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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Motywacja

Gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych (w praktycznie każdej dziedzi-
nie) wiąże się z koniecznością rozwijania nowych technik informacyjnych. Z pewnością
do kluczowych zadań analizy danych w obecnej rzeczywistości należy wyszukiwanie wła-
ściwych informacji, poprawne rozpoznawanie wzorców czy uzyskiwanie wiedzy na temat
zjawisk, które są ukryte w danych. Naukowcy rzadko kiedy tworzą dziś modele rzeczy-
wistych procesów opartych na jednej zmiennej, lecz przetwarzają ich dziesiątki. Warto
zauważyć, że zawód analityka danych jest dziś bardzo pożądany nie tylko w elitarnych
zespołach instytutów naukowych i technicznych lub w dużych bankach, ale także m.in. w
firmach konsultingowych, marketingowych, sieciach hipermarketów, a przede wszystkim
w biznesie internetowym. Równolegle do zwiększania na rynku pracy liczby analityków
i inżynierów potrafiących wykorzystywać wiedzę tkwiącą w danych, powinno się rozwi-
jać i badać nowe algorytmy inteligentnego przetwarzania informacji, zastępując bardziej
adekwatnymi rozwiązaniami popularne klasyczne algorytmy. Właśnie takiemu poszukiwa-
niu nowych rozwiązań z zakresu wykorzystania intuicjonistycznych zbiorów rozmytych jest
poświęcona niniejsza praca.

Jednym z podstawowych zadań eksploracji danych jest klasyfikacja. Istnieje wiele kla-
sycznych metod stosowanych obecnie w tym zakresie. Część z nich, jak np. sieci neuronowe
lub ich wersje hybrydowe, np. z elementami rozmytymi, mimo znakomitych wyników uzy-
skiwanych w testach, nie nadają się do wyjaśniania zjawisk ani oceny hierarchii atrybutów
użytych w tych modelach. W odróżnieniu od nich, algorytmami, które sprawdzają się w
interpretacji zjawisk wyjaśnianych przez dane są m.in. drzewa decyzyjne [26, 61, 117]. Na-
rzędzia te są wysoce cenione w obszarze odkrywania wiedzy dzięki prostej hierarchicznej
budowie i indukcji przekładalnych na język naturalny reguł decyzyjnych [61, 76, 82]. Te
cechy pozwalają również na łatwą implementację bazodanową wyników drzew, np. w po-
pularnym języku poleceń SQL, co ma duże znaczenie praktyczne. Dodatkową zaletą drzew
decyzyjnych jest możliwość obliczeń w oparciu o atrybuty bez restrykcyjnych założeń do-
tyczących ich rozkładów [61], a także przetwarzanie obserwacji z brakami danych (bez ich
odrzucania) [117].
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Drzewa decyzyjne uzyskują dobre wyniki w zadaniach klasyfikacji [26, 81, 84, 76, 61].
Standardowo jako część ich algorytmu stosuje się praktyki poprawiające skuteczność pre-
dykcji, w tym najczęsciej - metodę przycinania. Do innych rozwiązań tego typu należy np.
generowanie „losowych” lasów drzew (o małej głębokości), co skutkuje pewniejszym po-
dejmowaniem decyzyji poprzez głosowanie na podstawie wielu podobnych klasyfikatorów
[25, 61].

Analogicznie jak sieci neuronowe [90, 88, 89, 92] czy metody grupowania [22], także
drzewa decyzyjne zostały ulepszone dzięki zastosowaniu rozwiązań rozmytych [15, 76, 48].
Rozwój miękkich drzew decyzjnych, który objawił się ukazaniem znacznej liczby publikacji
naukowych, można przypisać latom dziewięćdziesiątym XX wieku [122, 48, 15]. Wspól-
nym mianownikiem tych drzew stała się ich struktura – pozwalająca, przy zastosowaniu
różnego typu funkcji przynależności, na dotarcie przynajmniej części obserwacji do wielu
liści drzewa jednocześnie. Okazało się, że zrezygnowanie z ostrych przedziałów stabilizuje
wyniki drzew, co w znacznym stopniu rozwiązało jeden z ich problemów [76]. Najbardziej
popularne wśród badaczy drzew miękkich stały się modyfikacje dwóch klasycznych algo-
rytmów drzew – ID3 (a później C4.5) Quinlana [81, 84] oraz algorytmu drzewa binarnego
CART Breimana i współautorów [26].

Rozwojowi miękkich drzew towarzyszyły również postulaty dotyczące opisywania przy
pomocy języka naturalnego różnych wartości atrybutów - korzystając z licznych kształtów
funkcji przynależności. Co ważne, dodanie do drzew elementów rozmytych nie popsuło, a
zdaniem części autorów - poprawiło ich zalety interpretacyjne [122].

Na początku XXI wieku badania dotyczące drzew miękkich koncentrują się w większym
stopniu wokół technik optymalizacyjnych. Za częściową przyczynę takiego stanu rzeczy
można przyjąć większe możliwości obliczeniowe komputerów. Dobrym tego przykładem
jest publikacja Olaru i Wehenkela [76]. Autorzy badań zaczynają stosowanie metod opty-
malizacyjnych już od pierwszego kroku generowania drzewa binarnego – przy podziale
węzłów. Metodami numerycznymi znajdowane są najlepsze parametry środka podziału, a
następnie interwału przenikania atrybutu (co zapewnia rozmytość struktury drzewa). W
kolejnych etapach dokonuje się złożonego algorytmicznie przycięcia drzewa, a na końcu
stosuje się alternatywnie jedną z dwóch zaawansowanych technik optymalizacji globalnej
parametrów w liściach. Bardziej efektywna z tych metod jest oparta na znanym algorytmie
optymalizacji nieliniowej Levenberga-Marquardta [76].

W porównaniu do pierwszej dystrybucji algorytmu Quinlana IQ3 – składającej się z
ok. 450 linii kodu napisanych w języku programowania Pascal, o czym zaświadcza wybitny
pionier rozwoju drzew decyzyjnych w [84], obecne algorytmy miękkich drzew są nieporów-
nywalnie bardziej złożone.

W kontekście badań przeprowadzonych w rozprawie najbardziej inspirujące są metody
i drzewo rozmyte rozwijane przez Baldwina i współautorów [15]. Zaproponowaną w [15]
strukturę granulacji trójkątnej atrybutów numerycznych, uzupełnioną o wyniki Szmidt i
Baldwina [93], można także wykorzystać do indukcji intuicjonistycznych zbiorów rozmy-
tych.

W niniejszej pracy stawiamy kolejny krok w zakresie analizy drzew miękkich, przedsta-
wiając procedurę indukcji węzłów drzewa decyzyjnego w oparciu o obliczenia dokonywane
przy użyciu intuicjonistycznych zbiorów rozmytych (intuitionistic fuzzy sets, zwanych dalej
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w skrócie IFSs) zaproponowanych przez Atanassova [5, 6, 9]. Wykorzystanie IFSs wnosi do-
datkowy wymiar do analizy danych, tj., uwzględnia oprócz stopnia przynależności, także
stopień nieprzynależności do zbioru. Należy podkreślić, że stopień nieprzynależności nie
stanowi jedynie dopełnienia względem stopnia przynależności, co ma miejsce w przypadku
zbiorów rozmytych Zadeha [123]. Stosując IFSs bierzemy też pod uwagę poziom braku
wiedzy odnośnie danych (tak zwany hesitation margin, zwany również intuitionistic fuzzy
index). Przedstawione przez nas nowe podejście do konstrukcji miękkiego drzewa decy-
zyjnego, przy użyciu zbiorów IFS, pokazuje możliwość dokonywania obliczeń na danych
dopuszczając ich większą niepewność klasyfikacyjną. Jest to niezwykle pożądana cecha mo-
delu z punktu widzenia podejmowania decyzji. Wydaje się, że zaprezentowane argumenty
uzasadniają zastosowanie zbiorów IFS w praktycznej analizie danych.

1.2 Układ pracy

Rozprawa składa się z jedenastu rozdziałów.
W rozdziale 1 prezentujemy motywacje stojące u podstaw badań drzew decyzyjnych

i użycia intuicjonistycznych zbiorów rozmytych jako metod odpowiednich do uchwycenia
niepewności w danych i wykorzystania w procesach decyzyjnych. Ponadto, w rozdziale tym
omawiamy układ całej pracy.

W rozdziale 2 przedstawiamy problem badawczy i formułujemy tezę rozprawy doktor-
skiej. Określamy także cele badawcze, które zamierzamy zrealizować w pracy, aby dowieść
postawionej tezy.

Wiadomości wstępne zamieszczamy w rozdziale 3. Wprowadzamy w tej części podsta-
wowe definicje i operacje dotyczące zbiorów rozmytych, a także intuicjonistycznych zbiorów
rozmytych. Wymieniamy również obszary zastosowań obu dziedzin. Ponadto, przedsta-
wiamy metodę automatycznego generowania zbiorów rozmytych z danych (Mass Assign-
ment Theory [12]). W rozdziale tym definujemy zasadniczy problem klasyfikacji. Prezentu-
jemy także elementarne wiadomości dotyczące konstrukcji klasycznych drzew decyzyjnych
na podstawie zananych algorytmów C4.5 i CART. Charakteryzujemy następnie miękkie
drzewa decyzyjne na przykładzie algorytmów SDT Olaru i Wehenkela [76] oraz miękkiego
drzewa ID3 Baldwina [15].

Rozdział 4 zawiera kluczowy dla pracy opis algorytmu drzewa klasyfikującego z wy-
korzystaniem intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Na początku przedstawiamy wkład
autorski w proponowanym algorytmie. Następnie opisujemy strukturę wzorcowego drzewa
i etapy jego budowy. Przedstawiamy stosowane w drzewie rodzaje granulacji atrybutów nu-
merycznych. Omawiamy procedurę indukcji zbiorów IFS z danych. Prezentujemy metodę
podziału węzła opartą na miarach IFS. Definiujemy także stosowane funkcje agregacyjne
używane do klasyfikacji obserwacji w miękkim drzewie decyzyjnym. Ponadto, opisujemy
algorytm genetyczny optymalizujący wyniki predykcji utworzonego drzewa.

W rozdziale 5 zamieszczamy metodykę porównywania i testowania klasyfikatorów.
Charakteryzujemy różne stosowane metody badawcze. Przedstawiamy testy statystyczne
używane do porównywania średnich wyników predykcji algorytmów decyzyjnych. Wprowa-
dzamy także wskaźniki trafności klasyfikacji oraz wykresy służące do prezentacji szczegó-
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łowych cech klasyfikatorów.
W rozdziale 6 przedstawiamy zbiory danych, które są wykorzystywane do badań kla-

syfikacyjnych w kolejnych rozdziałach dotyczących eksperymentów.
Rozdział 7 jest poświęcony porównaniu intuicjonistycznych miar stosowanych do po-

działu węzłów drzewa decyzyjnego – entropii i miary K. Tę część rozpoczynamy od przy-
toczenia przykładu, w którym wybór jednej z miar informacyjnych IFS istotnie wpływa na
dalszą strukturę drzewa decyzyjnego. Następnie podejmujemy analizę czynników wpływa-
jących na różne wartości uzyskiwane przez obie funkcje. Poprzez eksperyment numeryczny,
przedstawiamy także wyniki miar IFS względem błędu klasyfikacji, włączając do analizy
także miarę wzorcową w postaci klasycznej entropii. Dalszą część rozdziału stanowią eks-
perymenty, w których analizujemy wpływ użycia miar intuicjonistycznych na rezultaty
klasyfikacyjne drzew decyzyjnych. Rozdział kończymy wnioskami z przeprowadzonych ba-
dań.

W rozdziale 8 przeprowadzamy testy porównujące wyniki drzewa IFS z innymi algoryt-
mami decyzyjnymi. Opisujemy sposób kalibracji parametrów drzewa intuicjonistycznego w
celu uzyskania korzystnych rezultatów. Prezentujemy charakterystykę wybranych algoryt-
mów użytych do porównawczej klasyfikacji. Rozdział kończymy podsumowaniem wyników
usykanych w eksperymentach.

Badania numeryczne dotyczące optymalizacji wyników klasyfikacji drzew IFS stanowią
temat rozdziału 9. Prezentujemy sposób zastosowania algorytmu genetycznego do kali-
bracji granulacji atrybutów numerycznych. Następnie przeprowadzamy eksperymenty dla
różnych zbiorów danych sprawdzające trafność klasyfikacji drzewa oryginalnego IFS wzglę-
dem drzewa zmodyfikowanego przy użyciu algorytmu genetycznego. W rozdziale proponu-
jemy ponadto udoskonalenie optymalizacji przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego.
Rozdział kończymy formułując wnioski.

W rozdziale 10 dokonujemy podsumowania osiągnięć pracy. Na tej podstawie uzasad-
niamy realizację postawionych celów badawczych i udowodnienie tezy rozprawy. Na zakoń-
czenie przedstawiamy możliwe kierunki dalszych badań w zakresie obejmującym główną
tematykę rozprawy.

Rozdział 11 stanowi załącznik do rozprawy obejmujący różne tabele i wykresy, które
powstały w trakcie realizacji eksperymentów klasyfikacyjnych opisanych w rozdziałach 7, 8
i 9. Przedstawione informacje uzupełniają wyniki zawarte w części głównej pracy. W więk-
szości przypadków zamieszczone tabele odnoszą się do wyników testów statystycznych,
które w uproszczonej wersji zostały przedstawione w rozdziałach zasadniczych. Niemniej,
zainteresowanemu czytelnikowi lektura załączonych tabel i wykresów może pomóc w głęb-
szym zaznajomieniu się z wynikami eksperymentów i ich właściwą interpretacją.
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Rozdział 2

Problem badawczy. Teza i cele

rozprawy.

Badania realizowane w niniejszej pracy dotyczą konstruowania miękkiego drzewa decy-
zyjnego opartego na metodach wykorzystujących intuicjonistyczne zbiory rozmyte. IFSs
uwzględniają dodatkowy stopień swobody związany z niepewnością danych, co stanowi
ważny argument przemawiający za wypracowaniem odpowiednich metod z ich użyciem
dla zadania klasyfikacji przy pomocy drzew decyzyjnych. Powyższe rozważania pozwalają
sformułować podstawową tezę badawczą rozprawy doktorskiej:

„Intuicjonistyczne zbiory rozmyte są dobrym narzędziem do konstrukcji skutecznego drzewa
klasyfikacyjnego (decyzyjnego), które może posiadać dobre właściwości predykcyjne w porów-
naniu z innymi, miękkimi i ostrymi drzewami klasyfikacyjnymi.”

Aby udowodnić postawioną tezę, zostały określone nastepujące cele badawdcze roz-
prawy.

1. Dobór, zastosowanie i implementacja odpowiednich metod i miar IFS w konstrukcji
miękkiego drzewa decyzyjnego.

2. Uzyskanie dobrych wyników klasyfikacyjnych badanego drzewa w eksperymentach na
zbiorach danych.

3. Optymalizacja wyników zaproponowanego drzewa.

Poniżej przedstawione zostanie rozwinięcie głównych celów badawczych i stawiane wzglę-
dem nich hipotezy robocze.

Dobór, zastosowanie i implementacja odpowiednich metod i

miar IFS w konstrukcji miękkiego drzewa decyzyjnego

Jednym z celów tego etapu badań było sprawdzenie działania miar stosowanych do intuicjo-
nistycznych zbiorów rozmytych, mianowicie entropii IFS i miary K (measure of knowledge)
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[97, 102, 103]. Hipoteza robocza postawiona w tym zadaniu zakładała, że entropia IFS (lub
miara K) sprawdzi się w procesie oceny i wyboru atrybutów w kluczowym etapie induk-
cji drzewa decyzyjnego jakim jest podział węzłów. Temu zadaniu był podporządkowany
także sam dobór drzewa, które musiało być oparte na wykorzystanej do podziału węzłów
klasycznej entropii.

Do przedstawienia danych za pomocą IFSs wykorzystano metodę opracowaną w [93].
Niezbędnym zadaniem było również opracowanie koncepcji postępowania dotyczącej

generowania zbiorów IFS w węzłach drzewa. Postawiono hipotezę roboczą, że lokalna in-
dukcja nowych zbiorów IFS, przeprowadzona w każdym węźle drzewa, będzie skuteczna i
przyniesie wysoką dokładność klasyfikacyjną drzewa.

Finalnym dla tego etapu celem pracy było złożenie wszystkich opracowań teoretycznych
i zaimplementowanie ich w jednym z języków programowania w działający ciąg procedur.

Uzyskanie dobrych wyników klasyfikacyjnych badanego drzewa

w eksperymentach na zbiorach danych

Hipotezą roboczą, postawioną w momencie wykorzystania zbiorów IFS do konstrukcji
drzewa decyzyjnego, było osiągnięcie wyników predykcji nie gorszych niż inne drzewa mięk-
kie i ostre. Z powodu braku publikacji pozwalających porównać wyniki nowego algorytmu
z innymi drzewami wykorzystującymi IFSs, postanowiono za punkt odniesienia przyjąć
znane klasyczne algorytmy drzew, ale przede wszystkim drzewa o podobnej do badanego,
rozmytej strukturze. Drzewa o rozmytej strukturze można krótko zdefiniować jako te, w
których poszczególne obserwacje docierają do więcej niż jednego liścia jednocześnie.

Do porównań z innymi drzewami przyjęto m.in. najczęściej stosowaną statystykę oceny
klasyfikacji, którą jest procent wszystkich poprawnie zidentyfikowanych obserwacji w zbio-
rze testowym. Założono, że wyniki powinny być otrzymane jako średnia z wielu powtó-
rzonych eksperymentów kroswalidacyjnych z elementami losowego doboru obserwacji do
podzbiorów danych treningowych i testowych.

Dodatkowym celem w zakresie testów drzewa było sprawdzenie stabilności uzyskiwanych
wyników drzewa względem różnych parametrów.

Założono, że należy przetestować kilka zbiorów danych odniesienia (tzw. wzorcowych
lub benchmarkowych), na podstawie których, w porównaniu z wynikami innych drzew,
można ocenić rzeczywistą skuteczność nowego algorytmu.

Optymalizacja wyników zaproponowanego drzewa

W trakcie przeprowadzania testów klasyfikacyjnych nowego drzewa (opartego na metodach
i miarach IFS) zaobserwowano różnicę wyników predykcji uzyskiwanych w oparciu o uży-
cie jednej z dwóch rodzajów granulacji atrybutów numerycznych.1 To spostrzeżenie zostało

1Mowa o granulacjach „symetrycznej” i „asymetrycznej” złożonych z trójkątów, zdefiniowanych w roz-
dziale 4.2.
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wykorzystane do stworzenia dodatkowego algorytmu poszukującego takiej granulacji da-
nego atrybutu numerycznego, która charakteryzuje się najlepszym dopasowaniem do klas
decyzyjnych.

Hipoteza robocza postawiona przy opracowaniu algorytmu genetycznego dopasowują-
cego granulację trójkątną atrybutów zakładała, że uda się znaleźć granulacje atrybutów w
drzewie decyzyjnym posiadające niższe wartości entropii IFS, czego efektem będą lepsze
wyniki klasyfikacyjne tych drzew.
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Rozdział 3

Wiadomości wstępne

3.1 Krótkie wprowadzenie do zbiorów rozmytych

Definicja 1 ([123]) Zbiór rozmyty A′ w X = {x} jest wyrażony jako

A′ = {< x, µA′(x) > |x ∈ X}, (3.1)

gdzie µA′ : X → [0, 1] oznacza funkcję przynależności zbioru rozmytego A′; wartość
funkcji µA′(x) dla elementu x nazywamy stopniem przynależności.

W rzeczywistości każdy klasyczny zbiór może być wyrażony w terminach zbiorów roz-
mytych, jako para

B = {< x,ϕB(x) > |x ∈ X},

gdzie ϕB : X → {0, 1} jest funkcją charakterystyczną przypisującą elementowi z X wartość
0, gdy ten nie należy do zbioru oraz wartość 1, gdy element należy do zbioru. Jednak dla
zbioru klasycznego nie możemy przypisać innego niż binarny stopnia przynależności do
niego.

Definicja 2 Zbiór argumentów x ∈ X, dla kórych µA′(x) > 0, nazywamy nośnikiem
(ang.: support) zbioru rozmytego A′:

supp(A′) = {x ∈ X| µA′(x) > 0}. (3.2)

Definicja 3 Zbiór argumentów x ∈ X, dla kórych µA′(x) = 1, nazywamy rdzeniem (ang.:
core) zbioru rozmytego A′:

core(A′) = {x ∈ X| µA′(x) = 1}. (3.3)

Definicja 4 Wysokość zbioru rozmytego A′ w X określamy następującym wzorem:

h = supx{µA′(x)| x ∈ X}. (3.4)

Zbiór rozmyty jest znormalizowany wtedy i tylko wtedy, gdy h = 1.
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Definicja 5 Sumę zbiorów rozmytych A′ i B′ w X definiujemy poprzez następującą funk-
cję przynależności µA′∪B′ dla wszystkich x ∈ X:

µA′∪B′(x) = max{µA′(x), µB′(x)}. (3.5)

Definicja 6 Przecięcie zbiorów rozmytych A′ i B′ w X określamy stosując funkcję przy-
należności µA′∩B′ dla wszystkich x ∈ X wyrażoną według wzoru

µA′∩B′(x) = min{µA′(x), µB′(x)}. (3.6)

Wśród podstawowych własności zbiorów rozmytych warto wymienić następujące [28]:

1. Dwa zbiory rozmyte A′ i B′ w ustalonym zbiorze X są równe, jeśli ich funkcje przy-
należności są identyczne:

A′ = B′ <=> µA′(x) = µB′(x) ∀x ∈ X.

2. Jeśli A′ jest zbiorem rozmytym w skończonym zbiorze X = {x1, x2, . . . , xn}, to sto-
sujemy następujący zapis:

A′ := µA′(x1)/x1,+ . . .+, µA′(xn)/xn =
n
∑

i=1

µA′(xi)/xi. (3.7)

W wyrażeniu (3.7) znaki dzielenia i sumy stosujemy symbolicznie.

Ujęcie lingwistyczne

Zbiory rozmyte bardzo dobrze nadają się do opisywania informacji nieprecyzyjnych i nie-
dokładnych. Szczególne zastosowanie znajdują w opisie języka naturalnego. Słowa przed-
stawiające rzeczywistość często są wyrażane w sposób odbiegający od ścisłego. Do przed-
stawienia tej koncepcji wprowadzimy następujące definicje [69, 124]:

Definicja 7 (Liczba rozmyta) Liczbą rozmytą F w ciągłym uniwersum X (będącym np.
linią prostą) jest zbiór rozmyty F w X taki, który jest normalny i wypukły, tj.:

maxx∈X µF (x) = 1 (normalność)

µF (λx1 + (1− λ)x2)  min{µF (x1), µF (x2)} (wypukłość),

gdzie x1, x2 ∈ X oraz λ ∈ [0, 1].

Definicja 8 (Zmienna lingwistyczna) Zmienna lingwistyczna jest określona przez na-
stępujące zestawienie (u, T (u), U,G,M), w którym:

• U jest przestrzenią dyskursu (przestrzenią tematyczną)

• u jest nazwą zmiennej,
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• T (u) jest zbiorem lingwistycznych wyrażeń (określeń) należących do u; każde wyraże-
nie jest liczbą rozmytą zdefiniowaną w U

• G jest regułą syntaktyczną (składniową) służącą budowie nazw należących do u

• M jest regułą semantyczną przypisującą każdej lingwistycznej wartości znaczenie.

Jako przykład zmiennej lingwistycznej u możemy podać np. wiek człowieka. Zbiorem
lingwistycznych określeń, T (u), może być w takim przypadku zbiór

T (wiek człowieka) = {młody, . . . , średni, . . . , stary}.

Każdą wartość zmiennej lingwistycznej można opisać za pomocą zbioru rozmytego przez
podanie odpowiedniej funkcji przynależności o ustalonym nośniku. Przykład trzech okre-
śleń lingwistycznych zaproponowanej zmiennej wiek człowieka, podajemy na rysunku 3.1.

0 20 40 60 80 100 120
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µ(
x)

"mlody"
"sredni"
"stary"

Rysunek 3.1: Przedstawienie zmiennej lingwistycznej wiek człowieka

Jest wiele typów funkcji, których powszechnie używa się jako funkcji przynależności.
Szeroko rozpowszechnione są funkcje trapezoidalne (przedstawione na rysunku 3.1). Szcze-
gólnym ich przypadkiem są funkcje trójkątne, które będą stosowane do granulacji atrybu-
tów w intuicjonistycznym drzewie rozmytym, opisywanym w pracy. Obok nich używa się
także innych typów funkcji przynależności, m.in. dzwonokształtnych, które są różniczko-
walne. Często stosuje się np. dzwonokształtnej funkcji o nośniku e−1/p(x), gdzie p(x) są
wielomianami, np. p(x) = k(x − a)(b − x), przy czym k ∈ N \ {0}, a < b, gdzie a > 0 i
b > 0 wyznaczają zakres nośnika [28].
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Zastosowania

Zainteresowanie badawcze zbiorami rozmytymi jest spowodowane, między innymi, ich prak-
tycznymi zastosowaniami. W niniejszej pracy będziemy korzystać ze struktury miękkiego
drzewa decyzyjnego, którą tworzy się przy zastosowaniu funkcji użyteczności do przestrzeni
atrybutów numerycznych (rozdział 3.10). Ponadto, wykorzystamy zbiory rozmyte w pro-
cesie indukcji intuicjonistycznych zbiorów rozmytych z danych, co zostanie opisane w roz-
dziale 3.3.

Obok wykorzystania zbiorów rozmytych do konstrukcji drzew decyzyjnych, metody i
miary zbiorów rozmytych stosuje się do innych algorytmów analizujących i przetwarzają-
cych informacje. Wśród nich można wymienić m.in. algorytmy sztucznej inteligencji, t.j.:
sieci rozmyto-neuronowe [90, 88, 89, 92], grupowanie rozmyte [22, 3] czy szeregi czasowe
[54, 55].

Zbiory rozmyte są także wykorzystywane w analizie systemowej. Służą rozwiązywaniu
zadań podejmowania decyzji na podstawie analizy informacji dotyczących zdarzeń niepew-
nych i nieprecyzyjnie określonych. Jednym z takich przykładów jest weryfikacja hipotez sta-
tystycznych dla danych nieprecyzyjnych [44]. Kolejnym znaczącym polem wykorzystywania
zbiorów rozmytych jest programowanie dynamiczne. Metody i miary rozmyte znajdują za-
stosowanie w wieloetapowym rozwiązywaniu decyzji i sterowania w warunkach rozmytych
ograniczeń nałożonych na decyzje (sterowania) i rozmytych celów nałożonych na osiągane
stany (utożsamiane z wyjściami) [53, 49, 52].

Zbiory rozmyte, obok m.in. zbiorów przybliżonych (rough sets) [77], zbiorów cieniowa-
nych (shadowed sets) i analizy przedziałowej [63], są traktowane jako tzw. ziarna infor-
macji. Ziarna informacji, z punktu widzenia przetwarzania informacji są interpretowane
jako niepodzielne jednostki informacji, które stanowią uogólnienie koncepcji bitów służą-
cych do przetwarzania informacji cyfrowej [3, 78]. Ziarna informacji zaczynają pełnić w
przetwarzaniu informacji ważną rolę jako narzędzia metodyczne służące do ustalania po-
ziomu ogólności w różnych zastosowaniach oraz w zakresie efektywnej komunikacji między
różnymi środowiskami przetwarzania informacji ziarnistej.

3.2 Krótkie wprowadzenie do intuicjonistycznych zbiorów roz-

mytych

Na koncepcję intuicjonistycznych zbiorów rozmytych Atanassova (intuitionistic fuzzy set
- IFS ) można patrzeć jak na uogólnioną definicję zbiorów rozmytych w sytuacji, gdy do-
stępne informacje o przynależności do zbioru są niepewne. Zaczniemy od wprowadzenia
podstawowych definicji [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Definicja 9 ([5])
A = {< x, µA(x), νA(x) > |x ∈ X}, (3.8)

gdzie funkcje

µA : X → [0, 1]

νA : X → [0, 1]
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spełniają warunek:
0 ¬ µA(x) + νA(x) ¬ 1 ∀x ∈ X.

Funkcje, µA(x), νA(x) ∈ [0, 1], oznaczają odpowiednio – stopień przynależności i sto-
pień nieprzynależności x do A.

Oczywiście każdy zbiór rozmyty FS odpowiada następującemu intuicjonistycznemu zbio-
rowi rozmytemu:

FS : {< x, µA(x), 1 − µA(x) > |x ∈ X}.

Definicja 10 ([5]) Dla każdego zbioru intuicjonistycznego A w X, oznaczamy

πA(x) = 1− µA(x)− νA(x), (3.9)

który jest stopniem niepewności (nieokreśloności/wahania) x w A (w ang. literaturze
naukowej występuje z nazwami intuitionistic fuzzy index lub hesitation margin).

Mamy oczywiście:
0 ¬ πA(x) ¬ 1 ∀x ∈ X

Ponadto, dla każdego zbioru rozmytego A′, gdzie x ∈ X:

πA(x) = 1− µA′(x)− [1− µA′(x)] = 0.

Funkcja πA(x) wyraża brak wiedzy czy x przynależy czy też nie przynależy do A. Okazuje
się, że stopień niepewności odgrywa istotną rolę przy liczeniu odległości [96], [98], entropii
[97] czy podobieństwa [99] zbiorów IFSs, a więc miar, które odgrywają kluczową rolę w
przetwarzaniu informacji.

Definicja 11 ([5, 9]) Dopełnieniem intuicjonistycznego zbioru rozmytego A w X jest AC :

AC = {< x, νA(x), µA(x), πA(x) > |x ∈ X}. (3.10)

Wykorzystanie w praktyce IFSs pozwala na rozpatrywanie dodatkowych stopni swobody
(stopnia nieprzynależności i stopnia niepewności) w opisie zbioru. Takie uogólnienie zbio-
rów rozmytych daje zatem możliwość lepszego odzwierciedlenia niepewnej informacji, a
tym samym – może prowadzić do pełniejszego opisu rzeczywistych problemów. Uzyskuje
to potwierdzenie w zastosowaniu zbiorów IFS m.in. do zadań podejmowania decyzji – w
tym klasyfikacji [94, 95, 100].

Operacje i relacje intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

W tej części przedstawimy podstawowe definicje wprowadzone przez Atanassova – operacje
i relacje dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Odpowiednie operacje i relacje dla
zbiorów IFS za punkt wyjścia przyjmują swoje odpowiedniki zdefiniowane dla zbiorów
rozmytych, wprowadzając ich rozszerzenie.
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Definicja 12 ([9]) Dla każdych dwóch intuicjonistycznych zbiorów rozmytych A i B można
zdefiniować następujące relacje i operacje:

A = B <=> ∀x ∈ E µA(x) = µB(x) & νA(x) = νB(x), (3.11)

A = {< x, νA(x), µA(x) > |x ∈ E}, (3.12)

A ∩B = {< x,min(µA(x), µB(x)),max(νA(x), νB(x)) > |x ∈ E}, (3.13)

A ∪B = {< x,max(µA(x), µB(x)),min(νA(x), νB(x)) > |x ∈ E}, (3.14)

A+B = {< x, µA(x)

+µB(x)− µA(x) · µB(x), νA(x) · νB(x) >| x ∈ E} (3.15)

A ·B = {< x, µA(x) · µB(x), νA(x)

+νB(x)− νA(x) · νB(x) >| x ∈ E}, (3.16)

A@B = {< x,
µA(x) + µB(x)

2
,
νA(x) + νB(x)

2
> |x ∈ E}, (3.17)

A$B = {< x,
√

µA(x) · µB(x),
√

νA(x) · νB(x) > |x ∈ E}, (3.18)

A ∗B = {< x,
µA(x) + µB(x)

2 · (µA(x) · µB(x) + 1)
,

νA(x) + νB(x)

2 · (νA(x) · νB(x) + 1)
> |x ∈ E}, (3.19)

A ⊲⊳ B = {< x, 2 ·
µA(x) · µB(x)

µA(x) + µB(x)
, 2 ·
νA(x) · νB(x)

νA(x) + νB(x)
> |x ∈ E}, (3.20)

dla którego przyjmujemy, że jeśli:

µA(x) = µB(x) = 0, wtedy
µA(x) · µB(x)

µA(x) + µB(x)
= 0

oraz gdy νA(x) = νB(x) = 0,wtedy
νA(x) · νB(x)

νA(x) + νB(x)
= 0.

Definicja 13 Relacja rozmyta pomiędzy dwoma nierozmytymi zbiorami, X = {x} i Y =
{y}, jest opisana na produkcie kartezjańskim X × Y tak, że R ⊂ X × Y = {(x, y) : x ∈
X, y ∈ Y } oraz

R = {< (x, y), µR(x, y) > |x ∈ X, y ∈ Y }, (3.21)

gdzie µR : X × Y → [0, 1] jest funkcją przynależności rozmytej relacji R przypisanej do
każdej pary (x, y), x ∈ X, y ∈ Y . Stopień przynależności µR(x, y) ∈ [0, 1] wyraża miarę
nasilenia (intensity) rozmytej relacji R pomiędzy elementami x i y.

Definicja 14 ([9]) Intuicjonistyczna relacja rozmyta pomiędzy dwoma nierozmytymi zbio-
rami X = {x} i Y = {y} jest opisana na produkcie kartezjańskim X × Y tak, że R ⊂
X × Y = {(x, y) : x ∈ X, y ∈ Y } oraz

R = {< (x, y), µR(x, y), νR(x, y) > |x ∈ X, y ∈ Y }, (3.22)
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przy czym:
0 ¬ µA(x) + νA(x) ¬ 1 ∀x ∈ X, y ∈ Y,

gdzie µR jest funkcją przynależności zdefiniowaną jak wyżej (def. 13), zaś νR : X × Y →
[0, 1] jest funkcją nieprzynależności rozmytej relacji R przypisanej do każdej pary (x, y),
x ∈ X, y ∈ Y . Stopień nieprzynależności νR(x, y) ∈ [0, 1] wyraża miarę fałszu (falsity)
rozmytej relacji R pomiędzy elementami x i y.

Zauważmy, że intuicjonistyczna relacja rozmyta jest w pełni opisana przez dowolne dwie
funkcje spośród trzech charakterystycznych dla zbiorów IFS: funkcji przynależności, funkcji
nieprzynależności i funkcji niepewności.

Na zakończenie wstępu do zbiorów FS i IFS, warto podkreślić, że intuicjonistyczne
zbiory rozmyte są wciąż dynamicznie badane i rozwijane. Również w ostatnim czasie, przy
współudziale autora niniejszej rozprawy, udało się zdefiniować i wskazać zastosowania na-
stępujących miar - z wykorzystaniem operacji na zbiorach IFS, m.in.: intuicjonistycznej
korelacji Pearsona [104, 105, 107], korelacji nieparametrycznej Kendalla [108] oraz metody
Analizy Składowych Głównych dla zbiorów IFS [106].

3.3 Automatyczne generowanie zbiorów rozmytych z danych

- wykorzystanie Mass Assignment Theory

Operacje, których będziemy używać przy konstruowaniu intuicjonistycznego drzewa klasy-
fikacyjnego w tworzeniu podziału węzłów, opierają się na tzw. obliczeniach miękkich (soft
computing). W pracy będziemy korzystać z obliczeń dokonywanych przy pomocy miar i
metod intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Pierwszym etapem uzyskania zbiorów IFS
jest indukcja zbiorów rozmytych (w sensie Zadeha) z rzeczywistych danych. Używanych
jest wiele metod, które pozwalają na automatyczne wygenerowanie zbiorów rozmytych ze
skończonych zbiorów [3]. W proponowanym algorytmie nowego drzewa zastosujemy tech-
niki oparte na teorii Mass Assignment – zaproponowanej przez Baldwina [12]. Zaletą tych
metod jest ścisła relacja utworzonych zbiorów rozmytych A w X z rozkładem prawdo-
podobieństwa odpowiadającym częstości występowania elementów w zbiorze X. Poniżej
podamy podstawowe definicje i twierdzenie teorii Mass Assignment oraz przedstawimy
przykład z obliczeniami.

Definicja 15 (Mass Assignment, [18]) Niech A′ będzie podzbiorem rozmytym w skoń-
czonym zbiorze X. Niech {µ1, . . . , µn} będzie odpowiadającym A′ zbiorem funkcji przynależ-
ności, w którym zachodzi: µi > µi+1. Wtedy, koncentracja masy (ang.: mass assignment)
podzbioru rozmytego A′, oznaczona przez mA′, jest rozkładem prawdopodobieństwa na 2X

takim, że:

mA′(Fi) = µi − µi+1, gdzie Fi = {x ∈ X : µ(x)  µi}

dla i = 1, . . . , n. (3.23)

Zbiory F1, . . . , Fn są nazywane elementami ogniskowymi (ang.: focal elements) mA′ .
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Definicja 16 (Least Prejudiced Distribution, [18, 33]) Niech A′ będzie znormalizo-
wanym podzbiorem rozmytym w skończonym zbiorze X. Najmniej niepewnym rozkła-
dem (ang.: the least prejudiced distribution) podzbioru A′, oznaczonym jako lpA′, jest roz-
kład prawdopodobieństwa w X dany wzorem:

lpA′(x) =
∑

Fi:x∈Fi

mA′(Fi)

|Fi|
. (3.24)

Na podstawie definicji 15 i 16 określona została zasada konstrukcji prawdopodobieństwa
w oparciu o znormalizowane podzbiory rozmyte w skończonym zbiorze danych. W myśl
niej, możemy przekształcać zbiór rozmyty w rozkład prawdopodobieństwa odpowiadający
koncentracji obserwacji (masy) w danym zbiorze.

Okazuje się również, według poniższego twierdzenia, że istnieje tylko jeden tak zde-
finiowany (def. 16) rozkład prawdopodobieństwa, który odpowiada zbiorowi rozmytemu
związanemu, według definicji 15, z koncentracją masy (mass assignment) w zbiorze X.
Dzięki temu twierdzeniu możemy także konstruować zbiory rozmyte na podstawie często-
ści występowania elementów w zbiorach danych.

Twierdzenie 1 ([16] ) Niech P będzie rozkładem prawdopodobieństwa na skończonym

zbiorze X o wartościach {p1, ..., pn}, gdzie 0<pi+1 < pi<1 i
n
∑

i=1
pi = 1.

Wtedy P jest najmniej niepewnym rozkładem zbioru rozmytego A′, wtedy i tylko wtedy,
gdy A′ ma koncentrację masy mA′ taką, że:

mA′ (Fi) = µi − µi+1 dla i = 1, . . . , n− 1
mA′ (Fn) = µn,

gdzie

Fi = {x ∈ X|P (x)  pi}

µi = |Fi|pi +
n
∑

j=i+1

(|Fj | − |Fj−1|)pj . (3.25)

Dowód powyższego twierdzenia jest podany w [16]. Natomiast dodatkowe szczegółowe
wprowadzenie do teorii Mass Assignment jest zawarte w [18].

W artykule [93] zwraca się uwagę, że powyższy algorytm odpowiada wzajemnie jedno-
znacznej metodzie (bijekcji) zaproponowanej przez Dubois i Prade [34], jakkolwiek moty-
wacja Baldwina i in. (w [16]) jest całkiem inna. Podobnie Yager [119] stosował analogiczne
rozwiązanie warunkujące wzajemną relację pomiędzy prawdopodobieństwem a „możliwo-
ścią” (probability and possibility). Dodatkowa motywacja i interpretacja opisanej metody
została przedstawiona przez Yamadę [120].

Przykład
Rozważmy zbiór danych X = {x1, x2, x3, x4} z odpowiadającym mu rozkładem prawdopo-
dobieństwa P = {0.1, 0.5, 0.3, 0.1}. Stąd, mamy: p1 = 0.5, p2 = 0.3, p3 = p4 = 0.1. Niech
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S′ będzie znormalizowanym zbiorem rozmytym w X takim, że lPS′ = P . Na podstawie
twierdzenia 1 możemy dokonać następujących obliczeń prowadzących do wyznaczenia S′ i
odpowiadającego mu rozkładu koncentracji masy mS′ :

F3 = {x ∈ X : P (x)  p3 = 0.1} = {x1, x2, x3, x4},

F2 = {x ∈ X : P (x)  p2 = 0.3} = {x2, x3},

F1 = {x ∈ X : P (x)  p1 = 0.5} = {x2}.

µ3 = |F3| · p3 = 4 · 0.1 = 0.4,

µ2 = |F2| · p2 + (|F3| − |F2|) · p3 = 2 · 0.3 + 2 · 0.1 = 0.8,

µ1 = |F1| · p1 + (|F2| − |F1|) · p2 + (|F3| − |F2|) · p3 = p1 + p2 + 2 · p3 = 1,

mS′(F3) = µ3 = 0.4,

mS′(F2) = µ2 − µ3 = 0.4,

mS′(F1) = µ1 − µ2 = 0.2,

S′ = 0.4/x1 + 1/x2 + 0.8/x3 + 0.4/x4.

3.4 Drzewa decyzyjne

Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne pojawiły się w statystyce i w dziedzinie uczenia ma-
szynowego pod koniec lat 70-tych i w latach 80-tych. Równolegle badali je m.in. Quinlan
[81, 82, 84] i Breiman [26, 25], co zaowocowało stworzeniem różnych algorytmów kon-
strukcji samych drzew. Do dziś drzewa decyzyjne są popularne i chętnie stosowane jako
podstawowe narzędzie klasyfikacyjne typu data-mining. Składa się na to wiele czynników,
o których pisaliśmy we wstępie pracy.

W tym rozdziale przedstawimy podstawowe pojęcia i metody dotyczące ostrych drzew
klasyfikacyjnych. Podamy ponadto część metod konstrukcji dotyczącą drzew miękkich. Za-
gadnienia te zostaną rozszerzone przy okazji opisu algorytmu miękkiego drzewa intuicjoni-
stycznego w rozdziale 4.

3.5 Zagadnienie klasyfikacji i regresji pod nadzorem

Rozważmy zbiór obserwacji złożony z par typu (xi, yi), i = 1, . . . , n, gdzie xi jest wektorem

wejścia, zaś yi jest zmienną wyjściową. Współrzędne wektora wejścia, x(d)i , d = 1, . . . , p,
nazywa się atrybutami lub cechami - typy wartości tych współrzędnych mogą być dowolnymi
zmiennymi, w tym m.in.: ciągłymi, dyskretnymi, porządkowymi lub nominalnymi – w
tym także binarnymi. W zadaniu klasyfikacji zmienna wyjściowa yi reprezentuje jedną
ze skończonej liczby klas ze zbioru G = {1, . . . , g}, g  2, i jej wartości najczęściej są
dyskretne. W zadaniu regresji wartości zmiennej yi są ciągłe, a ich pewien zakres nie musi
być (choć może) etykietą jakiejś klasy.

Zadanie klasyfikacji pod nadzorem polega na podaniu reguły decyzyjnej przypisującej
dowolnej obserwacji x ∈ X przynależność do klasy ze zbioru G; zadanie polega więc na
podaniu odwzorowania [61]

d(x) : X −→ G.
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Z tego powodu parę (xi, yi), i = 1, . . . , n, nazywa się także próbą uczącą. W przypadku
zadania regresji, zamiast zbioru klas G mamy zbiór wartości ciągłych.

Poszukiwanie reguły decyzyjnej w rzeczywistych sytuacjach jest istotne z przynajmniej
dwóch powodów: jednym jest poznanie prawa (reguły) łączącego dane wejściowe i wyj-
ściowe, zaś drugim – możliwość przewidywania zmiennej wyjściowej dla każdej nowej ob-
serwacji wejściowej.

W przedstawionych w dalszej części drzewach decyzyjnych rozpatrywane jest zadanie
klasyfikacji.

3.6 Struktura drzewa decyzyjnego

W ujęciu matematycznym drzewa definiuje się jako nieskierowane grafy acykliczne i spójne
[61]. Natomiast drzewa decyzyjne przedstawia się jako skierowane grafy mające jeden wy-
różniony wierzchołek, tzw. korzeń będący początkiem drzewa. Drzewo decyzyjne składa
się z wierzchołków i łączących je krawędzi skierowanych (prowadzących tylko w jednym
kierunku). W drzewie decyzyjnym wierzchołki nazywa się też węzłami, a krawędzie gałę-
ziami. O węźle mówimy, że jest rodzicem innych węzłów (tzw. dzieci), jeśli od niego są w ich
kierunku skierowane gałęzie. Wszystkie dzieci danego węzła-rodzica i ich dzieci nazywa się
jego potomkami. Węzeł, który nie ma dzieci (i jest wobec tego jednym z węzłów końcowych
drzewa) nazywa się liściem.

W korzeniach drzew jest skupiona cała próba ucząca. W konsekwencji podziałów –
najpierw korzenia, a następnie kolejnych węzłów, badana próba jest dzielona, a jej części
trafiają od górnych do niższych węzłów, ostatecznie docierając aż do liści.

W przypadku zadania klasyfikacji, na poziomie każdego węzła dokonywany jest podział
podzbioru próby, który do niego dotarł, na kolejne mniejsze podzbiory - możliwie jed-
norodne względem przynależności obserwacji do klas. Wynikowe podzbiory tworzą w ten
sposób węzły-dzieci. Każdemu węzłowi, który nie jest liściem odpowiada zatem pewne kry-
terium podziału obserwacji; graficznie podział zaznacza się przy gałęziach prowadzących
do węzłów-dzieci. Każdy węzeł charakteryzuje proporcja liczby obserwacji z danej klasy
wzgledem wszystkich obserwacji w nim zawartych. Można wobec tego przypisać mu ety-
kietę klasy, która jest najliczniej reprezentowana. W przypadku węzła będącego liściem,
etykieta wyznacza finalną klasyfikację dla nowych obserwacji, które do niego dotrą.

Tworzenie drzewa decyzyjnego składa się z wielu kroków. Proces rozpoczyna się od
zasadniczego elementu jakim jest rozrost dostatecznie dużego (przez co rozumie się – do-
kładnego i często – wielopoziomowego) drzewa w oparciu o zbiór obserwacji oznaczany
dalej jako ZB – zbiór budujący [68]. W czasie tego kroku drzewo jest sukcesywnie tworzone
(w oparciu o regułę podziału) „z góry na dół” do momentu napotkania kryteriów zatrzyma-
nia. Drugim etapem konstrukcji drzewa jest przycinanie, które polega na skróceniu drzewa
o mniej istotne fragmenty w celu zapewnienia jego większej ogólności i stabilności. Proces
ten, według klasycznych metod, przebiega w kierunku „z dołu do góry”. Warto do tego celu
wykorzystać drugi niezależny zbiór obserwacji - oznaczany dalej ZP - zbiór przycinający.
Oba wymienione zbiory składają się na zbiór uczący: ZU = ZB ∪ ZP [68]. W procesie
tworzenia drzewa stosuje się czasem trzeci krok w celu jego optymalizacji. Trzeba zazna-
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czyć, że w praktyce często stosuje się jeden zbiór uczący do wszystkich etapów budowania
drzewa.

Na końcu każdego z pośrednich kroków (rozrostu, przycinania czy optymalizacji) drzewo
może być testowane w celu sprawdzenia jego właściwości generalizacyjnych i skuteczności
predykcji. Według najlepszych praktyk, stosuje się do tego trzecią niezależną próbę obser-
wacji zwaną zbiorem testującym - ZT . Najlepiej, aby wszystkie próby obserwacji - służące
do tworzenia i testowania - były niezależne od siebie, posiadały podobny rozkład proporcji
klas decyzyjnych i aby pochodziły z jednego zbioru (uniwersum): ZU ∪ ZT ⊂ Ω. Przed-
stawione powyżej, pierwsze dwa etapy konstrukcji drzew klasyfikacyjnych (rozrost i przy-
cinanie) zostaną omówione na przykładzie dwóch klasycznych algorytmów drzew ostrych:
CART [26] i C4.5 [84].

3.7 Reguły podziału węzłów w drzewie decyzyjnym

Podział w danym węźle drzewa odbywa się na podstawie wektorów obserwacji podpróby
uczącej, które się w nim znalazły. Zadanie polega na jak najlepszym rozdzieleniu podpróby
na części, które przejdą do węzłów-dzieci. Podział podpróby powinien być taki, aby każdy
z powstałych węzłów-dzieci w możliwie największym stopniu reprezentował jedną z klas.
W obliczu wysuniętych warunków, przeprowadzenie podziału wymaga znajomości łącz-
nej miary różnorodności klas w węzłach-dzieciach i jej minimalizacji. W [61] podana jest
bardziej rozbudowana (choć podobna) formuła podziału, lecz wymienia ona także koniecz-
ność znajomości miary informacyjnej w węźle-rodzicu. Jednakże, wydaje się, że ta wiedza
jest bardziej potrzebna do zatrzymania drzewa (w wyniku zbadania zysku informacyjnego
podziału) niż do skutecznego przeprowadzenia podziału węzła.

Powyższe rozwiązanie dokonuje optymalizacji lokalnej - w obrębie węzła-rodzica i jego
węzłów-dzieci. Mimo, że nie jest to rozwiązanie globalne (co jest trudne do osiągnięcia
ze względów obliczeniowych), opartą na powyższych wytycznych metodę stosuje się w
większości popularnych algorytmów drzew.

Miary informacyjne Poniżej przedstawimy miary oceny podziału węzła w drzewie de-
cyzyjnym. Notacja przy wzorach (3.26) - (3.31) jest analogiczna jak w [61].

Przyjmijmy, że rozpatrujemy problem dyskrymiancji o g klasach (g  2) i próbie uczącej
(xi, yi), i = 1, ..., n. Niech m będzie ustalonym węzłem drzewa. Znalezienie się wektora ob-
serwacji x w węźle m oznacza spełnienie przez ten wektor określonych warunków względem
przestrzeni atrybutów, co możemy zapisać: x ∈ Rm. Przyjmujemy, że liczność podzbioru
uczącego, która dociera do węzła m wynosi nm. Wtedy wyrażenie

p̂(k)m =
1

nm

∑

xi∈Rm

I(yi = k) =
nmk
nm

(3.26)

oznacza ułamek obserwacji z klasy k w węźle m, k = 1, 2, ..., g. 1. Wówczas węzłowi m
nadajemy etykietę klasy, która jest w nim najlepiej reprezentowana, czyli:

k(m) = arg maxk p̂(k)m. (3.27)
1I(·) jest funkcją charakterystyczną
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Od miary różnorodności klas w węźle wymaga się, aby wynosiła zero w przypadku, gdy
wszystkie obserwacje w węźle przynależą do jednej klasy oraz aby była równa 1, gdy rozkład
przynależności do klas jest jednostajny (pm1 = pm2 = ... = pmg = 1g ). Ostatni przykład
wskazuje na szum informacyjny.

