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PRZEDMOWA

Klasyczne procedury analizy przedziałowej, oparte na formalnym aparacie 

algebry danych typu przedziałowego, s� ju� szeroko znane i stosowane w licznych 

zagadnieniach praktycznych. Pomimo �e pierwotnie ich naturalnym przeznaczeniem 

było zapewnienie odpowiedniej kontroli bł�dów zaokr�gle� przy wykonywaniu 

operacji zmiennoprzecinkowych w wykorzystywanej metodzie numerycznej, obecnie 

w wyniku swego dynamicznego rozwoju, dziedzina ta znalazła zastosowanie w 

szerokim zakresie dyscyplin naukowych i aplikacyjnych, w których przetwarzana 

informacja jest niedokładna i mo�e by� reprezentowana w postaci przedziału.  

Analiza danych jest jednym z najszybciej rozwijaj�cych si� obszarów nauki i 

praktyki, a ostatnie lata przyniosły znacz�ce zmiany w jej metodyce. Jest to z jednej 

strony zwi�zane z gwałtownym rozwojem techniki komputerowej, która powoduje 

sukcesywne zwi�kszanie sprawno�ci oraz szybko�ci współczesnych maszyn 

obliczeniowych, umo�liwiaj�c coraz cz�stsze wykorzystanie metod, które dotychczas 

były z konieczno�ci stosowane jedynie w ograniczonym zakresie. Z drugiej strony 

istotnie zwi�kszyły si� wymagania u�ytkowników, zarówno profesjonalnych jak i o 

charakterze masowym. Jednym z podstawowych zagadnie� analizy danych jest 

klasyfikacja, cz�sto stanowi�ca ostatni, a zatem newralgiczny etap całego procesu 

przetwarzania informacji, nierzadko decyduj�cy o jego jako�ci. Poj�cie danych – w 

niniejszej dyscyplinie – mo�e by� traktowane bardzo szeroko, oznaczaj�c informacj�

zwi�zan� z rozwa�anym obiektem, procesem lub sygnałem. Ka�dy tego typu zbiór 

informacji mo�e by� reprezentowany w ró�nej postaci, mi�dzy innymi 

przedziałowej, natomiast celem samego algorytmu klasyfikacji jest wła�ciwe 

wnioskowanie dotycz�ce nowopozyskanych danych, stanowi�ce o przyporz�dkowaniu 

ich do odpowiedniej z wcze�niej wyró�nionych grup.  
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W niniejszej pracy rozwa�ane b�dzie zagadnienie bayesowskiej klasyfikacji 

wielowymiarowej informacji niedokładnej typu przedziałowego, z u�yciem wzorców 

wyznaczonych na podstawie danych okre�lonych jednoznacznie. Dodatkowo 

opracowane zostały dwie procedury maj�ce na celu zwi�kszenie zarówno ilo�ci 

poprawnych klasyfikacji jak i – przede wszystkim – szybko�ci oblicze�. Pierwsz� z 

nich jest zmniejszenie liczno�ci wzorców poprzez eliminacj� tych elementów, które 

maj� znikomy lub wr�cz negatywny wpływ na poprawno�� klasyfikacji. Kolejn� jest 

zapewnienie dalszego zwi�kszenia jako�ci klasyfikacji poprzez skorygowanie 

warto�ci parametru wygładzania oraz jego indywidualizacj� dla poszczególnych 

elementów tych prób.  

Poza przedmow� niniejsza praca składa si� z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z 

nich zawiera wprowadzenie do tematyki rozwa�anej w dysertacji, wraz ze 

sprecyzowaniem jej celu badawczego. Kolejn� cz��� stanowi� preliminaria 

matematyczne, w których opisana zostanie metodyka statystycznych estymatorów 

j�drowych oraz analiza wra�liwo�ciowa sztucznych sieci neuronowych na dane 

ucz�ce. Tre�� trzeciego rozdziału – b�d�cego główn� cz��ci� rozprawy – stanowi 

zagadnienie klasyfikacji informacji niedokładnej typu przedziałowego, zarówno w 

przypadku jednowymiarowym jak i wielowymiarowym. Nast�pna sekcja jest 

po�wi�cona procedurom maj�cym na celu polepszenie jako�ci klasyfikacji oraz 

redukcji liczno�ci wzorców. W kolejnej cz��ci rozprawy przedstawione zostały testy 

numeryczne, potwierdzaj�ce prawidłowo�� opracowanych procedur – rozdział ten 

zawiera zarówno badania weryfikacyjne oparte na próbach pseudolosowych, jak i 

zestawach pochodz�cych z repozytoriów danych (w szczególno�ci Machine Learning 

Repository UCI) lub literatury. Przedostatnia cz��� pracy zawiera podsumowanie 

oraz wnioski dotycz�ce skuteczno�ci opracowanej metody klasyfikacji. Na ko�cu 

rozprawy znajduje si� spis literatury przedmiotowej wykorzystywanej w trakcie 

bada� oraz przy opracowywaniu niniejszej dysertacji. 

��������	�
�����������
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Obecny gwałtowny rozwój techniki komputerowej umo�liwia sukcesywne 

zwi�kszanie sprawno�ci oraz szybko�ci współczesnych maszyn obliczeniowych, 

umo�liwiaj�c niniejszym coraz cz�stsze wykorzystanie metod, które dotychczas 

były stosowane w relatywnie ograniczonym zakresie. Jedn� z nich jest analiza 

informacji zawieraj�cej nieokre�lono��, w ró�nej – zale�nie od uwarunkowa�

problemu – postaci, przykładowo niepewnej (metody statystyczne [Hryniewicz, 

2004]) lub nieprecyzyjnej (logika rozmyta [Kacprzyk, 1986]).  

Ostatnio w wielu zastosowaniach notuje si� wzrost zainteresowania analiz�

przedziałow�. Podstaw� tej koncepcji jest zało�enie, �e jedyn� posiadan�

informacj� o badanej wielko�ci stanowi fakt, i� spełnia ona zale�no�� xxx ≤≤ , i 

w konsekwencji wielko�� ta mo�e by� uto�samiana z przedziałem  

],[ xx   . (1.1) 

Analiza przedziałowa jest odr�bn� dziedzin� matematyki, posiadaj�c� swój własny 

aparat formalny oparty na aksjomatyce teorii zbiorów [Moore, 1966].  

