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1. WPROWADZENIE

1.1. Uwagi wstępne

W literaturze opisano wiele metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów,

takich jak np. metody empiryczne tworzenia reguł klasyfikacji i drzew decyzyjnych, metody

oparte na algorytmach genetycznych, sieciach neuronowych itd. Różnią się one pomiędzy sobą

m.in. zastosowanym sposobem reprezentacji wiedzy, czyli sposobem opisu danych

przyjmowanych do obliczeń i sposobem zapisu pozyskanej przez system wiedzy.

W rozprawie zajmowano się metodami uczenia maszynowego na podstawie

przykładów, w których wiedza reprezentowana jest w postaci łatwej do interpretacji przez

ekspertów i dana w jawnej postaci reguł klasyfikacji typu "jeżeli - to".

Często zdarza się, że dysponuje się dużym zbiorem danych, np. zbiorem kart zdrowia

pacjentów. Dane te mogą dotyczyć np. diagnozy, wyników badań laboratoryjnych, opisu

zastosowanych metod leczenia i ich wyników, itp. Zawierają one zwykle wiele cennych

informacji, jednak sposób ich zapisu (przyjęty przecież dawno przed wprowadzeniem

komputerów, ale stosowany do dziś) uniemożliwia zastosowanie ich w systemach

komputerowych, np. w systemach eksperckich do diagnozowania.

W takich zbiorach danych zawarta jest tzw. wiedza, którą w niniejszej rozprawie - tak,

jak i w całej szeroko rozumianej sztucznej inteligencji - rozumie się nie jako same wartości

(dane), ale jako pewne zależności między zmiennymi opisywanymi przez te dane.

Każdego pacjenta można opisać przy pomocy wybranych cech (inaczej nazywanych

atrybutami), będących wynikiem pewnych badań laboratoryjnych, takich jak np. "lepkość

plazmy", "kwasowość krwi", "hematokryt", "występowanie choroby", np. wieńcowej, itp.

Warunek związany z wybraną cechą (ang. selector) można zapisać w postaci [cecha =

wartość tej cechy], np. ["fibrynogen" = większy od 298], ["hematokryt" = mniejszy od 46], itp.

Przykładem nazywa się koniunkcję warunków związanych ze wszystkimi cechami dla danego

pacjenta.

Zbiór takich przykładów, ze względu na wartości wybranej cechy (tzw. decyzyjnej),

można podzielić na rozłączne klasy. Zakłada się, że liczba i rodzaj wszystkich cech wybranych

do opisu przykładów wystarczają do dokonania takiego podziału.

Np. dla cechy decyzyjnej "występowanie choroby" w przypadku choroby wieńcowej

można wyróżnić dwie klasy. Pierwszą klasę stanowiąpacjenci u których "występuje choroba

wieńcowa", a drugą pacjenci u których "nie występuje choroba wieńcowa".

Na podstawie zbioru tak opisanych przykładów tworzy się opisy klas np. w postaci

reguł klasyfikacji typu ''jeżeli - to". Reguły takie pozwalają, na podstawie pomiarów wartości

tych samych cech, na przyporządkowanie nowego pacjenta do jednej z rozpatrywanych klas.

Przykłady takich reguł przedstawiono poniżej.
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JEŻELI

["kwas sialowy w surowicy" = większy od 0.08] i

["kwas sialowy w krwinkach" = większy od 0.06] lub

["fibrynogen" = większy od 298] i ["hematolayt" = większy od 46] lub

["lepkość plazmy" = mniejsza od 1.3) lub ...

TO pacjent należy do klasy, w której "nie występuje choroba wieńcowa",

JEŻELI

["lepkość plazmy" = większa od 1.9] i ["fibrynogen" = większy od 298] lub

["fibrynogen" = mniejszy od 212] lub ...

TO pacjent należy do klasy, w której "występuje choroba wieńcowa".

Poprzez uczenie maszynowe na podstawie przykładow rozumie się w rozprawie

tworzenie opisu klasy, np. w postaci reguły klasyfikacji, na podstawie danego a priori zbioru

przykładów, zwanego zbiorem uczącym. Zbiór uczący zawiera zarówno przykłady należące do

danej klasy (tzw. przykłady pozytywne), jak również przykłady, które do tej klasy nie należą

(tzw. przykłady negatywne).

Tworzone reguły mogą spełniać pewne dodatkowe wymagania. Mogą np. poprawnie

opisywać wszystkie przykłady pozytywne w zbiorze uczącym, spełniając tzw. warunek

zupełności (ang. completeness) i nie opisywać żadnego przykładu negatywnego w zbiorze

uczącym, czyli spełniać tzw. warunek spójności (ang. consistency).

Utworzone w taki sposób reguły mogą być stosowane do klasyfikacji nowych

przykładów, tj. takich, które nie wystąpiły w procesie uczenia.

Metody uczenia maszynowego na podstawie przykładów znajdują liczne zastosowania

praktyczne, w których napotyka się jednak często na trudności związane z istnieniem błędów

w rzeczywistych zbiorach przykładów. Błędy te mogą wynikać z faktu, że wybrane cechy nie

wystarczają do poprawnego rozdzielenia przykładów należących do różnych klas. W związku

z tym, przykłady opisane za pomocą tego samego zbioru cech, w identyczny sposób, mogą

zostać przydzielone do różnych klas. Można też mieć do czynienia z przypadkowymi błędami

występującymi w zbiorze danych, danymi niekompletnymi, nieprecyzyjnie określonymi

wartościami cech itd.

Istnienie błędów w danych komplikuje proces uczenia i tradycyjne metody uczenia na

podstawie przykładów okazują się często nieefektywne. W takim przypadku możliwe są różne

sposoby postępowania.

Po pierwsze, można przed rozpoczęciem procesu uczenia poddać dane obróbce

wstępnej, próbując poprawiać w nich błędy, modyfikować cechy stosowane do opisu

przykładów, usuwać przykłady sprzeczne, itp. Może to jednak nie prowadzić do całkowitego

usunięcia błędów związanych z niedokładnością stosowanej aparatury pomiarowej,
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przypadkowymi błędami w klasyfikacji itd. Można również rozpoznawać błędy już w trakcie

procesu uczenia i następnie próbować je usuwać.

Po drugie, można tworzyć algorytmy uczenia o większej tolerancji na błędy

występujące w danych. Niektóre z istniejących algorytmów uczenia maszynowego na

podstawie przykładów stosują w takim przypadku specjalne techniki, np. redukcji drzew w

klasycznej wersji ID3 [Quinlan 1986, 1990], odrzucania składników reguł odnoszących się do

zbyt małej liczby przykładów w AQ15 [Michalski i in. 1986], stosowania specjalnych

kryteriów oceniających błędy klasyfikowania w CN2 [Clark i Niblett 1989].

W przypadku występowania błędów w danych, tradycyjne kryteria zupełności i

spójności nie są adekwatne i można je zastąpić np. zupełnością częściową, czyli poprawnym

opisywaniem przez tworzone reguły "znacznej części" przykładów pozytywnych, i spojnoscia

częściową, czyli nie opisywaniem "nieznacznej części" przykładów negatywnych.

1.2. Ogólne postawienie zadania

W rozprawie przyjęto, że cechy opisujące przykłady zostały wybrane prawidłowo i

wystarczają do poprawnego rozdzielenia przykładów należących do różnych klas.

Założono, że przykłady mogą zawierać błędnie określone wartości niektórych cech,

oraz że niektóre z nich mogły zostać niewłaściwie zaklasyfikowane, to znaczy, że przykład

pozytywny został zaklasyfikowany jako negatywny, a przykład negatywny jako przykład

pozytywny.

Błędy mogą oczywiście występować we wszystkich wartościach cech, ale jest

racjonalne przyjmować, że pewne cechy są bardziej podatne na błędne określenie ich wartości

z uwagi np. na mniej wiarygodny sposób ich wyznaczania.

Założono więc, że cechy opisujące przykłady nie są równoważne ze względu na

możliwość występowania błędów w ich wartościach. Rozważania ograniczono do przypadku,

w którym informacja dotycząca pewnej preferencji cech z tego punktu widzenia jest możliwa

do uzyskania od ekspertów. Taką dodatkową informację uzyskaną od ekspertów z dziedziny,

np. medycyny, dotyczącą:

* podatności cech na błędne określenie ich wartości, co związane jest np. z dokładnością

aparatury i metod stosowanych do ich określania,

* wiarygodności określonych wartości cech, związanej np. z interpretacją danych, zwłaszcza

jakościowych, przez różnych specjalistów,

* większej istotności pewnych cech w procesie diagnozy danego przypadku, co wynika z

doświadczeń lekarzy i pewnej tradycji w uwzględnianiu niektórych czynników,

można agregować poprzez zastosowanie tzw. podejścia AHP Saaty'ego (ang. analytical

hierarchy process) [Saaty 1980]. Informacje takie uzyskane m.in. od ekspertów dziedzinowych
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lub na podstawie danego zestawu danych rzeczywistych można wykorzystać do wyznaczenia

współczynnikówważności cech.

Oczywiście nie można zapominać o tym, że pewne cechy, chociaż są bardziej podatne

na błędy, mogą być jednak decydujące z punktu widzenia specyfiki zadania. Te aspekty

powinny być uwzględniane poprzez odpowiednie określanie współczynników ważności

związanych z takimi specyficznymi cechami.

Współczynniki ważności określają cechy bardziej istotne, o większej wiarygodności i

mniejszej podatności na błędy pomiaru, które powinny być preferowane w procesie tworzenia

reguły. Tak określone reguły, zawierającemniej warunków związanych z podatnymi na błędy

cechami, powinny lepiej opisywać zbiory danych z błędami.

W rozprawie zaproponowano metodę heurystyczną, pozwalającąna przeprowadzanie

procesu uczenia na postawie przykładów w przypadku błędów występujących w danych,

rozumianych w powyższym sensie. Postawione zadanie uczenia maszynowego na podstawie

przykładów sprowadzono do ciągu zadań pomocniczych, sformułowanychw postaci pewnych

zadań programowania całkowitoliczbowego. Rozwiązywane są one z użyciem

zmodyfikowanego algorytmu zachłannego (ang. greedy).

Zaproponowana metoda tworzy reguły klasyfikacji typu ''jeżeli - to", prezentujące

istniejące regularności w przykładach, z możliwością uwzględniania założenia o zupełności

częściowej i spójności częściowej. Część przesłankowa reguły jest określana w postaci

dysjunkcji koniunkcji pewnych warunków związanych z cechami wybranymi do opisu

przykładów.

W obliczeniach nie uwzględniane są przykłady znacznie różniące się od innych w

zbiorze danych, co jest równoważne przyjęciu założenia, ze właśnie takie wyizolowane

przykłady mogą być obarczone błędami. Nie uwzględnianie ich w procesie tworzenia reguł

może prowadzić do podwyższenia dokładności klasyfikacji, z jednoczesnym uproszczeniem

postaci tworzonej reguły, w sensie mniejszej liczby warunków w jej części przesłankowej.

W zaproponowanej metodzie, dzięki wprowadzeniu współczynników ważności dla

wszystkich cech, istnieje możliwość uwzględniania również innych kryteriów, np. łatwości

dokonywania pomiarów. Dogodniej jest bowiem stosować regułę, w której występuje warunek

związany np. z łatwą do określenia "temperaturą ciała", niż z "zawartością kwasu sialowego w

surowicy" będącą wynikiem skomplikowanego badania krwi.

Utworzone reguły klasyfikacji mogą być stosowane do klasyfikacji nowych

przykładów, ~. takich, które nie wystąpiły w procesie uczenia. Klasyfikacja taka jest

realizowana w oparciu o sprawdzanie spełniania przez przykład warunków w częściach

przesłankowych reguł i w tym celu przeglądany jest cały zbiór reguł. W rozprawie, w

przypadku sytuacji niejednoznacznych (w których kilka reguł opisuje dany przykład lub też

żadna z nich nie opisuje go) określany jest stopień dopasowania przykładu do istniejących

reguł. Największy stopień dopasowania jest podstawądokonywania klasyfikacji.
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Zaproponowaną metodę oprogramowano w języku Turbo Pascal ver. 6.0 dla

komputerów typu mM PC. Obliczenia wykonano na komputerze mM PC Pentium 60 Ml-Iz.

Przeprowadzono serie eksperymentów obliczeniowych mających na celu jej przetestowanie i

porównanie otrzymanych wyników z wynikami otrzymanymi innymi metodami uczenia

maszynowego na podstawie przykładów znanymi z literatury, dla wybranych zestawów

danych.

Ze względu na to, że nie ma w zasadzie ogólnie przyjętych kryteriów poprawności

działania metod uczenia maszynowego, jak np. w przypadku metod numerycznych, najlepszym

testem jest sprawdzanie metody w praktyce. W rozprawie, ocena poprawności klasyfikowania

przykładów testowych z zastosowaniem utworzonych reguł dokonywana była, m.in. za

pomocą parametru, definiowanego jako stosunek liczby przykładów zaklasyfikowanych przez

system w sposób poprawny, do liczby wszystkich klasyfikowanych przykładów, wyrażanego w

procentach, oraz za pomocą oszacowań błędów względnych dla poszczególnych klas.

Do obliczeń przyjęto następujące zbiory przykładów, dostępne poprzez sieć Internet w

bazie danych Uniwersytetu Irvine w Kalifornii, które są bardzo często stosowane przy

testowaniu metod uczenia maszynowego:

* zestaw standardowy, tzw. M3 (ang. Monk's problem);

* zestaw danych dotyczących raka piersi oraz

* zestaw danych dotyczących limfografii, oba zestawy danych pochodzą z Instytutu Onkologii

Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lublianie;

oraz:

* zestaw danych dotyczących choroby wieńcowej, zebranych w Centralnym Szpitalu

Klinicznym MSW w Warszawie [Kowalska, Rdzanek, Szkatuła 1991];

* zestaw danych dotyczących raka tarczycy, pochodzących ze szpitala Ambroise Pare w

Paryżu [Nakache, Asselain 1983];

* zestaw danych dotyczących mięsaków tkanek miękkich, zebranych w Klinice Chirurgicznej

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie [Ruka 1986].

Dokładniejszą analizę uzyskanych wyników przeprowadzono dla zestawu danych M3.

Do porównań z wynikami otrzymanymi z użyciem zaproponowanej w rozprawie metody

przyjęto w tym przypadku wyniki uzyskane przy zastosowaniu innych metod uczenia

maszynowego na podstawie przykładów oprogramowanych na Wydziale Informatyki

Uniwersytetu w Karlsruhe [Kreuziger, Hamann, Wenzel 1991], wInstytucie Informatyki

Uniwersytetu w Zurichu [Keller 1991], w Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu George

Mason w USA [Bala, Bloedorn, Jong, Kaufman, Michalski, Pachowicz, Vafaie, Wnek, Zhang

1991], [Thrun 1991].

Były to realizacje komputerowe metody ID3 zaproponowanej przez Quinlana [Quinlan

1983, 1986] a także jej dalszych wersji, takich jak ID5R [Utgoff 1989], PRISM [Cendrowska
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1987], oraz realizacje komputerowe metody AQR opartej na klasycznym algorytmie AQ

zaproponowanym przez Michalskiego [Michalski 1969, 1973, 1983] a także jego następnych

wersji AQ17-DCI [Bloedom, Michalski 1991], AQ17-FCLS [Zhang, Michalski 1991], oraz

realizacja komputerowa metody CN2 [Clark, Niblett 1989].

1.3. Treść rozprawy

W rozdziale pierwszym rozprawy przedstawiono rozpatrywane zadanie oraz przyjęte

założenia.

Rozdział drugi zawiera przegląd literatury i omówienie wybranych metod uczenia

maszynowego na podstawie przykładów.

Rozdział trzeci zawiera podstawy teoretyczne zaproponowanej w rozprawie metody i

opis algorytmu.

Rozdział czwarty zawiera opis realizacji komputerowej zaproponowanej metody,

sposobu dokonywania klasyfikacji z użyciem tworzonych reguł i przyjętych oszacowań błędów

klasyfikacji.

W rozdziale piątym przetestowano zaproponowaną metodę i podano wyniki obliczeń

uzyskane dla kilku zbiorów danych znanych z literatury. Dokonano porównań z wynikami

uzyskanymi innymi metodami uczenia maszynowego na podstawie przykładów. Dokładniejszą

analizę uzyskanych wyników przeprowadzono dla standardowego zestawu danych M3, dla

którego dostępne były w literaturze dokładne wyniki obliczeń innymi metodami uczenia

maszynowego.

W rozdziale szóstym podano krótki opis oprogramowania, wykonanego w języku

Turbo Pascal ver. 6.0 dla komputerów typu IBM PC.

Rozdział siódmy zawiera podsumowanie osiągniętych wyników.

Na końcu rozprawy podano wykaz literatury o 276 pozycjach bibliograficznych.
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2. WYBRANE METODY UCZENIA MASZYNOWEGO NA PODSTAWIE

PRZYKŁADÓW

2.1. Uwagi wstępne i przegląd literatury

Pozyskiwanie wiedzy można traktować jako proces formalizowania wiedzy ekspertów

ludzkich, wiedzy zawartej w dużych zbiorach danych lub też konstrukcję pewnego modelu

matematycznego. Formalizowanie wiedzy, z którą stykamy się przy rozwiązywaniu

problemów rzeczywistych, nie jest zadaniem trywialnym. Ekspertom trudno jest czasami

wyrazić werbalnie swą wiedzę, która niejednokrotnie jest efektem wielu lat praktycznych

doświadczeń i rzadko bywa udokumentowana. Jednocześnie trudno jest wiedzę pozyskanąjuż

od ekspertów zapisać w języku zrozumiałym dla systemu komputerowego.

W pierwszych systemach komputerowych wiedza, lub raczej jej fragmenty, były

zawarte w algorytmie i zapisane w postaci procedur. Wiedza w takiej postaci nie była więc

łatwa do modyfikacji i analizy, i nazywana jest w literaturze proceduralna reprezentacją

wiedzy. Praktycznie każdy program komputerowy, np. pakiet programowania liniowego,

zawiera zapis wiedzy w takiej postaci.

W późniejszych systemach, wiedza została wyraźnie oddzielona od programu

komputerowego i zapisana w specjalny sposób w bazie wiedzy. Taka reprezentacja wiedzy

nazywana jest deklaratywną. Programy, które korzystają z reprezentacji deklaratywnej zwane

są systemami z bazą wiedzy (ang. knowledge based system) i należą do nich np. systemy

eksperckie. W literaturze wiele uwagi poświęcono sposobom deklaratywnej reprezentacji '

wiedzy [Bench-Capon 1990], [Davis, King 1977], [Dubois, Prade 1987], [Hodgson 1991],

[Kidd 1987], [Minsky 1975].

Początkowo do pozyskiwania wiedzy stosowane były metody tradycyjne, polegające na

jej pozyskaniu w bezpośrednim kontakcie z ekspertem. Wiązały się one ze znacznymi kosztami

wynikającymi z zatrudniania specjalistów, oraz dużą czasochłonnością samego procesu.

Najczęściej stosowano do tego celu wywiad z ekspertem [Crandall 1989], [Johnson, Johnson

1987], [Waldron 1989]; techniki analizy protokołów [Belkin i in. 1987] oraz techniki

organizacji wiedzy (ang. knowledge organization techniques) zaadaptowane w większości z

psychologii, która już od dawna zajmowała się problemem pozyskiwania wiedzy od ludzi

[Bainbridge 1979], [Rogers 1967], takie jak np. sortowanie kart [Gammack, Young 1984],

skalowanie wielowymiarowe [Schiffman i in. 1985] i kraty repertuarowe [Boose 1984].

Stosowano również inne techniki, jak np. generowanie wielkiej liczby pomysłów, zwane burzą

mózgów (ang. brainstorming, crawford slip method) [Rusk, Krone 1984] czy też technikę

symulowania zachowania systemu [Sandberg i in. 1988].

Rozwój systemów komputerowych pociągnął za sobą szybki rozwój różnych technik,

pozwalających pewną wiedzę o problemie pozyskać np. od eksperta czy też ze zbioru danych
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doświadczalnych i zapisać ją w sposób łatwy do zastosowania w systemach komputerowych.

Począwszy od lat osiemdziesiątych nastąpił bardzo szybki wzrost liczby publikacji, czasopism i

książek poświęconych tematyce metod pozyskiwania wiedzy.

Metody tradycyjne zostały uzupełnione metodami automatycznego pozyskiwania

wiedzy, wśród których najważniejszą rolę odgrywają metody uczenia maszynowego na

podstawie przykładów, zwane również uczeniem indukcyjnym. Metody te, na podstawie zbioru

przykładów, w sposób automatyczny formalizują wiedzę, np. w postaci reguł. Eksperci

ograniczają się do określenia języka opisów, określenia cech wystarczających do opisu zadania,

przygotowania zbioru przykładów uczących itp. Pomimo tego, że metody te nie mogą

całkowicie zastąpić bezpośredniego udziału ekspertów, okazały się jednak bardzo

pożytecznym narzędziem zmniejszającym.zarówno czas jak i koszty.

W ostatnich latach nastąpił burzliwy rozwój prac nad metodami półautomatycznymi

pozyskiwania wiedzy, zwanymi metodami dialogowymi, które dzięki dialogowi (interakcji) z

ekspertem potrafią uzupełniać i poprawiać bazy wiedzy otrzymane przy użyciu metod

automatycznych, jak również nawet budować całe bazy wiedzy.

Kluczową sprawą, która musi być rozwiązana przy konstruowaniu metod uczenia

maszynowego, jest określenie sposobu reprezentacji wiedzy, czyli sposobu zapisu wiedzy

pozyskanej od ekspertów lub z danych doświadczalnych, oraz określenie metody jej

pozyskania. Za najważniejsze sposoby reprezentacji wiedzy uważane są reprezentacje

regułowe, sieci semantyczne, ramy i reprezentacje logiczne. Zostaną teraz kolejno omówione.

Reprezentacja regułowa (ang. ruie) daje zapis wyników w jawnej postaci reguł

klasyfikacji typu ''jeżeli - to". Zaletąjej jest łatwość dokonywania zarówno zapisu wiedzy w tej

postaci, jak również wprowadzanie do niej dalszych zmian poprzez np. możliwość usuwania

starych i wprowadzania nowych reguł .1 warunków. Wieloletnie doświadczenia wykazują, że

jest to reprezentacja stosunkowo uniwersalna, którą można zastosować w wielu zagadnieniach

praktycznych, np. do zadania klasyfikacji, a jednocześnie mająca względnie łatwą realizację

komputerową. Taki sposób reprezentacji przyjęto w rozprawie.

Sieć semantyczna (ang. semantic network) zbudowana jest z węzłów odpowiadających

pewnym przykładom, cechom itp. połączonych skierowanymi krawędziami, zgodnie z

relacjami zachodzącymi pomiędzy węzłami. Relacje te, z których najczęściej stosowane są typu

"jest" oraz "ma", porządkują przykłady hierarchicznie. Sieci semantyczne były początkowo

stosowane w badaniach psychologicznych dotyczących modelowania pamięci ludzkiej

[Quillian 1968], [Norman, Rumelhart 1975], ale także m.in. w systemach do automatycznego

odczytywania adresów na kopertach, przy próbach rozumienia języka naturalnego itp.

Rama (ang. frame) składa się z klatek (ang. slots) odpowiadających cechom

opisującym typowy przykład, np. stół, lub też typową sytuację, np. podróż samochodem.

Każda klatka składa się z podklatek (ang. facet), takich jak np. wartość aktualna, wartość

standardowa (ang. default value) oraz procedur wywoływanych w pewnych określonych
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sytuacjach, zwanych demonami. Wśród wielu znanych z literatuty rodzajów takich procedur

można wymienić np. procedurę typu "jeśli dodasz" (ang. if-added), którą wykonuje się w

momencie wprowadzania do podklatki nowej wartości, procedurę typu "jeśli potrzebujesz"

(ang. if-needed) która w momencie, gdy potrzebna jest informacja o wartości, zaś klatki

wartość i wartość standardowa są puste, wyszukuje potrzebną informację w bazie danych.

Ramy do reprezentacji wiedzy w zakresie wizji zastosował Minsky [Minsky 1975].

Stosował je również do badań nad językiem naturalnym [Winograd 1975]. Powstało kilka

języków reprezentacji wiedzy stosujących pojęcie ramy, jak np. KRL, FRL, [Bobrow,

Winograd 1977], [Goldstein, Roberts 1977]. Kondratoff połączył proces wnioskowania

indukcyjnego z dedukcyjnym i w systemie MAGGY użył ram do reprezentacji wiedzy tzw. tła

[Kondratoff Manago 1987]. Z powodu istnienia tu procedur uważa się ramy za połączenie

deklaratywnej i proceduralnej reprezentacji wiedzy.

Reprezentacje logiczne, takie jak np. logika zdań lub rachunek predykatów są bardzo

silnymi narzędziami formalnymi i są używane w różnych dziedzinach sztucznej inteligencji, np.

w automatycznym dowodzeniu twierdzeń. Ponieważ jednak nie pasują one dobrze do

zagadnień praktycznych, w których dużą rolę odgrywa heurystyka i niepewność, ten sposób

reprezentacji wiedzy rzadko jest stosowany w praktycznych systemach komputerowych.

Aby przybliżyć logikę "do życia" powstało wiele logik nieklasycznych, takich jak logika

dynamiczna (ang. dynarnic logic) [Harel 1979], logika temporalna (ang. temporai logic)

[Manna, Pnueli 1979], logika intuicjonistyczna (ang. intuitionistic logic) [Gabbay 1982], logiki

wielowartościowe [Łukasiewicz 1967], logiki rozmyte (ang. fuzzy logics) [Zadeh 1983],

[Zadeh, Kacprzyk 1992]. Można wśród logik nieklasycznych wyróżnić logiki tzw.

niemonotoniczne, takie jak logikę autoepistemologiczną (ang. autoepistemic logic) [Moore

1984], logikę domniemań (ang. default logic) [Reiter 1980] itd. Reprezentacje logiczne

znalazły jak do tej poty mało zastosowań praktycznych. McDermott w swoim artykule

[McDermott 1987] wyraził dezaprobatę stosowania w sztucznej inteligencji metodologii

opartej na logice, którą uprzednio popierał, co spowodowało silną reakcję wśród logików

[Cheeseman 1988], [Levesque 1987], [McLeish 1988].

Metody uczenia maszynowego na podstawie przykładów w różny sposób wykorzystują

zbiór danych przykładów w procesie uczenia. Niektóre algorytmy pracują przyrostowo (ang.

incremental), to znaczy dołączają po jednym przykładzie w każdej chwili [Bentrup i in. 1987],

[Fisher 1987], [Lebowitz 1987], [Michalski i in. 1986], [Schlimmer, Granger 1986], [Utgoff

1989], [Widmer 1989], [Winston 1975] a inne, zwanejednokrokowymi (ang. nonincremental,

one-step), wymagają od razu znajomości całego zbioru danych. Jednokrokowy lub

przyrostowy sposób dołączania danych jest właściwością metody anie zadania.

Jak do tej pory, większość podejść stosowanych w uczeniu maszynowym na podstawie

przykładów jest istotnie indukcyjna. Wyszukują one istniejące podobieństwa w przykładach,

określając warunki które je łączą w klasy [Angluin, Smith 1983] i dlatego często nazywane są
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uczeniem na podstawie podobieństw (ang. similarity based leaming SBL). Tym niemniej,

uczenie może być również procesem dedukcyjnym, skierowanym na ujawnienie użytecznej

wiedzy o danym problemie, nie widocznej przed uczeniem [Ellman 1989], [Mitchell i in.

1986], [Minton i in. 1989]. Więcej szczegółów można znaleźć w pracach [Bergadano,

Giordana 1988, 1990], [Carpineto 1990], [Flann 1990], [Genest i in. 1990], [Hall 1988],

[Pazzani 1988], [Rajamoney, DeJong 1987]. Kompromisem jest łączenie techniki indukcyjnej i

dedukcyjnej [Bergadano, Giordana 1988], [Danyluk 1987], [Di Pace, Fabrocini 1990],

[Lebowitz 1986], [Widmer 1989b].

W literaturze na temat indukcyjnych metod uczenia maszynowego na podstawie

przykładów można zauważyć podział tych metod na cztery grupy. Są to metody równoległe

(ang. connectionist methods), w praktyce równoważne sieciom neuronowym, metody oparte

na algorytmach genetycznych, metody heurystyczne oraz metody hybrydowe, łączące kilka

podejść. Zostaną teraz kolejno omówione.

Typowa sztuczna sieć neuronowa składa się z wielu stosunkowo prostych elementów

przetwarzających, zwanych węzłami lub neuronami, ułożonych warstwami i działających

równolegle. Połączenia między neuronami są definiowane poprzez wagi, które są wyznaczane

w trakcie uczenia sieci. Tak więc sieci neuronowe charakteryzowane są przez architekturę sieci

obejmującą układ neuronów oraz rodzaj połączeń występujący pomiędzy nimi, modele

neuronów i reguły uczenia sieci, określające sposób zmian wartości wag reprezentujących

połączenia pomiędzy neuronami. Ze względu na sposób uczenia można je podzielić na uczące

się "pod nadzorem" nauczyciela, to znaczy na podstawie tzw. par trenujących "wejście 

wyjście" oraz uczące się "bez nadzoru" nauczyciela, gdy dane są tylko wejścia a sieć sama

dokonuje samoorganizacji.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować gwałtowny rozwój badań nad

sztucznymi sieciami neuronowymi. Chociaż ich początek datuje się na lata trzydzieste

dwudziestego wieku, to ogromne zainteresowanie nimi zauważalne w ostatnim dziesięcioleciu

spowodowane zostało wprowadzeniem nowych topologii sieci, opracowaniem lepszych

algorytmów uczenia oraz zastosowaniem technologii VLSI do realizacji sprzętowych

sztucznych sieci neuronowych. Literatura na temat sztucznych sieci neuronowych jest już

bardzo obszerna, dobre wprowadzenie do różnych modeli sieci jak również algorytmów ich

uczenia można znaleźć w pracach [Hertz, Krogh i Palmer 1991], [Hinton 1989], [Kosko

1992], [Lippmann 1987], [Pao 1989], [Żurada 1992].

Sieci neuronowe mogą być stosowane w przypadku danych zakłóconych, do wstępnej

obróbki tych danych. Mogą one eliminować celowe przekłamania lub błędy systematyczne

oraz uzupełniać, rekonstruować dane niekompletne. Mogą one pracować w przypadku błędów

i niepewności w danych [Rumelhart i in. 1986], [Sejnowski, Rosenberg 1987]. Wadą ich jest

trudność transformacji zdobytej wiedzy z postaci sieci na postać reguł, będących najczęściej

- 12-



stosowanym sposobem reprezentacji wiedzy w systemach komputerowych. Sieć neuronowa

jest bowiem "czarną skrzynką" i wiedza w niej zawarta nie jest czytelna dla eksperta.

Algorytmy genetyczne to pewne ogólne techniki rozwiązywania zadań, modelujące

znane w przyrodzie mechanizmy ewolucyjne takie jak np. selekcja naturalna, dziedziczenie

cech, mutacje, przeżycie najbardziej przystosowanych jednostek itd. Po raz pierwszy opisane

zostały w pracy [Holland 1975]. Można je stosować do szerokiej klasy zadań, w których

przykłady mogą być reprezentowane w postaci ciągów dyskretnych symboli, zwanych

łańcuchami.

Podejścia oparte na algorytmach genetycznych stały się ostatnio bardzo popularne [De

Garis 1994], [De Jong, Spears 1992], [Goldberg 1985, 1990], [Pettit, Pettit 1987], [Smith

1980], [Wilson 1987]. Próbuje się również łączyć je z innymi metodami uczenia maszynowego

na podstawie przykładów, np. AQ15-GA jest wersją programu AQ stosującą algorytm

genetyczny do wyboru cech [Bala, Bloedorn i in. 1991], [Michalski, Mozetic, Hong, Lavrac

1986].

Trzecią grupę metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów stanowią metody

heurystyczne. W literaturze daje się zauważyć podział tych metod na trzy główne grupy:

metody tworzące reguły decyzyjne, metody tworzące drzewa decyzyjne i metody grupowania.

Pierwszą grupę stanowią metody tworzące reguły decyzyjne. Tzw. metoda gwiazdy

(ang. star) [Michalski 1983] oraz metoda Mitchella (ang. version space) [Mitchell 1982] są

najbardziej znanymi podejściami przy tworzeniu reguł. Tabele kryteriów są natomiast szeroko

stosowane w praktyce medycznej i były stosowane w wielu systemach uczących [Politakis,

Weiss 1984]. Metody z tej grupy będą szerzej omówione w dalszej części rozprawy.

Drugą grupę stanowią metody tworzące drzewa decyzyjne, mające korzenie w teorii

informacji [Breiman i in. 1984], [Cestnik i in. 1987], [Hartmann i in. 1982], [Mingers 1989],

[Quinlan 1983, 1986, 1987]. Kilka tego typu algorytmów było też znanych w przeszłości

[Garey 1972], [Hunt i in. 1966], [Reinward, Soland 1966, 1967], [Schumacher, Sevcik 1976].

Zapis w postaci drzewa decyzyjnego może być przeformułowany do postaci reguł [Quinlan

1987b]. Metody te będą dokładniej omówione w dalszej części rozprawy.

Gdy znane jest przyporządkowanie przykładów ze zbioru uczącego do pewnych klas,

wtedy mamy do czynienia z uczeniem z nadzorem (ang. supervised), a ekspert może określać

nie tylko przyporządkowanie przykładów do klas, ale również odpowiednio dobierać

przykłady i określać kolejność ich uwzględniania w procesie nauki.

Trzecią grupę stanowią metody grupowania (ang. clustering, concept formation), w

których nie są znane przyporządkowania przykładów do klas. Aby móc określić te

przyporządkowania w procesie nauki, trzeba najpierw określić na podstawie przykładów liczbę

i rodzaj tych klas. Podejście takie zwane jest grupowaniem i jest to typ uczenia bez nadzoru

(ang. unsupervised) [Fisher, Langley 1985], [Fisher 1987], [Lebowitz 1987], [Michalski, Step

1983a,b], [Parsons 1989], [Ralescu, Baldwin 1989]. Systemami wykorzystującymi algorytmy
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tego typu były m.in. COBWEB [Fisher 1987], CLASSIT [Gennari, Langlay, Fisher 1989],

CLASSWEB [Kreuzinger, Hartmann, HenzeI1991].

Jednym z bardziej znanych algorytmów heurystycznych uczenia na podstawie

przykładów był INDUCE, przeszukujący pewną przestrzeń dopuszczalnych rozwiązań

[Mitchell 1982], oraz jego następne wersje INDUCE2 [Hoff Michalski, Stepp 1983],

INDUCE 3 [Michalski, Stepp 1984] INDUCE4 [Mehler, Bentrup, Riedsel 1986]. Jego

modyfikacja RIGER [Gemello i in. 1991] zawdzięcza kilka pomysłów systemowi .ML

SMART, którego z kolei język reprezentacji oparty został na klauzulach Roma i rozszerzony

o negacje, kwantyfikatory numeryczne [Michalski 1983], [Bergadano i in. 1986], [Gemello i

in. 1991].

Szeroko znane są systemy bazujące na algorytmie AQ zaproponowanym przez

Michalskiego [Michalski 1969], [Michalski, McCormik 1971] i kolejne jego wersje, np. AQ11

[Michalski 1978, 1983], AQ15 [Michalski, Mozetic, Rong 1986], AQ17-DCI [Bloedorn,

Michalski 1991], AQ17-HCI [Wnek, Michalski 1991], AQ17-FCLS [Zhang, Michalski 1991],

AQ14-NT [Pachowicz, Bala 1991] itd.

Jedną z ciekawszych prób praktycznych było zastosowanie algorytmu AQ11 do

zbudowania bazy wiedzy systemu eksperckiego diagnozującego choroby soi. Zbiór danych

zawierał 630 przykładów należących do jednej z 15 klas, opisanych za pomocą 35 cech. Na

podstawie przykładów ze zbioru uczącego (290 przykładów) tworzono reguły, których

poprawność klasyfikacji sprawdzano na zbiorze testowym (340 przykładów). Dla reguł

wygenerowanych przez system AQ11 uzyskano 97.6% poprawnych klasyfikacji, czyli

prawidłowo rozpoznanych typów chorób soi, natomiast dla reguł zaproponowanych przez

ekspertów dokładność wyniosła 71.8% [Michalski, Chilausky 1980].

Klasycznym już algorytmem tworzącym drzewa decyzyjne na podstawie zbioru

przykładów jest ID3 [Quinlan 1983, 1986, 1990], [Cheng, Fayaad, Irani, Quinlan 1988],

najbardziej reprezentatywny w grupie tzw. algorytmów TDIDT (ang. Top Down Induction of

Decision Trees). Dobrze znane są jego modyfikacje, takie jak np. ID4 [Schlimmer, Fisher

1986], ID5 [Utgoff 1988a], ID5R [Utgoff 1989, 1990], IDL [Bala, Bloedom i in. 1991], [Van

de Velde 1989], PRISM [Cendrowska 1987] itd.

Algorytm CN2 [Clark, Niblett 1989] jest kombinacją podejść stosowanych w ID3 i AQ

algorytmach.

Uczenie na podstawie przykładów ma bogatą literaturę, np. [Bole 1987], [Booker i in.

1989], [Buchanan, Mitchell 1978], [Carbonell i in. 19811989], [Clark, Niblett 1989], [Fisher,

Pazzani, Langley 1991], [Ganascia 1987], [Marcus 1988], [Michalski 1973, 1980, 1983,

1986], [Mitchell 1978], [Minton 1988], [Piatetsky-Shapiro, Frawley (red.) 1991], [Quinlan

1979, 1983, 1986], [RendeII1986].

Większość badań jest nastawionych na zastosowanie w systemie uczącym jednej

metody uczenia, ale istnieją podejścia hybrydowe próbujące łączyć dwie lub więcej różnych
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metod. Wśród takich systemów znane są np. UNIMEM [Lebowitz 1987], ODYSSEUS

[Wilkins, Clancey, Buchanan 1986]; GEMINI [Danyluk 1987 i 1989]; OCCAM [Pazzani

1988]; KBL [Whitehall 1990], AQ15-GA [Michalski, Mozetic, Hong, Lavrac 1986]; [Bala,

Bloedorn i in. 1991].

W zagadnieniach praktycznych napotyka się na trudności związane z istnieniem błędów

w rzeczywistych zbiorach przykładów. Przykłady opisane w identyczny sposób, za pomocą

tego samego zbioru cech, zostają przydzielone do różnych klas. Można też mieć do czynienia z

przypadkowymi błędami występującymi w danych, danymi niekompletnymi, nieprecyzyjnie

określonymi wartościami cech itd. Błędy są krytycznym problemem przy stosowaniu metod

uczenia maszynowego w rzeczywistych zagadnieniach. Niestety, tradycyjne metody uczenia na

podstawie przykładów okazują się często nieefektywne w przypadku błędów. Wiele

problemów powstających w takich sytuacjach przedstawiono m.in. w pracach [Brazdil, .Clark

1988], [Kondratoff Manago 1987] oraz [Bergadano, Giordana, Saitta 1988].

W przypadku danych obarczonych błędami, możliwe są dwa główne sposoby

postępowania, polegające na obróbce danych oraz modyfikacji algorytmów uczenia

maszynowego. Zostaną teraz kolejno omówione.

Przed rozpoczęciem procesu uczenia można poddać zbiór danych obróbce wstępnej,

próbując poprawiaćw nim błędy, usuwać przykłady sprzeczne itp. Można modyfikować cechy

stosowane do opisu przykładów, np. cecha napięcie z wartościami nominalnymi: wysokie,

niskie, będzie wrażliwa na błędy występujące w zbiorze danych w mniejszym stopniu, niż

cecha z wartościami numerycznymi [Bratko i in. 1986]. Niestety, taki sposób postępowania

może nie doprowadzić do całkowitego usunięcia błędów związanych np. z niedokładnością

stosowanej aparatury pomiarowej, przypadkowymi błędami w klasyfikacji itd.

Z całego dostępnego zbioru danych można również wybierać tylko część przykładów,

najbardziej reprezentatywnych, i tylko te stosować do obliczeń. Takie postępowanie

zastosowano np. w podsystemie ESEL programu AQ11 [Michalski, Larson 1978].

Można również tworzyć algorytmy uczenia maszynowego o większej .tolerancji na

błędy występujące w danych. Znane wyniki eksperymentalne pokazują, że dla danych z

błędami lepsze efekty można uzyskać przystosowując metody niż próbując usuwać błędy ze

zbioru danych.

