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Wstęp

Współczesne technologie informatyczne pozwalają pozyskiwać dane szybko 
i w wielkiej liczbie - masowo. Możliwości te znajdują wielorakie zastoso
wania. Jednym z nich jest poszukiwanie obiektów i zjawisk rzadko występu
jących w naturze, których istnienie mogą ujawnić jedynie bardzo liczne próbki 
danych. Niezależnie od tego do czego mają być użyte dane masowe, ich po
zyskanie i dalsza analiza wymagają zwykle zaangażowania znaczących za
sobów, w szczególności obliczeniowych i telekomunikacyjnych. Dostępność 
tych zasobów jest w praktyce ograniczona czynnikami ekonomicznymi. Je
żeli założonym celem analizy jest właśnie poszukiwanie obiektów i zjawisk 
rzadkich, wówczas pośród masowo pozyskanych danych większość zwykle jest 
nieistotna dla prowadzonych badań. Zatem nieracjonalnym jest ponoszenie 
kosztu gromadzenia wszystkich pozyskanych danych. Racjonalizacja procesu 
przetwarzania danych masowych jest koniecznością ekonomiczną, a niejed
nokrotnie warunkiem wykonalności postawionego zadania. Odnosi się to do 
działań w różnych dziedzinach, wśród których można wskazać: fizykę cząstek 
elementarnych [Wrochna 1999], badania struktury białek [Thiele 2008], czy 
prowadzenie nadzoru epidemiologicznego [Lombardo 2007] lub inwigilacji w 
sieciach telekomunikacyjnych [Topletz 2009].

Zwykle, by ograniczyć koszty poszukiwania obiektów rzadkich, otrzymane 
z obserwacji dane masowe przetwarza się stosując zasadę eskalacji nadzoru. 
Zgodnie z tą zasadą analizę prowadzi się wielostopniowo, stosując kolejno 
coraz silniejsze środki analityczne, ale koncentrując je wyłącznie na części 
danych, które zostały do tego wytypowane na podstawie rezultatów ana
lizy przeprowadzonej na poprzedzającym stopniu, a przetwarzania pozosta
łych danych przeważnie już się nie kontynuuje [Topletz 2009]. W systemach 
obliczeniowych funkcjonujących zgodnie z zasadą eskalacji nadzoru, analiza 
danych rozpoczyna się bezpośrednio po dokonaniu obserwacji (on-line') i w 
miejscu jej poczynienia (on-sRe), a kończy w dogodnym czasie (off-line) i 
dogodnym miejscu (off-site). Czas upływający pomiędzy poczynieniem ob
serwacji a zakończeniem analizy, odległość między miejscami, w których to 
nastąpiło oraz liczba stopni pośrednich zależą od konkretnego zadania. W 
ogólności na każdym kolejnym stopniu należy do analizy typować jak naj
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4 Wstęp

mniej danych, ale by znajdowały się pośród nich możliwie wszystkie istotne. 
Zatem biorąc pod uwagę spełnianą funkcję, pośrednie stopnie analizy można 
traktować jako klasyfikatory binarne, na bieżąco przypisujące dane do jednej 
z dwu klas decyzyjnych, oznaczających: przekazanie danych do następnego 
stopnia, albo zaprzestanie ich dalszego przetwarzania. Szczegółowe rozróżnie
nia odraczane są do czasu końcowej analizy, prowadzonej zwykle już off-line. 
Tak określone zadanie klasyfikacji binarnej nazywamy selekcją na bieżąco z 
danych masowych, i jest ono zagadnieniem rozważanym w rozprawie.

Obok liczności, dla danych masowych charakterystyczna jest też zazwy
czaj wielka wymiarowość i specyficzna struktura. Często na opis rejestrowa
nych danych składa się zapis obrazu, dźwięku itp. Skutkiem tego ich repre
zentacja przyjmuje postać wielkowymiarowych wektorów cech. Za typową 
własność danych masowych, z punktu widzenia konkretnego zastosowania, 
można również uznać względną rzadkość występowania pośród nich danych 
istotnych, poszukiwanych.

Powyższe uwarunkowania wpływają na praktyczną realizację selekcji z 
danych masowych. W rzeczywistych zadaniach zwykle brak bowiem mo
deli analitycznych opisujących rozkład wartości atrybutów w obu rozróżnia
nych klasach. Wymaga to konstruowania klasyfikatorów selekcjonujących 
na podstawie znajomości odpowiednio licznego zbioru przykładów popraw
nie sklasyfikowanych danych. W przypadku wielkowymiarowej przestrzeni 
reprezentacji danych i niezrównoważenia prawdopodobieństw występowania 
rozróżnianych klas jest to zadanie kosztowne obliczeniowo.

W rozprawie zaproponowano nową metodę konstruowania procedur se
lekcjonujących dane o wielkiej wymiarowości, również niezrównoważonych. 
W zamierzeniu jest ona przeznaczona do stosowania w przypadkach, gdy 
typowe metody uczenia klasyfikatorów nie mogą być bezpośrednio użyte z 
powodu zbyt wysokiego kosztu obliczeń. W proponowanej metodzie reduk
cja kosztów obliczeń jest osiągana drogą podziału pierwotnego zadania kla
syfikacyjnego pomiędzy zespól klasyfikatorów o zawężonych kompetencjach, 
z których każdy może być przygotowany mniejszym kosztem obliczeniowym 
niż klasyfikator jednolity. Przyjmuje się, że bieżąco analizowane dane są pod
dawane równolegle działaniu wielu klasyfikatorów składających się na zespół. 
Agregacji uzyskanych w ten sposób wyników klasyfikacji dokonuje się z uży
ciem metod teorii Dempstera-Shafera. W uzupełnieniu głównego wątku, w 
rozprawie zaproponowano również metodę przygotowywania dla klasyfika
torów dyskryminacyjnych zbiorów uczących o możliwie niskiej liczności, ale 
reprezentatywnie opisujących ogół danych.

W rozdziale 1 rozprawy sprecyzowano cechy ilościowe: liczność, szybkość 
powstawania, wymiarowość rozpatrywanych danych uznawanych za masowe 
oraz określono oczekiwania co do skuteczności selekcjonujących je procedur.
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Na tym tle, w rozdziale 2 sformułowano zadanie postawione w rozprawie i 
scharakteryzowano proponowaną metodę jego rozwiązania.

Rozdział 3 poświęcono omówieniu założeń proponowanej metody i uży
tego w niej aparatu formalnego, a następnie prezentacji samej metody, którą 
zilustrowano w rozdziale 4 na przykładzie zadania selekcji danych o stosun
kowo niewielkiej złożoności, pochodzących z popularnej biblioteki danych 
testowych.

Rozdział 5 opisuje zastosowanie proponowanej metody w zagadnieniu o 
wielkiej złożoności. Jest nim selekcja wstępna danych uzyskanych drogą sy
mulacji komputerowej hipotetycznego eksperymentu z dziedziny fizyki cząstek 
elementarnych, w którym kluczową rolę odgrywają procedury selekcjonujące 
dane pomiarowe. Rozpatrywany eksperyment symulacyjny wzorowany jest 
na rzeczywistym eksperymencie przeprowadzanym w laboratorium CERN. 
Na początku rozdziału 5 podano niezbędne informacje z dziedziny fizyki do
świadczalnej cząstek elementarnych, po czym opisano przeprowadzoną na 
potrzeby rozprawy symulację komputerową.

Rozprawę zamyka rozdział 6 podsumowujący uzyskane wyniki oraz wska
zujący możliwe kierunki dalszych prac nad rozwinięciem zaproponowanej me
tody konstruowania procedur selekcjonujących dane masowe.
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Rozdział 1

Dane masowe i ich selekcja na 
bieżąco

Dane masowe charakteryzują się wielką szybkością powstawania. Skalę roz
patrywanego zjawiska ilustrują następujące przykłady:

- w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w sklepach amerykańskiej sieci Wal- 
Mart klienci dokonywali średnio 20 milionów zakupów dziennie; w roku 1998 
sprzedawca ten zgromadził 11 TB danych o transakcjach ([Babcock 1994], 
[Piatetsky-Shapiro 1999]); właściwą jednostką szybkości powstawania da
nych jest tu TB/rok;

- firma telekomunikacyjna AT&T w 2001 roku rejestrowała codziennie dane o 
ponad 300 milionach połączeń telefonicznych miesięcznie, zbierając tą drogą 
kilka TB danych ([Cortes 2001], [Weiss 2008]); właściwą jednostką będzie tu 
TB/miesiąc;

- system satelitarny NASA Earth Observing System dostarcza kilku GB da
nych na godzinę ([Fayyad 1996]); w tym przypadku właściwą jednostką jest 
TB/tydzień;

- nowoczesne stanowisko sekwencjonowania DNA wytwarza dziennie 1 Tb da
nych ([Wood 2009]); właściwą jednostką jest tu TB/dzień.

W bliskiej przyszłości nowe standardy w tym zakresie wyznaczą:

- eksperymenty z dziedziny fizyki cząstek elementarnych, w których przewidy
wany jest napływ w ciągu 1 sekundy 0.5 Tb danych ([Wrochna 1999]), wła
ściwą jednostką do określenia szybkości ich powstawania będzie TB/minutę.

Zauważmy, że o ile szczegółowa analiza transakcji handlowych może być 
z powodzeniem prowadzona na pełnym zbiorze danych zgromadzonych przez 
wiele lat, o tyle przy sekwencjonowaniu DNA długotrwałe przechowywa
nie pełnego zbioru zgromadzonych danych byłoby niezwykle kosztowne, a
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w przypadku eksperymentów z dziedziny fizyki cząstek elementarnych staje 
się wprost technicznie niewykonalne. Konieczność selekcjonowania danych, 
tak by szczegółowej analizie poddawać tylko te istotne, jest dla prowadzonych 
badań oczywista.

Uprawnione jest założenie, że zbierane rzeczywiste dane masowe podle
gają prawom probabilistycznym. Zatem selekcja wstępna tych danych jest 
zadaniem, które można rozpatrywać w ramach statystycznej teorii decyzji. 
Rozważanymi przy tym stratami, wynikającymi z błędnych decyzji są:

- koszty powstałe wskutek odrzucenia danych istotnych, wynikające bez
pośrednio z nakładów ponoszonych na ich poszukiwanie oraz przyszłe 
koszty, które wynikną z niepodjęcia odpowiednich działań,

- koszty powstałe wskutek zaakceptowania danych nieistotnych, wynika
jące ze zużycia zasobów obliczeniowych podczas późniejszego przetwa
rzania tych danych.

Można przyjąć, że decyzje poprawne nie pociągają za sobą strat.
Zakładając, że na etapie selekcji dane mają postać wektorów s w pewnej 

przestrzeni cech S, klasyfikator selekcjonujący utożsamiany jest z funkcją 
decyzyjną j/(s)

y:Si—>2? = {h+,h_} (1-1)

gdzie 2? jest zbiorem decyzji, które można opatrzeć nazwami nawiązującymi 
do konkretnych zastosowań:

d+ = „akceptacja” = „dana istotna”, ćZ_ = „dyskwalifikacja” = „dana nieistotna”.

Niech Z(ćZs,ćZs) wyraża stratę wynikającą z podjęcia w odniesieniu do ob
serwacji danej s decyzji ds = y(s), podczas gdy właściwa jest decyzja ds. Za
kładamy, że znany jest rozkład prawdopodobieństwa P(s,t/S). Statystyczna 
teoria decyzji definiuje ryzyko związane z daną funkcją decyzyjną y jako 
stratę oczekiwaną

R(y) = EP[ Z(y(s), hs) ] (1.2)

gdzie symbol Ep[-] oznacza wartość oczekiwaną względem rozkładu P(s,cZs).
Za optymalną uznaje się funkcję decyzyjną y* = argy min R(y). Postać 

funkcji y* można określić ściśle, jeśli znany jest rozkład prawdopodobieństwa 
P(s,ćZs). Gdy nie jest on znany - a ma to miejsce w przypadku większo
ści rzeczywistych zadań - funkcję decyzyjną można stworzyć na podstawie 
zbioru poprawnie sklasyfikowanych przykładów Z = {(si, ćZSl), (s2, (ZS2),. . . , 
(sm, dSmy}.
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Wobec nieznajomości rozkładu prawdopodobieństwa P(s, ds) ryzyko (1.2) 
można zastąpić wielkością zwaną ryzykiem empirycznym, zdefiniowaną na
stępująco

1 m

7Zemp(y, Z) = — ^) Z(y(s,), ds;) (1.3)
mt=i

Jeśli przykłady w zbiorze Z podlegają rozkładowi P(s,ds), to dla ustalonej 
funkcji decyzyjnej y, wraz ze wzrostem liczby przykładów m, ryzyko empi
ryczne rkmiśy.Z] dąży do wartości ryzyka R(y).

Proces uczenia klasyfikatora rozpoczyna się od wyboru rodziny funkcji 
y, które spełniają formalne wymogi funkcji decyzyjnych, po czym poszukuje 
się wśród nich funkcji yy.z, dla której ryzyko empiryczne jest najmniejsze: 
yy-z = arg niinpey RemP(y, Z). W ogólności rodzina y nie zawiera funkcji y* 
minimalizującej ryzyko R(y) dane wzorem (1.2), zatem yy.z estymuje jedynie 
pewną funkcję yy G y, będącą przybliżeniem poszukiwanej optymalnej funk
cji decyzyjnej y*. Funkcje z rodziny y zapewniają tym lepszą generalizację 
zbioru przykładów Z, im mniejszy jest błąd generalizacji - spodziewane od
stępstwo £ wartości ryzyka empirycznego od wartości ryzyka teoretycznego

£ = LZ[ Remp(yy.z, Z) - R(y*) ] (1.4)

gdzie symbol oznacza wartość oczekiwaną obliczaną względem losowego 
wyboru zbioru Z ([Herbrich 2002] ss. 24-26).

Wartość £ maleje wraz ze wzrostem liczności zbioru Z, nie można jej 
jednak uczynić dowolnie małą. Odstępstwo £ jest większe, bądź równe £app, 
gdzie £app oznacza błąd przybliżenia funkcji y* poprzez funkcję yy. Wartość 
£app nie zależy od zbioru uczącego Z i w ogólności nie jest znana.

Uwarunkowania procesu uczenia klasyfikatorów na podstawie danych ma
sowych odbiegają od założeń metod klasycznej statystyki matematycznej, 
które historycznie rozwijano z przeznaczeniem do wykorzystywania zbio
rów o licznościach znacząco niższych niż dane, które uznajemy za masowe 
[Bottou 2008].

Uczenie klasyfikatora w ujęciu klasycznej statystyki matematycznej jest 
zadaniem optymalizacyjnym

min £ przy ograniczeniu m < mmax (15)
A,m ' ’ '

przy czym £ oznacza tu błąd generalizacji dany równaniem (1.4), A oznacza 
procedurę uczenia (przez co rozumiemy algorytm klasyfikatora i metodę jego 
optymalizacji), zaś mmax - największą faktycznie dostępną liczbę przykła
dów, przy czym pozyskanie większej ich liczby jest niewykonalne lub byłoby 
zbyt kosztowne. Ponieważ wielkość £ maleje ze wzrostem liczby przykła
dów m, racjonalnym jest by zgromadzić zbiór Z liczący m = mmax przykła
dów i prowadzić obliczenia optymalizacyjne (ewentualnie sprawdzając różne
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procedury A), aż do uzyskania rozwiązania, które zapewni minimalny błąd 
generalizacji tej liczby przykładów.

W przypadku uczenia klasyfikatorów na podstawie danych masowych, 
sformułowanie zadania optymalizacyjnego w postaci (1.5) jest niewłaściwe, 
ponieważ mmax można uczynić w praktyce dowolnie dużym. Faktycznym 
czynnikiem limitującym zadanie w tym przypadku jest czas obliczeń i związane 
z nim koszty

min £ przy ograniczeniu t(A-> m) < tmax fl 61
A,m ' ’ '

gdzie t oznacza rzeczywisty czas wykonywania obliczeń w procedurze A ucze
nia klasyfikatora na podstawie zbioru Z zawierającego m przykładów, zaś 
tmax oznacza dopuszczalny czas obliczeń. Ograniczenie formułujemy poda
jąc czas rzeczywisty, a nie całkowitą liczbę operacji arytmetycznych, gdyż 
w ogólności możliwe jest prowadzenie obliczeń równoległych. Przy takim 
uwarunkowaniu, dążąc do minimalizowania wartości £ należy zdecydować 
czy dostępny czas obliczeń tmax zużyć na pogłębienie analizy pewnej ustalo
nej liczby przykładów m, drogą skomplikowania procedury A, a tym samym 
zwiększenia liczby operacji arytmetycznych podczas jej wykonywania, czy też 
dobrą generalizację zapewnić ucząc klasyfikator mniej złożoną procedurą, ale 
stosując liczniejszy zbiór przykładów m.

Nie są znane metody pozwalające a priori wybrać najlepsze z możliwych 
postępowanie. Kryterium rozstrzygającym o wyborze podejścia musi być po
równanie skuteczności uzyskiwanych wariantów klasyfikatora sprawdzanych 
w konkretnym zastosowaniu.
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1.1 Charakterystyka danych masowych

Pewne własności danych stanowią istotne utrudnienie przy konstruowaniu 
klasyfikatorów. W przypadku danych masowych własności takie mogą wy
stępować szczególnie często. Należy do nich zjawisko „rzadkości” (ang. ra
nty) danych. Potoczne pojęcie „rzadkości” w zagadnieniach analizy danych 
przyjęto rozumieć dwojako x, rozróżniając [Weiss 2004]:

- klasy rzadkie (ang. rare classes), czyli klasy których reprezentanci 
stosunkowo rzadko pojawiają się w danych (pozostałe klasy nazywać 
będziemy „klasami większościowymi”),

- przypadki rzadkie (ang. rare cases), czyli kombinacje wartości cech 
(współrzędnych) stosunkowo rzadko występujące w danych.

Klasy danych odpowiadają pojęciom stosowanym przez ludzi w danej 
dziedzinie. Zbiór rozważanych klas (pojęć) odzwierciedla wiedzę dotyczącą 
danej dziedziny oraz jej wymagany poziom szczegółowości. Klasy rzadkie 
odpowiadają więc pojęciom ważnym w rozważanym kontekście, choć niezbyt 
licznie reprezentowanym zazwyczaj w obserwowanych danych. Przypadki 
rzadkie wynikają zaś z faktycznego rozkładu rzeczywistych danych w prze
strzeni cech. Na obecność lub brak przypadków rzadkich można wpływać 
jedynie na etapie gromadzenia danych, wybierając różne ich źródła, me
tody obserwacji, rejestrowane wielkości. Występowanie przypadków rzadkich 
wiąże się ze złożonością obserwowanego rozkładu wartości cech: wielomodal- 
nością, asymetrią globalną i/lub lokalną w otoczeniu mody, niespójnością 
nośnika. Oba rodzaje rzadkości są powiązane - zidentyfikowany przypadek 
rzadki, czyli rzadko występującą kombinację wartości cech, można uznać za 
reprezentanta odrębnej klasy rzadkiej, wzbogacając tym samym zbiór pojęć 
używanych w danej dziedzinie.

Związek selekcjonowania danych masowych z występowaniem klas rzad
kich jest naturalny, bowiem jak przedstawiono to we wstępie rozprawy, celem 
selekcji wstępnej jest wyizolowanie z masy napływających danych, tych istot
nych, zwykle nielicznych. Stwierdzono, że istnienie przypadków rzadkich w 
obrębie rozkładów warunkowych cech obniża dokładność wielu znanych me
tod klasyfikacji [Jo 2004], Empiryczne rozkłady cech, na których bazują kon
struowane klasyfikatory, mogą sztucznie wprowadzać rzadkość przypadków, 
co niekorzystnie wpływa na dokładność klasyfikacji. Istnienie w rozkładach

'Mamy tu na myśli „rzadkość” w rozumieniu odpowiadającym zakresowi znaczenio
wemu angielskiego słowa rare - „nieczęsty”, „niezwykły”, jak też „rozrzedzony”. W języku 
polskim jako „rzadkie” określane bywają również dane wielowymiarowe, w których jedynie 
nieliczne współrzędne są niezerowe. W literaturze anglojęzycznej dane o tych własnościach 
określane są raczej jako sparse - „rzadko rozsiane”.
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przypadków rzadkich sprzyja „przesłanianiu” w przestrzeni cech rozkładów 
klas rzadkich przez rozkłady klas większościowych. Kubat, Holte i Matwin 
[Kubat 1997a] uważają ten powszechnie spotykany w rzeczywistych danych 
efekt za główną przyczynę trudności w konstruowaniu klasyfikatorów dla ce
lów praktycznych. Sugerują też, że pominięcie w zbiorach uczących przy
kładów reprezentujących przypadki rzadkie w klasach większościowych może 
poprawić czułość klasyfikatora względem klasy rzadkiej 2.

Gdy w zadaniach selekcji rzeczywistych danych masowych prawdopo
dobieństwa wystąpienia poszczególnych klas nie są znane a priori, wów
czas jako wartość prawdopodobieństwa zwykle przyjmowana jest względna 
częstość występowania reprezentantów klasy w próbie danych. Fawcett i 
Flach [Fawcett 2005] zwracają uwagę, że częstości wystąpienia klas w danych 
mogą się zmieniać w czasie. Zmiany te mogą przejawiać pewien długotrwały 
trend, ale w przypadku silnego niezrównoważenia częstości występowania 
klas, większe znaczenie mogą mieć fluktuacje statystyczne, z natury obe
cne w rzeczywistych procesach. Fluktuacje sprawiają, że faktyczna aktualna 
częstość występowania obiektów rzadkich (z klasy rzadkiej) może znacząco 
odbiegać od częstości założonej na podstawie próby danych, która posłu
żyła do skonstruowania klasyfikatora. Licząc się ze zmianami (trendem i 
fluktuacjami) częstości występowania reprezentantów poszczególnych klas w 
danych, zaleca się przy selekcji nie uwzględniać prawdopodobieństw a priori 
wystąpienia klas.

W przypadku gdy selekcjonowane dane pochodzą z przestrzeni wielko
wymiarowej, obiektywne własności geometryczne tej przestrzeni mogą wy
wołać pozorną zmienność (fluktuacje) rozkładów warunkowych prawdopo
dobieństwa wartości cech w klasach. Powodem tego jest to, że praktycz
nie całą objętość wielowymiarowej kuli stanowi warstwa znajdująca się tuż 
pod jej powierzchnią. Własność ta popularnie nazywana pustością prze
strzeni (ang. empty space phenorrienon), ma określone konsekwencje dla 
zagadnienia uczenia maszynowego. Mianowicie, rozkłady wartości cech rze
czywistych danych charakteryzują się występowaniem wielkości modalnych. 
Jeśli dane opisywane są w przestrzeni wielkowymiarowej efekt pustości spra
wia, że łączna miara prawdopodobieństwa nad obszarami w otoczeniu mody 
rozkładu osiąga niewielką wartość (<^C 1), mimo tego, że gęstość prawdopodo
bieństwa jest nad nimi relatywnie wysoka. Tym samym obszary przestrzeni 
cech leżące daleko od mody rozkładu, zawierające stosunkowo mało prawdo

2Miary oceniające nakładanie się rozkładów warunkowych cech w klasach są od 
dawna używane jako kryterium oceny wykonalności i przewidywań jakości klasyfikacji 
[Sobczak 1985] ss. 62 do 99. Kubat i Matwin [Kubat 1997b] przeanalizowali w jaki sposób 
rozkład klasy większościowej w przestrzeni cech może „przesłaniać” rozkład klasy mniejszo
ściowej. Wyróżnili przy tym kilka typów tego zjawiska, o różnym wpływie na konstruowane 
klasyfikatory.
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podobne kombinacje wartości cech mogą łącznie nieść znaczącą część całego 
rozkładu prawdopodobieństwa (ss 1). Skutkiem tego nawet liczna próba 
danych pobrana według zasad klasycznej statystyki (przypadkowo, identycz
nie, niezależnie) może nie zawierać przykładów reprezentujących pewne bar
dzo prawdopodobne kombinacje cech [Carreira 1997]. Efekt „pustości” prze
strzeni wielkowymiarowej może wymagać kompensacji poprzez specjalną kon
strukcję zbiorów uczących.

Przedstawione powyżej uwarunkowania zadania konstruowania klasyfika
torów wynikające z charakteryzującej dane masowe „rzadkości” oraz wielkiego 
wymiaru przestrzeni cech, muszą być uwzględnione przy:

- przygotowaniu zbiorów uczących,

- doborze właściwych metod klasyfikacji oraz

- wyborze kryteriów oceniających jakość klasyfikatorów.

Kolejne punkty rozprawy są tym zagadnieniom poświęcone.

1.2 Reprezentacja danych masowych i postać 
zbioru uczącego

Dążenie by przy konstruowaniu klasyfikatorów posługiwać się minimalną re
prezentacją danych masowych pozostaje w związku z uwarunkowaniem zada
nia optymalizacyjnego (1.6), w którym ograniczony jest całkowity koszt obli
czeń. Koszt ten rośnie zarówno ze wzrostem wymiaru przestrzeni cech, jak 
i licznością zbioru przykładów na podstawie, którego powstaje klasyfikator. 
Minimalna liczność reprezentatywnego zbioru przykładów jest powiązana z 
wymiarem przestrzeni cech (i zależy od niego rosnąco), ale ponieważ nie 
istnieje ogólny wzorzec tego związku obie te wielkości będą rozpatrywane 
niezależnie 3. Mając na uwadze cel selekcji wstępnej z danych masowych

3Związki takie podano dla zadań estymacji rozkładów zmiennych losowych, dokładnych 
w sensie klasycznej statystyki matematycznej. W przypadku zmiennej N-wymiarowej, 
N > 1, estymowanej histogramem, można poszukiwać oszacowań minimalnej liczności 
próby w postaci iloczynu m = g^g^2 •••</))” w którym ct{ to stała i dla każ
dego i ai > 1, zaś qi oznacza liczbę przedziałów kwantyzacji z-tego wymiaru przestrzeni 
[Sobczak 1985] s. 224. Oszacowania liczności prób uczących, dla doskonalszych niż histo
gramy metod estymacji jądrowej, podaje [Kulczycki 2005] s. 107, jako minimalny wymóg 
przyjmując m = k ■ l v. gdzie k oznacza heurystycznie dobrany współczynnik zależny od 
własności rozkładu: symetrii (jej braku), liczby wartości modalnych, spójności i ograniczo
ności nośnika; w praktyce k > 3. Można zatem przyjąć, że przy oszacowaniach minimal
nej liczby przykładów stosuje się zależność wykładnicza m cc cN gdzie c oznacza pewną
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można założyć, że reprezentacja danych nie musi odzwierciedlać pełnej ich 
struktury - wystarczy, żeby reprezentacja była użyteczna w danym zada
niu ([Kulczycki 2005] s. 107). Zalecenie minimalizowania reprezentacji se
lekcjonowanych danych odnosi się zarówno do liczności zbioru uczącego, jak 
i wymiaru przestrzeni cech. Przy takim podejściu, minimalną reprezenta
cję danych stanowi jak najmniej liczny zbiór uczący, wystarczający by na 
jego podstawie mogła powstać procedura pozwalającą odpowiednio zaklasy
fikować nowe dane - stwierdzić czy są one istotne dla prowadzonych badań. 
Elementami zbioru uczącego mogą być przykłady wybrane spośród ogółu 
dostępnych oryginalnych danych lub obiekty syntetyczne skonstruowane na 
podstawie danych oryginalnych. W zastosowaniach do danych wielkowymia
rowych i „rzadkich” - o nie zrównoważonych rozkładach klas i cech - typowe 
schematy tworzenia zbioru uczącego drogą wybierania podzbioru oryginal
nych danych (próbkowanie: systematyczne, przypadkowe, warstwowe, kla
strowe [Gu 2001]) mogą okazać się niewłaściwe. Wykazano też, że różne 
grupy algorytmów konstruowania klasyfikatorów i różne rodziny stosowa
nych przy tym funkcji decyzyjnych wymagają odpowiednich sposobów do
boru danych uczących ze względu na wprowadzane tą drogą obciążenia de
cyzji [Brodley 1995]. Mając powyższe na uwadze, liczni autorzy proponują 
metody wyspecjalizowane: zorientowane na wybrane typy klasyfikatorów, do
stosowane do konkretnego typu danych lub samoadaptujące się do aktualnych 
danych. W przeważającej większości są to metody kosztowne obliczeniowo. 
Przegląd metod doboru danych uczących oraz ich zastosowań zawiera praca 
[Liu 2001].

Drugi rodzaj działań służących zminimalizowaniu reprezentacji danych 
polega na redukcji wymiaru przestrzeni cech. Najogólniej, sprowadza się to 
do odwzorowania oryginalnej N wymiarowej przestrzeni cech S w inną prze
strzeń Sz o wymiarze N' < N, dokonanego tak, by opis danych w przestrzeni 
Sz był równoważny w sensie ustalonego kryterium opisowi oryginalnemu w 
przestrzeni S ([Carreira 1997], [Fodor 2002]) 4.

W założeniu, opisywane powyżej działania minimalizujące reprezentację 
danych służą zmniejszeniu kosztu obliczeń podczas uczenia na jej podstawie 
klasyfikatorów. Należy jednak zauważyć, że koszt dokonania przekształceń

stałą, c > 1. Dla wymiarów przestrzeni cech rzędu N > 100 występujących w rzeczy
wistych zagadnieniach, uzyskanie dokładnych estymat wymagałoby użycia prób uczących 
nierealistycznie licznych. Wskazuje to na konieczność stosowania innych niż w klasycznej 
statystyce kryteriów przy tworzeniu zbioru uczącego klasyfikatory danych masowych.

4W celu redukcji wymiaru często stosowane są techniki wielowymiarowego skalowania 
MDS (ang. Multidimensional Scaling Technigues). W różnych dziedzinach otrzymały 
one właściwe sobie nazwy. W statystyce są to: metody estymacji gęstości i wygładzania 
rozkładów wielowymiarowych; w dziedzinie rozpoznawania wzorców: selekcja cech; w teorii 
informacji: kodowanie, dyskretyzacja i kompresja danych. Przykładem MDS jest metoda 
analizy składowych głównych (PCA).
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upraszczających i wyboru reprezentantów musi być również uwzględniany 
w całkowitej wielkości obliczeń związanych z budową klasyfikatora. Haro- 
Garcfa i Garcia-Pedrajas [Haro-Garcfa 2009] argumentują, iż ogólne algo
rytmy konstruowania optymalnego zbioru uczącego drogą eliminowania ele
mentów z oryginalnego zbioru danych, cechują się kosztem obliczeń nie niż
szym niż gdzie m oznacza liczność oryginalnego zbioru danych. Rów
nież kosztowne obliczeniowo są optymalne przekształcenia redukujące wy
miar przestrzeni cech - ich koszt sięga rzędu ĆJ(fV3). Tymczasem dane ma
sowe spotykane w rzeczywistych zadaniach są wielkowymiarowe i liczne - w 
rozprawie jako umowne odniesienie przyjmujemy X > 103 oraz m > 104. 
Wskazuje to na konieczność poszukiwania rozwiązań uproszczonych. W p. 
3.5 rozprawy zaproponowano metodę tworzenia (redagowania) zredukowa
nych zbiorów uczących o koszcie liniowym względem liczby ogółu dostęp
nych przykładów. W pewnych zastosowaniach wiedza dziedzinowa o wła
ściwościach danych upoważnia do posłużenia się w celu redukcji wymiaru 
przestrzeni cech szybką transformatą Fouriera lub przekształceniami jej po
krewnymi (redukcja wymiaru osiągana jest przez pominięcie wysokich współ
czynników rozwinięć), o koszcie obliczeń rzędu Ć?(fVlog N\

Zminimalizowanie reprezentacji danych może poprawiać własności użyt
kowe klasyfikatorów otrzymanych na jej podstawie. Jeśli w zadaniu wy
stępuje znaczące niezrównoważenie klas, próbkowanie oraz przekształcenia 
redukujące wymiar przestrzeni cech (a jako efekt uboczny zwykle również 
złożoność ich rozkładów) mogą zwiększyć czułość uzyskanego klasyfikatora 
w odniesieniu do klasy mniejszościowej [Kubat 1997a].

Miarodajną ocenę równoważności opisu danych w różnych zmiennych, a 
zatem skutków przekształceń redukujących wymiar przestrzeni cech, dają 
statystyczne miary nieokreśloności oraz miary informacji wzajemnej zmien
nych losowych. Do tych pierwszych należy entropia Shannona, która dla 
wielkości przypadkowej opisywanej dyskretną 5 zmienną losową X, dana jest 
wzorem

H(X)if-£P,-log2P, (1.7)
i

gdzie Pz oznacza prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną X ż-tej war
tości.

Jeśli dane są dwie dyskretne zmienne losowe X oraz Y oraz ich łączny roz
kład prawdopodobieństwa, można badać nieokreśloność X w sytuacji, kiedy 
znana jest wartość y jaką przyjmuje zmienna Y. Nieokreśloność tę mierzy en
tropia warunkowych rozkładów prawdopodobieństwa P(X|y = y). Jej war
tość oczekiwana obliczona ze względu na rozkład prawdopodobieństwa P(K)

5Dla zmiennej losowej ciągłej odpowiednia modyfikacja definicji entropii Shannona po
lega na zastąpieniu rozkładu prawdopodobieństwa gęstością rozkładu oraz sumowania cał
kowaniem.
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nazywana jest średnią entropią warunkową H(X|Y). Miara ilości informacji 
wzajemnej I(X|Y), jakiej o zmiennej X dostarcza zmienna Y, definiowana 
jest dla zmiennych dyskretnych i ciągłych jako

I(X|Y) = H(X) - H(X|Y) (1.8)

Po dokonaniu obserwacji opisanej wektorem cech s cała dostępna infor
macja, która może dać podstawę do podjęcia decyzji d E D jest zawarta w 
warunkowym rozkładzie prawdopodobieństwa P(2?|S = s). Jeśli dokonywane 
jest uproszczenie przestrzeni cech u : S i—> Sz, tak że s' = u(s), wówczas całą 
informację używaną do podejmowania decyzji, zawiera warunkowy rozkład 
prawdopodobieństwa P(2?|S = s'). Z decyzjami podejmowanymi na podsta
wie wektora uproszczonego s' zwykle wiąże się większe ryzyko niż z decyzjami 
podejmowanymi z uwzględnieniem wektora oryginalnego s 6.

Przy selekcji danych informacja może być również tracona w klasyfika
torze analizującym wektory cech. Związek pomiędzy łączną średnią stratą 
informacji, a spodziewanym ryzykiem selekcji podaje [Seidler 1965]. Mia
nowicie, kres dolny ryzyka selekcji jest nie malejącą funkcją sumy trzech 
nieujemnych składników:

1) średniej entropii warunkowej H(D|S) zależnej tylko od własności statystycz
nych selekcjonowanych danych;

2) średniej straty informacji AI„ = 1(2?|S) — 1(2?|Sz) zależnej od własności prze
kształcenia u : S h-> S' upraszczającego przestrzeń cech;

3) średniej straty informacji w klasyfikatorze analizującym cechy Sz, zależnej od 
poprawności generalizacji przykładów (zatem pośrednio od własności prze
kształcenia upraszczającego u i sposobu zredagowania zbioru uczącego).

Z powyższego stwierdzenia wypływa wniosek przydatny przy rozwiązy
waniu zadań praktycznych: ponieważ kres dolny ryzyka selekcji zależy od

6Dla pary zmiennych losowych dyskretnych lub ciągłych: jeśli X jest zmienną, której 
entropia jest obliczana przy ustalonej wartości zmiennej Y, zaś u(Y) jest funkcją zmiennej 
losowej Y, wtedy dla średniej entropii warunkowej ll(.\ |y) zachodzi relacja

H(x|y) <H(x|«(y))

przy czym równość ma miejsce wtedy i tylko wtedy gdy dla każdej pary (x, y) realiza
cji zmiennych losowych (A. Y) spełniony jest warunek P(a?|j/) = P(a?|i/(j/)). Oznacza to, 
że jeśli realizacja zmiennej losowej Y byłaby używana do wnioskowania o X, to obli
czając funkcję u(Y), można co najwyżej nie pogorszyć zdolności rozróżniania postaci ja
kie przyjmuje zmienna X. Zatem stwierdzona nieokreśloność zmiennej X nie może ulec 
zmniejszeniu, jeśli znane są tylko wartości funkcji u(Y). Własność została przytoczona za 
[Seidler 1965] s.143.
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trzech powyższych wielkości, minimalną reprezentację danych masowych na
leży przyjąć uwzględniając postać stosowanego klasyfikatora. Możliwe są 
przekształcenia upraszczające powodujące dużą stratę informacji, ale mimo 
to nie pogarszające jakości decyzji poniżej założonego poziomu. By ułatwić 
skonstruowanie klasyfikatora, wykonywane są też przekształcenia sztucznie 
podnoszące wymiar wektora cech (jawnie lub niejawnie, jak w nieliniowych 
SVM). Przekształcenia tego rodzaju nie wzbogacają oryginalnych danych o 
dodatkową użyteczną informację - wielkość AI„ pozostaje nieujemna - a 
jedynie zmniejszają stratę informacji zachodzącą w klasyfikatorze.

1.3 Klasyfikatory dla danych masowych

Selekcjonowanie na bieżąco z danych masowych polega na klasyfikowaniu in
dywidualnych obiektów jako istotne albo nieistotne (zgodnie z (1.1) na s. 8), 
a kryterium oceny stosowanego przy tym klasyfikatora binarnego jest ryzyko 
(1.2). Jeśli klasyfikator tworzy się na podstawie zbioru danych przykłado
wych Z, to nie musi on wprost odwoływać się do modelu generatywnego 
opisującego selekcjonowaną populację z użyciem rozkładu prawdopodobień
stwa P(P, S), lub powiązanych z nim opisów, w rodzaju tych definiujących 
klasyfikatory &-NN. Dążenie podczas tworzenia klasyfikatora do uzyskania 
modelu P(P, S) zbieżnego z nieznanym faktycznym rozkładem P(P, S) może 
ostatecznie doprowadzić do powstania klasyfikatora gorszego niż klasyfikator, 
który powstałby przy bezpośrednim żądaniu zbieżności empirycznej funk
cji decyzyjnej yy-z do jej postaci optymalnej y*, zgodnie z (1.4) na s. 9 
([Herbrich 2002] s. 116 i następne). Przy selekcji danych masowych wła
ściwym zatem jest posługiwanie się klasyfikatorami dyskryminacyjnymi. Nie 
wyklucza to w ogólności stosowania innych rozwiązań 7. Systematyczny prze
gląd metod klasyfikacji podają na przykład prace: [Duda 2001], [Hand 2001] 
ss. 327-366 oraz [Koronacki 2005]. Stwierdzono, że w zastosowaniu do danych 
wielowymiarowych i rzadkich, takie metody dyskryminacyjne, jak drzewa de

7W pewnych zadaniach można na przykład rozważyć zastosowanie klasyfikatora Nai've 
Bayes (NB), który cechuje się liniowym kosztem obliczeń oraz liniowymi wymaganiami 
co do rozmiarów pamięci w funkcji wymiaru przestrzeni cech i liczności zbioru uczącego 
O(mN), na etapie uczenia oraz podczas eksploatacji. Klasyfikatory NB zapewniają opty
malną klasyfikację z dokładnością ograniczoną jakością estymacji rozkładów prawdopo
dobieństw warunkowych cech oraz tym, do jakiego stopnia prawdziwe jest założenie za
chodzenia wzajemnej niezależności rozkładów poszczególnych cech. W przypadku danych 
masowych, których struktura nie jest dostatecznie znana a priori, dopuszczenie prawdzi
wości założenia o niezależności rozkładów cech może nie być uzasadnione. Modyfikacje 
metody NB, które zachowują prostotę konstrukcji, ale rozluźniają warunek niezależno
ści rozkładów cech są kosztowne obliczeniowo na etapie uczenia i/lub eksploatacji (koszt 
O(mN3)) [Webb 2005].
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cyzyjne i sztuczne sieci neuronowe okazują się niestabilne. Niewielkie zmiany 
w danych uczących mogą znacząco zmienić postać klasyfikatora, zarówno w 
odniesieniu do struktury, jak i parametrów (sieci). W rozprawie do wstępnego 
selekcjonowania danych masowych zastosowano maszyny wektorów podpie
rających (ang. Support Vector Machines) SVM.

1.3.1 Maszyny wektorów podpierających
Maszyny wektorów podpierających SVM są klasyfikatorami dyskryminacyj
nymi definiowanymi bezpośrednio poprzez obiekty wzorcowe dane wektorami 
w przestrzeni cech [Schólkopf 2002], Ich wyróżnikiem jest sposób dobrania 
hiperpłaszczyzny dyskryminującej, tak aby stanowiła geometryczny środek 
najszerszego z możliwych do skonstruowania pasów rozdzielających w prze
strzeni cech dwie podprzestrzenie, z których każda zawiera wyłącznie punkty 
reprezentujące obiekty jednej z klas. Wektor normalny w definiujący hi- 
perpłaszczyznę separującą wyrażany jest jako kombinacja liniowa wektorów 
uczących S;. Współczynniki tej kombinacji określa się jako rozwiązanie od
powiedniego zadania optymalizacyjnego. Wektor w jest zwykle kombinacją 
niewielkiej tylko liczby spośród wszystkich m wektorów uczących. Leżą one 
na hiperpłaszczyznach, zwanych kanonicznymi, stanowiących brzegi margi
nesu rozdzielającego klasy w przestrzeni cech, i nazywane są wektorami pod
pierającymi. W celu rozszerzenia stosowalności metody SVM na zagadnienia 
nieseparowalne liniowo w przestrzeni cech S, zaproponowano by dokonywać 
transformacji ęl : S i—> <f>, gdzie $ jest przestrzenią o wyższym niż S wymia
rze, i dopiero w niej poszukiwać klasyfikatora reprezentowanego przez wektor 
w o postaci

nSV

w = (1.9)
i=l

gdzie współczynniki a; > 0 są wyznaczane w czasie optymalizacji, a ją- G 
{+1,-1} to standardowe etykiety oznaczające klasę której reprezentantem 
jest wektor podpierający S;. Zaliczenie nowej obserwacji s do jednej z dwóch 
klas następuje po zbadaniu znaku wyrażenia (w, ęi(s))-|- 6, gdzie b jest stałą, 
obraną tak by w interpretacji geometrycznej iloraz —ó/||w|| był równy od
ległości hiperpłaszczyzny separującej od początku układu współrzędnych w 
przestrzeni cech *1*. W aparacie obliczeniowym metody SVM zarówno funkcja 
minimalizowana przy uczeniu klasyfikatora, jak i uzyskana funkcja dyskrymi
nująca, wyrażają się poprzez iloczyny skalarne wektorów (ęł(s;), ęi(sj)). Daje 
to możliwość zastosowania formalnej techniki rachunkowej, w której iloczyn 
skalarny utożsamiany jest z odpowiednim operatorem jądrowym K(si,Sj) = 
(ęj(s;), ęj(sj)) działającym bezpośrednio w przestrzeni obserwacji S 3 sz-,Sj. 
Dzięki temu samo przekształcenie cj> : S i—> $ nie musi być określone jawnie.
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Własność ta znacząco redukuje koszt obliczeń przy optymalizacji i użytko
waniu klasyfikatorów SVM. Binarna funkcja decyzyjna cl klasyfikatora, po 
wyrażeniu iloczynu skalarnego przez jądro A, oraz rozwinięciu wektora w, 
przyjmuje postać

nSV

y(s) = sgn( 52 y*°fA'(s,,s) + 6) (1.10)
z = l

Wartość y(s) wyznacza etykietę klasy, do której przynależy obiekt s 8. Zasady 
konstrukcji nieliniowego klasyfikatora SVM przedstawia rys. 1.1.

