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Streszczenie

W niniejszej pracy zaproponowaliśmy nowy algorytm klasyfikacyjny oparty na wielo-

rozdzielczościowym podejściu do analizy danych. Algorytm jest uogólnieniem klasycznej

metody klasyfikacji opartej na jądrowej estymacji gęstości każdej z klas. Uogólnienie po-

lega głównie na użyciu średniej kilku jądrowych estymatorów gęstości na klasę zamiast

jednego estymatora jądrowego. Każdy estymator w klasie odpowiada innej rozdzielczości

spojrzenia na dane. Algorytm przeanalizowaliśmy od strony teoretycznej jak i praktycz-

nej. W pracy zweryfikowaliśmy również następujące hipotezy badawcze.

• (H1) Zaproponowany nowy algorytm klasyfikacyjny wykorzystujący ideę wielo-

rodzielczościowej analizy danych działa lepiej niż wersja podstawowa dla klasy

danych (problemów) posiadających określone własności.

• (H2) Algorytm sprawuje się porównywalnie dobrze w stosunku do innych popu-

larnych klasyfikatorów na danych referencyjnych.

W pracy opisaliśmy zaproponowany algorytm oraz przeprowadziliśmy analizę teore-

tyczną i eksperymentalną proponowanej przez nas metody.

• Zaproponowaliśmy model teoretyczny potwierdzający przewagę naszego algorytmu

nad wersją podstawową przy pewnych założeniach dotyczących zbioru klasyfiko-

wanych danych. Model ten jest oparty bezpośrednio na pracach Tumera i Ghosha,

jednak część założeń poczynionych przez nas w opisie modelu jest bardziej reali-

styczna niż w pracach oryginalnych. Przy pomocy modelu pokazaliśmy, że przy

założeniu braku korelacji między błędami poszczególnych estymatorów w klasie,

błąd dodany w proponowanej wersji z N estymatorami na klasę ulega zmniejszeniu

N razy względem podstawowej wersji z jednym estymatorem na klasę.
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• Zaproponowaliśmy interpretację naszego algorytmu jako klasyfikatora opartego

na pojedynczym estymatorze jądrowym o specyficznej funkcji jądra. Zbadaliśmy

również własność efektywności [38, s. 66] tej funkcji.

• Przedstawiliśmy praktyczną metodę uczenia (doboru parametrów modelu), któ-

ra automatycznie dobiera liczbę estymatorów (rozdzielczości) dla danego zbioru

danych na podstawie rozkładu odległości między punktami w tym zbiorze.

• Zdefiniowaliśmy przykładowe dane posiadające własność wielorozdzielczości. Dane

tego typu składają się ze skupień o różnej gęstości. Sprawdziliśmy eksperymen-

talnie, że proponowany algorytm sprawuje się lepiej na tych danych niż wersja

podstawowa. Jednakże, w celu uzyskania dobrych wyników, różnica między gęsto-

ściami skupień musi być wystarczająco duża. Zauważyliśmy też, że zaproponowana

metoda uczenia zwraca wyniki, które są bardzo zbliżone do wyników optymalnych

dla tego modelu.

• Przeprowadziliśmy eksperyment na 19 popularnych danych referencyjnych, w któ-

rym porównaliśmy proponowaną metodę z podstawową wersją algorytmu (z poje-

dynczym estymatorem) i pokazaliśmy, że w kontekście wszystkich zbiorów danych

osiąga ona wyniki statystycznie istotnie lepsze niż wersja podstawowa. Jednakże

dla części zbiorów danych, wyniki proponowanej metody nie były lepsze od wy-

ników wersji podstawowej. Przyczyna tego zjawiska może być trojaka: struktura

zbioru danych nie posiada pożądanej właściwości wielorozdzielczości, stosowane

aproksymacje powodują nieodpowiednie dopasowanie postaci optymalizowanego

błędu do błędu klasyfikacji oraz stosowanie rozszerzonego modelu skutkuje poja-

wieniem się zjawiska przeuczenia.

• W kolejnych eksperymentach na referencyjnych zbiorach danych porównaliśmy

wyniki proponowanego algorytmu z wynikami innych popularnych klasyfikatorów

i pokazaliśmy, że jest on konkurencyjny względem innych metod. Porównując wy-

niki proponowanego algorytmu z wynikami naszych eksperymentów dla kilku in-

nych popularnych algorytmów, pokazaliśmy, że nie ma między nimi statystycznie

istotnych różnic (z wyjątkiem algorytmu Naive Bayes, który okazał się być staty-

stycznie istotnie gorszy). Natomiast przy porównaniu z wynikami literaturowymi
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innych algorytmów okazało się, że siedem z jedenastu wyników badanego algoryt-

mu znajduje się wśród 50% najlepszych wyników, wśród nich jeden jest lepszy niż

najlepszy literaturowy.

• W dalszych eksperymentach na referencyjnych zbiorach danych zbadaliśmy hipo-

tezę mówiącą, że na podstawie pewnej własności opartej na analizie maksimów

gęstości rozkładu odległości między punktami w danym zbiorze danych można

określić, czy stosowanie proponowanej wersji algorytmu może skutkować otrzy-

maniem lepszych wyników niż przy stosowaniu wersji podstawowej. Nie udało się

formalnie potwierdzić tej hipotezy, lecz uzyskane wyniki wskazują, że ten kierunek

badań wydaje się obiecujący.

• Zbadaliśmy również dynamikę wewnętrznych elementów algorytmu. Dokładniej,

przyjrzeliśmy się liczbie estymatorów dobieranych przez algorytm oraz zachowaniu

błędu podczas kolejnych kroków optymalizacyjnych.

Przeprowadzona analiza pozwoliła nam potwierdzić obie hipotezy badawcze (H1 i H2).

• Zarówno rozważania teoretyczne, jak i wyniki eksperymentalne stanowią podsta-

wę do twierdzenia, że proponowane uogólnienie metody klasyfikacji opartej na

estymatorach jądrowych jest skuteczniejsze niż wersja podstawowa na danych po-

siadających własność wielorozdzielczości.

• Eksperymenty, w których porównaliśmy wyniki proponowanego algorytmu z wy-

nikami innych popularnych klasyfikatorów, wskazują, że algorytm sprawuje się

porównywalnie dobrze dla danych referencyjnych.
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Rozdział 1

Wstęp

Rozdział ten opisuje cel pracy i weryfikowane hipotezy badawcze, przedstawia zakres

pracy i jej organizację, prezentuje kontekst literaturowy oraz wprowadza oznaczenia i

własności używane w pozostałej części pracy.

1.1 Cel pracy i hipotezy badawcze

Klasyfikacja, rozumiana jako zadanie automatycznego przypisywania etykiet klas

pewnym obiektom przy wykorzystaniu zbioru treningowego zawierającego obiekty o zna-

nych etykietach klas, jest jednym z głównych problemów uczenia maszynowego. Celem

niniejszej pracy jest przedstawienie nowego algorytmu klasyfikacyjnego, a następnie jego

analiza teoretyczna i eksperymentalna. Dodatkowo, w pracy weryfikowane są następu-

jące hipotezy badawcze.

• (H1) Zaproponowany przez nas nowy algorytm wykorzystujący ideę wielorodziel-

czościowej analizy danych działa lepiej niż wersja podstawowa dla klasy danych

(problemów) posiadających określone własności.

• (H2) Zaproponowany algorytm sprawuje się porównywalnie dobrze w stosunku do

innych popularnych klasyfikatorów na danych referencyjnych.
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1.2 Zakres i organizacja pracy

Rozdział ten zawiera opis idei proponowanej metody oraz przedstawia organizację

pracy.

Idea metody. W celu uczynienia problemu klasyfikacji łatwiejszym do rozwiązania

stosuje się często specjalne metody służące uzyskaniu informacji na temat wewnętrz-

nej struktury analizowanych danych. Do tego typu metod można zaliczyć: ekstrakcję

i selekcję cech [15, ss. 11-12], kwantyzację wektorową [15, s. 582], dyskretyzację [36],

przekształcenie liniowe czy nieliniowe przestrzeni cech [15, s. 85] itp.

W pracy rozważamy inne podejście tego typu, mianowicie tworzymy widoki danych

przy wykorzystaniu różnych rozdzielczości, a następnie łączymy te widoki w celu uzy-

skania pełniejszej informacji na temat struktury danych. Informacja ta z kolei powinna

nam pozwolić na uzyskanie dobrego wyniku klasyfikacji. W celu dokonania klasyfikacji,

używamy algorytmu opartego na średniej jądrowych estymatorów gęstości. Cechą cha-

rakteryzującą każdy składowy estymator jądrowy jest parametr wygładzania [38, s. 56].

Każdy z parametrów wygładzania odpowiada pojedynczej rozdzielczości. Podczas stoso-

wania tego typu estymatora można zauważyć, że im większy parametr wygładzania, tym

bardziej podobne są do siebie estymowane wartości przyjmowane w odległych punktach

(rys. 1.1). To zjawisko można interpretować jako zmienianie rozdzielczości.
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Rysunek 1.1: Estymacja gęstości dla różnych parametrów wygładzania w jądrowym estymato-
rze gęstości.

Proponowany algorytm jest uogólnieniem klasycznej metody klasyfikacji opartej na

jądrowej estymacji gęstości opisanej np. w [35, rozdz. 3.2], [23, s. 210] oraz [15, rozdz. 4].
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Jest on zaimplementowany w sposób następujący. Dla danego punktu testowego i dla

każdej klasy używamy jądrowych estymatorów gęstości (zwanych dalej po prostu es-

tymatorami jądrowymi) z różnymi wartościami parametru wygładzania (parametr wy-

gładzania bywa też w literaturze nazywany pasmem lub szerokością jądra) w celu nie-

zależnego oszacowania gęstości w tym punkcie. Następnie, dla każdej z klas obliczamy

średnią z estymacji. Obliczone średnie są podstawiane do wzoru Bayesa, ażeby uzyskać

estymację prawdopodobieństwa przynależności do każdej z klas. Liczba użytych esty-

matorów jądrowych i wartości ich parametrów wygładzania są dobierane wcześniej w

trakcie procesu uczenia. Dobór jest wykonywany w ten sposób, ażeby minimalizować

błąd klasyfikacji (tj. prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji), który jest szacowany za

pomocą metody walidacji krzyżowej na zbiorze treningowym.

Organizacja pracy. Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów oraz bibliogra-

fii. W rozdz. 1 opisujemy cel pracy i weryfikowane hipotezy badawcze, przedstawiamy

zakres pracy i jej organizację, prezentujemy kontekst literaturowy oraz wprowadzamy

oznaczenia i własności używane w pozostałej części pracy. W rozdz. 2 przedstawiamy

podstawowe wzory opisujące metodę klasyfikacyjną implementowaną przez algorytm

a następnie analizujemy jej własności teoretyczne. Analiza ta jest przeprowadzona na

dwa sposoby. W pierwszym z nich przedstawiamy model oparty na pracach Tumera

i Ghosha [63, 64] i badamy jego własności. W drugim natomiast badamy miarę efek-

tywności jądra wykorzystywanego w podejściu równoważnym podejściu rozważanemu,

w którym to korzysta się z pojedynczego estymatora gęstości o funkcji jądra szczegól-

nej postaci. W rozdz. 3 przedstawiamy metodę doboru parametrów tego modelu, tj.

algorytm uczenia. Dokładnej, opisujemy funkcję błędu, sposób jej minimalizacji, dobór

punktów startowych stosowanej metody optymalizacyjnej oraz dopuszczalny przedział

wartości dobieranych parametrów. W rozdz. 4 przedstawiamy testy algorytmu na trzech

wariantach sztucznego zbioru danych. W pierwszej kolejności definiujemy wspomniany

zbiór danych a następnie porównujemy wyniki klasyfikacji otrzymane przez proponowane

uogólnienie algorytmu, jak i przez jego wersje podstawowe. Badamy też liczbę estymato-

rów dobieranych przez algorytm. W rozdz. 5 przedstawiamy z kolei testy algorytmu na

referencyjnych zbiorach danych. Proponowany algorytm porównujemy eksperymentalnie

zarówno z jego wersjami podstawowymi jak i z popularnymi algorytmami klasyfikacyj-

nymi opisanymi w literaturze. Badamy też związek między własnością zbioru danych
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opartą na analizie maksimów gęstości rozkładu odległości między punktami a wynikami

uzyskiwanymi przez algorytm. Analizujemy również dynamikę wewnętrznych parame-

trów algorytmu. Rozdział 6 stanowi podsumowanie pracy, gdzie rozważamy zastosowania

i ograniczenia algorytmu, przedstawiamy konkluzję dotyczącą hipotez badawczych oraz

przedstawiamy perspektywy kontynuacji badań. Natomiast w dodatku A przedstawia-

my wyprowadzenia wzorów, które zostały wykorzystane w poprzedzających częściach

pracy.

1.3 Przegląd literatury

W tym rozdziale najpierw przedstawiamy popularne pozycje książkowe związane z

dziedziną uczenia maszynowego oraz z dziedziną jądrowych estymatorów gęstości. Ko-

lejno, przedstawiamy literaturę odwołującą się do idei wielorozdzielczości a następnie

dokonujemy przeglądu publikacji, gdzie stosowano algorytmy zbliżone do proponowane-

go. Dalej, porównujemy konstrukcję proponowanego algorytm z konstrukcją algorytmu

najbardziej zbliżonego do naszego, który został opisany w pracy Ghosh et al [20]. Na

końcu przedstawiamy przegląd wyników zawartych w niniejszej pracy, które zostały już

opublikowane oraz wymieniamy nowe wyniki i podejścia, które nie zostały jeszcze opu-

blikowane a są opisane w rozprawie.

Uczenie maszynowe i estymatory jądrowe. Popularnymi międzynarodowymi pod-

ręcznikami z dziedziny uczenia maszynowego są [15] oraz [23], a z literatury polskiej: [9]

oraz [35]. Natomiast najpopularniejszymi anglojęzycznymi książkami z zakresu estyma-

torów jądrowych są [54], [59] oraz [67], a z literatury polskojęzycznej, pozycja [38].

Idea wielorozdzielczości. Literatura zawiera opis wielu algorytmów związanych z

dziedziną uczenia maszynowego, które są inspirowane pomysłem wielorozdzielczości (ang.

multiple-resolution) lub wieloskalowości (ang. multiscale). Większość z tych algoryt-

mów została stworzona dla dziedzin analizy sygnałów (np. [42]), transformacji falkowej

(np. [57]), wizualizacji i eksploracji danych (np. [8, 21]) a także dla ogólnego problemu

klasyfikacji ([43]). Jednakże jedyny algorytm znaleziony przez nas w literaturze, który

tak jak nasz bazuje na idei wielorozdzielczości przy czym jednocześnie automatycznie
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dobiera rozdzielczości (skale) do danych, został przedstawiony w pracy Ghosh et al. [20]

i jest opisany w dalszej części tego rozdziału.

Zbliżone modele i porównanie z nimi. W literaturze można znaleźć modele, któ-

re, podobnie jak nasz algorytm, używają kombinacji estymatorów gęstości w zadaniu

klasyfikacji lub estymacji gęstości (niemniej nie odwołują się do idei wielorozdzielczo-

ści). Algorytmy te zazwyczaj umieszcza się w kategorii algorytmów meta-uczących się

(ang. meta learning, ensemble learning), które w jednym algorytmie łączą kilka różnych

modeli [15, rozdz. 9.7], [23, rozdz. 16]. Metody te można podzielić na dwie grupy.

W pierwszej z nich używa się kombinacji estymatorów gęstości w celu optymaliza-

cji jakości estymacji gęstości. Przykładem takiego podejścia jest algorytm Boost KDE

przedstawiony w [12], który łączy algorytm boosting z estymatorami jądrowymi. Inne

podejście zostało opisane w [60], gdzie używa się kombinacji mieszanin rozkładów nor-

malnych - Gaussian Mixture Model (GMM) i estymatorów jądrowych jako składowych

algorytmu typu stacking; stosuje się tam również algorytm Expectation Maximization

(EM). W [46] używa się uśredniania modeli GMM trenowanych przy pomocy algorytmu

EM. Metoda będąca połączeniem modeli GMM i estymatorów jądrowych zaprezento-

wana została w [49]. Inne podejście do łączenia modeli GMM i estymatorów jądrowych

jest przedstawione w [45], gdzie model GMM definiuje regiony dominacji estymatorów

jądrowych o różnych parametrach wygładzania.

Druga grupa algorytmów zawiera metody wykorzystujące estymatory gęstości w celu

optymalizacji jakości klasyfikacji. W ramach tej grupy można wyróżnić metody używa-

jące kombinacji klasyfikatorów, gdzie każdy z nich oparty jest na estymatorze gęstości.

Przykładem tego typu metod jest algorytm BoostKDC opisany w pracach [13, 14], gdzie

algorytm boosting i estymatory jądrowe są używane w zadaniu klasyfikacji binarnej.

Inne podejście w ramach tej grupy zostało zaprezentowane w [37]. Autorzy proponują

algorytm klasyfikacyjny przeznaczony dla danych strumieniowych, w którym do estymo-

wania rozkładu poszczególnych klas używa się modeli GMM. Modele te są aktualizowane

i kompresowane (tj. kilka składników GMM zostaje zastąpionych przez jeden) wraz z

pojawianiem się nowych danych.

Proponowany przez nas algorytm należy do drugiej z omówionych grup. Cechą od-

różniającą go od innych algorytmów z tej grupy jest fakt, że w obrębie jednej klasy

wykorzystuje kombinację estymatorów jądrowych (co interpretujemy jako zastosowanie
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idei wielorozdzielczości).

Porównanie z algorytmem Ghosh et al. Wśród algorytmów opisanych w litera-

turze, najbardziej podobny do naszego jest klasyfikator binarny przedstawiony w pracy

Ghosh et al. [20]. Algorytm ten również wykorzystuje pomysł podejścia wielorozdziel-

czościowego czy wieloskalowego do analizy danych. W algorytmie tym dla danego zbioru

danych wybiera się parę optymalnych (ze względu na estymowane prawdopodobieństwo

błędnej klasyfikacji) parametrów wygładzania. Para odpowiada pojedynczemu klasy-

fikatorowi, gdzie każdy parametr wygładzania odpowiada pojedynczemu estymatorowi

jądrowemu, który estymuje gęstość w jednej z dwóch klas. Wybierani są również sąsiedzi

pary optymalnej z przestrzeni par parametrów wygładzania (tj. pary bliskie parze opty-

malnej). Każdej parze przypisywana jest waga – im większa odległość między daną parą

a parą optymalną, tym mniejsza waga. Następnie, dla danego punktu testowego i dla

wszystkich wybranych par, oblicza się estymację prawdopodobieństwa, że klasyfikator

odpowiadający danej parze przypisze klasę nr 1 temu punktowi. Oprócz tego, oblicza

się p-wartość testu o hipotezie zerowej mówiącej, że prawdopodobieństwo przypisania

punktu testowego do klasy nr 1 jest większe od prawdopodobieństwa przypisania do go

do klasy nr 2 przy pewnych założeniach. W dalszej kolejności oblicza się, dla wybra-

nych punktów, prawdopodobieństwo, że punkt testowy należy do klasy nr 1. Następnie,

dla każdej pary oblicza się wagę opartą na obliczonej wcześniej p-wartości. W kolejnym

kroku oblicza się ważoną sumę uzyskanych prawdopodobieństw przynależności do klasy

nr 1, co daje końcową estymację prawdopodobieństwa, że punkt testowy przynależy do

klasy nr 1.

Nasze podejście jest inne. Największa różnica polega na tym, że nie operujemy na

parach parametrów wygładzania, gdzie każdy parametr odpowiada pojedynczemu es-

tymatorowi jądrowemu przypisanemu do jednej z klas. Zamiast tego, w każdej klasie

stosujemy kilka estymatorów jądrowych, a ich estymacje uśredniamy. Ponadto zazwy-

czaj nie uśredniamy estymacji wielu estymatorów jądrowych o zbliżonych parametrach

wygładzania. W naszym modelu uśredniamy estymację małej liczby estymatorów jądro-

wych z parametrami wygładzania dobranymi niezależnie podczas procesu optymaliza-

cyjnego – parametry wygładzania mogą się tutaj znacznie różnić. Sposób łączenia róż-

nych estymatorów jądrowych w naszym algorytmie jest prostszy, ponieważ nie używamy

p-wartości ani nie przypisujemy wag różnym parametrom wygładzania. W trakcie głów-
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nej części uczenia nie używamy również dwuwymiarowej optymalizacji na siatce (ang.

grid-search optimization) stosowanej w algorytmie Ghosh et al., zamiast tego używa-

my pseudo-Newtonowskiego algorytmu optymalizacyjnego dla problemu o co najmniej

dwóch wymiarach.

Opublikowane wyniki częściowe oraz nowe wyniki. Częściowe wyniki badań

przedstawionych w tej pracy były sukcesywnie publikowane w artykułach [28, 29, 30,

31, 32, 33]. W pracy [30] zaproponowano ogólny pomysł łączenia estymatorów jądro-

wych dla zagadnienia klasyfikacji, przedstawiono również opis wstępnej realizacji tego

pomysłu razem z testami jej różnych wariantów. Bardziej ogólny model był rozważany

w pracach [29] i [31]. Prace te zawierają szczegółowy opis algorytmu, wyniki ekspe-

rymentu „optymistycznego” (tego typu eksperymenty w rozdz. 4 określamy mianem

eksperymentów typu 1 ) na pojedynczym sztucznym problemie klasyfikacji oraz wyniki

eksperymentów „realistycznych” (w rozdz. 4 określane mianem eksperymentów typu 2 )

na danych referencyjnych. Gdy porównamy wprowadzony ogólny model z tym przedsta-

wionym w [30], możemy zaobserwować, że używa się w nim wielu estymatorów gęstości

na klasę, nie ma narzuconej arbitralnej zależności między parametrami wygładzania,

a do szukania optymalnych parametrów wygładzania używa się pseudo-Newtonowskiej

metody optymalizacyjnej zamiast optymalizacji na siatce. Z kolei w pracy [28] analizo-

wano model pośredni między tym przedstawionym w [30] oraz [29] i [31]. W modelu tym

stosowano dwa estymatory jądrowe o parametrach wygładzania identycznych dla każdej

z klas, brak było arbitralnej zależności między parametrami wygładzania oraz stosowano

pseudo-Newtonowską metodę optymalizacji. Model ten porównano z dwiema wersjami

algorytmu bazowego (z optymalizacją pseudo-Newtonowską i z wyszukiwaniem na siat-

ce) oraz z wynikami literaturowymi. Natomiast w pracy [32] dodatkowo przedstawiono

metodę wyboru początkowych wartości parametrów wygładzania opartą na rozkładzie

odległości, gdzie liczba estymatorów przypisanych klasie jest dobierana automatycznie

(w przeciwieństwie do prac [28, 29, 30, 31], w których przy doborze początkowych war-

tości parametrów wygładzania używa się jedynie metody opartej na odchyleniu standar-

dowym, a liczba estymatorów jest parametrem, który musi być dostarczony przez użyt-

kownika). W pracy tej przeanalizowano również trzy sztuczne problemy klasyfikacji i na

każdym z nich dodatkowo przeprowadzono eksperymenty „realistyczne” (obok ekspery-

mentu „optymistycznego”). Ponadto, analizowane były również własności teoretyczne
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zaproponowanej metody. Z kolei w [33] zawarto rozszerzenie wyników przedstawionych

w [32]. Analizowano tam dodatkowo liczbę estymatorów jądrowych wybieranych przez

algorytm dla każdego ze sztucznych problemów klasyfikacyjnych, przedstawiono rozkład

parametrów wygładzania dla wybranych zbiorów danych oraz zaprezentowano wizuali-

zację uproszczonej wersji funkcji błędu.

Niniejsza praca stanowi całościowe ujęcie przeprowadzonych badań, uszczegółowienie

części wyników przedstawionych w powyższych publikacjach oraz ich rozszerzenie. Głów-

ne elementy opisane w niniejszej pracy a niewystępujące w powyższych publikacjach są

przedstawione poniżej.

• W publikacjach [32, 33] zaproponowano i testowano metodę automatycznego dobo-

ru liczby estymatorów jądrowych, która sprawowała się dobrze, ale tylko dla zapro-

ponowanych, sztucznych zbiorów danych. Na popularnych referencyjnych zbiorach

danych wyniki były niezadowalające. W związku z tym, dla danych referencyjnych

była stosowana metoda, w której liczba estymatorów na klasę była zadana z góry i

równa 2. W niniejszej pracy przedstawiamy nową wersję metody doboru automa-

tycznego. Stosowanie tej metody skutkuje dobrymi wynikami zarówno na danych

sztucznych, jak i referencyjnych.