W przypadkach obecności błędów w danych, spełnienie kryteriów zupełności i

spójności w trakcie obliczeń prowadzi do zbytniego zwiększania złożoności tworzonych

opisów klas, np. w sensie liczby warunków w części przesłankowej reguły. Jest to znany

problem nadmiernego dopasowania (ang. overfitting) [Watanabe 1969], [Sturt 1981]. W takim

wypadku metody uczenia maszynowego próbują ograniczać złożoność opisu, dążąc do

prostoty zewnętrznej struktury tworzonych opisów [Blumer i in. 1987], [Bergadano i in.

1988], [Iba i in. 1988].
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W celu lepszego dostosowania metody do sytuacji występowania błędów w zbiorze

danych, metody uczenia maszynowego na podstawie przykładów stosują różne specjalne

techniki postępowania, takie jak np. przedwczesne zatrzymanie procesu uczenia zanim

zostanie znaleziony kompletny opis klasy (to znaczy poprawnie opisujący wszystkie przykłady

uczące), preferowanie w procesie uczenia pewnych składników (np. cech, przykładów),

analizę wyjątków, upraszczanie utworzonego opisu itd. Zostaną teraz kolejno omówione.

Technika przedwczesnego zatrzymania procesu uczenia polega na przerywaniu

działania algorytmu z chwilą, gdy utworzony opis jest dostatecznie "dobry" w sensie pewnej

miary jakości opisu, zależnej od liczby opisywanych przez niego przykładów ze zbioru

uczącego. Stosowane są do tego celu np. testy procentowe [King 1987], testy chi-kwadrat w

CN2 [Clark i in. 1987]. System CN2 stosuje w takich sytuacjach specjalne kryteria oceniające

błędy klasyfikowania [Clark, Niblett 1989]. Wcześniejsze zatrzymanie przyrostu gałęzi

tworzonego drzewa decyzyjnego zostało zastosowane np. w systemie ASSISTANT-86

[Cestnik i in. 1987]. Zakończenie obliczeń przed znalezieniem kompletnego opisu daje dobre

rezultaty w przypadku, gdy np. niektóre przykłady w zbiorze uczącym zostały błędnie

zaklasyfikowane.

Inną techniką stosowaną w wielu algorytmach jest preferowanie w procesie uczenia

pewnych składników, poprzez np. przydzielenie im wag. Stosowane mogą być w takim

przypadku metody statystyczne [Michie 1982]. W systemie AQ15 [Michalski i in. 1986]

wprowadza się wagi związane z tworzonymi koniunkcjami warunków, Quinlan [1987]

proponuje wprowadzenie stopni współdziałania (ang. corroboration) pomiędzy gałęziami

drzewa. Można również preferować w procesie uczenia cechy, które są bardziej "ważne" z

punktu widzenia pewnego kryterium lub też ograniczać wpływ niektórych przykładów na

postać tworzonego opisu.

W algorytmach uczenia maszynowego pracujących w sposób przyrostowy, czyli

dołączających po jednym przykładzie w każdej chwili, stosowane są techniki oparte na

analizie wyjątków. Jeśli dołączenie nowego przykładu zaprzecza utworzonemu do tej pory

opisowi, to opis nie jest od razu modyfikowany. Przykład taki jest zapamiętywany na liście

wyjątków i dopiero wtedy, gdy liczba elementów listy wzrośnie ponad pewien założony próg,

dokonywana jest pewna modyfikacja tworzonego opisu. Przykładami zastosowania takiego

podejścia są UNIMEM [Lebowitz 1987], ALFRED [Reisbeck 1981].

Niektóre algorytmy uczenia maszynowego początkowo tworzą opis klasy w postaci

spełniającej kryterium zupełności i spójności, a dopiero potem stosują specjalne techniki

upraszczające (ang. post-pruning). Np. dla drzew decyzyjnych stosowane są takie techniki w

C4 będącym kolejną wersją algorytmu ID3 [Quinlan i in. 1986], w C4.5 [Quinlan 1993], w

ASSISTANT-86 [Cestnik i in. 1987] i w pracach [Niblet, Bratko 1986], [Niblet 1987],

Quinlan [1987a]. System RL [Fu 1985] tworzy początkowo pełny graf a dopiero potem

redukuje te gałęzie, których istotność liczona według pewnej statystycznej funkcji, biorącej
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pod uwagę liczbę opisywanych przykładów pozytywnych i liczbę odrzucanych przykładów

negatywnych, spada poniżej zadanego progu. Podstawową ideą jest upraszczanie drzewa i

obliczanie współczynników pewności związanych z każdą gałęzią skierowanego, acyklicznego

grafu. W systemie AQ15 po utworzeniu reguł klasyfikacji odrzucane są z nich te koniunkcje

warunków, które odnoszą się do zbyt małej liczby przykładów ze zbioru uczącego [Michalski i

in. 1986].

Techniki upraszczające są bardzo często stosowane w systemach indukcyjnych, np. w

systemie IOE [Flann, Dietterich 1989], OCCAM [Pazzani, Kibler 1990], [Pazzani, Brunk,

Silverstein 1991], A-EBL [Cohen 1990, 1993]. Algorytm upraszczania stosowano również do

list decyzyjnych [Pagallo, Hausseler 1990].

W przypadku niepewnej i niepełnej informacji stosowane są też podejścia oparte na:

1). teorii zbiorów rozmytych wprowadzonych przez Zadeha,

2). logikach niemonotonicznych,

3). rachunku prawdopodobieństwa, jak np. metoda czynników pewności (ang. certainty

factors) zaproponowanych po raz pierwszy w systemie MYCIN [Buchanan, Shortliffe 1984];

zmodyfikowana reguła Bayesa zastosowana w systemie PROSPEKTOR [Duda i in. 1976]; czy

też inne metody stosujące teorię Dempstera,

4). teorii zbiorów przybliżonych (ang. rough sets) [Pawlak 1982, 1991].

Ciekawe wydaje się podejście stosujące rozmyte kwantyfikatory lingwistyczne

[Kacprzyk, Iwański 1990, 1991a,b, 1992]. Próbowano również wprowadzić rozmytą funkcję

entropii w algorytmie Quinlana [Cios, Sztandera 1992].

2.2. Metody uczenia maszynowego tworzące reguły decyzyjne

2.2.1. Uwagi wstępne

Klasycznym już algorytmem tworzącym reguły klasyfikacji na podstawie zbioru

przykładów jest algorytm AQ [Michalski 1969], którego rezultatem jest jedna reguła dla każdej

klasy. Część przesłankową reguły tworzy dysjunkcja koniunkcji warunków związanych z

cechami. Reguła jest budowana iteracyjnie, a za punkt startowy wybierany jest przykład

pozytywny, jeszcze nie opisany przez tworzoną regułę. Następnie generowany jest zbiór

koniunkcji warunków, tzw. gwiazda (ang. star), nie opisujący przykładów negatywnych.

Wybierana jest z niego jedna koniunkcja warunków, np. opisująca maksymalną liczbę

przykładów pozytywnych. Jest ona dodawana do części przesłankowej tworzonej reguły.

Algorytm zostanie dokładniej omówiony w p. 2.2.2.

Algorytm ten był następnie rozwijany, tworzono wiele nowych wersji opartych na tym

samym, podstawowym podejściu, ale lepiej dopasowujących się do specyficznych typów

rozpatrywanych problemów, np. zawierających błędy w danych. Modyfikacje te np. potrafiły
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w procesie uczerua tworzyć z cech oryginalnych pewne dodatkowe cechy, stosowały

modyfikacje oryginalnego zbioru danych, próbowały łączyć ze sobą kilka różnych metod

uczenia maszynowego. Metody te są głównie rozwijane w Centrum Sztucznej Inteligencji

Uniwersytetu George Mason w USA [Bala, Bloedorn, Jong, Kaufman, Michalski, Pachowicz,

Vafaie, Wnek, Zhang 1991] i na Uniwersytecie Carnegie Mellon w USA [Thrun, Mitchell,

Cheng 1991]. Poniżej przedstawiono kilka najbardziej znanych modyfikacji tego algorytmu.

Algorytm AQR został oparty na podstawowym algorytmie AQ i tworzy jedną regułę dla

każdej klasy [Clark, Niblett 1989]. Przy klasyfikacji nowego przykładu stosuje on proste

podejście polegające na klasyfikowaniu przykładu do tej klasy, której regułę spełnia. W

przypadku gdy przykład spełnia kilka reguł, zostaje on przyporządkowany do klasy najbardziej

ogólnej w zbiorze uczącym. Gdy przykład nie spełnia żadnej reguły, przyporządkowany

zostaje do klasy zawierającej najwięcej przykładów ze zbioru uczącego.

Algorytm AQ17-DCI (ang. data-driven constructive induction) ma możliwość

tworzenia pewnych dodatkowych cech z cech oryginalnych [Bloedom, Michalski 1991].

Działa on w dwóch fazach. W fazie 1 rozpoznawane są wszystkie cechy o wartościach

numerycznych. Nowe cechy tworzone są w postaci możliwych kombinacji aktualnych cech,

poczynając od pary cech i rozszerzając je. Jakość tworzonych cech jest obliczana za pomocą

specjalnej funkcji jakości i nowa cecha jest wybierana jeśli wartość tej funkcji przekracza

ustaloną wartość progu, w przeciwnym wypadku cecha jest odrzucana. W fazie 2

rozpoznawane zostają wszystkie cechy o wartościach binarnych, a następnie badana jest

symetria pomiędzy parami cech i tworzone są przybliżone grupy symetrii, w sposób bazujący

na idei opisanej w pracach [Michalski 1969], [Jensen 1975]. Dla każdej takiej grupy tworzona

jest nowa cecha, będącą sumą arytmetyczną cech w grupie. Następnie, dla tak utworzonych

cech obliczana jest wartość funkcjijakości i jest wybierana "najlepsza" cecha. Zbiór danych jest

rozszerzany o wartości nowej cechy, modyfikowany i tworzy się na jego podstawie nową

regułę.

Algorytm AQ17-HCI (ang. hypothesis-driven constructive induction) jest wersją

programu AQ, w której reguły dla każdej klasy są tworzone z zastosowaniem algorytmu AQ15

na podstawie podzbioru przykładów uczących. Następnie określa się cechy, które nie

występują w utworzonych regułach i kwalifikuje się je. Dla każdej klasy tworzy się nowe cechy

w postaci dysjunkcji "najlepszych" cech z punktu widzenia pewnej funkcji jakości [Wnek,

Michalski 1991, 1992]. Zbiór przykładów uczących modyfikuje się poprzez dodanie nowo

utworzonych cech i usunięcie nieistotnych. Następnie, na podstawie tak zmodyfikowanego

zbioru danych tworzy się reguły.

Algorytm AQ17-FCLS (ang. flexible concept learning) jest wersją programu AQ

tworzącą "częściowo dopasowane" opisy klas [Zhang, Michalski 1991], w której połączono

symboliczną i numeryczną reprezentację. Algorytm tworzy dwuwarstwowe opisy klas, w

których pierwszy opis jest określony w postaci reguły a drugi w postaci funkcji wagowych
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dziedzinach,

określających udział poszczególnych warunków w regule. Są one następnie porównywane z

wartością parametru progu wskazującegominimalny procent warunków w regule, które muszą

być spełnione dla zastosowania tej reguły. Program tworzy zarówno postać reguły, jak

również odpowiednią wartość progu. Reguła klasyfikacji do klasy jest tworzona w dwóch

krokach. W kroku pierwszym tworzona jest reguła tak jak w algorytmie AQ, a w kroku

drugim jest ona dodatkowo modyfikowana.

Algorytm AQ14-NT (ang. noise-tolerant leaming from engineering data) [Pachowicz,

Bala 1991] jest wersją algorytmu AQ stosującą techniki eliminacji błędów w zbiorze danych i

tworzy opisy klas w postaci zbioru reguł klasyfikacji. Działa on w dwóch fazach. W fazie 1, na

podstawie zbioru przykładów uczących tworzone są reguły z zastosowaniem programu AQ14.

Następnie odrzucane są te reguły, które opisują "małą liczbę" przykładów ze zbioru uczącego.

Tworzony jest nowy zbiór danych, zawierający tylko te przykłady, które zostały opisane przez

zredukowane reguły. W fazie 2, na podstawie zmodyfikowanego zbioru przykładów uczących

tworzone są nowe reguły z zastosowaniem programu AQ14.

Algorytm AQ15-GA (ang. genetic algorithm) jest wersją programu AQ łączącą dwie

różne metody uczenia maszynowego na podstawie przykładów. W kroku pierwszym do

wyboru cechy stosowany jest algorytm genetyczny, a następnie zbiór danych jest redukowany.

Drugi krok polega na zastosowaniu algotytmu AQ 15 do nowego zbioru danych [Michalski,

Mozetic, Hong, Lavrac 1986], [Bala, Bloedom i in. 1991].

Algorytm eN2 [CIarka, Niblett 1989] jest p-ołączeniem podejść stosowanych w

algorytmach ID3 i AQ. Ideą jego było dostosowanie algorytmów AQ do przypadku danych

obarczonych błędami. Sposób reprezentacji jest podobny jak w AQ. W każdej iteracji

tworzone są koniunkcje warunków opisujące "dużą" liczbę przykładówz klasy i tylko "kilka" z

innych klas i wybierana jest "najlepsza" ze względu na pewną funkcję jakości. Rezultatem

działania algorytmu jest uporządkowany zbiór reguł typu "jeżeli - to", tzw. lista decyzyjna.

Przy klasyfikacji nowego przykładu dokonuje się sprawdzania spełnienia reguł zgodnie z ich

uporządkowaniem na liście. Gdy znaleziona zostaje pierwsza reguła opisująca dany przykład,

ona właśnie służy do określenia klasyfikacji, a dalsze reguły nie są przeglądane. Ostatnią na

liście jest reguła nie zawierająca żadnych warunków (ang. default rule), dokonująca

przyporządkowania do klasy najliczniej reprezentowanej w zbiorze uczącym. Jest ona

wykorzystywana w przypadku, gdy żadna z poprzednich reguł na liście decyzyjnej nie opisuje

danego przykładu.

2.2.2. Metoda zaproponowana przez Michalskiego

Do opisu przykładów wybrano K cech al , ... ,aK

oznaczonych odpowiednio przez dl' dlaj = 1,...,K.

Każdy przykład e zapisano w postaci koniunkcji K ....'7n ..-w .._.b.."'1'7 "71"lT1~-••sanvcłrelcechami
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K

e= 1\ [aj =Vj']
j=l

gdzie aj oznacza i-tą cechę przyjmującą wartość v, E d..

Wśród przykładów wyróżniono pewną KLASĘ, której opisu szukano w postaci reguły

klasyfikacji.

Przykłady pozytywne (to znaczy przykłady ze zbioru uczącego należące do KLASY),

oznaczone e" E Sp, dla m = 1,...,P, zapisano w postaci

e" = [aj =v;] /\ ... /\ [aK =v;], gdzie v7 E d j , j == 1,...,K,

a przykłady negatywne (to znaczy przykłady ze zbioru uczącego nie należące do KLASY),

oznaczone In E SN' dla n= 1,...,N, zapisano w postaci

In = [aj = m7] /\ ... /\ [aK = m~], gdzie OJ; E d j , j = 1,...,K.

Algorytm AQ11 [Michalski 1983] tworzy jedną regułę klasyfikacji dla jednej KLASY w

postaci dysjunkcji koniunkcji warunków ej u ...U C': => "przykład należy do KLASY",

oznaczanej w skrócie R =ej u ...U C':.

Reguła klasyfikacji tworzona jest w sposób iteracyjny, poprzez dodawanie w każdej

iteracji nowej koniunkcji warunków do części przesłankowej reguły. Na rys. 2.1.

przedstawiono schemat blokowy tego algorytmu.
Niech Sp będzie zbiorem przykładów pozytywnych, a SN zbiorem przykładów

negatywnych dla danej KLASY. Przez zbiór S początkowo oznaczono zbiór wszystkich
przykładów pozytywnych, tzn. S == Sp. Założono na początku, że szukana reguła R* jest pusta.

Algorytm jest następujący:

Krok l. Wybierz ze zbioru przykładów S jeden przykład pozytywny

e" = [al =vi] /\ ... /\ [aK =vi]·

Krok 2. Dla danego przykładu pozytywnego e" oraz dla każdego przykładu negatywnego

In E SN wyznacz różnicę, oznaczoną dte" / In), W taki sposób, aby opisywała przykład e" i

nie opisywała przykładu In. Przyjęto, że koniunkcja warunków opisuje dany przykład e jeśli

wartości, jakie przyjmują cechy w przykładzie spełniają te warunki.

Dla cech jakościowych można to zrobić na przykład w następujący sposób

d(eP/l n
) = {[a;=v;]: iE{1, ...,K},vf:;t:w;} dlan=1,2, ...,N

Na przykład, dla przykładu pozytywnego e" oraz dwóch przykładów negatywnych I nJ
, I n2

e" = [al =Vi i ] /\ [a2 = v23 ] /\ [a3 = vj 4 ] ,

t" = [a] =V]i] /\ [a2 =V22 ] /\ [aj =Vj4] ,

I n2 = [a] =Vl j ] /\ [a2 =V23 ] /\ [aj =Vj 1 ],

otrzymuje się następujące różnice

d(e P / Inl) == [az =VZ3 ]
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Krok 3. Korzystając z utworzonych różnic utwórz zbiór wszystkich możliwych koniunkcji

warunków CI, dla l = 1,2, ....lmax (zwany gwiazdą). Każda CI jest iloczynem logicznym N

warunków, branych po jednym z każdej różnicy die" / jn) dla n = 1,...,N. Taki sposób

konstrukcji gwarantuje, że opisuje ona przykład e" i nie opisuje żadnego przykładu

negatywnego. Dołączenie do koniunkcji warunków CI dowolnego warunku wziętego z i-tej

różnicy wystarcza, aby CI nie opisywała i-tego przykładu negatywnego.

Dla przykładu z kroku 2 gwiazda składa się z dwóch koniunkcji warunków, ej i C2
,

ponieważ lmax = 2,

ej = [a2 = V23 ] /\ [al = Vll ]

C2
= [a2 = V23 ] 1\ [a3 = V34 ] .

Do otrzymanych w ten sposób koniunkcji warunków zastosuj operacje uogólniania

(ang. extend against operator) [Michalski 1983] polegające na:

1) usunięciu powtarzających się warunków, np. z koniunkcji trzech warunków

[a2 =V23 ] /\ [aj =vi J ] 1\ [az =V Z3 ] otrzymuje się [aj =Vjj] 1\ [az =V 23 ] ,

2) usunięciu powtarzających się koniunkcji warunków.

Krok 4. Ze zbioru wygenerowanych koniunkcji warunków CI wybierz "najlepszą" C*, z

punktu widzenia przyjętego kryterium, np. opisującą największą liczbę przykładów z klasy lub

zawierającą najmniejszą liczbę warunków, itp.

Krok 5. Dołącz wybraną koniunkcję warunków C* do części przesłankowej tworzonej reguły,

to znaczy R*:= R* u C*.

Krok 6. Ze zbioru przykładów S usuń wszystkie przykłady opisywane przez C*.

Krok 7. Jeśli S nie jest zbiorem pustym, przejdź do kroku 1, w przeciwnym przypadku zakończ

algorytm.

Tworzony w kroku 3 zbiór koniunkcji warunków może zawierać bardzo dużo

elementów, zbyt dużo aby program mógł znaleźć rozwiązanie w rozsądnym czasie.

Maksymalną liczbą wszystkich możliwych kombinacji jest w tym przypadku lmax, dla której

zachodzi warunek l ~ lmax ~ K N
, gdzie K jest liczbą cech a N jest liczbą przykładów

negatywnych. Zadanie to nie jest więc rozwiązywalne w czasie szacowanym wielomianem,

dlatego też w praktyce wprowadza się różne modyfikacje przedstawionego algorytmu,

ograniczające liczbę tworzonych w kroku 3 koniunkcji warunków.

Jednym ze sposobów postępowania jest wprowadzenie dwóch parametrów, z których

jeden ogranicza liczbę najlepszych koniunkcji warunków które są zapamiętywane na liście

pomocniczej, a drugi ogranicza całkowitą liczbę koniunkcji warunków generowanych w

każdej iteracji. Parametry te mogą być określane przez użytkownika albo przez sam program

[Michalski, Carbonell, Mitchell 1983].
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kryterium stopu: czy S jest pusty ?

krok 1:

krok 2:

krok 3:

krok 4:

krok 5:

krok 6:

utwórz zbiór różnic

utwórz zbiór zwany ''gwiazdą''

wybierz "najlepsze" C *

dołącz C* do reguły

usuń ze zbioru S przykłady

opisywane przez C*

Rys. 2.1. Schemat blokowy algorytmu AQ11

W metodzie zaproponowanej w rozprawie, zamiast czasochłonnego budowania różnic

i następnie koniunkcji warunków, rozwiązywane jest zadanie pomocnicze sformułowane w

postaci pewnego zadania programowania całkowitoliczbowego, z użyciem dającego dobre'

wyniki praktyczne zmodyfikowanego algorytmu zachłannego.

2.3. Metody uczenia maszynowego tworzące drzewa decyzyjne

2.3.1. Uwagi wstępne

Klasycznym już algorytmem tworzącym drzewa decyzyjne na podstawie zbioru

przykładów jest ID3 [Quinlan 1983, 1986, 1990], [Cheng, Fayaad, Irani, Quinlan 1988]. Jest

on najbardziej reprezentatywny w grupie algorytmów TDIDT (ang. Top Down Induction of

Decision Trees).
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Wierzchołki wewnętrzne drzewa decyzyjnego odpowiadają poszczególnym cechom, a

gałęzie wychodzące z danego wierzchołka wartościom, jakie ta cecha przyjmuje. Wierzchołki

wiszące reprezentują nazwy klas, do których mogą należeć przykłady. Chcąc sprawdzić, do

jakiej klasy należy pewien przykład, poruszamy się od korzenia danego drzewa do jakiegoś

wierzchołka wiszącego, idąc wzdłuż gałęzi odpowiadających wartościom cech danego

przykładu. Dla każdej możliwej wartości cechy istnieje jedna gałąź. Idea budowy drzewa

polega na iteracyjnym znajdowaniu cechy, która daje największe "rozbicie" zbioru przykładów.

Algorytm tworzy drzewo decyzyjne z zastosowaniem funkcji entropii do wyboru decydującej

cechy w każdej iteracji. Podstawowy algorytm został rozszerzony przez Quinlana do

przypadku dopuszczającego nieznane lub błędne wartości cech.

Dobrze znane są modyfikacje algorytmu ID3, takie jak np. przyrostowy algorytm ID4

[Schlimmer, Fisher 1986], ID5 [Utgoff 1988a], ID5R [Utgoff 1989, 1990], IDL [Van de

Velde 1989], PRISM [Cendrowska 1987].

Algorytm ID5R został rozwinięty przez Utgoffa i pracuje przyrostowo, zatem

przykłady mogą być dodawane jeden po drugim, powodując powiększanie drzewa [Utgoff

1989, 1990]. Po uwzględnieniu całego zbioru danych, algorytm ten powinien utworzyć takie

samo drzewo decyzyjne jak algorytm ID3, dla danego zbioru danych.

Algorytm IDL stosuje podobną reprezentację jak w ID4 a sposoby redukcji drzewa jak

w ID5 i jest przeznaczony do znajdowania małych drzew decyzyjnych [Van de Velde 1989],

[Elomaa, Kivinen 1990], [Pazanni, Sarrett 1990].

Algorytm PRISM również opiera się na algorytmie ID3, a główną różnicą pomiędzy

nimi jest fakt, że PRISM poszukuje najbardziej istotnych wartości cech, podczas gdy ID3

znajduje cechy, które dają największe "rozbicie" zbioru przykładów. ID3 dzieli zbiór uczący na

podzbiory bez informacji o przypisaniu ich do klasy, podczas gdy PRIS1tl musi rozpoznawać w

podzbiorach przynależności przykładów do poszczególnych klas.

W zagadnieniach praktycznych istnieje wiele powodów, aby preferować małe drzewa

decyzyjne, jak np. jasność zapisu, ponieważ małe drzewa są łatwiejsze do interpretacji [Arbab,

Michy 1985] i łatwiej jest je zastosować przy klasyfikacji. Istnieje również zależność pomiędzy

złożonością drzewa a uzyskiwaną dokładnością klasyfikacji [Breiman, Friedman, Olshen,

Stone 1984], [Quinlan 1986], [Mingers 1989], [Utgoff 1990]. Algorytm uczący nastawiony na

prostotę tworzonego opisu zazwyczaj znajduje dosyć "dobry" opis klas [Pearl 1978]. Wielu

autorów stosowało takie podejście w praktyce [Clark, Niblett 1989], [Fisher, Schlimmer

1988], [Iba, Wogulis, Langley 1988] oraz rozważało go teoretycznie [Blumer, Ehrenfeucht,

Haussler, Warmuth 1987].

Tworzenie skomplikowanych drzew jest niestety w pewnych przypadkach nieunilmione

[Seshu 1989], [Pagallo, Haussler 1989], [Mingers 1989],. ale czasami tworzy się drzewa zbyt

skomplikowane niż to jest konieczne [Barto 1985]; [Wilson 1987].
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Problem tworzenia drzew optymalnych jest NP-trudny [Hyafil, Rivest 1976], [Hancock

1989], a praktyczne algorytmy bazują na "ostrej" heurystyce i czasami znajdowanie

najmniejszego drzewa, np. w sensie liczby krawędzi, może zakończyć się niepowodzeniem,

nawet gdy ono istnieje.

W zagadnieniach praktycznych stosowane są więc często różne techniki redukcji

tworzonych drzew decyzyjnych, takie jak np. przycinanie, transformowanie, rozdzielanie itp.

Techniki przycinania (ang. pruning) [Quinlan 1987], [Fisher, Schlimmer 1988], [Mingers

1989b] zmniejszają złożoność drzewa, z jednoczesnym częstym wzrostem uzyskiwanej

dokładności klasyfikacji. Techniki upraszczania stosują np. pewne oszacowania statystyczne

[Michalski 1987], [Clark, Niblett 1989], [Zhang, Michalski 1989]. Zaproponowano jeszcze

inne sposoby zmniejszania złożoności drzew [Breiman, Friedman, Olhsen, Stone 1984];

[Pagallo, Hausseler 1989]; [Seshu 19891. Np. FRINGE [Pagallo, Hausseler 1989] wyszukuje

istniejące kopie części ścieżek modyfikuje drzewo decyzyjne.

Quinlan [1987b] zaproponował sposób transformowania drzewa na zbiór reguł, które

mogą być później upraszczane. Każda maksymalna ścieżka od korzenia do wierzchołka

wiszącego może być interpretowana jako reguła, którą można następnie modyfikować poprzez

usunięcie niektórych tworzących ją warunków.

2.3.2. Metoda zaproponowana przez Quinlana

Dany jest zbiór przykładów uczących S oraz odpowiadający mu wierzchołek w

tworzonym drzewie decyzyjnym. Na początku S jest zbiorem wszystkich przykładów, zaś

wierzchołek wierzchołkiem początkowym, zwanym korzeniem drzewa. W zależności od

zawartości zbioru S należy danemu wierzchołkowi nadać nazwę klasy lub nazwę cechy.

Przypisanie nazwy cechy wiąże się następnie z dodaniem nowych gałęzi wychodzących z tego

wierzchołka, oraz rozbiciem zbioru S na podzbiory. Jeżeli S jest zbiorem pustym, to

odpowiadający mu wierzchołek staje się wierzchołkiem wiszącym, opisanym nazwą dowolnej

klasy. Jeżeli przykłady z S należą do tej samej klasy, to odpowiadający im wierzchołek staje się

wierzchołkiem wiszącym, opisanym nazwą tej właśnie klasy. Jeżeli S zawiera przykłady

różnych klas to przy użyciu specjalnej procedury opisanej poniżej wybierana jest pewna cecha

a opisująca ten wierzchołek, a zbiór S jest dzielony na rozłączne podzbiory SI' S2' ...,Sn'

Każdy S, zawiera te elementy ze zbioru S, które mają i-tą wartość wybranej cechy. Z

wierzchołka odpowiadającego zbiorowi S i cesze a wyprowadza się n krawędzi zakończonych

wierzchołkami. Nowo powstałe wierzchołki odpowiadają zbiorom SI' S2' ... ,Sn' Następnie, z

każdym zbiorem S, postępuje się tak samo jak ze zbiorem S.

Rezultatem jest drzewo, którego każdy wierzchołek wiszący odpowiada pewnej klasie,

a każdy wewnętrzny wierzchołek odpowiada cesze, która była wybrana do podziału

odpowiedniego zbioru przykładów. Krawędzie wychodzące z danego wierzchołka
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odpowiadają wartościom jakie ta cecha przyjmuje. Na rys. 2.2. przedstawiono schemat

blokowy algorytmu Quinlana (ID3). Przez Su oznaczono początkowy zbiór wszystkich

przykładów uczących. Przez T oznaczono stos, na którym są przechowywane zbiory

przykładów, kolejno dzielone na podzbiory.

połóżS U na stos

Tjest pusty ?

S jest pusty ?

NIE

czy istnieje cecha

do dokonania podziału ?

NIE

wpisz odpowiednie przykłady

na listę wyjątków lub
zapytaj się o nowe cechy

dokonaj podziału S na podzbiory

S l' S 2 ' ..., S n

Rys. 2.2. Schemat blokowy algorytmu ID3

połóż podzbiory na stos

Efektywność algorytmu zależy od wyboru cechy G, dzielącej zbiór przykładów na

podzbiory. Gdyby taka cecha była wybierana w sposób losowy, to drzewo decyzyjne byłoby

prawie pełne, z ilością wierzchołków wiszących równą prawie wszystkim przykładom. Dlatego

cechy powinny być wybierane tak, aby ostatecznie otrzymane drzewo decyzyjne miało

minimalną liczbę wierzchołków.

Quinlan zastosował podejście oparte na teorii informacji. Drzewo decyzyjne zostaje

potraktowane jako źródło informacji, gdyż dla każdego przykładu generuje wiadomość, do
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jakiej klasy należy ten przykład. Złożoność drzewa jest ściśle związana z ilością informacji,

jaką niesie wygenerowana przez niego wiadomość.

Jeżeli pewne źródło informacji może wygenerować dwie różne wiadomości i

prawdopodobieństwo wygenerowania pierwszej wynosi »', a drugiej p-, to zgodnie z teorią

informacji, ilość informacji zawarta w wiadomości generowanej przez źródło, jest określona

funkcją entropii i wynosi

(2.1)

Ogólnie, gdy liczba możliwych wiadomości wynosi n, ilość informacji zawartej w

wiadomości generowanej przez źródło jest podawana w bitach i wyraża się wzorem
n

- LPi olog2Pi
i=l

(2.2)

Dla uproszczenia założono, że przykłady mogą należeć tylko do dwóch klas oraz, że

dany jest zbiór przykładów S i szukana jest odpowiednia cecha. Prawdopodobieństwo tego, że

przykład należy do KLASY l oznaczono przez p+ i przyjęto, że jest równe stosunkowi liczby

przykładów należących do tej klasy do liczby wszystkich przykładów należących do zbioru S.
Analogicznie, przez P- oznaczono prawdopodobieństwo,że przykład należy do KLASY 2.

Niech M(S) oznaczono ilość informacji w wiadomości, że jakiś przykład należy do

zbioru S, tzn (2.1). Założono, że jeżeli S = 0, to M(S) = o.
Analizowany fragment drzewa wygląda jak na rys. 2.3, gdzie a oznacza cechę według

której dzieli się zbiór S, zaś Vi wartości przyjmowane przez tą cechę.

zbiory:

Rys. 2.3. Fragment drzewa decyzyjnego

Oznaczono przez p( Vi) prawdopodobieństwo przyjmowania wartości Vi przez cechę a.

Wartość oczekiwana ilości informacji generowanej przez dolny fragment drzewa wynosi
n

LP(Vż)·M(Si)
ż=l

(2.3)

Ilość informacji generowanej przez cały fragment drzewa z rys. 2.2 definiuje się jako

M(S) - B(S,A) i szukana jest cecha maksymalizująca to wyrażenie. Maksymalizacja całego

wyrażenia jest oczywiście równoznaczna minimalizacji B(S,A). Funkcja B(S,A) przyjmuje tym
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mniejszą wartość, im zbiory SI' S2' ...,S; są bardziej jednorodne, to znaczy zawierają dużo

przykładów należących do tej samej klasy. Oznacza to w praktyce, że przez maksymalizację

ilości informacji generowanej przez drzewo, minimalizuje się liczbę wierzchołków w drzewie.

Opisana procedura konstrukcji drzewa decyzyjnego działa efektywnie pod warunkiem,

że operacje na zbiorach, obliczanie mocy zbiorów itp., mogą być szybko wykonywane, czyli w

praktyce, że S mieści się w pamięci operacyjnej. Powstaje jednak pytanie co robić, gdy liczba

przykładów oraz liczba cech i ich wartości jest bardzo duża. Buduje się wówczas drzewo

decyzyjne dla części przykładów wybranych ze zbioru, tzw. okna, a następnie iteracyjnie

poprawia się tworzone drzewo tak, aby pokryło ono wszystkie przykłady uczące.

Okno można modyfikować na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na dodaniu do

starego okna pewnej liczby wyjątków, czyli przykładów, których aktualne drzewo nie

pokrywa. W ten sposób zwiększa się rozmiar okna. Drugi sposób polega na pozostawieniu

tylko pewnych, kluczowych przykładów z aktualnego okna i zastąpieniu pozostałych przez

wyjątki, tak aby rozmiar okna pozostał stały. Zmodyfikowany algorytm przedstawiono na rys.

2.4.

utwórz drzewo algorytmem ID3

czy istnieją wyjątki ?

zmodyfikuj okno uwzględniając wyjątki

Rys. 2.4. Zmodyfikowany algorytm ID3

STOP I

Aby zaklasyfikować nowy przykład na podstawie wyznaczonego drzewa decyzyjnego,

startuje się od korzenia i porusza się od wierzchołka do wierzchołka wzdłuż krawędzi

odpowiadających wartościom cech danego przykładu, dochodząc w końcu do pewnego

wierzchołka wiszącego, na podstawie którego dokonywana jest klasyfikacja.
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3. OPIS ZAPROPONOWANEJ METODY UCZENIA MASZYNOWEGO NA

PODSTAWIE PRZYKŁADÓW

3.1. Uwagi wstępne

Poniżej przedstawiono przyjęte w rozprawie założenia i podstawowe definicje.

Następnie sformułowano zadanie szukania reguły klasyfikacji do danej KLASY, w postaci

dysjunkcji koniunkcji warunków związanych z cechami wybranymi do opisu przykładów.

Zadanie sprowadzono do ciągu podzadań zastępczych, sformułowanych w postaci pewnych

niestandardowych modyfikacji zadań pokrycia w programowaniu całkowitoliczbowym.

Do opisu przykładów wybrano K cech al , ... ,aK o skończonych dziedzinach,

oznaczonych odpowiednio przez d, dlaj = 1,... ,K.

Każdy przykład e został zapisany w postaci koniunkcji K warunków

K

e =/,Jaj ~vi']
j=J

gdzie aj oznaczaj-tącechę przyjmującąwartość Vi E dj, gdzie d j jest skończonym zbiorem

wartości c~chy aj.

Przyjęto, że koniunkcja co najwyżej K warunków opisuje dany przykład e jeśli wartości

jakie przyjmującechy aj,j = 1,...,K, w przykładzie spełniają wszystkie warunki koniunkcji.

Przykład 3.1. Dany jest zbiór przykładów opisanych za pomocą trzech przedstawionych

poniżej cech, o wartościach podanych w nawiasach

al: {kobieta, mężczyzna},

a2 : {niska, średnia, wysoka},

a3 : {15 lat, 25 lat, 35 lat, 45 lat}.

Koniunkcja dwóch warunków C = [al = kobieta] 1\ [a3= 35 lat] opisuje przykład

ej = [al = kobieta] 1\ [a2 = wysoka] 1\ [a3= 35 lat],

ale nie opisuje przykładu

e2 = [al = kobieta] /\ [a2=niska] 1\ [a3= 25 lat]

ponieważ drugi warunek w koniunkcji warunków C nie jest dla niego spełniony.

Przyjęto, że dysjunkcja L koniunkcji warunków ej u ···u CL opisuje pewien przykład

e, gdy chociaż jedna z tworzących ją koniunkcji warunków opisuje ten przykład.

Wśród zbioru przykładów opisanych za pomocą skończonej liczby takich samych K

cech określono przynależność przykładów do pewnej KLASY. Założono, że liczba i rodzaj

cech wybranych do opisu przykładów pozwalają na jednoznaczne dokonanie takiego

przyporządkowania.
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(3.1)

Następnie cały zbiór przykładów podzielono na dwie grupy. Do grupy pierwszej

zaliczono przykłady należące do KLASY, zwane przykładami pozytywnymi, a do drugiej

grupy zaliczono przykłady do tej KLASY nie należące, zwaneprzykładaminegatywnymi.

W rozprawie zajmowano się opisem KLASY tworzonym w postaci reguły typu "jeżeli

- to", prezentującej istotne regularności występujące wśród przykładów należących do tej

KLASY. Reguła taka pozwala podejmować decyzję zaklasyfikowania (lub nie) nowego

przykładu do rozpatrywanej KLASY.

Rozważano regułę klasyfikacji złożoną z dysjunkcji L koniunkcji warunków

([aj =vj ]/\ .../\[aż =Vż ]) u ...u ([ai =vż ]/\ .../\([aż =vi ])::::> [klasa=KLASA],
11 11 im Im Li Li Li Lm

gdzie zbiory indeksów {iii' ... ,iim}' ...,{iLi, ... ,iLm} ~ I ={l,... ,K}, "u" odpowiada łącznikowi

"lub". Lewą stronę reguły, będącą opisem KLASY, zapisywano w sposób uproszczony w
postaci Rw == Ci U ···u CL, Ci = [a.. = Vi. ] /\ ... /\ [ai. = Vi. ], i = 1,... ,L.

~ ~ ~ ~

Przyjęto, że dany jest zbiór P przykładów pozytywnych, Sp, oraz zbiór N przykładów

negatywnych, SN . Założono, że zbiory te są rozłączne, to znaczy Sp fi SN =0 .

Przykłady pozytywne e" E Sp, dla m = 1,... ,P, (to znaczy przykłady należące do

KLASY), zapisano w postaci

e" = [ai = v;] /\ ... /\ [aK = V;]

gdzie v7 E d; j = 1,... ,K.

Przykłady negatywne jn E SN' dla n = 1,...N, (to znaczy przykłady nie należące do

KLASY) zapisano w postaci

gdzie OJ; E d i , j = 1,...,K..

Ze zbioru przykładów pozytywnych (3.1) wybrano jeden przykład, oznaczony e"

e" = [al =vi] /\ ... /\ [aK = vI]·

(3.2)

(3.3)

Następnie określono koniunkcję warunków CP utworzoną z l warunków wybranych z

opisu tego przykładu i zapisano ją w postaci

CP=[a. =v1!] /\ ... /\ [a. =v~]
li li 11 1l

(3.4)

ze zbiorem indeksów I ={iiI' . . ., iJi }, l ~ K .

Tak utworzona koniunkcja warunków C p jest równoważna z wektorem zero

jedynkowym K-wymiarowym x = [Xl' X2, ...,XK]T , określonym w następujący sposób

x. ={l
J O

gdy warunek [aj =vI] występuje w koniunkcji warunkow c:
gdy nie występuje
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Uwaga. Każdy utworzony w ten sposób wektor x w sposób jednoznaczny określa pewną

koniunkcję warunków CP utworzoną z warunków wybranych z opisu przykładu e", Każda

koniunkcja warunków CP utworzona z warunków wybranych z opisu przykładu e" w sposób

jednoznaczny określa pewien wektor zero-jedynkowy x.

Przykład 3.2. Dany jest zbiór przykładów opisanych pięcioma cechami a1,... ,as' z którego

wybrano przykład e" i zapisano go w postaci

eP =[az =v!] /\ [a2 = v%] /\ [a3 =v:] /\ [a4 =v:] /\ [aj =vJ].

Z pierwszego, drugiego i piątego warunku z przykładu e" utworzono koniunkcję warunków

CPl =[az =vi] /\ [a2 =vi] /\ [aj =vi]. Określa ona w sposób jednoznaczny wektor 5-

wymiarowy [l, l, 0, 0, l]. Natomiast wektor 5-wymiarowy [l, 0, 0, O, l] określa w sposób

jednoznaczny koniunkcjęwarunków złożonąz pierwszego i piątego warunku z tego przykładu

CP
2 =[aj =vi] /\ [aj =vJ].

