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บทนำ

ผูปวยแตละราย โดยการใชแบบจำลองของผูปวยโรคตางๆเปนฐาน
ขอมูลในการเปรียบเทียบ
ในการหาแบบจำลองนั้น เพื่อใหไดแบบจำลองที่งาย เรา
จะใชแบบจำลองเชิงเสน ที่รวมเงื่อนไขของโครงสรางเชิงสาเหตุ
ในการบอกความเชื่อมโยงของแตละ voxel ในสมอง ในการหา
แบบจำลองนั้นเปนการหาพารามิเตอรในแบบจำลอง ที่ทำใหคา
ความผิดพลาดระหวางขอมูลจริงกับผลตอบจากแบบจำลองมีคา
นอยที่สุด รูปแบบปญหาดังกลาวมักจะสามารถจัดใหอยูในรูปของ
ปญหาคาเหมาะที่สุด แลวใชเทคนิคการหาคาเหมาะที่สุดในการหา
คำตอบเพื่อใหไดพารามิเตอรในแบบจำลอง
เมื่อไดแบบจำลองมาแลวปญหาถัดมาคือ เราจะใชวิธีใดใน
การตัดสินวาแบบจำลองที่ไดมีความแมนยำและความนาเชื่อถือ
เพียงพอตอการนำไปใชงานหรือไม ขั้นตอนนี้เรียกวาการวิเคราะห
ความถูกตองของแบบจำลอง (model validation) โดยอาจใชวิธี
การแบงขอมูลที่มีอยูเปน 2 ชุด โดยใชชุดหนึ่งในการหาแบบจำลอง
และใชอีกชุดที่เหลือในการตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง
เชน หลังจากไดแบบจำลองแลว นำขอมูลอีกชุดที่เหลือมาใชในการ
วัดคาความคลาดเคลื่อนระหวางคาประมาณที่ไดจากผลตอบของ
แบบจำลองกับขอมูลคาจริง
โดยในโครงงานนี้จะหาแบบจำลองที่สามารถอธิบาย
โครงสรางเชิงสาเหตุของขอมูลการทำงานของสมอง จากนั้นจะ
วิเคราะหความถูกตองของแบบจำลอง และวิเคราะหโครงสรางเชิง
สาเหตุที่เรียนรูจากแบบจำลองวามีความสมเหตุสมผลเพียงใด

1.1

หลักการและความเปนมา
ในปจจุบันการศึกษากระบวนการคิดของมนุษยไดพัฒนา
เปนอยางมากหลังจากการพัฒนาเครื่องสแกนสมองที่อาศัย
เทคโนโลยี functional magnetic resonance imaging หรือ
fMRI ซึ่งทำใหสามารถเห็นภาพการทำงานของระบบประสาทใน
สมอง fMRI จะใชหลักการคือ เลือดที่มีออกซิเจนอยูอยางเขมขน
จะแสดงคุณสมบัติตอตานการเรียงตัวตามสนามแมเหล็ก สวนเลือด
ที่มีออกซิเจนตํ่าจะแสดงคุณสมบัติที่พรอมจะเรียงตัวตามสนามแม
เหล็ก ดังนั้นขอมูลที่ไดจาก fMRI จะสามารถบอกระดับออกซิเจน
ในเลือดในสมอง (blood oxygen-level dependent หรือ
BOLD) ได คา BOLD นี้จะเปนตัวเลขที่แสดงถึงระดับออกซิเจนของ
แตละจุดในสมอง ดังนั้นระดับ BOLD ที่วัดไดจึงบงบอกระดับการ
ทำงานของสมองที่ถูกกระตุนวาสูงตํ่าเพียงใด โดยจุดที่เล็กที่สุดใน
ปริภูมิ 3 มิติที่สามารถวัดคาไดเราจะเรียกวา voxel เนื่องจากเลือด
จะไหลไปทุกสวนในสมอง ดังนั้นแบบจำลองของคา BOLD ของ
ทุกจุด ในสมองจึงสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงระบบพลวัติของ
การทำงานในสมองในแตละ voxel ได
การเรียนรูโครงสรางความสัมพันธ หรือในที่นี้จะเรียกวา
โครงสรางเชิงสาเหตุ คือการศึกษาวาตัวแปรหนึ่งๆ ในระบบจะมี
ผลกระทบกับตัวแปรอีกตัวหรือไม ในที่นี้สิ่งที่เราสนใจคือ ระดับ
การทำงานของสมอง ณ voxel ที่ j จะสงผลใหมีการทำงาน ณ
voxel ที่ i หรือไม หรืออาจกลาวโดยรวมวา เราสนใจวาสมอง
ในแตละสวนมีการทำงานสัมพันธกันอยางไร เราสามารถนิยาม
โครงสรางเชิงสาเหตุใหออกมาในรูปแบบ เงื่อนไขทางคณิตศาสตร
ได ซึ่งเงื่อนไขนี้จะถูกนำไปพิจารณาเปนเงื่อนไขบนพารามิเตอร บน
แบบจำลอง หากทราบความเชื่อมโยงของแตละ voxel แลว เรา
จะสามารถนำแบบจำลองที่ไดไปประยุกตใชในการคัดแยกสภาวะ
ของบุคคลหนึ่งๆ ไดโดยอาศัยสมมติฐานที่วา ภายใตสภาวะที่ตาง
กันของบุคคลหนึ่งๆ ยอมนำไปสูแบบจำลองที่ตางกัน ดังนั้นหากนำ
ไปใชในทางการแพทย เชน [1] ใชแบบจำลองในการคัดแยกสภาพ