Do najczęściej stosowanych miar różnorodności klas w węźle m drzewa T należą nastę-
pujące, [61]:

Qm(T ) =



























1
nm

∑

i∈Rm I(yi 6= k(m)) = 1− p̂mk(m)

∑

k 6=k′ p̂mkp̂mk′ =
∑g
k=1 p̂mk(1− p̂mk)

−
∑g
k=1 p̂mklog2p̂mk.

(3.28)

Dla dwóch klas, g = 2, podane trzy miary przedstawiają się następująco (czytelniej):

Qm(T ) =



























1−max(p, 1− p)

2p(1− p)

−plog2p− (1− p)log2(1− p),

(3.29)

gdzie p jest ułamkiem (prawdopodobieństwem empirycznym) przynależności do wyróż-
nionej klasy.
Pierwsza miara we wzorze (3.28) (lub (3.29)) to proporcja błędnych klasyfikacji, druga to
wskaźnik Giniego, zaś trzecia to entropia.

Zauważmy, że ułamek błędnych klasyfikacji nie może przekroczyć w liściu 50%. Wskaź-
nik Giniego jest oszacowaniem ułamka błędnych klasyfikacji, gdy obserwacje w węźle są
klasyfikowane do klasy k z prawdopodobieństwem p̂mk [61]. Pojęcie entropii jest zaczerp-
nięte z teorii informacji. Jedna z interpretacji tłumaczących wzór entropii objaśnia ją jako
wskaźnik, który mierzy minimalną liczbę bitów potrzebnych do pełnego zakodowania in-
formacji dotyczącej rozkładu klas. Innymi słowy, entropia mierzy stopień homogeniczność
klas w danym podziale węzłów drzewa.

Poniżej przedstawione zostaną metody podziału stosowane w dwóch klasycznych algo-
rytmach drzew klasyfikacyjnych, CART i C4.5. Różnice między nimi dotyczą m.in. użytych
miar przy podziale węzła.

3.7.1 Tworzenie podziału w algortymie CART

Algorytm CART tworzy drzewo binarne, czyli takie, które w każdym węźle, nie będącym
liściem, tworzy podział na dwa węzły-dzieci.

Wprowadzimy definicję wzoru na łączną miarę różnorodności w przypadku binarnego
podziału węzła. Niech p̂L =

nmL
nm

będzie ułamkiem elementów próby uczącej, które z węzła

m trafiły do węzła-dziecka mL oraz niech p̂R = 1− p̂L =
nmR
nm

będzie analogicznym ułam-
kiem reszty obserwacji, które znalazły się w drugim węźle-dziecku mR. Za łączną miarę

22



heterogeniczności klas węzłów-dzieci węzła m, definiuje się następującą wielkość, [61]:

QmL,mR(T ) = p̂LQmL(T ) + p̂RQmR(T ). (3.30)

Powyższa miara jest średnią ważoną miar różnorodności i liczebności obserwacji w węzłach-
dzieciach.

Zadaniem dobrego podziału jest minimalizacja powyższej miary. Z równania widać,
że istotna jest minimalizacja zarówno jednego, jak i drugiego składnika sumy. Wielkości
QmL , jak i QmR , są najmniejsze wtedy, gdy węzły-dzieci mają możliwie homogeniczny
rozkład klas - wspieranych przez obserwacje w nich zawarte. Patrząc na wagi w (3.30), czyli
czynniki p̂L i p̂R, korzystne jest dla minimalizacji łącznej miary, aby większej jednorodności
w danym węźle-dziecku towarzyszyła również jak największa liczba obserwacji, które się w
nim znajdują.

Powyżej przedstawioną miarę (3.30) stosuje się w algorytmie CART autorstwa Bre-
imana [26]. W literaturze można też znaleźć implementacje tego algorytmu wykorzystu-
jące inne miary optymalizacyjne stosowane przy podziale węzła. W pracy [56] stosuje się,
zamiast miary różnorodności - miarę jednorodności wyrażoną następująco:

QmL,mR(T ) = 2p̂Lp̂R

g
∑

i=1

|p(i|m)mL − p(i|m)mR | , (3.31)

gdzie p(i|m)mL (odpowiednio p(i|m)mR) stanowi proporcję liczby obserwacji należących
do klasy i w węźle-dziecku mL (odpowiednio mR) do liczby wszystkich obserwacji w węźle
m, zaś g jest liczbą klas. Miarę (3.31) przy podziale węzła staramy się maksymalizować.
Dzięki zastosowaniu mnożenia wag wyrażających proporcje rozkładu liczebności obserwacji
w węzłach-dzieciach, co odpowiada zastosowaniu średniej geometrycznej, miara (3.31) w
większym stopniu niż miara (3.30) prowadzi do tworzenia węzłów-dzieci o zrównoważonym
rozkładzie obserwacji.

Binarny podział atrybutów Mając funkcje optymalizujące podział, pozostaje zasto-
sować metodę przeszukiwania przestrzeni atrybutów i ich wartości. Zatrzymując się na
jednym atrybucie, przeszukiwanie może obejmować wszystkie podzbiory wartości, które
dany atrybut przyjmuje. Jeśli atrybut ma L różnych wartości, wtedy zbiór możliwych
podziałów binarnych wynosi:

1

2
2L − 1 = 2L−1 − 1.

W przypadku zmiennych ciągłych, liczba możliwych podziałów może być bardzo duża.
Ogranicza się ją rozpatrując jedynie tzw. podziały monotoniczne typu

[

x(1), c
]

∪
(

c, x(l)
]

,

gdzie x(1), ...c, ..., x(l) są posortowanymi wartościami zmiennej numerycznej. Dzięki temu
redukuje się liczbę możliwych podziałów do jedynie L− 1 [61].

Dla atrybutów jakościowych, w których nie ma porządku, istnieje bardzo praktyczne
twierdzenie Breiman’a i współautorów [26], pozwalające na redukcję przeszukiwania opty-
malnych podziałów do zaledwie L − 1 - przy zadaniu klasyfikacji dwóch klas (g = 2).
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Dotyczy ono zarówno miary Giniego jak i entropii. Sprowadza się ono do wyboru najlep-
szego podziału z par:

{

x(1), ..., x(l)
}

,
{

x(l+1), ..., x(L)
}

,

przy czym wartości atrybutu, x(i), zostały ułożone względem rosnących prawdopodobieństw
empirycznych p(1|x(i)), według następującego porządku:

p(1|x(1)) ¬ p(1|x(2)) ¬ ... ¬ p(1|x(L)).

We wzorze oznaczyliśmy przez 1 wyróżnioną klasę.

3.7.2 Tworzenie podziału w algortymie C4.5

Algorytm C4.5 jest ulepszeniem algorytmu ID3. Twórcą obu tych drzew decyzyjnych jest
Quinlan, [81, 82]. Algorytm C4.5 różni się od algorytmu CART m.in. następującymi ce-
chami:

• nie jest ograniczony do tworzenia podziałów binarnych w węzłach

• dla zmiennych jakościowych tworzy z założenia osobne gałęzie dla każdej wartości

• w inny sposób mierzy jednorodność klas w węzłach.

Algorytm C4.5 przy wyborze optymalnego podziału używa miary entropii (trzecie rów-
nanie w (3.28)). Jeśli S jest podziałem węzła m na k węzłów-dzieci, łączną entropię w
węzłach-dzieciach wyraża się wzorem:

Qm|S(T ) =
k
∑

i=1

p̂iQmi(T ), (3.32)

gdzie p̂i, i = 1, ..., k, są ułamkami odpowiadającymi liczebności węzłów-dzieci przy podziale
S; zachodzi więc

∑k
i=1 p̂i = 1. Korzystając z (3.32), definiuje się tzw. zysk informacji:

gain(S) = Qm(T )−Qm|S(T ), (3.33)

utożsamiany ze zwiększeniem jednorodności informacji na skutek podziału S. Łączną en-
tropię przy podziale S traktuje się jako szum - im mniejsza wartość entropii, tym lepszy
jest podział węzłów. Reguła ta odpowieda maksymalizacji zysku informacji (3.33).

Zysk informacji (gain) premiuje atrybuty, które mają dużą liczbę różnych wartości.
Wpływa to niekorzystnie na właściwości generalizacyjne drzewa i jego stabilność. Aby
zrównoważyć ten wpływ, stosuje się następujący współczynnik zysku stanowiący końcowe
kryterium wyboru [82, 117]:

gain ratio(S) =
gain(S)

−
∑k
i=1 p̂ilog2p̂i

.

Względem atrybutów ciągłych, algorytm C4.5 postępuje w podobny sposób, jak algorytm
CART - tworzy podział binarny.

Przedstawione algorytmy rozpatrywane były pod kątem zasady generowania podziału
dla drzew klasyfikacyjnych, które są tematem rozprawy. W przypadku drzew regresyjnych,
podział dokonywany jest z użyciem innych miar – odpowiednich dla numerycznych zmien-
nych zależnych, [82, 117, 121, 68, 26].

24



3.8 Kryteria zatrzymania rozrostu drzewa

Podział węzłów drzwa decyzyjnego, towarzyszący budowie drzewa, powinien być zatrzy-
many w momencie, gdy nie podnosi skuteczności predykcji. Jeśli dany algorytm przewiduje
etap przycinania, kryterium zatrzymania nie powinno być zbyt rygorystyczne. Należy zna-
leźć złoty środek, aby nie tworzyć, z jednej strony - zbyt małych drzew, zaś z drugiej strony
- aby nadmiernie nie wydłużać obliczeń.

Standardowo, w wielu algorytmach drzew stosuje się jeden lub równocześnie kilka reguł
zatrzymania rozrostu drzewa. Jednym z nich jest ustalenie z góry maksymalnej głębokości
(wysokości) drzewa - mierzonej liczbą krawędzi prowadzących od korzenia do liścia lub jego
wielkości ocenianej liczbą liści. Stosuje się także kryterium wsparcia węzła - zatrzymując
obliczenia w momencie, gdy dany wierzchołek jest mało liczny [61].

Inne metody są uwarunkowane brakiem dalszej poprawy klasyfikacji przy podziale da-
nego węzła. Najczęściej ogranicza się z dołu wartość zysku informacyjnego, powyżej której
kolejny podział ma prawo zostać wykonany. Podobną regułą zatrzymania bywa także od-
powiedni brak redukcji błędu predykcji przy zastosowaniu preferowanego podziału [76].

3.9 Przycinanie drzewa

Nieodłączną częścią budowy drzewa jest, obok rekurencyjnego rozrostu, przycinanie. Ma
ono za zadanie przeciwdziałać zjawisku przeuczenia (overfitting), czyli popełnianiu błędów
na danych rzeczywistych (próbie testowej) na skutek zbyt dokładnego dopasowania modelu
do próby treningowej. Ogólnie, idea ta polega na odpowiednim skróceniu drzewa, przy
zachowaniu niewielkich strat klasyfikacyjnych, lecz zapewniając jego większą generalizację.
Przycinanie ma duże znaczenie m.in. przez wzgląd na „losowe” różnice wartości obserwacji
charakterystyczne dla wielu zbiorów danych.

Standardowy algorytm postępuje według następującego schematu:

1. Rozpoczyna od liści i działa do góry (nawet aż do osiągnięcia korzenia)

2. Dla danego węzła nie będącego liściem i jego poddrzewa (zakorzenionego w tym
węźle) oblicza (w heurystyczny sposób) wartość przewidywanego błędu dla aktual-
nego poddrzewa

3. Oblicza następnie wartość przewidywanego błędu dla sytuacji, gdyby rozpatrywane
poddrzewo zastąpić pojedynczym liściem

4. Porównuje te dwie wartości (z kroku 2 i 3) oraz ewentualnie dokonuje zamiany pod-
drzewa na pojedynczy liść.

W często stosowanych algorytmach jest stosowana następująca reguła - odnosząca się
do kroków 2-4. Przycinanie następuje wtedy, gdy błąd poddrzewa zakorzenionego w testo-
wanym węźle, powiększony o jedno odchylenie standardowe błedu, jest większy niż błąd
klasyfikacji wyjściowego (testowanego) węzła:
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errT (m) ¬ errT (mn) + δ

√

errT (mn)(1− errT (mn))

|PT,mn |
, (3.34)

gdzie:

• errT (m) - jest błędem klasyfikacji testowanego liścia m

• errT (mn) - jest błędem klasyfikacji poddrzewa zakorzenionego w m

• |PT,mn | - jest liczbą obserwacji docierających do poddrzewa zakorzenionego w m.

Najczęściej przyjmuje się δ = 1. Stąd, metodę tę (jak i inne oparte na zbliżonym kryterium
decyzyjnym, np. w [26]) nazywa się często metodą jednego odchylenia standardowego („1σ”).

Jest bardzo wiele innych procedur przycinania [117, 70, 74, 83, 85]. Część z nich wy-
maga przeprowadzenia znacznie większej liczby obliczeń. Zaprezentowana metoda, wraz ze
wzorem (3.34) należy do jednej z prostszych metod skracania drzewa.

W celu przycinania drzewa zaleca sie stosowanie niezależnego, względem próby stoso-
wanej do budowy drzewa, podzbioru danych. W przypadku mało licznych zbiorów danych,
problemem staje się wybór - czy dzielić zbiór uczący na 2 części czy dokonywać przycina-
nia w oparciu o ten sam zbiór, który służył do rozrostu drzewa. Są wyniki przemawiające
za tym, że dzielenie zbioru treningowego na części, z których jedną stosuje się do uczenia
drzewa, zaś drugą - do jego przycinania, nie musi być rozwiązaniem korzystniejszym niż
stosowanie do obu czynności jednej, lecz pełnej próby uczącej [70].

3.10 Miękkie drzewa decyzyjne

W poprzednich podrozdziałach przedstawiliśmy metody charakterystyczne dla klasycznych
drzew decyzyjnych, które są ostrymi drzewami klasyfikacyjnymi. W odróżnieniu od drzew
ostrych, drzewa miękkie charakteryzują sie strukturą, w których każda obserwacja może
dotrzeć do wielu liści jednocześnie.

Istotne jest, że nazwa, „drzewa miękkie” odnosi się do przetwarzania atrybutów nume-
rycznych (na skalach ciągłych czy porządkowych). Atrybuty nominalne są przetwarzane
przez drzewa miękkie w taki sam sposób jak w drzewach ostrych.

Miękkie drzewo decyzyjne swoim wyglądem graficznym (w sensie prezentacji struktury
i reguł) nie musi różnić się od klasycznego binarnego drzewa decyzyjnego, np. typu CART
czy C4.5. Zasadnicze różnice tkwią w samym algorytmie indukcji drzewa: w procesie prze-
mierzania obserwacji od korzenia do liści, w stosowanych miarach podziału, w rozmytym
przetwarzaniu zmiennych i w finalnym klasyfikowaniu obserwacji.

Formalna charakterystyka drzewa miękkiego zostanie opisana łącznie z prezentacją algo-
rytmu drzewa intuicjonistycznego (zawierającego autorskie metody) w kolejnym rozdziale.

W tej części przedstawione zostaną główne cechy algorytmów drzew miękkich znanych
z literatury.
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Drzewo miękkie Soft Decision Tree (SDT) Olaru i Wehenkela [76]

Struktura drzewa
Drzewo Soft Decision Tree (SDT) wzoruje się na algorytmie CART, generującym drzewa
binarne. Podobnie jak w przypadku klasycznego drzewa, podział węzła jest oparty na
jednym, lokalnie najkorzystniej rozróżniającym klasy, atrybucie. Dodatkowo jednak, przy-
należność do węzła w pewnym przedziale wartości atrybutu jest rozmywana. Znaczy to, że
wartościom atrybutu (służącego do podziału) przypisuje się, charakterystyczną dla zbiorów
rozmytych, funkcję dyskryminacyjną będącą funkcją przynależności do jednego z dwóch
węzłów (rysunek 3.2).

Rysunek 3.2: Funkcja przynależności (dyskryminacyjna) atrybutu w drzewie SDT

W prezentowanym algorytmie, funkcja przynależności jest ciągłą funkcją kawałkami
liniową: składa się z dwóch funkcji stałych o wartościach, zamiennie - 0 lub 1 dla argumen-
tów stanowiących krańcowe przedziały wartości atrybutu oraz pochyłej funkcji liniowej,
przyjmującej wartości z przedziału (0, 1), zdefiniowanej na pewnym przedziale wartości
atrybutu. Zauważmy, że w przypadku ostrego drzewa decyzyjnego, funkcja dyskrymina-
cyjna - przypisująca daną obserwację do węzłów-dzieci jest dwuwartościowa. Natomiast w
ujęciu drzewa miękkiego, poprzez rozmycie wydzielony jest przedział wartości atrybutu,
który nie klasyfikuje obserwacji jednoznacznie do któregoś z węzłów potomnych. Z tego
powodu, obserwacja w wyniku podziału węzła może trafić do: lewego węzła-dziecka lub do
prawego węzła-dziecka, albo do obu węzłów potomnych równocześnie (według odpowiedniej
proporcji).

W drzewach SDT, kształt zaprezentowanej na rysunku 3.2 funkcji przynależności jest
opisany przy pomocy dwóch parametrów: α i β. Pierwszy z nich, α, jest środkiem przedziału
przenikania (jest przeciwobrazem funkcji dyskryminacyjnej f w punkcie 0.5 (f−1(0.5))).
Drugi parametr, β, wyznacza szerokość przedziału przenikania. 2

W miękkich drzewach, stopień przynależności, χSm, dowolnej obserwacji do rozmytego
podzbioru Sm w węźle m, jest zdefiniowany rekursywnie. Przynależność jest funkcją war-
tości atrybutów i parametrów definiujących funkcje dyskryminacyjne atrybutów odnoszące

2W ogólności, w binarnych drzewach miękkich można zastosować funkcję przynależnośći o innym kształ-
cie. Wiąże się to jednak z trudniejszą implementacją oraz może zwiększyć liczbę obliczeń.
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się do kolejnych węzłów-przodków węzła m. Ścisły opis przynależności obserwacji do do-
wolnego węzła będzie zaprezentowany w rozdziale 4.3.

Generowanie rozmytego podziału
Poniżej, przedstawimy wyliczenie wsparcia klas decyzyjnych dla dowolnych obserwacji w
całym drzewie (lub w dowolnym jego węźle). Zaprezentowanie tej metody jest potrzebne
do zdefiniowania miary podziału w drzewie SDT.

Niech Lj oznacza wsparcie (proporcję) wyróżnionej klasy C w j-tym liściu względem
innych klas. Niech także SLj będzie rozmytym podzbiorem odpowiadającym temu liściowi.
Wtedy, łączny estymowany przez drzewo, stopień przynależności obserwacji o do klasy C
jest średnią ważoną stopni przynależności danej obserwacji do liści, χSLj (o), i wsparć dla
klasy C w tych liściach, Lj:

χ̂C(o) =

∑

j∈Tlives
χSLj (o)Lj

∑

j∈Tlives
χSLj (o)

. (3.35)

W powyższym wzorze Tlives oznacza zbiór wszystkich identyfikatorów liści rozpatrywanego
drzewa. Zauważmy, że suma

∑

j∈Tlives
χSLj (o) = 1.

Niektóre metody generowania rozmytych drzew decyzyjnych zakładają, że funkcja dys-
krymianacyjna atrybutów jest a priori zdefiniowana. W odróżnieniu od nich, w przedsta-
wianej metodzie podział drzewa jest generowany z poszukiwaniem, oprócz najlepszego atry-
butu, również optymalnych parametrów funkcji dyskryminacyjnej. Prowadzi to do wyboru
możliwe korzystnego podziału w każdym nowym węźle. Procedura używana do osiągnięcia
tego celu jest przedstawiona poniżej.

Niech Sm będzie zbiorem rozmytym odpowiadającym pewnemu węzłowi drzewa SDT
oraz niech Ωa będzie rozpatrywanym zbiorem atrybutów danego zbioru obserwacji. Celem
dobrego podziału węzła m jest zminimalizowanie kwadratowego błędu funkcji:

ESm =
∑

o∈Sm

χSm(o)
[

χC(o)− χ̂
′
C(o)
]2
, (3.36)

gdzie
χ̂′C(o) = v(a(o), α, β)LL + (1− v(a(o), α, β))LR . (3.37)

Funkcja v : Ωa ×R2 → [0, 1] jest funkcją dyskryminacyjną atrybutu a(·) ∈ Ωa, zależną od
parametrów przedziału przenikania α i β. LL i LR przedstawiają wartości etykiet węzłów-
dzieci (odpowiednio - lewego i prawego).

Realizację minimalizacji funkcji błędu (3.36) przeprowadza się w sposób heurystyczny
znajdując optymalny atrybut a(·), a następnie - środek i szerokość przedziału przenikania
- α i β (parametrów definiujących funkcję dyskryminacyjną v) [76].

Kryterium zatrzymania konstrukcji drzewa oraz przycinania są w drzewach SDT reali-
zowane w sposób zbliżony do reguł stosowanych dla drzew ostrych (podrozdziały 3.8-3.9).
Drzewa SDT, prezentowane w eksperymentach klasyfikacyjnych w rozdziale 8, charakte-
ryzują się ponadto globalnymi metodami optymalizacyjnymi parametrów – stosowanych
w ostatnim kroku do wygenerowanych przyciętych drzew [76]. Do metod tych, refitting i
backfitting, nawiążemy w rozdziale 9.
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Miękkie drzewo ID3 Baldwina i in. [15]

Przedstawione drzewo SDT (3.10), wzorem klasycznego algorytmu CART, jest miękkim
drzewem binarnym. Inną strukturę drzewa zapewnia zastosowanie wieloprzedziałowej gra-
nulacji atrybutów, co jest przedstawione na rysunku 3.3. Takim drzewem jest m.in. drzewo
Baldwina i in. oparte na algorytmie ID3 Quinlana, [81, 84].

Rysunek 3.3: Struktura podziału węzła w miękkim drzewie ID3

W algorytmie Baldwina i współautorów została zaproponowana również nowa metoda
automatycznego generowania modeli rozmytych dla klas decyzyjnych [15, 16]. Na podstawie
modeli rozmytych, posługując się oceną opartą na klasycznej entropii, dokonywany jest
podział węzłów miękkiego drzewa.

Do drzewa Baldwina i in. nawiązuje autorska metoda, przedstawiona w niniejszej pracy -
rozwijająca model podziału algorytmu przy zastosowaniu intuicjonistycznych zbiorów roz-
mytych. W ramach prezentacji nowego drzewa IFS, zostaną przedstawione także elementy
wykorzystywane przy konstrukcji miękkiego drzewa ID3.
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Rozdział 4

Opis algorytmu miękkiego drzewa

klasyfikującego z wykorzystaniem

zbiorów IFS

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną główne części algorytmu miękkiego drzewa
decyzyjnego wykorzystującego metody obliczeniowe dla zbiorów IFS. Zaprezentujemy roz-
wiązania klasyfikacyjne z wykorzystaniem predykcji na podstawie atrybutów numerycz-
nych. Opisane metody drzewa można jednak przenieść bez przeszkód na zmienne nominalne
– dla tego przypadku algorytm jest odpowiednio prostszy.

Bazowym drzewem, do którego odnosi się nowy algorytm, jest miękkie drzewo klasyfi-
kacyjne ID3 Baldwina i współautorów [15] (rozdział 3.10). Drzewo to charakteryzuje się
dwiema cechami, które są zgodne z przyjętymi celami badawczymi:

• Ma strukturę rozmytą, pozwalającą na zastosowanie trójkątnej granulacji atrybutów
oraz indukcję intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

• Jest oparte na algorytmie ID3 Quinlana, który wykorzystuje miarę entropii przy
podziale węzłów. Pozwala to, w naszym przypadku, na analogiczne zastosowanie
miary entropii dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych.

Struktura rozdziału jest następująca: w podrozdziale 4.1 wypunktowane zostały roz-
wiązania, które są oryginalnym wkładem autora w nowym drzewie klasyfikacyjnym. W
kolejnych częściach (4.2 – 4.6) opisano właściwy algorytm indukcji drzewa i metodę oceny
obserwacji testowanych. Rozdział zamyka prezentacja procedury optymalizacji drzewa przy
użyciu algorytmu genetycznego (4.7).

4.1 Wkład autorski w nowym algorytmie

Najistotniejszą fazą generowania drzewa decyzyjnego jest podział węzłów. Podział polega
na ocenie i wyborze w procedurze rozrostu drzewa najlepszych atrybutów ze zbioru da-
nych i determinuje dokładność klasyfikacji całego modelu decyzyjnego oraz jego własności
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interpretacyjne. Celem części badań obejmujących ten proces było zastosowanie, po raz
pierwszy w drzewie decyzyjnym, miar podziału odpowiednich dla zbiorów IFS, wymien-
nie – entropii IFS oraz miary K (measure of knowledge) [97, 102]. Warto zaznaczyć, że w
pracach nad opracowaniem i testowaniem miary K autor miał udział [102, 103].

Koncepcja postępowania w zaproponowanym algorytmie, polegająca na generowaniu
zbiorów IFS od nowa w każdym węźle, stanowi autorski pomysł i została wybrana jako
potencjalnie najbardziej dokładna, mimo złożoności implementacyjnej i obliczeniowej.

Rozpatrywanie oceny obserwacji ze zbioru testowego przy pomocy miary (4.18) nie
zostało odnalezione w innych publikacjach, lecz można je uznać za „typowe”, bo jest oparte
na statystyce „maksimum”. Natomiast porówanienie obu wykorzystanych miar, (4.17) i
(4.18), w drzewie stosującym metody IFS (rozdział 4.6), jest wkładem autora.

Finalnym dla etapu generowania drzewa, a także koniecznym celem pracy, było zebranie
wszystkich opracowań teoretycznych i zaimplementowanie ich w jednym z języków progra-
mowania w działający ciąg procedur. Autor w celach programistycznych użył środowiska
do obliczeń naukowych i technicznych MATLAB [80, 64].

Pomysł wykorzystania algorytmów genetycznych do poszukiwania rozwiązań najlepszej
granulacji trójkątnej atrybutów numerycznych pod kątem klasyfikacji jest autorski. Cały
proces koncepcyjny i programistyczny, w tym procedura zakodowania problemu optymali-
zacyjnego do postaci ciągu binarnego genotypu złożonego z chromosomów i odpowiednia
adaptacja metod stosowanych w klasycznym algorytmie genetycznym, są również orygi-
nalne.

Świadomie pominięte zostały w rozprawie, jako elementy pomocnicze, autorskie metody
implementacyjne, które nie koncentrują się wokół kluczowego tematu zastosowań zbiorów
IFS do konstrukcji nowego drzewa miękkiego, z wyjątkiem optymalizacji przy użyciu algo-
rytmu genetycznego.

4.2 Granulacja przestrzeni atrybutów numerycznych

Przestrzeń każdego atrybutu numerycznego w zbiorze treningowym, który sprawdzamy
w procesie budowy drzewa decyzyjnego, pokrywamy przy pomocy zachodzących na siebie
trójkątów. Nazywać to będziemy granulacją. Granulację tworzymy w ten sposób, że wartość
każdej współrzędnej (odpowiadającej danemu atrybutowi) każdej obserwacji przynależy
jednocześnie do dwóch sąsiednich trójkątów. Tę przynależność χ do sąsiednich trójkątów,
k i k+1, można zapisać następująco, przy granulacji liczącej p trójkątów:

χi,k(oij) + χi,k+1(oij) = 1, k = 1, . . . , p− 1, (4.1)

gdzie Aj jest j-tym atrybutem, zaś oij jest j-tą współrzędną i-tej obserwacji (oij ∈ Aj, i =
1, . . . , n, j = 1, . . . ,m).

Będziemy rozpatrywać dwa rodzaje granulacji atrybutów (publikowane w literaturze,
np. w [13, 19, 86, 118]). Jedna z nich nazywana symetryczną, składająca się z równora-
miennych trójkątów, dzieli dziedzinę atrybutu na równe przedziały. W drugim rodzaju
granulacji rozkład trójkątów jest dobierany tak, aby każdy trójkąt obejmował tę samą (lub
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zbliżoną) liczbę obserwacji. Ta granulacja w większym stopniu odpowiada eksperymen-
talnemu rozkładowi wartości atrybutów. Ze względu na często występujący nieregularny
kształt trójkątów - nazywana jest granulacją asymetryczną. Na rysunku 4.1 przedstawiamy,
na przykładzie atrybutu 2. benchmarkowego zbioru danych „PIMA Diabetes”, oba typy sto-
sowanych w algorytmie granulacji atrybutów.

Trójkąty granulacji będą stanowić w drzewie decyzyjnym naturalne węzły. Także induk-
cja zbiorów IFS będzie generowana w oparciu o zróżnicowany rozkład klasy decyzyjnej w
trójkątach granulacji.

4.3 Generowanie drzewa o strukturze rozmytej

W poniższej części przedstawiona zostanie transmisja obserwacji pomiędzy węzłami w głąb
drzewa.
Rozważmy tablicę z n obserwacjami:

T = {oi =< oi,1, . . . , oi,n > | i = 1, . . . , n}, (4.2)

gdzie oi,j jest wartością atrybutu Aj dla i-tej obserwacji. Przyjmiemy, że oi,j jest ostrą
wartością.1

Charakterystyką drzewa decyzyjnego jest rozgałęzianie się od korzenia do liści poprzez
podział węzłów, który można zapisać w postaci reguł. Przyjmijmy, że Pj jest zbiorem
granulacji przestrzeni atrybutów Ωj (j = 1, . . . ,m), co w naszym przypadku odpowiada
granulacjom złożonym z trójkątów. Rozważmy wyrażenie

B ≡ χi1 ∧ · · · ∧ χik , (4.3)

gdzie χir ∈ Pir oraz ir jest pewnym podciągiem złożonym z wybranych trójkątów granulacji
nie powtarzających się kolejnych atrybutów. Wyrażenie (4.3) można odnieść do łącznego
warunku stojącego przy pewnym węźle na k-tym poziomie drzewa decyzyjnego. B stanowi
koniunkcję warunków, które muszą być spełnione dla dowolnych obserwacji ot, aby mogły w
nim się znaleźć (w sensie ogólnym - czyli rozmytym). Wsparcie wyrażenia B, stojącego przy
gałęzi prowadzącej do danego węzła, stanowi liczebność tego węzła dla ogółu obserwacji w
tablicy {ot, t = 1, . . . , n}, i jest wyliczane na podstawie następującego wzoru:

w(B) =
n
∑

t=1

∏

ir

χir(ot,ir ), (4.4)

przy czym χir jest funkcją przynależności wyrażoną przez trójkaty granulacji indeksowane
podciagiem ir.

Powyższy wzór wykorzystujemy również licząc wsparcie danej klasy decyzyjnej, np. Cx,
w ustalonym węźle. Przyjmijmy, że {Cl, l = 1, . . . , h} jest zbiorem klas decyzyjnych. Sto-
sujac powyższe oznaczenia otrzymujemy proporcję klasy decyzyjnej Cx w rozpatrywanym
węźle:

Prob(Cx|B) =
w(Cx ∧B)

∑h
l=1w(Cl ∧B)

=
w(Cx ∧B)

w(B)
. (4.5)

1Uogólniony opis algorytmu - z obserwacjami o wartościach rozmytych jest zaprezentowany w [30]
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Rysunek 4.1: Granulacje atrybutów numerycznych: symetryczna i asymetryczna
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Aby dokonać podziału, w każdym węźle rozpoczynając od korzenia, wylicza się kla-
syczną entropię dla każdego sprawdzanego atrybutu mogącego stworzyć kolejny poziom
węzłów-dzieci. Potencjalny atrybut A tworzący podział na węzły potomne As, s = 1, . . . p,
testowany jest przy pomocy klasycznej entropii wg wzoru:

I(As) = −
h
∑

l=1

Prob(Cl|As) log(Prob(Cl|As)), s = 1, . . . p. (4.6)

Łączną entropię dla kandydującego atrybutu A uzyskujemy jako ważoną sumę:

I(A) =
p
∑

s=1

w(As) · I(As) (4.7)

Używając powyższych wzorów możemy, postępując zgodnie z algorytmem ID3, genero-
wać węzły drzewa decyzyjnego o rozmytej strukturze [15].

4.4 Indukcja zbiorów IFS

W dalszej części zaproponujemy modyfikację miękkiego algorytmu ID3 poprzez zastoso-
wanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych.

Przyjmijmy, że testujemy atrybut A tworzący podział na węzły potomne As, s = 1, . . . p.
Załóżmy też (dla uproszczenia), że rozpatrujemy zadanie klasyfikacji z dwiema klasami
decyzyjnymi C+ i C−. Wsparcie dla tych klas decyzyjnych w każdym węźle można zapisać
w postaci dwóch zbiorów:

dla klasy C+ : w(C+ ∧A1), w(C
+ ∧A2), · · · , w(C

+ ∧Ap)
dla klasy C− : w(C− ∧A1), w(C

− ∧A2), · · · , w(C
− ∧Ap).

(4.8)

Niezależnie dla każdej z klas, wyliczamy ich rozkłady częstości występowania w sprawdza-
nym podziale, czyli proporcję pomiędzy wsparciem tych klas w węzłach-dzieciach, a ich
liczebnością w węźle-rodzicu:

p(C+|As) :
w(C+∧A1)
w(C+∧A) ,

w(C+∧A2)
w(C+∧A) , · · · ,

w(C+∧Ap)
w(C+∧A)

p(C−|As) :
w(C−∧A1)
w(C−∧A) ,

w(C−∧A2)
w(C−∧A) , · · · ,

w(C−∧Ap)
w(C−∧A) .

(4.9)

W oparciu o częstości względne, p(C+|Ai) i p(C−|Ai), tworzymy zbiory rozmyte - osobno
dla klas C+ i C− – korzystając z metody Mass Assignment Theory Baldwina i współauto-
rów (opisanej w rozdziale 3.3). Otrzymane zbiory rozmyte oznaczamy jako Pos+ i Pos−,
odwołując się do procedury podanej przez Szmidt i Baldwina w [93].

W rozmytym drzewie ID3 Baldwina i współautorów [15], zbiory rozmyte dla każdej z
klas, Pos+(As) i Pos−(As), s = 1, . . . , p, są przy pomocy klasycznej entropii (4.6) wy-
korzystane do uzyskania oceny atrybutów. Natomiast, w naszym algorytmie postępujemy
inaczej – generując ze zbiorów rozmytych zbiory IFS.
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Reprezentacje intuicjonistycznych zbiorów rozmytych dla węzłów-potomków, As, s =
1, . . . p, uzyskujemy według następujących wzorów [93]:

π(As) = Pos
+(As) + Pos

−(As)− 1
µ(As) = Pos

+(As)− π(As)
ν(As) = Pos

−(As)− π(As).
(4.10)

W ten sposób przypisujemy każdemu z s węzłów-potomków intuicjonistyczny zbiór rozmyty
w postaci

< As, µ(As), ν(As), π(As) >, s = 1, . . . , p. (4.11)

Współrzędna µ we wzorze (4.11) wskazuje na stopień wsparcia klasy C+ , współrzędna ν -
na stopień wsparcia klasy C−, zaś współrzędna π wyraża brak wiedzy, co do jednoznacznej
przynależności do którejś z klas.

Rezprezentację IFSs możemy również odnieść do pojedynczej obserwacji ot w węźle As:

χAs(ot)· < µ(As), ν(As), π(As) >, t = 1, . . . , n.

Możemy też uzyskać pełną wartość informacyjną obserwacji ot w podziale węzła A na węzły
potomne {As, s = 1, . . . , p}:

χAs(ot)· < µ(As), ν(As), π(As) > +χAs+1(ot)· < µ(As+1), ν(As+1), π(As+1) > . (4.12)

Wzory (4.11) i (4.12) wykorzystujemy w naszym algorytmie (alternatywnie) przy ocenie i
wyborze atrybutów do podziału węzłów drzewa.

4.5 Podział węzła - metody oceny atrybutów oparte na IFSs

Podziału węzła-rodzica na węzły-dzieci dokonujemy na podstawie oceny i wyboru atrybu-
tów, do których stosujemy miary odpowiednie dla zbiorów IFS – entropię IFS lub miarę K
(knowledge information).

Entropię IFS, dla elementu rozmytego x ∈ A, definiujemy [97]:

E(x) =
min{lIFS(x,M), lIFS(x,N)}

max{lIFS(x,M), lIFS(x,N)}
, (4.13)

gdzie M,N są granicznymi zbiorami IFS reprezentującymi pełną przynależność lub nie-
przynależność:

M =< 1, 0, 0 >
N =< 0, 1, 0 >,

zaś funkcja - lIFS(·, ·) jest znormalizowaną odległością Hamminga [96, 98]:

lIFS(x,M) =
1
2(|µx − 1|+ |νx − 0|+ |πx − 0|)

lIFS(x,N) =
1
2(|µx − 0|+ |νx − 1|+ |πx − 0|).
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Drugą z miar, przy pomocy których oceniamy atrybuty, jest miara K, zdefiniowana
następująco [102]:

K(x) = 1− 0.5(E(x) + πx), (4.14)

przy czym πx = 1− µx − νx jest stopniem niepewności x ∈ A (hesitation margin).
Zauważmy, że miarę K możemy rozpatrywać jako szczególny przypadek następującej

uogólnionej funkcji Kα:
Kα(x) = 1− αE(x)− (1− α)πx, (4.15)

gdzie, α ∈ (0, 1) jest parametrem. Zdefiniowana przez nas miara K odpowiadałaby według
wzoru 4.15 przypadkowi wyboru α = 1/2, co oznacza, że miara informacyjna K w równej
części składa sie z indeksu intuicjonistycznego πx oraz intuicjonistycznej entropii.

Wybierając jedną z przedstawionych miar, (4.13) lub (4.14), stosujemy ją kolejno do
reprezentacji IFS potencjalnych węzłów-dzieci As, s = 1, . . . , p, testowanego atrybutu A,
które uzyskaliśmy w wyniku opisanych operacji (4.8 do 4.11). Alternatywnie, przy pomocy
entropii IFS lub miary K, możemy oceniać również każdą obserwację ot - tworząc wcześniej
jej reprezentację IFS na podstawie wzoru (4.12).

Łączną entropię (lub miarę K) atrybutu A otrzymujemy z sumy ważonych miar (en-
tropii IFS lub K) dla wszystkich węzłów-potomków węzła As, s = 1, . . . , p, z wagami
odpowiadającymi proporcjonalnemu wsparciu (liczebności) tych węzłów:

E(WA) =
p
∑

j=1

w(As)
∑p
j=1w(As)

E(As). (4.16)

Atrybut, dla którego łaczna wartość entropii IFS okaże się najmniejsza (bądź odpowiednio
dla miary K - największa), stworzy nowy podział węzła.

Przykład – zbiór „Elipsa”
Zbiór „Elipsa” jest prostym zbiorem benchmarkowym, stosowanym np. w pracy [15]. Zada-
nie klasyfikacji polega na poprawnym rozróżnieniu obserwacji należących do pola wewnątrz
elipsy o wzorze y2+2x2 = 1, od znajdujących się na zewnątrz niej (rysunek 4.2). Używamy
w tym celu dwóch atrybutów - reprezentujących odpowiednio oś OX i oś OY. Obserwacje
o wartościach (x, y) są wybierane równomiernie (wg wariantu 1.) lub losowo (wariant 2.) z
ograniczonej półpłaszczyzny [-1.5,1.5] x [-1.5,1.5]. W poniższych obliczeniach zastosujemy
wariant 1. Dla dwóch atrybutów, X i Y, przyjmiemy taką samą granulację symetryczną
złożoną z 10 trójkątów.

W tabeli 4.1 prezentujemy wyliczenia dla atrybutu X, prowadzące do uzyskania miar
intuicjonistycznych, na podstawie których dokonuje się wyboru pierwszego węzła.
Przedstawione w tabeli 4.1 modele rozmyte (FS), tworzymy osobno dla każdej z klas de-
cyjnych, legal i illegal, opierając się na twierdzeniu 1 z rozdziału 3.3 (Mass Assignment
Theory). W drzewie Baldwina [15] do modelu FS stosuje się klasyczną entropię. W od-
różnieniu od tego, w drzewie IFS stosujemy dalsze wyliczenia, przedstawione w rozdziale
4.4, które prowadzą do indukcji intuicjonistycznego modelu rozmytego (IFS). W oparciu o
współrzędne IFS, przypisane do każdego z trójkątów granulacji atrybutu, wyliczamy jedną
z informacyjnych miar intuicjonistycznych, entropię lub K (rozdział 4.5).
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Rysunek 4.2: Zbiór wzorcowy „Elipsa”

Tabela 4.1: Wyliczenia dla atrybutu X

Węzły Liczebność klas Częstości Model FS Model IFS
Nr legal illegal legal illegal legal illegal µ ν π

1 0 31.6 0 0.1 0 0.88 0 1 0
2 0 42.1 0 0.13 0 1 0 1 0
3 1.3 40.8 0.02 0.12 0.09 0.99 0.01 0.91 0.08
4 16.1 26.0 0.19 0.08 0.80 0.77 0.23 0.20 0.57
5 24.6 17.5 0.29 0.06 1 0.55 0.45 0 0.55
6 24.6 17.5 0.29 0.06 1 0.55 0.45 0 0.55
7 16.1 26.0 0.19 0.08 0.80 0.75 0.23 0.20 0.57
8 1.3 40.8 0.02 0.13 0.09 0.99 0.01 0.91 0.08
9 0 42.1 0 0.13 0 1 0 1 0
10 0 31.6 0 0.1 0 0.88 0 1 0
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W przykładzie „Elipsa” otrzymujemy następujące wartości miar IFS, których używamy
do podziału węzłów dla atrybutów X i Y:

EIFS(X) = 0.34 < EIFS(Y ) = 0.51,

lub 1−KIFS(X) = 0.30 < 1−KIFS(Y ) = 0.49.

W prezentowanym porównaniu, bez względu na wybór miary, lepszym atrybutem jest X,
który wybieramy do utworzenia pierwszego podziału w drzewie intuicjonistycznym.

4.6 Miary wykorzystywane przy klasyfikacji obserwacji

Drzewo miękkie charakteryzuje rozmyta struktura. Powoduje to wybór innej metody oceny
obserwacji, które docierają do liści, niż w przypadku drzew ostrych. Liście opisuje proporcja
klas decyzyjnych. Ponieważ pojedyncza obserwacja trafia zazwyczaj do więcej niż jednego
liścia, zatem potrzebna jest agregacja informacji o stopniu przypisania obserwacji do po-
szczególnych klas decyzyjnych.

Jedna ze stosowanych miar oceny obserwacji, którą oznaczymy jako SUM, jest wyliczana
z sumy iloczynów przynależności obserwacji do liści i wsparcia dla danej klasy w tych
liściach [15]. Łączne wsparcie obserwacji oi, i = 1, . . . , n, np. dla klasy C, możemy zapisać
następująco:

supp(C|oi)SUM =
K
∑

j=1

supp(C|Tj) · χ(Tj |oi), (4.17)

gdzie Tj jest zbiorem wszystkich liści w miękkim drzewie decyzyjnym, zaśK jest liczbą tych
liści. Czynnik supp(C|Tj) jest wynikową proporcją rozkładu klas decyzyjnych w liściu j-
tym. Czynnik przynależności χ(Tj |oi) jest charakterystyczny dla obserwacji oi (co wynika
z granulacji atrybutów) i jest odrębny dla każdego liścia w drzewie. Mamy przy tym:
∑K
j=1 χ(Tj|oi) = 1.
Druga miara (ozn. MAX ), którą stosujemy przypisując finalną klasę do testowanej ob-

serwacji (w procesie wyostrzania), opiera się na ocenie wsparcia klasy w tym liściu, do
którego w najwyższym stopniu przynależy dana obserwacja. Przypisanie to nie musi być
jednoznaczne. W takim przypadku wyznaczane jest średnie wsparcie dla wyróżnionej klasy
(np. C ) z liści, do których w tym samym najwyższym stopniu przynależy dana obserwacja.
Uwzględniając ten przypadek, miarę można zapisać następująco:

supp(C|oi)MAX =

∑K
j=1 supp(C|T

∗
j : µ(T

∗
j |oi) = maxj{µ(Tj |oi)})

#{µ(T ∗j |oi)}
, (4.18)

przy czym T ∗j oznacza zbiór tych liści, do których obserwacja oi przynależy w najwyższym
stopniu. Odpowiednika zaprezentowanej i wykorzystywanej miary MAX autor nie znalazł
w literaturze.

Przedstawione wzory zaprezentujemy na przykładzie zbioru danych „Elipsa”, który opi-
saliśmy w podrozdziale 4.5. Wartości zdefiniowanych miar, SUM i MAX, zamieszczamy na
odpowiednich rysunkach, 4.3 i 4.4. Widzimy na nich większe dostosowanie miary SUM niż
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Rysunek 4.3: Zastosowanie miary SUM przy klasyfikacji zbioru testowego „Elipsa”
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Rysunek 4.4: Zastosowanie miary MAX przy klasyfikacji zbioru testowego „Elipsa”
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miary MAX do zadania rozpoznawania klas w przykładzie „Elipsa”.

Przykład klasyfikacji z użyciem miary MAX.
W większości zbiorów danych, które zostały przeanalizowane w niniejszej pracy (w dalszej
części poświęconej eksperymentom), jak i w powyższym zbiorze „Elipsa”, miara agrega-
cyjna SUM okazywała się bardziej wrażliwa i trafniejsza niż miara MAX. Jednakże są
przykłady, dla których użycie miary MAX jest korzystne. Wybiegając trochę do przodu
względem definiowanych (w rozdziale 5) metod oceny klasyfikatorów, podamy część rezulta-
tów eksperymentów kroswalidacyjnych dla zbioru wzorcowego „PIMA Diabetes” (opisanego
w rozdziale 6). Na rysunku 4.5 przedstawiamy krzywe ROC utworzone dla dwóch miękkich
drzew decyzyjnych IFS. Krzywa czerwona odnosi się do klasyfikatora stosującego miarę
MAX, a krzywa czarna – do drzewa z miarą SUM. Na rysunku 4.5, w zakresie ok. [0, 0.06]
wskaźnika FP Rate na osi OX, krzywa czerwona (drzewa z miarą MAX ) przyjmuje wyższe
wartości wskaźnika TP Rate na osi OY. Odpowiada to trafniejszej klasyfikacji obserwacji
z wyróżnionej klasy decyzyjnej. W przypadku zbioru „PIMA Diabetes” dotyczy to lepszej
identyfikacji cukrzyków przy maksymalnie wysokiej specyficzności testu diagnostycznego
opartego na atrybutach zbioru. Nie będziemy tym razem analizować dodatkowych szcze-
gółów przytoczonych wyników. Przy pomocy tego przykładu chcieliśmy zaznaczyć tylko
możliwość zasadnego rozpatrywania, w różnych przypadkach, alternatywnych miar agre-
gacyjnych względem miary SUM. W dalszej części pracy będziemy jednak wykorzystywać
tylko miarę SUM, wyrażoną wzorem 4.17, która zazwyczaj daje lepsze ogólne rezultaty
klasyfikacji.
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4.7 Algorytm genetyczny optymalizujący wyniki drzewa

Motywacją do prac nad dodatkowym algorytmem optymalizującym dokładność predyk-
cji drzewa IFS była różnica uzyskiwanych średnich rezultatów trafności klasyfikacji drzew
stosujących wymiennie jeden z dwóch rodzajów granulacji atrybutów numerycznych – gra-
nulację symetryczną lub asymetryczną (rozdział 4.2). Według założeń, odpowiedni dobór
wierzchołków trójkątów tworzących granulację, miał spowodować uzyskanie bardziej ho-
mogenicznego rozkładu klas decyzyjnych w tych trójkątach (mierzonego entropią IFS lub
miarą K). Graficzną koncepcję dopasowania granulacji atrybutów numerycznych do roz-
kładu klas decyzyjnych przedstawia rysunek 4.6.

Rysunek 4.6: Idea dopasowania granulacji atrybutu numerycznego do rozkładu klas

Metodą, która została wybrana do realizacji postawionego celu, jest algorytm gene-
tyczny. W porównaniu do metod analitycznych stosowanych do optymalizacji, algorytmy
genetyczne (ewolucyjne) mają większe możliwości znajdowania rozwiązań globalnych w
sytuacji, gdy w zadaniu jest wiele rozwiązań lokalnych [4, 40, 66, 73, 92]. W przypadku
drzewa decyzyjnego, kolejną zaletą wykorzystania algorytmów genetycznych jest możliwość
zmniejszenia maksymalnej liczby trójkątów granulacji w trakcie przeszukiwania przestrzeni
rozwiązań. W konsekwencji może to prowadzić do zmniejszenia liczby podziałów węzłów,
a więc także całego rozmiaru drzewa decyzyjnego. Ten aspekt jest podobny do koncepcji
dopasowania wartości wag w sieci neuronowej [92].

Kodowanie trójkątów granulacji

Kodowanie binarne przestrzeni rozwiązań jest w algorytmach genetycznych jedną z klu-
czowych kwestii; w tym przypadku jest oryginalne dla problemu. Dzięki odpowiedniemu
zakodowaniu parametrów zadania do postaci ciągu binarnego, umożliwiamy zastosowa-
nie charakterystycznych dla algorytmu genetycznego procedur przeszukiwania opartych na
mechanizmach dziedziczenia i doboru naturalnego.

