένους ML αλγορίθμους, οι 
οποίοι εργάζονται μόνο για μια δεδομένη κατηγορία κατανομών.  

 

6.5 Ιδιότητες   

Ο FastICA αλγόριθμος και οι ελλοχεύουσες συναρτήσεις αντίθεσης έχουν διάφορες 
επιθυμητές ιδιότητες συγκρινόμενες με τις υπάρχουσες μεθόδους για το ICA. 

1.   Η σύγκλιση είναι κυβική (ή τουλάχιστον τετραγωνική), στις περιπτώσεις του ICA 
προτύπου δεδομένων [13]. Αυτό είναι σε αντίθεση με τους συνηθισμένους ICA 
αλγορίθμους βασισμένους στις (στοχαστικές) μεθόδους καθόδου κλίσης, όπου η 
σύγκλιση είναι μόνο γραμμική. Αυτό σημαίνει μια πολύ γρήγορη σύγκλιση, όπως έχει 
επιβεβαιωθεί από τις προσομοιώσεις και τα πειράματα στα πραγματικά δεδομένα 
[29]. 

2.   Αντίθετα στους βασισμένους στην κλίση αλγόριθμους, δεν υπάρχουν παράμετροι 
μεγέθους βημάτων για να επιλεχθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος είναι 
εύχρηστος. 

3.   Ο αλγόριθμος βρίσκει απευθείας τις ανεξάρτητες συνιστώσες (σχεδόν) 
οποιασδήποτε μη γκαουσσιανής κατανομής χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μη 
γραμμικότητα g. Αυτό είναι σε αντίθεση με πολλούς αλγορίθμους, όπου κάποια 
εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας πρέπει να είναι πρώτη διαθέσιμη, 
και η μη γραμμικότητα πρέπει να επιλεχτεί αναλόγως. 

4.   Η απόδοση της μεθόδου μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την επιλογή μιας 
κατάλληλης μη γραμμικότητας g. Ειδικότερα, κάποιος μπορεί να λάβει αλγορίθμους 
που είναι σθεναροί ή/και της ελάχιστης διασποράς. Στην πραγματικότητα, οι δύο μη 
γραμμικότητες 1 1( ) tanh( )g u a u=   και  2

2 ( ) exp( 2)g u u u= −   έχουν μερικές βέλτιστες 
ιδιότητες [13]. 

5.   Οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να υπολογιστούν μία προς μία, το οποίο 
είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμο με να κάνουμε αναζήτηση προβολής. Αυτή η 
τεχνική είναι χρήσιμη στη διερευνητική ανάλυση στοιχείων και μειώνει τον 
υπολογιστικό φόρτο της μεθόδου σε περιπτώσεις όπου μόνο μερικές από τις 
ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να υπολογιστούν. 

6.   Το FastICA έχει τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα των νευρωνικών 
αλγορίθμων. Είναι παράλληλο, κατανεμημένο, υπολογιστικά απλό, και απαιτεί λίγο 
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χώρο μνήμης. Οι στοχαστικές μέθοδοι κλίσης φαίνονται να είναι προτιμητέες μόνο 
εάν απαιτείται γρήγορη προσαρμοστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 

6.6 Περιγραφή του αλγόριθμου  

Ο κώδικας του αλγόριθμου fastica παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα και 
εδώ περιγράφεται η λειτουργία του. Η συνάρτηση fastica δέχεται ως εισόδους τα 
μεμειγμένα σήματα σε μορφή πίνακα και κάποιο μεταβλητό αριθμό άλλων 
παραμέτρων και παράγει στην έξοδο τα διαχωρισμένα σήματα, τις μήτρες A και W, 
καθώς και το σφάλμα σύγκλισης του αλγόριθμου, σύμφωνα με κάποιο κριτήριο 
τερματισμού. Επίσης, ο αλγόριθμος αυτός, καλεί κάποιες συναρτήσεις, όπως είναι η 
remmean, η whitenv, η pcamat, καθώς και η fpica, που είναι και ο κύριος αλγόριθμος 
διαχωρισμού των σημάτων. Όλες αυτές οι συναρτήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά 
στο παράρτημα, ενώ εδώ εκθέτουμε τη λειτουργία τους. 

remmean: Χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση του μέσου όρου των δεδομένων. 
Αυτή η συνάρτηση δέχεται ως όρισμα εισόδου τα δεδομένα υπό μορφή διανύσματος 
γραμμής και επιστρέφει στην έξοδο την μέση τιμή τους και τα νέα δεδομένα, που 
έχουν μέση τιμή μηδέν. 

pcamat: Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη συνάρτηση whiten για την 
λεύκανση των δεδομένων. Η pcamat πραγματοποιεί την ανάλυση των δεδομένων σε 
κύριες συνιστώσες ή αλλιώς PCA. Πιο συγκεκριμένα, δέχεται ως είσοδο τα δεδομένα 
υπό μορφή διανύσματος γραμμής και επιστρέφει στην έξοδο το ιδιοδιάνυσμα και τον 
διαγώνιο πίνακα ιδιοτιμών της εισόδου. Επίσης, δέχεται στην είσοδο τις παραμέτρους 
firstEig, lastEig, s_interactive και s_verbose που εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω. 

firstEig: τιμή της μεγαλύτερης ιδιοτιμής που κρατάμε. Αυθαίρετα θεωρείται 1. 

lastEig: τιμή της μικρότερης ιδιοτιμής που κρατάμε. Αυθαίρετα θεωρείται ίση με 
την διάσταση των διανυσμάτων. 

s_interactive: Καθορίζει αν πρέπει να δώσει τιμές ο χρήστης στις παραμέτρους 
firstEig και lastEig παίρνοντας την τιμή ‘on’, ή αν αυτές θα ληφθούν αυθαίρετα 
παίρνοντας την τιμή ‘off’. Επίσης, με την τιμή ‘gui’ ο χρήστης δίνει την τιμή που 
επιθυμεί στις παραμέτρους μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. 

s_verbose: Η τιμή της, ‘on’ ή ‘off’, καθορίζει αντίστοιχα αν θα δίνονται μηνύματα 
στο χρήστη για την πορεία του αλγορίθμου ή όχι. 

whitenv: Η κύρια συνάρτηση που πραγματοποιεί την λεύκανση των δεδομένων. 
Δέχεται ως εισόδους τα δεδομένα υπό μορφή διανύσματος γραμμής, το ιδιοδιάνυσμα 
E και τον πίνακα ιδιοτιμών D που υπολογίστηκαν από την συνάρτηση pcamat, ενώ 
επιστρέφει στην έξοδο τα ασπρισμένα διανύσματα γραμμής και τους ασπρισμένους 
και μη πίνακες.  

fpica: Το κυρίως κομμάτι του αλγόριθμου fastica, αφού αυτή η συνάρτηση είναι 
υπεύθυνη για τον διαχωρισμό των μεμειγμένων σημάτων. Δέχεται ως εισόδους τα 
αποτελέσματα της συνάρτησης whitenv, δηλαδή τα ασπρισμένα διανύσματα γραμμής 
και τους ασπρισμένους και μη πίνακες, καθώς και πλήθος άλλων παραμέτρων που 
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εξηγούνται πιο αναλυτικά παρακάτω, ενώ επιστρέφει στην έξοδο τοα πίνακα μίξης A, 
τον αντίστροφό του W και το σφάλμα σύγκλισης του αλγόριθμου. 

approach: Η προσέγγιση αποσυσχέτισης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
του αποτελέσματος και παίρνει τιμές deflation ή symmetric. Με την πρώτη τιμή 
εκτιμώνται οι ανεξάρτητες συνιστώσες μία προς μία όπως στην αναζήτηση προβολής, 
ενώ με την δεύτερη όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες εκτιμώνται παράλληλα 
(ταυτόχρονα). 

numOfIC:  Ο  αριθμός  των  ανεξάρτητων  συνιστωσών  που  εκτιμώνται  και 
κυμαίνεται από 0 μέχρι την διάσταση των ασπρισμένων διανυσμάτων γραμμής. 

g: Η μη γραμμικότητα που χρησιμοποιείται στον κώδικα και η οποία παίρνει μια 
από τις εξής τιμές: pow3, tanh, gauss, skew. 

finetune: Η μη γραμμικότητα που χρησιμοποιείται σε finetuning και παίρνει τιμές 
όπως το g και ακόμα ‘off’. 

a1: Παράμετρος όταν το finetune είναι ‘tanh’. Αυθαίρετη τιμή είναι το 1. 

a2: Παράμετρος όταν το finetune είναι ‘gauss’. Αυθαίρετη τιμή είναι το 1. 

 

stabilization: Ευστάθεια του αλγορίθμου που παίρνει τιμές ‘on’ ή ‘off’ και όταν 
είναι mu<1 τότε αυτόματα παίρνει την τιμή ‘on’. Αυτή η παράμετρος ελέγχει αν το 
πρόγραμμα χρησιμοποιεί την ευσταθή έκδοση του αλγορίθμου ή όχι. Αν η ευστάθεια 
είναι στο ‘on’ και ο αλγόριθμος κολλάει μεταξύ δύο σημείων, τότε αυτόματα το 
μέγεθος βήματος (mu) υποδιπλασιάζεται. Το ίδιο γίνεται για το υπόλοιπο των 
επαναλήψεων αν δεν έχουμε σύγκλιση του αλγορίθμου μέχρι το μισό του αριθμού 
των επαναλήψεων.    

epsilon: Κριτήριο τερματισμού των επαναλήψεων του αλγορίθμου. Αυθαίρετη 
τιμή είναι το 0.0001. 

maxNumIterations: Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων του αλγορίθμου. Αυθαίρετη 
τιμή είναι το 1000. 

maxFinetune: Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων για finetuning. Αυθαίρετη τιμή 
είναι το 100. 

initState: Αρχική πρόβλεψη για την τυχαία αρχική κατάσταση. Παίρνει τιμές 
‘rand’ ή ‘guess’. 

guess: Αρχική πρόβλεψη για τον πίνακα A. Αγνοείται όταν είναι initState=’rand’. 

sampleSize: Ποσοστό των δειγμάτων του σήματος που χρησιμοποιείται σε μια 
επανάληψη. Παίρνει τιμές από 0 έως 1. 

displayMode: Απεικόνιση των υπολογισμών που εκτελούνται. Παίρνει τιμές 
‘signals’, ’basis’, ‘filters’, ‘off’. 
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displayInterval: Ο αριθμός των επαναλήψεων που παίρνουμε μεταξύ των 
απεικονίσεων.  

verbose: Αναφορά της προόδου του αλγορίθμου στον χρήστη. Παίρνει τιμές ‘on’ ή 
‘off’. 

 fastica: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ο αλγόριθμος που δέχεται ως 
είσοδο τα μεμειγμένα σήματα (που έχουν υποστεί προηγουμένως μια επεξεργασία) 
και δίνει στην έξοδο τα διαχωρισμένα σήματα. Επίσης, δέχεται ως ορίσματα και 
άλλες παραμέτρους που είναι ίδιες με αυτές του fpica και αναλύθηκαν εκτενώς 
παραπάνω.   