1.2

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสมองนั้น หลังจากการ
เก็บขอมูลดวย fMRI เชนใน [2] แลวไดมีการคิดคนและประยุกตใช
วิธีการตางๆ เพื่อหาแบบจำลองของสมอง [3] ซึ่งลวนแตมีเปาหมาย
ที่จะหาความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจำลอง ดังนั้นเพื่อใหได
แบบจำลองที่สามารถนำไปอธิบายความสัมพันธดังกลาวได เราจึง
ตองตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมบนแบบจำลอง
ความสัมพันธของตัวแปรในแบบจำลองใดๆ หรือโครงสราง
1

รูปแบบปดที่ชัดเจน เมื่อประยุกตวิธีกำลังสองตํ่าสุดนี้มาใชในการ
หาแบบจำลอง MAR จะเปนปญหาการเลือกคา A1 , A2 , · · · , Ap ที่
ทำให
p
N
∑
∑
∥y(t) −
Ak y(t − k)∥22
(3)

เชิงสาเหตุ สามารถถูกนิยามไดหลายแบบ ในที่นี้จะกลาวถึงเงื่อนไข
ความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Granger causality หรือ Gcausality) [4, บทที่ 2] โดยหลักการพื้นฐานคือ เหตุหามเกิด
หลังผลลัพธ ถาหากตัวแปร x มีผลตอตัวแปร z แลวการที่รูคาตัว
แปร x กอน ยอมชวยในการทำนายคาของตัวแปร z เงื่อนไข
ทางคณิตศาสตรของ G-causality นั้นเหมาะสมสำหรับแบบจำลอง
ถดถอยดวยตัวเองหลายตัวแปร (Multivariate Autoregressive
Model หรือ MAR) เนื่องจากเงื่อนไข G-causality ของแบบจำลอง
MAR จะสามารถแสดงออกมาเปนเงื่อนไขของพารามิเตอรใน MAR
ในรูปแบบที่งาย ดังนั้นเงื่อนไขนี้จึงไดถูกนำไปใชอยางมากในงานที่
เกี่ยวของกับอนุกรมเวลา
แบบจำลองถดถอยดวยตัวเองที่มี n ตัวแปร อันดับ p
สามารถแสดงไดดังนี้
y(t) = A1 y(t − 1) + A2 y(t − 2) + · · · + Ap y(t − p) + u(t) (1)

t=p+1

k=1

มีคาตํ่าที่สุด โดย y(1), y(2), . . . , y(N ) เปนขอมูลที่กำหนดให
เราอาจเขียนปญหาดังกลาวไดใหมเปน
min ∥Y − AH∥2F
(4)
โดยมีตัวแปรคือ Ak ∈ Rn×n สำหรับ k = 1, 2, . . . , p และ
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โดยที่ y ∈ Rn , Ak ∈ Rn×n , k = 1, 2, . . . , p และ u(t) คือสัญญาณ
รบกวน
ใน [4, บทที่ 2] ไดแสดงใหเห็นวาเงื่อนไข G-causality ของ โดยที่ ∥ · ∥F คือ นอรมโฟรบีเนียส (Frobenius norm) ซึ่งนิยาม
แบบจำลอง MAR นั้นเขียนไดในรูปสมการเชิงเสนของสัมประสิทธ ไดดังนี้
v
u∑
n
ใน MAR กลาวคือ ถา yj ไมใชสาเหตุแบบ Granger ตอ yi แลว
um ∑
t
∥X∥F =
|xij |2
i=1 j=1
[Aij ]k = 0
(2)
ทุกคา k = 1, 2, . . . , p โดยที่ [Aij ]k คือ สมาชิกตัวที่ (i, j) ของเม อาจกลาวไดวา นอรมโฟรบีเนียส เปนกรณีพิเศษเมื่อ p = 2 ของ
นอรม-p ซึ่งนิยามโดย
ทริกซ Ak
1/p

