Matching Pursuit w analizie sygnałów elektroencefalograficznych
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Matching Pursuit (MP) to zaproponowany przez Mallata i Zhanga w 1993 r. adaptacyjny algorytm, realizujący suboptymalne rozwiązanie NP-trudnego problemu optymalnej aproksymacji sygnału s w redundantnym zbiorze D funkcji {g} jako s (t)≈ ∑i ai gi (t) przy pomocy iteracyjnej (zachłannej) procedury
s (0 )=s
gi=argmax g∈ D ⟨ g , s(i−1) ⟩ ,

ai =⟨ g i , s(i−1 ) ⟩

s (i) =s (i−1)−ai g i .
Pierwsze praktyczne zastosowania tego algorytmu, realizowane na Wydziale Fizyki UW od połowy lat 90.,
wykazały ogromny potencjał i nowe możliwości w analizie sygnałów elektroencefalograficznych (EEG), jak
na przykład opis całonocnych zapisów EEG snu pacjentów z zaburzeniami świadomości [1], czy topografie
wybranych struktur wyliczane przez zaproponowaną przez nas wielozmienną wersję algorytmu, które
umożliwiły jakościowo efektywniejsze podejście do jednego z największych problemów elektroencefalografii, jakim jest lokalizacja przestrzenna źródeł sygnału [2].
Równolegle prowadzimy prace nad zrozumieniem działania tego wysoce nieliniowego algorytmu, koniecznym dla efektywnego stosowania i optymalizacji. Pierwszym krokiem było zaproponowanie struktury
słownika D, w którym funkcje g rozłożone są równomiernie względem metryki opartej na ich iloczynie skalarnym. Taka konstrukcja [3] umożliwiła po raz pierwszy oszacowanie z góry błędu pojedynczej iteracji i została wykorzystana w zoptymalizowanej implementacji empi udostępnionej na licencji open-source. W ramach kontynuacji prac nad strukturą słownika udało się również zdefiniować słownik optymalny dla szerokiej gamy obwiedni [4] oraz zbadać jego własności i wpływ na zachowanie algorytmu. Połączenie optymalnej konstrukcji słownika z lokalną (quasi-gradientową) optymalizacją parametrów pozwoliło na uzyskanie
całkowitej niezależności wyników od rozmiaru słownika, z jednoczesnym zachowaniem istotnej cechy MP
— gwarancji wyboru w każdej iteracji funkcji odpowiadającej globalnemu maksimum jakości dopasowania.
Wynikająca stąd istotna redukcja czasu obliczeń otwiera drogę do nowych zastosowań, wymagających dużej mocy obliczeniowej, jak wspomniana już analiza zapisów całonocnych [1] lub jako podstawa do działające w czasie rzeczywistym interfejsów mózg-komputer.
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