 
6.7 Εφαρμογή σε τυχαία δεδομένα 

 Αρχικά εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο σε τυχαία δοκιμαστικά σήματα, τα οποία 
αναμειγνύουμε με τυχαία μήτρα μίξης A, για να διαπιστώσουμε την λειτουργικότητα 
και αποδοτικότητα του αλγόριθμου. Έτσι παίρνουμε το κάτωθι τμήμα κώδικα 

N=500;  

v=[0:N-1]; 

sig=[]; 

sig(1,:)=sin(v/2);  

sig(2,:)=((rem(v,23)-11)/9).^5;  

sig(3,:)=((rem(v,27)-13)/9);  

sig(4,:)=((rand(1,N)<.5)*2-1).*log(rand(1,N));  

for t=1:4 

sig(t,:)=sig(t,:)/std(sig(t,:)); 

end 

x=sig(1,:); x=x(1:200); 

y=sig(2,:); y=y(1:200); 

w=sig(3,:); w=w(1:200); 

 z=sig(4,:); z=z(1:200); 

A=rand(4); 

sig=[x;y;w;z]; 

 mixedsig=A*sig; 

[icasig]=fastica(mixedsig); 
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Με την εισαγωγή του παραπάνω κώδικα  στο Matlab δημιουργούμε τέσσερα 
αρχικά σήματα που οι γραφικές τους παραστάσεις φαίνονται παρακάτω 
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Εν συνεχεία παίρνουμε τα μεμειγμένα σήματα  
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Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο fastica παίρνουμε τα διαχωρισμένα σήματα 
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Παρατηρούμε ότι με απλά σήματα όπως τα παραπάνω και με γνωστή τη μήτρα 
μίξης A, τα εξαγόμενα σήματα του αλγόριθμου είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια με τα 



‐ 45 ‐ 

 

αρχικά, αλλά όχι ακριβώς ίδια. Είναι παραμορφωμένα σε σχέση με τα αρχικά, κυρίως 
λόγω θορύβου, και ακόμα κάποια είναι ανεστραμμένα, κάτι που δεν μας ενοχλεί 
ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει πώς με πιο σύνθετα σήματα όπως αυτά της μηχανής και με 
άγνωστη τη μήτρα A, τα αποτελέσματα που θα πάρουμε δεν θα είναι πολύ 
ικανοποιητικά. 

Τα παραπάνω σχήματα τα πήραμε μελετώντας τα τυχαία σήματα στο πεδίο του 
χρόνου. Μπορούμε, επίσης, να τα μελετήσουμε στο πεδίο της συχνότητας 
χρησιμοποιώντας στο Matlab την εντολή abs(fft(x)), όπου x τα σήμα σε μορφή 
διανύσματος γραμμής, και να πάρουμε έτσι το μέτρο του μετασχηματισμού 
Fourier(MF) στην έξοδο. Πιο αναλυτικά, κάνουμε χρήση του παρακάτω τμήματος 
κώδικα ως συνέχεια αυτού που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση στο πεδίο του 
χρόνου 

xf=abs(fft(x)); 

yf=abs(fft(y)); 

wf=abs(fft(w)); 

zf=abs(fft(z));   

sigf=[xf;yf;wf;zf]; 

mixedsigf=A*sigf; 

[icasigf]=fastica(mixedsigf); 

 Και έτσι παίρνουμε τα τέσσερα αρχικά σήματα 
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Στη συνέχεια παίρνουμε τα μεμειγμένα σήματα 
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Εφαρμόζοντας τον fastica έχουμε τελικά 
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Όπως παρατηρούμε, ο αλγόριθμος δουλεύει με μεγάλη ακρίβεια και στη 
συχνότητα, ενώ τα σήματα έχουν κάποιο ποσοστό θορύβου και κάποια είναι 
ανεστραμμένα, όπως συμβαίνει και στο χρόνο. 

 

6.8 Εφαρμογή στα πειραματικά δεδομένα 

Τα σήματα μηχανής τα οποία λαμβάνουμε από μετρήσεις τα χρησιμοποιούμε ως 
παρατηρούμενα σήματα για την εξαγωγή των ανεξάρτητων συνιστωσών. Αυτά τα 
σήματα έχουν ληφθεί από δύο αισθητήρες που ο ένας είναι τοποθετημένος στο 
καπάκι της μηχανής του αυτοκινήτου και ο άλλος στο αμορτισέρ. Για την απεικόνιση 
(τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και της συχνότητας) και την επεξεργασία 
(κατάτμηση σε μικρότερα κομμάτια) αυτών των σημάτων χρησιμοποιούμε το 
πρόγραμμα adobe audition 1.5. Έτσι παίρνουμε τα παρακάτω σχήματα 
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Μεμειγμένο σήμα από το καπάκι της μηχανής 

 

Μεμειγμένο σήμα από το αμορτισέρ του αυτοκινήτου 

Τα παραπάνω σήματα τα χωρίζουμε σε μικρότερα τμήματα με σκοπό την 
καλύτερη εφαρμογή του αλγόριθμου fastica σε αυτά. Κάποια από αυτά τα τμήματα, 
καθώς επίσης και τα διαχωρισμένα που προκύπτουν μετά από την εκτέλεση του 
αλγόριθμου φαίνονται παρακάτω.  

Για δική μας ευκολία συμβολίζουμε το μεμειγμένο σήμα από το καπάκι της 
μηχανής με A και το αντίστοιχο από το αμορτισέρ με D. Έτσι, το πρώτο τμήμα από 
το σήμα στο καπάκι δείχνεται με A1 και το αντίστοιχο από το αμορτισέρ με D1 και 
όλα τα υπόλοιπα τμήματα έχουν παρόμοιους συμβολισμούς. Τα διαχωρισμένα 
τμήματα των σημάτων έχουν μπροστά και ένα s,π.χ.sA1 και sad1 Κ.Ο. 

Επίσης, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε κάποιες εντολές της Mat lab με τις οποίες 
επεξεργαστήκαμε τα σήματα πριν και μετά την εισαγωγή τους στον κύριο αλγόριθμο. 
Αυτές είναι οι εξής 
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• [An,mean,soda]=presto(A); για το A σήμα και [Dn,mean,stud]=presto(D); για 
το D αντίστοιχα, με την οποία επεξεργαζόμαστε τα σήματα ώστε να έχουν 
μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1, δηλαδή στην ουσία τα κοινωνικοποιούμε. 

• varA=var(A); και αντίστοιχα varD=var(D); με την οποία υπολογίσαμε τις 
διασπορές (ενέργειες) των σημάτων.  

• data=[An Dn]'; με την οποία δημιουργούμε πίνακα 2x(αριθμός δειγμάτων 
σημάτων) για την εισαγωγή των δεδομένων στον κώδικα fastica(ως 
διανύσματα γραμμής). 

• sepA=icasig(1,:); και αντίστοιχα sepD=icasig(2,:); για την καταχώρηση των 
ανεξάρτητων συνιστωσών στις μεταβλητές sepA και sepD. 

• sA=sepA./k1; όπου k1=sqrt(1/varA); και αντίστοιχα sD=sepD./k2; όπου 
k2=sqrt(1/varD); για να έχουν ίσες διασπορές (ενέργειες) τα σήματα εισόδου 
και εξόδου. 

• wavwrite(sA,fs,'sA'); για την αποθήκευση του διαχωρισμένου σήματος sA στο 
αρχείο με όνομα sA και αντίστοιχη εντολή για το sD.  

 

 

A1 

 

sA1 
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D1 

 

sD1 

 

A2 
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sA2 

 

D2 

 

sD2 
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A3 

 

sA3 

 

D3 
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sD3 

 

A4 

 

sA4 
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D4 

 

sD4 

 



‐ 57 ‐ 

 

A5 

 

sA5 

 

D5 
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sD5 

 

A6 
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sA6 

 

D6 

 

sD6 
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A7 

 

sA7 

 



‐ 61 ‐ 

 

D7 

 

sD7 

Τα παραπάνω σχήματα έχουν ληφθεί με παραμέτρους epsilon=0.000001 και 
maxNumIterations=100000, ενώ οι παράμετροι approach και g μεταβάλλονται 
ανάλογα με το ποια προσέγγιση και ποια μη γραμμικότητα δίνει πιο ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Έτσι, διαπιστώνουμε και στην πράξη ότι για g=’tanh’ ή g=’gauss’ 
παίρνουμε πιο καλά αποτελέσματα από ότι για τις άλλες δύο τιμές της παραμέτρου g. 
Επίσης διακρίνουμε ελάχιστες διαφορές στο πεδίο του χρόνου μεταξύ των αρχικών 
μεμειγμένων και των διαχωρισμένων σημάτων, κάτι το οποίο αναμέναμε όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω. Για να βρούμε περισσότερες διαφορές εξετάζουμε τα 
σήματα και στο πεδίο της συχνότητας με χρήση του ΜF. Σε αντίθεση με τα τυχαία 
σήματα στα οποία χρησιμοποιήσαμε ΜF μέσω του Matlab, εδώ εξετάζουμε τα 
σήματα μηχανής στο πεδίο της συχνότητας μέσω του προγράμματος Adobe Audition 
1.5. Έτσι παίρνουμε τα παρακάτω σχήματα 

 

A1 (στα 0 sec) 

 

sA1 (στα 0 sec) 
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D1 (στα 0 sec) 

 

sD1 (στα 0 sec) 

 

A2 (στα 0 sec) 

 

sA2 (στα 0 sec) 

 

D2 (στα 5 sec) 
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sD2 (στα 5 sec) 

 

A3 (στα 3 sec) 

 

sA3 (στα 3 sec) 

 

D3 (στα 2 sec) 

 

sD3 (στα 2 sec) 

 

A4 (στα 0 sec) 
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sA4 (στα 0 sec) 

 

D4 (στα 0 sec) 

 

sD4 (στα 0 sec) 

 

A5 (στα 3 sec) 

 

sA5 (στα 3 sec) 
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D5 (στα 0 sec) 

 

sD5 (στα 0 sec) 

 

A6 (στα 3.5 sec) 

 

sA6 (στα 3.5 sec) 

 

D6 (στα 0 sec) 

 

sD6 (στα 0 sec) 
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A7 (στα 2 sec) 

 

sA7 (στα 2 sec) 

 

sD7 (στα 2 sec) 

 

sD7 (στα 2 sec) 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο για τις ιδιότητες του αλγόριθμου, ο fastica 
έχει κυβική σύγκλιση ή τουλάχιστον τετραγωνική, που σημαίνει ότι το σφάλμα 
σύγκλισης φτάνει κοντά στην τελική του τιμή (εδώ 0.000001) πολύ γρήγορα και σε 
μικρό αριθμό βημάτων. Το πώς προσεγγίζει την τελική του τιμή το σφάλμα φαίνεται 
στα παρακάτω σχήματα για κάθε ζεύγος των διαχωρισμένων σημάτων   
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Err1 

 

Err2 
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Err3 

 

Err4 
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Err5 

 

Err6 
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Err7 

 

6.9 Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω σχήματα, ο αλγόριθμος fastica διαχωρίζει σε 
μικρό βαθμό τα μεμειγμένα σήματα που παίρνουμε από τη μηχανή. Παρατηρούμε 
πώς είναι σχεδόν τα ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι μπορεί να είναι ανεστραμμένα και 
περισσότερο ίσως ‘απλωμένα’ σε σχέση με τα αρχικά. Ωστόσο, το πρώτο γεγονός δεν 
επιδρά ουσιαστικά καθόλου στο χωρισμό των σημάτων, ενώ το δεύτερο επηρεάζει 
ανάλογα με το μέγεθός του. Έτσι, όσο περισσότερο ‘απλωμένα’ είναι τα τελικά 
σήματα τόσο πιο διαφορετικά ακούγονται σε σχέση με τα αρχικά, όταν 
χρησιμοποιούμε την εντολή wavplay στο Matlab για να τα ακούσουμε. 