เนื่องจากการหาแบบจำลอง fMRI เปนงานที่เกี่ยวของกับ
m ∑
n
∑
อนุกรมเวลา ดังนั้น MAR จึงเปนแบบจำลองที่ถูกนิยมนำมาใชใน
|xij |p 
∥X∥p = 
i=1 j=1
งานวิจัยอยางมาก เชนใน [1, 5, 6, 7, 8] ซึ่งทั้ง 5 งานวิจัยตางใช
MAR ที่คำนึงถึงเงื่อนไข G-causality โดยจัดรูปแบบเปนปญหาคา
ปญหา (4) มีผลเฉลยรูปแบบปด (close-form solution)
เหมาะที่สุดที่เพิ่มฟงกชันลงโทษ (penalty function) ในฟงกชัน คือ
จุดประสงค การเลือกฟงกชันลงโทษจะมีจุดหมายเพื่อใหไดผลเฉลย
A = (Y H T )(HH T )−1
(5)
ที่ทำใหพารามิเตอรใน Ak มีศูนยเปนจำนวนมาก ดังนั้นจาก (2) โดยมีเงื่อนไขวา H เปนเมทริกซเต็มขั้น (full rank)
รูปแบบของศูนยใน Ak จะบอกรูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
ในความเปนจริงระดับออกซิเจนในสมอง (BOLD) จะตอง
วาตัวแปรใดสงผลตอตัวแปรใดบาง โดยแตละงานวิจัยจะใชฟงกชัน เปนคาที่มีขอบเขต คือจะตองไมมีคาเกินคาๆ หนึ่ง ดังนั้นหาก
ลงโทษที่ตางกันดังจะกลาวถึงตอไป นอกจากนี้แตละงานวิจัยจะใช ตองการแบบจำลองที่มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น เราจึงควรเพิ่ม
ขั้นตอนวิธีที่ตางกันในการหาผลเฉลยของฟงกชันจุดประสงค เชน เงื่อนไขที่ทำใหแบบจำลองที่ไดมีเสถียรภาพ
[1, 6] จะวิเคราะหในโดเมนความถี่ สวน [5, 7, 8] จะวิเคราะหใน
เนื่องจาก (4) อาจมีผลเฉลยที่ไดพารามิเตอรที่ทำใหแบบ
โดเมนเวลา จากนั้นแตละงานวิจัยจะใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการ จำลองที่ไดไมมีเสถียรภาพ ถาหากเราตองการจะไดเฉพาะแบบ
หาผลเฉลยของปญหาคาเหมาะที่สุด หลังจากไดแบบจำลองแลวจะ จำลองที่มีเสถียรภาพแลว เราจะตองกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมบน
เตอรของแบบจำลอง โดยพิจารณา (1) ในรูปสมการสถานะ
มีการนำแบบจำลองไปประยุกตใชอยางเชน [1] นำแบบจำลองที่ได พารามิ
แบบวิ
ย
ุต
ไปใชในการคัดแยกผูปวย สวน [6] ใชในการเปรียบเทียบระหวาง
x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t)
(6)
บุคคลที่รางกายเหนื่อยลากับบุคคลที่ไดพักผอนอยางเต็มที่
โดยที่
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

วิธีหนึ่งที่นิยมใชในการประมาณหาแบบจำลองคือวิธีกำลัง
สองตํ่าสุด (least-squares) เนื่องจากเปนวิธีที่งายและมีผลเฉลย
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เมื่อพิจารณาขอดีของปญหาการถดถอยแบบริดจในแงที่วา
เมทริกซ H ไมจำเปนตองเปนเมทริกซเต็มขั้นไดนั้น หากรวมขอดี
ของการถดถอยแบบ lasso ที่ทำใหไดผลเฉลยแบบเบาบาง จึงไดมี
ผูเสนอการใชฟงกชันลงโทษที่ผสมระหวาง นอรม−1 กับ นอรม−2
เปน