Przykładyw rzeczywistych zbiorach danych mogą zawierać błędnie określone wartości

niektórych cech oraz niektóre z nich mogą być niewłaściwie zaklasyfikowane, to znaczy

przykład pozytywny został zaklasyfikowany jako negatywny, albo przykład negatywny jako

przykład pozytywny.

Błędy mogą oczywiście występować we wszystkich wartościach cech, ale jest

racjonalne przyjmować, że pewne cechy są bardziej podatne na błędy z uwagi np. na mniej

wiarygodny sposób ich określania. Tak więc reguły zawierającemniej warunków związanych z

podatnymi na błędy cechami, powinny być lepsze z naszego punktu widzenia.

Dlatego też założono, że cechy opisujące przykłady nie są równoważne ze względu na

możliwość występowania błędów w wartościach tych cech i informacja dotycząca pewnej

preferencji cech z punktu widzenia wystąpienia błędów w wartościach jest możliwa do

uzyskania od ekspertów. Sposób wyznaczania współczynników ważności cech zostanie

przedstawiony w p. 3.4. Współczynniki ważności określają cechy o większej wiarygodności i

mniejszej podatności na błędy pomiaru, które powinny być preferowane w procesie tworzenia

reguły. Tak określone reguły powinny lepiej opisywać zbiory danych z błędami.

W rozprawie rozważano więc przypadek, gdy cechy użyte do opisu przykładów nie są

równoważne. Każdemu warunkowi [aj = vJ] dla) == 1,...,K z przykładu e" (3.3) przypisano

pewnąwagę wf E [0,1].

Określono ważoną koniunkcję warunków C: utworzoną z l wybranych warunków z

przykładu e" i zapisano ją w postaci

CwP =[a. =v!]:w! /\ ... /\ [a. =v!]:w!
'1 '1 '1 'I 'I 'I

ze zbiorem indeksów I ={i l' , ••• ,i,.}, I~K oraz wagami {wf, ...,wf}.
l I l I

- 30-

(3.6)



W rozprawie dążono do znalezienia koniunkcji warunków z małą liczbą tworzących ją

warunków, zawierającej jednocześnie możliwie dużą liczbę warunków o wyższej wadze.

Dogodnie było wprowadzić długość ważonej koniunkcji warunków (3.6) w postaci

1 K K 1 K

dw(e:)=--(Lxj - Lwfxj)=--L(l-wf)xj (3.7)
K - 1 j=} j=} K - 1 j=}

gdzie x = [x, ,x2 ' ... ,XK]T jest wektorem zero-jedynkowym K-wymiarowym (3.5) określającym

tą koniunkcję warunków.

Przykład 3.3. Dany jest zbiór przykładów opisanych pięcioma cechami a}, ... ,as i wagi

ZWIązane z tymi cechami wynoszą w}=1/5, w2=1/IO, w3=3/5, lv4 = 1/ 20 ws=I/20.
Wybrano przykład e" = [a} = vt] 1\ [az = vJ] 1\ [a3= vj] 1\ [a4 = v:] 1\ [as = vI].

Rozważano cztery przedstawione poniżej ważone koniunkcje warunków, utworzone z

warunków wybranych z tego przykładu:

1). Si ,

2). S3'

3). S2 1\ S3 1\ S5'

4). Si 1\ S2 1\ S3 1\ S4 1\ S5 ,

gdzie Sj =[aj =vJ]:w j, j == 1,...,5.

Długości ważonych koniunkcji warunków wynosząwtedy kolejno

dw(s}) = 1/5,

dw ( s3) = 1/ I O,

dw(s2I\ s3I\ ss)=9/16,

dw(s} 1\ Sz 1\ S3 1\ S4 1\ ss) =l.

Długość reguły klasyfikacji Rw =c; u···u er; zdefiniowano w postaci maksymalnej długości

tworzących ją ważonych koniunkcji warunków

dRw(e~ u···u e~)= ~axdw(e~) (3.8)
l=i,.. L

Uwaga. Dla reguły klasyfikacji złożonej z dysjunkcji czterech koniunkcji warunków

rozważanychw przykładzie 3.3 otrzymano następującą długość reguły

dRw(s} u S3 U (S2 1\ S3 1\ ss) U (s} 1\ S2 1\ S3 1\ S4 1\ ss») == 1.

Definicja długości reguły określona wzorem (3.8) jest wyraźnie pesymistyczna, bierze

pod uwagę najgorszy przypadek, ale wydaje się ona adekwatna w zagadnieniach tu

rozpatrywanych.

Zadanie uczenia maszynowego na podstawie przykładów w przypadku błędów w

danych sformułowano w rozprawie jako zadanie tworzenia reguły klasyfikacji ~, preferujące

przy jej tworzeniu cechy o większej wiarygodności i mniejszej podatności na błędy pomiaru
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(3.9)

to znaczy reguły o minimalnej długości (3.8), przy pewnych dodatkowych wymaganiach

dotyczących częściowej zupełności i częściowej spójności, których na razie dla jasności nie

uwzględniono w zapisie.

Zadanie to jest bardzo trudne do rozwiązania, sprowadzono więc go w rozprawie do

ciągu zadań pomocniczych, postaci

Ęr ~ min dw(C~J), ... , min dW(C~L), (3.10)
I J I L

gdzie kolejne minimalizacje dokonywane były po zbiorach indeksów I, = {ii ,.. ..i, }, l ~ K , i
J i

== 1,...,L. Sposób określania i-tego zadania pomocniczego przedstawiono poniżej.

Dla wybranego przykładu e" ze zbioru przykładów pozytywnych

e" = [al = vf] /\ ... /\ [aK = vi]

oraz dla wszystkich przykładów negatywnych

In = [a] = m;] /\ ... /\ [aK = m~]

tworzono macierz zero-jedynkową ZN*K = [znj]'

następujący sposób

{
l gdy to" * v~

z . = i i

ni O gdy m; = v~

Znj E {O,l}, dla n == 1, ...,N, j == 1,...,K, w

(3.11)

Wiersze tak określonej macierzy Z odpowiają kolejnym przykładom negatywnym In,
n == 1,... ,N a kolumny kolejnym cechom aj' i == 1,...,K. Jedynka w macierzy ZN*K = [znj]

występuje w przypadku przyjmowania przez i-tą cechę różnych wartości w opisie przykładu

pozytywnego eP i przykładu negatywnego In.
Dla dowolnego przykładu pozytywnego i dowolnego przykładu negatywnego zawsze

istnieje przynajmniej jedna cecha przyjmująca różną wartość w obu przykładach. Jest to skutek

przyjętego założenia o rozłączności zbiorów Sp oraz SN i jest równoważne z wystąpieniem

conajmniej jednej jedynki w każdym wierszu macierzy Z. Zatem, ze względu na sposób

konstrukcji macierzy Z nie występują w niej wiersze zerowe.

Następnie rozważono następującą nierówność

Zx~A. (3.12)

gdzie ZN*K = [Znj] jest macierzą zero-jedynkową (3.11), A jest wektorem jednostkowym o

wymiarze N, x=[x1" " , XK ]T, X j E {O,l}, i == 1,...,K

Uwaga. Wystąpienie zera w wektorze Z x na i-tej pozycji oznaczałoby, że i-ty przykład

negatywny jest opisywany przez koniunkcję warunków określoną danym wektorem zero

jedynkowym x.
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Uwaga. Dowolny K-wymiarowy wektor zero-jedynkowy x, spełniający warunek (3.12),

określa w sposób jednoznaczny koniunkcję warunków (3.5), utworzoną z warunków

wybranych z opisu przykładu e" (3.3) o następujących własnościach:

1). ze względu na sposób konstrukcji macierzy Z (3.11) opisuje ona co najmniej jeden

przykład ze zbioru przykładów pozytywnych, czyli przykład e";

2). ze względu na spełnienie przez wektor x warunku (3.12) nie opisuje ona żadnego

przykładu ze zbioru przykładów negatywnych.

Następnie i-te zadanie pomocnicze zapisano w postaci
K

C;* ~ min L(l-wJ)x j .
x:Zx?A

j=l

(3.13)

Minimalizacja we wzorze (3.13) jest równoważna znalezieniuK-wymiarowego

wektora zero-jedynkowego x, określającego w sposób jednoznaczny pewną koniunkcję

warunków w sposób opisany poprzednio. Spełnienie przez wektor x wszystkich ograniczeń z

warunku Z x~ A gwarantuje, że koniunkcja ta nie będzie opisywała żadnego przykładu

negatywnego, zatem spełniony będzie warunek spójności.

Zadanie szukania koniunkcji warunków w zadaniu pomocniczym, z dodatkowymi

wymaganiami dotyczącymi częściowej spójności (to znaczy nie opisywania przez nią

"nieznacznej części" przykładów negatywnych) zapisano następująco

K

m~nlJ1 -wf )xj '
x. j=l

Z N ograniczeniami

K

L Znj X j ~ Yn, dla n = 1,2, ...,N,
j=l

i dodatkowym ograniczeniem

N

LYn~N-rel,
n=l

(3.14)

(3.15)

(3.16)

gdzie x=[x1 , ... ,XK]T, Xj E {0,1} WjE (0,1), ·ZN*K = [znj] jest macierzą zero-jedynkową (3.11),

Y=[Yl"'" YN]T jest wektorem zero-jedynkowym, rei ~ O jest zadawanym parametrem,

określającym maksymalną liczba ograniczeń (3.15), które mogą być nie uwzględniane w

obliczeniach.

Dla ustalonego wektora y zadanie (3.14) z ograniczeniami (3.15) odpowiada

klasycznemu zadaniu pokrycia zbiorów w programowaniu całkowitoliczbowym.

Zadanie (3.14) z ograniczeniami (3.15) i (3.16), postawione i rozwiązywane w

rozprawie, różni się od klasycznego zadania pokrycia tym, że wybierana w nim jest prawa

strona ograniczeń (3.15).
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Niech będą dane zbiory I = {1,...,N} oraz P = {~"",PK}' gdzie ~.cI,

JEJ = {1, ...,K}. Pokryciem zbioru I nazywa się podzbiór J* c J taki, że

UPj =1.
JEJ·

Koszt pokrycia J* określony jest sumą 17(1 -wf).
1'6.1*

Uwaga. Rozwiązanie zadania pokrycia polega na znalezieniu pokrycia J* o minimalnym

koszcie, tak więc szukany jest wektor x* taki, że

x * _ {O gdy j należy do pokrycia J *
j - 1 w przeciwnym przypadku (3.17)

Uwaga. Warunkiem koniecznym i dostatecznym istnienia pokrycia, jest nie istnienie wierszy

zerowych w macierzy Z.

Ze względu na sposób konstrukcji macierzy Z (3.11) (czyli brak wierszy zerowych),

rozwiązanie dopuszczalne takiego zadania zawsze istnieje [Garfinkel, Nemhauser 1978],

[Walukiewicz 1986].

Chociaż problem pokrycia jest NP-trudny, to znanych jest dla niego wiele efektywnych

algorytmów heurystycznych (przybliżonych), które oczywiście nie zawsze gwarantują

uzyskanie rozwiązania optymalnego, ale w praktyce dają zazwyczaj dobre rozwiązania.

W rozprawie do rozwiązania zadania pomocniczego (3. 14) z ograniczeniami (3.15) i

(3.16) zastosowano zmodyfikowany algorytm zachłanny, opisany w p. 3.2.

Sposób wyboru punktu startowego zaproponowanej w rozprawie metody

przedstawiono wp. 3.3, a sposób określania współczynników ważności wp. 3.4.

Opis algorytmu zaproponowanej w rozprawie metody rozwiązującej zadania

pomocnicze przedstawiono w p. 3.5.

3.2. Modyfikacja algorytmu zachłannego

W rozprawie do rozwiązania zadania (3. 14) z ograniczeniami (3.15) i (3.16)

zastosowano modyfikację algorytmu zachłannego (ang. greedy), prostego w realizacji

komputerowej i efektywnego w zastosowaniach praktycznych.

Rozwiązania szukano w postaci wektora zero-jedynkowego x· = [x;, ...,x~]T który

określa w sposób jednoznaczny koniunkcję warunków C~ w sposób opisany poprzednio

(wzór 3.5), oraz wektora r·=[r~, ...,r~]T określającego, które ograniczenia zostały

uwzględnione w obliczeniach.

Wpierwszej iteracji tego algorytmu przyjęto

M(k) jest macierzą zero-jedynkową owym. NxK, M(!):= Z (wzór 3.15),
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(3.18)

1,...,K, Jego współczynnik efektywności

początkowo wektor x* =[x;, ,X~]T jest wektorem zerowym,

początkowo wektor y*=[y~ , , y~]T jest wektorem zerowym,

p = [~, ... ,PK] jest ustalonym wektorem pomocniczym,

parametr rei określa maksymalną liczbę ograniczeń (3.15) które mogą nie być

uwzględniane.

k-tą iterację algorytmu opisano poniżej.

Krok 1. Oblicz dla każdego elementu xj' j

względem macierzy M(k) określony jako
N

E(xf,M(k)) =( };mnj ·PjJ/(l-wfJ·
n=l

Krok 2. Znajdź element xj* o największej efektywności E( xf ' M(k) ). Przez m;~) oznacz

odpowiadającą temu elementowij t-tą kolumnęw macierzy M(k)

m(.~) = [m(k) m(k) ... m(k)]T.
J lj· ' 2j. , , Nj*

Krok 3. Podstaw x;* = l, tzn.j*-ty element szukanego wektora x* przybiera wartość jeden.

Krok 4. Zmodyfikuj wektor y* = [y~ , ... , y~]T W następujący sposób

[ (
(k) *) (k) * Tmax m1j*, Y1 , ... , max(mNj* 'YN)] , (3.19)

(3.20)

tzn. elementy wektora Y* odpowiadające ogramczeruorn (3.15) uwzględnionym w k-tej

iteracji przyjmują wartość jeden.

Krok 5. Utwórz macierz M(k+1) W następujący sposób

M(k+1) = ((M(k))T x diag(l- m(k) 1-m(k) 1- m(k) ))T1j* , 2j*' ..., Nj*'

co praktycznie odpowiada wyzerowaniuw macierzy M(k) wierszy pokrytych w k-tej iteracji,
czyli takich, dla których zachodzi warunek m~:2 = l.

N

Krok 6. Jeśli zachodzi warunek L y: ~ N - rei to zakończ działanie algorytmu, w
n=l

przeciwnym wypadku idź do kroku 1.

Spełnienie warunku zapisanego w kroku 6 oznacza w praktyce, że co najmniej N - rei

ograniczeń (3.15) zostało już spełnionych.

Znaleziony w powyższy sposób wektor zero-jedynkowy x* określa w sposób

jednoznaczny koniunkcję warunków C~ w sposób opisany poprzednio (3.5).

Możliwość nie uwzględniania w procesie tworzenia koniunkcji warunków C~ części

ograniczeń (3. 15) oznacza w praktyce nie uwzględnianie nietypowych przykładów

negatywnych, znacznie różniących się od innych w zbiorze przykładów lub też niewłaściwie

zaklasyfikowanych. Reguły utworzone z dysjunkcji takich koniunkcji warunków powinny być

lepsze z naszego punktu widzenia, czyli powinny lepiej opisywać zbiory danych z błędami.
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Efektywność powyższego podejścia w przypadku występowania błędów w zbiorze danych

została sprawdzona praktycznie, dla wybranych zestawów danych znanych z literatury, a

wyniki zamieszczono w rozdz. 5.

Na rys. 3.1 w przestrzeni przykładów opisanych dwiema cechami zaznaczono siedem

przykładów pozytywnych dla pewnej KLASY: e1
, e' , ... , e7

, oraz cztery przykłady negatywne

dla tej KLASY: nJ
, ... .n", Zaznaczono na nim dwie przykładowe koniunkcje warunków

c .C", otrzymane odpowiednio dla wartości parametru re! = O i re! = 1, w formie

zakreskowanych obszarów.

cecha 2 cecha 2

I _ -«J..IL .......•....: ~~ :.V'~;;;~.';,~;;/;(,;..~~r. i m n4

re! = O

cecha 1 cecha 1

re! = l

Rys. 3.1.

Koniunkcja warunków ej otrzymana dla wartości reI = O i przedstawiona na rysunku

pierwszym, opisuje wszystkie siedem przykładów pozytywnych i nie opisuje żadnego

przykładu negatywnego.

Koniunkcja warunków C' otrzymana dla wartości re! = 1 i przedstawiona na rysunku

drugim opisuje wszystkie przykłady pozytywne i jeden przykład negatywny n". Jak widać na

rysunku, postępowanie takie (przyjęcie parametru re! > O) doprowadziło w tym przypadku do

wygładzenia postaci tworzonej koniunkcji warunków.

Przyjęcie w obliczeniach wartości parametru re! > O, to znaczy dopuszczenie

możliwości nie uwzględniania wszystkich ograniczeń w trakcie rozwiązywania zadania

programowania całkowitoliczbowego (3.14) z ograniczeniami (3.15) i (3. 16), może prowadzić

do tworzenia koniunkcji z mniejszą liczbą tworzących je warunków.

3.3. Wybór punktu startowego

Jak wykazało doświadczenie, bardzo duży wpływ na wyniki obliczeń zaproponowanej

w rozprawie metody ma sposób wyboru przykładu, będącego punktem startowym kolejnej
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iteracji. Najkorzystniejszy wydaje się wybór takiego przykładu, w którym cechy przyjmują

wartości najczęściej występujące w zbiorze przykładów pozytywnych i najrzadziej w zbiorze

przykładów negatywnych.

Poniżej przedstawiono zaproponowany sposób wyboru punktu startowego przy

tworzeniu reguły klasyfikacji do wybranej KLASY.

Przykłady pozytywne, em ESp , m == 1,...,P, zapisano zgodnie ze wzorem (3.1)

v; Edj , j == 1,... ,K,

a przykłady negatywne en ESN " n == 1,...,N zapisano zgodnie ze wzorem (3.2)

en =[aj =v;] /\ ... /\ [aK =v;], v; Edj , j == 1,...,K.

Dla każdej cechy aj wybierano taką wartość v; ze zbioru jej wartości Vj E d j , dla

której zachodził warunek

v; ~ max{~±J.l(em
, v) - ~ I.J.l(en

, Vi} (3.21)
Vj Ed j p m=l N n=l

. {OJ.l(e', v) = 1
gdy v~. =t- Vj

gdy v~. = Vj

(3.22)

Następnie tworzono przykład zwany centroidem, oznaczony e*, w postaci

e* =[aj =v;] /\ ... /\ [aK =v~]. (3.. 23)

W praktyce, przykład taki może rue istnieć w rzeczywistym zbiorze danych

przykładów. Dlatego też znajdowano najbliższy mu przykład rzeczywisty e"; który

przyjmowano za punkt startowy.

Wprowadzono miarę podobieństwa dowolnego przykładu e" do centroidu e* w

postaci funkcji 1]: sP x s" ~ [O, l]

K

17(em,e*)= LW; -ute", v;),
j=l

(3.24)

gdzie w; E [0,1] jest współczynnikiemważnościj-tegowarunku w przykładzie.

W zbiorze przykładów pozytywnych znajdowano przykład e" E SP dla którego

zachodził warunek

(3.25)

Tak znaleziony przykład e" przyjmowano za punkt startowy kolejnej iteracji

zaproponowanego w rozprawie algorytmu.
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3.4. Określanie współczynników ważności cech

Zakłada się, że cechy al' ... ' aK wybrane do opisu przykładów nie są równoważne w

sensie np. łatwości dokonywania ich pomiarów, odporności na błędne określanie ich wartości,

itd. i informacje takie są możliwe do uzyskania od eksperta z dziedziny, np. medycyny.

Przyjmuje się kilka kryteriów, przedstawionych poniżej, określających pewną

preferencję cech:

kryterium K, - odporność cech na błędy, spowodowana mniejszą podatnością na zmianę

oszacowania ich wartości, co związane może być np. z dokładnością aparatury.

kryterium K 2 - odporność cech na błędy, spowodowana większą niezawodnością metod

stosowanych do ich określania.

kryterium K 3 - wiarygodność określonych wartości cech, np. związana z interpretacją danych,

zwłaszcza jakościowych, przez różnych specjalistów,

kryterium K 4 - istotność cech w procesie diagnozy danego przypadku, co może wynikać z

doświadczeń lekarzy i pewnej tradycji w uwzględnianiu niektórych czynników itp.

Każdemu kryterium Km nadaje się pewną wagę lJm, będącą oceną (z naszego punktu

widzenia) ważności tego kryterium. Dla wszystkich cech wybranych do opisu przykładów

szuka się współczynników ważności w j , w2 , ... , W K E [0,1], agregujących wybrane kryteria.

Do określenia wektora [wj ,w2 , ... ,WK ] T stosuje się podejście AHP (ang. Analytical

Hierarchy Process) [Saaty 1980], które wymaga współpracy z ekspertami. Podejście to jest

dobrze znane i zostało sprawdzone w wielu zastosowaniach praktycznych.
Na rys. 3.1 przedstawiono zależności pomiędzy cechami aj') == 1,... ,K, kryteriami ich

ocen K j , K 2 , ...,KM z wagami tych kryteriów równymi odpowiednio Uj, u2 ' ... , UlvI oraz

szukanymi współczynnikami ważności cech wj , w2 , ... , W K E [0,1].

współczynniki

ważności:

kryteria:

w1
1

I w t,w 2,···,w K

Ut /

~

cechy: a1 a2 -«
Rys. 3.1. Zależności cech, kryteriów ich ocen oraz szukanych współczynników ważności
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Ogólnie idea podejścia Saatego polega na tym, że ekspert w pierwszym etapie

porównuje parami wszystkie cechy tworząc macierze porównań, kolejno z punktu widzenia

każdego z uwzględnianych kryteriów. Porównanie cech i kryteriów parami jest dla człowieka

nieporównanie bardziej naturalne i łatwiejsze niż bezpośrednie przypisywanie cechom

współczynników globalnych, łączących różne kryteria. Na podstawie tych macierzy określa się

współczynniki ważności cech dla każdego kryterium z osobna. Następnie w drugim etapie, na

podstawie obliczonych współczynników ważności cech według poszczególnych kryteriów i

wag samych kryteriów oblicza się szukane współczynniki ważności wl ' Wz , ...,wK ' Poniżej

przedstawiono 2 etapy algorytmu.

W pierwszym etapie określa się współczynniki ważności dla wszystkich cech względem

każdego kryterium z osobna.

Dla wybranego kryterium Km' szukane współczynniki oznacza się odpowiednio przez

wj, w; ,...,w; E [0,1]. Dokonuje się najpierw porównań parami wszystkich cech z punktu

widzenia tego kryterium i przypisuje każdej parze cech liczbę rzeczywistą z przedziału [O, l].
Liczbę tą nazywa się mocą cechy a i względem cechy aj dla m-tego kryterium i oznacza a;1 .

Następnie tworzy się macierz porównań parami wszystkich cech al' ... 'aK i oznacza A =(a;),

dla i,j == 1,2,...,K
Zakłada się, że wartości a; spełniają następujące, dodatkowe warunki:

Warunek l. Jeżeli zachodzi warunek -; = y, wtedy a; = l/y, dla y"* O.

Warunek 2. Jeżeli i-ta cecha jest równie ważna jakj-ta cecha względem m-tego kryterium, to
wtedy a; = a; = l. W szczególności, a: = l, dla każdego i == 1,...,K

Warunek3. Jeżeli wszystkie dokonane porównania są prawidłowe oraz spełniony jest warunek
a; = a; ·a; dla każdego i, I, j, wtedy macierz A nazywamy zgodną (ang. consistent).

Tak określona macierz A, spełniająca powyższe warunki, ma zatem bardzo szczególną

postać. Wszystkie elementy ma dodatnie i symetrycznie odwrotne, i można ją zapisać w postaci

l m ma12 alK
1/ a{; l ma2K

A = (3.26)

l/a~ 1/ a;K 1

Zakładając, że w1
m

, w; ,... ,w; są szukanymi współczynnikami ważności, przyjmuje się

następującą zależność dla elementów macierzy A

m W~a .. =_1
IJ m

Wj

i,j = 1,2,... ,K. (3.27)

Dla tak określonych wartości a; (3.27) są spełnione warunki 1,2 i 3 ponieważ
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m w~ 1 1a __, - =
ij - w~ - w~ Iw'!'

1 1 l

a; = 1 dla w im = W7'
a; = 1 dla każdego i,

(Warunek 1)

(Warunek 2)

(Warunek 3).

dla i,j = 1,2,... ,K.

Korzystając z przyjętej postaci elementów macierzy A (3.27) można napisać

W~ m w~
a" . a"!. = a'!! ._1 = W i ._1 =1

1] l
'

1] m m m
W i W

1'
W i

MnOŻąC przez w; i licząc sumę po j od 1 do K, otrzymuje się

(3.28)

K K

'" m m "'" m K mL...J a,j .W l' = L...J W i = W i

1'=1 1'=1

i = 1,2,... ,K (3.29)

co jest równoważnezapisowi Awm = Kw". (3.30)

Zatem wektor wrn jest wektorem własnym macierzy A z wartością własną K. W
przypadku rzeczywistym, w którym wartości a; są określane subiektywnie przez eksperta,

wystąpić mogą pewne odchylenia od wartości idealnych
W'!'_,
W~

1

Wtedy oczywiście równanie

(3.30) nie będzie spełnione.

Dwie własności z teorii macierzy okazują się przydatne w dalszych rozważaniach:

1). Jeśli A1,Az, ... ,AK spełniają równanie AX=AX, tzn. są wartościami własnymi

macierzy A oraz zachodzi au = 1 dla każdego i, wtedy spełniony jest warunek

(3.31)

Jeśli spełniony jest warunek (3.30), wtedy wszystkie wartości własne macierzy A są równe O z

wyjątkiem jednej, równej K. Tak więc w przypadku zgodnej macierzy A,K jest jedyną,

największąwartościąwłasną.

2). Jeśli w macierzy o elementach dodatnich, symetrycznie odwrotnych, zmienimy o
małe odchylenia elementy ai1' tej macierzy, wtedy wartości własne tej macierzy również

zmienią się niewiele.

Zatem, jeśli diagonalna tak określonej macierzy A zawiera jedynki, tzn. aii = 1, oraz

macierz A jest zgodna, wtedy małe zmiany jej elementów utrzymują największą wartość

własną Amax blisko K, a pozostałe wartości są bliskie zera.

Chcąc określić współczynniki ważności dla wszystkich cech w; ,w; ,... ,w; E [0,1]

względem kryterium Km należy znaleźć wektor wm spełniający równanie

(3.32)
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(3.33)

przy założeniach dotyczących postaci macierzy A opisanych powyżej.

Przykład3.4. Moc cechy aż względem cechy aj można określać w następujący sposób

l gdy obie cechy sa tak samo wazne

3 gdy pierwsza cecha jest nieznacznie wazniejsza od drugiej

a; = 5 gdy pierwsza cecha jest znacznie wazniejsza od drugiej

7 gdy pierwsza cecha jest zdecydowanie wazniejsza od drugiej

9 gdy pierwsza cecha jest absolutnie wazniejsza od drugiej

z warunkiem a; =1/a;.
Po porównaniu przez eksperta parami cech z punktu widzenia danego kryterium i

utworzeniu macierzy A należy sprawdzić, czy tak określona macierz została dobrze określona

poprzez określenie wskaźnikazgodności

AmID{ -K

K -l

Jeżeli ten wskaźnik jest dostatecznie mały to można przyjąć, że macierz A została

dobrze określona i spełnia w wystarczającym stopniu opisane powyżej własności. W

obliczeniach przyjmowano, że jeśli wskaźnik zgodności (3.33) jest mniejszy od pewnej

wartości (np. 0.1), wtedy dokładność określanych elementów macierzy A jest wystarczająca.

W pierwszym etapie znajdowano zatem wektor wm, który zawierał kolejno

współczynniki ważności każdej cechy, z punktu widzenia kryterium Km'

Postępowanie takie powtarzano dla każdego m-tego kryterium, znajdując odpowiednie

wektory wag w", m = 1,2, ...,M. Ostatecznie otrzymywano macierz W postaci

Wl W2 wM
l l l

Wl W2 WM
W= 2 2 2 (3.34)

Wl W2 WM
K K K

W drugim etapie agreguje się oceny wszystkich cech aj' j==1,2, ...,K z punktu

widzenia M kryteriów KI' K 2 , ... ,KM o wagach odpowiednio równych Ul 'U2 "",Ulvf E [0,1] i

określa się szukane współczynniki ważności w l , W2 , ... , WK E [0,1] dla każdej cechy

Wl W2 WM WIl l l

Wl W2 W lvl
Ul

2 2 2
W2 (3.35)=

Wl W2 WM
UM

K K K
W K

Określone w powyższy sposób współczynniki ważności w l , W2 , ... , WK E [0,1] dla

każdej cechy są uwzględniane przy tworzeniu reguły klasyfikacji.
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3.5. Opis algorytmu zaproponowanej metody

Poniżej przedstawiono zaproponowany w rozprawie, heurystyczny algorytm znajdujący

regułę klasyfikacji do KLASY na podstawie zbioru przykładów pozytywnych (to znaczy

należących do KLASY) i negatywnych (to znaczy nie należących do KLASY). Reguła

klasyfikacji tworzona jest w sposób iteracyjny, poprzez dodawanie w każdej iteracji nowej

koniunkcji warunków do części przesłankowej reguły.

Niech Sp będzie zbiorem przykładów pozytywnych, a SN zbiorem przykładów

negatywnych dla danej KLASY. Przez S początkowo oznaczono zbiór wszystkich przykładów

pozytywnych, tzn. S = Sp. Założono na początku, że szukana reguła R;, jest pusta. Parametr

a ~ O oznaczał maksymalną liczbę przykładów pozytywnych, które mogły pozostać nie

opisane przez utworzoną regułę. Parametr rel ~ °określał maksymalną liczbę przykładów

negatywnych, które mogły być nie uwzględniane w obliczeniach (p. 3.2).

Algorytm zaproponowanej w rozprawie metody przedstawiono poniżej.

Krok l. Dla wszystkich cech wybranych do opisu przykładów określ współczynniki ważności

w sposób opisany wp. 3.4.

Krok 2. Na podstawie zbioru S i zbioru przykładów negatywnych SN wyznacz centroid oraz

wybierz najbliższy mu przykład rzeczywisty ze zbioru przykładów pozytywnych i przyjmij go

za punkt startowy iteracji (p. 3.3).

Krok 3. Znajdź koniunkcję warunków C~ rozwiązującdla ustalonego rel ~ °zadanie (3.14) z

ograniczeniami (3.15) i (3.16), stosując do tego celu iteracyjny, zmodyfikowany algorytm

zachłanny (p. 3.2). Dla wyznaczonej koniunkcji warunków oblicz jej współczynnik ważności

q E (0,1), zgodnie ze wzorem

(c* ) = liczba przykładow z Sp opisanych przez tq koniunkcję (3.36)
q w liczba wszystkich przykładów nalezqcych do Sp'

Krok 4. Doł.ącz określoną w kroku 3 koniunkcję warunków C:T do części przesłankowej

szukanej reguły klasyfikacji, to znaczy R;, := R;, u C~.

Krok 5. Ze zbioru przykładów pozytywnych S usuń wszystkie przykłady opisywane przez

koniunkcjęwarunków C~.

Krok 6. Jeśli liczba przykładów pozytywnych należących do zbioru S jest mniejsza lub równa

a to zakończ działanie algorytmu, w przeciwnym przypadku powtórz krok 1.

Część przesłankową szukanej reguły klasyfikacji określono w postaci dysjunkcji

koniunkcji warunków, wyznaczonych w kolejnych krokach algorytmu

Ile t' t' L Ile ["" )

Ęr=Cw:q(Cw)u···uCw:q(Cw)' (3.37

gdzie q(C;), ... ,q(C;) są współczynnikamiważnościkolejnych koniunkcji warunków.

- 42-



Jeśli do obliczeń przyjęto wartości parametrów a = 0, rei = 0, wtedy utworzona reguła

klasyfikacji poprawnie opisuje wszystkie przykłady pozytywne w zbiorze uczącym, spełniając

tzw. warunek zupełności (ang. completeness) i nie opisuje żadnego przykładu negatywnego w

zbiorze uczącym, spełniając tzw. warunek spójności (ang. consistency).

Jeśli przyjęto wartości parametrów a > °lub rei> 0, wtedy dopuszczono możliwość

spełnienia przez tworzoną regułę klasyfikacji warunku zupełności częściowej, czyli

poprawnego opisywania "znacznej części" przykładów pozytywnych, i warunku spójności

częściowej, czyli nie opisywania "nieznacznej części" przykładów negatywnych.

Dla każdej cechy aj' j = 1,...,K, o skończonej dziedzinie dj można wyznaczyć

współczynnik u(a j ) , określający udział warunków związanych z tą cechą w regule klasyfikacji

R;r = C~ :q(C~ ) u·· · u C{v*:q(C;) w następujący sposób
L*

u(a j) = L L SD([aj =vj*]' C~),
j*Edj 1=1*

l {q(c~) gdy [aj=v j*] występuje w C~
SD([a.=v.*],Cw)= l .

) ) O gdy [aj =vj*] nie wysiepuje w Cw

(3.38)

Współczynniki te mogą służyć do określania udziału poszczególnych cech w

tworzonych regułach klasyfikacji.

Zostały one zastosowane do określenia cech mających decydujące znaczenie w

tworzonych regułach klasyfikacji dla chorych na raka tarczycy (p. 5.4.1), przy klasyfikacji

chorych na chorobę wieńcową (p. 5.4.2) oraz przy określaniu rokowania w przypadku

mięsaków tkanek miękkich (p. 5.4.3).

3.5. Przykład

Rozważono zbiór przykładów opisany za pomocą trzech przedstawionych poniżej

cech, w nawiasach podano dziedzinękażdej cechy.

wzrost, {wysoki, niski},

kolorwłosow, {szatyn, rudy, blondyn},

kolor_oczu, {niebieskie, piwne}.

Zbiór przykładów podzielono na dwa zbiory rozłączne: KLASA l i KLASA 2. Nie

znano reguł zastosowanych przy dokonywaniu tego podziału, posiadano natomiast informacje

o kilku przykładach należących do tych klas. Do KLASY 1 należały trzy przykłady

e! : [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

e' : [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów= rudy] /\ [kolor_oczu = niebieski],

e3
: [wzrost == wysoki] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],
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a do KLASY 2 należało pięć przykładów

fI : [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = piwny],

I': [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów= szatyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

f3 : [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = szatyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

J4 : [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = szatyn] /\ [kolor_oczu = piwny],

f5 : [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = piwny].

Celem było znalezienie reguł klasyfikacji do KLASY 1 i do KLASY 2 na podstawie

posiadanych przez nas informacji, to znaczy na podstawie ośmiu przykładów o znanym

przyporządkowaniudo KLASY 1 lub KLASY 2. Reguł klasyfikacji poszukiwano w postaci

R;; => [klasa= KLASA 1], Ę; => [klasa= KLASA 2],

gdzie R;; oraz Ę; były dysjunkcjami pewnych koniunkcji warunków, które chciano określić.

Algorytm metody zaproponowanej w rozprawie (p. 3.5) zastosowano najpierw do

określenia reguły klasyfikacji do KLASY 1, oznaczonej R;;.
Założono dla uproszczenia, że p == [1, ... , l], rei = 0, a = O. Ponieważ przyjęto reI = 0,

N

zatem spełnienie warunku L rn ~ N - reI (3.16) przy rozwiązywaniu zadania pomocniczego
n=1

(3.14) odpowiadało w praktyce uwzględnianiuwszystkich ograniczeń (3.15). Zatem wektor r
w ograniczeniach (3.15) stał się wektorem jednostkowym.

Określono rozłączne zbiory przykładów pozytywnych, Sp , oraz przykładów

negatywnych, SN' W następujący sposób

Sp = {e1,e2,e3}, SN = { Jl,f2,f3,f4,f5}.

Krok 1. Dla uproszczenia przyjęto, że współczynniki ważności cech wynoszą odpowiednio

w1 = 0.2, w2 = 0.5, w3 = 0.3 i będą niezmienne w każdej iteracji. Z takiego sposobu określenia

tych współczynników widać, że druga cecha kolor_włosów jest najbardziej preferowana, co

powinno znaleźć swoje odbicie w postaci utworzonej reguły.

Krok 2. Aby na podstawie zbioru przykładów określić centroid (3.21), określono dla każdej

cechy aj') = 1,2,3 wartość maksymalizującą wyrażenie

v;~ max{!±,u(em
, Vj) - ~f,u(en, V j}.

Vj Ed j p m=1 N n=l

Rozpatrywano kolejno wszystkie cechy i dla pierwszej cechy wzrost otrzymano

{! ±,u(em,niski) - -!.±,u(en,niSki)} = 1/3 - 2/5 = - 1/15,
3 m=l 5 n=l

{
l 3 1 5 }
- LJl(em

, wysoki) - - LP(en
, wysoki) = 2/3 - 3/5 = 1/15,

3 m=l 5 n=1
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zatem przyjęto v~ = wysoki. Dla cechy kolor_włosów otrzymano

{
l 3 1 5 }
- LJL(em,blondyn)- -LJL(en,blondyn) = 2/3 -2/5 =4/15,
3 m=l 5 n=l

{
l 3 1 5 }
-LJL(em,rudY)--LJL(en,rudy) = 1/3,
3 m=l 5 n=l

{
l 3 1 5 }
- LJL(em, szatyn) - - LJL(en,szatyn) = - 3/5,
3 m=l 5 n=l

zatem przyjęto v~ = rudy. Dla cechy kolor_oczu otrzymano

{-!.±f-l(em
, niebieski) - -!.±f-l( en ,niebieSki)} = l - 2/5 = 3/5,

3 m=l 5 n=l

{
l 3 1 5 }
-LJL(em, piwny) - -LJL(en,piwny) = - 3/5,
3 m=l 5 n=l

zatem przyjęto v; = niebieski. Z wartości v~, v;, v; utworzono centroid

e*= [wzrost= wysoki] /\ [kolor_włosów = rudy] /\ [kolor_oczu = niebieski].

W tym przypadku centroid okazał się identyczny z przykładem e2 ze zbioru

przykładów pozytywnych, zatem ten przykład przyjęto za punkt startowy. Zdarza się jednak

często w praktyce, że centroid nie ma odpowiednika w zbiorze danych przykładów

rzeczywistych i wtedy ze zbioru przykładów pozytywnych należy wybrać przykład mu

najbliższy, ze względu na przyjętą miarę podobieństwa. To znaczy, że dla wszystkich

przykładów pozytywnych e"; dla m = 1,2,3, należy obliczyć zgodnie ze wzorem (3.24) miarę

podobieństwa przykładu do utworzonego centroidu e* w postaci
K

1](em,e*)= LW; 'JL(em,v;),
j=l

gdzie

w; E [0,1] są współczynnikami ważności}-tej cechy, dla} = 1,2,3.

Otrzymuje się zatem w tym przypadku następujące miary podobieństwa do centroidu

1](e1,e*) = 0.3,

1](e2,e*) =0.2 +0.5 + 0.3 = l,

1](e3,e*) =0.2 + 0.3 = 0.5.

Należy wybrać największą wartość, czyli przyjąć e2 za punkt startowy algorytmu.

Krok 3. Dla wybranego przykładu
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e2
: [wzrost = wysoki] A [kolor_włosów = rudy] A [kolor_oczu = niebieski],

oraz wszystkich przykładów negatywnych,

t': [wzrost = wysoki] A [kolor_włosów = blondyn] A [kolor_oczu = piwny],

r :[wzrost = niski] A [kolor_włosów = szatyn] A [kolor_oczu = niebieski],

f3 : [wzrost = wysoki] A [kolor_włosów = szatyn] A [kolor oczu = niebieski],

r :[wzrost = wysoki] A [kolor_włosów = szatyn] A [kolor_oczu = piwny],

j5 : [wzrost = niski] A [kolor_włosów = blondyn] A [kolor_oczu = piwny],

utworzono macierz Z zgodnie ze wzorem (3.11) w postaci

O l l

l l O

Z= O l O

O l l

1 1 1

Wiersze tak określonej macierzy Z odpowiadają kolejnym przykładom negatywnym
f n, n == 1,...,5 a kolumny kolejnym cechom j == 1,...,3. Jedynka w macierzy [znj] występuje w

przypadku przyjmowania przez j-tą cechę różnych wartości w opisie przykładu pozytywnego

e2 i przykładu negatywnego jn .