Rys. 1.1: Zasada konstrukcji nieliniowej maszyny wektorów podpierających SVM. 
Linia ciągła symbolizuje główną hiperpłaszczyzne separującą leżącą w równej od
ległości ocl hiperpłaszczyzn kanonicznych przedstawionych liniami przerywanymi.

Model nieliniowych maszyn SVM określa jedynie podstawowe założenia 
formalne co cło własności funkcji jądrowej A, nie podając kryterium jej wy
boru. W praktyce jądro wybiera się heurystycznie, a jego optymalne parame
try dobiera stosując walidację, której kryterium jest dokładność klasyfikacji 
sprawdzana na wyróżnionym podzbiorze przykładów.

W sytuacji gdy pewne wektory pośród ogółu przykładów uniemożliwiają 
znalezienie klasyfikatora (1.10) poprawnie rozdzielającego wszystkie elementy 
zbioru uczącego, racjonalnym jest uelastycznienie ograniczeń zadania opty
malizacyjnego w procedurze uczącej, tak aby dopuścić rozwiązania, w których 
część wektorów przykładów znajdzie się po niewłaściwej stronie hiperpła- 
szczyzny kanonicznej odpowiadającej ich klasie. Rozwiązania tego rodzaju 
można znaleźć, gdy do funkcji celu (minimalizowanej przy uczeniu maszyny) 
zostanie dodany człon regularyzacyjny C ■ Z)”=i Ci- W interpretacji geome
trycznej > 0 jest modułem minimalnego przesunięcia — ijiCi płaszczyzny 
kanonicznej, którego należałoby dokonać by wektor S; zawarł się już we wła
ściwej podprzestrzeni, przy czym znak etykiety i/i G {+1,-1} określa kieru
nek translacji. Dla wektorów leżących na, lub po właściwej stronie płaszczyzn

8Binarną regułę podejmowania decyzji należy uzupełnić instrukcją postępowania w 
przypadku gdy argument funkcji sgn jest równy zeru.
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kanonicznych = 0, dla pozostałych > 0. Stąd klasyfikatory otrzymane 
tak zmodyfikowaną metodą nazywane są maszynami SVM z elastycznym 
marginesem.

Stała C > 0, występująca w członie regularyzacyjnym, określa dodat
kowy koszt błędnej klasyfikacji. Im większa jest jej wartość, tym większa 
jest strata związana z niezaliczeniem wektora S; do właściwej klasy. Większe 
wartości C prowadzą do bardziej złożonych rozwiązań, dopasowanych do da
nych uczących, co potencjalnie grozi przeuczeniem klasyfikatora. Najlepsza 
dla danego zagadnienia wartość stałej C musi zostać dobrana empirycznie 
w powiązaniu z parametrami funkcji jądra W, tak by osiągnąć pożądaną 
równowagę pomiędzy złożonością klasyfikatora, jego zdolnością generalizacji 
przykładów oraz kosztem obliczeń optymalizacyjnych ograniczonych warun
kiem (1.6) na s. 10.

Uczenie maszyny SVM z elastycznym marginesem sprowadza się do za
dania minimalizacji kwadratowej funkcji celu przy ograniczeniach liniowych

min C-E™=16- + ||w||2
we$ /i 11 \p.o. ^(sj, w) > 1 - l1-11)

> 0 gdzie i = 1,. . ., m

przy czym szerokość marginesu rozdzielającego klasy w przestrzeni $ jest 
proporcjonalna do l/||w||.

Rozwiązań zadania (1.11) poszukuje się metodą Lagrange’a w postaci du
alnej w = E£Li gdzie 0 < aą < C. Zadanie rozwiązywane wprost
jako jeden układ równań liniowych miałoby koszt obliczeń rzędu (P(m3) oraz 
wymagania pamięciowe rzędu Ć?(m2). Koszt ten jest znaczący i dlatego 
zastosowanie maszyn SVM do wielkoskalowych zbiorów danych (licznych i 
wielowymiarowych) wymaga dodatkowych zabiegów. Podstawowe opisane 
w literaturze podejścia w tym zakresie to: modyfikacja pierwotnego sfor
mułowania zadania minimalizacyjnego (1.11), modyfikacja zbiorów uczących 
(próbkowanie, klasteryzacja) [Yu 2005] oraz zastosowanie zespołów maszyn 
SVM (ang. Committee Machines) [Schwaighofer 2001].

Ważnym kierunkiem modyfikacji pierwotnego sformułowania zadania (1.11) 
jest jego dekompozycja do postaci sekwencji zadań cząstkowych wykony
wanych iteracyjnie na małolicznych podzbiorach pełnego zbioru uczącego. 
Liczba kroków sekwencji zależy od charakterystyki danych oraz założonej do
kładności iteracyjnie wykonywanej optymalizacji. Rozwiązania zadań cząst
kowych składane są do postaci (1.9). Efektywnym algorytmem dekompo
zycji jest Seąuential Minimal Optimization SMO ([Platt 1999]), którego po
jedynczy krok polega na optymalizacji jedynie dwóch mnożników cą. Dla 
takiego zadania cząstkowego znane są rozwiązania analityczne i tym samym 
unika się wielokrotnego wykonywania kosztownej obliczeniowo minimalizacji
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funkcji wielu zmiennych. Stwierdzono, iż zależnie od uwarunkowań zada
nia (własności statystycznych danych i zastosowanego jądra), koszt obliczeń 
algorytmem SMO względem liczności zbioru uczącego wyraża się wartością 
pomiędzy (9(m) a (P(m2) oraz liniowo względem wymiaru przestrzeni cech 
O(N). Wymogi pamięciowe tego algorytmu wyrażają się zależnością liniową 
(9(m). Algorytm SMO jest efektywny przy konstrukcji maszyn SVM dla 
danych rzadkich.

Wynik (1.10) działania maszyny SVM ogranicza się do przypisania ety
kiety jednej z dwu separowanych klas y(s) = y E {+1,-1}. Takie binarne 
rozstrzygnięcie może być niewystarczające, gdy należy uwzględniać stratę 
wynikającą z błędnego sklasyfikowania, lub gdy nie jest to wynik ostateczny, 
ale będzie on agregowany z wynikami innych klasyfikatorów. By umożliwić 
szerszą interpretację wyników klasyfikatorów SVM, ich binarne rozstrzygni
ęcia można uzupełnić o estymowane wartości prawdopodobieństwa a poste
riori P(y = j/;|s). Platt [Platt 2000] proponuje użycie w tym celu modelu 
parametrycznego dopasowywanego bezpośrednio do wyników klasyfikacji da
nych uczących uzyskanej z użyciem rozważanej maszyny SVM. W szczegól
ności proponuje się zastosowanie zależności sigmoidalnej

p(i< = +i|s)^/(Xs);3.n = 1+exp[^(s)_^| (i.i2)

gdzie p(s) = (w, ęi(s)) + b jest wielkością, której znak sgn( p(s)) w formule 
funkcji decyzyjnej (1.10) klasyfikatora SVM jest interpretowany jako przypi
sywana etykieta klasy, do której należy nowa obserwacja s. W interpretacji 
geometrycznej wartość p(s) jest równa odległości obrazu wektora s w prze
strzeni $ od hiperpłaszczyzny separującej maszyny SVM. Parametry modelu 
(/?, ń) dobierane są na podstawie zbioru uczącego metodą największej wia- 
rogodności. Model sigmoidalny (1.12) inspirowany jest analizą danych em
pirycznych oraz wywodzącą się z zagadnień regresji logistycznej heurystyką, 
w której zależność (1.12) jest równoważna założeniu, że wartość logarytmu 
szansy (ang. log odds), iż obiekt s należy do klasy o etykiecie +1 jest pro
porcjonalna do p(s).

1.4 Znaczenie wiedzy eksperckiej

Selekcja wstępna z danych musi uwzględniać wiedzę o ich naturze. Jeśli 
selekcję ma prowadzić klasyfikator przygotowany drogą uczenia maszyno
wego, wiedza taka jest niezbędna by przygotować dla niego odpowiedni zbiór 
uczący. Przygotowanie przez człowieka zbioru uczącego, zawierającego przy
kłady rzeczywistych danych masowych, może okazać się niewykonalne ze 
względu na liczność danych oraz liczbę i różnorodność ich cech. W takich
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przypadkach należy posiłkować się pełniejszą wiedzą. Zwykle jest ona ujęta w 
modelu pozwalającym wytwarzać drogą symulacji komputerowej dane synte
tyczne, o charakterystyce zbliżonej do danych rzeczywistych i o znanej przy
należności do jednej z dwóch klas: danych do odrzucenia lub przeznaczonych 
do dalszego przetwarzania. Modele te nie znajdują bezpośrednio zastoso
wania w procesie selekcji z danych ponieważ z reguły nie są „odwracalne” 
analitycznie, ze względu na swoją złożoność lub probabilistyczny charakter.

Niejednokrotnie modelując populację pozyskiwanych danych masowych 
wygodnie jest przedstawiać ją jako mieszaninę podpopulacji, z których każda 
powstaje w efekcie niewpływających na siebie zjawisk /i, /2, • • •, fn- W naj
prostszym przypadku jest to mieszanina podpopulacji istotnej i podpopulacji 
tła. Wypadkowy obserwowany rozkład cech S mieszaniny wyraża kombinacja 
liniowa rozkładów warunkowych cech w podpopulacjach ([Hand 2001] s. 279)

P(S) = P(/1)P(S|/1) + P(/2)P(S|/2) + • • • + P(/„)P(S|/„) (1.13)

przy n > 2. Jeśli J- = {/i,/2,. . . ,/„} jest wyczerpującym zbiorem zacho
dzących niezależnie zjawisk /), przy czym JfiP(fi) = 1, wówczas współczyn
niki P(/i) tworzą rozkład prawdopodobieństw całkowitego zbioru zdarzeń J-. 
Przy tym zjawiska należące do pewnego podzbioru J-+ C F leżą u podstaw 
powstawania danych, które przy selekcji uznawane są za istotne, zaś odpo
wiednio dopełnienie J-- = zawiera zjawiska warunkujące powstawanie
danych, które należy zdyskwalifikować.

Tworząc syntetyczne dane uczące należy liczyć się z niedokładnością opisu 
populacji z użyciem formuły (1.13) oraz niedoskonałościami modeli poszcze
gólnych podpopulacji fi.

Szczególna sytuacja powstaje w przypadku silnego niezrównoważenia praw
dopodobieństwa występowania zjawisk istotnych i zjawisk tła P(77+) <ść P(77_). 
Uwarunkowanie to umożliwia stosowanie rozwiązania, w którym modelowane 
są jedynie przykłady zjawisk istotnych fi G iU+, a jako przykłady zjawisk tła 
J-- używane są rzeczywiste dane nie poddane uprzedniej selekcji. Wynika to 
stąd, iż jest mało prawdopodobne, że przy silnym niezrównoważeniu praw
dopodobieństw umiarkowanie liczna próba będzie zawierała znaczącą liczbę 
przypadków obserwacji zjawisk rzadkich. Selekcja prowadzona na podstawie 
syntetycznych danych przykładowych zjawisk istotnych ma charakter zasta
wiania „pułapek” na rzeczywiste obiekty odpowiadające założonym wzorcom 
(ang. decoy strategy) [Thiele 2008]. Podejście takie jest skuteczne przy po
szukiwaniu w rzeczywistych danych dowodów weryfikujących nowe hipotezy 
naukowe, lub kiedy eksperci są w stanie określić wzorce sytuacji lub zjawisk 
anomalnych 9. Rzeczywistych danych o silnie niezrównoważonych klasach

9Selekcja może też mieć charakter negatywny, gdy uznany za istotny obiekt podlega
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można w ogólności użyć do weryfikacji modeli zjawisk tła oraz testowania 
specyficzności gotowego klasyfikatora.

1.5 Ocena skuteczności selekcji
Selekcjonując wstępnie dane można popełnić błędy dwojakiego rodzaju: odrzu
cić dane istotne, albo zaakceptować nieistotne. Obydwa rodzaje błędów zwy
kle mają różny wpływ na powodzenie zadania, w którym selekcja z danych 
jest pierwszym krokiem. Zatem przy ocenie skuteczności procedury selekcji 
z danych, obok średniego prawdopodobieństwa poprawnej klasyfikacji zna
czenie mają jej czułość (ang. sensitwity) i specyficzność (ang. specificity). 
Wartości tych wskaźników określone z użyciem zbioru testowego pozwalają 
ocenić jakość klasyfikatora. Wskaźniki te są również użyteczne na etapie kon
struowania klasyfikatora, gdzie stanowią podstawę do określenia jego różnych 
parametrów (z użyciem zbioru walidacyjnego).

Jakość procedury selekcjonującej dane masowe należy oceniać z zasto
sowaniem odpowiednio licznego zbioru testowego rozłącznego ze zbiorem 
uczącym użytym do konstrukcji klasyfikatora 10. Poddając przykłady ze 
zbioru testowego selekcji oraz zliczając przy tym decyzje podjęte popraw
nie oraz decyzje podjęte błędnie, osobno dla przykładów danych istotnych i 
przykładów danych nieistotnych, otrzymuje się cztery liczby składające się na 
tzw. macierz błędów (ang. confusion matrix) klasyfikatora, której budowę 
objaśnia rys. 1.2 [Fawcett 2006]. Na głównej przekątnej macierzy błędów 
podawane są liczby decyzji poprawnych: akceptacji danych istotnych True 
Positwe (TP) oraz dyskwalifikacji danych nieistotnych True Negatwe (TN). 
Natomiast poza główną przekątną macierzy błędów znajdują się liczby da
nych błędnie zdyskwalifikowanych Fałse Negatwe (FN) oraz danych błędnie 
zaakceptowanych Fałse Positwe (FP). Suma zawartości wszystkich pól ma
cierzy błędów jest równa liczności zbioru testowego.

Macierz błędów jest podstawą obliczania wielu powszechnie stosowanych 
wskaźników oceny klasyfikatorów. Podstawowym wskaźnikiem jest dokład
ność klasyfikacji (ang. accuracy (ACC)), wyrażona w następujący sposób z 
odwołaniem do elementów macierzy błędów

TP + TN
ACC = TP + FN + FP + TN 1'

dyskwalifikacji, może to być: próba wyłudzenia wypłaty w bankomacie, produkt z wadą, 
sygnał wywołany wzbudzeniem aparatury pomiarowej.

10Kosztowne obliczeniowo metody testowania polegające na wielokrotnej resubstytucji 
elementów zbioru uczącego (przykładowo walidacja krzyżowa) są nieadekwatne w zastoso
waniu do analizy danych masowych, w których przypadku ograniczeniem nie jest dostęp
ność długich serii danych, tylko całkowita wielkość obliczeń, w której należy uwzględniać 
również koszt oceny i testowania gotowych klasyfikatorów.
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decyzj a stan faktyczny

istotny nieistotny

akceptacja TP FP

dyskwalifikacja FN TN

Rys. 1.2: Macierz błędów klasyfikatora selekcjonującego dane

Wskaźnik czułości klasyfikatora wyrażony jest wprost wielkością znaną jako 
true positwe ratę (TPR), określoną wzorem

TPR =
TP

TP + FN (1-15)

Wskaźnik specyficzności klasyfikatora związany jest z wielkością znaną jako 
false positwe ratę (FPR), określoną wzorem

FPR =
FP

FP + TN (1-16)

przy czym specyficzność = 1—FPR 11.
Dokładność ACC jest estymatorem prawdopodobieństwa poprawnego skla

syfikowania danych Pc, czyli ryzyka klasyfikacji danego formułą (1.2) na s. 8, 
obliczanego przy symetrycznej funkcji strat. Wynika to ze spostrzeżenia, że 
liczba poprawnych decyzji klasyfikatora binarnego odnotowywana w długich 
seriach testów powinna mieć rozkład Bernoulliego. Jeśli przy klasyfikowaniu 
zbioru liczącego m = TP+FN+FP+TN przykładowych danych odnotowane 
zostało mc = TP + TN poprawnych decyzji, estymatorem prawdopodobień
stwa poprawnego sklasyfikowania danych Pc jest

Pc = mc!m = ACC (1-17)

a jego odchylenie standardowe wynosi

APC = ^(1 - Pc)/m (1-18)

xlCzęść wskaźników występuje w literaturze pod kilkoma różnymi nazwami. Na przy
kład czułość znana jest również jako kompletność (ang. recall). Można wymienić inne 
wskaźniki, które okazują się przydatne w konkretnych zastosowaniach: precyzja (ang. 
precision) zdefiniowana jest jako TP/(TP+FP). Miara F-score określona jest wzorem 
F-score = 2/[l/precision + 1/recaZ/], zaś Balanced Accuracy (BAC) wyraża się wzorem 
BAC = (czułość + specyficzność)/2, a średnia g-mean= fi czułość■ specyficzność .
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Podobnie, wskaźniki czułości TPR i specyficzności 1-FPR są estymato
rami prawdopodobieństw, że zostaną sklasyfikowane poprawnie dane, odpo
wiednio: istotne oraz nieistotne.

Jeśli zbiory testowe powstają, tak jak opisano to na s. 22, w drodze mo
delowania pozyskiwanych danych masowych jako mieszaniny (1.13) zbioru 
podpopulacji J- = { /i, /2, •••,/„ }, wielkości charakteryzujące jakość selekcji 
populacji łącznej można estymować drogą uśredniania wartości otrzymanych 
dla poszczególnych podpopulacji fi. Jeśli Pc(/;) jest estymatorem wartości 
danego wskaźnika dla podpopulacji /), to estymatorem dla całej populacji 
będzie

n
K = (1-19)

8 = 1

Wariancja tego estymatora wyraża się wzorem

n

varfPc) = ^(fi^arfP^fi)) (1.20)
i=l

Relację pomiędzy czułością a specyficznością klasyfikatora można zobra
zować na płaszczyźnie jako punkt o odciętej i rzędnej równym odpowiednio 
wartościom FPR i TPR. Zbiór punktów (FPR, TPR) wyznaczonych dla róż
nych wartości parametrów opisujących rodzinę klasyfikatorów składa się na 
krzywą 12 zwaną w j. ang. Receiver Operating Characteristic Curve (ROC) 
[Fawcett 2006]. Rys. 1.3 przedstawia wykres ROC trzech rodzin binarnych 
klasyfikatorów bayesowskich, działających w warunkach równych prawdo
podobieństw a priori klas, analizujących obiekty, których populacja repre
zentowana jest wariantowo w trzech różnych jednowymiarowych przestrze
niach cech o różnej informatywności, mierzonej ilością informacji wzajemnej. 
Krzywe ROC rodzin użytecznych klasyfikatorów muszą przebiegać, przynaj
mniej częściowo, powyżej prostej TPR=FPR. Pokrywanie się krzywej z tą 
prostą w całym zakresie zmienności parametrów sterujących czułością i spe
cyficznością klasyfikatora oznaczałoby, iż proporcje obiektów w wyselekcjono
wanym zbiorze byłyby takie same jak przed selekcją co czyniłoby klasyfikator 
bezużytecznym. Im bardziej krzywa ROC danego klasyfikatora zbliża się do 
łamanej łączącej punkty (0,0)-(0,1)-(1,1), tym lepsze ma on ogólne właściwo
ści. Dla klasyfikatorów, w których użyto bayesowskiej reguły decyzyjnej, w 
punkcie odpowiadającym minimalnemu średniemu błędowi rozpoznania przy 
symetrycznej funkcji strat, styczna do krzywej ROC przebiega nachylona pod 
kątem 45° względem osi odciętych.

12W ogólności jest to zbiór punktów, który przyjmuje postać krzywej o ile rodzinę kla
syfikatorów można sparametryzować w sposób ciągły.
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Kształt krzywej ROC wyznaczonej dla danego klasyfikatora nie zależy od 
względnej częstości występowania w zbiorze testowym przykładów reprezen
tujących poszczególne klasy. Dlatego krzywa ROC jest dobrym narzędziem 
wizualizacji własności klasyfikatorów przeznaczonych cło selekcjonowania po
pulacji takich jak (1.13), złożonych z podpopulacji fi wymieszanych w pro
porcjach P(/J, w szczególności gdy proporcje te są niezrównoważone lub nie
znane a priori, albo zmieniają się w czasie. Skalarnym wskaźnikiem pozwa
lającym porównywać skuteczność klasyfikatorów na podstawie wykresów ich 
krzywych R.OC jest pole powierzchni pod krzywą (ang. Area Under the ROC 
Curve) AUC. Przy porównaniach, za lepsze należy uznawać klasyfikatory o 
wyższych wartościach AUC. Dla użytecznych klasyfikatorów 0.5 < AUC < 1.
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Rys. 1.3: Wykres ROC trzech rodzin klasyfikatorów (po prawej) służących do wy
selekcjonowania z ogółu populacji obiektów określonej klasy ( + ). Każdą z rodzin 
tworzą klasyfikatory bayesowskie o zmiennej wartości progowej s$, analizujące ce
chy o różnej informatywności, mierzonej ilością informacji wzajemnej R > I2 > I3 
(zdefiniowanej przez (1.8) na s. 16). Wartości cechy w klasach podlegają jedno
wymiarowym rozkładom normalnym ukazanym po lewej. Średni błąd klasyfikacji 
osiąga wartość minimalną gdy s$ = s0

Podane na s. 16 związki wartości ryzyka klasyfikacji z ilością informacji 
dostępnej (równoważnie: utraconej) pozwalają wysnuć pewne wnioski co do 
rozważanych procedur selekcji. Uwzględniając, iż kres dolny ryzyka klasyfika
cji jest niemałejącą. funkcją straty informacji Al, można się spodziewać, że na 
wykresie R.OC krzywe klasyfikatorów dysponujących większą ilością informa
cji powinny przebiegać powyżej krzywych opisujących klasyfikatory pracujące 
w oparciu o dane mniej informa.tywne. Własność tę ilustruje rys. 1.3.
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Rozważając zatem hipotetyczne zadanie, w którym do selekcji obiektów 
pewnej populacji używane są dwie rodziny klasyfikatorów, przy czym pierw
sza z nich D1 otrzymuje na wejściu (w zbiorze uczącym) więcej informacji 
o klasyfikowanych obiektach niż druga D2. W takich warunkach należy się 
spodziewać, że na odpowiednim wykresie ROC, punkty reprezentujące kla
syfikatory D, dysponujące pośrednią ilością informacji będą leżeć w pasie 
wyznaczonym przez styczne do krzywych R.OC rodzin D1 i D2- poprowa
dzone w punktach odpowiadających klasyfikatorom osiągającym minimalne 
średnie błędy rozpoznania, jak przedstawiono to na rys. 1.4. Własność tę 
powinny przejawiać wszelkie klasyfikatory Z),. o ile wykorzystują dostępną 
im informację racjonalnie i możliwie najpełniej. Spostrzeżenie to pozwala 
dokonać przewidywań co do własności projektowanych klasyfikatorów w rze
czywistych zastosowaniach. Jako referencyjne klasyfikatory D1 i D2 mogą 
posłużyć klasyfikatory bayesowskie przygotowane w oparciu o modele te
oretyczne selekcjonowanych danych, zakładające odpowiednio idealizację i 
uproszczenie rzeczywistego zagadnienia..

Rys. 1.4: Zacieniony pas wyznacza, ob
szar przebiegu krzywych ROC klasyfikato
rów Dx, które dysponują ilością, informacji 
wejściowej większą, niż klasyfikatory D2, ale 
mniejszą, niż D\
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Rozdział 2

Postawienie zadania

Konstrukcja klasyfikatorów selekcjonujących dane masowe na podstawie zbio
rów danych uczących uwarunkowana jest ograniczeniem (1.6) podanym na 
s. 10, w którym wielkością limitującą jest rzeczywisty czas wykonywania 
obliczeń tmax. Ograniczenie to określa wielkość obliczeń, czyli łączną liczbę 
operacji, które można wykonać w trakcie konstrukcji klasyfikatora w czasie 
tmax. Wielkość obliczeń z kolei determinuje złożoność największego zada
nia, które może być przy tym rozwiązywane wprost, czyli w takim trybie, w 
którym przez cały czas trwania obliczeń w pamięci komputera przechowy
wane są kompletne dane uczące oraz kolejne wyniki cząstkowe. Jeśli zadanie 
to realizowane jest przez wiele pracujących równolegle procesorów, to zakłada 
się, że procesory te korzystają z pamięci współdzielonej.

Wielkość obliczeń, wykonalnych przy pomocy dostępnych komputerów 
w akceptowalnym czasie, można oszacować uwzględniając, że współcześnie 
dostępne na rynku procesory osiągają wydajność obliczeń rzędu 1 TFLOP / 
sekundę oraz przyjmując dla ustalenia uwagi, że czas obliczeń nie powinien 
przekraczać 100 godzin. Prowadzi to do oszacowania wielkości obliczeń na 
poziomie tmax=1017 FLOP L

Z drugiej strony, szacując potrzeby obliczeniowe, jako odniesienie można 
przyjąć zadania wymagające uwzględnienia m-=106 przykładów opisanych w 
ZV=103 wymiarowej przestrzeni cech. W ich przypadku skonstruowanie kla
syfikatora standardową metodą wymaga wykonania obliczeń o koszcie rzędu 
O(Nm2) = C>(1015) FLOP.

Zestawienie dokonanych oszacowań wielkości obliczeń i potrzeb pokazuje, 
że zadania o skali porównywalnej z przyjętym jako odniesienie mogą oka
zać się największymi dającymi się obecnie rozwiązywać wprost za pomocą

xOd ang. Floating point Operation (FLOP). Szacowana w ten sposób wielkość obliczeń 
będzie wzrastać wraz z rozwojem technologii procesorów. Wydajność rzędu 1 TFLOP/s 
zapewniają obecnie układy zbudowane z kilku wielordzeniowych procesorów, w rodzaju 
AMD HemlockXT 5970.
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powszechnie dostępnych komputerów. Stanowi to potencjalne ograniczenie 
praktycznych zastosowań metod uczenia maszynowego w celu selekcjonowa
nia danych masowych. Należy pamiętać, że uzyskanie rozwiązania uznanego 
za optymalne poprzedzone jest zwykle sprawdzeniem wielu wariantów roz
wiązań.

Zadaniem postawionym w rozprawie jest opracowanie i eksperymentalna 
weryfikacja ogólnej metody wstępnego selekcjonowania danych masowych 
o skali, przy której próby skonstruowania wprost odpowiednich standardo
wych klasyfikatorów mogą przekraczać postulowaną wielkość obliczeń. Istotą 
opracowanej metody jest uwzględnienie wiedzy dziedzinowej i zastosowanie 
zespołu prostych klasyfikatorów (testów), przy czym konstrukcja każdego z 
nich jest względnie łatwo realizowalna wprost. Opracowana metoda obejmuje 
oryginalny sposób łącznego uwzględnienia wyników testów z zastosowaniem 
teorii Dempstera-Shafera. Wyniki testów traktowane są jako przesłanki do 
podjęcia końcowej decyzji o akceptacji (przekazaniu do dalszego przetwarza
nia) lub odrzuceniu danych.

Zakłada się, że konstrukcja każdego z testów powinna być odrębnym zada
niem obliczeniowym, na tyle mało kosztownym by mogło zostać rozwiązane 
wprost w czasie rzeczywistym t < tmax. Odrębność zadań konstrukcji po
szczególnych testów ma umożliwić jednoczesne ich rozwiązywanie z zastoso
waniem rozproszonych systemów obliczeniowych, w których nie ma globalnej 
pamięci. Do takich systemów należą popularne rozwiązania wieloproceso
rowe z pamięcią lokalną, o architekturze typu blade, oraz komputery po
łączone sieciami w tzw. gridy (ang. grids) ([Karbowski 2009] s. 14 i nast.). 
Równoległość obliczeń ma umożliwić zakończenie konstrukcji całej procedury 
selekcjonującej w czasie nie przekraczającym tmax.

Proponowana w rozprawie metoda przyjmuje uniwersalną zasadę heu
rystyczną „rozkładania i składanie na nowo”, zalecającą zbyt trudne zada
nie podzielić na odpowiednio wiele łatwiejszych, rozwiązywanych oddzielnie 
([Polya 1964] s. 207 i nast.). Zasada „rozkładania i składania” jest już znana i 
stosowana jako metoda redukcji kosztów obliczeń przy konstrukcji klasyfika
torów. Przykładem może tu być wspomniana na s. 20 metoda SMO konstruk
cji klasyfikatorów SVM. Zgodnie z podaną wcześniej nieformalnie definicją, 
optymalizacja metodą SMO jest jednak zadaniem realizowanym wprost, gdyż 
przez cały czas trwania obliczeń wymaga przechowywania w pamięci zbioru 
uczącego i wyników cząstkowych, które ostatecznie są „składane” do postaci 
jednolitego klasyfikatora. Natomiast w proponowanej w rozprawie metodzie 
rozwiązania prostych zadań składowych, przyjmujące postać testów, nie zo- 
stają „złożone” do postaci jednolitego klasyfikatora, lecz pozostają zespołem 
niezależnych klasyfikatorów. Zatem dekompozycji podlega zarówno proces 
konstruowania procedury selekcjonującej jak i jej działania.
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Wyróżnikiem proponowanej metody jest również to, że podstawą przy
jętego w niej podziału zadania klasyfikacji nie są samoistne własności selek
cjonowanych danych. Podstawę dekompozycji stanowi założenie, że selek
cjonowana populacja jest mieszaniną obiektów należących do wielu różnych 
znanych klas. Przyjęcie takiego założenia wymaga stosownej wiedzy dzie
dzinowej. W tym sensie metoda wymaga wstępnego ukierunkowania wiedzą 
ludzką, zweryfikowaną lub postulowaną w postaci hipotez. Założenie, iż taka 
wiedza istnieje jest jednak uprawnione, jak wyjaśniono to w p. 1.4.

Autorzy pracy [Saita 1998] uważają, że badania w dziedzinie uczenia ma
szynowego powinny być prowadzone w powiązaniu z rzeczywistymi zada
niami praktycznymi. Ich zdaniem standardowe zbiory danych z otwartych 
bibliotek mogą służyć do badania właściwości algorytmów (w rodzaju śre
dniej złożoności obliczeniowej czy stabilności numerycznej) natomiast wyniki 
uzyskane na tych zbiorach nie dają podstawy do formułowania rozstrzyga
jących wniosków o przydatności danego algorytmu (lub jego przewagi nad 
innymi) w ewentualnych rzeczywistych zastosowaniach. Tworząc skuteczne 
narzędzie selekcjonujące należy jednocześnie odpowiednio dobierać reprezen
tację danych i techniki klasyfikacji. Wniosek ten współgra z rozważaniami 
dotyczącymi powstawania strat informacji, przytoczonymi na s. 17 rozprawy. 
Dobrą praktyką jest również porównywanie skuteczności rozwiązań uzyska
nych metodą uczenia maszynowego ze skutecznością metod opracowanych 
przez ekspertów w danej dziedzinie, jeśli istnieją.

Podzielając powyższe uwagi, proponowaną w rozprawie metodę selek
cji przedyskutowano i zweryfikowano zarówno z użyciem standardowego te
stowego zbioru danych Abalone, pochodzącego z popularnej biblioteki UCI 
[Asuncion 2007], jak również na przykładzie zadania wzorowanego na rze
czywistym zadaniu selekcjonowania danych pomiarowych w eksperymentach 
z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Odtworzono przy tym kolejne 
etapy powstawania aplikacji przy współpracy jej przyszłego użytkownika, 
eksperta merytorycznego w danej dziedzinie badań oraz konstruktora algo
rytmu ([Saita 1998] ss. 137-141). W procesie tym, problem zdefiniowany 
przez użytkownika przekształcany jest przez ekspertów w zadanie uczenia 
maszynowego, a jego rozwiązanie powstaje w powiązaniu z analizą sposobu 
pozyskiwania danych oraz wstępnego ich przetwarzania.
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Rozdział 3

Proponowana metoda selekcji

Wykonanie zadania postawionego w rozprawie wymaga opracowania sposobu 
konstruowania zespołu klasyfikatorów, które złożą się na efektywną procedurę 
wstępnej selekcji z danych masowych. Posługiwanie się zespołem klasyfika
torów służy pokonaniu ograniczeń jakie wprowadza pojedynczy klasyfikator. 
Historycznie jako pierwsze tą drogą zaczęto pokonywać ograniczenia dokład
ności klasyfikacji. Umożliwia to fakt, że różne klasyfikatory błędnie rozpo
znają niekoniecznie te same dane. Można zatem oczekiwać, że odpowiednie 
uwzględnianie wyników wielu klasyfikatorów częściej będzie prowadzić do roz
strzygnięć poprawnych niż opieranie się na wynikach tylko jednego klasyfika
tora. W ramach tego podejścia przestudiowano teoretycznie i zweryfikowano 
praktycznie liczne rozwiązania. Ich przeglądu wraz ze wskazaniem bibliogra
fii dokonuje Kuncheva [Kuncheva 2004], Zespoły klasyfikatorów stosowane 
są również w zagadnieniach analizy danych wielkoskalowych, w sytuacjach 
gdy skonstruowanie wystarczająco dokładnych pojedynczych klasyfikatorów 
nie jest możliwe, gdyż koszt niezbędnych obliczeń przekracza dopuszczalną 
wielkość. Rozwiązanie zespołowe w tym przypadku polega na użyciu zbioru 
klasyfikatorów o mniejszej niż pożądana dokładności, zoptymalizowanych w 
sensie minimalizacji błędu generalizacji (1.4) w stopniu, na który pozwala 
dopuszczalna wielkość niepodzielnego zadania obliczeniowego. W podejściu 
takim obowiązują te same zasady budowy efektywnego zespołu jak w typo
wych konstrukcjach służących podniesieniu dokładności klasyfikacji.

Procedura selekcji proponowana w rozprawie nawiązuje do konstrukcji 
zespołów, w których nowe dane analizowane są niezależnie przez wszystkie 
klasyfikatory, a ich wyniki agregowane są do postaci rozstrzygnięcia koń
cowego. Aby zespół o takiej konstrukcji był efektywny nie może składać 
się z klasyfikatorów identycznych. Zaobserwowano również, że zagregowany 
wynik wielu dokładnych klasyfikatorów nie zawsze przewyższa wynik najdo-
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kładniejszego spośród nich h Dokładność rozpoznania można podnieść za 
pomocą zespołu zróżnicowanych klasyfikatorów, opracowanych na podstawie 
różnych przykładów i/lub uogólniających przykłady w odmienny sposób. W 
szczególności na efektywny zespół mogą się składać klasyfikatory, które in
dywidualnie osiągają dokładność niewiele większą niż 1/2, zwane „słabymi”.

Czynnikiem, który należy również rozważyć konstruując procedurę selek
cjonującą dane masowe jest rzeczywisty czas jej wykonania na etapie użytko
wania. Korzystną strategią jest stworzenie zespołu (nawet licznego) szybko 
działających w czasie rzeczywistym klasyfikatorów, które mogłyby pracować 
równolegle i dla których koszt agregacji ich decyzji byłby możliwie niski. Pro
cedury o tych własnościach mogłyby być stosowane na bieżąco w systemach 
pozyskujących dane masowe.

Punkty 3.1 i 3.2 rozprawy omawiają założenia podziału zadań pomiędzy 
członków zespołu oraz stosowną do tych założeń metodę agregowania indywi
dualnych wyników. Uzupełnia je p. 3.3 omawiający metody opisu stanu nie
pewności. Pełną procedurę selekcjonującą proponowaną w rozprawie przed
stawia p. 3.4. W p. 3.5 proponowana jest metoda redagowania zbiorów 
uczących dla klasyfikatorów dyskryminacyjnych przeznaczonych dla danych 
pochodzących z przestrzeni w wielkim wymiarze.

xInne metody zastosowania zespołów klasyfikatorów to: sekwencyjna, w której zasa
dniczo stosowany jest jeden (główny) klasyfikator, a kolejne dopiero wtedy kiedy nie da 
on wyniku o odpowiednio wysokim poziomie zaufania; divide-and-conquer, przydatna gdy 
z wiedzy ekspertów wynika lub zostało to w pewien sposób ustalone, że w ogólności trud
nymi do sklasyfikowania są obiekty (dane) o określonych zestawach cech, pozwala to na 
podstawie pobieżnej analizy wstępnej kierować nowe dane na wejścia odpowiednio wyspe
cjalizowanych klasyfikatorów w zespole.
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3.1 Konstrukcja zespołu klasyfikatorów

Klasyfikatory w zespole można zróżnicować wybierając dla każdego z nich 
odmienne:

- dane uczące,
- algorytm,
- parametry (np. warunki początkowe optymalizacji).

W przypadku klasyfikacji danych masowych - wobec praktycznie nieograni
czonej dostępności danych - najefektywniej jest różnicować klasyfikatory w 
zespole z użyciem różnych zbiorów danych uczących, tworzących kolekcję Z

Z = {Zi, Z2,..., Zm} (3.1)

gdzie M oznacza liczbę klasyfikatorów w zespole. Przyjmuje się przy tym, że 
liczność każdego ze zbiorów |Z;| pozwoli zoptymalizować odpowiadający mu 
klasyfikator w czasie ograniczonym warunkiem t < tmax.

Swobodę wyboru algorytmu, jako metody zróżnicowania klasyfikatorów 
w zespole, ogranicza wielki wymiar przestrzeni cech selekcjonowanych da
nych. Jak uzasadnia się w p. 1.3 właściwe są tu algorytmy dyskryminacyjne, 
ze wskazaniem na maszyny SVM. W ich przypadku wybór parametrów (wa
runków początkowych optymalizacji) można utożsamić z wyborem danych 
uczących.

Własności indywidualnych klasyfikatorów, ich zdolność uogólniania da
nych uczących oraz ich wzajemne relacje warunkują sposób agregacji wyni
ków. W związku z tym projektowanie zespołu klasyfikatorów powinno obej
mować oba te elementy jednocześnie.

Spośród podejść do konstrukcji zespołów klasyfikatorów dwa są szczegól
nie przydatne w zastosowaniu do selekcji z danych masowych, gdzie liczba 
dostępnych danych uczących jest praktycznie nieograniczona 2. Jedną z moż
liwości jest zbudowanie zespołu klasyfikatorów w podejściu bayesowskim (Ba- 
yesian committee [Tresp 2001b]), w którym zakłada się, że poprawny sposób 
agregacji wyników, określający decyzję d zespołu, nie musi uwzględniać kore
lacji pomiędzy wynikami poszczególnych jego członków, bo przyjmuje się, że 
takowe nie zachodzą. Kolekcje zbiorów uczących Z w podejściu bayesowskim 
muszą zatem gwarantować, że jeżeli zespół bayesowski zastosowany do skla
syfikowania testowego zbioru przykładów {si,s2,. . . , sm} da zbiór zagrego
wanych wyników Dtest = {d(si), d(s2),. . ., d(sm)}, to znajomość Dtest nie da 
podstaw by twierdzić, że zespół ten powstał na podstawie pewnej szczególnej

2Większość metod konstrukcji zespołów opracowano w celu podniesienia dokładności 
klasyfikacji poprzez zwiększenie efektywności uogólniania zbioru przykładów o limitowanej 
liczności, wymienić tu można: bagging, stacking ([Duda 2001]).
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kolekcji Z. Wymóg ten można sformułować następująco ([Tresp 200la])

P(Z,\Dtest,Z\{Z,}) P(Z,\Dtest) dla i = l,...,M (3.2)

Warunek (3.2) można, w przybliżeniu, spełnić rozkładając losowo dane 
uczące pomiędzy równoliczne (|Zz-| ~ |Zj|) i parami rozłączne (Z; fil Zj = 0) 
zbiory. Spełnieniu warunku (3.2), zwłaszcza gdy klasyfikowane dane zawie
rają przypadki lub klasy rzadkie, sprzyja sprawienie by zbiory Z; były liczne. 
Wówczas jednak utrudnione może być skonstruowanie na ich podstawie od
powiednich, nawet „słabych”, klasyfikatorów w ograniczonym czasie t < tmax.

Rozwiązanie proponowane w rozprawie wykazuje analogię z innym podej
ściem do konstruowania zespołów klasyfikatorów, określanym ogólnie jako 
boosting ([Tresp 2001b]). W podejściu tym klasyfikatory w zespole powstają 
sekwencyjnie, a skład zbioru uczącego danego i-tego klasyfikatora w zespole 
ustalany jest po zbadaniu wyników uprzednio wyuczonych J-tych j < i kla
syfikatorów. Zatem skład zbioru uczącego Z; zależy od składu zbiorów Zjdi 
a tym samym kolekcja Z = {Zi, Z2,. . . , Zm} nie spełnia warunku (3.2). 
Ogólnie boosting jest metodą, w której przykłady są (częściowo) redystrybu- 
owane między kolejnymi zbiorami uczącymi (Z; O Zy^' 7^ 0). W zastosowa
niu do danych masowych, użytecznym jest jej wariant boosting-by-filtering 
[Schapire 1990]. W wariancie tym liczność zbioru uczącego każdego z klasy
fikatorów zespołu jest stała (|Z;| = const), a w jego skład wchodzą przykłady 
nie użyte do uczenia żadnego z poprzednich klasyfikatorów (Z; O 2,<. = 0). 
wybrane tak, by zbiór Z; zawierał w założonych proporcjach dane rozpozna
wane poprawnie oraz dane rozpoznawane błędnie przez i — 1 klasyfikator 3.

Analizując ogólnie boosting można zauważyć, że w podejściu tym przed 
rozpoczęciem uczenia kolejnego w sekwencji z-tego klasyfikatora, wyróżniane 
są dwie kategorie danych: poprawnie oraz błędnie zaklasyfikowanych przez 
i—1 w sekwencji klasyfikator. Kategorie te mają charakter abstrakcyjny, wy
nikając z przyjętej strategii uczenia klasyfikatorów oraz użycia konkretnych 
danych uczących. Nie jest celowym definiowanie ich explicite ani też interpre
towanie ich w terminach właściwych dla dziedziny, z której pochodzą dane. 
Niemniej jednak spostrzeżenie, że kategorie takie można tworzyć dynamicznie 
stanowi heurystyczną przesłankę metody budowy procedury selekcji danych 
proponowanej w rozprawie.