Poj�cie przedziału zostało u�yte po raz pierwszy przez Archimedesa w celu 

wyznaczenia warto�ci liczby � , przez u�ci�lenie jej dolnego i górnego ograniczenia 

(por. [Archimedes, 1953]). Współcze�nie, podstawowym zastosowaniem analizy 

przedziałowej było zapewnienie wymaganej dokładno�ci oblicze� numerycznych, 

poprzez kontrol� bł�dów wynikłych z zaokr�gle� [Alefeld i Hercberger 1986], 

jednak w wyniku swego ci�głego rozwoju dziedzina ta znajduje coraz szersze 

zastosowanie w in�ynierii, ekonometrii i innych dziedzinach pokrewnych [Jaulin et 

al., 2001]. Jej fundamentaln� zalet� jest fakt, i� ze swej natury modeluje 
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nieokre�lono�� badanej wielko�ci, u�ywaj�c przy tym formuły najprostszej z 

mo�liwych. W wielu zastosowaniach analiza przedziałowa okazuje si� całkowicie 

wystarczaj�ca, a wymaga małego nakładu oblicze� (co umo�liwia u�ycie w bardzo 

zło�onych zadaniach), jest łatwa w identyfikacji i interpretacji, jednocze�nie 

posiadaj�c formalizm oparty na dogodnym aparacie matematycznym. Mo�na 

równie� zauwa�y�, i� jej koncepcja jest pokrewna statystycznej estymacji 

przedziałowej, czy te� analizie liczb rozmytych o prostok�tnych funkcjach 

przynale�no�ci. Warto tak�e przypomnie�, �e spo�ród wszystkich rozkładów 

probabilistycznych, rozkład jednostajny (którego g�sto�� jest proporcjonalna do 

funkcji charakterystycznej przedziału (1.1) ) ma maksymaln� entropi�, czyli 

zawiera najwi�ksz� informacj� o modelowanej rzeczywisto�ci, i – zgodnie z zasad�

maksymalnej entropii – w przypadku braku wiarygodnej informacji o postaci 

rozkładu, ten wła�nie rozkład powinien by� przyj�ty do analizy rozpatrywanego 

zjawiska [Tou i Gonzales, 1974].  

Dynamicznemu rozwojowi podlegaj� obecnie tak�e techniki informacyjne w 

zakresie analizy i eksploracji danych [Kulczycki et al., 2007]. Wynika to nie tylko 

ze zwi�kszenia mo�liwo�ci stosowanej tu metodyki, ale przede wszystkim z 

upowszechnienia dost�pno�ci realizuj�cych je algorytmów, dotychczas b�d�cych 

domen� jedynie relatywnie w�skiej grupy specjalistów. Do podstawowych 

zagadnie� w zakresie analizy i eksploracji danych nale�� zadania klasyfikacji i 

klasteryzacji [Koronacki i 	wik, 2005; Krzy�ko et al., 2008]. Zadanie klasyfikacji 

polega na przypisaniu rozwa�anego elementu do jednej z wyró�nionych wcze�niej 

grup. S� one najcz��ciej reprezentowane przez wzorce, b�d�ce zbiorami elementów 

reprezentatywnych dla poszczególnych klas. Owa reprezentatywno�� sprawia, i� w 

wielu zagadnieniach – równie� tych, w których rozwa�ana jest informacja 

zawieraj�ca nieokre�lono�� – elementy definiuj�ce wzorce s� okre�lone 

jednoznacznie (np. deterministyczne w uj�ciu probabilistycznym, ostre w 

przypadku logiki rozmytej, czy te� w nawi�zaniu do notacji (1.1) spełniaj�ce 

równo�� xx = ). Je�li wzorce nie mog� by� ustalone arbitralnie w oparciu o 

specyfik� rozwa�anego problemu, to mo�liwe jest ich otrzymanie poprzez 
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procedury klasteryzacji, polegaj�ce na podzieleniu analizowanych danych na 

podzbiory elementów mo�liwie jak najbardziej podobnych do siebie wewn�trz 

ka�dego z nich i jednocze�nie jak najbardziej odmiennych pomi�dzy 

poszczególnymi podzbiorami. Podzbiory te mo�na nast�pnie traktowa� jako 

naturalnie uzyskane wzorce. W wielu praktycznych zadaniach takie uj�cie mo�e 

okaza� si� nawet korzystniejsze, ni� narzucanie arbitralnych wzorców, 

pozbawionych racjonalnego uzasadnienia w uwarunkowaniach badanej 

rzeczywisto�ci.  

We współczesnych praktycznych zagadnieniach analizy i eksploracji danych 

coraz cz��ciej wykorzystywane s� wielko�ci wielowymiarowe, gdy elementy 

badanej rzeczywisto�ci charakteryzowane s� za pomoc� wektora cech. Wi�kszo��

stosowanych tu algorytmów obarczona jest tak zwanym „przekle�stwem 

wielowymiarowo�ci” [Verleysen, 2001; Verleysen i Francis, 2005]. Termin ten 

został wprowadzony przez R. Bellmana i okre�la wyst�powanie specyficznych w 

takich przypadkach zjawisk, które maj� negatywny wpływ na przebieg i 

efektywno�� wykorzystywanych procedur. Wynika to przede wszystkim z tak 

zwanego „zjawiska pustej przestrzeni”, którego konsekwencj� jest eksponencjalny 

wzrost liczebno�ci danych, koniecznej do utrzymania skuteczno�ci stosowanych 

metod, w miar� zwi�kszania si� wymiarowo�ci zagadnienia. W przedstawionych w 

niniejszej pracy badaniach, powy�sze zjawiska dotycz� w du�ej mierze problemu 

zwi�kszaj�cego si� czasu oblicze�, jak równie� wspomnianej powy�ej 

konieczno�ci zapewnienia – wraz ze zwi�kszaj�cym si� rozmiarem wektora cech – 

liczniejszego zbioru danych [Ledl, 2004]. Współcze�nie przy rozwi�zywaniu tego 

typu problemów wykorzystywane s� coraz szybsze maszyny komputerowe, cz�sto 

umo�liwiaj�ce przeprowadzanie oblicze� w systemach rozproszonych lub 

równoległych, a tak�e efektywne zgromadzenie i wymian� znacznie wi�kszej ilo�ci 

informacji. Innym stosowanym rozwi�zaniem s� algorytmy redukcji wymiaru 

wektora cech. Zagadnienia te pozostaj� jednak poza zakresem rozwa�a� niniejszej 

rozprawy, aczkolwiek w zamy�le b�d� stanowi� przedmiot dalszych bada�

przedmiotowych.  
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Celem niniejszej pracy jest stworzenie kompletnej procedury klasyfikacji 

informacji niedokładnej, danej w postaci wektora przedziałowego 
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gdzie kk xx ≤  dla nk ,...,2,1= , gdy wzorce poszczególnych klas s� wyznaczane na 

podstawie zbiorów elementów okre�lonych jednoznacznie, to znaczy przy 

kk xx =      dla  nk ,...,2,1=   . (1.3) 

Koncepcj� klasyfikacji oparto na uj�ciu bayesowskim, zapewniaj�cym minimum 

potencjalnych strat wynikłych z bł�dnych klasyfikacji. Do tak sformułowanego 

zadania została u�yta metodyka statystycznych estymatorów j�drowych, co 

uniezale�nia powy�sz� procedur� od arbitralnych zało�e� dotycz�cych postaci 

wzorców – ich identyfikacja stanowi integraln� cz��� prezentowanego algorytmu. 

Opracowana została tak�e procedura redukcji liczno�ci prób wzorcowych o te 

elementy, które maj� znikomy lub negatywny wpływ na poprawno�� klasyfikacji. Jej 

koncepcj� oparto o metod� wra�liwo�ciow�, wzorowan� na teorii sztucznych sieci 

neuronowych, natomiast zamysłem jest zwi�kszenie ilo�ci poprawnych klasyfikacji 

oraz – przede wszystkim – szybko�ci oblicze�. Poprawno�� prezentowanej tu metody 

została równie� sprawdzona dla przypadku, gdy wzorce poszczególnych klas 

otrzymywane s� w wyniku klasteryzacji. Dodatkowo opracowano metod�

zapewniaj�c� dalsze polepszenie wyników klasyfikacji, uzyskane poprzez korekt�

warto�ci parametru wygładzania oraz intensywno�ci procedury jego 

indywidualizacji. Poprawno�� oraz efektywno�� zastosowanych algorytmów została 

sprawdzona poprzez analiz� numeryczn�. Dokonano tak�e porównania otrzymanych 

wyników z innymi istniej�cymi metodami o analogicznych uwarunkowaniach.  

