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1

บทนำ

บางคา มีคาเปนศูนย [1] และ เราจะเรียก ลักษณะของผล
เฉลย x ที่มีสมาชิกเปนศูนยจำนวนมาก วาเปน ผลเฉลย
เบาบาง (sparse solution) ซึ่งผลเฉลย x ในลักษณะ
นี้ จะหมายความวา พารามิเตอรที่ใชอธิบายแบบจำลอง
ลดจำนวนลง นั่นคือ ความซับซอนของแบบจำลองจะลด
ลง
ดังนั้นรูปแบบปญหา (1) จึงไดรับความนิยมเปน
อยางมาก ในการแทนระบบที่ซับซอน ดวยแบบจำลอง
ที่ประหยัด (parsimonous model) เชน ในปญหา
การหาแบบจำลองขอมูลอนุกรมเวลา fMRI (Functional
Magnetic Resonance Imaging) ซึ่งมีจำนวนตัวแปร
คือ ระดับออกซิเจนในเลือดที่เลี้ยงสมอง เปนจำนวนมาก
ในระดับหลักหมื่น เปนตน
ในโครงงานนี้ เราจะศึกษา และ เปรียบเทียบขั้น
ตอนวิธีที่จะนำมาใชแกปญหาการประมาณที่ใชฟงกชัน
ลงโทษแบบนอรม-1 โดยขั้นตอนวิธีที่จะเลือกมาทดสอบ
เชน ADMM (Alternating Direction Method of
Multipliers) [2], FISTA (Fast Iterative ShrinkageThresholding Algorithm) [3], และ ขั้นตอนวิธีอื่นๆ
สำหรับแกปญหา Lasso [4] โดย 2 วิธีแรกเปนขั้นตอน
วิธี ที่ไดรับความนิยมสูง ในการแกปญหาคอนเวกซ หลัง
จากการทดสอบ จะนำขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพ มาแก
ปญหาการหาแบบจำลองขอมูลอนุกรมเวลา fMRI

1.1

หลักการและความเปนมา
ในการแกปญหาการประมาณแบบจำลองระบบจาก
ขอมูลที่มี เราสามารถเขียนปญหาดังกลาว เปนปญหาการ
หาคาเหมาะสุด ในรูป
minimize

f (x) + λ∥x∥1

(1)

โดยที่ x ∈ Rn เปนตัวแปรสำหรับปญหาการหาคาเหมาะ
สุด แสดงถึงคาพารามิเตอรของแบบจำลองที่ตองการ
ประมาณ, f (x) เปนฟงกชันการสูญเสีย เชน ฟงกชันการ
สูญเสียแบบกำลังสอง (quadratic loss function) หรือ
ฟงกชันความเปนไปได (negative of log-likelihood
function), ∥x∥1 เรียกวาเปนฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1
ทำหนาที่ควบคุมขนาดของตัวแปร x, และ จำนวนจริง
λ > 0 จะเรียกวาเปน พารามิเตอรลงโทษ (penalty
parameter)
โดยปรกติ การหาคาตํ่าสุดของ f (x) เพียงอยาง
เดียว จะเปนการหาคาพารามิเตอรของแบบจำลอง ที่
สามารถอธิบายขอมูลที่มีไดดีที่สุด (อยางเชน พารามิเตอร
ที่ทำใหผลตางของขอมูลจริง กับแบบจำลอง มีขนาด
นอยที่สุด เปนตน) สวนการเพิ่มฟงกชันลงโทษรูปแบบ
ใดๆก็ตาม ลงในฟงกชันจุดประสงค จะเปนการปรับปรุง
คุณสมบัติของผลเฉลยปญหา (1) ใหมีรูปแบบตามตองการ
ขึ้นกับรูปแบบของฟงกชันลงโทษที่เพิ่มลงไป แตทั้งนี้ ก็จะ
ตองแลกกับการยอมใหพารามิเตอรที่หาได อธิบายขอมูล
จริงไดแยลง โดยทั้งหมดนี้ จะมีพารามิเตอร λ เปนตัว
กำกับวา ในการหาผลเฉลยของปญหาการหาคาเหมาะ
สุด เราจะใหความสำคัญกับ ความสามารถในการอธิบาย
ขอมูลจริง ของพารามิเตอรที่หาได หรือ รูปแบบของผล
เฉลยที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตองการมากกวากัน นั่นคือ หาก
พารามิเตอร λ มีขนาดเล็ก แสดงวาในปญหานั้น เราให
ความสำคัญกับความสามารถในการอธิบายขอมูลจริง ของ
พารามิเตอรมากกวา
สำหรับปญหา (1) ฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 ถูก
เลือกมาใช เมื่อเราตองการใหพารามิเตอรของแบบจำลอง