• Podczas optymalizacji gradientowej stosujemy dodatkowo metodę restartów (ang.

random-restart hill climbing [52, s. 113]), która częściowo przeciwdziała osiadaniu

w minimach lokalnych optymalizowanej funkcji błędu.

• Funkcja błędu, która jest bezpośrednio optymalizowana w trakcie nauki to funkcja

information loss [70, rozdz. 5.6], która lepiej przybliża błąd klasyfikacji niż używana

poprzednio funkcja błędu średniokwadratowego.

• Wartość funkcji błędu jest estymowana za pomocą walidacji krzyżowej typu leave-

one-out zamiast 10-krotnej walidacji krzyżowej. Dzięki temu algorytm jest bardziej

deterministyczny, ponieważ 10-krotna walidacja krzyżowa wymaga dodatkowej lo-

sowej permutacji elementów zbioru danych.

• Zostało usunięte arbitralne ograniczenie na minimalną wartość parametru wygła-

dzania. Poprzednio, ograniczenie to było obliczane na podstawie promienia kuli
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zawierającej 99% masy prawdopodobieństwa funkcji jądra (szczegóły można zna-

leźć w [29, część II.D]). Ograniczenie to nie jest potrzebne, ponieważ wystarcza-

jącym zabezpieczeniem przed zbyt małą wartością parametru wygładzania jest

stosowanie algorytmu najbliższego sąsiada. Jest on uruchamiany w sytuacji, gdy

ze względu na ograniczoną precyzję maszynową w wykorzystywanych wzorach po-

jawia się wartość zero w mianowniku.

• Algorytm optymalizacyjny L-BFGS-B zatrzymywał się m.in. gdy znormalizowa-

na różnica między kolejnymi ewaluacjami wartości funkcji celu była bardzo mała.

Ten warunek został osłabiony (parametr „function reduction factor” został po-

większony z wartości 107 do 1012) i różnica może być większa. Skutkuje to mniej-

szą dokładnością optymalizacji niż w wersji z silniejszym warunkiem, ale również

mniejszą liczbą iteracji optymalizacyjnych i krótszym czasem wykonania.

• Proponowaną wersję algorytmu (z więcej niż jednym estymatorem jądrowym na

klasę) porównywaliśmy eksperymentalnie na referencyjnych zbiorach danych nie z

jedną a z dwiema podstawowymi wersjami algorytmu (z jednym estymatorem na

klasę).

• Dokładniej omówiliśmy aproksymacje stosowane w algorytmie (rozdz. 5.1) a przed-

stawione rozumowanie wzbogaciliśmy o analizę danych eksperymentalnych. Dodat-

kowo przedstawiliśmy analizę zjawiska przeuczenia występującego w algorytmie.

• Zbadaliśmy dodatkowe własności algorytmu na danych referencyjnych (rozdz. 5.5)

i sprawdziliśmy, czy na podstawie prostej własności opartej na analizie maksimów

gęstości rozkładu odległości między punktami w danym zbiorze danych można

określić, czy stosowanie proponowanej wersji algorytmu będzie skutkowało otrzy-

maniem lepszych wyników niż przy stosowaniu wersji podstawowej (rozdz. 5.4).

Stwierdziliśmy, że własność ta nie pozwala na uzyskanie takiej informacji w spo-

sób wystarczająco pewny, lecz uzyskane wyniki wskazują, że ten kierunek badań

wydaje się obiecujący.

• Przedstawiliśmy wyprowadzenia wzorów używanych przez algorytm (dodatek A).

Zaprezentowaliśmy też bardziej szczegółową analizę teoretyczną metody (rozdz. 2.2

oraz rozdz. 2.3).
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Wyżej opisane zmiany w algorytmie wymagały ponownego przeprowadzenie ekspery-

mentów, w efekcie wszystkie wyniki numeryczne i powstałe na ich podstawie wizualizacje

są nowe względem tych opublikowanych w naszych pracach.

1.4 Oznaczenia i własności wykorzystywane w pracy

W rozdziale tym przedstawiamy oznaczenia i podstawowe własności, które wyko-

rzystujemy w dalszej części pracy. Omawiamy też testy porównań wielokrotnych, które

używamy przy analizie wyników przeprowadzonych eksperymentów numerycznych.

Oznaczenia i podstawowe własności. W pracy stosujemy następujące oznaczenia.

Zapis a := b lub b =: a oznacza, że a będzie oznaczeniem b. Symbol wytłuszczony, np.

x = [x1, . . . , xd]T , oznacza wektor; symbol wytłuszczony pisany prostą czcionką, np. x

lub Σ, oznacza macierz. Do oznaczenia zmiennych losowych stosujemy wielkie litery, np.

X, a do oznaczenia ich realizacji – małe litery, np. x. Łącząc wspominane notacje, uzy-

skujemy oznaczenie dla zmiennych losowych wielowymiarowych, np. X = [X1, . . . , Xd]T

i ich realizacji, np. x = [x1, . . . , xd]T . Zapis X ∼ A oznacza, że zmienna losowa X ma

rozkład A. Skrót i.i.d. stosowany w odniesieniu do ciągu zmiennych losowych oznacza,

że są one niezależne o tym samym rozkładzie. W pracy wykorzystujemy następujące

rozkłady.

• X ∼ N(µ,Σ) oznacza zmienną losową o rozkładzie normalnym o wartości ocze-

kiwanej (która jest wektorem) µ i macierzy kowariancji Σ. Gęstość tej zmiennej

losowej ma postać f(x) = (2π)−d/2|Σ|−1/2 exp(−12(x − µ)TΣ−1(x − µ)), gdzie d

jest liczbą wymiarów zmiennej losowej. W szczególności, zapis X ∼ N(0, I) ozna-

cza zmienną losową o rozkładzie normalnym o wartości oczekiwanej równej zero i

jednostkowej macierzy kowariancji.

• X ∼ χ2(d) oznacza zmienną losową o rozkładzie χ2 z d stopniami swobody. Dys-

trybuantę tej zmiennej oznaczamy przez Fχ2(d). Wiemy również, że (zob. np. [34,

ss. 205–206]) jeśli Xi, i = 1, . . . , d są i.i.d. zmiennymi losowymi o rozkładzie

N(0, 1), to
∑d
i=1X

2
i ∼ χ2(d).

Zapis ∇hf(x) = [ ∂f
∂h1

(x), . . . , ∂f
∂hd

(x)]T , gdzie h = [h1, . . . , hd]T , x = [x1, . . . , xd]T oraz

f(x) : Rd → R, oznacza gradient funkcji f względem zmiennych h1, . . . , hd w punkcie x.
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Jako błąd bayesowski (ang. Bayes error rate) zwany w literaturze też ryzykiem bay-

esowskim [35, rozdz. 2.2] będziemy rozumieli minimalny oczekiwany błąd klasyfikacji

dla danego rozkładu prawdopodobieństwa klas definiującego problem klasyfikacji.

Testy porównań wielokrotnych. Podczas eksperymentów numerycznych wyniki

analizowaliśmy za pomocą testów statystycznych w celu stwierdzenia czy badane wielko-

ści są od siebie statystycznie istotnie różne. Zazwyczaj wykonywaliśmy nie jeden test, ale

cały zestaw powiązanych ze sobą testów (np. w rozdz. 4 badaliśmy, czy dwa algorytmy

zwracają różne wyniki dla kolejnych wersji danego sztucznego zbioru danych). W ta-

kiej sytuacji zazwyczaj zaleca się stosowanie procedury testów porównań wielokrotnych

(and. multiple comparison procedure) [55], [34, rozdz. 5.2.3]. Gdy hipoteza zerowa testu

mówi, że nie ma różnicy między badanymi wielkościami, a hipoteza alternatywna mówi,

że różnica ta istnieje, procedura taka zabezpiecza przed nieuzasadnionym przyjęciem

hipotezy alternatywnej w pojedynczym teście. W pracy stosowaliśmy dwie procedury

tego typu. Pierwsza z nich to procedura dwustopniowa, gdzie najpierw wykonuje się test

Imana i Davenporta, a następnie stosuje procedurę Holma (zgodnie z metodą przedsta-

wioną w [11, rozdz. 3.2.2] oraz w [58, s. 1082]). Druga polega na stosowaniu poprawki

Bonferroniego (patrz np. [11, s. 12], [53, s. 326]). Można zauważyć, że procedury tego

typu są konserwatywne, jeśli celem badacza jest odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz

hipotezy alternatywnej. Natomiast w przypadku gdy celem badacza jest przyjęcie hi-

potezy zerowej, są one liberalne. Z tego względu przy prezentacji wyników testów, tam

gdzie to ma znaczenie, przedstawiamy wyniki analizy zarówno przy stosowaniu jednej

z procedur testów porównań wielokrotnych, jak i bez ich stosowania, co daje pełniejszy

obraz uzyskanych rezultatów.
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Rozdział 2

Klasyfikacja i jej własności
teoretyczne

Algorytmy klasyfikacyjne zazwyczaj charakteryzują się dwoma trybami działania:

uczenie/trenowanie i klasyfikacja/odtwarzanie. W niniejszym rozdziale omawiamy drugi

z tych trybów w kontekście naszego algorytmu, pierwszy z nich jest rozważany w rozdz. 3.

Oprócz tego badamy własności teoretyczne algorytmu.

2.1 Podstawowe wzory i zastosowane uproszczenia

W rozdziale tym przedstawiamy wzory opisujące proponowaną metodę klasyfikacji

jak również opisujemy zastosowane uproszczenia względem ogólnego modelu klasyfika-

tora opartego na estymatorze jądrowym.

Podstawowe wzory. Problem klasyfikacji można sprowadzić do problemu utworzenia

reguły decyzyjnej d(x;h) : Rd → {1, 2, . . . , c}, która obserwacji x przypisuje jedną

z c etykiet klas. Zakładamy, że obserwacja x jest d-wymiarowym punktem. W celu

uzyskania reguły decyzyjnej używamy zbioru treningowego aby dopasować parametry

opisane wektorem h do obserwacji w tym zbiorze. Jakość reguły jest sprawdzana na

obserwacjach ze zbioru testowego. Jedną z możliwych reguł decyzyjnych jest klasyfikator
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bayesowski postaci [35, rozdz. 2.1]

d̂B(x;h) = arg max
k
p̂k(x;h) , gdzie p̂k(x;h) =

f̂k(x;h)Pk
f̂(x;h)

, (2.1)

oraz gdzie p̂k(x;h) jest estymatorem prawdopodobieństwa a posteriori klasy k, f̂k(x;h)

jest estymatorem gęstości klasy k, Pk jest prawdopodobieństwem a priori klasy k,

f̂(x;h) =
∑
l f̂l(x;h)Pl jest estymatorem całkowitej gęstości w punkcie x.

W podejściu klasycznym użylibyśmy np. zwykłego estymatora jądrowego jako es-

tymatora gęstości f̂k(x;h) (zob. [23, s. 210] lub [15, rozdz. 4]). Proponujemy jednak

uogólnić to podejście i użyć średniej kilku estymatorów gęstości

f̂k(x;h) =: f̄k(x;h) =
1
Nk

Nk∑
i=1

f̂(x;hk,i) , (2.2)

gdzie Nk jest liczbą estymatorów klasy k, f̂(x;hk,i) jest estymacją gęstości klasy k

dokonaną przez i-ty estymator tej klasy, gdzie parametrem estymatora jest hk,i.

Jako pojedynczego estymatora gęstości dla danej klasy f̂(x;hk,i) użyliśmy najpopu-

larniejszego estymatora gęstości, mianowicie jądrowego estymatora gęstości postaci

f̂(x;hk,i) =
1
|Dk|

∑
x′∈Dk

1
(hk,i)d

φ
(
x− x′

hk,i

)
, (2.3)

gdzie hk,i to parametr wygładzania i-ego estymatora jądrowego związanego z klasą k, na-

tomiast Dk jest zbiorem obserwacji należących do klasy k, a φ : Rd → [0,∞) jest funkcją

gęstości zwaną jądrem [38, s. 56]. Zgodnie z interpretacją przedstawioną w rozdz. 1, pa-

rametr wygładzania odpowiada pojedynczej rozdzielczości spojrzenia na dane, a średnia

różnych rozdzielczości tworzy widok wielorozdzielczościowy.

Jest wiele popularnych gęstości, które mogą być użyte jako jądro, np.: normalna,

Epanecznikowa, dwuwagowa, trójwagowa, trójkątna, jednostajna [38, s. 65]. Nie różnią

się one znacznie pod względem jakości estymacji gęstości, dlatego wyboru między nimi

można dokonać korzystając z innych kryteriów [38, s. 66]. W naszym algorytmie używa-

my gęstości normalnej, ponieważ jest łatwa w analizie i ma ciągłą pierwszą pochodną

(co jest własnością wymaganą przez używany przez nas algorytm optymalizacyjny wy-

korzystywany w etapie uczenia).
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Uproszczenia. W naszej metodzie korzystamy z kilku uproszczeń w porównaniu z

ogólnym modelem klasyfikatora opartego na estymatorze jądrowym. Celem tych uprosz-

czeń jest ułatwienie zadania dobierania odpowiednich parametrów wygładzania oraz

uczynienie tego zadania mniej złożonym obliczeniowo. Po pierwsze, używamy tego same-

go parametru wygładzania dla każdego wymiaru, zamiast używać osobnego parametru

dla każdego z wymiarów. Co więcej, macierz kowariancji definiująca jądro normalne jest

macierzą jednostkową, tj. Σ = I, więc jądro przyjmuje postać

φ(x) = (2π)−d/2 exp(−1/2xTx) .

W tym przypadku pojedynczy estymator jądrowy jest definiowany tylko przez jeden

parametr wygładzania. Takie podejście jest uzasadnione o tyle, że podczas wstępnego

przetwarzania danych dokonujemy transformacji przestrzeni cech (używamy standary-

zacji), ażeby punkty danych tworzyły formację o bardziej sferycznym kształcie, odpo-

wiadającym kształtowi jądra.

Uwagi. Zauważmy, że skoro uśredniamy estymatory jądrowe, to przestrzeń rozwiązań

modelu z jednym estymatorem jądrowym zawiera się w przestrzeni rozwiązań modelu z

wieloma estymatorami jądrowymi (model z jednym estymatorem jądrowym jest otrzy-

mywany z modelu z wieloma estymatorami w przypadku, gdy wszystkie parametry wy-

gładzania są równe). W tym sensie podstawowy model jednego estymatora na klasę jest

w istocie szczególnym przypadkiem modelu z wieloma estymatorami. W takiej sytu-

acji można oczekiwać, że model z wieloma estymatorami będzie potencjalnie uzyskiwał

wyniki co najmniej tak dobre, jak te uzyskiwane przez model z jednym estymatorem.

Zauważmy też, że liczba estymatorów jądrowych na klasę powinna być starannie

dobierana. Z jednej strony, używanie większej liczby estymatorów może prowadzić do

otrzymania lepszych wyników, o ile struktura danych jest odpowiednia. Z drugiej strony,

używanie większej ich liczby jest kosztowne obliczeniowo. Prowadzi też do zwiększenia

liczby wymiarów wielowymiarowej funkcji celu optymalizowanej w trakcie fazy ucze-

nia (liczba wymiarów jest równa liczbie estymatorów jądrowych). Wiemy natomiast,

że zazwyczaj im większa liczba wymiarów, tym bardziej skomplikowana jest funkcja (z

większa liczbą minimów lokalnych) i tym trudniej jest otrzymać dobre wyniki optyma-

lizacji. Zwiększenie liczby estymatorów oznacza również zwiększenie liczby parametrów
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modelu, co z kolei zwiększa ryzyko przeuczenia modelu.

2.2 Redukcja błędu klasyfikacji w klasyfikatorze opar-

tym na średniej estymatorów gęstości

W tym rozdziale przedstawiamy model błędu klasyfikacji proponowanego algorytmu

oparty na pracach Tumera i Ghosha [63, 64] i badamy własności tego modelu.

2.2.1 Kontekst literaturowy

W literaturze można znaleźć kilka modeli teoretycznych, których celem jest wyja-

śnienie, dlaczego łączenie klasyfikatorów daje dobre rezultaty pod względem jakości

klasyfikacji. Niestety, żadne z tych podejść nie jest ogólne ani powszechnie przyjęte [40,

s. 267] i każde ma swoje ograniczenia (krytyczna analiza części z tych propozycji jest

zawarta w [40]).

Modele te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera modele, które nie

czynią prawie żadnych założeń dotyczących łączonych klasyfikatorów. Z jednej strony,

to podejście skutkuje przyjęciem bardzo ogólnego modelu problemu, jednak z drugiej

strony, wnioski wynikające z analizy modelu są często również bardzo ogólne (np. nie po-

daje się ilościowego oszacowania, jak dużego zmniejszenia błędu można oczekiwać przy

stosowaniu połączonych klasyfikatorów). Konstrukcje należące do tej grupy są przedsta-

wione np. w [5, 6, 17], gdzie autorzy analizują klasyfikatory agregujące (ang. aggregating

classifiers), tj. takie, w których każdy łączony klasyfikator używa quasi-repliki zbioru

treningowego (algorytmy bagging i boosting należą do tej klasy).

Druga grupa zawiera modele, które czynią silne i często mało realistyczne założenia

dotyczące własności łączonych klasyfikatorów (takie jak brak korelacji między błędami

łączonych algorytmów) ale ich analiza daje mocne wyniki (np. że błąd jest redukowany

n razy gdy łączy się n algorytmów). Dodatkowo, modele te nie czynią założenia, że łą-

czone klasyfikatory są generowane przez quasi-repliki zbioru treningowego, co jest bliższe

podejściu stosowanemu w naszym algorytmie, gdzie dokładnie ten sam zbiór treningowy

jest używany przez wszystkie estymatory jądrowe.

W szczególności w [63, 64] zaproponowano model, który pokazuje, że przy pewnych

założeniach, użycie średniej wyjść n klasyfikatorów zamiast pojedynczego klasyfikatora
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prowadzi do n-krotnego zmniejszenia tzw. błędu dodanego. Wyniki te były następnie

rozszerzone w pracach [65] i [66] na przypadek kombinacji klasyfikatorów opartej na

statystykach pozycyjnych. Uogólnienie na przypadek średniej ważonej zostało zapropo-

nowane w [18]. W pracach [2] oraz [3] analizowano modyfikację podstawowego modelu,

w której jedno z założeń jest usunięte (założenie to mówi o tym, że estymowana grani-

ca decyzyjna jest przesuniętą wersją optymalnej granicy decyzyjnej). Natomiast w [69],

podstawowy model zastosowano do teoretycznego uzasadnienia skuteczności działania

zaproponowanej przez autorów metody typu pruning dla algorytmów meta-uczących się.

Inny model, w którym rozważa się różne sposoby łączenia klasyfikatorów (średnia,

mediana, głosowanie większościowe, minimum, maksimum, wyrocznia), został zapropo-

nowany w [39]. Kolejne podejście zostało przedstawione w [27], gdzie autorzy analizują

kombinację klasyfikatorów, które używają różnych atrybutów tego samego obiektu. In-

ny model został opisany w [26], gdzie porównuje się metody uśredniania i głosowania

większościowego.

Należy zauważyć, że we wszystkich powyższych modelach analizowany klasyfikator

składa się z kilku klasyfikatorów, natomiast nasz klasyfikator składa się z kilku esty-

matorów gęstości. W celu zbadania takiego przypadku wprowadzamy model, który jest

modyfikacją jednego z modeli z drugiej grupy (modele z tej grupy wydają się być bliższe

idei naszego algorytmu). Dokładniej, zajmujemy się modyfikacją modelu wprowadzonego

i rozwijanego w pracach Tumera i Ghosha [63, 64, 65].

2.2.2 Podstawowe oznaczenia i założenia

W tym podrozdziale stosujemy oznaczenia analogiczne do tych wprowadzonych w

rozdz. 2.1 ze zmianami polegającymi na tym, że rozważamy punkty jednowymiarowe

zamiast d-wymiarowych oraz rezygnujemy z oznaczania zależności estymatorów od wek-

tora parametrów h (ponieważ nie wykorzystujemy go w naszych rozważaniach).

Podstawowe oznaczenia. Rozważmy jednowymiarowy problem klasyfikacji polega-

jący na tym, że chcemy uzyskać regułę decyzyjną d(x) : R→ {1, 2, . . . , c}, która przypi-

suje obserwacji (punktowi) x jedną z c etykiet klas. W celu utworzenia reguły decyzyjnej

używamy zbioru treningowego t składającego się z n obserwacji. Konstrukcja reguły de-

cyzyjnej odbywa się poprzez dopasowanie jej parametrów do obserwacji ze zbioru t.
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Zauważmy, że zbiór t jest realizacją pewnej zmiennej losowej T . Jakość utworzonej regu-

ły jest sprawdzana na obserwacjach ze zbioru testowego. W celu otrzymania optymalnej

etykiety klasy dla danego punktu testowego x możemy użyć klasyfikatora bayesowskiego

postaci dB(x) = arg maxk pk(x) oraz pk(x) = (fk(x)Pk)/f(x), gdzie pk(x) jest prawdo-

podobieństwem a posteriori przynależności do klasy k, fk(x) jest gęstością klasy k, Pk
jest prawdopodobieństwem a priori klasy k, f(x) =

∑
l fl(x)Pl jest całkowitą gęstością

w punkcie x. Funkcję fk(x)Pk będziemy nazywać ważoną gęstością klasy k. W praktyce

jednak nie znamy prawdziwych gęstości klas i z tego powodu musimy polegać na ich

estymatorach. W takim przypadku wzory przyjmują postać

d̂B(x) = arg max
k
p̂k(x) , gdzie p̂k(x) =

f̂k(x)Pk
f̂(x)

,

gdzie p̂k(x) jest estymatorem prawdopodobieństwa a posteriori przynależności do klasy

k, f̂k(x) jest estymatorem gęstości klasy k, Pk jest prawdopodobieństwem a priori klasy

k, f̂(x) =
∑
l f̂l(x)Pl jest estymatorem całkowitej gęstości w punkcie x. Funkcję f̂k(x)Pk

będziemy nazywać estymowaną ważoną gęstością klasy k. Należy zauważyć, że ponieważ

wartość prawdopodobieństwa a priori można zazwyczaj łatwo uzyskać (np. poprzez ob-

liczenie wartości ułamka obserwacji z klasy k znajdujących się w zbiorze treningowym),

zakładamy, że Pk jest znane.

Model błędu. Nasz klasyfikator opiera się na estymacji gęstości, dlatego możemy za-

łożyć, że model błędu dla klasy k ma postać f̂k(x) = fk(x) + εk(x), gdzie εk(x) jest

błędem estymacji. Zauważmy, że w oryginalnym modelu przedstawionym przez Tumera

i Ghosha [63], błąd jest modelowany w inny sposób, mianowicie p̂k(x) = pk(x) + ε̃k(x).

Różnica wynika z faktu, że oryginalny model operuje na klasyfikatorach bez głębszej

wiedzy o ich konstrukcji, my z kolei rozważamy explicite klasyfikatory oparte na esty-

matorach gęstości.

Dodatkowe oznaczenia i założenia. Rozważmy przedział [x1, x2], w którym istnieje

dokładnie jedna optymalna granica decyzyjna x∗. Granica ta oddziela klasy 1 i 2. W

takim punkcie jest spełnione równanie f1(x∗)P1 = f2(x∗)P2, tj. przecięcie pomiędzy

ważonymi gęstościami obu klas znajduje się w punkcie x∗. Bez straty ogólności załóżmy,

że dla x ∈ [x1, x∗) mamy f1(x)P1 > f2(x)P2, a dla x ∈ (x∗, x2] mamy f1(x)P1 < f2(x)P2.
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Przedstawimy teraz założenia, z których będziemy korzystali w dalszych rozważa-

niach. Po pierwsze, każda realizacja zmiennej losowej T prowadzi do utworzenia do-

kładnie jednej estymowanej granicy decyzyjnej xb leżącej w przedziale [x1, x2], granica

ta oddziela klasy 1 i 2. Estymowana granica decyzyjna stanowi punkt xb, dla którego

zachodzi f̂1(xb)P1 = f̂2(xb)P2. Po drugie, załóżmy, że punkt xb powstaje jako przesu-

nięcie punktu x∗, lub bardziej precyzyjnie: dla x ∈ [x1, xb) mamy f̂1(x)P1 > f̂2(x)P2,

a dla x ∈ (xb, x2] mamy f̂1(x)P1 < f̂2(x)P2. Wprowadzone powyżej granice decyzyjne

(x∗ oraz xb) i ważone gęstości (fk(x)Pk oraz f̂k(x)Pk) spełniające powyższe założenia

przedstawione są schematycznie na rys. 2.1.