Metodyka badawcza dedykowana rozpatrywanemu tu zagadnieniu nie 

charakteryzuje si� du�� ró�norodno�ci�. Na podstawie licznych bada�
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bibliograficznych obejmuj�cych zasoby IEEE Xplore (zawieraj�ce około 130 

czasopism naukowych), jak równie� SpringerLink, ScienceDirect, Wiley 

InterScience, a tak�e portal Google Scholar, znaleziony został jeden algorytm 

klasyfikacji danych typu przedziałowego na podstawie danych jednoznacznych, czyli 

o identycznych uwarunkowaniach wobec rozwa�anego w niniejszej pracy problemu, 

przedstawiony w pracy [Zhao et al., 2005]. Jego koncepcja oparta jest na zwykle 

bardzo efektywnej w praktycznych zastosowaniach metodyce wektorów 

wspieraj�cych [Krzy�ko et al., 2008]. Ponadto wspomnie� nale�y o relatywnie 

naturalnej i intuicyjnie oczywistej, metodzie polegaj�cej na zliczaniu tych elementów 

prób wzorcowych, które s� zawarte w klasyfikowanym elemencie typu 

przedziałowego.  

Innym wyst�puj�cym w literaturze przykładem danych o charakterze 

zbli�onym do niedokładnego s� tak zwane dane niejasne – ambiguous data  

[Yi-Meng et al., 2006]. Podstaw� tej metodyki jest zało�enie, i� poszczególne dane 

mog� nale�e� do wi�cej ni� jednej klasy. Wyró�nia si� tu cztery – zamiast 

tradycyjnych dwóch – rodzaje klasyfikacji: pozytywn�, negatywn�, niejasn�

(dwuznaczn�) oraz odosobnion� (element nieprzystaj�cy do �adnego z wyró�nionych 

wzorców). Procedury przeznaczone do tego typu zada� opieraj� si� zwykle na 

metodzie wektorów wspieraj�cych.  

W�ród algorytmów redukcji liczno�ci wzorców stosowanych w zagadnieniu 

klasyfikacji mo�na wyró�ni� kilka głównych grup. Pierwsz� z nich stanowi�

naturalne, wr�cz trywialne metody, których najprostszym przykładem mo�e by�

redukcja procentowa, czyli odrzucenie okre�lonej cz��ci zbiorów wzorcowych bez 

�adnego zbadania wpływu reprezentatywno�ci owych elementów. Kolejn� grup�

tego typu procedur s� metody stosowane bezpo�rednio do celów eksploracyjnej 

analizy danych – w tym przykładowo do klasyfikacji – a ich klasycznym 

przedstawicielem jest algorytm k-najbli�szych s�siadów [Mitra et al., 2002], gdzie k

podobnych elementów zostaje zast�pione jednym odpowiednim reprezentantem. 

Ostatni� z głównych grup algorytmów s� specjalistyczne procedury stosowane do 

redukcji liczno�ci wzorców, na potrzeby stosowanej w danym zagadnieniu metodyki. 
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Ich przykładem jest procedura wa�onych okien Parzena [Babich i Camps, 1996], 

dedykowana do stosownych w dalszej cz��ci niniejszej pracy estymatorów 

j�drowych.  

I wreszcie – dokonuj�c przegl�du stosowanych metod o przeznaczeniu 

analogicznym do procedur u�ywanych w niniejszej pracy – nale�y wspomnie� o 

algorytmach przeznaczonych do wyznaczania warto�ci parametru wygładzania 

estymatora j�drowego. W przypadku problemu klasyfikacji powszechnie zalecan�

koncepcj� jest ogólne skorygowanie – wzgl�dem optymalnej w sensie 

�redniokwadratowym – warto�ci tego parametru w celu powi�kszenia ilo�ci 

poprawnych klasyfikacji. Przede wszystkim warto tu nadmieni� o algorytmach 

opartych na metodach boostingu [Marzio i Taylor, 2005], bootstrapu oraz baggingu

[Acana, 2001], a tak�e uniwersaln� koncepcj� leave-one-out. Jednak wszystkie te 

metody nie dostarczaj� globalnej koncepcji zindywidualizowania jego warto�ci dla 

poszczególnych j�der, natomiast procedura przedstawiona w rozdziale czwartym 

niniejszej pracy wychodzi naprzeciw temu wymaganiu.
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2. PRELIMINARIA MATEMATYCZNE 

Niniejsza cz��� – z uwagi na charakter rozpraw doktorskich – opracowana 

została w skondensowanej formie, a jej zadaniem jest u�ci�lenie podstawowej 

formalistyki w zakresie wykorzystywanym w niniejszej dysertacji. Szczegółowe 

informacje znajduj� si� w cytowanej literaturze przedmiotowej.  

2.1. STATYSTYCZNE ESTYMATORY J�DROWE  

Obecny gwałtowny rozwój techniki komputerowej umo�liwia sukcesywne 

zwi�kszanie sprawno�ci oraz szybko�ci współczesnych maszyn obliczeniowych, 

umo�liwiaj�c coraz cz�stsze wykorzystanie metod, które dotychczas były u�ywane w 

istotnie ograniczonym zakresie. Jedn� z nich stanowi� statystyczne estymatory 

j�drowe, które obecnie nale�� do głównych metod estymacji nieparametrycznej. W 

podstawowej formie pozwalaj� one na wyznaczenie funkcyjnych charakterystyk 

rozkładu probabilistycznego, przede wszystkim jego g�sto�ci, bez arbitralnych 

zało�e� dotycz�cych ich postaci, co było charakterystyczne dla klasycznych metod 

parametrycznych. Metodyka ta notuje ostatnio znaczne zwi�kszenie zastosowa� w 

zagadnieniach technicznych, ekonomicznych oraz zadaniach aplikacyjnych z zakresu 

szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Szczegółowe informacje dotycz�ce tej 

tematyki mo�na znale�� w pracach [Kulczycki, 2005; Silverman, 1986; Wand i 

Jones, 1995].  

Niech ),,( PΣΩ  oznacza przestrze� probabilistyczn�. Niech tak�e dana b�dzie 

n -wymiarowa zmienna losowa nX R→Ω: , której rozkład posiada g�sto�� f .  

Jej estymator j�drowy ),0[:ˆ ∞→nf R , wyznacza si� na podstawie m-elementowej 

próby losowej  



2. PRELIMINARIA MATEMATYCZNE 11

j 

1x , mxx ,,2 �   , (2.1) 

i w podstawowej formie definiuje wzorem  

�
=

�
�

�
�
�

� −
=

m

i

i

n h

xx
K

mh
xf

1

1
)(ˆ   , (2.2) 

przy czym dodatni współczynnik h  jest nazywany parametrem wygładzania, 

natomiast mierzaln� funkcj� ),0[: ∞→nK R  symetryczn� wzgl�dem zera, 

posiadaj�c� w tym punkcie słabe maksimum lokalne i spełniaj�c� warunek 

1d)( =� n
xxK

R
, okre�la si� mianem j�dra. 