Wszystkie trójkąty granulacji można scharakteryzować poprzez wyznaczenie jedynie ich
górnych wierzchołków. Jest tak dlatego, że zgodnie z założeniem rozpatrywanej granula-
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cji (i wzorem (4.1)) każdy z wierzchołków podstawy dowolnego trójkąta musi wyznaczać
górny wierzchołek innego trójkąta. W tej sytuacji, do wyznaczenia wszystkich k trójkątów
granulacji atrybutu ciągłego A, potrzebujemy następujących punktów wi:

w1(A) < w2(A) < w3(A) < . . . < wk−1(A) < wk(A),

gdzie: w1(A) = min(A) oraz wk(A) = max(A).
Krańcowe wartości atrybutu A są zawsze górnymi wierzchołkami, stąd przy jego gra-

nulacji składającej się z k trójkątów, musimy w rzeczywistości kontrolować jedynie k − 2
punktów. Każdy wierzchołek jest zapisywany do osobnego chromosomu będącego ciągiem
genów - zer i jedynek. Dokładny wzór dekodowania liczby rzyczywistej y z dziedziny atry-
butu ograniczonej przedziałem [a, b] dany jest wzorem [66]:

y = a+
b− a

2n − 1

n−1
∑

j=0

2jxn−j, (4.19)

gdzie x jest łańcuchem binarnym postaci x = (x1, x2, . . . , xn).
Poprzez zmianę parametru precyzji, czyli liczbę bitów chromosomu (jego długość),

można kontrolować dokładność jednostki podziału zmiennej rzeczywistej. Dla przykładu
– łańcuch 4-bitowy będzie dzielił dziedzinę atrybutu numerycznego na 15 przedziałów
(24 − 1), gdy łańcuch 8-bitowy stworzy pokrycie z 255 przedziałów (28 − 1).
W naszym zadaniu polegającym na odpowiednim dopasowaniu granulacji złożonej z trój-
kątów, cały zakodowany w chromosomach zestaw wartości wierzchołków trójkątów musi
znaleźć się w jednym genotypie, czyli pojedynczym osobniku populacji. Np. genotyp X re-
prezentujący fenotyp (zdekodowaną przestrzeń rozwiązań zadania), czyli pewną granulację
atrybutu A na 6 trójkątów, może składać się z następujących 4 chromosomów: {000101,
001111, 100111, 111001}. Pozostałe krańcowe wierzchołki trójkątów są ustalone i stanowią
min(A) i max(A), a więc nie muszą być zapisywane jako chromosomy.

Szkic działania algorytmu genetycznego

Podstawowymi składowymi procedury są następujące kroki:

1. Inicjowanie populacji osobników (genotypów).

2. Ocena przystosowania genotypów.

3. Sprawdzenie warunków zatrzymania. Podanie najlepszego rozwiązania.

4. Selekcja genotypów do populacji reprodukcyjnej.

5. Przeprowadzenie operacji genetycznych:

• krzyżowania

• mutacji genów

• mutacji chromosomów

6. Utworzenie nowej populacji. Przejście do punktu 2.
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Inicjowanie populacji genotypów

Populacja genotypów składa się z wielu osobników tej samej długości. Każdy genotyp jest
łańcuchem zer i jedynek. W naszym przypadku, dodatkowo w każdym genotypie wydzie-
lamy równej długości chromosomy, czyli podłańcuchy zer i jedynek, które odpowiadają
wierzchołkom trójkątów granulacji. Dzięki temu każdy osobnik-genotyp stanowi poten-
cjalne rozwiązanie zadania znalezienia odpowiedniej trójkątnej granulacji zmiennej ciągłej.

Procedura algorytmu dopuszcza dopasowanie rozkładu trójkątów granulacji charakte-
ryzującego się różną liczbą wierzchołków. W kontekście stosowalności operatorów gene-
tycznych, istnieje jednak konieczność ustalenia maksymalnej liczby trójkątów granulacji
określającej maksymalną liczbę chromosomów. Na tej podstawie możemy ustalić długość
łańcucha genotypu, który jest iloczynem: maksymalnej liczby chromosomów i precyzji chro-
mosomu (równej dla wszystkich chromosomów).

Każdy genotyp jest tworzony na skutek losowego wyboru alleli, czyli wartości każdego
bitu w jego łańcuchu. Losowanie przeprowadza się niezależnie dla wszystkich genów osob-
ników populacji. Liczba genotypów w populacji musi zostać ustalona na wstępie i nie ulega
zmianie w kolejnych iteracjach.

Ocena genotypów

Pierwszym krokiem oceny każdego genotypu jest zdekodowanie każdego jego chromosomu
– zapisanego w postaci łańcucha binarnego, na ciąg liczb rzeczywistych, według (4.19).
Tak uzyskany ciąg liczb, odpowiadających wierzchołkom trójkątów granulacji, może mieć
jednak niepożądane cechy:

• elementy ciągu mogą się powtarzać,

• elementy ciągu mogą przyjmować wartości krańcowe atrybutu - min(A) lub max(A)
– takie jak graniczne wierzchołki,

• ciąg może nie być posortowany rosnąco.

Pierwszy, jak i drugi wypunktowany problem rozwiązujemy pomijając duplikaty w ocenie
genotypów. Prowadzi to do rozpatrywania układu z mniejszą od maksymalnej liczbą wierz-
chołków trójkątnej granulacji. Jest to element algorytmu również przez nas oczekiwany –
redukcja wierzchołków. Ostatni punkt związany jest z kolejnością wierzchołków. Do oceny
genotypu – ciąg wierzchołków musimy uporządkować rosnąco. Równolegle, porządkujemy
także binarną rezprezentację wierzchołków, gdyż w ten sposób zmniejszamy prawdopodo-
bieństwo powstawania bardziej przypadkowych chromosomów potomnych podczas dalszego
etapu – krzyżowania.

Mając wierzchołki trójkątów reprezentujące granulację atrybutu, przechodzimy do jej
oceny. Jako tzw. funkcję przystosowania stosujemy jedną z metod wykorzystujących entro-
pię IFS (4.13) lub miarę K (4.14). Funkcję przystosowania sprawdzającą wartość informa-
cyjną granulacji stosujemy do wygenerowanych współrzędnych IFS (rozdział 4.4) otrzyma-
nych przy użyciu zbioru treningowego. Mając więcej obserwacji w zbiorze uczącym, można
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użyć w tym celu dodatkowego niezależnego od zbioru indukcji drzewa (i przycinania) pod-
zbioru treningowego. Natomiast w celu skrócenia działania algorytmu genetycznego, mo-
żemy skorzystać jedynie z pewnej części całego zbioru treningowego, ewentualnie licząc się
z mniej trafnym dopasowaniem.

Sprawdzenie warunków zatrzymania. Podanie najlepszego rozwiązania

W obecnej wersji testów algorytmu, jedynym kryterium zatrzymania procedury jest usta-
lona z góry liczba przeprowadzanych iteracji algorytmu. W dalszych badaniach przewiduje
się sprawdzenie metod, które zatrzymają algorytm w przypadku, gdy nie nastąpi poprawa
wyników w określonym czasie lub po określonej liczbie iteracji.
Jeśli warunki zatrzymania są spełnione, to „wyprowadza się” najlepszy genotyp z ostatniej
populacji (lub wszystkich populacji) i uznaje się go za rozwiązanie danej iteracji algorytmu.

Selekcja genotypów do populacji reprodukcyjnej

W wyniku etapu oceny genotypów możemy rozróżnić reprezentantów lepszego i gorszego
rozwiązania zadania klasyfikacji względem badanego atrybutu A. Przed kolejnym krokiem
algorytmu – etapem reprodukcji i mutacji, tworzy się tymczasową populację złożoną z osob-
ników lepiej przystosowanych. W naszym algorytmie stosujemy połączenie dwóch znanych
strategii: metody koła ruletki i metody elitarnej [92].
Metoda koła ruletki jest strategią często obrazowaną poprzez odniesienie do tarczy ruletki,
w której proporcjonalny fragment jej powierzchni ma odpowiadać ułamkowi wartości funk-
cji przystosowania danego genotypu względem sumy wartości wszystkich funkcji przystoso-
wania genotypów w danej populacji. Prawdopodobieństwo selekcji genotypu gi w populacji
liczącej n genotypów, możemy wyrazić następująco [92, 4, 40]:

p(gi) =
F (gi)

∑n
j=1 F (gj)

,

przy oznaczeniu, że F (gi), i = 1 . . . n jest funkcją przystosowania genotypu gi. W wyniku
zakręcenia kołem ruletki następuje losowanie osobników do populacji tymczasowej. Dzięki
temu zabiegowi, im większą ma genotyp funkcję przystosowania, tym ma większe szanse,
że zostanie wybrany. Losowanie to (ze zwracaniem) powtarza się tyle razy ile liczy po-
pulacja wyjściowa. W wyniku tej procedury, najczęściej najlepsze genotypy są wybierane
wielokrotnie, zaś najsłabsze – mają najmniejsze szanse. Jednak losowość tego zdarzenia
może spowodować, że najlepsze genotypy nie zostaną wybrane wcale.
Metoda elitarna polega na pewnym (w sensie prawdopodobieństwa) wyborze do populacji
tymczasowej ustalonej liczby najlepszych osobników. Zastosowanie tej strategii zwiększa
tzw. nacisk selektywny, czyli przyspiesza zbieżność algorytmu [92].
Połączenie metody koła ruletki z taktyką elitarną pozwala z jednej strony stosować kla-
rowną – proporcjonalną metodę wyboru osobników ze względu na ich funkcję przystoso-
wania, zaś z drugiej strony zabezpiecza populację przed utratą najlepszych genotypów w
wyniku zadziałania niekorzystnych efektów losowych.
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Operacje genetyczne

W wyniku metod selekcji otrzymujemy populację tymczasową, którą poddajemy operato-
rom genetycznym: krzyżowaniu i mutacjom.

Krzyżowanie. Krzyżowanie polega na wymianie fragmentów genotypów (czyli podcią-
gów binarnych) pomiędzy dwoma osobnikami rodzicielskimi. W jego wyniku powstają
również dwa nowe osobniki potomne. W naszym zadaniu, ze względu na złożoność ge-
notypu – składającego się z wielu chromosomów, stosujemy tzw. dwupunktowy operator
krzyżowania [92]. Jego działanie rozpoczyna się od wyboru dwóch loci (czyli pozycji) w
genotypie, z pomiędzy których materiał genetyczny jest zamieniany względem siebie przez
dwoje osobników-rodziców, tworząc dwa nowe osobniki-potomki. Tę operację wykonuje się
losując dwukrotnie: za pierwszym razem wybiera się spośród L miejsc (bitów) genotypu
- poczynając od miejsca 0 stojącego przed pierwszym nukleotydem, aż po miejsce L − 1
przed ostatnim nukleotydem. Jeśli przez l∗1 oznaczymy pozycję trafioną w czasie pierwszego
losowania, to w drugim losowaniu wybierzemy lokację ograniczoną miedzy l∗1 + 1 a L-tą
pozycją. W przypadku naszego zadania dodatkowo manipulujemy tym wyborem w taki
sposób, aby drugie losowanie kończyło się zawsze wraz z końcem któregoś chromosomu
w genotypie. Dzięki temu dopuszczamy wymianę całych chromosomów (odpowiadających
wierzchołkom trójkątów granulacji) bądź jedynie ich fragmentów, które powodują mniej-
sze zmiany genotypów. Do populacji reprodukcyjnej dopuszczamy tylko część osobników
z populacji tymczasowej. Zazwyczaj przyjmuje się, że krzyżowaniu podlega ponad połowa
osobników [4, 40, 92]. Pary genotypów rodzicielskich kojarzy się ze sobą na drodze losowa-
nia (bez zwracania).

Mutacje. W naszym algorytmie rozpatrujemy dwa typy mutacji genotypów – klasyczną,
dotyczacą każdego genu oraz mutację powodującą „zniknięcie” chromosomu (czyli też wierz-
chołka trójkąta granulacji) lub jego pojawienie się.

W pierwszym przypadku – dla każdego genu losujemy liczbę z przedziału (0,1). W
sytuacji trafienia wartości poniżej ustalonego na wstępie progu pm, 2 zamieniamy wartość
bitu danego genu.

W drugim przypadku mutacji – analogiczne losowanie, zamiast dla każdego genu, prze-
prowadzamy dla każdego chromosomu. Jeśli wylosowana wartość wypadnie poniżej kolej-
nego ustalonego progu pg ∈ (0, 1), to w następujący sposób zmieniamy chromosom:

• Jeśli chromosom miał przynajmniej jeden gen niezerowy, to zerujemy wszystkie jego
geny - co oznacza pominięcie tego chromosomu, a więc i wierzchołka,

• Jeśli chromosom miał wszystkie geny zerowe, to losujemy dla niego nowy zestaw
genów, a więc dodajemy w sposób losowy dodatkowy wierzchołek trójkąta.

W wyniku przeprowadzenia operacji genetycznych zostaje wymieniona część populacji.
Nowa populacja składa się z części osobników, które nie zostały wybrane do populacji

2Zazwyczaj przyjmuje się 0 < pm < 0.1
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reprodukcyjnej oraz z nowych osobników-potomnych powstałych na skutek krzyżowania.
Dodatkowo, część genotypów z połączonej populacji mogła ulec mutacjom. Cykl algorytmu
kończy się powrotem do punktu oceny genotypów w nowej populacji.
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Rozdział 5

Ocena klasyfikatorów

Przez kilka dziesięcioleci badań nad sztuczną inteligencją powstało bardzo wiele klasyfikato-
rów decyzyjnych. Równolegle, wyodrębniło się wiele cech, które upodobniają lub różnicują
te algorytmy; wciąż ich też przybywa. Większość popularnych klasyfikatorów, które opi-
sują podręczniki akademickie, jest uporządkowana według znanych taksonomicznych grup.
Wśród metod tzw. nauczania pod nadzorem odnajdujemy, m.in.: drzewa decyzyjne, reguły
decyzyjne, klasyfikatory funkcyjne (m.in. z podziałem na sieci neuronowe, metody liniowe),
klasyfikatory oparte na rozkładach prawdopodobieństwa (bayesowskie), itd [61, 117]. Jest
to jeden z podziałów klasycznych. W ostatnich latach obserwujemy krzyżowanie się danych
grup modeli – przy okazji dynamicznego rozwoju klasyfikatorów hybrydowych – zawiera-
jących metody, które są charakterystyczne dla przynajmniej dwóch typów algorytmów
uczenia maszynowego [67, 92]. Wśród podstawowych cech, które można wymienić jako
najistotniejsze przy opisywaniu klasyfikatorów decyzyjnych, znajdują się m.in.:

• typ modelu uczenia się

• zastosowanie miar różnicowania obserwacji należących do odrębnych klas

• użycie obliczeń ostrych lub rozmytych

• typ akceptowanych zmiennych w zbiorze danych

• maksymalna liczba przetwarzanych klas decyzyjnych

• odporność na szum i braki danych

• dokładność klasyfikacji

• model prezentacji wyników

• możliwość interpretacji rezultatów i mierzenia wpływu poszczególnych atrybutów na
wynik

• złożoność i wielkość modelu decyzyjnego

• szybkość nauki i klasyfikacji nowych obserwacji.
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Jest to dopiero początek długiej listy, który pokazuje jednak skalę złożoności dziedziny
i wielość czynników, które można zestawiać i oceniać. Z naturalnych przyczyn, w pracy
ograniczymy się jedynie do wybranych pól porównywania klasyfikatorów.

W samym zakresie modeli drzew decyzyjnych, będących głównym tematem badawczym
niniejszej pracy, jest wiele aspektów wartych uwagi i rozpatrzenia, do których należą, m.in.:

• wielkość, którą mierzy się np. poprzez liczbę liści

• możliwość i łatwość indukcji wiedzy w przypadku zastosowania różnych modeli drzew,
np. miękkich i ostrych

• szybkość działania – w kontekście nauki oraz predykcji.

Jednakże, polem cieszącym się największym zaintresowaniem naukowców jest badanie traf-
ności klasyfikacji, co uzasadnia największa liczba zastosowań. Temu zagadnieniu jest po-
święcony w zasadzie w całości niniejszy rozdział. W obrębie tego tematu znajdujemy
w literaturze duży zakres miar i wykresów oceniających moc predykcji klasyfikatorów
[61, 117, 121, 32, 38, 39]. W niniejszym rozdziale, oprócz zaprezentowania podstawowych
wskaźników oceny klasyfikatorów, przedstawimy również część metodyczną – obejmującą
wybór metod badawczych i testów statystycznych, które pozwalają na porównywanie al-
gorytmów przy możliwie równych warunkach ekperymentalnych i z ograniczeniem błędów
pomiarowych [24, 117].

5.1 Metody badawcze

Trenowanie i testowanie Do badania jakości klasyfikatora stosuje się miarę błędu kla-
syfikacji. Jeśli wynik identyfikacji pojedynczej obserwacji jest poprawny można mówić o
sukcesie, zaś gdy predykcja wskaże na inną klasę niż oczekiwana (rzeczywista) klasa ob-
serwacji, mówimy o porażce. Dokonywana na niezależnym zbiorze, proporcja błędnych ob-
serwacji względem wszystkich sprawdzanych obserwacji nosi nazwę błędu klasyfikacji lub
ogólniej – błędu predykcji.

Do najprostszej poprawnej metody weryfikacji klasyfikatora wykorzystuje się przynaj-
mniej dwa niezależne zbiory danych: treningowy, w oparciu o który tworzy i uczy się klasy-
fikator i testowy – służący do sprawdzenia jego własności prognostycznych. Użycie jednego
zbioru danych, zarówno do uczenia się klasyfikatora, jak i do jego testowania, jest obciążone
ryzykiem dużego błędu. Powoduje go często występujące zjawisko zbyt dokładnego dopa-
sowania modelu prognostycznego do danych, na podstawie których był on tworzony. Błąd
klasyfikacji przeprowadzony na zbiorze treningowym nazywa się błędem resubstytucji, czyli
powtórnego podstawienia. Ma on również, w obrębie pewnych aspektów, znaczenie diagno-
styczne, np. w metodzie bootstrap (omawianej poniżej). Jednakże, przy standardowych
metodach badawczych, zbiór treningowy, poza szczególnymi przypadkami, nie powinien
zastąpić weryfikacji opartej o niezależny zbiór obserwacji.

Prostą i często spotykaną metodą badawczą (np. przy pierwszej weryfikacji własności
predykcyjnych klasyfikatora) jest podział całego zbioru obserwacji na dwa rozłączne pod-
zbiory – treningowy i testowy. W praktyce, stosuje się losowe podziały zbioru do celów
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treningu i do testu w proporcji, np.: 50% do 50%, 66% do 34%, itp. Budowie lepszego
modelu predykcji sprzyja liczna próba treningowa, zaś większy zbiór testowy gwarantuje z
kolei lepszą weryfikację klasyfikatora. Uważa się jednak, że więcej obserwacji powinno być
użytych do uczenia się klasyfikatora [117, 121]. Sytuacja prostego podziału zbioru jest do-
puszczalna, gdy dysponujemy zbiorem o średniej (lub względnie – dużej) liczbie obserwacji.
Dla zbioru bardzo licznego, tworzenie modelu na wielkim zbiorze treningowym może być
zbyt kosztowne obliczeniowo. W takich przypadkach, powszechniej stosowane jest przepro-
wadzenie losowania do zbioru treningowego i testowego przy zachowaniu struktury całego
zbioru. Natomiast przy klasyfikacji z użyciem małego zbioru, liczącego kilkadziesiąt-kilkaset
obserwacji (choć często i znacznie więcej), metoda prostego podziału na zbiór treningowy i
testowy może generować zbyt niedokładny rezultat. Czasem do przetwarzania zbiorów da-
nych o różnej wielkości korzysta się z dedykowanych do tych celów algorytmów [25, 31, 117].

Kroswalidacja W przypadku zadania klasyfikacji na zbiorze danych z małą liczbą ob-
serwacji, zachodzi konieczność podziału go na zbiór treningowy i testowy oraz powtórzenia
tej procedury wielokrotnie. Metodą, którą w tym celu najczęściej się stosuje, jest k-krotna
kroswalidacja. Polega ona na losowym podziale zbioru obserwacji (o liczbie n) na k części
– możliwie równolicznych. Następnie, w oparciu o (k−1) części, o łącznej liczbie (n−n/k)
obserwacji, buduje się klasyfikator, zaś pozostały podzbiór (o n/k obserwacjach) prze-
znacza się do jego walidacji. Procedurę stosuje się k-krotnie używając za każdym razem
niepowtarzalnego z k podzbiorów do testów, a reszty obserwacji – do celów treningowych.
Uzyskane wyniki z k testów uśredniamy i traktujemy jako k-kroswalidacyjną ocenę danego
klasyfikatora.

Szczególnym przypadkiem kroswalidacji jest kroswalidacja n-krotna (gdzie n jest liczbą
obserwacji), w której tworzymy aż n klasyfikatorów i każdy testujemy zaledwie w oparciu
o jedną obserwację. Taka forma testu ma swoje dobre strony:

• Bardzo dużo danych z całego zbioru może być stosowanych do budowy klasyfikatora;

• Nie trzeba przeprowadzać losowania przy wyborze podzbiorów, co powoduje mniej
problemów przy estymacji błędu klasyfikacji.

Niestety, ta metoda badawcza ma też duże wady:

• Jest bardzo kosztowna obliczeniowo – szczególnie przy dużym zbiorze danych;

• Nie daje możliwości rezprezentacji takiego samego rozkładu klas decyzyjnych w zbio-
rze treningowym i testowym. Oczywiste jest, że pojedyncza obserwacja stanowiąca
cały zbiór testowy może reprezentować tylko jedną klasę.

Wady tej metody badawczej (mniej kłopotliwe w przypadku zbioru o małej próbie) powo-
dują, że procedura ta nie jest szczególnie zalecana [36, 117].

W procedurze k-krotnej kroswalidacji, algorytm decyzyjny zbudowany w oparciu o
próbę (n − n/k) obserwacji jest nieobciążony na tej próbie, lecz ma istotne obciążenie
na całym zbiorze [61]. W przypadku kroswalidacji n-krotnej, czyli testu leave-one-out, ob-
ciążenie klasyfikatora jest praktycznie pomijalne. Niemniej, kroswalidacja k-krotna, gdzie
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k << n (zazwyczaj k = 5, k = 10 lub k = 20) daje mniejszą wariancję błędu klasyfikacji
i jest najpowszechniej stosowaną metodą badawczą algorytmów decyzyjnych w praktyce
[117, 121].

W zastosowaniach stosuje się często metodę k-kroswalidacji stratyfikowanej – polega-
jącej na równym podziale rozkładu klas decyzyjnych we wszystkich k próbach (przy za-
chowaniu losowego wyboru obserwacji). Ta koncepcja sprzyja założeniu a prori o równości
rozkładu klas w zbiorze treningowym i testowym, co jest naturalnym warunkiem przy testo-
waniu klasyfikatorów. Wyniki uzyskiwane dla stratyfikowanych prób najczęściej przynoszą
też odrobinę lepsze wyniki klasyfikatorów [117].

Bootstrap W pewnych sytuacjach można wykorzystać do testowania klasyfikatorów me-
tody boostrap. Dobór próby treningowej (o liczności n) polega wtedy na losowaniu ze zwra-
caniem, a test jest przeprowadzany na nieużytych do uczenia obserwacjach. Metoda jest
zdecydowanie bardziej złożona niż kroswalidacja i wymaga stosowania różnych poprawek w
celu wyeliminowania obciążenia estymatora [61]. Na przykład, dla metody bootrtrap 0.632,
dodatkowa estymacja całkowitego błędu klasyfikacji jest spowodowana faktem, że prze-
ciętny klasyfikator jest trenowany na zbiorze zawierającym jedynie ok. 63.2% oryginalnych
obserwacji, a testowany jest na zbiorze 36.8% pozostałych obserwacji. Błąd tej metody
podany jest wzorem, [117]:

0.632 · errobserwacje testowe + 0.368 · errobserwacje treningowe,

przy czym odpowiednio – w pierwszym członie odnotowujemy błąd klasyfikacji zbioru
testowego, a w drugim – błąd zbioru treningowego (resubstytucji).

Metody bootstrap mogą być stosowane dla bardzo mało licznych zbiorów. W innych
przypadkach procedura ta jest rzadko stosowana. Z powodu jej nieuniwersalności i dość
małej popularności nie będziemy jej wykorzystywać w naszych eksperymentach.

Powtarzanie eksperymentów W wielu publikacjach spotyka się wyniki predykcji utwo-
rzone przy zastosowaniu procedury wielokrotnego powtarzania k-kroswalidacji. Według tej
procedury wykonuje się w sumie m losowań podziału obserwacji do k podzbiorów przy
każdej kolejnej pętli kroswalidacyjnej. Następnie, z pojedynczych wyników testów klasyfi-
kacji, w liczbie m ·k, wylicza się dla całego eksperymentu średnią i odchylenie standardowe.
Taka operacja, wielokrotnie losująca nowe zestawy zbiorów uczących i testujących, zwięk-
sza moc statystyczną głównych miar klasyfikacji. Na przykład, przy zastosowaniu ekspe-
rymentu opartego na jednej kroswalidacji 10-krotnej, średnia zbudowana jest de facto na
dość małej próbie. Przy 10-krotnym powtórzeniu tej operacji, uzyskujemy średnią opartą
na 100 testach, co uwiarygadnia rezultat.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod badawczych testowania klasyfikatorów
jest 10-krotna stratyfikowana kroswalidacja powtarzana 10-krotnie. Spotyka się ją w wielu
publikacjach dotyczących testów nowych klasyfikatorów, np. [76]. Metoda ta jest również
rekomendowana jako domyślna w oprogramowaniu do naukowej analizy algorytmów maszy-
nowego uczenia WEKA (www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka), [117]. Ta procedura badawcza
będzie także stosowana w niniejszej pracy w rozdziałach 7, 8 i 9 poświęconym eksperymen-
tom numerycznym drzew intuicjonistycznych.
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Zbiory treningowe, zarówno przy pojedynczej kroswalidacji, jak i przy jej wielokrotnym
powtórzeniu, zawierają za każdym razem część tych samych obserwacji. Z tego powodu, do
porównania wyników różnych algorytmów decyzyjnych, stosuje się korekty testów staty-
stycznych minimalizujące czynniki losowe. Zazwyczaj testy te wymagają uzyskania więk-
szych różnic pomiędzy rezultatami porównywanych klasyfikatorów, aby można było uznać
je za statystycznie istotne [117].

5.2 Testy statystyczne

Przy porównaniach skuteczności klasyfikatorów istotne jest wyeliminowanie błędu esty-
macji – mogącego się pojawić w procesie testowania algorytmów decyzyjnych na próbie
danych. W tym celu stosuje się testy statystyczne umożliwiające wyciąganie prawomoc-
nych wniosków ze średnich wyników obciążonych błędem. Dzięki testom można, przyjmując
pewne ustalone, lecz małe prawdopodobieństwo pomyłki, odpowiedzieć na pytanie czy któ-
ryś z pary porównywanych aglorytmów jest rzeczywiście lepszy od drugiego. Najbardziej
rozpowszechnionym testem parametrycznym porównywania średnich wyników jest test t-
Studenta stosowany do różnych sytuacji badawczych.

Test t-Studenta dla obserwacji sparowanych (xi, yi) Test można zapisać przy po-
mocy następującego wzoru [117]:

t =
d̄

√

S2d/K
, (5.1)

gdzie di = xi−yi, i = 1, . . . ,K jest próbą złożoną z różnic poszczególnych wyników testów
klasyfikacyjnych dwóch algorytmów, zaś statystyki, d̄ i S2d , przedstawiają, odpowiednio –
średnią i nieobciążony estymator wariancji z tej próby. Informację o przyjęciu bądź od-
rzuceniu hipotezy o równości średnich wyników klasyfikatorów, x̄ i ȳ, otrzymuje się po
porównaniu statystyki t z kwantylem rozkładu t-Studenta dla K − 1 stopni swobody.

Test wykorzystuje się, gdy klasyfikatory trenujemy i testujemy na tych samych próbach
danych, np. w procedurze kroswalidacji lub powtórzonej wielokrotnie kroswalidacji. Ozna-
cza to w praktyce, że takie porównanie możemy przeprowadzić jedynie w oparciu o zestaw
różnych klasyfikatorów dostępny w danym oprogramowaniu statystycznym – z możliwością
ich jednoczesnego testowania, np. przy użyciu metody kroswalidacyjnej.

Przy użyciu tego testu możemy też sprawdzić wpływ różnych parametrów na efekt
klasyfikacji badanego algorytmu.

Test t-Studenta dla obserwacji sparowanych jest bardziej wrażliwy niż inne odmiany tego
testu. Umożliwa to wykazanie przewagi jednego z algorytmów nad drugim przy mniejszej
różnicy średnich wyników dla rozpatrywanego zbioru danych.

Skorygowany test t-Studenta dla kroswalidacyjnych wyników sparowanych (xi, yi)
Testowanie klasyfikatorów w metodzie kroswalidacyjnej odbywa się wraz z każdą iteracją
jedynie względem podzbioru tablicy danych, a nie całego zbioru. Powoduje to pewien błąd
estymacji. Z tej przyczyny stosuje się modyfikacje, które mają zredukować możliwość wystą-
pienia przypadkowych wskazań sugerujących różnice. Jeden z zalecanych skortygowanych
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testów t-Studenta – przeznaczony do walidacji rezultatów klasyfikatorów trenowanych i
testowanych na tych samych zbiorach danych w planie kroswalidacyjnym, ma postać wy-
rażoną następującym wzorem [117]:

tcor =
d̄

√

(

1
K +

n2
n1

)

S2d

. (5.2)

Oznaczenia we wzorze (5.2) są identyczne jak w (5.1). Dodatkowo, n1 wyraża ułamek próby
przeznaczonej do uczenia względem całego zbioru danych, zaś n2 – analogiczną część sta-
nowiącą zbiór testowy w metodzie kroswalidacyjnej. Warto zauważyć, że poprzez dodanie
składnika n2/n1 we wzorze, wartość statystyki tcor nie rośnie w sposób nieograniczony wraz
z licznością próby K, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego testu t-Studenta.

Test t-Studenta dla obserwacji niesparowanych (xi, yi) Test dla wyników niesparo-
wanych, w zakresie badania klasyfikatorów, stosuje się w sytuacji, gdy nie mamy możliwości
przeprowadzenia eksperymentów par algorytmów na tych samych podzbiorach zbioru da-
nych. Jest to szczególnie przydatne, gdy porównujemy wyniki klasyfikatorów – odnosząc
się do rezultatów opublikowanych lub uzyskanych przez algorytmy zawarte w pakietach
statystycznych. Wzór testu ma następującą postać:

tind =
x̄− ȳ

Sx̄−ȳ
. (5.3)

We wzorze, realizacje xi, i = 1, . . . ,K oraz yj , j = 1 . . . , L są niezależnymi wynikami
testów dwóch klasyfikatorów, zaś x̄, ȳ są odpowiednio – średnimi wynikami tych testów.
Nieobciążony estymator wariancji ma przy tym postać:

S2x̄−ȳ =
S2xi
K
+
S2yj
L
, (5.4)

gdzie S2xi i S2yj są, według kolejności, estymatorami wariancji obu niezależnych testów.
Analogicznie jak w przypadku wzoru (5.2), dla planu kroswalidacyjnego stosujemy od-

powiedni test skorygowany. W uproszczonej wersji, gdy obie realizacje testów porównywa-
nych klasyfikatorów są równoliczne, dla K = L, otrzymujemy następujący wzór estymatora
wariancji:

S2x̄−ȳ corr =

(

1

K
+
n2
n1

)

(

S2xi + S
2
yj

)

. (5.5)

Sprawdzając istotność testu, należy statystykę tind porównać z kwantylem rozkładu t-
Studenta z liczbą swobody szacowaną na podstawie następującego wzoru [114]:

d.f. =
(S2xi/K + S

2
yj/L)

2

(S2xi/K)
2/(K − 1) + (S2yj/L)

2/(L− 1)
. (5.6)

Warto zaznaczyć, że test dla zmiennych niezależnych jest mniej wrażliwy niż test dla
zmiennych zależnych (sparowanych). W praktyce oznacza to, że korzystając z testu (5.3)
(lub jego wersji skorygowanej) trudniej jest dowieść różnicy skuteczności predykcji bada-
nych klasyfikatorów niż w okolicznościach pozwalających na użycie testu (5.1) (odpowied-
nio – testu zawierającego poprawkę według wzoru (5.2)).
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5.3 Miary i wykresy oceniające dokładność klasyfikacji

Miary podstawowe Rozważmy przykład klasyfikacyjny ze zbiorem danych posiadają-
cym dwie klasy decyzyje. Oznaczmy jedną klasę, jak w testach medycznych – plusem, a
drugą minusem – nadając im angielskie nazwy, odpowienio: Positive i Negative. Standar-
dowo, wyniki klasyfikacji dla dwóch klas przedstawia się w następującej macierzy:

Wartości przewidywane
Positive Negative

Wartości obserwowane Positive TP FN
Negative FP TN

W wierszach reprezentowane są klasy obserwowane – rzeczywiste, zaś w kolumnach pokazu-
jemy wyniki predykcji klasyfikatora, a więc klasy przewidywane. Wartości na diagonalnej,
TP - true positives oraz TN - true negatives przedstawiają odpowiednio – liczbę poprawnie
zaklasyfikowanych obserwacji z pierwszej i drugiej klasy. Oznaczenie FN - false negatives
reprezentuje liczbę obserwacji z pierwszej klasy błędnie zaklasyfikowanych do klasy drugiej,
zaś FP - false positives jest sumą pomyłek polegającej na przypisaniu obserwacji z klasy
drugiej – identyfikacji klasy pierwszej.

Korzystając z macierzy predykcji możemy wyznaczyć podstawowe parametry skutecz-
ności klasyfikacji. Podstawowym wskaźnikiem oceny jest ułamek łącznej poprawnej klasy-
fikacji obserwacji będący następującą proporcją:

TP + TN

TP + FN + FP + TN
. (5.7)

Oczywiście, suma przedstawiona w mianowniku wzoru daje liczbę wszystkich testowanych
obserwacji. Dopełnienie wzoru (5.7) do jedności nazywamy błędem klasyfikacji.

Przez wzgląd na zastosowania, obok ogólnego błędu predykcji (klasyfikacji) przedstawia
się rozłącznie wyniki poprawnej identyfikacji poszczególnych klas. Przyjęło się wyznaczać
dwa następujące wskaźniki [117]:

TP Rate =
TP

TP + FN
(5.8)

FP Rate =
FP

FP + TN
. (5.9)

Według wzoru (5.8) mierzymy proporcję poprawnie zidentyfikowanych przypadków z klasy
pierwszej (Positive) i oznaczonych jako klasa „Positive”. Drugi wskaźnik (5.9) mierzy z
kolei częstość tzw. „fałszywych alarmów”, czyli błędów przypisań klasy drugiej (Negative)
jako klasy pierwszej „Positive”.

W różnych zastosowaniach, m.in. w medycynie, pierwszą miarę, TP Rate, nazywa się
czułością, zaś dopełnienie do jedności drugiej miary, 1−FP Rate, specyficznością.

Krzywa ROC Krzywa ROC jest wykresem binarnego klasyfikatora pozwalającym na
szczegółową analizę własności predykcyjnych klasyfikatora z uwzględnieniem parametrów
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czułości i specyficzności (rysunek 5.1). Nazwę Receiver Operating Characteristic Curve,
w skrócie ROC Curve, tłumaczy się jako krzywa operacyjno-charakterystyczna odbiornika
[61]. W dalszych paragrafach przedstawiona zostanie jedna z metod konstrukcji krzywej
ROC oraz jej zastosowania.
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Rysunek 5.1: Hipotetyczna krzywa ROC

Krzywa ROC – konstrukcja Oba wskaźniki, TP Rate oraz FP Rate, można przed-
stawić w formie graficznego wykresu typu ROC Curve dla wielu, choć nie wszystkich,
algorytmów. Warunkiem jest zdolność klasyfikatora, obok przyporządkowania decyzji o
klasie, do przypisania empirycznego prawdopodobieństwa przynależności sprawdzanej ob-
serwacji do tejże klasy. W szczególności ostre drzewa decyzyjne posiadają taką możliwość,
gdyż proporcja klas decyzyjnych w liściach wyznacza jednoznacznie empiryczny rozkład
prawdopodobieństwa tych klas. W drzewach miękkich, przypisanie empirycznego prawdo-
podobieństwa klasy decyzyjnej dla sprawdzanej obserwacji jest również zapewnione. Od-
bywa się to poprzez zastosowanie odpowiedniej miary agregacyjnej względem wielu liści
(rozdział 4.6).

Przypuśćmy, że mamy przyporządkowane do każdej testowanej obserwacji xi, i =
1, . . . , n empiryczne prawdopodobieństwo p(Positive|xi) wyznaczajace przynależności ob-
serwacji do jednej z klas, w tym przypadku – Positive. Dokonując jednoznacznego przy-
pisania klasy decyzyjnej do obserwacji, zachodzi potrzeba wyznaczenia globalnej, dla kla-
syfikatora i zbioru danych, krytycznej wartości tego prawdopodobieństwa, ozn. p∗. Dla tej
i większej wartości prawdopodobieństwa danej obserwacji, p(Positive|xi)  p∗ , ostatecz-
nie przyporządkowujemy klasę decyzyjną Positive. Natomiast, gdy p(Positive|xi) < p∗, to
przypisujemy obserwacji klasę przeciwną, czyli Negative.

Najprostsza reguła wyboru wartości odpowiedniego progu p∗ zaleca ustawić go w po-
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łowie zakresu [0,1], mając na względzie prostą decyzję klasyfikacji obserwacji w liściach
ostrego drzewa, p∗ = 0.5. Jednakże taka wartość progu bardzo często nie zapewnia dobrej
trafności klasyfikacyjnej. Minimalizując łączny błąd predykcji obu klas na zbiorze trenin-
gowym jednym z rozwiązań wyznaczenia optymalnego progu p∗ jest zbadanie i sprawdzenie
wszystkich uzyskanych wartości prawdopodobieństwa przez wszystkie testowane obserwa-
cje. Możemy zbiór takich wartości oznaczyć przez P = {p(Positive|xi) : i = 1, . . . , n}.
Jest naturalne, że p∗ ∈ P .

Pozostawmy w zbiorze P jedynie wartości unikalne (agregując go) oraz uporządkujmy
go malejąco w ciąg (pj), j ¬ n. Kolejne wartości tego ciągu mogą być punktami krytycznym
klasyfikatora pj ∈ P odpowiadającymi za przyporządkowanie obserwacji do klas. Równo-
cześnie uzyskujemy uporządkowane wartości miar predykcji: rosnącą TP Rate – odnoszącą
się do klasy Positive i malejącą TN Rate (równą 1 − FP Rate), będącą wskaźnikiem
poprawnej identyfikacji klasy Negative, przedstawione przez wzory (5.8) i (5.9). W tym
układzie, wartości par (TP Rate, FP Rate) dla kolejnych wartości ciągu (pj) wyznaczają
krzywą ROC.

Krzywa ROC może być utworzona zarówno na zbiorze treningowym, jak i testowym.
Oczywiście, lepsze własności prognostyczne ma krzywa wygenerowana w oparciu o pre-
dykcję klasyfikatora na zbiorze testowym. Natomiast dzięki krzywej ROC utworzonej na
zbiorze uczącym znajdujemy metodą empiryczną próg klasyfikacji binarnej p∗, który za-
pewnia minimalny błąd łącznej predykcji. Wykorzystujemy go następie dla zbioru testo-
wego w procesie klasyfikacji obserwacji. Na rysunku 5.1, na krzywej ROC zaznaczyliśmy
czerwoną gwiazdką punkt odpowiadający najmniejszemu błędowi predykcji i jednocześnie
wyznaczający próg klasyfikacji p∗.

Krzywa ROC – zastosowania Przedstawiona na rysunku 5.1 krzywa ROC pozwala na
kontrolę obu parametrów predykcji klas – czułości i specyficzności. Ten fakt ma często duże
znaczenie praktyczne w różnych dziedzinach. W szczególności, w oparciu o analizę krzywej
ROC można dokonać wyboru lepszego klasyfikatora. W praktycznych zastosowaniach waż-
niejszy niż łączny błąd predykcji klas może być pewien przedział wartości czułości bądź
specyficzności. Takie preferencje wynikają często z potrzeby i charakteru zadania.

Typowo, najlepsze własności klasyfikatora binarnego identyfikuje się, gdy krzywa ROC
przebiega możliwie blisko punktu (0, 1) – t.j., gdy wznosi się możliwie równolegle wzglę-
dem osi OY startując jak najbliżej punktu (0, 1). Idealna klasyfikacja jest możliwa tylko w
punkcie (0, 1) – wtedy klasyfikator osiąga 100% czułość i 100% specyficzność. Odwrotnie,
najsłabsze wyniki predykcji uzyskujemy, gdy krzywa ROC podąża wzdłuż diagonalnej prze-
biegającej między punktami (0, 0) i (1, 1). Klasyfikacja jest wtedy nieskuteczna, bowiem
znaczy tyle, co losowe przyporządkowanie testowanym obserwacjom jednej z klas.

Analiza krzywych ROC klasyfikatorów przynosi jeszcze jedną korzyść, którą można wy-
korzystać w praktyce. Na rysunku 5.2 mamy przedstawione hipotetyczne krzywe dwóch
klasyfikatorów zbudowanych i testowanych w oparciu o identyczne zbiory danych. Wśród
punktów krzywej ROC klasyfikatora 1 znajdujemy punkt a1 taki, że czułość tego kla-
syfikatora jest wyższa niż czułość klasyfikatora 2 dla wartości specyficzności punktu a1.
Analogicznie znajdujemy punkt a2 na krzywej ROC klasyfikatora 2 taki, że dla wartości
specyficzności tego punktu – czułość klasyfikatora 2 jest wyższa niż klasyfikatora 1. Wy-
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znaczone punkty, a1 i a2, wskazują pewne przedziały specyficzności wokół nich, w których
odpowiednio – jeden, a następnie drugi algorytm decyzyjny uzyskują lepsze rezultaty czu-
łości. Okazuje się, że korzyści poszczególnych klasyfikatorów można połączyć [117]. Przyj-
mijmy, że punktowi a1 klasyfikatora 1 odpowiadają: wartość progowa prawdopodobieństwa
empirycznego wyznaczającego klasy p∗1 oraz czułość c1 i specyficzność s1. Podobnie punk-
towi a2 na krzywej ROC algorytmu 2 przyporządkowujemy analogiczne parametry: p∗2,
c2 i s2. Wtedy, wykorzystując predykcję obu klasyfikatorów możemy osiagnąć dowolną
wartość czułości i specyficzności leżącą na odcinku pomiędzy punktami a1 i a2, czyli:
aα = αa1 + (1−α)a2, α ∈ (0, 1). Punktowi temu odpowiada czułość cα = αc1 + (1−α)c2
oraz specyficzność sα = αs1 + (1 − α)s2. Takie złożenie wyników obu klasyfikatorów jest
fragmentem wypukłej otoczki krzywych ROC obu algorytmów decyzyjnych. Daje ono lep-
sze rezultaty niż wyniki pojedynczego klasyfikatora (o ile krzywe ROC chociaż jeden raz
się przetną). Fakt ten wpływa na zasadność badania różnych algorytmów decyzyjnych dla
jednego zbioru danych bądź stosowania i testowania wielu parametrów jednego algorytmu.
Różnorodność wyników, uzyskana przy wykorzystaniu przedstawionej konstrukcji, może
wpłynąć na osiągnięcie korzystniejszych rezultatów predykcji połączonego klasyfikatora.
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Rysunek 5.2: Krzywe ROC – połączenie wyników dwóch hipotetycznych klasyfikatorów

Pole pod krzywą ROC Oprócz analizy wykresu krzywej ROC często wykorzystuje
się parametr, który jest pomiarem pola pod krzywą ROC, ozn. AUC (area under curve).
Jest to dosłownie – pole powierzchni zawarte pomiędzy krzywą ROC a odciętą (osią OX).
Jedną z interpretacji wskaźnika pola pod krzywą ROC jest średnia czułość klasyfikatora
dla pełnego zakresu jego specyficzności.

Zauważmy, że AUC ROC jest miarą symetryczną względem czułości i specyficzności,
bowiem pole pod krzywą ROC odnosi się także do średniej specyficzności klasyfikatora.
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Wskaźnik AUC ROC pozwala ocenić klasyfikator w jego pełnym zakresie trafności de-
cyzyjnej. Ma on często ważniejsze znaczenie praktyczne niż wskaźnik poprawnej łącznej
identyfikacji obu klas, uzyskany w jednym punkcie krzywej ROC. Informacja o polu po-
wierzchni pod krzywą ROC pozwala zazwyczaj lepiej ocenić możliwość doboru korzystnych
zakresów wyników predykcji poszczególnych klas dla danego zadania decyzyjnego.

Wskaźnik Lift. Wykresy Lift Chart i Gain Chart. Wskaźnik Lift jest miarą efektyw-
ności modelu predykcyjnego liczącego proporcję poprawnie zidentyfikowanych obserwacji z
wyróżnioną klasą względem wyników losowych (odzwierciedlających proporcję wyróżnio-
nej klasy w zbiorze danych). Wykres Lift Chart ukazuje skuteczność predykcji jednej z
klas względem części całego zbioru danych. Wartości krzywej są uporządkowane malejąco
według empirycznych prawdopodobieństw predykcji. Z tej przyczyny krzywa Lift ma trend
malejący (nie jest malejąca w ścisłym sensie!) wraz ze wzrostem wolumenu bazy danych.
Hipotetyczny wykres Lift Chart jest przedstawiony na rysunku 5.3.
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Rysunek 5.3: Wykres „Lift Chart”

Gain Chart (lub pełniej Cumulative Gains Chart) jest krzywą pokazującą skumulowaną
skuteczność predykcji wybranej klasy względem wolumenu całego zbioru danych (rysunek
5.4). Na osi OY jest przedstawiony procent poprawnej predykcji wybranej klasy. Oś OX
odzwierciedla rosnący wolumen bazy – uporządkowany malejąco względem prawdopodo-
bieństw empirycznych predykcji (podobnie jak w przypadku krzywej Lift).

Obie krzywe, Lift i Gain Chart, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach biznesu. Jest
to spowodowane częstą potrzebą prezentacji poziomu predykcji wybranej klasy względem
całego wolumenu bazy danych. Przykładowo, w marketingu wyróżniona klasa decyzyjna
jest często utożsamiana z tzw. grupą docelową względem uniwersum konsumentów. Cały
zbiór danych tworzy w takim przypadku wolumen bazy danych konsumentów z wieloma
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Rysunek 5.4: Wykres „Gain Chart”

atrybutami. W tej sytuacji, Lift Chart będzie określał bezpośredni zysk zastosowania mo-
delu predykcyjnego (scoringowego - według terminologi marketingowej) dla wybranych
decyli bazy danych. Natomiast, Gain Chart będzie mierzył łączny skumulowany zysk z
klasyfikacji dla wybranego wycinka bazy.

Macierze klasyfikacji dla wielu klas W sytuacji, gdy zadanie uczące polega na identy-
fikacji więcej niż dwóch klas, wyniki można zaprezentować również w oparciu o dwuwymia-
rową macierz klasyfikacji. Macierz taką nazywa się też czasem macierzą pomyłek (confusion
matrix ). Wiersze reprezentują klasy obserwowane (oczekiwane), natomiast poszczególne
kolumny stanowią klasy nadawane przez klasyfikator (przewidywane) – podobnie jak w
przypadku dwóch klas. Wartości, które nie znajdują się na diagonalnej są błędami pre-
dykcji. Macierz pozwala na szczegółową analizę dokładności przewidywania klasyfikatora
dla ustalonych progów klasyfikacji. Oprócz łącznego błędu predykcji, przy wykorzystaniu
macierzy można kontrolować także procent poprawnych identyfikacji obserwacji należących
do poszczególnych klas decyzyjnych.

Macierze kosztów Stosuje się je w zadaniach, w których błędów predykcji klas nie trak-
tujemy równoważnie. Taka sytuacja często występuje w problemie tzw. niezrównoważonych
klas, gdy dysproporcja liczebności klas decyzyjnych jest duża. Wtedy, wzorzec błędu klasy-
fikacji możemy zapisać w postaci reguły za pośrednictwem macierzy podobnej do macierzy
pomyłek (lub macierzy klasyfikacji). Oto hipotetyczny przykład:
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Wartości przewidywane
klasa A klasa B klasa C

Wartości obserwowane klasa A 0 2 2
klasa B 1 0 1
klasa C 1 1 0

Na diagonalnej znajdują się zera – wskazujące na brak błędu predykcji, gdy dowol-
nej obserwacji z klasy A przyporządkowujemy (w wyniku predykcji) klasę A, klasie B –
klasę B, itd. W sytuacji typowej, gdy błędne przypisania klas traktujemy we wszystkich
przypadkach równo, w macierzy poza diagonalną znajdują się te same wartości, najczęściej
równe 1 (co jest wartością błędu klasyfikacji pojedynczej obserwacji). Jeśli zadanie wymaga
przyjęcia bardziej zróżnicowanego wzorca błędów, to wartości macierzy, poza diagonalną,
zamieniamy według konkretnej potrzeby. Na przykład, w powyższej tabeli niepoprawna
klasyfikacja obserwacji z klasy A została uznana za poważniejszą – koszt takiej pomyłki
wynosi 2 – odpowiada błędnemu przypisaniu do klasy B lub C. Pozostałe pomyłki są liczone
za 1 punkt.
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Rozdział 6

Zbiory danych użyte w

eksperymentach

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną zbiory danych użyte w eksperymentach
numerycznych przeprowadzonych w dalszej części rozprawy. Wszystkie zbiory danych, poza
przykładami „Dochód” i „ROP”, pochodzą z dobrze znanego internetowego repozytorium
danych do testowania algorytmów uczenia maszynowego, dostępnych za pośrednictwem
portalu http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html.