Rysunek 2.1: Błąd klasyfikacji (prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji) związany z aproksy-
macją gęstości klas 1 i 2. Znaczenie poszczególnych elementów: linia ciągła – ważona gęstość,
linia przerywana – estymowana ważona gęstość, linia kropkowana – liniowa aproksymacja wa-
żonej gęstości w pobliżu punktu optymalnej granicy decyzyjnej x∗, obszar jasnoszary – błąd
bayesowski, obszar ciemnoszary pokryty poziomymi liniami – błąd dodany A(b) wraz z jego
aproksymacją.

Analogiczne założenia są również przyjmowane w [63, 64, 65], jednakże nie są one

tam podane explicite (co zostało zauważone w [2]). Założenie, że estymowana granica

decyzyjna xb jest przesuniętą wersją optymalnej granicy decyzyjnej x∗, było krytykowa-

ne w [40, rozdz. 9.2.4] i [2]. Podstawą tej krytyki jest spostrzeżenie, że w rzeczywistości

estymowana granica decyzyjna może powstać w obszarach, gdzie nie ma w pobliżu opty-

malnej granicy lub może wcale nie powstać. Jednakże można twierdzić, że powstanie

estymowanej granicy decyzyjnej w pobliżu optymalnej granicy jest dość prawdopodob-
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ne, ponieważ w tym obszarze prawdopodobieństwa klas przyjmują podobne wartości. W

związku z powyższym rozważanie tego przypadku jest uzasadnione.

2.2.3 Klasyfikator oparty na pojedynczym estymatorze gęsto-

ści

Błąd dodany. Należy zauważyć, że błąd klasyfikacji może być przedstawiony jako su-

ma nieredukowalnego błędu bayesowskiego i błędu zwanego za [63, 64] błędem dodanym

(w [15, s. 45] używa się określenia błąd redukowalny), który pochodzi od klasyfikatora.

Błąd dodany ma postać

A(b) =
∫ x∗+b

x∗
(p2(x)− p1(x))f(x) dx ,

gdzie b jest różnicą między punktem optymalnej i estymowanej granicy decyzyjnej, mia-

nowicie xb = x∗ + b.

Należy zauważyć, że w modelu Tumera i Ghosha, funkcja gęstości f(x) jest pominięta

(patrz [63, równanie poprzedzające równanie (9)], [65, równanie (6.8)]), co wymaga

dodatkowego założenia (nieobecnego w pracach tych autorów), że f(x) = 1. W [2]

funkcja gęstości f(x) nie jest pominięta (patrz [2, równanie (1)]), ale zakłada się, że jest

stała na całym przedziale całkowania i f(x) = f(x∗). Tutaj, przy innym modelu błędu,

założenie tego typu nie jest potrzebne.

Po podstawieniu wzoru Bayesa do powyższego wzoru otrzymujemy

A(b) =
∫ x∗+b

x∗

f2(x)P2 − f1(x)P1
f(x)

f(x) dx =
∫ x∗+b

x∗

(
f2(x)P2 − f1(x)P1

)
dx . (2.4)

Graficzne reprezentacje błędu dodanego oraz błędu bayesowskiego są przedstawione jako

wypełnione obszary na rys. 2.1.

Kolejno podążamy śladem [63] i korzystając z rozwinięcia Taylora, przybliżamy wa-

żone gęstości w pobliżu x∗ przy pomocy funkcji liniowych fk(x∗ + b)Pk ≈
(
fk(x∗) +

bf ′k(x
∗)
)
Pk, k = 1, 2. Otrzymane wzory podstawiamy do (2.4). Operacja ta odpowia-

da aproksymacji obszaru odpowiadającego błędowi dodanemu przy pomocy trójkąta. W
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efekcie podstawienia otrzymujemy prosty wzór na błąd dodany postaci

A(b) =
1
2
b2s ,

gdzie s = f ′2(x
∗)P2 − f ′1(x∗)P1.

Na rys. 2.1 przedstawiliśmy sytuację, gdy ta aproksymacja jest dobra, natomiast, dla

porównania, na rys. 2.2 przedstawiliśmy sytuację, gdy taka aproksymacja słabo przybliża

rzeczywisty błąd dodany.

Rysunek 2.2: Nieodpowiednia aproksymacja błędu dodanego przy wykorzystaniu liniowej
aproksymacji gęstości ważonej. Znaczenie poszczególnych elementów: linia ciągła – ważona
gęstość, linia przerywana – estymowana ważona gęstość, linia kropkowana – liniowa aproksy-
macja ważonej gęstości w pobliżu punktu optymalnej granicy decyzyjnej x∗, obszar jasnoszary
– błąd bayesowski, obszar ciemnoszary – aproksymowany błąd dodany, obszar pokryty pozio-
mymi kreskami – błąd dodany A(b). Zauważmy, że obszar odpowiadający błędowi dodanemu
jest zawarty w obszarze odpowiadającym aproksymowanemu błędowi dodanemu i stanowi jego
niewielką część.

Oczekiwany błąd dodany. Do tej pory rozważaliśmy przypadek pojedynczej reali-

zacji t zmiennej losowej T . Jednak w praktyce jesteśmy zainteresowani wartością ocze-

kiwaną błędu dodanego (która jest liczona po wszystkich realizacjach T lub, jeśli mamy

do czynienia z algorytmem niedeterministycznym, po wszystkich realizacjach T i M ,

25



gdzie M jest zmienną losową oznaczającą stan algorytmu) postaci

Eadd := E(A(B)) =
∫ ∞
−∞

A(b)fB(b) db ,

gdzie b jest realizacją odpowiedniej zmiennej losowej B, fB jest gęstością B. Przy takiej

notacji punkt estymowanej granicy decyzyjnej jest zdefiniowany jako Xb = x∗ +B.

Rozważania podobne do tych prezentowanych w [65] przy założeniu, że błędy ε1(Xb)

i ε2(Xb) nie są skorelowane prowadzą do wzoru na oczekiwany błąd dodany

Eadd =
1
2s

(
(P1β1 − P2β2)2 + P 21 σ

2
1 + P 22 σ

2
2

)
,

gdzie βk = E(εk(Xb)) jest obciążeniem estymatora, tj. wartością oczekiwaną błędu es-

tymatora dla klasy k po wszystkich estymowanych punktach granicy decyzyjnej, σ2k =

Var(εk(Xb)) jest wariancją błędu estymatora dla klasy k po wszystkich estymowanych

punktach granicy decyzyjnej.

Analogiczne założenie o niezależności błędów ε̃1(Xb) i ε̃2(Xb), gdzie p̂k(x) = pk(x) +

ε̃k(x) w modelu Tumera i Ghosha zostało skrytykowane w [40, rozdz. 9.2.4] ze względu

na to, że błędy nie mogą być niezależne, ponieważ zwykle przyjmuje się, że estymowane

prawdopodobieństwa sumują się do 1, tj.
∑
k p̂k(Xb) = 1. W [2] również czyni się podobne

założenie o braku korelacji między tymi błędami, tam również swoją moc utrzymują po-

dobne zastrzeżenia. Jednakże w naszej wersji modelu rozważamy błąd estymacji gęstości

f̂k(x), a nie estymacji prawdopodobieństwa p̂k(x). Estymacje gęstości dla różnych klas

nie są powiązane, a więc zastrzeżenia te nie mają zastosowania w naszym przypadku.

2.2.4 Klasyfikator oparty na wielu estymatorach gęstości

Model wykorzystujący średnią estymatorów. Rozważmy teraz model, w którym

dla pojedynczej klasy k używamy średniej estymatorów f̄k(x) zamiast pojedynczego

estymatora f̂k(x), tj.

f̄k(x) =
1
Nk

Nk∑
i=1

f̂k,i(x) ,

gdzie Nk jest liczbą estymatorów dla klasy k, f̂k,i(x) = fk(x) + εk,i(x) jest estyma-

cją gęstości klasy k dokonywaną przez i-ty estymator przypisany tej klasie, εk,i(x)

jest błędem tego estymatora. Wzór na f̄k(x) może być zapisany alternatywnie jako
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f̄k(x) = fk(x) + ε̄k(x), gdzie ε̄k(x) = 1/Nk
∑Nk
i=1 εk,i(x). Estymowany punkt granicy de-

cyzyjnej jest definiowany jako X̄b = x∗+ B̄, gdzie B̄ jest zmienną losową analogiczną do

B z modelu z pojedynczym estymatorem. Następnie wyprowadźmy wzór na oczekiwa-

ny błąd dodany poprzez powtórzenie rozumowania przeprowadzonego dla pojedynczego

estymatora przy założeniu, że błędy ε̄1(X̄b) i ε̄2(X̄b) nie są skorelowane. W efekcie otrzy-

mujemy

Ēadd =
1
2s

(
(P1β̄1 − P2β̄2)2 + P 21 σ̄

2
1 + P 22 σ̄

2
2

)
,

gdzie β̄k = E(ε̄k(X̄b)) = 1/Nk
∑Nk
i=1E(εk,i(X̄b)), natomiast

σ̄2k =
1
N2k

Nk∑
i=1

σ2k,i +
1
N2k

Nk∑
i=1

∑
j 6=i

ρk,i,jσk,iσk,j ,

gdzie ρk,i,j jest korelacją między εk,i(X̄b) i εk,j(X̄b) i dodatkowo zachodzi równość σ2k,i =

Var(εk,i(X̄b)).

Porównanie obydwu modeli. Mając wzory na błędy oczekiwane modelu z pojedyn-

czym estymatorem oraz z ich średnią otrzymujemy

Ēadd
Eadd

=
(P1β̄1 − P2β̄2)2 + P 21 σ̄

2
1 + P 22 σ̄

2
2

(P1β1 − P2β2)2 + P 21 σ
2
1 + P 22 σ

2
2
. (2.5)

Powyższy wzór mówi w jakich sytuacjach model wykorzystujący średnią estymatorów

jest lepszy od modelu z pojedynczym estymatorem ze względu na wartość błędu doda-

nego. Rozważmy na przykład sytuację, w której wyrażenia odpowiadające obciążeniu w

obu algorytmach są równe zero, tj. P1β1 − P2β2 = 0 oraz P1β̄1 − P2β̄2 = 0. W takim

przypadku otrzymujemy Ēadd/Eadd = (P 21 σ̄
2
1 + P 22 σ̄

2
2)/(P

2
1 σ
2
1 + P 22 σ

2
2). W celu uprosz-

czenia dalszych rozważań załóżmy, że liczba estymatorów w każdej z klas jest równa, tj.

N1 = N2 = N . Załóżmy też, że możemy wybrać estymatory w modelu z uśrednianiem w

ten sposób, ażeby ich średnia wariancja była równa wariancji pojedynczego estymatora,

tj. 1/N
∑N
i=1 σ

2
k,i = σ2k. W takim przypadku otrzymujemy

Ēadd
Eadd

=
∑2
k=1 P

2
k (N−1σ2k +N−2

∑N
i=1

∑
j 6=i ρk,i,jσk,iσk,j)

P 21 σ
2
1 + P 22 σ

2
2

.

Jeśli z kolei dodatkowo założymy, że korelacja między błędami różnych estymatorów
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w modelu z uśrednianiem jest zerowa1, tj. dla k ∈ {1, 2} oraz i, j ∈ {1, . . . , N} mamy

ρk,i,j = 0, otrzymamy ten sam iloraz oczekiwanych błędów dodanych co w pracach

Tumera i Ghosha, mianowicie
Ēadd
Eadd

=
1
N

.

Oznacza to, że używając N estymatorów na klasę możemy oczekiwać zmniejszenia błędu

dodanego N razy względem wersji algorytmu z jednym estymatorem na klasę. Oczywi-

ście w praktyce otrzymanie tak dużego zmniejszenia oczekiwanego błędu dodanego, po-

przez proste zastosowanie uśrednionej estymacji gęstości zamiast estymacji pojedynczej,

jest w zasadzie niemożliwe. Zapewnienie zakładanej zerowej korelacji między błędami

jest trudne nawet dla dwóch estymatorów, a jeszcze trudniejsze dla większej ich liczby.

Mimo to, wynik ten daje nadzieję, że w praktycznych sytuacjach stosowanie algoryt-

mu wykorzystującego kombinację estymatorów gęstości może skutkować zmniejszeniem

błędu klasyfikacji. Dodatkowo, otrzymany wzór (2.5) pozwala na uzyskanie pewnych

intuicji dotyczących pożądanych własności klasyfikatora opartego na średniej estyma-

torów gęstości. Wyrażenia związane z obciążeniem estymatora Pkβ̄k w obu klasach po-

winny przyjmować zbliżone wartości (uwaga ta jest również prawdziwa dla modelu z

pojedynczym estymatorem). Najważniejszym wnioskiem jest, że aby uzyskać poprawę

w stosunku do metody bazowej, korelacja między błędami uśrednianych estymatorów

powinna być jak najmniejsza.

2.3 Kombinacja estymatorów jądrowych jako poje-

dynczy estymator jądrowy o jądrze szczególnej

postaci

W rozdziale tym badamy miarę efektywności jądra wykorzystywanego w podejściu

równoważnym podejściu rozważanemu. W podejściu tym korzysta się z pojedynczego

estymatora gęstości o funkcji jądra szczególnej postaci.

Wzór na estymator jądrowy. W przedstawionej metodzie obliczamy średnią esty-

matorów jądrowych w celu otrzymania estymacji gęstości. To podejście jest równoważne

1Założenie takie można przyjąć w sytuacji, kiedy estymatory zwracają bardzo różne estymacje.
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użyciu pojedynczego estymatora gęstości o funkcji jądra szczególnej postaci. Mianowicie,

równania (2.2) i (2.3) można zapisać jako

f̂(x) =
1
N

N∑
i=1

f̂i(x) oraz f̂i(x) =
1
|D|

∑
x′∈D

1
(hi)d

φ
(
x− x′

hi

)

przy pominięciu indeksu klasy k oraz wektora parametrów (ponieważ nie są one tu-

taj istotne) i skupieniu się na przypadku jednowymiarowym. Przy tych oznaczeniach,

uśrednioną estymację gęstości zapiszemy jako

f̂(x) =
1
N

N∑
i=1

1
|D|

∑
x′∈D

1
(hi)d

φ
(
x− x′

hi

)
=

1
|D|

∑
x′∈D

1
N

N∑
i=1

1
(hi)d

φ
(
x− x′

hi

)
,

a stąd otrzymujemy postać odpowiadającą pojedynczemu estymatorowi jądrowemu z

parametrem wygładzania równym 1, tj.

f̂(x) =
1
|D|

∑
x′∈D

K(x− x′)

z jądrem postaci

K(u) =
1
N

N∑
i=1

1
hi
φ(
u

hi
) .

Zauważmy, że przy takim sformułowaniu modelu przy pomocy parametrów manipulu-

jemy tylko kształtem funkcji jądra, a parametr wygładzania jest stały, natomiast wia-

domo, że w estymacji gęstości kształt jądra nie ma dużego znaczenia, w przeciwieństwie

do doboru odpowiedniego parametru wygładzania (zob. np. [67, s. 13] lub [38, s. 66]).

Mimo to można twierdzić, że przedstawiony model może być dobrym klasyfikatorem,

ponieważ jakość estymacji gęstości estymatora jądrowego nie musi mieć bezpośredniego

odbicia w jakości klasyfikacji (zob. [23, s. 210]). Tak więc, dopasowywanie kształtu jądra

do danych może dawać pozytywne wyniki.

Efektywność jądra. Przeanalizujmy postać jądra K i obliczmy dla niego miarę efek-

tywności [38, s. 66], która mówi o tym, jaka jest asymptotyczna jakość estymacji gęstości,

która wykorzystuje dane jądro. Efektywność danego jądra K mówi o ile można zmniej-

szyć liczność próby, aby przy stosowaniu tzw. jądra Epanecznikowa uzyskać taką samą
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jakość estymacji gęstości jak przy użyciu K. Jakość estymacji jest tutaj mierzona przy

pomocy asymptotycznego uśrednionego błędu estymacji gęstości oznaczanego skrótem

AMISE (patrz [67, równanie (2.12)]); w [38] błąd ten jest nazywany przybliżoną warto-

ścią scałkowanego błędu średniokwadratowego MISE [38, równanie (3.30)]. Wspomniane

jądro Epanecznikowa jest używane jako funkcja referencyjna, ponieważ ma optymalny

kształt dla zagadnienia estymacji gęstości. Efektywność jest zdefiniowana jako (patrz [67,

rozdz. 2.7]) (
C(K∗)/C(K)

)5/4
,

gdzie C(K) = (R(K)4µ2(K)2)1/5 oraz R(g) =
∫
g(x)2 dx i µ2(K) =

∫
z2K(z) dz, a K∗

jest jądrem Epanecznikowa.

Efektywność w naszym przypadku. Używając informacji, że φ jest gęstością stan-

dardowego rozkładu normalnego i przy wykorzystaniu [67, równanie (2.15)] otrzymujemy

wzór

CN(K) =
(
N−10(2π)−2

( N∑
i=1

N∑
j=1

(h2i + h2j)
−1/2

)4( N∑
i=1

h2i

)2)1/5
.

Szczegółowe wyprowadzenie powyższego wzoru można znaleźć w dodatku A.2.

Rozważmy najprostszy przypadek N = 2, w którym a = h1/h2, wtedy

C2(K) = 2−2
(

(2π)−2
(
2−1/2(a−1 + 1) + 2(a2 + 1)−1/2

)4
(a2 + 1)2

)1/5
.

Wiedząc, że R(K∗) = 3/5 i µ2(K∗) = 1/5 można już łatwo obliczyć efektywność badane-

go jądra. Otrzymana funkcja efektywności ma pewne interesujące własności (rys. 2.3). Po

pierwsze, efektywność przyjmuje wartość maksymalną dla h1 = h2. W takim przypadku

jądro jest zredukowane do jądra normalnego o efektywności 0.951 [38, s. 67]. Po drugie,

im bardziej różne parametry wygładzania, tym mniejsza efektywność, a więc gorsza es-

tymacja gęstości. Interesujące jest to, że ten wniosek może wydawać się przeciwny do

tego z rozdz. 2.2.4, gdzie twierdziliśmy, że błędy łączonych estymatorów gęstości powin-

ny być jak najmniej skorelowane, co w przypadku estymatora jądrowego oznaczałoby, że

parametry wygładzania powinny być jak najbardziej różne. Można przypuszczać, że te

stwierdzenia niekoniecznie są sprzeczne, ponieważ minimalizacja błędu estymacji gęsto-

ści i błędu klasyfikacji to dwa różne zadania i potencjalnie różne parametry algorytmu
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mogą być odpowiednie dla każdego z nich ([19] i por. [23, s. 210]). Zauważmy również,

że rozważana miara efektywności jest związana z błędem asymptotycznym, który stano-

wi tylko aproksymację rzeczywistego błędu estymacji na małej próbce danych, z którą

mamy do czynienia w praktyce.
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Rysunek 2.3: Efektywność jądra szczególnej postaci jako funkcja stosunku parametrów wygła-
dzania w przypadku N = 2.
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Rozdział 3

Algorytm nauki

Zanim określony punkt testowy może zostać sklasyfikowany przez algorytm, para-

metry algorytmu muszą zostać dopasowane do danych ze zbioru treningowego w trakcie

etapu nauki. W algorytmie rozważanym w rozprawie celem etapu nauki jest znalezie-

nie optymalnej kombinacji estymatorów jądrowych. W rozdziale tym przedstawiamy

kolejne elementy składające się na algorytm nauki: opisujemy funkcję błędu, sposób

jej minimalizacji, dobór punktów startowych stosowanej metody optymalizacyjnej oraz

dopuszczalny przedział wartości dobieranych parametrów.

3.1 Opis ogólny

Rozdział ten opisuje główne operacje wykonywane w trakcie etapu nauki algorytmu.

Etap nauki można podzielić na następujące kroki.

1. Transformacja danych. Domyślnie jako transformacji używa się standaryzacji.

2. Wybór kilku punktów startowych algorytmu optymalizacyjnego i ograniczeń opty-

malizacyjnych. Punkty startowe są wybierane w ten sposób, że jeden z nich jest

dobierany deterministycznie na podstawie pewnej heurystyki, a reszta jest losowa-

na z pewnego zakresu wartości.

3. Iteracyjna minimalizacja funkcji błędu przy pomocy algorytmu optymalizacji gra-

dientowej zaczynając z kolejnych punktów startowych. W wyniku otrzymujemy

tyle zestawów parametrów, ile było punktów startowych.
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4. Jako optymalny zestaw parametrów wybierany jest ten, dla którego funkcja błędu

ma najmniejszą wartość.

Wynikiem etapu nauki jest wybrany zestaw (lokalnie) optymalnych parametrów wraz

z parametrami transformacji dokonanej na danych.

Zauważmy, że standardową metodę optymalizacji gradientowej wzbogaciliśmy o za-

stosowanie metody restartów (ang. random-restart hill climbing [52, s. 113]), która czę-

ściowo przeciwdziała osiadaniu w minimach lokalnych optymalizowanej funkcji błędu. W

porównaniu z innymi metodami tego typu (np. symulowane wyżarzanie [15, rozdz. 7.2.1],

algorytmy genetyczne [15, rozdz. 7.5.1], uczenie z momentem [47, s. 57]) jest ona łatwiej-

sza w implementacji i porównywalnie skuteczna.

3.2 Wybór punktów startowych

W rozdziale tym przedstawiony jest sposób doboru liczby estymatorów do zbioru da-

nych oraz zaprezentowane są związane z nim dwie metody wyboru punktów startowych

algorytmu optymalizacyjnego. Opisane są również typy algorytmów, które badamy w

dalszej części pracy, różniące się sposobem doboru liczby estymatorów i punktów star-

towych.

Wprowadzenie. Pojedynczy punkt startowy ma postać

hs = [h1,1, . . . , h1,N1 , . . . , hi,1, . . . , hi,Ni , . . . , hc,1, . . . , hc,Nc ]
T ,

gdzie hi,j jest j-tym estymatorem klasy i, Ni jest liczbą estymatorów klasy i, a c jest

liczbą klas. Jest to wektor składający się z podwektorów odpowiadających punktom

startowym poszczególnych klas. Punkty startowe dla każdej z klas, a w szczególności

liczba ich wymiarów, tj. liczba estymatorów przypisanych danej klasie, są dobierane

niezależnie.

Algorytm korzysta z dwóch typów punktów startowych. Punkt pierwszego typu jest

deterministycznie obliczany na podstawie rozkładu odległości punktów należących do

każdej z klas w zbiorze danych treningowych. Natomiast współrzędne punktu drugiego

typu są losowane. Algorytm tworzy jeden punkt pierwszego typu i Ns punktów drugiego

typu, w praktyce przyjęliśmy Ns = 9. Poniżej przedstawiamy, jak dla pojedynczej klasy
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obliczany jest punkt startowy pierwszego typu, a następnie jak tworzony jest punkt

drugiego typu.

3.2.1 Obliczanie punktu pierwszego typu

W celu obliczenia punktu pierwszego typu dla danej klasy stosujemy metodę heu-

rystyczną, w której analizujemy gęstość rozkładu odległości między punktami klasy i

szukamy lokalnych maksimów odpowiadających skupieniom punktów (lub grupom sku-

pień o podobnej gęstości; skupienia należące do takiej grupy mogą być odseparowane). W

pierwszym przybliżeniu zakładamy, że położenie pojedynczego punktu maksymalnego

(punktu, w którym funkcja osiąga lokalne maksimum) odpowiada odchyleniu standar-

dowemu punktów w skupieniu o określonej gęstości. Znalezioną wartość wykorzystujemy

jako początkową aproksymację optymalnego parametru wygładzania dla danego skupie-

nia. Ze znalezionych wartości tworzymy pojedynczy wektor, który staje się punktem

startowym algorytmu optymalizacyjnego dla danej klasy. Podejście to bardziej szczegó-

łowo opisujemy poniżej.