Definicja estymatora j�drowego została zilustrowana na rys. 2.1. Dla ka�dego 

elementu próby losowej (2.1), funkcja K  jest przesuni�ta o warto�� ix  oraz 

przeskalowana parametrem h . Stała 
nmh

1
 pełni rol� normuj�c�, gwarantuj�c 

spełnienie podstawowego warunku miary probabilistycznej – jednostkowej całki na 

przestrzeni n
R .  

Posta� j�dra K praktycznie nie wpływa na statystyczn� jako�� estymacji. W 

niniejszej pracy u�ywane jest uogólnione (jednowymiarowe) j�dro Cauchy’ego  

22 )1(

2
)(

+
=

x
xK

π
  , (2.3) 

w przypadku wielowymiarowym definiowane z wykorzystaniem koncepcji j�dra 

produktowego 

)(...)()()( 21 nxxxxK KKK ⋅⋅⋅=   , (2.4) 

gdzie 

	
	
	
	




�

�
�
�
�



�

=

nx

x

x

x
�

2

1

  , (2.5) 
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Rysunek 2.1. Jednowymiarowy estymator g�sto�ci prawdopodobie�stwa. 

natomiast K  oznacza tu jednowymiarowe j�dro dane formuł� (2.3). Je�eli – jak to 

najcz��ciej ma miejsce w przypadku stosowania j�dra produktowego – dopuszcza si�

ró�ne parametry wygładzania dla poszczególnych współrz�dnych, oznaczane 

odpowiednio przez 1h , nhh  ,  ,2 � , to definicja (2.2) estymatora przyjmuje posta�

�
=

��
�

�
��
�

� −
��
�

�
��
�

� −
��
�

�
��
�

� −
=

m

i n

ninii

n h

xx

h

xx

h

xx

hhhm
xf

1

,

2

2,2

1

1,1
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 ... 
...

1
)(ˆ KKK   , (2.6) 

przy naturalnym oznaczeniu  

	
	
	
	
	




�

�
�
�
�
�



�

=

ni

i

i

i

x

x

x

x

,

2,

1,

�
     dla  mi ,...,2,1=   . (2.7) 
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Warto�� parametru wygładzania w praktyce wyznacza si� w oparciu o dogodne 

obliczeniowo, dost�pne w literaturze algorytmy, na podstawie posiadanej próby 

losowej (2.1). W niniejszej pracy b�d� one wyznaczane z u�yciem metody 

podstawie� (plug-in), opartej na kryterium minimalnej warto�ci scałkowanego bł�du 

�redniokwadratowego [Kulczycki, 2005].  

W�ród dodatkowych procedur, nieodł�cznych aplikacjom z wykorzystaniem 

statystycznych estymatorów j�drowych, mo�na wyró�ni� dwie podstawowe grupy. 

Pierwsz� z nich stanowi� algorytmy maj�ce za zadanie polepszenie własno�ci 

estymatora, które w praktyce s� ogólnie zalecane, a cz�sto wr�cz obligatoryjne. 

Drug� grup� s� rozwi�zania u�ywane opcjonalnie, które w konkretnych zadaniach 

praktycznych wprowadza si� w celu dopasowania własno�ci estymatora do cech 

badanej rzeczywisto�ci, na przykład ograniczenie no�nika.  

W niniejszej pracy stosowana b�dzie procedura modyfikacji parametru 

wygładzania, dzi�ki czemu obszary w których estymator przyjmuje mał� warto��

(szczególnie tzw. „ogony”) zostaj� dodatkowo wygładzone, w przeciwie�stwie do 

fragmentów jego du�ych warto�ci (zwłaszcza w otoczeniu modów, tj. lokalnych 

maksimów funkcji g�sto�ci), gdzie poprawia si� kształt estymatora, co pozwala 

uwypukli� specyficzne cechy badanego rozkładu.  

I tak, w celu wprowadzenia procedury modyfikacji parametru wygładzania – 

po uprzednim wyznaczeniu estymatora j�drowego w jego podstawowej postaci (2.2) 

– współczynniki modyfikuj�ce 0≥is ),2,1( mi �=  okre�lane s� nast�puj�cym 

wzorem:  

c

i
i

s

xf
s

−

�
�

�

�

�
�

�

�
=

)(ˆ
  , (2.8) 

gdzie stała 0≥c  nazywana jest intensywno�ci� modyfikacji, natomiast �rednia 

geometryczna s  dana jest wzorem  

��
�

�
��
�

�
= �

=

m

i

ixf
m

s
1

))(ˆln(
1

exp   . (2.9) 
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Ostatecznie definicja estymatora (2.2) przyjmuje wówczas posta�:  

�
=

��
�

�
��
�

� −
��
�

�
��
�

� −
��
�

�
��
�

� −
=

m

i in

nin

i

i

i

i

n
in sh

xx

sh

xx

sh

xx

shhhm
xf

1

,

2

2,2

1

1,1

21

  ...  
1

...

1
)(ˆ KKK   ,

(2.10) 

Przypadek 0=c  stanowi o braku modyfikacji parametru wygładzania, natomiast 

wraz ze wzrostem warto�ci c  zwi�ksza si� intensywno�� tej procedury. W praktyce 

stosuje si� ]1,0[∈c , a ze wzgl�du na przesłanki wynikaj�ce z kryterium 

�redniokwadratowego, w celach aplikacyjnych zalecane jest:  

2

1
=c   . (2.11) 

Procedura modyfikacji parametru wygładzania znacz�co polepsza własno�ci 

estymatora j�drowego, szczególnie w obszarach gdzie przyjmuje on małe warto�ci. 

W zagadnieniu klasyfikacji ma to miejsce zwłaszcza przy rozgraniczeniach 

poszczególnych klas i dlatego w niniejszej pracy procedura ta jest tym bardziej 

przydatna i b�dzie zawsze stosowana.  

W praktycznych zastosowaniach poszczególne współrz�dne badanej zmiennej 

losowej mog� reprezentowa� ró�ne wielko�ci, których warto�ci – zgodnie z ich 

interpretacj� – nierzadko nale�� do �ci�le okre�lonych przedziałów. Przykładem 

mo�e by� waga człowieka czy te� jego wysoko�� – wszystkie powy�sze wielko�ci 

powinny by� dodatnie. W tym przypadku prawidłowo skonstruowany estymator 

j�drowy powinien przyjmowa� warto�ci zerowe dla argumentów ujemnych. 

Koncepcj� t� realizuje si� poprzez zastosowanie przedstawionej poni�ej procedury 

ograniczenia no�nika.  

Rozwa�any teraz b�dzie przypadek jednowymiarowy, a zatem gdy 1=n .  

Najpierw rozpatrzone zostanie ograniczenie lewostronne. Załó�my zatem, �e 

dla ustalonej warto�ci R
*

∈x  spełniony ma by� warunek 0)(ˆ =xf  dla ka�dego 

*
xx < . Niech równie� dana b�dzie funkcja charakterystyczna przedziału ),[ ∞+

*
x

okre�lona wzorem  
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�
�
�

<

≥
=∞+

*

*

* xx

xx
xx

gdy  ,  0

gdy  ,  1
)(),[χ   . (2.12) 

Fragment j�dra odpowiadaj�cego i-tej warto�ci próby losowej, który znajduje si�

poza przedziałem ),[ ∞+
*

x  zostaje „odbity” symetrycznie wzgl�dem ograniczenia 

*
x  i traktowany jest jako fragment j�dra, odpowiadaj�cego symetrycznemu 

„odbiciu” elementu ix  wzgl�dem 
*

x , zawieraj�cy si� w przedziale ),[ ∞+
*

x . 