Επιπλέον, για να αντιληφθούμε με ποιόν τρόπο επιδρά ο αλγόριθμος στις 
συχνότητες των σημάτων κάνουμε χρήση του MF. Με αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε τα 
σχήματα στο πεδίο της συχνότητας των σημάτων και βλέπουμε πάλι ότι οι διαφορές 
μεταξύ αρχικών και τελικών σημάτων είναι ελάχιστες. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων έχουμε μια μικρή αυξομείωση στις υψηλές συχνότητες και πιο σπάνια 
διακρίνουμε μεταβολές στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες. 

Τέλος, για να δούμε πώς συγκλίνει ο αλγόριθμος παραθέτουμε τα σχήματα με το 
σφάλμα σύγκλισης. Στην ουσία, δηλαδή, ο αλγόριθμος συγκρίνει την τιμή του 
σφάλματος με την τιμή της παραμέτρου epsilon σύμφωνα με κάποιο κριτήριο 
τερματισμού και εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη τερματίζεται. Όπως παρατηρούμε 
συγκλίνει ομοιόμορφα στην τιμή 0.000001 που έχουμε θέσει, χωρίς να κάνει 
ανεπιθύμητες κυματώσεις, που οφείλονται στο κόλλημα του αλγόριθμου μεταξύ δύο 
βέλτιστων σημείων.   

 

 

     



‐ 71 ‐ 

 

Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας κατασκευάστηκαν και 
μελετήθηκαν αλγόριθμοι για την υλοποίηση της αυτόματης ανάλυσης ηχητικών 
σημάτων μηχανής αυτοκινήτου σε ανεξάρτητες συνιστώσες. Τα σήματα που 
μελετήθηκαν, λήφθηκαν από δύο τοποθετημένους αισθητήρες στη μηχανή του 
αυτοκινήτου, είχαν διάρκεια 15 περίπου λεπτών και προσομοιώθηκαν για τις ανάγκες 
της εργασίας με τα προγράμματα Matlab και Adobe Audition 1.5. Επιπλέον, 
κατατμήθηκαν σε μικρότερης χρονικής διάρκειας σήματα για την καλύτερη 
επεξεργασία τους. 

Η πορεία που ακολουθήθηκε σε κάθε ζεύγος σημάτων για τον διαχωρισμό τους 
ήταν: 

I. Εισαγωγή των σημάτων στο πρόγραμμα Matlab. 

II. Προεπεξεργασία των σημάτων. 

III. Εφαρμογή του αλγόριθμου FastICA. 

IV. Χρήση των κατάλληλων παραμέτρων του αλγόριθμου για εξαγωγή των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Οι αλγόριθμοι που μελετήσαμε πληρούν τις προδιαγραφές που αρχικά είχαμε 
θέσει κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Φυσικά, αυτοί οι αλγόριθμοι δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν τέλειοι, αφού και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την εφαρμογή τους δεν ήταν άκρως ικανοποιητικά, αλλά υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης, τα οποία όμως δεν μπορούν να αναπτυχθούν στα περιορισμένα χρονικά 
πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο εύρος εφαρμογών των τεχνικών 
τυφλού διαχωρισμού σημάτων που υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. 
Τέλος, μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχει μια καθολική μέθοδος 
διαχωρισμού σημάτων που να μπορεί να ανταποκρίνεται με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές, αλλά θα έπρεπε για κάθε μία από 
αυτές να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ξεχωριστών αλγορίθμων που να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
• Συνάρτηση remmean που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1. 

function [newVectors, meanValue] = remmean(vectors); 
%REMMEAN - remove the mean from vectors 
% 
% [newVectors, meanValue] = remmean(vectors); 
% 
% Removes the mean of row vectors. 
% Returns the new vectors and the mean. 
% 
% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 
  
% @(#)$Id: remmean.m,v 1.2 2003/04/05 14:23:58 jarmo Exp $ 
  
newVectors = zeros (size (vectors)); 
meanValue = mean (vectors')'; 
newVectors = vectors - meanValue * ones (1, size (vectors, 2)); 

 
• Συνάρτηση pcamat που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2. 

function [E, D] = pcamat(vectors, firstEig, lastEig, s_interactive, ... 
    s_verbose); 
%PCAMAT - Calculates the pca for data 
% 
% [E, D] = pcamat(vectors, firstEig, lastEig, ...  
%                 interactive, verbose); 
% 
% Calculates the PCA matrices for given data (row) vectors. Returns 
% the eigenvector (E) and diagonal eigenvalue (D) matrices containing the 
% selected subspaces. Dimensionality reduction is controlled with 
% the parameters 'firstEig' and 'lastEig' - but it can also be done 
% interactively by setting parameter 'interactive' to 'on' or 'gui'. 
% 
% ARGUMENTS 
% 
% vectors       Data in row vectors. 
% firstEig      Index of the largest eigenvalue to keep. 
%               Default is 1. 
% lastEig       Index of the smallest eigenvalue to keep. 
%               Default is equal to dimension of vectors. 
% interactive   Specify eigenvalues to keep interactively. Note that if 
%               you set 'interactive' to 'on' or 'gui' then the values 
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%               for 'firstEig' and 'lastEig' will be ignored, but they 
%               still have to be entered. If the value is 'gui' then the 
%               same graphical user interface as in FASTICAG will be 
%               used. Default is 'off'. 
% verbose       Default is 'on'. 
% 
% 
% EXAMPLE 
%       [E, D] = pcamat(vectors); 
% 
% Note  
%       The eigenvalues and eigenvectors returned by PCAMAT are not sorted. 
% 
% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 
  
% For historical reasons this version does not sort the eigenvalues or 
% the eigen vectors in any ways. Therefore neither does the FASTICA or 
% FASTICAG. Generally it seams that the components returned from 
% whitening is almost in reversed order. (That means, they usually are, 
% but sometime they are not - depends on the EIG-command of matlab.) 
  
% @(#)$Id: pcamat.m,v 1.5 2003/12/15 18:24:32 jarmo Exp $ 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Default values: 
if nargin < 5, s_verbose = 'on'; end 
if nargin < 4, s_interactive = 'off'; end 
if nargin < 3, lastEig = size(vectors, 1); end 
if nargin < 2, firstEig = 1; end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Check the optional parameters; 
switch lower(s_verbose) 
 case 'on' 
  b_verbose = 1; 
 case 'off' 
  b_verbose = 0; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''verbose''\n', s_verbose)); 
end 
  
switch lower(s_interactive) 
 case 'on' 
  b_interactive = 1; 
 case 'off' 
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  b_interactive = 0; 
 case 'gui' 
  b_interactive = 2; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''interactive''\n', ... 
        s_interactive)); 
end 
  
oldDimension = size (vectors, 1); 
if ~(b_interactive) 
  if lastEig < 1 | lastEig > oldDimension 
    error(sprintf('Illegal value [ %d ] for parameter: ''lastEig''\n', lastEig)); 
  end 
  if firstEig < 1 | firstEig > lastEig 
    error(sprintf('Illegal value [ %d ] for parameter: ''firstEig''\n', firstEig)); 
  end 
end 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Calculate PCA 
  
% Calculate the covariance matrix. 
if b_verbose, fprintf ('Calculating covariance...\n'); end 
covarianceMatrix = cov(vectors', 1); 
  
% Calculate the eigenvalues and eigenvectors of covariance 
% matrix. 
[E, D] = eig (covarianceMatrix); 
  
% The rank is determined from the eigenvalues - and not directly by 
% using the function rank - because function rank uses svd, which 
% in some cases gives a higher dimensionality than what can be used 
% with eig later on (eig then gives negative eigenvalues). 
rankTolerance = 1e-7; 
maxLastEig = sum (diag (D) > rankTolerance); 
if maxLastEig == 0, 
  fprintf (['Eigenvalues of the covariance matrix are' ... 
        ' all smaller than tolerance [ %g ].\n' ... 
        'Please make sure that your data matrix contains' ... 
        ' nonzero values.\nIf the values are very small,' ... 
        ' try rescaling the data matrix.\n'], rankTolerance); 
  error ('Unable to continue, aborting.'); 
end 
  
% Sort the eigenvalues - decending. 
eigenvalues = flipud(sort(diag(D))); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
% Interactive part - command-line 
if b_interactive == 1 
  
  % Show the eigenvalues to the user 
  hndl_win=figure; 
  bar(eigenvalues); 
  title('Eigenvalues'); 
  
  % ask the range from the user... 
  % ... and keep on asking until the range is valid :-) 
  areValuesOK=0; 
  while areValuesOK == 0 
    firstEig = input('The index of the largest eigenvalue to keep? (1) '); 
    lastEig = input(['The index of the smallest eigenvalue to keep? (' ... 
                    int2str(oldDimension) ') ']); 
    % Check the new values... 
    % if they are empty then use default values 
    if isempty(firstEig), firstEig = 1;end 
    if isempty(lastEig), lastEig = oldDimension;end 
    % Check that the entered values are within the range 
    areValuesOK = 1; 
    if lastEig < 1 | lastEig > oldDimension 
      fprintf('Illegal number for the last eigenvalue.\n'); 
      areValuesOK = 0; 
    end 
    if firstEig < 1 | firstEig > lastEig 
      fprintf('Illegal number for the first eigenvalue.\n'); 
      areValuesOK = 0; 
    end 
  end 
  % close the window 
  close(hndl_win); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Interactive part - GUI 
if b_interactive == 2 
  
  % Show the eigenvalues to the user 
  hndl_win = figure('Color',[0.8 0.8 0.8], ... 
    'PaperType','a4letter', ... 
    'Units', 'normalized', ... 
    'Name', 'FastICA: Reduce dimension', ... 
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    'NumberTitle','off', ... 
    'Tag', 'f_eig'); 
  h_frame = uicontrol('Parent', hndl_win, ... 
    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 
    'Units', 'normalized', ... 
    'Position',[0.13 0.05 0.775 0.17], ... 
    'Style','frame', ... 
    'Tag','f_frame'); 
  
b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 
    'HorizontalAlignment','left', ... 
    'Position',[0.142415 0.0949436 0.712077 0.108507], ... 
    'String','Give the indices of the largest and smallest eigenvalues of the 
covariance matrix to be included in the reduced data.', ... 
    'Style','text', ... 
    'Tag','StaticText1'); 
e_first = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'Callback',[ ... 