1.2

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ที่ผานมา มีงานวิจัยจำนวนมาก ใหความสนใจเกี่ยว
กับปญหาการประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1
เนื่องจากปญหาในรูปแบบดังกลาว มีที่ประยุกตใชงานใน
หลายดาน ทั้งในปญหาการจำแนกหมวดหมู (classiﬁcation problems) เชน การวิเคราะหผูปวยโรคมะเร็งจาก
ขอมูลโปรตีนในเลือด [5, บทที่ 18], การจำแนกผูปวยเปน
เนื้องอกจากการวิเคราะหลำดับยีน เปนตน หรือในปญหา
การหาแบบจำลองของระบบ
สำหรับในปญหาการหาแบบจำลองของระบบ
ฟงกชันสูญเสีย f (x) ในปญหา (1) มักเปนพจนที่แสดง
ถึงความคลาดเคลื่อนระหวาง ขอมูลจริง กับ ผลตอบจาก
1

แบบจำลองที่หาได โดยที่ ตัวแปร x และ พารามิเตอร ปญหาคอนเวกซ
อื่นๆในฟงกชันสูญเสีย ก็จะมีความหมายแตกตางกันออก
เราจะเรียกปญหาการหาคาเหมาะสุด
ที่มีฟงกชันจุด
ไปในปญหาแตละดาน อาทิ
ประสงคเปนฟงกชันคอนเวกซ และ เซตเงื่อนไขบังคับ เปน
เซตคอนเวกซ วาเปนปญหาคอนเวกซ
ปญหาการหาแบบจำลองขอมูลคลื่นไฟฟาหัวใจ [6]
มีฟงกชันการสูญเสีย คือ
ปญหากำลังสองตํ่าสุด
f (VE ) = ∥AVE − VT ∥2