Powy�sz� koncepcj� ilustruje rys. 2.2 dla przypadku lewostronnego ograniczenia do 

warto�ci 2=
*

x . Podstawow� posta� j�dra K  pokazano tam lini� przerywan�. W 

wyniku zastosowania powy�szej koncepcji zostaje ona zast�piona funkcj�

zaznaczon� lini� ci�gł�, spełniaj�c� warunek 0)( =xK  gdy 1<x . 

x
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)(ˆ xf

Rysunek 2.2. Lewostronne ograniczanie j�dra dla 2=
*

x . 

W konsekwencji definicj� estymatora j�drowego (2.2) dla lewostronnego 

ograniczenia wzgl�dem dowolnie ustalonej warto�ci R
*

∈x  mo�na przedstawi�

nast�puj�cym wzorem  
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=

m

i

ii
x

h

xxx
K

h

xx
Kx

mh
xf

1

),[

2
)(

1
)(ˆ *

*
χ   , (2.13) 

i analogicznie, w przypadku ograniczenia prawostronnego do warto�ci R∈*x  mamy 

�
=

−∞
	
	



�

�
�


�

�
�
�

�
�
�
�

� −+
+�
�

�
�
�

� −
= ∗

m

i

ii

x h

xxx
K

h

xx
Kx

mh
xf

1

*

],(

2
)(

1
)(ˆ χ   , (2.14) 

gdzie 
],( ∗−∞ x

χ  oznacza funkcj� charakterystyczn� przedziału ],( ∗−∞ x  analogiczn�

do (2.12). 

W przypadku wielowymiarowym, powy�sza koncepcja mo�e by� w naturalny 

sposób stosowana odr�bnie do poszczególnych – wybranych (niekoniecznie 

wszystkich) – współrz�dnych. Nale�y tak�e zaznaczy�, �e procedury modyfikacji 

parametru wygładzania i ograniczenia no�nika mog� by� w oczywisty sposób 

ł�czone. 

2.2. ANALIZA WRA�LIWO�CIOWA DANYCH 
UCZ�CYCH  

Przy modelowaniu wielowymiarowych zagadnie� z u�yciem sztucznych sieci 

neuronowych [Korbicz et al., 1994; Mandziuk, 2000; Tadeusiewicz, 1993], 

poszczególne składowe wektora wej�ciowego najcz��ciej charakteryzuj� si�

zró�nicowan� istotno�ci� informacji, i w konsekwencji odmiennie oddziałuj� na 

wynik procesu przetwarzania danych. W celu eliminacji zb�dnych – z punktu 

widzenia rozwa�anego zadania – składowych wektora wej�ciowego, cz�sto 

stosowana jest analiza wra�liwo�ci sieci wzgl�dem poszczególnych danych 

ucz�cych. Podstawowym czynnikiem, wzgl�dem którego podejmuje si� decyzj�

dotycz�c� redukcji sieci, jest wra�liwo�� funkcji wyj�cia wzgl�dem poszczególnych 

danych wej�ciowych. 

W niniejszej pracy jako neuron rozumiane b�dzie nieliniowe przekształcenie  

k
~

 zmiennych rzeczywistych )1,0(: 1
~

→+k
Rϕ  opisane funkcj� w – przyj�tej tu z 

uwagi na szczególnie dogodne dla rozpatrywanego zagadnienia własno�ci – postaci 
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sigmoidalnej  

�
�

�

�

�
�

�

�
−+

=

�
=

k

k

kk

k

b

~

0

~210

exp1

1
),,, ,(

xw

xxxx �ϕ   , (2.15) 

gdzie kx , kw  oznaczaj� odpowiednio k-te wej�cie neuronu oraz odpowiadaj�c� mu 

wag�, natomiast 0>b  jest parametrem kształtu. Sygnał wej�ciowy 0x  przyjmuje 

warto�� 1, a odpowiadaj�ca mu waga nosi nazw� progu (bias). 

W niniejszej pracy u�ywane b�d� trójwarstwowe sieci neuronowe, w których 

rozmiary warstw wej�ciowej i ukrytej zwi�zane s� bezpo�rednio z liczno�ci� próby 

wzorcowej m  poszczególnych klas w zagadnieniu klasyfikacji. Warstwa wyj�ciowa 

składa si� z pojedynczego neuronu. Tak wi�c warto�� sygnału wej�ciowego 

podawanego do pierwszej warstwy sieci, a dalej propagowanego do warstwy ukrytej 

mo�na zapisa� jako 

T
,12,11,10,11 ],,,,[ mxxxxX �=   . (2.16) 

Sygnał wyj�ciowy warstwy ukrytej, a zarazem wej�ciowy do kolejnej warstwy, 

okre�lono natomiast formuł�  

T
,22,21,20,22 ],,,,[ qxxxxX �=   , (2.17) 

gdzie q  zostało w niniejszej pracy ustalone eksperymentalnie – dla rozwa�anego tu 

zagadnienia klasyfikacji – jako cz��� całkowita liczby m , natomiast sygnał 

warstwy wyj�ciowej jest ograniczony do pojedynczej warto�ci, aczkolwiek dla 

spójno�ci zapisu przedstawionej w postaci wektorowej:  

][ 1,33 xX =   . (2.18) 

Tak zdefiniowana sie� neuronowa przetwarza informacje wej�ciowe z u�yciem 

macierzy wag 2W  oraz 3W , odpowiadaj�cych warstwom ukrytej i wyj�ciowej:  
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�

   (2.19) 

][ 132131130133 ,q,,,,,,, wwwwW �=   . (2.20) 

Przy powy�szym oznaczeniu poszczególnych sygnałów oraz wag sieci, przepływ 

informacji opisany jest nast�puj�cymi formułami: 

)( 12 XX ϕ=    (2.21) 

oraz  

)( 23 XX ϕ=  , (2.22) 

przy czym w powy�szych wzorach nale�y uwzgl�dni� wiersze macierzy wag 2W

oraz 3W  jako parametry poszczególnych neuronów w odpowiednich warstwach sieci 

neuronowej.  

Tak zdefiniowana sie� neuronowa zostaje poddana procesowi adaptacji  

wag z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej bł�du [Rutkowski, 2006].  

Polega ona na gradientowej metodzie optymalizacji, w sensie minimalizacji bł�du 

�redniokwadratowego, okre�lonego w oparciu o ró�nic� pomi�dzy aktualn�

warto�ci� sygnału sieci 3X  a wzorcowym wyj�ciem Z , za pomoc� wska�nika 

jako�ci postaci  

�
=

−=
P

p

pp
Q

1

2)()(
332 )(

2

1
),( ZXWW  , (2.23) 

gdzie P  oznacza liczno�� próby ucz�cej, natomiast wprowadzony powy�ej indeks 

p  charakteryzuje kolejne elementy zbioru treningowego sieci neuronowej.  

W celu poprawy efektywno�ci dla tak sformułowanego zagadnienia propagacji 

wstecznej bł�du sieci neuronowej, w niniejszej pracy zastosowano tak�e metod�
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momentum [Engelbrecht, 2007], która w znacznym stopniu przy�piesza proces 

uczenia, i w konsekwencji polepsza otrzymywany wynik jej działania.  