Zadanie (3.14) z warunkami (3.15) i (3.16) zapisano w następującej postaci
3

min~ (1- wJo)x.,
r ~ J
. j=l

O l l l

l l O Xl l

O 1 O x2 ~ l

O 1 1 x3 l

1 l 1 l

Zadanie to rozwiązano zmodyfikowanym algorytmem zachłannym. Przyjęto wektor

początkowy x* =[O,o,oy, rei = O. Policzono efektywność elementów XpX2,X3 względem

macierzy M(J) == Z otrzymując

E(xz,M(l») = 0.2 · 2 = 0.4,

E(x2 ,M(l») = 0.5 · 5 = 2.5,

E(x3 , MCJ)) = 0.3 · 3 = 0.9.

Wybrano element o największej efektywności, czyli x2 i podstawiono x;:= 1. Tak

określony wektor x* = [O,J,oy opisuje wszystkie wiersze macierzy M(1), zatem zakończono

działanie algorytmu. Otrzymano odpowiadającąmu koniunkcję warunków (3.5)
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C~ = [kolor_włosów = rudy],

o współczynniku ważności q(C;) = 1/3.

Krok 4. Dołączono utworzoną w 3 kroku algorytmu koniunkcję warunków C~ do reguły

klasyfikacji Kv, to znaczy Kv := Kv u C~: q(C; ).
Krok 5. Ze zbioru przykładów pozytywnych S usunięto wszystkie przykłady opisywane przez

tą koniunkcjęwarunków, czyli przykład e' . Pozostały w nim dwa przykłady: e', e',

Krok 6. Ponieważ zbiór S nie był zbiorem pustym ( a = O), zatem powtórzono krok 2.

Krok 2. Dla cechy wzrost otrzymano

{~ lt/l(«: niski) - ~t,fl(en ,niski)} = 112 - 2/5 = 1110,

{±lt3 fl(«:wysoki) - ~ t,fl(e
n
,WYSOki)} = 1/2 - 3/5 = -1110,

zatem przyjęto v~ = niski. Dla cechy kolor_włosów otrzymano

zatem przyjęto v; = blondyn. Dla cechy kolor_oczu otrzymano

{~ L fl(em
, niebieski) - .!.±fl( en ,niebieski )} = 1 - 2/5 = 3/5,

.. m=l,3 5 n=l

{.!. L fl(e m
, piwny) - .!.±fl(en, Piwny)} = - 3/5,

2 m=I,3 5 n=l

zatem przyjęto v; = niebieski.

Centroid utworzono w następującej postaci

[wzrost == niski] /\ [kolor_włosów == blondyn] /\ [kolor_oczu == niebieski],

i okazał się on identyczny z przykładem e', zatem ten przykład przyjęto za punkt startowy.

Jeśli centroid nie ma odpowiednika w zbiorze danych przykładów rzeczywistych, wtedy ze

zbioru przykładów należy wybrać przykład mu najbliższy, ze względu na przyjętą miarę

podobieństwa. To znaczy, że dla wszystkich przykładów pozytywnych em
należy obliczyć

zgodnie ze wzorem (3.24) miarę podobieństwaprzykładu doutworzonego centroidu e*

1](el,e*) = 0.2 + 0.5 + 0.3 = 1,
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(
3 *1] e ,e ) = 0.5 + 0.3 = 0.8.

Należy wybrać największą wartość i przyjąć przykład e1 za punkt startowy.

Krok 3. Dla wybranego przykładu zapisanego w postaci

e1
: [wzrost == niski] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

oraz dla wszystkich przykładów negatywnych utworzono macierz Z (3.11). Zadanie (3.14) z

warunkami (3. 15) i (3. 16) zapisano w postaci
3

min :L(I-w .)x.,
r J J
. 1'=1

1 O 1 1

O 1 O Xl l

l 1 O x 2 ~ l

1 l l x3 1

O O 1 l

Przyjęto początkowy wektor x* = [O,o,oy i liczono efektywność elementów XI ,Xz 'X3

względem macierzy M(J) == Z w sposób następujący

E(x] ,M(J)) = 0.2 · 3 = 0.6,

E(x2 ,M(J) ) = 0.5· 3 = 1.5,

E(x3 , M(l») = 0.3 · 3 = 0.9.

Wybrano element o największej efektywności, czyli x2 ' i podstawiono x;:= l. Tak

określony wektor x* = [O,l,oy opisuje drugi, trzeci i czwarty wiersz macierzy M(J).

Wyzerowano te wiersze w macierzy M(J) i otrzymano macierz M(]) w postaci

l O l

O O O
M(2) == O O O

O O O

O O 1

Następnie liczono efektywność elementów Xl ,x2 ,x3 względem macierzy M(2)

E(x] ,M(2)) = 0.2 · 1 = 0.2,

E(x2 ,M(2») =0.5 · O= O,

E(x3 ,M(2») = 0.3 · 2 = 0.6.

Wybrano element o największej efektywności, czyli x3 ' i podstawiono x;:= l. Wektor

x* =[O,l,ly opisuje wszystkie wiersze macierzy M(2), zakończono więc algorytm i określono

odpowiadającą wektorowi X * koniunkcję warunków w postaci
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c~ = [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu == niebieski],

ze współczynnikiem ważności q(C~ ) = 2/3.

Krok 4. Dołączono utworzoną w 3 kroku algorytmu koniunkcję warunków C~ do reguły

klasyfikacji R;" to znaczy R;, := R;, u C~: q(C~ ).

Krok 5. Ze zbioru przykładów pozytywnych S usunięto wszystkie przykłady opisywane przez

tą koniunkcjęwarunków, czyli przykłady e1 i e' .

Krok 6. Zbiór S jest pusty, zakończono więc algorytm. Otrzymano regułę klasyfikacji do

KLASY J w następującej postaci

JEŻELI

[kolor_włosów = rudy]: 1/3 u
[kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski]: 2/3

TO
[klasa = KLASA J].

Podobne postępowanie przeprowadzone dla KLASY 2 prowadziło do określenia

reguły klasyfikacji

JEŻELI

[kolor_włosów == szatyn]: 3/5 u
[kolor_oczu = piwny]: 3/5

TO
[klasa = KLASA 2].

Obliczono współczynniki u( aj)' określające udział warunków związanych z kolejnymi

cechami: wzrost, kolor_włosów, kolor_oczu, w otrzymanej regule klasyfikacji do KLASY J i

KLASY 2. Dla reguły do KLASY Jotrzymano

u(wzrost) = 0, u(kolor włosów) = 3/5, u(kolor oczu) = 2/3,

a dla reguły do KLASY 2 otrzymano

u(wzrost) = 0, u(kolor_włosów) = l, u(kolor oczu) = 3/5.

Decydującą rolę przy określaniu przynależności do rozpatrywanych klas ma więc w

tym przypadku cecha kolor_włosów. W obu otrzymanych regułach nie występują żadne

warunki związane z cechąwzrost.

- 49-



4. REALIZACJA KOMPUTEROWA ZAPROPONOWANEJ METODY

4.1. Uwagi wstępne

Realizacja komputerowa bazuje na opisanej w rozdz. 3 metodzie tworzenia reguły

klasyfikacji do danej KLASY na podstawie zbioru przykładów pozytywnych (to znaczy

należących do KLASY) i negatywnych (to znaczy nie należących do KLASY). Powtarzając

działanie algorytmu dla kilku rozpatrywanych klas otrzymuje się jedną regułę klasyfikacji do

każdej klasy. Reguły te stosuje się następnie do klasyfikacji nowych przykładów. Klasyfikacja

taka może być zawsze dokonywana (p. 4.2).

W rozprawie, w zastosowaniu do danych znanych z literatury, badano empiryczne

oszacowania błędu klasyfikacji otrzymanych reguł, uzyskiwane dla nowych przykładów ze

zbioru testowego (p. 4.4).

Uwzględnianą w obliczeniach preferencję cech ze względu na ich podatność na błędy

określano w sposób heurystyczny, przyjmując do obliczeń kryteria przedstawione poniżej.

Kryterium K; Preferuje ono większą częstość występowania pewnych wartości cech w

zbiorze przykładów pozytywnych a mniejszą w zbiorze przykładów negatywnych.

Współczynniki ważności z punktu widzenia tego kryterium były wyznaczane w sposób

opisany poniżej, automatycznie na podstawie zbioru danych rzeczywistych. Rozpatrzono

przykłady pozytywne e" E Sp, m = 1,...,P (3.1),

V7 E dj' j = 1,...,K,

oraz przykłady negatywne jn E SN' n = 1,...,N (3.2),

v; E dj' j = 1,...,K.

Liczono częstość występowania każdej wartości Vi z dziedziny d, dla każdej cechy aj'

w zbiorze przykładów pozytywnych em
E Sp

1 p . {O gdy v7 ~ Vi
-LJl(em,vi ) dla Vi E d, Jl(em,vi ) =
p m=l 1 gdy v7 = Vi

i w zbiorze przykładów negatywnych fn E SN

1 N {O-LJl(fn,
Vi) dla ~ E d, Jl(fn, Vi) =

N n=l 1

gdy v; #- Vi

gdy V7= Vi

Współczynniki ważności z punktu widzenia tego kryterium związane z wartością Vi E

d j jaką przyjmuje cecha aj obliczano w sposób następujący

(4.1)
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1

15'

Przykład 4.1. Dany jest zbiór przykładów opisanych za pomocą trzech przedstawionych

poniżej cech, w nawiasach podano dziedzinę każdej cechy (przykład z p. 3.6).

wzrost, {wysoki, niski},

kolor_włosów, {szatyn, rudy, blondyn},

kolor_OCZU, {niebieskie, piwne}.

Dany był zbiór trzech przykładów pozytywnych (P = 3)

eI
: [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

e2
: [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = rudy] /\ [kolor_oczu = niebieski],

e3
: [wzrost == wysoki] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = niebieski],

oraz pięciu przykładów negatywnych (N = 5)

fI: [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = piwny],

J': [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów = szatyn] /\ [kolor_oczu = niebieski]

J' : [wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów= szatyn] /\ [kolor_oczu = niebieski]

r :[wzrost = wysoki] /\ [kolor_włosów = szatyn] /\ [kolor_oczu = piwny],

f5 : [wzrost = niski] /\ [kolor_włosów = blondyn] /\ [kolor_oczu = piwny].

Współczynniki ważności dla wartości: wysoki i niski cechy wzrost, wyznaczone

zgodnie z (4.1) przedstawiono poniżej .

.!±,u(em,wysoki) - .!±,u(jn, wysoki) = .! 2 _.! 3
3 m=I 5 m=I 3 5

zatem

W wysoki (wzrost) = max{O ~} = ~
l , 15 15'

1~ (m . ki) 1~ (fn . ki) 1 1 1- Li f.J e ,nlS - - Li f.J , rus = - - -5 2 = - -15 '
3 m=I 5 m=I 3

zatem
oki 1

W;IS (wzrost) = max{O, - -} = O.
15

Kryterium K 2 " Preferuje ono cechy o mniejszej podatności na błędy występujące w danych.

Współczynniki ważności z punktu widzenia tego kryterium były bezpośrednio zadawane

przez użytkownika lub też obliczane automatycznie (p. 3.4).

Współczynniki ważności związane ze wszystkimi cechami obliczane były w sposób

automatyczny, agregujący oba kryteria z zadawaną przez użytkownika wagą Ul E (0,1), (p.

3.4). Obliczenia wykonywano dla wartości Ul = 0, co odpowiada uwzględnianiu w

obliczeniach tylko kryterium KI' jak również dla wartości Ul > °(np. Ul = 0.5), co odpowiada

uwzględnianiuw obliczeniach obu kryteriów.
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4.2. Klasyfikacja przykładów

Utworzone reguły klasyfikacji były stosowane do klasyfikacji nowych przykładów, tj.

takich, które nie wystąpiły w procesie uczenia. Klasyfikację taką realizowano w oparciu o

sprawdzanie spełnienia przez przykład warunków w częściach przesłankowych reguł i w tym

celu przeglądany był cały zbiór reguł. Z każdą koniunkcją warunków w regule związany był

parametr określający jego stopień ważności, zależny od liczby przykładów w zbiorze uczącym

spełniającychwarunki tworzące tą koniunkcję.

Poniżej przedstawiono przyjęty w rozprawie sposób dokonywania klasyfikacji

przykładów ze zbioru testowego, z zastosowaniem utworzonych reguł klasyfikacji.

Niech KLASA 1, KLASA 2, ..., KLASA M oznaczają rozpatrywane klasy, a

Ęr ,~ ,... ,~ odpowiadające im reguły klasyfikacji wyznaczone na podstawie przykładów

należących do zbioru uczącego Su' Każdą regułę R;; zapisano w postaci dysjunkcji koniunkcji

warunków C/; u ... U C~m o współczynnikach ważności q(C~), i = 1m, ..., Lm' Szukano

przyporządkowaniaprzykładue do jednej z M klas.

Gdy ograniczano się tylko do jednej klasy, KLASY m, i sprawdzano spełnienie przez

przykład e reguły klasyfikacji R;;, wtedy przykład albo należał do danej KLAS Y m (to znaczy

spełniał przynajmniej jedną koniunkcję warunków z reguły) albo też do niej nie należał.

Przykład 4.2. Na rys. 4.1 w przestrzeni przykładów opisanych dwoma cechami oraz cechą

przynależności do KLASY 1 zaznaczono trzy przykłady nie należące do KLASY 1:

fJ ,/2 .r. dwa przykłady należące do KLASY 1: ej .e", oraz regułę klasyfikacji Ęr= C~.

cecha 2

--ł--~~--':~~_":"'---':---";"--- cecha 1

Rys. 4.1.

Gdy rozpatrywano w danej chwili m > 1 klas, potrzebne było dokładniejsze określenie

sposobu dokonywania klasyfikacji.

Przykład 4.3. Na rys. 4.2 w przestrzeni przykładów opisanych dwoma cechami oraz cechą

przynależnoścido KLASY 1, KLASY 2, KLASY 3 zaznaczono pięć przykładów. Przykład ej
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spełniał tylko regułę R/v = C~, przykład e2
spełniał tylko regułę Ę= cz, przykład e' spełniał

jednocześniedwie reguły: R/v= C~ i ~= C~, a przykłady e4,e5 nie spełniały żadnej reguły.

Rys. 4.2.

Przy takim postawieniu zadania możliwe były trzy przypadki omówione poniżej.

l). Gdy przykład spełniał tylko jedną regułę i nie spełniał pozostałych, wtedy

następowało przyporządkowanieprzykładu do tej klasy, której regułę spełnia.

2). Przypadek, gdy przykład spełniałjednocześnie kilka reguł, wymagał zastosowania

jakiegoś kryterium wyboru najlepszego przyporządkowania przykładu do klasy. W rozprawie

zastosowano proste, heurystyczne kryterium, opisane poniżej.

Przyjęto, że przykład e spełniał reguły klasyfikacji R/v, ~, ...,Rt:odpowiednio do

KLASY l, KLASY 2, ... , KLASY M.

Dla każdej reguły klasyfikacji Ę = C/; u ... u C~m do KLASY m, dla m = 1,2,...,M,

zdefiniowano stopień dopasowania (ang. matching degree) przykładu e do koniunkcji

warunków C~, i = lm' ..., Lm Z reguły Ę w następujący sposób

SDK(e Ci ) ={q'(C~) gdy C:V opisuje przykład e (4.2.)
'w O gdy C:V nie opisuje przykłttdu e

gdzie q'(C~) był unormowanym współczynnikiemważności koniunkcji warunków C~.

Jako stopnień dopasowania przykładu e do KLASY m określonej regułą klasyfikacji

Ę =c/v u· .. u C~, oznaczony SD(e,Ę), przyjęto następującą sumę

SD(e,Ę) = SD(e, C; u ... U C~m) =

LSDK(e,C~)
it E{l, 2, ..., Lm}

L [SDK(e, C~)· SDK(e, C~)] +
11,h E {l, 2, .,', Lm}
fI:;t: 12

+ L[SDK(e, C~). 000· SDK(e, C~4n)]

il,i2,·.·,iL", e{1,2, ...,Lm}

ił *i2 * ... *iL",
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Na przykład dla reguły złożonej z koniunkcji dwóch warunków R;; = C/; u C:; otrzymano

SD(e, C;;uC~) = SDK(e,C;) + SDK(e,C~m) - SDK(e,C; )·SDK(e,C~m).

Tak więc w przypadku, gdy przykład e spełniał reguły klasyfikacji Rfv, Ę, ...,~
odpowiednio do KLASY 1, KLASY 2, ... , KLASY M, określano kolejno jego stopień

dopasowania do każdej z nich SD(e, R;;) , dla m = 1,2,...,M Największystopień dopasowania

był podstawądokonywania klasyfikacji.

Przyjęty sposób określania stopnia dopasowania w postaci powyższej sumy

zilustrowano na prostym przykładzieprzedstawionym poniżej.

Przykład4.4. Rozpatrzono dwie reguły klasyfikacji przedstawione poniżej.

Rfv = C~ u C; => [klasa = KLASA 1],

ze współczynnikami ważności q'(C~) = 0.8, q'(Cf~) = 0.2, oraz

Ę = ci u C~ u C~ u ci => [klasa = KLASA 2],

ze współczynnikami ważności: q'(C~) = 0.3, q'(Ci ) = 0.2, q'(C~) = 0.3, q'(C~) = 0.2.

Założono, że przykład e spełniał jedną koniunkcję warunków C~ z reguły klasyfikacji

do KLASY 1 i trzy koniunkcje warunków C~, C~, C~ z reguły klasyfikacji do KLASY 2.

Otrzymano następującestopnie dopasowania przykładue do KLASY l i KLASY 2

SD(e, KLASA 1) = 0.8, SD(e, KLASA 2) = 0.608.

Tak więc przykład e okazał się w większym stopniu dopasowany do KLASY l niż do

KLASY 2 (zgodnie z przyjętym sposobem obliczania stopnia jego dopasowania do klasy), co

wydaje się zgodne z naszą intuicją.

3). Przypadek, gdy przykładnie spełniał żadnej reguły klasyfikacji również wymagał

zastosowania jakiegoś kryterium wyboru najlepszego przyporządkowaniaprzykładu do klasy.

W rozprawie zastosowano proste, heurystyczne kryterium, które opisano poniżej.

Przyjęto, że przykład e nie spełniał żadnej z reguł klasyfikacji Rfv, Ę, ...,~
odpowiednio do KLASY 1, KLASY 2, ... ,KLASY M.

Dla każdej reguły klasyfikacji R;; =C/; u··· U C~m do KLASY m, dla m = 1,2,...,M,
zdefiniowano stopień dopasowania przykładu e do jednego warunku Sl' wziętego z i-tej

koniunkcji warunków C~ =. /\ Sl" i = 1m, ..., Lm' W następujący sposób
J El~{l,.. .,K}

{
l gdy warunek opisuje przykład

SDW(e,s.)= . ..
J l/lsj gdy warunek nie opisuje przykładu

gdzie ISj -liczba wartości z dziedziny j-tej cechy występującejw warunku Sl"

- 54-

(4.3)



Jako stopień dopasowania przykładu e do koniunkcji warunkćw C~ z reguły

Ę; =ej; u··· u c», i = lm' ..., Lm' przyjęto iloczyn stopni dopasowania przykładu e do

wszystkich tworzących koniunkcję warunków i stopnia ważności tej koniunkcji warunków

SDK (e,C~ ) = nSD w(e,«).q'(C~ )
I

(4.4)

Jako stopnień dopasowania przykładu e do KLASY m określonej regułą klasyfikacji

Ę; =e; u··· u e[;, oznaczony SD(e, Ę;), przyjęto następującą sumę

SD(e,Ę;) = SD(e, C; u ... U C~m) =

LSDK(e,e~)
iI E {l, 2, ..., Lm}

L [SDK(e, C~)· SDK(e, C~)] +
lI,h E {l, 2, ..., Lm}
II :j:. i2

L [SDK(e, C~)· .... SDK(e, C~:m)]

lI,i2,·.·,iLm E{I,2, ...,Lm}
II :j:. 12:j:. ...:j:. 1Lm

Tak więc w przypadku, gdy przykład e nie spełniał żadnej reguły klasyfikacji

Rtv, ~, ...,~ odpowiednio do KLASY l, KLASY 2, ... , KLASY M, określano kolejno

jego stopień dopasowania do każdej z nich SD(e, Ę;) , dla m = 1,2,...,M. Największy stopień

dopasowania był podstawądokonywania klasyfikacji.

4.3. Wpływ parametrów na postać reguły

Rozpatrzono prosty przykład akademicki dotyczący pogody w sobotni ranek (tabl. 4.1)

TabI. 4.1. Przykłady

nr cechy: KLASA
wygląd temperatura wilgotność wiatr

1 słonecznie gorąco wysoka nIe l
2 słonecznie gorąco wysoka tak l
3 znuenrue gorąco wysoka nIe 2

4 deszczowo łagodnie wysoka nIe 2

5 deszczowo chłodno normalna nIe 2
6 deszczowo chłodno normalna tak l
7 znuenrue chłodno normalna tak 2
8 słonecznie łagodnie wysoka nIe l
9 słonecznie chłodno normalna nIe 2

10 deszczowo łagodnie normalna nIe 2

11 słonecznie łagodnie normalna tak 2

12 zmiennie łagodnie wysoka tak 2

13 zrruenme gorąco normalna nIe 2

14 deszczowo łagodnie wysoka tak l
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Obejmuje on 14 przykładów opisanych za pomocą czterech cech: wygląd,

temperatura, wilgotność, wiatr oraz cechą decyzyjną, określającą przynależność do klasy

[Narazaki, Ralescu 1994].

Przyjmując cały zbiór 14 przykładów za zbiór uczący można tworzyć wiele różnych

reguł klasyfikacji do KLASY 1 i do KLASY 2, w zależności od przyjmowanych do obliczeń

wartości parametrów, współczynników ważności dla każdej cechy, wymagań dotyczących

spełniania przez regułę warunku zupełności i spójności lub też częściowej zupełności i

częściowej spójności itp. Przyjęto następujące oznaczenia:

kryterium K, - automatycznie określana preferencja cech ZWIązana ze specyfiką danych

przyjętych do obliczeń, preferująca wartości cech najczęściej występujące w zbiorze

przykładów pozytywnych i najrzadziej w zbiorze przykładów negatywnych (p. 4.1),

kryterium K 2 - przyjęta preferencja cech zadawana przez eksperta (p. 4.1),

wektor [w1,...,W4] - wartości współczynników ważności kolejnych cech z punktu widzenia

kryterium K2 (p. 3.4),

Uj - waga kryterium K, (p. 3.4),

wektor pomocniczy p = [2 .p, p, 1,...,1], P= 1 (p. 3.2),

parametr rei ~ O (p. 3.2), parametr a ~ O(p. 3.5).

Poniżej przedstawiono pięć zestawów zawierających reguły klasyfikacji do KLASY 1 i

KLASY 2, otrzymanych dla różnych wartości parametrów przyjmowanych do obliczeń. W

zależności od przyjmowanych założeń, otrzymano reguły różniące się pomiędzy sobą liczbą

tworzących je koniunkcji warunków, stopniem ich ważności, inną częstością występowania w

nich poszczególnych cech.

Zestaw 1. [w1, ..• , w4 ] = [1, O, O, O], Uj = 0.5, rei = O, a = o.
JEŻELI

[wygląd = zmiennie]: 0.444 . u
[wygląd= deszczowo] /\ [wiatr = nie]: 0.334 u
[wygląd= słonecznie] /\ [wilgotność= normalna]: 0.222

TO
[klasa =KLASA 2].

JEŻELI

[wygląd= słonecznie] /\ [wilgotność= wysoka]: 0.600 u
[wygląd = deszczowo] /\ [wiatr = tak]: 0.400

TO
[klasa =KLASA 1].

Zestaw 2. [w1, ... , w4 ] = [1/2, O, O, 1/2], Ul = 0.5, rei = O, a = o.
JEŻELI

[wygląd = zmiennie]: 0.444 u
[wilgotność = normalna] /\ [wiatr = nie]: 0.444 u
[temperatura = łagodnie] /\ [wilgotność= normalna]: 0.222 u
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[wygląd = deszczowo] /\ [wiatr = nie]: 0.333
TO

[klasa =KLASA 2].

JEŻELI

[wygląd= słonecznie] /\ [wilgotność= wysoka]: 0.600 u
[wygląd= deszczowo] /\ [wiatr = tak]: 0.400

TO
[klasa=KLASA 1].

Zestaw 3. [wl , ... ,W4 ] = [1/2, O, 0,1/2], Ul = 0.5, rei = 1, a = O.

JEŻELI

[wygląd = zmiennie]: 0.444 u
[wilgotność = normalna]: 0.667 u
[wygląd = deszczowo] /\ [wiatr = nie]: 0.333

TO
[klasa =KLASA 2].

JEżELI

[wygląd= słonecznie] /\ [wilgotność= wysoka]: 0.600 u
[wygląd= deszczowo ] /\ [wiatr = tak]: 0.400

TO
[klasa=KLASA 1].

Zestaw 3'. Dokonano redukcji liczby koniunkcji warunków tworzących reguły w zestawie 3,

polegającej na usunięciu jednej koniunkcji warunków o najmniejszym stopniu ważności.

JEŻELI

[wygląd= zmiennie]: 0.444 u
[wilgotność = normalna]: 0.667

TO
[klasa =KLASA 2].

JEŻELI

[wygląd = słonecznie] /\ [wilgotność= wysoka]: 0.600 u
[wygląd = deszczowo ] 1\ [wiatr = tak]: 0.400

TO
[klasa =KLASA 1].

Zestaw 4. [wl , ... , w4 ] = [1/2, O, ,O, 1/2], Ul = 0.5, rei = 2, a = O.

JEŻELI

[wygląd = zmiennie]: 0.444 u
[wilgotność = normalna]: 0.667 u
[wygląd= deszcz]: 0.333

TO
[klasa =KLASA 2].

JEŻELI

[wygląd = słonecznie]: 0.600 u
[wygląd = deszczowo] /\ [wiatr = tak]: 0.400
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TO
[klasa=KLASA 1].

Zestaw 5. [w1, ... ,w4 ] = [1/2, O, 0,1/2], Ul =0.5, rel=3, a=O.

JEŻELI

[wygląd= zmiennie]: 0.444 u
[wilgotność = normalna]: 0.667 u
[wygląd = deszcz]: 0.333

TO
[klasa = KLASA 2].

JEŻELI

[wygląd = słonecznie]: 0.600 u
[wygląd = deszczowo]: 0.400

TO
[klasa =KLASA 1].

W zestawie 1 cecha wygląd z przyjętym współczynnikiem ważności w1 = 1 z punktu

widzenia kryterium, K 2 i wartości Ul = 0.5, była zdecydowanie preferowana w procesie

uczenia, dlatego też występuje w utworzonych regułach najczęściej, bo aż pięciokrotnie,

pozostałe cechy wilgotność i wiatr dwukrotnie, a cecha temperatura nie została zastosowana.

Inaczej jest w zestawie 2, w którym różnice w preferencji cech były znacznie mniejsze,

a dwie cechy: wygląd i wiatr miały największy przyjęty współczynnik ważności. Liczba

koniunkcji warunków tworzących reguły wzrosła z 5 do 6, a liczba warunków z 9 do 11.

Najwięcej warunków związanych zostało z cechami wygląd, wilgotność i wiatr, a jednokrotnie

występuje tylko warunek związany z cechą temperatura.

Dwa pierwsze zestawy zakładały spełnienie warunku zupełności i spójności przez

tworzone reguły. W zestawach 3, 3',4, 5 przyjęto takie same współczynniki ważności cech jak

w zestawie 2 i dodatkowo dopuszczono możliwość spełnienia warunku zupełności częściowej

i spójności częściowej przez tworzone reguły (reI> O). Oznacza to w praktyce, że przykłady

znacznie różniące się od innych w zbiorze przykładów, zostały potraktowane jako potencjalnie

obarczone błędami i w znacznie mniejszym stopniu uwzględniane przy tworzeniu reguły.

Liczba warunków w regułach dla tych zestawów, w porównaniu z zestawem 2 (11

warunków) uległa znacznemu zmniejszeniu. W zestawie 3 wynosiła 8 warunków, w zestawie 4

wynosiła 6 warunków, a w zestawie 5 tylko 5 warunków. Takie skrócenie reguł pociągnęło za

sobą pogorszenie wyników klasyfikacji przykładów ze zbioru uczącego (tabl. 4.3).

Wyniki klasyfikacji przykładów należących do zbioru uczącego, z zastosowaniem reguł

z powyższych pięciu zestawów podano poniżej. Stopnie dopasowania przykładów do KLASY

1 i KLASY 2, określonych przez reguły spełniające warunek zupełności i spójności

zamieszczono w tabl. 4.2, a określonych przez reguły spełniające warunek zupełności

częściowej i spójności częściowej zamieszczono w tabl. 4.3.
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TabI. 4.2. Stopnie dopasowania przykładów do KLASY 1 i KLASY 2, przy założeniu

spełnienia przez reguły warunku zupełności i spójności

zestaw l: zestaw 2:
przykład KLASA stopień stopień stopień stopień

dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania
do KLASY 2 do KLASY 1 do KLASY 2 do KLASY 1

l 1 O 0.600 O 0.600
2 1 O 0.600 O 0.600
3 2 0.444 O 0.444 O
4 2 0.333 O 0.333 O
5 2 0.333 O 0.630 O
6 1 O 0.400 O 0.400
7 2 0.444 O 0.444 O
8 1 O 0.600 O 0.600
9 2 0.222 O 0.444 O
10 2 0.333 O 0.712 O
11 2 0.222 O 0.222 O
12 2 0.444 O 0.444 O
13 2 0.444 O 0.691 O
14 1 O 0.400 O 0.400

TabI. 4.3. Stopnie dopasowania przykładów do KLASY l i KLASY 2, przy założeniu

spełnienia przez reguły warunku zupełności częściowej i spójności częściowej

zestaw 3: re/= l zestaw 4: re/= 2 zestaw 5: re/= 3
przykład KLASA stopień stopień stopień stopień stopień stopień

dopaso - dopaso - dopaso - dopaso - dopaso - dopaso -
wania do wania do wania do wania do wania do wania do
KLASY 2 KLASY 1 KLASY 2 KLASY 1 KLASY 2 KLASY 1

l 1 O 0.600 O 0.600 O 0.600
2 1 O 0.600 O 0.600 O 0.600
3 2 0.444 O 0.444 O 0.444 O
4 2 0.333 O 0.333 O 0.333 0.400
5 2 0.778 O 0.778 O 0.778 0.400
6 1 0.667 0.400 0.778 0.400 0.778 0.400
7 2 0.815 O 0.815 0.815 O
8 l O 0.600 O 0.600 O 0.600
9 2 0.667 O 0.667 0.600 0.667 0.600
10 2 0.778 O 0.778 O 0.778 0.400
11 2 0.667 O 0.667 0.600 0.667 0.600
12 2 0.444 O 0.444 O 0.444 O
13 2 0.815 O 0.815 O 0.815 O
14 1 O 0.400 0.333 0.400 0.333 0.400
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Reguły z zestawu 1 i 2 poprawnie opisywały wszystkie przykłady uczące, zgodnie z

przyjętymi założeniami spełniony był dla nich warunek zupełności i spójności.

W zestawie 3, 4 i 5, w których dopuszczono możliwość spełnienia warunku zupełności

częściowej i spójności częściowej, istniały przykłady spełniające obie reguły jednocześnie

(pisane w tabl. 4.3 kursywą), a klasyfikacja była dokonywana do klasy o większym stopniu

dopasowania.

Dla zestawu 3 (reI == 1) jeden przykład o numerze 6 spełniał zarówno regułę

klasyfikacji do KLASY 2 (ze stopniem dopasowania SD == 0.667) jak również do KLASY 1

(SD == 0.4) i został zaklasyfikowany do KLASY 2. Został on potraktowany jako wyizolowany

wśród przykładów z KLASY 1 i z większym stopniem dopasowania zaklasyfikowany do

KLASY 2. Dla zestawu 4 (reI == 2) zwiększyła się liczba przykładów spełniających obie reguły

jednocześnie (4 przykłady). Dla zestawu 5 (reI == 3) siedem przykładów spełniało obie reguły

jednocześnie.

Możliwość uwzględniania przy tworzeniu reguły w mniejszym stopniu tych

przykładów, które znacznie różnią się od innych w danym zbiorze. przykładów, a więc

prawdopodobnie obarczonych błędami, powodowała otrzymywanie krótszych i bardziej

ogólnych reguł.

4.4. Oszacowania błędów klasyfikacji

Niech KLASA 1, KLASA 2, ..., KLASA M oznaczają rozpatrywane klasy, a

Rtv ,Ęr ,... ,~ odpowiadające im reguły klasyfikacji wyznaczone na podstawie przykładów

należących do zbioru uczącego Su.

Rozpatrzono przypadek, który jest najczęściej spotykany w praktyce, gdy zbiory

testowe zawierają tylko niewielki zbiór możliwych przykładów z całej populacji i dokładność

klasyfikacji otrzymanych reguł może być oszacowana z użyciem tylko tych przykładów. Nie

rozpatrywano więc przypadku, gdy błąd można asymptotycznie szacować dla dużej liczby

przykładów, czy też gdy dostępna jest kompletna populacja przykładów.

Chcąc sprawdzać stopień poprawności dokonywanych klasyfikacji przykładów ze

zbioru testowego z zastosowaniem utworzonych reguł, przyjęto w rozprawie kilka rodzajów

empirycznych oszacowań błędu klasyfikacji, w postaci: błędu całkowitego, błędu względnego

dla m-tej klasy i średniego błędu względnego [Arciszewski, Dybala 1992].

Pierwszym przyjętym oszacowaniem błędu klasyfikacji był błąd całkowity Ec' (ang.

overall empirical error rates), rozumiany jako stosunek liczby błędnych klasyfikacji do liczby

wszystkich dokonanych klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego

liczba błędnie zaklasyfikowanych przykładów

E == ------------------c
liczba wszystkich przykładów
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W literaturze często przyjmowana jest dokładność klasyfikacji reguł, określona w

postaci De = 100 . (l-Ee )%, która odpowiada stosunkowi (liczonemu w %) liczby

przykładów zaklasyfikowanych w sposób poprawny do liczby wszystkich klasyfikowanych

przykładów.

Drugim przyjętym oszacowaniem błędu klasyfikacji był błąd względny dla m-tej klasy,

oznaczony E;;, równy stosunkowi liczby błędnych klasyfikacji takich, że przykład należący do

m-tej klasy nie został do niej zaklasyfikowany, do liczby wszystkich klasyfikowanych

przykładów należących do m-tej klasy

liczba błędnie zaklasyfikowanych przykładów z m-tej klasy

t: = ---------------------W (4.7)
liczba wszystkich przykładów należących do m-tej klasy

Tak określonemu średniemu błędowi względnemu dla m-tej klasy odpowiada

dokładność klasyfikacji dla m-tej klasy, określona w postaci

Dm = 100 . (l-Em)%W W ,

która odpowiada stosunkowi liczby przykładów należący do m-tej klasy zaklasyfikowanych w

sposób poprawny, do liczby wszystkich klasyfikowanych przykładów należących do m-tej

klasy, wyrażonemu w procentach.

Mając określone błędy względne do wszystkich klas, to znaczy E; dla m = 1,...,M,

określano trzecie oszacowanie błędu klasyfikacji w postaci średniego błędu względnego dla

wszystkich rozpatrywanych M klas, oznaczonego Ew,

(4.8)

gdzie E;; oznacza błąd względny dla m-tej klasy,

Przykład 4.5. Aby dokładniej poznać zależności różnice pomiędzy tak określonymi

oszacowaniami błędów klasyfikacji rozpatrzono przykład rzeczywisty, dotyczący raka piersi,

omówiony dokładniej w p. 5.3.2.

Realizacją komputerową zaproponowanej w rozprawie metody (Gl) oraz metody

zaproponowanej przez Quinlana (Q1) tworzono reguły klasyfikacji do dwóch klas: KLASY l i

KLASY 2. Za zbiór uczący przyjęto pełny zestaw danych dotyczący raka piersi (286

przykładów). Ten sam zbiór danych' został następnie potraktowany jako zbiór testowy.

Stosując otrzymane reguły sprawdzano poprawność klasyfikacji dokonanych dla wszystkich

przykładów z tego zbioru, klasyfikując je do jednej z dwóch klas. Zarówno dla reguł

uzyskanych przy zastosowaniu Gl jak też Ql uzyskano taką samą procentową dokładność

klasyfikacji dla przykładów ze zbioru testowego, to znaczy siedem przykładów z tego zbioru

zostało błędnie zaklasyfikowanych (co stanowiło 2.4% zbioru testowego).
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Warto zauwazyc, że me udało się uzyskać poprawnego opisywania wszystkich

przykładów ze zbioru uczącego, a tylko 97.6 % dokładności klasyfikacji, ze względu na

własności zastosowanych do obliczeń danych, w których zbiory przykładów należące do

KLASY l i KLASY 2 w zbiorze uczącym nie były rozłączne.

Zarówno dla Gl jak i dla Ql uzyskano taki sam błąd całkowity Ec ' rozumiany jako

stosunek liczby błędnych klasyfikacji do łącznej liczby klasyfikowanych przykładów. Inne było

natomiast dla obu metod rozłożeniebłędnych klasyfikacji, co przedstawiono w tabI. 4.4.

TabI. 4.4. Liczby błędnie zaklasyfikowanych przykładów ze zbioru testowego

realizacja liczba przykładów liczba przykładów

komputerowa należącychdo KLASY l należących do KLASY 2

Gl 2 5
Ql O 7

Dla realizacji komputerowej zaproponowanej w rozprawie metody (Gl) uzyskano

bardziej równomierne niż dla metody zaproponowanej przez Quinlana (Ql) rozłożenie

błędnych klasyfikacji dla przykładów testowych, należących do KLASY l i KLASY 2.

Związana z tym była uzyskana mniejsza wartość średniego błędu względnego klasyfikacji Ew

dla Gl, co przedstawiono w tabI. 4.5.

TabI. 4.5. Uzyskane oszacowania błędów klasyfikacji na zbiorze testowym

realizacja E~ - błąd względny E~ - błąd względny Ew - średni Ec - błąd

komputerowa klasyfikacji klasyfikacji błąd całkowity

dla KLASY l dla KLASY 2 względny

Gl 0.0100 0.0588 0.0344 0.0245
Ql 0.0000 0.0824 0.0412 0.0245

Jak widać w tabI. 4.5 błąd całkowity Ec daje nam informację bardziej ogólną, a

dopiero względne błędy klasyfikacji dla poszczególnych klas pozwalają lepiej zauważyć

różnicę pomiędzy rozłożeniem błędnych klasyfikacji w różnych klasach, w zbiorze przykładów

ze zbioru testowego.

Ciekawe wydają się również zmiany w uzyskiwanych oszacowaniach błędów

względnych oraz błędu całkowitego w zależności od wzrastającej w trakcie obliczeń liczby

przykładów w zbiorze uczącym i testowym.

Rozpatrzono prosty przykład dla tego samego zestawu danych. Obliczenia

potraktowano jako proces pięciokrokowy, zwiększając w każdym następnym kroku liczbę

przykładów przyjmowaną do obliczeń (p. 5.2.4.). W kroku pierwszym, zbiór brany do
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obliczeń zawierał 56 przykładów, w drugim 112, trzecim 168, czwartym 224, piątym 280

przykładów.

W każdym kroku dokonywano 100 losowych 70%-testów. Zbiór danych dzielono na

zbiór uczący, zawierający 70% losowo wybranych przykładów i zbiór testowy, który tworzyły

pozostałe przykłady. Na podstawie takiego zbioru uczącego tworzono reguły klasyfikacji do

KLASY l i KLASY 2 a następnie sprawdzano ich poprawność klasyfikacji na zbiorze

testowym. Wyniki uśredniano w każdym kroku.

Na rys. 4.3 przedstawiono uzyskane oszacowania błędu względnego dla KLASY l

(E~) i dla KLASY 2 (E~) oraz oszacowania średniego błędu względnego (Ew), w zależności

od wzrostu liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń (podział 1, tabl. 5.7).

0,8
0,7

~ 0,6
20,5
~ 0,4
~ 0,3
:c 0,2

0,1
O+----~---+-----+------+------j

• dla KLASYl

---o- dla KLASY2

• średni

l 2

kroki

3 4 5

Rys. 4.3. Błąd względny dla KLASY l i dla KLASY 2 oraz średni błąd względny

Dla danego zestawu danych (rys. 4.3) daje się zauważyć istnienie tendencji spadkowej

uzyskiwanych oszacowań błędów wraz ze wzrastającą liczba przykładów przyjmowanych do

obliczeń. Względne błędy klasyfikacji do KLASY l i KLASY 2 różnią się. Ze względu na

m.in. znacznie większą liczbę przykładów w zbiorze uczącym należących do KLASY 1 (201

przykładów), reguły klasyfikacji do tej klasy mają mniejszy błąd względny niż reguły do

KLASY 2 (85 przykładów).