          'f=round(str2num(get(gcbo, ''String'')));' ... 
          'if (f < 1), f=1; end;' ... 
          'l=str2num(get(findobj(''Tag'',''e_last''), ''String''));' ... 
          'if (f > l), f=l; end;' ... 
          'set(gcbo, ''String'', int2str(f));' ... 
          ], ... 
    'BackgroundColor',[1 1 1], ... 
    'HorizontalAlignment','right', ... 
    'Position',[0.284831 0.0678168 0.12207 0.0542535], ... 
    'Style','edit', ... 
        'String', '1', ... 
    'Tag','e_first'); 
b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 
    'HorizontalAlignment','left', ... 
    'Position',[0.142415 0.0678168 0.12207 0.0542535], ... 
    'String','Range from', ... 
    'Style','text', ... 
    'Tag','StaticText2'); 
e_last = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'Callback',[ ... 
          'l=round(str2num(get(gcbo, ''String'')));' ... 
          'lmax = get(gcbo, ''UserData'');' ... 
          'if (l > lmax), l=lmax; fprintf([''The selected value was too large, or the 
selected eigenvalues were close to zero\n'']); end;' ... 
          'f=str2num(get(findobj(''Tag'',''e_first''), ''String''));' ... 
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          'if (l < f), l=f; end;' ... 
          'set(gcbo, ''String'', int2str(l));' ... 
          ], ... 
    'BackgroundColor',[1 1 1], ... 
    'HorizontalAlignment','right', ... 
    'Position',[0.467936 0.0678168 0.12207 0.0542535], ... 
    'Style','edit', ... 
        'String', int2str(maxLastEig), ... 
        'UserData', maxLastEig, ... 
    'Tag','e_last'); 
% in the first version oldDimension was used instead of  
% maxLastEig, but since the program would automatically 
% drop the eigenvalues afte maxLastEig... 
b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 
    'HorizontalAlignment','left', ... 
    'Position',[0.427246 0.0678168 0.0406901 0.0542535], ... 
    'String','to', ... 
    'Style','text', ... 
    'Tag','StaticText3'); 
b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'Callback','uiresume(gcbf)', ... 
    'Position',[0.630697 0.0678168 0.12207 0.0542535], ... 
    'String','OK', ... 
    'Tag','Pushbutton1'); 
b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 
    'Units','normalized', ... 
    'Callback',[ ... 
          'gui_help(''pcamat'');' ... 
          ], ... 
    'Position',[0.767008 0.0678168 0.12207 0.0542535], ... 
    'String','Help', ... 
    'Tag','Pushbutton2'); 
  
  h_axes = axes('Position' ,[0.13 0.3 0.775 0.6]); 
  set(hndl_win, 'currentaxes',h_axes); 
  bar(eigenvalues); 
  title('Eigenvalues'); 
  
  uiwait(hndl_win); 
  firstEig = str2num(get(e_first, 'String')); 
  lastEig = str2num(get(e_last, 'String')); 
  
  % close the window 
  close(hndl_win); 
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
% See if the user has reduced the dimension enought 
  
if lastEig > maxLastEig 
  lastEig = maxLastEig; 
  if b_verbose 
    fprintf('Dimension reduced to %d due to the singularity of covariance 
matrix\n',... 
           lastEig-firstEig+1); 
  end 
else 
  % Reduce the dimensionality of the problem. 
  if b_verbose 
    if oldDimension == (lastEig - firstEig + 1) 
      fprintf ('Dimension not reduced.\n'); 
    else 
      fprintf ('Reducing dimension...\n'); 
    end 
  end 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Drop the smaller eigenvalues 
if lastEig < oldDimension 
  lowerLimitValue = (eigenvalues(lastEig) + eigenvalues(lastEig + 1)) / 2; 
else 
  lowerLimitValue = eigenvalues(oldDimension) - 1; 
end 
  
lowerColumns = diag(D) > lowerLimitValue; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
% Drop the larger eigenvalues 
if firstEig > 1 
  higherLimitValue = (eigenvalues(firstEig - 1) + eigenvalues(firstEig)) / 2; 
else 
  higherLimitValue = eigenvalues(1) + 1; 
end 
higherColumns = diag(D) < higherLimitValue; 
  
% Combine the results from above 
selectedColumns = lowerColumns & higherColumns; 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
% print some info for the user 
if b_verbose 
  fprintf ('Selected [ %d ] dimensions.\n', sum (selectedColumns)); 
end 
if sum (selectedColumns) ~= (lastEig - firstEig + 1), 
  error ('Selected a wrong number of dimensions.'); 
end 
  
if b_verbose 
  fprintf ('Smallest remaining (non-zero) eigenvalue [ %g ]\n', 
eigenvalues(lastEig)); 
  fprintf ('Largest remaining (non-zero) eigenvalue [ %g ]\n', 
eigenvalues(firstEig)); 
  fprintf ('Sum of removed eigenvalues [ %g ]\n', sum(diag(D) .* ... 
    (~selectedColumns))); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Select the colums which correspond to the desired range 
% of eigenvalues. 
E = selcol(E, selectedColumns); 
D = selcol(selcol(D, selectedColumns)', selectedColumns); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% 
% Some more information 
if b_verbose 
  sumAll=sum(eigenvalues); 
  sumUsed=sum(diag(D)); 
  retained = (sumUsed / sumAll) * 100; 
  fprintf('[ %g ] %% of (non-zero) eigenvalues retained.\n', retained); 
end 
  
  
  
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 

function newMatrix = selcol(oldMatrix, maskVector); 
  
% newMatrix = selcol(oldMatrix, maskVector); 
% 
% Selects the columns of the matrix that marked by one in the given vector. 
% The maskVector is a column vector. 
  
% 15.3.1998 
  
if size(maskVector, 1) ~= size(oldMatrix, 2), 
  error ('The mask vector and matrix are of uncompatible size.'); 
end 
  
numTaken = 0; 
  
for i = 1 : size (maskVector, 1), 
  if maskVector(i, 1) == 1, 
    takingMask(1, numTaken + 1) = i; 
    numTaken = numTaken + 1; 
  end 
end 
  
newMatrix = oldMatrix(:, takingMask); 
 

• Συνάρτηση whitenv που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2. 

function [newVectors, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] = whitenv ... 
    (vectors, E, D, s_verbose); 
%WHITENV - Whitenv vectors. 
% 
% [newVectors, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] = ... 
%                               whitenv(vectors, E, D, verbose); 
% 
% Whitens the data (row vectors) and reduces dimension. Returns 
% the whitened vectors (row vectors), whitening and dewhitening matrices. 
% 
% ARGUMENTS 
% 
% vectors       Data in row vectors. 
% E             Eigenvector matrix from function 'pcamat' 
% D             Diagonal eigenvalue matrix from function 'pcamat' 
% verbose       Optional. Default is 'on' 
% 
% EXAMPLE 
%       [E, D] = pcamat(vectors); 
%       [nv, wm, dwm] = whitenv(vectors, E, D); 
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% 
% 
% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 
% 
%   See also PCAMAT 
  
% @(#)$Id: whitenv.m,v 1.3 2003/10/12 09:04:43 jarmo Exp $ 
  
% 
======================================================== 
% Default value for 'verbose' 
if nargin < 4, s_verbose = 'on'; end 
  
% Check the optional parameter verbose; 
switch lower(s_verbose) 
 case 'on' 
  b_verbose = 1; 
 case 'off' 
  b_verbose = 0; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''verbose''\n', s_verbose)); 
end 
  
% 
======================================================== 
% In some cases, rounding errors in Matlab cause negative 
% eigenvalues (elements in the diagonal of D). Since it 
% is difficult to know when this happens, it is difficult 
% to correct it automatically. Therefore an error is  
% signalled and the correction is left to the user. 
if any (diag (D) < 0), 
  error (sprintf (['[ %d ] negative eigenvalues computed from the' ... 
           ' covariance matrix.\nThese are due to rounding' ... 
           ' errors in Matlab (the correct eigenvalues are\n' ... 
           'probably very small).\nTo correct the situation,' ... 
           ' please reduce the number of dimensions in the' ... 
           ' data\nby using the ''lastEig'' argument in' ... 
           ' function FASTICA, or ''Reduce dim.'' button\nin' ... 
           ' the graphical user interface.'], ... 
          sum (diag (D) < 0))); 
end 
  
% 
======================================================== 
% Calculate the whitening and dewhitening matrices (these handle 
% dimensionality simultaneously). 
whiteningMatrix = inv (sqrt (D)) * E'; 
dewhiteningMatrix = E * sqrt (D); 
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% Project to the eigenvectors of the covariance matrix. 
% Whiten the samples and reduce dimension simultaneously. 
if b_verbose, fprintf ('Whitening...\n'); end 
newVectors =  whiteningMatrix * vectors; 
  
% 
======================================================== 
% Just some security... 
if ~isreal(newVectors) 
  error ('Whitened vectors have imaginary values.'); 
end 
  
% Print some information to user 
if b_verbose 
  fprintf ('Check: covariance differs from identity by [ %g ].\n', ... 
    max (max (abs (cov (newVectors', 1) - eye (size (newVectors, 1)))))); 
end 
  

• Συνάρτηση fpica που αναφέρεται στην παράγραφο 5.6. 

function [A, W, Err] = fpica(X, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix, 
approach, ... 
            numOfIC, g, finetune, a1, a2, myy, stabilization, ... 
            epsilon, maxNumIterations, maxFinetune, initState, ... 
            guess, sampleSize, displayMode, displayInterval, ... 
            s_verbose); 
%FPICA - Fixed point ICA. Main algorithm of FASTICA. 
% 
% [A, W] = fpica(whitesig, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix, approach, 
%        numOfIC, g, finetune, a1, a2, mu, stabilization, epsilon,  
%        maxNumIterations, maxFinetune, initState, guess, sampleSize, 
%        displayMode, displayInterval, verbose); 
%  
% Perform independent component analysis using Hyvarinen's fixed point 
% algorithm. Outputs an estimate of the mixing matrix A and its inverse W. 
% 
% whitesig                              :the whitened data as row vectors 
% whiteningMatrix                       :can be obtained with function whitenv 
% dewhiteningMatrix                     :can be obtained with function whitenv 
% approach      [ 'symm' | 'defl' ]     :the approach used (deflation or symmetric) 
% numOfIC       [ 0 - Dim of whitesig ] :number of independent components 
estimated 
% g             [ 'pow3' | 'tanh' |     :the nonlinearity used 
%                 'gaus' | 'skew' ]      
% finetune      [same as g + 'off']     :the nonlinearity used in finetuning. 
% a1                                    :parameter for tuning 'tanh' 
% a2                                    :parameter for tuning 'gaus' 
% mu                                    :step size in stabilized algorithm 
% stabilization [ 'on' | 'off' ]        :if mu < 1 then automatically on 
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% epsilon                               :stopping criterion 
% maxNumIterations                      :maximum number of iterations  
% maxFinetune                           :maximum number of iteretions for finetuning 
% initState     [ 'rand' | 'guess' ]    :initial guess or random initial state. See 
below 
% guess                                 :initial guess for A. Ignored if initState = 'rand' 
% sampleSize    [ 0 - 1 ]               :percentage of the samples used in one 
iteration 
% displayMode   [ 'signals' | 'basis' | :plot running estimate 
%                 'filters' | 'off' ] 
% displayInterval                       :number of iterations we take between plots 
% verbose       [ 'on' | 'off' ]        :report progress in text format 
% 
% EXAMPLE 
%       [E, D] = pcamat(vectors); 
%       [nv, wm, dwm] = whitenv(vectors, E, D); 
%       [A, W] = fpica(nv, wm, dwm); 
% 
% 
% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 
% 
%   See also FASTICA, FASTICAG, WHITENV, PCAMAT 
  