3W oryginalnym algorytmie boosting-by-filtering stosowane są trzy klasyfikatory. Zbiór 
uczący drugiego z klasyfikatorów składa się w połowie z danych klasyfikowanych poprawnie 
oraz w połowie z danych klasyfikowanych błędnie przez pierwszy klasyfikator. Zbiór uczący 
trzeciego klasyfikatora zawiera wyłącznie dane, co do których klasyfikator pierwszy i drugi 
podały niezgodną klasyfikację [Schapire 1990].
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Rozważmy mianowicie konstrukcję sekwencji klasyfikatorów przypisujących 
dane do klas {d+,d_}, w której decyzja pierwszego klasyfikatora daje pod
stawę podziału klasy obiektów istotnych (positwe, d+) na podklasę obiektów 
zaakceptowanych poprawnie (true positwe) oraz podklasę obiektów zdys
kwalifikowanych błędnie (fałse negatwe): {d+} i—> {t7?1,/n1}. Analogicz
nie klasa obiektów nieistotnych (negatwe, d_) rozkładana jest na podklasę 
true negatwe oraz fałse positwe: {d_} i—> {tn1,fp1}. Decyzja drugiego w 
sekwencji klasyfikatora określa rozkład podklas /nx i fp1 odpowiednio na: 
{/ni} {^2,/n2} oraz {/ją} h-> {tn2,fp2}. Trzeci klasyfikator dzieli pod-
klasy fn2 oraz fp2, i dalej proces ten jest kontynuowany według schematu

{d+} {d_}
^{tPnfrh} ^{tni,fPi}

r^\tP2-t'''2} ^{tn2,fP2}
iPs • /'h} "->{ tn3,fp3}

^->... ^->...
(3-3)

aż do poziomu, na którym klasyfikacja zapewni pożądaną dokładność, lub 
dokładność przestanie już wzrastać wraz z kolejnymi podziałami. Po skon
struowaniu M-tego klasyfikatora powstanie podział (kategoryzacja)

CZ = {tp1,tp2,tp3,...,tpM, fnM, tnx,tn2,tn3,...,tnM, fpM} (3.4)

w którym do klasy tpi, odpowiednio tni, zaliczane są obiekty rozpoznane po
prawnie dopiero przez ż-ty klasyfikator w sekwencji. Obiekty, których nie 
rozpoznał poprawnie żaden z M klasyfikatorów tworzą klasy friM oraz fpM- 
Przy takiej konstrukcji żadne obiekty istotne (positwe) oraz nieistotne (ne
gatwe) nie są przypisane do tej samej kategorii w ramach Cz.

Kategoryzacja Cz tworzona jest dynamicznie w sposób a priori nieprzewi
dywalny. Przypadkowość kolejnych podziałów ogranicza jedynie standardowe 
kryterium minimalizacji ryzyka klasyfikacji podczas uczenia klasyfikatorów. 
Można powiedzieć, że w procesie (3.3) następuje stopniowe odkrywanie struk
tury rozkładu cech P(S), gdy każdy z kolejno konstruowanych klasyfikatorów 
definiuje nowe klasy obiektów w pewien sposób „podobnych” do siebie. Proces
(3.3) prowadzi zatem od danych uczących Z do kategoryzacji Cz dekompo- 
nującej pierwotne klasy { d+, d_ }.

W zadaniach, w których dostępna jest wiedza ekspercka o selekcjono
wanych danych opisana w postaci modeli probabilistycznych populacji P(S) 
scharakteryzowanych na s. 22, można rozważyć myślowe odwrócenie procesu
(3.3) . Odwrócenie polegałoby na wprowadzeniu a priori pewnej kategoryza
cji dekomponującej klasy {d+,d_ }, a następnie skonstruowaniu dopasowa
nych do niej zbiorów uczących. W rozprawie taka postulowana kategoryzacja



38 Rozdział 3. Proponowana metoda selekcji

będzie nazywana klasyfikacją diagnostyczną C. Złoży się na nią L rozłącznych 
klas

C = {c!,c2,. . . ,cL} gdzie L>2 (3.5)

utworzonych tak, by stwierdzenie przynależności obiektu do którejkolwiek z 
Ci G C bezpośrednio i jednoznacznie implikowało binarną decyzję: akceptację 
(t/+) albo dyskwalifikację (</_). Zatem C w naturalny sposób rozkłada się na 
podzbiory: C+ złożony ze wszystkich klas q G C akceptowanych oraz jego 
dopełnienie C_ = C \ C+ zawierające klasy podlegające dyskwalifikacji.

Kontynuując myślowe odwracanie procesu (3.3), stosownie do zdefiniowa
nej klasyfikacji C należy zbudować odpowiednią kolekcję zbiorów

zc = {ZCl, ZC2,. . . , Z,,}. w której Zc;nZCj=0 (3.6)

a każdy zbiór ZCi zawiera przykłady obiektów wyłącznie z jednej klasy q G C.
Użyteczne zbiory uczące uzyskuje się przy połączeniu dwóch zbiorów z 

kolekcji Zc 4. Jedną z możliwości wykorzystania zbiorów {Zr; UZCj.} jest stwo
rzenie na ich podstawie klasyfikatorów TCijCj wyspecjalizowanych w zadaniu 
separacji danych z klas q G C+ oraz Cj G C_. Każdy z tych klasyfikatorów za
stosowany jako binarny do całej populacji C (w celu odróżnienia podzbiorów 
klas C+ od C_) będzie klasyfikatorem „słabym”, co pozwoli by traktować je 
wszystkie razem, jako zespół klasyfikatorów słabych rozwiązujących to samo 
zadanie dwuklasowe

Tc.c. :S^P = {</+,</_} (3.7)

po czym agregować ich wyniki jedną z wielu typowych dla tego rodzaju roz
wiązań metod. Wymienić tu można różne warianty głosowania lub metody 
szablonów decyzyjnych (ang. decision templates) [Kuncheva 2004],

W rozprawie proponowane jest szersze ujęcie, potencjalnie pozwalające 
pełniej wykorzystać informacje powstające na wyjściach klasyfikatorów skon
struowanych na podstawie zbiorów {ZCi U ZCj}. Umożliwia ono również opis 
zespołów realizujących zadanie (3.7). Założeniem proponowanego ujęcia jest 
by procedurę selekcji danych masowych rozważać analogicznie do rozwiązy
wania zadania wieloklasowego (zadania klasyfikacji z wieloma klasami), w 
którym decyzje członków zespołu klasyfikatorów TCijCj wyspecjalizowanych

4Można też rozważyć skonstruowanie klasyfikatorów uczonych „jednostronnie” na pod
stawie przykładów wyłącznie jednej klasy. Do klasyfikatorów uczonych jednostronnie za
liczają się 1-klasowe maszyny wektorów podpierających ([Schólkopf 2002] ss. 227-250), 
w których płaszczyzna separująca (de facto) ogranicza nośnik danej klasy w przestrzeni 
działania SVM. Znane są przykłady skutecznych zastosowań klasyfikatorów uczonych jed
nostronnie [Raskutti 2004]. Rozwiązanie to nie jest jednak uniwersalne. Próby jego zasto
sowania w przykładowym zadaniu omawianym w rozdziale 5 rozprawy nie doprowadziły 
do powstania klasyfikatorów o zadowalającej specyficzności.
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w separowaniu par klas Ci G C i Cj G C agregowane są do postaci decyzji 
klasyfikatora dc

dC : S h-> C — {ci, C2,..., cl} (3.8)

Jednak, w odróżnieniu od standardowych zadań wieloklasowych, nie jest 
tu istotne wskazanie przez dc konkretnej klasy c* G C, lecz wystarczy stwier
dzenie czy obiekt należy do jednej z klas podzbioru C+. Decyzja taka może 
zapadać po zbudowaniu rankingu klas lub rozkładu miary oceniającej szansę, 
najogólniej rozkładu prawdopodobieństw P(s G cz), przynależności obiektu s 
do poszczególnych klas q G C lub podzbiorów Ci C C. Proponowany w roz
prawie sposób agregacji wyników w procedurze selekcji z danych masowych 
przedstawia p. 3.2.

Opisany powyżej sposób dekompozycji zadania selekcji danych można 
uznać za zgodny z regułą divide-and-conquer. Arbitralność postępowania - 
wyboru klasyfikacji diagnostycznej C - ma na celu zagwarantowanie zróżni
cowania klasyfikatorów w zespole. Postępowanie to jest logicznie poprawne, 
o ile zachowany zostaje warunek, że wszystkie dane przypisane każdej z klas 
diagnostycznych q należą wyłącznie do jednej z klas decyzyjnych d+ i cL. Za
gadnienie konstruowania klasyfikacji diagnostycznych C omawia bliżej p. 3.5.

Proponowany sposób dekompozycji zadania selekcji danych masowych za
pewnia utrzymanie kosztów pojedynczych zadań optymalizacyjnych w zało
żonych granicach. Nie redukuje on jednak całkowitego kosztu obliczeń w sto
sunku do rozwiązania z użyciem klasyfikatora jednolitego d : S i—> {d+,d_}. 
Pełen zespół klasyfikatorów zbudowanych na podstawie kolekcji (3.6) zbiorów 
Zc. złożonej z L zbiorów ZC{, liczy L(L — l)/2 testów TCi,c-. Zakładając, że 
opracowanie klasyfikatora jednolitego wymagałoby użycia ///-elementowego 
zbioru uczącego (m = | Uf^=i ŻjC; | = Dihi |Żjc;|), a zbiory ZCi byłyby równo
liczne (|ZC;| = mi = m/L\ optymalizacja testu TC{tCj wymagałaby uwzglę
dnienia 2m/£-elementowego zbioru uczącego. Zatem, gdy koszt oblicze
niowy uczenia testu zależy kwadratowo od liczności zbioru uczącego, wówczas 
łączny nakład obliczeń związanych z przygotowaniem wszystkich L(L — l)/2 
testów TCi,Cj jest rzędu ĆJ((2m/£)2 X L(L — l)/2) = ĆJ(m2). Jest on więc 
porównywalny z kosztem skonstruowania klasyfikatora jednolitego.

Należy natomiast oczekiwać, że klasyfikatory dyskryminacyjne (w tym 
maszyny SVM) opracowane na podstawie zbiorów uczących o zmniejszonej 
liczności będą również odpowiednio mniej złożone, co przy zastosowaniu rów
noległości obliczeń może efektywnie skrócić rzeczywisty czas eksploatacji ze
społu on-line.
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3.2 Selekcja danych jako wnioskowanie

Interpretację wyników zespołu klasyfikatorów diagnostycznych można for
malnie przeprowadzić w terminach pewnego wnioskowania logicznego. W 
szczególności można przyjąć schemat wnioskowania rozważany przez Wierz- 
chonia ([Wierzchoń 1996] ss. 12-13) w kontekście rachunku zdań. W sche
macie tym rozważane są w szczególności zbiory reguł ri o postaci

ri : przesłanka —> konkłuzja [ waga ] (3.9)

w których przesłanka jest koniunkcją zmiennych zdaniowych, konkłuzja jest 
pojedynczą zmienną zdaniową, a waga wyraża stopień przekonania co do 
prawdziwości konkluzji w świetle przesłanki. Jeśli w pewnej sekwencji reguł 
ri, r2,. . ., r„, w przesłance każdej reguły o numerze i > 2 występuje konkluzja 
reguły o numerze i—1, to sekwencja taka jest nazywana łańcuchem. Zmienna 
zdaniowa q jest nazywana cełem w zbiorze reguł IZ = {rz}, jeśli w IZ ist
nieje zbiór łańcuchów, w których q jest konkluzją końcową, czyli konkluzją 
ostatniej z reguł w łańcuchu 5.

Wnioskowanie prowadzi do określenia wagi zmiennej zdaniowej będącej 
celem w zbiorze reguł. Przyjmuje się, że z każdą zmienna zdaniową występu
jącą w przesłankach reguł związana jest waga (jeśli dla pewnej zmiennej waga 
jest nieznana to ustala ją ekspert lub zmienna staje się celem pomocniczego 
procesu wnioskowania i w ten sposób określa się jej wagę). Wagę przesłanki 
każdej reguły oblicza się agregując wagi jej składowych (elementów koniunk- 
cji), zaś wagę konkluzji określa się jako agregację wagi przesłanki i całej 
reguły. Ostatecznie, wagę celu oblicza się jako agregację wag przypisanych 
celowi przez poszczególne łańcuchy.

Jeśli proces selekcji danych potraktujemy jako wnioskowanie, to w roz
ważanych regułach konkluzjami, oznaczanymi jako Cj, będą stwierdzenia o 
przynależności badanego obiektu o cechach s do określonego podzbioru klas 
diagnostycznych C j C. Pewną wyróżnioną regułę r0, i zarazem jej prze
słankę, określi wiedza ekspercka Wo, która daje podstawę by a priori wyrazić 
ilościowo szansę, wagę konkluzji, że badany obiekt należy do podzbioru klas 
Cd- Oznaczając tę wielkość jako Tr0(Cd) zapisujemy

r0 : Wo —> Cd [tto(£/)] (3.10)

Pozostałe reguły rjq odpowiadać będą poszczególnym klasyfikatorom Ti roz
ważanego zespołu. Przesłankami tych reguł są, odpowiednio zakodowane

5Zakłada się, że zbiór 7v jest acykliczny, co oznacza, że nie zawiera żadnego łańcucha 
ri, r2,..., r„, w którym konkluzja reguły rn znajduje się w przesłance reguły r±
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jako formuły logiczne, zbiór danych uczących Z; danego klasyfikatora diagno
stycznego oraz wektor cech badanego obiektu s. Zaś dopuszczalnymi konklu
zjami reguł są stwierdzenia o przynależności obiektu do poszczególnych 
możliwych do rozważenia podzbiorów klas C C. Zapisując symbolicznie

: Zi A s — cdi [ 7rTi(Q) ]
rT2 : Z2 A s — cdi [ 7TT2(Q) ]

(3.11)

rTn : Zn !\ s - Cdi [ 7TT„(Q) ]

Zadanie klasyfikacji z użyciem zespołu klasyfikatorów można więc wyrazić 
jako zadanie wnioskowania rozumiane w następujący sposób:

- dla każdej z reguł ze zbioru IZ = {r^.} wyznaczyć wagi ^.(Cj;) wszy
stkich dopuszczalnych konkluzji C^., co odpowiada poddaniu klasyfiko
wanego obiektu s działaniu każdego z klasyfikatorów w zespole i ilo
ściowemu zinterpretowaniu jego wyniku;

a następnie

- dokonać agregacji wag 7T0 oraz ~y; celem wyznaczenia wagi 7ragr, wyra
żającej ilościowo wynik zespołu klasyfikatorów jako całości:

Kagr(Cd) = (^Tn O • • • O 7Tt2 O 7TTl O 7r0)(Cd) (3.12)

Operacja agregacji „o” może przyjąć różną postać. Jej pożądanymi wła
snościami są łączność i przemienność.

Rozstrzyganie na podstawie znajomości wag 7ragr(-), które spośród kon
kluzji Cd dopuszczalnych w przestrzeni rozważań (podzbiorze zbioru 2C) uznać 
za wiarygodne, a które odrzucić, nie mieści się bezpośrednio w rozważanym 
schemacie wnioskowania. Podstawowym kryterium takich rozstrzygnięć po
winna być ocena przewidywanych konsekwencji działań podjętych na pod
stawie prowadzonych wnioskowań. Zachodzi zatem potrzeba wyróżnienia w 
procedurze selekcji fazy wnioskowania i fazy ilościowego uzasadnienia decyzji.

Schemat wnioskowania (3.10-3.12) nie narzuca konkretnej postaci wag 
7T(.), zasad ich przekształceń w ewentualnym łańcuchu reguł oraz w proce
sie agregacji. Naturalnym rozwiązaniem może być nadawanie wagom ~y; 
wartości w zbiorze {0,1} i agregowanie ich przez sumowanie Tvagr(Cd) = 
I2"=i ^Ti^Cd) lub obliczanie jakiegoś rodzaju średniej. Schemat taki odpo
wiada agregowaniu wyników zespołu klasyfikatorów binarnych w drodze gło
sowania - większościowego lub innego wariantu [Friedman 1996]. Agregowa
nie przez głosowanie może być jednak zbyt prostym schematem, gdy zachodzi
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potrzeba precyzyjnego uwzględniania strat wynikających z błędnej klasyfika
cji, lub gdy zbyt często nie prowadzi ono do rozstrzygnięć (wiele konkluzji 
otrzymuje tę samą liczbę głosów). W sytuacjach takich pomocne może być 
wnioskowanie w ujęciu probabilistycznym. Kolejny punkt przedstawia aparat 
teoretyczny wykorzystywany standardowo w tym celu.

3.3 Wybrane metody opisu niepewności

Podstawowymi metodami formalnymi opisu stanu niepewności, wynikającego 
z przypadkowości zdarzeń, lub z niedostatecznej wiedzy o obserwowanych 
zdarzeniach, są funkcje prawdopodobieństwa oraz funkcje przekonania 6. W 
kolejnych punktach podaje się elementarne informacje z zakresu teorii tych 
funkcji. Informacje o innych podejściach do opisu stanu niepewności, w 
szczególności opartych na logice rozmytej, można znaleźć np. w pracach 
[Kacprzyk 1988] i [Zadeh 1992],

3.3.1 Funkcje prawdopodobieństwa
Przyjmując jako punkt wyjścia klasyczne pojęcie przestrzeni probabilistycz
nej (C, (7-C, Pr), w której jako zbiór zdarzeń elementarnych rozważany jest 
(skończony) zbiór klas określonych w danym zadaniu klasyfikacji C, a odpo
wiedni zbiór zdarzeń stanowi pewne cr-ciało podzbiorów zbioru C: a-C C 2C. 
Funkcjami prawdopodobieństwa Pr nazywane są funkcje określone na cr-ciele 
zdarzeń a-C, spełniające następujące warunki ([Jakubowski 2010] s. 11) 7

Pr(A) > 0 dla wszystkich A G a-C (3.13.1)

Pr(C) = 1 (3.13.3)

oraz jeśli Ai G a-C, i = 1,2,...,« i A,TI Aj = 0 dla i j, to

n n

Pr(ljA) = £Pr(A) (3-13.3)
i=l i=l

W przestrzeni probabilistycznej (C, a-C, Pr) funkcja Pr jest przeliczalną 
addytywną i nieujemną miarą unormowaną określoną na a-C. Rozszerze
niami miary Pr na 2C są prawdopodobieństwa dolne Pr* i górne Pr*, określone

interpretację funkcji przekonania nieodwołującą się w sposób jawny do probabilistyki 
podali Smets i Kennes [Smets 1994] w postaci modelu Transferable Belief Model.

7Na użytek rozprawy odbiegamy od rozpowszechnionego w literaturze zapisu symbo
licznego (fi, E, P), przyjmując fi = C.
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dla A £ 2C następująco

Pr*(A) = sup{ Pr(X) | X C A oraz X G a-C } (3.14.1)

Pr*(A) = inf { Pr(X) | X D A oraz X G a-C } (3.14.2)

Dla każdego zbioru A G 2C zachodzi Pr*(A) < Pr*(A). Jeśli A £ a-C, to
Pr*(A) = Pr(A) = Pr*(A).

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarze
nia B nazywane jest prawdopodobieństwem warunkowym Pr(A | S). Dla 
B £ a-C takiego, że Pr(B) > 0, wyraża się ono wzorem

Pr(A|B) = Pr(An B)/Pr(B) (3.15)

Szczególnie ważna jest następująca interpretacja pojęcia prawdopodo
bieństwa warunkowego. Niech Pr0(A) określa początkowe (a priori) prawdo
podobieństwo zdarzenia A. Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe (3.15) 
określa zaktualizowane prawdopodobieństwo (a posteriori) zdarzenia A po 
powzięciu informacji o zajściu zdarzenia B.

3.3.2 Funkcje przekonania
Funkcje przekonania (ang. belief functions) stanowią klasę funkcji Bel : 2C i—> 
[0,1] spełniających następujące warunki ([Shafer 1976] s. 39)

Bel({0}) = 0 (3.16.0)

Bel( A) > 0 dla wszystkich A £ 2C (3.16.1)

Bel(C) = 1 (3.16.2)
n

Bel(UA) > £ (-l)|J|+1Bel(QA) (3.16.3)
«=1 IC{l,...,n},I/0 i£l

W powiązaniu z funkcją przekonania Bel definiowana jest funkcja domnie
mania PI : 2C i—> [0,1], określona jako

P1(A) = 1 - Bel(A) gdzie A = C \ A (3.17)

Definicję funkcji przekonania można również wprowadzić definiując naj
pierw pojęcie podstawowego przypisania prawdopodobieństwa (ang. basie pro- 
bability assignment, bpa) określonego jako funkcja m : 2C i—> [0,1] o własno
ściach

m(0) = 0
Zm(A) = 1

ACC

(3.18.1)

(3.18.2)
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Wielkość m(A) mierzy stopień przekonania przypisany bezpośrednio i 
niepodzielnie zbiorowi A. Jeśli m jest funkcją podstawowego przypisania 
prawdopodobieństwa określoną na 2C, to przyjmuje się, że całkowity stopień 
przekonania co do A wyraża funkcja Bel : 2C i—> [0,1] o wartościach

Bel(A) = m(B) (3.19)
BCA

która spełnia warunki funkcji przekonania. Występuje wzajemnie jedno
znaczna zależność pomiędzy funkcjami bpa i funkcjami przekonania. Wzór 
(3.19) określa funkcję przekonania Bel skojarzoną z funkcją bpa m. Jedno
cześnie, dla danej funkcji przekonania Bel istnieje tylko jedna funkcja bpa, 
dla której zastosowanie wzoru (3.19) prowadzi do danej funkcji Bel. Taka 
funkcja bpa dla ustalonej funkcji Bel wyraża się wzorem

m(A) = (-1)|A“B| Bel(B) (3.20)
BCA

Podzbiory A C C takie, że m(A) > 0 noszą nazwę elementów ognisko
wych (ang. focal elements) funkcji podstawowego przypisania prawdopodo
bieństwa m (i skojarzonej z nią funkcji przekonania).

Funkcje przekonania Bel i domniemania PI wykazują formalne powiąza
nia z rozszerzeniami (3.14.1) i (3.14.2) miary Pr ([Fagin 1991b]). Mianowi
cie dla danej funkcji przekonania Bel określonej na zbiorze 2C można zna
leźć przestrzeń probabilistyczną (C, ct-C, Pr), w której Bel(A) = Pr*(A) 
oraz P1(A) = Pr*(A), dla każdego A C C. I przeciwnie, jeśli (C, ct-C, 
Pr) jest przestrzenią probabilistyczną, wówczas Pr* jest funkcją przekona
nia określoną na 2C, a Pr* odpowiednią funkcją domniemania. Para od
powiadających sobie funkcji Pr* i Pr* określonych na zbiorze 2C wyznacza 
pewien zbiór funkcji prawdopodobieństwa P = {Pr;} konstruowalnych na 
(7-ciałach cr-Ci C 2C przy spełnieniu warunków (3.13.1-3.13.3), takich, że 
Pr*(A) < Pr, (A) < Pr* (A) dla każdego A G cr-Ci.

Z funkcjami Pr* oraz Pr* związane są wielkości dolnej oraz górnej wartości 
oczekiwanej zmiennej losowej względem zbioru funkcji prawdopodobieństwa 
P, zdefiniowane odpowiednio jako funkcjonały ([Dempster 1967] s. 327)

E*p[V] = min EPr[V] (3.21.1)
PreT’

E*p[V] = maxEpr[P] (3.21.2)
PreT’

gdzie V oznacza zmienną losową zdefiniowaną na zbiorze zdarzeń elementar
nych C. Jeżeli odpowiadające sobie funkcje Pr* i Pr* określone na 2C dane są
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podstawowym przypisaniem prawdopodobieństwa m aV jest zmienną losową 
zdefiniowaną jak poprzednio, wówczas ([Smets 1981])

E*p[V] = ~ min V(c)
ACC

EMC] = X. m(A) • max V(c)
ACC CEA

i dla każdego Pr G V zachodzi

E*P[V] < EPr[V] < EMV]

(3.22.1)

(3.22.2)

(3.23)

Formalna odpowiedniość funkcji Bel i Pr* oraz PI i Pr*, daje podstawę by 
funkcje przekonania interpretować jako uogólnienie funkcji prawdopodobień
stwa na zbiory zdarzeń, na których nie można skonstruować miary Pr speł
niającej warunki (3.13.1-3.13.3). Przy takiej interpretacji można rozważać 
warunkowe funkcje przekonania Bel(-|B) i domniemania P1(-|B) 8. Odpo
wiednim rozszerzeniem reguły (3.15) wyznaczania prawdopodobieństwa wa
runkowego Pr(A|B) są reguły aktualizacji (warunkowania) (ang. updating) 
funkcji przekonania Bel(A) i domniemania P1(A) pod wpływem wystąpie
nia zdarzenia (przesłanki) S, gdy Bel(B) > 0. Podano kilka sformułowań 
reguł aktualizacji, logicznie spójnych, ale prowadzących do różnych warto
ści funkcji Bel(A|B), odpowiednio P1(A|B). Wymienić tu można oryginalne 
sformułowanie Dempstera [Dempster 1967] oraz późniejsze Fagina i Halperna 
[Fagin 1991a],

W innej interpretacji traktuje się funkcję przekonania jako reprezentację 
przesłanki (ang. euidence). W takim ujęciu wartość funkcji Bel(A) odpo
wiada stopniowi w jakim ta przesłanka wpływa na zmianę przekonania co do 
A C C [Shafer 1976]. Halpern i Fagin [Halpern 1992] określają przesłankę, i 
reprezentującą ją funkcję przekonania Bel, jako przekształcenie służące ak
tualizacji funkcji prawdopodobieństwa

Bel: Pr i—> Pr' gdzie Pr, Pr'G P (3.24)

Halpern i Fagin [Halpern 1992] rozróżniają więc dwie interpretacje funk
cji przekonania: jako uogólnionej funkcji prawdopodobieństwa i jako repre
zentacji przesłanki. Z każdą z tych interpretacji wiąże się inna operacja 
dokonywana względem funkcji przekonania po powzięciu nowej przesłanki. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z aktualizacją (ang. updating)

8Jako rozszerzenia klasycznego prawdopodobieństwa warunkowego Pr(-|B): dolne 
prawdopodobieństwo warunkowe Pr*(-|B) oraz górne prawdopodobieństwo warunkowe
Pr*(-|B).
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uogólnionej funkcji prawdopodobieństwa, zaś w drugim z łączeniem (ang. 
combining) przesłanek. Halpern i Fagin wskazują, że brak rozróżnienia tych 
dwóch interpretacji i związanych z nimi operacji prowadzi do licznych za
strzeżeń wobec stosowanej w ramach teorii Dempstera-Shafera tzw. reguły 
Dempstera (sumy ortogonalnej). Halpern i Fagin stwierdzają, że ta operacja 
powinna być stosowana tylko wtedy, gdy interpretujemy funkcje przekona
nia jako reprezentacje przesłanek. Natomiast dla przypadku interpretacji 
funkcji przekonania jako uogólnionej funkcji prawdopodobieństwa proponują 
oni inny sposób aktualizacji [Halpern 1992], W naszych rozważaniach przyj
mujemy tę pierwszą interpretację, więc reguła Dempstera, którą opisujemy 
poniżej, znajduje zastosowanie.

Reguła Dempstera, zwana też operacją sumy ortogonalnej, pozwala na 
określenie łącznej reprezentacji (w postaci łącznej funkcji przekonania) zbioru 
przesłanek reprezentowanych różnymi funkcjami przekonania

Bel® = Bel„ © • • • © Beh © Beli (3.25)

Operację tę najdogodniej wyrazić definiując ją dla funkcji podstawowego 
przypisania prawdopodobieństwa bpa

m(
i-E

m® = mn © • • • © m2 © w (3.26)

przyjmując m®({0}) = 0 oraz dla niepustych podzbiorów 4CC

E • • • mn(Btn)
nBi2n---nBiu=A

B- -B- ,...,B;*1 ’ z2 ’ ’ ln
Bil nB;2n---nBin=0

Jeśli mianownik wyrażenia (3.27) jest równy 0, to oznacza to, że prze
słanki zakodowane za pomocą poszczególnych funkcji bpa ro,- są sprzeczne. 
Takie funkcje bpa, jak i skojarzone z nimi funkcje przekonania, nie są wtedy 
kombinowalne z użyciem reguły Dempstera.

Przesłanka wskazująca dokładnie jeden niepusty podzbiór A C C na
zywana jest przesłanką homogeniczną. Funkcja przekonania reprezentująca 
przesłankę homogeniczną nazywana jest prostą funkcją wsparcia (ang. simpłe 
support function). Przyjmując, że liczba s G [0,1] oddaje stopień wsparcia 
udzielany stwierdzeniom związanym z A przez przesłankę homogeniczną s, 
reprezentująca ją prosta funkcja wsparcia Bels ma postać

o
Bels(A© = s

1

jeśli A <£_ X
jeśli A C X, przy czym XfC 
jeśli X = C

(3.28)
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Zgodnie z (3.20) odpowiadająca Bels funkcja bpa ms ma postać 

ms(A) = Bel®(A)
ms(C) = 1 - Bel®(A) (3.29)
ms(Y) = 0 dla wszystkich pozostałych X C C

Górny indeks (-s) w (3.28) i (3.29) wskazuje, że wielkości te określono na 
podstawie przesłanki s. Funkcja wsparcia Bel® = Bel® © • • • © Bel| © Bel® 
powstała ze złożenia prostych funkcji wsparcia nazywana jest separowalną 
funkcją wsparcia (ang. separable support function). Jeśli dla pewnych funkcji 
przekonania zachodzi równość Belg = Belg ©Bel® to funkcja Bel® jest nazywna 
znaczeniowo niezależną względem Bel®, i odwrotnie.

Informacje na temat rozszerzeń i zastosowań teorii Dempstera-Shafera 
zawiera praca pod redakcją Yagera, Kacprzyka i Fedrizziego [Yager 1994],

3.3.3 Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji
Rozważamy tu ogólne zadanie podejmowania decyzji, które można sformu
łować następująco. Należy podjąć jedną z decyzji ze zbioru D = {ćĄ}. Efekt 
podjętej decyzji di zależy od stanu świata c3 G C i wyraża się on warto
ścią funkcji strat l(di,cff określonej jako / : P X C H R. Z założenia nie 
posiadamy pełnej informacji co do stanu świata, a jedynie dysponujemy ob
serwacją s, która pozwala na pewną ocenę ilościową przypuszczeń, co do tego, 
z którym ze stanów świata Cj G C mamy do czynienia.

Gdy obserwacje s pozwalają niepewność co do faktycznego stanu świata 
zredukować do postaci prawdopodobieństw warunkowych Pr(cz|s) określo
nych dla poszczególnych stanów q G C, wartość straty oczekiwanej £(t/z|s) 
dla poszczególnych decyzji di obliczana jest jako

L(dt\s) = EPr(C|s)[Z] = l(di,Cj) ■ Pr(cj|s) (3.30)
cj CC

Postępując zgodnie z zasadami statystycznej teorii decyzji, analizując ob
serwację s należy podejmować decyzję d* G P = {di, d2,..., dn}, z którą 
wiążę się najniższa strata oczekiwana

d* = arg min£(ć/;|s) (
d;C'D

Yager [Yager 1992] i Denoeux [Denoeux 1997] adaptują formułę (3.30) dla 
potrzeb podejmowania decyzji w sytuacjach, gdy pozyskane dane s pozwa
lają zredukować niepewność jedynie do postaci funkcji przekonania Bel®(Cj) 
(równoważnie, do odpowiedniej funkcji bpa ms(Cf) określonej na podzbiorach
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Cj C C). Denoeux [Denoeux 1997] proponuje by przez analogię do (3.30) użyć 
równań (3.22.1) i (3.22.2), podanych na s. 45, i rozpatrywać stratę oczeki
waną dolną oraz stratę oczekiwaną górną, zdefiniowane jako

L*(di\s) = E*p[Z] = V) ms(A) • min l(di, Cj) (3.32.1)
acc C^A

L*(di\s) = E*t>[Z] = ms(A) • max l(di, Cj) (3.32.2)
ACC

Wielkości 75*(c/z |s) i L*(di |s) mogą stać się podstawą rozstrzygnięć (3.31) do
konywanych ze skrajnie różnych stanowisk przy subiektywnej ocenie niezna
nego faktycznego stanu świata. Podejściem umiarkowanym jest arbitralny 
wybór ze zbioru funkcji prawdopodobieństwa

V = {Pr(A|s) : Bels(A) < Pr(A|s) < P1S(A) dla każdego ACC} (3.33)

pewnej funkcji Pr, i obliczenie starty oczekiwanej £pr(d;|s) zgodnie z zależno
ścią (3.30). Smets [Smets 1994] podając sformułowanie teorii funkcji przeko
nania nieodwołujące się jawnie do intuicji probabilistycznych argumentuje, iż 
w sytuacji gdy podstawowe przypisanie prawdopodobieństwa m jest najpeł
niejszym i najbardziej szczegółowym znanym opisem stanu świata, podstawą 
wyznaczania £(ć/z|s) powinna być szczególna funkcja prawdopodobieństwa 
tzw. pignistic probability, definiowana dla każdego Cj G C jako

BetP(c,|s)= Y. Azr (3'34)
ACC lAl{cj}nU^0

Obliczona zgodnie z formułą (3.30) strata oczekiwana po podjęciu decyzji t/z-, 
dla rozkładu BetP wynosi

LB„{d,\a)=Y,Hd„cJ) E = £ (3.35)
cCC ACC 1^1 ACC CjCA 1^1{cj}nU^0

i L* < L]3et < L*.
Wyrażenia (3.32.1-3.32.2) oraz (3.35) według których obliczane są war

tości strat oczekiwanych L* i Lset mogą być uważane za szczególne 
przypadki w zaproponowanej przez Yagera ([Yager 1992], [Yager 1997]) re
prezentacji straty oczekiwanej przy zastosowaniu operatorów uporządkowa
nej średniej ważonej (ang. Ordered Weighted Averaging, OWA). Operatory 
OWA przyjmują jako argumenty skończone ciągi liczb rzeczywistych i zwra
cają średnie ważone wyrazów tych ciągów po uprzednim ich uporządkowa
niu [Yager 1988]. Operator OWA o wymiarze n i wektorze nieujemnych
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wag W = [wi, w2,. . ., w„] spełniających warunek E"=i = 1, jest funk
cją Ow ■ R" —> [0,1], daną jako

n
Ow{ai,a-2,- • • ,an) = '£wi -bt (3.36)

i=l

gdzie bi jest ż-tym wyrazem ciągu {£>i, 62,.. . , bn} zbudowanego z uporządko
wanych malejąco wszystkich wyrazów ciągu {«i, «2,. . . , a„} podanego jako 
argument. Dla wektorów wag WMin = [0, • • •, 0,1], Wm<u = [1, 0,. . . , 0] i 
WAve = operatory OMax i OAve są odpowiednio operato
rami wyboru: najmniejszego wyrazu, największego wyrazu oraz obliczania 
średniej arytmetycznej wszystkich wyrazów ciągu.

Yager [Yager 1988] wprowadza dwie miary charakteryzujące operatory 
OWA. Dla operatorem O w o wymiarze n, miara stopnia optymizmu definio
wana jest jako współczynnik optymizmu Opt 9

1 "
Opt(Chy) =------ (3.37)

n — 1 ■i—i

a dyspersja operatora O w jako wielkość Disp 
n

Disp( Oir ) = — Wi • ln(wz) (3.38)
i=l

Wartość współczynnika Opt(Ojy) G [0,1] przyjmuje dla wyróżnionych 
operatorów OWA następujące wartości: Opt((?A/m) = 0, Opt(OJ4ve) = 0.5, 
OpHOw,,) = 1.

W literaturze zaproponowano wiele sposobów określania wektora wag 
operatorów OWA. Jedna z nich ([Yager 1992]) polega na określeniu klasy 
operatorów OWA O\\A. które dla danego wymiaru n wykazują najwyższą 
możliwą wartość dyspersji Disp( O|i'" ) przy zadanej wartości Opt(Ojyn) = j3. 
Wektory wag operatorów Ow" wyznaczane są wtedy jako rozwiązanie na
stępującego zadania optymalizacyjnego

max - E"=i
Wi ,W2,...,Wn

p.o. m,= i „_x ■
E"=i w; = l
Wi > 0

(3.39)

gdzie i = 1,. . . , n 
0 < (3 < 1

9Współczynnik optymizmu Opt, zdefiniowany jako (3.37), w literaturze jest również na
zywany współczynnikiem A-C od ang. attitudinal character, lub współczynnikiem ORness, 
jako że charakteryzuje podobieństwo danego operatora OWA do operatora OR (OR jest 
definiowany jak operator Omm)-
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W kontekście reprezentowania niepewności z użyciem funkcji przekonania, 
Yager [Yager 1992] stosuje operatory OWA do wyrażenia oczekiwanej straty 
£(t/z|s) w sposób następujący

Low(dt\s) = • Ow-[ l(d,\cjl),l(dt\cj2),... ,l(d,\cJn) ] (3.40)
ACC

W ogólności zachodzi: LoMin < Low < LoMax- Przyjęcie w (3.40) wartości (3 
równej 0, 0.5 i 1 pozwala wyrazić (3.32.1), (3.32.2) i (3.35) z użyciem (3.40) 
w następujący sposób

L*(di s) — LoMi„(di s) (3.41.1)

P Bel [d) | s) = LoAve(di\s) (3.41.2)

L*(dt\s) = LoMax(di s) (3.41.3)

3.4 Agregacja wyników zespołu klasyfikatorów

Metody formalne przedstawione w p. 3.3 dają podstawę dwóm wariantom 
wnioskowania omawianego w p. 3.2: bazującemu na funkcjach prawdopodo
bieństwa albo na funkcjach przekonania. W kolejnych punktach scharaktery
zowano obydwa te warianty. W p. 3.4.3 szczegółowo przedstawiono podejście 
opracowane w rozprawie.

3.4.1 Zastosowanie funkcji prawdopodobieństwa
Wagi konkluzji we wnioskowaniu (3.10-3.12) mogą być utożsamiane z funk
cjami prawdopodobieństwa 7r(-) = Pr(-) oraz przekształcane z użyciem praw
dopodobieństw warunkowych Pr(-|-). Znajomość zagregowanych wag 7ragr(-) 
konkluzji końcowych w postaci rozkładu prawdopodobieństwa Pr(C|s) po
zwala wartościować poszczególne decyzje di G 2? na podstawie wielkości strat 
oczekiwanych £(d;|s), obliczanych według formuły (3.30) podanej na s. 47.

Jak opisano w p. 3.1, proponowana procedura selekcji danych składa się z 
zespołu klasyfikatorów TC{tCj konstruowanych na podstawie zbiorów uczących 
zawierających wyłącznie przykłady obiektów dwóch klas Q,Cj G C. Klasy
fikacja obiektów z użyciem klasyfikatora TC{tCj może przynosić uzasadnione, 
choć obarczone niepewnością statystyczną, wyniki w odniesieniu do obiektów 
należących faktycznie do klas q i cr Rozstrzygnięcia klasyfikatora TC{tCj co 
do obiektów z klas q Ci i q c3 w ogólności dokonywane będą w sposób
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nieokreślony. Wynik klasyfikatora TCijCj można zatem użyć do aktualizacji 
wag konkluzji wskazujących na przynależność obiektu do klas q i cr In
nymi słowy, wiążemy wyniki klasyfikacji z rozkładem prawdopodobieństwa 
warunkowego Pr (r,j{r,. Cj}, s)

^"c;,Cj (q) 

(cj)

Pr(c!|{c!,cJ},s)

1

Pr(ą|s)
Pr(cz|s) + Pr(cj|s)

(3.42.1)

(3.42.2)

przy czym druga równość wynika wprost z definicji prawdopodobieństwa wa
runkowego; upraszczamy tu notację, zapisując 7rCijCj. w miejsce symbolu 7Prc. c. 
stosowanego w p. 3.2.

Poszukiwane przez nas zagregowane wagi 7vagr(ci) odpowiadają rozkła
dowi prawdopodobieństwa warunkowego Pr(C|s)

^agr(ci) = Pr(c;|s) dla każdego Ci £ C (3.43)

W rezultacie wykonania serii testów TC{tCj i<j powstaje więc zbiór wartości 
wag 7rCijCj.(q). Ich agregacja (3.12) wymaga określenia 7ragr(c;) = Pr(cz|s), co 
prowadzi do następującego układu równań ([Hastie 1998])

----------- z z X = 7Tci,c, (ci) dla wszystkich (3.44.1)
KagryCi) + 7ragr(cj) .

£C,Kj

E^(g) = 1 (3.44.2)
c;£C

przy warunku:

0 < ^agr(ci) < 1 dla każdego q £ C (3.44.3)

Formuły (3.44.1) i (3.44.2) definiują |C|-(|C| —1)/2 + 1 równań zawierających 
|C| niewiadomych (7ragr(cz)). Zadanie jest więc nadokreślone, i w ogólności 
może nie mieć rozwiązania. Poszukiwać więc można rozwiązania, które jest 
najbliższe, w określonym sensie, spełnienia wszystkich ograniczeń.

Estymowanie prawdopodobieństw a posteriori Pr(cz|s) w zadaniach kla
syfikacji zbioru klas C takiego, że |C| > 2, rozwiązywanych z użyciem ze
społu klasyfikatorów binarnych (ang. pairwise classifiers) ma bogatą litera
turę. Można tu wymienić następujące prace: [Refregier 1991], [Price 1994], 
[Friedman 1996], [Hastie 1998], [Cutzu 2003] i [Wu 2004], Większość z pro
ponowanych w tym celu metod jest kosztowna obliczeniowo, niektóre z nich 
wymagają wielokrotnego przetworzenia zbioru uczącego zawierającego przy
kłady wszystkich separowanych klas ([Moreira 1998]).
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3.4.2 Zastosowanie funkcji przekonania
Wagi konkluzji we wnioskowaniu (3.10-3.12) można zinterpretować jako war
tości funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa (m). Podejście 
takie zapewnia spójny opis stanu niepewności wynikającego zarówno z przy
padkowości zdarzeń, jak i, z braku ogólnych kompetencji klasyfikatorów. Ten 
brak kompetencji spowodowany jest faktem, że przy uczeniu klasyfikatora 
uwzględniono wyłącznie przykłady dwóch spośród wielu istniejących klas. 
Podejście to wymaga by wagi konkluzji opartych na wyniku testu TCijCj sta
nowiły poprawne podstawowe przypisanie prawdopodobieństwa określone na 
zbiorze CCijCj = {cz, c7} (dziedzinie konkluzji testu)

7rCijCj.(A) = mCi)Cj.(A) dla A C CCitCj C C (3.45)

Natomiast zagregowane wagi konkluzji zespołu testów muszą tworzyć pod
stawowe przypisanie prawdopodobieństwa określone na zbiorze C

7ragr(A) = magr(A) dla ACC (3.46)

Funkcja magr musi być logicznie spójna z funkcjami
Ogólniejsza w porównaniu z teorią funkcji prawdopodobieństwa aksjoma-

tyka teorii funkcji przekonania oraz wielość jej interpretacji: jako uogólnionej 
funkcji prawdopodobieństwa [Dempster 1967], jako reprezentacji przesłanki 
(ang. body of eoidence) [Shafer 1976] czy subiektywna [Smets 1994], czynią 
z funkcji przekonania narzędzie znajdujące szerokie zastosowanie w zaga
dnieniach klasyfikacji. W literaturze podano różne schematy postępowania 
zmierzającego do przedstawienia niepewności towarzyszącej wynikowi klasy
fikacji w postaci funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa. Ich 
podstawowe elementy przedstawiają p. 3.4.2.1-3, zaś p. 3.4.2.4 omawia szcze
gólne uwarunkowania ewentualnych zastosowań w proponowanej w rozprawie 
procedurze selekcji z danych masowych.

3.4.2.1 Dziedzina konkluzji Dziedzinę konkluzji związanych z danym 
klasyfikatorem określają:

- przyjęta kategoryzacja wyjściowa klasyfikatora, czyli zbiór wszystkich roz
ważanych klas 10 oraz

- zbiór elementów ogniskowych (ang. focal elements) 11, czyli lista podzbiorów 
klas spośród kategoryzacji wyjściowej, którym znając rezultat działania kla

10Kategoryzacja wyjściowa stanowi frame of discernment wnioskowań prowadzonych 
na podstawie wyników danego klasyfikatora, w rozumieniu tego pojęcia podanym przez 
Shafera [Shafer 1976] s. 36.