Estymacja gęstości odległości. W pierwszym kroku obliczamy odległości między

każdą parą punktów klasy i usuwamy te najbardziej ekstremalne (obserwacje odstają-

ce), tj. te znajdujące się w górnym i dolnym jednym percentylu odległości. Następnie,

używamy estymatora jądrowego w celu aproksymacji gęstości odległości. Parametr wy-

gładzania hp, który jest tutaj używany, dobieramy zgodnie ze wzorem

hp = a · hN , (3.1)

gdzie hN jest wartością obliczoną zgodnie z normalną regułą referencyjną opisaną w

[54, s. 152, równanie (6.41)], natomiast a jest współczynnikiem, który należy dopasować

do danych. W fazie wstępnych eksperymentów na danych referencyjnych ustaliliśmy, że

rozsądna domyślna wartość tego współczynnika wynosi a = 1/2; jest to wartość, któ-

rą stosujemy we wszystkich eksperymentach, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. W

kolejnym kroku szukamy lokalnych maksimów aproksymowanej gęstości przy wykorzy-

staniu prostego algorytmu wyszukiwania na siatce (ang. grid search) opartego na 512

równoodległych punktach pokrywających cały przedział wartości odległości. Okazuje

się, że pomocne jest zlogarytmowanie odległości na początku tej procedury. Pozwala to
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na lepszą eksplorację małych odległości generowanych przez małe skupienia (rys. 3.1).
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Rysunek 3.1: Aproksymacja gęstości rozkładu odległości dla sztucznego problemu
W ((0, 0), 100, (105, 0), 1) składającego się z dwóch skupisk znajdujących się w dużej odległości
od siebie (zob. rozdz. 4.1, rys. 4.2) z wygenerowaną liczbą 400 punktów. Na wykresie widać
wersję z odległościami (po lewej ) i ich logarytmami (po prawej ). Na lewym wykresie, maksi-
mum po lewej odpowiada dwóm skupieniom występującym w sztucznym problemie, natomiast
maksimum po prawej odpowiada odległościom między tymi skupieniami. Na prawym wykresie,
pierwsze maksimum od lewej odpowiada mniejszemu skupieniu, a drugie od lewej – skupieniu
większemu, dodatkowo, maksimum po prawej odpowiada odległościom między skupieniom.
Zauważmy, że na lewym wykresie dwa skupienia są nierozróżnialne. Aproksymacja jest utwo-
rzona przy pomocy estymatora jądrowego z parametrem wygładzania dobranym przy pomocy
normalnej reguły referencyjnej.

Usuwanie nieistotnych maksimów. W pierwszym przybliżeniu zakładamy, że każ-

dy znaleziony punkt maksymalny odpowiada pojedynczemu skupieniu (lub grupie sku-

pień o podobnej gęstości). Zatem w naszym algorytmie używamy tylu estymatorów

jądrowych (rozdzielczości) dla danej klasy, ile zostało znalezionych maksimów. Podej-

ście to ma dwie wady: może skutkować znalezieniem maksimów, które nie odpowiadają

żadnemu skupieniu oraz pominięciem tych, które odpowiadają istniejącym skupieniom.

W szczególności, metoda ta może pominąć skupienie, którego gęstość nie różni się zna-

cząco od gęstości innego skupienia, lub określić, że mamy do czynienia ze skupieniem,

gdy nie jest to prawdą. Z tą drugą sytuacją możemy mieć do czynienia np. w przypad-

ku, gdy pojedyncze skupienie ma skomplikowaną strukturę (metoda stwierdzi w takim

przypadku, że mamy do czynienia z wieloma skupieniami) lub gdy w danych występuje

dużo szumu.

W trakcie wstępnych eksperymentów okazało się, że istotnym z praktycznego punk-
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tu widzenia jest pierwszy z wymienionych powyżej problemów. Mianowicie, używanie

większej liczby estymatorów jądrowych na klasę niż to konieczne jest kłopotliwe, gdyż

zwiększa złożoność obliczeniową i sprawia, że zadanie optymalizacji jest trudniejsze oraz

zwiększa szansę, że algorytm ulegnie przeuczeniu. W celu częściowego przeciwdziałania

temu problemowi usuwamy maksima, które wydają się nieistotne, zgodnie z opisem

poniżej.

• Po pierwsze, na brzegach przedziału, na którym dokonujemy estymacji gęstości,

tworzymy pionowe marginesy, każdy o szerokości 5% całego przedziału. Punkty

maksymalne, które znajdują się w obrębie tych marginesów, są usuwane (patrz

przykład na rys. 3.2).

• Po drugie, tworzymy poziomy margines na wysokości odpowiadającej 50% war-

tości największego maksimum. Maksima o wartościach poniżej tego marginesu są

również usuwane.

• Po trzecie, ustalamy ograniczenie Nmax na maksymalną liczbę maksimów na klasę.

Jeśli zostanie znalezione więcej maksimów, wybieramy tylko te, które odpowiadają

Nmax najmniejszym punktom maksymalnym. W ten sposób ignorujemy maksima,

które mogą odpowiadać np. odległościom między oddalonymi od siebie skupienia-

mi.

W efekcie, liczbę estymatorów dla danej klasy przyjmujemy jako równą liczbie nie-

usuniętych maksimów dla danej klasy.

Obliczanie odchylenia standardowego punktów w skupieniu. Kolejnym kro-

kiem po uzyskaniu zbiorów maksimów jest określenie związku między pojedynczym

punktem maksymalnym funkcji gęstości zlogarytmowanych odległości między punkta-

mi a odchyleniem standardowym punktów w skupieniu. W tym celu przybliżamy roz-

kład, który generuje punkty w skupieniu przy pomocy rozkładu normalnego postaci

X ∼ N(µ, σ2I), gdzie X jest d-wymiarową zmienną losową. Możemy pokazać, że w

tym przypadku jedyny punkt maksymalny gęstości zlogarytmowanych odległości jest

określony wzorem x∗ =
√

2dσ (szczegółowe wyprowadzenie zostało zamieszczone w do-

datku A.3). Otrzymana wartość służy do oszacowania wartości optymalnego parametru

wygładzania ĥ zależnego od znalezionego punktu maksymalnego x∗, tj. ĥ = x∗/
√

2d.
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Rysunek 3.2: Aproksymacja gęstości rozkładu odległości dla wybranych klas ze zbiorów danych
glass i ecoli. Ciągłe pionowe linie odpowiadają znalezionym i nieodrzuconym maksimom lokal-
nym, przerywane pionowe linie odpowiadają marginesowi, poza którym maksima są odrzuca-
ne, przerywana pozioma linia odpowiada marginesowi, poniżej którego maksima są odrzucane.
Aproksymacja jest utworzona przy pomocy estymatora jądrowego z parametrem wygładzania
równym hp = a ·hN , gdzie a = 0.5 oraz hN jest wartością obliczoną zgodnie z normalną regułą
referencyjną.

3.2.2 Obliczanie punktów drugiego typu

W celu wyznaczenia Ns punktów drugiego typu ustalamy liczbę wymiarów pojedyn-

czego punktu jako równą liczbie wymiarów punktu pierwszego typu. Wartości poszcze-

gólnych współrzędnych punktu są dobieranie poprzez:

1. wylosowanie wartości z rozkładu jednostajnego zdefiniowanego przez przedział roz-

ciągający się od pierwszego do 99. percentyla rozkładu zlogarytmowanych odle-

głości między punktami w klasie,

2. przekształcenie otrzymanej wartości przy pomocy funkcji wykładniczej w celu uzy-

skania wartości z oryginalnej przestrzeni wartości.

Fakt, że działamy na zlogarytmowanych odległościach powoduje, że losowane war-

tości znajdują się bliżej początku przedziału, co jest właściwością pożądaną.

3.2.3 Typy algorytmów badane eksperymentalnie

W kolejnych częściach pracy opisujemy eksperymenty przeprowadzone dla kilku wer-

sji algorytmu. Różnią się one sposobem obliczania punktu pierwszego typu i zadaną

liczbą estymatorów na klasę. Każda z wersji przedstawiona jest poniżej.
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• „N ¬ 10” – wersja, w której maksymalna liczba estymatorów na klasę wynosi

Nmax = 10. Wybraliśmy taką wartość, ponieważ jest ona w zupełności wystarcza-

jąca, ażeby znaleźć wszystkie skupienia występujące w danych, na których prze-

prowadzaliśmy eksperymenty.

• „N = 1” – wersja, w której maksymalna liczba estymatorów na klasę wynosi

Nmax = 1.

• „N = 1 NRR” – wersja, w której dobierając punkt startowy pierwszego typu

zamiast metody opisanej w rozdz. 3.2.1, w której analizuje się rozkład odległości

między punktami zbioru danych, wykorzystaliśmy normalną regułę referencyjną.

Liczba estymatorów na klasę jest ustalona i równa 1.

3.3 Wybór przedziału wartości dla parametru wy-

gładzania

W rozdziale tym opisujemy sposób doboru górnego i dolnego ograniczenia nakłada-

nego na wartość parametru wygładzania.

Przed rozpoczęciem optymalizacji funkcji błędu ze względu na parametry wygła-

dzania, warto zawęzić przestrzeń poszukiwań do „rozsądnego” przedziału wartości tych

parametrów. W poniższych rozważaniach szukamy wspólnego przedziału wartości dla

wszystkich parametrów wygładzania w przekształconej za pomocą standaryzacji prze-

strzeni cech. Górne ograniczenie jest dobierane konserwatywnie. Jest ono równe 99.

percentylowi odległości między parami punktów w zbiorze treningowym. Używamy war-

tości opartej na percentylu zamiast zwykłego maksimum, ażeby estymacja była bardziej

odporna na wartości odstające, których występowanie mogłoby prowadzić do niepo-

trzebnego poszerzenia przedziału.

Wybór dolnego ograniczenia wymaga większego zastanowienia. Stosowanie małych

parametrów wygładzania, tj. takich, które przyjmują wartości bliskie zeru, powoduje

różne problemy. Jeśli parametr wygładzania przyjmuje małą wartość lub punkt testowy

jest znacząco oddalony od punktów ze zbioru treningowego, bardzo mało punktów ze

zbioru treningowego ma znaczący wpływ na gęstość w punkcie testowym. Tak więc,

estymacja gęstości f̂(x;h) w mianowniku wzoru (2.1) jest bliska 0. Jeśli ta wartość jest
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mniejsza niż dokładność maszynowa komputera, to jest przyjmowana jako równa 0. W

takim wypadku ze wzoru (2.1) nie można skorzystać. Co więcej, dla małych wartości

parametrów wygładzania otrzymuje się niewiarygodne i potencjalnie mylące informacje

w kontekście zadania klasyfikacji [20, rozdz. 2.2].

W celu poradzenia sobie z tym problemem korzystamy z obserwacji, że w takiej sy-

tuacji (gdy odległość jest duża lub – równoważnie – parametr wygładzania jest bardzo

mały) klasyfikator oparty na estymatorze jądrowym zachowuje się tak, jak algorytm

najbliższego sąsiada [54, s. 251]. W związku z tym, jeśli mianownik (2.1) przyjmuje war-

tość 0, to jako wynik klasyfikacji algorytm zwraca rezultat otrzymany przy zastosowaniu

algorytmu najbliższego sąsiada.

Warto zauważyć, że w wersjach algorytmu, które były badane w poprzednich na-

szych pracach [28, 29, 30, 32], nakładaliśmy dodatkowe ograniczenie na dopuszczalną

minimalną wartość. Było ono obliczane na podstawie promienia kuli zawierającej 99%

masy prawdopodobieństwa funkcji jądra (szczegóły można znaleźć w [29, część II.D]).

Usunęliśmy je, ponieważ sprawdziliśmy, że jego brak nie prowadzi do pogorszenia wyni-

ków, a pozwala na eksplorowanie pełniejszego przedziału wartości i upraszcza algorytm.

3.4 Minimalizacja funkcji błędu

W tym rozdziale definiujemy funkcję błędu oraz przedstawiamy algorytm, który zo-

stał użyty do jej optymalizacji.

Funkcja błędu. Funkcja błędu, która jest minimalizowana w trakcie procesu nauki,

jest estymowana na zbiorze treningowym przy pomocy walidacji krzyżowej typu leave-

one-out [35, s. 91]. Zgodnie z tą procedurą tworzonych jest |t| podziałów zbioru tre-

ningowego t (rys. 3.3). Każdy podział składa się z dwóch rozłącznych zbiorów: zbioru

dopasowywania D (ang. fitting set), którego używamy do uczenia klasyfikatora oraz

jednoelementowego zbioru walidacyjnego Dv, którego używamy do obliczenia wartości

funkcji błędu. Końcowa estymacja funkcji błędu jest uzyskiwana przez zebranie otrzy-

manych |t| wartości funkcji błędu i ich uśrednienie.

Funkcja błędu, o której mowa powyżej to błąd information loss [70, rozdz. 5.6] (ta

miara występuje również pod nazwą K-class multinomial deviance loss w [23, s. 349]).
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Rysunek 3.3: Podział zbioru danych w metodzie walidacji krzyżowej typu leave-one-out. Tre-
ningowy zbiór danych t składa się z |t| = 10 elementów. Każde z 10 kół odpowiada poje-
dynczemu podziałowi zbioru danych. Każdy podział składa się z dwóch rozłącznych zbiorów:
zbioru dopasowywania D (w danym kole są to segmenty oznaczone kolorem szarym) oraz jed-
noelementowego zbioru walidacyjnego Dv (w danym kole jest to segment oznaczony kolorem
białym).

Dla pojedynczego zbioru walidacyjnego jest ona zdefiniowana jako

IL(Dv,h) =
1
|Dv|

∑
x∈Dv

− log2 p̂class(x)(x;h) (3.2)

gdzie Dv jest walidacyjnym zbiorem danych, h jest wektorem składającym się z war-

tości wszystkich parametrów wygładzania, p̂class(x) jest estymacją prawdopodobieństwa

a posteriori prawdziwej klasy przypisanej do punktu x. Zauważmy, że estymacja praw-

dopodobieństwa a posteriori została utworzona wykorzystując zbiór dopasowywania D,

jednak ze względu na czytelność nie zaznaczamy tego faktu we wzorach.

Dodatkowo zauważmy, że używamy funkcji information loss zamiast bezpośrednio

optymalizować funkcję błędu klasyfikacji. Stosujemy takie podejście, ponieważ pierwsza

z tych funkcji jest różniczkowalna, co jest cechą wymaganą przez używany przez nas

algorytm minimalizacji. Ponadto, funkcja information loss może stanowić dobre przy-

bliżenie funkcji błędu klasyfikacji [70, ss. 162–163].

Można zauważyć, że gdy estymacja prawdopodobieństwa a posteriori prawdziwej

klasy p̂class(x) przyjmuje wartość zero, błąd information loss przyjmuje wartość ∞. W

celu przeciwdziałania temu zjawisku wprowadzamy praktyczną modyfikację do wzoru

na prawdopodobieństwo p̂class(x), która gwarantuje, że jego wartość dla żadnej klasy nie

będzie mniejsza niż pewna z góry ustalona (mała) wartość:

p̂k(x;h) =
f̂k(x;h)Pk
f̂(x;h)

· (1− r) +
r

c
, r ∈ [0, 1] ,
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gdzie k = class(x), natomiast c jest liczbą klas, r = 0.01 a f̂(x;h) =
∑
l f̂l(x;h)Pl.

Szczegółowe wzory na funkcję błędu oraz jej gradient, który jest wykorzystywany w

trakcie optymalizacji, są umieszczone w dodatku. A.1.

Algorytm optymalizacyjny. W celu znalezienia optymalnego wektora parametrów

wygładzania h używamy pseudo-Newtonowskiego algorytmu optymalizacji z ogranicze-

niami L-BFGS-B. Algorytm ten został zaproponowany w [7] jako metoda rozwiązywania

dużych problemów optymalizacji nieliniowej z prostymi ograniczeniami nałożonymi na

zmienne. Wykorzystuje on wartość funkcji i jej gradient, dokonuje też aproksymacji He-

sjanu, do czego używa metody BGFS (Broyden-Goldfarb-Fletcher-Shanno). Algorytm

L-BFGS-B realizuje zadanie wyszukiwania minimum lokalnego.

Powyższy algorytm został wybrany ze względu na jego własności, które przystają

do naszego problemu. Po pierwsze, rozwiązuje on problemy z prostymi ograniczeniami

typu x > a nałożonymi na zmienne. W naszym problemie mamy do czynienia z takim

ograniczeniem, ponieważ parametr wygładzania nie może być ujemny. Dodatkowo, uży-

wanie prostych ograniczeń może służyć do zawężenia przeszukiwanej przestrzeni poprzez

ustalenie górnego ograniczenia dla wartości parametrów wygładzania. Algorytm wyko-

rzystuje też informację o gradiencie funkcji błędu, co zazwyczaj powinno prowadzić do

poprawy szybkości zbieżności w porównaniu z algorytmami, które nie wykorzystują tej

informacji.

Algorytm L-BFGS-B posiada kilka parametrów, które muszą być ustalone przed jego

uruchomieniem. Najważniejszy z nich to punkt startowy – jego wybór jest rozważany

w rozdz. 3.2. Następnymi parametrami, które należy ustalić, to ograniczenia nakładane

na zmienne – są one opisane w rozdz. 3.3. Kolejnymi parametrami są warunki stopu.

Przypisujemy im wartości, które są rozsądnym wyborem dla szerokiej klasy problemów

optymalizacyjnych: czynnik redukcji funkcji (ang. function reduction factor) jest równy

1012 (niska dokładność), minimalna akceptowana wartość gradientu jest równa 10−5.
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Rozdział 4

Eksperymenty na sztucznych
zbiorach danych

Intuicyjne jest stwierdzenie, że podejście wielorozdzielczościowe daje najlepsze efek-

ty, gdy w badanym problemie dane są dobrze aproksymowane przy użyciu różnych roz-

dzielczości, tj. mają cechę, którą będziemy nazywać cechą wielorozdzielczości. W tym

rozdziale przedstawiamy zbiór danych posiadający własność wielorozdzielczości i porów-

nujemy wyniki eksperymentalne obydwu metod, aby sprawdzić, czy faktycznie podejście

wielorozdzielczościowe jest w tym przypadku skuteczniejsze.

4.1 Charakterystyka danych

W rozdziale tym przedstawiamy parametryczną postać rozważanego problemu kla-

syfikacji (zbioru danych) oraz omawiamy cele, które chcieliśmy osiągnąć projektując ten

problem.

Parametryzacja problemu. Rozważmy dwuwymiarowy problem klasyfikacji binar-

nej zdefiniowany poprzez określenie funkcji gęstości dla każdej z klas. Zdefiniujmy dwa

skupienia: jedno o dużej, a drugie o małej gęstości. Każde ze skupień jest opisane po-

przez tą samą funkcję gęstości różniącą się tylko wartościami parametrów. Pojedyncze

skupienie ma dwa parametry: położenie środka (xc, yc) i skala σ; jest ono opisane po-

przez mieszaninę rozkładów normalnych, gdzie wagi każdego z elementów mieszaniny
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są równe. Problem jest tak skonstruowany, że wartość błędu bayesowskiego pozostaje

taka sama bez względu na wartość skali σ. Pojedyncze skupienie jest przedstawione na

rys. 4.1, natomiast jego szczegółowy opis jest zamieszczony w dodatku A.4. Powyższy

problem klasyfikacji określony przez położenia i wartości skali obu skupień będziemy

oznaczać przez

W ((x1,c, y1,c), σ1, (x2,c, y2,c), σ2),

gdzie (x1,c, y1,c) i (x2,c, y2,c) są współrzędnymi środków odpowiednio pierwszego i dru-

giego skupienia, natomiast σ1 i σ2 są odpowiednimi parametrami skali.

Rysunek 4.1: Postać pojedynczego skupienia sztucznego problemu klasyfikacji. Na rysunku
widać położenie środka (punkt C ) o współrzędnych (xc, yc) = (0, 0), parametr skali (odcinek
oznaczony literą σ) o wartości σ = 100, optymalne obszary decyzyjne dla obu klas (kolor
ciemnoszary i jasnoszary). Gęstości każdej z klas są generowane przez mieszaninę rozkładów
normalnych (białe okręgi).

Podstawowa wersja problemu i jej własności. W dalszej części pracy będziemy

rozważać konkretne wersje sparametryzowanego problemu. Wersją bazową, na której bę-

dziemy opierać pozostałe, jest W ((0, 0), 100, (105, 0), 1), gdzie występują dwa skupienia:

małe i duże. Oba skupienia są oddzielone odpowiednio dużą odległością w przestrzeni

cech (rys. 4.2).

Podczas projektowania tego problemu chcieliśmy osiągnąć trzy cele. Po pierwsze,

chcieliśmy ażeby granica decyzyjna była nietrywialna, tj. aby prosty klasyfikator (np.

liniowy) nie był w stanie uzyskać niskiego błędu klasyfikacji. Zauważmy, że granica
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Rysunek 4.2: Optymalne obszary decyzyjne dla obu klas (kolor ciemnoszary i jasnoszary) w
problemie W ((0, 0), 100, (105, 0), 1) z ogólnym widokiem na dziedzinę (u góry) i powiększo-
nymi obszarami skupień o niskiej (na dole po lewej ) i wysokiej (na dole po prawej ) gęstości.
Należy zauważyć, że skala w odwzorowaniu obu skupień jest różna. Gęstości każdej z klas są
zdefiniowane przez mieszaninę rozkładów normalnych (białe okręgi). Biały obszar w widoku
ogólnym odpowiada punktom, dla których gęstość obu klas jest pomijalna, tj. mniejsza niż
dokładność maszynowa komputera.

decyzyjna ma kształt przypominający falę i dzięki temu jest nietrywialna.

Po drugie, chcieliśmy stworzyć zbiór danych zawierający obszary, gdzie estymatory

jądrowe o bardzo różnych parametrach wygładzania dobrze modelują granicę decyzyjną.

W przypadku dużego skupienia o małej gęstości, estymator o dużym parametrze wy-

gładzania dobrze modeluje granicę decyzyjną, a w przypadku małego skupienia o dużej

gęstości, bardziej odpowiedni jest mały parametr wygładzania. Stosowanie średniej obu

tych estymatorów gęstości również powinno dawać dobre wyniki, ponieważ estymator

o małym parametrze wygładzania będzie dominował w obszarze o wysokiej gęstości, a

estymator o dużym parametrze – w obszarze o niskiej gęstości.

Trzecim naszym celem było zdefiniowanie problemu, dla którego optymalne wyniki

są uzyskiwane w przypadku równych parametrów wygładzania dla obu klas. Korzy-

stając z tej wiedzy, możemy zawęzić przestrzeń poszukiwań optymalnych parametrów

wygładzania. Dodatkowo, w przypadku dwóch parametrów wygładzania na klasę, błąd

klasyfikacji zależy tylko od dwóch parametrów, zatem można go łatwo zwizualizować. W

celu zrealizowania tego zamierzenia znacząco oddaliliśmy od siebie oba skupienia. Odle-

głość jest wystarczająco duża, ażeby uważać oba skupienia za odseparowane, ponieważ

w każdym punkcie gęstość generowana przez co najmniej jedno ze skupień jest pomijal-
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nie mała (mniejsza niż dokładność maszynowa komputera). Zatem oba skupiska mogą

być analizowane oddzielnie. Co więcej, w każdym ze skupień rozkład jednej klasy jest

przesuniętą wersją rozkładu drugiej klasy. W takim przypadku używanie identycznego

parametru wygładzania dla obu klas jest uzasadnione (por. [19, s. 461]).

4.2 Typy eksperymentów

Rozdział ten zawiera opis dwóch przeprowadzanych rodzajów eksperymentów oraz

omawia sposób interpretacji wyników otrzymanych w tych eksperymentach.

Eksperymenty. Zdefiniowany problem był wykorzystany w dwóch, opisanych poniżej,

typach eksperymentów. W każdym z eksperymentów zmienialiśmy wartość pojedynczego

parametru eksperymentu, którym był albo parametr problemu albo liczba punktów w

zbiorze treningowym. Przestrzeń cech nie podlegała żadnym transformacjom.