Stosowanie w obliczeniach więcej niż jednego oszacowania błędu klasyfikacji wydaje

się więc pożądane, ponieważ ograniczenie się do jednego z nich nie pozwala dostrzec różnic

zaistniałych pomiędzy uzyskiwaną dokładnością klasyfikacji dla różnych klas. Ze względu na

to, że przyjmowane do obliczeń zbiory przykładów należące do różnych klas mogą znacznie

różnić się licznością i zawartością błędów w danych, otrzymywane dla nich reguły klasyfikacji

mogą mieć różną dokładność klasyfikacjina zbiorze testowym.
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5. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ZAPROPONOWANEJ METODY

5.1. Przegląd analizowanych zagadnień

Zaproponowanąw rozprawie metodę uczenia maszynowego na podstawie przykładów

przetestowano dla kilku zestawów danych, głównie medycznych i porównano w miarę

możliwości otrzymane wyniki z wynikami uzyskanymi innymi znanymi z literatury metodami

uczenia maszynowego.

Rozpatrywano następujące zestawy danych:

l) Zestaw standardowy M3 (ang. MONK's problem). Jest to zbiór przykładów

opisanych 6 cechami oraz cechą przynależności do jednej z dwóch klas, z zadanym podziałem

na zbiór uczący i zbiór testowy. Dane te były wykorzystane m.in. dla porównania efektywności

różnych technik uczenia maszynowego w czasie trwania Drugiej Europejskiej Letniej Szkoły

Uczenia Maszynowego w Belgii w 1991r. Dokładne wyniki obliczeń uzyskane różnymi

metodami uczenia maszynowego dla tego zestawu danych zostały opublikowane w raporcie

Uniwersytetu Cornegie MelIon, [Thrun, Bala, Bloedorn i in. 1991]. Skorzystanie z wyników

tego raportu okazało się możliwe dzięki bazie danych Centrum Sztucznej Inteligencji

Uniwersytetu George Mason w USA (p. 5.3.1).

2) Zestaw danych dotyczący raka piersi. Dane uzyskano z Instytutu Onkologii

Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lublianie, w Słowenii, dzięki M.Zwitter i M.Soklic.

Zawierają one 286 przykładów opisanych za pomocą 9 cech oraz cechą określającą istnienie

nawrotów choroby (p. 5.3.2).

3) Zestaw danych dotyczący limfografit. Dane uzyskano z Instytutu Onkologii

Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lublianie. Zawierają one 148 przykładów opisanych 18

cechami oraz cechą przynależności do jednej z czterech klas (p. 5.3.3).

4) Zestaw danych dotyczący raka tarczycy. Zestaw danych klinicznych pochodzących

ze szpitala Ambroise Pare w Paryżu [Nakache, Asselain 1983]. Zawiera on 281 przykładów

opisanych 12 cechami (p. 5.4.1).

5) Zestaw danych dotyczący choroby wieńcowej. Dane zostały zebrane na Oddziale

Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie [Kowalska, Rdzanek,

Szkatuła 1991]. Zawierają one 90 przykładów opisanych 12 cechami oraz cechą określającą

istnienie choroby wieńcowej (p. 5.4.2).

6) Zestaw danych dotyczący mięsaków tkanek miękkich. Dane zostały zebrane w

Klinice Chirurgicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie [Ruka

1986]. Zawierają one 267 przykładów opisanych 29 cechami (p. 5.4.3).

Skorzystanie z trzech pierwszych zestawów danych okazało się możliwe dzięki bazie

danych dostępnej poprzez sieć Internet na Uniwersytecie Irvine w Kalifornii.
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Podstawowe informacje o wymienionych zbiorach danych podano w tabI. S.1. Dla

zestawu danych M3 istniał ściśle zadany podział na zbiór uczący i zbiór testowy. Dla

pozostałych zestawów danych dokonywano takiego podziału w sposób losowy w trakcie

obliczeń (p. S.2.1).

Ponieważ w niektórych rozpatrywanych w rozprawie zbiorach przykładów

występowały nieznane lub nieprecyzyjnie określone wartości cech, konieczne okazało się ich

zmodyfikowanie. Polegało ono na usunięciu niektórych przykładów i pewnej modyfikacji

cech. Analizowane w rozprawie cechy opisujące przykłady miały charakter jakościowy, to

znaczy ich dziedziną były zbiory określeń jakościowych. Stąd, dla niektórych analizowanych

zbiorów przykładów dokonano również dyskretyzacji dziedzin wartości cech ilościowych.

TabI. S.l. Zbiory przykładów stosowane w eksperymencie obliczeniowym.

* przy nazwie zbioru oznacza, że oryginalny zbiór danych został zmodyfikowany

nr zbiór danych liczba liczba liczba dodatkowa informacja o
przykładów cech klas pełnym zbiorze danych

1 M3 uczących 122, 6 2 S% błędnych klasyfikacji w
testowych 432 zbiorze uczącym

2 Rak piersi * 286 9 2 sprzeczne przykłady

3 Limfografia 148 18 4 nierównomierne rozłożenie

przykładów w klasach
4 Rak tarczycy * 281 12 2 sprzeczne przykłady, niepełna

informacja
S Choroba 90 12 2 istnieją cechy ilościowe

wieńcowa *
6 Mięsaki tkanek 267 29 2 sprzeczne przykłady, niepełna

miękkich * informacja

Dla trzech pierwszych zbiorów danych, to znaczy dla standardowego zestawu danych

M3 oraz zestawów danych dotyczących raka piersi i limfografii, dokonano porównań

zaproponowanej w rozprawie metody z innymi metodami uczenia maszynowego na podstawie

przykładów (p. S.3). Dla zestawu danych M3 przeprowadzono dokładniejszą analizę

uzyskanych wyników.

Następne trzy zbiory danych, dotyczące raka tarczycy, choroby wieńcowej i mięsaków

tkanek miękkich, posłużyły do pokazania niektórych problemów, z którymi można się zetknąć

przy stosowaniu metod uczenia maszynowego w zadaniach praktycznych (p. S.4).
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5.2. Sposób przeprowadzenia eksperymentu obliczeniowego

Do obliczeń zastosowano program G1 będący realizacją komputerową

zaproponowanej w rozprawie metody w języku Turbo Pascal ver. 6.0. Obliczenia wykonano

na komputerze typu ffiMPC Pentium 6011Hz.

Badanie zachowania systemu uczącego oparte zostało na następującym postępowaniu:

najpierw tworzono reguły klasyfikacji na podstawie przykładów należących do zbioru

uczącego, a następnie sprawdzano poprawność klasyfikacji z użyciem utworzonych reguł

przykładów należących do zbioru testowego.

Klasyfikacja przykładów ze zbioru testowego była realizowana w oparciu o

sprawdzanie spełniania przez każdy przykład warunków w częściach przesłankowych reguł i

w tym celu przeglądany był cały zbiór reguł.

W przypadku sytuacji niejednoznacznych, gdy kilka reguł opisywało dany przykład lub

też żadna z nich, największy stopień dopasowania przykładu do reguły był podstawą

dokonywania klasyfikacji (p. 4.2). Ocena poprawności klasyfikowania dokonywana była za

pomocą przyjętych oszacowań średniego błędu względnego, błędu całkowitego oraz

dokładności klasyfikowania wyrażanej w procentach, omówionych w p. 4.4.

Szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzania losowego podziału zbioru

przykładów na zbiór uczący i testowy zamieszczono w p. 5.2. 1. W eksperymentach sztucznie

zadawano etapy obliczeń, co omówiono dokładniej w p. 5.2.2. Sposób redukcji utworzonych

reguł klasyfikacji opisano w p. 5.2.3. Sposób losowego zaburzania danych w zadawanej

procentowo liczbie przykładów (np. 20%, 30%, ) opisano w p. 5.2.4.

5.2.1. Podział zbioru przykładów na zbiór uczący i testowy

W przypadku, gdy nie było dla danego zestawu danych ściśle zadanego podziału na

zbiór uczący i zbiór testowy, podział taki był dokonywany w rozprawie w sposób losowy.

Z całego zbioru danych wybierano w sposób losowy k% przykładów (tworzących zbiór

uczący), na podstawie których tworzone były reguły, a dla pozostałych (lOO-k)% przykładów

(tworzących zbiór testowy) sprawdzano poprawność klasyfikacji dokonywanej z użyciem

utworzonych reguł.

Podział taki dokonywany był z zachowaniem struktury pełnego zbioru danych, to

znaczy zarówno zbiór uczący jak i zbiór testowy zawierał procentowo tyle samo przykładów

pozytywnych i negatywnych, ile było w całym zbiorze danych. Sposób dokonywania takiego

podziału przedstawiono na rys. 5.1.
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zbiór danych

przykłady

pozytywne

przykłady

negatywne

zbiór testowy

Rys. 5.1. Podział losowy zbioru danych

Rozpatrywano również przypadek, gdy ten sam zbiór danych był zbiorem uczącym jak

również był zbiorem testowym. Postępowano tak w przypadku, gdy warunek poprawnego

opisywania wszystkich przykładów ze zbioru uczącego przez utworzone reguły nie mógł być

spełniony, np. gdy zbiory przykładów należących do różnych klas nie były rozłączne.

Losowy podział zbioru danych na zbiór uczący, zawierający k% losowo wybranych

przykładów i zbiór testowy, zawierający (100-k)% przykładów i następnie tworzenie reguł

klasyfikacji na podstawie zbioru uczącego oraz sprawdzanie ich poprawności klasyfikacji dla

przykładów ze zbioru testowego, w rozprawie nazwano dla uproszczenia k%-testem. Schemat

postępowania w czasie jednego k%-testu przedstawiono na rys. 5.2.

Rys. 5.2. Schemat postępowania w czasie k%-testu
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5.2.2. Zależności błędów klasyfikacji od liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń

Badano również zależności pomiędzy uzyskiwanymi oszacowaniami błędów

klasyfikacji a liczbą przykładów przyjmowaną do obliczeń w zbiorze uczącym. Przed

przystąpieniemdo obliczeń usuwane były w zbiorze danych przykłady należące jednocześnie

do kilku rozpatrywanych klas, powodujące ich nierozłączność. Stosowano w tym przypadku

dwa opisane poniżej sposoby postępowania.

1). W pierwszym sposobie postępowania, obliczenia traktowano jako proces

wielokrokowy. W każdym kroku wykonywano wielokrotnie 70%-testy, dla rosnącej w

kolejnych krokach liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń i liczono średnie

oszacowania błędów w każdym kroku. Sposób postępowaniaprzedstawiono narys. 5.3.

zbiór

danych

reguły

klasyfikacji

reguły

klasyfikacji

reguły

klasyfikacji

reguły

klasyfikacji

zb.uczący 1
....- .

zb.testujący 1

zb.uczący 2
..................................................................... - ..

zb.testujący 2

zb.uczący 3
................................................._ -.

zb.testujący 3

zb.uczący 5
........- - - ..

zb.testujący 5

zb.uczący 4
................ -- ..

zb.testujący 4

krok 5 I ,"'-----'
~ J

•• o

Rys. 5.3.

Cały zbiór danych dzielono w sposób losowy na grupy (np. 5 grup), w miarę

możliwości zawierających równą liczbę przykładów i o takiej samej strukturze jak cały zbiór,

to znaczy o takim samym stosunku liczby przykładów pozytywnych do negatywnych. Liczba

grup była równa planowanej w procesie uczenia liczbie kroków.

W pierwszym kroku, do obliczeń przyjmowano tylko przykłady z grupy pierwszej, w

kroku drugim, przykłady z grupy pierwszej i drugiej, w kroku trzecim, przykłady z grupy

pierwszej, drugiej i trzeciej, itd. W kroku piątym, cały zbiór danych był przyjmowany do
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obliczeń. W każdym kroku wielokrotnie wykonywano 70%-testy (np. 1000 razy), to znaczy

wybierano 70% przykładów z grupy danych przyjmowanych do obliczeń i przyjmowano je za

zbiór uczący, a pozostałe 30% przykładów służyło do testowania. Obliczano średnie

oszacowania błędów klasyfikacji w każdym kroku. Losowy podział zbioru danych na grupy

powtarzano, np. trzykrotnie. Uzyskane wyniki obliczeń były używane do tworzenia krzywych

zależności oszacowania błędu klasyfikacjiw funkcji liczby przykładów w zbiorze uczącym.

2). Drugi sposób postępowania polegał na wielokrotnym przeprowadzaniu k%-testów

dla całego zbioru danych, zwiększając wartość k w kolejnych krokach. To znaczy, w

kolejnych krokach wykonywano k%-testy dla k = k j,k2,k3 , ... (rys. 5.4).

cały

zbiór

danych

krok 1

krok 2

krok 3
np. 1000 razy

podział losowy

zb.uczący k 0/0......................................................l .
zb.testowy (1OO-k )0/0

zb.uczący k_o~
~~ _.._ __ _.. ___ .._ .z.~ _ .
zb.testowy (1OO-k 0/0

zb.uczący k_o~
......... __ .. __ _.'. __ .._ .J..~_._ __ _ _
zb.testowy (1OO-k %

reguły

klasyfikacji

reguły

klasyfikacji

Rys. 5.4. Sposób przeprowadzania k%-testów w kolejnych krokach, dla k = k., k,, k, ...

W każdym kroku (dla ustalonej wartości k) przeprowadzano wiele k%-testów (np.

1000) i liczono średnie oszacowania błędów klasyfikacji. Zwiększając w kolejnych krokach

wartość k, np. 1%, 2%, itd. lub też np. 10%, 20%, itd., badano zmiany uzyskiwanych

oszacowań.

5.2.3. Redukcja liczby koniunkcji warunków tworzących regułę

Przeprowadzano również redukcje liczby koniunkcji warunków tworzących reguły

klasyfikacji. Klasyfikację przykładów ze zbioru testowego przeprowadzano stosując:

1). pełną postać otrzymanej reguły,

2). regułę, po odrzuceniu koniunkcji warunków opisujących tylko jeden przykład ze

zbioru uczącego,

3). regułę, w której pozostawiono tylko koniunkcje warunków najbardziej ogólne, to

znaczy °największych współczynnikach ważności.
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Takie postępowanie prowadziło zazwyczaj do wzrostu dokładności klasyfikacji

przykładów ze zbioru testowego.

5.2.4. Zaburzanie danych

Aby obserwować, jak zachowuje SIę zaproponowana w rozprawie metoda w

przypadku występowania błędów w danych i jaki wpływ mają one na dokładność

uzyskiwanych reguł klasyfikacji, wykonano eksperyment obliczeniowy.

Założono, że rzeczywisty zbiór danych nie zawiera żadnych błędów. Następnie

wykonywano zaburzane k%-testy (p. 5.2.4), to znaczy zbiór ten dzielono w sposób losowy na

zbiór uczący zawierajacy k% przykładów i zbiór testowy zawierający (lOO-k)% przykładów

(p. 5.2.1). Zbiór uczący losowo zaburzano w zadawanej procentowo liczbie przykładów (np.

20%, 30%). Następnie na podstawie takiego zaburzonego zbioru uczącego wyznaczano reguły

i sprawdzano ich dokładność klasyfikacji na zbiorze testowym. Postępowanie takie powtarzano

wielokrotnie (np. ·500 lub 1000 razy), a wyniki uśredniano. Sposób postępowania W czasie

jednego zaburzanego k%-testu został przedstawiony na tys. 5.5.

zaburzanie

uczenie maszynowe

reguły

klasyfikacji
testowanie

zapis
wyników

Rys. 5.5. Schemat postępowaniaw czasie zaburzanego k%-testu

Zaburzania danych dokonywano w sposób maksymalny, to znaczy dla wybranego

losowo przykładu oraz wybranej cechy, za nową wartość cechy przyjmowano wartość zawsze

różną od faktycznej i maksymalnie od niej odległą.

Na przykład, jeżeli w danym przykładzie cecha wzrost, mająca czteroelementowy zbiór

możliwych wartości {mały, średni, wysoki, olbrzymi}, przyjmowała wartość: mały, to po

zaburzeniu przyjmowała wartość: olbrzymi. Jeżeli przyjmowała wartość: wysoki, to po

zaburzeniu przyjmowała wartość: mały.
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5.3. Porównanie zaproponowanej metody z innymi metodami uczenia maszynowego

5.3.1. Zestaw danych M3

5.3.1.1. Opis danych

Zestaw danych M3 opisany został sześcioma cechami przedstawionymi poniżej, w

nawiasach podano dziedzinę każdej cechy [Wnek, Sarma, Wahab, Michalski 1991].

al: kształt głowy

a2 : kształt ciała

«: uśmiech

a4 : trzymany przedmiot

as: kolor płaszcza

a.: krawat

{l - okrąg, 2 - czworobok, 3 - ośmiobok},

{l - okrąg, 2 - czworobok, 3 - ośmiobok},

{l - nie, 2 - tak},

{l - szpada, 2 - flaga, 3 - balon},

{l - czerwony, 2 - żółty, 3 - zielony, 4 - niebieski},

{l - tak, 2 - nie},

oraz cechą przynależności do jednej z dwóch klas, oznaczonych KLASA Oi KLASA 1.

Dla tego zestawu danych istniał ściśle zadany podział na zbiór uczący i zbiór testowy.

Celem było utworzenie opisu KLASY O i KLASY 1, np. w postaci reguł klasyfikacji, na

podstawie zbioru przykładów należących do zbioru uczącego, pozwalającego poprawnie

klasyfikować przykłady ze zbioru testowego.

Liczba możliwych wartości które mogły przyjmować cechy wynosiła kolejno: 3, 3, 2,

3,4,2, zatem liczba wszystkich ich kombinacji równa była 432 i była to liczba przyjmowanych

do obliczeń przykładów w zbiorze testowym.

Podstawowe informacje o tym zbiorze danych podano w tabI. 5.2.

TabI. 5.2. Zestaw danych M3

liczba przykładów uczących liczba przykładów testowych dodatkowe informacje

łącznie, łącznie, o zbiorze uczącym

(z KLASY O, z KLASY 1) (z KLASY O, z KLASY 1)

122 432 6 przykładów zostało

(62,60) (204,228) błędnie zaklasyfikowanych

Dla tego zestawu danych dostępne były w literaturze dokładne wyniki obliczeń,

uzyskane innymi metodami uczenia maszynowego na podstawie przykładów. Niektóre z nich,

zastosowane do porównań z zaproponowaną w rozprawie metodą, podano wp. 5.3.1.3.
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Poniżej przedstawiono graficznie przyjmowane do obliczeń zbiory przykładów ze

zbioru uczącego i przykładów ze zbioru testowego. Przyjęto uproszczony sposób graficznego

przedstawienia przykładów w 6 wymiarowej przestrzeni cech, w postaci diagramów [Wnek,

Sanna, Wahab, Michalski 1991]_

W środkowej części diagramu zaznaczono przykłady, w kratkach (18 wierszy .i 24

kolumny).

Z lewej strony i u dołu zaznaczono możliwe wartości jakie mogą przyjmować

wszystkie cechy wybrane do opisu przykładów. Z lewej strony diagramu podano wartości

przyjmowane przez cechy al,aZ,a3, a poniżej wartości przyjmowane przez cechy a4,aS,a6- Dla

każdego zaznaczonego na diagramie przykładu, odczytuje się w każdym wierszu kolejne

wartości jakie przyjmujądla niego cechy al' a2 , a3 , a w każdej kolumnie odczytuje się wartości

jakie przyjmują cechy a4,aS,a6 -

Na diagramie przyjęto skrótowy sposób zaznaczenia wartości dwóch cech

przedstawionych poniżej

aS: kolor płaszcza

«: krawat

{c - czerwony, ż - żółty, z - zielony, n - niebieski},

{t -tak, n - nie}.

Dla zaznaczenia przykładów przyjęto następujące oznaczenia:

~ - oznacza przykład należący do KLASY 1,

D -oznacza przykład należący do KLASY O,

łI- oznacza przykład błędnie zaklasyfikowany do KLASY 1,

III -oznacza przykład błędnie zaklasyfikowany do KLASY O.
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Dla lepszego zrozumienia przyjętego graficznego sposobu przedstawienia przykładów,

rozpatrzono prosty przykład przedstawiony poniżej, na którym zamieszczono 4 przykłady i ich

interpretację. W środkowej części diagramu (18 wierszy i 24 kolumny) zaznaczono cztery

przykłady za pomocą następujących znaków:

[±] - przykład l,

D - przykład 2,

• - przykład 3[]]J ,

iii - przykład 4.

przykłady

tak okrąg
r---

nie okrąg

tak czworobok-nie
tak ośmiobok-
nie

tak okrąg-
nie czworobok
tak czworobok-
nie
tak ośmiobok

!o-

nie

tak okrąg
!o-

nie ośmiobok

tak czworobok
lo-

nie
tak ośmiobok

!o-

nie

+

- 1~lm

Przykład 1 należy do KLASY l i przyjmuje następujące wartości wszystkich cech

[al = okrąg] /\ [a2 = okrąg] /\ [a3 = tak] /\ [a4 = szpada] /\ [a5 = zielony] /\ [a6 = tak].

Przykład 2 należy do KLASY Oi przyjmuje następujące wartości cech

[al = ośmiobok] /\ [a2 = okrąg] /\ [a3 = nie] /\ [a4 = szpada] /\ [a5 = żółty] /\ [a6 = nie].

Przykład 3 został błędnie zaklasyfikowany do KLASY l i przyjmuje wartości cech

[al = czworobok] /\ [a2 = czworobok] /\ [a3 = nie] /\ [a4 = flaga] /\[a5 = żółty]/\[a6 = tak].

Przykład 4 został błędnie zaklasyfikowany do KLASY Oi przyjmuje wartości cech

[al = ośmiobok] /\ [a2 = okrąg] /\ [a3 = nie] /\ [a4 = flaga] /\ [a5 = zielony] /\ [a6 = nie].
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Zestaw danych M3

M3: zbiór uczący (122 przykłady, w tym 6 źle zaklasyfikowane),

++++ +-

+ -
+

+

+

1+ + +

- +
- +

- - + + + +

+
+

+
+

""+ .+ ;~tj~

++

+

+

+

- +

- - + +

+

+

+

+

+
+

+

+

- -
+ + +

+
+
+

- -

++

tak okrąg
1----0

nie okrąg

tak czworobok
1----0

nie
tak ośmiobok

1----0

nie

tak okrąg
1----0

nie czworobok

tak czworobok
~

nie
tak ośmiobok
~

nie

tak okrąg-
nie ośmiobok

tak czworobok
~

nie

tak ośmiobok
~

nie

M3: zbiór testowy (432 przykłady),

~ okrąg

nie okrąg

tak czworobo----nie
tak ośmiobok
~

nie

tak okrąg
~

nie czworobok
tak czworobo

1----0

nie
tak ośmiobok

1----0

nie

tak okrąg
1----0

nie ośmiobok

tak czworobo
1----0

nie
tak ośmiobok
~

nie

ol -l ol + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - 1+ + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.3.1.2. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

W zależności od przyjmowanej do obliczeń wartości współczynników: rei (p. 3.2), a

(p. 3.5), otrzymywano różne reguły klasyfikacji i uzyskiwano dla nich inne dokładności

klasyfikacji na zbiorze testowym. Przykładowe wyniki obliczeń uzyskane programem GIdia

zestawu danych M3, dla różnych wartości tego współczynnika przedstawiono w tabl. 5.3.

Tabl. 5.3. Wyniki obliczeń dla zestawu danych M3

rei liczba koniunkcji warunków / warunków De - dokładność

w regule do KLASY O w regule do KLASY l klasvfikacji
O 13 / 33 11 / 30 93.3 %
1 4 / 7 11 / 27 98.6%
2- 4 / 7 10 / 23 98.6%
3 3 / 5 7 / 14 97.2%

Zastosowanie w obliczeniach wartości współczynnika rei > O (określającego

maksymalną liczbę przykładów negatywnych które mogąbyć nie uwzględniane przy tworzeniu

koniunkcji warunków w regule), prowadziło w tym przypadku do podwyższenia dokładności

klasyfikacji otrzymywanych reguł na zbiorze testowym, w porównaniu do reguł otrzymanych

dla rei = O. Równocześnie upraszczało ono postać tworzonej reguły w sensie liczby warunków

ją tworzących.

Dla ustalonej wartości współczynnika rei zmiana przyjmowanego do obliczeń

współczynnika a (określającego maksymalną liczbę przykładów pozytywnych które mogą być

nie uwzględniane przy tworzeniu reguły), powodowała zmianę otrzymywanej postaci reguły

klasyfikacji i inną dokładności klasyfikacji na zbiorze testowym. W tabl. 5.4 podano wyniki

obliczeń dla ustalonego rei = 2 i a zmieniającego się w zakresie od Odo 3.

Tabl. 5.4. Wyniki obliczeń dla zestawu danych M3, dla rei = 2

a liczba koniunkcji warunków / warunków De - dokładność

w regule do KLASY O w regule do KLASY 1 klasyfikacji

O 10 / 25 11 / 26 97.0%
1 9 / 22 10 / 23 97.7%
2 6 / 14 10 / 23 98.1 %
3 4/7 10 / 23 98.6%

Nie uwzględnianie pewnej liczby przykładów pozytywnych przy tworzeniu reguły,

prowadziło w tym przypadku do podwyższenia uzyskiwanej dokładności klasyfikacji na
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zbiorze testowym. Równocześnie postępowanie takie upraszczało postać tworzonej reguły w

sensie liczby warunków ją tworzących.

Poniżej przedstawiono reguły klasyfikacji do KLASY O i KLASY 1 otrzymane za

pomocą programu G l dla zestawu danych M3. Dla uproszczenia przyjęto cyfrowe oznaczenia

wartości cech, opisane w p. 5.3.1.1 oraz następująceoznaczenia:

Ul - waga kryterium Ki (p. 4.3),

P = [2 ·p,fJ,l, ...,l], - wektor pomocniczy (p. 3.2),

rel ~ O- parametr określającymaksymalnąliczbę liczbę przykładównegatywnych, które mogą

być nie uwzględniane w obliczeniach (p. 3.2),

a ~ O- parametr określający maksymalną liczbę przykładów pozytywnych, które mogą

pozostać nie opisane przez utworzonąregułę (p. 3.5).

Do obliczeń przyjęto: Ul =1, f3 = 1.5, rel = 2, a = 3.

JEŻELI

[a5 = 4]:0.484 u
[a2 = 3] /\ [a3 = 2]:0.355 u
[a2 = 3] /\ [a4 = 3]:0.226 u
[a2 = 3] /\ [a4 = 2]:0.210

TO
[klasa = KLASA O]

JEŻELI

[a2 = l] /\ [a5 = 1]:0.2 u
[a2 = 2] /\ [a5 = 2]:0.2 u
[a2 = 2] /\ [a5 = 1]:0.167 u
[a2 = l] /\ [a5 = 2]:0.150 u
[a4 = l] /\ [a5=3]:0.117 u
[a2 = 2] /\ [a5 = 3] /\ [a6 = 2]:0.083 u
[a2 = 2] /\ [a4 = 1] 1\ [a5 = 3]:0.067 u
[a2 = l] /\ [a5 = 3]:0.083 u
[a2 = 2] /\ [a3 = 2] /\ [a5 = 3]:0.083 u
[al = 3] /\ [a5 = 3]:0.050

TO
[klasa = KLASA 1]

Reguły uzyskane zaproponowaną w rozprawie metodą oraz wyniki klasyfikacji na

zbiorze testowym z ich zastosowaniem przedstawiono poniżej w postaci dwóch diagramów, w

sposób graficzny.

Każda kratka diagramu (18 wierszy i 24 kolumny) odpowiada koniunkcji pewnych

wartości przyjmowanych przez cechy al,aZ,a3,a4,aS,a6' Dla każdej kratki odczytuje się w

wierszu wartości jakie przyjmują cechy al' az,a3 a w kolumnie odczytuje się wartości jakie

przyjmującechy a4,aS,a6 .
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Na pierwszym diagramie zaznaczono wszystkie przykłady należące do zbioru

uczącego, przyjmując następujące oznaczenia (p. 5.3.1.1):

+ - oznacza przykład uczący należący do KLASY 1,

- - oznacza przykład uczący należący do KLASY 0,

D-oznacza przykład błędnie zaklasyfikowany.

Postać utworzonych reguł klasyfikacji zaznaczono na rum, przyjmując następujące

oznaczenia:

~ - dla danej koniunkcji warunków spełnionajest reguła do KLASY 1,

_ - dla danej koniunkcji warunków spełnionajest reguła do KLASY O,

11- dla danej koniunkcji warunków spełnionajest reguła do KLASY Oi do KLASY 1,

D -dla danej koniunkcji warunków nie jest spełnionażadna reguła.

Na drugim diagramie przedstawiono wyniki klasyfikacji wszystkich przykładów

należących do zbioru testowego z zastosowaniem .otrzymanych reguł, przyjmując następujące

oznaczenia:

GJ -przykład należący do KLASY 1 został poprawnie zaklasyfikowany do KLASY 1,

El-przykład należący do KLASY Ozostał poprawnie zaklasyfikowany do KLASY O,

II-przykład należący do KLASY Ozostał błędnie zaklasyfikowany do KLASY 1,

11- przykład należący do KLASY 1 został błędnie zaklasyfikowany do KLASY O.
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Zestaw danych M3.

M3: zbiór uczący (122 przykłady w tym 6 źle zaklasyfikowane).
Program Gl. Regułyklasyfikacji do KLASY Oi do KLASY 1.

I tak okrą~

nie okrą~

I tak czworobok
nie
tak ośmiobok
~

nie

tak okrąg
~

nie czworobok

..!!k. czworobok
nie
tak ośmiobok-
nie

tak okrąg-
nie ośmiobok

tak czworobok
lo---

nie

tak ośmiobok
I---

nie

M3: zbiór testowy (432 przykłady).

Program Gl. Wyniki klasyfikacji: 98.6% poprawnych klasyfikacji.

tak okrąg
I---

nie okrąg

tak czworobok-
nie
tak ośmiobok

"'---

nie
tak okrąg-
nie czworobok
tak czworobok

I---

nie
tak ośmiobok
~

nie
tak okrąg
~

nie ośmiobok

tak czworobok
~

nie
tak ośmiobok
ł-

nie

+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ~jilif ~]~j - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + 1 + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - t~( 1ft~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ]f ~]j - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.3.1.3. Porównanie zaproponowanej metody Z innymi metodami uczenia maszynowego na

podstawieprzykładów

Aby porównać efektywność klasyfikacji dokonywanych za pomocą reguł otrzymanych

zaproponowaną w rozprawie metodą (program Gl) z innymi metodami, wybrano niektóre

algorytmy znanych z literatury metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów, takie

jak: ID3, ID5R, IDL, AQR, AQ17-DCI, AQ17-FCLS, CN2. Tworzą one opisy klas w postaci

reguł klasyfikacji lub też drzew decyzyjnych i zostały dokładniej omówione w rozdz.2.

ID3 [Quinlan 1983, 1986], ID5 [Utgoff 1988, 1990], ID5R [Utgoff 1989] i IDL

[Schlimmer, Fisher 1986] są algorytmami najbardziej znanymi służącymi do indukcyjnego

tworzenia drzew decyzyjnych. Algorytm PRISM [Cendrowska 1987] również bazuje na

algorytmie ID3.

Algorytmy AQR, AQ17-DCI, AQ17-FCLS bazują na klasycznym algorytmie AQ

Michalskiego i tworzą opisy klas w postaci reguł klasyfikacji. Algorytm AQ17-DCI ma

możliwość tworzenia w procesie uczenia dodatkowych cech [Bloedom, Michalski 1991].

Algorytm CN2 został rozwinięty przez CIarka i Nibletta [1989] i jest kombinacją

podejść stosowanych w ID3 i AQ algorytmach. Rezultatem jest uporządkowany zbiór reguł,

tzw. lista decyzyjna.

Do porównań z wynikami uzyskanymi zaproponowaną w rozprawie metodą przyjęto

wyniki uzyskane przy zastosowaniu następujących realizacji komputerowych:

ID3, ID5R, AQR, CN2 - realizacje komputerowe wykonane na Wydziale Informatyki

Uniwersytetu w Karlsruhe [Kreuziger, Hamann, Wenzel 1991]. Obliczenia zostały tam

wykonane na SUN SPARC Station 1+, w SUN Lucid Common Lisp 3.0. W ID5R nie

otrzymano tych samych drzew jak w ID3.

PRISM - realizacja komputerowa wykonana w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w

Zurichu [Keller 1991].

AQ17-DCI, AQ17-FCLS - realizacje komputerowe wykonane w Centrum Sztucznej

Inteligencji Uniwersytetu George Masona w USA [Bala, Bloedom, Jong, Kaufman, Michalski,

Pachowicz, Vafaie, Wnek, Zhang 1991].

Gl - własna realizacja komputerowa zaproponowanej w rozprawie metody. Obliczenia

zostały wykonane na mM PC Pentium 60 :MHz.

W rozprawie nie zajmowano się metodami uczenia maszynowego na podstawie

przykładów nie dającymi opisu klasy w jawnej postaci. Zrobiono jeden wyjątek aby pokazać,

że zestaw danych M3 obarczony błędami, jest zadaniem trudnym również dla metod opartych

na sieciach neuronowych. Podano wyniki dwóch realizacji komputerowych opartych na

sieciach neuronowych, wykonanych na Uniwersytecie George Mason w USA [Thrun 1991]:

BACKPROP - realizacja komputerowa klasycznej metody propagacji wstecznej,
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BACKPROP* - modyfikacja powyższej klasycznej metody z malejącymi wagami

[Rumelhart, McClelland 1986], [Chauvin 1990].

W tabl. 5.4 podano przykładowy czas tworzenia reguły klasyfikacji określony w

sekundach, dla kilku wybranych metod. Ponieważ obliczenia zostały wykonane za pomocą

różnych programów i na różnym sprzęcie, trzeba ostrożnie podchodzić do wszelkich tego typu

porównań, mogą one mieć jedynie charakter informacyjny.

Tabl. 5.4. Zestaw danych M3

program czas obliczeń podany
w sekundach

ID3 3.74
ID5R 78.91
AQR 4.00
CN2 10.25
Gl 0.60

W niniejszej rozprawie badanie zachowania systemu uczącego oparte zostało na

następującym postępowaniu: najpierw tworzono reguły klasyfikacji na podstawie przykładów

uczących, a następnie testowano poprawność ich klasyfikacji na zbiorze testowym.

Dokładność klasyfikacji, De' określano jako wyrażany w procentach stosunek liczby

przykładów poprawnie zaklasyfikowanych do łącznej liczby klasyfikowanych przykładów.

Na rys. 5.6 przedstawiono w sposób graficzny wyniki uzyskane wybranymi

algorytmami uczenia maszynowego na podstawie przykładów znanymi z literatury, oraz

wyniki obliczeń własnych algorytmem Gl, dla zestawu M3 obarczonego błędami.

103 105R AQR CN2 AQ AQ G1
17- 17-
oCI FCLS

metody

Rys. 5.6. Dokładność klasyfikacji w % dla zestawu danych M3
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W tabl. 5.5 zanieszczono wyniki uzyskane opisanymi powyżej programami. Obliczenia

programem Gl wykonano dla parametrów: Ul = l, fi = 1.5, rel = 2, a = 3.

TabI. 5.5. Zestaw danych M3 obarczonych błędami

program dokładnośćklasyfikacji
przykładów ze zbioru testowego

WWR HJKreuziger, amann, enze

ID3 95.6%

ID5R 95.3 %

AQR 87.0%

CN2 89.1 %

J.Bala, E.Bloedom, K.De Jong,

K.Kaufman, R.S.Michalski, P .Pachowicz,

HV D' JW k Zha ale, ne , . ang

AQ17-DCI 94.2%

AQ17-FCLS 97.2%

S. Thrun

BACKPROP 93.1 %

BACKPROP* 97.2%

S. Keller

PRISM I 90.3 %

G. Szkatuła

Gl I 98.2 %

Dla zestawu danych M3 obarczonego błędami, największą dokładność klasyfikacji

uzyskano dla reguł utworzonych zaproponowaną w rozprawie metodą. Pozostałe metody

dawały mniejsze dokładności.

Wyniki uzyskane różnymi metodami uczenia maszynowego na podstawie przykładów

różniły się zarówno uzyskiwaną dokładnością klasyfikacji na zbiorze testowym, jak również

samą strukturątworzonych opisów.
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Poniżej przedstawiono wybrane parametry charakteryzujące otrzymane reguły

klasyfikacji. W tabI. 5.6 podano liczbę koniunkcji warunków i warunków tworzących reguły

klasyfikacji, w tabI. 5.7 podano liczbę węzłów i wierzchołków drzew decyzyjnych, w tabl. 5.8

podano liczbę reguł na liście decyzyjnej.

TabI. 5.6. Liczba koniunkcji warunków i warunków w regułach klasyfikacji

program liczba w regułach

do KLASY 0, do KLASY l
AQR koniunkcji warunków 16 20

warunków 47 67

Gl koniunkcji warunków 4 10
warunków 7 23

TabI. 5.7. Liczba węzłów i wierzchołków w drzewach decyzyjnych

program liczba dla zestawu M3

ID3 węzłów 14
wierzchołków 31

ID5R węzłów 14
wierzchołków 28

PRISM węzłów -
wierzchołków 26

TabI. 5.8 Liczba reguł na liście decyzyjnej i liczba tworzących je warunków

program liczba dla zestawu M3

CN2 reguł 24
warunków 38

Wyniki klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego, uzyskane czterema znanymi z

literatury realizacjami komputerowymi: ID3, ID5R, AQR, CN2, przedstawiono poniżej w

sposób graficzny w postaci diagramów.
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Każda kratka diagramu (18 wierszy i 24 kolumny) odpowiada koniunkcji pewnych

wartości przyjmowanych przez cechy al,a2,a3,a4,aS,a6. Dla każdego zaznaczonego na

diagramie przykładu, odczytuje się w każdym wierszu kolejne wartości jakie przyjmują dla

niego cechy a1,a2,a3, a w każdej kolumnie odczytuje się wartości jakie przyjmują cechy

Przyjęto następujące oznaczenia:

0- przykład należącydo KLASY 1 został poprawnie zaklasyfikowany do KLASY 1,

GJ -przykład należący do KLASY Ozostał poprawnie zaklasyfikowany do KLASY O,

11I- przykład należący do KLASY Ozostał błędnie zaklasyfikowany do KLASY 1,

III-przykład należący do KLASY 1 został błędnie zaklasyfikowany do KLASY O.

M3: zbiór testowy (432 przykłady).