11Formalnie, jest to zbiór potencjalnych elementów ogniskowych funkcji bpa reprezen
tującej wynik klasyfikatora.
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syfikatora, można przypisać bezpośrednio i niepodzielnie niezerową wartość 
prawdopodobieństwa.

Najpełniejszą w danym zagadnieniu kategoryzację wyjściową klasyfikato
rów określa zbiór etykiet wszystkich wyróżnianych klas C = {ci, c2,.. . , c„}. 
Zakładamy tu, iż zbiór C jest skończony oraz, że a priori wymienione w nim 
klasy wyczerpująco kategoryzują możliwe do zaobserwowania obiekty, zatem 
nie ulega on rozszerzeniu podczas wnioskowania (ang. closed world assump- 
tion).

W zadaniach wieloklasowych, w których klasyfikatory przypisują badane 
obiekty bezpośrednio do klas q, kategoryzacja wyjściowa klasyfikatorów jest 
identyczna ze zbiorem C, a wśród elementów ogniskowych znajdują się zbiory 
jednoelementowe { {ci},. . ., {<y}, . . . , {c„} }. W zadaniach wieloklasowych 
rozwiązywanych zespołami klasyfikatorów binarnych, kategoryzacje wyjściowe 
właściwe dla poszczególnych klasyfikatorów TCijCj, C C, i<j, defi
niowane są jako Cc;,Cj. = {cz, c7} albo Cc;,Cj. = C 12. Kategoryzacja wyj
ściowa CCijCj. = daje możliwość określenia na niej funkcji podsta
wowego przypisania prawdopodobieństwa mCijCj zogniskowanej na zbiorach 
{ {c«}i icj}i {có cj} }• W konsekwencji nie każda para spośród zbioru funkcji 
{ mc;,c/ {chcj} C C, i<j } jest kombinowalna zgodnie z regułą Dempstera. 
Z tego powodu kategoryzacje wyjściowe CCijCj = {cz, c7} znajdują zastoso
wanie raczej w rozwiązaniach, w których funkcje przekonania interpretuje 
się w terminach prawdopodobieństwa, co szerzej omówiono w p. 3.4.2.2 . 
Dla rozwiązań, w których z wynikami klasyfikatorów wiąże się funkcje bpa 
msc. c. interpretowane jako reprezentacja przesłanek, dogodną jest kategory
zacja wyjściowa CCijCj = C. Umieszczenie zbioru C wśród elementów ogni
skowych każdej z funkcji { msc. c.: {cz, c7} C C, i<j } czyni je wszystkie 
wzajemnie kombinowalnymi.

3.4.2.2 Wagi o znaczeniu prawdopodobieństwa Jeżeli stosowany kla
syfikator Ti badając obiekt s o wektorze cech s podaje na wyjściu zarówno 
etykietę klasy q, jak i pewną liczbę o znaczeniu wartości prawdopodobień
stwa a posteriori Pr(s G c&|s), to w naturalny sposób liczby te można zin
terpretować jako wartości funkcji bpa interpretowanej jako uogól
niona funkcja prawdopodobieństwa [Hastie 1998]. Schemat konstrukcji ta
kiej funkcji bpa rar;(ą), ale dla klasyfikatorów podających na wyjściu je
dynie etykietę klasy, podali Xu i in. [Xu 1992], Proponują oni, by funk
cję podstawowego przypisania prawdopodobieństwa konstruować na podsta
wie macierzy błędów klasyfikatorów, stworzonych indywidualnie dla każdej 
z klas Ck G C. Przyjmują oni, że jeżeli klasyfikator Ti zaliczy badany obiekt

12Pomijając dla uproszczenia opisu rozwiązania pośrednie, w których 2 < |CCijCj| < |C|.
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do klasy wówczas: m^dc^}) = TPRt;:cs,, mi;.({cfc}) = FNRt;:cs, oraz 
= 1 - TPRiyc, - FNRiyc, 13

3.4.2.3 Wagi o znaczeniu stopnia przekonania Quost i współau
torzy [Quost 2007] zaproponowali podejście do agregacji wyników klasyfi
katorów interpretowanych jako funkcje przekonania rozumiane jako repre
zentacja przesłanek. Operację agregowania funkcji sprowadzają oni 
do zadania rozwiązania układu równań, przez analogię do zadania (3.44.1
3.44.2). Mianowicie, przyjmuje się, że każda z funkcji bpa reprezentujących 
wyniki poszczególnych testów TCijCj jest rezultatem kombinacji, z użyciem 
reguły Dempstera, pewnej nieznanej funkcji bpa magr określonej na 2C i 
funkcji bpa mSCi,Cj} reprezentującej przesłankę stanowiącą, że klasa danego 
obiektu należy do zbioru {cz, c7}. Wówczas operacja (3.12) agregacji funkcji 
mci,cj sprowadza się do wyznaczenia wartości tej nieznanej funkcji bpa magr: 
7vagr(A) = magr(A) dla wszystkich A E 2C. Wymaga to rozwiązania układu 
równań

magr ffi m^Ci,Cj^ = mCi,Cj(A) dla każdego A C CCijCj., dla (3.47.1)

wszystkich {<y, Cj} C C, i < j

magr($) = 0 (3.47.2)

£magrQ4) = 1 (3.47.3)
ACC

przy warunku:

0 < magr(A) < 1 dla każdego ACC (3.47.4)

Liczba równań zdefiniowanych formułą (3.47.1) odpowiada liczbie wszystkich 
niepustych podzbiorów zbioru CCijCj. pomnożonej przez liczbę agregowanych 
funkcji mCi,Cj, czyli (|2Cci,cj| — 1)X \C| • (\C| — l)/2, zaś liczba niewiadomych 
(^agr(ól)) wynosi |2C| —1. Zadanie jest nadokreślone i w ogólności nie ma 
rozwiązania, a uzyskanie rozwiązań przybliżonych wymaga zastosowania ko
sztownych obliczeniowo algorytmów optymalizacyjnych ([Quost 2007]).

Rogova [Rogova 1994] i Denoeux [Denoeux 1995] podają inny, bliższy na
szemu podejściu, schemat postępowania w przypadku, w którym klasyfika
tory uważane są za źródła niezależnych przesłanek homogenicznych prze
mawiających „za” albo „przeciw” przynależności badanego obiektu do okre
ślonych klas. Jego punktem wyjścia są konstrukcje funkcji podstawowego

13W formułach: TPRt;:Ca. oznacza odsetek danych testowych klasy Ck sklasyfikowanych 
poprawnie, zaś FNRt;: Ck odsetek danych testowych klasy sklasyfikowanych błędnie. Xu 
i współautorzy ([Xu 1992]) dopuszczają sytuację, w której klasyfikator nie daje rozstrzy
gnięcia w zbiorze C; w tym celu uzupełniają C o dodatkową klasę obiektów „odrzuconych”, 
czyni to możliwym prawdziwość relacji 1 — TPRt;:Ca. — FNRt;:Ca. > 0; por. p. 1.5.
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przypisania prawdopodobieństwa rn^.. zogniskowanych na zbiorach {q} i 
C, kodujących przesłanki „za” przynależnością do klasy q

= sTi:ck, rn?... JC) = 1 - STi:Ck (3.48)

oraz funkcji m^.. zogniskowanych na zbiorach {</} i C, kodujących prze
słanki „przeciw” przynależności do klasy q

"4;: ({c/}) = STi-. , "4;: (C) = 1 - ST;: (3.49)

gdzie wartości s?;... obliczane są na podstawie wyniku klasyfikatora w różny 
sposób, zależny od przyjętej metody. Metoda wyznaczania wartości s?;... 
zastosowana w rozprawie opisana jest na s. 65.

Funkcje rn^.. i s;l składane zgodnie z regułą Dempstera do po
staci separowalnej funkcji wsparcia m?. kodującej finalnie wynik klasyfikatora 
Tt

mSTi = © mTi-.ck © © "4,:^, (3-50)
Ck Cl

W formule (3.50) przyjęto odrębne indeksy sumowania q i q dla podkre
ślenia, że nie jest koniecznym uwzględnianie takiej samej liczby przesłanek 
przemawiających „za”, co przesłanek przemawiających „przeciw” zaliczeniu 
badanego obiektu do danej klasy. Zagregowany wynik zespołu klasyfikato
rów Ti reprezentuje funkcja wsparcia

magr=^mTi (3-51)
Ti

Opisywany schemat postępowania znajduje zastosowanie zarówno w przy
padku klasyfikatorów wieloklasowych, jak i klasyfikatorów binarnych. W 
przypadku klasyfikatorów binarnych Ti = TCijCj. Odpowiednie dla klasyfika
tora TCijCj funkcje wsparcia m^c. c. zwykle konstruowane są przy uwzględnie
niu w (3.50) wyłącznie składników z q, q G {q, c7}, przy czym nie wszystkie 
ze składników, odpowiadających czterem możliwym kombinacjom indeksów 
k i Z, muszą być uwzględniane.

Formuły (3.48) i (3.49) prowadzą do skonstruowania użytecznych funk
cji m® p o ile racjonalnie i trafnie określone są stopnie wsparcia ST{-.Ck i 

jakiego udziela wynik klasyfikatora tezom „za” i „przeciw” przyna
leżności badanego obiektu do poszczególnych klas [Rogova 1994], W ogól
ności należy przyjąć, że aby te stopnie wsparcia można było określić nie
zbędne są odpowiednie specyfikacje obiektów s w poszczególnych klasach 
Ci G C, które mogą być modelowane jako zależności funkcyjne Fc;(s) o 
tej własności, że gdy Fc;(5') > Fc;(s) to uprawnione jest twierdzenie, iż 
Pl(s' G Ci) > Pl(s G q), a w uzasadnionych przypadkach również twierdzenie
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silniejsze, że Bel(s' G cz) > Bel(s G cz). Spełnienie tych warunków pozwala 
przyjmować intuicyjnie, że Pl(s G cz) oraz Bel(s G cz) są rosnącymi funk
cjami Fc;(s). Jeżeli dokonywana ocena stopni przekonania ma wykazywać 
związek z wynikami klasyfikatorów racjonalnym jest by wiązać specyfikację 
FCi z wielkościami na podstawie, których algorytm klasyfikatora przypisuje 
badane obiekty do określonych klas. W przypadku stosowania klasyfikato
rów dyskryminacyjnych specyfikacja FCi może być związana monofoniczną 
relacją z wielkością stanowiącą argument funkcji dyskryminacyjnej klasyfi
katora. W przypadku innych metod klasyfikacji, jako specyfikacja FCi przyj
mowana zwykle bywa jakaś miara podobieństwa lub odmienności względem 
obiektów referencyjnych zdefiniowanych dla poszczególnych klas q. Miara 
ta wyznaczana jest w przestrzeni cech S 3 s (klasyfikacja na podstawie po
równań odległości inter- i intra-klasowych [Mandler 1988], klasyfikacja me
todą &-NN [Denoeux 1995]) albo w abstrakcyjnej przestrzeni wielkości - wag 
- podawanych na wyjściu klasyfikatora (klasyfikacja metodą sieci neurono
wych [Rogova 1994]). Dla klasyfikatorów uczących się podstawą stworzenia 
opisu związków pomiędzy funkcjami przekonania a specyfikacjami FCi muszą 
być zbiory przykładów poprawnie sklasyfikowanych obiektów.

3.4.2.4 Zastosowanie w procedurze selekcji danych Rozważane w 
rozprawie zagadnienie odróżnia się od typowego zadania klasyfikacji tym, że 
nie jest w nim wymagane przypisanie przez klasyfikator obiektu do konkretnej 
klasy Ci G C, lecz wystarczy stwierdzenie, że należy on do podzbioru klas 
akceptowanych C+ albo podzbioru klas dyskwalifikowanych C_.

W tak postawionym zadaniu teoria funkcji przekonania dostarcza dwóch 
naturalnych strategii decyzyjnych. Jedna z nich nakazuje przypisać klasyfiko
wany obiekt do podzbioru klas Cd = argc.e{C c_y max{Bel(C;)}, zaś druga do 
podzbioru Cd = argC;g|C+ c_y max{Pl(C;)}. Strategie te odpowiadają podej
mowaniu decyzji na podstawie analizy strat oczekiwanych: dolnej £* i górnej 
£*, zdefiniowanych formułami (3.32.1) i (3.32.2) na s. 48, obliczanymi przy 
funkcji strat przyjmującej wartości Z(ć/+,<y) = 0 i Z(c/_, cz) = 1 gdy G C+ 
oraz Z(ćZ+, = 1 i / (<7_. a) = 0 gdy G C_

£*(<Z|s) = l-Pl(Cd) (3.52.1)

£*(<Z|s) = 1 — Bel(Cd) (3.52.2)

W tym przypadku minimalizacja wartości £* oznacza wybór rozwiązania w 
największym stopniu domniemywanego, zaś minimalizacja wartości L* wy
bór rozwiązania o najwyższym stopniu przekonania. W ogólności strategie 
(3.52.1) i (3.52.2) nie są sobie równoważne [Denoeux 1995]. Klasyfikacja do
konywana na podstawie arbitralnie przyjętej strategii - porównań wartości 
Bel, PI lub straty oczekiwanej L obliczanej według którejś z wariantowych
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formuł L* < L < L* - staje się tym bardziej obiektywne, im średnio mniejsza 
różnica wartości występuje pomiędzy Bel(C</) a P1(C</).

Jeżeli znaczące prawdopodobieństwo magr przypisane jest bezpośrednio 
zbiorowi C, to należy oczekiwać, iż wartość P1(C</) znacząco przekroczy war
tość Bel(Cd). Natomiast w przypadku gdy magr(C) ss 0, a prawdopodobień
stwo magr pozostaje rozproszone pomiędzy wiele podzbiorów A C C, w tym 
takich, że A C C+ albo A C C_, wzrastają szanse, że rozbieżność pomiędzy 
wartościami Bel(C</) i P1(C</) zmaleje.

Gdy wyniki klasyfikatorów są interpretowane jako funkcje przekonania 
(czy odpowiadające im funkcje bpa) należy liczyć się z wystąpieniem ich 
formalnej sprzeczności. Wystąpienie formalnej sprzeczności wyników klasy
fikatorów agregowanych drogą obliczenia sumy ortogonalnej reprezentujących 
je funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa /// = m1 © m2 ©

• • • © mn, przejawia się jako niezerowa wartość wielkości n

k= mi(Bil)m2(Bi2) • • • (3.53)
Bi, ,Bi2,^,Binęc 

Bi, nBi2n---nB;n=0

występującej w formule (3.27) definiującej sumę ortogonalną, gdzie czynnik 
1/(1 — k) zapewnia normalizację funkcji /// (s. 46). Wartości n ss 1 czy
nią funkcję /// nierelewantną, a w przypadku pełnej sprzeczności n = 1 
nieokreśloną. Lefevre i in. [Lefevre 2002] identyfikują trzy główne źródła po
wstawania formalnego konfliktu uwidaczniającego się jako znaczące wartości 
k. W kontekście agregacji wyników klasyfikatorów można je wskazać jako:

- same klasyfikatory: gdy badany obiekt przypisują one błędnie albo w sposób 
przypadkowy; to drugie ma miejsce gdy obiekt ten nie reprezentuje żadnej z 
klas, do których rozpoznawania dany klasyfikator został skonstruowany;

- modele funkcji przekonania: gdy nietrafnie wiążą, nawet poprawny, wynik 
klasyfikacji ze stopniem wsparcia;

- arytmetyka reguły kombinacji: narastanie wartości k wraz z liczbą składa
nych funkcji mi jest ubocznym efektem działań (3.53), występującym nawet 
wówczas, gdy wartość k wyznaczana dla złożenia par funkcji to; © mj jest 
nieznaczna.

W przypadku agregowania wyników zespołu klasyfikatorów binarnych, 
uczonych na przykładach reprezentantów jedynie dwóch klas, a stosowa
nych do badania populacji wieloklasowej, należy zakładać wystąpienie wszy
stkich trzech wymienionych źródeł konfliktu. Jako metoda uniknięcia for
malnej sprzeczności przesłanek, w literaturze proponowane jest użycie in
nych niż sumowanie ortogonalne © sformułowań reguły kombinacji (por. np. 
[Yager 1987], [Dubois 1988]). Powstające przy użyciu tych reguł kombinacji
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funkcje podstawowego przypisania prawdopodobieństwa nie są jednak unor
mowane, wobec czego nie mogą bezpośrednio posłużyć do obliczania wartości 
strat oczekiwanych. W rozprawie jako sposób ograniczenia stopnia formal
nej sprzeczności przesłanek proponuje się: konstruowanie funkcji wsparcia 
m®. c. wyłącznie na podstawie przesłanek nie prowadzących do konfliktu oraz 
racjonalne zmniejszenie liczby agregowanych klasyfikatorów.

3.4.3 Rozwiązanie proponowane w rozprawie

Uwzględniając uwagi przedstawione w punktach 3.4.1 i 3.4.2, przyjęto by wy
niki klasyfikatorów Tj składających się na procedurę selekcjonującą z danych 
masowych interpretować pod postacią wag ~y; (por. p. 3.2) utożsamianych 
z funkcjami podstawowego przypisania prawdopodobieństwa msT. interpreto
wanymi jako reprezentacja przesłanek. Skonstruowanie tego rodzaju funkcji 
jest mniej kosztowne obliczeniowo niż funkcji przekonania rozumianej jako 
uogólniony rozkład prawdopodobieństwa.

Użyty zostanie schemat postępowania przedstawiony w p. 3.4.2.3. Jego 
punktem wyjścia są konstrukcje (3.48) i (3.49) prostych funkcji wsparcia 
Bel^ kodujących wynik klasyfikatora traktowany jako niezależne prze
słanki przemawiające „za” przynależnością badanego obiektu s do poszcze
gólnych klas Ck

= BelR:cJ5 £ M) = STi-.ck (3.54)

oraz funkcji Bel^.. kodujących wynik jako niezależne przesłanki „przeciw” 
przynależności obiektu s do poszczególnych klas

i W) = (3.55)

Zagadnienie wyznaczenia wartości liczbowych stopni wsparcia ST{-.Ch oraz 
omawia się w dalszej części niniejszego rozdziału.

Z założenia wynik klasyfikatora konstruowanego na podstawie danych 
uczących reprezentujących klasy q i Cj nie będzie bezpośrednio interpreto
wany jako wsparcie udzielane tezom (stwierdzeniom) o przynależności bądź 
nieprzynależności badanych obiektów do klas innych niż te dwie klasy. Za
tem w przypadku klasyfikatora binarnego Tj = TCijCj, przy ograniczeniu inter
pretacji wyników do pary klas {cz, c7}, rozważane są funkcje podstawowego 
przypisania prawdopodobieństwa zdefiniowane formułami (3.56) (zgodnie z
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3.29 na s. 47)

przesłanki „za” 

teza S G C-k G A/ J

przesłanki „przeciw” 

teza s 0 {q}, q G {ct, Cj}

m ({C^}) — SCi,Cj:nr — SCi,Cj: Ck
(3.56)

rrr C ) = 1 -s ,cj: c/> c;,c^: —>ci C )=1-sci,cj:^ci

Ci,cj:^ci

m

A ) = 0

dla pozostałych A C C
mSCi,Cj^cS. A ) = °

dla pozostałych A C C

Funkcje msc. k i msc. c.^Cl są składane zgodnie z regułą Dempstera do 
postaci reprezentującej łączny wynik klasyfikatora. Formuła (3.50) podana 
na s. 55 przyjmuje w tym przypadku postać

m s ® m® ® (m® ® m® (3.57)

Racjonalne jest pominięcie części składników w formule (3.57). Miano
wicie rozważając wzajemne relacje między poszczególnymi przesłankami za
kodowanymi jako składniki sumy ortogonalnej (3.57) zauważamy, że uwzglę
dnianie jednocześnie przesłanek wspierających prawdziwość tez przeczących 
sobie wprost: s G {cz} A s 0 {cz} lub s G {cj} A s 0 {cj}, powoduje, że:

- jeżeli badany obiekt jest z dużą wiarygodnością rozpoznawany jako reprezen
tant jednej z klas {c^ Cj}, a stosowany model interpretacji wyników adekwat
nie wiąże wyniki klasyfikatora ze stopniami wsparcia sCijCj.:c; oraz sc. . _,c.,
to jedna z tych wielkości musi mieć wartość bliską 1, a druga 0; w efekcie dla 
jednej ze składanych funkcji będzie zachodzić ...^(C) ~ 1, funkcja taka nie 
wnosi istotnych informacji do wnioskowania;

- jeżeli wynik klasyfikacji nie jest jednoznaczny - klasyfikator jest niskiej ja
kości, analizuje obiekt w odniesieniu, do którego nie jest kompetentny lub 
nieadekwatnie wiązane są jego wyniki z przyznawanymi stopniami wsparcia 
- wówczas każdej z tych dwóch przeczących sobie przesłanek, przyznany zo
stanie znaczący stopień wsparcia sCijCj.:c; ~ sc;jCj.. _,c;, co czyni powstającą 
funkcję ms^ nierelewantną.

Podobnie, uwzględnienie w formule (3.57) składników kodujących zna
czenie przesłanek s G {<',} A s 0 {cj} lub s 0 {c,} A s G {cj} doprowadzi 
do powstania analogicznych jak opisane powyżej efektów tyle, że na eta
pie agregowania wyników poszczególnych klasyfikatorów tworzących zespół. 
Mianowicie, w sumowaniu ortogonalnym: C2 © • • • mSck,Ci © • • • mSCi,c3 ©
' ' ' mcj ci © ' ' ' mc„_i w którym k <i < j <1, konfrontowane są przesłanki 
s E {cj} A s 0 {q} oraz s G {cj} A s 0 {cj}.
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Wobec powyższego, racjonalnym jest by ograniczyć rozważania do moż
liwości, w których w formule (3.57) uwzględniane są wyłącznie pary składni
ków, kodujących przesłanki

■S E {c;} A s E {cj jako:

lub

///,

///,

(3.58.1)© m

s {q} A s 0 {cj} jako: = m„ © ms (3.58.2)

Powstające w ten sposób funkcje zogniskowane są na zbiorach

{<a}i {©}, C (3.59.1)

: W. te). {«!.<%}. C (3.59.2)

Porównanie powyższych list podzbiorów uzasadnia przyjętą nomenklaturę, 
zgodnie z którą podejście, w którym powstała funkcja mt”cc.s nazywać będziemy 
inkluzywnym (inć), a podejście prowadzące do powstania funkcji m^ccs - eks
kluzywnym (exc). Ponieważ Bel®, (s 0 {<©}) = 1 — Pi®, (s G {<©}) podejścia 
inkluzywne i ekskluzywne odpowiadają sytuacjom, w których ten sam wy
nik klasyfikatora interpretowany jest albo ze stanowiska uprawniającego do 
formułowania silnych twierdzeń o charakterze przekonania Bel®. (s G {<©}), 
albo ze stanowiska ostrożnego, w którym dopuszczane są jedynie słabsze 
twierdzenia o charakterze domniemania PI®. (s G {<y}).

Analizując rozkład elementów ogniskowych prostych funkcji wsparcia (3.56) 
zauważamy, iż przy obliczaniu sumy ortogonalnej mt”cc.s = m®. . © msc. c..c.
konflikt przesłanek wyrażony wielkością k, zdefiniowaną przez (3.53) na s. 57, 
wynosi n = sCijCj.:c; • sCijCj.:Cj. > 0, jako że {cz} PI {c7} = 0. Natomiast sumo
wanie ortogonalne prostych funkcji wsparcia tworzonych w podejściu eksklu
zywnym '©,©7 = cj-^cj Rie ro(izi konfliktu; w ich przypadku
n = 0. Wielkość k, potencjalnie niesie pewną informację - wysoka wartość n 
może oznaczać, że bieżąco analizowany obiekt nie jest reprezentantem żadnej 
z dwóch klas na podstawie, których powstał dany klasyfikator. W podej
ściu inkluzywnym normalizacja funkcji mt”cc.s czynnikiem 1/(1 — k) 1 tę 
informację zaciera 14. Natomiast podejście ekskluzywne dostarcza nieskom
plikowanej obliczeniowo intuicyjnej metody, w której wykluczenie możliwości

14By tę informację wykorzystać i jednocześnie zapewnić unormowanie funkcji pod
stawowego przypisania prawdopodobieństwa, w literaturze proponowane są różne spo
soby wykorzystania wielkości u do wyznaczenia: współczynników relewantności (wag 
istotności) poszczególnych klasyfikatorów binarnych do bieżąco analizowanych danych 
(Quost i in. ([Quost 2007])), lub współczynników dyskontujących (ang. discounting; 
[Shafer 1976] ss. 251-255) funkcję przekonania. W większości przypadków metody te są 
kosztowne obliczeniowo.
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przynależenia badanego obiektu zarówno do klasy q jak i cj, jest interpreto
wane nie jako konflikt /;>(). ale jako niezerowe wsparcie dla tezy, iż badany 
obiekt jest reprezentantem którejś z klas w zbiorze {q, Cj}.

Zagregowany wynik zespołu klasyfikatorów TCijCj reprezentowany jest funk
cją podstawowego przypisania prawdopodobieństwa magis obliczaną odpowie
dnio do przyjętego podejścia jako

•C! = © >CV (3.60.1)
{c;,cj}cC, i<j

lub

"C’ = © (3.60.2)
{ci,Cj}cC,i<j

Sumowanie ortogonalne w (3.60.1) i (3.60.2) agreguje wyniki zespołu zło
żonego z klasyfikatorów binarnych separujących wszystkie różne pary klas 
diagnostycznych T,.,t : C C,i<j. Przy tym założeniu, teza o przy
należności obiektu do każdej z klas (odpowiednio o nieprzynależności) jest 
wspierana przez tyle samo przesłanek, aczkolwiek zazwyczaj w różnym stop
niu. W praktyce jednak uwzględnienie wszystkich testów TC{tCj może jakość 
selekcji danych obniżyć. Mianowicie w zespole złożonym z |C| • (|C| — l)/2 
klasyfikatorów binarnych TC{tCj C C,i <j używanym do selekcjono
wania populacji zawierającej reprezentantów wielu klas q EC,k i,k J, 
każdorazowo jedynie |C| — 1 klasyfikatorów ma faktyczne kompetencje do 
analizowania nowego obiektu. Ponadto, niezależnie od jakości i faktycznych 
kompetencji indywidualnych klasyfikatorów, formalny konflikt przesłanek na
rasta wraz z liczbą składników sumy ortogonalnej. Zatem dokładność selekcji 
danych na podstawie wartości funkcji ma * może zmaleć wraz ze wzrostem 
liczby klasyfikatorów tworzących zespół.

W zagadnieniach takich jak rozważane w rozprawie wstępne selekcjonowa
nie z danych masowych, w którym klasyfikacja diagnostyczna C ma charakter 
pomocniczy, a istotny jest jej binarny podział na podzbiory C = {C+,C_}, 
odpowiadający kategoryzacji decyzyjnej 'D = {d+, d_}, nie wszystkie spośród 
klasyfikatorów TC{tCj dostarczają równie istotnych informacji. Mianowicie wy
nik klasyfikatora TC{tCj dokonującego szczegółowych rozróżnień w obrębie jed
nej klasy decyzyjnej, czyli gdy {q, cj} C C+ albo {q, cj} C C_, nie przekłada 
sie wprost na decyzję o akceptacji albo dyskwalifikacji danych. Warto zatem 
rozważyć konstruowanie zespołów złożonych wyłącznie z klasyfikatorów TC{tCj 
separujących klasy diagnostyczne należące do przeciwstawnych klas decyzyj
nych TC{,Cj : Ci E C+, Cj E C-. Zespoły te będą mniej liczne (|C+| • |C_| w 
porównaniu z |C| • (|C| — l)/2), dzięki czemu zmniejszy się degradacja funkcji



62 Rozdział 3. Proponowana metoda selekcji

magr wynikająca z liczby składników sumy ortogonalnej, której jest ona wy
nikiem. Obniży się też koszt obliczeniowy agregowania wyników zespołu na 
etapie eksploatacji zespołu klasyfikatorów. Funkcje ma * kodujące wyniki ta
kich ograniczonych zespołów klasyfikatorów, potencjalnie nie umożliwią wia
rygodnej separacji obiektów w obrębie klasy decyzyjnej C+ lub C_, nie zawsze 
jest to jednak konieczne. Szczegółowe i wiarygodne wartościowanie hipotez 
o przynależności nowego obiektu do konkretnych klas q może mieć znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji końcowej na podstawie porównań wartości straty 
oczekiwanej £, gdy błędne zdyskwalifikowanie lub zaakceptowanie pewnego 
rodzaju obiektów pociąga za sobą szczególnie wysokie straty. Tzn. gdy wy
różniane są pewne klasy diagnostyczne q G C+, dla których funkcja strat 
Z(c/_, cz) c^i G C_|_, analogicznie q G C_: Z(cZ_|_, cz) l(d+,Cj),
Cj^i G C-. Wartościowanie hipotez o przynależności do klas diagnostycznych 
może też stanowić cenną wskazówkę do rozpoczęcia dalszej skomplikowanej 
interpretacji danych sklasyfikowanych jako C+ 15. Gdy nie występują tego 
rodzaju potrzeby, efektywną selekcję danych powinny zapewnić zespoły o 
zmniejszonej liczbie klasyfikatorów.

W rozprawie, funkcje i wielkości związane z konstrukcją zespołu złożonego 
z klasyfikatorów separujących wszystkie pary klas {cz, c7} C C,i < j ozna
czane będą indeksem uni - zespół uniwersalny. Natomiast funkcje i wielkości 
odnoszące się do zespołu złożonego wyłącznie z klasyfikatorów separujących 
klasy diagnostyczne należące do przeciwstawnych klas decyzyjnych q G C+, 
Cj G C- oznaczane będą indeksem sel - zespół selekcjonujący. Cztery roz
ważane warianty funkcji bpa interpretujących (kodujących) wyniki zespołu 
klasyfikatorów definiują poniższe formuły

r^tnc s _ /T\ . ^tnc s
"''uni {ci .Cj } CC. /< / rrici,cj

mwc s _ /T\ . mwc s
"''uni {ci .Cj } CC. /< / "lci,cj

inc s _ zt\ ^inc s
msei ~ WCiec+,CjeC- mci,cj

rriexc s _ zt\ rntic s
msei ~ WCiec+,CjeC- mci,cj (3.61)

gdzie: gdzie:
fyy-.tnc S --- T7O S ćT\ ryyj S
mCi,Cj — mCi,Cj-.Ci fcp ma,Cj-.Cj

ry-y. €XC S --- ry-y. S GTh yyi S

Funkcje msagr G s m^ni si s} Rie niają znaczenia roz-
kładu prawdopodobieństwa (uogólnionego) na C. Zgodnie z przyjętą inter
pretacją reprezentują one przesłanki i, zgodnie z formułą (3.24) na s. 45, 
mogą one posłużyć jedynie do aktualizacji pewnej apriorycznej (uogólnio
nej) funkcji prawdopodobieństwa i uzyskania pewnej nowej (uogólnionej)

15Na użyteczność takich informacji w systemach wykrywających wtargnięcia do sieci 
komputerowych wskazują autorzy pracy [Kelly 2006].



3.4 Agregacja wyników zespołu klasyfikatorów 63

funkcji prawdopodobieństwa i skojarzonego z nią podstawowego przypisa
nia prawdopodobieństwa m'. Funkcje msagr mogą jednak być bezpośrednio 
używane do wyznaczania wartości straty oczekiwanej Low(di |s). Mianowi
cie m'(A) oc m® (A), a struktura formuły (3.40) ze s. 50 pozwala nieznane 
współczynniki proporcjonalności włączyć formalnie do specyfikacji funkcji 
strat, której wartości l(di,Cj) są stałymi podlegającymi dostrajaniu podczas 
testowania gotowej procedury selekcjonującej.

Funkcje s i rri^f s ogniskują się wyłącznie na zbiorach jednoelemen- 
towych {cj} oraz C, zaś w przypadku funkcji s i mes%i s masa praw
dopodobieństwa jest rozłożona pomiędzy wiele podzbiorów A C C o róż
nych licznościach 1 < |A| < |C| oraz zbiorze C. Większa liczba elementów 
ogniskowych funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa m®gr, 
sprzyja zmniejszeniu średniej rozpiętości pomiędzy obliczanymi na ich pod
stawie wartościami funkcji Bel®gr(Cd) i PI® (Cj). W konsekwencji, zgodnie 
z argumentacją przedstawioną na s. 57, funkcje s i mes%i s potencjal
nie mogą zapewnić większy obiektywizm podejmowanych na ich podstawie 
decyzji niż funkcje s i rri^f s.

Omówienia wymaga też wzajemna niezależność funkcji rri^.c..^ kodu
jących wyniki poszczególnych testów TC{tCj. Reguła kombinacji Dempstera 
jest logicznie poprawna, o ile agreguje przesłanki pozyskane z niezależnych 
źródeł. Fakt, iż w proponowanym rozwiązaniu wszystkie testy w zespole 
analizują ten sam wektor cech s nie wyklucza jednak poprawności kombino
wania ich wyników zgodnie z regułą Dempstera. Mianowicie, każdy z testów 
powstał na podstawie odmiennego zbioru uczącego skutkiem czego podczas 
analizy nowych danych należy oczekiwać niezależności błędów popełnianych 
przez każdy z testów, co uprawnia do stosowania reguły Dempstera w celu 
łącznej interpretacji ich wyników ([Dempster 1967] ss. 335-338).

Podstawowym warunkiem użyteczności proponowanej metody agregowa
nia wyników zespołu klasyfikatorów jest powiązanie stopni wsparcia sC{tCj.Ck 
oraz sCijCj.:-,C; z wielkościami uzyskiwanymi na wyjściach klasyfikatorów TC{tCj, 
lub wielkościami używanymi pośrednio w ich algorytmach. Jak przedsta
wiono to na s. 56, by takie stopnie wsparcia można było określić niezbędne 
są odpowiednie specyfikacje FCijCj:Ck (s), q G {q, cj} klasyfikowanych obiek
tów oraz funkcja /(•), takie, że po uzyskaniu wyniku klasyfikacji dla dwóch 
dowolnie wybranych obiektów s i s' reprezentujących klasę q, teza, iż s G Q 
powinna otrzymać wsparcie sCi,Cj.Ck = /( FCi,c-:Ck(s)), a teza s' G Q odpo
wiednio wsparcie s'c Ck = /( FCi,c-:Ck(s'}), przy czym musi być spełniona 
zależność

Jeśli FCijC-:Ck{s ) > FCi,Cp Ck (s) to sCi,cj:ck > Sci,cj:ck (3.62)
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W p. 1.3 wskazano dwuklasową maszyną SVM jako szczególnie odpowie
dnią do implementacji klasyfikatorów TCijCj przy selekcjonowaniu z danych 
masowych. Wtedy, odpowiednią specyfikację FCijCj.:cs,(s) i jej związek /(•) ze 
stopniem wsparcia sC{tCj.Ch można podać przez analogię do opisanego na s. 21 
modelu, który zaproponował Platt ([Platt 2000]).

W modelu Platta prawdopodobieństwo, że sklasyfikowany maszyną SVM 
obiekt s o wektorze cech s faktycznie należy do klasy oznaczonej etykietą 
y = +1 opisywane jest zależnością logistyczną wielkości p(s) dyskryminowanej 
funkcją sgn w formule (1.10) decyzyjnej maszyny SVM podanej na s. 19. 
Przyporządkowując umownie klasom diagnostycznym standardowe etykiety 
maszyny SVM jako {<y, c7} = {+1, — 1}, w modelu Platta

P(s G {g}|s) w /(p(s); (3,5) =
1

1 + exp[/3(p(s) - J)]
(3.63)

Występujące w (3.63) parametry (/3,J) dobierane są na podstawie zbioru 
danych uczących maszyny SVM, zwierającego przykłady z obu separowanych 
klas Ci i cr

Jeśli uznać, że wartość prawdopodobieństwa a posteriori P(s G {<y}|s) 
jest wielkością adekwatną do wyrażenia stopnia wsparcia sCijCj.:c; tezy, że ba
dany obiekt s jest reprezentantem klasy q, wówczas p(s) oraz zależność (3.63) 
mogą pełnić odpowiednio role: poszukiwanej specyfikacji FCijCj.:c;(s) i modelu 
jej związku /(•) ze stopniem wsparcia sCijCj.:c;. Model taki ma dwa parame
try /?, 8 dobierane empirycznie na podstawie zbioru danych uczących. W 
odróżnieniu od modelu Platta, uwarunkowania rozważanego w rozprawie za
stosowania wymagają, by odpowiednie parametry były dobierane całkowicie 
niezależnie od procesu uczenia klasyfikatorów SVM, dla każdej z klas q i Cj 
osobno, bez zakładania istnienia związku P(s G {<y}|s) + P(s G {cy}|s) = 1.

W proponowanym w rozprawie rozwiązaniu wielkość p jest traktowana 
jako zmienna losowa, natomiast stopnie wsparcia sCijCj.:c; modelowane są 
jako funkcje wartości funkcji /(/?) równej dystrybuancie gęstości rozkładu 
tej zmiennej losowej. (Zmienna losowa p przyjmuje wartości w zbiorze liczb 
rzeczywistych; jej wartości p = p(s) są funkcją wielowymiarowej zmiennej 
losowej opisującej rozkład danych w przestrzeni S). Jako, że rozkład gęstości 
zmiennej p nie jest znany a priori, jego dystrybuanta będzie przybliżana przez 
dystrybuantę empiryczną cdfCijCj.:Ci wyznaczoną na podstawie reprezentatyw
nego zbioru przykładów obserwacji s obiektów s z klasy q. Dla uproszczenia 
dystrybuanta empiryczna zostanie wyrażona przez funkcję cdfCijCj.:Ci dopaso
waną do unormowanych histogramów wielkości p(s) otrzymanych ze zbiorów 
przykładów. Przez analogię do modelu Platta proponowana jest postać logi
styczna

1
1 + exp[/3CijC.:c;( p - 8Ci,Cj:Ci ) ]

(3.64)cdfCi)Cj.:Ci(p) =
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Powstawanie omawianych funkcji ilustrują części A i B rys. 3.1. Istotne 
jest by odpowiednie dystrybuanty empiryczne były wyznaczane na podsta
wie zbiorów przykładów, w których zachowane zostały rozkłady cech P(S|s G 
{cz}) spodziewane dla rzeczywistych danych. Wskazanym jest też by zbiory 
te nie zawierały wspólnych elementów ze zbiorami użytymi do skonstruowa
nia klasyfikatora SVM.

Jest sprawą umowną, która z klas {cz, c7} otrzyma w maszynie SVM 
etykietę y = +1,. Stąd, specyfikację FCijCj:Cj (5) dla klasy cj, która w kla
syfikatorze SVM zgodnie z umową jest reprezentowana etykietą y = — 1, 
można modelować analogicznie, zastępując w (3.63) wartość p przez — p. 
Tezie przemawiającej „przeciw” przynależeniu obiektu s do klasy q będzie 
przyznawany stopień wsparcia równy sc. Cj.: _,c. = 1 — sCijCj.:Ci; analogicznie
Sci,cj'. —*cj 1 $ci,cj:cj •

Otrzymane według opisanych powyżej zasad wartości stopni wsparcia wy
rażane są poprzez wartości dystrybuanty empirycznej cdfCijCj.:Ci(p) oraz od
powiednio cdfCijCj.:Cj. (p) zgodnie z formułami

interpretacja inkluzywna interpretacja ekskluzywna

s — cdf^CA .CA •. CA LUi <• = 1 — cdfr (3.65)

óc- c-;c- — 1 — cdfc- c :c- s — cdf

Każda z funkcji cdfCijCj:Ci i cdfC{,Cj.Cj ma dwa parametry. W efekcie klasyfika
tor TC{,Cj charakteryzowany jest przez zbiór czterech dobranych empirycznie 
parametrów ((J3ci,Cj:c;, SCi,Cj(J3ci,Cj:Cj, SCi,Cj:c.)).

Rys. 3.1 ilustruje proponowaną metodę aproksymowania dystrybuant em
pirycznych gęstości rozkładu zmiennej losowej p funkcjami cdfCi,Cj.Ck oraz ich 
związki (3.65) z wartościami stopni wsparcia sC{tCj.Ck i sC{tCj.-,Ck dającymi pod
stawę konstrukcji funkcji msc. k oraz m®. _,Cfe, odpowiednio dla q q i 
Ck = cr Na rys. 3.1 przedstawiono również wykresy funkcji kodujących 
wynik klasyfikatora TC{tCj dla podanej przezeń wartości p. W ujęciu inklu
zywnym rrit”cc.s = msc. c . © msc. c..c. (3.58.1) oraz w ujęciu ekskluzywnym 

= (3.58.2). Funkcje zogniskowane są na właści
wych dla nich podzbiorach C (3.59.1 i 3.59.2).
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p0 — 0.01 Po p0 + 0.01
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p0 — 0.01 Po p0 + 0.01

Rys. 3.1: Kodowanie wyniku klasyfikatora SVM separującego klasy Ci i cj; w in
deksach pominięto człon „c;, Cj A - unormowane histogramy rozkładu wielkości 
p stanowiącej argument funkcji decyzyjnej ?/=sgn(p — p0) klasyfikatora SVM; B 
- funkcje logistyczne cdfCj, aproksymujące dystrybuanty gęstości rozkładów p; C, 
E - wartość stopnia wsparcia sCk oraz odpowiednio s-,Ck obliczone na podstawie 
cdfCj,, dla Ck = Ci i = cj; D - funkcja m kodująca wynik w ujęciu inkluzywnym 
na podstawie sCk', F - funkcja m kodująca wynik w ujęciu ekskluzywnym na pod
stawie s-,cj,- Wartości k na D oraz m(C) na F wyolbrzymiono; wykorzystano dane 
analizowane w rozdziale 4
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3.5 Redagowanie zbiorów uczących

W przyjętym w rozprawie podejściu podstawę logiczną konstrukcji zespołu 
klasyfikatorów daje klasyfikacja diagnostyczna C. Stosownie do niej powinna 
powstać odpowiednia kolekcja zbiorów danych {ZCl, ZC2,. . . , ZCL} spośród, 
których każdy ZCi zawiera przykłady obiektów wyłącznie jednej z klas q G 
C. Zbiory danych uczących dla klasyfikatora TCijCj tworzyć będą sumy par 
zbiorów {ZCi U ZCj}.

Klasyfikacja diagnostyczna podlega optymalizacji. Powinna gwaranto
wać, by liczność zbiorów {ZCi U ZCj} pozwalała konstruować klasyfikatory 
TCi)C. przy dopuszczalnej wielkości obliczeń, a jednocześnie by każdy ze zbio
rów ZCi zawierał dostateczną liczbę przykładów, by wyczerpująco odzwier
ciedlać rozkład cech P(S|cz). Ponadto pożądane jest by wszystkie zbiory 
ZCi były w przybliżeniu równoliczne, co zapobiegnie powstawaniu obciążeń 
klasyfikatorów TC{tCj uczonych na podstawie połączeń zbiorów {ZCi U ZCj}.