Eksperyment typu 1. Dla problemów, dla których wiemy, że optymalne rozwiązanie

posiada równe wartości parametrów wygładzania dla obu klas, przeprowadziliśmy ekspe-

rymenty typu 1 – takie, w których parametry wygładzania były dobierane optymalnie dla

danego problemu klasyfikacji przy użyciu zbioru testowego. W celu znalezienia wartości

optymalnych korzystamy z prostej optymalizacji na siatce (ang. grid search). W tym po-

dejściu porównywaliśmy efektywność algorytmu zawierającego dwa estymatory na klasę

(będzie on oznaczany jako N = 2) z modelem podstawowym zawierającym jeden esty-

mator na klasę (będzie on oznaczany jako N = 1). Parametry wygładzania były równe

dla obu klas. Dla obu wersji algorytmu testowaliśmy dwa rozwiązania: gdy optymalny

parametr wygładzania był dobierany poprzez minimalizację funkcji information loss i

gdy był dobierany bezpośrednio poprzez minimalizację funkcji błędu klasyfikacji (praw-

dopodobieństwa błędnej klasyfikacji). Wartości obu funkcji były obliczane na zbiorze

testowym. Dla każdej wartości parametru eksperymentu wygenerowaliśmy 20 zbiorów

treningowych (każdy z nich, o ile nie zaznaczono inaczej, zawierał 400 punktów), jeden

zbiór testowy o rozmiarze 2000 punktów i zbiór par parametrów wygładzania. Każdy

parametr wygładzania pochodził z przedziału [10−2, 105], który był wystarczająco du-

ży, aby zawierać wartości optymalne zarówno dla przypadku N = 2 jak i N = 1. Z

przedziału tego wybrano 20 równoodległych na osi logarytmicznej wartości parametru
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wygładzania, które utworzyły w sumie 400 kombinacji par tych parametrów. Dla każdej

pary parametrów wygładzania konstruowaliśmy model. Dla każdego takiego modelu ob-

liczany był średni próbkowy błąd klasyfikacji i średni próbkowy błąd information loss.

Wartości średnie były obliczane po wszystkich 20 zbiorach treningowych.

Eksperyment typu 2. Po otrzymaniu wyników eksperymentu typu 1, w sposób na-

turalny pojawia się pytanie, czy wyniki będą podobne w przypadku, gdy użyjemy reali-

stycznego algorytmu uczącego. W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie przeprowa-

dziliśmy eksperyment typu 2. Jest on podobny do tego opisanego wyżej, jednak w tym

przypadku używany był algorytm uczenia opisany w rozdz. 3, a jego parametry były do-

bierane wyłącznie w oparciu o zbiór treningowy. Podczas eksperymentów sprawdziliśmy,

czy metody N = 1 i N = 1 NRR (opisane w rozdz. 3.2.3) osiągają wyniki statystycznie

istotnie różne od siebie. Ponadto zbadaliśmy jakie wyniki osiąga metoda N ¬ 10, w

której liczba estymatorów jest dobierana automatycznie, w porównaniu z wersją pod-

stawową N = 1 z jednym estymatorem na klasę. Nie przeprowadzaliśmy porównania

metody N ¬ 10 z metodą N = 1 NRR, ponieważ w eksperymentach uzyskiwała ona

wyniki statystycznie nieistotnie różne od N = 1 lub statystycznie istotnie gorsze.

Badane wersje algorytmu dopasowaliśmy w następujący sposób do zbiorów danych

badanych w tym rozdziale. Poziomy margines, poniżej którego znalezione maksima są

odrzucane (patrz rozdz. 3.2) ustawiliśmy na wartość 1/8. Dodatkowo, we wzorze (3.1)

ustalono parametr a = 1, dzięki czemu estymacja gęstości jest bardziej gładka.

Dla każdej wartości parametru eksperymentu wygenerowaliśmy niezależnie 20 par

(zbiór treningowy, zbiór testowy). Zbiór testowy zawierał 2000 punktów, a wielkość

zbioru treningowego była równa 400, o ile nie zaznaczono inaczej. Dla danej wartości

parametru eksperymentu średnia próbkowa błędu klasyfikacji była obliczana po wszyst-

kich parach (zbiór treningowy, zbiór testowy).

Uwaga na temat interpretacji wyników. Dla obu przedstawionych powyżej typów

eksperymentów porównywaliśmy błąd klasyfikacji proponowanej wersji algorytmu z błę-

dem wersji podstawowej. Różnice wartości tych błędów mogą wydawać się małe, jeśli

spojrzymy tylko na ich wartości bezwzględne. Na przykład, na rys. 4.4 różnica między

wersją N = 1 i N = 2 z optymalizowanym w obu wariantach błędem klasyfikacji, w

przypadku, gdy rozmiar zbioru treningowego wynosi 3200, wynosi zaledwie 3.4 punk-
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tu procentowego. Istotniejsze jest jednak jak bardzo udało się zmniejszyć błąd dodany,

będący różnicą między błędem klasyfikatora a optymalnym błędem bayesowskim. Dla

tego samego przykładu błąd dodany wersji N = 2 stanowi zaledwie 5% błędu dodanego

wersji N = 1, zatem redukcja błędu jest znacząca.

4.3 Różne wielkości zbioru treningowego

W rozdziale tym przedstawiamy wyniki eksperymentów typu 1 i typu 2 przeprowa-

dzonych na problemie W ((0, 0), 100, (105, 0), 1), w którym zmienialiśmy wielkość zbioru

treningowego.

Eksperyment typu 1. Rysunek 4.3 zawiera przykład dwóch funkcji błędu dla ekspe-

rymentu typu 1. Struktura tych funkcji jest dość interesująca. Zauważmy, że podstawowy

algorytm (N = 1) może osiągnąć jedynie te wartości funkcji błędu, które leżą na pół-

prostej (h, h), h ∈ [0,∞). Półprosta ta nie musi zawierać globalnego minimum wersji

N = 2, a więc stosowanie więcej niż jednego estymatora jądrowego może potencjalnie

prowadzić do otrzymania lepszych wyników. W istocie, z taką sytuacją mamy do czy-

nienia w przykładzie przedstawionym na rys. 4.3, gdzie symetrycznie położone globalne

minima znajdują się poza wspomnianą półprostą.

Rozważane zadanie ma dwa rozwiązania (punkty optymalne). Pierwsze z nich znaj-

duje się w pobliżu punktu (1, 100), a drugie w pobliżu punktu (100, 1). Jest to zgodne

z naszymi oczekiwaniami, ponieważ wartość jednego z parametrów wygładzania odpo-

wiada małemu skupieniu gdzie σ = 1, a wartość drugiego – dużemu skupieniu gdzie

σ = 100. Możemy poczynić również zaskakującą obserwację, że minima uśrednionego

błędu information loss znajdują się prawie w tych samych punktach, co minima średnie-

go błędu klasyfikacji. Punkty te znajdują się bardzo blisko siebie również dla innych prób

danych. Taka zależność nie musi być spełniona w ogólnym przypadku, ale dla konkret-

nego, rozważanego tutaj typu danych dodatkowo uzasadnia nasze podejście do doboru

parametrów wygładzania, w którym minimalizujemy funkcję information loss, zamiast

bezpośrednio minimalizować błąd klasyfikacji.

W trakcie eksperymentu typu 1 porównaliśmy błąd klasyfikacji wersji N = 2 z

podstawową wersją N = 1 dla zbiorów treningowych o różnych rozmiarach. Analiza

wyników tego porównania (rys. 4.4) prowadzi następujących obserwacji. Po pierwsze,
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Rysunek 4.3: Średni próbkowy błąd information loss (po lewej ) i średni próbkowy błąd kla-
syfikacji (po prawej ) obliczone na zbiorze testowym dla przykładu W ((0, 0), 100, (105, 0), 1)
dla zbioru treningowego o rozmiarze 400 podczas eksperymentu typu 1. Im punkt bardziej
zbliżony kolorem do ciemnoniebieskiego, zgodnie ze skalą podaną po prawej stronie wykresów,
tym mniejsza wartość funkcji w tym punkcie. Osie odpowiadają wartościom parametru wy-
gładzania dla każdego estymatora jądrowego. Globalne minima średniego błędu klasyfikacji i
średniego błędu information loss są oznaczone poprzez odpowiednio: trójkąt i koło. Zauważmy,
że globalne minima obu tych funkcji znajdują się w punktach znajdujących się bardzo blisko
siebie. Powoduje to, że na wykresie koła są częściowo przykryte przez trójkąty.

w przypadku bezpośredniej optymalizacji błędu klasyfikacji, wersja N = 2 uzyskała

wyniki statystycznie istotnie lepsze od wersji N = 1 dla wszystkich rozmiarów zbioru

treningowego (test t dla prób zależnych, p ≈ 5.97 ·10−4 dla najmniejszego zbioru danych

i p < 7.92 · 10−6 dla pozostałych zbiorów danych). Co więcej, wersja N = 2 zbiegała

szybciej do optymalnej wartości błędu bayesowskiego, co jest prawdopodobnie spowodo-

wane dobraniem odpowiedniego modelu dla danego problemu. Po drugie, w większości

przypadków przy użyciu wersji N = 2 nie było statystycznie istotnej różnicy pod wzglę-

dem błędu klasyfikacji pomiędzy podejściem, gdzie optymalizowany jest bezpośrednio

błąd klasyfikacji, a podejściem gdzie optymalizowany jest błąd information loss (test t

dla prób zależnych, p > 0.07). Jedynym wyjątkiem był zbiór danych o rozmiarze 3200,

dla którego wynik działania wersji optymalizującej błąd information loss był statystycz-

nie istotnie gorszy (test t dla prób zależnych, p = 2.22 · 10−4) o średnio 0.17 punktu

procentowego.
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Rysunek 4.4: Średni błąd klasyfikacji dla różnych wersji algorytmu dla problemu
W ((0, 0), 100, (105, 0), 1) w eksperymencie typu 1.

Eksperyment typu 2. Wyniki eksperymentu typu 2 są przedstawione na rys. 4.5.

Zauważmy podobieństwo z wykresem z rys. 4.4. Wnioski z tego eksperymentu również

są podobne. Przede wszystkim, wersje N = 1 i N = 1 NRR uzyskały wyniki, które nie

są statystycznie istotnie różne (test t dla prób zależnych, p > 0.099 dla każdego rozmia-

ru zbioru treningowego). Natomiast porównując wersję N ¬ 10 z wersją podstawową

N = 1, możemy stwierdzić, że wersja N ¬ 10 uzyskała wyniki, które były statystycz-

nie istotnie lepsze niż wyniki wersji N = 1 na wszystkich zbiorach treningowych poza

najmniejszym (test t dla prób zależnych, p ≈ 0.022 dla 50 punktów, p < 5.7 · 10−8

dla większych zbiorów) przy stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności po-

jedynczego testu wynosił α = 0.05/7 = 0.0071). Natomiast bez stosowania poprawki

Bonferroniego, wersja N ¬ 10 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 na

wszystkich zbiorach treningowych. Dodatkowo można zauważyć, że wersja N ¬ 10 zbie-

ga szybciej do optymalnej wartości błędu niż pozostałe dwie wersje.

4.4 Różne gęstości skupień

W poprzednich doświadczeniach pokazaliśmy, że proponowany algorytm jest sku-

teczny w przypadku sztucznego zbioru danych z dwoma skupieniami o wyraźnie róż-

nych gęstościach. W celu zbadania jak zmienia się efektywność algorytmu, gdy zmienia

się stosunek gęstości obu skupień, w rozdziale tym opisujemy eksperymenty dla proble-
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Rysunek 4.5: Średni błąd klasyfikacji dla różnych wersji algorytmu dla problemu
W ((0, 0), 100, (105, 0), 1) w eksperymencie typu 2.

mu W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1), w którym zmienialiśmy wartość parametru skali pierwszego

skupienia σ1.

Eksperyment typu 1. Po przeprowadzeniu eksperymentów typu 1 można zauważyć,

że struktura funkcji błędu klasyfikacji zmieniała się w szczególny sposób wraz ze zmianą

wartości σ1 (rys. 4.6). Im większa różnica między gęstościami obu klas (tj. im większy

współczynnik σ1), tym bardziej globalne maksima były odległe od półprostej (h, h),

h ∈ [0,∞). Może to sugerować, że im większa różnica, tym większa przewaga wersji al-

gorytmu N = 2 nad podstawową wersją N = 1. Dalsza analiza wyników eksperymentów

typu 1 i typu 2 pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją.

W eksperymentach typu 1 (rys. 4.7) przy optymalizowanym bezpośrednio błędzie kla-

syfikacji, wersja N = 2 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla σ1  2.64

(test t dla prób zależnych, p ≈ 0.001 dla σ1 = 2.64, oraz p < 3.84 · 10−4 dla kolejnych

większych wartości) przy stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności poje-

dynczego testu wynosił α = 0.05/20 = 0.0025). Natomiast bez stosowania poprawki

Bonferroniego, wersja N = 2 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla

σ1  2.07 (poziom istotności pojedynczego testu wynosił α = 0.05).

W większości przypadków nie było istotnej różnicy (test t dla prób zależnych, p >

0.05 dla każdego z testów) pod względem wielkości błędu klasyfikacji w wersji N = 2

pomiędzy podejściem, gdzie optymalizuje się błąd information loss a podejściem, gdzie

bezpośrednio optymalizuje się błąd klasyfikacji. Jednakże podejście z błędem informa-
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Rysunek 4.6: Średni próbkowy błąd klasyfikacji obliczony na zbiorze testowym dla różnych
wartości parametru σ1 dla problemu W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1) otrzymany w eksperymencie ty-
pu 1. Rozmiar zbioru treningowego był równy 400. Im punkt bardziej zbliżony kolorem do
ciemnoniebieskiego, zgodnie ze skalą podaną po prawej stronie wykresów, tym mniejsza war-
tość funkcji w tym punkcie. Osie odpowiadają wartościom parametru wygładzania dla każde-
go estymatora jądrowego. Globalne minima funkcji są zaznaczone trójkątami, minimum dla
punktów należących do przekątnej jest zaznaczone kołem. Dla każdej wartości parametru σ1
podajemy również różnicę pomiędzy minimum dla punktów leżących na przekątnej a minimum
globalnym – wartość ta jest oznaczona poprzez ∆.

tion loss było statystycznie istotnie gorsze (p ¬ 0.05 dla każdego z testów) dla siedmiu z

20 wartości σ1 (przy zastosowaniu poprawki Bonferroniego, przy której poziom istotności

pojedynczego testu wynosił α = 0.05/20 = 0.0025, podejście to było gorsze dla dwóch z
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20 wartości σ1). Największa średnia różnica w błędach klasyfikacji między podejściami

wynosiła 0.67 punktu procentowego (dla σ1 = 8.86).

Eksperyment typu 2. Z kolei w eksperymentach typu 2 (rys. 4.8), wersje N = 1 i

N = 1 NRR uzyskały wyniki, które nie były statystycznie istotnie różne dla 18 z 20

badanych wartości σ1 (test t dla prób zależnych, p > 0.0029 dla każdego z testów) przy

stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności pojedynczego testu wynosił α =

0.05/20 = 0.0025). Natomiast bez stosowania tej poprawki, nie były one statystycznie

istotnie różne dla 9 z 20 badanych wartości σ1 (test t dla prób zależnych, p > 0.07 dla

każdego z testów). W każdym z przypadków, gdy różnica była istotna, algorytm N = 1

osiągał lepszy wynik. Można również stwierdzić, że zazwyczaj im większa wartość σ1,

tym mniejsza różnica między wartościami błędów tych wersji.

Wersja N = 1 NRR uzyskała gorsze wyniki dla części wartości σ1, ponieważ de-

terministyczna metoda obliczania punktów pierwszego typu (zob. rozdz. 3.2.1) nie jest

odpowiednia dla tych zbiorów danych, w których mamy do czynienia z wieloma sku-

pieniami punktów, które znajdują się w dużej odległości od siebie. Dla takich danych

startowa wartość parametru wygładzania zgodna z normalną regułą referencyjną jest

bardzo duża w porównaniu z wartością optymalną. W takim punkcie funkcja błędu, któ-

rą optymalizujemy w trakcie nauki, jest praktycznie płaska. Z tego względu gradientowa

metoda optymalizacyjna nie była w stanie przenieść się w okolicę bliższą wartościom

optymalnym. Skutkowało to tym, że podczas optymalizacji błąd klasyfikacji pozostawał

cały czas na tym samym, wysokim poziomie. Wylosowane punkty startowe drugiego

typu (zob. rozdz. 3.2.2) również często znajdowały się w obszarze, gdzie funkcja błędu

była płaska.

Natomiast wersja N ¬ 10 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla

σ1  11.29 (test t dla prób zależnych, p < 9.8 · 10−4 dla wszystkich takich badanych

wartości σ1) przy stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności pojedynczego

testu wynosił α = 0.05/20 = 0.0025). Natomiast bez stosowania poprawki Bonferro-

niego, wersja N = 2 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla σ1  8.86

(poziom istotności pojedynczego testu wynosił α = 0.05).
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Rysunek 4.7: Średni błąd klasyfikacji dla różnych wersji algorytmu dla problemu
W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1) w eksperymencie typu 1.
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Rysunek 4.8: Średni błąd klasyfikacji dla różnych wersji algorytmu dla problemu
W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1) w eksperymencie typu 2.

4.5 Różne gęstości skupień wyśrodkowanych

W rozdziale tym opisujemy eksperymenty przeprowadzone dla problemu, gdzie środki

skupień znajdują się w tym samym punkcie. Mianowicie badaliśmy problem oznaczony

jako W ((0, 0), σ1, (0, 0), 1), gdzie zmieniana była wartość parametru skali pierwszego

skupienia σ1 (rys. 4.9).

Eksperyment typu 2. Ze względu na brak separacji obu skupień problemu, przepro-

wadziliśmy tylko eksperyment typu 2. Okazało się, że wyniki tego eksperymentu były
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Rysunek 4.9: Optymalne obszary decyzyjne dla obu klas (kolor ciemnoszary i jasnoszary) w
problemie W ((0, 0), σ1, (0, 0), 1) dla przykładowej wartości σ1 = 8.9. Gęstości każdej z klas są
generowane przez mieszaninę rozkładów normalnych (białe okręgi).

zbliżone do tych otrzymanych dla skupień odseparowanych (rys. 4.10).

Wersje N = 1 i N = 1 NRR dla wszystkich badanych wartości σ1 uzyskały wyniki,

które nie były statystycznie istotnie różne (test t dla prób zależnych, p ≈ 0.047 dla para-

metru σ1 = 3.36, któremu odpowiada test o najmniejszej wartości p oraz p > 0.082 dla

pozostałych testów) przy stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności poje-

dynczego testu wynosił α = 0.05/20 = 0.0025). Natomiast bez stosowania tej poprawki,

różnice nie były statystycznie istotnie dla żadnej z badanych wartości σ1 poza σ1 = 3.36

(poziom istotności pojedynczego testu wynosił α = 0.05).

Natomiast wersja N ¬ 10 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla

σ1  11.29 (test t dla prób zależnych, p < 1.4 · 10−5 dla wszystkich takich badanych

wartości σ1) przy stosowaniu poprawki Bonferroniego (poziom istotności pojedynczego

testu wynosił α = 0.05/20 = 0.0025). Natomiast bez stosowania poprawki Bonferronie-

go, wersja N ¬ 10 była statystycznie istotnie lepsza od wersji N = 1 dla σ1 = 5.46 (test

t dla prób zależnych, p ≈ 0.02) oraz σ1  8.86 (test t dla prób zależnych, p < 0.005 dla

wszystkich takich badanych wartości σ1).
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Rysunek 4.10: Średni błąd klasyfikacji dla różnych wersji algorytmu dla problemu
W ((0, 0), σ1, (0, 0), 1) w eksperymencie typu 2.

4.6 Liczba estymatorów jądrowych na klasę wybie-

rana przez algorytm

W rozdziale tym analizujemy liczbę estymatorów dobieraną przez algorytm N ¬ 10

w eksperymentach opisanych wcześniej.

W poprzednich eksperymentach typu 2 porównywaliśmy efektywność proponowanej

wersji N ¬ 10, która automatycznie dobiera liczbę estymatorów jądrowych dla każdej z

klas, z wersją podstawową, wykorzystującą jeden estymator jądrowy na klasę. Ze względu

na konstrukcję problemu wiemy, że optymalna liczba estymatorów jest równa 2. Mimo

to liczba estymatorów wybrana przez wersję N ¬ 10 może być inna.

Analizując średnią liczbę estymatorów jądrowych na klasę wybraną przez wersję al-

gorytmu N ¬ 10 w eksperymentach typu 2 (rys. 4.11) można zauważyć, że dla najprost-

szego problemu W ((0, 0), 100, (105, 0), 1), algorytm w przeważającej liczbie przypadków

wybierał odpowiednią liczbę estymatorów na klasę. W przypadku dwóch pozostałych

problemów, zadanie to sprawiało algorytmowi więcej trudności.

W przypadku odseparowanych skupień (problem W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1)) można za-

uważyć, że dla większych wartości (σ1  11.3), metoda oparta na rozkładzie odległości

poprawnie wybierała dwa estymatory na klasę; jednak dla mniejszej różnicy między ska-

lami skupień, metoda ta nie była w stanie rozpoznać, że dane zawierają dwa skupienia.

Fakt ten może wydawać się niepokojący i sugerować, że metoda dobierania liczby esty-
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Rysunek 4.11: Średnia liczba estymatorów jądrowych na klasę wybrana przez wersję algoryt-
mu N ¬ 10 w eksperymentach typu 2. Analizowane typy eksperymentów: 1) różny rozmiar
zbioru treningowego dla problemu W ((0, 0), 100, (105, 0), 1); 2) różne wartości parametru skali
σ1 dla problemu W ((0, 0), σ1, (105, 0), 1); 3) różne wartości parametru skali σ1 dla problemu
W ((0, 0), σ1, (0, 0), 1). Pionowe wąsy na wykresie obrazują rozrzut wartości dla danego zbioru
danych, długość wąsa jest równa podwojonemu średniemu odchyleniu standardowemu.

matorów nie sprawdza się w pełni w tym przypadku. Należy jednak zauważyć, że nawet

gdy mamy z góry wybrane dwa estymatory jądrowe z parametrami wygładzania do-

branymi optymalnie (eksperyment typu 1, rys. 4.7), różnica między wersją podstawową

N = 1 i wersją N = 2 jest bardzo mała dla małych σ1, a staje się większa dla większych

wartości σ1. Zatem używając jednego estymatora zamiast dwóch, nie tracimy zbyt dużo

w stosunku do optymalnej mocy dyskryminacyjnej modelu. Dokładniej, w przypadku

σ1 = 6.95, dla którego algorytm N ¬ 10 nadal dobierał w dużej części przypadków tylko

jeden estymator na klasę, różnica ta wynosiła 1.36 punktu procentowego.

Dobór liczby estymatorów przez algorytm w problemie W ((0, 0), σ1, (0, 0), 1) wyglą-

dał analogicznie z różnicą polegającą głównie na większym rozrzucie liczby estymatorów

dla badanych zbiorów danych.
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4.7 Wnioski

Główne wnioski z eksperymentów opisanych w tym rozdziale można wyrazić w sposób

następujący.

• Proponowany algorytm zwraca lepsze wyniki niż wersja podstawowa dla zaprezen-

towanych zbiorów danych charakteryzujących się cechą wielorozdzielczości. Dane

tego typu składają się ze skupień o różnych gęstościach.

• Warunkiem uzyskania dobrego wyniku jest odpowiednio duża różnica pomiędzy

gęstościami skupień.

• Zaproponowana metoda dobierania parametrów modelu zwraca wyniki bardzo

zbliżone do wyników optymalnych dla tego modelu.

• Uzyskiwanie dobrych wyników przez proponowany algorytm możliwe było dzięki

szczególnej postaci funkcji błędu dla tego modelu oraz zbioru danych.

Można zadać pytanie, jakie są przykłady rzeczywistych danych, dla których nasz

algorytm może sprawować się wyjątkowo dobrze tj. danych posiadających własność wie-

lorozdzielczości? Jednym z przykładów może być problem wykrywania oszustw zwią-

zanych z kartami kredytowymi, gdzie część klientów regularnie używa swoich kart kre-

dytowych w celu kupowania podobnych produktów, a inni klienci dokonują zakupów

bardziej sporadycznie. Innym przykładem może być problemem przewidywania, któ-

rzy klienci operatora sieci komórkowej zamierzają przejść do innego usługodawcy, gdzie

część klientów używa telefonu w powtarzalny sposób (np. przeprowadzając rozmowy z

rodziną o mniej więcej tej samej długości), a inni korzystają z niego w sposób bardziej

zróżnicowany.
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Rozdział 5

Eksperymenty na referencyjnych
zbiorach danych

W rozdziale tym przedstawiamy testy algorytmu na referencyjnych zbiorach danych.