ระบบ (6) นี้จะมีเสถียรภาพเมื่อขนาดของคาเจาะจง
(eigenvalues) ทุกคาของ A อยูภายในวงกลม 1 หนวย [9] หรือ
อาจกลาวไดวา
|λ(A)| < 1
(7)
โดยที่ λ(A) คือคาเจาะจงใดๆ ของ A
จากผลเฉลยของปญหากำลังสองตํ่าสุดตาม (5) เราสามารถ
อานรูปแบบรวมของศูนย (common sparsity pattern) ใน
A1 , A2 , . . . , Ap เพื่อนำไปสรุปโครงสรางเชิงสาเหตุได แตโดยทั่วไป
แลวผลเฉลยของปญหากำลังสองตํ่าสุดจะทำใหเมทริกซ A มีความ
หนาแนน (dense) หรือ คาใน Ak สวนใหญไมเปนศูนย ทำใหเรา
ไมสามารถสรุปโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรไดอยางแนชัด
ดังนั้นหากเราออกแบบปญหาคาเหมาะที่สุดเพื่อใหมีผลเฉลยเม
ทริกซ A เปนเมทริกซเบาบาง (เมทริกซ ซึ่งมีศูนยเปนจำนวนมาก
หรือ sparse matrix) แลว เราจะไดวาแบบจำลองที่ไดจะสามารถ
อธิบายโครงสรางเชิงสาเหตุ และยังเปนการลดจำนวนตัวแปรในเม
ทริกซ A ลง ซึ่งทำใหความซับซอนของแบบจำลองลดลง ดวยเหตุ
นี้เราจะพัฒนาปญหาคาเหมาะที่สุดไปในรูปแบบ
min
∥Y − AH∥2F + γg(A)
(8)
A

g(A) = α∥A∥1 + (1 − α)∥A∥22

โดยที่ α ∈ [0, 1] ในสมการ (8) โดยเรียกปญหานี้วาการถดถอยแบบ
elastic net (elastic net regression) [12]
ถึงแมวาปญหาการถดถอยแบบ lasso จะใหผลเฉลย
A1 , A2 , . . . , Ap ที่มีศูนยเปนจำนวนมาก แตตําแหนงของศูนยใน
แตละ Ak นั้นไมไดจำเปนตองอยูที่ตําแหนงเดียวกัน ทำใหตีความ
โครงสรางเชิงสาเหตุของแบบจำลองที่ไดตาม (2) นั้นเปนไปไดยาก
เพราะตองอานจาก รูปแบบรวม ของศูนยในทุกๆ Ak
ดวยเหตุนี้เราจึงพิจารณา
g(A) =

∑ [
∥ (A1 )ij

(A2 )ij

···

(Ap )ij

]

∥2

(9)

i̸=j

การใชผลบวกของคาที่ไมเปนลบสำหรับทุกๆ (i, j) นั้น
เสมือนกับเปนการใชนอรม−1 ดังนั้นเมื่อ g(A) มีคานอยระดับ
หนึ[ ่ง (จากการเลือกคา γ ) จะมีบ] างตำแหนง (i, j) ที่ทำให
∥ (A1 )ij (A2 )ij · · · (Ap )ij ∥2 เปนศูนย ซึ่งจะไดวาที่
ตำแหนง (i, j) นี้ (Ak )ij จะเปนศูนยทุกๆ k
ปญหาถัดมาคือการเลือกคา γ และคาอันดับของ MAR (p)
ที่จะทำใหแบบจำลองที่ไดมีคาความผิดพลาดตํ่า และตองสามารถ
อธิบายลักษณะโครงสรางเชิงสาเหตุไดอยางสมเหตุสมผล โดยจะ
เห็นไดวาการเพิ่มคา γ จะทำใหแบบจำลองมีความซับซอนนอย
ลง (เมทริกซ A ที่ไดจะมีศูนยเปนจำนวนมากขึ้น) แตอาจทำใหคา
ความผิดพลาดของแบบจำลองมีคามากขึ้น ในทางกลับกันหากเพิ่ม
คา p จะทำใหคาความผิดพลาดของแบบจำลองมีคาลดลง แตจะ
ทำใหแบบจำลองมีความซับซอนมากขึ้น ดังนั้นเราจะใชเกณฑการ
เลือกแบบจำลองสำหรับคา γ และ p ที่ตางกัน โดยเกณฑการเลือก
แบบจำลองที่นิยมใช [7, 12, 13] คือ Bayesian Information
Criterion [14]

โดย γ > 0 เปนพารามิเตอรของฟงกชันลงโทษ ซึ่งจะเปนตัว
กำหนดวาเราจะใหนํ้าหนักกับฟงก[ชันลงโทษมากเทาใด] และ g(A)
คือฟงกชันลงโทษในตัวแปร A = A1 A2 · · · Ap ที่จะทำให
ไดผลเฉลยที่สมาชิกภายใน Ak มีศูนยเปนจำนวนมาก ในแตละงาน
วิจัยจะใชรูปแบบฟงกชัน g(A) ที่ตางกัน เชน การใชฟงกชันลงโทษ
เปน นอรม−2
g(A) = ∥A∥22