Klasyfikacje diagnostyczne wynikają z probabilistycznych modeli teore
tycznych scharakteryzowanych na s. 22, ukazujących daną selekcjonowaną po
pulację jako mieszaninę (1.13) podpopulacji T7 = {śP+,.77-} = {/l, /2, • • • , fn}- 
Teoretyczne kategoryzacje mogą być jednak zbyt szczegółowe, by w praktyce 
używać ich bezpośrednio jako klasyfikacji diagnostycznych. Prowadziłyby 
one do zbyt licznych zespołów testów. Zatem w ogólności, jeśli J- = {/&} 
jest kategoryzacją wprowadzoną w probabilistycznym modelu teoretycznym 
P(77, S), to wówczas użyteczna klasyfikacja diagnostyczna C = {C+,C_} = 
{ci, c2,. . ., cl} może powstać tak, by każda z klas q G C± odpowiadała pew
nemu podzbiorowi klas G rozłącznemu z podzbiorami reprezentu
jącymi pozostałe klasy Cj G C, j yf i. Nie wyklucza to możliwości, by 
ci = {/&}• Prawdopodobieństwo wystąpienia w populacji reprezentantów 
klasy diagnostycznej q oraz rozkład warunkowy ich cech wynoszą odpowie
dnio

P(Ci)=£P(A) oraz P(S|G)= £ P(A)-P(S|A) (3.66)
fk£ci fk£ci

przy zachowaniu unormowania P(cz) = 1.
Klasyfikacja diagnostyczna C gwarantowałaby skonstruowanie najdokła

dniejszych (przy danym zestawie cech S) klasyfikatorów separujących pary 
klas cz-,Cj, jeśli zostałaby zaprojektowana tak by rozkłady warunkowe cech 
P(S|cz) i P(S|cj) nakładały się na siebie w jak najmniejszym stopniu 16. Prze
analizowanie wariantów łączenia klas w nadklasy q, tak by rozkłady wa-

16Kryterium takie wskazuje [Sobczak 1985] ss. 62-99. Jest ono adekwatne dla rozważa
nych zagadnień, gdyż można go użyć a priori przed skonstruowaniem klasyfikatorów. Sto
pień nakładania się rozkładów prawdopodobieństwa pozwalają ocenić odpowiednie miary 
statystyczne.
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runkowe cech P(S|cz) i P(S|cj) nakładały się na siebie w jak najmniejszym 
stopniu może okazać się zadaniem kosztownym obliczeniowo. Dlatego można 
rozważyć posłużenie się wiedzą teoretyczną w danej dziedzinie, i przyjąć, 
że dane kreowane przez mechanizmy o zbliżonej naturze fk2 powinny
odznaczać się zbliżonymi rozkładami cech P(S|/fc1) ~ P(S|/&2), i odwrot
nie, odbiegające od siebie mechanizmy powinny przejawiać się odmiennymi 
cechami w przestrzeni S.

Jeśli zamierzeniem jest zbudowanie zespołu selekcjonującego sel (3.61), 
w którym klasyfikatory TC{tCj separujące klasy {cz, c7} : Q,Cj G C+ lub 

G C- nie są wykorzystywane, to dążenie by klasyfikacja diagnostyczna 
zapewniała dobrą separację każdej pary klas {cz, c7} C C, nie jest celowe. 
W tym przypadku wystarczającym jest by średnie zróżnicowanie cech pomi
ędzy klasami w parach {<y, Cj} : q G C+ , Cj G C- było większe niż w parach

: Ci,Cj £ C+ lub Ci,Cj £ C-.

W zagadnieniach selekcjonowania danych o szczególnie wielkim rozmia
rze, połączonym z dysproporcjami prawdopodobieństw wystąpień zarówno 
klas jak i cech w klasach, pożądanym może być zbudowanie zbiorów przykła
dów ZCi o charakterze minimalnej reprezentacji danych, omówionej w p. 1.2. 
Zminimalizowanie reprezentacji dodatkowo zmniejszy koszt obliczeń niezbęd
nych do optymalizacji klasyfikatorów, a ponadto może zapewnić kompensację 
niezrównoważenia klas i cech występujących w rzeczywistej populacji. Po
niżej zaproponowano procedurę redagowania zbiorów uczących, redukującą 
liczbę ich elementów przy jednoczesnej dbałości by zawarte w nich przykłady 
reprezentowały pełną różnorodność klas i cech. Metoda przewidziana jest do 
stosowania w zadaniach, w których dostępna jest (praktycznie) nieograni
czona liczba przykładowych danych.

Punktem wyjścia proponowanej metody redagowania zbiorów (danych) 
uczących jest skwantowanie przestrzeni cech S, czyli przedstawienie jej jako 
skończonej sumy rozłącznych podzbiorów [s&], z których każdy będzie iden
tyfikowany przez wektor referencyjny s&, tak by S = Ufc[sfc]- Jeśli podstawą 
klasyfikowania danych są porównania z przykładami, to racjonalnym jest po
stępowanie by, obiekty o podobnych cechach przypisywać do tej samej klasy. 
Utożsamiając podobieństwo z bliskością punktów w przestrzeni cech, repre
zentatywny dla danej klasy q zbiór przykładów ZCi można stworzyć umie
szczając w nim po jednym reprezentancie każdego stwierdzonego w oryginal
nym zbiorze przykładów związku ([s&], /j) dla każdej klasy fj £ Ci, niezależnie 
od faktycznego rozkładu prawdopodobieństw P([s&], /)) oraz P(/j). Wyboru 
reprezentantów można dokonać losowo z oryginalnych zbiorów danych. W 
skonstruowanych tą drogą zbiorach przykładów ZCi nie zostaje wyróżniona 
żadna klasa fj czy kombinacja cech [s&]. Odpowiadają one próbom pobiera
nym z mieszaniny podpopulacji, w której P(/j) = const oraz P(S|/j) = const
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w obrębie nośnika rozkładu cech podpopulacji f3.
By poddawanie zbiorów redagowaniu było racjonalnym, koszt związanych 

z nim obliczeń musi mieścić się w założonych granicach. W rozprawie do 
kwantowania przestrzeni cech na podstawie analizy zbiorów przykładów pro
ponuje się zastosowanie samoorganizujących się map Kohonena (ang. Self- 
Organizing Maps (SOM)), [Kohonen 1990]. W praktyce, koszt obliczeniowy 
tej metody jest niższy od kwadratowego względem liczby przykładów.

Węzły wytrenowanej sieci Kohonena {si, s2,. . ., s„} są wektorami w prze
strzeni cech S = {sfc}, rozmieszczonymi tak, by w ich otoczeniu znajdowały 
się wektory odpowiadające przykładom. Gęstość węzłów sieci w S jest pro
porcjonalna do gęstości rozkładu danych P(S) [Carreira 1997]. Mapa SOM 
aproksymuje nośnik rozkładu populacji i jednocześnie wyznacza granice ko
mórek [sjt] jego kwantowania. Komórką [s&] nazywany jest tu obszar prze
strzeni otaczający węzeł sieci s&, zawierający wszystkie punkty w S leżące 
bliżej tego węzła niż któregokolwiek z pozostałych węzłów Sj, j yś k. Część 
komórek pozostaje przy tym nieograniczona. Nie stanowi to jednak prze
szkody formalnej, ponieważ nie będą na nich estymowane gęstości rozkładów. 
Sieć Kohonena kwantuje przestrzeń w sposób efektywnie dopasowany do kon
kretnych danych. Każda z komórek otaczających węzeł wytrenowanej sieci 
powinna zawierać zbliżony odsetek ogólnej liczby przykładów. Tym samym 
nie powinny powstawać komórki puste. Nierównomierny podział przestrzeni 
zwykle pozwala osiągnąć tę samą średnią dokładność odtworzenia kwantowa
nych wielkości, przy wprowadzeniu mniejszej liczby komórek niż w przypadku 
kwantyzacji równomiernej [Sobczak 1985]. Porównanie zasad obu sposobów 
kwantowania przestrzeni przedstawia rys. 3.2.

Liczbę węzłów sieci należy dobrać w konkretnym zagadnieniu tak, by 
teoretycznie umożliwiła ona osiągnięcie w skwantowanej przestrzeni S iden
tyfikacji obiektów równie szczegółowej, jak nominalnie zapewniona przez sto
sowane w danym zagadnieniu techniki pomiarów i obserwacji o skończonej 
rozdzielczości 17.

W populacji o zróżnicowanych cechach, pewne ich kombinacje mogą zo
stać uznane za typowe. Kryterium oceny czy dany wektor cech s jest ty
powy w podpopulacji fi powinno wynikać z własności rozkładu prawdopo
dobieństwa warunkowego P(S|/j). Gdy rozkłady te nie są znane a priori, 
odpowiednie kryterium może wiązać się ze statystyką podlegającą estyma
cji na podstawie zbiorów przykładów W rozprawie przyjęto by wektor 
cech s uznawać za typowy w podpopulacji o ile spełniony jest waru
nek P(s|/Z) > P(S|/;), gdzie P(S|/;) oznacza średnią wartość dyskretnego 
rozkładu P(S|/j), S = Ufc[sfc]- Zatem typową będzie kombinacja cech obser-

17W praktyce zapewnienie równie dokładnej identyfikacji zwykle nie będzie możliwe, ze 
względu na to, że przekształcenie kwantujące podlega ograniczeniom opisanym na s. 16.
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Rys. 3.2: Kwantowanie wielowymiarowej przestrzeni cech S: równomierne (po le
wej) oraz nierównomierne za pomocą jednowymiarowej sieci Kohonena, mapującej 
dane o pewnym rozkładzie w S (po prawej); przedstawione dane zostały wygene
rowane komputerowo

wowana średnio częściej niż należałoby oczekiwać gdyby wystąpienie każdej 
z kombinacji było równie prawdopodobne. Średnia P(S|/J = 1/ę, gcłzie 
q oznacza liczbę komórek [s^] składających się na nośnik rozkładu P(S|/J. 
Wielkość q może być przybliżona przez liczbę q komórek o niezerowej zawar
tości w histogramie P(S|Z/;) aproksymuj ącym rozkład P(S|/J, zbudowanym 
na podstawie zbioru przykładów Zf;. Średnia P(S|/J jest też w pewnym 
stopniu niezależna ocł konkretnej realizacji kwantyzacji przestrzeni S. Mia
nowicie, różne realizacje sieci Kohonena o jednakowej liczbie węzłów, po
winny dzielić zbiór uczący (trenujący) równomiernie pomiędzy komórki, a 
ich węzły powinny lokalizować się w skupieniach przykładowych wektorów, 
czyli zawsze w tych samych obszarach przestrzeni S. W rezultacie, w każ
dej realizacji sieci kwantującej przestrzeń obserwacji S, przykłady zawarte w 
Zf; będą zajmować zbliżoną liczbę komórek ę, zatem stosunek \Zf;\/q będzie 
przyjmował zbliżone wartości, a wektor uznawany za typowy w jednej z rea
lizacji kwantyzacji przestrzeni, z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się 
wśród wektorów uznanych za typowe w innych realizacjach. Usunięcie ze 
zbiorów danych uczących wektorów o cechach nieuznanych za typowe prowa
dzi cło standaryzacji zbiorów uczących.

Stosując opisaną powyżej metodę redagowania zbiorów uczących w roz
prawie proponuje się by klasyfikatory SVM powstawały na podstawie zbio
rów zawierających wyłącznie przykłady o cechach typowych, natomiast by 
cło walidacji wersji maszyn SVM służyły zbiory zawierające również wektory, 
które nie zostały uznane za typowe. Rozkłady cech w zbiorach przykładów 
zredagowanych dla potrzeb skonstruowania klasyfikatora SVM przedstawia
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rys. 3.3.

Rys. 3.3: Rozkład przykładowych danych 
pomiędzy komórki nierównomiernie skwan- 
towanej przestrzeni cech: obszar zacienio- 
wany - rozkład przykładów w oryginalnym 
zbiorze odzwierciedlającym własności sta
tystyczne populacji; linia pogrubiona - roz
kład przykładów w zbiorze uczącym; linia 
szara - rozkład przykładów w zbiorze wa- 
lidacyjnym. Kolejność przedziałów histo
gramów odpowiada numeracji węzłów sieci 
Kohonena, przedstawionej na rys. 3.2

Uczenie maszyn SVM na zbiorach zawierających wyłącznie przykłady ty
powe, a walidowanie ich wersji na zbiorach pełniejszych, powinno prowadzić 
do wyboru wersji maszyn, które lepiej uogólniają zbiór uczący. Można przy
puszczać, że tak wybrane wersje maszyn SVM będą mieć też większą zdolność 
poprawnego reagowania na nowe obiekty o kombinacjach cech, które w ogóle 
nie wystąpiły wśród przykładowych danych.
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Rozdział 4

Analiza własności 
zaproponowanej metody

Własności zespołów klasyfikatorów konstruowanych proponowaną w rozpra
wie metodą zbadano analizując zbiór danych Abalone, zaczerpnięty z bi
blioteki UCI ([Asuncion 2007]). Zbiór Abalone zawiera dane biometryczne 
4177 osobników pewnego gatunku ślimaka morskiego. Dane te przedstawiono 
bliżej w dodatku A. Każdy osobnik - pojedyncza dana w zbiorze - opisany 
jest: jedną cechą nominalną przyjmującą 3 wartości (M,F,I), 7 cechami nume
rycznymi o wartościach ciągłych oraz jedną cechą dyskretną nazwaną Rings. 
Wartość cechy Rings jest dodatnią liczbą całkowitą, która w danych zawar
tych w zbiorze Abalone przyjmuje wartości mieszczące się w przedziale od 1 
do 29.

W opisywanych w literaturze badaniach z dziedziny uczenia maszyno
wego, dane Abalone wykorzystywane są zwykle w ten sposób, że na pod
stawie znanych wartości 7 cech numerycznych ciągłych i cechy nominalnej, 
przewidywana jest wartość cechy Rings. W badaniach dotyczących klasyfika
torów dokonywany jest przy tym umowny podział zakresu zmienności cechy 
dyskretnej Rings na przedziały - utożsamiane z różnymi klasami - a zada
niem klasyfikatora jest przypisanie danych do przedziału odpowiadającego 
wartości cechy Rings.

4.1 Opis testowego zbioru danych
W rozprawie dane Abalone potraktowano jako próbę pobraną z populacji sta
nowiącej mieszaninę 29 podpopulacji, z których każda składa się z obiektów 
o tej samej wartości cechy Rings

i=29

P(S) = P(Rings = i) • P(S|Rings = i) (4.1)
i=l

73
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wartości P(Rings = i) można uznać jako równe częstościom występowania 
przykładów o danej wartości cechy Rings w zbiorze Abalone.

Dane przyjęto reprezentować z użyciem następujących wektorów s G S. 
Dla każdej wartości cechy nominalnej, M, F i I, przyjęto 7 odrębnych współ
rzędnych odpowiadających poszczególnym siedmiu cechom numerycznym. 
Jeśli, na przykład, wartość cechy nominalnej równa jest M, to siedem pierw
szych składowych wektora s zawiera wartości siedmiu cech numerycznych, 
zaś pozostałe 14 składowych wektora s przyjmuje wartość 0. Tak więc, prze
strzeń danych S ma postać

S = SM x x S1 (4.2)

gdzie każda z przestrzeni S^, S;/?, ST jest 7 wymiarowa i w każdym 21 wy
miarowym wektorze cech s G S co najwyżej 7 kolejnych współrzędnych (1-7, 
8-14, 15-21) przyjmuje wartość różną od 0.

Zbiór danych Abalone podzielono (losowo) na zbiór uczący i zbiór te
stowy, liczące odpowiednio 3133 i 1044 przykładów. Stosunkowo niewielka 
złożoność danych Abalone pozwala skonstruować dla nich jednolite klasyfika
tory selekcjonujące, optymalizowane na pełnym zbiorze uczącym. Klasyfika
tory takie posłużą jako referencyjne przy badaniu własności proponowanych 
w rozprawie zespołów klasyfikatorów.

Rozważono dwa modelowe przypadki selekcjonowania danych:

- przypadek danych o zrównoważonej częstości występowania separowa
nych klas (akceptowana:dyskwalihkowana ss 1:1), stawiając zadanie 
wyselekcjonowania danych s o wartości cechy Rings < 9, równoważnie 
odrzucenie danych z Rings > 9;

- przypadek danych o niezrównoważonej częstości występowania separo
wanych klas (akceptowana:dyskwalihkowana ss 1:4), stawiając zadanie 
wyselekcjonowania danych s o wartości cechy Rings < 7, a odrzucenie 
danych z Rings > 7.

Przedstawienie danych Abalone jako mieszaniny (4.1) podpopulacji wy
różnianych przez wartość cechy Rings pozwala podać dla nich klasyfikacje 
diagnostyczne drogą grupowania podpopulacji {s : Rings = i} w nadklasy. 
W przypadku selekcjonowania danych zrównoważonych pierwotną kategory
zację binarną

C2 = {C+,C-} = {{s : Rings < 9},{s : Rings > 9}} = {{ci/2}, {c2/2}} (4.3)

(ci/2 oznacza i-tą klasę w klasyfikacji C2) zdekomponowano dzieląc każdą z 
klas cx/2 i c2/2 wariantowo na 2 lub 3 podklasy, tworząc odpowiednie klasy
fikacje diagnostyczne

C4 = {C+,C_} = {{ci/4, C2/4}, {c3/4, C4/4}} (4-4.1)



4.1 Opis testowego zbioru danych 75

C6 — — {{ci/6, C2/6, C3/6}, {c4/6, C5/6, C6/6}} (4.4.2)

Z definicji w klasyfikacji CL, £ = 2,4, 6, klasę i = 1,. . ., L tworzą dane o 
wartości cechy Ring w określonym przedziale wartości. Granice przedziałów 
definiujące klasy diagnostyczne podano w tabl. 4.1.

Podobnie w przypadku selekcjonowania danych niezrównoważonych (ang. 
unbalanced), pierwotną kategoryzację binarną:

C"2 = {t™, C“ } = {{,s : Rings < 7}, {.s : Rings > 7}} = {{u1/2}, {;i2/2}}
(4-5)

zdekomponowano dzieląc podlegającą dyskwalifikacji klasę u2/2, obejmującą 
dane {s : Rings > 7}, na 3, 4 lub 5 podklas, wprowadzając klasyfikacje dia
gnostyczne

C“4 = {CX,C“} = {{c1/4},{C2/4,C3/4,c4/4}} (4.6.1)

C“5 = {C“,C“} = {{C1/5}, {c2/5, c3/5, c4/5, c5/5}} (4.6.2)

C“6 = {C“,C“} = {{ci/6}, {c2/6, C3/6, C4/6, C5/6, C6/6}} (4.6.3)

przy czym poszczególne klasy c4/4, c4/5 i c4/6 są identyczne z w4/2, a różne ich 
oznaczenia przyjęto dla zachowania spójności notacji. Tak jak w przypadku 
danych zrównoważonych, klasy wzy2, Ci/L defininiowane są tu przez przedziały 
wartości cechy Rings wyszczególnione w tabl. 4.1.

Tabl. 4.1: Definicja klas diagnostycznych przyjętych dla danych Abalone jako
przedziały wartości cechy Rings

klasa przedział zmienności cechy Rings w klasie
i/L i = 1 2 3 4 5 6
G/2 1 - 9 10 - 29
Ui/2 1 - 7 8-29
Ci/4 1 - 7 8-9 10 - n 12 - 29
ci/5 1 - 7 8-9 10 11 - 12 13 - 29
ci/& 1 - 7 8 9 10 11 - 12 13 -29

Selekcjonowanie danych Abalone analizowano zakładając funkcję strat Z, 
o znaczeniu zdefiniowanym na s. 47, zadaną poniższą macierzą

Z Z(ćZ+,C+) Z(ćZ+,C_) \ / o i \

\ z(j_,c+) z(j_,c_) J V A 0 7 4'

przy czym symbole d+ i ćZ_ oznaczają podjętą decyzję: odpowiednio, o za
akceptowaniu i zdyskwalifikowaniu analizowanej danej. Rozróżniane są dwa 
stany świata: C+ i C_ odpowiadające przypadkom, w których dana faktycznie
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należy do klasy akceptowanej, albo odpowiednio do klasy dyskwalifikowanej. 
Stała A > 0 jest równa wartości stosunku kosztu błędnego odrzucenia (zdys
kwalifikowania) danej do kosztu błędnego zaakceptowania danej.

Przy badaniu własności zespołów klasyfikatorów, dla uproszczenia nie 
uzależniano kosztów błędnego przypisania danych od przynależności do po
szczególnych klas wprowadzonych w ramach klasyfikacji diagnostycznych (4.4.1
4.4.2) dekomponujących klasy C+ 3 q i C_ 3 Cj. Przyjęto mianowicie, że

dla klas <7 G C+ : l(d+ , c;) = 0 oraz Z(cL , cz) = A (4.8.1)

gdzie A > 0 jest stałą zdefiniowaną jak w (4.7), natomiast

dla klas Cj G C- : l(d+ , Cj) = 1 oraz Z(cL , Cj) = 0 (4.8.2)

Analogiczne założenia co do kosztów decyzji przyjęto dla przypadku danych 
o niezrównoważonych częstościach występowania klas, w którym obowiązują 
klasyfikacje CuL = {C^,C1}.

4.2 Eksperyment obliczeniowy i analiza jego wy
ników

Dla opisanych w poprzednim punkcie modelowych danych i klasyfikacji dia
gnostycznych skonstruowano procedury selekcjonujące zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w p. 3.4.3. Odpowiednie klasyfikatory TC{tCj przeznaczone 
do separowania klas diagnostycznych konstruowano jako dwuklasowe ma
szyny SVM z elastycznym marginesem, o jednej stałej regularyzacyjnej C, 
optymalizując je na podstawie zbiorów {ZCi U ZCj} zawierających przykła
dowe dane z odpowiednich klas q i Cj. Zastosowano przy tym gaussowskie 
jądro radialne 7T(s,sz) = exp[—-y(||s — S;||2)] z parametrem 7 > 0. Maszyny 
SVM tego typu opisano w punkcie 1.3. Do ich skonstruowania wykorzy
stano oprogramowanie LIBSVM ([Chang 2001]). Wartości parametrów C i 7 
dobrano oceniając kolejne realizacje maszyny SVM na zbiorze uczącym, me
todą walidacji krzyżowej. Parametry i własności otrzymanych maszyn SVM 
przedstawia tabl. 4.2.

Z użyciem skonstruowanych maszyn SVM T, ; c. przeanalizowano odpo
wiednie podzbiory danych uczących, by zgodnie z procedurą opisaną na s. 
64, zbudować histogramy rozkładu wielkości p stanowiącej argument funk
cji decyzyjnej klasyfikatora SVM y=sgn(p — p0) X- Analizę tę przeprowa
dzono dla każdej skonstruowanej maszyny SVM, odpowiednio dla obydwu

xPrzyjmując w (1.10) na s. 19 p = AZ"5'' DiaiK{si, s) oraz pi, = —b.
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separowanych przez nią klas diagnostycznych. Następnie otrzymane histo
gramy unormowano i dokonano dopasowań do nich 2 funkcji logistycznych 
cdfCijCj.:CA, (p) = 1/[1 + exp[/3(p — <£)]]. Parametry dopasowanych funkcji logi
stycznych podaje tabl. 4.3. Dodatkowo na rysunkach 4.1 i 4.2 przedstawiono 
histogramy oraz wykresy dopasowanych funkcji logistycznych otrzymane dla 
klasyfikacji C4.

Z myślą o analizie porównawczej wyników selekcji, dla maszyn SVM se
parujących klasy {c1/2} = C+ i {c2/2} = C-, odpowiednio {ui/2} = C+ 
i u2/2 = C“, aproksymowano rozkłady prawdopodobieństwa a posteriori 
P(ć7_|_|s) oraz P(C“|s), jako logistyczne (sigmoidalne) zależności funkcyjne 
(1.12). Wykorzystano do tego celu odpowiednią opcję oprogramowania LIB- 
SVM 3. Znajomość powyższych rozkładów prawdopodobieństw a posteriori 
pozwala selekcjonować dane zgodnie z klasyczną regułą bayesowską, nakazu
jącą podejmować decyzję d*(s) G {d+,d_}, dla której oczekiwana jest niższa 
strata L(di |s), obliczana według formuły (3.30) ze s. 47, przy uwzględnieniu 
funkcji strat zadanej macierzą (4.7).

Łącząc odpowiednie maszyny SVM w zespoły sklasyfikowano zbiór te
stowy danych Abalone, stosując wariantowo dwa proponowane w rozprawie 
podejścia do: (A) kodowania wyników jako funkcji przekonania: inkluzywne 
(inc) i ekskluzywne (exc), oraz (B) do składu zespołu jako: uniwersalnego 
(ani) albo selekcjonującego (seZ). Decyzje o przypisaniu obiektu do danej 
klasy podejmowano przy tym na podstawie porównań wartości straty oczeki
wanej (3.40, s. 50), wynikającej odpowiednio z zaakceptowania albo odrzu
cenia badanego obiektu, obliczanej przy zastosowaniu operatora OWA jako 
operatora agregacji (3.41.2). Dla porównania, wyniki klasyfikatorów w zespo
łach agregowano również drogą głosowania większościowego (ang. majority 
voting). W tym przypadku zespoły tworzyły wyłącznie maszyny SVM sepa
rujące klasy diagnostyczne należące do odmiennych klas decyzyjnych. Wynik 
każdej z maszyn interpretowano jako głos przyznawany klasie decyzyjnej, do 
której należała klasa diagnostyczna wskazana przez tę maszynę. Liczbę kla
syfikatorów składających się na zespół w każdym z rozpatrywanych warian
tów procedury selekcjonującej podaje tabl. 4.4. Uzyskaną dokładność selekcji 
danych przy założeniu symetrycznej funkcji strat (4.7), A = 1, przedstawia 
tabl. 4.5.

Wżyto w tym celu procedury nłinfit w oprogramowaniu MATLAB Statistics Toolbox, 
będącej implementacją nieliniowej metody najmniejszych kwadratów Gaussa-Newtona.

3Metodę tę opisano na s. 41. Wersję algorytmu [Platt 2000], która została zaimple
mentowana w oprogramowaniu LIBSYM [Chang 2001] podali Lin, Lin i Weng [Lin 2007].
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Tabl. 4.2: Własności maszyn SVM stanowiących klasyfikatory TCi,Cj (w%): ACCz, 
ACC - średnia dokładność klasyfikacji zbioru uczącego i zbioru testowego; AACCz, 
AACC - odchylenie standardowe tych średnich. Parametry SVM: 7 - parametr 
jądra gaussowskiego, C - wartość stałej regularyzacyjnej, nV - liczba przykładów w 
zbiorze uczącym, nSV - liczba wektorów podpierających, w tym nBSV wektorów
leżących poza płaszczyzną kanoniczną SVM

, ej ACCZ AACCz ACC AACC 7 C
c2/2, cl/2 80.88 0.70 79.50 1.25 0.090 11000
c3/4,cl/4 

c3/4, c2/4 

C4/4,Cl/4 

C4/4, c2/4 

C3/4, C4/4 

Cl/4, c2/4

91.58
71.45
95.23
83.69
71.84
82.88

0.72
1.07
0.58
0.91
1.13
0.95

92.24
68.20
95.39
82.07
73.43
83.21

1.24
1.92
0.98
1.59
1.96
1.61

0.070
0.070
0.080
0.070
0.060
0.040

5000
10500
9000
6000

10000
6000

C4/6,ci/6 

C4/6, c2/6 

C4/6, C3/6 

c5/6, ci/6 

c5/6,c2/6 

c5/6, C3/6 

c6/6,ci/6 

c6/6, c2/6 

c6/6, C3/6 

C4/6, C5/6 

C4/6, c6/6 

c5/6, c6/6 

cl/6,c2/6 

cl/6, C3/6 

c2/6, C3/6

91.10
73.58
65.79 
93.20 
82.84 
71.98 
96.02
89.58
83.80 
61.68 
77.71 
72.39 
78.66 
87.13 
64.83

0.85
1.46
1.51
0.73
1.20
1.38
0.57
0.99
1.15
1.50
1.31
1.36
1.26
0.99
1.57

89.71
71.68
58.43
93.52
81.90
68.15 
95.73 
88.75 
84.31 
56.05 
82.11 
72.80 
77.87 
85.03
65.15

1.62
2.66
2.70
1.23 
2.10 
2.38 
1.04
1.79 
1.92 
2.70 
2.17 
2.33
2.23
1.80 
2.62

0.020
0.010
0.040
0.010
0.070
0.050
0.070
0.050
0.040
0.110
0.100
0.005
0.050
0.060
0.010

7000
6300

10000
9500
9000

10000
8000
8000
7000
9400

10000
10000
4500
5000
9500

«i/2,«2/2 90.78 0.52 90.90 0.89 0.150 1000
cl/5, c2/5 

cl/5, C3/5 

cl/5, C4/5 

cl/5, C5/5 

c2/5, C3/5 

c2/5, C4/5 

c2/5, C5/5 

c3/5, C4/5 

c3/5, C5/5 

c4/5, C5/5

83.21
91.81
93.62
96.37
70.43
77.52
87.11
62.06
77.51
73.78

0.95
0.82
0.71
0.55
1.21
1.08
0.88
1.50
1.31
1.34

82.84
90.86
94.02
95.47
72.36
74.29
87.17
57.82
80.83
74.18

1.63
1.54
1.18
1.07
2.05
1.91
1.50
2.68
2.22
2.29

0.085
0.080
0.080
0.085
0.075
0.200
0.090
0.200
0.300
0.200

9000
9000
9000
9000
1000
2000
2000
2000
1000
1000

nSV nBSV nV
1435 686 3133
320 142 1496

1191 570 1790
197 80 1343
670 315 1637

1051 498 1573
633 305 1560
274 126 1123
545 257 916
804 385 991
243 113 1192
434 200 985
713 339 1060
144 57 1157
269 116 950
418 195 1025
904 429 1049
577 266 1014
742 360 1083
526 251 1059
373 174 1134
699 337 927
694 318 3133
623 295 1560
265 115 1123
223 96 1192
145 54 1157
911 443 1417
804 374 1486
478 223 1451
903 433 1049
586 271 1014
710 335 1083
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C1/4^n

n

C3/4

-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 
p/|w|

T Cm, C,.4/4 2/4

C2/4 C4/4
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Rys. 4.1: Unormowane histogramy rozkładu wielkości p stanowiącej argument 
funkcji decyzyjnej j/=sgn(/9 —/90) maszyn SVM skonstruowanych jako klasyfikatory 
TCi,Cj dla klasyfikacji ć4; ||w|| oznacza długość wektora definiującego płaszczyznę 
kanoniczną maszyny SVM. Linia pionowa przebiega przez punkty o odciętej /9o/||w||
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Rys. 4.2: Wykresy funkcji logistycznych cdf c; ,Cj. Ck aproksymuj ących dystrybu- 
anty gęstości rozkładów zmiennej p na podstawie histogramów przedstawionych na 
rys. 4.1; parametry funkcji logistycznych podano w tabl. 4.3
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Tabl. 4.3: Parametry funkcji cdfCitCj:Ck (/?) = 1/[1 + exp[/3(p — 5)]] aproksymu- 
jących dystrybuanty gęstości rozkładów wielkości p stanowiącej argument funkcji 
decyzyjnej 7/=sgn(p — /?0) maszyn SVM skonstruowanych jako klasyfikatory TCi,Cj

Cii

Ck =

ci :

Ci C3 Po
6 6

c2/2, cl/2 -992.090 -0.014 -1025.170 -0.018 -0.016
c3/4 Cl/4 -333.117 -0.134 -674.199 -0.146 -0.140
c3/4 c2/4 -751.505 -0.024 -837.499 -0.027 -0.025
c4/4 Cl/4 -286.902 0.043 -531.855 0.025 0.034
C4/4 c2/4 -363.207 0.055 -670.395 0.048 0.052
c3/4 C4/4 -944.197 0.122 -619.709 0.119 0.120
Cl/4 c2/4 -449.532 0.038 -827.286 0.032 0.036
c4/6 Cl/6 -320.808 -0.296 -711.852 -0.306 -0.300
c4/6 c2/6 -498.724 -0.348 -500.101 -0.352 -0.350
c4/6 C3/6 -677.602 0.041 -815.090 0.040 0.041
c5/6 cl/6 -311.150 -0.327 -796.476 -0.338 -0.333
c5/6 c2/6 -528.714 -0.089 -781.142 -0.093 -0.090
c5/6 C3/6 -684.820 -0.006 -807.186 -0.008 -0.007
c6/6 cl/6 -218.845 0.058 -596.351 0.040 0.049
c6/6 c2/6 -337.874 -0.023 -657.233 -0.033 -0.029
c6/6 C3/6 -352.184 0.035 -663.958 0.028 0.031
c4/6 ^5/6 -1023.210 0.012 -1291.580 0.011 0.012
c4/6 ^6/6 -696.287 0.019 -577.377 0.014 0.017
c5/6 ^6/6 -982.089 -0.095 -808.825 -0.097 -0.096
cl/6 C2/6 -664.386 0.087 -408.384 0.080 0.084
cl/6 C3/6 -838.589 0.093 -482.824 0.084 0.090
c2/6 C3/6 -485.312 0.234 -4536.780 0.231 0.235

m1/2j u2/2 -169.665 -0.000 -477.532 -0.015 -0.004
cl/5 c2/5 -934.796 -0.044 -1090.230 -0.049 -0.046
cl/5 C3/5 -1297.040 0.122 -549.177 0.113 0.118
cl/5 C4/5 -1143.800 0.076 -352.469 0.064 0.072
cl/5 C5/5 -571.648 -0.046 -248.153 -0.064 -0.052
c2/5 C3/5 -451.201 0.061 -185.130 0.054 0.051
c2/5 C4/5 -558.348 0.072 -296.950 0.065 0.068
c2/5 C5/5 -404.683 -0.015 -196.110 -0.029 -0.022
c3/5 C4/5 -535.787 0.018 -667.639 0.016 0.018
c3/5 C5/5 -276.889 0.049 -225.771 0.038 0.046
c4/5 C5/5 -332.028 0.022 -236.065 0.015 0.019



4.2 Eksperyment obliczeniowy i analiza jego wyników 81

Tabl. 4.4: Liczba klasyfikatorów w zespole w zależności od wariantu klasyfikacji 
diagnostycznej (Wariant) oraz metody agregowania wyników; uwzględniono rów
nież jednolity bayesowski klasyfikator referencyjny (Klas, ref.)

War-
-iant

Klas.
ref. voting

Zespół klasyfikatorów
inc-uni inc-sel exc-uni exc-sel

Dane o zrównoważonej częstości występowania klas

c2 1 1 1 1 1 1
c4 - 4 6 4 6 4
c6 - 9 15 9 15 9

Dane o niezrównoważonej częstości występowania klas
Cu2 1 1 1 1 1 1
cu4 - 3 6 3 6 3
Cu5 - 4 10 4 10 4
Cu6 - 5 15 5 15 5

Tabl. 4.5: Dokładność selekcji zbioru testowego danych Abalone, prowadzonej za 
pomocą zespołów klasyfikatorów zbudowanych przy różnych wariantach klasyfikacji 
diagnostycznej oraz jednolitego bayesowskiego klasyfikatora referencyjnego (Klas, 
ref.); wielkości podano w %, w nawiasach procent przypadków nierozstrzygniętych; 
błędy podanych wartości wahają się w granicach 0.9 - 1.3 punktu procentowego; 
dla wielkości 42.0 i 66.7 błąd wynosi około 1.5 punktu

War-
-iant

Klas.
ref.

Zespół klasyfikatorów
voting inc-uni inc-sel exc-uni exc-sel

Dane o zrównoważonej częstości występowania klas

C2 79.8 (0.0) 79.5 (0.0) 80.0 (0.0) 80.0 (0.0) 80.0 (0.0) 80.0 (0.0)
c4 - 70.6 (17.1) 76.2 (0.0) 79.0 (0.0) 78.6 (0.0) 79.8 (0.0)
c6 - 79.6 (0.0) 66.7 (0.7) 78.4 (0.4) 78.1 (0.0) 78.7 (0.0)

Dane o niezrównoważonej częstości występowania klas
Cu2 84.4 (0.0) 90.9 (0.0) 89.3 (0.0) 89.3 (0.0) 89.3 (0.0) 89.3 (0.0)
cu4 - 85.1 (0.0) 88.2 (0.1) 90.1 (0.1) 91.1 (0.0) 91.0 (0.0)
Cu5 - 79.0 (5.4) 82.4 (3.4) 87.3 (0.0) 90.3 (0.0) 91.3 (0.0)
Cu6 - 82.8 (0.0) 81.0 (0.7) 42.0 (0.0) 90.7 (0.0) 88.4 (0.0)
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W tabl. 4.5, w wierszach C2 * i Cu2 podano wartości dokładności selekcji 
danych uzyskane w procedurze niezdekomponowanej, prowadzonej przy uży
ciu pojedynczej maszyny SVM, separującej bezpośrednio klasę akceptowaną 
od dyskwalifikowanej (odpowiednio Ci/2 od c2/2 albo Ui/2 od n2/2). Wynik 
działania tej maszyny każdorazowo interpretowano na trzy sposoby:

- zgodnie z regułą bayesowską, na podstawie aproksymowanych dla tej ma
szyny rozkładów prawdopodobieństwa a posteriori (klasyfikator referencyjny);

- bezpośrednio jako binarne rozstrzygnięcie maszyny SVM, co formalnie od
powiada podejmowaniu decyzji drogą głosowania większościowego (yoting)',

- jako przesłanek kodowanych w postaci funkcji podstawowego przypisania 
prawdopodobieństwa nr; w tym szczególnym przypadku - zespołu złożo
nego z jednego klasyfikatora - funkcje m obliczane w podejściu inkluzyw
nym (3.58.1) i ekskluzywnym (3.58.1), s. 60, są identyczne, zatem wszystkie 
cztery warianty konstrukcyjne zespołu inc/exc-uni/sel są sobie równoważne.

Jak można zauważyć, w zastosowaniu do selekcjonowania danych zrów
noważonych, wszystkie porównywane sposoby interpretacji wyników maszyn 
SVM doprowadziły do wyników równych sobie w granicach błędu statystycz
nego. Natomiast w zastosowaniu do danych niezrównoważonych, interpreta
cja bayesowską dała istotnie gorsze wyniki niż pozostałe porównywane. Może 
to być skutkiem niedokładności aproksymacji prawdopodobieństw a poste
riori na podstawie danych uczących, w warunkach niezrównoważenia częstości 
występowania klas.

Analizując wpływ liczby wprowadzonych klas diagnostycznych - stopień 
zdekomponowania procedury - na uzyskiwaną dokładność selekcji, na pod
stawie wyników podanych w tabl. 4.5 można sformułować poniższe wnioski.

Dla danych zrównoważonych:

1. w zespołach agregowanych drogą głosowania (yoting) dekompozycja proce
dury nie obniżyła dokładności selekcji gdy zespół składał się z 9 klasyfika
torów (klasyfikacja ć6), natomiast parzysta liczba klasyfikatorów w zespole, 
4 dla klasyfikacji C4 *, spowodowała znaczące obniżenie dokładności wskutek 
wystąpienia remisów w głosowaniu;

2. w przypadku zespołów agregowanych drogą kombinowania funkcji m, wyższa
dokładność selekcji osiągana jest gdy funkcje m tworzone są w podejściu 
ekskluzywnym (esc) niż w podejściu inkluzywnym (inc); jest ona też wyższa 
w zespołach selekcjonujących (sel) niż w uniwersalnych (uni).

Dla danych niezrównoważonych:

1. zespoły agregowane drogą głosowania (yoting) osiągają ogólnie niższą do
kładność selekcji niż zespoły agregowane drogą kombinowania funkcji m. Ich 
dokładność maleje też wraz ze wzrostem stopnia dekompozycji, przy czym
jest ona najniższa dla zespołu złożonego z parzystej liczby klasyfikatorów;
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2. w przypadku zespołów agregowanych drogą kombinowania funkcji m, do
kładność selekcji istotnie maleje wraz ze wzrostem stopnia dekompozycji 
gdy funkcje m tworzone są w podejściu inkluzywnym (inc), natomiast gdy 
funkcje m powstają w podejściu ekskluzywnym (exc) dokładność selekcji nie 
ulega istotnej degradacji wraz ze wzrostem stopnia dekompozycji. Wyższa 
dokładność selekcji osiągana jest w zespołach uniwersalnych (uni).

W p. 1.5 wskazano, że przy ocenie jakości procedur selekcjonujących dane 
masowe, obok dokładności klasyfikacji istotne znaczenie mają czułość i spe
cyficzność procedury. Relacje między tymi dwiema wielkościami przedsta
wiane są krzywymi ROC, opisanymi na s. 25. W ogólnej ocenie, za lepsze 
należy uznać warianty klasyfikatorów, pod których krzywą ROC znajduje się 
powierzchnia (AUC) o większym polu. W kontekście rozważanych w roz
prawie zespołowych (zdekomponowanych) procedur selekcjonujących, ocenie 
powinny podlegać również:

- zgodność wyników procedury z wynikami jednolitego klasyfikatora staty
stycznego;

- stabilność uzyskiwanych wyników przy zmianach stopnia dekompozycji pro
cedury, to jest liczby wprowadzonych klas diagnostycznych.

Zależności pomiędzy czułością a specyficznością selekcji danych zrówno
ważonych uzyskane dla zespołów agregowanych metodą głosowania przedsta
wia rys. 4.3. Na rysunku tym ukazano również krzywą ROC klasyfikatora 
referencyjnego - bayesowskiego - sparametryzowaną wartością A, oznacza
jącą w definicji (4.7) stosunek straty wynikającej z błędnego odrzucenia do 
straty wynikającej z błędnego zaakceptowania selekcjonowanej danej. Jak 
można zauważyć, wyniki zespołu klasyfikatorów agregowane drogą głosowa
nia okazują się zgodne z wynikami klasyfikatora referencyjnego. Są one też 
stabilne przy wzroście liczby klasyfikatorów w zespole. Zaletą agregowania 
wyników metodą głosowania jest jej mały koszt obliczeniowy.

Głosowanie może być stosowane jako metoda agregowania wyników ze
społu klasyfikatorów, o ile dopuszczalnym jest, by założony stosunek czułości 
do specyficzności selekcji pozostawał stały podczas eksploatowania proce
dury. Gdy zmieniające się warunki eksploatacji czynią koniecznym dokładne 
dostrajanie aktualnego punktu pracy procedury selekcjonującej - wartości 
stosunku czułości do specyficzności - niezbędne są inne metody agregowania 
wyników (por. s. 41). Płynna zmiana punktu pracy (wartości stosunku czuło
ści do specyficzności) jest możliwa w zespołach klasyfikatorów agregowanych 
drogą kombinowania funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa 
m. W ich przypadku na czułość i specyficzność procedury selekcjonującej 
można wpływać poprzez zmianę wartości funkcji strat (4.7).
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Rys. 4.3: Selekcja modelowych danych o proporcji częstości występowania klas 
1 : 1. Krzywa ROC z naniesionymi punktami pracy zespołu złożonego z 4 (po 

lewej) oraz 9 (po prawej) klasyfikatorów agregowanych metodą głosowania, przy 
różnych wymaganiach co do minimalnej liczby głosów oddanych za akceptacją da
nych (odpowiednio 1-4 oraz 1-9), punkty połączono krzywą schodkową. Przed
stawiono również (kolorem szarym) krzywą ROC klasyfikatora bayesowskiego, spa
rametryzowaną wielkością A oznaczającą stosunek straty wynikającej z błędnego 
odrzucenia do straty wynikającej z błędnego zaakceptowania selekcjonowanej danej

Część testową danych Abalone poddano selekcji z wykorzystaniem każ
dego z czterech proponowanych w punkcie 3.4.3 wariantów zespołu klasyfika
torów inc/exc-uni/sel. Selekcji dokonano zakładając wiele różnych wartości 
parametru A, tak by uzyskane serie wyników, przedstawione jako punkty na 
płaszczyźnie odzwierciedliły przebieg krzywej R.OC badanego zespołu klasy
fikatorów. Prezentowane na wykresach wyniki przedstawiono wraz z krzywą 
R.OC wyznaczoną cłla. klasyfikatora, referencyjnego, podobnie sparametryzo
waną wartością zmiennej A występującej w definicji (4.7) funkcji strat poda
nej na. s. 75.