Proponowaną wersję algorytmu (N ¬ 10) porównujemy eksperymentalnie zarówno z

wersjami podstawowymi, jak i z popularnymi algorytmami klasyfikacyjnymi opisanymi

w literaturze. Badamy też związek między własnością zbioru danych opartą na anali-

zie maksimów gęstości rozkładu odległości między punktami a wynikami uzyskiwanymi

przez algorytm. Analizujemy również dynamikę wewnętrznych parametrów algorytmu.

Cel eksperymentów. Poza testowaniem algorytmu na sztucznych zbiorach danych

o pożądanych cechach, jak to opisano w rozdz. 4, przetestowano również skuteczność

algorytmu przy użyciu danych referencyjnych pochodzących z dostępnych repozyto-

riów zbiorów testowych. Dane te nie były dobierane pod względem posiadania żadnych

specjalnych własności, które sprzyjałyby proponowanemu algorytmowi. Użyliśmy po-

pularnych referencyjnych zbiorów danych, które zawierały głównie numeryczne, ciągłe

atrybuty (ponieważ użyte estymatory jądrowe służą głównie do aproksymacji rozkładów

ciągłych zmiennych losowych). Podczas testów użyliśmy procedury uczenia opisanej w

rozdz. 3. Celem eksperymentów było sprawdzenie, czy zastosowanie proponowanej me-

tody N ¬ 10 poprawi wyniki otrzymywane przez podstawowe klasyfikatory oparte na

pojedynczym estymatorze jądrowym N = 1 oraz N = 1 NRR (algorytmy te są opi-

sane w rozdz. 3.2.3) i czy algorytm ten będzie konkurencyjny względem innych metod

opisanych w literaturze.
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Użyte zbiory danych. Algorytmy były testowane na zbiorach danych wykorzysty-

wanych w [20] i [41] oraz na innych zbiorach z repozytorium UCI Machine Learning

Repository (UCIMLR) [1]. W eksperymentach użyto 19 zbiorów danych, wśród nich:

blood transfusion (zbiór Blood Transfusion Service Center, przedstawiony w [71]), breast

cancer (zbiór Wisconsin breast cancer, dane zebrane w University of Wisconsin przez

W.H. Wolberg’a [44]), glass (forensic glass data), heart (SPECTF Heart Data Set),

image segmentation (Statlog Image Segmentation), Indian diabetes (PIMA Indian dia-

betes), liver disorders (BUPA liver disorders), satellite image (StatLog satellite image),

vehicle silhouette (StatLog vehicle silhouette), vowel Deterding (Vowel Recognition –

Deterding Data), waveform (waveform database generator – wersja 1). Wszystkie zbio-

ry danych oprócz Ripley’s synthetic zostały pobrane z UCIMLR. Zbiór danych Ripley’s

synthetic pobrano z [51]. Zbiory danych poddano tym samym krokom wstępnej obróbki,

jak w oryginalnych pracach (jeśli takowe były stosowane w danym przypadku).

5.1 Porównanie z wersjami podstawowymi

W rozdziale tym przedstawiamy porównanie proponowanej wersji algorytmu z wer-

sjami podstawowymi, z którego wynika, że w kontekście wszystkich zbiorów danych

osiąga ona wyniki statystycznie istotnie lepsze niż wersje podstawowe. Jednakże dla

części zbiorów danych, wyniki proponowanej metody nie były lepsze od wyników wersji

podstawowych. W związku z tym, w dalszej części przedstawiamy hipotezy wyjaśniające

to zjawisko.

Eksperyment i jego wyniki. W pierwszym eksperymencie porównaliśmy wersje

N ¬ 10, N = 1 oraz N = 1 NRR. Dla każdej pary: algorytm i zbiór danych, wykonano

10-krotnie powtórzony eksperyment 10-krotnej walidacji krzyżowej w celu uzyskania wy-

niku średniego (tabela 5.1). Jeśli dane były oryginalnie podzielone na zbiór treningowy

i testowy, połączyliśmy oba zbiory i wykonaliśmy eksperymenty na wersji połączonej.

Do porównania ogólnej skuteczności algorytmów na wszystkich zbiorach danych uży-

liśmy procedury opisanej w [11, rozdz. 3.2.2] oraz w [58, s. 1082]. Test Imana i Daven-

porta pokazał, że różnice między algorytmami są statystycznie istotne (p ≈ 0.012). W

kolejnym kroku porównaliśmy parami wyniki poszczególnych algorytmów za pomocą

procedury Holma przy poziomie istotności wynoszącym α = 0.05. Okazało się, że wersja
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Tabela 5.1: Błąd klasyfikacji na referencyjnych zbiorach danych. Kolejne kolumny przedstawia-
ją następujące informacje: nazwa zbioru danych, wynik estymacji błędu klasyfikacji dokonanej
przy pomocy walidacji krzyżowej dla modeli N ¬ 10, N = 1 oraz N = 1 NRR. Wartość od-
chylenia standardowego dla wszystkich 100 wyników z pojedynczego eksperymentu 10-krotnie
powtórzonej 10-krotnej walidacji krzyżowej jest umieszczona w nawiasie. Ostatni wiersz za-
wiera średnią rangę algorytmu. Ranga jest obliczana w następujący sposób: dla danego zbioru
danych najlepszy algorytm na tym zbiorze otrzymuje rangę 1, drugi – rangę 2 itd. W przy-
padku remisu wartości rang są uśredniane, np. wynikom 0.6, 0.7, 0.7 przypisywane są rangi
odpowiednio: 1, 2.5, 2.5. Średnia ranga jest obliczana jako średnia po wszystkich zbiorach da-
nych. Zauważmy, że algorytm N ¬ 10 ma najlepszą średnią rangę.

zbiór danych N ¬ 10 N = 1 N = 1 NRR
blood transfusion .2115 (.031) .2158 (.030) .2158 (.030)
Boston housing .2409 (.054) .2443 (.053) .2445 (.053)
breast cancer .0386 (.026) .0379 (.023) .0379 (.023)
ecoli .1464 (.059) .1506 (.059) .1621 (.060)
glass .2958 (.082) .3365 (.084) .3425 (.088)
heart .2006 (.053) .2006 (.051) .2053 (.031)
image segmentation .0462 (.013) .0471 (.014) .0438 (.013)
Indian diabetes .2380 (.043) .2375 (.041) .2375 (.041)
ionosphere .0407 (.035) .0410 (.036) .0414 (.036)
iris .0253 (.040) .0367 (.049) .0367 (.049)
liver disorders .3874 (.064) .4103 (.042) .4112 (.040)
Ripley’s synthetic .1002 (.027) .1004 (.027) .1004 (.027)
satellite image .0934 (.010) .0942 (.009) .0942 (.010)
sonar .1623 (.079) .1700 (.091) .1724 (.094)
vehicle silhouette .2945 (.043) .2948 (.043) .2947 (.043)
vowel Deterding .0144 (.013) .0112 (.012) .0120 (.011)
waveform .1689 (.018) .1706 (.017) .1705 (.017)
wine .0164 (.028) .0134 (.028) .0133 (.026)
yeast .4097 (.037) .4183 (.038) .4173 (.039)
średnia ranga 1.4 2.3 2.3

N ¬ 10 była statystycznie istotnie lepsza zarówno od wersji N = 1 (p ≈ 0.015), jak i

N = 1 NRR (p ≈ 0.015), natomiast wersje N = 1 i N = 1 NRR nie są statystycznie

istotnie różne od siebie (p ≈ 1).

Ponieważ wersje N = 1 i N = 1 NRR nie okazały się statystycznie istotnie różne,

w kolejnych eksperymentach przy porównaniu algorytmu N ¬ 10 z wersją podstawo-

wą, jako wersję podstawową przyjmowaliśmy zazwyczaj tylko N = 1. Pozwoliło to na

bardziej klarowną prezentację wyników.

Należy zwrócić uwagę, że mimo ogólnej przewagi algorytmu N ¬ 10, dla niektórych
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zbiorów uzyskał on wyniki zbliżone lub nawet trochę gorsze niż wyniki wersji N = 1 i

N = 1 NRR. Bardziej szczegółowa analiza tego faktu przedstawiona jest poniżej.

Struktura zbiorów danych. Po pierwsze, algorytm N ¬ 10 jest uogólnieniem pod-

stawowej wersji algorytmu, więc dla niektórych zbiorów danych może poprawić wyniki,

a dla innych wersja podstawowa jest już optymalna. Algorytmowi N ¬ 10 sprzyja od-

powiednia struktura geometryczna zbioru danych, którą w rozdz. 4 nazwaliśmy cechą

wielorozdzielczości. Należy również pamiętać, że nawet jeśli dane mają wspomnianą

własność, różnica między gęstościami skupień występujących w danych może nie być

wystarczająco duża, aby uzyskać znacząco lepszy wynik od wersji podstawowej (zob.

eksperymenty w rozdz. 4.4).

Hipotezę tę można zilustrować, używając uproszczonej wersji algorytmu. W tej wersji

wartość parametru wygładzania jest taka sama dla każdej klasy (a nie różna, jak w

algorytmie rozważanym do tej pory), a liczba estymatorów na klasę jest ustalona i

równa N = 2. Funkcja błędu w takim przypadku jest dwuwymiarowa, a więc może

być łatwo zwizualizowana (rys. 5.1). Jak wspomniano w rozdz. 4.3, w takim przypadku

wersja podstawowa algorytmu N = 1 może uzyskać jedynie te wartości funkcji błędu,

które odpowiadają punktom leżącym na półprostej (h, h), h ∈ [0,∞). Ta półprosta

może, ale nie musi, zawierać globalne minimum wersji N = 2, a więc używanie więcej niż

jednego estymatora jądrowego może, ale nie musi, poprawić wynik. Taką sytuację można

zaobserwować na rys. 5.1, gdzie dla zbioru liver disorders globalne minima znajdują się

z dala od półprostej, a w przypadku zbioru Indian diabetes, minima o tej samej wartości

znajdują się zarówno na półprostej, jak i z dala od niej.

Aproksymacje. Kolejną przyczyną, dla której wersja N ¬ 10 nie zawsze jest lepsza

od podstawowej, może być fakt, że w naszym algorytmie używamy kilku aproksymacji.

Pierwszą z nich jest użycie podczas procesu uczenia metody lokalnej minimalizacji w

celu optymalizacji funkcji błędu. Wiemy, że przestrzeń rozwiązań przeszukiwana przez

wersję N ¬ 10 zawiera przestrzeń rozwiązań wersji N = 1. Tak więc, przy założeniu, że

błąd na zbiorze treningowym dobrze aproksymuje błąd na zbiorze testowym, jeśli uży-

walibyśmy metody gwarantującej znalezienie optimum globalnego w obu algorytmach,

to optimum znalezione przez wersję N ¬ 10 musiałoby być co najmniej tak dobre, jak

optimum wersji N = 1. Jednakże skuteczne stosowanie metody optymalizacyjnej tego
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Rysunek 5.1: Średni błąd klasyfikacji na zbiorze testowym dla wybranych referencyjnych zbio-
rów danych dla wersji algorytmu z taką samą wartością parametru wygładzania dla każdej
z klas. Osie odpowiadają wartościom parametru wygładzania każdego estymatora jądrowego.
Im punkt bardziej zbliżony kolorem do ciemnoniebieskiego, zgodnie ze skalą podaną po pra-
wej stronie wykresów, tym mniejsza wartość funkcji w tym punkcie. Globalne minima funkcji
znajdujące się poza przekątną są oznaczone trójkątami, minimum dla punktów należących do
przekątnej jest oznaczone kołem. Różnica między minimalną wartością funkcji dla punktów
należących do przekątnej a minimum globalnym jest oznaczona przez ∆.

typu nie jest w tym przypadku w praktyce zwykle możliwe ze względu na skomplikowaną

postać funkcji błędu. W tej sytuacji dla pewnych zbiorów danych lepsze optimum może

zostać znalezione przez wersję N = 1.

Druga aproksymacja polega na tym, że optymalizujemy funkcję information loss a

nie funkcję błędu klasyfikacji (prawdopodobieństwa błędnej klasyfikacji). W tej sytuacji

otrzymanie optymalnego rozwiązania podczas minimalizacji funkcji information loss mo-

że prowadzić do otrzymania nieoptymalnego błędu klasyfikacji (przykład takiej sytuacji

dla błędu średniokwadratowego i błędu klasyfikacji jest przedstawiony w [19]). Różnica w

znaczeniu tych funkcji jest widoczna w tabeli 5.2, z której wynika, że liczba przypadków,

w których algorytm N ¬ 10 jest skuteczniejszy od algorytmu N = 1 przy obliczaniu

błędu information loss była większa niż w wariancie obliczania błędu klasyfikacji. Za-

leżność ta była spełniona zarówno dla błędu mierzonego na zbiorze treningowym, jak i

testowym.

62



Tabela 5.2: Procent przypadków, w których algorytm N ¬ 10 był lepszy, taki sam lub gorszy
od algorytmu N = 1. Pierwsze dwie kolumny opisują mierzony błąd – jego typ i zbiór, na któ-
rym był mierzony, natomiast ostatnie trzy kolumny mówią, w ilu przypadkach dany błąd dla
algorytmu N ¬ 10 był odpowiednio: mniejszy, równy lub większy niż błąd algorytmu N = 1.
Rozważamy wszystkie 1900 wyników pochodzących z 10-krotnie powtórzonego eksperymentu
10-krotnej walidacji krzyżowej na 19 zbiorach danych. Błąd, który jest bezpośrednio optymali-
zowany przez algorytmy, to błąd information loss obliczany na zbiorze treningowym. Wartości
w wierszach nie sumują się dokładnie do 100% ze względu na stosowane zaokrąglenia.

typ błędu zbiór N ¬ 10 w stosunku do N = 1
lepszy taki sam gorszy

information loss treningowy 81.0% .3% 18.8%
information loss testowy 63.7% .6% 35.7%
błąd klasyfikacji treningowy 58.5% 22.2% 19.4%
błąd klasyfikacji testowy 30.1% 50.0% 20.0%

Przeuczenie. Kolejnym zjawiskiem, które może powodować, że wersja N ¬ 10 algo-

rytmu nie zawsze jest lepsza od podstawowej, jest przeuczenie. Zjawisko to, polegające

na nadmiernym dopasowaniu modelu do szumów występujących w danych, w naturalny

sposób nasila się wraz ze wzrostem możliwości modelowania dziedziny przez algorytm.

W przypadku rozszerzonej wersji algorytmu (N ¬ 10) możemy także mieć do czynienia

z tym zjawiskiem. Poparciem dla tej hipotezy są również wyniki przedstawione w tabe-

li 5.2, gdzie można zauważyć, że liczba przypadków, w których algorytm N ¬ 10 był

skuteczniejszy od algorytmu N = 1 w przypadku błędu mierzonego na zbiorze treningo-

wym była większa niż w przypadku błędu mierzonego na zbiorze testowym. Zależność

ta była spełniona zarówno dla błędu information loss, jak i błędu klasyfikacji.

5.2 Porównanie z popularnymi algorytmami

W rozdziale tym proponowany algorytm porównujemy eksperymentalnie z popular-

nymi algorytmami klasyfikacyjnymi opisanymi w literaturze.

Opis eksperymentu. W kolejnym eksperymencie porównaliśmy wyniki proponowa-

nego algorytmu N ¬ 10 z wynikami innych popularnych klasyfikatorów: Naive Bayes,

Nearest Neighbor (NN), Linear Discriminant Analysis (LDA), Support Vector Machine

(SVM). Zbiory danych wykorzystane w tym eksperymencie zostały przygotowane tak
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jak opisano w rozdz. 5.1. Tak jak poprzednio, w celu otrzymania bardziej wiarygodnych

wyników użyliśmy tych samych podziałów na zbiór treningowy i testowy dla wszystkich

algorytmów. Implementacja algorytmów użytych w testach pochodziła ze środowiska

statystycznego R [50] (paczki: class, e1071, MASS). W przypadku algorytmu Naive

Bayes użyliśmy rozkładu normalnego (warunkowanego po klasie docelowej) dla atrybu-

tów ciągłych a w przypadku NN, badaliśmy dwie wersje: k = 1 i k = 5. Natomiast

w przypadku SVM, użyliśmy jądra radial ; parametry modelu: C i γ dobieraliśmy przy

pomocy metody optymalizacji siatkowej (grid search) wykorzytującej 10-krotną walida-

cję krzyżową zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w [68]; uogólnienie algorytmu na

klasyfikację wielkoklasową było wykonane przy pomocy podejścia one-against-one [24].

Wyniki. Do porównania ogólnej skuteczności algorytmów na wszystkich zbiorach da-

nych użyliśmy procedury opisanej w rozdz. 5.1 (zob. tabela 5.3). Test Imana i Da-

venporta pokazał, że występowały statystycznie istotne różnice między algorytmami

(p ≈ 2.5 · 10−9). W kolejnym kroku porównaliśmy algorytm N ¬ 10 z każdym z pozo-

stałych algorytmów korzystając z procedury Holma dla testów porównań wielokrotnych

przy poziomie istotności całej procedury wynoszącym α = 0.05. Procedura wskazała,

że nie było statystycznie istotnych różnic między proponowanym algorytmem a algoryt-

mami SVM (p ≈ 0.03), 1-NN (p ≈ 0.03), 5-NN (p ≈ 0.14), LDA (p ≈ 0.386), natomiast

algorytm ten był statystycznie istotnie lepszy od algorytmu Naive Bayes (p ≈ 2.7 ·10−4).

Warto zauważyć, że gdy porównanie wykonać bez stosowania poprawki na wykonywanie

testów porównań wielokrotnych, porównanie klasyfikatorów za pomocą testu Wilcoxona

[11, rozdz. 3.1.3] wskazuje, że algorytm N ¬ 10 jest statystycznie istotnie gorszy od

SVM (p ≈ 0.012), nie jest statystycznie istotnie różny od algorytmu LDA (p ≈ 0.182)

i jest statystycznie istotnie lepszy od 1-NN (p ≈ 0.026), 5-NN (p ≈ 0.014) oraz Naive

Bayes (p ≈ 7.6 · 10−6).
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Tabela 5.3: Błąd klasyfikacji popularnych algorytmów na referencyjnych zbiorach danych. Pierwsza kolumna zawiera nazwy
zbiorów danych, reszta kolumn zawiera wyniki eksperymentów dla różnych klasyfikatorów. Kolumna o nagłówku NB zawiera
wynik algorytmu Naive Bayes. Ostatni wiersz zawiera średnią rangę algorytmu. Ranga jest obliczana w ten sam sposób jak w
tabeli 5.1. Zauważmy, że algorytm SVM ma najlepszą średnią rangę, natomiast algorytm Naive Bayes ma najgorszą średnią
rangę. Wartość odchylenia standardowego dla wszystkich 100 wyników z jednego 10-krotnie powtórzonego eksperymentu
10-krotnej walidacji krzyżowej jest umieszczona w nawiasie.

zbiór danych SVM N ¬ 10 LDA 5-NN 1-NN NB
blood transfusion .2120 (.037) .2115 (.031) .2295 (.021) .2301 (.043) .2974 (.044) .2479 (.034)
Boston housing .2126 (.051) .2409 (.054) .2542 (.055) .2575 (.045) .2384 (.048) .3134 (.057)
breast cancer .0344 (.022) .0386 (.026) .0396 (.021) .0308 (.020) .0464 (.026) .0378 (.023)
ecoli .1328 (.056) .1464 (.059) .1275 (.051) .1436 (.059) .1902 (.061) .2084 (.063)
glass .2686 (.098) .2958 (.082) .4133 (.088) .2807 (.079) .2497 (.099) .5046 (.089)
heart .2153 (.065) .2006 (.053) .2427 (.064) .2653 (.069) .2811 (.088) .3185 (.086)
image segmentation .0327 (.013) .0462 (.013) .0840 (.016) .0569 (.013) .0352 (.011) .2032 (.017)
Indian diabetes .2337 (.040) .2380 (.043) .2277 (.040) .2604 (.047) .2966 (.048) .2440 (.042)
ionosphere .0575 (.035) .0407 (.035) .1361 (.050) .1522 (.051) .1332 (.041) .0989 (.046)
iris .0353 (.044) .0253 (.040) .0200 (.035) .0527 (.055) .0553 (.055) .0473 (.053)
liver disorders .2744 (.061) .3874 (.064) .3170 (.067) .3939 (.062) .3751 (.082) .4470 (.084)
Ripley’s synthetic .0927 (.026) .1002 (.027) .1218 (.029) .0975 (.026) .1086 (.029) .1152 (.029)
satellite image .0742 (.009) .0934 (.010) .1606 (.011) .0929 (.010) .0934 (.011) .2039 (.014)
sonar .1299 (.077) .1623 (.079) .2243 (.105) .1499 (.075) .1595 (.075) .3109 (.108)
vehicle silhouette .1547 (.036) .2945 (.043) .2178 (.044) .2807 (.042) .2996 (.042) .5411 (.045)
vowel Deterding .0070 (.009) .0144 (.013) .3959 (.052) .0648 (.026) .0108 (.009) .3319 (.051)
waveform .1334 (.017) .1689 (.018) .1434 (.017) .1914 (.019) .2342 (.021) .1896 (.017)
wine .0203 (.033) .0164 (.028) .0113 (.024) .0358 (.043) .0451 (.048) .0290 (.038)
yeast .4037 (.037) .4097 (.037) .4142 (.036) .4362 (.038) .4688 (.037) .8149 (.036)
średnia ranga 1.6 2.9 3.4 3.8 4.2 5.1
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Podsumowując, można powiedzieć, że powyższe eksperymenty pokazują, że propo-

nowany algorytm jest konkurencyjny w stosunku do innych popularnych metod.

5.3 Porównanie z wynikami literaturowymi popu-

larnych algorytmów

W rozdziale tym wyniki eksperymentalne proponowanego algorytmu porównujemy

z dostępnymi w literaturze wynikami innych algorytmów.

Porównanie z szeregiem algorytmów. W następnym eksperymencie porównali-

śmy efektywność wersji N ¬ 10, N = 1 oraz N = 1 NRR z wynikami zaczerpniętymi z

pozycji literaturowych [41] i [20] (patrz rys. 5.2). Praca [41] zawiera wyniki 33 algoryt-

mów klasyfikacyjnych (wśród nich: CART, LDA, QDA, NN z odległością Mahalanobisa,

sieć neuronowa LVQ, radialna sieć neuronowa (RBF neural network)) przetestowanych

na różnych zbiorach danych. Druga pozycja zawiera wyniki algorytmu opartego na esty-

matorach jądrowych wraz z kilkoma wynikami literaturowymi. Podczas eksperymentów

postępowaliśmy zgodnie z metodologią opisaną w artykułach źródłowych. Ponadto, każ-

dy eksperyment przeprowadzony metodami zarówno walidacji krzyżowej, jak i holdout,

był dodatkowo powtarzany 10 razy w celu otrzymania lepszej estymacji błędu.

Pierwszym wnioskiem wynikającym z analizy otrzymanych danych (tabela 5.4 i

rys. 5.3) jest, że algorytm N ¬ 10 jest generalnie konkurencyjny w porównaniu z innymi

popularnymi klasyfikatorami. Siedem z jedenastu wyników otrzymanych przez nasz mo-

del znajduje się wśród 50% najlepszych wyników, jeden wynik jest lepszy niż najlepszy

wynik literaturowy (satellite image).

Druga obserwacja, którą można poczynić, jest związana z faktem, że rozkład wyni-

ków literaturowych dla danego zboru danych daje pewną wiedzę o tym, czy zbiór jest

trudny w klasyfikacji. Wiedzę tę możemy wykorzystać przy porównaniu algorytmów

N ¬ 10, N = 1 oraz N = 1 NRR. Na przykład różnica w błędach klasyfikacji badanych

algorytmów na pewnym zbiorze danych może być duża, ale różnica wyników kwanty-

lowych może być mała, co sugeruje, że różnica jest mało istotna, bo kontekst wyników

algorytmów literaturowych sugeruje, że lepszy wynik można uzyskać stosunkowo łatwo.