% @(#)$Id: fpica.m,v 1.7 2005/06/16 12:52:55 jarmo Exp $ 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Global variable for stopping the ICA calculations from the GUI 
global g_FastICA_interrupt; 
if isempty(g_FastICA_interrupt) 
  clear global g_FastICA_interrupt; 
  interruptible = 0; 
else 
  interruptible = 1; 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Default values 
  
if nargin < 3, error('Not enough arguments!'); end 
[vectorSize, numSamples] = size(X); 
if nargin < 20, s_verbose = 'on'; end 
if nargin < 19, displayInterval = 1; end 
if nargin < 18, displayMode = 'on'; end 
if nargin < 17, sampleSize = 1; end 
if nargin < 16, guess = 1; end 



‐ 84 ‐ 

 

if nargin < 15, initState = 'rand'; end 
if nargin < 14, maxFinetune = 100; end 
if nargin < 13, maxNumIterations = 1000; end 
if nargin < 12, epsilon = 0.0001; end 
if nargin < 11, stabilization = 'on'; end 
if nargin < 10, myy = 1; end 
if nargin < 9, a2 = 1; end 
if nargin < 8, a1 = 1; end 
if nargin < 7, finetune = 'off'; end 
if nargin < 6, g = 'pow3'; end 
if nargin < 5, numOfIC = vectorSize; end     % vectorSize = Dim 
if nargin < 4, approach = 'defl'; end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the data 
  
if ~isreal(X) 
  error('Input has an imaginary part.'); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for verbose 
  
switch lower(s_verbose) 
 case 'on' 
  b_verbose = 1; 
 case 'off' 
  b_verbose = 0; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''verbose''\n', s_verbose)); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for approach 
  
switch lower(approach) 
 case 'symm' 
  approachMode = 1; 
 case 'defl' 
  approachMode = 2; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''approach''\n', approach)); 
end 
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if b_verbose, fprintf('Used approach [ %s ].\n', approach); end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for numOfIC 
  
if vectorSize < numOfIC 
  error('Must have numOfIC <= Dimension!'); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the sampleSize 
if sampleSize > 1 
  sampleSize = 1; 
  if b_verbose 
    fprintf('Warning: Setting ''sampleSize'' to 1.\n'); 
  end   
elseif sampleSize < 1 
  if (sampleSize * numSamples) < 1000 
    sampleSize = min(1000/numSamples, 1); 
    if b_verbose 
      fprintf('Warning: Setting ''sampleSize'' to %0.3f (%d samples).\n', ... 
          sampleSize, floor(sampleSize * numSamples)); 
    end   
  end 
end 
if b_verbose 
  if  b_verbose & (sampleSize < 1) 
    fprintf('Using about %0.0f%% of the samples in random order in every 
step.\n',sampleSize*100); 
  end 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for nonlinearity. 
  
switch lower(g) 
 case 'pow3' 
  gOrig = 10; 
 case 'tanh' 
  gOrig = 20; 
 case {'gaus', 'gauss'} 
  gOrig = 30; 
 case 'skew' 
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  gOrig = 40; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''g''\n', g)); 
end 
if sampleSize ~= 1 
  gOrig = gOrig + 2; 
end 
if myy ~= 1 
  gOrig = gOrig + 1; 
end 
  
if b_verbose, 
  fprintf('Used nonlinearity [ %s ].\n', g); 
end 
  
finetuningEnabled = 1; 
switch lower(finetune) 
 case 'pow3' 
  gFine = 10 + 1; 
 case 'tanh' 
  gFine = 20 + 1; 
 case {'gaus', 'gauss'} 
  gFine = 30 + 1; 
 case 'skew' 
  gFine = 40 + 1; 
 case 'off' 
  if myy ~= 1 
    gFine = gOrig; 
  else  
    gFine = gOrig + 1; 
  end 
  finetuningEnabled = 0; 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''finetune''\n', ... 
        finetune)); 
end 
  
if b_verbose & finetuningEnabled 
  fprintf('Finetuning enabled (nonlinearity: [ %s ]).\n', finetune); 
end 
  
switch lower(stabilization) 
 case 'on' 
  stabilizationEnabled = 1; 
 case 'off' 
  if myy ~= 1 
    stabilizationEnabled = 1; 
  else 
    stabilizationEnabled = 0; 
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  end 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''stabilization''\n', ... 
        stabilization));  
end 
  
if b_verbose & stabilizationEnabled 
  fprintf('Using stabilized algorithm.\n'); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Some other parameters 
myyOrig = myy; 
% When we start fine-tuning we'll set myy = myyK * myy 
myyK = 0.01; 
% How many times do we try for convergence until we give up. 
failureLimit = 5; 
  
  
usedNlinearity = gOrig; 
stroke = 0; 
notFine = 1; 
long = 0; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for initial state. 
  
switch lower(initState) 
 case 'rand' 
  initialStateMode = 0; 
 case 'guess' 
  if size(guess,1) ~= size(whiteningMatrix,2) 
    initialStateMode = 0; 
    if b_verbose 
      fprintf('Warning: size of initial guess is incorrect. Using random initial 
guess.\n'); 
    end 
  else 
    initialStateMode = 1; 
    if size(guess,2) < numOfIC 
      if b_verbose 
    fprintf('Warning: initial guess only for first %d components. Using random 
initial guess for others.\n', size(guess,2));  
      end 
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      guess(:, size(guess, 2) + 1:numOfIC) = ... 
                         rand(vectorSize,numOfIC-size(guess,2))-.5; 
    elseif size(guess,2)>numOfIC 
      guess=guess(:,1:numOfIC); 
      fprintf('Warning: Initial guess too large. The excess column are 
dropped.\n'); 
    end 
    if b_verbose, fprintf('Using initial guess.\n'); end 
  end 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''initState''\n', initState)); 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Checking the value for display mode. 
  
switch lower(displayMode) 
 case {'off', 'none'} 
  usedDisplay = 0; 
 case {'on', 'signals'} 
  usedDisplay = 1; 
  if (b_verbose & (numSamples > 10000)) 
    fprintf('Warning: Data vectors are very long. Plotting may take long 
time.\n'); 
  end 
  if (b_verbose & (numOfIC > 25)) 
    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. Plot may not look 
good.\n'); 
  end 
 case 'basis' 
  usedDisplay = 2; 
  if (b_verbose & (numOfIC > 25)) 
    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. Plot may not look 
good.\n'); 
  end 
 case 'filters' 
  usedDisplay = 3; 
  if (b_verbose & (vectorSize > 25)) 
    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. Plot may not look 
good.\n'); 
  end 
 otherwise 
  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: ''displayMode''\n', 
displayMode)); 
end 
  
% The displayInterval can't be less than 1... 
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if displayInterval < 1 
  displayInterval = 1; 
end 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
if b_verbose, fprintf('Starting ICA calculation...\n'); end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% SYMMETRIC APPROACH 
if approachMode == 1, 
     
  % set some parameters more... 
  usedNlinearity = gOrig; 
  stroke = 0; 
  notFine = 1; 
  long = 0; 
   
  A = zeros(vectorSize, numOfIC); % Dewhitened basis vectors. 
  Err = zeros(1, maxNumIterations + 1); 
  %Err2 = zeros(1, maxNumIterations + 1); 
  if initialStateMode == 0 
    % Take random orthonormal initial vectors. 
    B = orth (randn (vectorSize, numOfIC)); 
  elseif initialStateMode == 1 
    % Use the given initial vector as the initial state 
    B = whiteningMatrix * guess; 
  end 
   
  BOld = zeros(size(B)); 
  BOld2 = zeros(size(B)); 
   
  % This is the actual fixed-point iteration loop. 
  for round = 1:maxNumIterations + 1, 
    if round == maxNumIterations + 1, 
      fprintf('No convergence after %d steps\n', maxNumIterations); 
      fprintf('Note that the plots are probably wrong.\n'); 
      if ~isempty(B) 
    % Symmetric orthogonalization. 
    B = B * real(inv(B' * B)^(1/2)); 
  
    W = B' * whiteningMatrix; 
    A = dewhiteningMatrix * B; 
      else 
    W = []; 
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    A = []; 
      end 
      return; 
    end 
     
    if (interruptible & g_FastICA_interrupt) 
      if b_verbose  
        fprintf('\n\nCalculation interrupted by the user\n'); 
      end 
      if ~isempty(B) 
    W = B' * whiteningMatrix; 
    A = dewhiteningMatrix * B; 
      else 
    W = []; 
    A = []; 
      end 
      return; 
    end 
     
     
    % Symmetric orthogonalization. 
    B = B * real (inv (B' * B) ^ (1/2)); 
     
    % Test for termination condition. Note that we consider opposite 
    % directions here as well. 
    minAbsCos = min(abs(diag(B' * BOld))); 
    minAbsCos2 = min(abs(diag(B' * BOld2))); 
    Err(round) = 1 - minAbsCos; 
    %Err2(round) = 1 - minAbsCos2; 
     
    if (1 - minAbsCos < epsilon) 
      if finetuningEnabled & notFine 
        if b_verbose, fprintf('Initial convergence, fine-tuning: \n'); end; 
        notFine = 0; 
        usedNlinearity = gFine; 
        myy = myyK * myyOrig; 
        BOld = zeros(size(B)); 
        BOld2 = zeros(size(B)); 
     
      else 
        if b_verbose, fprintf('Convergence after %d steps\n', round); end 
     
        % Calculate the de-whitened vectors. 
        A = dewhiteningMatrix * B; 
        break; 
      end 
    elseif stabilizationEnabled 
      if (~stroke) & (1 - minAbsCos2 < epsilon) 
    if b_verbose, fprintf('Stroke!\n'); end; 
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    stroke = myy; 
    myy = .5*myy; 
    if mod(usedNlinearity,2) == 0 
      usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 
    end 
      elseif stroke 
    myy = stroke; 
    stroke = 0; 
    if (myy == 1) & (mod(usedNlinearity,2) ~= 0) 
      usedNlinearity = usedNlinearity - 1; 
    end 
      elseif (~long) & (round>maxNumIterations/2) 
    if b_verbose, fprintf('Taking long (reducing step size)\n'); end; 
    long = 1; 
    myy = .5*myy; 
    if mod(usedNlinearity,2) == 0 
      usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 
    end 
      end 
    end 
     