Wyniki uzyskane cłla. danych zrównoważonych zbiorczo ukazuje rys. 4.4, a. 
wybrane punkty przedstawiono na. rys. 4.5. Stosując kryterium oceny jakości 
klasyfikatorów jakim jest pole powierzchni pod krzywą R.OC, na. podstawie 
rys. 4.4 można, stwierdzić, że wzrastający stopień dekompozycji w najwięk
szym stopniu degraduje jakość procedury selekcjonującej tworzonej w wa
riancie inc-uni. Z kolei analizując rys. 4.5 można, zauważyć, że własności 
użytkowe funkcji m tworzonych w podejściu inkluzywnym inc znacząco za
leżą od arbitralnie zakładanego stopnia, dekompozycji zadania.. Dla. każdego 
założonego stopnia, dekompozycji, zapewnienie zgodności wyników selekcji 
(położenia, punktu pracy na. krzywej R.OC) pomiędzy zespołem kla.syfika.to
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rów a jednolitym klasyfikatorem referencyjnym wymaga niezależnego doboru 
wartości parametru A. Natomiast gdy funkcje m konstruowane są w podej
ściu ekskluzywnym exc, ich własności użytkowe są stabilne względem zmiany 
stopnia dekompozycji.

Podobne wnioski można sformułować na podstawie wyników ukazanych 
dla procedur selekcjonujących dane niezrównoważone, ukazanych na rysun
kach 4.6 i 4.7. W ich przypadku, własności użytkowe funkcji m wykazują 
jednak mniejszą stabilność przy zwiększaniu stopnia dekompozycji zadania. 
W wariancie procedury ins-sel, przy najwyższym rozważonym stopniu de
kompozycji zadania (6 klas diagnostycznych) obserwowana jest całkowita 
degradacja jakości procedury.

Podsumowując, w zastosowaniu do standardowych danych Abalone, za
proponowana w rozprawie metoda konstruowania zdekomponowanych pro
cedur selekcji danych, drogą podziału pierwotnego zadania pomiędzy zespół 
klasyfikatorów, okazuje się efektywna. Jakość otrzymanych tą metodą pro
cedur nie ustępuje klasyfikatorowi bayesowkiemu, a w przypadku nierównej 
częstości występowania klas danych - gdy dane są niezrównoważone - nawet 
może być wyższa. Z dwóch rozważonych w ramach proponowanej metody 
podejść do konstrukcji funkcji podstawowego przypisania prawdopodobień
stwa, kodujących wyniki poszczególnych klasyfikatorów w zespole: inkluzyw- 
nego (inc) i ekskluzywnego (esc), podejście ekskluzywne prowadzi do powsta
nia procedur selekcji, których wskaźniki jakości w mniejszym stopniu zależą 
od liczby wprowadzanych klas diagnostycznych - stopnia dekompozycji za
dania. Ponadto bez obniżenia jakości selekcji, w miejsce zespołów pełnych 
- uniwersalnych (uni) - złożonych ze wszystkich klasyfikatorów binarnych 
możliwych do skonstruowania przy wprowadzonej klasyfikacji diagnostycz
nej, można zastosować zespoły uproszczone - selekcjonujące (seZ) - złożone z 
wybranych klasyfikatorów, co redukuje koszt obliczeń prowadzonych podczas 
selekcji danych.
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Rys. 4.4: Selekcja modelowych danych o proporcji częstości występowania klas 
1 : 1. Krzywe ROC z naniesionymi punktami pracy procedur selekcjonujących 

o funkcji strat sparametryzowanej wartością A, równą stosunkowi kosztu błędnego 
odrzucenia do kosztu błędnego zaakceptowania danych. Przedstawiono rezultaty 
dla procedur skonstruowanych przy różnym wyborze klasyfikatorów składających 
się na procedurę oraz różnym podejściu do kodowania ich wyników: uni - wszystkie 
klasyfikatory, sel - wyłącznie klasyfikatory separujące klasy diagnostyczne impli
kujące przeciwstawne decyzje; inc - podejście inkluzywne, exc - podejście eksklu
zywne. Koła odpowiadają klasyfikatorowi jednolitemu, kwadraty zespołowi z 4, a 
trójkąty z 6 klasami diagnostycznymi. Przedstawiono również (kolorem szarym) 
krzywą ROC klasyfikatora bayesowskiego o funkcji strat zależnej od A. Fragmenty
wykresów ukazano dodatkowo w powiększeniu dla zwiększenia czytelności
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Rys. 4.5: Selekcja modelowych danych o proporcji częstości występowania klas 
1 : 1. Krzywa ROC z naniesionymi wybranymi punktami pracy procedur se

lekcjonujących o funkcji strat sparametryzowanej wartością A, równą stosunkowi 
kosztu błędnego odrzucenia do kosztu błędnego zaakceptowania danych. Przed
stawiono rezultaty dla procedur skonstruowanych przy różnym wyborze klasyfika
torów składających się na procedurę oraz podejściu do kodowania ich wyników: 
uni - wszystkie klasyfikatory, sel - wyłącznie klasyfikatory separujące klasy dia
gnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje; inc - podejście inkluzywne, exc - 
podejście ekskluzywne. Koła odpowiadają klasyfikatorowi jednolitemu, kwadraty 
zespołowi z 4, a trójkąty z 6 klasami diagnostycznymi. Dla zwiększenia czytelno
ści punkty odpowiadające tym samym wartościom parametru A otoczono liniami 
kropkowanymi. Przedstawiono również krzywą ROC klasyfikatora bayesowskiego
(kolorem szarym) o funkcji strat zależnej od A, z wyróżnionymi punktami odpo
wiadającymi wybranym wartościom parametru A (szare koła)
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Rys. 4.6: Selekcja modelowych danych o proporcji występowania klasy akcepto
wanej do dyskwalifikowanej Ri 1 : 4. Płaszczyzny ROC z naniesionymi punktami 
pracy procedur selekcjonujących o funkcji strat sparametryzowanej wartością A, 
równą stosunkowi kosztu błędnego odrzucenia do kosztu błędnego zaakceptowa
nia danych. Przedstawiono rezultaty dla procedur skonstruowanych przy różnym 
wyborze klasyfikatorów składających się na procedurę oraz podejściu do kodo
wania ich wyników: uni - wszystkie klasyfikatory, sel - wyłącznie klasyfikatory 
separujące klasy diagnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje; inc - podejście 
inkluzywne, exc - podejście ekskluzywne. Koła odpowiadają klasyfikatorowi jed
nolitemu, kwadraty zespołowi z 4, trójkąty o odwróconej podstawie z 5, a trójkąty 
z 6 klasami diagnostycznymi. Przedstawiono również krzywą ROC klasyfikatora 
bayesowskiego (kolorem szarym) o funkcji strat zależnej od A. Fragmenty wykresów 
ukazano dodatkowo w powiększeniu dla zwiększenia czytelności
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Rys. 4.7: Selekcja modelowych danych o proporcji występowania klasy akcepto
wanej do dyskwalifikowanej ft: 1 :4. Płaszczyzny ROC z naniesionymi wybranymi 
punktami pracy procedur selekcjonujących o funkcji strat sparametryzowanej war
tością A, równą stosunkowi kosztu błędnego odrzucenia do kosztu błędnego zaak
ceptowania danych. Przedstawiono rezultaty dla procedur skonstruowanych przy 
różnym wyborze klasyfikatorów składających sie na procedurę oraz podejściu do 
kodowania ich wyników: uni - wszystkie klasyfikatory, sel - wyłącznie klasyfi
katory separujące klasy diagnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje; inc - 
podejście inkluzywne, exc - podejście ekskluzywne. Koła odpowiadają klasyfika
torowi jednolitemu, kwadraty zespołowi z 4, trójkąty o odwróconej podstawie z 5, 
a trójkąty z 6 klasami diagnostycznymi; w każdym z przedstawionych wariantów 
punkty odpowiadające wartości A = 1 lokują sie na osi rzędnych poniżej punktów 
A = 4. Przedstawiono również krzywą ROC klasyfikatora bayesowskiego (kolorem 
szarym) o funkcji strat zależnej od A, z wyróżnionymi punktami odpowiadającymi 
wybranym wartościom parametru A (szare koła). Fragmenty wykresów ukazano 
dodatkowo w powiększeniu dla zwiększenia czytelności
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4.3 Zastosowanie zredagowanych zbiorów uczących

Praktyczne zastosowanie zaproponowanej w p. 3.5 metody redagowania zbio
rów uczących zbadano wykorzystując najliczniej występujące w oryginalnym 
zbiorze Abalone dane o wartości cechy Rings = 9 oraz Rings = 10. Założono 
umownie, że reprezentują one odpowiednio pewne klasy a i 6, a zadaniem 
konstruowanych klasyfikatorów będzie odróżnianie od siebie danych pocho
dzących z tych klas. Dane przyjęto reprezentować w przestrzeni cech zdefi
niowanej tak jak w (4.2) na s. 74, jako S = X S;/? X ST. Przestrzeń S 
skwantowano na podstawie zbioru zawierającego przykłady danych z klasy 
a i 6, metodą SOM opisaną w p. 3.5. Każdą z trzech składowych prze
strzeni kwantowano niezależnie, konstruując trzy odrębne jednowymiarowe 
sieci neuronowe Kohonena, odpowiednio dla S^, S;/? i ST. Liczbę węzłów 
sieci dobrano eksperymentalnie jako równą 30, sprawdzając średni błąd od
tworzenia skwantowanych danych. Kwantyzację każdej z tych składowych 
przestrzeni uzupełniono jedną komórką, która formalnie odpowiada wartości 
niezdefiniowanej w tej przestrzeni składowej. (Zabieg taki pozwala rozróż
nić przypadek, w którym współrzędne wektora cech są równe 0, ponieważ 
umownie nadano im tę wartość jako niezdefiniowanym w danej przestrzeni 
składowej, od przypadku gdy współrzędne są zdefiniowane w tej przestrzeni 
składowej i osiągają wartości równe lub bliskie 0.) Tą drogą przestrzeń S 
została podzielona na 31x31x31 komórek [s&], które odpowiednio ponume
rowano. Stosując otrzymaną kwantyzację przestrzeni S wyznaczono histo
gramy rozkładów warunkowych wektorów cech danych w klasach a i 6, a 
na ich podstawie ustalono, które kombinacje cech należy uznać za typowe, 
zgodnie z kryterium „typowości” danych opisanym na s. 69. Histogramy 
otrzymane w opisany sposób ukazuje rys. 4.8.

Wybierając losowo odpowiednie liczby przykładów danych z klas a i b 
skonstruowano serię zbiorów Zp(a):p(&), tak by w każdym z nich przykłady z 
klas a i b wystąpiły w innej, określonej proporcji P(a):P(6), przy zachowaniu 
unormowania P(a) + P(6) = 1. Gdy zakładano P(a) >P(6), odpowiedni zbiór 
■^P(a):P(6) zawierał wszystkie dostępne (w części uczącej zbioru danych Aba
lone) przykłady klasy a i odpowiednio mniejszą liczbę przykładów z klasy b.
Dla założeń P(a) < P(&) zależności te były odpowiednio odwrócone. Poszcze
gólne zbiory Zpęayp^ można rozważać jako próby pobierane z modelowej 
populacji stanowiącej mieszaninę (4.9), na wzór (1.13) opisanej na s. 22, o 
różnych prawdopodobieństwach wystąpienia klas a i b

P(S) = P(a) • P(S|a) + P(6) • P(S|6) (4.9)

Obok serii zbiorów Zp(a):p(6), przygotowano również zbiór zredagowany 
zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3.5, zawierający wyłącznie przykłady 
o cechach uznanych za typowe w klasach a i b. Liczba przykładów z klas a
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Rys. 4.8: Histogramy rozkładów warunkowych wektorów cech danych w klasach a 

i b (zacieniowane), z nałożonymi histogramami rozkładów cech typowych w klasach 
(linia pogrubiona); komórki przestrzeni [s^] o numerach k >90 nie zawierają danych

i b w zbiorze zredagowanym nie zależy od proporcji P(«):P(6). Na podsta
wie każdego z serii stworzonych zbiorów -Z^p(a):P(6) skonstruowano dwukla
sową maszynę SVM. Następnie, przy jej użyciu sklasyfikowano dane w zbio
rze testowym zawierającym przykłady separowanych klas w odpowiedniej 
proporcji P(«):P(6). Podobnie skonstruowano maszynę SVM na podstawie 
zbioru zredagowanego, a następnie przy jej użyciu sklasyfikowano każdy z 
serii zbiorów testowych o różnych proporcjach danych 4. Uzyskane wyniki 
przedstawia rys. 4.9. Ukazano na nim wykresy trzech wielkości charaktery
zujących jakość klasyfikatora: prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji Perr, 
średniej straty oczekiwanej (ryzyka) oraz czułości (TPR). Jak można zauwa
żyć, w przypadku maszyny SVM skonstruowanej na zbiorze zredagowanym 
wartości tych wielkości nie ulegają istotnym zmianom wraz ze zmieniającą się 
proporcją częstości występowania klas w danych, do których selekcjonowania 
maszyny tej użyto. W przypadku selekcjonowania danych zrównoważonych 
(P(«) ss 0.5), maszyna SVM skonstruowana na zbiorze zredagowanym wy-

4Konstruowano maszyny z elastycznym marginesem, o jednej stałej regularyzacyjnej, 
z gaussowskim jądrem radialnym; wykorzystano oprogramowanie [Chang 2001]. Badając 
jakość maszyn SVM, niezależnie klasyfikowano zbiory testowe zawierające wyłącznie przy
kłady z klasy a i z klasy b (wszystkie dostępne w części testowej zbioru danych Abalone). 
Wartości prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji i średniej straty oczekiwanej oraz ich 
odchylenia standardowe obliczono zgodnie z formułami (1.19) i (1.20) podanymi na s. 25, 
zakładając odpowiednie wartości prawdopodobieństw P(o) i P(6).
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kazuje nieznacznie niższą jakość niż SVM skonstruowane na zbiorach niere- 
dagowanych - wartości Pe),,, i ryzyka są wyższe, a TPR. niższe. Natomiast w 
zastosowaniu do danych niezrównoważonych (P(«) < 0.25 lub P(cz) > 0.75), 
ryzyko użycia SVM skonstruowanej na zbiorze zredagowanym jest istotnie 
niższe niż w przypadku SVM opracowanych na zbiorach nieredagowanych.

P(a) P(a) P(a)

Rys. 4.9: Wielkości charakteryzujące jakość maszyn SVM separujących dane z 
klas a i b, w przypadkach gdy występują one w zbiorach testowych ze względną 
częstością P(a) oraz P(£>) = 1 — P(a). Przedstawiono wyniki dla maszyn SVM kon
struowanych na serii zbiorów uczących zawierających przykłady w odpowiednich 
proporcjach P(a) : P(6) (koła) oraz maszyny SVM skonstruowanej na zbiorze zre
dagowanym (kwadraty). Na wykresach: Pe).,. - prawdopodobieństwo błędnej kla
syfikacji; Ryzyko - średnia strata oczekiwana przy kosztach błędnego rozpoznania 
klas a i b wynoszących odpowiednio: |/P(a) i |/P(6); TPR - czułość rozpoznania 
danych odpowiednio z klas: a i b

Na zredagowany zbiór uczący składa się mniej niż 10% przykładów zawar
tych w zbiorze reprezentującym cłane zrównoważone (P(cz) ss 0.5). Jak 
stwierdzono, maszyna SVM skonstruowana na zbiorze uczącym o podobnej 
liczności, ale złożonym z przykładów wybranych losowo ze zbioru ŻN.i_, kla
syfikowałaby cłane testowe z istotnie niższą dokładnością. Stwierdzenie to 
uzasadniają wyniki ukazane na rys. 4.10, na którym przedstawiono warto
ści prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji Pe),,, dokonanej przez omawiane 
tu maszyny SVM. Daje się zaobserwować, że gdy liczność zbiorów uczących 
spada, poniżej 10% liczby przykładów w zbiorze Zi.i, maszyny SVM konstru
owane na. tych zbiorach klasyfikują cłane w sposób przypadkowy Pe),,, ss0.5. 
Natomiast średnie prawdopodobieństwo popełnienia, błęcłu przez maszynę 
SVM skonstruowaną na. zbiorze zredagowanym jest bliskie wartości tej samej 
wielkości wyznaczonej cłla. maszyny skonstruowanej na. zbiorze Zi_.i_.
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Rys. 4.10: Prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji (Perr) danych za pomocą 
maszyn SVM, w zależności od liczności |Z| zbioru uczącego użytego do ich opty
malizacji. Rozważane są dane o zrównoważonej proporcji występowania separo
wanych klas. Przedstawiono wyniki uzyskane dla maszyn uczonych na zbiorach:
koło - pełnym trójkąty - na serii zbiorów otrzymanych drogą wylosowania

2 ' 2

|Zl przykładów ze zbioru kwadrat - na zbiorze zredagowanym na podstawie
. 22 .zbioru Z1..1. metodą proponowaną w rozprawie

2 ' 2
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Rozdział 5

Eksperymentalna weryfikacja 
zaproponowanej metody

Zaproponowane w rozprawie podejście do zagadnienia selekcji wstępnej wy
maga sprawdzenia w zastosowaniu do danych o wielkiej złożoności. Przed 
problemem przetwarzania danych masowych na tyle złożonych, że można 
uznać za celowe posłużenie się wszystkimi proponowanymi w rozprawie me
todami stają eksperymenty w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Waż
kim zagadnieniem naukowym w tej dziedzinie jest doświadczalne sprawdze
nie przewidywań teoretycznych co do istnienia fundamentalnego składnika 
materii zwanego cząstką Higgsa. Szansę dokonania wiarygodnej obserwa
cji śladu wystąpienia cząstki Higgsa daje dopiero przeanalizowanie ogro
mnie licznego zbioru danych obserwacyjnych o wielkiej wymiarowości. By 
to umożliwić eksperci-hzycy opracowują specyficzne, zależne od przedmiotu 
eksperymentu, metody wstępnej selekcji danych. Wyniki selekcji danych 
osiągane tymi metodami mogą stanowić odniesienie przy ocenie jakości za
proponowanego w rozprawie podejścia. Ponadto w dziedzinie fizyki cząstek 
elementarnych opracowano odpowiednie programy komputerowe symulujące 
badane zjawiska fizyczne. Przytoczone argumenty zdecydowały by do testo
wania proponowanych w rozprawie metod selekcji użyć danych o strukturze 
analogicznej do struktury danych pozyskiwanych w eksperymentach poszu
kujących cząstki Higgsa. Eksperymenty te stanowiły swoistą, pierwotną in
spirację do podjęcia prac nad niniejszą rozprawą.

5.1 Testowe dane masowe

Testowe dane masowe uzyskano drogą symulacji numerycznej hipotetycznego 
doświadczenia, wzorowanego na eksperymencie CMS prowadzonym w labo
ratorium CERN. Ogólną zasadę eksperymentu CMS objaśnia rys. 5.1, a uży-

95
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waną, w nim aparaturę ukazuje rys. 5.2. W eksperymencie CMS planowane 
jest dokonywanie około miliarda obserwacji na sekundę, przy czym spodzie
wana jest wśród nich średnio jedna na dobę wskazująca na ślad wystąpienia 
cząstki Higgsa. Weryfikacja przypuszczenia, iż dana obserwacja jest śladem 
cząstki Higgsa wymaga wnikliwej analizy off-line. Możliwości techniczne 
CMS pozwalają skierować do analizy off-line jedną na milion obserwacji, 
co unaocznia konieczność wstępnego selekcjonowania pozyskiwanych danych 
[Wrochna, 1999].

Według przewidywań teoretycznych cząstka Higgsa (h) jest obiektem, 
który fizycznie istnieje przez niemierzalnie krótki czas, po czym ulega sa
morzutnemu rozpadowi na pewien zbiór cząstek (A"). Zatem jedyną metodą 
stwierdzenia wystąpienia cząstki Higgsa jest zaobserwowanie zbioru obiek
tów, na które się ona rozpadła, (h —> A"). Zadanie to utrudnia fakt istnienia 
procesów fizycznych, których wystąpienie może omyłkowo zostać uznane za 
poszukiwany efekt rozpadu cząstki Higgsa. Ślady pewnych wariantów roz
padu powinny jednak okazywać się na tyle charakterystyczne, że pomylenie 
ich z produktami innego procesu będzie stosunkowo mało prawdopodobne. 
Do takich należy rozpad na dwa fotony h —> 2y oraz rozpad na dwie pary 
lekkich cząstek h —> 4Z. Śladów takich wariantów rozpadu będzie poszukiwać 
eksperyment CMS. Zagadnienia fizyki doświadczalnej cząstek elementarnych 
szerzej omawia monografia [Perkins 2004],

b

akcelerator a a

Rys. 5.1: Laboratoryjne wytwarzanie cząstek elementarnych metodą wiązek przeciwbież
nych. W metodzie tej formuje się dwie przeciwnie skierowane wiązki szybko poruszających 
się protonów lub elektronów, po czym w ustalonym punkcie doprowadza się do ich nało
żenia, co skutkuje bezpośrednimi zderzeniami cząstek. Łączna energia kinetyczna i masa 
kolidujących obiektów mogą ulec przemianie w masę i energię nowych obiektów, również 
cząstki Higgsa, które zostaną wyrzucone z punktu oddziaływania w losowo wybranych kie
runkach. Aparatura - detektor rejestrujący produkty oddziaływania - umieszczona jest 
wokół punktu przecięcia wiązek. Jeśli wytworzone nowe cząstki materii są niestabilne, o 
ich wystąpieniu można wnioskować na podstawie obserwacji produktów ich rozpadu. Tą 
drogą będzie również identyfikowana cząstka Higgsa. W eksperymencie CMS zderzają się 
wiązki protonów, docelowo o energii 7 TeV. Opis metody przytoczony za [Perkins 2004]
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Rys. 5.2: Schemat budowy detektora Compact Muon Solenoid (CMS) działającego 
przy akceleratorze LHC w laboratorium CERN. Jest to urządzenie o cylindrycz
nym kształcie i wielowarstwowej budowie. Każda z warstw służy clo wykrywania 
innego rodzaju cząstek lub promieniowania. Wykrycie cząstek i promieniowania 
jest możliwe dzięki temu, że obiekty te przenikając ośrodek materialny przekazują 
mu energię. W detektorze energia ta jest przekształcana na impulsy elektryczne o 
wielkości prąciu, lub napięcia, proporcjonalnej clo jej ilości. Następnie, odpowiednie 
sygnały analogowe podlegają digitalizacji i zostają przekazane na wejścia wyspecja
lizowanych komputerów. Liczba niezależnych kanałów odczytu sygnałów z urządze
nia tak złożonego jak CMS sięga 15 milionów. Wszystkie elementy urządzenia są 
umieszczone wewnątrz cewki nadprzewodzącej (solenoiclu) wytwarzającej pole ma
gnetyczne o natężeniu 4 Tesli, co zapewnia bardzo wysoką zdolność identyfikacji i 
dokładność pomiaru pędu cząstek naładowanych. Rysunek i dane przytoczone za 
internetowym serwisem informacyjnym cmsinfo.cern.ch
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5.1.1 Struktura danych testowych
Podstawą badania danych testowych jest określenie schematów przebiegu 
procesów fizycznych, których wystąpienie jest możliwe w założonych symu
lowanych warunkach. Listę takich schematów stworzono na podstawie sy
stematyki zjawisk fizycznych podanej przez autorów programu symulującego 
oddziaływania cząstek elementarnych PYTHIA [Sjóstrand 2002], Przyjęto, 
że zbiór fF = {/), /2, • • • , fn} obejmuje wszystkie możliwe schematy prze
biegu procesów fizycznych. Zbiór fF określono tak by schematy procesów /) 
można było jednoznacznie uznać za związane z badanym zjawiskiem (wy
stąpieniem cząstki Higgsa) bądź z nim niezwiązane. Ponadto, określono go 
tak, aby można było teoretyczne oszacować prawdopodobieństwa a priori 
P(/i) zdarzeń polegających na wystąpieniu procesów przebiegających według 
poszczególnych schematów. Konstrukcję zbioru fF opisano w dodatku B.l. 
Zestawiano w nim 113 schematów, w tym 80, w których pojawia się cząstka 
Higgsa. W 5 z nich rozpada się ona na dwa fotony (h —> 2y), a w kolej
nych 5 na cztery lekkie cząstki h —> 4Z. Rozpiętość oszacowanych wartości 
prawdopodobieństw P(/«) przekracza 10 rzędów wielkości.

Dane testowe reprezentowane są jako wektory s w przestrzeni cech S zde
finiowanej w p. 5.1.2. Funkcje gęstości warunkowych rozkładów prawdo
podobieństwa wystąpienia określonych danych przy danym przebiegu pro
cesów fizycznych, p(s|/j), nie są znane w postaci formuł analitycznych i 
mogą być badane jedynie na podstawie prób danych pobranych z popula
cji, które im podlegają. W tym celu przygotowano dwie kolekcje zbiorów 
^=i,2 = {Zfl, Zh,. . ., Zfn}, zawierających przykłady obserwacji procesów 
fizycznych przebiegających odpowiednio według każdego ze schematów fi. 
Zbiory z pierwszej kolekcji spełniły rolę zbioru danych uczących i posłużyły 
do badania własności rozkładów cech w przestrzeni S oraz do skonstruowania 
klasyfikatorów. Zbiory z drugiej kolekcji stanowiły zbiór danych testujących 
i posłużyły do empirycznej oceny dokładności (jakości) gotowej procedury 
selekcji. Każdy ze zbiorów Zf{ zawierał ok. 10 tys. przykładów realizacji 
danego schematu fi L

1 Zbiór przykładów obserwacji procesów przebiegających według schematu fi £ T7 od
powiada serii danych wylosowanych identycznie i niezależnie z populacji o ustalonym roz
kładzie P(S, J/1 * * * * * 7-), ale metodą próbkowania warstwowego, dla ustalonego jednego schematu
fi. Rozwarstwienie względem poszczególnych schematów w T7 jest konieczne przy prze
kraczającej 10 rzędów wielkości dysproporcji prawdopodobieństw a priori P(fi). Liczba
przykładów w próbce Zft powinna być uzależniona od stopnia zróżnicowania cech obiek
tów wewnątrz warstwy fi. Ponieważ własności rozkładów warunkowych p(s|/;) nie są 
znane explicite, przyjęto by wszystkie zbiory Zft uczynić równolicznymi.
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5.1.2 Źródło danych testowych - symulacja numeryczna
Symulację pojedynczego przypadku oddziaływania protonów wykonywano 
jako sekwencję przedstawioną diagramem blokowym na rys. 5.3. Składała 
się ona z:

- symulowania bezpośredniego oddziaływania proton-proton, przebiegającego 
według zadanego schematu fi G E, prowadzącego do powstania zbioru obiek
tów x^\ w tym cząstek niestabilnych;

- symulowania rozpadów (ewolucji) cząstek niestabilnych ze zbioru x^f pro
wadzącego do powstania nowego zbioru obiektów x(E\

- symulowania funkcjonowania (sygnałów wyjściowych K) detektora rejestru
jącego obecność obiektów x^E\ sygnałom wyjściowym Y nadawano repre
zentację wektorową, przekształcając je w dane testowe poddawane selekcji.

Inicjacja symulacji 
wybór schematu 
oddziaływania fi

Rys. 5.3: Schemat blokowy symulacji numerycznej pojedynczego przypadku od
działywania protonów. Rezultaty symulacji podawane są w postaci list obiektów 
(cząstek i promieniowania) powstających bezpośrednio w wyniku oddziaływania 
p + p (lista x^ oraz następujących po nim procesów fizycznych (lista Na
opis z-tego obiektu w obydwu listach składa się trójka wielkości: typ obiektu (c) 
oraz jego energia (E) i pęd (p). Sygnały wyjściowe Y odzwierciedlają przestrzenne 
rozkłady energii unoszonej z punktu oddziaływania protonów przez cząstki wymie
nione na liście x^Ef Poddawane są one przekształceniom agregującym (w kącie bry
łowym Afi) w celu stworzenia reprezentacji wektorowej selekcjonowanych wstępnie 
danych w przestrzeni S
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Rys. 5.4: Modelowany hipotetyczny de
tektor ukazany w momencie, w którym 
nastąpiło oddziaływanie dwóch proto
nów. Pęk półprostych symbolizuje 
cząstki i promieniowanie wyemitowane 
z punktu oddziaływania. Rysunek 
ma charakter poglądowy; przedstawione 
dane nie są wynikiem faktycznej symu
lacji

Symulację przebiegu bezpośredniego oddziaływania protonów oraz ewo
lucji powstających wskutek niego obiektów przeprowadzono z użyciem pro
gramu PYTHIA [Sjóstrand 2002]; bliżej omawia ją dodatek B.l. Hipote
tyczny detektor modelowano jako podzieloną na segmenty powłokę walca 
otaczającego punkt przecięcia biegnących naprzeciw siebie wiązek protonów. 
Podział powłoki objaśnia rys. 5.5. Segmenty powłoki Afi identyfikowano 
parą indeksów (zy,^), rosnących odpowiednio z kątami: biegunowym 0 i azy- 
mutalnym y 2, przy czym nie modelowano struktury wewnętrznej urządze
nia, czy też wewnętrznego pola magnetycznego. Symulacja funkcji detek
tora polegała na sumowaniu energii (Ei) unoszonej z punktu oddziaływania 
przez wymienione na liście x(’E'1 obiekty przenikające (od wewnątrz) poszcze
gólne segmenty powłoki. Osobno sumowano energię unoszoną przez trzy 
podstawowe rodzaje obiektów: lekkie cząstki bez wyróżnionej struktury we
wnętrznej (Zł), ciężkie cząstki posiadające strukturę wewnętrzną (Q) oraz 
fotony (7). Rozróżnienie to odzwierciedla funkcjonowanie rzeczywistych de
tektorów, a informacja ta jest istotna dla zadania selekcji danych on-line, i 
późniejszej analizy off-line. Sumowania dokonane dla każdego z segmentów 
powierzchni detektora, łącznie wyznaczają trzy skorelowane ze sobą prze
strzenne rozkłady emitowanej energii Z3, Q, 7. Przyjęto by każdy z nich 
opisywać w tej samej rozdzielczości przestrzennej wynikającej z podzielenia 
powłoki walca na (ng = 20) X (??v = 30) segmentów Afipyj ). Wartości sum 
EigJ^ = E(i0 wyznaczane dla każdego segmentu Afi(yJęi) skwantowano 
z dokładnością do 1/10 logarytmu jednostki miary energii, którą przyjęto wy
rażać w GeV.

2Ze względu na rodzaj symetrii cechującej przebieg procesu fizycznego oddziaływania 
protonów, jak i budowę symulowanego detektora, wybrano układ współrzędnych sferycz
nych, w którym oś biegunowa pokrywa się z prostą wzdłuż której biegną naprzeciw siebie 
do wnętrza detektora protony. Kierunek dla którego kąt biegunowy 0 = 0 przyjęto arbitral
nie, a kąt azymutalny y skierowano tak, by powstał układ prawoskrętny. Zdecydowano, że 
dla każdego z symulowanych przypadków oddziaływań jako y = 0 będzie wybierana pół- 
płaszczyzna przechodząca przez lewą krawędź segmentu powierzchni detektora, któremu 
w danym konkretnym przypadku odpowiada największa wartość wyrażenia £1 silić?. Tym 
samym, w przyjętej reprezentacji nierozróżnialne są obrazy oddziaływań, które można 
nałożyć na siebie drogą obrotu wokół osi biegunowej.
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Rys. 5.5: Segmentacja powłoki modelowanego detektora. Nierównomierny podział 
walcowej powierzchni służy temu, aby segmenty obserwowane z punktu oddziały
wania odpowiadały w przybliżeniu równym sobie kątom bryłowym Afi. Aby to za
pewnić przyjęto, iż powłoka jest podzielona tak, by zachowana była stała wartość 
przyrostu cosinusa, kąta biegunowego odpowiadającego kolejnym liniom podziału. 
Założono, iż detektor będzie rejestrował obiekty w zakresie kątów biegunowych od 
1° do 179°. Ukazano obraz tego samego oddziaływania co na rys. 5.3; stopień 
zaczernienia segmentów odpowiada wielkości sumarycznej energii wyemitowanej 
poprzez dany segment

Rozkłady £, Q, 7 można nazwać składowymi (dyskretnego i skwanto- 
wanego) obrazu oddziaływania. Tak pojmowane obrazy oddziaływań będą 
danymi masowymi poddawanymi selekcji wstępnej, bez konieczności odwoły
wania się do ich interpretacji fizycznej. Nadano im reprezentację wektorową,
przedstawiając jako macierze: 
ściarni

e£, Ee, E7 0 elementach danych zależno-

^7,7, — LlogroCe,A, J, ie = 1,• • • ? ^3 3<p — 1,...,
= L i°gw-77 J, ie = 1,• • • 1 ^31 J(p — 11 • • • 1 (^*1)

e;„„ = L iogi„ J, ie = 1, • • • ? ^3 j 3<-p — 1, . . . ,

gdzie |_-J symbolizuje operację kwantowania. Histogramy zbudowane z ta
blic reprezentujących przykładowy obraz oddziaływania przedstawia rys. 5.6. 
W kolejnym kroku procedury budowy wektora cech (obserwacji), macierze 
E£, E~'. E7 poddano dwuwymiarowej dyskretnej transformacji cosinusowej 
DCT typu II ([Khayarn 2003]), przekształcającej wymienione macierze w ich 
obrazy E£, Ee, E7. Rys. 5.7 przedstawia efekt zastosowania transforma
cji DCT do rozkładów sygnałów prezentowanych na rys. 5.6. Własnością 
obrazu uzyskanego w przekształceniu cosinusowym jest mała wzajemna ko
relacja pomiędzy współczynnikami, nawet jeśli była ona znaczna w oryginale.
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Daje to możliwość zredukowania rozmiaru oryginalnych danych z jednocze
sną poprawą ich znaczenia dla zadania klasyfikacji. Mianowicie w przypadku 
klasyfikatorów opartych na odległościowej mierze podobieństwa, użycie do 
konstrukcji wektora cech obrazów DCT z pominiętymi wyższymi współczyn
nikami powinno poprawić zdolność generalizacji klasyfikatora. Pominięcie 
wyższych współczynników zmniejszy odległości w przestrzeni cech pomiędzy 
obiektami potencjalnie identycznymi w interpretacji fizycznej. Stopień re
dukcji może być przedmiotem optymalizacji. W rozprawie ustalono go arbi
tralnie, zachowując w macierzach E£, Ee, E7 o wymiarach 20 X 30, wyrazy 
o ig < 16 oraz < 24, co oznacza 36% redukcję rozmiaru pierwotnych 
danych. Zredukowane dane przedstawia rys. 5.8. Wyrazy pozostawione w 
zredukowanych macierzach E£, E~'. E7 można zapisać jako wektory liczące 
16 x 24 = 384 współrzędnych

s£ == (Ef,i,. • • , Ef624) — (sf,.. • , S384) G S£
se == (Ef’,... •, E® 24) = (Sj3,.. •,sf84) G Se (5.2)
s7 == -,E?6,24) = (s3,.. • , S384) G S7

każda z przestrzeni: S£, Se, S7 jest tożsama z R384, a ich iloczyn kartezjański 
można utożsamić z przestrzenią euklidesową S = R1152, zawierającą wektory 

s = (s£, se, s7) G S = S£ x Se x S7 (5.3)

Przestrzeń S oraz należące do niej wektory s

S (s , S , S ) , . . . , $384? Si i • • • ) $884) Si) • • • ) $384) (®11 ' ' ' ? $1152)
(5-4)

stanowią wektorową reprezentację selekcjonowanych danych masowych.
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L Q y

Rys. 5.7: Rozkłady z rys. 5.6 poddane przekształceniu DCT

L Q y

Rys. 5.8: Zredukowane rozkłady z rys. 5.7

5.1.3 Własności zbioru danych testowych
Dla przeanalizowania rozważanego eksperymentu obliczeniowego istotna jest 
znajomość prawdopodobieństwa wystąpienia w selekcjonowanych danych obiek
tów z poszczególnych klas ze zbioru J- oraz gęstości warunkowych rozkładów 
prawdopodobieństwa w przestrzeni cech S w poszczególnych klasach. Po
mocna jest też znajomość gęstości warunkowych rozkładów prawdopodobień
stwa cech x G X zbioru obiektów istniejących bezpośrednio po zakończeniu 
oddziaływania protonów (listę tych cech na rys. 5.3 oznaczono jako 
Gdyby obserwacje takie były wykonalne w rzeczywistości, dawałyby pod
stawę najdokładniejszej możliwej selekcji danych. Dokładność hipotetycznej
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procedury selekcji opartej na znajomości powyższych rozkładów może stano
wić odniesienie przy ocenie jakości procedur konstruowanych w rozprawie.

Spośród wymienionych powyżej rozkładów jedynie rozkład prawdopodo
bieństwa występowania obiektów z poszczególnych klas P(/) G J- ) jest znany 
a priori. Pozostałe rozkłady mogą być jedynie estymowane na podstawie 
zbioru przykładów. Liczność przygotowanych zbiorów przykładów Zfi jest 
zbyt mała by na ich podstawie mogły powstać dokładne estymaty gęstości 
rozkładów prawdopodobieństwa w przestrzeni cech. W rozprawie w miejsce 
estymat gęstości rozkładów prawdopodobieństwa stosuje się rozkłady praw
dopodobieństwa estymowane histogramami o przedziałach równych przedzia
łom (komórkom) odpowiednio skwantowanych przestrzeni cech S i X. Prze
strzeń cech X skwantowano dzieląc ją według odpowiednio zdefiniowanego 
kryterium na podzbiory [ją] obiektów nierozróżnialnych. Z kolei przestrzeń 
cech S kwantowano stosując technikę samo-organizujących się map SOM, 
Self-Organizing Maps ([Kohonen 1990]), por. p. 3.5, otrzymując pokrycie 
przestrzeni S zbiorem rozłącznych, nieregularnych przedziałów (komórek) 
[s,-], takich że S = U; [s«]- Metody skwantowania przestrzeni X oraz S opisano 
w dodatku B.3.

Wystąpienie obiektu reprezentowanego wektorem cech zawierającym się 
w komórce [s;] C S jest zdarzeniem losowym. Podobnie, zdarzeniem loso
wym jest wystąpienie obiektu o cechach pozwalających zaliczyć go do jed
nego z podzbiorów [ją] C X. Rozkłady prawdopodobieństw P([sz] C S|/)) 
i P([®d ę %\fi) estymowano obliczając częstości wystąpień reprezentantów 
poszczególnych komórek i podzbiorów wśród przykładów Zf{. Na tej pod
stawie, uwzględniając fakt, że zbiór J- obejmuje wszystkie możliwe klasy i 
znane są a priori prawdopodobieństwa P(/;), estymowano rozkłady łączne 
P(ś/7, X) i P(77, S). Otrzymane estymaty są jedynie zgrubnym przybliżeniem 
rzeczywistych rozkładów. W rozprawie użyto ich do przewidywania dokład
ności selekcji. Przeprowadzona kwantyzacja przestrzeni cech S dodatkowo 
posłużyła do zredagowania zbiorów uczących użytych do konstrukcji maszyn 
SVM separujących klasy danych.

5.1.4 Przewidywana jakość selekcji danych
Posługując się estymatami rozkładów prawdopodobieństwa P(77, X) i P(77, S), 
omówionymi w p. 5.1.3, można dokonać oszacowań przedziałowych spodzie
wanych wartości: prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji Perr oraz czułości 
i specyficzności procedur selekcjonujących dane testowe. Oszacowania te po
służą jako odniesienie przy ocenie skuteczności zaproponowanej w rozprawie 
procedury selekcji danych.

Zgodnie z przytoczonym na s. 16 ogólnym związkiem, wartości Perr praw
dopodobieństw popełnienia błędu przez klasyfikatory bayesowskie dysponu-
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jące na wejściu ilością informacji, odpowiednio większą i mniejszą niż badany 
klasyfikator, wyznaczają krańce przedziału liczbowego, w którym powinny 
zawrzeć się wartości Perr klasyfikatora badanego. W rozważanym przykła
dzie, obserwacje reprezentowane w przestrzeni S dostarczają klasyfikatorom 
informacji, w ilości nigdy nie przekraczającej ilości informacji, której dostar
czyłyby hipotetycznie obserwacje cech X obiektów fizycznych istniejących 
bezpośrednio po oddziaływaniu protonów. Zatem do oszacowania przewidy
wanej jakości selekcji danych mogą posłużyć próbne klasyfikatory bayesow
skie, skonstruowane odpowiednio na podstawie estymat rozkładów prawdo
podobieństwa P(77, X) i P(77, S). Mając na uwadze znaczne uproszczenia 
przy konstrukcji estymaty P(77, S) należy oczekiwać, że parametry jakości 
konstruowanych procedur selekcjonujących powinny być bliższe klasyfikatora 
analizującego cechy X.

Eksperymentalnie stwierdzono, że próbny klasyfikator wykorzystujący esty- 
matę rozkładu P(77, X) popełnia średnio błąd z prawdopodobieństwem Perr ss 
2.11 X 10 8. Natomiast średnie prawdopodobieństwo błędu klasyfikatora zbu
dowanego na podstawie estymaty P(77, S) wynosi Perr ss 3.07 X 10“8. War
tość ta jest bliska teoretycznego maksimum, równego min{P(C+), P(C_)} = 
3.15 X 10“8, przy czym P(C+) oznacza tu prawdopodobieństwo wystąpienia 
wśród selekcjonowanych danych obiektów akceptowanych, zaś P(C+) prawdo
podobieństwo wystąpienia obiektów dyskwalifikowanych, zgodnie z tabl. 5.1 
na s. 108.

Jak przedstawiono to w p. 1.5, przy ocenie jakości klasyfikatorów se
lekcjonujących wstępnie dane zastosowanie znajdują krzywe ROC, ukazujące 
związek pomiędzy czułością i specyficznością klasyfikatora. Dysponując osza
cowaniami wskaźników jakości klasyfikatorów próbnych oraz korzystając ze 
spostrzeżeń poczynionych na s. 27, na płaszczyznach wykresów można wska
zać obszary w obrębie, których powinny zawierać się krzywe ROC opisujące 
użyteczne klasyfikatory, możliwe do skonstruowania w rozważanym przykła
dzie. Rys. 5.9 przedstawia takie obszary dla trzech klasyfikatorów przezna
czonych do wykrywania: wszelkich wystąpień cząstki Higgsa, niezależnie od 
wariantu jej rozpadu (h —> A") oraz tych wystąpień cząstki Higgsa, z którymi 
związane są charakterystyczne rozpady, odpowiednio, na 2 fotony (h —> 2y) 
lub na 4 lekkie cząstki (h —>4Z). Z rysunku można wnioskować, że przy za
pewnieniu użytecznej specyficzności, czułość klasyfikatora przeznaczonego do 
wykrywania wszelkich przypadków wystąpień cząstki Higgsa nie przekroczy 
30%. Granicę tę wyznacza górna krawędź zacieniowanego obszaru. Jed
nocześnie, w przypadku klasyfikatorów optymalizowanych do wykrywania 
charakterystycznych rozpadów cząstek Higgsa, przy zachowaniu użytecznej 
specyficzności można osiągnąć stuprocentową czułość. Natomiast na podsta
wie położenia dolnej krawędzi obszaru zacieniowanego można przypuszczać,
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że w przypadku selekcji obserwacji rozpadów h —> 2 7 nawet klasyfikator o 
trywialnej konstrukcji powinien osiągać kilkudziesięcioprocentową, czułość, 
podczas gdy klasyfikator identyfikujący rozpady h —> 4Z musi być starannie 
optymalizowany.