Program ID3. Wyniki klasyfikacji: 94.7% poprawnych klasyfikacji.

tak okrąg
I---

nie okrąg

tak czworobok
I---

nie
tak ośmiobok

I---

nie

tak okrąg
I---

nie czworobok

tak czworobok
I---

nie
tak ośmiobok

I---

nie

tak okrąg
I---

nie ośmiobok

tak czworobok
I---

nie
tak ośmiobok

I---

nie

++++0$--++++2W--++++$$-
++++++--++++++--++++++-
++++++--++++$$--1++++++-
++++++--I++++oW-_I++++++--
- - - - ++ - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i 3+++ __ 1++++++ __ ++++++ __

++++++--++++++--++++++-
~~~+++--++$$++--++++$$-
~i~+++ __ ++$W++ __ ++++$W __

- - - - ++ - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
++++++--++++++--++++++--
++++++--++++++--++++++-
++++++--++++++--++++++--

..........
++++++--++=+++--++++++--

++.
·:r::: ' I::::~::::

- - - - ',ł, '," I:m: - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -+ + ':r::~ - - - - - - - - - - - - - - - -
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M3: zbiór testowy (432 przykłady).

Program ID5R. Wyniki klasyfikacji: 95.1% poprawnych klasyfikacji.

tak okrąg
~

nie okrąg

tak czworobok
~

nie
tak ośmiobok
I--

nie

~ okrąg

nie czworobok
tak czworobok
I--

nie
tak ośmiobok
~

nie

tak okrąg
I----

nie ośmiobok

tak czworobok
~

nie
tak ośmiobok
~

nie

+ + + + jt mi~~ - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + :1J~1 1jJji - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + ~l J - - + + + + ]f ]{ - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + tt tt - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - 1+ + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + 1+ + tf j( tr1+ 1+ + + + :::::~:::. ;::::::::- - - - :.:.il(.: .:.il(.: - -
+ + + + + + - - 1+ + j~t11 tt + + - - + + + + + + - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
+ + + + + + + + + + + + + + + + ]f ::;::=:=:- - - - ';~:: - -
+ + + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + - -
- - - - + + .. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - -

M3: zbiór testowy (432 przykłady).

Program AQR. Wyniki klasyfikacji: 87.0% poprawnych klasyfikacji.

tak okrąg-
nie okrąg

tak czworobok-
nie
tak ośmiobok
~

nie
tak okrąg
~

nie czworobok
tak czworobok
~

nie
tak ośmiobok
~

nie
tak okrąg
~

nie ośmiobok

tak czworobok
I--

nie
tak ośmiobok
I--

nie

.;.;.;.;.
:=;:;==: I I I + 11tm 1illl + + + + ~:~:~:~:~ tJ+ + + + ~:~:~ ::.;.;:: - - - - .:+e': - -

+ + + + + + +
:;:::;:::

j1~m + + + + + +- - ::~:: - - - -
+ + + + + + + i1t~1 ~iti1 + + + +

;:::;:::

+- - - - ~ - -
+ + + + + + - - I I I + 11$j1 um~ - - + + + + + + - -

i1Wm ::::=:::- - - - ;:t;i;;: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ~:~:~:~:~ 1j]11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -.:~:ł

+ 11t~1 ~~t1 - - + + :~:~:~:~: :~:~:~;~ 11t11 11t11 - - + + + + + + - -:*:.: :...:.
~t1~ :tm + + + + tir 1;;;1 + :=::::::: + {lm + iti; +- - - - ::;i.::: - -

+ 1jJjj I + + ::::::::: jt~j 11Jjj jjjjj + + 11tj1 + 1jtj. ::::::::
+ - - :::.:.=:: - - :~:: - -
+ + 1iillI .L oL ..L + + + ]t + ::::::::: + ~illt + - -- - - - :;...:.
- - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - -

::::::::: .:.;.;..:

- - - - ::~:: ::~:: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + mi + + + + + ~Jm + + + + + :::::::::- - - - ::óM:: - -
1+ :::::::: 1+ + 4- + 1+ ;1~1 + + + + + + + + + +;~:: - - - - - -
+ + + + 4- + - - + + + + + + - - + + + + Ji '1W~ - -
l±

~
+ + - - + + + - - + + + + + + - -

I--- - ?\1 '+ ,+1ilJ - - - - - - - - - - - - - - - - -
1tm 1t1~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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M3: zbiór testowy (432 przykłady).

Program CN2. Wyniki klasyfikacji: 89.1% poprawnych klasyfikacji,

tak okrąg-
nie okrąg

tak czworobo-
nie
tak ośmiobok---nie
tak okrąg-
nie czworobok
tak czworobo-
nie
tak ośmiobok
~

nie

tak okrąg
~

nie ośmiobok

tak czworobo
I----

nie
tak ośmiobok

I----

nie

5.3.1.4. Eksperyment obliczeniowy 1

Ciekawe wydaje się zagadnienie, jak wiele przykładów powinno być przyjmowanych

do obliczeń w zbiorze uczącym, aby uzyskiwana dokładność klasyfikacji przy użyciu

utworzonych reguł była dostatecznie duża. Intuicyjnie wydaje się oczywiste, że im więcej

przykładów będzie zawierał zbiór uczący tym utworzone na jego podstawie reguły będą

bardziej adekwatne dla klasy której opisu szukano i będąją opisywały z większą dokładnością,

Zbiór przykładów nazywano zbiorem pełnym, jeśli zawierał on przykłady o wszystkich

możliwych kombinacjach wartości, jakie mogły przyjmować cechy przyjęte do opisu

przykładów. Pełny zbiór przykładów nie jest zazwyczaj dostępny w rzeczywistych

zagadnieniach, gdy dysponuje się zazwyczaj tylko niewielką liczbą przykładów. Eksperyment

obliczeniowy przeprowadzony właśnie na takim zbiorze danych pozwoli dokładniej poznać

zależności pomiędzy liczbą przykładów przyjmowanych do obliczeń, a uzyskiwaną

dokładnością klasyfikacji.

W obliczeniach przyjęto za zbiór uczący cały zbiór testowy z zestawu danych M3 (432

przykłady), będący zbiorem pełnym, rozumianych w powyższym sensie. Otrzymane

programem Gl reguły klasyfikacji do KLASY O i KLASY 1 poprawnie klasyfikowały 100%

przykładów ze zbioru uczącego.
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Otrzymano następujące reguły

Ul == 1, fi == 1.5, reI == O, a == O,

JEŻELI

[a5 == 4]:0.529u
[a2== 3] A [a4 == 3]:0.235 u
[a2 == 3] A [a4 == 2]:0.235 u
[a2 == 3] A [a5 == 1]:O. 176 u
[a2 == 3] A [a5 == 2]:0.176 u

TO
[klasa == KLASA O]

Ul == 1, fi== 1.5, rel==O, a==O,

JEŻELI

[a2 == 1] A [a5 == 3]:0.158 u
[a2 == 2] A [a5 == 1]:0.158 u
[a2 == 1] /\ [a5 == 2]:0.158 u
[a2 == 2] /\ [a5 == 3]:0.158 u
[a2 == 1] /\ [a5 == 1]:0.158 u
[a2 == 2] A [a5 == 2]:0.158 u
[a4 == 1] A [a5 == 3]:0.158

TO
[klasa == KLASA 1]

Następnie przeprowadzono wielokrokowy eksperyment obliczeniowy, w którym w

każdym kolejnym kroku przyjmowano do obliczeń, jako zbiór uczący, coraz większą liczbę

losowo wybieranych przykładów ze zbioru pełnego (podaną w procentach).

W każdym kroku przeprowadzano k%-testy i powtórzano je 1000 razy.. To znaczy

1000 razy w sposób losowy wybierano zbiór uczący (zawierający k% wszystkich przykładów

ze zbioru uczącego), tworzono na jego podstawie reguły klasyfikacji i testowano ich

poprawność dla pozostałych (lOO-k)% przykładów. Sposób przeprowadzania takich testów

omówiono dokładnie w p. 5.2.1. Uzyskane w każdym kroku wynikiuśredniano.

Liczba k wzrastała w kolejnych krokach, poczynając od wartości k == l% w pierwszym

kroku, do k == 90% w kroku ostatnim.

W tabl. 5.9 podano przyjmowaną do obliczeń liczbę przykładów w zbiorze uczącym i

testowym odpowiadającą kolejnym rosnącym wartościom k, oraz uzyskane dla nich średnie

dokładności klasyfikacji.

Dokładność klasyfikacji rozumiana była w tym przypadku jako stosunek liczby

poprawnych klasyfikacji do wszystkich wykonanych klasyfikacji, wyrażony w procentach.

Średnia dokładność klasyfikacji w każdym kroku liczona była jako średnia z 1000

przeprowadzonych k%-testów.
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TabI. 5.9. Średnie wyniki obliczeń k%-testów

k liczba przykładów uczących liczba przykładów testowych dokładność

z KLASY O z KLASY 1 z KLASY O z KLASY 1 klasyfikacji
1% 2 2 202 226 62.7%
2% 4 5 200 223 76.8 %
3% 6 7 198 221 79.9%
4% 8 9 196 219 84.3 %
5% 10 11 194 217 86.7%
10% 20 23 184 205 92.5 %
20% 41 46 163 182 97.7%
30% 61 68 143 160 98.9%
40% 82 91 122 137 99.4%
50% 102 114 102 114 99.8 %
60% 122 137 82 91 99.9%
70% 143 160 61 68 100 %
80% 163 182 41 46 100%
90% 184 205 20 23 100 %

Widać wyraźnie, że średnia dokładność klasyfikacji rośnie wraz ze wzrostem liczby

przyjmowanych do obliczeń przykładów w zbiorze uczącym. Przyjmując za zbiór uczący tylko

k = 1% przykładów ze zbioru pełnego (czyli 4 przykłady), uzyskano średnią dokładność

klasyfikacji 62.7%. Średnią dokładność klasyfikacji ponad 90% uzyskano dla k ~ 10%, a

dopiero dla k = 70% (302 przykłady) uzyskano średnią dokładność klasyfikacjirówną 100%.

Uzyskiwane dokładności klasyfikacji dla losowych k%-testów (dla ustalonego k)

nieraz bardzo znacznie różniły się pomiędzy sobą. Informacje o liczbie tych testów

zawierających się w kolejnych przedziałach dokładności klasyfikacji (określonych w postaci

35%-40% ,..., 95%-100%) przedstawiono poniżej.

1000 .,---------------------
900 +--------------------

800 +--------------------

~ 700 +----------------------

~ 600 +----------------------
Qj

; 500 +----------------------

~ 400 +---------------------

~ 300 +----------------------

200 +-----

100 -ł------
O +---ł---+----+-

o II) o II) o II) o II) o II) o II) o
.q- ..ą-

I
II) II) :1 col I'- I'- co co en en o

I 11)1 ol I I 11)1 ol 11)1 ol ~

II) o o II) o 11)1('I) ..ą- ..ą- II) II) co co I'- I'- co co en
en

dokładność klasyfIkacji w 0/0

Rys. 5.7 Wyniki l%-testów
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Rys. 5.10. Wyniki 20%-testów
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Rys. 5.11. Wyniki 30%-testów
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Rys. 5.12. Wyniki 40%-testów

Na rys. 5.7 przedstawiono średnie wyniki l %-testów, na rys. 5.8 średnie wyniki 2%

testów, na rys. 5.9 średnie wyniki 10%-testów, na rys. 5.10 średnie wyniki 20%-testów, na rys.

5.11 średnie wyniki 30%-testów, na rys. 5.12 średnie wyniki 40%-testów.

Jak widać na powyższych rysunkach, gdy do obliczeń przyjmowano małą liczbę

przykładów z pełnego zbioru danych (np. 1%, 2% itp.), uzyskiwane dla różnych k%-testów

reguły klasyfikacji znacznie różniły się pomiędzy sobą uzyskiwaną dokładnością klasyfikacji.

Dla 1000 wykonanych testów uzyskiwano reguły o dokładności klasyfikacji zarówno ok. 40%,

jak też ponad 95%. Wraz ze wzrostem liczby przykładów w zbiorze uczącym, zakres takich

zmian maleje.. Dla zbioru uczącego zawierającego 10% pełnego zbioru przykładów, uzyskano

dla wszystkich przeprowadzonych testów średnią dokładności klasyfikacji ponad 70%, a dla
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zbioru uczącego zawierającego 40% pełnego zbioru przykładów uzyskano dla wszystkich

przeprowadzonych testów średnią dokładność klasyfikacji ponad 95%.

W zależności od przyjmowanej do obliczeń liczby przykładów w zbiorze uczącym

otrzymywano reguły o różnej liczbie tworzących je warunków. W tabl. 5.10 przedstawiono

średnie liczby warunków tworzących reguły dla różnych wartości k, liczone jako średnie dla

tysiąca przeprowadzonych k%-testów.

TabI. 5.10. Średnie liczby koniunkcji warunków i warunków tworzących reguły dla k%-testów

k średnia liczba koniunkcji warunków / warunków De - średnia dokładność

w regule do KLASY O w regule do KLASY l klasyfikacji
1% 1.1 / 1.2 1.3 / 1.3 62.7%
2% 1.7 / 1.7 2.3 / 2.3 76.8 %
3% 2.1 / 2.2 2.9 / 3.2 79.9%
4% 2.1 / 2.3 3.4 / 4.5 84.3 %
5% 2.2 / 2.4 3.9 / 5.9 86.7%
10% 2.8 / 4.0 6.6 / 12.8 92.5%
20% 4.2 / 7.3 7.4 / 15.3 97.7%
30% 5.1 /9.4 7.2 / 14.5 98.9%
40% 5.3 / 9.9 7.1 / 14.2 99.4%
50% 5.3 / 9.8 7.0 / 14.1 99.8 %
60% 5.3 / 9.7 7.0 / 14.0 99.9%
70% 5.1 / 9.3 7.0 / 14.0 100 %
80% 5.0 / 9.1 7.0 / 14.0 100%
90% 5.0 / 9.0 7.0 / 14.0 100 %

100 % 5.0 / 9.0 7.0 / 14.0 100 %

W tabl. 5.10. zaznaczono czcionką pogrubioną liczbę koniunkcji warunków i

warunków tworzących reguły w przypadku, gdy zbiór uczący zawierał wszystkie przykłady ze

zbioru pełnego. Reguły klasyfikują wtedy poprawnie 100% przykładów.

Jak można zauważyć w tabI. 5.10, dla małej liczby przykładów w zbiorze uczącym (np.

dla wartości k od 1% do 5%), przeprowadzone k%-testy tworzyły reguły bardzo krótkie, o

małej dokładności klasyfikacji. Wraz ze wzrostem liczby przykładów w zbiorze uczącym

wzrastała dokładność klasyfikacji oraz liczba warunków tworzących reguły. Dla wartości k od

ok. 20% do 70% uzyskano dokładność klasyfikacji bliską 100%, a liczba warunków była tylko

nieco większa niż dla k = 100%. Liczba przykładów w zbiorze uczącym równa ok. 20% liczby

przykładów zbioru pełnego wystarczała do uzyskania wysokiej, ponad 95% dokładności

klasyfikacji.

W tabl. 5.9 i tabl. 5.10 podano średnie dokładności klasyfikacji liczone z 1000

wykonanych k%-testów. Rozpatrując inną liczbę przeprowadzanych testów dla każdej

wartości k, można oczywiście otrzymać inne średnie dokładności klasyfikacji. Pojawia się więc
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tutaj pytanie, jaką właściwie liczbę testów powinno się przyjmować do obliczeń, czy wystarczy

rozpatrywać na przykład tylko 10 testów.

Aby dokładniej zauważyć jak zmieniają się dla danego k średnie oszacowania błędów

klasyfikacji wraz ze wzrostem liczby przeprowadzanych k%-testów, podano poniżej uzyskane

średnie wartości oszacowań błędów klasyfikacji dla liczby testów równej 50, 100, 150, ...,

1000.

Przyjęto następujące oznaczenia: E: - błąd względny dla KLASY 0, E~ - błąd

względny dla KLASY 1, Ew - średni błąd względny, Ee - błąd całkowity, De - dokładność

klasyfikacji w % (p. 4.4).

W tabl. 5.11 zamieszczono średnie wyniki 1%-testów, w tabl. 5.12 średnie wyniki

10%-testów, w tabl. 5.13 średnie wyniki 40%-testów.

Zależności średnich wartości oszacowań błędów klasyfikacji od wzrastającej liczby

przeprowadzonych k%-testów przedstawiono w sposób graficzny na rys. 5.13.

TabI. 5.11. Wyniki l%-testów

liczba EO El Ew Ee Dew w
testów

50 0.2798 0.4970 0.3884 0.3945 60.6 %
100 0.2584 0.5076 0.3830 0.3900 61.0 %
150 0.2689 0.4786 0.3737 0.3796 62.0%
200 0.2671 0.4702 0.3686 0.3743 62.6%
250 0.2747 0.4647 0.3697 0.3750 62.5 %
300 0.2755 0.4637 0.3696 0.3749 62.5 %
350 0.2713 0.4622 0.3668 0.3721 62.8 %
400 0.2734 0.4581 0.3657 0.3709 62.9%
450 0.2748 0.4543 0.3646 0.3696 63.0%
500 0.2782 0.4490 0.3636 0.3683 63.2%
550 0.2767 0.4486 0.3626 0.3674 63.3 %
600 0.2774 0.4512 0.3643 0.3692 63.1 %
650 0.2782 0.4523 0.3653 0.3701 63.0 0/0
700 0.2778 0.4504 0.3641 0.3690 63.1 %
750 0.2793 0.4517 0.3655 0.3703 63.0%
800 0.2798 0.4550 0.3674 0.3723 62.8 %
850 0.2804 0.4525 0.3665 0.3713 62.9%
900 0.2817 0.4507 0.3662 0.3709 62.9%
950 0.2815 0.4544 0.3679 0.3728 62.7%
1000 0.2819 0.4544 0.3681 0.3730 62.7%
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Tab!. 5.12. Wyniki 10%-testów

liczba EO El Ew Ee Dew w
testów

50 0.0457 0.0862 0.0659 0.067 93.3 %
100 0.0496 0.0861 0.0679 0.0688 93.1 %
150 0.0467 0.0979 0.0723 0.0737 92.6 %
200 0.0513 0.0957 0.0735 0.0747 92.5 %
250 0.0531 0.0934 0.0733 0.0743 92.6 %
300 0.0541 0.0949 0.0745 0.0756 92.4 %
350 0.0520 0.0944 0.0732 0.0744 92.6 %
400 0.0509 0.0939 0.0724 0.0736 92.6 %
450 0.0523 0.0923 0.0723 0.0734 92.7 %
500 0.0512 0.0918 0.0715 0.0726 92.7 %
550 0.0508 0.0926 0.0717 0.0728 92.7 %
600 0.0484 0.0951 0.0717 0.0730 92.7 %
650 0.0473 0.0956 0.0714 0.0727 92.7 %
700 0.0475 0.0958 0.0717 0.0730 92.7 %
750 0.0477 0.0964 0.0721 0.0734 92.7 %
800 0.0478 0.0960 0.0719 0.0732 92.7 %
850 0.0476 0.0971 0.0724 0.0737 92.6 %
900 0.0471 0.0979 0.0725 0.0739 92.6 %
950 0.0478 0.0989 0.0733 0.0747 92.5 %
1000 0.0492 0.0978 0.0735 0.0748 92.5%

Tab!. 5.13. Wyniki 40%-testów

liczba EO El Ew Ee Dew w
testów

50 0.0000 0.0073 0.0036 0.0039 99.6 %
100 0.0000 0.0082 0.0041 0.0043 99.6%
150 0.0000 0.0101 0.0051 0.0054 99.5 %
200 0.0000 0.0113 0.0056 0.0060 99.4%
250 0.0000 0.0110 0.0055 0.0058 99.4%
300 0.0000 0.0110 0.0055 0.0058 99.4 %
350 0.0000 0.0108 0.0054 0.0057 99.4%
400 0.0000 0.0108 0.0054 0.0057 99.4%
450 0.0000 0.0110 0.0055 0.0058 99.4%
500 0.0000 0.0109 0.0055 0.0058 99.4%
550 0.0000 0.0113 0.0056 0.0060 99.4%
600 0.0000 0.0113 0.0057 0.0060 99.4%
650 0.0000 0.0119 0.0059 0.0063 99.4%
700 0.0000 0.0119 0.0060 0.0063 99.4%
750 0.0000 0.0116 0.0058 0.0062 99.4%
800 0.0000 0.0115 0.0058 0.0061 99.4%
850 0.0000 0.0116 0.0058 0.0062 99.4%
900 0.0000 0.0118 0.0059 0.0062 99.4%
950 0.0000 0.0116 0.0058 0.0061 99.4%
1000 0.0000 0.0114 0.0057 0.0060 99.4%
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Rys. 5.13. Wyniki u%-testów, rei = 1, fi = 2

Jak widać na rysunku, zarówno dla wartości k = 1% (trzy krzywe górne), jak również

dla k = 10% (trzy krzywe środkowe) oraz k = 40% (trzy krzywe dolne), największe wartości

oszacowań błędu otrzymano dla KLASY l a najmniejsze dla KLASY O.
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Krzywe zależności średniej dokładności klasyfikacji od liczby przeprowadzonych

testów miały charakter oscylujący, o malejących oscylacjach wraz ze wzrostem liczby testów.

Początkowe oscylacje były największe dla małej liczby przykładów i malały wraz ze wzrostem

liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń w zbiorze uczącym. Licząc średnie

oszacowania błędów (przy losowym podziale zbioru danych na zbiór uczący i testowy) nie

powinno się ograniczać do małej liczby testów (np. 10 testów), ale należy wykonywać ich w

miarę możliwości znacznie więcej (np. kilkaset). Dla k = l % dopiero ok. 500 wykonanych

testów wydaje się liczbą wystarczającą, a dla k = 10%, k = 40% wystarczy ich już ok. 200.

5.3.1.5. Eksperyment obliczeniowy 2

Wykonano dodatkowe obliczenia programem G l aby sprawdzić, jaki wpływ na

uzyskiwaną dokładność klasyfikacji otrzymywanych reguł ma losowe zaburzanie zbioru

danych przyjmowanego do obliczeń.

Do obliczeń za zbiór uczący przyjmowano cały zbiór testowy z zestawu M3 (432

przykłady). Następnie wykonywano zaburzane 30%-testy (p. 5.2.4). Zbiór ten dzielono w

sposób losowy na zbiór uczący (30% przykładów) i zbiór testowy (70% przykładów) (p.

5.2.1). Z losowo wybranego zbioru uczącego wybierano dodatkowo k% przykładów (np.

10%, 20%), w których zaburzano w sposób maksymalny wartości cech. Przyjęto podział na

30% (zbiór uczący) i 70% (zbiór testowy), ponieważ w oryginalnym podziale na zbiór uczący i

testowy w zestawie danych M3 występowała podobna zależność (tabl. 5.2).

Na podstawie takiego zaburzonego zbioru uczącego wyznaczano reguły i następnie

sprawdzano ich dokładność klasyfikacji na zbiorze testowym. Postępowanie takie powtarzano

500 razy, a wyniki uśredniano. W tabl. 5.14 przedstawiono uzyskane średnie wyniki obliczeń.

TabI. 5.14. Wyniki zaburzonych 30%-testów

k średnia liczba koniunkcji warunków / warunków De - średnia dokładność

w regule do KLASY O w rezule do KLASY l klasyfikacji
0% 5.1 / 9.3 7.2 / 14.6 98.9%
10% 6.5 / 14.6 11.5 / 29.0 97.8 %
20% 7.6 / 18.9 15.3 / 41.2 97.1 %

Pomimo tego, że wybór przykładów uczących dokonywany był w sposób losowy i

dodatkowo zaburzano w nim k = 10% i 20% przykładów, uzyskano wysokie, ponad 97%

średnie dokładności klasyfikacji tworzonych reguł dla przykładów należących do zbioru

testowego.
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Regułytworzone dla różnych losowych podziałów, nieraz bardzo znacznie różniły się

pomiędzy sobą. W tabI. 5.15 podano informacje o regułach zawierających największą i

najmniejszą liczbę warunków, przy zaburzaniu przykładów uczących w 10% i 20%.

Wraz ze wzrostem stopnia zaburzania zbioru uczącego wzrastała średnia liczba

warunków tworzących reguły, a uzyskiwana dokładność klasyfikacji malała.

TabI. 5.15. Wyniki zaburzonych 30%-testów

największa liczba najmniejsza liczba /
k koniunkcji warunków / warunków koniunkcji warunków / warunków

w regule w regule do w regule w regule
do KLASY O KLASY 1 do KLASY O do KLASY 1

0% 11 /26 10 / 23 2/2 5/9
10% 12 / 34 18 / 51 2/2 8 / 17
20% 13 / 34 22 / 64 2/2 11 / 26

Dla wykonanych 500 testów uzyskana dokładność klasyfikacji zawierała się w

przedziale od 85% do 100%. Na rys. 5.14 podano informacje o liczbie testów zawierających

się w kolejnych przedziałach dokładności klasyfikacji.
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Rys. 5.14.
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D k = 10%
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Wraz ze wzrostem stopnia zaburzenia przykładów uczących (rozpatrywano 0%, 10%,

20% zaburzania), malała średnia dokładność klasyfikacji od 98.9% do 97.1%. Zwiększała się

jednocześnie liczba warunków tworzących reguły klasyfikacji. Dokładność klasyfikacji reguł
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utworzonych na podstawie zaburzanego zbioru danych była tylko nieco mniejsza niż dla nie

zaburzanego, co potwierdza przydatność zaproponowanej metody w sytuacjach występowania

błędów w zbiorze danych.

5.3.1.6. Wnioski

Dla standardowego zestawu danych M3 obarczonego błędami, największą dokładność

klasyfikacji uzyskano dla reguł utworzonych zaproponowaną w rozprawie metodą (program

Gl). Pozostałe rozpatrywane znane z literatury metody uczenia maszynowego uzyskiwały

mniejsze dokładności.

Zaproponowany w rozprawie sposób postępowania prowadził w tym przypadku do

podwyższenia uzyskiwanej dokładności klasyfikacji dla przykładów ze zbioru testowego.

Równocześnie upraszczał postać tworzonej reguły w sensie liczby warunków ją tworzących.

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby przykładów w zbiorze uczącym wzrastała

uzyskiwana dokładność klasyfikacji oraz liczba warunków tworzących reguły. Dla zestawu

danych M3, liczba przykładów w zbiorze uczącym równa ok. 20% liczby przykładów w

zbiorze pełnym, wystarczała w średnim przypadku do uzyskania wysokiej, ponad 95%

dokładności klasyfikacji z użyciem utworzonych reguł.

Występowanie w zbiorze uczącym błędów (dane dodatkowo zaburzano), powodowało

obniżenie dokładności klasyfikacji z użyciem tworzonych reguł klasyfikacji, z jednoczesnym

zwiększaniem liczby tworzących je warunków. Błędy klasyfikacji dla reguł utworzonych na

podstawie zaburzanego zbioru danych były tylko nieco większe niż dla reguł utworzonych na

podstawie zbioru nie zaburzanego, co potwierdza przydatność zaproponowanej metody w

sytuacjach występowania błędów w zbiorze danych.

Krzywe zależności średniej dokładności klasyfikacji od liczby przeprowadzonych

testów miały charakter oscylujący, o znacznie malejących oscylacjach wraz ze wzrostem liczby

testów. Początkowe oscylacje były największe dla małej liczby przykładów w zbiorze uczącym

i malały wraz ze wzrostem liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń. Licząc średnie

oszacowania błędów (przy losowym podziale zbioru danych na zbiór uczący i testowy) nie

powinno się ograniczać do małej liczby testów, ale wykonywać ich w miarę możliwości

znacznie więcej. Dla rozpatrywanego zestawu danych, dopiero ok. 500 wykonanych 1%

testów wydaje się liczbą wystarczającą, a dla 10%-testów wystarczy ich już ok. 200.
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5.3.2. Zestaw danych dotyczący raka piersi

5.3.2.1. Opis danych

Dane medyczne dotyczące raka piersi uzyskano w Instytucie Onkologii Centrum

Medycznego Uniwersytetu w Lublianie, w Słowenii, dzięki p.p. Matjazowi Zwitter i Milanowi

Soklicowi. Dane zawierają informacje dotyczące stanu zdrowia 286 pacjentów oraz diagnozę

istnienia bądź nie istnienia nawrotów choroby (raka piersi), dokonaną pięć lat po zabiegu

chirurgicznym. Zostały one opisane za pomocą 9 cech przedstawionych poniżej, w nawiasach

podano dziedzinę każdej cechy.

al: wiekpacjenta {10-19, 20-29, 30-39,40-49,50-59,60-69,70-79,80-89, 90-99},

az : czas rozpoczęcia klimakterium {poniżej 40, co najmniej 40},

a3 : wielkość nowotworu {0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,

45-49, 50-54, 55-59},

a4 : liczba guzkaw {0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-

32, 33-35, 36-39},

as: guzek otorbiony {tak, nie},

a6 : stopień złośliwości {l, 2, 3},

aJ :pierś {lewa, prawa},

as: umiejscowienie {lewy górny kwadrat, lewy dolny kwadrat, prawy górny kwadrat,

prawy dolny kwadrat, centralnie},

a.: naswietlanie {tak, nie},

oraz cechą określającą istnienie nawrotów choroby.

W zbiorze danych przykładów, 201 przykładów dotyczyło chorych u których nie

wystąpiły nawroty, a 85 przykładów chorych z nawrotami choroby. Dane były niekompletne.

Ośmiokrotnie brak w nich było określenia wartości cechy piątej oraz jeden raz brak było

określenia wartości cechy ósmej.

Zbiór przykładów zawierający dane pacjentów bez stwierdzonych nawrotów

oznaczono jako KLASĘ 1 (201 przykładów), a zbiór przykładów zawierający dane pacjentów

z nawrotami jako KLASĘ 2 (85 przykładów). Tak określone zbiory KLASA 1 i KLASA 2 nie

były rozłączne, to znaczy istnieli pacjenci z nawrotami i bez istnienia nawrotów, dokładnie o

takich samych wartościach wszystkich cech.

Identyczne wartości wszystkich cech miały przykłady: nr 3 (z KLASY 1) i nr 211 (z

KLASY 2); nr 36 (z KLASY 1) i nr 282 (z KLASY 2); nr 47 (z KLASY 1) i nr 238,237 (z

KLASY 2); nr 47 (z KLASY 1) i nr 214 (z KLASY 2); nr 91 (z KLASY 1) oraz nr 206 (z

KLASY 2); nr 109 (z KLASY 1) i nr 213 (z KLASY 2).
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5.3.2.2. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

Dla całego zbioru danych zawierającego 286 przykłady przeprowadzano 70%-testy. To

znaczy w sposób losowy wybierano 70% przykładów (201 przykładów) i przyjmowano je za

zbiór uczący. Programem Gl tworzono reguły klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2 na

podstawie przykładów ze zbioru uczącego. Pozostałe 30% przykładów (85 przykładów)

przyjmowano za zbiór testowy, dla którego sprawdzano poprawność klasyfikacji

dokonywanych z użyciem otrzymanych reguł. Dokładność klasyfikacji De obliczano jako

podany w procentach stosunek liczby poprawnych klasyfikacji do liczby wszystkich

przykładów testowych. Wykonano również dodatkowe obliczenia oszacowań względnych

błędów klasyfikacji zarówno dla pojedynczych klas jak też dla przypadku klasyfikacji do

dwóch rozpatrywanych klas.

Podział całego zbioru danych na przykłady uczące i testujące, oraz dalsze obliczenia na

nich oparte (dla parametrów fi = 2, rei = O, a = O) powtarzano 1000 razy, a otrzymane wyniki

uśredniano. Średnia liczba koniunkcji warunków tworzących regułę wynosiła 48. Wyniki

przedstawiono w tabl. 5.16.

TabI. 5.16. Wyniki uzyskane programem Gl

liczba E~ - błąd E~ - błąd Ew - średni E; - błąd De - dokładność

70%- względny dla względny dla błąd całkowity klasyfikacji w %
testów KLASY 1 KLASY 2 względny

1000 0.1477 0.6581 0.4029 0.2978 70%

Uzyskano średnio 70% poprawnych klasyfikacji przykładów należących do zbioru

testowego. Ze względu na znaczną przewagę w zbiorze uczącym przykładów należących do

KLASY 1 (to znaczy pacjentów bez nawrotów), uzyskane reguły klasyfikacji do KLASY 1

miały znacznie mniejszy błąd względny niż reguły klasyfikacji do KLASY 2.

Z powtarzanego 1000 razy podziału zbioru danych na zbiór przykładów uczących i

testowych (70%-testy) wybrano następnie w sposób losowy trzy zestawy danych. Wykonano

dla nich dodatkowe obliczenia, polegające na redukcji koniunkcji warunków tworzących

otrzymane reguły. W rezultacie dla każdego zestawu danych przeprowadzano klasyfikację

przykładów ze zbioru testowego stosując trzy następujące postacie reguł klasyfikacji:

1). pełną postać otrzymanej reguły,

2). regułę po wyeliminowaniu koniunkcji warunków opisujących tylko jeden przykład

ze zbioru uczącego,

3). regułę, w której pozostawiono tylko koniunkcje warunków najbardziej ogólne, to

znaczy opisujące największą liczbę przykładów ze zbioru uczącego.
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Wyniki klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego z użyciem powyższych reguł

zamieszczono w tabl. 5.17 (dla trzech wybranych losowo zestawów danych).

Tabl. 5.17. Wyniki klasyfikacji programem Gl.

zestaw zastosowane do klasyfikacji średnia liczba Dc - dokładność

danych postacie reguł koniunkcji klasyfikacji na zbiorze
warunków testowym w%

pełna reguła 41 69.4%
zestaw 1 koniunkcje opisujące> 1 przykład 29 70.5 %

koniunkcje najbardziej ogólne 14.5 69.4%
pełna reguła 43 61.2 %

zestaw 2 koniunkcje opisujące> 1 przykład 29 69.4%
koniunkcje najbardziej ogólne 13 67.1 %
pełna reguła 54 70.5 %

zestaw 3 koniunkcje opisujące> 1 przykład 33 71.8 %
koniunkcje najbardziej ogólne 6 76.5 %

Redukcja liczby koniunkcji warunków tworzących reguły prowadziław tym przypadku

do podwyższenia dokładności klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego.

5.3.2.3. Porównanie zaproponowanej metody Z innymi metodami uczenia maszynowego na

podstawieprzykładów znanymi z literatury

Dane dotyczące raka piersi były wielokrotnie testowane przez różne systemy uczenia

maszynowego na podstawie przykładów, a wyniki uzyskanych rezultatów są dostępne w

literaturze. Istnieje więc możliwość porównania wyników własnych obliczeń z innymi,

znanymi z literatury. Poniżej przedstawiono kilka z nich.

* [Michalski, Mozetic, Hong, Lavrac 1986], system AQ15 uzyskał 66% - 68% poprawnych

klasyfikacji, system ASSISTANT uzyskał 67% - 72% poprawnych klasyfikacji, autorzy

dokonali również estymacji opinii ekspertów i uzyskali dla nich 64% poprawnych

klasyfikacji,

* [Clark, Niblett 1987], system CN2 uzyskał 65% - 72% poprawnych klasyfikacji.

* [Tan, Eshelman 1988], 68% - 73.5% poprawnych klasyfikacji,

* [Słowiński, Stefanowski 1995], system ID3 uzyskał 62.5% poprawnych klasyfikacji, system

PT (będący modyfikacją ID3 pozwalającą na otrzymywanie zredukowanego drzewa z

liśćmi o charakterze probabilistycznym) uzyskał 68.1% poprawnych klasyfikacji.

Średnia dokładność klasyfikacji z użyciem reguł otrzymanych zaproponowaną w

rozprawie metodą (program Gl) wynosiła Dc = 70%.

- 99-



Uśrednione wyniki obliczeń dla trzech losowo wybranych zestawów danych

porównano z wynikami uzyskanymi w systemie AQ15 [Michalski, Mozetic, Hong, Lavrac

1986] i podano w tabI. 5.18.

TabI. 5.18. Średnia dokładność klasyfikacjiw %.

program postać reguły średnia liczba dokładność

koniunkcji warunków klasyfikacji
pełna reguła 46 67%

Gl koniunkcje opisujące >·1 przykład 30 70%
koniunkcje najbardziej ogólne 11 71 %
pełna reguła 41 66%

AQ15 koniunkcje opisujące> l przykład 32 66%
koniunkcje najbardziej ogólne 2 68%

Jak widać z uzyskanych wyników, redukcja liczby koniunkcji warunków w regułach

nie tylko nie musi prowadzić do pogorszenia wyników klasyfikacji na zbiorze testowym, ale

powoduje (dla tego zestawu danych) wzrost dokładności klasyfikacji.

Dla danego zestawu danych medycznych (dotyczącego raka piersi) uzyskano dla

zaproponowanej w rozprawie metody (program Gl) dokładności klasyfikacji nieco większe

lub porównywalne z wynikami otrzymanymi innymi, znanymi z literatury metodami uczenia

maszynowego na podstawie przykładów.

5.3.2.4. Eksperyment obliczeniowy 1

Aby poznać dokładniej zależności istniejące pomiędzy średnią dokładnością klasyfikacji

a liczbą przeprowadzanych w sposób losowy testów, przeprowadzono eksperyment

obliczeniowy 1. Do obliczeń przyjęto zmodyfikowany zbiór danych, inny niż w p. 5.3.2.2.

Modyfikacja polegała na usunięciu ze zbioru przykładów uczących należących do KLASY 1

sześciu przykładów o nr. 3, 36, 47, 48, 91, 109. Spowodowała ona w konsekwencji

rozłączność zbiorów przykładów należących do rozpatrywanych klas.

Przeprowadzono tysiąc 70%-testów. Zależności średnich oszacowań błędów

klasyfikacji od wzrastającej liczby przeprowadzonych testów przedstawiono na rys. 5.15 dla

liczby testów od l do 10, na rys. 5.16 i 5.17 dla liczby testów od 5 do 50, na rys. 5.17 i 5.18

dla liczby testów od 50 do 1000.

- 100-



0,43

0,41

0,39

0.37

0.35

0,33

0,31

0,29

• średni

względny

---o- całkowity

2 3 4 5 6 7 8 9 10

liczba testów

Rys. 5.15.

o
LO

o
~

LO
co

1.1.') o
(\J (1')

o
(\J

LOoLO

0,325

:ł:- 0,32
.~ 0,315
.::I.
'ta 0,31
Q

~o,n;

:c 0,3

0,2E +----ł---I----+--+-~--+--~-+--_i_____ł

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o
.- N ('J C't') (Y') ~ ~ ~

liczba testów

OA15

~ OA1
.§ 0,405
Q)I

~ 0,4
N
~ 0,395

:§ 0,39
Q)

,ti; 0,385

E 0,38
.CI 0,375

0,37 +---+---+-1---+---+---+--+---+----+----1

R s. 5.16.

0,412

~ 0,41
~

..22" 0,408
C"l

~ 0,406
'c
~ 0,404

,~ O 402
~ '
["Ć"'

:Q 0,4

0,398

liczba testów

R s. 5.17.

0,316

~ 0,314
'~ 0,312
O=0,31
~ 0,308

2°'~
.c 0,304

0,302 -I----ł--+---+---+----l----+--ł-----+--I---+---+---+---+-----I---+---ł--ł----+--+---ł

00000000000000000000
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o

NNOO~~~~~~~~~oooommo

liczba testÓW

Rys. 5.18.

- 101 -



Jak widać na powyższych rysunkach, uzyskane zależności średnich oszacowań błędów

klasyfikacji od liczby przeprowadzanych 70%-testów miały charakter oscylujący. Dla małej

liczby testów otrzymano największe oscylacje, które malały wraz ze wzrostem liczby

przeprowadzonych testów. Licząc średnie oszacowania błędów nie powino się zatem w

praktyce ograniczać do kilku testów, ale należy wykonywać ich w miarę możliwości znacznie

więcej. Dla rozpatrywanego zestawu danych, dopiero liczba kilkuset losowych testów

wydawała się liczbą wystarczającą.

5.3.2.5. Eksperyment obliczeniowy 2

Wykonano dodatkowy eksperyment obliczeniowy programem Gl, w którym badano

wpływ wzrostu liczby przykładów w zbiorze danych na uzyskiwane oszacowania błędów

klasyfikacji. Do obliczeń przyjęto zmodyfikowany zbiór danych, inny niż w p. 5.4.4. Aby

zbiory przykładów należące do rozpatrywanych klas stały się rozłączne, przed przystąpieniem

do obliczeń usunięto ze zbioru przykładów uczących należących do KLASY J sześć

przykładów o nr. 3,36,47, 48, 91, 109.

Następnie, cały zbiór danych (280 przykładów) podzielono w sposób losowy na pięć

grup po 56 przykładów, o takiej samej strukturze jak cały zbiór i każdy z nich zawierał 39

przykładów należących do KLASY J oraz 17 przykładów należących do KLASY 2.

Eksperyment obliczeniowy był przeprowadzony jako proces pięciokrokowy(p. 5.2.2).