Tabela 6.1: Charakterystyka zbiorów danych wykorzystanych w eksperymentach klasyfika-
cyjnych

Liczba i typ Liczba Liczba
Numer Nazwa zbioru atrybutów klas rekordów Rok powstania
1 Monk 1 6 nominalnych 2 556 1992

2 SPECT Heart 22 nominalne 2 267 2001

3 Tic-tac-toe 9 nominalnych 2 958 1991

4 PIMA Diabetes 8 numerycznych 2 768 1990

5 Sonar 60 numerycznych 2 208 1988

6 Ionosphere 34 numeryczne 2 351 1989

7 Iris 4 numeryczne 3 150 1988

8 Wine 13 numerycznych 3 178 1991

9 Glass 10 numerycznych 6 214 1987

11 nominalnych,
10 Dochód 22 numeryczne 2 1936 2012

14 nominalnych,
11 ROP 14 numerycznych 2 639 2012

Wybrane zbiory wzorcowe zostały dopasowane do potrzeb przeprowadzanych badań.
Część z nich (4-9 w tabeli 6.1) została także użyta ze względu na możliwość porównania
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miękkich drzew intuicjonistycznych z opublikowanymi wynikami miękkich drzew SDT [76].
Drzewa miękkie są konstruowane do przetwarzania atrybutów numerycznych, stąd więk-

szość użytych zbiorów, 4-11 w tabeli 6.1, zawiera jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część
takich atrybutów. Użycie dodatkowych zbiorów – posiadających wyłącznie atrybuty nomi-
nalne, 1-3 w tabeli 6.1, jest podporządkowane potrzebom rozdziału 7, który został poświę-
cony porównaniu informacyjnych miar intuicjonistyczych: entropii i miary K.

Istotną charakterystyką wykorzystanych zbiorów danych jest nie występowanie braków
(nie wypełnionych wartości, luk) w ich atrybutach. Na tym etapie testów drzewa IFS jest
to zaletą. Nie powoduje bowiem konieczności użycia dodatkowych procedur, które mogłyby
być dystraktorami przy porównaniu skuteczności drzewa intuicjonistycznego z innymi al-
gorytmami lub wobec testów zastosowania różnych parametrów w procesie klasyfikacji.
Wpływ dodatkowych metod, które musiałyby zostać zaimplementowane w przypadku uży-
cia danych z brakami, byłby niekorzystny dla procesu kontroli podstawowych funkcji pre-
dykcyjnych drzewa IFS, co jest głównym celem eksperymentów.

Poniżej zostaną krótko opisane wykorzystane zbiory. Dodatkowy opis danych, z wyjąt-
kiem przykładów „Dochód” i „ROP”, można znaleźć w internecie za pośrednictwem adresu
podanego na początku rozdziału.

1. „Monk 1” – jest jednym z bardziej znanych zbiorów benchmarkowych. Zbiór posiada
6 nominalnych atrybutów (a1, ..., a6). Pierwsza klasa charakteryzuje rekordy, w któ-
rych a1 = a2 lub a5 = 1. Dla pozostałych przypadków przypisywana jest druga klasa.
Tabela liczy 556 obserwacji, a klasy decyzyjne podzielone są w równej proporcji.

2. „SPEC Heart” – przedstawia diagnozę kardiologiczną przy pomocy zdjęć tomografii
komputerowej. Liczba binarnych atrybutów nominalnych (przetworzonych ze zdjęć)
wynosi 22. Zbiór liczy 267 obserwacji i charakteryzuje się proporcją klas decyzyjnych:
212:55.

3. „Tic-tac-toe” – obrazuje znaną grę „Kółko i krzyżyk”. Dziewięć atrybutów nominal-
nych odpowiada oznaczeniom pól szachownicy: 0 – polu pustemu, 1 – zawierającemu
krzyżyk lub 2 – zawierającemu kółko. W przedstawionym scenariuszu, krzyżyk (x)
zaczyna grę pierwszy. Wyróżniona klasa decyzyjna odpowiada zwycięstwu krzyżyka
względem innych przypadków (zwycięstwo kółka, brak rozstrzygnięcia). Tabela liczy
958 obserwacji, przy czym proporcje obu klas wynoszą ok.: 65% do 35%.

4. „PIMA Diabetes” – przedstawia tabelę danych klinicznych pacjentów z plemienia
indian w USA, u części których stwierdzono cukrzycę. Tabela składa się z 8 czyn-
ników diagnostycznych stanowiących atrybuty numeryczne, na podstawie których
klasyfikujemy obserwacje (pacjentów) do jednej z dwóch klas – chorych (diabetes)
lub zdrowych (not diabetes). Cały zbiór liczy 768 obserwacji, z czego 268 stanowią
rekordy reprezentujące osoby z cukrzycą.

5. „Sonar” – zestawia wyniki identyfikacji obiektów w wyniku charakterystycznego od-
bicia sygnału radaru: jedna klasa stanowi metalowy cylinder, a druga skałę. 60 nume-
rycznych znormalizowanych atrybutów odpowiada pomiarom czujników. Zbiór liczy
208 obserwacji z liczebnością klas: cylinder - 111 i skała - 97 przypadków.
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6. „Ionosphere” – zawiera wyniki odbić radaru w jonosferze. Zbiór liczy 34 atrybuty
numeryczne stanowiące parametry anten radaru i dwie klasy decyzyjne informujące o
typie struktur jonosfery. Zbiór danych posiada 351 obserwacji, zachowując proporcje
klas: 225:126.

7. „Iris” – jeden z najlepiej znanych zbiorów wzorcowych. Zawiera 3 klasy decyzyjne
odpowiadające różnym gatunkom irysów. Cztery atrybuty numeryczne przedstawiają
wielkość płatków kwiatów. Zbiór, przy równym rozkładzie klas, liczy 150 rekordów.

8. „Wine” – przedstawia obserwacje przypisane do 3 klas decyzyjnych reprezentujących
typy win. 13 atrybutów numerycznych odzwierciedla fizyczne i chemiczne cechy wina,
t.j.: ilość alkoholu, poziom flawin, intensywność koloru, barwę, itp. Łączna liczba
obserwacji wynosi 178, przy podziale klas według proporcji: 59:71:48.

9. „Glass” – tabela obrazuje klasyfikację 6 rodzajów szkła w oparciu o 10 atrybutów
numerycznych.1 Atrybuty wyrażają cechy chemiczne szkła t.j.: udział magnezu, alu-
minium, żelaza, itp. Zbiór liczy 214 rekordów, przy czym liczebność klas decyzyjnych
ustala proporcja: 70:76:17:13:9:29. Temat rozpoznawania szkła pochodzi z krymi-
nalistyki, gdzie rozbite szkło może służyć jako dowód poszlakowy w prowadzonych
śledztwach.

10. „Dochód” – przedstawia rzeczywisty zbiór danych marketingowych. Atrybuty no-
minalne i numeryczne opisują sytuację socjo-demograficzną i materialną polskich
konsumentów, którzy podali swoje dane w ankiecie internetowej. Wyróżnioną klasą
decyzyjną jest deklarowany dochód gospodarstwa domowego wynoszący powyżej 6
tys. zł netto. Często spotykaną sytaucją jest brak informacji o dochodzie w wypeł-
nionych ankietach, ponieważ osoby badane (z różnych względów) nie podają swo-
ich zarobków w spersonalizowanych formularzach służących do celów reklamowych.
Natomiast identyfikacja poziomu dochodów, szczególnie gdy może być wysoki, jest
istotna dla celów marketingu bezpośredniego. W celu szacowania dochodów wykorzy-
stuje się wartości innych zmiennych. Zbiór danych pochodzi od jednej z warszawskich
firm zajmującej się zbieraniem i analizowaniem danych konsumenckich – należącej
do Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Zbiór danych liczy 1936 rekordów, z
czego jedynie 93 reprezentują osoby o założonych wysokich dochodach – stanowi to
ok. 5% wolumenu.

11. „ROP” – jest zbiorem danych klinicznych przedstawiających opis noworodków –
wcześniaków. Wśród zmiennych znajdują się: podstawowe dane z metryki, ocena
zdrowia oraz medyczne czynności zabiegowe podejmowane w pierwszych chwilach
życia dziecka. Zbiór liczy 14 atrybutów nominalnych (m.in. płeć, typ porodu, prze-
prowadzenie zabiegów intubacji, masażu serca, itp.) i 14 atrybutów numerycznych
w tym, m.in: ocena noworodka według skali APGAR, wartości podawanego tlenu,
wiek ciążowy, masa ciała, itp. Zadaniem klasyfikacyjnym jest poprawna identyfi-
kacja retinopatii wcześniaków (ROP). Retinopatia wcześniaków to choroba oka, w

1W oryginalnym zbiorze danych nie ma klasy o nr „4”
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wyniku której u niektórych dzieci dochodzi do nieprawidłowego rozwoju siatkówki.
Retinopatia może pojawić się między 5 a 15 tygodniem życia. Zbiór liczy 639 przy-
padków, w tym 62 ze zdiagnozowaną (w czasie późniejszym niż pobrane wskaźniki
diagnostyczne) retinopatią. Zbiór został udostępniony dzięki życzliwości doktorantek
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Agnieszki Góralskiej i mgr med.
Joanny Puskarz. Zbiór jest wykorzystywany, przy współpracy naukowej autora roz-
prawy z lekarzami-badaczami, do identyfikacji nowych czynników diagnostycznych u
noworodków-wcześniaków.
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Rozdział 7

Porównanie intuicjonistycznych miar

podziału węzłów w drzewie IFS

Zamierzeniem tego rozdziału jest przedstawienie rezultatów badań dotyczących różnic po-
między dwiema miarami intuicjonistycznymi – entropią i miarą K. Główna część analizy
dotyczy konsekwencji użycia obu miar IFS w procesie decyzyjnym, który jest charaktery-
styczny dla drzew klasyfikacyjnych.

Porównanie miar rozpoczniemy od przedstawienia dobrze znanego przykładu klasyfika-
cyjnego „Dane pogodowe” (Weather dataset) Quinlana [81]. Zbiór został ponownie przywo-
łany w publikacji Szmidt, Kacprzyka i Bujnowskiego [102], w którym zdefiniowana została
również miara K. Poprzez ten prosty przykład pokazujemy możliwość zastosowania miary
K jako rozwiązania alternatywnego do entropii IFS. Obserwacje z tego przykładu uogól-
niamy następnie do bardziej uniwersalnych wniosków, które dotyczą uzyskiwanych różnic
wartości miar IFS w odniesieniu do rozkładu klas względem kategorii atrybutów decyzyj-
nych.

W kolejnym kroku prezentujemy wyniki eksperymentu numerycznego ukazującego zależ-
ność wartości miar intuicjonistycznych względem błędu klasyfikacji. W tym celu generujemy
liczną próbę losowych macierzy przedstawiających atrybuty z rozkładem klas decyzyjnych
pomiędzy kategoriami, co obrazuje proces podziału węzła w drzewie decyzyjnym. Wyniki
tego badania przybliżają naturę dwóch porównywanych miar intuicjonistycznych. W tym
przykładzie jako funkcji odniesienia używamy również entropii klasycznej. Dzięki temu po-
kazujemy różnice wynikające z użycia alternatywnych miar intuicjonistycznych wględem
standardowo używanej funkcji oceny informacji.

Obok analitycznego fragmentu niniejszego rozdziału, w którym wykorzystujemy m.in.
losowo wygenerowane atrybuty, w kolejnej jego części koncentrujemy się na eksperymentach
przeprowadzonych w oparciu o różne powszechnie znane zbiory wzorcowe. W tej części
porównywane są nie poszczególne węzły, ale trafność klasyfikacji całych drzew decyzyjnych,
w których stosowane są miary intuicjonistyczne.

65



7.1 Przykład Weather dataset Quinlana

Zbiór danych Quinlana zawiera 14 obserwacji obrazujących wpływ cech pogody na podjęcie
binarnej decyzji o grze na powietrzu (Play: Yes-Possitive/No-Negative). Zbiór posiada 4
atrybuty (przedstawione w kolumnach), na podstawie których należy dokonać poprawnej
predykcji klasy decyzyjnej znajdującej się w ostatniej kolumnie. Dane przedstawione są w
tabeli 7.1.

Tabela 7.1: Zbiór Weather dataset - Quinlan, [81]

Nr Outlook Temperature Humidity Windy Play

1. sunny hot high false N
2. sunny hot high true N
3. overcast hot high true P
4. rain mild high false P
5. rain cool normal false P
6. rain cool normal true N
7. overcast cool normal true P
8. sunny mild high false N
9. sunny cool normal false P

10. rain mild normal false P
11. sunny mild normal true P
12. overcast mild high true P
13. overcast hot normal false P
14. rain mild high true N

Preferowanymi atrybutami do pierwszego podziału korzenia są Outlook i Humidity,
które znacząco przeważają pod względem trafności klasyfikacji w odniesieniu do pozosta-
łych atrybutów. Poniżej skupimy uwagę tylko na tych dwóch zmiennych.

Agregacja tabeli 7.1 względem klas decyzyjnych i kategorii atrybutów prowadzi do na-
stępujących liczebności i częstości względnych:

Outlook Humidity
sunny overcast rain high normal

Liczebność P 2 4 3 3 6
N 3 0 2 4 1

Outlook Humidity
sunny overcast rain high normal

Częstości P 0.222 0.444 0.333 0.333 0.667
względne N 0.600 0.000 0.400 0.800 0.200

W oparciu o częstości względne tworzymy modele rozmyte (tabela 7.2) dla każdej z klas
decyzyjnych w oparcu o metody Mass Assignment Theory (rozdział 3.3). Dalej, postępując
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za [93] (rozdział 4), uzyskujemy model IFS (tabela 7.3) – czyli współrzędne IFS dla każdej
kategorii atrybutów.

Tabela 7.2: Modele FS dla atrybutów Outlook i Humidity

Outlook Humidity
sunny overcast rain high normal

Modele FS Pos+ 0.667 1.000 0.889 0.667 1.000
Pos− 1.000 0.000 0.800 1.000 0.400

Tabela 7.3: Model IFS dla atrybutów Outlook i Humidity

Outlook Humidity
sunny overcast rain high normal

Model IFS µ 0.000 1.000 0.200 0.000 0.600
ν 0.333 0.000 0.111 0.333 0.000
π 0.667 0.000 0.689 0.667 0.400

W odniesieniu do uzyskanego intuicjonistycznego modelu rozmytego, możemy prześle-
dzić w tabeli 7.4 wyniki entropii IFS oraz miary K dla poszczególnych atrybutów i ich
kategorii (rezulaty będziemy podawać w postaci dopełnienia miary K: K ′ = 1−K).

Tabela 7.4: Miary IFS dla atrybutów Outlook i Humidity

Outlook Humidity
sunny overcast rain high normal

Miary IFS E 0.667 0.000 0.900 0.667 0.800
K ′ 0.667 0.000 0.794 0.667 0.800

łącznie E 0.560 0.533
łącznie K’ 0.522 0.533

Analizując wyniki intuicjonistycznych miar w tabeli 7.4, obserwujemy różnicę wyni-
ków entropii i K ′ w odniesienu do kategorii „rain” atrybutu Outlook. Różnica ta wpływa
na łączny wynik każdej z miar, a w konsekwencji także na wybór atrybutu pierwszego
podziału:

• Outlook – przy decydowaniu w oparciu o miarę K (K ′)

• Humidity – przy ocenie z użyciem entropii IFS.
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Gdyby rozpatrywać tę decyzję opierając się na analizie błędów klasyfikacji, to w pierwszym
podziale wybór obu atrybutów byłby równie dobry – w obu przypadkach źle zaklasyfiko-
wane są po 4 obserwacje w węzłach-dzieciach. Nie jest łatwo rozstrzygnąć, która z miar
jest wobec tego lepsza. Wiadomo jedynie, że w przypadku zbioru „Weather dataset” wy-
bór atrybutu Outlook wpływa na powstanie krótszego drzewa niż wybór Humidity. W
obu tych sytuacjach drzewo pełne klasyfikuje poprawnie wszystkie obserwacje. Ale taka
kolejność rzeczy może nie powtórzyć się przy innym zbiorze danych.

Argumentem za wyborem entropii IFS i atrybutu Humidity może być preferencja atry-
butu o mniejszej liczbie kategorii, co jest np. stosowane w drzewie C4.5 Quinlana [84] przy
pomocy miary Gain Ratio. Miara ta dodaje poprawkę stosowaną przy użyciu klasycznej
entropii.

Przeanalizowana sytuacja, gdy miara K ′ przyjmuje niższą wartość niż entropia IFS,
dotyczyła tylko jednej kategorii atrybutu Outlook - „rain”, dla której reprezentacja IFS
była równa (µ, ν, π) = (0.200, 0.111, 0.689). W pozostałych przypadkach obie miary były
równe. Wyjaśnieniu różnic w ocenie atrybutów przy użyciu miar intuicjonistycznych będzie
poświęcony kolejny podrozdział.

7.2 Różnice w ocenie atrybutów nominalnych przy użyciu

miar IFS

W tym podrozdziale zajmiemy się przede wszystkim analizą atrybutów nominalnych o
2 kategoriach. Przy czym wnioski, które otrzymamy, są podobne dla przypadków oceny
atrybutów o więcej niż 2 kategoriach. Wyjaśnienia odnośnie uzyskiwanych wartości in-
tuicjonistycznych miar informacyjnych rozpocznie analiza rysunku 7.1 przedstawiającego
różnicę wartości entropii IFS i miary K ′ dla przestrzeni zbiorów IFS.

Obserwacja rysunku 7.1 ukazującego różnicę miar IFS oraz bezpośrednia analiza wzorów
entropii IFS (4.13) i miary K (4.14) prowadzi do wniosku o ich równości dla odpowiednich
wartości IFS reprezentowanych przez współrzędne (µ, ν, π):

• EIFS = K
′ <=> µ = 0 ∨ ν = 0

• µ = 0 ∨ ν = 0 => EIFS = K
′ = π.

Dzięki tej obserwacji oraz charakterystyce konstrukcji modelu IFS (rozdział 4), widocz-
nej również w tabeli 7.2, możemy podać warunek uzyskania równości entropii IFS i miary
K ′ dla dowolnej kategorii atrybutu:

Entropia IFS i miara K ′ są równe dla danej kategorii atrybutu, jeśli co najmniej jedna
z wartości modelu FS danej kategorii atrybutu, Pos+ lub Pos−, jest równa 1.

Zwróćmy uwagę, że taka sytuacja zachodzi zawsze dla co najmniej jednej z kategorii
każdego atrybutu. Jest to związane z tym, że w rozkładzie każdej z dwóch klas decyzyj-
nych względem kategorii atrybutów, najliczniej reprezentowana dla danej klasy kategoria
otrzyma wartość Pos+ = 1 lub Pos− = 1 (w zależności od przyjęcia notacji klas decyzyj-
nych: +/−).

Poniżej przedstawimy uniwersalne sytuacje dla atrybutów, które mają 2 kategorie. Wy-
starczą do tego dwa przypadki macierzy przedstawiające dwa odmienne typy atrybutów –
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Rysunek 7.1: Różnica pomiędzy miarami IFS, E −K ′, dla przestrzeni IFS

oznaczone dalej odpowiednio A i B. W poniższych tabelach przedstawimy kolejne wylicze-
nia prowadzące do wyznaczenia miar IFS. Rozpoczniemy od razu od modeli FS. Należy
jedynie przypomnieć, że wartość 1 w modelu FS uzyskuje kategoria, która najliczniej re-
prezentuje daną klasę decyzyjną.

Tabela 7.5: Modele FS dla dwóch typów atrybutów z dwiema kategoriami

Atrybut A Atrybut B
kat. 1 kat. 2 kat. 1’ kat. 2’

Modele FS Pos+ 1 a 1 a′

Pos− b 1 1 b′,

gdzie: a, a′, b′ ∈ [0, 1], b ∈ [0, 1).

Tabela 7.6: Model IFS dla dwóch typów atrybutów z dwiema kategoriami

Atrybut A Atrybut B
kat. 1 kat. 2 kat. 1’ kat. 2’

Model IFS µ 1− b 0 0 min{a′/(a′ + b′), 1− b′}
ν 0 1− a 0 min{b′/(a′ + b′), 1 − a′}
π b a 1 max{0, a′ + b′ − 1}
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Tabela 7.7: Miary IFS dla dwóch typów atrybutów z dwiema kategoriami

Atrybut A Atrybut B
kat. 1 kat. 2 kat. 1’ kat. 2’

Miary IFS E b a 1 E(kat2′)
K ′ b a 1 K ′(kat2′).

Miary E(kat2′) i K(kat2′) są wyliczane odpowiednio wg wzorów (4.13) i (4.14). Mamy
też zależność K ′(kat2′) < E(kat2′), jeśli a′, b′ ∈ (0, 1), co wynika wprost z analizy wzorów
obu funkcji i rysunku 7.1.

Z przeprowadzonych w tabelach 7.5 – 7.7 operacji wnioskujemy, że wśród atrybutów o
dwóch kategoriach, dla jednego z typów (ozn. przez Atrybut A) otrzymamy równe wartości
entropii intuicjonistycznej i miary K ′, zaś dla typu drugiego (ozn. przez Atrybut B) – en-
tropia IFS będzie wyższa niż miara K ′. Pierwszy z typów, przedstawiony przez Atrybut A
ukazuje sytuację, gdy kategorii 1 odpowiada większa (lub równa) liczba obserwacji z pierw-
szej klasy decyzyjnej, a kategorii 2 – większa liczba obserwacji z drugiej klasy decyzyjnej.
Drugi z typów jest charakterystyczny dla sytuacji, gdy kategorii 1’ Atrybutu B odpowiada
proporcjonalnie zarówno większa część obserwacji z klasy pierwszej, jak i większa część ob-
serwacji z klasy drugiej. Jedynie dla tego typu, reprezentowanego przez Atrybut B, miara
entropii IFS będzie wyższa niż miara K ′ – i to tylko dla kategorii 2’. Warto zauważyć,
że ocena kategorii 2’ będzie mieć mniejsze znaczenie w łącznej ocenie atrybutu względem
kategorii 1’. Jest to spowodowane mniejszą licznością obserwacji z kategorią 2’ niż 1’, stąd
i niższą jej wagą. Analogię przeprowadzonego zestawienia atrybutów i kategorii względem
klas można znaleźć w generowaniu podziału węzła ostrego drzewa decyzyjnego, w którym
dane kategorie tworzą węzły potomne.

Dla sytuacji atrybutów nominalnych z większą liczbą wartości niż 2, możemy również
wnioskować, że dla co najmniej jednej z kategorii ocena obu intuicjonistycznych miar bę-
dzie równa. Również dla tych przypadków będzie zachodzić (oczywista) ogólna nierówność
K ′(kati) ¬ E(kati), i = 1, ...,m, gdzie m jest liczbą kategorii dowolnego atrybutu nomi-
nalnego.

Dalsze różnice miar intuicjonistycznych w odniesieniu do błędu klasyfikacji zostaną
przedstawione w następnym podrozdziale.

7.3 Analiza miar intuicjonistycznych względem błędu klasy-

fikacji

W niniejszym podrozdziale przedstawiona zostanie charakterystyka miar IFS w kontekście
decyzji podejmowanych przy podziale węzłów drzewa klasyfikacyjnego. W tym celu zostanie
zaprezentowany szeroki zbiór przykładów decyzyjnych wygenerowanych w sposób losowy.
Poniżej opiszemy założenia i rozwiązania operacyjne przeprowadzonego badania.

Wylosowana została próba macierzy Mi, i = 1, . . . , n o rozmiarze 2 × m takich, że
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suma wszystkich elementów każdej macierzy jest równa 1. Macierze przedstawiają sytu-
ację decyzyjną w zadaniu klasyfikacji dwóch klas przy wykorzystaniu losowego atrybutu
o m-kategoriach. Elementy macierzy zawierają proporcje wspierające odpowiednie klasy
decyzyjne dla danych wartości atrybutu. Macierze składające się z elementów pj,k, j =
1, 2, k = 1, . . . ,m przedstawiają się następująco:

Atrybut losowy
Kategoria 1 Kategoria 2 ... Kategoria m

klasa „1” p1,1 p1,2 ... p1,m
klasa „2” p2,1 p2,2 ... p2,m,

przy czym
∑m
k=1(p1,k + p2,k) = 1.

Każda macierz Mi powstaje z macierzy wyjściowej M ′i . Elementy macierzy M ′i są lo-
sowane niezależnie od siebie z rozkładu jednostajnego z przedziału (0, 1), a następnie są
podzielone przez sumę wszystkich jej elementów – tym samym tworząc macierz Mi. Takie
rozwiązanie pozwala na przedstawienie prawie dowolnej sytuacji decyzyjnej (zbliżonej w
sensie granicznym do każdej sytuacji) przy rozważaniu atrybutów nominalnych. Cechami
tego podejścia są: uniwersalizm sytuacji decyzyjnych poprzez prezentację typów, które de
facto wyrażają macierze Mi oraz ujednolicenie skali błędu predykcji. Dla przykładu, ma-
cierze M ′1 = [1, 2; 1, 2] oraz M

′
2 = [2, 4; 2, 4] będą stanowić jeden typ macierzy decyzyjnej

M1 = M2 = [1/6, 1/3; 1/6, 1/3] i dadzą przez to ten sam wyskalowany błąd klasyfikacji.
Warto zauważyć, że brak dodatkowych założeń wzgledem losowanych elementów macierzy
może powodować powtarzalność niektórych wyników miar intuicjonistycznych lub domi-
nantę niektórych przedziałów osiąganych przez te miary – nie będzie to jednak miało
wpływu na wnioski, które chcemy przedstawić przy pomocy tego badania.

Każda z uzyskanych macierzy Mi, i = 1, ..., n, ukazuje według naszych zamierzeń sy-
tuację decyzyjną, w związku z czym – można jej przypisać błąd klasyfikacji. Naszym od-
niesieniem są liście drzew decyzyjnych. W standardowym modelu drzewa w przypadku
dwóch klas, liściowi drzewa przypisujemy daną klasę decyzyjną wtedy, gdy liczba obserwa-
cji wspierajacych tę klasę jest wyższa niż wsparcie udzielone drugiej klasie. W kontekście
błędu predykcji najmniej korzystną jest sytuacja, gdy w liściu wsparcie dla obu klas dzieli
się po połowie – wtedy błąd klasyfikacji jest maksymalny i sięga 50%. W idealnym roz-
wiązaniu błędu nie ma wcale. W naszym badaniu nawiążemy do tego prostego głosowania,
gdyż poprzez analogię, każda macierz Mi ma odpowiadać pojedynczemu liściowi w modelu
drzewa decyzyjnego.

Obok policzenia błędu predykcji, dla każdej macierzy Mi, i = 1, ..., n, wyznaczone zo-
staną również miary intuicjonistyczne: entropia i miara K – w wersji dopełnienia do 1, czyli
K ′. Jako wzorzec, sprawdzimy także wartości klasycznej entropii – da nam to odpowiedź,
w jakim zakresie nasze miary IFS różnią się od standardowego wskaźnika jednorodności
informacji.

Parametr liczności losowej próby wyznaczamy na n = 10000, co stanowi liczną reprezen-
tację. Na początku przeanalizowana zostanie klasyfikacja z dwiema kategoriami atrybutu.
W związku z tym, zostaną wygenerowane macierze o wymiarach 2 × 2. Każdą macierz
Mi odwzorujemy na płaszczyźnie w postaci punktu względem dwóch wymiarów: błędu
klasyfikacji – na osi OX i wartości miary informacji – na osi OY.
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Rysunek 7.2: Miara entropii IFS względem błędu klasyfikacji – dla zadania decyzyjnego z
udziałem 2 klas i atrybutu o 2 kategoriach
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Rysunek 7.3: Miara K ′ względem błędu klasyfikacji – dla zadania decyzyjnego z udziałem
2 klas i atrybutu o 2 kategoriach
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Rysunek 7.4: Miara entropii klasycznej względem błędu klasyfikacji – dla zadania decyzyj-
nego z udziałem 2 klas i atrybutu o 2 kategoriach

Na rysunkach 7.2, 7.3 i 7.4 zaprezentowane zostały po kolei wyniki dla trzech miar:
entropii IFS, miary K ′ i entropii klasycznej. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na
różnicę pomiędzy miarami intuicjonistycznymi a entropią klasyczną. Jak widzimy, wartości
entropii klasycznej względem błędu klasyfikacji rozkładają się dość regularnie. Wyniki są
explicité związane ze wzorem funkcyjnym wyrażającym ważoną entropię w liściu ostrego
drzewa decyzyjnego:

∑m
k=1wk(−aklog(ak)−(1−ak)log(1−ak)), gdzie ak = p1,k/(p1,k+p2,k)

jest proporcją jednej z dwóch klas, zaś wk = p1,k + p2,k jest liczebnością danej kategorii
atrybutu – stanowiąc wagę.

W odróżnieniu od skoncentrowanej postaci entropii klasycznej względem błędu klasyfi-
kacji (rysunek 7.4), wyniki tej samej zależności dla miar intuicjonistycznych (rysunki 7.2
i 7.3) przedstawiają zbiór elementów zdecydowanie bardziej rozproszony. Przeciwnie – en-
tropia klasyczna wydaje się być silnie skorelowana z błędem klasyfikacji, choć nie jest to
korelacja ściśle liniowa.

Największa widoczna różnica pomiędzy miarami IFS a entropią klasyczną dotyczy nie-
których przypadków, dla których notujemy niski błąd klasyfikacji. Dla tych obserwacji
(czyli atrybutów podziału klas reprezentowanych przez macierze) entropia klasyczna przyj-
muje niskie wartości, zaś miary IFS, przeciwnie – są wysokie. Jako przykład możemy podać
macierz losową o nr 182, o następującej postaci:

M182 =

[

0.1619 0.8260
0.0016 0.0105

]

.
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Tej macierzy przyporządkowane są odpowiednie wartości miar informacji i błąd predykcji:

Entropia IFS Miara K ′ Entropia klasyczna Błąd klasyfikacji
0.972 0.904 0.094 0.012

Przedstawiony przypadek zaznaczony został odrębnym kolorem jako punkt: (0.012, 0.972)
– na rysunku 7.2, (0.012, 0.904) na rysunku 7.3 i (0.012, 0.094) na rysunku 7.4. Entro-
pia klasyczna w przypadku omawianego atrybutu identyfikuje niski błąd klasyfikacji: obu
kategoriom atrybutu przyporządkowana zostaje klasa „1” Równolegle – klasa „2” ma nie-
wielką liczebność, stąd sumaryczny błąd predykcji wychodzi również niski. Przy tej opartej
na entropii klasycznej ocenie badanego hipotetycznego atrybutu, preferencja wyboru tego
atrybutu do zastosowania przy podziale byłaby dość wysoka. Zwróćmy uwagę, że przepro-
wadzona walidacja prawie całkowicie pomija rozkład klasy zdominowanej (mniej licznej).
Ogólna proporcja klasy „1” do klasy „2”, czyli (p1,1 + p1,2)/(p2,1 + p2,2) wynosi ok. 82, zaś
rozkład tych klas względem kategorii 1 i 2 jest równy odpowiednio: p1,1/p2,1 = 101 oraz
p1,2/p2,2 = 79. Zatem podział, który przedstawia macierz M182, nie zmienia istotnych pro-
porcji klasy 2, a więc nie zmienia zasadniczo proporcji klasy 1, czyli w rzeczywistości wnosi
bardzo małą wartość klasyfikacyjną. W przeciwieństwie do entropii klasycznej, odmienną
informację i ocenę względem omawianego hipotetycznego podziału dostarczają systemowi
decyzyjnemu właśnie miary IFS – wskazując go jako niekorzystny, bo nie wnoszący istotnie
nowego – bardziej homogenicznego rozkładu klas.

Wrażliwość miar IFS zarówno na wysokie wartości błędu klasyfikacji, jak i poprawną
predykcję klas mniej licznych, powoduje oglądany na rysunkach 7.2 i 7.3 specyficzny roz-
rzut wartości tych miar względem błędu klasyfikacji. Na rysunku 7.5 prezentujemy miary
intuicjonistyczne w ujęciu ich średnich i odchylenia standardowego – przeprowadzone dla
wąskich przedziałów błędu klasyfikacji o szerokości 0.025.

Na wykresie 7.5 średnie wartości miar wyrażone są przy pomocy krzywej ciągłej (śred-
nie są połączone odcinkami). Natomiast wielkość odchyleń standardowych jest ukazana
poprzez odcinki o orientacji wertykalnej. Widać dla wszystkich 20 przedziałów, dla których
przeprowadzono pomiar, że średnia wartość entropii IFS jest wyższa niż średnia wartość
miary K ′. Jest to obserwacja zgodna z naszą analizą przeprowadzoną w poprzednim pod-
rozdziale. Dodatkowo, widzimy dzięki analizie rysunku 7.5, że różnica średniej entropi IFS
i średniej K ′ wzrasta dla przedziałów reprezentujacych wyższy błąd klasyfikacji, szczegól-
nie dla wartości błędu powyżej ok. 0.35. Zauważmy również, że odchylenie standardowe
entropii IFS jest trochę wyższe niż odchylenie miary K ′, z wyjątkiem przedziałów o naj-
wyższym błędzie, tzn. powyżej 0.45, dla których rozrzut entropii IFS silnie maleje wraz ze
wzrostem błędu klasyfikacji. Przy tym dla najwyższych błędów klasyfikacji (powyżej 0.4)
odchylenie standardowe miary K ′ maleje bardzo nieznacznie względem wzrostu błędu i
staje się wyższe niż odchylenie standardowe entropii IFS.

Na rysunku 7.6, obok średnich miar IFS dla przedziałów błędu klasyfikacji, dołączyliśmy
również średnie dla klasycznej entropii.

Przedstawione krzywe średnich IFS w kontraście do średnich entropii klasycznej ukazują
zróżnicowaną charakterystykę obu typów miar. W szczególności, największe różnice warto-
ści zauważamy przy niskim błędzie klasyfikacji, ok. [0, 0.1], gdzie miary IFS osiągają średnio
wartości w zakresie ok. 0.4-0.5 i nie rosną jednostajnie. Wskazuje to na obecność sporej
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Rysunek 7.5: Średnie i odchylenia standardowe miar IFS względem przedziałów błędu
klasyfikacji w zadaniu z 2 klasami decyzyjnymi i atrybutem o 2 kategoriach
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Rysunek 7.6: Średnie miar IFS i klasycznej entropii względem przedziałów błędu klasyfikacji
w zadaniu z 2 klasami decyzyjnymi i atrybutem o 2 kategoriach
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liczby przypadków atrybutów, które cechuje niski błąd klasyfikacji, lecz które pomimo tego
nie zmieniają istotnie, z punktu widzenia wzrostu informacji decyzyjnej, proporcji klas w
obrębie swoich kategorii. Natomiast entropia klasyczna w zakresie całej dziedziny błędu
klasyfikacji rośnie – przyjmując wartości średnie w zakresie ok. (0.1, 1) dla sprawdzanych
przedziałów błędu. Zauważmy, że dla wyższych wartości błędu klasyfikacji, obie średnie
miary IFS rosną względnie liniowo. Przy tym wszystkie analizowane miary w najwyższym
przedziale błędu klasyfikacji (0.475, 0.500) osiągają następujące wartości:

Entropia IFS Miara K ′ Entropia klasyczna
0.975 0.922 0.998.

Widać na tym przykładzie, że miara K ′ dopuszcza obniżenie najwyższej kary dla atry-
butów decyzyjnych o najwyższym błędzie klasyfikacji ze względu na inne własności. Jak
wnioskowaliśmy na podstawie analizy tabel 7.5, 7.6, 7.7, różnice pomiędzy entropią in-
tuicjonistyczną a miarą K ′ mogą dotyczyć jedynie kategorii (jednej z dwóch) o mniejszej
liczbie obserwacji. Analiza rysunku 7.6 pokazuje, że większa rozbieżność pomiędzy miarami
IFS dotyczy szczególnie przypadków o wysokim błędzie klasyfikacji.

Poniżej zbadamy przypadki atrybutów o podobnym – wysokim błędzie klasyfikacji i
charakteryzujących się różnymi wynikami badanych miar. W omawianej puli 10000 wy-
losowanych atrybutów otrzymaliśmy m.in. następujące dwa, które przedstawiają poniższe
macierze:

M175 =

[

0.2388 0.2390
0.2566 0.2656

]

M166 =

[

0.0961 0.3787
0.1462 0.3789

]

Dla tych macierzy wyliczamy następujące wartości miar informacji oraz błędy predykcji:

Nr macierzy Entropia IFS Miara K ′ Entropia klasyczna Błąd klasyfikacji
175 0.992 0.991 0.999 0.478
166 0.934 0.846 0.993 0.475

Rezultaty wszystkich miar dla pierwszej macierzy o nr 175 są wysokie. Rzeczywiście, atry-
but, który prezentuje macierzM175, nie tworzy dobrego podziału. Proporcje klas w obrębie
kategorii atrybutu pozostają prawie bez zmian względem wyjściowego rozkładu klas decy-
zyjnych. Intersująco, w odniesieniu do pierwszego z analizowanych atrybutów, przedstawia
się ocena miar drugiego atrybutu reprezentowanego przez macierz M166. Zwróćmy uwagę,
że oba atrybuty mają wysoki i jednocześnie bardzo podobny błąd klasyfikacji, wynoszący
ok. 0.48. Zbliżona jest dla tych atrybutów również wartość entropii klasycznej. Natomiast
oceny miar intuicjonistycznych są niższe, przy czym największą różnicę wartości odnoto-
wujemy w przypadku miary K ′.

Zwróćmy uwagę, że macierz M166 jest analogiczna do typu wzorcowego Atrybutu B z
tabel 7.5, 7.6, 7.7. Poniżej przedstawimy szczegółowe wyliczenia prowadzące do intuicjoni-
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stycznych miar informacyjnych dla tego przypadku.

Atrybut M166
kat. 1 kat. 2

Modele FS Pos+ 0.405 1
Pos− 0.557 1

Model IFS µ 0.421 0
ν 0.579 0
π 0 1

Miary IFS E 0.727 1
K ′ 0.364 1

Widzimy, że wynik miary K ′ dla kategorii 1 omawianego atrybutu M166 jest dwukrot-
nie niższy niż wynik entropii IFS. Wskazania tego rezultatu są spójne z poczynionymi w
poprzednim podrozdziale wnioskami. Analiza tego przypadku wspiera wcześniej wniesione
spostrzeżenia, że miara K ′ jest bardziej niż entropia IFS czuła na proporcję klas decy-
zyjnych dla mniej licznej (podrzędnej) kategorii badanego atrybutu. Ten wniosek ma bez-
pośrednie konsekwencje przy budowie drzew decyzyjnych w oparciu o miary informacyjne
IFS, gdzie kategorie atrybutów tworzą nowe węzły potomne przy podziale węzła–rodzica.
Dzięki przeprowadzonej analizie i przedstawionym przykładom, rozumiemy lepiej, skąd
biorą się różnice w ocenie dwóch różnych atrybutów i co może mieć wpływ na preferencje
wyboru atrybutu podziału przy użyciu obu miar IFS.

Porównanie miar IFS dla atrybutów nominalnych o wielu kategoriach (k>2)
W uzupełnieniu do eksperymentu, w którym badaliśmy atrybuty o 2 kategoriach, spraw-
dzimy, w nieco mniejszym zakresie, sytuację atrybutów o większej liczbie wartości. Z prze-
prowadzonych analiz w rozdziale 7.2 wynika, analogicznie jak dla przypadku atrybutów o 2
kategoriach, że entropia IFS i miara K ′ będą się różnić między sobą wartościami jedynie w
obrębie mniej licznych kategorii. Innym zależnościom dla atrybutów z wieloma kategoriami
(k > 2) przyjrzymy się raz jeszcze, korzystając z eksperymentu badającego wartość miar
informacyjnych względem błędu klasyfikacji.

Zaprezentujemy dwa typy wykresów:

• Rysunki rozrzutu o numerach 7.7, 7.8 i 7.9, pokazujące wartości miar informacyjnych
względem błędów klasyfikacji

• Rysunek o numerze 7.10 ukazujący średnie wartości miar informacyjnych względem
przedziałów błędów klasyfikacji.

Oba typy rysunków będą się odnosiły do atrybutów z wybraną liczbą kategorii, wg kolejno-
ści: 3, 5 i 7. Atrybuty, podobnie jak w poprzednim eksperymencie, zostały wygenerowane
losowo w liczbie 10000 sztuk. Inne założenia badania pozostały również nie zmienione.

Przedstawione wykresy rozrzutu miar informacyjnych względem błędu klasyfikacji (ry-
sunki 7.7, 7.8 i 7.9) pokazują proces zawężania się zakresów rozwiązań – zarówno błędu
klasyfikacji, jak i wartości miar. Wraz ze wzrostem liczby kategorii atrybutu i procesem uni-
fikacji wartości miar IFS w relacji do błędu klasyfikacji, maleje odchylenie standarowe miar.
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Rysunek 7.7: Entropia IFS względem błędu klasyfikacji - dla zadania decyzyjnego z udzia-
łem 2 klas i atrybutami o liczbie kategorii (od lewej): 3, 5 i 7
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Rysunek 7.8: Miara K ′ względem błędu klasyfikacji - dla zadania decyzyjnego z udziałem
2 klas i atrybutami o liczbie kategorii (od lewej): 3, 5 i 7
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Rysunek 7.9: Entropia klasyczna względem błędu klasyfikacji - dla zadania decyzyjnego z
udziałem 2 klas i atrybutami o liczbie kategorii (od lewej): 3, 5 i 7
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Rysunek 7.10: Średnie wartości miar IFS i klasycznej entropii względem przedziałów błędu
klasyfikacji w zadaniu z 2 klasami i atrybutami o liczbie kategorii (od lewej): 3, 5 i 7
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Przy tym wciąż widoczna jest dość wysoka wartość średnich wartości miar (i odchylenia
standardowego) przy niskich wartościach błędu klasyfikacji. Widoczne jest to szczególnie
w okolicy błędu predykcji w pobliżu wartości 0.1 - dla liczby kategorii 3 i 5 oraz 0.15-0.2 -
przy 7 kategoriach atrybutu. Ta cecha – nadawanie niekorzystnej oceny atrybutom o niskim
błędzie, lecz także posiadającym niezadowalające rozkłady klas decyzyjnych – jest, jak to
zauważylismy wcześniej, bardzo charakterystyczna dla miar intuicjonistycznych i wyróżnia
je względem entropii klasycznej. Widzimy, że charakterystyka ta, w nieco łagodniejszej
formie, zachowuje się przy atrybutach z wieloma kategoriami (rysunek 7.10).

Preferencja wyboru atrybutu przy użyciu miar IFS
W konstrukcji drzewa decyzyjnego jednym z zasadniczych problemów jest wybór najlep-
szego atrybutu do podziału każdego węzła. W powstającym drzewie wykorzystujemy w
tym celu jedną z miar IFS – entropię lub miarę K. Odpowiedź na pytanie, czy w praktyce
stosować entropię IFS czy też miarę K, wciąż nie jest prosta do rozstrzygnięcia - różnice
pomiędzy nimi wydają się dość subtelne.

Pomocną informacją przy podejmowaniu decyzji o wyborze bardziej pasującej miary
IFS może być kwestia częstości występowania sytuacji, w których ocena jednej z miar
będzie preferowała pierwszy atrybut, podczas gdy druga miara będzie skłaniała do wyboru
atrybutu konkurencyjnego. Na podstawie wcześniejszych analiz wiemy, w jakich sytuacjach
jedna z miar będzie różnić się od drugiej dla tego samego atrybutu. Do wystąpienia różnicy
może dojść, gdy jedna z kategorii atrybutu jest dominująca (w sensie liczebności) dla
obu klas decyzyjnych jednocześnie. W takiej sytuacji inaczej oceniania jest przez miary
IFS proporcja klas w drugiej – mniej licznej (czyli zdominowanej) kategorii. Miara K
preferuje sytuacje, nawet kosztem dopuszczenia większego błędu klasyfikacji, w których
kategoria podrzędna (mniej liczna) utrzymuje korzystniejszą proporcję klas. Entropia IFS
nie jest tak wrażliwa odnośnie kategorii (czy też węzła) podrzędnego i przy dużym błędzie
klasyfikacji atrybutu nie zwiększy jego oceny z powodu podrzędnej kategori. Z tej przyczyny
identyfikujemy różnice dla obu miar IFS.

Odpowiedź na pytanie – jak czesto dochodzi do konfliktu przy jednoczesnej ocenie pary
atrybutów przy pomocy obu miar IFS, zależy oczywiście od konkretnego zbioru danych.
Aby zbliżyć się do odpowiedzi uniwersalnej, przeprowadziliśmy analizę atrybutów wylo-
sowanych wg schematu identycznego do wykorzystywanego wielokrotnie w tym rozdziale.
Będziemy rozpatrywać próbę atrybutów o liczności 1000. Z wylosowanej próby będziemy
sprawdzać wszystkie kombinacje par atrybutów (ozn. A i B), w celu identyfikacji takich
zestawień atrybutów, które spełniają jedną z następujących zależności:

E(A) > E(B) i K ′(A) < K ′(B)
lub

E(A) < E(B) i K ′(A) > K ′(B).

Rozpatrywanych kombinacji par jest do sprawdzenia 499500 (1000∗999/2). Będziemy przy
tym badać parametr liczby kategorii atrybutu nominalnego. W tabeli 7.8 przedstawiliśmy
wyniki proporcji znalezionych par spełniajacych jedną z powyższych nierówności wśród
wszystkich kombinacji par atrybutów, przy 30-krotnym powtórzeniu eksperymentu.
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Tabela 7.8: Procent konfliktowych ocen par atrybutów przy użyciu miar IFS

Procent konfliktów
2 5.58 ± 0.28
3 5.71 ± 0.21
4 6.07 ± 0.19

Liczba kategorii atrybutów 5 6.25 ± 0.23
6 6.41 ± 0.18
7 6.56 ± 0.22
10 6.68 ± 0.24

Widzimy, że procent preferencji konfliktowych obu miar IFS nie jest wysoki – mieści się
w przedziale ok. 5–7% dla wygenerowanych losowo atrybutów. Co jest interesujące, propor-
cja konfliktowych ocen nieznacznie rośnie wraz z liczbą kategorii atrybutów nominalnych.
Dzieje się tak mimo zawężenia zakresów błędów klasyfikacji atrybutów oraz wartości miar,
co zostało odnotowane przy okazji analizy miar IFS w oparciu o rysunki 7.7, 7.8, 7.9 i 7.10.

Dość niska proporcja par atrybutów konfliktowych w przeprowadzonym eksperymen-
cie oznacza, że różnice uzyskiwanych drzew decyzyjnych przy użyciu obu miar IFS dość
często mogą być nieznaczne (lub żadne). Oczywiście najwięcej będzie zależało od samego
zbioru danych. Liczba alternatywnych wyborów atrybutów będzie częstsza, gdy zbiór da-
nych będzie dysponował większą liczbą atrybutów lub gdy drzewo będzie odpowiednio
duże (mierząc jego rozmiar na podstawie liczebności liści). Zwróćmy uwagę, że im bliżej
korzenia nastąpi zamiana atrybutów (a więc i węzłów podziału) przy odmiennej preferencji
miar, tym bardziej różny może być wynik interpretacyjny i klasyfikacyjny wygenerowanego
drzewa.

Przykłady klasyfikacji drzew decyzyjnych przy użyciu obu miar IFS na zbiorach wzor-
cowych zostaną prześledzone w następnym podrozdziale.

7.4 Analiza wpływu miar intuicjonistycznych na wyniki pre-

dykcji drzew decyzyjnych na różnych zbiorach wzorco-

wych

W niniejszym podrozdziale przedstawimy wyniki klasyfikacji drzew decyzyjnych przy uży-
ciu badanych miar intuicjonistycznych. Drzewo decyzyjne jest modelem bardziej złożonym
i trudniejszym do oceny niż niezależna analiza poszczególnych atrybutów, którą przepro-
wadzaliśmy w poprzednich częściach tego rozdziału. Jednakże właśnie rzeczywiste pro-
blemy decyzyjne rozwiązujemy w sposób przybliżony poprzez narzędzia złożone, takie jak
drzewa decyzyjne. Analiza drzew w mniejszym stopniu umożliwia wychwycenie specyficz-
nych różnic pomiędzy miarami. Pozwala za to sprawdzić działanie miar w data-miningowej
praktyce, poprzez porównanie standardowych statystyk i wykresów mierzących trafności
klasyfikacji.
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Miary podziału mają podstawowe znaczenie ze względu na ocenę i pierwszeństwo wy-
boru danego atrybutu w drzewie decyzyjnym. Miara decyzyjna, która prowadzi do wy-
brania lepszego atrybutu – szczególnie tuż przy korzeniu drzewa – poprawia, obok wła-
ściwości klasyfikacyjnych, trafność interpretacyjną badanego zjawiska. Nie powinniśmy o
tym zapominać przy budowie drzew z użyciem miar intuicjonistycznych. Zauważyliśmy w
podrozdziale 7.3, że miary IFS nisko oceniają atrybuty, które pomimo niewielkiego błędu
klasyfikacji, nie wnoszą dużo w zakresie wzrostu homogeniczności rozkładu klas w węzłach-
potomkach.

Zwróćmy uwagę na jedną z cech drzewa decyzyjnego, którą można postrzegać jako wadę,
ale i zaletę jednocześnie, a którą warto mieć w pamięci przy porównywaniu ze sobą tych
modeli. Dla drzewa decyzyjnego o głębokości większej niż jeden poziom, wybór nieco „słab-
szego” atrybutu – jako wyższego w hierarchii (tzn. znajdującego się bliżej korzenia), może
być skutecznie zrekompensowany, a nawet uzyskać wyższą trafność klasyfikacji poprzez wy-
bór kolejnego atrybutu. Stąd, paradoksalnie, może się zdarzyć, że własności predykcyjne
finalnego drzewa (wygenerowanego przy użyciu względnie „słabszej” miary) mogą być lep-
sze niż statystyki klasyfikacji drzewa o teoretycznie „lepszej” mierze. Oczywiście budowa
drzew o głębokości równej jeden jest rzadka w praktyce, bo nie wykorzystuje zazwyczaj
mocy predykcyjnej pozostałych zmiennych. Z tego powodu, mimo większych trudności me-
todycznych, pozostaniemy przy ocenie drzew o typowej wielkości -– rzędu kilku poziomów
— najpopularniejszych i dających zazwyczaj największą trafność klasyfikacji.