ในสมการ (8) โดยเรียกปญหานี้วาการถดถอยแบบริดจ (ridge regression) [10] การใชฟงกชันลงโทษรูปแบบนี้จะทำใหปญหาคา
เหมาะที่สุดมีผลเฉลยรูปแบบปดเสมอ โดยไมขึ้นกับลักษณะของเม
ทริกซ H วาเปนเมทริกซเต็มขั้นหรือไม ผลเฉลยรูปแบบปดของ
ปญหาการถดถอยแบบริดจคือ
A = (Y H T )(HH T + γI)−1

เนื่องจากผลเฉลยของปญหาการถดถอยแบบริดจ ไมมีการบังคับ
BIC score = −2L + d ln(N )
บางตำแหนงในเมทริกซ A ใหมีคาเปนศูนย โดยทั่วไปแลวผลเฉลย
โดย L คือฟงกชันความเปนไปได, d คือจำนวนตัวแปรอิสระ
ที่ไดจากรูปแบบนี้จะยังมีลักษณะเปนเมทริกซหนาแนนเหมือนผล ในแบบจำลอง
และ N คือจำนวนขอมูล
เฉลยของปญหากำลังสองตํ่าสุด ในขณะที่การใชฟงกชันลงโทษเปน
เนื่องจาก (1) หากตั้งสมมติฐานให u(t) มีการแจกแจงแบบ
นอรม−1
ปกติแลว จะไดวา
g(A) = ∥A∥1
ในสมการ (8) จะเปนปญหาที่รูจักกันในนามวาการถดถอยแบบ
lasso (lasso regression) [8, 11] การใชฟงกชันลงโทษรูปแบบนี้
เปนที่ทราบกันดีวาจะทำใหไดผลเฉลยที่มีลักษณะเบาบาง [11] ดัง
นั้นเมื่อ A1 , A2 , . . . , Ap มีศูนยเปนจำนวนมากแลว เราจึงอานและ
เลือกตำแหนงที่เมทริกซเหลานี้เปนศูนย พรอมๆ กัน เพื่อนำไปใช
อธิบายความสัมพันธของตัวแปรได

L=−

N
2

ln (det (R(θ)))

โดยที่ R(θ) = N1 ∑Nt=1 e(t, θ)e(t, θ)T หรือเมทริกซความ
แปรปรวนรวมเกี่ยวของตัวอยาง โดย e(t, θ) คือ คาความคาด
เคลื่อนระหวางคาที่ประมาณไดจากแบบจำลองกับขอมูลคาจริงที่
เวลา t และ e(t, θ) ∈ Rn โดยที่ n คือจำนวน voxel ในสมอง
3

ดังนี้

ของสมองระหวางสวนตางๆ

ดังนั้นเราสามารถเขียนเกณฑการเลือกแบบจำลองไดใหม

3.2 ขั้นตอนการทำงาน
BIC score = N ln (det (R(θ))) + d ln(N )
หลังจากไดแบบจำลองมาแลว เราจะตรวจสอบความถูกตอง 1. จัดรูปปญหาการประมาณคาของแบบจำลองทางคณิตศาสตร
เพือ่ ใชในการอธิบายความสัมพันธการทำงานของสวนตางๆ
ของแบบจำลองที่ได โดยการนำขอมูลอีกชุดหนึ่งมาคำนวณหาคา
ในสมองใหเปนปญหาคาเหมาะที่สุด
ความแมนยำของแบบจำลองโดยคำนวณจาก
(

% fit =

∥Y − Ŷ ∥22
1−
∥Y ∥22

)

× 100%

2. หาผลเฉลยดวยวิธีเชิงเลขและเขียนชุดคำสั่งดวย MATLAB

(10)