ปญหากำลังสองตํ่าสุด (Least-squares problems) เปน
โดยที่ VE คือ เมทริกซศักยไฟฟาบริเวณพื้นผิวของหัวใจ ปญหาการหาคาเหมาะสุดแบบไมมีเงื่อนไขบังคับ และ มี
ซึ่งเปนตัวแปรในปญหานี้, VT คือ เมทริกซศักยไฟฟาที่วัด ฟงกชันจุดประสงคอยูในรูปแบบผลบวกของพจนกำลัง
ไดบริเวณผิวหนัง และ A เปนเมทริกซถายโอนจาก VE ไป สอง นั่นคือปญหาในรูปแบบ
ยัง VT ซึ่งไดจากการแกปญหาคาขอบจากสมการลาปลาซ
(2)
minimize ∥Ax − b∥22
ปญหาการแกไขภาพเบลอ [3] ฟงกชันการสูญเสีย โดยที่ A ∈ Rm×n (m ≥ n) และ เวกเตอร x ∈ Rn เปน
นิยามโดย
ตัวแปร
f (x) = ∥Ax − b∥22
ปญหาดังกลาว สามารถลดรูปเปนการแกระบบ
โดยที่ b และ x เปนเวกเตอรแทนความเขมของแตละจุด สมการเชิงเสน (AT A)x = AT b จากการใชเงื่อนไขเกร
ภาพของภาพเบลอ และ ของภาพจริงที่ตองการกูคืน ตาม เดียนตเปนศูนย ที่จุดตํ่าสุดของฟงกชันจุดประสงค หาก
A เปนเมทริกซที่มีคาลำดับชั้นเต็ม ปญหากำลังสองตํ่าสุด
ลำดับ, A เปน เมทริกซตัวดำเนินการเบลอ
นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้น ที่ใหความ จะมีผลเฉลยในรูปแบบปดคือ
สนใจศึกษา เปรียบเทียบ การใชฟงกชันลงโทษแบบตางๆ
x = (AT A)−1 AT b
หรือ ศึกษาขั้นตอนวิธีตางๆ ที่สามารถนำมาใชแกปญหา
การประมาณ เชน ใน [7] ไดศึกษา และ เปรียบเทียบการใช
เนื่องจากรูปแบบปญหาที่งาย และ การมีผลเฉลย
ฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 และ แบบ ℓ2 ในการแกปญหา
การเลือกตัวแปร (feature selection) พบวา การใช ของปญหาในรูปแบบปดดวย ทำใหปญหา (2) ถูกนำมาใช
ℓ1 -regularization มีขอไดเปรียบคือในกรณีที่ปญหาการ อยางแพรหลาย ในปญหาการประมาณ หรือ บอยครั้ง ถูก
หาแบบจำลอง มีขอมูลตัวแปรเปนจำนวนมาก แตตัวแปร นำมาใชเปนวิธีเปรียบเทียบ (based-line method) กับ
ที่สามารถใชบรรยายระบบไดดีมีอยูจำนวนนอย หรือ ใน ปญหาการประมาณในรูปแบบอื่นๆ
เมื่อแกปญหากำลังสองตํ่าสุดแลว โดยทั่วไป พบวา
[8] ไดศึกษาขั้นตอนวิธีตางๆที่จะนำมาใชในการแกปญหา
การประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 เชน วิธีจุด ผลเฉลย x จะมีลักษณะเปนเวกเตอรหนาแนน (dense
ภายใน (interior-point method) และ วิธี Gauss- vector) ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงรูปแบบปญหากำลังสอง
Seidel นอกจากนั้น ยังไดเสนอเทคนิคการแกปญหาดัง ตํ่าสุด เพื่อใหผลเฉลย x มีคุณสมบัติอื่นๆ
ในที่นี้ จะกลาวถึงรูปแบบปญหาที่เรียกวา Lasso
กลาวเพิ่มเติม คือ วิธีการประมาณเปน smooth ℓ1 คือ
ประมาณฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 ใหอยูในรูปฟงกชัน [4] ซึ่งเขียนอยูในรูป
ลอการิทึม เพื่อใหสามารถหาอนุพันธได ทำใหแกปญหา
(3)
minimize 21 ∥Ax − b∥22 +λ∥x∥1
การประมาณไดงายขึ้น เปนตน
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พจน ∥x∥1 ที่เพิ่มเขาไปในฟงกชันจุดประสงค จะ
เปนเหมือนการเพิ่มจุดประสงคอีกขอในการแกปญหาคา
เหมาะสุด คือ ตองการให ∥x∥1 มีขนาดเล็กดวย
จากลักษณะธรรมชาติของ นอรม-1 เปนที่ทราบ
กันดีวา หาก ∥x∥1 มีขนาดเล็ก หมายความวาสมาชิก
บางตัวของ ∥x∥1 มีคาเปนศูนย [1, บทที่ 7] การ
เลือกใชพารามิเตอรลงโทษ (penalty parameter) λ
ที่มีคามาก จะทำใหผลเฉลยของ (3) มีลักษณะเบาบาง
(sparse solution) แตจะทำใหความผิดพลาดจากการ
ประมาณ (พจน ∥Ax − b∥2 ) สูงขึ้น ในขณะที่การเลือก
ใช λ คานอยๆ ทำใหผลเฉลยมีลักษณะหนาแนน แตก็จะ
ทำใหความผิดพลาดจากการประมาณตํ่าลง