Po zako�czeniu procesu uczenia sieci neuronowej w opracowanej w niniejszej 

dysertacji metodzie klasyfikacji, podejmowana b�dzie decyzja które z elementów 

wektora wej�ciowego nale�y usun��. Koncepcj� redukcji wspomnianych elementów 

oparto o analiz� wra�liwo�ci sieci wzgl�dem danych ucz�cych [Engelbrecht et al., 

1995; Ossowski, 1996; �urada, 1992]. Wra�liwo�� sieci na i-ty składnik wektora 

wej�ciowego nale��cego do p-tego wzorca definiuje si� wzorem  

)(
,1

)(
3)(

p
i

p
p

iS
x

X

∂

∂
=  . (2.24) 

Uwzgl�dniaj�c zale�no�ci procesu przetwarzania informacji opisanego w niniejszej 

sekcji, a tak�e charakterystyczn� cech� funkcji sigmoidalnej neuronu, dla ł�cznego 

pobudzenia e  otrzymuje si�

)()](1[)(' eee ϕϕϕ −=   , (2.25) 

zatem wra�liwo�� sieci na i-te wej�cie mo�na przedstawi� jako  

�
=

=
q

k

ikk
I

k
IIp

iS
1

,,2,1,3
)()()( '' wwϕϕ      dla  Pp ,,2,1 �=   , (2.26) 

gdzie )(' I
kϕ  oraz )(' IIϕ  oznaczaj� odpowiednio pochodne funkcji aktywacji k-tego 

neuronu warstwy ukrytej oraz warstwy wyj�ciowej.  

Ostatni etap algorytmu analizy wra�liwo�ciowej na dane ucz�ce stanowi 

agregacj� poszczególnych współczynników )( p
iS  pochodz�cych z kolejnych iteracji 

poprzedniej fazy algorytmu, odpowiadaj�cych wra�liwo�ci na kolejne dane ucz�ce. 

Jej rezultatem jest ostateczny współczynnik iS  dany nast�puj�cym wzorem: 

( )( )

P

S

S

P

p

p
i

i

�
=

=
1

2

  . (2.25) 
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Oprócz normy euklidesowej w powy�szym wzorze mo�na stosowa� równie� normy 

absolutn� lub maksimum, w zale�no�ci od oczekiwanego wpływu poszczególnych 

elementów badanej próby losowej [Ossowski, 1996] – w przeprowadzonych dla 

potrzeb niniejszej pracy badaniach, uzyskiwane z ich u�yciem wyniki były jednak 

mniej korzystne. Po zako�czeniu operacji sortowania wektora iS  według 

malej�cych warto�ci (rys. 2.3), dokonuje si� analizy istotno�ci poszczególnych 

składowych próby na wynik działania sieci. Wyznaczmy teraz maksymaln� ró�nic�

pomi�dzy kolejnymi posortowanymi elementami, czyli niech 

)(max 1
1,...,2,1

*
ii

mi
SSS −=∆ +

−=
, natomiast *

iS  oznacza wyst�puj�cy w owej maksymalnej 

ró�nicy odjemnik iS . Wówczas wszystkie wej�cia, których warto�� wra�liwo�ci jest 

mniejsza od ustalonej niniejszym warto�ci *
iS , mo�na uzna� za wnosz�ce 

małoistotn� informacj�, i w konsekwencji wyeliminowa� je z sieci neuronowej, co  

posortowane wej�cia sieci neuronowej

0 2 4 6 8 10

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

S

*S∆

Rysunek 2.3. Ilustracja procedury redukcji liczno�ci wektora wej�ciowego sieci 

neuronowej na podstawie analizy wra�liwo�ciowej.  
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skutkuje redukcj� liczno�ci wektora wej�ciowego oraz zwi�kszeniem szybko�ci 

działania algorytmu.  

Brak wyra�nie dominuj�cej ró�nicy pomi�dzy warto�ciami ii SS −+1  wskazuje 

na wzajemnie porównywaln� wra�liwo�� elementów wektora wej�ciowego, co 

stanowi i� powy�sza procedura jest nieefektywna i nie powinna by� pomini�ta.  

W ogólnym przypadku powy�szy algorytm mo�e by� stosowany wielokrotnie 

w celu dalszych redukcji. W trakcie bada� empirycznych nad prezentowan� tu 

metod� klasyfikacji post�powanie takie nie przynosiło ju� korzystnych rezultatów i 

zostało zaniechane.  

Szczegółowe rozwa�ania dotycz�ce funkcjonowania powy�szej procedury 

zostały przedstawione w monografii [Engelbrecht et al., 1995]. 
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3. ALGORYTM KLASYFIKACJI 
PRZEDZIAŁOWEJ 

Niniejszy rozdział pracy traktuje o zagadnieniu klasyfikacji. Najpierw zostanie 

przedstawiony krótki przegl�d fundamentalnych algorytmów stosowanych w tego 

typu problemach, ze szczególnym uwzgl�dnieniem klasyfikacji bayesowskiej 

stanowi�cej podstaw� koncepcji prezentowanych tu bada�. Druga cz��� zawiera 

szczegółowy opis opracowanej w niniejszej dysertacji metody klasyfikacji informacji 

niedokładnej typu przedziałowego, najpierw w przypadku jednowymiarowym, a 

nast�pnie wielowymiarowym. Pod koniec zaprezentowana b�dzie uogólniona na 

przypadek przedziałowy probabilistyczna sie� neuronowa, której model oparty jest 

na powy�szej metodyce.  

3.1. METODYKA KLASYFIKACJI  

Klasyfikacja jest jednym z najwa�niejszych i najcz��ciej wyst�puj�cych w 

praktyce zagadnie� szeroko rozumianej analizy i eksploracji danych. Polega ona na 

stworzeniu procedury i realizuj�cego j� algorytmu, umo�liwiaj�cych przypisanie 

nowego – nierozwa�anego dotychczas – elementu do jednej z wyró�nionych 

wcze�niej klas. Powstały w ten sposób klasyfikator dokonuje owego przypisania, na 

podstawie wiedzy o badanej rzeczywisto�ci, wykorzystanej w procesie jego 

konstrukcji, dost�pnej na przykład w postaci wzorców poszczególnych klas. 

Omawiane zagadnienie było tematem wielu prac badawczych z zakresu takich 

dyscyplin jak statystyka matematyczna, sztuczna inteligencja, teoria i praktyka 

heurystyki oraz uczenia maszynowego. Do najcz��ciej stosowanych obecnie 

procedur nale�� zarówno klasyczne metody, jak klasyfikacja liniowa (LDA) 
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[Walesiak i Gatnar, 2009] i kwadratowa (QDA) [Hastie et al., 2001], ale równie�

nale��ce do grupy nowszych algorytmów, przykładowo klasyfikacja bayesowska 

[Gelman et al., 2003], algorytm k-najbli�szych s�siadów [Duda et al., 2003], 

klasyfikatory neuronowe [Rutkowski, 2005], drzewa decyzyjne [Breiman et al., 

1984], sieci bayesowskie [Jansen, 2001], czy wreszcie metoda wektorów 

wspieraj�cych (SVM) [Shawe i Cristianini, 2004]. 