3. วิเคราะหความถูกตองของแบบจำลองที่หาได

โดยที่ Y คือขอมูลจริงและ Ŷ คือคาประมาณที่ไดจากผล
ตอบของแบบจำลอง
อยางไรก็ตามมีวิธีที่นาสนใจในการวิเคราะหความถูกตอง
อีกหลายวิธีนอกเหนือจากที่กลาวถึงขางตน เชนใน [15] เนื่องจาก
เปนการทำขอมูล fMRI แบบเวลาจริง ดังนั้นจึงใชวิธีวิเคราะหความ
แมนยำโดยการปอนกลับ หลักการคือหลังจากหาแบบจำลองเสร็จ
แลว จะวัดคาความผิดพลาด จากนั้นปอนกลับโดยการใหบุคคลที่
กำลังสแกนสมองอยูนั้นทำภารกิจอยางหนึ่งเพื่อกระตุนสมองสวน
ที่สนใจ จากนั้นหาแบบจำลองอีกครั้งและดูวาคาความผิดพลาดลด
ลงหรือไม เปนตน หรือใน [1] ใชวิธีวิเคราะหความแมนยำโดยดูจาก
ความถูกตองในการนำแบบจำลองที่ไดไปใชในการคัดแยกผูปวย
จริงกับคนปกติ
ในการนำขอมูลที่ไดไปหาแบบจำลองนั้น การประมวลผล
ขอมูลกอนจะชวยเพิ่มความถูกตองของแบบจำลองที่ไดอยางมาก
เชน หากเรารูสวนของสมองที่เราสนใจ (Region of Interest หรือ
ROI) กอนแลว เราก็สามารถลดจำนวนตัวแปรไดโดยการหาคา
เฉลี่ยของกลุมตัวแปรที่เราสวนใจเพื่อลดจำนวนตัวแปรในระบบ
กอนนำขอมูลที่ไดไปใชในการหาแบบจำลอง เชนใน [6] ใชวิธีการ
แบง ROI เปน 6 สวนซึ่งทำใหหมดปญหาจำนวนขอมูลไมเพียง
พอ แตเหตุผลหลักในการประมวลผลขอมูล คือเพื่อลดระดับความ
แตกตางของขอมูลที่วัดได หากขอมูลอยูในระดับสเกลที่ตางกันแลว
การใชสมการที่ (1) อาจทำใหไดผลเฉลยที่สมาชิกในเมทริกซ A มี
ขนาดที่ตางกันมากเกินไป ดังนั้นเราจึงตองปรับขนาดขอมูลของ
แตละ voxel ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถทำได 2 แบบ
คือ การหาคาสูงสุดของแตละ voxel แลวนำมาปรับขนาด หรือ
การหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนำมาปรับขนาด
โดยวิธีหลังเปนวิธีที่ดีกวาแบบแรก [16] หากขอมูลบาง voxel มี
การเปลี่ยนแปลงอยางมากแลวการปรับระดับโดยใหขอมูลในแตละ
voxel มีคาเฉลี่ยเปนศูนยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนหนึ่งจะ
ชวยลดผลของการเปลี่ยนแปลงได

3

3.3
•

3.4

ภาพรวมของโครงงาน
โครงงานนี้จะศึกษาการหาแบบจำลองที่ใชในการอธิบาย
ความสัมพันธของการทำงานระหวางสวนตางๆ ในสมอง โดยการ
วัดคา BOLD ที่แตละ voxel จากนั้นนำขอมูลที่วัดไดมาหาแบบ
จำลอง โดยจะใชแบบจำลอง MAR รวมกับฟงกชันลงโทษเพื่อใหได
วาสมาชิกของเมทริกซ Ak จะตองมีคาเปนศูนยที่ตําแหนงเดียวกัน
ทุกคา k = 1, 2, . . . , p และจะมีการใสเงื่อนไขเสถียรภาพลงในแบบ
จำลองเพื่อใหไดแบบจำลองที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งจะไดเปน
ปญหาคาเหมาะที่สุด หลังจากนั้นจะเปนการหาผลเฉลยของปญหา
คาเหมาะที่สุดนี้ โดยการเขียนชุดคำสั่งใน MATLAB ทายที่สุดจะ
ทดสอบวาแบบจำลองที่ไดนั้นสามารถบอกความสัมพันธระหวาง
สมองสวนตางๆ ไดดีเพียงใด

3.5
•
•

•

รายละเอียดของขอเสนอโครงงาน

3.1
•

ผลลัพธที่คาดหวังจากโครงงาน
ไดชุดคำสั่ง MATLAB ที่แกปญหาการหาแบบจำลองการ
ทำงานของสมองสวนตางๆ และสามารถเรียนรูโครงสรางเชิง
สาเหตุของขอมูลสมองที่ไดมา

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการหาแบบจำลอง
ที่สามารถนำไปอธิบาย
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบ Granger ในขอมูลการทำงาน
4

สรุปเนื้อหาสวนของโครงงานที่ไดทำไปแลวในภาคการ
ศึกษาตน รวม ผลการทดลองและการวิเคราะห
กำหนดฟงกชันจุดประสงคที่จะใชในการหาแบบจำลอง ดัง
สมการ (8)
เขียนโปรแกรมที่ใชในการสังเคราะขอมูลตามสมการ (1) เพื่อ
ใชในการทดสอบรูปแบบปญหาที่นำเสนอ โดยให u(t) มีการ
แจงแจงปกติ และใหเมทริกซ A ที่ไดมีลักษณะเบาบางและ
สอดคลองเงื่อนไข (2)
ทดลองศึกษาลักษณะผลตอบของแบบจำลอง
โดยการ
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบจำลองถดถอยตัวเองที่มี
5
ตัวแปร อันดับ 3 โดยในที่นี้จะใชรูปแบบฟงกชันลงโทษ
ทั้งหมด 6 แบบในการทดลองดังนี้
– ปญหา 1
minA ∥Y − AH∥2F
– ปญหา 2
minA ∥Y − AH∥2F + γ∥A∥22