ทฤษฎีพื้นฐาน

ในการปญหาการหาแบบจำลองของขอมูลตางๆ มัก
จะเขียนปญหาใหอยูในรูปแบบปญหาการหาคาเหมาะ
สุด ซึ่งก็มีขั้นตอนวิธีมากมายรองรับในการแกปญหา [9]
แตถาหากสามารถระบุไดวาปญหาดังกลาว เปนปญหา
คอนเวกซดวยแลว จะมีขอไดเปรียบคือ คาตํ่าสุดที่หา
ได จะเปนคาตํ่าสุดสัมบูรณ (global optimum) และ
จะมีขั้นตอนวิธีอีกหลายแบบที่เจาะจงสำหรับแกปญหา
คอนเวกซโดยตรง [1] ทำใหการแกปญหาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ในการกำหนดคา tk เราสามารถทำไดหลายวิธี เชน
กำหนดคา tk ใหคงที่ตลอดการวนซํ้า หรือ คำนวณจาก
การแกปญหาคาเหมาะสุดใน 1 มิติ เพื่อใหไดคา tk ซึ่ง
ทำใหคาของฟงกชันในการวนซํ้ารอบถัดไป มีคาลดลงมาก
ที่สุด เปนตน
ขอดีของวิธีเกรเดียนตคือ ในแตละรอบของการ
วนซํ้า จะมีคาสิ้นเปลืองในการคำนวณคอนขางตํ่า อีกทั้ง
ในการคำนวณทั้งหมด จะใชเพียงอนุพันธอันดับหนึ่งของ
ฟงกชันเทานั้น แตอยางไรก็ตาม วิธีเกรเดียนต มีสมบัติ
การลูเขาซึ่งถือไดวาคอนขางชา เนื่องจาก หากตองการให
คาประมาณคาตํ่าสุดของฟงกชัน คลาดเคลื่อนจากคาจริง
ไมเกิน ε เราจะตองการจำนวนรอบของการวนซํ้าอยูใน
อันดับของ 1/ε (O(1/ε)) สำหรับฟงกชันที่มีอนุพันธตอ
เนื่องแบบลิพชิทซ [10] นั่นหมายความวา หากเราตองการ
ใหความแมนยำในการประมาณคาตํ่าสุดของฟงกชัน อยู
ในอันดับ 10−4 เราจะตองทำการวนซํ้ามากเปนหลักหมื่น
รอบ เพื่อใหไดความแมนยำในระดับดังกลาว หรืออีกนัย
หนึ่ง สามารถกลาวไดวา ขั้นตอนวิธีเกรเดียนตมีการลูเขา
อยูในอันดับของ O(1/k)
นอกจากนี้ ขอจำกัดที่สำคัญของวิธีเกรเดียนต
คือ สามารถใชไดกับเพียงปญหาการหาคาเหมาะสุด ซึ่ง
มีฟงกชันจุดประสงคที่สามารถหาอนุพันธไดเทานั้น และ
เนื่องจากปญหาการประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบ
วิธีเกรเดียนต
นอรม-1 มีฟงกชันจุดประสงคซึ่งไมหาสามารถหาอนุพันธ
วิธีเกรเดียนต เปนวิธีทำซํ้า (iterative method) แบบพื้น ได เราจึงไมสามารถนำวิธีเกรเดียนตมาใชแกปญหาดัง
ฐานที่สุดวิธีหนึ่งในการแกปญหาการหาคาเหมาะสุด ซึ่งมี กลาวได ดังนั้น ในการแกปญหาการประมาณที่ใชฟงกชัน
รูปแบบ
ลงโทษแบบนอรม-1 หรือในการแกปญหาคอนเวกซฺอื่นๆ
minimize f (x)
ซึ่งมีฟงกชันจุดประสงคที่ไมสามารถหาอนุพันธได เราจึง
โดยที่ x ∈ Rn เปนตัวแปร และ f : Rn → R เปนฟงกชัน ตองมีวิธีอื่นๆ ที่นำมาใชแกปญหาเหลานั้น ดังจะไดกลาว
ตอไป
ซึ่งหาอนุพันธอันดับที่หนึ่งได
หากกำหนดให k คือ ดัชนีการวนซํ้า, xk คือ จุด
เกรเดียนตยอย (subgradient)
ประมาณของจุดตํ่าสุดของฟงกชัน f ในการวนซํ้ารอบที่
เปนแนวคิดหนึ่งที่ใชรับมือกับปญหา
k , ∇f (xk ) คือ อนุพันธอันดับที่หนึ่ง ของ f ที่จุด xk , และ เกรเดียนตยอย
tk คือ ระยะขั้น (step length, step size) จะไดวาขั้น คอนเวกซ ซึ่งฟงกชันจุดประสงคหาอนุพันธไมได โดย
เราจะกำหนดเวกเตอรบางตัวขึ้นมาเพื่อใชแทนเวกเตอร
ตอนวิธีของวิธีเกรเดียนตเปนดังตอไปนี้
เกรเดียนต ณ จุดซึ่งหาอนุพันธไมไดของฟงกชันคอนเวกซ
พิจารณาฟงกชัน f กำหนดให domf แทนโดเมน
กำหนดให จุด x0 ∈ Rn เปนจุดเริ่มตนของการวนซํ้า
ของฟงกชัน f จากเงื่อนไขอันดับที่หนึ่งของฟงกชันคอน
ทำซํ้า
เวกซ เราจะไดวา f เปนฟงกชันคอนเวกซ ก็ตอเมื่อ domf
1. คำนวณ ∇f (xk )
เปนเซตคอนเวกซ และ
2. กำหนดคา tk
f (y) ≥ f (x) + ∇f (x)T (y − x)
3. คำนวณจุด x ในรอบถัดไป จากสูตร
สำหรับทุกจุด x, y ∈ domf [1]
xk+1 = xk − tk ∇f (xk )
(4)
จากอสมการดังกลาว เราจะนิยามเกรเดียนตยอย
ในทำนองเดียวกัน โดยสำหรับเวกเตอร g ถาอสมการ
จนกระทั่ง จุดประมาณของจุดตํ่าสุด หรือ คาประมาณ
f (y) ≥ f (x) + g T (y − x)
ของคาตํ่าสุด ของฟงกชัน f สอดคลองกับเกณฑการหยุด
เปนจริงสำหรับทุกๆ y ∈ domf เราจะกลาววา g เปนเกร
(stopping criterion) ที่กำหนดไว
เดียนตยอยของฟงกชันคอนเวกซ f ณ จุด x ∈ domf
นอกจากนี้แลว เนื่องจากฟงกชันนอรม เปน
ฟงกชันคอนเวกซ , ฟงกชันประกอบ ของฟงกชันคอนเวก
ซ และ การสงสัมพรรค (afﬁne transformation) เปน
ฟงกชันคอนเวกซ ดังนั้น จะเห็นวา ฟงกชันจุดประสงค
ของปญหากำลังสองตํ่าสุดเปนฟงกชันคอนเวกซ และ
เนื่องจากฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 เปนฟงกชันคอนเวก
ซ และ ผลบวกของฟงกชันคอนเวกซเปนฟงกชันคอนเวก
ซ ดังนั้นปญหาแบบ Lasso (3) จึงเปนปญหาคอนเวกซ
ดวยเหตุนี้ จึงสามารถใชขั้นตอนวิธีตางๆ เชน ขั้นตอนวิธี
จุดภายใน (interior-point method) [1] มาใชแกปญหา
คอนเวกซดังกลาว นอกจากนี้ เรายังสามารถใชโปรแกรม
CVX [13] ที่สามารถแปลงปญหาคอนเวกซที่มีขนาดเล็ก
ถึงกลาง ใหกับตัวแกปญหา (solver) ที่ใชขั้นตอนวิธีจุด
ภายในได วิธีดังกลาว ในแตละรอบ เราจะเปนตองหา
อนุพันธอันดับสองของฟงกชันจุดประสงค ซึ่งเปนที่ทราบ
กันดีวามีความสิ้นเปลืองในการคำนวณมาก
ดวยเหตุนี้ ในการแกปญหาคอนเวกซที่มีขนาด
ใหญ (จำนวนตัวแปรอาจอยูในหลักหมื่นหรือมากกวา
นั้น) จึงมักใชขั้นตอนเกรเดียนต เนื่องจากเปนวิธีที่มีคาสิ้น
เปลืองในการคำนวณคอนขางตํ่า ดังนั้นตอไป เราจะกลาว
ถึงขั้นตอนวิธีเกรเดียนตแบบตางๆ ที่จะนำมาใชในโครง
งานนี้
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วิธีพร็อกซิมอลเกรเดียนต
วิธีพร็อกซิมอลเกรเดียนต
เปนวิธีทำซํ้าอีกหนึ่งวิธีซึ่ง
สามารถนำมาใชแกปญหาคอนเวกซ
ที่มีฟงกชันจุด
ประสงคซึ่งหาอนุพันธไมได โดยวิธีนี้ ในแตละรอบของกา
รวนซํ้า จะคำนวณจุดประมาณจุดตํ่าสุดของฟงกชันใหม
โดยอาศัยตัวกระทำพร็อกซิมิตี้
หลักการของวิธีนี้คือ จะนำไปใชกับปญหาคอนเวก
ซซึ่งมีรูปแบบคือ