W tym kontekście algorytm N ¬ 10 uzyskuje wyniki o średnio 8 percentyli lepsze niż
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Rysunek 5.2: Rozkład wyników algorytmów klasyfikacyjnych zaczerpniętych z pozycji literatu-
rowych [41] i [20]. Na pojedynczym wykresie ramkowym współrzędna lewego boku ramki jest
równa pierwszemu kwartylowi a współrzędna prawego boku ramki jest równa trzeciemu kwar-
tylowi. Pionowy odcinek wewnątrz ramki wyznacza medianę. Lewy wąs rozciąga się od lewego
boku ramki do najmniejszej wartości znajdującej się w odległości równej półtorej wartości roz-
stępu międzykwartylowego od dolnego boku ramki. Prawy wąs zdefiniowany jest analogicznie.
Obserwacje leżące poza przedziałem zdefiniowanym przez lewy kraniec lewego wąsa i prawy
kraniec prawego wąsa naniesione są na wykres indywidualnie.

algorytmy N = 1 i N = 1 NRR (zob. wiersz średnia w tabeli 5.4), co wzmacnia tezę o

jego przewadze nad wersjami podstawowymi.

Porównanie z algorytmem Ghosh et al. Porównaliśmy również bezpośrednio wy-

niki proponowanego algorytmu N ¬ 10 z wynikami wieloskalowego algorytmu opartego

na estymatorach jądrowych przedstawionego w [20] (patrz tabela 5.5). Z oryginalnego

artykułu pobraliśmy wyniki wersji algorytmu, która sprawowała się najlepiej tj. wersji

z parametrem τ = 3, używającej głosowania większościowego w problemach z wieloma

klasami.

Nasz algorytm uzyskał wyniki gorsze na każdym z badanych zbiorów, jednak ze

względu na małą ich liczbę (w [20] testowano algorytm tylko na czterech zbiorach danych,

do jednego z nich nie udało się nam uzyskać dostępu) i brak dodatkowych informacji
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Tabela 5.4: Wyniki badanych algorytmów w kontekście literaturowym. Kolumny odpowiadają
kolejno nazwie zbioru danych oraz wynikom trzech wersji algorytmu (N ¬ 10, N = 1, N = 1
NRR) przedstawionym w postaci kwantyla rozkładu wyników literaturowych. Ostatni wiersz
zawiera średnią wartość kwantyla dla algorytmu. Można zauważyć, że dla algorytmu N ¬ 10
siedem wyników znajduje się w przedziale 50% najlepszych wyników literaturowych, a cztery
znajduje się w przedziale 50% najgorszych. Punkty w kwantylu 0 (wiersz satellite image)
odpowiadają wynikom, które są tak dobre, jak najlepsze wyniki literaturowe lub lepsze; punkty
w kwantylu 1 (wiersz sonar, kolumny N = 1 i N = 1 NRR) odpowiadają wynikom, które są
tak złe, jak najgorsze wyniki literaturowe lub gorsze.

zbiór danych N ¬ 10 N = 1 N = 1 NRR
Boston housing 0.21 0.33 0.33
breast cancer 0.30 0.21 0.21
glass 0.36 0.64 0.64
image segmentation 0.45 0.48 0.42
Indian diabetes 0.52 0.52 0.52
liver disorders 0.79 0.91 0.91
Ripley’s synthetic 0.89 0.89 0.89
satellite image 0.00 0.00 0.00
sonar 0.44 1.00 1.00
vehicle silhouette 0.64 0.64 0.64
waveform 0.42 0.42 0.42
średnia 0.46 0.55 0.54

Tabela 5.5: Błąd klasyfikacji algorytmu N ¬ 10 w porównaniu z najlepszą wersją algorytmu
przedstawionego w [20].

zbiór danych N ¬ 10 Ghosh et al.
glass .29 .285
Ripley’s synthetic .107 .091
sonar .184 .135

(np. o odchyleniu standardowym błędu algorytmu z [20]), trudno o ostateczną konkluzję

w odniesieniu do szerszej klasy zbiorów danych.

5.4 Własności zbioru danych a wyniki algorytmu

W tym rozdziale badamy własności referencyjnych zbiorów danych. Chcemy odpo-

wiedzieć na pytanie, czy na podstawie prostej własności zbioru danych można określić,

że stosowanie wersji algorytmu N ¬ 10 będzie skutkowało lepszymi wynikami niż sto-
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Rysunek 5.3: Wyniki badanych algorytmów w kontekście wyników literaturowych. Wykres
obrazuje wyniki kwantylowe algorytmów przedstawione w tabeli 5.4.

sowanie wersji podstawowej N = 1. Własność, którą zbadaliśmy to odległości między

punktami maksymalnymi gęstości rozkładu odległości między punktami zbioru danych.

Dokładniej, dla danego zbioru danych badaliśmy odległości między kolejnymi na osi X,

nieodrzuconymi punktami maksymalnymi, które są znajdowane przez algorytm (patrz

rozdz. 3.2.1). Odległości liczone były na dwa sposoby: nie biorąc pod uwagę podziału na

klasy oraz w obrębie klas. Dla każdego z tych podejść obliczyliśmy zestaw trzech staty-

styk: średnią, sumę i maksimum odległości między kolejnymi punktami maksymalnymi.

W drugim ze sposobów otrzymujemy tyle zestawów statystyk, ile jest klas w danym

zbiorze danych. W celu otrzymania jednego zestawu uśredniamy każdą z tych staty-

styk. Uśrednienia dokonujemy na dwa sposoby: obliczamy zwykłą średnią lub obliczamy

średnią ważoną, gdzie wagami są procentowe wartości odpowiadające udziałowi danej

klasy w całości zbioru danych. Jeśli statystyk nie można było obliczyć ze względu na

występowanie tylko jednego maksimum, to przyjmowaliśmy ich wartość jako zero.

Wykorzystując zebrane statystyki sprawdziliśmy, czy mają one związek z wynikami

proponowanego algorytmu. W tym celu obliczyliśmy, po wszystkich referencyjnych zbio-

rach danych, korelację między każdą ze statystyk a różnicą między błędem klasyfikacji

algorytmu N = 1 i algorytmu N ¬ 10 szacowanym przy pomocy 10-krotnej walida-
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cji krzyżowej (opis sposobu obliczania tego błędu wraz z wynikami przedstawiono w

rozdz. 5.1). Wyniki obliczeń przedstawione są w tabeli 5.6 oraz na rys. 5.4

Tabela 5.6: Korelacja między różnicą błędów klasyfikacji algorytmów N = 1 i N ¬ 10 a trzema
statystykami dla różnych wariantów obliczania odległości między punktami maksymalnymi w
zbiorze danych. W pierwszej kolumnie mamy określone dwa sposoby obliczania odległości: nie
biorąc pod uwagę podziału na klasy (wiersz bez podziału na klasy) oraz w obrębie klas (wiersze
klasy: zwykła średnia oraz klasy: średnia ważona). Kolejne kolumny zawierają wartości korelacji
odpowiadające obliczanym statystykom. Im większa wartość korelacji, tym silniejszy liniowy
związek między przewagą algorytmu N ¬ 10 nad algorytmem N = 1 a daną statystyką. W
nawiasach umieszczono p-wartości testów statystycznych badających, czy dana korelacja jest
statystycznie istotnie różna od zera. Wyróżniono wartości, których p-wartość jest mniejsza od
0.05.

przetwarzanie klas średnia suma maksimum
bez podziału na klasy -.18 (.465) -.15 (.541) -.16 (.504)
klasy: zwykła średnia .56 (.013) .47 (.044) .56 (.013)
klasy: średnia ważona .51 (.027) .48 (.038) .56 (.013)

Analizując tabelę, możemy stwierdzić, że sposób nieuwzględniający podziału na kla-

sy nie pozwalał stwierdzić, że występuje zależność między badanymi wartościami. Nato-

miast w przypadku metody, w której odległości są obliczane w obrębie klas, wyróżnione

wartości wskazują na możliwość występowania dodatniej korelacji między badanymi sta-

tystykami odległości między punktami maksymalnymi a przewagą algorytmu N ¬ 10

nad algorytmem N = 1. Jeżeli jednak uwzględnimy poprawkę Bonferroniego dla testów

porównań wielokrotnych, która skutkuje ustawieniem poziomu istotności pojedynczego

testu na 0.05/9 = 0.0056, wyróżnione wartości nie są statystycznie istotnie różne od

zera.

Nie możemy zatem stwierdzić z pełnym przekonaniem, że proponowana cecha danych

oparta na obliczaniu odległości między punktami maksymalnymi gęstości odległości mię-

dzy punktami zbioru danych pozwala przewidzieć, czy proponowana wersja algorytmu

będzie sprawowała się lepiej na zbiorze danych niż wersja podstawowa. Jednakże wyniki

sześciu zaproponowanych wariantów są obiecujące i zachęcają do kontynuacji badań w

tym kierunku.
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Rysunek 5.4: Różnica błędów klasyfikacji algorytmów N = 1 i N ¬ 10 a wartość statystyki dla
różnych wariantów obliczania odległości między punktami maksymalnymi w zbiorze danych.
Używane oznaczenia pochodzą z tabeli 5.6. Na wykresie przedstawione są poszczególne zbiory
danych wraz z liniami regresji liniowej. Na osi X mamy różnice błędów badanych algorytmów,
tj. błąd klasyfikacji algorytmu N ¬ 10 odjęty od błędu klasyfikacji algorytmu N = 1 dla
danego zbioru danych. Na osi Y mamy odpowiednią wartość statystyki.

5.5 Wewnętrzne parametry algorytmu

Do tej pory badaliśmy jedynie wartości zwracane przez algorytm. W tym rozdziale

analizujemy sposób działania wewnętrznych elementów algorytmu.
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5.5.1 Liczba estymatorów jądrowych wybierana przez algorytm

W punkcie tym analizujemy rozkład liczby estymatorów dobieranych przez algorytm

i badamy związek tej liczby z wynikami algorytmu.

Rozkład liczby estymatorów. Analizując metodę doboru liczby estymatorów ją-

drowych przez algorytm N ¬ 10, oczekujemy, że dla różnych klas danego zbioru danych

powinien on zazwyczaj dobierać różną liczbę estymatorów z uwagi na różny rozkład

punktów w tych klasach. Potwierdza to analiza wyników przedstawiona na rys. 5.5.

W kolejnym kroku zbadaliśmy czy prawdziwe jest stwierdzenie, że im więcej punktów

w zbiorze, tym większą liczbę estymatorów dobiera algorytm. Gdyby tak było, mogłoby

to wskazywać, że algorytm nie bierze pod uwagę rozkładu punktów w przestrzeni cech a

tylko ich liczbę. Byłoby to argumentem za tym, ażeby stosować prostszą metodę doboru

liczby estymatorów uzależnioną wyłącznie od liczby punktów. Okazało się, że korelacja

między licznością klasy a medianą liczby dobranych estymatorów dla klasy wynosiła

ρ ≈ 0.12 (korelacja obliczona po wszystkich klasach pochodzących ze wszystkich testo-

wanych zbiorów danych) i nie była istotnie różna od zera (p = 0.28). W związku z tym

stwierdzamy, że nie ma prostej, liniowej zależności między tymi dwiema wielkościami.

Przeanalizowaliśmy również histogramy rozkładów liczby estymatorów dobieranych

przez algorytm dla poszczególnych klas (zob. rys. 5.6 dla wybranych zbiorów danych).

Zgodnie z oczekiwaniami, dla każdej z klas rozkład liczby estymatorów jest zazwyczaj

dość zwarty i zbliżony do normalnego, co wskazuje, że dla danego zbioru danych algorytm

preferuje określoną liczbę estymatorów.

Liczba estymatorów a przewaga proponowanego algorytmu nad wersją pod-

stawową. Sprawdziliśmy również czy zachodzi prosta zależność, że im więcej estyma-

torów dobranych przez algorytm N ¬ 10, tym większa jego przewaga nad wersją podsta-

wową N = 1. Hipoteza ta opiera się na przypuszczeniu, że większa liczba estymatorów

daje większe możliwości modelowania dziedziny, czego skutkiem byłoby zmniejszenie

błędu klasyfikacji algorytmu.

W celu weryfikacji tej hipotezy zbadaliśmy zależność między miarą W odzwiercie-

dlającą liczbę estymatorów dla danego zbioru danych a różnicą w błędach klasyfikacji

obu klasyfikatorów. Jako miarę W dla danego zbioru danych przyjęliśmy średnią ważoną

średniej liczby estymatorów na klasę, gdzie wagą jest liczność klasy. Użyliśmy średniej
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Rysunek 5.5: Średnia liczba estymatorów na klasę w każdym z badanych referencyjnych zbio-
rów danych. Rozmiar punktu odpowiada liczności klasy. Dla zwiększenia czytelności rysunku
usunięto etykiety klas odpowiadające każdemu z punktów. Interesujące jest, że dla zbioru
danych ecoli dla dwóch klas (są to klasy o nazwach „imL” i „imS”) algorytm ustalił liczbę es-
tymatorów równą zero. Wynika to z faktu, że w każdej z tych klas znajdują się tylko 2 punkty.
W takim przypadku wynikiem obliczania odległości między wszystkimi punktami danej klasy
jest pojedyncza liczba, co nie jest wystarczające, ażeby algorytm określił liczbę estymatorów
dla tej klasy.

ważonej, ażeby uwzględnić fakt, że na wynik końcowy wpływ mają poszczególne klasy

proporcjonalnie do swojej liczności.

Wykres zależności badanych dwóch parametrów dla różnych zbiorów danych przed-

stawiony jest na rys. 5.7. Zbadaliśmy korelację tych dwóch parametrów; okazało się, że
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Rysunek 5.6: Rozkład liczby estymatorów algorytmu N ¬ 10 dla przykładowych zbiorów da-
nych. Po prawej stronie każdego z wykresów na szarym polu umieszczona jest nazwa klasy,
której ten wykres dotyczy. Każdy z wykresów odpowiada 100 wynikom z pojedynczego ekspe-
rymentu 10-krotnie powtórzonej 10-krotnej walidacji krzyżowej.

były one nieskorelowane (współczynnik korelacji ρ = 0.14 nie jest istotnie różny od zera,

p = 0.58). W efekcie można twierdzić, że nie ma prostej zależności miedzy tymi dwiema

wielkościami.
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Rysunek 5.7: Ważona liczba estymatorów w zależności od różnicy błędów badanych algoryt-
mów. Na wykresie przedstawione są poszczególne zbiory danych. Oś X reprezentuje różnice
błędów badanych algorytmów, tj. błąd klasyfikacji algorytmu N ¬ 10 odjęty od błędu klasy-
fikacji algorytmu N = 1 dla danego zbioru danych. Oś Y przedstawia ważoną średnią liczby
estymatorów dla danego zbioru danych.

5.5.2 Błąd w kolejnych krokach optymalizacyjnych

W tym punkcie analizujemy zachowanie się optymalizowanego błędu oraz błędu kla-

syfikacji podczas iteracyjnej optymalizacji wykonywanej przez algorytm.

W tym celu przeanalizowaliśmy wykresy wartości optymalizowanego przez algorytm

N ¬ 10 błędu information loss i błędu klasyfikacji zarówno na zbiorze treningowym, jak

i na zbiorze testowym. Analiza była przeprowadzona dla wszystkich zbiorów danych a

wykresy dla przykładowych zbiorów są zaprezentowane na rys. 5.8. Wnioski przedsta-

wione są poniżej.

• Zgodnie z oczekiwaniami, optymalizowany błąd information loss na zbiorze trenin-

gowym w każdej kolejnej iteracji malał lub pozostawał na tym samym poziomie.

• Błąd klasyfikacji zachowywał się znacznie bardziej chaotycznie niż błąd informa-

tion loss i czasami rósł w kolejnych iteracjach.

• Uśredniony błąd klasyfikacji na zbiorze treningowym (i w mniejszym stopniu infor-

mation loss na tym zbiorze) dobrze odpowiadał uśrednionemu błędowi klasyfikacji
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na zbiorze testowym, który w rzeczywistości chcemy minimalizować.

• Dla niektórych zbiorów danych (liver disorders, wine) na wykresie błędu klasyfi-

kacji na zbiorze testowym widać, że algorytm osiąga w początkowych iteracjach

minimum globalne, a w kolejnych iteracjach zwiększa wartość błędu. Zachowanie

takie sugeruje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem przeuczenia. W celu przeciw-

działania temu zjawisku przeprowadziliśmy eksperyment, w którym stosowaliśmy

w algorytmie technikę wczesnego zatrzymywania (ang. early stopping) stosowaną

np. do nauki perceptronu wielowarstwowego. Polega ona na wydzieleniu ze zbioru

treningowego zbioru walidacyjnego, który nie bierze udziału w procesie uczenia.

Błąd obliczany na tym zbiorze w trakcie uczenia służy jako aproksymacja błę-

du na zbiorze testowym. Uczenie przerywa się, gdy błąd na zbiorze walidacyjnym

osiąga wartość minimalną [47, s. 95]. Przetestowaliśmy różne wersje tego podejścia

(przerwanie uczenia na podstawie pomiaru błędu klasyfikacji lub information loss

na zbiorze walidacyjnym), jednak nie przyniosły one zadowalających rezultatów.

Przeprowadziliśmy również analizę porównawczą wykresów uśrednionych błędów dla

badanych wersji algorytmu dla wszystkich zbiorów danych (wykresy dla przykładowych

zbiorów danych są umieszczone na rys. 5.9). Analiza ta pokazała, że algorytmy zacho-

wywały się w zbliżony sposób pod względem dynamiki wartości mierzonych błędów, a

wersja N ¬ 10 zazwyczaj potrzebowała mniejszej liczby iteracji niż pozostałe wersje

algorytmu, ażeby osiągnąć odpowiednio małą wartość błędu klasyfikacji.
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Rysunek 5.8: Wartości błędów podczas kolejnych kroków iteracyjnych algorytmu N ¬ 10. Oś
X odpowiada numerowi iteracji metody optymalizacyjnej, natomiast oś Y odpowiada warto-
ści błędu algorytmu; kolumny wykresów odpowiadają zbiorom danych. Cztery górne wiersze
wykresów przedstawiają błędy na zbiorze treningowym i testowym dla dwóch różnych funkcji
błędu: information loss i błędu klasyfikacji. Każda czarna linia opisuje wartość błędu jednego
ze 100 uruchomień algorytmu podczas 10-krotnie powtórzonego eksperymentu 10-krotnej wa-
lidacji krzyżowej dla danego zbioru danych. Czerwona linia opisuje wartość uśrednioną tych
błędów. Ostatni wiersz wykresów przedstawia liczbę zakończonych iteracji – można zauważyć,
że np. dla zbioru liver disorders najdłuższe uruchomienie algorytmu trwało ok. 30 iteracji a
połowa uruchomień trwała krócej niż 15 iteracji. Podczas każdego uruchomienia algorytmu,
proces optymalizacyjny jest uruchamiany kolejno z 10 punktów początkowych (zob. rozdz. 3.1);
na wykresach pokazujemy błędy tylko dla tych procesów, dla których punkt końcowy został
wybrany jako najlepszy przez algorytm.
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Rysunek 5.9: Porównanie uśrednionych błędów różnych wersji algorytmu podczas kolejnych
kroków iteracyjnych. Stosujemy takie same oznaczenia jak w rys. 5.8 poza tym, że linie w
pierwszych czterech wierszach wykresów odpowiadają uśrednionemu błędowi dla każdego z
algorytmów, natomiast ostatni wiersz wykresów przedstawia liczbę iteracji dla każdego z al-
gorytmów.
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Rozdział 6

Podsumowanie

W rozdziale tym przedstawiamy podsumowanie wyników przedstawionych w rozpra-

wie.

W pracy przedstawiliśmy nowe podejście do klasyfikacji opartej na wielorozdzielczo-

ściowym spojrzeniu na dane. Zbadaliśmy własności teoretyczne i pokazaliśmy, że przy

pewnych założeniach klasa tego typu metod może charakteryzować się niskimi błęda-

mi klasyfikacji. Potencjał algorytmu został pokazany w testach na sztucznych zbiorach

danych. Testy te dostarczyły dodatkowego wglądu w przyczyny, dla których algorytm

uzyskuje niskie błędy klasyfikacji. W eksperymentach na zbiorach referencyjnych oka-

zało się, że przewaga podejścia wielorozdzielczościowego nad wersją podstawową była

mniejsza. Przyczyny tego stanu rzeczy zostały także zbadane eksperymentalnie.

Porównując zaproponowany algorytm z innymi metodami klasyfikacji, możemy stwier-

dzić, że stanowi on efektywne, konkurencyjne do istniejących podejście do zagadnienia

klasyfikacji. Ogólnie można stwierdzić, że algorytm sprawdza się szczególnie dobrze na

danych posiadających cechę wielorozdzielczości. Dane o tej własności składają się ze sku-

pień o różnej gęstości a im większa różnica między gęstościami, tym lepsze otrzymywane

wyniki.

Dyskusja na temat użycia estymacji gęstości w klasyfikacji. Warto podkreślić,

że nasz algorytm używa estymacji gęstości w celu rozwiązania problemu klasyfikacji. W

ogólnym przypadku takie podejście jest kontrowersyjne [23, s. 210], ponieważ zadanie

estymacji gęstości jest trudniejsze niż zadanie klasyfikacji (zob. np. [56]). Zatem podej-

ście, w którym rozwiązuje się trudny problem w celu uzyskania rozwiązania problemu
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łatwiejszego, nie wydaje się rozsądne. Co więcej, optymalne wartości modelu dla zadania

estymacji gęstości mogą nie być optymalne dla zadania klasyfikacji [19].

W naszej metodzie unikamy jednak tych problemów, ponieważ optymalizujemy bez-

pośrednio jakość klasyfikacji i nie dbamy o jakość estymacji gęstości. Dodatkowo wiado-

mo, że klasyfikator oparty na estymatorze jądrowym imituje dwa skuteczne algorytmy:

algorytm najbliższego sąsiada w przypadku bardzo małej wartości parametru wygładza-

nia i algorytm average linkage w przypadku bardzo dużej wartości parametru wygładza-

nia [54, s. 251]. Zatem, używanie parametru wygładzania leżącego między tymi dwoma

ekstremami również ma szansę skutkować dobrym wynikiem klasyfikacji.

Zastosowanie i ograniczenia algorytmu. Proponowany algorytm można stosować

we wszelkich problemach klasyfikacyjnych. Problemy te mogą być wielowymiarowe, mo-

gą też charakteryzować się wieloma klasami. Ze względu na wykorzystanie estymatorów

jądrowych, które w używanej przez nas formie są przeznaczone do aproksymacji cią-

głych rozkładów zmiennych losowych, atrybuty występujące w danych powinny być

ciągłe. Stosowanie atrybutów nominalnych lub porządkowych jest możliwe, jednak wy-

maga wcześniejszej konwersji do postaci ciągłej (co zostało wykonane dla niektórych

referencyjnych zbiorów danych, na których były przeprowadzane eksperymenty).

Algorytm można stosować zarówno na całych zbiorach danych o podanej przez nas

charakterystyce, jak również potencjalnie na ich podzbiorach. W tym drugim przypadku

mógłby być używany jako składowa algorytmu meta-uczącego, który dzieli przestrzeń

cech i dla każdej z wydzielonych części stosuje inną metodę klasyfikacji, której wybór

zależy od własności danej części (w przypadku naszego algorytmu cechą taką jest wie-

lorozdzielczość).

Ponieważ faza nauki wymaga wykonania kosztownego obliczeniowo algorytmu opty-

malizacji, przy sekwencyjnej implementacji proponowany algorytm raczej nie powinien

być używany w zadaniach, które wymagają szybkiej nauki. Może natomiast być używa-

ny w zadaniach, które dopuszczają wolną naukę (wolna nauka to cecha np. algorytmu

sztucznej sieci neuronowej typu perceptron wielowarstwowy czy algorytmu SVM), ale

wymagają szybkiej klasyfikacji elementów testowych.

Algorytm jest przeznaczony do uczenia w trybie wsadowym (ang. batch learning),

gdzie wszystkie elementy zbioru treningowego są dostępne jednocześnie; nie jest prze-

znaczony do nauki w trybie on-line, gdzie elementy zbioru uczącego pojawiają się w
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pewnych odstępach czasowych i zachodzi konieczność douczenia już nauczonego syste-

mu klasyfikacyjnego.

Konkluzja dotycząca hipotez badawczych. W pracy potwierdziliśmy postawione

hipotezy badawcze.

• Proponowane uogólnienie metody klasyfikacji opartej na estymatorach jądrowych

jest skuteczniejsze niż wersja podstawowa dla danych posiadających własność wie-

lorozdzielczości. Na podstawie zarówno rozważań teoretycznych (rozdz. 2.2), jak i

eksperymentów (rozdz. 4 i 5.1) wnioskujemy, że teza ta jest prawdziwa.