Do przeprowadzenia analizy porównawczej wyników predykcji drzew z użyciem obu miar
IFS zostaną wykorzystane różne sytuacje eksperymentalne, które warunkuje dobór odpo-
wiednich benchmarkowych zbiorów danych. Zastosowane zostaną wzorcowe zbiory danych
o następujących charakterystykach:

• posiadające atrybuty nominalne i dwie klasy decyzyjne

• posiadające atrybuty numeryczne i dwie klasy decyzyjne

• posiadające atrybuty numeryczne i wiele klas decyzyjnych (k > 2)

Wyniki badań przeprowadzono w oparciu o 10-krotną kroswalidację powtórzoną 10-
krotnie (wg metody badawczej przedstawionej w rozdziale 5.1). Otrzymano dzięki temu
100 modeli drzew, w wariantach — oryginalnym (pełnym) i przyciętym. Należy zaznaczyć,
że dla dokładniejszego sprawdzenia obu miar IFS, odpowiednie pary drzew były trenowane
i testowane kolejno na tych samych podzbiorach danych. Uzyskane wyniki klasyfikacji zo-
stały następnie uśrednione i zaprezentowane dla obu typów drzew – pełnego i przyciętego.

W eksperymentach posłużono się następującymi miarami trafności predykcji:

• procentowi łącznej poprawnej klasyfikacji wszystkich obserwacji

• czułości predykcji względem poszczególnych klas, czyli procentowi poprawnie rozpo-
znanych obserwacji danej klasy wśród wszystkich obserwacji tej klasy

• polem powierzchni pod krzywą ROC - AUC ROC (dla zbiorów z 2 klasami)
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• średnimi wartościami czułości (TP Rate) dla ustalonych przedziałów specyficzności
(FP Rate) klasyfikatorów na podstawie analizy krzywych ROC (dla zbiorów z 2
klasami)

Szczególnego wyjaśnienia może wymagać ostatni z powyższych punktów. Wycinek pola
pod krzywą dla ustalonego przedziału specyficzności podzielony przez długość tego prze-
działu można interpretować, analogicznie do pola pod całą krzywą ROC, jako średnią
czułość klasyfikatora w tym zakresie specyficzności (co jest analogiczne do interpretacji
krzywej ROC w rozdziale 5.3).

Oprócz wymienionych miar, dodatkowo dla zbiorów z dwiema klasami, opracowane zo-
stały krzywe ROC. Przedstawione krzywe ROC powstały z uśrednienia 100 tabel czułości
i specyficzności na podstawie prób testowych, składających się na pojedyncze badanie eks-
perymentalne. Operację przeprowadzono uśredniając czułość dla ustalonych przedziałów
specyficzności o szerokości 0.5% stanowiących pokrycie całego zakresu [0, 1]. Dzięki temu
wyniki przedstawione na wykresach krzywych ROC odzwierciedlają rezultaty badań z ca-
łego eksperymentu. Są też spójne z wynikami mierzącymi średnie wartości czułości, które
zostały zawarte w towarzyszących tabelach porównawczych.

Zgromadzone wyniki klasyfikacji - dla obu miar IFS - zostały zweryfikowane symetrycz-
nym testem statystycznym t-Studenta w dwóch wersjach:

• dla obserwacji sparowanych - wg wzoru (5.1)

• dla obserwacji sparowanych - testem skorygowanym ze względu na użycie powtórzo-
nego planu kroswalidacyjnego eksperymentu - wg wzoru (5.2).

Przyjęliśmy ufność testów na poziomie 95%.
Istotne różnice średnich rezultatów klasyfikacji będą zaznaczane w następujący sposób:

• Jednym plusem (+) - dla różnicy wykazanej w teście zwykłym t-Studenta

• Dwoma plusami (++) - dla różnicy wykazanej w teście skorygowanym t-Studenta.

Test skorygowany (dla planu kroswalidacyjnego) jest bardziej rygorystyczny niż test zwy-
kły. Z rezultatu testu skorygowanego – wskazującego istotną różnicę średnich – wynika
także różnica sygnalizowana przez test zwykły.

Odpowiednie wartości testów dla zestawień w prezentowanych tabelach są zamieszczone
w Załączniku (11 rozdział pracy).

Wskaźniki trafności klasyfikacji przeprowadzonych testów zostały przedstawione w ta-
belach w postaci średniej i odchylenia standardowego z oznaczeniem: x̄± σ.

7.4.1 Wyniki dla zbiorów danych z atrybutami nominalnymi i z dwiema
klasami decyzyjnymi

Przedstawienie rezultatów badań rozpoczniemy od zbiorów z atrybutami (wyłącznie) nomi-
nalnymi. To podejście pozwala wyeliminować wybór parametru liczby trójkątów - tworzą-
cych granulację atrybutów numerycznych. Dzięki temu w bardziej jednoznacznym stopniu
można kontrolować wpływ wyboru miar intuicjonistycznych (entropii IFS i K) użytych w
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podziale węzła na wyniki klasyfikacyjne drzew decyzyjnych. Parametrem, który kontrolu-
jemy, jest głębokość drzewa. Sprawdzanie obejmuje głębokość drzewa – od 2 do 5 poziomów,
czyli de facto drzewa o małej i średniej wielkości. Taki przedział parametru wielkości odpo-
wiada częstym zastosowaniom praktycznym drzew decyzyjnych - używanych do procesów,
w których możemy interpretować kolejność atrybutów i analizować ich wzajemne relacje
prowadzące do właściwego grupowania obserwacji względem przynależności do klas.

Wyniki zostaną przedstawione w sposób selektywny. Zaprezentujemy bardziej szczegó-
łowo rezultaty dla parametru głębokości, dla którego uzyskaliśmy największe różnice pre-
dykcji przy użyciu jednej z miar. Pozostałe wyniki, przez wzgląd na redukcję nie najistot-
niejszych rezultatów, przedstawimy w sposób uproszczony - podając co najwyżej wykres
krzywej ROC i podstawowe parametry trafności predykcji.

Opisy prezentowanych zbiorów danych zostały zamieszczone w rozdziale 6.

Zbiór „Monk 1”
Poniżej zaprezentujemy wyniki szczegółowej analizy drzewa o głębokości równej 3 oraz
poglądowe wyniki dla drzew o głębokości 4 i 5. Dla głębokości równej 3 zanotowaliśmy
największą różnicę wyników wynikającą z użycia różnych miar intuicjonistycznych. Wyniki
dla głębokości drzewa równej 2 są takie same przy zastosowaniu obu miar i w związku z
tym nie będziemy ich w ogóle prezentować.

Przedstawiona tabela 7.9 zawiera uśrednione wyniki eksperymentalne drzew pełnych
(część a) oraz drzew przyciętych (część b). Zaprezentowano rezultaty trafności klasyfikacji
dla klasy pierwszej, drugiej oraz predykcji łącznej.

Tabela 7.9: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głęb. 3 przy różnych miarach IFS
a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 73.80 ± 15.64 77.23 ± 15.38 (+)
Klasa „0” 97.96 ± 4.76 98.17 ± 4.92

łącznie 85.88 ± 8.55 87.70 ± 8.58 (+)

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 73.73 ± 15.66 77.16 ± 15.43 (+)
Klasa „0” 100.00 ± 0 100.00 ± 0

łącznie 86.87 ± 7.83 88.58 ± 7.72 (+)

Zamieszczone wyniki, zarówno w przypadku drzewa pełnego jak i przyciętego, wskazują
na przewagę klasyfikacyjną drzewa stosujacego miarę K względem entropii IFS. Wniosek
ten wspiera nieskorygowany test t. Według jego wskazań: użycie miary K wpłynęło na wyż-
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szy poziom predykcji klasy „1”, jak i wyniku ogólnego. Powyższych różnic nie potwierdziły
rezultaty skorygowanego testu t-Studenta.

Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty badania. Pierwszym jest dość duży rygor, jaki
stawia skorygowany test t-Studenta, przed przyjęciem alternatywnej hipotezy o różnicy re-
zultatów klasyfikacji (tabela 7.9 i tabela 11.1 w Załączniku). W analizowanym przypadku
wyniki testu skorygowanego nie potwierdziły różnic wskazanych przez test zwykły. Z tego
powodu warto sprawdzać obie wersje testów, aby móc wykorzystywać w interpretacji ba-
dań „słabe” i „mocne” argumenty, które „naturalnie” przypiszemy odpowiednio – testowi
zwykłemu oraz drugiemu, zawierającemu poprawkę dla planu kroswalidacyjnego. Druga
uwaga odnosi się do konkretnych wyników klasyfikacji, które zostały następnie uśrednione
i które w efekcie analizujemy. W każdym procesie uczącym drzewa znajdowana była war-
tość krytyczna prawdopodobeństwa empirycznego, na podstawie analizy krzywej ROC –
maksymalizująca ogólny wynik predykcji obu klas. Wartość ta została póżniej przeniesiona
i zastosowana dla zbioru testowego jako punkt odcinający przynależność do jednej, jak i
drugiej klasy (operacja opisana w rozdziale 5.3). Z tego powodu największe uzasadnienie
przy porównywaniu uśrednionych wyników klasyfikacji, przedstawionych w tabeli 7.9, ma
odniesienie do analizy łącznego procentu trafnych klasyfikacji z obu klas.

Istotnym uzupełnieniem do przeprowadzonej analizy są zaprezentowane na rysunku 7.11
krzywe ROC – dla dwóch drzew pełnych (zaznaczone liniami ciągłymi) i dwóch drzew
przyciętych (linie przerywane). Krzywe zostały opracowane na podstawie wszystkich 100
testów (co zostało szerzej opisane na początku rozdziału).
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Każda z zaprezentowanych na rysunku 7.11 krzywych ROC powstała w oparciu o tabele
czułości i specyficzności uzyskanych z obserwacji testowych ze 100 badań (100 wygenerowa-
nych drzew). Przedstawione krzywe ROC uwiarygadniają wyniki klasyfikacji z tabeli 7.9.
W całym przedziale specyficzności (względem osi OX) wyniki czułości drzewa pełnego są
wyższe dla drzew z zastosowaną miarą K względem drzew z użytą miarą entropii IFS. Ta
sama zależność – i lepsze wartości dla drzewa wykorzystującego miarę K – dotyczą drzew
przyciętych.

Aby w ścisły sposób sprawdzić wizualną analizę krzywej ROC, przeprowadzone zostały
testy mierzące średnią czułość wygenerowanych drzew - dla obu miar intuicjonistycznych,
w określonych przedziałach specyficzności. W oparciu o aspekty przydatności, określiliśmy
następujące przedziały specyficzności dzieląc jej cały zakres: [99%, 100%] (inaczej prze-
dział [0, 0.01] na osi OX, itd.), [95%, 99%], [90%, 95%], [75%, 90%], [50%, 75%], [0%,
50%] oraz pełny zakres [0%, 100%] – będący jednocześnie polem pod krzywą ROC (tzn.
parametrem AUC ROC ). Wyliczone w tych przedziałach pola pod krzywą ROC podzie-
liliśmy przez długości przedziałów, otrzymując średnią wartość czułości klasyfikatorów w
badanych zakresach specyficzności.

W załączonej tabeli 7.10 nawiązaliśmy do krzywych ROC z rysunku 7.11. Tabela 7.10
składa się z dwóch części, z których pierwsza (a) odnosi się do drzewa pełnego, zaś druga
(b) do drzewa przyciętego. Wiersze tabeli przedstawiają wyniki średniej czułości klasyfika-
tora w danym zakresie specyficzności - pod postacią wyniku uśrednionego (x̄) i odchylenia
standardowego (σ) ze wszystkich 100 testów. W tabeli uwzględnione zostały także wska-
zania obu symetrycznych testów statystycznych w postaci zwykłej i skorygowanej, według
ustalonych oznaczeń ((+) - różnica wg testu zwykłego; (++) - różnica wg testu skorygo-
wanego), dla przyjętego 95% poziomu ufności.

Analiza tabeli 7.10 wspiera „słabą” hipotezę o lepszym wyniku drzewa z użyciem miary
K, względem entropii IFS. We wszystkich przedziałach specyficzności, zarówno dla drzewa
pełnego jak i przyciętego, odnotowaliśmy istotną różnicę średniego poziomu czułości –
wspartą zwykłym testem t-Studenta. Przewagi nie potwierdziły wyniki testów z poprawką
dla planu kroswalidacyjnego (z tego powodu różnicę wyników na potrzeby interpretacji
nazwaliśmy „słabą”).
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Tabela 7.10: Porównanie średniej czułości drzew przy różnych zakresach specyficzności
a) Drzewo pełne

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 73.77 ± 15.66 77.19 ± 15.42 (+)
95-99% 74.03 ± 15.64 77.39 ± 15.37 (+)

Zakres specyficzności 90-95% 74.59 ± 15.68 77.89 ± 15.35 (+)
75-90% 76.65 ± 15.84 79.75 ± 15.41 (+)
50-75% 82.58 ± 16.55 85.63 ± 15.48 (+)
0-50% 94.12 ± 10.56 95.76 ± 8.13 (+)

AUC ROC 86.63 ± 12.63 89.01 ± 10.97 (+)

b) Drzewo przycięte

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 73.93 ± 15.62 77.35 ± 15.37 (+)
95-99% 74.96 ± 15.40 78.32 ± 15.08 (+)

Zakres specyficzności 90-95% 76.80 ± 15.06 80.06 ± 14.63 (+)
75-90% 80.89 ± 14.61 83.92 ± 13.93 (+)
50-75% 88.09 ± 12.94 90.27 ± 11.67 (+)
0-50% 97.08 ± 5.89 98.02 ± 4.37 (+)

AUC ROC 90.27 ± 9.45 92.07 ± 8.19 (+)
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W dalszej części, na rysunku 7.12 przedstawiliśmy, bez podania parametrów klasyfi-
kacji, wykresy krzywych ROC dla pozostałych głębokości - 4 i 5. Także dla drzew o tych
poziomach głębokości zanotowaliśmy różnicę pomiędzy wynikami z użyciem obu miar intu-
icjonistycznych. W tych przypadkach również przeważały drzewa, w których zastosowano
miarę K. Dla drzewa o głębokości 2, a więc małej złożoności, nie odnotowaliśmy różnic.
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Rysunek 7.12: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa 4 (po lewej) i 5 (po prawej)

Zbiór „SPECT Heart”
Podobnie jak w przypadku zbioru danych Monk 1, dla zbioru SPECT Heart zaprezentujemy
wyniki szczegółowej analizy drzewa o głębokości równej 3. Przedstawimy wyniki jedynie
dla drzewa pełnego, gdyż nie zaobserwowaliśmy żadnych istotnych różnic, względem użycia
intuicjonistycznych miar podziału, dla drzewa przyciętego.

Ponadto, na końcu pokażemy także krzywe ROC dla drzew o głębokości 4 i 5. W przy-
padku drzewa o głębokości 4 notujemy zbliżone rezultaty klasyfikacji, a więc różnice ze
względu na użycie innych miar, jak dla drzewa o głębokości 3. Natomiast dla drzewa o
głębokości 5 nie identyfikujemy istotnych różnic ze względu na użycie konkurencyjnych
miar intuicjonistycznych.

Tabela 7.11: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głębokości 3 przy różnych miarach
IFS

a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 86.15 ± 6.17 87.61 ± 6.73 (+)
Klasa „0” 55.77 ± 21.56 53.17 ± 23.29

łącznie 79.90 ± 5.93 80.51 ± 5.59
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W tabeli 7.11 przedstawiliśmy uśrednioną trafność klasyfikacji ze 100 testowanych drzew
– po tyle dla każdej z miar IFS. Zaprezentowane wyniki nie wskazują na przewagę której-
kolwiek z klas. Widać natomiast nieco lepszą predykcję klasy „1” przez drzewo z użytą
miarą K (potwierdzoną przez nieskorygowany test t-Studenta, oraz odwrotną sytuację - z
„lepszą” predykcją klasy „2” przez drzewo decyzyjne wykorzystujace entropię IFS. Ostat-
nia zależność jest bardziej wątpliwa ze względu na wysokie odchylenie standardowe – nie
potwierdza jej również przeprowadzony test.

Szerszą perspektywę rozwiązań prezentują wykresy krzywych ROC przedstawione na
rysunku 7.13.
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Rysunek 7.13: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 3

Do rysunku 7.13, przedstawiającego krzywe ROC, dołączona została tabela 7.12 – ze-
stawiająca średnią czułość klasyfikatora w różnych zakresach specyficzności.

Przedstawione w tabeli wyniki potwierdzają „słabą” (według zwykłego testu t-Studenta)
przewagę klasyfikacyjną pełnych drzew z użyciem miary K względem tych z entropią IFS
we wszystkich badanych zakresach specyficzności. O istotnej różnicy informuje również
wynik porównania pola powierzchni pod krzywą ROC (AUC ROC ). Należy zaznaczyć, że
wyników różnicujących nie potwierdził w żadnym przypadku skorygowany test t-Studenta.
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Tabela 7.12: Porównanie średniej czułości drzew przy różnych zakresach specyficzności
a) Drzewo pełne

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 30.62 ± 29.78 34.21 ± 30.38 (+)
95-99% 31.25 ± 30.33 34.93 ± 30.92 (+)

Zakres specyficzności 90-95% 32.28 ± 31.28 36.14 ± 31.86 (+)
75-90% 48.01 ± 24.63 52.35 ± 23.82 (+)
50-75% 74.90 ± 15.03 77.55 ± 13.98 (+)
0-50% 92.23 ± 4.86 92.97 ± 4.72 (+)

AUC ROC 75.21 ± 10.84 77.27 ± 10.45 (+)
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Rysunek 7.14: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa 4 (po lewej) i 5 (po prawej)
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Na rysunku 7.14 zamieszczone zostały krzywe ROC dla drzew o głębokości 4 i 5. Róż-
nicę wyników – na korzyść miary K – potwierdziły (nie zamieszczone w tekście) testy
oparte na statystyce nieskorygowanej t-Studenta jedynie w przypadku drzewa przyciętego
o głębokości 4 i przedziałów specyfiności równych [75%, 90%], [95%, 99%] i [99%, 100%] -
co widać na wykresie. Drzewo IFS z użyciem miary K (względem entropii IFS) ma także
istotnie większe (w sensie wyniku testu zwykłego) pole pod krzywą ROC.

Natomiast dla drzewa o głębokości równej 5 żadne różnice, wynikajace z użycia róż-
nych miar IFS, nie zostały wykazane. Na rysunku 7.14 (po prawej stronie) obserwujemy
natomiast w przypadku tego drzewa efekt przeuczenia, o czym świadczy m.in. jego pole
powierzchni pod krzywą ROC – niższe od wyniku uzyskanego przez drzewo o głębokości
równej 4. Także wynik drzewa przyciętego jest wyższy niż drzewa pełnego dla drzewa o
głębokości 5.

Zbiór „Kółko i krzyżyk” („Tic-tac-toe”)
Eksperymenty, które zostały przeprowadzone na zbiorze Tic-tac-toe, przynoszą wyniki po-
dobne do uzyskanych względem dwóch poprzednich zbiorów danych, gdzie zastosowanie
miary K wpłynęło na nieco wyższe rezultaty klasyfikacyjne drzewa IFS, niż użycie entropii
IFS.

Dla drzew o głębokości 2 i 3 uśrednione wyniki trafności drzew okazały się bardzo
podobne przy obu miarach. Natomiast rezultaty dla pozostałych przebadanych drzew, o
głębokości 4 i 5, różniły się trafnością klasyfikacji ze względu na wykorzystaną w drzewach
miarę podziału węzłów. Lepsze wyniki uzyskały drzewa z użytą miarą K. W przypadku
drzewa o głębokości równej 4, różnice zostały potwierdzone również wskazaniami skorygo-
wanego testu t-Studenta.

W dalszej części przedstawimy szczegółowe wyniki tabelaryczne dla drzewa o głębokości
4 – dla pełnego rozrostu drzewa, jak i w wersji przyciętej. Dla tego przypadku różnica po-
prawnej predykcji klasy „1” (wygrana krzyżyka) była najwyższa, a także objęła najszerszy
zakres specyficzności wśród badanych drzew o różnych poziomach głębokości. Zaprezen-
tujemy też wykresy krzywych ROC dla dwóch drzew – o głebokości 4 i 5, które cechuje
przewaga trafności klasyfikacji dzięki użyciu miary K względem entropii IFS.

Wyniki w tabeli 7.13 ukazują wyraźną przewagę drzew (o głebokości 4) z użyciem miary
K – przy predykcji klasy „0” (wygrana kółka) oraz przy trafności łącznej (wg wskazań obu
testów statystycznych). Poziom predykcji klasy „1” (wygrana krzyżyka) jest niewiele wyższy
dla drzew z użyciem miary K, względem stosowania entropii IFS, co potwierdza jedynie
nieskorygowany test t-Studenta.
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Tabela 7.13: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głębokości 4 przy różnych miarach
IFS

a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 86.27 ± 4.62 87.87 ± 3.93 (+)
Klasa „0” 58.95 ± 9.47 65.47 ± 8.32 (++)

łącznie 76.81 ± 4.21 80.11 ± 3.28 (++)

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 88.89 ± 4.67 89.90 ± 3.73 (+)
Klasa „0” 54.20 ± 10.63 61.05 ± 9.48 (++)

łącznie 76.88 ± 4.57 79.91 ± 3.56 (++)
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Rysunek 7.15: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa 4 (po lewej) i 5 (po prawej)
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Na rysunku 7.15 zamieszczamy krzywe ROC dla analizowanego szczegółowo drzewa o
głębokości 4, a także, uzupełniająco – dla drzewa o głębokości 5.

Analizę wykresu krzywych ROC dla drzewa o głębokości 4 (po lewej stronie na rysunku
7.15) zamieszczamy w tabeli 7.14.

Tabela 7.14: Porównanie średniej czułości drzew przy różnych zakresach specyficzności
a) Drzewo pełne

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 23.68 ± 24.18 27.64 ± 26.85
95-99% 32.58 ± 19.77 36.21 ± 22.61

Zakres specyficzności 90-95% 48.49 ± 16.50 55.11 ± 15.00 (+)
75-90% 64.24 ± 9.22 70.98 ± 10.05 (++)
50-75% 82.00 ± 8.55 88.35 ± 6.19 (++)
0-50% 97.27 ± 2.24 98.71 ± 1.19 (++)

AUC ROC 82.73 ± 5.23 86.56 ± 4.36 (++)

b) Drzewo przycięte

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 21.36 ± 14.23 26.98 ± 15.95 (+)
95-99% 27.21 ± 12.87 33.93 ± 13.02 (+)

Zakres specyficzności 90-95% 37.79 ± 13.68 45.79 ± 12.55 (+)
75-90% 54.39 ± 13.20 61.93 ± 12.92 (+)
50-75% 79.30 ± 10.11 85.94 ± 8.30 (++)
0-50% 97.24 ± 2.63 98.91 ± 1.28 (++)

AUC ROC 79.79 ± 6.06 84.14 ± 5.24 (++)

Tabela 7.14 potwierdza widoczną na rysunku 7.15 wyższą predykcję drzew z użyciem
miary K niż drzew indukowanych z wykorzystaniem entropii IFS. Wynik różnicujący
dla drzew pełnych wspierają oba testy statystyczne przeprowadzone dla średniej czuło-
ści w przypadku przedziałów specyficzności: [75%, 90%], [50%, 75%], [0%, 50%] oraz dla
powierzchni całego pola (AUC ROC ). Test zwykły wskazuje także różnicę dla przedziału
specyficzności [90%, 95%].

Rezultaty wskazujące na wyraźną przewagę zastosowania miary K dla zbioru „Tic-tac-
toe” uzyskujemy również w odniesieniu do drzewa przyciętego. W tym przypadku korzyst-
niejsze wyniki średniej czułości klasyfikatora, potwierdzone testem zwykłym, otrzymujemy
także dla przedziałów specyficzności [95%, 99%] i [99%, 100%].

Na rysunku 7.15 – na prawym wykresie, przedstawiliśmy (bez podawania wyników w
tabelach) krzywą ROC dla drzewa o głębokości 5. Różnice poziomu średniej czułości drzew
o tej głębokości również wskazują na przewagę użycia miary K względem entropii IFS.
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Rezultaty różnicujące są jednak słabsze; wskazania zostały potwierdzone jedynie przez
test zwykły t-Studenta.

7.4.2 Wyniki dla zbiorów danych z atrybutami numerycznymi i z dwiema
klasami decyzyjnymi

W podrozdziale tym zostaną przedstawione wyniki eksperymentów przeprowadzone na
różnych zbiorach danych z atrybutami mieszanymi. Metoda porównania drzew klasyfika-
cyjnych z zastosowanymi miarami jest taka sama, jak w przeprowadzonych badaniach z
użyciem zbiorów z samymi atrybutami nominalnymi. W przypadku korzystania z atrybu-
tów numerycznych, przy zastosowaniu drzew miękkich, zachodzi dodatkowa konieczność
ustalenia liczby trójkątów tworzących granulację atrybutów. Upraszczając, będziemy sto-
sować jednakową liczbę trójkątów w granulacji dla wszystkich atrybutów.

W celu prezentacji wyników ponownie posłużymy się kryterium wyboru drzew decyzyj-
nych o małych i średnich rozmiarach - o liczbie liści nie przekraczającej 256. Nie będziemy
jednak sprawdzać drzew o podziale atrybutów na dwa węzły. Wynika to stąd, że w za-
projektowanym drzewie miękkim, które badamy, przyjęta została zasada, że atrybut raz
wybrany do podziału węzłów nie może być wybrany ponownie na niższym poziomie drzewa
- przy połączeniu węzłów jednym ciągiem gałęzi od korzenia do liścia. W przypadku nieco
odrębnego typu drzew binarnych – w celu uzyskania lepszej predykcji – często wielokrotnie
stosuje się ten same atrybut w jednej regule decyzyjnej, lecz przy innym podziale jego
zakresu wartości. W związku z tą uwagą, liczba podziału atrybutów numerycznych będzie
zawsze wynosić co najmniej 3. W ujęciu parametrów < a, b >, gdzie a to głębokość, zaś b
to liczba trójkątów podziału atrybutów numerycznych, sprawdzone zostały drzewa o na-
stępujących parametrach: < 3, 3 >, < 3, 4 >, < 3, 5 >, < 3, 6 >, < 4, 3 >, < 4, 4 >,
< 5, 3 >.

Przetestowane drzewa przy różnych parametrach głębokości i liczby trójkątów granu-
lacji, dla których zostaną zidentyfikowane największe różnice klasyfikacji przy wyborze
entropii IFS bądź miary K, przedstawimy na wykresach i w tabelach. Opisy prezentowa-
nych zbiorów danych zostały zamieszczone w rozdziale 6.

Zbiór „PIMA Diabetes”
Dla zbioru PIMA Diabetes przedstawione zostały w tabelach wyniki drzewa o głębokości
równej 3 i granulacji złożonej z 5 trójkątów.

W zaprezentowanej tabeli 7.15 zawarto uśrednione eksperymentalne wyniki klasyfikacji
drzew pełnych (część a) oraz drzew przyciętych (część b).

Przedstawione wyniki wskazują na niewielką przewagą klasyfikacji badanego drzewa
przy użyciu entropii IFS względem miary K. W drzewie pełnym, jak i przyciętym, wy-
niki klasyfikacji są zbliżone. Analizując rezultaty nieskorygowanego testu t, otrzymaliśmy
następujący obraz: użycie entropii IFS wpłynęło na wyższy poziom predykcji klasy Dia-
betes, jak i wyniku ogólnego, zaś przy zastosowaniu miary K - uzyskano wyższy poziom
diagnozy klasy Not diabetes. Wynik skorygowanego testu t-Studenta potwierdził jedynie,
w przypadku drzewa pełnego, wyższy poziom predykcji klasy Diabetes - przy użyciu intu-
icjonistycznej entropii.
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Tabela 7.15: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa przy różnych miarach IFS
a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Diabetes 67.27 ± 12.22 (++) 59.78 ± 11.21
Klasa Not diabetes 80.24 ± 7.01 82.10 ± 7.45 (+)

łącznie 75.72 ± 4.37 (+) 74.31 ± 4.34

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Diabetes 57.58 ± 9.94 (+) 53.40 ± 11.31
Klasa Not diabetes 85.46 ± 5.78 86.30 ± 5.97 (+)

łącznie 75.73 ± 4.28 (+) 74.82 ± 4.42

Jest wysoce prawdopodobne, że rezultat tych wyników wskazuje na różny punkt od-
cięcia stosowany w obu miękkich drzewach IFS. Ten aspekt trzeba mieć na uwadze, gdyż
może z niego wynikać różnica przy wyższej trafności predykcji – klasy Diabetes przy uży-
ciu entropii IFS, a w przypadku miary K – klasy Not diabetes. Przyjęcie różnego progu
odcięcia dla klas decyzyjnych może również wpływać na skuteczność ich łącznej predykcji.
Biorąc pod uwagę tę okoliczność, bardziej odpornym narzędziem do zbadania skuteczności
klasyfikacji drzew są krzywe ROC, których użyjemy poniżej. Podobnie jak wcześniej, pre-
zentujemy krzywe ROC dla dwóch drzew pełnych (oznaczonych liniami ciągłymi) i dwóch
drzew przyciętych (linie przerywane). Wykresy ROC Curve, podobnie jak w przypadku po-
przedniego podrozdziału, zostały opracowane na podstawie wszystkich 100 testów drzew
dla każdej z miar.

Zaprezentowane na rysunku 7.16 krzywe ROC uwiarygadniają wyniki prezentowanych
wyżej tabel klasyfikacji - z niewielką przewagą entropii IFS. W przedziale specyficzności,
wynoszącym ok. 50-90% (na wykresie na osi OX - odpowiednio wartości z przedziału ok.
[0.1,0.5]) wyniki czułości drzewa pełnego są wyższe dla zastosowanej w nich entropii IFS,
niż miary K. Na wykresie nie widzimy dużych różnic dla drzew przyciętych - dla obu miar
intuicjonistycznych biegną one dość blisko siebie.
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Rysunek 7.16: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 3, liczba trójkątów granulacji równa 5
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Nawiązująca do rysunku 7.16 - tabela 7.16 prezentuje wyniki średnich parametrów czu-
łości dla badanych miar IFS oraz pole powierzchni pod krzywą - AUC ROC.

Tabela 7.16: Porównanie średniej czułości drzew przy różnych zakresach specyficzności
a) Drzewo pełne

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 13.30 ± 11.45 12.59 ± 13.68
95-99% 23.33 ± 13.19 22.39 ± 13.77

Zakres specyficzności 90-95% 40.99 ± 13.66 39.80 ± 12.73
75-90% 64.42 ± 10.84 (++) 60.24 ± 9.96
50-75% 83.84 ± 6.72 (+) 82.24 ± 6.67
0-50% 96.85 ± 2.28 97.07 ± 2.08 (+)

AUC ROC 82.18 ± 4.47 (+) 81.13 ± 4.21

b) Drzewo przycięte

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 16.41 ± 12.81 15.68 ± 12.74
95-99% 26.13 ± 13.10 25.22 ± 13.29

Zakres specyficzności 90-95% 41.22 ± 13.56 40.90 ± 13.11
75-90% 60.96 ± 9.66 (+) 60.19 ± 9.89
50-75% 78.68 ± 6.58 78.73 ± 6.78
0-50% 95.04 ± 3.13 95.05 ± 3.12

AUC ROC 79.57 ± 4.74 (+) 79.39 ± 4.80

Wyniki testów w obu częściach tabeli są zgodne z obserwacjami poczynionymi w oparciu
o wykres krzywej ROC i analizę uzyskanej trafności klasyfikacji z tabeli 7.15. Dla drzew
pełnych zastosowanie entropii IFS względem miary K przyniosło lepsze rezultaty średniej
czułości w zakresie specyficzności 75%–90%, co potwierdziły oba testy statystyczne – stan-
dardowy i skorygowany. Mniej pewne wnioski dotyczące różnicy można wysnuć odnośnie
przedziałów specyficzności [50%, 75%] oraz względem pełnego zakresu (pola powierzchni
pod krzywą - AUC ROC ), co wspierają jedynie wyniki pierwszego nieskorygowanego te-
stu. Co ciekawe, niewielką różnicę, tym razem wskazującą na przewagę miary K względem
entropii intuicjonistycznej, odnotowujemy w zakresie specyficzności [0%, 50%]

Rezultaty dla drzewa przyciętego wykazują bliższe sobie predykcje przy użyciu obu
miar. Różnicę potwierdza zwykły test t-Studenta dla przedziału specyficzności [75%, 90%]
i względem wskaźnika (AUC ROC ). Test skorygowany nie wspiera tych różnic klasyfika-
cyjnych.

Wsród zbadanych drzew dla innych parametrów – głębokości (z przedziału 2-5) i liczby
trójkątów granulacji (z przedziału 3-6) nie zidentyfikowano, w oparciu o analizę krzywej
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ROC, przypadku o wyższych różnicach klasyfikacji niż zaprezentowane drzewo. Dla więk-
szości ze sprawdzonych drzew lekką przewagę uzyskała entropia IFS. Wyjątkiem okazało
się drzewo miękkie o parametrach głębokości równej 4 i granulacji złożonej z 4 trójkątów.
Prezentujemy dla tego przypadku (rysunek 7.17) sam wykres krzywej ROC, bez przedsta-
wiania szczegółowych rezultatów. Obydwa drzewa - zarówno stosujące entropię IFS, jak i
miarę K - mają podobne rezultaty klasyfikacji. Jednak w przedziale specyficzności [50%,
75%] oraz w całym jego zakresie (wskaźnik AUC ROC ) drzewo z zastosowaniem miary
K uzyskuje niewielką przewagę pomiaru średniej czułości, potwierdzoną standardowym
testem t-Studenta.
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Rysunek 7.17: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 4, liczba trójkątów granulacji równa 4

Zbiór „Sonar”
Dla zbioru Sonar nie zanotowaliśmy istotnych statystycznie różnic w wynikach dla entro-
pii IFS i miary K dla drzew „bardziej rozwiniętych” - o liczbie liści powyżej 100. Zostały
zauważone jednak niewielkie różnice dla drzew mniejszych. Poniżej, w tabeli 7.17, przed-
stawiamy drzewo o głębokości 3 i liczbie liści 4 - dla którego różnice klasyfikacji wśród
zbadanych drzew, przy wyborze konkurencyjnych miar IFS, były największe.

Wyniki klasyfikacji łącznej – drzewa pełnego, jak i przyciętego z użyciem miar IFS –
wskazują na niewielką przewagę entropii IFS - wspartą rezultatem testu standardowego
t-Studenta. Uzyskana różnica nie została potwierdzona przez skorygowany, ze względu na
procedurę kroswalidacyjną, drugi test.

Na rysunku 7.18 przedstawiono krzywe ROC, zaś w tabeli 7.18 zestawienie statystyczne
uśrednionych wyników czułości dla drzew sprawdzanych w tym eksperymencie.
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Tabela 7.17: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa przy różnych miarach IFS
a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” (Skała) 71.48 ± 14.72 69.50 ± 14.07
Klasa „0” (Metalowy cylinder) 79.80 ± 12.98 78.72 ± 13.36

łącznie 75.97 ± 9.32 (+) 74.46 ± 9.07

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” (Skała) 68.51 ± 17.59 (+) 65.04 ± 16.11
Klasa „0” (Metalowy cylinder) 75.99 ± 13.43 76.65 ± 14.39

łącznie 72.54 ± 9.53 (+) 71.27 ± 9.53
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Rysunek 7.18: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 3, liczba trójkątów granulacji równa 4
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Tabela 7.18: Porównanie średniej czułości drzew przy różnych zakresach specyficzności
a) Drzewo pełne

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 51.65 ± 20.05 (+) 47.46 ± 19.79
95-99% 51.74 ± 20.06 (+) 47.56 ± 19.08

Zakres specyficzności 90-95% 53.89 ± 19.00 (+) 50.10 ± 18.49
75-90% 66.19 ± 15.82 64.99 ± 15.88
50-75% 81.52 ± 11.99 80.44 ± 12.78
0-50% 96.02 ± 4.94 96.15 ± 4.86

AUC ROC 83.53 ± 8.09 82.79 ± 8.33

b) Drzewo przycięte

Średnia czułość (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

99-100% 45.86 ± 21.74 44.13 ± 20.76
95-99% 45.96 ± 21.75 44.22 ± 20.78

Zakres specyficzności 90-95% 48.29 ± 20.45 46.42 ± 19.42
75-90% 62.48 ± 17.68 (+) 59.90 ± 16.87
50-75% 79.02 ± 15.83 77.64 ± 14.99
0-50% 93.99 ± 7.84 93.21 ± 7.63

AUC ROC 80.82 ± 10.92 (+) 79.45 ± 10.42
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Względem drzew pełnych, widzimy na rysunku 7.18, jak i w tabeli 7.18, że średnia
czułość klasyfikatora korzystającego z entropii IFS jest nieco wyższa od drzewa stosują-
cego miarę K w zakresie przedziałów specyficzności od 90% do 100%. Wyniku tego nie
potwierdza test skorygowany. Niewielkie różnice dotyczą także drzew przyciętych - test
standardowy t-Studenta wskazuje m.in., że parametr średniej powierzchni pod krzywą,
AUC ROC, jest wyższy dla klasyfikatora stosującego entropię IFS.

W dalszej części, na rysunku 7.19, prezentujemy wykresy krzywych ROC drzewa de-
cyzyjnego nieco większego od drzewa przeanalizowanego powyżej - z liczbą trójkątów gra-
nulacji atrybutów o jeden większą. Rozmiar drzewa prezentowanego na rysunku 7.18 i w
tabeli 7.18 (a i b) ma średnią liczbę liści dla wersji pełnej i przyciętej równą odpowied-
nio ok. 64 i 25 liści. Natomiast drzewo przedstawione na rysunku 7.19 ma analogicznie:
średnio ok. 115 i 67 liści. Warto odnotować, że w większym drzewie nie zidentyfikowaliśmy
(przy badaniu testem statystycznym) żadnych różnic pomiędzy wynikami klasyfikacji – ze
względu na użytą miarę IFS – przy czym średnie wyniki klasyfikacji tego drzewa wzrosły.
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Rysunek 7.19: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 3, liczba trójkątów granulacji równa 5

Przedstawiony przykład wskazuje na możliwość zacierania się niewielkich różnic po-
między miarami IFS dla drzew odpowiednio rozwiniętych - w sytuacji dostępności zapasu
różnicujących atrybutów predykcyjnych.

Zbiór „Ionosphere”
Drzewa wygenerowane dla zbióru „Ionosphere” wykazują zróżnicowanie wyników ze względu
na użyte miary i parametry wielkości drzewa: głębokość i liczbę trójkątów granulacji. Róż-
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nice klasyfikacyjne obu drzew korzystających z badanych miar IFS są niewielkie i doty-
czą jedynie poszczególnych wąskich przedziałów specyficzności. Dla danych „Ionosphere”
przedstawiamy dwa rysunki, 7.20 i 7.21, ukazujące krzywe ROC. Rezultaty widoczne na
podstawie ich analizy wskazują na niewielką przewagę raz jednej, raz drugiej miary IFS, w
zależności od wybranych parametrów wielkości drzewa.
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Rysunek 7.20: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 4, liczba trójkątów granulacji równa 4

Klasyfikatory, których krzywe klasyfikacji zostały przedstawione na rysunkach 7.20 i
7.21, są podobnej wielkości - liczba liści w pełnych drzewach wynosi, wg kolejności: średnio
ok. 180 i ok. 140. W przypadku drzew z rysunku 7.20, w zakresie specyficzności 75%-100%,
niewielką przewagę (potwierdzoną jedynie testem standardowym t-Studenta) uzyskujemy
w odniesieniu do średniej czułości dla drzew dzielących wierzchołki przy użyciu miary K.
Odwrotnie, w tym samym zakresie specyficzności, dla drzewa ukazanego na rysunku 7.21
odnotowujemy, przy wsparciu testu standardowego t-Studenta, niewielką przewagę klasy-
fikacyjną drzew decyzyjnych stosujących entropię IFS względem miary K. Porównanie to
potwierdza wnioski zaobserwowane w odniesieniu do wcześniej badanych zbiorów danych.
Zauważyliśmy, że uzyskane różnice są z reguły niewielkie i ujawniają się przy różnych pa-
rametrach głębokości i liczby trójkątów tworzących granulację atrybutów numerycznych.
Ponadto w obrębie tego samego zbioru zdarza się, że uzyskujemy – przy zastosowaniu od-
miennych parametrów wielkości drzewa – czasem przewagę jednej bądź drugiej miary lub
ich równoważność w odniesieniu do skuteczności klasyfikacji drzewa.
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Rysunek 7.21: Krzywe ROC Curve dla drzew z różnymi miarami IFS: entropią IFS i K.
Głębokość drzewa równa 3, liczba trójkątów granulacji równa 6.

7.4.3 Wyniki dla zbiorów danych z atrybutami numerycznymi i z wie-
loma klasami decyzyjnymi (k > 2)

Porównania tabel posiadających więcej niż 2 klasy decyzyjne objęły trzy zbiory danych:
„Iris”, „Wine” oraz „Glass” – opisane w rozdziale 6. Przypomnijmy, że w celu dokonania
klasyfikacji – przy pomocy drzew IFS – do jednej z k klas decyzyjnych, gdzie k > 2, postę-
pujemy następująco: tworzymy k drzew decyzyjnych, w których po kolei każda z klas jest
przeciwstawiana pozostałym k−1 klasom. Największe prawdopodobieństwo empiryczne ze
wszystkich k drzew – przypisane danej obserwacji – przyporządkowuje jej klasę decyzyjną
(tę, która w danym drzewie była wyróżniona względem pozostałych klas).

Wśród porównanych zbiorów danych z wieloma klasami, jedynie względem przykładu
„Glass” znalezione zostały różnice trafności klasyfikacyjnej przy użyciu badanych miar IFS.
W związku z tym podamy wyniki dotyczące tylko tego zbioru. Rezultaty odnoszące się do
pozostałych zbiorów, gdzie nie znaleźliśmy różnic w predykcji klas, zostaną zaprezentowane
w kolejnym rozdziale, w którym porównamy własności klasyfikacyjne drzew IFS z innymi
algorytmami decyzyjnymi.

Zbiór „Glass”
Zbiór „Glass” posiada 6 klas decyzyjnych, przy czym jedna z nich jest reprezentowana
zaledwie przez 9 przypadków. Z tego powodu porównanie trafności klasyfikacyjnej drzew
zostało przeprowadzone z użyciem nie dziesięcio lecz pięciokrotnej kroswalidacji. Operacja
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kroswalidacji została powtórzona 20 razy – za każdym razem przy różnym losowaniu ob-
serwacji do podzbiorów - co dało łączną liczbę 100 testów, jak w poprzednich przykładach.
Przy losowaniu zapewniony został warunek, aby za każdym razem w zbiorze treningowym
znalazły się obiekty reprezentujące wszystkie klasy.

Zostały zbadane drzewa o średniej wielkości i maksymalnej liczbie liści nie przekra-
czającej 256 sztuk – podobnie jak przy analizie poprzednich zbiorów danych. W ujęciu
parametrów < a, b >, gdzie a to głębokość, zaś b to liczba trójkątów podziału atrybu-
tów numerycznych, braliśmy pod uwagę drzewa o następujących parametrach: < 3, 3 >,
< 3, 4 >, < 3, 5 >, < 3, 6 >, < 4, 3 >, < 4, 4 >, < 5, 3 >.

W ramach zbioru „Glass” zaprezentowane zostaną wyniki dwóch drzew. W pierwszym
z nich, o głębokości 3 i liczbie trójkątów granulacji 3, identyfikujemy niewielką przewagę
trafności klasyfikacji drzewa z użytą entropią IFS względem miary K - dla drzewa peł-
nego i przyciętego (tabela 7.19). W drugim drzewie, które przedstawimy, o głębokości 3
i liczbie trójkątów tworzących granulację równej 6, uzyskaliśmy największą łączną traf-
ność klasyfikacji (dla drzewa pełnego) – przy nie różniących się wynikach (wg przyjętego
standardowego poziomu ufności - 95%) bez względu na użytą miarę (tabela 7.20). W ze-
stawieniach przedstawimy wyniki dotyczące drzew pełnych i przyciętych.

Tabela 7.19: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa przy różnych miarach IFS
a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 58.12 ± 19.84 56.92 ± 22.63
„2” 71.84 ± 17.80 (+) 69.13 ± 19.10
„3” 0± 0 0± 0

Klasa „5” 55.83 ± 32.44 56.15 ± 31.99
„6” 9.33 ± 27.04 11.83 ± 29.23
„7” 86.01 ± 13.26 (+) 85.43 ± 13.39

łącznie 58.29 ± 7.78 (+) 56.71 ± 7.96

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 59.09 ± 25.62 56.07 ± 25.72
„2” 61.45 ± 23.77 (+) 57.23 ± 25.15
„3” 0± 0 0± 0

Klasa „5” 7.00 ± 20.95 9.25 ± 24.70
„6” 1.00 ± 10.00 1.00 ± 10.00
„7” 85.32 ± 13.42 85.18 ± 13.13

łącznie 51.09 ± 7.64 (+) 48.65 ± 6.94
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Analizując tabelę 7.19, obserwujemy niewielką przewagę klasyfikacyjną drzew pełnych
i przyciętych, w których zastosowano - jako miarę dzielącą wierzchołki - entropię IFS.
Różnica predykcji łącznej wszystkich klas oraz poszczególnych klas („2” i „7” w drzewie
pełnym i „2” - w przyciętym) jest wsparta testem standardowym t-Studenta; nie została
natomiast wykazana wg wskazań dość rygorystycznego testu skorygowanego. W żadnym z
drzew nie zostały poprawnie rozpoznane jakiekolwiek obserwacje należące do klasy „3”.

W tabeli 7.20 przedstawione zostaną wyniki predykcji drzew o głębokości 3 i liczbie
trójkątów granulacji równej 6 – dające również najlepsze rezultaty wśród drzew przebada-
nych.

Tabela 7.20: Porównanie wyników klasyfikacji drzewa przy różnych miarach IFS
a) Drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 84.64 ± 9.74 84.19 ± 9.74
„2” 76.83 ± 10.93 78.24 ± 10.59 (+)
„3” 25.96 ± 24.06 27.90 ± 23.44

Klasa „5” 78.82 ± 25.75 78.88 ± 25.89
„6” 62.58 ± 38.68 63.92 ± 38.51
„7” 80.06 ± 14.95 (+) 77.85 ± 15.76

łącznie 74.90 ± 6.10 75.16 ± 6.21

b) Drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

„1” 85.75 ± 9.11 85.83 ± 9.41
„2” 74.23 ± 13.14 75.14 ± 13.09
„3” 3.91 ± 11.85 3.53 ± 11.74

Klasa „5” 69.23 ± 30.26 68.10 ± 31.01
„6” 62.75 ± 39.59 63.67 ± 39.81
„7” 77.74 ± 14.75 (+) 76.56 ± 16.70

łącznie 71.66 ± 6.52 71.92 ± 6.30

Rezulaty drzewa o większych rozmiarach, które prezentuje tabela 7.20, różnią się wy-
nikami predykcji względem przedstawionego w tabeli 7.19 drzewa o mniejszej liczbie trój-
kątów podziału atrybutów numerycznych. Oprócz trafniejszych wskazań klasyfikacyjnych,
statystyki z tabeli 7.20 ukazują zbliżenie się wyników łącznej predykcji klas przez drzewa
stosujące konkurencyjne miary intuicjonistyczne. Niemniej, zarówno w drzewie pełnym jak
i przyciętym, obserwujemy różny poziom czułości modeli decyzyjnych względem poszcze-
gólnych klas: drzewo z miarą K lepiej identyfikuje klasę „2”, zaś z entropią IFS – klasę „7”
(wg wyników testu standardowego t-Studenta). W omawianym drzewie również klasa „3”
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jest poprawnie rozpoznawana w 26-28%, co jest poprawą odnosząc ten rezultat do wyników
predykcji z tabeli 7.19, gdzie była „niewidoczna” dla stworzonych modeli drzew.

Zaprezentowane wyniki pokazują podobną sytuację relacji trafności predykcji drzew
względem stosowanych miar intuicjonistycznych, jaką obserwowaliśmy w zbiorach z dwiema
klasami decyzyjnymi. Różnice skuteczności klasyfikacji w odniesieniu do badanych miar
okazują się zmieniać wraz ze zmianą parametrów wielkości drzewa. W przypadku zbioru
danych „Glass” wyniki trafności predykcji łącznej liczby klas, uzyskiwane przez drzewa
stosujące odmienne miary intuicjonistyczne, stają się bliższe sobie dla większych rozmiarów
drzew. Obok tych podobieństw, odnajdujemy także różnice skuteczniejszej identyfikacji
poszczególnych klas spowodowane wyborem konkurencyjnych miar.

7.4.4 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przeprowadziliśmy porównanie entropii i miary K – obu miar IFS
stosowanych w prezentowanym modelu drzewa decyzyjnego. W pierwszym podrozdziale
zbadane zostały niektóre właściwości analityczne miar, pod kątem ich stosowania w wę-
złach drzewa klasyfikacyjnego. W tym celu przeprowadzone zostało badanie prostej sytuacji
decyzyjnej – oceny atrybutów o dwóch kategoriach. Przedstawiliśmy warunki, przy których
obie miary IFS uzyskują te same wartości lub różnią się (a ściślej – entropia IFS jest wyższa
niż K ′). Wskazaliśmy przyczyny tej różnicy – większą wrażliwość miary K (równoznacznie
K ′) niż entropii IFS, na rozkład klas względem mniej licznej kategorii atrybutu (kategorii
„zdominowanej”). Oznacza to, że miara K dopuszcza pewne powiększenie łącznego błędu
klasyfikacji, preferując lepszy rozkład proporcji klas w odniesieniu do kategorii mniej licz-
nej. Z tego powodu, użycie do oceny atrybutów miary K może prowadzić do konstrukcji
trochę innych drzew niż przy wykorzystaniu entropii IFS. Jako pozytywny przykład za-
stosowania miary K zaprezentowaliśmy zbiór „Danych pogodowych” (Weather Dataset)
Quinlana, względem którego indukcja drzewa decyzyjnego z użyciem tej funkcji oceny
atrybutów prowadzi do powstania krótszego drzewa o bezbłędnej klasyfikacji.