นอกจากนั้น ยังมีศัพทอีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับ
เกรเดียนตยอยโดยตรง คือ ผลตางเชิงอนุพันธยอย (subdifferential) ใชสัญลักษณ ∂f (x) ซึ่งนิยามเปน เซตของ
เกรเดียนตยอยทุกตัวของฟงกชัน f ที่จุด x นั่นคือ
∂f (x) = {g|g T (y − x) ≤ f (y) − f (x)
∀y ∈ domf }
ยกตัวอยางเชน ฟงกชัน f (x) = |x| จะมีผลตางเชิง
อนุพันธยอย คือ
{
sign(x), x ̸= 0 .
∂f (x) =
a ∈ [0, 1],

x=0

minimize f (x) = g(x) + h(x)

เปนตน

(5)

โดยที่ g(x) เปนฟงกชันคอนเวกซซึ่งหาอนุพันธได,
domg = Rn และ h(x) เปนฟงกชันคอนเวกซ ซึ่ง
สามารถคำนวณตัวกระทำพร็อกซิมิตี้ไดงาย
สำหรับขั้นตอนวิธีในการหาคาตํ่าสุดของฟงกชัน f
จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับวิธีที่ไดกลาวในขางตน เพียง
แต ในแตละรอบของการวนซํ้า จะคำนวณจุดประมาณจุด
ตํ่าสุดของฟงกชันใหม จากสูตร