    BOld2 = BOld; 
    BOld = B; 
     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % Show the progress... 
    if b_verbose 
      if round == 1 
        fprintf('Step no. %d\n', round); 
      else 
        fprintf('Step no. %d, change in value of estimate: %.3g \n', round, 1 - 
minAbsCos); 
      end 
    end 
     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % Also plot the current state... 
    switch usedDisplay 
     case 1 
      if rem(round, displayInterval) == 0, 
    % There was and may still be other displaymodes... 
    % 1D signals 
    icaplot('dispsig',(X'*B)'); 
    drawnow; 
      end 
     case 2 
      if rem(round, displayInterval) == 0, 
    % ... and now there are :-) 
    % 1D basis 
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    A = dewhiteningMatrix * B; 
    icaplot('dispsig',A'); 
    drawnow; 
      end 
     case 3 
      if rem(round, displayInterval) == 0, 
    % ... and now there are :-) 
    % 1D filters 
    W = B' * whiteningMatrix; 
    icaplot('dispsig',W); 
    drawnow; 
      end 
     otherwise 
    end 
     
    switch usedNlinearity 
      % pow3 
     case 10 
      B = (X * (( X' * B) .^ 3)) / numSamples - 3 * B; 
     case 11 
      % optimoitu - epsilonin kokoisia eroja 
      % tδmδ on optimoitu koodi, katso vanha koodi esim. 
      % aikaisemmista versioista kuten 2.0 beta3 
      Y = X' * B; 
      Gpow3 = Y .^ 3; 
      Beta = sum(Y .* Gpow3); 
      D = diag(1 ./ (Beta - 3 * numSamples)); 
      B = B + myy * B * (Y' * Gpow3 - diag(Beta)) * D; 
     case 12 
      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 
      B = (Xsub * (( Xsub' * B) .^ 3)) / size(Xsub,2) - 3 * B; 
     case 13 
      % Optimoitu 
      Ysub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 
      Gpow3 = Ysub .^ 3; 
      Beta = sum(Ysub .* Gpow3); 
      D = diag(1 ./ (Beta - 3 * size(Ysub', 2))); 
      B = B + myy * B * (Ysub' * Gpow3 - diag(Beta)) * D; 
       
      % tanh 
     case 20 
      hypTan = tanh(a1 * X' * B); 
      B = X * hypTan / numSamples - ... 
      ones(size(B,1),1) * sum(1 - hypTan .^ 2) .* B / numSamples * ... 
      a1; 
     case 21 
      % optimoitu - epsilonin kokoisia  
      Y = X' * B; 
      hypTan = tanh(a1 * Y); 
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      Beta = sum(Y .* hypTan); 
      D = diag(1 ./ (Beta - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2))); 
      B = B + myy * B * (Y' * hypTan - diag(Beta)) * D; 
     case 22 
      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 
      hypTan = tanh(a1 * Xsub' * B); 
      B = Xsub * hypTan / size(Xsub, 2) - ... 
      ones(size(B,1),1) * sum(1 - hypTan .^ 2) .* B / size(Xsub, 2) * a1; 
     case 23 
      % Optimoitu 
      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 
      hypTan = tanh(a1 * Y); 
      Beta = sum(Y .* hypTan); 
      D = diag(1 ./ (Beta - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2))); 
      B = B + myy * B * (Y' * hypTan - diag(Beta)) * D; 
       
      % gauss 
     case 30 
      U = X' * B; 
      Usquared=U .^ 2; 
      ex = exp(-a2 * Usquared / 2); 
      gauss =  U .* ex; 
      dGauss = (1 - a2 * Usquared) .*ex; 
      B = X * gauss / numSamples - ... 
      ones(size(B,1),1) * sum(dGauss)... 
      .* B / numSamples ; 
     case 31 
      % optimoitu 
      Y = X' * B; 
      ex = exp(-a2 * (Y .^ 2) / 2); 
      gauss = Y .* ex; 
      Beta = sum(Y .* gauss); 
      D = diag(1 ./ (Beta - sum((1 - a2 * (Y .^ 2)) .* ex))); 
      B = B + myy * B * (Y' * gauss - diag(Beta)) * D; 
     case 32 
      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 
      U = Xsub' * B; 
      Usquared=U .^ 2; 
      ex = exp(-a2 * Usquared / 2); 
      gauss =  U .* ex; 
      dGauss = (1 - a2 * Usquared) .*ex; 
      B = Xsub * gauss / size(Xsub,2) - ... 
      ones(size(B,1),1) * sum(dGauss)... 
      .* B / size(Xsub,2) ; 
     case 33 
      % Optimoitu 
      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 
      ex = exp(-a2 * (Y .^ 2) / 2); 
      gauss = Y .* ex; 
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      Beta = sum(Y .* gauss); 
      D = diag(1 ./ (Beta - sum((1 - a2 * (Y .^ 2)) .* ex))); 
      B = B + myy * B * (Y' * gauss - diag(Beta)) * D; 
       
      % skew 
     case 40 
      B = (X * ((X' * B) .^ 2)) / numSamples; 
     case 41 
      % Optimoitu 
      Y = X' * B; 
      Gskew = Y .^ 2; 
      Beta = sum(Y .* Gskew); 
      D = diag(1 ./ (Beta)); 
      B = B + myy * B * (Y' * Gskew - diag(Beta)) * D; 
     case 42 
      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 
      B = (Xsub * ((Xsub' * B) .^ 2)) / size(Xsub,2); 
     case 43 
      % Uusi optimoitu 
      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 
      Gskew = Y .^ 2; 
      Beta = sum(Y .* Gskew); 
      D = diag(1 ./ (Beta)); 
      B = B + myy * B * (Y' * Gskew - diag(Beta)) * D; 
  
     otherwise 
      error('Code for desired nonlinearity not found!'); 
    end 
  end 
  
   
  % Calculate ICA filters. 
  W = B' * whiteningMatrix; 
   
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  % Also plot the last one... 
  switch usedDisplay 
   case 1  
    % There was and may still be other displaymodes... 
    % 1D signals 
    icaplot('dispsig',(X'*B)'); 
    drawnow; 
   case 2 
    % ... and now there are :-) 
    % 1D basis 
    icaplot('dispsig',A'); 
    drawnow; 
   case 3 
    % ... and now there are :-) 
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    % 1D filters 
    icaplot('dispsig',W); 
    drawnow; 
   otherwise 
  end 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% DEFLATION APPROACH 
if approachMode == 2 
   
  B = zeros(vectorSize); 
  Err = zeros(1, maxNumIterations + 1); 
  %Err2 = zeros(1, maxNumIterations + 1); 
   
  % The search for a basis vector is repeated numOfIC times. 
  round = 1; 
   
  numFailures = 0; 
   
  while round <= numOfIC, 
    myy = myyOrig; 
    usedNlinearity = gOrig; 
    stroke = 0; 
    notFine = 1; 
    long = 0; 
    endFinetuning = 0; 
     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    % Show the progress... 
    if b_verbose, fprintf('IC %d ', round); end 
     
    % Take a random initial vector of lenght 1 and orthogonalize it 
    % with respect to the other vectors. 
    if initialStateMode == 0 
      w = randn (vectorSize, 1); 
    elseif initialStateMode == 1 
      w = whiteningMatrix*guess(:,round); 
    end 
    w = w - B * B' * w; 
    w = w / norm(w); 
     
    wOld = zeros(size(w)); 
    wOld2 = zeros(size(w)); 
     
    % This is the actual fixed-point iteration loop. 
    % for i = 1 : maxNumIterations + 1 
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    i = 1; 
    gabba = 1; 
    while i <= maxNumIterations + gabba 
      if (usedDisplay > 0) 
    drawnow; 
      end 
      if (interruptible & g_FastICA_interrupt) 
        if b_verbose  
          fprintf('\n\nCalculation interrupted by the user\n'); 
        end 
        return; 
      end 
       
      % Project the vector into the space orthogonal to the space 
      % spanned by the earlier found basis vectors. Note that we can do 
      % the projection with matrix B, since the zero entries do not 
      % contribute to the projection. 
      w = w - B * B' * w; 
      w = w / norm(w); 
       
      if notFine 
    if i == maxNumIterations + 1 
      if b_verbose 
        fprintf('\nComponent number %d did not converge in %d iterations.\n', 
round, maxNumIterations); 
      end 
      round = round - 1; 
      numFailures = numFailures + 1; 
      if numFailures > failureLimit 
        if b_verbose 
          fprintf('Too many failures to converge (%d). Giving up.\n', 
numFailures); 
        end 
        if round == 0 
          A=[]; 
          W=[]; 
        end 
        return; 
      end 
      % numFailures > failurelimit 
      break; 
    end 
    % i == maxNumIterations + 1 
      else 
    % if notFine 
    if i >= endFinetuning 
      wOld = w; % So the algorithm will stop on the next test... 
    end 
      end 
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      % if notFine 
       
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      % Show the progress... 
      if b_verbose, fprintf('.'); end; 
      Err(round) = norm(w - wOld); 
      %Err2(round) = norm(w + wOld); 
       
      % Test for termination condition. Note that the algorithm has 
      % converged if the direction of w and wOld is the same, this 
      % is why we test the two cases. 
      if norm(w - wOld) < epsilon | norm(w + wOld) < epsilon 
        if finetuningEnabled & notFine 
          if b_verbose, fprintf('Initial convergence, fine-tuning: '); end; 
          notFine = 0; 
      gabba = maxFinetune; 
          wOld = zeros(size(w)); 
          wOld2 = zeros(size(w)); 
          usedNlinearity = gFine; 
          myy = myyK * myyOrig; 
       
      endFinetuning = maxFinetune + i; 
       
        else 
          numFailures = 0; 
          % Save the vector 
          B(:, round) = w; 
       
          % Calculate the de-whitened vector. 
          A(:,round) = dewhiteningMatrix * w; 
          % Calculate ICA filter. 
          W(round,:) = w' * whiteningMatrix; 
       
          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
          % Show the progress... 
          if b_verbose, fprintf('computed ( %d steps ) \n', i); end 
       
          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
          % Also plot the current state... 
          switch usedDisplay 
       case 1 
        if rem(round, displayInterval) == 0, 
          % There was and may still be other displaymodes...    
          % 1D signals 
          temp = X'*B; 
          icaplot('dispsig',temp(:,1:numOfIC)'); 
          drawnow; 
        end 
       case 2 
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        if rem(round, displayInterval) == 0, 
          % ... and now there are :-)  
          % 1D basis 
          icaplot('dispsig',A'); 
          drawnow; 
        end 
       case 3 
        if rem(round, displayInterval) == 0, 
          % ... and now there are :-)  
          % 1D filters 
          icaplot('dispsig',W); 
          drawnow; 
        end 
          end 
      % switch usedDisplay 
      break; % IC ready - next... 
        end 
    %if finetuningEnabled & notFine 
      elseif stabilizationEnabled 
    if (~stroke) & (norm(w - wOld2) < epsilon | norm(w + wOld2) < ... 
            epsilon) 
      stroke = myy; 
      if b_verbose, fprintf('Stroke!'); end; 
      myy = .5*myy; 
      if mod(usedNlinearity,2) == 0 
        usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 
      end 
    elseif stroke 
      myy = stroke; 
      stroke = 0; 
      if (myy == 1) & (mod(usedNlinearity,2) ~= 0) 
        usedNlinearity = usedNlinearity - 1; 
      end 
    elseif (notFine) & (~long) & (i > maxNumIterations / 2) 
      if b_verbose, fprintf('Taking long (reducing step size) '); end; 
      long = 1; 
      myy = .5*myy; 
      if mod(usedNlinearity,2) == 0 
        usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 
      end 
    end 
      end 
       
      wOld2 = wOld; 
      wOld = w; 
       