W celu uzupełnienia opisu analitycznego miar IFS, przeprowadzony został eksperyment,
w którym posłużono się dużą próbą losowych atrybutów. Badanie pozwoliło ocenić wartości
uzyskiwane przez miary IFS przy ocenie atrybutów względem popełnianego błędu klasyfi-
kacji, w sytuacji symulującej decyzyjną. Dzięki równoległej ocenie tych samych atrybutów
przy pomocy entropii klasycznej, uzyskaliśmy jednoczesne porównanie trzech miar decy-
zyjnych. W tym kontekście – zbadaliśmy zalety korzystania z miar intuicjonistycznych:
przypisują one niską ocenę atrybutom, które mimo że cechują się niskim błędem klasyfi-
kacji, to nie prowadzą do większego rozróżnienia klas w węzłach-potomkach. Ta sytuacja
wskazuje w szczególności, że entropia klasyczna jest mniej czuła na identyfikację klas mało
licznych w porównaniu z miarami intuicjonistycznymi.

Dodatkowo, sprawdziliśmy zakres wartości osiągany przez miary IFS dla różnej liczby
kategorii atrybutów. Dokonaliśmy też oszacowania par atrybutów, dla których występuje
konflikt preferencji przy ocenie z zastosowaniem entropii IFS bądź miary K. Dla loso-
wej próby 1000 wystandaryzowanych atrybutów (stanowiących de facto typy atrybutów)
uzyskaliśmy wyniki penetracji konflików rzędu 5-7%.

W podrozdziale 7.4 testowaliśmy miary IFS w działaniu – przy generowaniu całych
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drzew decyzyjnych na różnych zbiorach danych. Podstawowym narzędziem, którego uży-
liśmy przy porównywaniu drzew, były krzywe ROC. Dzięki ich wykorzystaniu, mogliśmy
analizować pełen zakres parametrów specyficzności i czułości uzyskiwanych przez klasyfi-
katory, co zwiększyło rzetelność ich porównania i jednocześnie zapewniło kontrolę poziomu
predykcji każdej z klas.

Na początku przebadaliśmy zbiory posiadające tylko atrybuty nominalne. Zaletą tego
rozwiązania było ograniczenie kontroli parametrów drzew jedynie do wymiaru głęboko-
ści. Dla przeanalizowanych atrybutów nominalnych wyniki klasyfikacji drzew z użyciem
miar IFS były zbliżone. Zanotowaliśmy jednak przewagę klasyfikacyjną, wspartą wynikami
testu standardowego t-Studenta, drzew korzystających przy podziale węzłów z miary K
względem entropii IFS. Przypadek ten dotyczył zbiorów „Monk 1” i „SPECT Heart” przy
głębokości drzew równej 3. W przypadku zbioru „Kółko i krzyżyk” („Tic-tac-toe”), różnica
trafności predykcji drzew o głębokości 4 korzystających z różnych miar była istotna i jako
jedna z nielicznych – potwierdzona została skorygowanym testem statystycznym uwzględ-
niającym metodę kroswalidacyjną. Warto zauważyć, że przy wzroście wielkości drzewa
(czyli jego głębokości), dysproporcja rezultatu dla obu miar była niwelowana. W szczegól-
ności dla zbioru „SPEACT Heart” różnice prawie całkiem zanikły względem statystycznie
istotnych, które zanotowaliśmy przy mniejszym drzewie.

Obok zbiorów z atrybutami nominalnymi, w kolejnym etapie rozpatrywaliśmy zbiory z
atrybutami numerycznymi. W ich przypadku, poza kontrolą parametru głębokości, wpływ
na klasyfikację miała również liczba trójkątów tworzących granulację tych atrybutów. Wy-
niki trafności predykcji drzew stosujących jedną z miar IFS były nieco odmienne wzglę-
dem zbiorów z atrybutami nominalnymi, dla których częściej lepsza okazywała się miara
K. Odnośnie zbioru „PIMA Diabetes”, zanotowaliśmy niewielką przewagę klasyfikacyjną
drzew korzystających z entropii IFS względem miary K, wspartą testem standardowym t-
Studenta, dla większości badanych parametrów wielkości drzewa. Mimo to, przy głębokości
4 i liczbie trójkątów granulacji równej 4, uzyskaliśmy niewielką przewagę czułości klasyfika-
tora stosującego miarę K. Podobną zamianę skuteczniejszych wskazań klasyfikacyjnych, w
odniesieniu do stosowanych miar, uzyskaliśmy na zbiorze danych „Ionosphere”, przy użyciu
innych parametrów wielkości drzewa – głębokości i liczby trójkątów granulacji atrybutów.
Analiza zbioru „Sonar” wsparła natomiast spostrzeżenie dotyczące niwelacji różnic klasy-
fikacji drzew przy użyciu konkurencyjnych miar IFS – w sytuacji zwiększania się rozmiaru
drzew.

Ostatnia z przeprowadzonych serii badań eksperymentalnych miar IFS dotyczyła zbio-
rów danych zawierających atrybuty numeryczne i więcej niż 2 klasy decyzyjne. Analiza
porównawcza drzew miękkich, korzystających z miar IFS, ograniczona została do porów-
nywania średnich wyników poprawnej identyfikacji poszczególnych klas i ich łącznej liczby.
Wśród zbadanych trzech zbiorów danych, tylko dla jednego z nich, „Glass”, odnotowano
różnicę wyników klasyfikacji, która została zaprezentowana. W tym przypadku przeanalizo-
wane zostały dwa drzewa. Pierwsze, o mniejszych rozmiarach, charakteryzowało się nieco
większą trafnością klasyfikacji łącznej przy zastosowaniu entropii IFS. Drugie drzewo, o
większej liczbie trójkątów granulacji atrybutów numerycznych, posiadało niższy błąd łącz-
nej predykcji niż drzewo pierwsze, który w dodatku nie zmieniał się istotnie ze względu
na użytą miarę IFS. Zauważona zależność wyrównywania się poziomów trafności predykcji

106



drzew, bez względu na wybór miary IFS, jest analogiczna do przebadanych przykładów
klasyfikatorów utworzonych na zbiorach danych z dwiema klasami decyzyjnymi. Mimo
zacierania sie różnic poprawnej identyfikacji łącznej klas przy wzroście wielkości drzewa,
dostrzegliśmy jednak istotną dysproporcję czułości predykcji poszczególnych klas, „2” i „7”,
w zbiorze „Glass”, ze względu na użytą miarę IFS.

W przedstawionych eksperymentach dotyczących klasyfikacji drzew decyzyjnych ukaza-
liśmy przydatność zastosowań obu miar intuicjonistycznych. Przeanalizowane przykłady w
wielu przypadkach wskazały na podobne skutki trafności klasyfikacyjnej przy zastosowaniu
konkurencyjnych miar. Mimo to, zidentyfikowaliśmy również sytuacje, w których wystą-
piły małe i średniej wielkości różnice otrzymanego błędu predykcji drzew. Powstawały one
często na jednym zbiorze danych – lecz przy wyborze innych parametrów wielkości drzewa.
Bardziej niezmienną różnicę trafności drzew decyzyjnych, na korzyść miary K względem
entropii IFS otrzymaliśmy dla rozpatrywanych nominalnych zbiorów danych. Należy jed-
nakże zaznaczyć, że różnice te zmieniały się ze względu na dobór parametru wielkości
(głębokości) klasyfikatora oraz były wykazane najczęściej przez zwykły test t-Studenta
(nie zaś skorygowany).

Na koniec, zauważmy ponownie, że miara K w pierwszej części rozdziału została zdia-
gnozowana jako funkcja mogąca prowadzić do większego łącznego błędu klasyfikacji w po-
dziale węzłów – w zamian za preferowanie lepszego rozróżnienia klas w węźle mniej licznym.
Mimo tej charakterystyki, stosowanie miary K do podziału węzłów w drzewach decyzyj-
nych, w uzupełnieniu do entropii IFS, przyniosło wielokrotnie poprawę łącznej trafności
predykcji względem różnych zbiorów danych. Taka sytuacja wydaje się być szczególnie
dobrze wykorzystywana poprzez użycie jako narzędzi decyzyjnych – właśnie drzew klasy-
fikacyjnych. Heurystyczna procedura konstrukcji drzew pozwala, aby podział uważany za
„suboptymalny” (pod kątem łącznego błędu predykcji) w węzłach-rodzicach, np. w korzeniu
bądź węzłach dalszych, mógł być zrównoważony bądź poprawiony przez podział w węzłach
potomnych.
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Rozdział 8

Porównanie wyników drzewa IFS z

innymi algorytmami klasyfikacyjnymi

Mimo kilku dekad rozwoju dziedziny algorytmów sztucznej inteligencji i powstawania no-
wych metod uczenia maszynowego (w tym klasyfikatorów), porównywanie własności róż-
nych algorytmów nie jest zadaniem łatwym. Pierwszym powodem jest wielość aspektów,
względem których można przeprowadzać testy funkcjonalności algorytmów. Wśród istot-
nych, lecz nie wyczerpujących listy, charakterystyk algorytmów klasyfikacyjnych możemy
wymienić:

• skuteczność predykcji,

• czas działania,

• indukcję i interpretowalność wiedzy,

• złożoność reguł decyzyjnych,

• akceptowanie określonych typów i braków danych,

• odporność na szum, itd.

Mimo tak wielu sfer badawczych i złożoności problemu, kluczową wagę w konstrukcji
nowych metod decyzyjnych przykłada się do uzyskania możliwie trafnej klasyfikacji. Ma to
uzasadnienie w największej liczbie praktycznych zastosowań. Z tego powodu, zaprezento-
wane w dalszych fragmentach pracy wyniki eksperymentów drzewa IFS względem innych
klasyfikatorów będą w przeważającej części koncentrować się na pomiarze dokładności kla-
syfikacji. Wyniki tych badań mają za zadanie wykazać zasadność budowy drzewa IFS jako
wartościowego narzędzia klasyfikacji w świetle postawionych w pracy tez.

Warto zaznaczyć, że mimo poświęcenia największej uwagi aspektom precyzji klasyfi-
kacji algorytmów decyzyjnych, mamy przede wszystkim na uwadze wielką zaletę naszego
miękkiego drzewa IFS, jaką jest indukcja reguł decyzyjnych. Pozwala ona, na podstawie
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utworzonego drzewa, wyciągać wnioski na temat wpływu poszczególnych atrybutów na
badany proces decyzyjny. Nie będziemy jednak, w części poświęconej eksperymentom nu-
merycznym, mierzyć i porównywać złożoności drzewa ani analizować (poza koniecznymi
uwagami) możliwości wydobywania wiedzy z reprezentacji stworzonej przez ten i inne al-
gorytmy.

Praktyczne trudności porównywania ze sobą algorytmów decyzyjnych

Wybór metod oceny klasyfikatorów
Zawężając nasz obszar badawczy do analizy skuteczności klasyfikacji, otrzymujemy szeroko
prezentowany w literaturze bogaty przekrój wskaźników (opisany w rozdziale 5), które po-
zwalają mierzyć różne aspekty predykcji. Okazuje się jednak, że w przeważającej części
publikacji naukowych, jedyną prezentowaną miarą walidacyjną jest łączny błąd klasyfika-
cji obserwacji (lub równoważnie – łączny poprawny procent identyfikacji wszystkich klas).
Zaletą tego wskaźnika oceny jest uproszczenie zadania walidacji poprzez redukcję innych
miar. Dodatkowym zyskiem jest kondensacja informacji. Ułatwia to publikowanie testów
przeprowadzanych na wielu zbiorach danych i pozwala szybko „wstępnie” porównać klasy-
fikatory i dokonać wyboru „najlepszego”. Warto jednakże wymienić w tym miejscu ewen-
tualne niebezpieczeństwa tego rozwiązania, które jeśli jest stosowane jako jedyna metoda
oceny, może prowadzić do wielu niejasności i utraty wiedzy o istotnych różnicach predykcji,
które dostarcza zastosowanie alternatywnych algorytmów.

Jednym z częstych niedociągnięć eksperymentalnych jest pomijanie w publikacjach od-
chylenia standardowego błędu klasyfikacji [36]. Na przykład uśredniony błąd klasyfikacji,
mimo że sprawdzany na podstawie testów kroswalidacyjnych, może mieć małą wartość
praktyczną przy zbyt dużej wartości odchylenia standardowego. W takim szczególnym
przypadku, rezultat jednego algorytmu może dawać pozornie podobny wynik do rezultatu
drugiego algorytmu, w rzeczywistości będąc rozwiązaniem bardzo niepewnym. Ważność
odchylenia standardowego wspiera fakt niezbędnego stosowania go do przeprowadzania
parametrycznych testów statystycznych (np. t-Studenta) weryfikujacych równość średnich
błędów klasyfikacji (co zostało zaprezentowane w podrozdziale 5.2). Branie pod uwagę
odchylenia standardowego jest zatem warunkiem rzetelnego porównania klasyfikatorów -
uwzględniającego losowe aspekty procesu ich testowania (często np. walidacji algorytmu w
oparciu o różne podzbiory zbioru danych).

Opieranie się wyłącznie na średnim błędzie klasyfikacji (wraz z podaniem jego odchy-
lenia standardowego) może nie dostarczyć pełnego obrazu wyników testowanych klasyfi-
katorów. Często bowiem, oprócz łącznej poprawnej identyfikacji klas, zachodzi potrzeba
zapewnienia wysokiej trafności klasyfikacji poszczególnych klas. Zdarza się to nie rzadko
w praktycznych zagadnieniach – gdy zbiory danych zawierają nierównomierną liczebność
klas. Wtedy, zazwyczaj z konieczności założeń zadania, błąd predykcji każdej z klas de-
cyzyjnych nie musi być traktowany jako równie ważny (ten problem był przedstawiony w
podrozdziale 5.3). Jako przykład możemy podać diagnozę chorób na potrzeby zastosowań
medycznych. Inną wagę przykłada się do wyniku „dodatniego” (którego badanie dla pew-
ności często się powtarza), a inną do wyniku „ujemnego”. W tym przypadku - „osobne”
mierzenie predykcji każdej z klas ma większe znaczenie niż rozpatrywanie łącznej trafności
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ich obu. Często w zastosowaniach praktycznych z dwiema klasami decyzyjnymi, maksyma-
lizuje się poprawną predykcję jednej z klas (czułość testu), przy akceptowalnym ustalonym
maksymalnym błędzie predykcji klasy drugiej (1-specyficzność testu) [61]. W tej sytuacji
pełny obraz predykcji algorytmu decyzyjnego, obok podania łącznego błędu klasyfikacji,
umożliwia zobrazowanie wskaźników czułości i specyficzności przy użyciu krzywej ROC
(Receiver Operator Curve, podrozdział 5.3). Taki sposób przedstawiania jakości klasyfikacji
jest zalecany w uzupełnieniu do opisu przy użyciu ogólnych wskaźników oceny [36, 61, 117].

Wybór zbiorów danych do testów
Problemem w procesie porównywania klasyfikatorów bywa również właściwy wybór zbio-
rów danych do testów. Nie ma ściśle przestrzeganych wskazań w tym temacie. Standar-
dowo do badań algorytmów uczenia maszynowego stosuje się znane wzorcowe przykłady
z umieszczonych w internecie repozytoriów. W aspekcie samego zadania klasyfikacyjnego,
zbiory danych bywają bardzo różne, ze względu na szereg parametrów: typ i liczbę atry-
butów, liczbę klas decyzyjnych, obecność braków danych, obecność sprzeczych tablic (t.j.
rekordów o identycznych wartościach atrybutów, lecz prowadzących do różnych klas decy-
zyjnych), obecność szumu, liczbę rekordów, itd.

W obliczu tej różnorodności, znajdziemy algorytmy, które uzyskują niskie wyniki traf-
ności klasyfikacji dla jednych zbiorów danych, a znakomicie radzą sobie z innymi zbiorami.
Analiza przyczyny zaistnienia takiej sytuacji nie jest prosta. Z tego powodu w publika-
cjach często pomijane są rozważania dotyczące przyczyny dobrych i złych wyników testów
w odniesieniu do poszczególnych zbiorów danych.

Powszechnie stosowaną praktyką wśród badaczy jest prezentacja wyników w oparciu o
kilka (rzadziej – kilkanaście) zbiorów danych. Różnych przypadków danych nie traktuje
się w aspekcie zapewnienia koniecznej ich liczby – w sposób podobny do realizacji prób
losowych z jednej populacji w zadaniach statystycznych. Mimo to, bardziej przekonujące
są (typowe) testy klasyfikatorów przeprowadzane na więcej niż jednym zbiorze danych.

Rozwiązanie, z którego się korzysta przy wyborze zestawienia zbiorów danych do te-
stów, polega na wykorzystaniu zbiorów szeroko publikowanych. Jest to celowe szczególnie
w zakresie publikacji odnoszących się do algorytmów zbliżonych strukturalnie do nowego
algorytmu, który chcemy poddać testom porównawczym. Takie podejście umożliwia sko-
rzystanie z gotowych wyników i punktów odniesienia. Ograniczeniem w tej sytuacji bywa
jednak koniecznośc dopasowania się do metodyki stosowanej w publikowanych badaniach
(ten problem był poruszany powyżej) oraz ograniczenie się do wskaźników oceny, które
zostały udostępnione przez innych badaczy.

Złożoność struktury algorytmów decyzyjnych
Dosyć rzadko poruszanym problemem oceny różnych klasyfikatorów jest ich złożoność. Pio-
nier drzew decyzyjnych i autor powszechnie znanych algorytmów, Ross Quinlan, twierdzi
na początku swojej książki opisującej algorytm C4.5 [84], że pomiędzy pierwszym drzewem
Id3, a jego następcą - C4.5 jest olbrzymia przepaść, wyrażona choćby w liczbie linii zapi-
sanego programistycznego kodu. Ten fakt powinien wzbudzić czujność względem procedur
stosowanych w algorytmach decyzyjnych. Bardzo często nie są one proste, zaś informacje,
o których czyta się w podręcznikach i publikacjach, obejmują tylko część rzeczywistych
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problemów rozwiązywanych w trakcie implementacji kodu. Obecnie w pracy nad każdym
klasyfikatorem, który ma możliwość przetwarzania danych różnego typu, wyłania się ko-
nieczność wdrożenia skomplikowanych programistycznie procedur – często zawierających
wyrafinowane metody optymalizacyjne. Brak informacji o części parametrów algorytmów
oraz używanie nieopisanych procedur wspomagających może powodować duże trudności
porównania wybranych składników algorytmu, o ile nie napisze się całego kodu samo-
dzielnie. Warto zwrócić także uwagę na ryzyko funkcjonowania gorzej zbadanych metod
- mogących w nieuświadomiony i niepożądany sposób dominować nad procesami, które
badacz chce kontrolować. Duże ryzyko pomyłek powodują także różnego typu błędy kodu
programistycznego – nieraz bardzo trudne do wychwycenia.

Możliwość zwrócenia uwagi na nowe pomysły wymaga sprostania wszystkim wymie-
nionym trudnościom. Nieuniknione jest w tym przypadku stworzenie, na miarę potrzeb
i możliwości, kompletnego zestawienia skutecznie działających ze sobą metod - własnych
bądź uzupełnionych przez wyniki innych badaczy.

8.1 Wybór korzystnych parametrów drzewa IFS

W prezentowanym algorytmie drzewa korzystamy z wielu parametrów, które mają istotny
wpływ na poziom trafności klasyfikacyjnej drzewa IFS. Do głównych parametrów zali-
czamy:

• głębokość drzewa,

• typ i liczbę trójkątów tworzących granulację atrybutów numerycznych,

• miary IFS podziału węzła: entropia IFS albo miara K,

• możliwość przycięcia drzewa.

Część z tych parametrów można w łatwy sposób zautomatyzować. Tak jest np. z głęboko-
ścią drzewa, którą dobiera się – dla ostatnich węzłów – korzystając z jednego lub równo-
cześnie kilku znanych kryteriów zatrzymania (rozdział 3.8). Ze względów badawczych – na
tym etapie testów algorytmu - parametr głębokość drzewa (dla węzłów heterogenicznych)
jest ustalany i kontrolowany.

Trudniejszym aspektem jest wybór typu i liczby trójkątów granulacji. Bez skorzysta-
nia z dodatkowej procedury poszukiwania korzystnego „miękkiego” podziału atrybutów
numerycznych, pozostaje metoda prób i testów. Również ze względów poznawczych – po-
zostaniemy przy metodzie wstępnych testów w tym rozdziale. Dla uproszczenia, będziemy
stosować ten sam typ i liczbę trójkątów tworzących granulację dla wszystkich atrybutów
numerycznych jednocześnie. Pomysłowi optymalizacji drzewa IFS – w kontekście poszu-
kiwania korzystniejszej granulacji trójkątnej atrybutów numerycznych – jest poświęcony
rozdział 9.

W trakcie wielu próbnych badań na zbiorach benchmarkowych, okazywało się, że dobre
rezultaty uzyskiwało drzewo IFS generowane do głębokości nie większej niż 3-4 poziomy,
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przy ustalonej liczbie trójkątów granulacji atrybutów numerycznych z zakresu 3-6. Bu-
dowanie większych drzew wydłużało czas tworzenia klasyfikatora (a przez to także jego
wielokrotne testowanie) i najczęściej nie dawało lepszych rezultatów - nawet po zastoso-
waniu przycinania. Oczywiście – w przypadku analizy różnych zbiorów danych, reguła ta
nie musi się zawsze sprawdzać.

Odnośnie wyboru dotyczącego przycinania drzewa – zauważmy, że opcja ta nie utrud-
nia przetwarzania i walidacji dwóch „podobnych” drzew jednocześnie – dając dodatkową
możliwość wyboru skuteczniejszego z nich. Z kolei użycie jednej z miar IFS (entropii lub
miary K - rozdzial 4.5) jest wyborem, który powinien być dokonany na początku budowy
drzewa. Uwzględniając wnioski z przeprowadzonych w rozdziale 7 badań – dobrą praktyką
jest tworzenie i porównanie wyników dwóch niezależnych drzew stosujących po kolei jedną
z alternatywnych miar intuicjonistycznych.

Kalibracja parametrów drzewa IFS, takich jak głębokość i liczba trójkątów granulacji
atrybutów numerycznych, wymaga przeprowadzenia serii wstępnych testów kroswalidacyj-
nych (co zostało powyżej uzasadnione). Nie będziemy w dalszej części pracy prezentować
tych początkowych rezultatów. Uznamy głębokość drzewa i liczbę trójkątów granulacji za
ustalone (co byłoby możliwe w sytuacji automatyzacji tych procesów). Podamy natomiast,
na przykładzie jednego ze zbiorów danych - „Sonar”, wyniki drzew IFS dla pozostałych pa-
rametrów: miar intuicjonistycznych, różnych rodzajów granulacji atrybutów oraz drzewa
w postaci pełnej i przyciętej. Takie dostrojenie parametrów zostało wykonane również dla
pozostałych zbiorów, które będą służyć do porównań trafności klasyfikacji drzewa IFS z
innymi algorytmami decyzyjnymi. Odpowiednie tabele i wykresy dla pozostałych przykła-
dów danych zostały zamieszczone w Załączniku - znajdującym się na końcu rozprawy.

Wybór parametrów drzewa IFS na zbiorze „Sonar”
Na przykładzie zbioru „Sonar” przedstawione zostaną wyniki klasyfikacji drzewa IFS (ta-
bela 8.1) przy zastosowaniu różnych parametrów:

• intuicjonistycznych miar podziału węzłów: entropii IFS lub miary K,

• rodzajów granulacji atrybutów numerycznych: symetrycznej lub asymetrycznej,

• wersji pełnej drzewa lub przyciętej.

Rezultaty trafności klasyfikacji zostaną zaprezentowane na dwóch zbiorach danych: tre-
ningowym i testowym. Wszystkie zamieszczone wyniki są statystykami uzyskanymi ze 100
wygenerowanych klasyfikatorów – dla każdego układu parametrów. W pierwszej kolejności
przedstawiona zostanie tabela klasyfikacji złożona z 4 części. W uzupełnieniu do wyni-
ków liczbowych, w dalszej części dodany zostanie także wykres krzywych ROC uzyskanych
drzew (dla prób testowych).

Wyniki przedstawione w tabeli 8.1 są policzone dla drzewa o głębokości równej 3 i
granulacji złożonej z 5 trójkątów.

Analizę wyników rozpoczniemy od części (c) i (d) tabeli 8.1 poświęconych próbom te-
stowym, gdyż na ich podstawie powinny zostać wybrane parametry drzewa. Widzimy, że
rezultaty trafności klasyfikacji łącznej klas oraz pola powierzchni pod krzywą są wyższe dla
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Tabela 8.1: Zbiór „Sonar”, wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu różnych para-
metrów.

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 91.68 ± 3.19 96.13 ± 2.25 93.29 ± 2.53 96.49 ± 2.51

Klasa „0” 94.05 ± 3.23 96.40 ± 2.41 95.90 ± 2.53 96.00 ± 2.56
łącznie 92.95 ± 1.63 96.27± 0.99 94.68 ± 1.18 96.23 ± 0.88

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 86.79 ± 5.47 93.27 ± 3.02 88.09 ± 5.22 92.87 ± 2.73

Klasa „0” 89.39 ± 3.39 93.42 ± 2.63 90.94 ± 3.77 93.91 ± 2.44
łącznie 88.18 ± 2.39 93.35 ± 1.20 89.61 ± 2.83 93.43± 1.07

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 73.23 ± 16.15 78.51 ± 13.03 78.32 ± 13.56 77.54 ± 13.71

Klasa „0” 80.58 ± 11.96 82.83 ± 13.33 80.04 ± 11.55 82.87 ± 12.30
łącznie 77.09 ± 8.69 80.80± 7.76 79.19 ± 7.66 80.41 ± 8.39

AUC ROC 86.47 ± 7.66 89.81± 5.66 87.90 ± 6.62 89.19 ± 6.48

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 74.30 ± 14.88 78.39 ± 14.02 77.02 ± 13.97 75.62 ± 15.71

Klasa „0” 78.13 ± 12.94 78.85 ± 13.40 79.04 ± 13.26 80.80 ± 11.17
łącznie 76.33 ± 9.06 78.63± 7.89 78.04 ± 9.01 78.38 ± 8.16

AUC ROC 84.02 ± 8.58 86.92± 6.29 85.93 ± 7.97 86.57 ± 7.37
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drzewa pełnego niż dla przyciętego. W obrębie drzewa pełnego najlepsze wyniki dla głów-
nych wskaźników oceny – poprawnej identyfikacji obu klas i miary AUC ROC – uzyskuje
drzewo korzystające z entropii IFS i granulacji asymetrycznej atrybutów numerycznych.
Na tej podstawie dokonujemy wyboru właśnie tych parametrów drzewa intuicjonistycznego
dla zbioru „Sonar”.

W uzupełnieniu do analizy wyników w tabeli 8.1 (c)–(d), możemy prześledzić zamiesz-
czone poniżej wykresy krzywych ROC (rysunek 8.1), które potwierdzają dokonany wybór
parametrów drzewa. Mimo to obserwujemy, że nie we wszystkich przedziałach specyficz-
ności wyniki średniej czułości wybranego drzewa będą najwyższe. W przedziale wartości
FP Rate (1-specyficzność) ok. [0, 0.1] najkorzystniejsze rezultaty czułości uzyskalibyśmy
wybierając drzewo z parametrami – miarą K i granulacją symetryczną atrybutów nume-
rycznych.

Obok rezultatów dla prób testowych, interesująco przedstawiają się również wyniki dla
prób treningowych zamieszczonych w częściach (a) i (b) tabeli 8.1. Widzimy, że także w
tym przypadku wybór rodzaju granulacji atrybutów numerycznych ma istotne znaczenie.
Na uwagę zasługuje obserwacja, w której drzewo przycięte IFS, mimo najlepszych wyników
klasyfikacji przy zastosowaniu na zbiorze treningowym parametrów – miary K i granulacji
asymetrycznej – uzyskuje gorsze wyniki na zbiorze testowym niż drzewo z entropią IFS
(i tą samą granulacją). Warto dodać, że ten przykład – różnych wskazań parametrów na
próbie treningowej i testowej – jest dobrze znany przy procesie walidacji klasyfikatorów.

W Załączniku, w rozdziale 11.2 rozprawy, zamieszczone zostały wyniki klasyfikacji drzew
IFS (w postaci tabel i wykresów) przy zastosowaniu różnych parametrów dla pozostałych
badanych zbiorów danych. Schemat dochodzenia do wyboru najlepszych parametrów jest
analogiczny do przedstawionego przy analizie zbioru „Sonar”. Wybrane parametry stosu-
jemy w drzewie IFS, które zostanie porównane z wynikami trafności klasyfikacji innych
algorytmów decyzyjnych, co jest tematem kolejnego podrozdziału.
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Rysunek 8.1: Dane „Sonar”, krzywe ROC drzewa IFS dla różnych parametrów
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8.2 Porównanie trafności klasyfikacji drzewa IFS z innymi

algorytmami decyzyjnymi

W niniejszym podrozdziale przeprowadzimy porównanie miękkich drzew IFS z innymi al-
gorytmami decyzyjnymi. Do badań zostanie wykorzystane drzewo intuicjonistyczne z para-
metrami, które prowadzą do najwyższej skuteczności tego algorytmu względem badanych
zbiorów. Procedura „dostrajania” drzewa IFS, wraz z wynikami klasyfikacyjnymi próbnych
drzew, została zaprezentowana w poprzednim podrozdziale.

Wśród wskaźnikow oceny trafności klasyfikacji algorytmów decyzyjnych wykorzystamy:

• łączną poprawną identyfikację wszystkich klas decyzyjnych,

• powierzchnię pola pod krzywą ROC.

Ponadto podamy i przeanalizujemy wykresy krzywych ROC badanych klasyfikatorów.
Rozstrzygnięcia dotyczące porównania średniej trafności drzewa IFS z pozostałymi kla-

syfikatorami zostaną przeprowadzone testem t-Studenta dla obserwacji niesparowanych
(ponieważ drzewo IFS i pozostałe klasyfikatory są indukowane w oparciu o niezależnie
od siebie losowane podzbiory uczące). Użyjemy testu w wersji klasycznej oraz drugiego –
skorygowanego wobec zastosowania procedury kroswalidacyjnej, z wykorzystaniem odpo-
wiednich wzorów (5.3)–(5.6).

Wśród algorymów, które włączone zostały do testów, znajdują się przede wszystkim
miękkie i ostre drzewa klasyfikacyjne, które stanowią naturalny punkt odniesienia dla ba-
danego drzewa intuicjonistycznego. Uzupełnienie stanowią dwa znane algorytmy funkcyjne:
sieć neuronowa i regresja logistyczna. Pokrótce opiszemy zastosowane do porównań algo-
rytmy.

Wyniki drzew miękkich SDT (Soft Decision Trees) zostały zaczerpniete z publikacji
Olaru i Wehenkela [76]. Szersza prezentacja tych drzew została przedstawiona w rozdziale
3.10. Według opisu autorów przytoczonego artykułu, przeprowadzona metodyka testów
drzew SDT na zbiorach danych była taka sama, jak stosowana w prezentowanych tu eks-
perymentach – 10-krotne powtórzenie procedury kroswalidacyjnej opartej na 10 zbiorach
uczących. Jednak w porównaniu do naszych wyników, rezultaty klasyfikacyjne drzewa SDT
oraz innych algorytmów zawartych w publikacji wskazują na wysoce prawdopodobne uśred-
nienie dwukrotne wyników – tzn. przedstawiony rezultat klasyfikacyjny na danym zbiorze
jest średnią z 10 sesji kroswalidacynych, które również są reprezentowane przez średnią.
Wskazuje na to kilkukrotnie niższe odchylenie standardowe klasyfikacji badanych drzew
decyzyjnych na różnych zbiorach danych. Z tego powodu nie będziemy przytaczać tu war-
tości odchyleń standardowych (podanych w [76]), mogących wprowadzać w błąd ze względu
na zastosowanie innej metody. Podamy jedynie średni wynik łącznej predykcji klas drzew
SDT, który powinien być właściwy (bez względu na tryb uśredniania). W przedstawionych
wynikach eksperymentów dotyczących drzew IFS i algorytmów z pakietu WEKA, wszyst-
kie statystyki klasyfikacyjne wyliczone zostały bezpośrednio w oparciu o 100 rezultatów
otrzymanych z weryfikacji zbiorów testowych (10-krotnie powtórzony plan 10-krotnej kro-
swalidacji).
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Poza drzewem SDT i drzewem IFS (napisanym przez autora pracy w środowisku MA-
TLAB), pozostałe algorytmy użyte w eksperymentach są zaimplementowane w oprogramo-
waniu naukowym do analiz data mining WEKA.1 Opisy algorytmów decyzyjnych zaczerp-
nięte zostały również z informacji udostępnionych w tym pakiecie. Możliwość przeprowa-
dzenia rzetelnych eksperymentów na dowolnych benchmarkowych i rzeczywistych zbiorach
danych w oprogramowaniu WEKA, stała się głównym powodem wykorzystania algorytmów
zaimplementowanych właśnie w tym środowisku. Dodatkową zaletą wykorzystania tego pa-
kietu jest dostęp do bardzo wielu algorytmów decyzyjnych - klasycznych, jak również tych,
które powstały na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie wyliczenia z wykorzystaniem pa-
kietu WEKA zostały wykonane dla domyślnych ustawień parametrów algorytmów.

Do grupy użytych drzew decyzyjnych z pakietu WEKA należą: J48, LMT, NBTree i
RandomForest :

• J48 – implementacja znanego drzewa ostrego Quinlana - C4.5 ([84], 1993 r.). Wy-
korzystuje on jako miarę podziału wskaźnik o nazwie Information Gain, w którym
zawarta jest miara informacyjna w postaci klasycznej entropii. Drzewo może być
wygenerowane w wersji pełnej lub przyciętej.

• LMT (Logistic Model Tree) – drzewo hybrydowe, które w każdym liściu wylicza
dodatkowo funkcję regresji logistycznej – poprawiającą klasyfikację. Algorytm został
opisany w 2005 r. [67]

• NBTree – hybrydowe drzewo decyzyjne (podobnie jak LMT ), które tworzy w liściach
klasyfikatory bayesowskie. Algorytm jest wcześniejszy niż LMT (1996 r.)

• RandForest – las złożony z n drzew decyzyjnych, których węzły generowane są na
podstawie losowo dobranego zestawu atrybutów ([25], 2001 r.). W naszych zastoso-
waniach liczba drzew składających się na „las” jest ustalona na 10, wg domyślnych
ustawień w pakiecie WEKA.

Obok drzew, do eksperymentów włączono dwa popularnie stosowane klasyfikatory funk-
cyjne:

• Logistic – implementacja regresji logistycznej z estymatorem bazującym na algoryt-
mie optymalizacyjnym Tikhonova–Millera (1992 r.)

• MultilayerPerceptron – wielowarstwowa sieć neuronowa oparta na metodzie wstecz-
nej propagacji.

W eksperymentach wykorzystano sześć znanych wzorcowych zbiorów danych posiadających
atrybuty numeryczne:

• z 2 klasami decyzyjnymi: „PIMA Diabetes”, „Sonar” i „Ionosphere”

• z wieloma (k > 2) klasami decyzyjnymi: „Iris”, „Wine” i „Glass”.

1http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Wybór tych zbiorów wynikał z ich wykorzystania do testów drzew SDT w badaniach
Olaru i Wehenkela [76]. Obok miękkiej struktury drzew SDT – podobnej do drzewa IFS,
dodatkowe znaczenie miał tryb badania trafności drzew SDT – oparty na rzetelnych te-
stach kroswalidacyjnych – według tej samej procedury, która została użyta w naszych
eksperymentach.

Obok wyżej wymienionych benchmarkowych przykładów danych - zostaną przedsta-
wione wyniki dla rzeczywistych zbiorów danych, z dziedziny marketingu (zbiór „Dochód”) i
medycyny (zbiór „ROP”). Dane te zostały użyte jako przykłady „z życia” – są zaczerpnięte
z pracy zawodowej i badawczej autora. Zbiory rzeczywiste zawierają po dwie klasy decy-
zyjne oraz posiadają atrybuty mieszane – nominalne i numeryczne. Istotną ich wspólną
cechą jest nierówna proporcja klas – często spotykana w praktyce. Liczebność obserwacji z
wyróżnioną klasą decyzyjną nie przekracza 10% ogółu obiektów w każdym z tych zbiorów.
Wykorzystane zbiory danych zostały opisane w rozdziale 6.

8.2.1 Zbiory danych wzorcowych (benchmarkowych) z dwiema klasami
decyzyjnymi

Dla każdego zbioru danych, prezentowanych osobno w dalszej cześci, stworzone zostało
zestawienie rezultatów klasyfikacji algorytmów decyzyjnych. W tabelach przedstawiliśmy
wspomniane wcześniej miary oceny. Wyniki zamieszczone są „od góry” według najwyż-
szych wartości wskaźnika pola powierzchni pod krzywą ROC (AUC ROC ). Wyjątkowo,
dla drzew SDT, dla których nie posiadamy wartości pola pod krzywą ROC, wyniki są po-
sortowane wg kolejności poprawnej identyfikacji klas (nie są to jednak rezultaty najlepsze
- co nie zaburza kolejności na najwyższych pozycjach). Wyniki obu miar oceny są ze sobą
wysoko skorelowane. Jakkolwiek, użycie wskaźnika AUC ROC lepiej odaje pełne możliwo-
ści klasyfikacji algorytmu decyzyjnego - np. w różnych przedziałach specyficzności, co ma
praktyczne znaczenie.

W tabelach zawarte są również rezultaty porównania średnich wyników klasyfikacji
algorytmów przy pomocy testu t-Studenta dla prób niezależnych. Wynikiem bazowym,
względem którego wykonano testy (dla par algorytmów) jest drzewo pełne IFS, co zostało
oznaczone gwiazdką (*). Rezultaty lepsze od pełnego drzewa intuicjonistycznego ozna-
czono jednym plusem (+) lub dwoma plusami (++), w przypadku kolejno: testu zwykłego
i skorygowanego dla planu kroswalidacyjnego. Analogiczne oznaczenie zastosowano w przy-
padku wyników słabszych – oznaczając je jednym minusem (−) bądź dwoma (−−). Dla
drzew SDT, z powodu niemożności użycia odchylenia standardowego, co zostało wcześniej
wyjaśnione, wyniki testów nie mogły zostać przeprowadzone - informację tę oznaczyliśmy
jako brak danych (b.d.). Wartości testów dla przeprowadzonych eksperymentów zostały
zamieszczone w Załączniku (w rozdziale 11).

Pod tabelami, prezentującymi wyniki klasyfikacji, przedstawione zostały krzywe ROC
poszczególnych algorytmów. W celu zwiększenia przejrzystości rysunków zakres parametru
FP Rate (1–Specyficzność) został ograniczony do przedziału [0, 0.5]. To rozwiązanie umoż-
liwia, bez istotnej straty informacji, śledzenie trajektorii krzywych w pobliżu optymalnego
punktu klasyfikacji (0, 1).
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Zbiór „PIMA Diabetes”

Tabela 8.2: Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny łącznie - obu klas AUC ROC

Logistic 77.47 ± 4.39 (+) 83.09 ± 4.94
LMT 77.08 ± 4.65 (+) 82.98 ± 5.23

drzewo pełne IFS (E, asym) 75.72 ± 4.37 (∗) 82.18 ± 4.47 (∗)
MultilayerPerceptron 75.29 ± 4.87 80.56 ± 5.55 (−)

NBTree 75.24 ± 5.23 80.47 ± 5.46 (−)
SDT (backfitting) 74.63 ± b.d. (b.d.) b.d.
RandomForest 74.18 ± 4.68 (−) 79.96 ± 4.81 (−)

drzewo przycięte IFS (E, asym) 75.73 ± 4.28 79.57 ± 4.47 (−)
J48 (pruned C4.5) 74.49 ± 5.27 75.32 ± 6.96 (−−)
J48 (unpruned C4.5) 73.87 ± 5.42 (−) 75.04 ± 6.70 (−−)
SDT (refitting) 73.57 ± b.d. (b.d.) b.d.
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Rysunek 8.2: Krzywe ROC różnych algorytmów klasyfikacyjnych
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Zbiór „Sonar”

Tabela 8.3: Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny łącznie - obu klas AUC ROC

drzewo pełne IFS (E, asym) 80.80 ± 7.76 (∗) 89.81 ± 5.66 (∗)
RandomForest 80.41 ± 8.80 89.53 ± 7.58

MultilayerPerceptron 81.61 ± 8.66 88.48 ± 7.31
drzewo przycięte IFS (E, asym) 78.63 ± 7.89 86.92 ± 6.29 (−)

LMT 76.27 ± 9.62 (−) 84.15 ± 8.55 (−)
NBTree 77.07 ± 9.65 (−) 83.10 ± 9.89 (−)

SDT (refitting) 73.28 ± b.d. (b.d.) b.d.
SDT (backfitting) 72.56 ± b.d. (b.d.) b.d.

Logistic 72.47 ± 8.90 (−−) 80.02 ± 8.78 (−−)
J48 (unpruned C4.5) 73.42 ± 9.36 (−) 79.37 ± 10.83 (−−)
J48 (pruned C4.5) 73.61 ± 9.34 (−) 79.31 ± 10.80 (−−)
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Rysunek 8.3: Krzywe ROC różnych algorytmów klasyfikacyjnych
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Zbiór „Ionosphere”

Tabela 8.4: Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny łącznie - obu klas AUC ROC

RandomForest 92.85 ± 3.98 (+) 97.47 ± 2.16 (++)
LMT 92.96 ± 4.10 (+) 94.05 ± 5.54

drzewo pełne IFS (E, asym) 90.36 ± 4.50 (∗) 93.43 ± 4.67 (∗)
NBTree 89.89 ± 4.48 92.93 ± 4.62

MultilayerPerceptron 90.71 ± 4.70 92.08 ± 6.76
J48 (unpruned C4.5) 89.83 ± 4.39 91.66 ± 5.68 (−)
J48 (pruned C4.5) 89.74 ± 4.38 91.47 ± 5.85 (−)
SDT (backfitting) 89.64 ± b.d. (b.d.) b.d.

drzewo przycięte IFS (E, asym) 89.54 ± 5.06 91.45 ± 5.79 (−)
SDT (refitting) 89.44 ± b.d. (b.d.) b.d.
Logistic 87.72 ± 5.57 (−) 86.54 ± 8.11 (−−)
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Rysunek 8.4: Krzywe ROC różnych algorytmów klasyfikacyjnych
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8.2.2 Zbiory danych rzeczywistych z dwiema klasami decyzyjnymi

Zbiór „Dochód”

Tabela 8.5: Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny łącznie - obu klas AUC ROC

LMT 95.24 ± 0.81 (+) 83.18 ± 7.38 (+)
Logistic 95.21 ± 0.96 (+) 82.96 ± 7.59 (+)

RandomForest 94.98 ± 0.84 (+) 77.07 ± 8.47
drzewo pełne IFS (E, sym) 94.48 ± 0.94 (∗) 76.55 ± 7.42 (∗)
MultilayerPerceptron 93.69 ± 1.14 (−) 74.26 ± 9.54

NBTree 94.34 ± 1.07 70.59 ± 11.84 (−)
drzewo przycięte IFS (E, sym) 88.44 ± 2.91 (−−) 65.45 ± 10.06 (−−)

J48 (pruned C4.5) 94.14 ± 1.05 (−) 62.72 ± 11.59 (−−)
J48 (unpruned C4.5) 92.09 ± 1.55 (−−) 59.49 ± 11.46 (−−)
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Rysunek 8.5: Krzywe ROC różnych algorytmów klasyfikacyjnych
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Zbiór „ROP”

Tabela 8.6: Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny łącznie - obu klas AUC ROC

drzewo pełne IFS (E, sym) 90.75 ± 2.52 (∗) 90.73 ± 5.60 (∗)
LMT 90.36 ± 2.53 90.16 ± 4.20

drzewo przycięte IFS (E, sym) 91.50 ± 2.81 (+) 90.14 ± 4.72
MultilayerPerceptron 90.02 ± 3.10 86.82 ± 7.90 (−)
RandomForest 89.59 ± 3.08 (−) 86.48 ± 7.20 (−)
Logistic 90.68 ± 3.46 86.26 ± 9.02 (−)
NBTree 88.91 ± 2.70 (−) 81.58 ± 9.77 (−−)

J48 (unpruned C4.5) 88.06 ± 3.14 (−) 74.12 ± 12.03 (−−)
J48 (pruned C4.5) 88.72 ± 2.93 (−) 70.23 ± 14.76 (−−)
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Rysunek 8.6: Krzywe ROC różnych algorytmów klasyfikacyjnych
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8.2.3 Zbiory danych wzorcowych z wieloma klasami decyzyjnymi (k > 2)

W części przeglądu wyników eksperymentów poświęconej zbiorom danych z wieloma kla-
sami decyzyjnymi (o liczbie większej niż 2), zaprezentowane zostaną jedynie rezultaty po-
prawnej identyfikacji wszystkich klas. Mimo, że istnieją w literaturze propozycje uogól-
nienia miary pod krzywą ROC dla przypadku klasyfikacji wielu klas, np. [41], to nie są
one powszechnie stosowane. W tabeli zachowana została konwencja opisu wyników, której
używaliśmy w przypadku zbiorów danych z 2 klasami. Jedynie kolejność malejąca, przy-
porządkowana algorytmom o najlepszych wynikach, z braku wskaźnika AUC ROC, jest
przedstawiona według oceny poprawnej klasyfikacji.

Tabela 8.7: Zbiór „Iris”. Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyjnych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny Popr. ident. wszystkich klas

Logistic 97.07 ± 4.77
MultilayerPerceptron 96.93 ± 4.07

drzewo pełne IFS (E, asym) 96.20 ± 4.37 (∗)
LMT 95.73 ± 4.97

drzewo przycięte IFS (E, asym) 95.47 ± 4.73
SDT (refitting) 95.27 ± b.d. (b.d.)
SDT (backfitting) 95.00 ± b.d. (b.d.)
J48 (unpruned C4.5) 94.80 ± 5.24 (−)
J48 (pruned C4.5) 94.73 ± 5.30 (−)
RandomForest 94.27 ± 5.10 (−)
NBTree 93.53 ± 5.64 (−)
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Tabela 8.8: Zbiór „Wine”. Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyj-
nych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny Popr. ident. wszystkich klas

MultilayerPerceptron 98.02 ± 3.26
LMT 97.92 ± 3.87

drzewo pełne IFS (K, asym) 97.88 ± 3.53 (∗)
Logistic 97.23 ± 3.83

drzewo przycięte IFS (K, asym) 97.14 ± 4.10
RandomForest 97.13 ± 3.89
NBTree 96.62 ± 3.92 (−)

SDT (refitting) 96.48 ± b.d. (b.d.)
SDT (backfitting) 96.47 ± b.d. (b.d.)
J48 (unpruned C4.5) 93.20 ± 5.90 (−)
J48 (pruned C4.5) 93.20 ± 5.90 (−)

Tabela 8.9: Zbiór „Glass”. Wyniki drzewa IFS względem innych klasyfikatorów decyzyj-
nych

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Algorytm decyzyjny Popr. ident. wszystkich klas

RandomForest 77.05 ± 8.22
drzewo pełne IFS (K, asym) 75.16 ± 6.21 (∗)
drzewo przycięte IFS (K, asym) 71.92 ± 6.30 (−)

SDT (refitting) 71.09 ± b.d. (b.d.)
NBTree 70.95 ± 9.95 (−)

SDT (backfitting) 70.91 ± b.d. (b.d.)
LMT 68.17 ± 9.91 (−)

J48 (unpruned C4.5) 68.07 ± 9.54 (−)
J48 (pruned C4.5) 67.61 ± 9.26 (−)
MultilayerPerceptron 65.96 ± 9.11 (−−)

Logistic 63.92 ± 8.81 (−−)
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8.2.4 Wnioski z badań

W zakresie przeanalizowanych zbiorów danych, wzorcowych i rzeczywistych, miękkie drzewo
z miarami intuicjonistycznymi klasyfikowało się w czołówce najlepszych algorytmów. Ocena
ta uwzględnia jednocześnie wyniki trafności predykcji klas, pole powierzchni pod krzywymi
ROC oraz analizę przebiegu trajektorii krzywych ROC. W sprawdzanych przykładach –
przy uwzględnieniu wyników testów statystycznych – drzewo intuicjonistyczne zajmowało
jedną z trzech najlepszych pozycji. Jedynie w przypadku zbioru „Dochód” (tabela 8.5 i
rysunek 8.5) – trzy inne algorytmy uzyskały lepszy rezultat. Jest warte podkreślenia, że
drzewo IFS uzyskało najlepszy bezwzględny wynik dla zbioru rzeczywistego „ROP” (tabela
8.6 i rysunek 8.6) – w ocenie obu badanych wskaźników trafności klasyfikacji. Było także
pierwsze – patrząc na bezwzględne wyniki odnoszące się do pola powierzchni pod krzywą
ROC oraz drugie - uwzględniając trafność klasyfikacji dla zbioru „Sonar” (tabela 8.3 i ry-
sunek 8.3). Zajęło także drugą pozycję przy klasyfikacji zbioru danych „Glass” (tabela 8.9)
- zawierającego wiele klas decyzyjnych.

Drzewo intuicjonistyczne, jako jedyne z badanych algorytmów, znalazło się w gronie
klasyfikatorów, które uzyskały najlepsze rezultaty względem wszystkich trzech przeanali-
zowanych zbiorów danych o liczbie klas większej niż 2 – odnosząc się do rezultatów stan-
dardowych testów statystycznych (wyrównujących wyniki bezwględne).

Warto zauważyć, że dla żadnego ze zbiorów danych drzewo IFS nie uzyskało niskich not
– a w najgorszych przypadkach – przy identyfikacji klas na zbiorach „Ionosphere” (tabela
8.4 i rysunek 8.4) i „Dochód” (tabela 8.5 i rysunek 8.5), uzyskało wyniki średnie.