W pierwszym kroku, do obliczeń przyjmowano tylko przykłady należące do grupy pierwszej,

w drugim kroku przykłady należące do grupy pierwszej i drugiej, w trzecim kroku przykłady

należące do grupy pierwszej, drugiej i trzeciej, itd. W kroku piątym, cały zbiór danych był

przyjmowany do obliczeń.

W tabl. 5.19. przedstawiono dokładną liczbę przykładów przyjmowanych do obliczeń

w kolejnych krokach.

Tabl. 5.19. Liczby przykładów przyjmowane do obliczeń w kolejnych krokach

liczba liczba przykładów w zbiorze liczba przykładów w zbiorze
krok przykładów uczącym, należących do testowym, należących do

KLASY J KLASY 2 KLASY J KLASY 2
l 56 27 12 12 5
2 112 55 24 23 10
3 168 82 36 35 15
4 224 109 48 47 20
5 280 137 60 58 25
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W każdym kroku obliczeń wykonywano 70%-testy, to znaczy wybierano w sposób

losowy 70% przykładów ze zbioru i przyjmowano je za zbiór uczący a pozostałe 30%

przykładów tworzyło zbiór testowy. Następnie tworzone były reguły klasyfikacji a ich

dokładność klasyfikacji sprawdzano na zbiorze testowym. Testy te były powtarzane 500 razy

w każdym kroku i obliczane były średnie oszacowania błędów klasyfikacji.

Losowy podział całego zbioru danych (280 przykładów) na pięć różnych grup po 56

przykładów powtórzono trzykrotnie.

Ze względu na strukturę danych w pełnym zbiorze danych, liczba przykładów w każdej

grupie należąca do KLASY 1 była ponad dwukrotnie większa niż liczba przykładów

należących do KLASY 2.

Reguły klasyfikacji otrzymane w każdym kroku dla każdego z trzech podziałów

poprawnie opisywały 100% przykładów ze zbioru uczącego, ale różna była ich dokładność

klasyfikacji na zbiorze testowym. Wyniki uzyskanych oszacowań błędów w każdym kroku

obliczeń (dla liczby klas równej 2 i dla trzech podziałów) przedstawiono w tabl. 5.20.

Tabl. 5.20. Uzyskane oszacowania błędów klasyfikacji.

E~ -błąd E; -błąd Ew - średni Ec - błąd

podział kroki względny dla względny dla błąd względny całkowity

KLASY l KLASY 2
krok 1 0.3075 0.7640 0,5358 0,4418
krok 2 0.2826 0.5310 0,4068 0.3579

podział 1 krok 3 0.2306 0.3600 0,2953 0.2694
krok 4 0,2077 0.5360 0.3718 0.3057
krok 5 0.1889 0.5816 0,3852 0,3072
krok l 0.3608 0,6120 0.4864 0.4347
krok 2 0.2052 0,5990 0,4021 0.3245

podział 2 krok 3 0.1820 0.5400 0.3610 0.2894
krok 4 0.1887 0.5600 0.3744 0,2996
krok 5 0.2022 0.5694 0.3858 0.3128
krok 1 0.2567 0,6360 0.4463 0,3682
krok 2 0.2417 0,6950 0.4684 0.3791

podział 3 krok 3 0.2403 0.6500 0.4451 0.3632
krok 4 0.2130 0.5640 0.3885 0,3178
krok 5 0.1833 0.5784 0.3809 0.3023

Na rys. 5.19 przedstawiono zmiany średniego błędu względnego w kolejnych krokach,

a na rys. 5,20 średniego błędu całkowitego w kolejnych krokach (w zależności od wzrastającej

liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń) przy klasyfikacji przykładów testowych do

dwóch rozpatrywanych klas.
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Na powyższych rysunkach można zauważyć tendencję zmniejszania się zarówno błędu

całkowitego jak też średniego błędu klasyfikacji wraz ze wzrostem liczby przykładów

przyjmowanych do obliczeń. Różnice w oszacowaniach otrzymanych dla trzech losowych

podziałów zbioru danych zmniejszają się wraz ze wzrostem liczby przykładów i wykazują

tendencję spadkową.

Podobne tendencje zachodzą, jeśli ograniczono się przy klasyfikacji tylko do jednej

klasy, czyli rozpatrywano tylko jedną regułę klasyfikacji i przykład testowy mógł spełniać tą

regułę albo jej nie spełniać. Wyniki uzyskanych w każdym kroku oszacowań błędów

klasyfikacji do jednej klasy (dla trzech podziałów) przedstawiono w tabl. 5.21 do KLASY l, w

tabl. 5.22. do KLASY 2.

Średnie błędy względne dla obu klas znacznie różniły się pomiędzy sobą, to znaczy

błąd względny dla KLASY 2 był znacznie większy niż dla KLASY l. Związane to było m.in. z

charakterem danych, w których liczba przykładów należących do obu klas była różna i w

różnym stopniu reprezentowała daną klasę.

Zależność oszacowania błędu klasyfikacji od liczby przykładów w zbiorze uczącym

miała charakter oscylujący, z tendencją zmniejszania się wraz ze wzrostem liczby przykładów

przyjmowanych do obliczeń. Wydaje się to intuicyjnie oczywiste, że im więcej przykładów

- 104-



będzie zawierał zbiór uczący, tym utworzone na jego podstawie reguły będą bardziej

adekwatne dla klasy, której opisu poszukuje się i będąją opisywały z większą dokładnością.

TabI. 5.21. Oszacowania błędów, przy klasyfikacji do KLASY 1

średnia liczba E~ - błąd E~ - błąd Ew- średni Ec - błąd
podział kroki koniunkcji / względny dla względny dla błąd całkowity

warunków KLASY 1 KLASY 2 względny

krok l 16 / 32 0.4233 0.6920 0.5577 0.5024
krok 2 24 / 54 0.2726 0.6170 0.4448 0.3770

l krok 3 30 / 77 0.1963 0.6133 0.4048 0.3214
krok 4 41 / 112 0.2313 0.5625 0.3969 0.3301
krok 5 54 / 156 0.2277 0.6184 0.4230 0.3454
krok l 14 / 25 0.4092 0.6320 0.5206 0.4747
krok 2 23 / 50 0.2591 0.5390 0.3991 0.3439

2 krok 3 33 / 81 0.2246 0.5867 0.4056 0.3332
krok 4 42 / 112 0.2174 0.5905 0.4040 0.3288
krok 5 54 / 156 0.2345 0.6028 0.4187 0.3454
krok l 11 / 23 0.3267 0.5680 0.4473 0.3976
krok 2 26 / 57 0.3135 0.6770 0.4952 0.4236

3 krok 3 37 / 97 0.2983 0.6873 0.4928 0.4150
krok 4 45 / 122 0.2536 0.6200 0.4368 0.3630
krok 5 55 / 158 0.2337 0.6189 0.4263 0.3497

TabI. 5.22. Oszacowania błędów, przy klasyfikacji do KLASY 2

średnia liczba E~ - błąd E; - błąd E~v- średni Ec - błąd

podział kroki koniunkcji / względny dla względny dla błąd całkowity

warunków KLASY 1 KLASY 2 względny

krok l 10 / 23 0.2933 0.7600 0.5267 0.4306
krok 2 17 / 42 0.2048 0.5910 0.3979 0.3218

1 krok 3 20 / 53 0.1663 0.4093 0.2878 0.2392
krok 4 35 / 99 0.2302 0.5110 0.3706 0.3140
krok 5 43 / 132 0.2338 0.5251 0.3795 0.3216
krok 1 8 / 17 0.2942 0.5920 0.4431 0.3818
krok 2 17 / 42 0.2291 0.5650 0.3971 0.3309

2 krok 3 25 / 68 0.1997 0.4907 0.3452 0.2870
krok 4 34 / 96 0.2151 0.5460 -0.3806 0.3139
krok 5 43 / 132 0.2460 0.5148 0.3804 0.3270
krok 1 9 / 23 0.3217 0.6140 0.4678 0.4076
krok 2 18 / 50 0.2896 0.5940 0.4418 0.3818

3 krok 3 28 / 80 0.2969 0.5900 0.4434 0.3848
krok 4 31 / 99 0.2415 0.5405 0.3910 0.3307
krok 5 43 / 132 0.2340 0.5149 0.3745 0.3187
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5.3.2.6. Zaburzanie danych

Aby zaobserwować wpływ błędów występujących przy określaniu wartości cech na

uzyskiwane reguły klasyfikacji wykonano dodatkowy eksperyment obliczeniowy.

Zakładano, że cały zbiór danych medycznych dotyczących raka piersi (zawierający 286

przykładów) nie zawiera żadnych błędów i przyjmowano go za zbiór testowy. Za zbiór uczący

przyjmowano ten sam zbiór dodatkowo zaburzany w sposób losowy w zadawanej procentowo

liczbie przykładów (np. 10%, 20%, 30% dla kolejnych cech). Na jego podstawie tworzono

reguły klasyfikacji (fi = 2) a ich dokładność klasyfikacji sprawdzano na zbiorze testowym.

Taki sposób postępowania powtarzano 1800 razy dla każdej zadawanej procentowo

liczby zaburzanych przykładów, to znaczy dla każdej z dziewięciu cech dokonywano 200

zaburzeń. Uzyskane wyniki uśredniano.

W obliczeniach uwzględniano dwa kryteria. Pierwsze z nich preferowało częstsze

występowanie wartości cech w zbiorze przykładów pozytywnych z jednoczesnym rzadszym

występowaniem w zbiorze przykładów negatywnych. Drugie kryterium preferowało cechy o

mniejszej podatności na błędy występujące w danych, czyli takie, które nie były losowo

zaburzane w trakcie obliczeń. Współczynniki ważności z punktu widzenia tego kryterium były

zadawane przez użytkownika, jak również sposób zaburzania cech.

TabI. 5.23. Średni błąd całkowity Ec dla zaburzonych danych

nr zaburzanej rodzaj dla 10% danych dla 30% danych
cechy klasyfikacji zaburzonych zaburzonych

1 do KLASY 1 0.0339 0.0569
do KLASY 2 0.0568 0.1097

2 do KLASY 1 0.0313 0.0453
do KLASY 2 0.0431 0.0737

3 do KLASY 1 0.0365 0.0648
do KLASY 2 0.0602 0.1173

4 do KLASY 1 0.0326 0.0472
do KLASY 2 0.0474 0.0743

5 do KLASY 1 0.0297 0.0419
do KLASY 2 0.0443 0.0618

6 do KLASY 1 0.0307 0.0466
do KLASY 2 0.0476 0.0782

7 do KLASY 1 0.0258 0.0335
do KLASY 2 0.0375 0.0532

8 do KLASY 1 0.0337 0.0556
do KLASY 2 0.0528 0.1029

9 do KLASY 1 0.0270 0.0358
do KLASY 2 0.0372 0.0501
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Współczynniki ważności związane z cechami obliczane były w sposób automatyczny,

agregujący oba kryteria z zadawaną wagą Ul E(O,l), przyjmowano np. Ul = 0.5.

Wyniki klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego z użyciem reguł utworzonych na

podstawie przykładów zaburzonych (zaburzano 10% lub 30% przykładów pozytywnych i 10%

lub 30% przykładów negatywnych) zamieszczono w tabl. 5.23.

Dla danych nie zaburzonych, uzyskano dla reguł klasyfikacji (otrzymanych dla

parametru p= 2) względny błąd klasyfikacji dla przykładów należących do KLASY l równy

0.0149, a dla przykładów należących do KLASY 2 równy 0.0471.

Błędy klasyfikacji dla reguł utworzonych na podstawie zaburzanego zbioru danych były

tylko nieco większe, co po.twierdza przydatność zaproponowanej metody w sytuacjach

występowania błędów w zbiorze danych.

5.3.2.7. Wnioski

Zaproponowaną w rozprawie metodą (algorytm Gl) uzyskano dla zestawu danych

medycznych dotyczących raka piersi dokładności klasyfikacji porównywalne z rezultatami

otrzymanymi innymi metodami uczenia maszynowego na podstawie przykładów znanymi z

literatury.

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby przykładów przyjmowanych do obliczeń

występuje zmniejszanie się zarówno błędu całkowitego jak też średniego błędu klasyfikacji.

Zależność ta miała charakter oscylujący, z tendencją zmniejszania się wraz ze wzrostem liczby

uwzględnianych w obliczeniach przykładów. Wydaje się to intuicyjnie oczywiste, że im więcej

przykładów będzie zawierał zbiór uczący, tym utworzone na jego podstawie reguły będą

bardziej adekwatne dla klasy której opisu szukano i będąją opisywały z większą dokładnością.

Zaburzanie danych powodowało tylko niewielki wzrost względnego błędu klasyfikacji

reguł utworzonych na ich podstawie, co potwierdza przydatność zaproponowanej metody w

sytuacjach występowania błędów w zbiorze danych.

Dla zestawu danych dotyczącego raka piersi uzyskano (zarówno metodą

zaproponowanąw rozprawie jak też innymi, znanymi z literatury) niezbyt wysoką dokładność

klasyfikacji, co związane jest z bardzo trudnym typem danych medycznych. Sami lekarze nie są

bowiem w stanie wytłumaczyć, dlaczego pacjenci mający niemal identyczne wartości cech

mają różny przebieg choroby.
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5.3.3. Zestaw danych dotyczącychwyników badania limfograficznego

5.3.3.1. Opis danych

Dane medyczne dotyczące wyników badania limfograficznego zebrano w Instytucie

Onkologii Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lublianie, w Słowenii, dzięki p.p.

M.Zwitterowi i M.Soklicowi. Dane zawierają informacje dotyczące wyników badania

limfograficznego 148 pacjentów, opisanych za pomocą 18 cech oraz diagnozę klasyfikującą

pacjenta do jednej z czterech klas, opisanych poniżej.

KLASA l (2 przykłady) obejmuje pacjentów zdrowych (ang. normal),

KLASA 2 (81 przykładów) obejmuje pacjentów ze stwierdzonymi przerzutami,

KLASA 3 (61 przykładów) obejmuje pacjentów ze złośliwym chłoniakiem,

KLASA 4 (4 przykłady) obejmuje pacjentów ze zwłóknieniem węzłów.

Rozkład przykładów w klasach nie jest równomierny. Dane są kompletne i rozłączne w

klasach.

5.3.3.2. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

Zaproponowaną w rozprawie metodą wykonywano dla całego zbioru danych (148

przykładów) 70%-testy. Testy powtarzano 500 razy dla każdej klasy, a uzyskane wyniki

uśredniano. Dokładność klasyfikacji De obliczano jako podany w procentach stosunek liczby

poprawnych klasyfikacji do liczby wszystkich przykładów testowych.

Wykonano również dodatkowe obliczenia oszacowań względnych błędów klasyfikacji

do pojedyńczych klas. Ponieważ przykładów z KLASY l i KLASY 4 w zbiorze uczącym było

bardzo mało, przy tworzeniu reguł klasyfikacji uwzględniano wszystkie przykłady i

przyjmowano fi = 1.5, rei = O, a = O. Wyniki obliczeń zamieszczono w tabl. 5.24.

Przyjęto następujące oznaczenia: ąozytywne - błąd względny dla przykładów

pozytywnych (dla danej klasy), E;;gatywne - błąd względny dla przykładów negatywnych (dla

danej klasy), Ee - błąd całkowity, De - dokładność klasyfikacji w %.

TabI. 5.24. Średnie wyniki 70%-testów

KLASA dla zbioru uczącego dla zbioru testowego

De E pozytywne E negatywne E e Dew w
l 100% 0.6950 0.0001 0.0068 99.3 %
2 100 % 0.1621 0.1468 0.1551 84.5 %
3 100% 0.2164 0.1502 0.1773 82.3 %
4 100 % 0.4100 0.0148 0.0238 97.6%
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Średnia dokładność klasyfikacji przykładów należących do zbioru uczącego z użyciem

utworzonych reguł wynosiła De = 100%. Średnia dokładność klasyfikacji przykładów

należących do zbioru testowego (dla czterech rozpatrywanych klas) z użyciem reguł

otrzymanych zaproponowanąw rozprawie metodą wynosiła De = 84%.

Średnie błędy względne dla czterech rozpatrywanych klas znacznie różniły się

pomiędzy sobą, a szczególnie dla KLASY 1 i dla KLASY 4. Związane to było m.in. z

charakterem danych, w których liczba przykładów należących do tych dwóch klas była

wielokrotnie mniejsza, niż liczba przykładów z pozostałych klas.

5.3.3.3. Porównanie zaproponowanej metody Z innymi metodami znanymi z literatury

Dane dotyczące wyników badania limfograficznego były wielokrotnie testowane przez

różne systemy uczenia maszynowego na podstawie przykładów, a wyniki uzyskanych

rezultatów są dostępne w literaturze. Poniżej przedstawiono kilka z nich.

* [Michalski, Mozetic, Hong, Lavrac 1986], system AQ15 uzyskał 80% - 82% poprawnych

klasyfikacji, autorzy dokonali również estymacji opinii ekspertów i uzyskali dla nich 85%

poprawnych klasyfikacji.

* [Cestnik Konenenko, Bratko 1987], system ASSISTANT-86 uzyskał 76% poprawnych

klasyfikacji,

* [Clark, Niblett 1987], system CN2 uzyskał 82% poprawnych klasyfikacji,

* [Słowiński, Stefanowski 1995], system ID3 uzyskał 75% poprawnych klasyfikacji, system

PT (będący modyfikacją ID3 pozwalającą na otrzymywanie zredukowanego drzewa z

liśćmi o charakterze probabilistycznym) uzyskał 82.4% poprawnych klasyfikacji.

Średnia dokładność klasyfikacji z użyciem reguł otrzymanych metodą zaproponowaną

w rozprawie (program Gl) była nieco większa i wynosiła De = 84%.

5.3.3.4. Wnioski

W zestawie danych medycznych dotyczących wyników badania limfograficznego

występowało bardzo nierównomieme rozłożenie przykładów w klasach. Z medycznego

punktu widzenia zadanie to również nie było proste, reguły określone przez lekarzy uzyskały

85% poprawnych klasyfikacji.

Dla tego zestawu danych medycznych uzyskano metodą zaproponowaną w rozprawie

większe dokładności klasyfikacji niż inne metody znane z literatury uczenia maszynowego na

podstawie przykładów.
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5.4. Zastosowanie zaproponowanej metody do zadań z dziedziny medycyny

Następne trzy zbiory danych, dotyczące: raka tarczycy, choroby wieńcowej i mięsaków

tkanek miękkich, posłużyły do pokazania niektórych problemów z którymi można się zetknąć

przy stosowaniu metod uczenia maszynowego w zadaniach praktycznych.

5.4.1. Klasyfikacja chorych na raka tarczycy

5.4.1.1. Uwagi wstępne

Dane dotyczące raka tarczycy zostały opublikowane przez Nakache i Asselaina [1983].

Pochodzą one ze szpitala .Ambroise Pare w Paryżu i miały zostać zastosowane przy budowie

modelu, określającego rokowanie pacjentów chorych na raka tarczycy, to znaczy przede

wszystkim prawdopodobieństwa przeżycia przez nich określonego odcinka czasu.

5.4.1.2. Opis danych

Zbiór danych zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia 281 pacjentów operowanych

w latach 1960-1980 na raka tarczycy. Każdego pacjenta opisano za pomocą 12 cech

przedstawionych poniżej, w nawiasach podano dziedzinę cechy.

al :płeć {mężczyzna, kobieta},

a2 : wiek {poniżej 40, 40-60, 60-70, ponad 70},

a3 : histologia {dobrze_zróżnicowana, słabo_zróżnicowana},

a4 : przerzuty {tak, nie},

as: aspekty kliniczne {pojedyńczy~zek, wiele~uzków, znaczne_powiększenie}

a6 : powiększenie {jeden-płat, jedenpłatrcieśnia, cała_tarczyca},

a7 : kliniczność węzłów chłonnych {nie, tak},

ag :patologiczność węzłów chłonnych {nie, tak},

a.: syndrom uciskowy {nie, tak},

alG: inwazja {nie_ma, mała, średnia, duża},

alI: czas przeżycia w miesiącach, od operacji do śmierci lub zakończenia badań.

a12 : jaktprzeżyciacałego okresu badania lub nie.

Ze względu na strukturę tego zbioru danych, w którym:

l). 81.5% stanowiły opisy pacjentów, którzy przeżyli,

2). istniały grupy pacjentów o takich samych wartościach wszystkich cech,

3). dane były miejscami niepełne, to znaczy brak było określenia niektórych wartości,
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konieczne okazało się jego zmodyfikowanie. Polegało ono na usumęciu niektórych

przykładów i w konsekwencji doprowadziło do znacznego zmniejszenia ich liczby, pozostało

77 przykładów. Takie (być może szokujące) zmniejszenie liczby przykładów przyjmowanych

ostatecznie do obliczeń jest często spotykane dla niektórych zastosowań praktycznych.

5.4.1.3. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

Ze względu na strukturę rozpatrywanego zbioru danych wyrozruono dwie klasy

pacjentów. Do KLASY 1 zaliczono pacjentów, którzy przeżyli po zabiegu co najmniej 7 lat

(48 przykładów), do KLASY 2 tych pacjentów, którzy 7 lat nie przeżyli (29 przykładów).

Celem było znalezienie reguł klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2.

Przyjmując cały zbiór 77 przykładów za zbiór uczący, tworzono reguły klasyfikacji do

KLASY 1 i do KLASY 2. Poniżej przedstawiono reguły otrzymane dla różnych wartości reI.

fi = l, .rel = O, a = O

JEŻELI

[wiek= poniżej 40] /\ [przerzuty = nie] /\ [aspekty kliniczne = pojedyńczy_guzek] /\
/\ [SY11drom uciskowy = nie]: 0.583 u

[przerzuty = nie] /\ [pat. węzłów chłonnych = nie] /\ [inwazja = nie_ma]: 0.750 u
[wiek == 40-60] /\ [histologia = dobrze_zróżnicowana] /\ [przerzut = nie] /\

/\ [syndrom uciskowy = nie]:0.208
TO

[klasa = KLASA 1]

fi = l, .rel = O, a = O

JEŻELI

[przerzuty = tak]: 0.621 u
[syndrom uciskowy = tak] /\ [inwazja = duża]: 0.172 u
[syndrom uciskowy = tak] /\ [inwazja = średnia]: 0.241 u
[wiek == 40-60] /\ [histologia = słabo_zróżnicowana] /\

/\ [pat. węzłów chłonnych = tak]: O. 172 u
[aspekty kliniczne = wieleguzków] /\ [klin. węzłów chłonnych = tak]: 0.138

TO
[klasa = KLASA 2]

fi = l, .rel = 2, a = O

JEŻELI

[wiek == 0-40] /\ [przerzuty = nie] /\ [syndrom uciskowy= nie]: 0.583 u
[przerzuty = nie] /\[pat. węzłów chłonnych = nie] /\ [inwazja = niejna]: O. 750 u
[wiek == 40-60]. /\ [histologia = dobrze_zróżnicowana] /\ [przerzuty = nie]: 0.208

TO
[klasa = KLASA 1]

fi = l, .rel = 2, a = O

JEŻELI
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[przerzuty = tak]: 0.621 u
[~ndrom uciskowy = tak]: 0.517 u
[histologia = słabo_zróżnicowana] /\ [pat. węzłów chłonnych = tak]: 0.207 u
[aspekty kliniczne = w. guzków] /\ [klin. węzłów chłonnych = tak]: 0.138

TO
[klasa = KLASA 2].

13= 1, .rel=3, a=O

JEŻELI

[wiek == 0-40] /\ [przerzuty = nie] /\ [~ndrom uciskowy = nie]: 0.583 u
[przerzuty = nie] /\ [illWazja = nie_ma]: 0.917 u
[aspekty kliniczne = wiele_guzków] /\ [inwazja = średnia]: 0.021

TO
[klasa = KLASA 1]

13 = 1, .rel = 3, a = O

JEŻELI

[przerzuty = tak]: 0.621 u
[~ndrom uciskowy = tak]: 0.517 u
[histologia = słabo_zróżnicowana] /\ [pat. węzłów chłonnych = tak]: 0.207 u
[aspekty kliniczne = wieleguzków] /\ [klin. węzłów chłonnych = tak]: 0.138

TO
[klasa = KLASA 2].

Reguła klasyfikacji do KLASY l (reI = O) zawierała 3 koniunkcje warunków i 11

warunków łącznie, a reguła klasyfikacji do KLASY 2 zawierała 5 koniunkcji warunków i 10

warunków łącznie. Dokładność całkowita De klasyfikacji przykładów ze zbioru uczącego z

użyciem reguł otrzymanych dla rei = O, a = O, wynosiła 100%. Wraz ze wzrostem wartości

parametru rei otrzymywano coraz prostsze reguły, zmniejszała się w regułach liczba

warunków związanych z cechami mniej istotnymi dla danej klasy, przy nadal wysokiej

dokładności klasyfikacji przykładów ze zbioru uczącego z użyciem tych reguł (tabl. 5.25).

TabI. 5.25. Wyniki obliczeń dla zbioru uczącego

łączna liczba łączna liczba D~- dokładność D~- dokładność De -

rei koniunkcji warunków względnadla względna dla dokładność

warunków w w regułach KLASY 1 KLASY 2 całkowita

regułach

O 8 21 100% 100% 100%
1 8 21 100% 96.6% 98.7%
2 7 15 100% 96.6% 98.7%
3 7 13 100% 88.5 % 96.1 %

Reguły klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2 miały różną dokładność względną dla

obu klas. Widać wyraźnie, że wyższa była dokładność klasyfikacji reguły do KLASY 1, czyli
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dla pacjentów dobrze rokujących, którzy po zabiegu przeżyli ponad 7 lat. Związane było to

m.in. z charakterem danych przyjętych do obliczeń, w których liczba przykładów należących

do KLASY 1 była znacznie większa i bardziej reprezentatywna niż należących do KLASY 2.

Chcąc określić cechy mające decydujące znaczenie przy klasyfikacji do rozpatrywanych

klas określono współczynniki u(ai ) , i = 1,... ,10 (p. 3.5). Określają one udział kolejnych cech w

utworzonych regułach klasyfikacji. Współczynniki te zamieszczono w tabl. 5.26.

Tabl. 5.26. Współczynniki u(a;), i = 1,... ,10, dla reguł klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2

cecha dla reguły do KLASY 1 dla reguły do KLASY 2
ai dla reI = O dla reI = 3 dla reI = O dla reI = 3

al: płeć 0.0 0.0 0.0 0.0
a2 : wiek 0.792 0.583 0.172 0.0

a3 : histologia 0.208 0.0 0.172 0.172

a4 : przerzuty 1.542 1.500 0.621 0.621
a5 : aspekty kliniczne 0.583 0.021 0.138 0.138
a6 : powiększenie 0.0 0.0 0.0 0.0
a7 : kliniczność w.ch. 0.0 0.0 0.138 0.138

a8 : patologiczność w.ch. 0.750 0.0 0.172 0.207

ag: syndrom uciskowy 0.792 0.583 0.414 0.414

alO: inwazja 0.750 0.938 0.414 0.0

Decydujący udział w regułach klasyfikacji do KLASY l miały warunki związane z

cechąprzerzuty oraz cechami: wiek, syndrom uciskowy, inwazja, a w regułach klasyfikacji do

KLASY 2 decydujący udział miały warunki związane z cechami: przerzuty, syndrom uciskowy.

Przykładowo, do źle rokujących można zaliczyć istnienie przerzutów i syndromów

uciskowych. Dobrze rokuje młody wiek, brak przerzutów, inwazji oraz syndromów

uciskowych. Uzyskane wyniki okazały się zgodne z doświadczeniem lekarzy, co potwierdza

przydatność zaproponowanego algorytmu.

Następnie wykonano dodatkowy eksperyment obliczeniowy w którym

przeprowadzono 70%-testy, powtarzane 1000 razy. Z pełnego zbioru danych (77 przykładów)

w sposób losowy wybierano 70 % przykładów (54 przykłady) przyjmując je za zbiór uczący, a

pozostałe 30% (23 przykłady) przyjmowano za zbiór testowy. Tworzono reguły klasyfikacji

do KLASY 1 i do KLASY 2 na podstawie przykładów ze zbioru uczącego, a poprawność

klasyfikacji otrzymanych reguł sprawdzano na zbiorze testowym. Z powodu małej liczby

przykładów w zbiorze uczącym, w którym 34 przykłady należały do KLASY 1 a 20

przykładów do KLASY 2, przyjmowano do obliczeń fi = 1, reI = O, a = O. Otrzymane wyniki

uśredniano i podano w tab!. 5.27. Przyjęto następujące oznaczenia: E; oznacza błąd

całkowity, E~, E~ oznaczają błędy względne odpowiednio dla KLASY 1 i KLASY 2.
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Tab!. 5.27. Wyniki 70%-testów

średnia liczba dla zbioru uczącego dla zbioru testowego
koniunkcji /warunków

w regułach El E 2 Ee El E 2 Eew w w w
do KLASY l do KLASY 2

3.8 / 11.6 I 5.4 / 10.1 O O O 0.0394 0.1716 0.0911

Dla zestawu danych medycznych dotyczących raka tarczycy uzyskano (jako średnią z

1000 wykonanych 70%-testów) średnią dokładność klasyfikacji przykładów ze zbioru

testowego równą De = 90.9%. Dokładności względne klasyfikacji do KLASY 1 wynosiły D~

= 96.1% a do KLASY 2 wynosiły D~ = 82.8%, więc znacznie różniły się pomiędzy sobą.

Wyższa była dokładność klasyfikacji do KLASY 1, czyli dla pacjentów dobrze rokujących,

którzy po zabiegu przeżyli ponad 7 lat. Błąd względny reguł klasyfikacji do KLASY 1,

obliczony dla 1000 testów, okazał się ponad czterokrotnie mniejszy niż reguł klasyfikacji do

KLASY 2. Związane to było m.in. z charakterem danych przyjętych do obliczeń, w których

liczba przykładów należących do KLASY 1 (w zbiorze uczącym) była znacznie większa i

bardziej reprezentatywna dla tej klasy, niż przykładów należących do KLASY 2.

5.4.1.4. Wnioski

Obróbka wstępna danych medycznych dotyczących raka tarczycy, w których: 81.5%

stanowiły opisy pacjentów którzy przeżyli, istnieli pacjenci o takich samych wartościach

wszystkich cech i brak było określenia niektórych wartości cech, spowodowała znaczne

zmniejszenie liczby przykładów przyjmowanych ostatecznie do obliczeń.

Jako średnią z 1000 wykonanych 70%-testów, uzyskano średnią dokładność

klasyfikacji przykładów ze zbioru testowego równą De = 90.9%. Dokładności względne

klasyfikacji do KLASY l (D~ = 96.1%) i do KLASY 2 (D~ = 82.8%) różniły się pomiędzy

sobą, z powodu m.in. nierównomiemego rozłożenia przykładów w klasach.

W zagadnieniach praktycznych często zdarza się, że przykłady w zbiorze danych są

nierównomiernie rozłożone w klasach. Dane zawierają również grupy przykładów o takich

samych wartościach wszystkich cech, niektóre przykłady nie mają określonych niektórych

wartości itp. Obróbka wstępna danych może nieraz prowadzić do znacznego zmniejszenia

liczby przykładów. Aby otrzymywać reguły klasyfikacji o dużej i w miarę możliwości równej

dokładności klasyfikacji dla wszystkich rozpatrywanych klas, liczby przykładów

przyjmowanych do obliczeń powinny być duże i w miarę możliwości równo rozłożone w

klasach.
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5.4.2. Klasyfikacja chorych na chorobęwieńcową

5.4.2.1. Uwagi wstępne

Zbiór danych dotyczących choroby wieńcowej został zebrany na Oddziale Kardiologii

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie i miał zostać zastosowany do określenia

zależności pomiędzy wynikami badań krwi, głównie lepkości, a istnieniem choroby wieńcowej.

Badania właściwości krwi, zarówno jego składników morfologicznych jak i osocza,

odgrywają ogromną rolę jako wskaźniki diagnostyczne w takich chorobach jak np. choroby

układu krążenia, anemia, cukrzyca, nowotwory. Są one ukierunkowane przede wszystkim na

analizę składu krwi, np. poziomu cholesterolu czy też cukru. Natomiast lepkość krwi nie jest

powszechnie analizowana mimo, że stwierdzono dużą zmienność lepkości krwi w zależności

od stanu fizycznego i psychicznego ludzi, zarówno chorych jak i zdrowych. Na zmianę

lepkości wpływa wiele różnych czynników, których wzajemne powiązania nie są jeszcze

dokładnie zbadane. U pacjentów z chorobą wieńcową lepkość krwi wzrasta, głównie z

powodu zwiększonej agregacji krwinek, obserwuje się także malenie poziomu fibrynogenu i

lepkości osocza, [Dintenfas 1969], [Dintenfas, Seaman 1981]. Podwyższoną lepkość krwi

zaobserwowano także u pacjentów zdrowych w stanach stresów i u osób palących. Badania

ostatnich lat wykazały, że na trwałość zawiesiny jaką jest krew, mają także wpływ ujemne

ładunki elektryczne w krwinkach czerwonych i plazmie. Nosicielem tych ładunków jest kwas

sialowy. Powiązania kwasu sialowego z innymi parametrami reologicznymi, a w szczególności

jego wpływ na lepkość krwi nie są dotychczas dokładnie poznane.

5.4.2.2. Opis danych

Badania zostały przeprowadzone na Oddziale Kardiologii Centralnego Szpitala

Klinicznego MSW w Warszawie i dotyczyły pomiarów 12, cech charakteryzujących

właściwości przepływu krwi. Pomiary przeprowadzono w grupie pacjentów po stwierdzonym

zawale serca oraz w grupie pacjentów zdrowych. Dokładniejszy opis zadania i analizę

statystyczną danych można znaleźć w pracy [Kowalska, Rdzanek, Szkatuła 1991]. Każdy

przykład został opisany cechami przedstawionymi poniżej.

al' az' a3 : Ikl, Ik2, Ik3 - lepkości krwi mierzone przy trzech różnych prędkościach

ścinania (dużej 230/s, średniej 23/s, małej 1.15/s) w jednostkach cP.

a4,aS : /pl, /p2 -lepkości plazmy mierzone przy różnych prędkościach ścinania (230/s i

23/s) w jednostkach cP.

a6 : agr. - stopień agregacji krwinek czerwonych,

a7 : fil. - zdolność krwinek do zmiany kształtu,
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ag : fib. - poziom fibrynogenu w osoczu krwi w mg%,

a9 : ht. - hematokryt, czyli stężenie krwinek czerwonych w %,

alO: sas - kwas sialowy nadający ładunki elektryczne surowicy,

alI: sak - kwas sialowy nadający ładunki elektryczne krwinkom,

a12 : ph - kwasowość krwi w pR.

oraz cechą określającąistnienie choroby wieńcowej.

Dysponowano wynikami badań krwi 30 mężczyzn z chorobą wieńcową, po

stwierdzonym zawale serca (KLASA 2), wynikami badań krwi 30 mężczyzn zdrowych

(KLASA i), oraz 30 testowymi wynikami badań krwi. W tabl. 5.28 przedstawiono

przykładowewyniki pomiarów dla pacjenta zdrowego i dla pacjenta chorego.

Tabl. 5.28. Przykładowe dane dwóch pacjentów

cecha pacjent nr 9 pacjent nr 10
(chory) (zdrowy

lki 4.42 4.99
Ik2 7.90 7.20
Ik3 16.00 15.00
lpl 1.64 1.35
Ip2 2.80 1.50
aw 2.22 2.25
,fil 46.40 17.40
fib 279.00 330.40
ht 45.00 45.00

sas 0.059 0.077
sak 0.056 0.057
ph 7.348 7.367

Na podstawie wyników badań krwi nowego pacjenta chciano prognozować u niego

istnienie choroby wieńcowej.

Ze względu na wymagania rozpatrywanej metody uczenia maszynowego na podstawie

przykładów, konieczne było ograniczenie liczby wartości które może przyjmować każda

cecha, czyli przejście z zadania ciągłego na skończone zadanie dyskretne. Zastosowane

wnioskowanie statystyczne pozwoliło na uzyskanie dla każdej cechy jej wartości średniej i

odchylenia standardowego w grupie pacjentów zdrowych [Kowalska, Rdzanek, Szkatuła

1991]. Korzystając z nich, pogrupowano wartości przyjmowane przez każdą cechę i grupy te

przyjęto do obliczeń jako dziedzinę każdej cechy.

W tabl. 5.29 podano dokonanądyskretyzacjędziedzin cech ilościowych. Dla dziesięciu

cech przyjęto dziedzinę zawierającą 3 wartości,a dla cech: sas i sak (zgodnie z sugestią

lekarza) przyjęto dziedzinę zawierającą4 wartości.
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TabI. 5.29. Dyskretyzacja dziedzin cech ilościowych

cecha wartość l wartość 2 wartość 3 wartość 4
lkl < 3.8 [3.8,4.3] > 4.3
Ik2 < 3.5 [5.7,6.7] > 6.7
lk3 < 13 [13, 16] > 16
lpl < 1.3 [1.3,1.5] > 1.5
Ip2 < 1.5 [1.5,1.9] > 1.9
aw < 1.7 [1.7,2] >2
fil < 14.5 [14.5,2.3] > 22.3
fib < 212 [212,298] > 298
ht <42 [42,46] >46
sas <0.06 [0.06, 0.07] [0.07, 0.08] > 0.08
sak <0.06 [0.06, 0.07] [0.07, 0.08] > 0.08
ph < 7.3 [7.3, 7.35] > 7.35

5.4.2.3. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

Stosując implementację zaproponowanej w rozprawie metody G l tworzono reguły

klasyfikacji do KLASY 1 (pacjentów zdrowych) i do KLASY 2 (pacjentów ze stwierdzoną

chorobą wieńcową), na podstawie przykładów należących do zbioru uczącego (60

przykładów). Poprawność klasyfikacji tak otrzymanych reguł sprawdzano na zbiorze testowym

(30 przykładów).

W tabI. 5.30 podano liczbę koniunkcji warunków tworzących utworzone reguły i

uzyskaną dla nich dokładność klasyfikacji, w zależności od przyjmowanego do obliczeń

parametru reI.

TabI. 5.30. Wyniki obliczeń dla różnych wartości parametru rei

liczba koniunkcji warunków liczba warunków De -
reI w regule w regule dokładność

do KLASY l/do KLASY 2 do KLASY l/do KLASY 2 klasvfikacji
rei = O 14 / 19 38 / 54 85.3 %
reI = l 15 / 18 32 / 38 96.7%
rei = 2 13 / 17 26 / 33 96.7%
reI = 3 9 / 15 17 / 32 76.7%

Dla reguł utworzonych przy warunku reI = 1 i reI = 2 uzyskano największą dokładność

klasyfikacji, równą 96.7%. W tym przypadku, poprawnie klasyfikowano 29 przykładów

testowych a tylko dla 1 przykładu klasyfikacja była błędna.
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Poniżej przedstawiono przykładowe reguły klasyfikacji otrzymane dla różnych wartości

parametru re/.

fi = 1.5, .rel = O, a = O, reguła zawiera 14 koniunkcji warunków i 38 warunków łącznie,

JEŻELI

[!Pl = 1.3-1.5] /\ [sas = 0.06-0.07]: 0.2333 u
[lk3 = ponad 16] /\ [fib = 212-298] /\ [sak= 0.07-0.08]: 0.1667 u
[!P2 = 1.5-1.9] /\ [fib = 212-298] /\ [sas == 0.07-0.08]: 0.1667 u
[lk3 == ponad 16] /\ [agr = ponad 2] /\ [fil = ponad 22.3] /\

/\ [sas == poniżej 0.06]: 0.1333 u
[!Pl == 1.3-1.5] /\ [sas == 0.07-0.08]: 0.1333 u
[fib == ponad 298] /\ [ht == ponad 46]: 0.1000 u
[sas == ponad 0.08] /\ [sak== poniżej 0.06]: 0.1000 u
[!P2 == 1.5-1.9] /\ [sas == 0.06-0.07] /\ [ph == poniżej 7.3]: 0.1000 u
[lk3 == ponad 16] /\ [!Pl == 1.3-1.5] /\ [sas == powyżej 0.08]: 0.0667 u
[fil == ponad 22.3] /\ [fib == 212-298] /\ [sas == 0.06-0.07] /\ [ph == 7.3-7.35]: 0.0667 u
[fib == poniżej 212] /\ [ht == ponad 46]: 0.0333 u
[!Pl == poniżej 1.3] /\ [ht == ponad 46]: 0.0333 u
[agr== 1.7-2] /\ [ht==ponad46] /\ [sas==poniżej 0.06]: 0.333 u
[lkl == 3.8-4.3] /\ [fil == ponad 22.3] /\ [fib = 212-298]: 0.0333

TO
[klasa == KLASA l].

fi == 1.5, .rel = O, a = O, reguła zawiera 19 koniunkcji warunków i 54 warunki łącznie,

JEŻELI

[lkI = ponad 4.3] /\ [lk3 == 13-16] /\ [!P2 == ponad 1.9]: 0.3000 u
[!P2 ==ponad 1.9] /\ [fib ==ponad298] /\ [ht==42-46]: 0.2667 u
[lk3 == 13-16] /\ [!P2 == ponad 1.9] /\ [ph == 7.3-7.35]: 0.2000 u