Jedn� z najstarszych procedur jest klasyczny algorytm klasyfikacji liniowej 

(LDA) zaproponowany przez R. Fishera [Fisher, 1936]. Polega on na przedzieleniu 

n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, ( n –1)-wymiarow� hiperpłaszczyn�

dyskryminacyjn�, która w mo�liwe najlepszy sposób rozgranicza wyró�nione dwie 

klasy, w tym sensie aby poprzez rzutowanie na ni� elementów stanowi�cych wzorce 

tych klas uzyska� maksymalne skupienie elementów nale��cych do tych samych klas 

oraz jednocze�nie jak najwi�ksz� separacj� w przeciwnym przypadku. Dla realizacji 

powy�szego celu wyznacza si� n-wymiarowy wektor  

)ˆˆ(ˆ
21

1 µµ −= −Sw   , (3.1) 

gdzie Ŝ  stanowi sumaryczn� macierz kowariancji zdefiniowan� wzorem  

)ˆˆ(
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oraz 1m  i 2m  oznaczaj� liczno�ci prób wzorcowych obu klas, 1µ̂  oraz 2µ̂  s�

wektorami ich warto�ci �rednich, natomiast 1ˆvoC  i 2ˆvoC  empirycznymi macierzami 

kowariancji. Klasyfikacja badanego elementu nx R∈~  odbywa si� poprzez jego 

ortogonalne rzutowanie na wspomnian� hiperpłaszczyn� najlepiej rozdzielaj�c�

rozwa�ane klasy, i w konsekwencji – zakładaj�c i� liczno�ci wzorców s�

proporcjonalne do prawdopodobie�stw wyst�pienia poszczególnych klas – jest on 

zaliczany do pierwszej klasy je�li  
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a w przeciwnym przypadku do drugiej (wyst�pienie równo�ci w powy�szym 

kryterium mo�e by� w praktycznych zastosowaniach pomini�te)  [Hand et al., 2005].  

Na podstawie pionierskiego, przedstawionego powy�szego algorytmu Fishera, 

zaproponowano wiele ró�nych uogólnie� zarówno dla liniowych jak i kwadratowych 

podrozmaito�ci rozdzielaj�cych poszczególne klasy. Do najwa�niejszych nale��: 

metoda kanoniczych funkcji dyskryminacyjnych – przeznaczona tak�e dla 

przypadków wi�kszej ilo�ci klas, kwadratowa funkcja dyskryminacji (QDA), a tak�e 

procedury oparte na regresji liniowej oraz logistycznej.  

Odmienn�, jedn� z najprostszych a zarazem do�� skutecznych metod 

klasyfikacji, jest algorytm k-najbli�szych s�siadów. Został on zaproponowany w 

pracy [Fix et al., 1951], natomiast jego pó�niejsze modyfikacje dotycz� głównie 

metod zrównoleglenia oblicze�. Istot� tej metody jest zało�enie, �e klasyfikowany 

obiekt jest zaliczany do klasy najliczniej reprezentowanej w�ród jego k  najbli�szych 

s�siadów. W uogólnionej wersji dodatkowo wprowadzane s� wagi zale�ne od 

odległo�ci tych s�siadów od badanego elementu. Zagadnieniem o podstawowym 

znaczeniu jest tu wybór warto�ci parametru k . Wyniki bada� w tym zakresie 

pokazały jednak, �e nie istnieje uniwersalna metoda jego doboru, poniewa� jest to 

�ci�le zwi�zane z konkretn� struktur� zbioru danych.  

Odr�bn� grup� algorytmów stanowi� klasyfikatory neuronowe. Podstawow�

cech� odró�niaj�c� sieci neuronowe od innych metod klasyfikacji jest zupełnie 

odmienny sposób gromadzenia i reprezentowania wiedzy nabywanej w trakcie 

procesu uczenia, na podstawie elementów tworz�cych wzorce poszczególnych klas. 

Od czasów powstania sztucznego neuronu jako elementu obliczeniowego, owa 

odmienno�� była zarówno ceniona, ze wzgl�du na pozytywne rozwi�zania 

stawianych problemów, jak i krytykowana za brak jasnej i czytelnej reprezentacji 

struktury.  

Jako najprostszy a zarazem oddaj�cy istot� zagadnienia, najpierw rozwa�any 

b�dzie pojedynczy neuron liniowy, który realizuje nast�puj�c� funkcj� przetwarzaj�c�

warto�ci n  sygnałów wej�ciowych:  
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gdzie rzeczywiste współczynniki iw  nazywa si� wagami, a ich warto�ci wyznaczane 

s� w procesie uczenia nadzorowanego, czyli odpowiedniej adaptacji struktury 

neuronu lub sieci na podstawie zbioru ucz�cego. Z punktu widzenia zagadnienia 

klasyfikacji, pojedynczy neuron liniowy wyznacza granic� dyskryminacyjn� mi�dzy 

dwiema klasami w postaci ( n –1)-wymiarowej hiperpłaszczyzny. Celem uczenia 

sieci jest takie ustalenie definiuj�cych j� wag, aby jak najlepiej odseparowa�

wyró�nione klasy. Warto zauwa�y�, �e pojedynczy neuron jest w stanie �ci�le 

rozdzieli� jedynie takie klasy, pomi�dzy którymi da si� poprowadzi� hiperpłaszczyn�

okre�lon� równaniem liniowym (3.4), czyli gdy s� one separowalne liniowo. Jednak 

w wi�kszo�ci spotykanych w praktyce zada� klasyfikacji, dost�pne dane nie 

spełniaj� powy�szego warunku. W tego typu przypadkach do modelowania 

klasyfikatora neuronowego u�ywane s� struktury o wi�kszej liczbie perceptronów, 

tworz�cych sieci neuronowe. Wszelako ł�czenie neuronów liniowych w struktur�

sieci wielowarstwowych jest niecelowe, poniewa� otrzymywana jest suma wa�ona 

innych sum, co funkcjonalnie jest równowa�ne jednemu neuronowi o zwi�kszonej 

liczbie wej�� lub jednej warstwie neuronów. Problem ten mo�e zosta� rozwi�zany 

przy zało�eniu u�ycia neuronów o nieliniowych funkcjach aktywacji, przykładowo 

sigmoidalnej (2.15).  

Kolejnym – skrótowo omawianym tutaj – typem procedur klasyfikacji  

s� drzewa decyzyjne. Algorytm indukcji drzew decyzyjnych posiada struktur�

acyklicznego jednowierzchołkowego grafu skierowanego, którego w�zły odpowiadaj�

wynikom cz�stkowej klasyfikacji. Decyduj� one o wyborze kolejnej kraw�dzi 

skierowanej do nast�pnego w�zła. Ostatnimi elementami – na spodzie drzewa – s�

specjalnie wyró�nione w�zły zwane li��mi, które reprezentuj� obiekty przypisane do 

poszczególnych klas. W celu zaklasyfikowania badanego elementu nale�y 

przeprowadzi� odpowiedni� ilo�� cz�stkowych klasyfikacji, przemieszczaj�c si� od 

korzenia do li�cia drzewa. Algorytm konstrukcji drzew decyzyjnych jest mało 

skomplikowany i polega na rekurencyjnym podziale zbioru cech wektora 
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wej�ciowego. Ka�dorazowo przez podział rozumiany jest zarówno wybór 

odpowiedniej zmiennej, jak i progu dziel�cego w�zeł. Algorytm ten tworzy drzewo 

decyzyjne w czasie zale�nym głównie od rozmiaru wektora cech, natomiast o 

kształcie drzewa decyduj� przede wszystkim kryteria podziału (najcz��ciej binarne), 

oraz jego zako�czenia, a tak�e stopie� scalania drzewa. Najbardziej znanymi 

procedurami tego typu s� algorytmy ID3, C5 czy CART [Buntine, 1992]. Istotn�

zalet� klasyfikacji opartej o koncepcj� drzew decyzyjnych jest fakt, i� stworzony 

model mo�na z łatwo�ci� przedstawi� w postaci zbioru reguł, co jest zarówno 

korzystne dla mo�liwo�ci interpretacyjnych, jak i dogodno�ci samego procesu jego 

programowania. Dalszymi zaletami s� bardzo du�a szybko�� procesu uczenia i 

klasyfikacji, wysoka skuteczno�� działania oraz mo�liwo�� dekompozycji problemu. 