#2

#3

#4

#5

100

#6

A1

#1

90

A2

%fitting

80
formulation 1
formulation 2
formulation 3
formulation 4
formulation 5
formulation 6

70

60

A3

50

40
1

2

3

4

5

6

order (p)

รูปที่ 1: รูปแบบของศูนยในเมทริกซ A1 , A2 , A3 ที่เปนคำตอบของ รูปที่ 2: เปอรเซนตความแมนยำของแบบจำลองคำนวณตาม (10)
ปญหา 1-6 โดยเราใชสี่เหลี่ยมแทนตำแหนงที่คาใน Ak ไมเปนศูนย กับอันดับของแบบจำลองของปญหา 1-6
–
–

–

ปญหา 3
minA ∥Y − AH∥2F + γ∥A∥1
ปญหา 4
(
)
min
∥Y − AH∥2F + γ α∥A∥1 + (1 − α)∥A∥22
A
โดยกำหนดให α = 0.5
ปญหา 5
min
∥Y −AH∥2F +γ
A

–

ตารางที่ 1: เสถียรภาพของแตละแบบจำลองที่ไดจากปญหา 1-6
: Yes คือ แบบจำลองมีเสถียรภาพ และ No คือ แบบจำลองไมมี
เสถียรภาพ
p #1
#2 #3 #4 #5 #6
1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes
3 No No Yes Yes Yes Yes
4 No No Yes Yes No Yes
5 No No Yes No No No
6 No No Yes No No Yes

∑ [
∥ (A1 )ij

···

(Ap )ij

]

∥2

i̸=j

ปญหา 6
min
∥Y
A

−AH∥2F +γ

∑ [
∥ (A1 )ij

···

(Ap )ij

]

ของปญหาอีก 4 รูปแบบที่เหลือที่จะตองมีบางตำแหนงในเม
ทริกซ A มีคาเปนศูนย และจะเห็นไดวาผลเฉลยของปญหา 3
นั้นมีลักษณะเบาบางมากที่สุด ในขณะที่ปญหา 4 ซึ่งเปนการ
พัฒนารูปแบบฟงกชันลงโทษจากปญหา 3 จะมีตำแหนงในเม
ทริกซ A ที่ไมเปนศูนยมากกวาผลเฉลยของปญหา 3 ในขณะ
ที่ปญหาที่ 5 และ 6 จะไดผลเฉลยซึ่งมีรูปแบบของตำแหนง
ศูนยเหมือนกันในเมทริกซ Ak ทุกคา k แตผลเฉลยจากปญหา
5 จะไดวาแนวทแยงมุมของทุกเมทริกซ Ak จะไมมีคาเปน
ศูนย ในขณะที่ผลเฉลยจากปญหา 6 จะอนุญาตใหแนวทแยง
มุมของเมทริกซ Ak มีคาเปนศูนยได
จากผลการทดลองในการหาคาความแมนยำของแบบ
จำลองดังรูปที่ 2 จะเห็นไดวาเราสามารถแบงกลุมของรูปแบบ
ปญหาไดเปน 3 แบบโดยปญหา 1 และ 2 จะจัดเปนอยูในกลม
ที่มีความแมนยำสูง สวนปญหา 4, 5, และ 6 นั้นเปนกลุมที่มี
ความแมนยำระดับปานกลาง ในขณะที่ปญหา 3 เปนปญหาที่
มีผลเฉลยซึ่งมีความแมนยำคอนขางตํ่า
จากผลการตรวจสอบเสถียรภาพของแบบจำลองใน
ตารางที่ 1 และลักษณะการกระจายตัวของตัวแปรที่ไมเปน
ศูนยในเมทริกซ A ในแบบจำลองที่อันดับ 3 ในรูปที่ 1