W odbywających się konkursach i turniejach międzynarodowych, w których przeprowa-
dza się rywalizację nowych algorytmów decyzyjnych, o zwycięstwie decyduje bezwzględny
wynik lub średnia wyników poprawnej identyfikacji klas - uzyskane na jednym lub kilku
zbiorach testowych. O wygranej w tych konkurencjach decydują reguły podobne do sto-
sowanych w sporcie zawodowym - sukces zapewnia odpowiednio dobre miejsce po prze-
cinku - analogiczne do sportowych różnic rzędu ułamków sekund. Przez nawiązanie do
tego podejścia, w uzupełnieniu do przeprowadzonej analizy przy użyciu testów statystycz-
nych, stworzony został ranking kolejności bezpośrednich rezultatów danych algorytmów.
Uwzględniliśmy 9 algorytmów (nie różnicując drzewa J48 na pełne i przycięte). Z miar
oceny sprawdziliśmy: wskaźnik poprawnej identyfikacji klas - wyliczony na 8 zbiorach da-
nych i pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC ) - uzyskane dla 5 zbiorów danych. Wyniki
dla miękkich drzew SDT (Soft Decision Trees) nie uwzględniły zbiorów „Dochód” i „ROP”
ani oceny z użyciem pola pod krzywą ROC (dla żadnego ze zbiorów) - z braku dostępu do
kodu tych algorytmów. Łączny ranking kolejności algorytmów na wszystkich przebadanych
zbiorach danych był wyliczany w oparciu o statystyki: średnią z odchyleniem standardo-
wym (wg ozn. x̄ ± σ) i medianę. Wyniki zaprezentowano w tabeli 8.10 – uporządkowane
rosnąco wg wartości mediany z miary AUC ROC (w pierwszej kolejności) i mediany z
procenta poprawnej identyfikacji klas (w drugiej kolejności).

W zamieszczonym rankingu (tabela 8.10), miękkie drzewo IFS zostało sklasyfikowane
na wysokiej, drugiej pozycji. Względem pełnego zestawienia sprawdzonych zbiorów danych,
najczęściej zajmowana pozycja tego drzewa w gronie porównywanych algorytmów, uwzględ-
niająca wartości bezwględne miar oceny, to trzecie miejsce. Jest to pozycja niższa jedynie
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Tabela 8.10: Ranking przebadanych algorytmów względem porównywanych zbiorów danych

Kolejność wyników
Popr. ident. wszystkich klas AUC ROC

Algorytm decyzyjny x̄± σ mediana x̄± σ mediana

LMT 3.0± 1.9 2.5 2.2± 1.1 2.0
drzewo IFS 2.8± 1.0 3.0 2.4± 1.3 3.0
RandomForest 4.4± 2.6 4.0 3.2± 1.9 3.0

MultilayerPerceptron 3.8± 2.6 3.5 4.0± 1.0 4.0
Logistic 4.6± 3.7 3 4.2± 2.6 5.0
NBTree 5.5± 1.6 5.0 5.2± 0.8 5.0

SDT (backfitting) 6.7± 1.2 6.5 b.d. b.d.
SDT (refitting) 6.5± 2.2 7.0 b.d. b.d.
J48 (C4.5) 6.9± 1.0 7.0 6.8± 0.4 7.0

od bardzo skutecznego w testach hybrydowego drzewa LMT. Nieznacznie słabsze kolejne
miejsca zajęły także bardzo skuteczne algorytmy – RandomForest i MutilayerPerceptron.
W środku stawki znalazły się: „nierówna” regresja logistyczna i nieco słabsze drzewo hy-
brydowe NBTree. Najniższe rezultaty uzyskały miękkie drzewa SDT – Olaru i Wehenkela
(biorąc pod uwagę poprawną predykcję klas) oraz implementacja znanego drzewa Quinlana
C4.5 – algorytm J48.

Obok mediany, w rankingu algorytmów warto zwrócić uwagę także na średnią i odchyle-
nie standardowe kolejności wyników algorytmów. Drzewo IFS - względem obu miar oceny -
charakteryzuje się niskim odchyleniem standardowym, gdyż dla żadego ze zbiorów danych
nie wypadło źle. Wśród algorytmów, które w zależności od przykładu danych, klasyfiko-
wały się na wyższych bądź niższych pozycjach, znajdują się przede wszystkim: regresja
logistyczna (Logistic) i las drzew (RandomForest), a w kontekście nierównej poprawnej
identyfikacji klas - także sieć neuronowa (MultilayerPerceptron).

Warto zauważyć, że z wyjątkiem powszechnie znanego algorytmu C4.5 (w implemen-
tacji WEKA pod nazwą J48 ), w porównaniach zostały uwzględnione drzewa o bardziej
wyrafinowanej strukturze, w tym:

• binarne drzewa miękkie SDT z elementami optymalizacji „globalnej” (korekty prze-
prowadzonej we wszystkich węzłach – backfitting) lub optymalizacji w liściach (refit-
ting),

• drzewa hybrydowe z dodatkowymi klasyfikatorami w liściach: LMT – zawierającym
regresję logistyczną czy NBTree – zawierającym klasyfikator bayesowski,

• las drzew będący złożeniem 10 „losowych” drzew (RandomForest).

W grupie tych algorytmów, potencjalne własności interpretacyjne drzewa IFS są zbliżone
jedynie do drzew SDT i J48. Drzewa hybrydowe, z dodatkowymi klasyfikatorami w li-
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ściach, w praktyce umożliwają interpretację jedynie do pewnego poziomu głębokości wę-
złów drzewa (dalej postać klasyfikatora jest funkcyjna). Las drzew losowych nie jest z kolei
wygodnym „kompaktowym” narzędziem interpretacyjnym. W tym aspekcie, dużą zaletą
drzewa IFS jest uzyskiwanie wysokiej trafności prognostycznej przy zachowaniu pełnych
własności interpretacyjnych modelu (jego przejrzystości). Zauważmy dodatkowo, że dla
sprawdzonych zbiorów, najlepszą i zarazem stosowaną głębokością drzewa IFS, okazał się
poziom 3. Przy doborze „typowej” liczby trójkątów rzędu 3-6 (w granulacji atrybutów
numerycznych), kompletny model klasyfikacyjny - obejmujący zestaw reguł decyzyjnych
- będzie liczył od kilku (dla drzewa przyciętego) do ponad stu kompletnych warunków
(dla drzewa pełnego). Ten przedział liczebności reguł decyzyjnych umożliwia w praktyce
kontrolę, analizę i indukcję wiedzy na temat badanego zjawiska.

Wśród pozostałych sprawdzonych algorytmów decyzyjnych, nie będącymi drzewami,
regresja logistyczna posiada częściowe możliwości interpretacji predykcji i selekcji głów-
nych atrybutów. W praktyce są one jednak bardzo ograniczone przez często występującą
współzależność atrybutów, co bardzo utrudnia prawidłową ocenę ważności czynników decy-
zyjnych. Sieć neuronowa, mimo cenionych własności predykcyjnych, należy do algorytmów,
które nie pozwalają czerpać wiedzy o analizowanym zjawisku ani kontrolować procesu bu-
dowy modelu – przy równoczesnej jego prostej interpretacji.

Możliwość zdobycia wiedzy z utworzonych reguł decyzyjnych, obok dokładności pre-
dykcji, jest bardzo korzystną cechą drzewa IFS wśród modeli różnych klasyfikatorów. Ma
to szczególne znaczenie w przypadku badania rzeczywistych zbiorów danych. W prezen-
towanych eksperymentach przeanalizowaliśmy dwa takie zbiory: „ROP” i „Dochód”. W
obu przypadkach, stworzone reguły decyzyjne pozwalają wyodrębnić zestawienie atrybu-
tów mających kluczowe znaczenie dla poprawnej klasyfikacji. Dla zbioru „ROP”, wśród
atrybutów, które okazały się najistotniejsze w procesie decyzyjnym, wyodrębniliśmy m.in.:
tydzień ciążowy, ilość podawanego tlenu oraz wyniki skali APGAR. Natomiast dla danych
„Dochód”, zmienne mające największy wpływ na identyfikację osób o najwyższych docho-
dach, to m.in.: liczba posiadanych samochodów, typ wykształcenia, powierzchnia mieszkania
i wielkość miejscowości zamieszkania. Uzyskane na podstawie drzew IFS reguły decyzyjne
są zgodne z ogólną wiedzą dotyczącą obu zagadnień. Dodatkowo, w przypadkach obu zbio-
rów, uzyskane dokładne relacje wymienionych atrybutów (oraz wyodrębnione przedziały
wartości lub kategorie) można wykorzystać w praktycznych zastosowaniach.

Analiza wyników klasyfikacyjnych odniesiona do innych algorytmów maszynowego ucze-
nia dla przedstawionych zbiorów danych i posiadanie potencjału interpretacyjnego drzewa
IFS pozytywnie wspierają tezę pracy o korzystnych własnościach zaproponowanego drzewa
– wykorzystującego miary i metody intuicjonistycznych zbiorów rozmytych.
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Rozdział 9

Optymalizacja wyników drzew IFS z

wykorzystaniem algorytmów

genetycznych

Zaprezentowane w rozdziale 8 rezultaty klasyfikacji drzew intuicjonistycznych w odniesie-
niu do przeanalizowanych zbiorów danych wykazywały różnice wynikające z użycia różnych
metod granulacji przestrzeni atrybutów numerycznych (symetrycznych bądź asymetrycz-
nych). Dla zbiorów danych „PIMA Diabetes”, „Sonar”, „Ionosphere”, „Iris”, „Wine” oraz
„Glass”, lepsze wyniki klasyfikacyjne uzyskaliśmy stosując granulację asymetryczną. W po-
zostałych przypadkach, dla zbiorów „Dochód” i „ROP” – użycie granulacji symetrycznej
okazało się korzystniejsze. Różnice te wskazują, że bardzo istotny wpływ na rezultaty
drzewa, obok wyboru miar podziału węzłów, ma wybór rodzaju granulacji atrybutów nu-
merycznych. Ta obserwacja stała się inspiracją do optymalizacji procesu doboru granulacji
zmiennych ciągłych opartej na trójkątach.

Wykorzystaliśmy algorytm genetyczny do poszukiwania takiego zestawu wierzchołków
trójkątów granulacji atrybutów, aby minimalizować entropię IFS (lub miarę K ′) tych atry-
butów. Procedura została zastosowana do przedostatniego poziomu węzłów drzewa, t.j.
do wierzchołków, które prowadzą bezpośrednio do liści (rysunek 9.1). Przeprowadzenie
procesu obejmującego wszystkie takie węzły drzewa powoduje, że dla części atrybutów
otrzymujemy w rezultacie dwa rodzaje granulacji: pierwszą – stosowaną w całym drzewie,
z wyjątkiem reguł prowadzących do liści, i drugą – tworzące liście.

Schemat algorytmu genetycznego zastosowany do stworzonego drzewa
Algorytm optymalizacyjny, który stosujemy do utworzonego miękkiego drzewa IFS, można
opisać w następujących krokach:

1. Generujemy pełne (lub przycięte) drzewo decyzyjne.

2. Ustawiamy parametry algorytmu genetycznego i przechodzimy do pierwszego węzła
prowadzącego do podziału liści.

129



Rysunek 9.1: Wybór węzłów drzewa IFS do procesu optymalizacji genetycznej

3. Szukamy dla danego węzła zestawu wierzchołków trójkątów granulacji o niższej en-
tropii IFS (lub mierze K ′) - korzystając z algorytmu genetycznego (rozdział 4.7).

4. Ustawiamy nowe wartości wsparcia wyróżnionej klasy decyzyjnej w liściach (wylicze-
nie jest tworzone równolegle z kalkulacją miary informacyjnej w kroku 3.).

5. Jeśli liczba wyjściowych trójkątów granulacji jest niższa niż oryginalna, to zmniej-
szamy liczbę reguł decyzyjnych drzewa.

6. Jeśli pozostały jeszcze węzły nie zoptymalizowane, to wybieramy kolejny i przecho-
dzimy do kroku 3.

7. Dodajemy nowe granulacje atrybutów numerycznych do oryginalnego zestawienia.

Pomysł na optymalizację klasyfikacji w obszarze liści drzewa jest zbliżony (co do celu)
do metod stosowanych przez różnych badaczy w innych algorytmach decyzyjnych, m.in:

• w drzewie miękkim SDT Olaru i Wehenkela [76], gdzie używana jest metoda refittingu
polegająca na dopasowaniu wartości wsparcia klas w liściach przy użyciu globalnej
minimalizacji błędu kwadratowego predykcji,

• w hybrydowych algorytmach drzew, t.j. LMT [67] i NBTree, które w liściach mają
dodatkowe klasyfikatory, odpowiednio: logistyczny i bayesowski.

Kalibracja parametrów zamiast generowania nowego drzewa
Oprócz poprawy rezultatów klasyfikacji drzewa, zastosowanie optymalizacji genetycznej w
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węzłach prowadzących do liści może być skuteczną metodą kalibracji reguł drzewa decyzyj-
nego bez konieczności całkowitego ich przebudowywania. Sytuacja taka może mieć miejsce
na przykład w systemach informatycznych. Raz stworzony model drzewa decyzyjnego może
być zatwierdzony przez decydenta, który potwierdził jego zgodność inerpretacyjną i poziom
predykcji. Z drugiej strony, po pewnym czasie może zachodzić potrzeba dostrojenia modelu,
na przykład w oparciu o napływ dodatkowych obserwacji uczących (nie niosących rewolu-
cyjnych zmian). Łatwiejszą czynnością w takim przypadku może być dostrojenie jedynie
ostatnich węzłów podziału (prowadzących do liści), bez przebudowywania całego modelu,
niż powtórzenie od nowa całego procesu decyzyjnego. Ta druga opcja może potencjalnie
wymagać niezbędnego zaangażowania i zgody decydentów. W przypadku uzyskania zado-
walających rezultatów klasyfikacyjnych, na skutek przeprowadzenia procedury genetycznej
dla przedostatnich węzłów drzewa, wystarczy dokonać niewielkich korekt (kroki 4, 5 i 7 w
procedurze optymalizacyjnej), aby uzyskać poprawiony model.

9.1 Wyniki eksperymentów na zbiorach danych

Wyniki algorytmu genetycznego przetestowaliśmy na pięciu zbiorach danych z dwiema kla-
sami decyzyjnymi - tych samych, których użyliśmy w rozdziale 8 dotyczącym testów drzewa
IFS względem różnych innych klasyfikatorów. Przyjęliśmy również ten sam plan badaw-
czy (10-krotna kroswalidacja powtórzona 10 razy) i zastosowaliśmy te same parametry
drzew intuicjonistycznych, co w poprzednich eksperymentach. Przedstawione rezultaty są
średnimi ze 100 wygenerowanych drzew.

Poprawę bezwzględnych wyników otrzymaliśmy dla zbiorów „PIMA Diabetes” i „Iono-
sphere”. Dla danych „Dochód” i „ROP” uzyskaliśmy wyniki bardzo zbliżone do oryginalnych
drzew. Natomiast dla zbioru „Sonar” użycie procedury genetycznej pogorszyło rezultaty.

Poniżej zaprezentujemy wyniki klasyfikacji drzew IFS na zbiorach, dla których metoda
genetyczna odniosła sukces. Pokażemy również niekorzystne rezultaty zastosowania tej pro-
cedury dla danych „Sonar”. Wskażemy następnie jedną z potencjalnych przyczyn trudności
w uzyskaniu lepszych wyników na niektórych zbiorach. W tym celu podamy przykład zbyt
silnego dopasowania granulacji dla atrybutów danych „Elipsa”.

Parametry algorytmu genetycznego
Dla algorytmu genetycznego, który został szczegółowo opisany w rozdziale 4.7, przyjęli-
śmy, na podstawie wskazówek podanych w literaturze [4, 40, 73, 92] oraz wcześniejszych
eksperymentów, następujące parametry – dla wszystkich badanych zbiorów danych:

• liczba osobników (genotypów) w populacji: 10

• liczba osobników elitarnych: 1

• procent osobników w populacji reprodukcyjnej: 80%

• prawdopodobieństwo mutacji genu pg = 0.01

• prawdopodobieństwo mutacji chromosomu pch = 0.01.
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• liczba bitów potrzebna do zakodowania (w postaci chromosomu) każdego wierzchołka
trójkąta tworzącego granulację: 8

• liczba iteracji algorytmu dla każdego wywołania: 200

Zachowując parametry drzew decyzyjnych z rozdziału 8, dla badanych zbiorów danych
używaliśmy jako miary podziału węzłów entropii IFS. Stąd, odwrotność tej miary, 1−EIFS,
zastosowaliśmy jako funkcję przystosowania, którą maksymalizuje się w procedurze gene-
tycznej. Po wygenerowaniu drzewa intuicjonistycznego, uruchamialiśmy procedurę szukania
optymalnych trójkątnych granulacji atrybutów numerycznych w węzłach prowadzących do
liści, według schematu przedstawionego we wstępie rozdziału.

Dla rezultatów przeprowadzanych eksperymentów trafności klasyfikacji drzew zostały
wykonane testy statystyczne (dla prób testowych). Zachowaliśmy oznaczenia analogiczne
do stosowanych we wcześniejszych rozdziałach: wynik statystycznie istotnie różny od dru-
giego oznaczaliśmy w tabelach przy pomocy (+) lub (−) oraz (++) lub (−−), uwzględnia-
jąc odpowiednio – rezultat potwierdzony przez standardowy test t-Studenta lub mocniejszy
– wykazany również przez test skorygowany. Przyjęliśmy poziom ufności na poziomie 95%.
Wyniki numeryczne testów są zamieszczone w rozdziale 11 (w Załączniku).
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Zbiór „PIMA Diabetes”
Testy zostały przeprowadzone dla drzewa o głębokości równej 3. Oryginalnie zastosowano
granulację asymetryczną atrybutów numerycznych złożoną z 5 trójkątów.

Tabela 9.1: Wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu optymalizacji genetycznej
a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 73.95 ± 6.84 74.62 ± 4.39
Klasa „0” 83.39 ± 3.73 86.34 ± 2.24

łącznie 80.10 ± 0.57 82.25 ± 0.63

b) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 67.27 ± 12.22 67.35 ± 9.91
Klasa „0” 80.24 ± 7.01 82.76 ± 5.98 (+)

łącznie 75.72 ± 4.37 77.39± 4.69 (+)
AUC ROC 82.18 ± 4.47 82.98± 4.47 (+)
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Rysunek 9.2: Krzywe ROC Curve dla drzewa IFS w wersji zwykłej i zoptymalizowanej
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Zbiór „Ionosphere”
Testy zostały przeprowadzone dla drzewa o głębokości równej 3. Oryginalnie zastosowano
granulację asymetryczną atrybutów numerycznych złożoną z 4 trójkątów.

Tabela 9.2: Wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu optymalizacji genetycznej
a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 97.07 ± 1.69 96.94 ± 1.55
Klasa „0” 88.44 ± 3.14 89.66 ± 3.22

łącznie 93.97 ± 0.75 94.33 ± 0.78

b) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 95.10 ± 4.59 94.30 ± 5.79
Klasa „0” 81.84 ± 11.47 81.51 ± 11.95

łącznie 90.36± 4.50 89.74 ± 5.19

AUC ROC 93.43 ± 4.67 93.82± 4.46 (+)
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Rysunek 9.3: Krzywe ROC Curve dla drzewa IFS w wersji zwykłej i zoptymalizowanej
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Zbiór „Sonar”
Testy zostały przeprowadzone dla drzewa o głębokości równej 3. Oryginalnie zastosowano
granulację asymetryczną atrybutów numerycznych złożoną z 5 trójkątów.

Tabela 9.3: Wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu optymalizacji genetycznej
a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 96.13 ± 2.25 97.40 ± 1.64
Klasa „0” 96.40 ± 2.41 97.56 ± 1.66

łącznie 96.27 ± 0.99 97.48 ± 0.82

b) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„1” 78.51 ± 13.03 79.04 ± 12.35
Klasa „0” 82.83 ± 13.33 81.37 ± 11.98

łącznie 80.80± 7.76 80.32 ± 7.99

AUC ROC 89.81± 5.66 (+) 88.74 ± 5.77

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

FP Rate (1−Specyficznosc)

T
P

 R
at

e 
(C

zu
lo

sc
)

drzewo pelne IFS
drzewo pelne IFS − opt. gen.

Rysunek 9.4: Krzywe ROC Curve dla drzewa IFS w wersji zwykłej i zoptymalizowanej
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Wnioski z badań eksperymentalnych
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów dla wybranych zbiorów danych pokazują sku-
teczność zaproponowanej metody genetycznej jedynie dla części z nich. Podkreślmy, że
udało się podnieść i tak wysokie już bezwzględne wyniki trafności klasyfikacji dla zbio-
rów „PIMA Diabetes” (tabela 9.1 i rysunek 9.2) i „Ionosphere” (tabela 9.2 i rysunek 9.3).
W przypadku zbioru „PIMA Diabetes” wzrosły zarówno wyniki trafności predykcji klas,
jak i całego pola powierzchni pod krzywą ROC – co zostało wsparte rezultatem niesko-
rygowanego testu t-Studenta. Dla tablicy obserwacji „Ionosphere”, również otrzymaliśmy
– potwierdzoną standardowym testem – wyższą średnią wielkość pola powierzchni pod
krzywą ROC.

Obok dobrych efektów zaproponowanej metody na jednych zbiorach, uzyskaliśmy też
niekorzystne rezultaty na zbiorze „Sonar” (tabela 9.3 i wykres 9.4). Porównując wyniki
poprawnej identyfikacji klas na zbiorze treningowym i testowym, widzimy rozbieżność:
„optymistyczna” prognoza klasyfikacji drzewa IFS z zastosowaną metodą genetyczną na
próbie uczącej, nie sprawdziła się jednak na próbie testowej. Wnioskujemy na tej pod-
stawie o efekcie silnego przeuczenia, które wystąpiło dla tego zbioru. Jednej z możliwych
przyczyn trudności, w osiąganiu dobrej skuteczności proponowanej metody, przyjrzymy się
w kolejnym podrozdziale na przykładzie zbioru „Elipsa”.

9.2 Problem przeuczania się drzewa IFS z optymalizacją ge-

netyczną na przykładzie zbioru „Elipsa”

Zbiór „Elipsa” został szczegółowo przedstawiony w rozdziale 4.5. Zadanie klasyfikacji po-
lega w nim na poprawnej identyfikacji obserwacji znajdujących się we wnętrzu figury od
znajdujących się poza nią. Przy pomocy tego przykładu prezentowaliśmy podstawowe wy-
liczenia intuicjonistycznych miar informacyjnych atrybutów w drzewie IFS.

Tym razem, dla jednego z atrybutów zbioru „Elipsa”, sprawdziliśmy kształt granulacji
trójkątnej, który uzyskaliśmy po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Zbadaliśmy naj-
prostszy przykład – drzewa o głębokości 1 – opartego na (lepszym) atrybucie X. Drzewo
klasyfikacyjne zostało wygenerowane na pełnej tabeli danych posiadających 900 obserwacji
wylosowanych (wg rozkładu jednostajnego) ze zbioru [−1.5, 1.5] × [−1.5, 1.5]. Badaliśmy
granulację atrybutu składającą się z 6 trójkątów.

W przykładzie użyliśmy parametrów algorytmu genetycznego – takich samych, jakie
stosowaliśmy w eksperymentach zaprezentowanych w rozdziale 9.1. Oba typy granulacji –
oryginalny (asymetryczny - dopasowany do liczby obserwacji) oraz otrzymany w wyniku
procedury genetycznej – przedstawione zostały na rysunku 9.5. Na rysunkach zamieściliśmy
także kontur elipsy ułatwiający interpretację procesu dopasowania granulacji w metodzie
genetycznej.

Porównując rodzaje granulacji atrybutu X przedstawione na rysunku 9.51, obserwu-
jemy, że trójkąty znalezione metodą genetyczną dobrze identyfikują brzeg elipsy. Widzimy
również, na rysunku po prawej stronie, sklejanie się trójkątów granulacji - drugiego z

1Dla przykładu „Elipsa” granulacja asymetryczna jest bardzo zbliżona do granulacji symetrycznej.
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Rysunek 9.5: Granulacje atrybutu X : oryginalna - asymetryczna (po lewej) i po zastoso-
waniu metody genetycznej minimalizującej entropię IFS (po prawej)

trzecim i czwartego z piątym. Zauważmy, że sklejanie się trójkątów powoduje znaczne
skrócenie niektórych przedziałów przenikania. W kontekście wiedzy o przewadze trafności
drzew miękkich względem ostrych, wyciągamy wniosek, że redukcja szerokości przedzia-
łów przenikania, na skutek sklejania się trójkątów granulacji, może wpłynąć przeciwnie do
zamierzonego celu i zwiększyć błąd predykcji.

Dla zbioru „Elipsa” sprawdziliśmy eksperymentalnie (wg powtórzonej 10 razy 10-krotnej
kroswalidacji) wyniki porównania drzewa pełnego w wersji zwykłej i po zastosowaniu proce-
dury optymalizacji genetycznej. Badaliśmy drzewa o głębokości 1 i 2, z granulacją atrybutu
numerycznego liczącą 6 trójkątów. Wyniki dla zbioru testowego zamieściliśmy w postaci
krzywych ROC - na rysunku 9.6 oraz w tabeli 9.4.
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Rysunek 9.6: Krzywe ROC drzew o głębokości 1 (po lewej) i głębokości 2 (po prawej) w
wersji zwykłej i zoptymalizowanej

Widzimy, że w przypadku głębokości równej 1 wynik poprawnej identyfikacji klas jest
istotnie wyższy dla drzewa z zastosowaną metodą genetyczną. Drzewo z korektą węzłów
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Tabela 9.4: Wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu optymalizacji genetycznej
a) Drzewo pełne o głębokości 1 (atrybut X) - zbiór testowy

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„wewnątrz” 74.68 ± 12.54 76.23 ± 9.16
Klasa „na zewnątrz” 82.67 ± 5.11 83.96 ± 4.70 (+)

łącznie 80.73 ± 3.92 82.09 ± 4.12 (+)

AUC ROC 88.76 ± 3.49 87.60 ± 3.80 (−)

b) Drzewo pełne o głębokości 2 (atrybut X i Y) - zbiór testowy

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Metoda Drzewo IFS Drzewo IFS z opt. genet.

„wewnątrz” 93.72 ± 5.84 81.80 ± 8.17 (−−)
Klasa „na zewnątrz” 98.59 ± 1.83 98.33 ± 1.82

łącznie 97.41 ± 1.97 94.31 ± 2.18 (−−)

AUC ROC 99.77 ± 0.25 98.22 ± 1.13 (−−)

trafniej przewiduje maksymalny rezultat łącznej klasyfikacji i lepiej estymuje punkt odcięcia
istotny dla poprawnej identyfikacji klas. Mimo to, średnie wyniki czułości obrazowane
przez krzywą ROC, jak i średnia powierzchnia pola pod krzywą ROC – są istotnie wyższe
(według standardowego testu t-Studenta) w przypadku drzewa oryginalnego. Stąd, jeśli
zależy nam na uzyskaniu najdokładniejszych wyników, np. w zakresie specyficzności ok. 90-
100%, to korzystniejszym wyborem będzie drzewo bez modyfikacji genetycznej. Trudności
interpretacyjnych nie mamy natomiast w przypadku analizy wyników drzew o głębokości
2 dla zbioru „Elipsa” (tabela 9.4 - część b, rysunek 9.6 - po prawej). W drzewie złożonym
z reguł wykorzystujących dwa atrybuty, poprzez zastosowanie metody genetycznej (do
przedostatnich węzłów) uzyskujemy drzewo mocno przeuczone.

Zauważmy, że charakterystyczna dla zbioru „Elipsa” jest niepowtarzalność obserwacji,
które są utworzone losowo. Dopasowanie przedziałów, które odbywa się na skutek proce-
dury genetycznej dla zbioru uczącego, okazuje się zbyt niedokładne (za sztywne) dla zbioru
testowego, co wynika z różnorodności obu prób.

Podobny problem, jak w przypadku zbioru „Elipsa”, przypisujemy sytuacji zastosowania
metody genetycznej do drzewa wygenerowanego dla danych „Sonar”. Wolumen obserwacji
tego zbioru liczy jedynie 208 rekordów – przy aż 60 opisujących go zmiennych ciągłych.
Wariancja wartości obiektów tego przykładu danych w analogiczny sposób utrudnia dobór
bardziej specyficznej granulacji atrybutów, którą wskazuje algorytm genetyczny. Napoty-
kamy w tej sytuacji problem z uzyskaniem dobrych efektów klasyfikacji jednocześnie na
obu próbach eksperymentalnych (treningowej i testowej).
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9.3 Pomysły udoskonalenia metody genetycznej

W tym podrozdziale przedstawimy pomysły, które mogą być rozwojowymi tematami ba-
dawczymi. Proponowana w pracy metoda polegająca na minimalizacji entropii granulacji
atrybutów w oparciu o techniki genetyczne może być rozwijana i ulepszana. Zaprezentu-
jemy trzy podejścia, które mogą zaowocować poprawą skuteczności drzew miękkich (w tym
drzew intuicjonistycznych).

Zapobieganie sklejaniu trójkątów granulacji
Jak argumentowaliśmy na przykładzie zbioru „Elipsa”, sklejanie się trójkątów może prowa-
dzić do nadmiernego przeuczenia liści. Z drugiej strony, operacji minimializacji entropii IFS
towarzyszy redukcja błędu klasyfikacji. Jednym z pomysłów, który dla pewnych zbiorów
danych może poprawić sytuację, jest pogodzenie minimalizacji entropii z zapobieganiem
sklejaniu się trójkątów granulacji. Możemy przyjąć, że będziemy zabiegać o znalezienie
układu wierzchołków, pomiędzy którymi zachowamy minimalną odległość – oznaczmy ją
dmin. Chcielibyśmy przy tym, aby odległość dmin w jak największym stopniu zależała od
wartości samego atrybutu. Odpowiednich rozwiązań możemy poszukać w toku iteracji al-
gotymu genetycznego. Na rysunku 9.7, obrazującym przetwarzanie drzewa o głębokości 1
na zbiorze „Elipsa”, prezentujemy krzywe wskaźników otrzymane z kolejnych, od 1 do 200,
populacji genotypów. Każda populacja składa się z 10 genotypów, a każdy genotyp odpo-
wiada (zakodowanemu) pojedynczemu zestawieniu wierzchołków (tworzących granulację
atrybutu X).

Krzywa niebieska odpowiada średniej wartości funkcji przystosowania w populacji geno-
typów. Funkcja przystosowania, którą maksymalizujemy w procesie iteracyjnym, jest równa
1−EIFS (lub K ′). Krzywa czerwona przedstawia wartości maksymalne w danej populacji,
które osiąga najlepszy osobnik (genotyp), kodujący pewne zestawienie wierzchołków granu-
lacji trójkątnej. Natomiast wartości ciągu reprezentowane przez krzywą czarną nie odnoszą
się do wartości funkcji przystosowania. Wartości tego ciągu przedstawiają minimalną od-
ległość dmin pomiędzy wierzchołkami, która odpowiada genotypom o maksymalnej funkcji
przystosowania (czyli krzywej czerwonej).

Krzywe – czerwona i niebieska – pokazują typową iterację, która prowadzi do znalezie-
nia rozwiązania maksymalizującego funkcję przystosowania. Krzywe mają trend wzrostowy,
jednak dla pewnych generacji populacji uzyskiwane wartości nagle bardzo maleją. To zja-
wisko, na skutek znajdowania nowych rozwiązań (poprzez krzyżowanie i mutacje), przynosi
często poprawę maksymalnych i średnich wartości funkcji oceny.
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Rysunek 9.7: Iteracja algorytmu genetycznego z rozwiązaniem optymalnym (zaznaczo-
nym gwiazdką czarną) i suboptymalnym – zapobiegającym sklejaniu trójkątów granulacji
(gwiazdka niebieska)
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Na rysunku 9.7 widzimy również następującą współzależność: gdy średnie wartości krzy-
wej czerwonej obniżają się gwałtownie, wtedy zwiększa się równocześnie minimalna odle-
głość pomiędzy wierzchołkami (krzywa czarna rośnie). Rozwiązanie, które pogodziłoby
metodę minimalizacji entropii IFS i zapobiegłoby sklejaniu się trójkątów, mogłoby być
następujace: rezygnujemy z genotypów najlepszych – w zamian za ustalenie „wystarcza-
jąco dobrych” rozwiązań, wśród których preferujemy zestawienie o największych odstę-
pach pomiędzy wierzchołkami. Na rysunku czarną gwiazdką zaznaczyliśmy rozwiązanie o
maksymalnej funkcji przystosowania (i minimalnej entropii IFS). Niebieską gwiadką zazna-
czyliśmy rozwiązanie „suboptymalne”. Otrzymujemy je, rozpatrując dwa warunki:

1. Bierzemy pod uwagę najlepsze genotypy z populacji (mające wartości przedstawione
przez krzywą czerwoną) o funkcji przystosowania wyższej niż przeciętny genotyp ze
wszystkich iteracji,

2. Wśród genotypów z punktu 1 wybieramy taki, który posiada największą minimalną
odległość, dmin, pomiędzy wierzchołkami trójkątów (danej granulacji).

Opisana powyżej metoda wyboru „suboptymalnych” rozwiązań (wraz z podobnymi kon-
cepcjami) oraz weryfikacja jej skuteczności będą przedmiotem dalszych badań autora. Po-
niżej prezentujemy, w nawiązaniu do iteracji zobrazowanej na rysunku 9.7 i przykładu
przedstawiającego granulację dla zbioru „Elipsa” (rysunek 9.5), rozwiązanie alternatywnej
granulacji znalezionej przy zastosowaniu opisanej zmodyfikowanej metody (rysunek9.8).
Użycie tej granulacji polepszyło łączną predykcję drzewa względem granulacji, w której
trójkąty były bardziej sklejone (rysunek 9.5 - po prawej stronie).
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Rysunek 9.8: Granulacja atrybutu X : Rozwiązanie „suboptymalne” (zapobiegające nad-
miernemu sklejaniu trójkątów) znalezione przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody ge-
netycznej

Znajdowanie „luźnych” przedziałów granulacji
Rozwiązeniem odwrotnym do proponowanego w metodzie genetycznej, przy pomocy któ-
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rej minimalizowaliśmy entropię granulacji atrybutu, jest kierunek dopasowania trójkątów
do rozkładu liczebności obserwacji względem wartości atrybutu. Jest to podejście takie
samo, jak znajdowanie granulacji asymetrycznej dla każdego atrybutu przed generowa-
niem drzewa. Brak konieczności odniesienia do miary informacyjnej pozwala na zastoso-
wanie dopasowania proporcjonalnego. Jest ono oparte na prostej metodzie i w odróżnieniu
od algorytmów genetycznych – tworzymy je bardzo szybko. Nowością byłoby zastosowa-
nie tej metody do wszystkich węzłów prowadzących do liści. W przypadku zbiorów, dla
których notowaliśmy przeuczenie po zastosowaniu procedury genetycznej, t.j. „Sonar”, me-
toda „uogólniająca” mogłaby być zastosowana jako alternatywna. Oczywiście w procesie
testowania (np. w oparciu o kroswalidację) należałoby zbadać, czy dla danego zbioru uzy-
skujemy tym sposobem poprawę klasyfikacji.

Metoda globalna
W przedstawionej i zbadanej procedurze genetycznej kalibrowaliśmy granulacje atrybutów
numerycznych, po kolei w każdym węźle prowadzącym do liści. Alternatywnie możemy
rozważyć dobór wszystkich wierzchołków trójkątnych granulacji (w wybranych jak wyżej
węzłach), który odbywa się jednocześnie w całym drzewie. Uzasadnimy potencjalną zaletę
tego rozwiązania.

Najistotniejszą korzyścią nowej metody byłoby uzyskanie większej kontroli nad klasy-
fikacją całego drzewa decyzyjnego. Trafność klasyfikacyjna każdego liścia ma wpływ na
trafność całego drzewa. Jednakże zmiana parametrów predykcji nawet w pojedynczym li-
ściu może wpływać z korzyścią lub ze stratą na potencjał całego drzewa, podobnie jak może
zmienić bieg trajektorii krzywej ROC. Wydaje się, że jednoczesna kontrola wyników klasy-
fikacji całego drzewa może skuteczniej przeciwdziałać sytuacji nakładania się korzystnych
i negatywnych rezultatów lokalnego dostrajania trójkątów granulacji końcowych węzłów.

Rozwiązanie, które jest proponowane, nawiązuje do jednoczesnej optymalizacji wszyst-
kich liści w metodzie refitting-u zaproponowanej przez Olaru i Wehenkela w drzewach
SDT [76]. Jest także zbieżna z koncepcją genetycznej kalibracji wag w sieci neuronowej
rozważanej w książce prof. Rutkowskiego [92].

Główną zmianą w nowej procedurze, względem opisanej lokalnej metody genetycznej,
byłoby kodowanie. Pojedynczy genotyp składałby się ze wszystkich ciągów bitowych jed-
nocześnie opisujących zestawy wierzchołków trójkątnych granulacji we wszystkich węzłach
prowadzących bezpośrednio do liści (na przedostatnim poziomie drzewa). Populacja geno-
typów byłaby więc zbudowana z parametrów opisujacych kolejne warianty drzew. Do tej
zarysowanej metody trzeba dokonać odpowiednich modyfikacji dotyczących na przykład
operacji krzyżowania oraz innych procedur. Badanie tej metody będzie kontynuowane przez
autora.

9.4 Wnioski

W niniejszym rozdziale zaproponowaliśmy procedurę zastosowania algorytmu genetycz-
nego, opisanego w rozdziale 4.7, do węzłów prowadzących bezpośrednio do liści w utwo-
rzonym drzewie IFS. Uzasadniliśmy wybór tego podejścia skuteczną praktyką stosowaną
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w innych modelach decyzyjnych, m.in.: w drzewach miękkich SDT Olaru i Wehenkela [76]
oraz w klasyfikatorach hybrydowych z pakietu WEKA, t.j. LMT [67] czy NBTree.

Przedstawioną nową procedurę sprawdziliśmy w eksperymentach na zbiorach danych
z dwiema klasami decyzyjnymi. Ustaliliśmy, że proponowana metoda, oparta na algoryt-
mie genetycznym, może być skuteczna dla niektórych zbiorów danych. Potwierdziły to
bardzo dobre rezultaty dla danych wzorcowych „PIMA Diabetes” oraz dobre - dla zbioru
„Ionosphere”. Równocześnie zwróciliśmy uwagę na nieefektywność metody dla innych prze-
badanych zbiorów danych, w tym dla zbioru benchmarkowego „Sonar”. Zidentyfikowaliśmy
dla tego przykładu efekt przuczenia modelu drzewa na próbie uczącej.

W nawiązaniu do problemu przeuczenia, przedstawiliśmy rezultat zastosowania metody
genetycznej dla drzewa wygenerowanego na zbiorze „Elipsa”. Pokazaliśmy postać granulacji
(złożonej z trójkątów) w dwóch wersjach: proporcjonalnej oraz zmodyfikowanej w wyniku
optymalizacji. Zwróciliśmy uwagę na skuteczne dopasowanie uzyskanej nowej granulacji
atrybutów do rozkładu klas rozpatrywanego zbioru. Zidentyfikowaliśmy także negatywne
konsekwencje, które mogą zaistnieć przy zbyt dokładnym dopasowaniu granulacji zmien-
nych numerycznych do próby treningowej. Podobieństwa przykładów „Sonar” i „Elipsa”
dały podstawy do rozpoznania cech zbiorów danych, dla których metoda dokładnego do-
pasowania granulacji może nie być skuteczna. Zbiorami potencjalnie problematycznymi dla
optymalizacji genetycznej, minimalizującej entropię atrybutów, mogą być dane (posiada-
jace zmienne numeryczne):

• wśród których większość obserwacji jest unikalna (rekordy mają różne wartości dla
kluczowych atrybutów)

• o małej liczbie obserwacji.

W rozdziale przedstawiono pomysły na modyfikację procedury dopasowywania granu-
lacji atrybutów, zwiększające ich zakres stosowania. Jedna z koncepcji opiera się na za-
pobieganiu sklejania się trójkątów granulacji, co skutkuje redukcją długości niektórych
przedziałów przenikania. Według drugiego pomysłu – rekomenduje się dobór szerokości
przedziałów granulacji atrybutów tworzących przedostatnie węzły, proporcjonalnie do li-
czebności obserwacji (co jest proste w aplikacji).

Zauważmy, że stosowanie metody genetycznej – w zaproponowanym schemacie – zacho-
wuje interpretowalność modelu drzewa. Jest to bardzo ważny argument przemawiający za
tego typu optymalizacją. W nawiązaniu do tej własności, wymieniliśmy możliwość stoso-
wania optymalizacji genetycznej jako metody kalibracji parametrów drzewa w systemach
bazodanowo-eksperckich. Nawet niewielkie przesunięcia w obrębie rozkładu liści i ich war-
tości mogłyby wystarczyć, aby dostroić drzewo, uwzględniając np. nowe obserwacje (nie
odstające w dużym stopniu od pierwotnej próby). W takiej sytuacji, można by uniknąć
konieczności budowy nowego modelu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt stosowania procedury opartej na algoryt-
mie genetycznym względem zbudowanego drzewa. Jest nim możliwość redukcji jego roz-
miaru w efekcie potencjalnego zmniejszenia się liczby trójkątów tworzących granulację atry-
butów. Konsekwencją byłby w tym przypadku analogiczny regres liczby węzłów-potomków,
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czyli liści. Taka możliwość wynika z ewentualnej redukcji wierzchołków trójkątnej granu-
lacji atrybutów – na skutek mutacji – przy jednoczesnym uzyskaniu niższej entropii IFS
(lub miary K ′) nowej granulacji.

Na zakończenie warto wspomnieć o pomyśle rozwinięcia nowej procedury optymalizacji
genetycznej z metody lokalnej (dotyczącej każdego modyfikowanego węzła z osobna) do
metody globalnej – kontrolującej jednocześnie wszystkie parametry zmienianych przedzia-
łów granulacji w rozważanych węzłach. Został zaproponowany sposób kodowania wszyst-
kich wierzchołków w jednym długim genotypie. Część implementacyjna i eksperymentalna
wspomnianej obiecującej procedury będzie kontynuowana w dalszych pracach autora roz-
prawy.

144



Rozdział 10

Podsumowanie

W niniejszej pracy zaproponowaliśmy konstrukcję nowego drzewa klasyfikacyjnego wy-
korzystującą intuicjonistyczne zbiory rozmyte (rozdział 4). W oryginalny sposób zostały
zastosowane metody automatycznej indukcji zbiorów IFS z danych oraz intuicjonistyczne
miary informacyjne do podziału węzła w drzewie decyzyjnym. Ponadto przy ocenie atry-
butów w procesie budowania drzewa, została wykorzystana – wymiennie do entropii IFS –
miara K, której autor jest współtwórcą [102, 103].

Metody IFS, użyte do budowy drzewa decyzyjnego, zostały opracowane teoretycznie, a
następnie zaimplementowane w języku do programowania naukowego i technicznego MA-
TLAB. Wynikiem praktycznym jest algorytm generowania drzewa klasyfikacyjnego, wy-
korzystującego techniki intuicjonistycznych zbiorów rozmytych, o strukturze zbliżonej do
miękkiego drzewa decyzyjnego ID3.

Powstały algorytm został wyczerpująco zbadany w rozdziałach 7 i 8, poświęconych
części eksperymentalnej. Przedstawimy krótko ich wyniki.

W podrozdziale 7.2 przeprowadziliśmy analizę obejmującą porównanie informacyjnych
miar intuicjonistycznych – entropii i miary K – w prostych zadaniach decyzyjnych (klasy-
fikacyjnych). Ponadto w podrozdziale 7.3 przeprowadzone zostały symulacje numeryczne
obrazujące różnice wrażliwości względem błędu klasyfikacji obu miar intuicjonistycznych –
między sobą, a także w odniesieniu do klasycznej entropii (stosowanej w popularnych al-
gorytmach drzew decyzyjnych, m.in. ID3, C4.5 ). Uzupełnieniem do uzyskanych wniosków
w prostych zagadnieniach decyzyjnych było przeprowadzenie serii eksperymentów klasyfi-
kacyjnych, w podrozdziale 7.4, dla pełnych i przyciętych drzew decyzyjnych - badających
wpływ wyboru miar IFS na wyniki predykcji. Eksperymenty objęły zbiory danych wzor-
cowych o różnej liczbie klas decyzyjnych i różnym typie atrybutów. Wnioski z wykonanych
badań ukazały przydatność stosowania (wymiennie) obu informacyjnych miar intuicjoni-
stycznych w drzewach decyzyjnych i wskazały ich różny wpływ na wyniki klasyfikacji, w
zależności od analizowanego zbioru danych i pozostałych parametrów drzewa.

W rozdziale 8 przeprowadzone zostały eksperymenty weryfikujące trafność klasyfikacji
drzewa, opartego na miarach i metodach IFS, w porównaniu z innymi algorytmami decyzyj-
nymi. Obok 6 benchmarkowych zbiorów danych, w badaniach wykorzystano także 2 zbiory
rzeczywiste, będące przykładami odzwierciedlającymi problemy decyzyjne zaczerpnięte „z
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życia” – z dziedziny medycyny i marketingu. Wśród porównywanych algorytmów znalazły
się klasyczne i miękkie drzewa decyzyjne, drzewa hybrydowe, jak i dwa inne popularne
algorytmy sztucznej inteligencji – sieć neuronowa i regresja logistyczna. Wyniki predyk-
cji większości algorytmów, służących do walidacji względem drzewa IFS, zostały uzyskane
przy wykorzystaniu oprogramowania do eksploracji danych WEKA [117]. Natomiast wyniki
drzew miękkich SDT, Olaru i Wehenkela, zostały zaczerpnięte z ich publikacji [76]. Rezul-
taty przeprowadzonych badań, opartych na rzetelnym wielokrotnie powtórzonym planie
kroswalidacyjnym, wypadły bardzo pomyślnie dla zaproponowanego drzewa (w wersji peł-
nej) korzystającego z metod i miar intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Dla niektórych
zbiorów danych wyniki algorytmu IFS okazały się najlepsze (co do bezwzględnych warto-
ści) lub równoważne (odwołując się do rezultatów testów statystycznych). Równocześnie,
w żadanym przypadku nie odnotowaliśmy wyników słabych (czy nawet będących gorszymi
od rezultatów średnich). Warto odnotować, że wyniki zaproponowanego drzewa miękkiego
IFS były lepsze niż drzew klasycznych C4.5 Quinlana oraz drzew miękkich SDT Olaru
i Wehenkela. Zaznaczmy, że do porównań klasyfikacyjnych włączone zostały, obok kla-
sycznych drzew, także bardzo sprawne algorytmy, t.j.: drzewo hybrydowe LMT, las drzew
RandomForest, czy sieć neuronowa MultiLayerPerceptron. W porównaniu do rezultatów
tych algorytmów, badane nowe drzewo wypadło dobrze. Ponadto w odniesieniu do wy-
mienionych algorytmów, drzewo intuicjonistyczne wyróżnia się jedną znaczącą własnością
– zachowuje pełne możliwości interpretacji stworzonego modelu decyzyjnego (złożonego z
hierarchicznych reguł decyzyjnych).

Dla powstałego drzewa decyzyjnego IFS, wzorem innych algorytmów decyzyjnych [76,
67, 92], zaproponowana została nowa metoda optymalizująca wyniki zbudowanego drzewa
(rozdział 4.7). W naszym przypadku zastosowaliśmy procedurę dopasowania granulacji
atrybutów numerycznych względem rozkładu klas decyzyjnych – opartą na algorytmie
genetycznym. Formalizacja zadania do postaci binarnego zakodowania, wraz z wprowa-
dzeniem niezbędnych modyfikacji przy krzyżowaniu genotypów, jest autorskim pomysłem,
nawiązującym do kalibracji wag w zadaniu uczenia sieci neuronowej [92]. Zaletą przyjęcia
algorytmów genetycznych jako narzędzia optymalizacyjnego jest m.in. możliwość reduk-
cji liczby trójkątów granulacji atrybutów numerycznych (na skutek procedury mutacji i
„zanikania” wierzchołków), co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia rozmiaru drzewa
decyzyjnego.

W rozdziale 9 zastosowaliśmy algorytm genetyczny do węzłów zbudowanego drzewa,
które prowadzą bezpośrednio do liści. Wykonaliśmy następnie eksperymenty klasyfikacyjne
badające predykcję oryginalnego drzewa oraz drzewa zmodyfikowanego w wyniku użycia
procedury genetycznej. Przeprowadzone badania dla 5 zbiorów danych wykazały skutecz-
ność metody dla dwóch z nich i pogorszenie rezultatów względem jednego. Dla dwóch
kolejnych zbiorów wyniki predykcji nie uległy istotnym zmianom. Po przeprowadzeniu
dalszych badań (podrozdział 9.2) zauważyliśmy, że zaproponowana metoda, dla pewnych
zbiorów – charakteryzujących się dużą różnorodnością próby – może prowadzić do prze-
uczenia modelu na zbiorze treningowym, co niesie negatywne skutki dla predykcji na próbie
walidacyjnej. W związku z zauważonym problemem, zaproponowane zostało rozwiązanie
próbujące pogodzić niską entropię węzła z granulacją, która zapewnia pewien minimalny
poziom generalizacji rozwiązania, zależny od danych (podrozdział 9.3). To rozwiązanie,
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po wstępnych próbach numerycznych, wydaje się być kierunkiem poprawiającym predyk-
cję. Konkludując wyniki dokonanych prac badawczych nad optymalizacją nowego drzewa,
można stwierdzić, że dla części zbiorów danych zadanie to zostało rozwiązane z pozytyw-
nym skutkiem. Warto dodać, że w pracy zaproponowaliśmy wykorzystanie optymalizacji
genetycznej dla gotowego drzewa, również jako użytecznego narzędzia pozwalającego doko-
nać niewielkich korekt dostrojenia parametrów bez potrzeby przebudowania całego drzewa,
w przypadku np. napływu nowych obserwacji o zbliżonej charakterystyce.

Podsumowując przeprowadzone w pracy dokonania teoretyczne i rezultaty badań eks-
perymentalnych, wykazaliśmy, że następujące cele rozprawy zostały osiągnięte:

1. Dobór, zastosowanie i implementacja odpowiednich metod i miar IFS w konstrukcji
miękkiego drzewa decyzyjnego.

2. Uzyskanie dobrych wyników klasyfikacyjnych badanego drzewa w eksperymentach na
zbiorach danych.

3. Optymalizacja wyników zaproponowanego drzewa.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, osiągnięcie wyżej wymienionych zamierzeń pozwala,
aby postawioną na początku rozprawy tezę

„Intuicjonistyczne zbiory rozmyte są dobrym narzędziem do konstrukcji skutecznego drzewa
klasyfikacyjnego (decyzyjnego), które może posiadać dobre właściwości predykcyjne w porów-
naniu z innymi, miękkimi i ostrymi drzewami klasyfikacyjnymi.”

uznać za udowodnioną.