TP
R

FPR FPR FPR

Rys. 5.9: Przewidywane ograniczenia przebiegu krzywych ROC procedur selekcji 
danych testowych. Krzywe powinny przebiegać wewnątrz zacieniowanych obsza
rów, wyznaczonych przez punkty pracy klasyfikatorów próbnych, dysponujących 
na wejściach skrajnymi ilościami informacji. Kolejno od lewej, pokazano wykresy 
ograniczeń dla klasyfikatorów tworzonych w celu selekcji: wszelkich przypadków 
wystąpienia cząstki Higgsa (fi —> A"), przypadków, w których cząstka Higgsa roz
padła się na 2 fotony (fi —> 2y) oraz przypadków z rozpadem na 4 lekkie cząstki 
(fi —> 41). Kołami oznaczono parametry klasyfikatorów próbnych zbudowanych 
na podstawie estytmaty P(JP, A), kwadratami parametry klasyfikatorów zbudowa
nych na podstawie estymaty P(JP, S). Wielkość I/H charakteryzuje ilości informacji 
wejściowej dostępnej w wektorach cech analizowanych przez prezentowane klasy
fikatory; ilość informacji I, która teoretycznie umożliwiałaby dokonanie bezbłęd
nej binarnej selekcji danych jest równa entropii H rozkładu prawdopodobieństw 
{P(C+),P(C_)}
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5.2 Realizacja procedury selekcji

5.2.1 Klasyfikacja diagnostyczna
Klasyfikację diagnostyczną C = {ci, c2,. . ., y}, która stała się podstawą do 
dekompozycji zadania selekcji wstępnej testowych danych masowych, stwo
rzono na podstawie kategoryzacji schematów przebiegu procesów fizycznych 
J- = {/i, /2, • • •, fn} wprowadzonej w p. 5.1.1. W tym celu pogrupowano 
schematy fi w rozłączne klasy Cj = U; fi- Przesłanki, którymi się przy tym 
kierowano przedstawiono w dodatku B.2. Klasyfikację diagnostyczną przy
gotowano w wariantach dopasowanych do zadań poszczególnych procedur 
selekcji. Klasy diagnostyczne Cj G C otrzymały umowne oznaczenia.

Dla procedury, której zadaniem jest wyselekcjonowanie z danych wszy
stkich zaobserwowanych wystąpień cząstki Higgsa, niezależnie od tego na 
jakie obiekty się ona rozpadła (A —> X}. podzbiór akceptowanych schema
tów fi przebiegu zjawisk fizycznych przedstawiono jako 3 klasy diagnostyczne 
C+ = {cą, Chz, Chwz}. Podobnie pogrupowano podzbiór schematów dyskwali
fikowanych C- = {cgcdj, cqlwz, c2wz}, otrzymując zbiór L = 6 klas

(7 f Cą , Cfaz , Cfawz , Cqcdj f C^wz^ C2WZ } (5.5)

W przypadku procedur przeznaczonych do selekcji przypadków zaobser
wowania cząstek Higgsa rozpadających się w szczególny sposób, schematy 
fi procesów związanych z powstaniem i odpowiednim wariantem rozpadu 
cząstki Higgsa ujęto w jedną klasę procesów akceptowanych, a pozostałe, dys
kwalifikowane schematy procesów, przedstawiono jako 6 klas, tworząc zbiór 
L = 7 klas diagnostycznych:

- przy selekcji przypadków rozpadu na dwa fotony (h —> 2-y), wprowadzono 
klasę procesów akceptowanych {cą27} tworząc

^7^ f 67,2-. . Cqcdj , C\wz^ C2wz^ Ch\h2y 7 Chwz } (5.6)

- przy selekcji przypadków rozpadu na cztery lekkie cząstki (h —> 41), wpro
wadzono klasę procesów akceptowanych {cm/} tworząc

f>(h—>4/)   r y
1 ^h4ł i Cqcdj i ^lwzi fywzi Chi ^hzi ^hwz\h4l J (5.7)

zachodzą tu związki ch = {<y27, ch\h2y} oraz chwz = {ch4h chwz\h4ł}. Prawdo
podobieństwa P(cj) występowania w danych reprezentantów poszczególnych 
klas diagnostycznych zestawia tabl. 5.1. Podkreślić należy znaczące niezrów- 
noważenie prawdopodobieństw występowania w danych klas procesów akcep
towanych w stosunku do pozostałych.
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Wprowadzona klasyfikacja diagnostyczna umożliwia podział zadania se
lekcji pomiędzy zespoły liczące L(L — l)/2, czyli 15 albo 21, klasyfikatorów 
binarnych (testów) TCjtCh, separujących klasy diagnostyczne Cj zfz. c^. Wśród 
nich jest odpowiednio 9 i 6 testów TCjtCk separujących klasy, z których jedna 
należy do podzbioru klas akceptowanych, a druga do podzbioru klas dyskwa
lifikowanych, czyli Cj EC+ i ą EC- lub Cj G C- i q G C+.

Tabl. 5.1: Charakterystyka klas diagnostycznych Cj stworzonych przez połączenie 
wybranych schematów przebiegu procesów fizycznych Cj = fi G EF. Prawdo
podobieństwo występowania reprezentantów poszczególnych klas diagnostycznych 
wśród danych testowych obliczono jako P(cj) = P(/;)

Klasa Liczba P(cj) Liczba przykładów
Cj schematów fi optymalizacja walidacja
c 113 1 16 767 98 742
C+ 80 3.15 X 10“8 14 024 86 073
C- 33 1 - P(C+) 2 743 12 669
Cqcdj 3 0.99992 154 246
^lwz 15 8.13 X 10“5 1102 6199
&2wz 15 3.75 X 10-8 1487 6 224
Ch 20 2.76 X 10-8 3 301 17 974
Chz 15 3.58 x nr" 3 820 27112

45 3.88 X 10“9 6 903 40 987
5 1.19 X 10_1° 1855 8 440

ch\h2y 15 2.75 X 10“8 1446 9 534
Ch4l 5 3.41 x 10“12 1250 4 750
chwz\h4l 40 3.88 X 10“9 5 653 36 237

5.2.2 Maszyny SVM i modele funkcji wsparcia
Stosownie do wprowadzonej w p. 5.2.1 klasyfikacji diagnostycznej opracowano 
testy TCijCj separujące parami klasy q, c; G C w przestrzeni cech S, a następnie 
związane z testami funkcje, których wartości interpretowane są jako stopień 
przekonania o przynależności (odpowiednio nieprzynależności) testowanych 
danych do jednej z separowanych klas.

Testy TCijCj konstruowano jako maszyny wektorów podpierających SVM 
z elastycznym marginesem regularyzowanym stałą C, i jądrem radialnym 
A"(s;,Sfc) = exp(—7(||s; — Sfc||)2), gdzie stała rzeczywista 7 > 0 jest parame
trem metody, a s,-,Sfc G S. Posłużono się w tym celu oprogramowaniem LIB- 
SVM [Chang 2001]. Zbiory uczące i walidujące zredagowano metodą opisaną 
w p. 3.5. (Zbiory uczące zawierały wyłącznie przykłady o cechach uznanych
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za typowe w klasach ft G J-.) Dla każdego z konstruowanych testów, w iden
tyczny sposób przygotowano trzy równoliczne, ale rozłączne zbiory uczące. 
Również zbiór walidujący nie zawierał elementów wspólnych z żadnym ze 
zbiorów uczących. Liczby przykładów z poszczególnych klas diagnostycz
nych, które znajdowały się w zbiorach uczących podaje tabl. 5.1.

Podczas konstruowania testów dla każdej sprawdzanej pary wartości pa
rametrów (y,C) niezależnie optymalizowano trzy realizacje SVM, każdą na 
podstawie innego zbioru uczącego. Następnie przy użyciu każdej z nich kla
syfikowano elementy zbioru walidacyjnego, wyznaczając dokładność klasyfi
kacji ACC, zdefiniowaną jako (1.14) na s. 23. Następnie, dla otrzymanych 
trzech wartości wskaźnika dokładności obliczano średnią (ACC) oraz odchyle
nie standardowe A(ACC). Za najlepszą uznawano tę kombinację (y, C), dla 
której średnia (ACC) przyjmowała największą wartość, przy czym pożądane 
było jednocześnie małe odchylenie standardowe (ACC) w wybranym punkcie 
(y, C) i jego bezpośrednim otoczeniu 3. Rys. 5.10 ilustruje zależności pomi
ędzy uzyskiwaną wartością średnią (ACC) a wartościami parametrów y i C 
w przeprowadzonych eksperymentach obliczeniowych.

Rys. 5.10: Wpływ wyboru wartości parametrów jądra radialnego y i regularyzacji 
C klasyfikatora SVM separującego klasę ''7,2- od ch\h2.y na uzyskiwaną dokładność 
klasyfikacji. Przedstawiono warstwice wartości średniej dokładności klasyfikacji 
(ACC) oraz jej odchylenia standardowego A (ACC), wyrażonych w %. Średnią obli
czano na podstawie wyników trzech realizacji klasyfikatora SVM, otrzymanych na 
podstawie trzech różnych zbiorów uczących. Wykresy dają podstawę by współ
rzędne punktu oznaczonego kołem (96.1±1.21%) uznać za bliskie wartościom opty
malnym pary parametrów (y,C')

3Stabilność wyników pomimo wymiany danych uczących świadczy o standaryzacji me
tody redagowania zbiorów uczących.
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Ustalono, iż wartość 7 = 0.001, lub jej bliska, zapewnia największą śre
dnią dokładność klasyfikacji danych testowych w przypadku wszystkich kon
struowanych maszyn SVM 4. Własności uzyskanych maszyn SVM, separu
jących klasy diagnostyczne, zebrano w tabl. 5.2 na s. 111. Tabl. 5.2 podaje 
również informacje o złożoności maszyn SVM, wyrażonej liczbą wektorów 
podpierających nSV oraz o stopniu uogólnienia przykładów, za który można 
uważać stosunek liczby wektorów podpierających do liczności zbioru uczącego 
nSV/nV.

Spośród trzech realizacji maszyn SVM wyuczonych przy założeniu uzna
nej za najlepszą kombinacji (7, (7), do dalszych prac wybrano te realizacje, 
które klasyfikowały zbiór walidujący z dokładnością najbliższą wartości śre
dniej (ACC). W tabl. 5.2, w kolumnie ACCo podano dokładność z jaką te 
wybrane realizacje SVM klasyfikują dane ze zbiorów walidacyjnych, a ich 
czułość i specyficzność podają odpowiednio kolumny TPR0 i TNR0. Odchy
lenie standardowe AACCo dokładności obliczono zgodnie z formułą (1.18) 
podaną na s. 24. Dla większości skonstruowanych maszyn SVM zachodzi 
A(ACC) > AACCo- Zatem przy przewidywaniach rzeczywistej jakości two
rzonego testu podstawowe znaczenie ma ocena reprezentatywności zbiorów 
uczących.

Za pomocą wybranych jako najbliższych średniej realizacji maszyn SVM 
TC;,cj przeanalizowano odpowiednie podzbiory danych uczących, by zgodnie 
z procedurą opisaną na s. 64, zbudować histogramy rozkładu wielkości p 
stanowiącej argument funkcji decyzyjnej klasyfikatora SVM y=sgn(p —p0) 5- 
Analizę tę przeprowadzono dla każdej z wybranych maszyny SVM, odpowie
dnio dla obydwu separowanych przez nią klas diagnostycznych. Otrzymane 
histogramy unormowano i wyznaczono ich dystrybuanty, do których dopa
sowano 6 funkcje logistyczne cdfCijCj.:CA, (p) = 1/[1 + exp[/3(p — $)]]. Rezultaty 
opisanych operacji przedstawiają rysunki 5.11.a i 5.11.b. Parametry dopaso
wanych funkcji logistycznych podaje tabl. 5.3 na s. 114.

4Niecelowym jest precyzyjne dostrajanie wartości (7, C), jeśli obserwowana przy tym 
poprawa dokładności klasyfikacji jest mniejsza niż błąd wynikający z wyboru skończonej 
próby uczącej.

5Przyjmując w (1.10) na s. 19 p = "Y^SV yiaiK(si, s) oraz po = —b.
6Użyto w tym celu procedury nłinfit w oprogramowaniu MATLAB Statistics Toolbox, 

będącej implementacją nieliniowej metody najmniejszych kwadratów Gaussa-Newtona.
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Test (ACC) A(ACC) ACC0 AACCo TPRo TNR0 C nSV nBSV nSV/nV

^lwz,qcdj 86.71 0.74 86.45 0.97 95.66 77.24 104 164 19 0.131
^lwz,2wz 75.55 1.41 76.21 0.84 65.16 87.26 102 1413 1079 0.546
^2wz,qcdj 89.31 0.76 89.27 0.76 97.65 80.89 104 198 13 0.121
^h,qcdj 93.36 0.47 93.36 0.42 98.91 87.80 104 318 13 0.092
^h,lwz 86.12 1.21 86.04 0.52 91.39 80.69 101 2021 1740 0.459
^h,2wz 89.66 0.21 89.66 0.44 87.03 92.29 102 1447 858 0.302
Th,hz 65.83 1.10 66.18 0.56 67.11 65.24 105 3635 150 0.510
^h,hwz 70.15 0.48 70.13 0.45 68.74 71.52 102 6212 4733 0.609
^hz,qcdj 88.69 0.70 88.32 0.51 99.80 76.83 104 324 7 0.082
^hz,lwz 83.99 1.47 84.05 0.52 88.98 79.13 102 1787 1214 0.363
^hz,2wz 98.33 0.43 98.28 0.18 99.17 97.38 103 1101 22 0.207
^hz,hwz 87.75 0.55 87.98 0.31 89.37 86.59 102 4900 2390 0.457
^hwz,qcdj 85.53 0.69 85.39 0.42 99.64 71.14 104 290 18 0.041
^hwz,lwz 79.75 0.72 80.02 0.45 80.44 79.61 101 3836 3478 0.479
Thwz,2wz 83.56 0.33 83.55 0.40 78.21 88.88 102 3404 2475 0.406
r̂ -h 2~l ,qcdj 94.11 0.92 94.20 0.52 99.77 88.62 102 222 2 0.111
r̂ -h2~l ,lwz 98.04 0.33 98.23 0.24 98.63 97.84 102 484 120 0.164
^h2y ,2wz 99.03 0.22 99.02 0.17 98.51 99.53 102 437 17 0.131
^h2y ,h\h2y 96.10 1.21 95.69 0.32 93.03 98.35 102 845 122 0.211
^h2y,hz 87.67 2.42 87.06 0.45 79.86 94.25 102 1506 536 0.265
r̂ -h2~l ,hwz 96.26 1.26 95.68 0.22 91.88 99.47 102 1072 256 0.122
Th4l,qcdj 99.71 0.11 99.75 0.13 99.92 99.59 102 147 21 0.105
Th4l,lwz 94.66 1.38 95.22 0.44 93.07 97.37 102 447 89 0.190
Th4l,2wz 88.67 1.61 87.79 0.63 79.35 96.24 102 611 201 0.223
Th4l,h 88.44 2.18 88.27 0.48 79.35 97.20 102 958 336 0.211
Th4l,hz 87.52 2.48 87.65 0.46 80.00 95.30 102 1184 377 0.234
^h4l ,hwz\h4l 83.21 3.16 83.48 0.43 71.73 95.23 102 1334 595 0.181

Tabl. 5.2: Własności uzyskanych testów TCi,Cj (SVM) separujących klasy diagno
styczne Ci i Cj. W tabl. (w %): (ACC) wartość średnia dokładności 3 realizacji 
maszyny, uczonych na różnych zbiorach uczących; A (ACC) odchylenie standardowe 
dokładności; wielkości ACCo, TPRo, TNRo to odpowiednio: dokładność, czułość 
i specyficzność klasyfikacji, osiągane przez realizację maszyny, której dokładność 
była najbliższa średniej A(ACC). W każdym przypadku 7 = 0.001. Podano rów
nież: nV - liczbę przykładów w zbiorze uczącym, nSV - liczbę wektorów podpie
rających oraz nBSV - liczbę wektorów podpierających leżących poza płaszczyzną 
kanoniczną maszyny SVM
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Rys. 5.11.a: Unormowane histogramy rozkładu wielkości p stanowiącej argument 
funkcji decyzyjnej j/=sgn(/9 —/90) maszyn SVM skonstruowanych jako klasyfikatory 
TCi,Cj; ||w|| oznacza długość wektora definiującego płaszczyznę kanoniczną maszyny 
SVM. Histogram zacieniowany odpowiada klasie c/, linia pionowa przebiega przez 
punkty o odciętej /9o/||w||• Przedstawiono również wykresy funkcji logistycznych 
cdfc;,Cj.Ck aproksymuj ących dystrybuanty gęstości rozkładów zmiennej p. Rysunek 
kontynuowany jest na następnej stronie
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Rys. ó.ll.b: Kontynuacja rys. 5.11.a z poprzedniej strony
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Tabl. 5.3: Parametry funkcji cdfCijCj:Ck (p) = 1/[1 + exp[/3(p — 5)]] aproksymu- 
jących dystrybuanty gęstości rozkładów wielkości p stanowiącej argument funkcji 
decyzyjnej ?/=sgn(p — p0) maszyn SVM skonstruowanych jako klasyfikatory TCi,Cj

Ck = Ci A Po
Ci, Cj : P 8 P 8

Iwz, qcdj : -213.084 -0.306 -801.924 -0.320 -0.318
Iwz, 2wz : -315.233 0.044 -307.564 0.037 0.041
2wz, qcdj : -182.145 -0.281 -486.905 -0.303 -0.299
h, qcdj : -274.565 -0.145 -1142.750 -0.160 -0.157
h, Iwz : -145.255 -0.682 -266.207 -0.703 -0.699
h, 2wz : -184.308 -0.466 -703.209 -0.480 -0.476
h, hz : -2447.000 -0.122 -2719.180 -0.122 -0.122
h, hwz : -545.597 -0.202 -754.528 -0.205 -0.204
hz, qcdj : -201.604 -0.357 -488.268 -0.379 -0.376
hz, Iwz : -227.906 -0.491 -492.173 -0.502 -0.500
hz, 2wz : -607.723 -0.216 -2864.730 -0.223 -0.221
hz, hwz : -1181.530 -0.094 -1711.650 -0.099 -0.097
hwz, qcdj : -169.124 -0.339 -553.517 -0.359 -0.358
hwz, Iwz : -133.959 -0.543 -304.049 -0.559 -0.555
hwz, 2wz : -320.795 -0.197 -1471.250 -0.203 -0.201
h2y, qcdj : -174.129 -0.539 -369.550 -0.574 -0.564
h2y, Iwz : -250.256 -0.539 -378.122 -0.562 -0.553
h2y, 2wz : -255.579 -0.400 -660.858 -0.426 -0.415
h2-y,h\h2y : -429.014 -0.211 -374.184 -0.227 -0.218
h2y,hz : -514.292 -0.189 -358.808 -0.198 -0.192
h2y, hwz : -537.940 -0.254 -438.640 -0.268 -0.259
hdl, qcdj : -140.308 -0.508 -1070.740 -0.551 -0.535
hdl, Iwz : -180.803 -0.333 -383.017 -0.353 -0.344
hdl, 2wz : -205.209 -0.336 -379.207 -0.353 -0.343
hdl, h : -314.734 -0.041 -230.084 -0.057 -0.045
h4J, hz : -386.033 0.071 -280.651 0.059 0.068
hdl, hwz\hAl : -374.066 0.013 -308.660 0.002 0.012

5.2.3 Rezultaty selekcji
Procedury selekcji przygotowano z zastosowaniem omówionych w p. 5.2.2 
klasyfikatorów i dopasowań funkcji logistycznych. Powstały one w czterech 
wariantach wynikających z zastosowania: inkluzywnego (inc) albo eksklu
zywnego (exc) podejścia do konstrukcji funkcji podstawowego przypisania 
prawdopodobieństwa oraz wyboru klasyfikatorów wchodzących w skład ze
społu: wszystkich (procedura uniwersalna ani), albo wyłącznie separujących 
klasy diagnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje (procedura selekcjo
nująca sel). Rozstrzygnięcia o zaakceptowaniu albo zdyskwalifikowaniu se
lekcjonowanych danych zapadały na podstawie porównań wartości strat ocze
kiwanych (3.40), s. 50, obliczanych z użyciem operatora OWA zdefiniowanego
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przez (3.41.2) na s. 50. Funkcję strat l określono na iloczynie kartezjańskim 
zbioru klas decyzyjnych {akceptacja, dyskwalifikacja} i zbioru klas diagno
stycznych Ci EC, jako

l (akceptacja | c; £ C+) = 0, l (akceptacja r, £ CL ) =1 , .
I (dyskwalifikacja r, £ (7+ ) = A, l (dyskwalifikacja | c; £ C_) = 0 v 7

parametr A > 0 oznacza tu stosunek kosztu błędnych decyzji o dyskwalifikacji 
i o akceptacji.

Skonstruowane procedury przebadano dokonując z ich użyciem selekcji w 
odniesieniu do kolekcji przykładowych zbiorów danych rozłącznych ze zbio
rami uczącymi. Każdy z czterech wariantów procedury przebadano przy 
założeniu kilku wartości parametru A. Rysunki 5.12 i 5.13 obrazują cha
rakterystyki procedur, wyrażone z użyciem wskaźników False Positiue Ratę 
(FPR) i True Positiue Ratę (TPR), łącznie pokazanych w postaci krzywych 
ROC. Współrzędne punktu (FPR, TPR) będą skrótowo nazywane punktem 
pracy procedury lub klasyfikatora. Rysunki 5.12 i 5.13 można odnieść do wy
kresów na rys. 5.9 na s. 106, ukazujących teoretyczne ograniczenia obszaru 
płaszczyzny, w którym powinny zawierać się krzywe ROC klasyfikatorów, 
które racjonalnie wykorzystywałyby informację wejściową dostępną w roz
ważanym przykładzie obliczeniowym. Na rysunkach 5.12 i 5.13 analogiczne 
granice zaznaczono liniami ciągłymi (granice obszaru są wizualnie zniekształ
cone w wyniku zastosowania skali logarytmicznej). Punkty pracy procedur 
skonstruowanych w rozprawie leżą w granicach teoretycznych przewidywań, i 
układają sie na pewnej krzywej. Przedstawione w p. 4.2 wnioski wynikające 
z analizy standardowego zbioru danych Abalone, pozwalają przypuszczać, że 
taki przebieg miałaby krzywa ROC rodziny binarnych klasyfikatorów bay
esowskich użytych do selekcji danych testowych przy uwzględnieniu funkcji 
strat (5.8). Uzyskane wyniki potwierdzają również prawidłowości obserwo
wane na rys. 4.7, mianowicie punkty pracy procedury zbudowanej w warian
cie inc-uni, agregującej wyniki pełnego zestawu testów, kodowane w podej
ściu inkluzywnym, systematycznie układają się na wykresie poniżej punktów 
pracy pozostałych procedur.

Innego rodzaju weryfikację otrzymanych wyników stanowi porównanie 
ich z wynikami selekcji przeprowadzonej klasyfikatorem opracowanym przez 
ekspertów fizyków bez odwoływania się do metod uczenia maszynowego, na 
podstawie wiedzy teoretycznej o przedmiocie badań. Porównania takiego 
dokonano przeprowadzając selekcję zbiorów danych testowych algorytmem 
opracowanym przez Gościłę ([Gościło 2000]), na wczesnym etapie projek
towania eksperymentu CMS, przy podobnych założeniach upraszczających 
jakie przyjęto w symulacji przeprowadzonej w rozprawie.
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Rys. 5.12: Selekcja z danych śladów wszelkich wystąpień cząstki Higgsa. Pła
szczyzna ROC z naniesionymi punktami pracy procedur o funkcji strat sparame- 
tryzowanych wartością A, równą stosunkowi kosztu błędnego zdyskwalifikowania 
do kosztu błędnego zaakceptowania danych. Przedstawiono rezultaty dla procedur 
skonstruowanych przy różnym wyborze klasyfikatorów składających sie na zespół: 
kwadraty - uni wszystkie klasyfikatory, koła - sel wyłącznie klasyfikatory sepa
rujące klasy diagnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje oraz podejściu do 
kodowania ich wyników: symbole wypełnione - inc podejście inkluzywne, symbole 
puste - exc podejście ekskluzywne. Rombem oznaczono punkt pracy procedury, 
w której wyniki testów agregowane są poprzez proste głosowanie. Kolejne sym
bole tego samego kształtu, przechodząc od mniejszych ku większym wartościom 
FPR, odpowiadają wzrostowi wartości A o rząd wielkości; symbole przekreślone 
( + ) przedstawiają punkty pracy przy A = 1. Błędy wyznaczonych wartości TPR 
oszacowano jako < 0.01 i nie uwidoczniono ich na wykresie. Linie ciągłe wyznaczają 
granice obszaru, wewnątrz którego powinny przebiegać krzywe ROC klasyfikato
rów użytecznych w rozważanym zagadnieniu, wielkości I/H charakteryzuje ilość 
informacji dostępnej w wektorach cech (patrz opis rys. 5.9 na s. 106)
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Rys. 5.13: Selekcja z danych śladów wystąpień cząstek Higgsa, które uległy roz
padowi na 2 fotony (h—>2y) lub na 4 lekkie cząstki (/?,—>47). Płaszczyzny ROC z 
naniesionymi punktami pracy procedur o funkcji strat sparametryzowanych warto
ścią A, równą stosunkowi kosztu błędnego zdyskwalifikowania do kosztu błędnego 
zaakceptowania danych. Przedstawiono rezultaty dla procedur skonstruowanych 
przy różnym wyborze klasyfikatorów składających sie na zespół: kwadraty - uni 
wszystkie klasyfikatory, koła - sel wyłącznie klasyfikatory separujące klasy dia
gnostyczne implikujące przeciwstawne decyzje oraz podejściu do kodowania ich 
wyników: symbole wypełnione - inc podejście inkluzywne, symbole puste - exc 
podejście ekskluzywne. Rombem oznaczono punkt pracy procedury, w której wy
niki testów agregowane są poprzez proste głosowanie. Kolejne symbole tego samego 
kształtu, przechodząc od mniejszych ku większym wartościom FPR, odpowiadają 
wzrostowi wartości A o rząd wielkości; symbole przekreślone ( + ) przedstawiają 
punkty pracy przy A = 1. Błędy wyznaczonych wartości TPR oszacowano jako 
< 0.01 i nie uwidoczniono ich na wykresie. Linie ciągłe wyznaczają granice obszaru, 
wewnątrz którego powinny przebiegać krzywe ROC klasyfikatorów użytecznych w 
rozważanym zagadnieniu, wielkości I/H charakteryzuje ilość informacji dostępnej 
w wektorach cech (patrz opis rys. 5.9 na s. 106)
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Rys. 5.14: Krzywe ROC procedur selekcjonujących z danych testowych ślady wy
stąpień cząstek Higgsa, które uległy rozpadowi na 2 fotony (h—>2y) lub na 4 lek
kie cząstki (h—>4Z). Kwadratami oznaczono punkty pracy procedur otrzymanych 
proponowanymi w rozprawie metodami, w zespołach sel - złożonych wyłącznie z 
klasyfikatorów separujących klasy diagnostyczne implikujące przeciwstawne decy
zje - przy podejściu ekskluzywnym exc do kodowania wyników. Kolejne punkty 
odpowiadają selekcji prowadzonej przy założeniu różnych wartości parametru A 
oznaczającego stosunek kosztu błędnej dyskwalifikacji danych poszukiwanych do 
kosztu błędnego zaakceptowania danych nieistotnych. Trójkąty obrazują punkty 
pracy klasyfikatora regułowego [Gościło 2000], odpowiednio jego wersji o wyższej 
i niższej czułości (trójkąty odwrócone podstawą do góry). Błędy wyznaczonych 
wartości TPR oszacowano jako <0.01 i nie uwidoczniono ich na wykresie

Stosując klasyfikator opisany w pracy [Gościło 2000] należy w struktu
rze selekcjonowanych danych zidentyfikować określone symptomy posiada
jące interpretację fizyczną, a następnie sprawdzić czy występują one w kom
binacjach, które kwalifikowałyby dane jako istotne. Zestaw reguł logicznych 
definiujących odpowiednie kombinacje symptomów w klasyfikatorze użytym 
do porównań podaje dodatek B.4. Dla uproszczenia klasyfikator ten będzie 
nazywany klasyfikatorem regułowym.

Wykresy krzywych R.OC procedur opracowanych w rozprawie oraz klasy
fikatora regułowego zestawia rys. 5.14. Wskaźniki jakości selekcji prowadzo
nej algorytmem regułowym na wykresie zaznaczono trójkątami, odpowiednio 
dla jego wersji o wyższej i niższej czułości (trójkąty odwrócone podstawą do 
góry). Jak można stwierdzić, procedury opracowane w rozprawie w porów
naniu z algorytmem regułowym, przy tej samej czułości (TPR.) wykrywania, 
w selekcjonowanych danych śladów wystąpień poszukiwanych zjawisk fizycz
nych (rozpadów h —> 2y lub h —> 4Z) akceptują od 100 do 10 tysięcy razy 
(2-4 rzędy wielkości) mniej nieistotnych danych (FPR).
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Podsumowanie

W rozdziale 2 rozprawy postawiono zadanie opracowania metody selekcjono
wania danych masowych o złożoności, przy której skonstruowanie odpowie
dnio dokładnych standardowych klasyfikatorów na podstawie danych uczących 
nie jest w praktyce wykonalne. Jako rozwiązanie tak postawionego zadania, 
w rozdziale 3 rozprawy zaproponowano metodę, w której podstawę selekcji 
dają zagregowane wyniki zespołu klasyfikatorów niezależnie analizujących 
dane. Założeniem proponowanej metody jest, by każdy z klasyfikatorów 
tworzących zespół powstał na podstawie zbioru zawierającego jedynie wy
brane przykłady danych, mniej licznego niż byłby konieczny do zbudowania 
standardowego klasyfikatora selekcjonującego. Wyróżnikami proponowanej 
metody są:

- zasada podziału zadania pomiędzy klasyfikatory oraz
- sposób agregowania ich wyników.
Przyjęto mianowicie by podstawę podziału (dekompozycji) zadania po

między klasyfikatory dawała wiedza dziedzinowa, pozwalająca rozpatrywać 
selekcjonowane dane jako mieszaninę obiektów wielu, więcej niż dwóch, róż
nych kategorii. Agregację wyników klasyfikatorów prowadzi się na podstawie 
teorii Dempstera-Shafera. W tym zakresie wykazano, iż jedno z możliwych 
podejść do kodowania wyników klasyfikatorów w postaci funkcji podstawo
wego przypisania prawdopodobieństwa, nazwane w rozprawie ekskluzywnym, 
wykazuje istotnie lepsze własności użytkowe.

Zaletą zdekomponowanej procedury selekcji danych jest możliwość jej dy
namicznej rozbudowy przez dołączenie do zespołu nowych klasyfikatorów, 
bez konieczności rekonstrukcji uprzednio przygotowanych.

Ogólne własności proponowanej metody przebadano w zastosowaniu do 
standardowego zbioru danych, zaczerpniętego z otwartej biblioteki, co opi
suje rozdział 4, a możliwość jej praktycznego zastosowania sprawdzono w 
eksperymencie obliczeniowym z zastosowaniem danych symulacyjnych, opi
sanym w rozdziale 5. Prawidłowości stwierdzone w wynikach selekcji danych
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standardowych potwierdziły się w zastosowaniu do danych uzyskanych z sy
mulacji. Pozwala to przypuszczać, że zaproponowana w rozprawie metoda 
może znaleźć zastosowanie przy selekcji rzeczywistych danych masowych. Po
niżej przedyskutowano podstawowe aspekty proponowanej metody selekcji 
danych.

Stopień dekompozycji Stopień dekompozycji oryginalnego zadania se
lekcji danych określony jest liczbą wprowadzonych klas diagnostycznych |C|. 
Zadanie selekcji danych o wielkiej złożoności może wymagać wysokiego stop
nia dekompozycji. Należy brać pod uwagę, że wraz ze wzrostem stopnia 
dekompozycji oryginalnego zadania może następować degradacja jakości se
lekcji. Przewidywania podane w p. 3.4.3, potwierdzone wynikami uzyskanymi 
przy analizie standardowych danych, pozwalają przypuszczać, że kodowanie 
wyników klasyfikatorów tworzących zespół w podejściu określanym w rozpra
wie jako ekskluzywne, prowadzi do powstawania procedur selekcji, których 
jakość nie podlega znaczącej degradacji wraz ze wzrostem stopnia dekompo
zycji oryginalnego zadania. Można też zakładać, że jakość takich procedur 
nie będzie znacząco odbiegać od tej, którą można by osiągnąć selekcjonując 
dane optymalnym klasyfikatorem statystycznym - gdyby takowy można było 
w praktyce zbudować.

Czynnikiem ograniczającym de facto stopień dekompozycji oryginalnego 
zadania, a poprzez to zakres zastosowań proponowanej metody, jest koszt 
obliczeń związanych z agregowaniem wyników zespołu klasyfikatorów. Koszt 
agregowania przy zastosowaniu reguły Dempstera, w przybliżeniu wzrasta 
bowiem wykładniczo z liczbą klas diagnostycznych |C|.

Modyfikacje rozwiązań szczegółowych W proponowanej metodzie mo
dyfikacji mogą podlegać zastosowane rozwiązania szczegółowe.

1. Kompetencje klasyfikatorów w zespole.
W rozprawie rozważano zespoły zbudowane z klasyfikatorów TCijCj sepa

rujących pary {cp c7} klas diagnostycznych q, Cj E C. W pewnych zadaniach 
celowym może być użycie klasyfikatorów separujących nie pojedyncze
klasy diagnostyczne, ale nadklasy zbudowane jako zbiory kilku klas
diagnostycznych ą EC1. W ogólności nadklasa Ck C C i \Ck\ > 1, gdzie k = i

Mak przedstawiono to na s. 39 proponowane w rozprawie podejście do budowy zespołu 
klasyfikatorów selekcjonującego dane wykazuje analogię ze standardowym zagadnieniem 
przypisywania danych do wielu klas (wieloklasowym). Możliwość podniesienia dokładności 
klasyfikacji w standardowych zagadnieniach wieloklasowych, przez zastosowanie zespołów 
klasyfikatorów przypisujących dane do nakładających się nadklas, zbudowanych z klas 
właściwej (docelowej) kategoryzacji, była przedmiotem opisanych w literaturze badań, 
por. np. [Ahmadzadeh 2003], [Podolak 2008].
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lub J; racjonalnym jednak jest przyjmować by Ck Q C+ albo Ck C.C-. Sepa
rowane nadklasy mogą być różnoliczne |C;| \Cj |, nie mniej jednak, należy 
dążyć do zrównoważenia liczb przykładów reprezentujących te nadklasy w 
zbiorach uczących klasyfikatorów Tc^Cj- Funkcje podstawowego przypisania 
prawdopodobieństwa, jako określone na wszystkich podzbiorach C, pozwa
lają zakodować wyniki klasyfikatorów separujących dowolne podzbiory klas 
CkQC.

2. Powiązanie stopnia wsparcia udzielanego tezom o przynależności, bądź o 
nieprzynależności obiektu do klasy, z wynikiem klasyfikatora SVM.

W rozprawie stopień wsparcia udzielanego odpowiednim tezom związano 
z wielkością p dyskryminowaną w funkcji decyzyjnej p=sgn(p — p0) klasy
fikatora SVM, poprzez zależność logistyczną cdf = l/[ 1 + exp[/3(p — ń)]]. 
Można przypuszczać, że w pewnych zastosowaniach wystarczającym będzie 
zastąpienie tego związku modelem liniowego wzrostu stopnia przekonania od 
0 do 1, na pewnym (domkniętym) przedziale zmienności wartości p wokół 
p = 8. W ogólności optymalny model związku pomiędzy stopniem wsparcia, 
a zmienną p może zależeć od postaci funkcji jądra zastosowanej w maszy
nie SVM. Rozważane w statystycznej analizie regresyjnej funkcje logistyczne 
optymalnie wiążą stopień wiarygodności (ang. odds ratio) tez o przynależ- 
ności/nieprzynależności do klasy, z wielkością p, gdy wartości p podlegają 
rozkładom normalnym. Przez analogię, można przypuszczać, iż logistyczny 
model związku pomiędzy stopniem wsparcia, a zmienną p jest adekwatny 
do funkcji jądrowych prowadzących do powstania maszyn SVM o relatywnie 
dużej liczbie nSV wektorów podpierających. Rozkład wielkości p, oblicza
nej jako suma nSV składników (o losowych wartościach), będzie tym bliższy 
rozkładowi normalnemu, im większa będzie liczba nSV 2. Stwierdzono, iż 
radialne funkcje jądrowe zazwyczaj prowadzą do powstania maszyn SVM 
o większej liczbie wektorów podpierających niż jądra liniowe. (Z drugiej 
strony, większa liczba wektorów podpierających oraz zależności wykładni
cze w definicji funkcji jądra zwiększają koszt obliczeń w czasie eksploatacji 
klasyfikatora.)

2Twierdzenie graniczne stwierdza, iż suma dostatecznie dużej liczby niezależnych skła
dników (zmiennych losowych) o skończonej wariancji, w której żaden składnik nie domi
nuje, ma w przybliżeniu rozkład normalny ([Jakubowski 2010] s. 225). Zgodnie z formułą 
(1.10), podaną na s. 19, p(s) = j/ioy/ć(s, s8), rozważając /ć(-,s8') jako zmienne
losowe, będące funkcjami zmiennej losowej s, o własności /ć(s,s8) G [0,1], można argu
mentować, że wraz z rosnącą liczbą nSV rozkład wielkości p będzie dążyć do rozkładu 
normalnego. Prawidłowością tą można objaśnić widoczny na rysunkach 4.1 oraz 5.11.a i 
5.11.b, zbliżony do dzwonowatego, kształt histogramów wielkości p.
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3. Zmiana relacji pomiędzy czułością a specyficznością selekcji.
W analizowanych w rozdziałach 4 i 5 przykładach danych, relację pomi

ędzy czułością a specyficznością selekcji określano poprzez parametr A funkcji 
strat l. Na relację tą można także wpłynąć zmieniając współczynnik optymi
zmu (3 operatora Ow" użytego przy obliczaniu wartości strat oczekiwanych 
według formuły (3.40) podanej na s. 50.

Rozszerzenie funkcjonalności W p. 3.4.2.1 przyjęto założenie, że kla
syfikacja diagnostyczna C, dająca podstawę dekompozycji oryginalnego bi
narnego zadania klasyfikacji, jest wyczerpująca i nie podlega rozszerzaniu 
podczas eksploatacji procedury selekcjonującej. Przy takim założeniu funk
cjonalność zespołu klasyfikatorów ograniczona jest do selekcjonowania - kla
syfikowania obserwowanych danych jako: akceptowanych albo dyskwalifiko
wanych. Funkcjonalność tę można rozbudować o opcję wykrywania nowości 
(ang. novelty detection), dopuszczając możliwość rozszerzania klasyfikacji C, 
gdy w danych pojawią się obserwacje o cechach uprzednio nie spotkanych i 
nieprzewidywanych teoretycznie. Sygnałem, iż tego rodzaju dane są obecne 
w obserwowanych danych mógłby stać się fakt odnotowywania większej niż 
przewidywana liczby obserwacji generujących duże wartości miary konfliktu 
przesłanek n = m({0}), uwzględnianej w regule Dempstera przy obliczaniu 
funkcji podstawowego przypisania prawdopodobieństwa magr agregującej wy
niki klasyfikatorów w zespole.

W p. 3.5 rozprawy, jako pomocniczą, zaproponowano metodę redagowa
nia zbiorów uczących, przeznaczonych do optymalizacji maszyn SVM. Sku
teczność proponowanej metody redagowania zbiorów uczących sprawdzono 
empirycznie w dwóch rozważonych w rozprawie przykładach. Należy jed
nak przyjąć, iż dopuszczalność jej stosowania powinna być analizowana w 
kontekście konkretnych danych. W proponowanej metodzie dokonywana jest 
kwantyzacja przestrzeni cech. Uzasadnione jest przypuszczenie, iż objętość i 
rozkład komórek skwantowanej przestrzeni cech pozostają w związku z opty
malnymi wartościami parametrów określających zasięg oddziaływania (szero
kość) funkcji jądrowych maszyn SVM uczonych na zredagowanych zbiorach. 
Zagadnienie to może stać się przedmiotem odrębnych badań.



Dodatki

A Zbiór danych Abalone
Standardowy zbiór danych testowych Abalone zaczerpnięto z biblioteki UCI 
[Asuncion 2007]. Zawiera on dane biometryczne uzyskane na podstawie próby 
obejmującej 4177 osobników ślimaka morskiego z gatunku Haliotis rubra, 
rys. A.l. Oryginalne dane pochodzą z pracy [Nash 1994] nie związanej z za
gadnieniami uczenia maszynowego. Przed umieszczeniem w bibliotece UCI 
dane zostały one wstępnie przetworzone: usunięto przykłady z brakującymi 
wartościami cech oraz przeskalowano cechy o wartościach ciągłych. Wykaz 
cech zawiera tabl. A.l. Rozkłady cech i ich parametry przedstawiają rys. A.2 
oraz tabl. A.2. Tabl. A.3 podaje liczbę przykładów o poszczególnych warto
ściach cechy Rings w zbiorze danych.