• Algorytm sprawuje się porównywalnie dobrze w stosunku do innych popularnych

klasyfikatorów na danych referencyjnych. Tezę tą potwierdziliśmy eksperymental-

nie przez porównanie wyników z wynikami innych popularnych klasyfikatorów na

danych referencyjnych. Wyniki innych algorytmów pochodziły zarówno z ekspery-

mentów przeprowadzonych przez nas (rozdz. 5.2), jak i z eksperymentów opisanych

w literaturze (rozdz. 5.3).

Perspektywy kontynuacji badań i możliwe modyfikacje algorytmu. Algorytm

można próbować ulepszać na wiele sposobów. Główne wyzwania takich modyfikacji to

zwiększenie jakości klasyfikacji, co do tej pory było naszym głównym celem, oraz przy-

spieszenie działania.

W pierwszej kolejności można wprowadzić stosunkowo małe zmiany do algoryt-

mu i sprawdzić, czy skutkują one mniejszymi błędami klasyfikacji. W tym celu warto

przetestować różne wartości parametrów używanych przy doborze liczby estymatorów

(rozdz. 3.2.1). W szczególności można podejrzewać, że lepsze dopasowanie do zbioru

danych parametru a modyfikującego szerokość jądra używanego przy estymacji gęstości

odległości między punktami (wzór (3.1)) i poziomego marginesu odcięcia usuwającego

nieistotne maksima pozwoliłoby na uzyskanie bardziej odpowiedniej liczby estymatorów

gęstości dla danego zbioru. Innym pomysłem jest usuwanie tych spośród znalezionych

punktów maksymalnych, które znajdują się blisko innych, ponieważ prawdopodobnie są

one nadmiarowe.

Można też zweryfikować skuteczność stosowania proponowanego algorytmu oddziel-

nie dla każdego ze zgrupowań (skupień) występujących w danych. Wykonaliśmy wstępne
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eksperymenty z tego typu modyfikacją (użyliśmy grupowania metodą k-medoids z auto-

matycznym dobieraniem k), ale nie dały one przekonujących rezultatów. Inne podejście

to rozszerzenie naszego modelu i dobieranie parametrów wygładzania dla każdego z wy-

miarów oddzielnie. Z jednej strony może to skutkować lepszymi wynikami klasyfikacji,

ale z drugiej będzie również wiązało się ze wzrostem skomplikowania optymalizowanej

funkcji, co z kolei spowoduje wydłużenie czasu uczenia i może wpłynąć na pogorszenie

wyników. Kolejnym pomysłem jest użycie w estymatorze jądrowym innego jądra niż ak-

tualnie stosowane jądro Gaussowskie, np. jądra p-Gaussowskiego [16], które potencjalnie

jest odpowiedniejsze dla problemów o dużej liczbie wymiarów. Można też zmodyfikować

algorytm tak, ażeby minimalizować głównie błąd w pobliżu granic decyzyjnych, tak jak

to jest proponowane w [4]. Takie podejście może dawać dobre rezultaty, bo dobra es-

tymacja gęstości we wszystkich punktach w zadaniu klasyfikacji nie jest konieczna –

najważniejsze są obszary na styku różnych klas [23, rozdz. 6.6.2]. Jeszcze innym podej-

ściem jest dynamiczne dobieranie szerokości jądra dla punktu testowego w zależności od

jego położenia względem punktów w zbiorze treningowym [10]. Wykonaliśmy ekspery-

menty na tego typu wersji algorytmu, gdzie parametr wygładzania był modyfikowany

zgodnie z metodą opisaną w [38, rozdz. 3.1.6], ale wyniki wskazywały, że algorytm z

tą modyfikacją nie jest w stanie osiągnąć statystycznie istotnie lepszych wyników niż

wersja podstawowa.

Innym interesującym podejściem jest redukcja liczby wymiarów analizowanych zbio-

rów danych przed rozpoczęciem uczenia. Można tu zastosować na przykład algorytm

Fast Correlation-Based Filter [72], który jest metodą selekcji wymiarów. Algorytm ten

tworzy ranking wymiarów, a następnie, zgodnie z kolejnością wymiarów w tym rankin-

gu, tworzy coraz większe podzbiory wymiarów. Podzbiory są testowane przy pomocy

danego klasyfikatora na zbiorze walidacyjnym. Wybiera się ten podzbiór wymiarów, dla

którego błąd na zbiorze walidacyjnym jest najmniejszy. Ze względu na bezpośredni zwią-

zek między klasyfikatorem a metodą selekcji, można spodziewać się zwiększenia jakości

klasyfikacji.

Z kolei przyspieszenie działania algorytmu można uzyskać przez stosowanie aproksy-

macji obliczanych gęstości. Można np. zastosować aproksymacyjną metodę, która dzieli

dziedzinę na hipersześciany i stosuje szybką transformatę Fourierowską (FFT) (zob. [67,

dodatek D]). Wadą tego podejścia jest fakt, że wraz ze wzrostem liczby wymiarów,

wymagania pamięciowe rosną wykładniczo; aproksymacja daje również mniej dokładne
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wyniki niż metoda bezpośrednia. Można również stosować struktury danych przezna-

czone do przechowywania wielowymiarowych danych przestrzennych – takie jak Kd-tree

i jego modyfikacje, które mogą znacznie przyspieszać obliczanie wartości estymacji ją-

drowej [22]. Alternatywne podejście do aproksymacji gęstości, m.in. dla klasyfikatorów

opartych na jądrowych estymatorach gęstości, zostało zaprezentowane w [61]. Wykorzy-

stuje ono estymator masy [62], który można obliczać efektywniej pod względem złożono-

ści czasowej i pamięciowej niż gęstość przy wykorzystaniu wcześniej stosowanych metod

obliczania gęstości. Innym podejściem jest zmiana sposobu implementacji algorytmu. W

pracy testowano algorytm zaimplementowany w sposób sekwencyjny, natomiast można

spodziewać się znacznego przyspieszenia działania przy implementacji równoległej, co

jednak będzie wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe.

Informacje dodatkowe. Część obliczeń wykonano w Interdyscyplinarnym Centrum

Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego

w ramach grantu obliczeniowego nr G50-14.
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Dodatek A

Wyprowadzenia wzorów

W niniejszej części rozprawy przedstawiamy szczegółowe wyprowadzenia wzorów

używanych w głównej części pracy.

A.1 Funkcja błędu i jej gradient

Poniższe wzory opisują funkcję błędu, która jest optymalizowana w trakcie uczenia

algorytmu oraz gradient tej funkcji, który również jest wykorzystywany podczas opty-

malizacji.

Funkcja błędu. Przypomnijmy wzory z rozdz. 2.1 i wzór (3.2), które opisują funkcję

błędu. Stosowane oznaczenia są takie same jak w rozdziałach 2.1 i 3.4. Wektor para-

metrów wygładzania składający się z wartości wszystkich parametrów wygładzania jest

postaci

h = [h1,1, . . . , h1,N1 , . . . , hk,1, . . . , hk,Nk , . . . , hc,1, . . . , hc,Nc ]
T .

Funkcję błędu information loss można zapisać jako

IL(Dv,h) =
1
|Dv|

∑
x∈Dv

− log2 p̂class(x)(x;h) ,

gdzie

p̂k(x;h) =
f̂k(x;h)Pk
f̂(x;h)

· (1− r) +
r

c
oraz r ∈ [0, 1] .

84



Występujące w powyższym wzorze estymatory gęstości opisane są wzorami

f̂(x;h) =
∑
l

f̂l(x;h)Pl

oraz

f̂k(x;h) =
1
Nk

Nk∑
i=1

f̂(x;hk,i) ,

gdzie

f̂(x;hk,i) =
1
|Dk|

∑
x′∈Dk

1
(hk,i)d

φ
(
x− x′

hk,i

)
.

Funkcja jądra w powyższym wzorze ma postać

φ(x) = (2π)−d/2 exp
(
−1

2
xTx

)
.

Gradient funkcji błędu. Gradient funkcji błędu ma postać

∇hIL(Dv,h) =
1
|Dv|

∑
x∈Dv

−
∇hp̂class(x)(x;h)
p̂class(x)(x;h) ln(2)

,

gdzie

∇hp̂k(x;h) =
∇hf̂k(x;h)Pkf̂(x;h)− f̂k(x;h)Pk∇hf̂(x;h)

f̂ 2(x;h)
(1− r) .

Występujące w powyższym wzorze gradienty estymatorów gęstości opisane są wzorami

∇hf̂(x;h) =
∑
l

∇hf̂l(x;h)Pl

oraz

∇hf̂k(x;h) =
1
Nk

[0, . . . , 0,
∂f̂

∂hk,1
(x;hk,1), . . . ,

∂f̂

∂hk,Nk
(x;hk,Nk), 0, . . . , 0]T ,
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gdzie

∂f̂

∂hk,i
(x;hk,i) =

1
|Dk|

∂

∂hk,i

( 1
(hk,i)d

∑
x′∈Dk

φ
(
x− x′

hk,i

))

=
1
|Dk|

(
−d

(hk,i)d+1
∑
x′∈Dk

φ
(
x− x′

hk,i

)
+

1
(hk,i)d

∑
x′∈Dk

∂

∂hk,i

(
φ
(
x− x′

hk,i

)))
.

Wprowadźmy oznaczenie x̃ := x−x′
hk,i

, wtedy, korzystając ze wzoru na pochodną funk-

cji złożonej (tj. dla n-wymiarowej funkcji φ(x) : Rn → R mamy ∂φ
∂a

=
∑d
j=1

∂φ
∂xj

∂xj
∂a

)

otrzymujemy, że ostatni składnik występujący w powyższym wzorze jest równy

∂

∂hk,i
φ
(
x− x′

hk,i

)
=

d∑
j=1

∂φ

∂x̃j
(x̃)

∂x̃j
∂hk,i

(hk,i) =
d∑
j=1

∂φ

∂x̃j
(x̃)

(
−
xj − x′j
(hk,i)2

)

= −
(
∇x̃φ(x̃)

)T x− x′
(hk,i)2

= −
(
∇x̃φ(x̃)

)T x̃
hk,i

,

gdzie

∇xφ(x) =
1

(2π)d/2
exp

(
−1

2
xTx

)
(−x) = −xφ(x) .

A.2 Efektywność jądra estymatora jądrowego od-

powiadającego kombinacji estymatorów jądro-

wych

Poniżej pokażemy, że we wzorze na efektywność {C(K∗)/C(K)}5/4 jądra

K(u) =
1
N

N∑
i=1

1
hi
φ(
u

hi
) (A.1)

estymatora jądrowego, gdzie φ(x) jest gęstością rozkładu N(0, 1), współczynnik C(K)

jest określony wzorem

C(K) =
(
N−10(2π)−2

( N∑
i=1

N∑
j=1

(h2i + h2j)
−1/2

)4( N∑
i=1

h2i

)2)1/5
.
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Zależność ta jest wykorzystana na stronie 30.

By obliczyć współczynnik C(K) = {R(K)4µ2(K)2}1/5 składający się na efektywność

jądra K, musimy obliczyć

R(K) =
∫

(K(x))2 dx (A.2)

oraz drugi moment zwykły zmiennej losowej o gęstości K, tj.

µ2(K) =
∫
x2K(x) dx . (A.3)

Zauważmy, że (A.2) ma postać

R(K) =
∫ ( 1

N

N∑
i=1

1
hi
φ
(
x

hi

))2
dx =

1
N2

∫ ( N∑
i=1

1
hi
φ
(
x

hi

))2
dx

=
1
N2

∫ N∑
i=1

N∑
j=1

1
hihj

φ
(
x

hi

)
φ
(
x

hj

)
dx =

1
N2

N∑
i=1

N∑
j=1

∫ 1
hi
φ
(
x

hi

) 1
hj
φ
(
x

hj

)
dx .

Zgodnie z konstrukcją naszego modelu, φ jest gęstością rozkładu N(0, 1). Niech

φσ(x) := (2πσ2)−1/2 exp(−x2/(2σ2)) .

Stąd

R(K) =
1
N2

N∑
i=1

N∑
j=1

∫
φhi(x)φhj(x) dx .

Zauważmy, że φσ(x − µ) jest gęstością rozkładu N(µ, σ2). Korzystając z równości [67,

s. 24, równość (2.15)]

∫
φσ1(x− µ1)φσ2(x− µ2) dx = φ(σ21+σ22)1/2(µ1 − µ2)

otrzymujemy

R(K) =
1
N2

N∑
i=1

N∑
j=1

φ(h2i+h2j )1/2(0) =
1
N2

N∑
i=1

N∑
j=1

(2π(h2i + h2j))
−1/2

=
(2π)−1/2

N2

N∑
i=1

N∑
j=1

(h2i + h2j)
−1/2 . (A.4)
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Obliczmy teraz µ2(K) dane wzorem (A.3). Korzystając z (A.1) dostajemy

µ2(K) =
∫
x2
( 1
N

N∑
i=1

1
hi
φ
(
x

hi

))
dx =

1
N

N∑
i=1

1
hi

∫
x2φ

(
x

hi

)
dx =

 t = x
hi

dt = 1
hi
dx


=

1
N

N∑
i=1

1
hi

∫
t2h2iφ(t)hi dt =

1
N

N∑
i=1

h2i

∫
t2φ(t) dt =

1
N

N∑
i=1

h2iµ2(φ) .

Ponieważ w naszym modelu φ jest gęstością rozkładu N(0, 1), to µ2(φ) = 1. Stąd otrzy-

mujemy

µ2(K) =
1
N

N∑
i=1

h2i . (A.5)

Podstawiając wyrażenia (A.4) i (A.5) do wzoru na C(K), otrzymujemy

C(K) =

(N−2(2π)−1/2
N∑
i=1

N∑
j=1

(h2i + h2j)
−1/2

)4(
N−1

N∑
i=1

h2i

)21/5

=

N−10(2π)−2
( N∑
i=1

N∑
j=1

(h2i + h2j)
−1/2

)4( N∑
i=1

h2i

)21/5 .
A.3 Punkt maksymalny gęstości rozkładu logaryt-

mu odległości między punktami pochodzącymi

z rozkładu normalnego.

Poniżej pokażemy, że funkcja gęstości rozkładu logarytmu odległości między punkta-

mi generowanymi przez rozkład normalny postaci N(µ, σ2I) osiąga maksimum tylko w

punkcie z∗ = 1
2 ln(2dσ2). Stąd otrzymujemy, że maksimum gęstości odległości znajduje

się w punkcie

u∗ =
√

2dσ2 ,

gdzie d jest liczbą wymiarów. Zależność ta jest wykorzystywana na stronie 36.

Niech X1 = [X1,1, . . . , X1,d]T i X2 = [X2,1, . . . , X2,d]T będą i.i.d. zmiennymi loso-

wymi o rozkładzie N(µ, σ2I), gdzie µ = [µ1, . . . , µd]T . Niech Z będzie zmienną losową
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odpowiadającą logarytmowi odległości między punktami X1 i X2, to znaczy

Z = ln(||X1 −X2||) = ln


√√√√ d∑
i=1

(X1,i −X2,i)2
 . (A.6)

Zauważmy, że prawa strona (A.6) jest dobrze zdefiniowana, bo X1 6= X2 z prawdopo-

dobieństwem 1.

W dalszej części obliczymy gęstość Z, a następnie maksimum tej gęstości. Zgodnie

z powyższymi założeniami mamy zdefiniowany zbiór zmiennych losowych parami nie-

zależnych postaci Xj,i ∼ N(µi, σ2). Z założenia, że X1,i oraz X2,i są i.i.d. zmiennymi

losowymi o rozkładzie normalnym, otrzymujemy, że [X1,i, X2,i]T jest dwuwymiarowym

wektorem losowym o rozkładzie normalnym. Zatem (zob. [48, twierdzenie 3.28])

X1,i −X2,i ∼ N(µi − µi, σ2 + σ2) = N(0, 2σ2) .

Ponadto wiemy, że jeżeli Wi, i = 1, . . . , d są i.i.d. zmiennymi losowymi o rozkładzie

N(0, 1), to
∑d
i=1W

2
i ∼ χ2(d). Przekształcimy teraz wzór na odległość między punktami

(A.6) tak, ażeby można było skorzystać z tej zależności:

Z = ln


√√√√ d∑
i=1

(√
2σ
X1,i −X2,i√

2σ

)2 = ln(
√

2σ2Y ) ,

gdzie

Y :=
d∑
i=1

(
X1,i −X2,i√

2σ

)2
.

Wyrazy (X1,i −X2,i)/
√

2σ są i.i.d. zmiennymi losowymi i mają rozkład N(0, 1), stąd

Z = ln(σ
√

2Y ), gdzie Y ∼ χ2(d)

W celu obliczenia gęstości zmiennej Z skorzystamy z następującego stwierdzenia.

Stwierdzenie A.1. ([25, s. 75]) Jeśli zmienna losowa Y ma rozkład ciągły o gęstości

f i Y ∈ (a, b), funkcja ϕ : (a, b) → R jest klasy C1 oraz ϕ′(y) 6= 0 dla y ∈ (a, b), to
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zmienna losowa Z = ϕ(Y ) ma rozkład ciągły o gęstości

g(z) = f(h(z))|h′(z)|Iϕ((a,b))(z) ,

gdzie h(z) = ϕ−1(z), natomiast I jest funkcją charakterystyczną, tj.

Iϕ((a,b))(z) =

 1 z ∈ ϕ((a, b))

0 w p.p.
.

W naszym przypadku (a, b) = (0,∞), ponieważ Y ∈ (0,∞) z prawdopodobień-

stwem 1. Niech ϕ(y) = ln(σ
√

2y). Wówczas ϕ((a, b)) = R. Stąd dla z ∈ R mamy

Iϕ((a,b))(z) = 1, zatem

g(z) = f(h(z))|h′(z)| . (A.7)

Zauważmy, że założenia stwierdzenia są spełnione, bo Y ma rozkład ciągły oraz ϕ′(y) =

(ln(σ
√

2y))′ = (2y)−1 > 0 dla y ∈ (0,∞).

Obliczmy teraz kolejne składniki występujące we wzorze (A.7). Zauważmy, że zacho-

dzi równość exp(ϕ(y)) = σ
√

2y, stąd y = exp(2ϕ(y))/(2σ2). Zatem

h(z) =
exp(2z)

2σ2
oraz h′(z) =

exp(2z)
σ2

. (A.8)

Funkcja f(y) jest gęstością rozkładu χ2(d) o postaci

f(y) = ayd/2−1 exp(−y/2) , gdzie a =
1

2d/2Γ(d/2)
> 0 . (A.9)

Zauważmy, że h′(z) > 0 stąd i z (A.8) i (A.9) otrzymujemy, że (A.7) przyjmuje postać

g(z) = a
(exp(2z)

2σ2

)d/2−1
exp

(
−exp(2z)

4σ2

)exp(2z)
σ2

= a2−d/2+1σ−d exp
(
dz − exp(2z)

4σ2

)
.

Obliczmy teraz maksimum gęstości zmiennej losowej Z. Pochodna funkcji g(z) ma

postać

g′(z) = g(z)
(
d− exp(2z)

2σ2

)
.
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W powyższym wzorze g(z) > 0, zatem

g′(z) = 0 ⇐⇒ d− exp(2z)
2σ2

= 0 .

Stąd exp(2z) = 2dσ2, zatem

z =
1
2

ln(2dσ2) .

Ponadto g′(z) > 0 ⇐⇒ z < 1/2 ln(2dσ2) oraz g′(z) < 0 ⇐⇒ z > 1/2 ln(2dσ2).

Stąd funkcja g(z) przyjmuje maksimum dla z∗ = 1/2 ln(2dσ2). Stąd maksimum gęstości

odległości znajduje się w punkcie

u∗ = exp(z∗) = exp
(1

2
ln(2dσ2)

)
=
√

2dσ2 .

A.4 Konstrukcja pojedynczego skupienia w sztucz-

nym przykładzie

Poniżej przedstawiamy konstrukcję pojedynczego skupienia, które stanowi jedną z

dwóch składowych sparametryzowanego sztucznego przykładu wykorzystywanego w eks-

perymentach w rozdz. 4. Skupienie jest zdefiniowane poprzez funkcję gęstości mieszaniny

rozkładów normalnych, która jest opisana przez położenie środka (xc, yc) i skalę σ. Wizu-

alizacja skupienia jest przedstawiona na rys. 4.1, natomiast wzory definiujące skupienie

podane są poniżej. Klasa 1 jest zdefiniowana przez

N([xc −
3
2
l, yc +

1
4
l]T , σ2I) oraz N([xc +

1
2
l, yc +

1
4
l]T , σ2I) ,

a klasa 2 przez

N([xc −
1
2
l, yc −

1
4
l]T , σ2I) oraz N([xc +

3
2
l, yc −

1
4
l]T , σ2I).

Wagi każdego z elementów mieszaniny są równe. Skupienie o powyższych parametrach

jest schematycznie przedstawione na rys. A.1.

Chcemy, ażeby dla dowolnie wybranego współczynnika skali σ, współczynnik l był

dobrany w taki sposób, żeby błąd bayesowski był zawsze taki sam. W tym celu ustalimy,
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Rysunek A.1: Schematyczne przedstawienie pojedynczego skupienia w sztucznym zbiorze da-
nych. Okręgi odpowiadają dwuwymiarowym rozkładom normalnym. Rozkłady o środkach w
punktach D i G należą do klasy 1, a te o środkach w punktach F i H – do klasy 2. Promień
r okręgu odpowiada najmniejszej odległości od środka rozkładu do miejsca przecięcia gęstości
rozkładu z gęstością innej klasy. Punkt C o współrzędnych (xc, yc) oznacza środek skupienia,
punkt E oznacza miejsce przecięcia gęstości rozkładów normalnych o środkach w D i F .

w jaki sposób promień r przedstawiony na rys. A.1 zależy od współczynnika skali σ, a

następnie na tej podstawie obliczymy l. Problem ten dla prostego przypadku jednowy-

miarowego jest przedstawiony na rys. A.2.

D
r r

E F

Rysunek A.2: Schemat prostego problemu klasyfikacyjnego z zaznaczony błędem bayesowskim.
Gęstości klas 1 oraz 2 są określone przez rozkłady normalne o środkach w punktach odpowied-
nio D i F . Gęstości obu klas przecinają się w punkcie E, odległość od środka rozkładu do
punktu przecięcia jest oznaczona przez r. Szary obszar odpowiada błędowi bayesowskiemu.

Zauważmy, że ze względu na konstrukcję naszego problemu, dobór promienia r w

skupieniu można sprowadzić do ustalenia dla zmiennej losowej X ∼ N(0, σ2I), gdzie
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X = [X1, . . . , Xd]T , takiego r, ażeby wartość w = Pr(||X|| ¬ r) była niezmienna. W

celu obliczenia tej wartości skorzystamy z następującego stwierdzenia.

Stwierdzenie A.2. Promień kuli o środku w punkcie 0, która zawiera część w ∈ [0, 1]

masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej d-wymiarowej X ∼ N(0, σ2I) jest określony

wzorem r = σ
√
F−1χ2(d)(w).

Dowód. Dana masa prawdopodobieństwa jest określona wzorem

w = Pr(||X|| ¬ r) = Pr


√√√√ d∑
i=1

X2i ¬ r

 = Pr

 d∑
i=1

(
Xi

σ

)2
¬
(
r

σ

)2 . (A.10)

Zauważmy, że zmienne losowe Xi/σ są i.i.d o rozkładzie N(0, 1), więc
∑d
i=1(Xi/σ)2 ∼

χ2(d). Zatem w = Fχ2(d)((r/σ)2), gdzie Fχ2(d) jest dystrybuantą rozkładu χ2(d). Stąd

otrzymujemy

r = σ
√
F−1χ2(d)(w) . (A.11)

Wykorzystując stwierdzenie A.2, możemy określić zależność między r i l (patrz

rys. A.1), mianowicie

r =

√
(12 l)

2 + l2

2
=

√
5

4
l ,

stąd podstawiając do (A.11) otrzymujemy
√
5
4 l = σ

√
F−1χ2(d)(w) i ostatecznie

l =
4√
5
σ
√
F−1χ2(d)(w) .

Do pełnego zdefiniowania rozkładu skupienia niezbędne jest ustalenie wartości parame-

tru w. Do wygenerowania zbiorów danych wykorzystywanych w eksperymentach przy-

jęliśmy w = 0.27.
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