∥2

∀i,j

โดยในการทดลองไดทำการหาคาความแมนยำจาก
ปญหา 6 รูปแบบ และตรวจสอบเสถียรภาพของแบบจำลอง
ที่อันดับ p ตั้งแต 1 ถึง 6 โดยการใชโปรแกรม CVX [17] ซึ่ง
เปนโปรแกรมแปลงปญหาคาเหมาะที่สุดใหอยูในรูปแบบคอน
เวกซ ซึ่งจะทำใหปญหาดังกลาวสามารถหาผลเฉลยไดงาย ใน
การแกปญหาคาเหมาะที่สุด เหตุผลที่ทำการทดลองถึงอันดับ
6 เนื่องจากที่อันดับ 7 ขึ้นไปนั้น H ไมเปนเมทริกซเต็มขั้น ดัง
นั้นเราจึงพิจารณาถึงแคอันดับ 6 โดยในการทดลองขั้นตน เรา
จะกำหนดให γ = 0.1ρ โดยที่ ρ เปนคาความหนาแนนของ
ปริมาณศูนยในแบบจำลองจริงในเมทริกซ A ซึ่งมีคาในชวง
[0,1] คือถา A หนาแนนมาก เราจะใช γ คานอยซึ่งทำใหคา
ประมาณของ A มีลักษณะหนาแนน
จากผลการทดลองลักษณะการกระจายตัวของตัวแปรที่
ไมเปนศูนยในเมทริกซ A ในแบบจำลองที่อันดับ 3 ในรูปที่ 1
จะเห็นไดวาปญหา 1 และ 2 นั้นจะไดผลเฉลยที่ไมมีตัวแปร
ใดเลยในเมทริกซ A มีคาเปนศูนย ซึ่งแตกตางกับผลเฉลย
5

จะเห็นไดวารูปแบบปญหาที่ใหผลเฉลยซึ่งเมทริกซ A มี
ลักษณะเบาบางมากกวาจะมีแนวโนมที่แบบจำลองที่ไดจะมี
เสถียรภาพมากกวา
จากผลการทดลองทั้ง 3 จะเห็นไดวาแตละแบบจำลองจะ
มีขอดีแตกตางกันไป โดยในโครงงานนี้เราตองการที่จะไดแบบ
จำลองที่ไดเมทริกซ A ซึ่งมีลักษณะเบาบาง และรูปแบบของ
ศูนยในทุกๆ Ak ตองสอดคลองกันดัง (2) อีกทั้งเรายังตองการ
ใหแบบจำลองที่ไดมีคาความแมนยำของแบบจำลองในระดับ
ที่นาพอใจ ดังนั้นแบบจำลองที่ 4, 5, และ 6 จึงเปนแบบ
จำลองที่นาสนใจ เนื่องจากแบบจำลองเหลานี้สามารถผสม
ผสานคุณลักษณะของแบบจำลองที่เราตองการไดพอสมควร

3.6
•
•

•
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[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

อธิบายสวนของงานที่จะทำตอไปในภาคการศึกษา
ปลาย
จากฟงกชันจุดประสงค (8) กำหนดฟงกชันลงโทษ g(A) ที่จะ
ใชในการหาแบบจำลอง
เลือกวิธีที่จะใชในการเลือกคา γ และอันดับของแบบจำลอง p
โดยคาที่เลือกจะตองทำใหไดแบบจำลองที่มีคาความผิดพลาด
ตํ่า และหากคาที่เราสามารถเลือกไดมีหลายคา เราอาจจะ
เลือกคาที่ทำใหไดแบบจำลองที่มีเสถียรภาพโดยไมจำเปนตอง
ใสเงื่อนไขทางดานเสถียรภาพลงในแบบจำลองเพิ่มเติม
หาผลเฉลยของฟงกชันจุดประสงคดวยวิธีเชิงเลข โดยการ
เขียนชุดคำสั่งใน MATLAB และเนื่องจากขอมูล fMRI มีจำนวน
ตัวแปรมาก ดังนั้นจึงจำเปนตองเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพใน
การแกปญหาคาเหมาะที่สุด

•

เลือกวิธีในการวิเคราะหความถูกตองของแบบจำลอง

•

วิเคราะหโครงสรางเชิงสาเหตุที่เรียนรูไดวามีความสมเหตุสม
ผลเพียงใด

[7]

[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

บทสรุป

[13]

ในภาคการศึกษานี้ไดศึกษาการหาแบบจำลองจากเอกสาร
อางอิง จากนั้นศึกษาการเก็บขอมูล fMRI จากเครื่อง fMRI และหา [14]
ขอมูล fMRI ที่จะใชในการหาแบบจำลอง เมื่อไดขอมูล fMRI มาแลว
จึงเริ่มศึกษาขอมูล และไดทำการเพิ่มสมมติฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ [15]
ดานเสถียรภาพที่แบบจำลองควรจะมี ตามดวยกำหนดฟงกชันจุด
ประสงค และเงื่อนไขของแบบจำลอง ทายที่สุดไดทดลองเปรียบ
[16]
เทียบคุณลักษณะของฟงกชันลงโทษที่ไดมีการกลาวในเอกสาร
อางอิง

5

[17]
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