Rys. A.l: Ślimak z gatunku Haliotis rubra 
(abalone); zdjęcie za Department of Pri- 
mary Industries and Resources South Au
stralia (PIRSA) www.pir.sa.gov.au

Tabl. A.l: Cechy danych Abalone według [Asuncion 2007], nazwy i opis cech 
przytoczono za źródłem danych w języku angielskim

Nr Nazwa cechy Typ cechy jednostka Opis
- Sex nominalna M, F, and I (infant)
1 Length ciągła mm Longest shell measurement
2 Diameter ciągła mm perpendicular to length
3 Height ciągła mm with meat in shell
4 Whole weight ciągła g whole abalone
5 Shucked weight ciągła g weight of meat
6 Viscera weight ciągła g gut weight (aft,er bleeding)
7 Shell weight ciągła g after being dried
- Rings całkowita + 1.5 gives the age in years
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Rys. A.2: Unormowane histogramy rozkładów warunkowych cech 1-7 o warto
ściach ciągłych w separowanych klasach „Rings < 10” i „Rings > 10” (histogramy 
zacieniowane), z podziałem na podzbiory odpowiadające wartościom cechy nomi
nalnej Sex (M,F,I); numery cech są zgodne z podanymi w tabl. A.l

Tabl. A.2: Parametry rozkładów cech o wartościach numerycznych obliczone 
clla pełnego zbioru danych Abalone; nazwy i numery cech zgodne z podanymi 
w tabl. A.l (za [Asuncion 2007])

Length
1

Diameter
2

Height
3

Whole
4

Shucked
5

Viscera
6

Shell
7

Rings

min 0.075 0.055 0.000 0.002 0.001 0.001 0.002 1
max 0.815 0.650 1.130 2.826 1.488 0.760 1.005 29
średnia 0.524 0.408 0.140 0.829 0.359 0.181 0.239 9.934
SD 0.120 0.099 0.042 0.490 0.222 0.110 0.139 3.224

Tabl. A.3: Liczba przykładów (7^) o danej wartości cechy Rings w zbiorze danych
Abalone

Rings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
# 1 1 15 57 115 259 391 568 689 634 487 267 203 126 103
Rings 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
# 67 58 42 32 26 14 6 9 2 1 1 2 0 1
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B Modelowy eksperyment fizyczny

B.l Symulacja numeryczna eksperymentu

Symulację przebiegu oddziaływań protonów wykonano z użyciem programu 
PYTHIA 6.2 [Sjóstrand 2002], Tabl. B.l podaje przyjęte wartości parame
trów sterujących przebiegiem obliczeń. Tablice B.2 i B.3 zestawiają mechani
zmy fizyczne oddziaływań uwzględnione przy symulacji. Podane w tablicach 
wagi odpowiadają średniej względnej częstości występowania danego mecha
nizmu w ogólnej liczbie oddziaływań; przyjęto je jako równe wartościom prze
kroju czynnego obliczanego a priori w programie PYTHIA, wielkości nie są 
unormowane. Tabl. B.4 zestawia (ponumerowane od 0 do 17) warianty pro
cesu produkcji cząstek w bezpośrednich oddziaływaniach protonów. Odpo
wiadają one pojedynczym mechanizmom, oznaczonym w tabl. B.2 jako ISUB, 

lub grupom mechanizmów o podobnych stanach końcowych. Dla każdego wa
riantu produkcji obliczono jego wagę sumując wagi składających się nań me
chanizmów oddziaływań ISUB. Założoną względną częstość wyboru wariantu 
rozpadu cząstek W± i Z przedstawia tabl. B.5 (według [Perkins 2004]), zaś 
estymowane programem PYTHIA względne częstości wyboru poszczególnych 
wariantów rozpadu cząstki Higgsa przedstawia tabl. B.6. Przebieg oddzia
ływań protonów modelowano jako wystąpienie jednego z mechanizmów pro
dukcji cząstek (tabl. B.2) oraz sekwencję następujących po nim rozpadów

produkcja rozpad rozpad rozpad . i i ••
p + p —> Ao —> Ai —> A2 —> ••• A/, o ile mechanizm produkcji 
prowadzi do powstania cząstek W±, Z, H. Wariacja mechanizmów produkcji 
z możliwymi wariantami rozpadów cząstek wirtualnych:

{warianty produkcji} X {warianty rozpadux} X {warianty rozpadu2} X • • •,

prowadzi do zbioru 113 różnych schematów przebiegu procesów fizycznych 
J- = {/i, /2,. . . , /„}. Względną częstość wystąpienia w danych oddziaływań 
przebiegających według danego schematu /) obliczano jako iloczyny wagi 
mechanizmu produkcji (tabl. B.2) i częstości wyboru wariantów kolejnych 
rozpadów (tabl. B.5 i B.6). Tym samym dla wprowadzonej kategoryzacji 
J- wyznaczono rozkład prawdopodobieństw a priori zdarzeń P(77). Wyzna
czone wartości skorygowano uwzględniając fakt, że pewien odsetek wszyst
kich zachodzących przypadków oddziaływań protonów nie będzie wykrywany 
w skutek istnienia obszaru martwego w detektorze, lub będzie dyskwalifiko
wany jako nieistotny dla prowadzonych badań na podstawie dyskryminacji 
poziomu stwierdzonej energii całkowitej produktów oddziaływania.
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Tabl. B.l
CALL PYINIT( ’ CMS ’, ’p’, ’p’, 14D3) założona energia zderzanych protonów 14 TeV
PMAS( 25, 1 ) = 115 wartość założonej masy cząstki Higgsa w GeV
MDCY( Clii, 1 ) = 0
MDCY( C211, 1 ) = 0 7T"!"
MDCY( C321, 1 ) = 0 K±
MDCY( C310, 1 ) = 0 K°s
MDCY( C130, 1 ) = 0 Ki
MSTP( 43 )

wykluczenia rozpadów wybranych 
rodzajów cząstek przy symulacji 
procesów zachodzących po zakończeniu 
bezpośredniego oddziaływania protonów 
( —> Xjjet ) .

dopuszczenie powstawania wyłącznie czystych stanów cząstki Z" 
w mechanizmach ISUB: 1, 15, 19, 30, 35 oraz 22

MSTP( 61 ) = 0 
MSTP( 71 ) = 0 
MSTP( 81 ) = 0

wykluczenie możliwości bezpośrednich oddziaływań:
- w stanie początkowym zderzenia (initial-state showers)
- w stanie końcowym zderzenia (hnal-state showers)
- wielokrotnych

CKIN( 3 ) = 0.01 ograniczenie min pt zapewniające stabilność numeryczną modelu
MSEL = 0

por. tabl. B.2 i B.
Tabl. B.2

ISUB Mechanizm Waga
1 / + / ^ 1.21907? - 04
2 / + W± 4.07427? - 04

15 f + f^g + Z0 8.80777? - 04
16 f + f'^g + W± 2.66417? - 03
19 f + f^~/ + Z° 1.06767? - 05
20 f + f'^y + W± 2.26217? - 05
22 f + f Z" + Z" 2.01727? - 07
23 f + f’^Z°+ w± 2.53377? - 07
25 f + f W+ + W- 1.11257? - 06
30 f + g f + Zu 4.63967? - 04
31 f + g^f' + W± 1.53047? - 03
91 Elastic scattering 2.22097? + 01
92 Single diffractive (XB) 7.15137? + 00
93 Single diffractive (AY) 7.15137? + 00
94 Double diffractive 9.77867? + 00
95 Low-pt scattering 5.52227? + 01

96* Semihard QCD 2 —> 2 1.86797? + 03
102 g + g -1 hO 4.57147? - 08
110 f + f -> + h0 3.46257? - 11
111 g + g -? g + ho 2.15257? - 10
112 g + g g + ho 1.31737? - 07
113 g + g -> g + ho 1.42407? - 06
121 g + g ->Q + Q + /i0 5.93317? - 08
122 <? + <?—>Q + Q + /i0 5.87487? - 08
123 / + /' f + f + hO 2.71637? - 08
124 f + /' f" + f"' + hO 7.03967? - 08

kontrolowany wybór uwzględnianych mechanizmów oddziaływań 
poprzez nadanie elementom tablicy MSUB(ISUB) wartości 1 albo 0,

Tabl. B.3
Semihard QCD 2 -4 2 (ISUB=96)

ISUB Mechanizm szczegółowy Waga
11 f + f'^f + f'(QCD) 5.13317? + 02
12 2.18457? + 00
13 f + f -i g + g 4.73987? + 00
28 f + g -i f + g 1.10227? + 04
53 g + g -i f + f 4.66287? + 02
68 g + g g + g 2.71217? + 04

Tabl. B.4
Lp ISUB Lp ISUB

CMB 0 91+92+93+ c2wz 10 22
+94+95 11 23

Cącdj 1 11+12+53 12 25
2 13+68 Ch 13 110
3 28 Chz 14 111+113

^lwz 4 1+15 Chwz 15 112
5 19 16 121+122
6 30 17 123+124
7 2+16
8 20
9 31

Tabl. B.5

W± —> jet + jet (hadrony) 68% Z —> jet + jet (hadrony) 10%
lepton^ +neutrino 32% lepton+ + lepton~ 70%

neutrinio + anty-neutrino 20%

Tabl. B.6
h —> jet + jet (hadrony) 81.8 % 7+7 0.3 % lepton+ + lepton 8.7 %

7 + Z 0.1 % W+ + W~ 8.3 % z+z 0.8 %
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B.2 Klasyfikacja diagnostyczna
Klasyfikację diagnostyczną stworzono posługując się grupowaniem heurystycznym 
schematów przebiegu procesów fizycznych T = {/i, f2, ■ ■ ■, /„} w rozłączne podzbiory 
Ci. Wprowadzone klasy diagnostyczne wyszczególnia tabl. B.7.

Tabl. B.7: Heurystyczne grupowanie schematów przebiegu procesów fiz.

1. grupa cqc(ij obejmująca:

{warianty produkcji p + p —> \i, nie prowadzące do powstania cząstek wirtualnych} .

2. grupa c\wz obejmująca:
{warianty produkcji p + p —> Xq prowadzące do powstania jednej cząstki W± lub Z} 

x {warianty rozpadu cząstki wirtualnej W± lub Z } .

3. grupa c2wz obejmująca:
{warianty produkcji p + p —> Xq prowadzące do powstania pary cząstek W± lub Z} 

x {warianty rozpadu pierwszej cząstki wirtualnej W± lub Z} 
x {warianty rozpadu drugiej cząstki wirtualnej W± lub Z} .

4. grupa cą obejmująca:
{warianty produkcji p + p —> Xo prowadzące do powstania cząstki Higgsa} 

x {warianty rozpadu cząstki Higgsa bez udziału cząstek wirtualnych} .
Do grupy cą należą procesy o charakterystycznym obrazie stanu końcowego 

p+p h + X 27 + X,

których wystąpienie będzie poszukiwane w eksperymentach jako dowód zaist
nienia cząstki Higgsa. Ta podgrupa procesów będzie oznaczana jako c/j27, a jej 
dopełnienie do cą odpowiednio ch\h2g = Ch\ Ch2y.

5. grupa Chz obejmująca:
{warianty produkcji p + p —> \i, prowadzące do powstania cząstki Higgsa} 

x {warianty rozpadu cząstki Higgsa z udziałem pojedynczej cząstki Z}
x {warianty rozpadu cząstki wirtualnej Z } .

6. grupa ChWz obejmująca:
{warianty produkcji p + p —> \i, prowadzące do powstania cząstki Higgsa} 

x {warianty rozpadu cząstki Higgsa na parę cząstek lub ZZ}
x {warianty rozpadu pierwszej cząstki wirtualnej W± lub Z } 
x {warianty rozpadu drugiej cząstki wirtualnej W± lub Z } ,

w tym podgrupę procesów charakterystycznych
p+p^h + X h^Z Z+Z + X z^2±^21 41+ X,

oznaczaną jako cMp i jej dopełnienie do chwz jako chwz\Mł = chwz \ chił.

W tabl. B.7 nie uwzględniono grupy cmb schematów przebiegu procesów fizycz
nych nieistotnych dla badań, których wyodrębnienie z ogółu obserwacji nie wymaga 
stosowania złożonych metod diagnostycznych. Dane tego rodzaju nie będą w roz
prawie analizowane.
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B.3 Kwantyzacja przestrzeni cech
Wyniki symulacji bezpośredniego oddziaływania protonów (pierwszego etapu 
w sekwencji opisanej na s. 99) podawane są w postaci listy obiektów scharak
teryzowanych trójkami parametrów x = {(c, E, W zbiorze list X 3 ag
uważanym za przestrzeń cech, określono relację nierozróżnialności, zgodnie z 
którą dwie listy są uważane za nierozróżnialne, jeśli są równoliczne oraz na 
podstawie porównań wartości parametrów (c, £\p), każdemu obiektowi na 
jednej z nich można unikalnie przyporządkować na drugiej obiekt o równych 
z założoną tolerancją parametrach 3. Przyjęto, że kolejna, wybrana ze zbioru 
przykładów, obserwacja (lista) x definiuje pewien podzbiór [a^+i] C X o nu
merze k + 1, o ile x jest rozróżnialna od wszystkich obserwacji aą, i < &, 
poprzednio uznanych za definiujące podzbiory [a?z] C X. W przeciwnym 
przypadku uznawano, że x należy do podzbioru [a?z] zdefiniowanego przez 
obserwację aą, od której x jest nierozróżnialna. Gdy x można było uznać za 
nierozróżnialną od więcej niż jednej - podzbioru - obserwacji aą, x zaliczano 
do [a?z] o najniższym numerze i w tym podzbiorze. Wystąpienie obserwa
cji x G [sjt] jest zdarzeniem losowym o prawdopodobieństwie P(a; G [a^]). 
Zbiór liczący m przykładów obserwacji x daje podstawę do zdefiniowania km 
podzbiorów [a;^] takich, że IZfcZi P([®fc]) = 1 gdzie P([sfc]) oznacza względną 
częstość występowania pośród przykładów obserwacji x G [a;*,]. Przesłanki 
fizyczne modelowanego zagadnienia pozwalają założyć, że gdy m 1, wów
czas wielkości P([^fc]) przybliżają prawdopodobieństwa P(a; G [®jt]), a suma 
zbiorów [sjt] przybliża nośnik rozkładu gęstości prawdopodobieństwa P(ŻV).

Przestrzeń cech S skwantowano metodą sieci Kohonena ([Kohonen 1990]), 
tworząc mapę samoorganizującą się (SOM). W metodzie Kohonena z każ
dym z neuronów skojarzony jest wektor współczynników wagowych (wag) 
Sjt, z tej samej przestrzeni, z której pochodzą wektory podawane na wejściu 
sieci. Ustalona jest również funkcja odległości pomiędzy neuronami d(ki, kj), 
pozwalająca określić sąsiedztwo każdego z nich. Standardowy algorytm za
kłada, że trening sieci odbywa się drogą wielokrotnej cyklicznej prezentacji 
zbioru przykładów, każdorazowo w innej przypadkowej kolejności. Przy pre
zentacji przykładowego wektora s obliczana jest jego odległość od każdego 
z wektorów wag skojarzonych z poszczególnymi neuronami As& = s — s&, 
poczym wybierany jest neuron-zwycięzca k\ taki że

k* = argfcmin{||Asfc||} (B.l)

po czym wagi neuronów są aktualizowane. Waga neuronu k* przyjmuje nową

3Tolerancję porównań dobrano tak, by odpowiadała rozdzielczości obserwacji jaką 
zapewniałaby aparatura modelowanego hipotetycznego eksperymentu; w porównaniach 
uwzględniano jedynie obiekty o wartości energii (£j powyżej progu dyskryminacji.
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wartość
Sfc* : = s&* + aAsfc* (B.2)

wagi neuronów k sąsiadujących z k* na odległość d{k,k*} < r:

Sfc := sk + paAsk (B.3)

zaś wagi pozostałych neuronów nie ulegają zmianie. Początkowe wektory wag 
rozmieszcza się losowo w otoczeniu środka ciężkości wektorów ze zbioru

trenującego.
W rozprawie opracowano procedurę tworzenia SOM zoptymalizowaną 

pod kątem modelowych danych. Za [Demuth 2004] podzielono ją na dwie 
fazy:

1. porządkowania sieci, w której promień sąsiedztwa r początkowo był równy 
największej występującej odległości między neuronami, a po zakończeniu 
każdej epoki ulegał zmniejszeniu o stałą wartość, w fazie tej liniowo w funkcji 
liczby epok malał również współczynnik tempa treningu a;

2. regulacji sieci, w której promień sąsiedztwa pozostawał stały r = 1, a współ
czynnik a malał liniowo, począwszy od wartości, na której zakończyła się 
faza porządkowania.

Aby każdy neuron sieci stał się centrum skupienia zbliżonej liczby przykła
dów, a jednocześnie by ewentualne odizolowane skupiska przykładów również 
były reprezentowane dedykowanymi im neuronami, kryterium (B.l) wyła
niania neuronu k* zmodyfikowano wprowadzając człon obciążenia, w postaci 
zaproponowanej w pracy [Dekker 1994], jako

k* = argfcmin{||Asfc|| - bk} (B.4)

gdzie bk = y(po— Pk)- Bieżące wartości zmiennychpk odzwierciedlają częstość 
z jaką podczas dotychczasowego przebiegu treningu dany węzeł k był wybie
rany jako k*. Rozpoczynając fazę porządkowania wszystkim^ nadaje się tę 
samą wartość początkową pk = p0, a następnie każdorazowo przy analizie no
wego przykładu, po zidentyfikowaniu neuronu k*, wartości pk modyfikowano: 
pk* := (1 — (3)pk* +/3 dla węzła &*, dla pozostałych węzłów pk := (1— /3)pk. W 
fazie regulacji przyjęto: bk = 0, po = odwrotności liczby neuronów sieci, 7 ~ 
średnicy zbioru trenującego, (3 ~ odwrotności liczby przykładów w zbiorze 
trenującym. Założone wartości parametrów podaje tabl. B.8.

Przestrzeń cech S skwantowano pokrywając każdą ze składających się na 
nią podprzestrzeni S£, Se, S7 osobną jednowymiarową siecią Kohonena o 
100 węzłach, ponumerowanych tak by odległość d(kpkJ') = |ż — j\. Każda 
z trzech sieci była trenowana niezależnie, na przykładzie wektorów posiada
jących różne od zera składowe w odpowiednich podprzestrzeniach obserwacji.



130 Dodatek B

____________________ Tabl. B.8:_____________________
Parametr treningu Faza

sieci porządkowania regulacji
Liczba epok 500 1 000
Promień sąsiedztwa r
- początkowy 99 1
- końcowy 1 1
Tempo treningu n
- początkowe 0.9 0.2
- końcowe 0.2 0.0
- współczynnik korekcji P 0.5 0.5
Obciążenia wag bk = 'bpi, ~■Pk) bk = 0
- pocz. wspł. częstości Po 10-2 -
- współczynnik P 10“4 * -
- współczynnik(£, Q, 7) 7 40.0,47.1,2:6.6 -

Każda z trzech kwantyzacji podprzestrzeni cech otrzymanych w postaci sieci 
Kohonena została uzupełniona jednym dodatkowym przedziałem reprezen
tującym zerową wartość składowej wektora w danej podprzestrzeni. Liczbę 
powstających komórek [sz] C S starano się dobrać tak, by w skwantowa
nej przestrzeni cech S nominalnie zachować zdolność identyfikacji obiektów 
równą tej, jak byłaby hipotetycznie możliwa w zbiorze X. Całkowita liczba 
elementów zbioru X nie jest znana, na podstawie zbioru przykładów oceniono 
ją na ss 0.9 X 106. Nie przekracza zatem liczby 101 X 101 X 101 ~ 106 komórek 
skwantowanej przestrzeni S = S£ X S® X S7 4. Zbiory trenujące zbudowano 
wybierając losowo z każdego ze 113 zbiorów przykładów (por. p. 5.1) po 
100 wektorów o niezerowej składowej w danej podprzestrzeni.

4Osiągnięcie w skwantowanej przestrzeni S identyfikacji obserwacji równie szczegółowej,
jak w zbiorze X jest możliwe jedynie nominalnie. Stwierdzono bowiem, iż wektory przy
kładowych sygnałów diagnostycznych zajmują mniej niż 10 % z ponad miliona komórek
na jakie została podzielona przestrzeń S.
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B.4 Porównawczy algorytm regułowy
Jako odniesienie przy porównaniach skuteczności proponowanych w pracy metod 
wstępnej selekcji danych doświadczalnych użyto algorytmu opracowanego na wcze
snym etapie projektowania detektora CMS [Gościło 2000]. Algorytm wymaga wy
odrębnienia w obserwowanych danych pomiarowych śladów wystąpienia obiektów 
identyfikowanych jako: lekkie cząstki (lepton), fotony (7) oraz strumienie cząstek 
zbudowanych z kwarków (jet), i wyznaczenia ich parametru kinematycznego (pędu 
poprzecznego). Warunkiem zaakceptowania obserwowanych danych jest stwierdze
nie wystąpienia obiektów w kombinacji odpowiadającej co najmniej jednej z reguł 
1-21 podanych w tabl. B.9. Algorytm posiada wersje o większej (wersja 1) oraz 
mniejszej (wersja 2) czułości.

Tabl. B.9:

Nr
reguły

Minimalne liczby 
obiektów

Minimalny pęd poprzeczny obiektów (Ge

lepto
wersja 1 

n 7 jet lepton
wersja 2

7 jetlepton y jet
1 1 - - 55 - - 100 - -
2 - 1 - - 55 - - 95 -
3 - - 1 - - 350 - - 550
4 2 - - 25 - - 44 - -
5 1 1 - 10 20 - 25 30 -
6 - 2 - - 20 - - 35 -
7 1 - 1 10 - 200 30 - 300
8 - 1 1 - 10 300 - 20 450
9 - - 2 - - 300 - - 450

10 3 - - 5 - - 15 - -
11 2 1 - 10 10 - 15 10 -
12 1 2 - 5 9 - 20 15 -
13 - 3 - - 10 - - 20 -
14 2 - 1 5 - 130 10 - 250
15 1 - 2 10 - 150 20 - 250
16 - 2 1 10 200 - - 15 350
17 - 1 2 15 200 - - 25 300
18 - - 3 - - 150 - - 230
19 - - 4 - - 90 - - 160
20 - - 5 - - 65 - - 100
21 - - 6 - - 40 - - 70
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Spis ważniejszych oznaczeń

Poniższy spis zawiera ważniejsze oznaczenia i symbole używane w rozpra
wie, w miarę możności podano w nim również numer strony, na której dane 
oznaczenie wprowadzono.

Oznaczenie Reprezentowana wielkość strona
© sumowanie ortogonalne 46
Bel funkcja przekonania 43
Bels funkcja wsparcia 46
ct klasa diagnostyczna Ci G C 38
C stała regularyzacyjna maszyny SVM z elastycznym marginesem 20
c zbiór wszystkich klas diagnostycznych 38
C+ podzbiór klas diagnostycznych akceptowanych 38
C- podzbiór klas diagnostycznych dyskwalifikowanych 38

podzbiory zbioru C
cdf dystrybuanta empiryczna rozkładu zmiennej losowej 64
cdf aproksymacja dystrybuanty empirycznej cdf 64
d, di decyzja: d, di G P 47
d* decyzja optymalna 47
d+, d_ klasy decyzyjne, odpowiednio: akceptowana i dyskwalifikowana 8
V zbiór decyzji lub klas decyzyjnych 8, 47
EpN wartość oczekiwana
E^[-],E^[-] wartość oczekiwana, odpowiednio: dolna i górna 44
fi wyróżniona teoretycznie klasa danych fi G J- 22
F teoretyczna klasyfikacja danych 22

parametr radialnej funkcji jądrowej maszyny SVM 76
H funkcja entropii 15
I ilość informacji wzajemnej 16
K(-) funkcja jądrowa maszyny SVM 19
K, stopień konfliktu przesłanek w regule Dempstera 57

133



134 Spis ważniejszych oznaczeń

funkcja strat 8
L liczba klas diagnostycznych, liczność zbioru C 38

strata oczekiwana 47
M-l-L £*(•!• ) strata oczekiwana, odpowiednio: dolna i górna 48
Low(p\-) strata oczekiwana w ujęciu Yagera 50
X parametr funkcji strat 75
m liczba przykładów w zbiorze
m(-) funkcja podstawowego przypisania prawdopodobieństwa 43
ms(-) funkcja podstawowego przypisania prawdopodobieństwa 47

generująca funkcję wsparcia
Ojy(-) operator uporządkowanej średniej ważonej OWA 49
P prawdopodobieństwo
Pc prawdopodobieństwo poprawnego sklasyfikowania danych
p1 err prawdopodobieństwo błędnego sklasyfikowania danych
PI funkcja domniemania 43
Pr funkcja prawdopodobieństwa 42
Pr*, Pr* funkcja prawdopodobieństwa, odpowiednio: dolnego i górnego 43
V rodzina funkcji prawdopodobieństwa Pr
7ragr(') zagregowana waga konkluzji wnioskowania 52
7rci,cJ(-) waga konkluzji wnioskowania przyznana 

na podstawie wyniku klasyfikatora TCi,Cj

52

M-) waga konkluzji wnioskowania 40
p argument funkcji decyzyjnej maszyny SVM 21
s selekcjonowana dana; w innym kontekście: stopień wsparcia
s wektor w przestrzeni S reprezentujący daną s
s przestrzeń reprezentacji danych
sTi-.ck stopień wsparcia przyznawany tezie, że s G na podstawie 55

wyniku klasyfikatora Ti

sTi^Cl stopień wsparcia przyznawany tezie, że s ci na podstawie 55
wyniku klasyfikatora Ti

[sfc] przedział kwantowania przestrzeni S
t rzeczywisty czas obliczeń
^max dopuszczalny rzeczywisty czas obliczeń
T-1- l klasyfikator binarny
T klasyfikator binarny separujący klasę Ci od klasy Cj 38
w wektor kierunkowy płaszczyzny kanonicznej SVM 18
X przestrzeń wejściowa klasyfikatora
y,yi etykieta klasy maszyny SVM: y, yi G {+1, —1} 18
y(-) funkcja decyzyjna 8

optymalna funkcja decyzyjna 8
yy-,z() empiryczna funkcja decyzyjna z rodziny Y, zbudowana 

na podstawie zbioru uczącego Z
9

y rodzina funkcji decyzyjnych 9
Z, Zi zbiór uczący
Z kolekcja zbiorów uczących Z



Literatura

[Ahmadzadeh 2003] Ahmadzadeh M.R., Petrou M. (2003): Use of Dempster-Shafer theory 
to combine classifiers which use different class bounadaries. Pattern
Analysis and Applications, Vol. 6, No. 1, pp. 41-46.

[Asuncion 2007] Asuncion A., Newman D. (2007): UCI machinę learning repository.

[Babcock 1994] Babcock C. (1994): Parallel processing mines retail data. Computer 
World, No. 6.

[Bottou 2008] Bottou L., Bousąuet O. (2008): The tradeoffs of large scalę learning. 
Advances in Neural Information Processing Systems, 20, MIT Press.

[Brodley 1995] Brodley C.E. (1995): Recurswe automatic bias selection for classifier 
construction. Machinę Learning, Vol. 20, No. 1-2, pp. 63-94.

[Carreira 1997] Carreira-Perpinan M.A. (1997): A Reuiew of Dimension Reduction 
Technigues. Technical Report CS-96-09, Dept. of Computer Science, 
University of Sheffield.

[Chang 2001] Chang C.-C., Lin C.-J. (2001): LIBSVM: a library for support uector 
machines. Kod programu i dokumentacja:
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm.

[Cortes 2001] Cortes C., Pregibon D. (2001): Signature-based methods for data stre- 
ams. Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 5, No. 3, pp. 167-182.

[Cutzu 2003] Cutzu F. (2003): Polychotomous classification with pairwise classi
fiers: a new uoting principle w Windeatt T., Roli F. Multiple Classifier 
Systems. Proceedings of 4th International Workshop, MCS 2003, Gu- 
ilford, UK, Lecture Notes in Computer Science, Springer 2003, ISBN 
3-540-40369-8, pp. 115-124.

[Dekker 1994] Dekker A.H. (1994): Kohonen Neural Networks for optimal color gu- 
antization. Network: Computation in Neural Systems, Vol. 5, pp. 351
367.

[Dempster 1967] Dempster A.P. (1967): Upper and lower probabilities induced by a mul- 
tiualued mapping. Annals of Mathematical Statistics, Vol. 38, pp. 325
339.

[Demuth 2004] Demuth H., Beale M. (2004): Neural Network Toolbox Users’s Guide 
ver. f. The MathWorks, Inc., Natick.

135

http://www.csie.ntu.edu.tw/%7Ecjlin/libsvm


136 Literatura

[Denceux 1995] Denceux T. (1995): A k-nearest neighbor classification rule based on 
Dempster-Shafer Theory. IEEE Transactions on Systems, Man and 
Cybernetics, Vol. 25, pp. 804-813.

[Denceux 1997] Denceux T. (1997): Analysis of evidence-theoretic decision rules for 
pattern classification. Pattern Recognition, Vol. 30, No. 7, pp. 1095
1107.

[Dubois 1988] Dubois D., Prade H., (1988): Representation and combination of 
uncertainty with belief functions and possibility measures. Computa- 
tional Intelligence, Vol. 4, No. 3, pp. 244-264.

[Duda 2001] Duda R.O., Stork D.G., Hart P.E. (2001): Pattern Classification. 
Wiley-Interscience, wyd. II.

[Fagin 1991a] Fagin R., Halpern J.Y. (1991): A new approach to updating beliefs w 
Bonissone P.P., Henrion M., Kanał L.N., Lemmer J. Uncertainty in 
Artificial Intelligence. Vol. 6, Elsevier Science Publishers BV, Amster
dam, pp. 347-374.

[Fagin 1991b] Fagin R., Halpern J.Y. (1991): Uncertainty, belief, and probabilty. 
Computational Intelligence, Vol. 7, No. 3, pp. 160-173.

[Fawcett 2005] Fawcett T, Flach P.A. (2005): A Response to Webb and Ting’s on 
the application of ROC analysis to predict classification performance 
under uarying class distributions. Machinę Learning, Vol. 58, No. 1, 
pp. 33-38.

[Fawcett 2006] Fawcett T. (2006): An introduction to ROC analysis. Pattern Reco
gnition Letters, Vol. 27, pp. 861-874.

[Fayyad 1996] Fayyad U.M., Piatetsky-Shapiro G., P. Smyth P. (1996): From Data 
Mining to Knowledge Discouery: an overview w Fayyad U.M. et al. Ad- 
uances in Knowledge Discouery and Data Mining. AAAI/MIT Press, 
pp. 1-34.

[Fodor 2002] Fodor I.K. (2002): A Suruey of Dimension Reduction Technigues. Law- 
rence Livermore National Laboratory, U.S. Department of Energy.

[Friedman 1996] Friedman J.H. (1996): Another Approach to Polychotomous Classifi
cation. Technical Report, Stanford University.

[Gościło 2000] Gościło Ł. (2000): Symulacja odpowiedzi wielostopniowego systemu wy
zwalania detektora CMS. Praca magisterska wykonana w Instytucie 
Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa, niepublikowana.

[Gu 2001] Gu B., Hu F., Liu H. (2001): Sampling: knownig whole from its part 
w Liu H., Motoda H. Instance Selection and Construction for Data 
Mining. Kluwer, Norwell, MA, pp. 21-38.



Literatura 137

[Halpern 1992] Halpern J.Y., Fagin R. (1992): Two uiews of belief: Belief as genera- 
lized probability and belief as euidence. Artificial Intelligence, Vol. 54, 
pp. 275-317.

[Hand 2001] Hand D.J., MannilaH., Smyth P. (2001): Principles of Data Mininig. 
MIT Press, Cambridge.

[Haro-Garcfa 2009] Haro-Garcfa A.de, Garcfa-Pedrajas N. (2009): A divide-and-conquer 
recurswe approach for scaling up instance selection algorithms. Data
Mining and Knowledge Discovery, Vol. 18, pp. 392-418.

[Hastie 1998] Hastie T., Tibshirani R. (1998): Classification by pairwise coupling. 
The Annals of Statistics, Vol. 26, No. 2, pp. 451-471.

[Herbrich 2002] Herbrich R. (2002): Learning Kernel Classifiers. MIT Press, Cam
bridge.

[Jakubowski 2010] Jakubowski J., Sztencel R. (2010): Wstęp do teorii prawdopodobień
stwa. Wyd. IV, SCRIPT, Warszawa.

[Jo 2004] Jo T., Japkowicz N. (2004): Class imbalances uersus smali disjuncts. 
ACM SIGKDD Explorations, Vol. 6, No. 1, pp. 40-49.

[Kacprzyk 1988] Kacprzyk J., Fedrizzi M. (red.) (1988): Combining Fuzzy Imprecision 
with Probabilistic Uncertainty in Decision Making. Springer-Verlag, 
Berlin/New York.

[Karbowski 2009] Karbowski A., Niewiadomska-Szynkiewicz E. (red.) (2009): Progra
mowanie równoległe i rozproszone. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa.

[Kelly 2006] Kelly C., Spears D., Karlsson C., Polyakov P. (2006): An Ensemble 
of anomaly classifiers for identyfying cyber attacks. Proceedings of the 
Second Workshop on Feature Selection for Data Mining: Interfacing 
Machinę Learning and Statistics, Bethesda, MA, pp. 83-90.

[Khayarn 2003] Khayarn S.A. (2003): The Discrete Cosine Tran-sform (DCT): Theory 
and Application. Department of Electrical & Computer Engineering 
Michigan State University.

[Kohonen 1990] Kohonen T. (1990): The self-organizing map. Proceedings of the IEEE, 
Vol. 78, No. 9, pp. 1464-1480.

[Koronacki 2005] Koronacki J., Ćwik J. (2005): Statystyczne systemy uczące się. WNT, 
Warszawa.

[Kubat 1997a] Kubat M., Holte R., Matwin S. (1997): Learning when negatwe exam- 
ples abound. Proceedings of the 9th European Conference on Machinę 
Learning, Lecture Notes In Computer Science, Vol. 1224, Springer- 
Yerlag, London, pp. 146-153.

A.de


138 Literatura

[Kubat 1997b] Kubat M., Matwin S. (1997): Addressing the curse of imbalanced trai
ning sets: one-sided selection w Proceedings of the 14th International 
Conference on Machinę Learning. Morgan Kaufmann, pp. 179-186.

[Kulczycki 2005]

[Kuncheva 2004]

Kulczycki P. (2005): Estymatory jądrowe w analizie systemowej. 
WNT, Warszawa.

Kuncheva L.I. (2004): Combining pattern classifiers: methods and al- 
gorithms. John Wiley & Sons, Inc.

[Lefevre 2002] Lefevre E., Colot O., Vannoorenberghe P. (2002): Belief function com- 
bination and conflict management. Information Fusion, Vol. 3, No. 2, 
pp. 149-162.

[Lin 2007] Lin H.-T., Lin Ch.-J., Weng R.C. (2007): A notę on Platt’s probabi-
listic outputs for support vector machines. Machinę Learning, Vol. 68, 
pp. 267-276.

[Liu 2001] Liu H., Motoda H. (red.) (2001): Instance Selection and Construction
for Data Mining. Kluwer, Norwell, MA.

[Lombardo 2007] Lombardo J.S., Buckeridge D.L. (2007): Disease Surreillance: A Pu
blic Health Informatics Approach. Wiley-Interscience.

[Mandler 1988] Mandler E., Schurmann J. (1988): Combining the classification results 
of independent classifiers based on the Dempster-Shafer theory of evi- 
dence w Gelsema E.S., Kanał L.N. Pattern Recognition and Artificial 
Intelligence. Elsevier Science, Amsterdam, pp. 381-393.

[Moreira 1998] Moreira M., Mayoraz E. (1998): Improued pairwise coupling classifica
tion with correcting classifiers w Nedellec C., Rouveirol C. Proceedings 
of lOth European Conference on Machinę Learning, Chemnitz, Ger
many, pp. 160-171.

[Nash 1994] Nash W.J., Sellers T.L., Talbot S.R., Cawthorn A.J., Ford W.B.
(1994): The Population Biology of Abalone (Haliotis species) in Ta
smania. I. Blacklip Abalone (H. rubra) from the North Coa-st and 
Islands of Bass Strait. Sea Fisheries Division, Technical Report No. 
48.

[Perkins 2004] Perkins D.H. (2004): Wstęp do fizyki wysokich energii. Wyd. II, PWN, 
Warszawa.

[Platt 1999]

[Piatetsky-Shapiro 1999] Piatetsky-Shapiro G., (1999): The Data-Mining industry coming 
of age. IEEE Intelligent Systems, Vol. 14, No. 6, pp. 32-34.

Platt J.C. (1999): Fast training of Support Vector Machines using 
Seąuential Minimal Optimization w Schólkopf B., Burges C.J.C., 
Smoła A.J. Aduances in Kernel Methods: Support Vector Learning. 
MIT Press, Cambridge, MA, USA, pp. 185-208.



Literatura 139

[Platt 2000] Platt J.C. (2000): Probabilistic outputs for Support Vector Machines 
and comparisons to regularized likelihood methods w Smoła A., Bar- 
lett P., Schólkopf B., Schuurmans D. Aduances in Large Margin Clas
sifiers. MIT Press, Cambridge.

[Podolak 2008] Podolak I.T. (2008): Hierarchical classifier with ouerlapping class gro- 
ups. Expert Systems with Applications, Vol. 34, pp. 673-682.

[Polya 1964] Polya G. (1964) Jak to rozwiązać ? Nowy aspekt metody matematycz
nej. PWN, Warszawa.

[Price 1994] Price D. Knerr S. Personnaz L., Dreyfus G. (1994): Pairwise neural 
network classifiers with probabilistic outputs, w Advances in Neural 
Information Processing Systems 7. MIT Press, pp. 1109-1116.

[Quost 2007] Quost B., Denceux T., Masson H.-M. (2007): Pairwise classifier com
bination using belief functions. Pattern Recognition Letters, Vol. 28, 
pp. 644-653.

[Raskutti 2004] Raskutti B., Kowalczyk A. (2004): Extreme re-balancing for SVMs: a 
case study. ACM SIGKDD Explorations, Vol. 6, No. 1, pp. 60-69.

[Refregier 1991] Refregier Ph., Vallet F. (1991): Probabilistic approach for multiclass 
classification with neural networks w Proceedings of International Con- 
ference on Artificial Networks. Vol. 2, pp. 1003-1007.

[Rogova 1994] Rogova G.L. (1994): Combining the results of seueral neural-network 
classifiers. Neural Networks, Vol. 7, No. 5, pp. 777-781.

[Saita 1998] Saita L., Neri F. (1998): Learning in the “Real World”. Machinę Lear
ning, Vol. 30, No. 2/3, pp. 133-169.

[Schapire 1990] Schapire R.E. (1990): The strength of weak learnability. Machinę Le
arning, Vol. 5, No. 2, pp. 197-227.

[Schólkopf 2002] Schólkopf B., Smoła A.J. (2002): Learning with Kernels. MIT Press, 
Cambridge.

[Schwaighofer 2001] Schwaighofer A., Tresp V. (2001): The Bayesian Committee Sup
port Yector Machinę w Proceedings of ICANN 2001. Lecture Notes in
Computer Science No. 2130, Springer Verlag, pp. 411-417.

[Seidler 1965] Seidler J. (1965): Teoria kodów. PWN, Warszawa.

[Shafer 1976] Shafer G. (1976): A Mathematical Theory of Euidence. Princeton Uni- 
versity Press, Princeton.

[Sjóstrand 2002] Sjóstrand T., Lónnblad L., Mrenna S., Skands P. (2002): PYTHIA 6.2 
Physic-s and Manuał, hep-ph/0108264 LU TP 01-21, Lund, kod pro
gramu i dokumentacja:
http://www/thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html.

http://www/thep.lu.se/%7Etorbjorn/Pythia.html


140 Literatura

[Smets 1981] Smets Ph. (1981): The degree of belief in a fuzzy euent. Information 
Sciences, Vol. 25, No. 1, pp. 1-19,

[Smets 1994] Smets Ph., Kennes R. (1994): The transferable belief model. Artificial 
Intelligence, Vol. 66, pp. 191-234.

[Sobczak 1985] Sobczak W., Malina W. (1985): Metody selekcji i redukcji informacji. 
Wyd. II, WNT, Warszawa.

[Thiele 2008] Thiele H., Glandorf J., Hufnagel P., Korting G., Bluggel M. (2008): 
Managing proteomics data: from generation and data warehousing to 
central data repository. Journal of Proteomics & Bioinformatics, Vol.
1.

[Topletz 2009] Topletz S., Logan J., Williams K. (2009): Global Spying: Realistic Pro
babilities In Modern Signals Intelligence. Xero Networks AG & Cryp- 
tohippie PA Inc.

[Tresp 200la] Tresp V. (2001): Scaling kernel-based systems to large data sets. Data 
Mining and Knowledge Discovery, Vol. 5, pp. 197-211.

[Tresp 200lb] Tresp V. (2001): Committee Machines w Hu Y.H, Hwang J.-N. Hand- 
book of Neural Network Signal Processing. CRC Press.

[Webb 2005] Webb G.I., Boughton J.R., Wang Z. (2005): Not so Naiue Bayes: 
aggregating one-dependence estimators. Machinę Learning, Vol. 58, No. 
1, pp. 5-24.

[Weiss 2004] Weiss G.M. (2004): Mining with rarity: a unifying framework. ACM 
SIGKDD Explorations, Vol. 6, No. 1, pp. 7-19.

[Weiss 2008] Weiss G.M. (2008): Data Mining in the telecommunications industry w 
Wang J. (edit.) Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Edit. 
II, Information Science Publishing, Vol. 1, pp. 486-491.

[Wierzchoń 1996] Wierzchoń S.T. (1996): Metody reprezentacji i przetwarzania informa
cji niepewnej w ramach teorii Dempstera-Shafera. Instytut Podstaw 
Informatyki PAN, Warszawa.

[Wood 2009] Wood M, Blackburne B. (2009): Life in data: the story of DNA w Se- 
garan T., Hammerbacher J. Beautiful Data: The Stories Behind Ele
gant Data Solutions. O’Reilly Media, ss. 243-258. Również: Trust San- 
ger Institute Hinxton, Wielka Brytania, http://www.sanger.ac.uk/.

[Wrochna 1999] Wrochna G. (1999): Compact Muon Solenoid - experimental chal- 
lange Lecture for students at CERN, 25.06.1999 and 12.05.2000. 
http://hep .fuw .edu.pl/u/wrochna/lectures/cms ch.pdf

[Wu 2004] Wu T.-F., Lin Ch.-J. Weng R.C. (2004): Probability estimates for 
multi-class classification by pairwise coupling. Journal of Machinę Le
arning Research, Vol. 5, pp. 975-1005.

http://www.sanger.ac.uk/
http://hep
edu.pl/u/wrochna/lectures/cms


Literatura 141

[Xu 1992] Xu L., Krzyżak A., Suen Ch.Y. (1992): Methods of combining multi- 
ple classifiers and their applications to handwriting recognition. IEEE 
Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 22, No. 3, pp. 
418-435.

[Yager 1987] Yager R.R. (1987): On the Dempster-Shafer framework and new com- 
bination rules. Information Sciences, Vol. 41, No. 2, pp. 93-137.

[Yager 1988] Yager, R.R. (1988): On Ordered Weighted Aueraging Aggregation Ope- 
rators in multi-criteria decision making. IEEE Transactions on Sy
stems, Man and Cybernetics, Vol. 18, No. 1, pp. 183-190.

[Yager 1992] Yager R.R. (1992): Decision making under Dempster-Shafer uncerta- 
inties. International Journal of General Systems, Vol. 20, pp. 233-245.

[Yager 1994] Yager R.R., Kacprzyk J, Fedrizzi M. (red.) (1994): Aduances in the 
Dempster-Shafer Theory of Euidence. Wiley, New York.

[Yager 1997] Yager R.R., Kacprzyk J. (red.) (1997): The Ordered Weighted Auera- 
ging Operators: Theory and Applications. Kluwer, Boston.

[Yu 2005] Yu H., Yang J., Han J., Li Xi. (2005): Making SVMs scalable to large 
data sets using hierarchical cluster indexing. Data Mining and Know- 
ledge Discovery, Vol. 11, No. 3, pp. 295-321.

[Zadeh 1992] Zadeh L.A., Kacprzyk J. (red.) (1992): Fuzzy Logic for the Manage
ment of Uncertainty. Wiley, New York.



142 Literatura