      switch usedNlinearity 
    % pow3 
       case 10 
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    w = (X * ((X' * w) .^ 3)) / numSamples - 3 * w; 
       case 11 
    EXGpow3 = (X * ((X' * w) .^ 3)) / numSamples; 
    Beta = w' * EXGpow3; 
    w = w - myy * (EXGpow3 - Beta * w) / (3 - Beta); 
       case 12 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    w = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 3)) / size(Xsub, 2) - 3 * w; 
       case 13 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    EXGpow3 = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 3)) / size(Xsub, 2); 
    Beta = w' * EXGpow3; 
    w = w - myy * (EXGpow3 - Beta * w) / (3 - Beta); 
    % tanh 
       case 20 
    hypTan = tanh(a1 * X' * w); 
    w = (X * hypTan - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2)' * w) / numSamples; 
       case 21 
    hypTan = tanh(a1 * X' * w); 
    Beta = w' * X * hypTan; 
    w = w - myy * ((X * hypTan - Beta * w) / ... 
               (a1 * sum((1-hypTan .^2)') - Beta)); 
       case 22 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    hypTan = tanh(a1 * Xsub' * w); 
    w = (Xsub * hypTan - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2)' * w) / size(Xsub, 2); 
       case 23 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    hypTan = tanh(a1 * Xsub' * w); 
    Beta = w' * Xsub * hypTan; 
    w = w - myy * ((Xsub * hypTan - Beta * w) / ... 
               (a1 * sum((1-hypTan .^2)') - Beta)); 
    % gauss 
       case 30 
    % This has been split for performance reasons. 
    u = X' * w; 
    u2=u.^2; 
    ex=exp(-a2 * u2/2); 
    gauss =  u.*ex; 
    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 
    w = (X * gauss - sum(dGauss)' * w) / numSamples; 
       case 31 
    u = X' * w; 
    u2=u.^2; 
    ex=exp(-a2 * u2/2); 
    gauss =  u.*ex; 
    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 
    Beta = w' * X * gauss; 
    w = w - myy * ((X * gauss - Beta * w) / ... 
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               (sum(dGauss)' - Beta)); 
       case 32 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    u = Xsub' * w; 
    u2=u.^2; 
    ex=exp(-a2 * u2/2); 
    gauss =  u.*ex; 
    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 
    w = (Xsub * gauss - sum(dGauss)' * w) / size(Xsub, 2); 
       case 33 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    u = Xsub' * w; 
    u2=u.^2; 
    ex=exp(-a2 * u2/2); 
    gauss =  u.*ex; 
    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 
    Beta = w' * Xsub * gauss; 
    w = w - myy * ((Xsub * gauss - Beta * w) / ... 
               (sum(dGauss)' - Beta)); 
    % skew 
       case 40 
    w = (X * ((X' * w) .^ 2)) / numSamples; 
       case 41 
    EXGskew = (X * ((X' * w) .^ 2)) / numSamples; 
    Beta = w' * EXGskew; 
    w = w - myy * (EXGskew - Beta*w)/(-Beta); 
       case 42 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    w = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 2)) / size(Xsub, 2); 
       case 43 
    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 
    EXGskew = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 2)) / size(Xsub, 2); 
    Beta = w' * EXGskew; 
    w = w - myy * (EXGskew - Beta*w)/(-Beta); 
     
       otherwise 
    error('Code for desired nonlinearity not found!'); 
      end 
       
      % Normalize the new w. 
      w = w / norm(w); 
      i = i + 1; 
    end 
    round = round + 1; 
  end 
  if b_verbose, fprintf('Done.\n'); end 
   
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  % Also plot the ones that may not have been plotted. 
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  if (usedDisplay > 0) & (rem(round-1, displayInterval) ~= 0) 
    switch usedDisplay 
     case 1 
      % There was and may still be other displaymodes... 
      % 1D signals 
      temp = X'*B; 
      icaplot('dispsig',temp(:,1:numOfIC)'); 
      drawnow; 
     case 2 
      % ... and now there are :-) 
      % 1D basis 
      icaplot('dispsig',A'); 
      drawnow; 
     case 3 
      % ... and now there are :-) 
      % 1D filters 
      icaplot('dispsig',W); 
      drawnow; 
     otherwise 
    end 
  end 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
% In the end let's check the data for some security 
if ~isreal(A) 
  if b_verbose, fprintf('Warning: removing the imaginary part from the 
result.\n'); end 
  A = real(A); 
  W = real(W); 
end 
  
  
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Subfunction 
% Calculates tanh simplier and faster than Matlab tanh. 
function y=tanh(x) 
y = 1 - 2 ./ (exp(2 * x) + 1); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
function Samples = getSamples(max, percentage) 
Samples = find(rand(1, max) < percentage); 

 
• Συνάρτηση fastpica που αναφέρεται στην παράγραφο 5.6. 

function [Out1, Out2, Out3, Out4] = fastica(mixedsig, varargin) 
%FASTICA - Fast Independent Component Analysis 
% 
% FastICA for Matlab 7.x and 6.x 
% Version 2.5, October 19 2005 
% Copyright (c) Hugo Gδvert, Jarmo Hurri, Jaakko Sδrelδ, and Aapo 
Hyvδrinen. 
% 
% FASTICA(mixedsig) estimates the independent components from given 
% multidimensional signals. Each row of matrix mixedsig is one 
% observed signal.  FASTICA uses Hyvarinen's fixed-point algorithm, 
% see http://www.cis.hut.fi/projects/ica/fastica/. Output from the 
% function depends on the number output arguments: 
% 
% [icasig] = FASTICA (mixedsig); the rows of icasig contain the 
% estimated independent components. 
% 
% [icasig, A, W] = FASTICA (mixedsig); outputs the estimated separating 
% matrix W and the corresponding mixing matrix A. 
% 
% [A, W] = FASTICA (mixedsig); gives only the estimated mixing matrix 
% A and the separating matrix W. 
% 
% Some optional arguments induce other output formats, see below. 
% 
% A graphical user interface for FASTICA can be launched by the 
% command FASTICAG 
% 
% FASTICA can be called with numerous optional arguments. Optional 
% arguments are given in parameter pairs, so that first argument is 
% the name of the parameter and the next argument is the value for 
% that parameter. Optional parameter pairs can be given in any order. 
% 
% OPTIONAL PARAMETERS: 
% 
% Parameter name        Values and description 
% 
%======================================================
================ 
% --Basic parameters in fixed-point algorithm: 
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% 
% 'approach'            (string) The decorrelation approach used. Can be 
%                       symmetric ('symm'), i.e. estimate all the 
%                       independent component in parallel, or 
%                       deflation ('defl'), i.e. estimate independent 
%                       component one-by-one like in projection pursuit. 
%                       Default is 'defl'. 
% 
% 'numOfIC'             (integer) Number of independent components to 
%                       be estimated. Default equals the dimension of data. 
% 
%======================================================
================ 
% --Choosing the nonlinearity: 
% 
% 'g'                   (string) Chooses the nonlinearity g used in  
%                       the fixed-point algorithm. Possible values: 
% 
%                       Value of 'g':      Nonlinearity used: 
%                       'pow3' (default)   g(u)=u^3 
%                       'tanh'             g(u)=tanh(a1*u) 
%                       'gauss             g(u)=u*exp(-a2*u^2/2) 
%                       'skew'             g(u)=u^2 
%  
% 'finetune'        (string) Chooses the nonlinearity g used when  
%                       fine-tuning. In addition to same values 
%                       as for 'g', the possible value 'finetune' is: 
%                       'off'              fine-tuning is disabled. 
% 
% 'a1'                  (number) Parameter a1 used when g='tanh'. 
%                       Default is 1. 
% 'a2'                  (number) Parameter a2 used when g='gaus'. 
%                       Default is 1. 
% 
% 'mu'          (number) Step size. Default is 1. 
%                       If the value of mu is other than 1, then the 
%                       program will use the stabilized version of the 
%                       algorithm (see also parameter 'stabilization'). 
% 
% 
% 'stabilization'       (string) Values 'on' or 'off'. Default 'off'.  
%                       This parameter controls wether the program uses 
%                       the stabilized version of the algorithm or 
%                       not. If the stabilization is on, then the value 
%                       of mu can momentarily be halved if the program 
%                       senses that the algorithm is stuck between two 
%                       points (this is called a stroke). Also if there 
%                       is no convergence before half of the maximum 
%                       number of iterations has been reached then mu 
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%                       will be halved for the rest of the rounds. 
%  
%======================================================
================ 
% --Controlling convergence: 
% 
% 'epsilon'             (number) Stopping criterion. Default is 0.0001. 
% 
% 'maxNumIterations'    (integer) Maximum number of iterations. 
%                       Default is 1000. 
% 
% 'maxFinetune'         (integer) Maximum number of iterations in  
%                       fine-tuning. Default 100. 
% 
% 'sampleSize'          (number) [0 - 1] Percentage of samples used in 
%                       one iteration. Samples are chosen in random. 
%                       Default is 1 (all samples). 
% 
% 'initGuess'           (matrix) Initial guess for A. Default is random. 
%                       You can now do a "one more" like this:  
%                       [ica, A, W] = fastica(mix, 'numOfIC',3); 
%                       [ica2, A2, W2] = fastica(mix, 'initGuess', A, 'numOfIC', 4); 
% 
%======================================================
================ 
% --Graphics and text output: 
% 
% 'verbose'             (string) Either 'on' or 'off'. Default is 
%                       'on': report progress of algorithm in text format. 
% 
% 'displayMode'         (string) Plot running estimates of independent 
%                       components: 'signals', 'basis', 'filters' or 
%                       'off'. Default is 'off'. 
% 
% 'displayInterval'     Number of iterations between plots. 
%                       Default is 1 (plot after every iteration). 
% 
%======================================================
================ 
% --Controlling reduction of dimension and whitening: 
% 
% Reduction of dimension is controlled by 'firstEig' and 'lastEig', or 
% alternatively by 'interactivePCA'.  
% 
% 'firstEig'            (integer) This and 'lastEig' specify the range for 
%                       eigenvalues that are retained, 'firstEig' is 
%                       the index of largest eigenvalue to be 
%                       retained. Default is 1. 
% 
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% 'lastEig'             (integer) This is the index of the last (smallest) 
%                       eigenvalue to be retained. Default equals the 
%                       dimension of data. 
% 
% 'interactivePCA'      (string) Either 'on' or 'off'. When set 'on', the 
%                       eigenvalues are shown to the user and the 
%                       range can be specified interactively. Default 
%                       is 'off'. Can also be set to 'gui'. Then the user 
%                       can use the same GUI that's in FASTICAG. 
% 
% If you already know the eigenvalue decomposition of the covariance 
% matrix, you can avoid computing it again by giving it with the 
% following options: 
% 
% 'pcaE'                (matrix) Eigenvectors 
% 'pcaD'                (matrix) Eigenvalues 
% 
% If you already know the whitened data, you can give it directly to 
% the algorithm using the following options: 
% 
% 'whiteSig'            (matrix) Whitened signal 
% 'whiteMat'            (matrix) Whitening matrix 
% 'dewhiteMat'          (matrix) dewhitening matrix 
% 
% If values for all the 'whiteSig', 'whiteSig' and 'dewhiteMat' are 
% supplied, they will be used in computing the ICA. PCA and whitening 
% are not performed. Though 'mixedsig' is not used in the main 
% algorithm it still must be entered - some values are still 
% calculated from it. 
% 
% Performing preprocessing only is possible by the option: 
% 
% 'only'                (string) Compute only PCA i.e. reduction of 
%                       dimension ('pca') or only PCA plus whitening 
%                       ('white'). Default is 'all': do ICA estimation 
%                       as well.  This option changes the output 
%                       format accordingly. For example:  
% 
%                       [whitesig, WM, DWM] = FASTICA(mixedsig,  
%                       'only', 'white')  
%                       returns the whitened signals, the whitening matrix 
%                       (WM) and the dewhitening matrix (DWM). (See also 
%                       WHITENV.) In FastICA the whitening matrix performs 
%                       whitening and the reduction of dimension. Dewhitening 
%                       matrix is the pseudoinverse of whitening matrix. 
%                         
%                       [E, D] = FASTICA(mixedsig, 'only', 'pca')  
%                       returns the eigenvector (E) and diagonal  
%                       eigenvalue (D) matrices  containing the  
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%                       selected subspaces.  
% 
%======================================================
================ 
% EXAMPLES 
% 
%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'approach', 'symm', 'g', 'tanh'); 
%               Do ICA with tanh nonlinearity and in parallel (like 
%               maximum likelihood estimation for supergaussian data). 
% 
%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'lastEig', 10, 'numOfIC', 3); 
%               Reduce dimension to 10, and estimate only 3 
%               independent components. 
% 
%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'verbose', 'off', 'displayMode', 'off'); 
%               Don't output convergence reports and don't plot 
%               independent components. 
% 
% 
% A graphical user interface for FASTICA can be launched by the 
% command FASTICAG 
% 
%   See also FASTICAG 
  