วิธีเกรเดียนตยอย
วิธีเกรเดียนตยอย เปนวิธีทำซํ้า ซึ่งสามารถใชแกปญหา
คอนเวกซซึ่งมีฟงกชันจุดประสงคที่ไมสามารถหาอนุพันธ
ได โดยขั้นตอนวิธีเกรเดียนตยอย จะแตกตางกับขั้นตอน
วิธีเกรเดียนตเพียงการใชเกรเดียนตยอยของฟงกชัน f ที่
จุด xk แทนเกรเดียนตในสูตร (4) เพื่อคำนวณจุดประ
มาณจุดตํ่าสุดของฟงกชันจุดตอไป
สำหรับการกำหนดคา tk มีที่ใชอยู 3 แบบ คือ
1. กำหนดคา tk ใหคงที่ตลอดการวนซํ้า
2. กำหนดคา tk เพื่อให ∥tk gk ∥2 มีคาคงที่ในทุกรอบ
ของการวนซํ้า
3. กำหนดคา tk ใหลดลงในทุ
กรอบของการวนซํ้า โดย
∑∞
ให limk→∞ tk = 0 และ k=0 tk = ∞
ถึงแมวาวิธีเกรเดียนตยอย มีขอดีที่สามารถใชแก
ปญหาคอนเวกซ ซึ่งมีฟงกชันจุดประสงคที่ไมสามารถ
หาอนุพันธได แตไดมีการพิสูจนมาแลว วาวิธีเกรเดียนต
√
ยอย มีสมบัติการลูเขาที่ชามากคือ O(1/ k) เทานั้น [11]
นอกจากนั้น การเลือกระยะขั้น tk มีเพียงแบบที่ 3 แบบ
เดียวเทานั้นที่รับประกันวาวิธีเกรเดียนตยอยจะลูเขาสูคา
ตํ่าสุดอยางแนนอน

(
)
xk+1 = proxtk h xk − tk ∇g(xk )

(6)

ถาหาก ∇g เปนฟงกชันตอเนื่องแบบลิพชิทซ ดวย
คาคงที่ L นั่นคือ
∥∇g(x) − ∇g(y)∥2 ≤ L∥x − y∥2

สำหรับทุกจุด x, y แลว วิธีพร็อกซิมอลเกรเดียนตซึ่งใช
tk = 1/L จะลูเขาดวยอัตรา O(1/k)
ขั้นตอนวิธี FISTA (Fast Iterative ShrinkageThresholding Algorithm)

ขั้นตอนวิธี FISTA [3] เปนอีกหนึ่งขั้นตอนวิธีสำหรับแก
ปญหา (5) โดยขั้นตอนวิธีนี้ ปรับปรุงมาจากขั้นตอนวิธี
พร็อกซิมอลเกรเดียนต เพื่อใหมีสมบัติการลูเขาที่ดีขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถคงความงาย แบบขั้นตอนวิธีพร็
อกซิมอลเกรเดียนตไว
ตัวกระทำพร็อกซิมิตี้ (proximity operator)
แนวคิดสำหรับขั้นตอนวิธี FISTA คือ ในการ
ตัวกระทำพร็อกซิมิตี้สำหรับฟ(งกชันคอนเวกซ h นิ)ยามโดย คำนวณจุดประมาณจุดตํ่าสุดของฟงกชันใหม จากสมการ
(6) จะเปลี่ยนจากการใชฟงกชันของ xk เปนการใชฟงกชัน
proxh (x) = argmin h(u) + 12 ∥u − x∥22
ของ yk แทน โดยที่ yk คือ จุดซึ่งเปนผลรวมเชิงเสนของ
u
ยกตัวอยางเชน สำหรับฟงกชัน h(x) = 0 มีตัวกระ xk−1 และ xk−2 ซึ่งมีสูตรคำนวณไดหลายแบบ ตัวอยาง
ทำพร็อกซิมิตี้คือ proxh (x) = x และ สำหรับฟงกชัน เชน
k−2
h(x) = t∥x∥1 มีตัวกระทำพร็อกซิมิตี้คือ
yk = xk−1 +
(xk−1 − xk−2 )
k+1

 xi − t if xi ≥ t,
0 if − t ≤ xi ≤ y,
proxh (x)i = 
เปนตน
xi + t if xi ≤ −t.
สำหรับขั้นตอนวิธี FISTA ซึ่งใช tk = 1/L คงที่
ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อ ตัวกระทำ soft-thresholding [12] โดยที่ L เปน คาคงที่ลิพชิทซของ ∇g จะมีอัตราการลู
โดยตัวกระทำนี้ จะถูกนำไปใชในหลายขั้นตอนวิธี ที่เราจะ เขาเปน O(1/k2 ) [3] ซึ่งเร็วกวาขั้นตอนวิธีพร็อกซิมอลเกร
เดียนต ซึ่งมีอัตราการลูเขาอยูที่ O(1/k)
ศึกษาตอไป
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3.1