Możliwe kierunki dalszych badań
Dobre wyniki predykcji drzew IFS motywują do kontynuowania badań nad wykorzystaniem
metod i miar intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w konstrukcji drzew decyzyjnych.
Zakreślimy krótko przykładowe kierunki dalszego rozwoju:

Ciekawym zagadnieniem rozszerzającym badania dotyczące wpływu intuicjonistycznych
miar informacyjnych na predykcję drzewa, może być zbadanie miary informacyjnej Kα
(4.15) przedstawionej w rozdziale 4.5 dla przestrzeni parametrów α ∈ (0, 1). Takie uogól-
niające badania mogłyby dostarczyć wiedzy na temat, jaki poziom współzależności po-
między wykorzystaniem intuicjonistycznej entropii a stopniem niepewności (wyrażonym
przez intuicjonistyczny indeks) jest najkorzystniejszy do wyboru atrybutu w procesie po-
działu węzła i czy w ogóle taki punkt (lub bardziej – przedział) można zarekomendować
do stosowania w praktyce.

Innym wartym rozważenia zagadnieniem może być zbadanie konkurencyjnej procedury
indukcji drzewa opartego na miarach i metodach IFS. W nowej metodzie wygenerowanie in-
tuicjonistycznych zbiorów rozmytych z danych odbyłoby się tylko raz – w korzeniu drzewa,
a dalsze operacje w węzłach drzewa opierałyby się na wykorzystaniu wybranych opera-
cji charakterystycznych dla zbiorów IFS (3.13 - 3.20). Nowa metoda miałaby przewagę
szybkości względem metody opisanej w pracy i być może dawałaby wystarczająco dobre
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rezultaty (dla drzew o małej głębokości), aby można ją było rekomendować do zadań klasy-
fikacyjnych, w których trzeba znaleźć rozsądną równowagę pomiędzy czasem potrzebnym
do wyliczeń a uzyskaną trafnością predykcji.

W kontekście optymalizacji drzewa, wciąż istotnym zadaniem pozostaje dobór najko-
rzystniejszej granulacji atrybutów numerycznych – zarówno na poziomie korzenia, jak i
w węzłach gotowego drzewa. W tym temacie uzyskaliśmy dla niektórych zbiorów danych
pozytywne rezultaty wzrostu skuteczności klasyfikacji utworzonych drzew, które zostały
zoptymalizowane przy użyciu algorytmu genetycznego. Jednakże w rozdziale 9.3 zapropo-
nowaliśmy podjęcie dalszych kroków badawczych w celu udoskonalenia metody genetycz-
nej kalibrującej granulację. Wśród przedstawionych koncepcji bardzo obiecującą jest tzw.
„metoda globalna” kontroli parametrów. Jej implementacja pozwoliłaby na jednoczesne
dostrajanie trójkątnych granulacji we wszystkich węzłach bezpośrednio prowadzących do
liści w drzewie. Rezultatem tego zabiegu byłaby redukcja lokalnych zaburzeń rzutujących
na dobór punktu odcięcia, od którego zależy poprawne przypisanie obserwacji do klasy, a
w konsekwencji wzrost dokładności drzewa.
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Rozdział 11

Załącznik

11.1 Testy statystyczne dla eksperymentów porównujących

zastosowanie miar IFS, odnoszące się do rozdziału 7

W niniejszym, uzupełniajacym rozdziale, prezentujemy wyniki testów statystycznych ba-
dających średnie rezultaty klasyfikacji intuicjonistycznych drzew stosujących do podziału
węzła: entropię IFS lub miarę K.

Przedstawione tabele nawiązują do odpowiednich eksperymentów przeprowadzonych w
rozdziale 7. Badanie średnich wyników klasyfikacji zostało wykonane przy użyciu testów
statystycznych t-Studenta dla obserwacji sparowanych (rozdział 5.2), w dwóch wersjach
– zwykłej (5.1) i skorygowanej dla planu kroswalidacyjnego (5.2). Każdy przedstawiony
w zestawieniu średni wynik jest uzyskany na podstawie 100 wygenerowanych drzew (w
procesie powtórzonej 10 razy 10-krotnej kroswalidacji). Wartość dodatnia (odpowiednio –
ujemna) testu wskazuje na lepszy (gorszy) wynik drzewa stosującego entropię IFS względem
drzewa korzystającego z miary K. Ufność testu została przyjęta na poziomie 95%. Podany
poziom istotności testu w tabelach, to górny zakres, którego nie przekracza p-wartość testu.
Stąd, rezultaty testu odpowiadające poziomowi istotności 0.05 bądź niższemu są uznawane
za statystycznie istotnie różniące się.
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Tabela 11.1: Zbiór „Monk 1” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głębokości 3 z
zastosowaną entropią IFS lub miarą K. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.9

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −3.120 0.01 tak
Klasa „0” −1.097 pow. 0.2 nie

łącznie −3.173 0.01 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.897 pow. 0.2 nie
Klasa „0” −0.315 pow. 0.2 nie

łącznie −0.912 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −3.120 0.01 tak
Klasa „0” 0 pow. 0.2 nie

łącznie −3.127 0.01 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.897 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 0 pow. 0.2 nie

łącznie −0.899 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.2: Zbiór „Monk 1” - Porównanie czułości drzew z zastosowaną entropią IFS lub
miarą K przy różnych zakresach specyficzności. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.10

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −3.116 0.01 tak
95-99% −3.098 0.01 tak

Zakres specyficzności 90-95% −3.073 0.01 tak
75-90% −2.798 0.01 tak
50-75% −2.611 0.02 tak
0-50% −2.395 0.02 tak

AUC ROC −2.927 0.01 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −0.896 pow. 0.2 nie
95-99% −0.890 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% −0.883 pow. 0.2 nie
75-90% −0.804 pow. 0.2 nie
50-75% −0.750 pow. 0.2 nie
0-50% −0.688 pow. 0.2 nie

AUC ROC −0.841 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −3.123 0.01 tak
95-99% −3.137 0.01 tak

Zakres specyficzności 90-95% −3.147 0.01 tak
75-90% −3.083 0.01 tak
50-75% −2.626 0.02 tak
0-50% −2.319 0.04 tak

AUC ROC −3.024 0.01 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −0.898 pow. 0.2 nie
95-99% −0.901 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% −0.904 pow. 0.2 nie
75-90% −0.886 pow. 0.2 nie
50-75% −0.755 pow. 0.2 nie
0-50% −0.666 pow. 0.2 nie

AUC ROC −0.869 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.3: Zbiór „SPECT Heart” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głębokości
3 z zastosowaną entropią IFS lub miarą K. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.11

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −3.064 0.01 tak
Klasa „0” 1.757 0.1 nie

łącznie −1.211 pow. 0.2 nie

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.881 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 0.505 pow. 0.2 nie

łącznie −0.348 pow. 0.2 nie

Tabela 11.4: Zbiór „SPECT Heart” - Porównanie czułości drzew z zastosowaną entropią
IFS lub miarą K przy różnych zakresach specyficzności. Badane średnie znajdują się w
tabeli 7.12

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −2.768 0.01 tak
95-99% −2.749 0.01 tak

Zakres specyficzności 90-95% −2.710 0.01 tak
75-90% −3.222 0.002 tak
50-75% −2.850 0.01 tak
0-50% −2.730 0.01 tak

AUC ROC −3.575 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −0.795 pow. 0.2 nie
95-99% −0.790 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% −0.779 pow. 0.2 nie
75-90% −0.926 pow. 0.2 nie
50-75% −0.819 pow. 0.2 nie
0-50% −0.785 pow. 0.2 nie

AUC ROC −1.027 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.5: Zbiór „Tic-tac-toe” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa o głębokości 4
z zastosowaną entropią IFS lub miarą K. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.13

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −5.115 0.001 tak
Klasa „0” −7.898 0.001 tak

łącznie −9.070 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −1.470 0.2 nie
Klasa „0” −2.270 0.04 tak

łącznie −2.606 0.02 tak

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −2.768 0.01 tak
Klasa „0” −7.912 0.001 tak

łącznie −8.065 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.795 pow. 0.2 nie
Klasa „0” −2.274 0.04 tak

łącznie −2.318 0.04 tak
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Tabela 11.6: Zbiór „Tic-tac-toe” - Porównanie czułości drzew z użytą entropią IFS lub
miarą K przy różnych zakresach specyficzności. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.14

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −1.521 0.2 nie
95-99% −1.726 0.1 nie

Zakres specyficzności 90-95% −4.321 0.001 tak
75-90% −7.540 0.001 tak
50-75% −8.370 0.001 tak
0-50% −7.431 0.001 tak

AUC ROC −8.398 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −0.437 pow. 0.2 nie
95-99% −0.496 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% −1.242 pow. 0.2 nie
75-90% −2.167 0.04 tak
50-75% −2.405 0.02 tak
0-50% −2.135 0.04 tak

AUC ROC −2.413 0.02 tak

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −4.226 0.001 tak
95-99% −5.609 0.001 tak

Zakres specyficzności 90-95% −6.659 0.001 tak
75-90% −6.752 0.001 tak
50-75% −8.070 0.001 tak
0-50% −7.723 0.001 tak

AUC ROC −9.207 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% −1.214 pow. 0.2 nie
95-99% −1.612 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% −1.913 0.1 nie
75-90% −1.940 0.1 nie
50-75% −2.319 0.04 tak
0-50% −2.219 0.04 tak

AUC ROC −2.646 0.01 tak
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Tabela 11.7: Zbiór „PIMA Diabetes” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa z zastoso-
waną entropią IFS lub miarą K. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.15

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

Diabetes 7.508 0.001 tak
Klasa Not diabetes −2.764 0.01 tak

łącznie 4.504 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

Diabetes 2.157 0.04 tak
Klasa Not diabetes −0.794 pow. 0.2 nie

łącznie 1.294 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

Diabetes 6.062 0.001 tak
Klasa Not diabetes −2.313 0.04 tak

łącznie 3.801 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

Diabetes 1.742 0.1 nie
Klasa Not diabetes −0.665 pow. 0.2 nie

łącznie 1.092 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.8: Zbiór „PIMA Diabetes” - Porównanie czułości drzew z użytą entropią IFS lub
miarą K przy różnych zakresach specyficzności. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.16

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 0.620 pow. 0.2 nie
95-99% 1.070 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 1.330 0.2 nie
75-90% 8.615 0.001 tak
50-75% 5.988 0.001 tak
0-50% −2.187 0.04 tak

AUC ROC 6.497 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 0.178 pow. 0.2 nie
95-99% 0.307 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 0.382 pow. 0.2 nie
75-90% 2.475 0.02 tak
50-75% 1.721 0.1 nie
0-50% −0.629 pow. 0.2 nie

AUC ROC 1.867 0.1 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 1.354 0.2 nie
95-90% 1.545 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 0.600 pow. 0.2 nie
75-90% 2.422 0.02 tak
50-75% −0.331 pow. 0.2 nie
0-50% −0.802 pow. 0.2 nie

AUC ROC 2.286 0.04 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 0.389 pow. 0.2 nie
95-99% 0.444 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 0.172 pow. 0.2 nie
75-90% 0.696 pow. 0.2 nie
50-75% −0.095 pow. 0.2 nie
0-50% −0.231 pow. 0.2 nie

AUC ROC 0.657 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.9: Zbiór „Sonar” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa z zastosowaną entro-
pią IFS lub miarą K. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.17

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 1.730 0.1 nie
Klasa „0” 1.144 pow. 0.2 nie

łącznie 2.576 0.02 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.497 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 0.329 pow. 0.2 nie

łącznie 0.740 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 2.582 0.02 tak
Klasa „0” −0.595 pow. 0.2 nie

łącznie 2.034 0.05 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.742 pow. 0.2 nie
Klasa „0” −0.171 pow. 0.2 nie

łącznie 0.584 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.10: Zbiór „Sonar” - Porównanie czułości drzew z użytą entropią IFS lub miarą
K przy różnych zakresach specyficzności. Badane średnie znajdują się w tabeli 7.18

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 2.852 0.01 tak
95-99% 2.852 0.01 tak

Zakres specyficzności 90-95% 2.954 0.01 tak
75-90% 1.167 pow. 0.2 nie
50-75% 1.391 0.2 nie
0-50% −0.341 pow. 0.2 nie

AUC ROC 1.449 0.2 nie

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 0.819 pow. 0.2 nie
95-99% 0.820 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 0.849 pow. 0.2 nie
75-90% 0.335 pow. 0.2 nie
50-75% 0.400 pow. 0.2 nie
0-50% −0.098 pow. 0.2 nie

AUC ROC 0.416 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 1.199 pow. 0.2 nie
95-99% 1.201 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 1.427 0.2 nie
75-90% 2.356 0.04 tak
50-75% 1.352 0.2 nie
0-50% 1.266 pow. 0.2 nie

AUC ROC 2.081 0.05 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

99-100% 0.345 pow. 0.2 nie
95-99% 0.345 pow. 0.2 nie

Zakres specyficzności 90-95% 0.410 pow. 0.2 nie
75-90% 0.677 pow. 0.2 nie
50-75% 0.388 pow. 0.2 nie
0-50% 0.364 pow. 0.2 nie

AUC ROC 0.598 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.11: Zbiór „Glass” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa z zastosowaną en-
tropią IFS lub miarą K. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 3. Badane
średnie znajdują się w tabeli 7.19

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 1.115 pow. 0.2 nie
„2” 2.745 0.01 tak
„3” 0 pow. 0.2 nie

Klasa „5” −0.195 pow. 0.2 nie
„6” −1.517 0.2 nie
„7” 2.020 0.05 tak

łącznie 3.322 0.002 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.219 pow. 0.2 nie
„2” 0.538 pow. 0.2 nie
„3” 0 pow. 0.2 nie

Klasa „5” −0.038 pow. 0.2 nie
„6” −0.298 pow. 0.2 nie
„7” 0.396 pow. 0.2 nie

łącznie 0.652 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 1.798 0.1 nie
„2” 2.619 0.02 tak
„3” 0 pow. 0.2 nie

Klasa „5” −1.302 0.2 nie
„6” 0 pow. 0.2 nie
„7” 0.435 pow. 0.2 nie

łącznie 3.946 0.001 tak

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.353 pow. 0.2 nie
„2” 0.514 pow. 0.2 nie
„3” 0 pow. 0.2 nie

Klasa „5” −0.255 pow. 0.2 nie
„6” 0 pow. 0.2 nie
„7” 0.085 pow. 0.2 nie

łącznie 0.774 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.12: Zbiór „Glass” - Porównanie wyników klasyfikacji drzewa z zastosowaną en-
tropią IFS lub miarą K. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 6. Badane
średnie znajdują się w tabeli 7.20

a) Drzewo pełne

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.966 pow. 0.2 nie
„2” −2.845 0.01 tak
„3” −1.410 0.2 nie

Klasa „5” −0.045 pow. 0.2 nie
„6” −0.791 pow. 0.2 nie
„7” 3.038 0.01 tak

łącznie −0.798 pow. 0.2 nie

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 0.189 pow. 0.2 nie
„2” −0.558 pow. 0.2 nie
„3” −0.277 pow. 0.2 nie

Klasa „5” −0.009 pow. 0.2 nie
„6” −0.155 pow. 0.2 nie
„7” 0.596 pow. 0.2 nie

łącznie −0.157 pow. 0.2 nie

b) Drzewo przycięte

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.178 pow. 0.2 nie
„2” −1.915 0.1 nie
„3” 0.323 pow. 0.2 nie

Klasa „5” 0.752 pow. 0.2 nie
„6” −0.500 pow. 0.2 nie
„7” 2.089 0.04 tak

łącznie −0.843 pow. 0.2 nie

Wynik kor. Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.035 pow. 0.2 nie
„2” −0.376 pow. 0.2 nie
„3” 0.063 pow. 0.2 nie

Klasa „5” 0.148 pow. 0.2 nie
„6” −0.098 pow. 0.2 nie
„7” 0.410 pow. 0.2 nie

łącznie −0.165 pow. 0.2 nie
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11.2 Wybór najlepszych parametrów drzew IFS dla różnych

zbiorów danych, w nawiązaniu do rozdziału 8.1

W niniejszym rozdziale prezentujemy tabele i wykresy miękkich drzew IFS utworzonych
dla różnych zbiorów danych. Każdy przedstawiony w zestawieniu średni wynik jest uzy-
skany na podstawie 100 wygenerowanych drzew (w procesie powtórzonej 10 razy 10-krotnej
kroswalidacji).

Celem rozdziału jest prezentacja wyników drzew przy zastosowaniu różnych parame-
trów: typu drzewa (w wersji pełnej lub przyciętej), użycia intuicjonistycznych miar podziału
węzłów (entropii albo miary K) oraz rodzaju granulacji (symetrycznej lub asymetrycznej).

Przedstawienie wyników różnych drzew, w postaci tabel i wykresów, pozwala na dokona-
nie wyboru odpowiedniego klasyfikatora. Nie zawsze wybór taki jest jednoznaczny, z tego
powodu, że użyte wskaźniki oceny nie muszą być zgodne. Różnorodność charakterystyk
drzew IFS dobrze oddają dołączone wykresy krzywych ROC. Na wielu z nich obserwujemy
przecinanie się trajektorii, co świadczy o uzyskiwaniu raz wyższej, a raz niższej czułości
badanych klasyfikatorów w zależności od przyjętego zakresu specyficzności.

Drzewa o najkorzystniejszych rezultatach, zarówno względem łącznej poprawnej iden-
tyfikacji klas, jak i pola powierzchni pod krzywą ROC, zostały wykorzystane do porówna-
nia z innymi algorytmami klasyfikacyjnymi w rozdziale 8.2. Sposób analizy parametrów,
analogicznych do prezentowanych w niniejszym rozdziale, przedstawiony został dla zbioru
danych „Sonar” w rozdziale 8.1.
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Tabela 11.13: Zbiór „PIMA Diabetes” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu
różnych parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 5. Drzewo z
entropią IFS i asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.2

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 68.40 ± 11.38 73.95 ± 6.84 68.15 ± 9.33 67.35 ± 7.88

Klasa „0” 83.69 ± 6.25 83.39 ± 3.73 84.71 ± 4.81 86.28 ± 3.98
łącznie 78.36 ± 0.50 80.10± 0.57 78.93 ± 0.53 79.67 ± 0.57

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 59.30 ± 5.70 59.78 ± 4.54 58.39 ± 5.60 56.95 ± 5.39

Klasa „0” 86.42 ± 3.13 87.04 ± 2.20 86.73 ± 3.18 88.32 ± 2.73
łącznie 76.95 ± 0.48 77.53± 0.50 76.84 ± 0.51 77.38 ± 0.62

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 61.59 ± 16.03 67.27 ± 12.22 63.08 ± 11.60 59.78 ± 11.21

Klasa „0” 80.90 ± 7.85 80.24 ± 7.01 82.36 ± 6.45 82.10 ± 7.45
łącznie 74.16 ± 4.18 75.72± 4.37 75.64 ± 4.16 74.31 ± 4.34

AUC ROC 83.20± 4.08 82.18 ± 4.47 83.12 ± 3.92 81.13 ± 4.21

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 56.29 ± 11.75 57.58 ± 9.94 56.07 ± 11.79 53.40 ± 11.31

Klasa „0” 84.86 ± 5.51 85.46 ± 5.78 85.48 ± 5.49 86.30 ± 5.97
łącznie 74.90 ± 4.27 75.73± 4.28 75.22 ± 4.29 74.82 ± 4.42

AUC ROC 81.36± 4.66 79.57 ± 4.47 81.23 ± 4.63 79.39 ± 4.80
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Rysunek 11.1: Zbiór „PIMA Diabetes” - Krzywe ROC drzewa IFS dla różnych parametrów.
Wykresy dotyczą drzew z tabeli 11.13
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Tabela 11.14: Zbiór „Ionosphere” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu róż-
nych parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 4. Drzewo z en-
tropią IFS i asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.4

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 96.72 ± 1.35 97.07 ± 1.69 96.09 ± 1.38 96.20 ± 1.63

Klasa „0” 87.28 ± 2.82 88.44 ± 3.14 89.44 ± 3.37 90.23 ± 3.01
łącznie 93.33 ± 0.86 93.97 ± 0.75 93.70 ± 0.92 94.06± 0.68

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 97.46 ± 1.74 97.00 ± 1.80 96.36 ± 1.78 96.31 ± 1.92

Klasa „0” 79.59 ± 7.87 83.38 ± 2.52 82.25 ± 7.19 84.17 ± 2.63
łącznie 91.05 ± 2.62 92.11± 1.01 91.29 ± 2.19 91.95 ± 1.17

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 95.24 ± 4.96 95.10 ± 4.59 94.08 ± 5.60 94.23 ± 5.55

Klasa „0” 77.69 ± 12.48 81.84 ± 11.47 78.47 ± 10.65 83.15 ± 10.89
łącznie 88.93 ± 5.08 90.36± 4.50 88.48 ± 4.84 90.25 ± 5.18

AUC ROC 91.07 ± 6.56 93.43± 4.67 91.58 ± 6.25 93.38 ± 4.98

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 95.68 ± 4.74 94.75 ± 5.38 93.85 ± 5.84 94.35 ± 5.56

Klasa „0” 69.09 ± 14.92 80.19 ± 10.93 70.17 ± 12.57 80.53 ± 10.73
łącznie 86.15 ± 5.57 89.54± 5.06 85.35 ± 5.17 89.40 ± 5.13

AUC ROC 86.12 ± 8.68 91.45± 5.79 86.24 ± 8.25 91.32 ± 5.86
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Rysunek 11.2: Zbiór „Ionosphere” - Krzywe ROC drzewa IFS dla różnych parametrów.
Wykresy dotyczą drzew z tabeli 11.14
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Tabela 11.15: Zbiór „Dochód” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu różnych
parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 5. Drzewo z entropią
IFS i symetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.5

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 21.58 ± 8.42 13.78 ± 5.92 21.57 ± 7.45 14.34 ± 5.51

Klasa „0” 99.40 ± 0.37 99.66 ± 0.24 99.45 ± 0.28 99.68 ± 0.28
łącznie 95.66 ± 0.14 95.53 ± 0.13 95.71± 0.20 95.58 ± 0.12

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 48.81 ± 12.71 17.52 ± 4.00 46.94 ± 13.97 16.70 ± 4.30

Klasa „0” 90.75 ± 2.72 98.09 ± 0.89 90.79 ± 3.56 98.32 ± 1.02
łącznie 88.73 ± 2.02 94.22 ± 0.67 88.68 ± 2.96 94.40± 0.78

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 9.49 ± 10.31 5.14 ± 6.72 9.29 ± 8.86 5.57± 7.59

Klasa „0” 98.77 ± 1.01 99.23 ± 0.85 98.94 ± 0.86 99.19 ± 0.84
łącznie 94.48 ± 0.94 94.72± 0.89 94.63 ± 0.82 94.70 ± 0.90

AUC ROC 76.55± 7.42 74.26 ± 8.36 75.88 ± 7.44 73.88 ± 8.05

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 45.86 ± 19.26 15.86 ± 13.50 42.07 ± 21.23 14.98 ± 13.80

Klasa „0” 90.60 ± 3.33 98.12 ± 1.12 90.42 ± 4.21 98.26 ± 1.18
łącznie 88.44 ± 2.91 94.17 ± 1.01 88.10 ± 3.87 94.26± 1.00

AUC ROC 65.45 ± 10.06 76.79± 7.42 64.46 ± 10.03 76.75 ± 7.43
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Rysunek 11.3: Zbiór „Dochód” - Krzywe ROC drzewa IFS dla różnych parametrów. Wy-
kresy dotyczą drzew z tabeli 11.15
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Tabela 11.16: Zbiór „ROP” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu różnych
parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 5. Drzewo z entropią
IFS i symetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.6

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 49.07 ± 11.47 55.95 ± 10.36 64.32 ± 7.61 57.32 ± 10.85

Klasa „0” 97.89 ± 1.09 97.09 ± 0.98 97.69 ± 0.75 96.94 ± 1.20
łącznie 93.16 ± 0.42 93.10 ± 0.48 94.45± 0.46 93.10 ± 0.50

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 42.01 ± 2.52 39.45 ± 14.84 41.86 ± 2.58 34.33 ± 17.91

Klasa „0” 97.97 ± 0.42 97.57 ± 1.21 98.09 ± 0.45 97.60 ± 1.49
łącznie 92.54 ± 0.39 91.93 ± 0.75 92.63± 0.39 91.46 ± 0.94

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 35.19 ± 19.10 32.95 ± 18.82 43.10 ± 17.49 32.02 ± 21.36

Klasa „0” 96.71 ± 2.52 95.13 ± 2.91 95.91 ± 2.46 95.15 ± 3.15
łącznie 90.75 ± 2.52 89.09 ± 2.83 90.78± 2.69 89.01 ± 2.96

AUC ROC 90.73± 5.60 89.27 ± 4.78 89.97 ± 5.63 89.12 ± 5.11

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 37.38 ± 16.94 28.17 ± 18.48 36.88 ± 16.12 23.60 ± 21.52

Klasa „0” 97.32 ± 2.13 96.50 ± 3.13 97.35 ± 2.09 96.47 ± 3.12
łącznie 91.50± 2.81 89.86 ± 2.64 91.49 ± 2.68 89.39 ± 2.60

AUC ROC 90.14 ± 4.72 88.93 ± 5.04 90.18± 4.70 89.11 ± 4.96
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Rysunek 11.4: Zbiór „ROP” - Krzywe ROC drzewa IFS dla różnych parametrów. Wykresy
dotyczą drzew z tabeli 11.16
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Tabela 11.17: Zbiór „Iris” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu różnych pa-
rametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 4. Drzewo z entropią IFS
i asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.7

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„Setosa” 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00

„Versicolour” 96.93 ± 1.45 96.96 ± 1.52 96.18 ± 2.54 96.85 ± 1.63
Klasa „Virginica” 92.11 ± 4.90 93.96 ± 2.70 93.10 ± 2.74 93.59 ± 2.64

łącznie 96.38 ± 1.41 96.99± 0.70 96.45 ± 1.10 96.83 ± 0.71

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„Setosa” 100.00 ± 0.00 99.87 ± 0.51 100.00 ± 0.00 99.72 ± 0.72

„Versicolour” 96.21 ± 1.79 96.45 ± 2.39 96.10 ± 1.67 96.08 ± 2.23
Klasa „Virginica” 91.33 ± 3.26 91.73 ± 2.17 91.21 ± 5.09 90.79 ± 3.33

łącznie 95.87 ± 0.83 96.02± 0.88 95.79 ± 1.48 95.55 ± 1.12

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„Setosa” 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00

„Versicolour” 97.41 ± 8.03 96.35 ± 10.27 96.03 ± 10.36 96.23 ± 10.30
Klasa „Virginica” 90.41 ± 14.76 91.75 ± 13.56 92.28 ± 12.84 91.42 ± 13.33

łącznie 96.00 ± 4.83 96.20± 4.37 96.07 ± 4.65 95.93 ± 4.33

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„Setosa” 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.00 99.67 ± 3.33

„Versicolour” 97.41 ± 7.74 94.93 ± 11.18 97.35 ± 7.54 94.35 ± 11.70
Klasa „Virginica” 90.93 ± 13.32 91.38 ± 14.11 91.00 ± 13.38 89.16 ± 15.89

łącznie 96.00± 4.64 95.47 ± 4.73 96.00± 4.64 94.27 ± 5.92
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Tabela 11.18: Zbiór „Wine” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS przy zastosowaniu różnych
parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji - 3. Drzewo z miarą K i
asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.8

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 99.50 ± 1.06 100.00 ± 0.00 97.71 ± 1.50 100.00 ± 0.00
„2” 96.56 ± 0.98 95.16 ± 1.34 96.12 ± 1.04 95.35 ± 1.39

Klasa „3” 99.75 ± 0.90 100.00 ± 0.00 99.75 ± 0.82 100.00 ± 0.00
łącznie 98.40± 0.65 98.07 ± 0.53 97.63 ± 0.79 98.15 ± 0.54

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 98.74 ± 1.22 100.00 ± 0.00 96.62 ± 1.57 100.00 ± 0.00
„2” 95.07 ± 1.72 94.07 ± 2.03 95.32 ± 2.07 93.39 ± 2.57

Klasa „3” 99.88 ± 0.63 100.00 ± 0.00 99.80 ± 0.76 100.00 ± 0.00
łącznie 97.59 ± 0.78 97.64± 0.80 96.97 ± 0.96 97.37 ± 1.00

c) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 99.10 ± 4.13 100.00 ± 0.00 96.93 ± 6.94 100.00 ± 0.00
„2” 96.07 ± 7.22 95.21 ± 7.52 96.27 ± 6.90 95.27 ± 7.76

Klasa „3” 99.34 ± 3.29 100.00 ± 0.00 99.29 ± 3.61 100.00 ± 0.00
łącznie 97.59 ± 3.68 97.87 ± 3.44 96.91 ± 3.96 97.88± 3.53

d) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 98.20 ± 5.32 100.00 ± 0.00 96.14 ± 7.69 100.00 ± 0.00
„2” 95.09 ± 8.02 93.75 ± 8.71 95.38 ± 8.59 93.45 ± 9.20

Klasa „3” 99.83 ± 1.67 100.00 ± 0.00 99.54 ± 2.64 100.00 ± 0.00
łącznie 97.03 ± 4.18 97.26± 3.94 96.24 ± 4.84 97.14 ± 4.10
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Tabela 11.19: Zbiór „Glass” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS (na zbiorze treningowym) przy
zastosowaniu różnych parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji -
6. Drzewo z miarą K i asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.9

a) Zbiór treningowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 84.26 ± 9.91 92.30 ± 2.81 84.68 ± 8.25 92.18 ± 2.73
„2” 82.52 ± 5.03 96.48 ± 2.10 80.99 ± 7.14 96.50 ± 1.98
„3” 3.92± 3.89 66.76 ± 11.96 5.78 ± 3.49 68.28 ± 11.20

Klasa „5” 100.00 ± 0.00 99.80 ± 1.43 99.89 ± 1.11 99.80 ± 1.43
„6” 93.13 ± 11.32 93.73 ± 7.93 91.32 ± 12.40 93.56 ± 7.26
„7” 95.50 ± 2.57 98.54 ± 2.21 95.36 ± 2.49 98.69 ± 1.98

łącznie 80.22 ± 2.74 93.17 ± 1.34 79.88 ± 2.78 93.26± 1.36

b) Zbiór treningowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 80.86 ± 10.41 90.10 ± 3.43 80.11 ± 8.59 90.31 ± 3.23
„2” 74.64 ± 9.23 90.41 ± 4.39 72.12 ± 11.13 90.16 ± 4.06
„3” 0.00± 0.00 19.00 ± 18.12 0.18 ± 1.26 17.23 ± 17.95

Klasa „5” 96.77 ± 9.06 92.13 ± 9.05 95.16 ± 11.22 91.57 ± 9.28
„6” 48.49 ± 20.66 94.79 ± 9.04 51.42 ± 19.34 96.34 ± 6.85
„7” 91.73 ± 3.51 87.97 ± 6.00 92.08 ± 3.41 88.37 ± 6.38

łącznie 73.53 ± 3.03 84.68± 2.72 72.45 ± 3.38 84.56 ± 2.77
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Tabela 11.20: Zbiór „Glass” - wyniki klasyfikacji drzewa IFS (na zbiorze testowym) przy
zastosowaniu różnych parametrów. Głębokość drzewa - 3, liczba trójkątów w granulacji -
6. Drzewo z miarą K i asymetryczną granulacją jest wykorzystane w tabeli 8.9

a) Zbiór testowy - drzewo pełne

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 77.13 ± 15.11 84.64 ± 9.74 76.61 ± 13.33 84.19 ± 9.74
„2” 67.74 ± 13.25 76.83 ± 10.93 63.95 ± 15.78 78.24 ± 10.59
„3” 0.00± 0.00 25.96 ± 24.06 0.00 ± 0.00 27.90 ± 23.44

Klasa „5” 76.15 ± 28.04 78.82 ± 25.75 75.57 ± 29.03 78.88 ± 25.89
„6” 44.33 ± 42.06 62.58 ± 38.68 40.00 ± 39.99 63.92 ± 38.51
„7” 79.28 ± 16.96 80.06 ± 14.95 79.29 ± 16.21 77.85 ± 15.76

łącznie 65.61 ± 7.81 74.91 ± 6.10 63.76 ± 7.76 75.16± 6.21

b) Zbiór testowy - drzewo przycięte

Trafność klasyfikacji (x̄± σ) w %
Użyta miara Entropia IFS Miara K

Typ granulacji Sym Asym Sym Asym
„1” 77.42 ± 16.09 85.75 ± 9.11 78.46 ± 14.30 85.83 ± 9.41
„2” 62.37 ± 14.91 74.23 ± 13.14 59.62 ± 17.79 75.14 ± 13.09
„3” 0.00± 0.00 3.91 ± 11.85 0.00 ± 0.00 3.53± 11.74

Klasa „5” 75.15 ± 31.18 69.23 ± 30.26 69.12 ± 33.89 68.10 ± 31.01
„6” 18.33 ± 34.21 62.75 ± 39.59 18.33 ± 31.74 63.67 ± 39.81
„7” 77.72 ± 16.90 77.74 ± 15.75 78.11 ± 16.64 76.56 ± 16.70

łącznie 62.05 ± 7.49 71.66 ± 6.52 61.28 ± 8.20 71.92± 6.30
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11.3 Testy statystyczne dla eksperymentów porównujących

trafność klasyfikacji drzew IFS z innymi algorytmami

decyzyjnymi – odnoszące się do rozdziału 8.2

W niniejszym rozdziale przedstawiamy szczegółowe tabele z wynikami testów statystycz-
nych opracowane dla badań skuteczności klasyfikacji drzew intuicjonistycznych względem
innych algorytmów decyzyjnych. Opis uzyskanych wyników, obejmujący różne zbiory da-
nych, został przeprowadzony w rozdziale 8.2.

Badanie średnich wyników klasyfikacji zostało wykonane przy użyciu testów statystycz-
nych t-Studenta dla obserwacji niesparowanych (rozdział 5.2), w dwóch wersjach – zwykłej
(5.3) i skorygowanej dla planu kroswalidacyjnego (5.5). Testem są badane (parami) średnie
wyniki klasyfikacji pełnego drzewa IFS w odniesieniu do rezultatów kolejnych klasyfika-
torów. Każdy przedstawiony w zestawieniu średni wynik jest uzyskany na podstawie 100
wygenerowanych drzew (w procesie powtórzonej 10 razy 10-krotnej kroswalidacji). War-
tość dodatnia (odpowiednio – ujemna) testu wskazuje na lepszy (odpowiednio – gorszy)
wynik pełnego drzewa IFS względem innego algorytmu. Ufność testu została przyjęta na
poziomie 95%. Podany poziom istotności testu w tabelach to górny zakres, którego nie
przekracza p-wartość testu. Stąd, rezultaty testu odpowiadające poziomowi istotności 0.05
bądź niższemu, są uznawane za statystycznie istotnie różniące się.

Dla zbiorów danych z dwiema klasami decyzyjnymi porównane zostały dwa wskaźniki:
procent poprawnej łącznej identyfikacji obu klas oraz miara AUC ROC – przedstawiająca
pole powierzchni pod krzywą ROC. Dla każdego z tych wskaźników, w ramach jednego
zbioru danych, jest przyporządkowana osobna tabela.

Dla zbiorów z wieloma klasami decyzyjnymi porównanie średnich wyników predykcji
obejmuje jedynie wskaźnik łącznego poprawnego grupowania wszystkich klas (wynik dla
każdego takiego zbioru danych prezentujemy w pojedynczej tabeli).
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Tabela 11.21: Zbiór „PIMA Diabetes” - Wyniki testów statystycznych obejmujących po-
równanie pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej iden-
tyfikacji obu klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.2

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) −0.456 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 2.647 0.01 tak
J48 (pruned C4.5) 1.803 0.1 nie

LMT −2.036 0.05 tak
NBTree 0.733 pow. 0.2 nie

RandomForest 2.395 0.02 tak
Logistic −2.708 0.01 tak

MultilayerPerceptron 0.687 pow. 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) −0.131 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 0.761 pow. 0.2 nie
J48 (pruned C4.5) 0.518 pow. 0.2 nie

LMT −0.585 pow. 0.2 nie
NBTree 0.211 pow. 0.2 nie

RandomForest 0.688 pow. 0.2 nie
Logistic −0.778 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron 0.198 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.22: Zbiór „PIMA Diabetes” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porów-
nanie pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika AUC ROC. Wyniki
odpowiadają rezultatom w tabeli 8.2

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 3.435 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 8.774 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 8.197 0.001 tak

LMT −1.402 0.2 nie
NBTree 2.243 0.04 tak

RandomForest 3.205 0.002 tak
Logistic −1.617 0.2 nie

MultilayerPerceptron 2.092 0.04 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.987 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 2.521 0.02 tak
J48 (pruned C4.5) 2.355 0.02 tak

LMT −0.403 pow. 0.2 nie
NBTree 0.644 pow. 0.2 nie

RandomForest 0.921 pow. 0.2 nie
Logistic −0.465 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron 0.601 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.23: Zbiór „Sonar” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie peł-
nego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji obu
klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.3

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 1.961 0.1 nie
J48 (unpruned C4.5) 6.070 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 5.921 0.001 tak

LMT 3.665 0.001 tak
NBTree 3.012 0.001 tak

RandomForest 0.332 pow. 0.2 nie
Logistic 7.055 0.001 tak

MultilayerPerceptron −0.697 pow. 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.563 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 1.744 0.1 nie
J48 (pruned C4.5) 1.701 0.1 nie

LMT 1.053 pow. 0.2 nie
NBTree 0.866 pow. 0.2 nie

RandomForest 0.096 pow. 0.2 nie
Logistic 2.027 0.05 tak

MultilayerPerceptron −0.200 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.24: Zbiór „Sonar” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie peł-
nego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika AUC ROC. Wyniki odpo-
wiadają rezultatom w tabeli 8.3

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 3.415 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 8.544 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 8.611 0.001 tak

LMT 5.520 0.001 tak
NBTree 5.889 0.001 tak

RandomForest 0.296 pow. 0.2 nie
Logistic 9.372 0.001 tak

MultilayerPerceptron 1.439 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.981 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 2.455 0.02 tak
J48 (pruned C4.5) 2.474 0.02 tak

LMT 1.586 0.2 nie
NBTree 1.692 0.1 nie

RandomForest 0.085 pow. 0.2 nie
Logistic 2.693 0.01 tak

MultilayerPerceptron 0.413 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.25: Zbiór „Ionosphere” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie
pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji
obu klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.4

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 1.211 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 0.843 pow. 0.2 nie
J48 (pruned C4.5) 0.987 pow. 0.2 nie

LMT −4.271 0.001 tak
NBTree 0.740 pow. 0.2 nie

RandomForest −4.145 0.001 tak
Logistic 3.687 0.001 tak

MultilayerPerceptron −0.538 pow. 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.348 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 0.242 pow. 0.2 nie
J48 (pruned C4.5) 0.284 pow. 0.2 nie

LMT −1.227 pow. 0.2 nie
NBTree 0.213 pow. 0.2 nie

RandomForest −1.191 pow. 0.2 nie
Logistic 1.059 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron −0.155 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.26: Zbiór „Ionosphere” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porówna-
nie pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika AUC ROC. Wyniki
odpowiadają rezultatom w tabeli 8.4

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 2.661 0.01 tak
J48 (unpruned C4.5) 2.407 0.02 tak
J48 (pruned C4.5) 2.618 0.01 tak

LMT −0.856 pow. 0.2 nie
NBTree 0.761 pow. 0.2 nie

RandomForest −7.852 0.001 tak
Logistic 7.362 0.001 tak

MultilayerPerceptron 1.643 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.765 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 0.692 pow. 0.2 nie
J48 (pruned C4.5) 0.752 pow. 0.2 nie

LMT −0.246 pow. 0.2 nie
NBTree 0.219 pow. 0.2 nie

RandomForest −2.256 0.04 tak
Logistic 2.116 0.04 tak

MultilayerPerceptron 0.472 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.27: Zbiór „Dochód” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie
pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji
obu klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.5

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 19.751 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 13.184 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 2.413 0.02 tak

LMT −6.125 0.001 tak
NBTree 0.983 pow. 0.2 nie

RandomForest −3.966 0.001 tak
Logistic −5.433 0.001 tak

MultilayerPerceptron 5.347 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 5.675 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 3.789 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 0.693 pow. 0.2 nie

LMT −1.760 0.1 nie
NBTree 0.283 pow. 0.2 nie

RandomForest −1.140 pow. 0.2 nie
Logistic −1.561 0.2 nie

MultilayerPerceptron 1.536 0.2 nie
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Tabela 11.28: Zbiór „Dochód” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie
pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika AUC ROC. Wyniki od-
powiadają rezultatom w tabeli 8.5

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 8.880 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 12.496 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 10.050 0.001 tak

LMT −6.335 0.001 tak
NBTree 4.265 0.001 tak

RandomForest −0.462 pow. 0.2 nie
Logistic −6.039 0.001 tak

MultilayerPerceptron 1.895 0.1 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 2.552 0.02 tak
J48 (unpruned C4.5) 3.591 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 2.888 0.01 tak

LMT −1.820 0.1 nie
NBTree 1.226 pow. 0.2 nie

RandomForest −0.133 pow. 0.2 nie
Logistic −1.735 0.1 nie

MultilayerPerceptron 0.545 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.29: Zbiór „ROP” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie peł-
nego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji obu
klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.6

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) −1.987 0.05 tak
J48 (unpruned C4.5) 6.681 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 5.253 0.001 tak

LMT 1.092 pow. 0.2 nie
NBTree 4.982 0.001 tak

RandomForest 2.915 0.01 tak
Logistic 0.164 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron 1.827 0.1 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) −0.571 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 1.920 0.1 nie
J48 (pruned C4.5) 1.509 0.2 nie

LMT 0.314 pow. 0.2 nie
NBTree 1.432 0.2 nie

RandomForest 0.838 pow. 0.2 nie
Logistic 0.047 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron 0.525 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.30: Zbiór „ROP” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie peł-
nego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika AUC ROC. Wyniki odpo-
wiadają rezultatom w tabeli 8.6

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.806 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 12.517 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 12.986 0.001 tak

LMT 0.814 pow. 0.2 nie
NBTree 8.125 0.001 tak

RandomForest 4.659 0.001 tak
Logistic 4.210 0.001 tak

MultilayerPerceptron 4.038 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.232 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 3.597 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 3.731 0.001 tak

LMT 0.234 pow. 0.2 nie
NBTree 2.335 0.04 tak

RandomForest 1.339 0.2 nie
Logistic 1.210 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron 1.160 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.31: Zbiór „Iris” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie pełnego
drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji wszystkich
klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.7

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 1.134 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 2.052 0.05 tak
J48 (pruned C4.5) 2.140 0.04 tak

LMT 0.710 pow. 0.2 nie
NBTree 3.742 0.001 tak

RandomForest 2.874 0.01 tak
Logistic −1.345 0.2 nie

MultilayerPerceptron −1.222 pow. 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.326 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 0.590 pow. 0.2 nie
J48 (pruned C4.5) 0.615 pow. 0.2 nie

LMT 0.204 pow. 0.2 nie
NBTree 1.075 pow. 0.2 nie

RandomForest 0.826 pow. 0.2 nie
Logistic −0.386 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron −0.351 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.32: Zbiór „Wine” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie
pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji
wszystkich klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.8

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 1.368 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 6.807 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 6.807 0.001 tak

LMT −0.076 pow. 0.2 nie
NBTree 2.389 0.02 tak

RandomForest 1.428 0.2 nie
Logistic 1.248 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron −0.291 pow. 0.2 nie

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 0.393 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 1.956 0.1 nie
J48 (pruned C4.5) 1.956 0.1 nie

LMT −0.022 pow. 0.2 nie
NBTree 0.686 pow. 0.2 nie

RandomForest 0.410 pow. 0.2 nie
Logistic 0.359 pow. 0.2 nie

MultilayerPerceptron −0.084 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.33: Zbiór „Glass” - Wyniki testów statystycznych obejmujących porównanie
pełnego drzewa IFS względem innych algorytmów dla wskaźnika poprawnej identyfikacji
wszystkich klas decyzyjnych. Wyniki odpowiadają rezultatom w tabeli 8.9

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 3.663 0.001 tak
J48 (unpruned C4.5) 6.229 0.001 tak
J48 (pruned C4.5) 6.772 0.001 tak

LMT 5.977 0.001 tak
NBTree 3.589 0.001 tak

RandomForest −1.835 0.1 nie
Logistic 10.428 0.001 tak

MultilayerPerceptron 8.345 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
Algorytm decyzyjny kor. testu t istotności statystyczna

drzewo przycięte IFS (E, asym) 1.052 pow. 0.2 nie
J48 (unpruned C4.5) 1.790 0.1 nie
J48 (pruned C4.5) 1.946 0.1 nie

LMT 1.718 0.1 nie
NBTree 1.031 pow. 0.2 nie

RandomForest −0.527 pow. 0.2 nie
Logistic 2.997 0.01 tak

MultilayerPerceptron 2.398 0.02 tak
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11.4 Testy statystyczne dla eksperymentów z zastosowaniem

metody genetycznej, odnoszące się do rozdziału 9.1

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały tabele z wynikami testów statystycznych
porównujących skuteczności klasyfikacji pełnych drzew intuicjonistycznych względem drzew
zoptymalizowanych przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawione wyniki odnoszą sie
do rozdziału 9.1, w którym zostały zinterpretowane.

Badanie średnich wyników klasyfikacji zostało wykonane przy użyciu testów statystycz-
nych t-Studenta dla obserwacji sparowanych (rozdział 5.2), w dwóch wersjach – zwykłej
(5.1) i skorygowanej dla planu kroswalidacyjnego (5.2). Testem są badane (parami) średnie
wyniki klasyfikacji pełnego drzewa IFS względem rezultatów drzewa po zastosowaniu al-
gorytmu genetycznego. Każdy przedstawiony w zestawieniu średni wynik jest uzyskany na
podstawie 100 wygenerowanych drzew (w procesie powtórzonej 10 razy 10-krotnej kroswa-
lidacji). Wartość dodatnia (odpowiednio – ujemna) testu wskazuje na lepszy (odpowiednio
– gorszy) wynik oryginalnego drzewa IFS względem drzewa zoptymalizowanego dzięki al-
gorytmowi genetycznemu. Ufność testu została przyjęta na poziomie 95%. Podany poziom
istotności testu w tabelach to górny zakres, którego nie przekracza p-wartość testu. Stąd,
rezultaty testu odpowiadające poziomowi istotności 0.05 bądź niższemu, są uznawane za
statystycznie istotnie różniące się.

W testach zostały porównane: średnie wyniki poprawnej identyfikacji poszczególnych
klas oraz rezultat łączny, a także wskaźnik powierzchni pola pod krzywą ROC.
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Tabela 11.34: Wyniki testów statystycznych dla zbioru „PIMA Diabetes”: Porównanie peł-
nego drzewa IFS względem drzewa po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Wyniki od-
powiadają rezultatom w tabeli 9.1

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„diabetes” −0.091 pow. 0.2 nie
Klasa „not diabetes” −4.131 0.001 tak

łącznie −5.371 0.001 tak
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) −5.280 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
kor. testu t istotności statystyczna

„diabetes” −0.026 pow. 0.2 nie
Klasa „not diabetes” −1.187 pow. 0.2 nie

łącznie −1.543 0.2 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) −1.517 0.2 nie
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Tabela 11.35: Wyniki testów statystycznych dla zbioru „Ionosphere”: Porównanie pełnego
drzewa IFS względem drzewa po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Wyniki odpowia-
dają rezultatom w tabeli 9.2

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” 1.934 0.1 nie
Klasa „0” 0.418 pow. 0.2 nie

łącznie 1.815 0.1 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) −2.148 0.04 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
kor. testu t istotności statystyczna

„1” 0.556 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 0.120 pow. 0.2 nie

łącznie 0.522 pow. 0.2 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) −0.617 pow. 0.2 nie

Tabela 11.36: Wyniki testów statystycznych dla zbioru „Sonar”: Porównanie pełnego drzewa
IFS względem drzewa po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Wyniki odpowiadają re-
zultatom w tabeli 9.3

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„1” −0.519 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 1.655 0.2 nie

łącznie 0.867 pow. 0.2 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 3.734 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
kor. testu t istotności statystyczna

„1” −0.149 pow. 0.2 nie
Klasa „0” 0.476 pow. 0.2 nie

łącznie 0.249 pow. 0.2 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 1.073 pow. 0.2 nie
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Tabela 11.37: Wyniki testów statystycznych dla zbioru „Elipsa”: Porównanie pełnego drzewa
IFS (o głębokości 1) względem drzewa po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Wyniki
odpowiadają rezultatom w tabeli 9.4

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„wewnątrz” −1.546 0.2 nie
Klasa „na zewnątrz” −3.854 0.001 tak

łącznie −5.317 0.001 tak
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 4.295 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
kor. testu t istotności statystyczna

„wewnątrz” −0.444 pow. 0.2 nie
Klasa „na zewnątrz” −1.108 pow. 0.2 nie

łącznie −1.528 0.2 nie
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 1.234 pow. 0.2 nie

Tabela 11.38: Wyniki testów statystycznych dla zbioru „Elipsa”: Porównanie pełnego drzewa
IFS (o głębokości 2) względem drzewa po zastosowaniu algorytmu genetycznego. Wyniki
odpowiadają rezultatom w tabeli 9.4

a) Test nieskorygowany

Wynik Poziom Różnica
testu t istotności statystyczna

„wewnątrz” 18.045 0.001 tak
Klasa „na zewnątrz” 1.275 pow. 0.2 nie

łącznie 14.539 0.001 tak
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 15.562 0.001 tak

b) Test skorygowany

Wynik Poziom Różnica
kor. testu t istotności statystyczna

„wewnątrz” 5.185 0.001 tak
Klasa „na zewnątrz” 0.366 pow. 0.2 nie

łącznie 4.178 0.001 tak
pole powierzchni pod krzywą (AUC ROC) 4.472 0.001 tak
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Rozdział 12
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