% @(#)$Id: fastica.m,v 1.14 2005/10/19 13:05:34 jarmo Exp $ 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%% 
% Check some basic requirements of the data 
if nargin == 0, 
  error ('You must supply the mixed data as input argument.'); 
end 
  
if length (size (mixedsig)) > 2, 
  error ('Input data can not have more than two dimensions.'); 
end 
  
if any (any (isnan (mixedsig))), 
  error ('Input data contains NaN''s.'); 
end 
  
if ~isa (mixedsig, 'double') 
  fprintf ('Warning: converting input data into regular (double) precision.\n'); 
  mixedsig = double (mixedsig); 
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%% 
% Remove the mean and check the data 
  
[mixedsig, mixedmean] = remmean(mixedsig); 
  
[Dim, NumOfSampl] = size(mixedsig); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Default values for optional parameters 
  
% All 
verbose           = 'on'; 
  
% Default values for 'pcamat' parameters 
firstEig          = 1; 
lastEig           = Dim; 
interactivePCA    = 'off'; 
  
% Default values for 'fpica' parameters 
approach          = 'defl'; 
numOfIC           = Dim; 
g                 = 'pow3'; 
finetune          = 'off'; 
a1                = 1; 
a2                = 1; 
myy               = 1; 
stabilization     = 'off'; 
epsilon           = 0.0001; 
maxNumIterations  = 1000; 
maxFinetune       = 5; 
initState         = 'rand'; 
guess             = 0; 
sampleSize        = 1; 
displayMode       = 'off'; 
displayInterval   = 1; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Parameters for fastICA - i.e. this file 
  
b_verbose = 1; 
jumpPCA = 0; 
jumpWhitening = 0; 
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only = 3; 
userNumOfIC = 0; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Read the optional parameters 
  
if (rem(length(varargin),2)==1) 
  error('Optional parameters should always go by pairs'); 
else 
  for i=1:2:(length(varargin)-1) 
    if ~ischar (varargin{i}), 
      error (['Unknown type of optional parameter name (parameter' ... 
          ' names must be strings).']); 
    end 
    % change the value of parameter 
    switch lower (varargin{i}) 
     case 'stabilization' 
      stabilization = lower (varargin{i+1}); 
     case 'maxfinetune' 
      maxFinetune = varargin{i+1}; 
     case 'samplesize' 
      sampleSize = varargin{i+1}; 
     case 'verbose' 
      verbose = lower (varargin{i+1}); 
      % silence this program also 
      if strcmp (verbose, 'off'), b_verbose = 0; end 
     case 'firsteig' 
      firstEig = varargin{i+1}; 
     case 'lasteig' 
      lastEig = varargin{i+1}; 
     case 'interactivepca' 
      interactivePCA = lower (varargin{i+1}); 
     case 'approach' 
      approach = lower (varargin{i+1}); 
     case 'numofic' 
      numOfIC = varargin{i+1}; 
      % User has supplied new value for numOfIC. 
      % We'll use this information later on... 
      userNumOfIC = 1; 
     case 'g' 
      g = lower (varargin{i+1}); 
     case 'finetune' 
      finetune = lower (varargin{i+1}); 
     case 'a1' 
      a1 = varargin{i+1}; 
     case 'a2' 



‐ 109 ‐ 

 

      a2 = varargin{i+1}; 
     case {'mu', 'myy'} 
      myy = varargin{i+1}; 
     case 'epsilon' 
      epsilon = varargin{i+1}; 
     case 'maxnumiterations' 
      maxNumIterations = varargin{i+1}; 
     case 'initguess' 
      % no use setting 'guess' if the 'initState' is not set 
      initState = 'guess'; 
      guess = varargin{i+1}; 
     case 'displaymode' 
      displayMode = lower (varargin{i+1}); 
     case 'displayinterval' 
      displayInterval = varargin{i+1}; 
     case 'pcae' 
      % calculate if there are enought parameters to skip PCA 
      jumpPCA = jumpPCA + 1; 
      E = varargin{i+1}; 
     case 'pcad' 
      % calculate if there are enought parameters to skip PCA 
      jumpPCA = jumpPCA + 1; 
      D = varargin{i+1}; 
     case 'whitesig' 
      % calculate if there are enought parameters to skip PCA and whitening 
      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 
      whitesig = varargin{i+1}; 
     case 'whitemat' 
      % calculate if there are enought parameters to skip PCA and whitening 
      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 
      whiteningMatrix = varargin{i+1}; 
     case 'dewhitemat' 
      % calculate if there are enought parameters to skip PCA and whitening 
      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 
      dewhiteningMatrix = varargin{i+1}; 
     case 'only' 
      % if the user only wants to calculate PCA or... 
      switch lower (varargin{i+1}) 
       case 'pca' 
    only = 1; 
       case 'white' 
    only = 2; 
       case 'all' 
    only = 3; 
      end 
       
     otherwise 
      % Hmmm, something wrong with the parameter string 
      error(['Unrecognized parameter: ''' varargin{i} '''']); 
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    end; 
  end; 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% print information about data 
if b_verbose 
  fprintf('Number of signals: %d\n', Dim); 
  fprintf('Number of samples: %d\n', NumOfSampl); 
end 
  
% Check if the data has been entered the wrong way, 
% but warn only... it may be on purpose 
  
if Dim > NumOfSampl 
  if b_verbose 
    fprintf('Warning: '); 
    fprintf('The signal matrix may be oriented in the wrong way.\n'); 
    fprintf('In that case transpose the matrix.\n\n'); 
  end 
end 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
% Calculating PCA 
  
% We need the results of PCA for whitening, but if we don't 
% need to do whitening... then we dont need PCA... 
if jumpWhitening == 3 
  if b_verbose, 
    fprintf ('Whitened signal and corresponding matrises supplied.\n'); 
    fprintf ('PCA calculations not needed.\n'); 
  end; 
else 
   
  % OK, so first we need to calculate PCA 
  % Check to see if we already have the PCA data 
  if jumpPCA == 2, 
    if b_verbose, 
      fprintf ('Values for PCA calculations supplied.\n'); 
      fprintf ('PCA calculations not needed.\n'); 
    end; 
  else 
    % display notice if the user entered one, but not both, of E and D. 
    if (jumpPCA > 0) & (b_verbose), 
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      fprintf ('You must suply all of these in order to jump PCA:\n'); 
      fprintf ('''pcaE'', ''pcaD''.\n'); 
    end; 
     
    % Calculate PCA 
    [E, D]=pcamat(mixedsig, firstEig, lastEig, interactivePCA, verbose); 
  end 
end 
  
% skip the rest if user only wanted PCA 
if only > 1 
   
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
  % Whitening the data 
   
  % Check to see if the whitening is needed... 
  if jumpWhitening == 3, 
    if b_verbose, 
      fprintf ('Whitening not needed.\n'); 
    end; 
  else 
     
    % Whitening is needed 
    % display notice if the user entered some of the whitening info, but not all. 
    if (jumpWhitening > 0) & (b_verbose), 
      fprintf ('You must suply all of these in order to jump whitening:\n'); 
      fprintf ('''whiteSig'', ''whiteMat'', ''dewhiteMat''.\n'); 
    end; 
     
    % Calculate the whitening 
    [whitesig, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] = whitenv ... 
                             (mixedsig, E, D, verbose); 
  end 
   
end % if only > 1 
  
% skip the rest if user only wanted PCA and whitening 
if only > 2 
   
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
  % Calculating the ICA 
   
  % Check some parameters 
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  % The dimension of the data may have been reduced during PCA 
calculations. 
  % The original dimension is calculated from the data by default, and the 
  % number of IC is by default set to equal that dimension. 
   
  Dim = size(whitesig, 1); 
   
  % The number of IC's must be less or equal to the dimension of data 
  if numOfIC > Dim 
    numOfIC = Dim; 
    % Show warning only if verbose = 'on' and user supplied a value for 
'numOfIC' 
    if (b_verbose & userNumOfIC) 
      fprintf('Warning: estimating only %d independent components\n', 
numOfIC); 
      fprintf('(Can''t estimate more independent components than dimension of 
data)\n'); 
    end 
  end 
   
  % Calculate the ICA with fixed point algorithm. 
  [A, W, Err] = fpica (whitesig,  whiteningMatrix, dewhiteningMatrix, 
approach, ... 
          numOfIC, g, finetune, a1, a2, myy, stabilization, epsilon, ... 
          maxNumIterations, maxFinetune, initState, guess, sampleSize, ... 
          displayMode, displayInterval, verbose); 
   
  % Check for valid return 
  if ~isempty(W) 
    % Add the mean back in. 
    if b_verbose 
      fprintf('Adding the mean back to the data.\n'); 
    end 
    icasig = W * mixedsig + (W * mixedmean) * ones(1, NumOfSampl); 
    %icasig = W * mixedsig; 
    if b_verbose & ... 
      (max(abs(W * mixedmean)) > 1e-9) & ... 
      (strcmp(displayMode,'signals') | strcmp(displayMode,'on')) 
      fprintf('Note that the plots don''t have the mean added.\n'); 
    end 
  else 
    icasig = []; 
  end 
  
end % if only > 2 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 
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% The output depends on the number of output parameters 
% and the 'only' parameter. 
  
if only == 1    % only PCA 
  Out1 = E; 
  Out2 = D; 
elseif only == 2  % only PCA & whitening 
  if nargout == 2 
    Out1 = whiteningMatrix; 
    Out2 = dewhiteningMatrix; 
  else 
    Out1 = whitesig; 
    Out2 = whiteningMatrix; 
    Out3 = dewhiteningMatrix; 
    Out4 = Err; 
    %Out5 = Err2; 
  end 
else      % ICA 
  if nargout == 2 
    Out1 = A; 
    Out2 = W; 
  else 
    Out1 = icasig; 
    Out2 = A; 
    Out3 = W; 
    Out4 = Err; 
    %Out5 = Err2; 
  end 
end 
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