รายละเอียดของขอเสนอโครงงาน

3.5

สรุปเนื้อหาของสวนที่ไดทำไปแลวในภาคการ
ศึกษาตน
1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับโครงงาน เชน วิธี
กำลังสองตํ่าสุด, แบบจำลองถดถอยตัวเอง, ฟงกชัน
คอนเวกซ, การหาคาเหมาะสุดสำหรับปญหาคอนเวก
ซ เปนตน
2. ศึกษาหลักการ สมบัติของขั้นตอนวิธีตางๆที่นิยม
ใชแกปญหาการหาคาเหมาะสุด เชน ADMM (Alternating Direction Method of Multipliers),
FISTA (Fast Iterative Shrinkage-Thresholding
Algorithm) เปนตน จากงานวิจัยตางๆที่ผานมา

วัตถุประสงค

ศึกษา เปรียบเทียบขั้นตอนวิธีตางๆ สำหรับการแกปญหา
การประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 คือ ขั้นตอน
วิธี ADMM, ขั้นตอนวิธี FISTA, ขั้นตอนวิธีสำหรับปญหา
Group Lasso และ เขียนชุดคำสั่ง MATLAB เพื่อนำขั้น
ตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ตามเกณฑที่กำหนด ไปแก
ปญหาการหาแบบจำลองอนุกรมเวลา fMRI

3.2

ขั้นตอนการทำงาน
1. ศึกษารูปแบบของปญหาการประมาณที่ใชฟงกชัน
ลงโทษแบบนอรม-1

3. ศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปญหาทางดาน Machine Learning จากหลักสูตรบนเว็บไซต http://
www.coursera.org
4. ศึกษาการใชโปแกรม CVX [13] ในการแกปญหาคอน
เวกซขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง
5. จำลองผลจากการใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 ใน
ปญหาแบบ Lasso (3) โดยเปรียบเทียบทั้งในกรณี
ที่ไมใชฟงกชันลงโทษ และ กรณีที่ใชฟงกชันลงโทษ
โดยที่พารามิเตอรลงโทษ λ มีคาตางๆกัน
ในการจำลองปญหา ใชพารามิเตอรตางๆ คือ
500×200
A∈R
เปนเมทริกซที่สุมขึ้นมา จากนั้นทำให
แตละหลักของ A เปนปรกติ (normalization) คือ
นอรม-2 ของแตละหลักของ A จะมีคาเปน 1 และ สุม
200
x∈R
เปนสัญญาณเขาของระบบ จากนั้นคำนวณ
500
b ∈ R
โดยสมมติใหสัญญาณออก คือ Ax ถูก
รบกวนดวยสัญญาณรบกวนซึ่งมี คาเฉลี่ยเปน 0 และ
มีความแปรปรวนเปน 0.01 สุดทายจะแกปญหาคอน
เวกซดังกลาว ผานการใชโปรแกรม CVX ซึ่งไดฮิสโท
แกรมของ x ดังกราฟตอไปนี้

2. ศึกษาขั้นตอนวิธีตางๆ ที่จะนำมาใชแกปญหาการ
ประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 ไดแก ขั้น
ตอนวิธี ADMM, ขั้นตอนวิธี FISTA, ขั้นตอนวิธี
สำหรับปญหา Group Lasso
3. เขียนชุดคำสั่ง MATLAB ของขั้นตอนวิธีตางๆที่ได
ศึกษามา
4. ตั้งเกณฑสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การแกปญหา ของขั้นตอนวิธีที่ไดศึกษามา
5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดคำสั่งของขั้นตอน
วิธีตางๆ
6. ประยุกตใชชุดคำสั่งของขั้นตอนวิธีที่เหมาะสม ใน
การหาแบบจำลองอนุกรมเวลา fMRI ซึ่งเปนปญหาที่
มีขนาดใหญ

3.3

ผลลัพธที่คาดหวังจากโครงงาน
ไดชุดคำสั่ง MATLAB ที่มีประสิทธิภาพในการนำไปแก
ปญหาการประมาณซึ่งมีขนาดใหญได ดวยทรัพยากรที่
เหมาะสม
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3.4