[lk3 == 13-16] /\ [!P2 = ponad 1.9] /\ [fib == ponad 298]: 0.1667 u
[!Pl == ponad 1.5] /\ [ht == 42-46] /\ [sak == 0.06-0.07]: 0.1333 u
[!Pl ==ponad 1.5] /\ [agr== 1.7-2] /\ [ht==42-46]: 0.1333 u
[lk3== 13-16] /\ [sas==poniżej 0.06]: 0.1333 u
[fib == ponad 298] /\ [sak == 0.07-0.08]: 0.1000 u
[lk3 ==ponad 16] /\ [!P2 ==ponad 1.9] /\ [sak==0.07-0.08]: 0.1000 u
[!Pl ==ponad 1.5] /\ [fi b ==212-298] /\ [sak==0.06-0.07]: 0.1000 u
[!Pl == ponad 1.5] /\ [sas ==0.06-0.07] /\ [ph == ponad 7.35]: 0.1000 u
[!Pl == ponad 1.5] /\ [fib == ponad 298] /\ [sas ==0.06-0.07] /\

/\ [ph == ponad 7.35]: 0.0667 u
[lk3 == poniżej 13] /\ [!P2 == ponad 1.9]: 0.0333 u
[!P2 == ponad 1.9] /\ [agr == 1.7-2] /\ [sas == 0.07-0.08]: 0.0333 u
[lk2 == 5.7-6.7] /\ [!P2 == ponad 1.9]: 0.0333 u
[!Pl ==ponad 1.5] /\ [!P2 == 1.5-1.9] /\ [ht == ponad 46] /\ [ph == 7.3-7.35]: 0.0333 u
[lk3 == 13-16] /\ [sas == ponad 0.08] /\ [ph == poniżej 7.3]: 0.0333 u
[fib == poniżej 212] /\ [sas == 0.07-0.08]: 0.0333 u
[fil == 14.5-22.3] /\ [ht == 42-46] /\ [sas == poniżej 0.06]: 0.0333

TO
[klasa == KLASA2].
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fi = 1.5, .reI= 2, a = O, reguła zawiera 13 koniunkcji warunków, 26 warunków łącznie,

JEŻELI

[!Pl = 1.3-1.5] /\ [sas = 0.06-0.07]: 0.2333 u
[Ik3 = ponad 16] /\ [!Pl = 1.3-1.5]: 0.2333 u
[!P2 = 1.5-1.9] /\ [sas = 0.07-0.08]: 0.2000 u
[fib = 212-298] /\ [sak = 0.07-0.08]: 0.1667u
[Ik3= ponad 16] /\ [sas = poniżej 0.06] /\ [ph = ponad 7.35]: 0.1667 u
[fib = ponad 298] /\ [ht = ponad 46]: 0.1000 u
[sas = ponad 0.08] /\ [sak= poniżej 0.06]: 0.1000 u
[sas = 0.06-0.07] /\ [ph = 7.3-7.35]: 0.1000 u
[sas = 0.06-0.07] /\ [ph = poniżej 7.3]: 0.1000 u
[fib = poniżej 212] /\ [ht= ponad 46]: 0.033 u
[!Pl = poniżej 1.3]: 0.0333 u
[agr = 1.7-2] /\ [ht = ponad 46]: 0.333 u
[lkl = 3.8-4.3] /\ [Ik3 = 13-16]: 0.0333

TO
[klasa = KLASY l].

fi = 1.5, .rel = 2, a = O, reguła zawiera 17 koniunkcji warunków, 33 warunki łącznie.

JEŻELI

[lk3 = 13-16] /\ [!P2 = ponad 1.9]: 0.3333 u
[!P2 = ponad 1.9] /\ [fib = ponad 298]: 0.3000 u
[!P2 = ponad 1.9] /\ [sas = 0.07-0.08]: 0.3000 u
[!Pl = ponad 1.5] /\ [sak= 0.06-0.07]: 0.2000 u
[lk3 = 13-16] /\ [sas = poniżej 0.06]: 0.1333 u
[lkl = 3.8-4.3]: 0.1000 u
[!P2 = ponad 1.9] /\ [sak = 0.06-0.07]: 0.1000 u
[!Pl ~ ponad 1.5] /\ [fib = ponad 298] /\ [sas = 0.06-0.07]: 0.1000 u
[agr=: 1.7-2]: 0.1000 u
[sak= 0.06-0.07] /\ [ph=7.3-7.35]: 0.1000u
[fib = ponad 298] /\ [sak= 0.07-0.08]: 0.1000 u
[!Pl = ponad 1.5] /\ [sas = 0.06-0.07] /\ [ph=ponad 7.35]: 0.1000 u
[sak = 0.06-0.07] /\ [ph = poniżej 7.3]: 0.1000 u
[fil = .14.5-22.3] /\ [sas = poniżej 0.06]: 0.0667 u
[ht= ponad 46] /\ [ph=7.3-7.35]: 0.0333 u
[fib = poniżej 212]: 0.0333 u
[lk3 = 13-16] /\ [ph = poniżej 7.3]: 0.0333

TO
[klasa = KLASA 2].

Następnie, dla każdej cechy a, wyznaczano współczynniki u(ai ) , określające udział

warunków związanych z tą cechą w regule do KLASY l i KLASY 2 (p. 4.4). Dla reguły

Rw =C~:q(C~)u.·.u C~:q(C~), gdzie q(C~), ...,q(C~) były współczynnikami ważności

kolejnych koniunkcji warunków w regule, określono współczynniki u( ai ) , i = l, ...,K w

następujący sposób
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L

u(aż ) = L L SD([aż = vż* 1 C~),
ż* Ed; 1'=1

gdzie SD([a.=v.*]'Ck)={q(C~) gdy [aj = v,,,] wystepuje w C~ .'
l l O gdy [aż =vż* ] nie wystepuje w C~

Wyznaczone współczynniki u(aż ), i = 1,...,12, dla reguł klasyfikacji do KLASY l i

KLASY 2 przy warunku rei = Oi rei = 2 podano w tabl. 5.31.

Tabl. 5.31. Współczynniki u(aż ) , i = 1,...,K, dla reguł klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2

cecha dla reguły do KLASY l dla reguły do KLASY 2

aż dla rei = O dla rei = 2 dla rei = O dla rei = 2

lkl 0.033 0.033 0.300 0.100
Ik2 0.0 0.0 0.033 0.0
Ik3 0.367 0.533 0.967 0.500
lpl 0.467 0.600 0.533 0.400
Ip2 0.267 0.200 1.167 1.033
a~r 0.167 0.033 0.133 0.100
fil 0.233 0.0 0.033 0.067
,[ib 0.567 0.600 0.733 0.533
ht 0.200 0.167 0.567 0.033
sas 1.033 0.900 0.533 0.700
sak 0.267 0.267 0.333 0.533
ph 0.167 0.367 0.433 0.300

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że decydującą rolę jako wskaźniki diagnostyczne

w chorobie wieńcowej mają: zawartość kwasu sialowego w surowicy (sas), poziom

fibrynogenu w osoczu (fib.), stopień agregacji krwinek czerwonych (agr.), lepkości plazmy

(lp l, /P2) oraz lepkość krwi mierzona przy małej prędkości ścinania (lk3). Najmniejszy wpływ

ma lepkość krwi mierzona przy dużej i średniej prędkości ścinania (lkl, Ik2) oraz zdolność

krwinek do zmiany kształtu (fil.). Przykładowo, źle rokują duże lepkości plazmy (/P2 > 1.9,

/pl > 1.5), a dobrze rokuje mała lepkość plazmy (lp ł < 1.5).

5.4.2.4. Wnioski

W zadaniu klasyfikacji chorych na chorobę wieńcową uzyskano wysoką, równą 96.7%

dokładność klasyfikacji z użyciem utworzonych reguł.

Wyznaczone reguły klasyfikacji pozwoliły określić cechy decydujące jako wskaźniki

diagnostyczne, które okazały się zgodne z doświadczeniem lekarzy, [Dintenfas 1969, 1981].
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5.4.3. Rokowanie w przypadku mięsaków tkanek miękkich

5.4.3.1. Uwagi wstępne

Dla chorych z mięsakiem tkanek miękkich określenie odpowiednich i najbardziej

istotnych czynników rokowniczych, które mogą sugerować konieczną rozległość skutecznej

operacji oraz sposobów dalszego leczenia ciągle pozostaje w centrum zainteresowania chirurgii

onkologicznej. W ciągu ostatnich lat dokonał się postęp w ocenie rokowania u chorych,

głównie za sprawą dokładniejszej analizy klinicznej i morfologicznej. Ciągle aktualna pozostaje

sprawa poszukiwań innych, nowych zmiennych rokowniczych oraz bada się przydatność

nowych metod dla oceny istotnego związku tych zmiennych z wynikami leczenia i czasem

przeżycia. Od stycznia 1950 r. do grudnia 1984 r. operowano w Klinice Chirurgicznej

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 267 chorych na mięsaki

tkanek miękkich, z zamiarem wykonania operacji radykalnej i intencją wyleczenia. Wszyscy

chorzy przebyli podobne, rutynowe badania przedoperacyjne: zebranie wywiadów, badania

przedmiotowe i laboratoryjne. Informacje te jak i szczegóły postępowania diagnostycznego i

leczenia zostały skompletowane w 1986 r. na podstawie historii chorób przez docenta

Włodzimierza Rukę. Zawierały one szereg czynników prognostycznych wybranych przez

niego na podstawie danych z piśmiennictwa i badań własnych, które potencjalnie mogłyby

mieć związek z rokowaniem. Dokładne informacje dotyczące medycznych aspektów

omawianych zagadnień znajdują się w pracy [Ruka 1988].

Po analizie statystycznej danych oraz konsultacji z doc. Ruką wybrano z nich te, które

mają dominujące znaczenie w rokowaniu i jednocześnie są najbardziej wiarygodne (29 cech).

Znalazły się w nich dane demograficzne, np. wiek, płeć itp, informacje oparte na wywiadach

chorobowych i wynikach badania przedmiotowego oraz informacje charakteryzujące samą

operację i przebieg okresu zdrowienia.

5.4.3.2. Opis danych

Zbiór danych przykładów opisany został za pomocą następujących cech, w nawiasach

podano dziedzinę każdej cechy [Szkatuła 1990].

al: płeć pacjenta, {M - mężczyzna, K - kobieta},

az : wiek pacjenta w latach, {co najwyżej 20, 20-40, 40-60, 60-70, ponad 70}

a3 : stosowanie radioterapii przed badaniem w Instytucie, {T - tak, N - nie}

a4 : stosowanie chemioterapii przed badaniem w Instytucie, {T- tak, N- nie},

as: względny przyrost guza w czasie, czyli iloraz wielkości guza (w cm.) l czasu

trwania choroby liczonego od daty pierwszych objawów (w oparciu o wywiady
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zebrane od chorego), do daty definitywnej operacji wykonanej w Instytucie (w

miesiącach), {większy lub równy l, mniejszy od l},

a6 : rodzaj nowotworu, {l - powierzchniowy, 2 - głęboko zanurzony, 3 - brak

danych},

a7 : przenikanie kości, dużych naczyń, nerwów, {T - tak, N - nie},

as: wystąpienie powikłań lokalnych węzłów chłonnych, {T - tak, N - nie},

a.: typ nowotworu, {pierwotny, wznowa miejscowa} ,

a l O: urruejscowterne nowotworu, {tułów, głowa i szyja, ręka, noga},

alI: największy rozmiar nowotworu mierzony w centymetrach, określony podczas

przyjęcia chorego do Kliniki. Zgodnie z podziałem stosowanym przez AJC i UlCC

podzielony na dwie kategorie: mniejszy od 5 cm. oraz większy od 5 cm.

{mniejszy lub równy 5, większy od 5},

a12 : stwierdzenie miejscowo wieloogniskowego wzrostu nowotworu w badaniu

fizykalnym i/lub potwierdzonego badaniem patologicznym preparatów

operacyjnych, {T - tak, N - nie},

a13 : występowanie nacieczenia nowotworowego i/lub owrzodzenia, {T - tak, N - skóra

i tkanka podskórna bez zmian lub skóra nad guzem napięta, czasami lśniąca lub ze

zmianami zanikowymi; skóra przesuwalna względem głębiej położonego guza} .

a14 : ocena stopnia zaawansowania nowotworu wg Ennekinga, {A - oznacza lA i IIA,

B - oznacza IB i IIB, III - oznacza występowanie przerzutów w momencie

rozpoczęcia leczenia},

a15 : rodzaj operacji, {A - amputacja, R - resekcja miejscowa},

a16 : rodzaj marginesu chirurgicznego podczas zabiegu, {brzeżny - poniżej l cm.

tkanek nienacieczonych wokół usuniętego guza, szeroki - ponad l cm. grubości

prawidłowych tkanek usuniętych z guzem},

a17 : uszkodzenie guza w trakcie operacji, {T- tak, N- nie},

a18 : powikłania gojenia rany pooperacyjnej, {N - bez powikłań, 3+4, 5+6 -

wystąpienie powikłań, brak danych},

a19 : wystąpienie gorączki ponad 38 C przez co najmniej dwie doby w okresie

pooperacyjnym, {T - tak, N - bezgorączkowy okres zdrowienia lub gorączka nie

przekraczała 38° C lub trwała tylko jedną dobę},

a20 : typ mięsaka określany po operacji, {l + 9, 2, 3, 4, 5 + 6, 10, 8 + 12 + 13 + 14,

l6,17+l8},

a21 : stopnie złośliwości histologicznej guza, {Gl - niski stopień, G2, G3 - wysoki

stopień złośliwości, brak danych},

a22 : stopnie zaawansowania klinicznego wg AJC, {la, Ib, Ila, Ilb, lIla, IIIb, IIIc, IVa,

IYb},

a23 : zastosowanie chemioterapii w okresie pooperacyjnym, {T - tak, N - nie},
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aZ4 : lokalne nawroty po pierwszym zabiegu, {T - tak, N - nie},

aZ5 : czas podany w miesiącach od daty pierwszego zabiegu, do daty wystąpienia oznak

lokalnych nawrotów po zabiegu, lub daty ostatniej obserwacji przy braku

nawrotów, {w miesiącach},

aZ6 : wystąpienie odległych przerzutów, {T - tak, N - nie},

aZ7 : czas podany w miesiącach, od daty pierwszego zabiegu, do daty wystąpienia

odległych przerzutów lub daty ostatniej obserwacji przy braku przerzutów,

{w miesiącach} ,

aZ8 : stan pacjenta w czasie ostatniej obserwacji, {l - pacjent umarł na raka, 2 - pacjent

umarł z innych powodów, 3 - pacjent żyje bez przerzutów, 4 - pacjent żyje z

przerzutami},

aZ9 : czas podany w miesiącach od daty pierwszego zabiegu do daty śmierci lub ostatniej

obserwacji, {w miesiącach} .

Do opisu przykładów wybrano ostatecznie te cechy, których określenie możliwe jest do

momentu wykonania zabiegu chirurgicznego i nie obejmuje charakterystyki dalszego okresu

zdrowienia, czyli nie brano pod uwagę zastosowanie lub nie zastosowanie chemioterapii w

okresie pooperacyjnym, obserwacji lokalnych nawrotów po pierwszym zabiegu i ewentualnego

wystąpienia odległych przerzutów. Takie zawężenie cech do 22 związane było z

oczekiwaniem uzyskania reguł klasyfikacji, które mogłyby być pomocne w okresie

pooperacyjnym i sugerowałyby w przypadku złego rokowania włączenie do leczenia

chemioterapię.

Przed rozpoczęciem obliczeń zbiór danych poddano analizie i dokonano eliminacji,

związanej z faktem, że

l). część chorych stracono z obserwacji,

2). część chorych zmarła z innych przyczyn, bez wznowy miejscowej lub innych

objawów czynnego procesu nowotworowego,

3). czas obserwacji był zbyt krótki, przy jednoczesnym braku wznowy miejscowej,

4). występowały braki w określeniu wartości niektórych cech.

Ostatecznie, ograniczono się do grupy 238 chorych opisanych za pomocą 22 cech.

Zbiór danych podzielono na dwie rozłączne klasy.

Do KLASY 1 zaliczono tych pacjentów, których czas przeżycia od momentu

wykonania radykalnej operacji w Instytucie nie przekroczył 2 lat (95 przykładów), do KLASY

2 zaliczono pacjentów z czasem przeżycia ponad 2 lata (143 przykładów).

Wyróżnienie warunków charakteryzujących grupę pacjentów o złych rokowaniach

dałoby podstawę do zastosowania u nich pooperacyjnej chemioterapii uzupełniającej. Naszym

celem było więc określenie reguł, pozwalających prognozować czas przeżycia pacjenta po

dokonanej operacji.
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5.4.3.3. Wyniki obliczeń zaproponowanąw rozprawie metodą

Stosując program G l tworzono na podstawie przykładów ze zbioru uczącego reguły

klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2, powtarzając 500 razy 70%-testy. Poprawność

klasyfikacji tak otrzymanych reguł sprawdzano na zbiorze testowym. Otrzymane wyniki

uśredniano a uzyskane błędy klasyfikacji podano w tabI. 5.32.

TabI. 5.32. Wyniki 70%-testów

De - dokładność E~~ - błąd E~ - błąd E; - błąd De - dokładność

klasyfikacji na względny dla względny dla całkowity klasyfikacji na
zbiorze uczącym KLASY 1 KLASY 2 zbiorze testowym

100% 0.4199 0.2454 0.3142 68.6 0/0

Uzyskano w tym przypadku średnią dokładność klasyfikacji 68.6% przykładów ze

zbioru testowego. Dokładność reguły klasyfikacji do KLASY 2 była znacznie większa niż do

KLASY 1, to znaczy znacznie trudniej było określić regułę klasyfikacji dla pacjentów źle

rokujących, których czas przeżycia od momentu wykonania radykalnej operacji w Instytucie

nie przekroczył 2 lat.

Aby określić, które warunki mają decydujące znaczenie przy klasyfikacji z użyciem

utworzonych reguł, wyznaczono współczynniki określające udział kolejnych cech aż w

regułach klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2 (dla rel = Oi rel = 3), oznaczone u( aż), dla i =

1,...,22. Współczynniki te, określające udział kolejnych cech w regułach klasyfikacji do

KLASY 1 podano w tabI. 5.33, a w regułach klasyfikacji do KLASY 2 podano w tabI. 5.34.

Jak widać, decydujący udział w regułach klasyfikacji do KLASY l miały warunki

związane z cechami: a2, as, aIS' alg, a20 , a22 (dla rel = O), oraz związane z cechami as, aIS'

a20 (dla rel = l i rel = 3).

Decydujący udział w regułach klasyfikacji do KLASY 2 miały warunki związane z

cechami: a2, aZ4' aZ6' alg, a20 , a22 , (dla rei = O), cechami: as, aZ4' al6, a20 , a22 (dla rel = l),

oraz cechami: alO' al4, a20 , a22 (dla rel = 3).
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TabI. 5.33. Współczynniki u(aź ) , i = 1,...,22, dla reguł klasyfikacji do KLASY l

cechy re! = O, a = O re! = l, a = 3 re! = 3, a = 3

al 0.284 0.095 0.042

a 2 0.568 0.105 0.084

a 3 0.032 0.0 0.0

a 4 0.021 0.0 0.0

as 0.411 0.484 0.400
a6 0.0 0.0 0.0
a7 0.0 0.053 0.0

as 0.084 0.053 0.042
a 9 0.084 0.053 0.063

alO 0.200 0.053 0.0

~1 0.063 0.105 0.53
a l 2 0.021 0.0 0.0
a l 3 0.074 0.063 0.0
a 14 0.221 0.200 0.358

aIS 0.737 0.558 0.463
a l 6 0.189 0.221 0.074
a l 7 0.126 0.053 0.105

aIS 0.411 0.158 0.158
a l 9 0.126 0.221 0.147
a 20 0.653 0.526 0.558
a 21 0.168 0.0 0.0
a 22 0.644 0.179 0.337
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TabI. 5.34. Współczynniki u(ai ) , i = 1,...,22, dla reguł klasyfikacji do KLASY 2

cechy reI = O, a = O reI = 1, a = 3 reI = 3, a = 3

al 0.133 0.259 0.189
a2 0.413 0.168 0.217
a3 0.049 0.049 0.077
a4 0.028 0.028 0.028

as 0.140 0.392 0.049
a6 0.063 0.0 0.140
a7 0.007 0.0 0.0

ag 0.049 0.0 0.0
a9 0.133 0.0 0.0
alO 0.294 0.252 0.308
a Il 0.070 0.056 0.056

~2 0.070 0.056 0.084
al3 0.182 0.091 0.0
a l 4 0.545 0.510 0.413

aIS 0.266 0.105 0.035
a l 6 0.322 0.336 0.224
al7 0.070 0.0 0.035

alg 0.350 0.147 0.287
a l 9 0.105 0.098 0.035
azo 0.434 0.406 0.322
aZI 0.217 0.217 0.217
a22 0.629 0.490 0.615

Poniżej przedstawiono dla wybranych reguł klasyfikacji do KLASY 1 i KLASY 2

udział warunków związanych ze wszystkimi wartościami jakie przyjmowały kolejne cechy w

regułach. Pozwalały one określić warunki charakteryzujące grupę pacjentów o złych i dobrych

rokowaniach i ocenić otrzymane reguły z punktu widzenia zgodności z doświadczeniem

lekarzy.

Udział warunków związanych ze wszystkimi wartościami jakie przyjmują kolejne cechy

w regule klasyfikacji do KLASY 1 (źle rokującej) dla reI = l przedstawiono poniżej. Warunki

nie występujące w regule zostały dla uproszczenia pominięte.

al: płeć pacjenta, [al = M]: 0.095,

a2 : wiek pacjenta w latach, [a2 = 20-40]: 0.105,

a3 : stosowanie radioterapii,

a4 : stosowanie chemioterapii,

as: względny przyrost guza w czasie, [aj = większy lub równy l]: 0.484,

a.: rodzaj nowotworu,
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a7 : przenikanie kości, dużych naczyń, nerwów, [c, = T]: O.053,

ag: wystąpienie powikłań lokalnych węzłów chłonnych, [ag = T]: O.053,

a.: typ nowotworu, [a9 = pierwotny]: 0.053,

ala: umIeJSCOWIenIe nowotworu, [ala = noga]: 0.053,

alI: największyrozmiar nowotworu Wcm. [alI = mniejszy lub równy 5]: 0.105,

a12 : stwierdzenie miejscowo wieloogniskowego wzrostu nowotworu,

a13 : występowanie nacieczenia nowotworowego i/lub owrzodzenia, [a13 = T]: 0.063,

a14 : ocena stopnia zaawansowania nowotworu wg Ennekinga, [a14 = III]: 0.200,

a15 : rodzaj operacji, [aI 5 = A]:0.558,

a16 : rodzaj marginesu chirurgicznego podczas zabiegu, [a16 = brzeżny]: 0.221,

a17 : uszkodzenie guza w trakcie operacji, [a17 = T]: 0.053,

a18: powikłania gojenia rany pooperacyjnej, [alg= 3+4]: 0.116, [aI8= 5+6]: 0.042,

a19 : wystąpienie gorączki, [a19 = T]: 0.147, [a19 = N]: 0.074,

a20 : typ mięsaka określany po operacji, [a20 = 1+9]:0.389, [a20 = 10]:0.137,

a21 : stopnie złośliwości histologicznej guza,

a22 : stopnie zaawansowania klinicznego, [a22 = IIb]: 0.095, [a22 = Illb]: 0.084.

Udział warunków związanych ze wszystkimi wartościami jakie przyjmują cechy W

regule klasyfikacji do KLASY 2, dobrze rokującej, (dla rei = 1), przedstawiono poniżej.

Warunki nie występujące w regule zostały dla uproszczenia pominięte.

al: płeć pacjenta, [al = M]: 0.077, [al = K]: 0.182,

a2 : wiek pacjenta w latach, [a2 = co najwyżej 20]: 0.105, [a] = ponad 70]: 0.063,

«; stosowanie radioterapii, [a3 = T]: 0.049,

a4 : stosowanie chemioterapii, [a4 = T]: 0.028,

a5 : względny przyrost guza w czasie, [as = mniejszy od 1]: 0.392,

a6 : rodzaj nowotworu,

a7 : przenikanie kości, dużych naczyń, nerwów,

ag: wystąpienie powikłań lokalnych węzłów chłonnych,

a9 : typ nowotworu,

ala: umiejscowienie nowotworu, [ala = tułów]: 0.049, [ala = głowa i szyja]: 0.035,

[ala = ręka]: 0.119, [ala = noga]: 0.053,

au: największy rozmiar nowotworu w cm., [al1 =mniejszy lub równy 5]: 0.056,

al Z : stwierdzenie miejscowo wieloogniskowego wzrostu nowotworu, [al Z = T]: 0.056,

a13 : występowanie nacieczenia nowotworowego i/lub owrzodzenia, [a13 = N]: 0.091,

a14 : ocena stopnia zaawansowania nowotworu, [a14 =A]: 0.378, [a14 =B]: 0.133,

a15 : rodzaj operacji, [a15 = L]: 0.105,

a16 : rodzaj marginesu chirurgicznego podczas zabiegu, [a16 = szeroki]: 0.366,
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aI 7 : uszkodzenie guza w trakcie operacji,

a18 : powikłania gojenia rany pooperacyjnej, [aI 8=N]: 0.056, [aI 8= 3+4]: 0.091,

aI 9 : wystąpienie gorączki, [aI 9 = N]: 0.098,

aza: typ mięsaka, [aza = 2]:0.091, [aza = 5+6]:0.098, [a2a= 8+12+ 13+14]: 0.182,

[aza = 17+18]: 0.035.

aZI : stopnie złośliwości histologicznej guza, [a2I = Gl]: 0.217,

a2Z: stopnie zaawansowania klinicznego, [a2Z= IIa]: 0.301, [a22 = IIb]: 0.189.

Przedstawione warunki charakteryzują grupy pacjentów o złych (KLASA 1) i dobrych

rokowaniach (KLASA 2), które okazały się zgodne z doświadczeniem lekarzy [Ruka 1988].

Przykładowo, do gorzej rokujących można zaliczyć: chorych mężczyzn, guzy o

względnym przyroście w czasie większym lub równym l, występowanie przerzutów w

momencie rozpoczęcia leczenia, wykonanie amputacji, brzeżny margines chirurgiczny podczas

zabiegu, wystąpienie gorączki w okresie pooperacyjnym itd.

Lepiej rokują: względny przyrost guza w czasie mniejszy od l, niski stopień jego

zaawansowania, umiejscowienie nowotworu na kończynie górnej, radykalny margines

chirurgiczny podczas zabiegu itd.

5.4.3.3. Wnioski

Reguły klasyfikacji otrzymane dla danych dotyczących mięsaków tkanek miękkich

zostały poddane weryfikacji przez lekarza i zyskały jego dobrą ocenę. Warunki

charakteryzujące grupę pacjentów o złych i dobrych rokowaniach okazały się zgodne z

doświadczeniem lekarzy [Ruka 1988].

Uzyskana niezbyt wysoka dokładność klasyfikacji, ok. 69%, związana jest z bardzo

trudnym typem danych. Sami lekarze nie są bowiem w stanie wytłumaczyć, dlaczego pacjenci

mający niemal identyczne wartości cech mają różny przebieg choroby.
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5.5. Uwagi końcowe

Zaproponowaną w rozprawie metodę porównano z innymi metodami uczenia

maszynowego na podstawie przykładów dla standardowego zestawu danych M3 (dla którego

przeprowadzono dokładniejszą analizę uzyskanych wyników) oraz dla zestawów danych

dotyczących raka piersi i limfografii. Uzyskane dokładności klasyfikacji reguł utworzonych z

użyciem zaproponowanej metody okazały się w większości przypadków większe niż dla

innych metod.

Zaburzanie danych powodowało tylko niewielki wzrost błędu klasyfikacji reguł

utworzonych na ich podstawie, co potwierdza przydatność zaproponowanej metody w

sytuacjach występowania błędów w zbiorze danych.

Następne trzy zbiory danych, dotyczące: raka tarczycy, choroby wieńcowej i mięsaków

tkanek miękkich, posłużyły do pokazania niektórych problemów, z którymi można się zetknąć

przy stosowaniu metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów w zagadnieniach

praktycznych. Zapis wyników w postaci reguł klasyfikacji typu "jeżeli - to" sprzyjał łatwości

ich interpretacji.

Dla zestawu danych medycznych dotyczących raka tarczycy i mięsaków tkanek

miękkich obróbka wstępna danych spowodowała znaczne zmniejszenie liczby przykładów

przyjmowanych ostatecznie do obliczeń.

W zadaniu klasyfikacji chorych na raka tarczycy uzyskano średnią dokładność

klasyfikacji z użyciem utworzonych reguł równą 90.9%, a w zadaniu klasyfikacji chorych na

chorobę wieńcową uzyskano 96.7%. Wyznaczone reguły klasyfikacji pozwoliły określić cechy

decydujące jako wskaźniki diagnostyczne, które okazały się zgodne z doświadczeniem lekarzy.

Reguły klasyfikacji otrzymane dla zestawu danych dotyczących mięsaków tkanek

miękkich zostały poddane weryfikacji przez lekarza i zyskały jego dobrą ocenę. Uzyskana

niezbyt wysoka dokładność klasyfikacji, ok. 69%, związana jest z trudnym typem danych.

W zagadnieniach praktycznych często zdarza się, że przykłady którymi dysponuje się są

nierównomiernie rozłożone w klasach. Zbiory danych zawierają również grupy przykładów o

takich samych wartościach wszystkich cech, niektóre przykłady nie mają określonych

niektórych wartości itp. Obróbka wstępna takich danych może nieraz prowadzić do znacznego

zmniejszenia liczby przykładów. Aby otrzymać reguły klasyfikacji o dużej i w miarę

możliwości równej dokładności klasyfikacji dla wszystkich rozpatrywanych klas, liczby

przykładów przyjmowanych do obliczeń powinny być duże i w miarę możliwości równo

rozłożonew klasach.
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6. OPROGRAMOWANIE

6.1. Ogólny opis programu

Zaproponowanąw rozprawie metodę oprogramowano w języku TURBO PASCAL

ver. 6.0 dla komputerów typu IBM PC pod systemem DOS.

Program pozwala tworzyć regułę klasyfikacji dla danej klasy, na podstawie zbioru

przykładów pozytywnych i zbioru przykładów negatywnych. Otrzymaną regułę klasyfikacji

można wydrukować lub zapisać na dysku. Utworzone reguły dla kilku klas mogą być

stosowane do klasyfikacji nowych, czytanych z dysku przykładów, lub przykładów o

podawanych z klawiatury wartościach cech.

Użytkownik steruje działaniem programu poprzez udzielanie odpowiedzi na

pojawiające się na ekranie pytania. Wyboru danych do obliczeń dokonuje się poprzez wybór

właściwego zbioru z wyświetlanych na ekranie wszystkich zbiorów z danym rozszerzeniem,

znajdujących się na aktualnej ścieżce na dysku. System należy zatem wywoływać z tej ścieżki

na dysku, na której zostały zapisane zbiory danych.

Uzyskane w trakcie pracy z systemem wyniki obliczeń zapisywane są, z podaną przez

użytkownikanazwą, i z automatycznie dodawanym odpowiednim rozszerzeniem na aktualną

ścieżkę na dysku. Postać uzyskanej reguły, wyniki klasyfikacji oraz wyniki częściowe w

procesie tworzenia reguły można oglądać na ekranie lub drukować.

Do systemu w prosty sposób można wprowadzać reguły klasyfikacji podawane przez

ekspertów i wykorzystywać je przy klasyfikacji, porównując z regułami otrzymanymi w sposób

automatyczny.

W obliczeniach uwzględniane są dodatkowo dwa kryteria opisane poniżej.

Kryterium K, - automatycznie określana preferencja cech związana ze specyfiką danych

przyjętych do obliczeń, preferująca wartości cech najczęściej występujące w zbiorze

przykładówpozytywnych i najrzadziej w zbiorze przykładów negatywnych (p. 4.1).

Kryterium K 2 - przyjęta przez użytkownikapreferencja cech, związana np. z wiarygodnością

określania ich wartości. Użytkownik podaje macierz porównań parami wszystkich cech z

punktu widzenia tego kryterium oraz określa wagę Ul E (0,1) pierwszego z tych kryteriów,

(p. 3.4, p. 4.1).

W systemie zadawana jest również wartość parametru reI ~ O. Odpowiada on

maksymalnej liczbie przykładów negatywnych, które mogą być nie uwzględniane w każdym

kroku obliczeń (p. 3.2).

Liczba a - określa maksymalną liczbę przykładów pozytywnych, które mogą być nie

uwzględniane przy tworzeniu reguły (p. 3.5).
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Użytkownik zadaje również w systemie wartość parametru pomocniczego fi dla

wektora p = [2 .p, p, 1,...,1] (p. 3.2). W obliczeniach przyjmowano fi = 1, 1.5 lub 2.

6.2. Opis struktury danych i wynikćw

Różne typy zbiorów danych, które są w trakcie działania programu zapisywane na

dysku, mają dla zaznaczenia rodzaju zbioru różne rozszerzenia. Taki sposób zapisu znacznie

upraszcza korzystanie z systemu. Zmniejsza się liczba nazw do zapamiętania oraz możliwa jest

funkcja podpowiedzi systemu, która wyświetla wszystkie zbiory o danym rozszerzeniu

znajdujące się na aktualnej ścieżce na dysku.

Przykładowo, jeśli poszukujemy reguły klasyfikacji do KLASY 6, to pod nazwa

klasa6.pos zapisywany jest zbiór przykładów pozytywnych dla tej klasy, pod nazwa klasa6.neg

zbiór przykładów negatywnych, a nazwa klasa6.fff określa regułę klasyfikacji do KLASY 6

itd.

Poniżej przedstawiono występujące w systemie rozszerzenia zbiorów i podano krótką

informację o rodzajach zbiorów który określają.

1). < *.atr> - zbiór zawierający informacje o zbiorze wartości dla każdej cechy,

2). < *.pos> - zbiór przykładów pozytywnych,

3). <*.neg> - zbiór przykładów negatywnych,

4). <*Jff> - reguła klasyfikacji,

5). <*.ddd> - zbiór przykładów testowych,

6). < *.wag> - macierz porównań cech parami,

7). < *.weg> - wektor wag związanychz kolejnymi cechami.

Omówimy je teraz kolejno.

1). Zbiór postaci <nazwa zbioru.atr>. Zbiór ten musi być przygotowany przez

użytkownika przed wywołaniem systemu i zapisany na aktualnej ścieżce na dysku. Zawiera on

wszystkie wartości przyjmowane przez cechy wybrane do opisu przykładów oraz określa

kolejność występowaniacech w zbiorze danych przykładów uczących i testowych.

Każdy rekord tego zbioru opisuje jedną cechę i zawiera zapisane w formacie (char 10)

następujące informacje: nazwę cechy, typ cechy (1 - typ jakościowy), liczbę możliwych

wartości dla danej cechy, kolejno wymienione wartości przyjmowane przez daną cechę. Zbiór

zakończonyjest znakiem $$$$$$$$$$.

Przykład 6.1. Dla dwóch cech: płeć, wiek, o wartościach podanych w nawiasach

płeć, {mężczyzna, kobieta},

wiek, {w<=40,40<w<=60, 60<w<=70, 70<w},

przykładowy zbiór typu <nazwa zbioru.atr> przedstawiono poniżej.
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płeć l 2

wiek l 4

$$$$$$$$$$

mężczyzna kobieta

w<=40 40<w<=60 60<w<=70 70<w

2). 3). Zbiory postaci <nazwa zbioru.pos> oraz <nazwa zbioru.neg> zawierają

wszystkie wartości przyjmowane przez przykładypozytywne i przykłady negatywne. Zbiory te

muszą być przygotowane przez użytkownika przed wywołaniem systemu i zapisane na

aktualnej ścieżce na dysku. Jeden rekord zbioru opisuje jeden przykład i występują w nim

kolejno zapisane w formacie (char 10): numer kolejny przykładu, wartości przyjmowane przez

cechy podane w kolejności określonej w zbiorze <nazwa zbioru.atr>. Znacznikiem końca

zbioru jest $$$$$$$$$$.

Zbiory tego typu muszą mieć określone wartości wszystkich cech wybranych do opisu

przykładów i zgodne z wartościami zadeklarowanymi w zbiorze <nazwa zbioru.atr>.

Przykład 6.2. Przykładowy zbiór tego typu przedstawiono poniżej. Zawiera on trzy przykłady

opisane dwoma cechami opisanymi w przykładzie 6. 1.

1 kobieta w<=40

2 mężczyzna 70<w

3 mężczyzna w<=40

$$$$$$$$$$

4). 5). 6). 7). Zbiory postaci <nazwa zbioru.jfP, <nazwa zbioru.ddd>, <nazwa

zbioru.wag>, <nazwa zbioru.weg>, są zapisywane na dysk i odczytywane przez system w

sposób automatyczny.
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7. UWAGI KOŃCOWE

W rozprawie zaproponowano metodę heurystyczną, pozwalającąna przeprowadzanie

procesu uczenia na postawie przykładów w przypadku błędów występujących w danych.

Założono, że cechy opisujące przykłady nie są równoważne ze względu na możliwość

występowania błędów w wartościach tych cech i informacja dotycząca pewnej preferencji cech

z punktu widzenia wystąpienia błędów w ich wartościach jest możliwa do uzyskania. W

procesie tworzenia reguły preferuje się cechy, które mają większą wiarygodność i mniejszą

podatność na błędy pomiaru. Informacje takie mogą być uzyskiwane m.in. od ekspertów

dziedzinowych lub na podstawie danego zestawu danych.

W rozprawie sformułowano zadanie szukania reguły klasyfikacji do danej KLASY w

postaci dysjunkcji koniunkcji warunków związanych z cechami wybranymi do opisu

przykładów. Zadanie sprowadzono do ciągu podzadań zastępczych, sformułowanych w

postaci pewnych niestandardowych modyfikacji zadań pokrycia w programowaniu

całkowitoliczbowym, z możliwością uwzględniania założenia o zupełności częściowej i

spójności częściowej. Zadania zastępcze rozwiązywano z użyciem algorytmu zachłannego.

W trakcie obliczeń nie uwzględniano przykładów znacznie różniących się od innych w

zbiorze danych. Przyjmowano, że właśnie takie wyizolowane przykłady mogą być obarczone

błędami. Postępowanie takie doprowadziło do podwyższenia uzyskiwanej dokładności

klasyfikacji, dla rozpatrywanych w rozprawie zestawów danych. Jednocześnie zmniejszała się

liczba warunków w częściach przesłankowych tworzonych reguł klasyfikacji.

Zaproponowana metoda tworzy regułę klasyfikacji do ustalonej KLASY, na podstawie

danego a priori zbioru przykładów należących do tej klasy (tzw. przykładów pozytywnych)

oraz przykładów które do tej klasy nie należą (tzw. przykładów negatywnychi. W przypadku

rozpatrywania kilku klas, należy tworzyć regułę klasyfikacji kolejno dla każdej klasy.

Badanie zachowania systemu uczącego oparto na następującym postępowaniu:

najpierw tworzy się reguły klasyfikacji na podstawie przykładów należących do zbioru

uczącego, a następnie sprawdza się ich poprawność klasyfikacji dla przykładów należących do

zbioru testowego. Ocenę poprawności klasyfikowania dokonywano za pomocą pewnych

przyjętych empirycznych oszacowań błędów klasyfikacji.

Metodę oprogramowano w języku Turbo Pascal ver. 6.0 dla komputerów typu mM

pc. Obliczenia wykonano na komputerze mM pc Pentium 60 MHz. Wykonane obliczenia

miały na celu sprawdzenie w praktyce przyjętych w rozprawie założeń oraz zaproponowanych

rozwiązań algorytmicznych. Testowano również wpływ poszczególnych parametrów

przyjmowanych do obliczeń na postać tworzonych reguł klasyfikacji i na uzyskiwaną z ich

użyciem dokładność klasyfikacji.

Rozważano kilka standardowych zestawów danych, powszechnie używanych do

testowania różnorodnych metod uczenia maszynowego na podstawie przykładów, które były
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dostępne poprzez sieć Internet w bazie danych na Uniwersytecie Irvine w Kalifornii. Wyniki

uzyskane realizacją komputerową zaproponowanej w rozprawie metody porównano z

wynikami realizacji komputerowych innych metod uczenia maszynowego na podstawie

przykładów, wykonanymi w różnych ośrodkach badawczych w Europie i USA. Niemal we

wszystkich przypadkach uzyskano większe dokładności klasyfikacji.

Rozważano również rzeczywiste zbiory danych medycznych, a uzyskane dla nich

wyniki zostały pozytywnie ocenione przez lekarzy.

Wyniki otrzymane dla rozpatrywanych zestawów danych potwierdzają przydatność

zaproponowanego algorytmu do określania istniejących regularności (opisywanych za pomocą

reguł klasyfikacji) w zbiorach danych doświadczalnych, zawierających błędnie określone

wartości cech lub też przykłady niewłaściwie zaklasyfikowane.

Pozwalają też przypuszczać, że zaproponowany algorytm może stać się ważnym

elementem modułu automatycznego pozyskiwania wiedzy w systemach komputerowych, np.

w systemach eksperckich do diagnozowania.
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