ภาพรวมของโครงงาน
โครงงานนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีสำหรับการแก
ปญหาการประมาณที่มีขนาดใหญ โดยเนนปญหาที่ใช
ฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1
เนื่องจากการใชฟงกชัน
ลงโทษแบบนอรม-1 ดังกลาวในปญหาการหาแบบจำลอง
จะทำใหตัวแปรของแบบจำลองจำนวนมาก มีคาเปนศูนย
ซึ่งนับวาเปนขอดีในแงที่สามารถลดความซับซอนของ
แบบจำลองลงได โดยเฉพาะกับระบบที่มีขนาดใหญ
จากนั้นจะเขียนชุดคำสั่งของขั้นตอนวิธีตางๆที่ศึกษา
และ นำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแงตางๆ แลวจึง
นำขั้นตอนวิธีที่เห็นวามีประสิทธิภาพที่สุด ไปประยุกตใช
ในการหาแบบจำลองระบบ จากขอมูลจริง
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จากฮิสโทแกรมดานบน จะเห็นไดวา หากเราไม
ใชฟงกชันลงโทษ (ให λ = 0) จะทำใหคาแตละ
ตำแหนงของ x กระจายตัวกันอยางสมํ่าเสมอ (x หนา
แนน) ตางกับกรณีที่มีฟงกชันลงโทษ และ จำนวน
สมาชิกที่เปน 0 ใน x มีคาเพิ่มขึ้น ตามคาของ
พารามิเตอรลงโทษที่เพิ่มขึ้นดวย (x เบาบาง)
5
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6. เขียนชุดคำสั่ง MATLAB สำหรับการแกปญหา Lasso
(3) โดยใชขั้นตอนวิธีเกรเดียนตยอย ขั้นตอนวิธีพรอก
ซิมอลเกรเดียนต ขั้นตอนวิธี FISTA และ เปรียบเทียบ
สมบัติการลูเขาของทั้งสามขั้นตอนวิธี
จากการจำลองปญหาขนาดเล็ก โดยสุม A ∈
R500×1500 และ b ∈ R500 ขึ้นมา กำหนดให λ = 1
จากนั้นใชโปรแกรม CVX เพื่อคำนวณ หา f ∗ (คาตํ่า
สุดของปญหา Lasso) ไวลวงหนา และ สมมติใหคาที่
คำนวณได เปนคาที่ถูกตอง แลวจึงใชชุดคำสั่งที่เขียน
ขึ้นมา แกปญหาดังกลาว พบวาไดกราฟการลูเขาของ
ทั้งสองขั้นตอนวิธีดังตอไปนี้

ในภาคการศึกษานี้ ไดศึกษาความรู ทฤษฎีพื้นฐานตางๆ
ที่จำเปน เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีตางๆ ที่จะนำมาแกปญหา
การประมาณที่ใชฟงกชันลงโทษแบบนอรม-1 รวมทั้ง
ศึกษารายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีนั้นๆ เพื่อ
เตรียมตัวเขียนชุดคำสั่ง MATLAB เพื่อการแกปญหาการ
ประมาณสำหรับระบบขนาดใหญ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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relative error = fk f−∗ f

∗

จะเห็นวา ทั้งสามวิธีซึ่งมีคาสิ้นเปลืองในการ
คำนวณคอนขางตํ่า จะมีสมบัติการลูเขาเปนไปตาม
ทฤษฎี กลาวคือ ขั้นตอนวิธี FISTA มีอัตราการลูเขา
เร็วที่สุด ดวยเหตุนี้ จึงเลือกขั้นตอนวิธี FISTA เปน
ขั้นตอนวิธีหนึ่งที่จะนำมาศึกษา และ เปรียบเทียบกับ
ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ ตอไป
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บทสรุป

อธิบายสวนของงานที่จะทำตอไปในภาคการ
ศึกษาปลาย

1. ศึกษารายละเอียดของขั้นตอนวิธีตางๆในการแก
ปญหาคอนเวกซ เพิ่มเติม
2. เขียนชุดคำสั่ง MATLAB ของขั้นตอนวิธีตางๆที่ศึกษา
มา
3. ตั้งเกณฑที่จะใชในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แตละขั้นตอนวิธี
4. นำชุดคำสั่งที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการเปรียบ
เทียบตามเกณฑ ไปใชในการหาแบบจำลองอนุกรม
เวลา fMRI ซึ่งเปนปญหาที่มีขนาดใหญ
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