Do wad tego typu metod nale�y ich du�a zło�ono��, a tak�e sukcesywny brak 

przejrzysto�ci pojawiaj�cy si� wraz z nadmiernym powi�kszaniem si� zbioru 

ucz�cego. Innym problemem wyst�puj�cym w przypadku du�ej ilo�ci danych jest 

niestabilno��, która objawia si� nawet przy niewielkiej modyfikacji próby ucz�cej.  

W obecnym czasie bardzo szeroko stosowanym sposobem klasyfikacji jest 

procedura oparta o metod� wektorów wspieraj�cych, zaproponowan� przez  

V. Vapnika [Vapnik, 2000]. Wykorzystuje ona ide� transformacji przestrzeni, w 

której zdefiniowano zagadnienie klasyfikacji, do innej o wy�szym wymiarze, gdzie 

elementy zbioru ucz�cego s� ju� separowalne liniowo, co w praktyce najcz��ciej nie 

jest mo�liwe w przestrzeni pierwotnej. Istot� tej metody jest konstrukcja 

hiperpłaszczyzny, której zadaniem jest rozdzielenie danych z odr�bnych klas przy 

mo�liwie najszerszym „marginesie”. Klasyfikator oparty na koncepcji wektorów 

wspieraj�cych posiada szereg zalet zarówno z punktu wiedzenia teoretycznego jak i 

praktycznych zastosowa�, z drugiej jednak strony istnieje du�a arbitralno�� przy 

wyznaczaniu warto�ci kluczowych parametrów oraz funkcji transformacji, co 

wymaga �mudnych bada� przedmiotowych oraz specjalistycznej wiedzy [Krzy�ko  

et al., 2008].  

W praktyce współczesnych zagadnie� klasyfikacji najcz��ciej stosowanymi s�

algorytmy oparte o metody probabilistyczne. Z punktu widzenia struktury 
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klasyfikatorów, mo�na tu wyró�ni� trzy podstawowe ich rodzaje. Pierwszym s�

klasyczne metody rozró�niaj�ce, w których istnieje funkcja bezpo�rednio 

przyporz�dkowuj�ca badanemu elementowi konkretn� klas�. Nie identyfikuje si� tu 

rozkładów miary probabilistycznej, ani a priori ani a posteriori. Jako prosty przykład 

zaliczy� tu mo�na opisane wcze�niej perceptrony. Drug� grup� algorytmów s�

procedury, w których bezpo�rednio estymuje si� prawdopodobie�stwa warunkowe a 

posteriori przynale�no�ci do poszczególnych klas. O klasyfikacji badanego elementu 

decyduje maksymalna warto�� powy�szych prawdopodobie�stw. Jako przykład 

zaliczy� tu mo�na wspomniane metody oparte na regresji logistycznej oraz niektóre 

typy drzew decyzyjnych. Pomimo pozornie naturalnej idei, maj� one jednak 

ograniczony zakres stosowania, gdy� wyznaczenie prawdopodobie�stw 

warunkowych a posteriori przynale�no�ci do klas jest w praktyce bardzo trudne. 

Wady tej pozbawiona jest trzecia grupa metod probabilistycznych, w których 

wyznaczane s� prawdopodobie�stwa bezwarunkowe oraz a priori, ale dzi�ki 

twierdzeniu Bayesa mog� by� one stosowane analogicznie do prawdopodobie�stw a 

posteriori. Tego typu klasyfikatory nazywa si� bayesowskimi i s� one dominuj�ce 

w�ród metod probabilistycznych. Stanowi� one b�d� przedmiot rozwa�a� kolejnej 

sekcji.  

3.2. KLASYFIKATOR BAYESOWSKI  

W niniejszym podrozdziale przedstawiona zostanie metodyka klasyfikacji 

oparta na uj�ciu probabilistycznym, które wykorzystuje oszacowanie warto�ci 

prawdopodobie�stw zarówno a priori jak i a posteriori. Tego typu koncepcje 

odgrywaj� wa�n� rol� w statystycznych systemach ucz�cych si�, poniewa� powstałe 

w ten sposób klasyfikatory nale�� do najbardziej efektywnych w wielu praktycznych 

i nietrywialnych problemach, przykładowo takich jak segregacja dokumentów lub 

klasyfikacja stron internetowych. Innym wa�nym zastosowaniem powy�szej 

metodyki jest budowa sieci bayesowskich, które stanowi� zło�on� reprezentacj�

wiedzy, ilustruj�c� zło�one zale�no�ci przyczynowe pomi�dzy poszczególnymi 
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cechami. Omawiana technika klasyfikacji ma równie� zastosowanie w teorii 

sztucznych sieci neuronowych przy analizie algorytmów uczenia nie uwzgl�dniaj�cych 

w sposób jawny informacji o prawdopodobie�stwie, a jednocze�nie pozwalaj�cych 

na podj�cie optymalnej decyzji.  

Klasyfikacja ta wykorzystuje znane od 1763 roku twierdzenie Bayesa 

dotycz�ce prawdopodobie�stwa warunkowego [Koronacki i �wik, 2005], zapisanego 

poni�ej w postaci dedykowanej zadaniu klasyfikacji badanego elementu x~  do jednej 

z klas 1π , Jππ ,,2 � :  

)~(
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π =   . (3.5) 

Wzór ten pozwala wyznaczy� prawdopodobie�stwo a posteriori )~( xP jπ , za 

pomoc� łatwiejszego do estymacji prawdopodobie�stwa a priori )~( jxP π  oraz 

prawdopodobie�stw bezwarunkowych )( jP π  i )~(xP .  

Koncepcja klasyfikacji bayesowskiej polega na wyborze tej klasy, dla której 

prawdopodobie�stwo )~( xP jπ  jest najwi�ksze. Poniewa� warto�� )~(xP  jest stała 

(niezale�na od klasy), to wystarczy stwierdzi� który z iloczynów  

)~()( jj xPP ππ    (3.6) 

jest maksymalny. Ponadto przyjmuje si� �e  
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gdzie jm  oznacza liczno�� próby wzorcowej reprezentuj�cej j-t� klas�. Poniewa�

ponownie mianownik ułamka wyst�puj�cego po prawej stronie wzoru (3.7) jest stały, 

to ostatecznie badany element nale�y zaliczy� do tej klasy, dla której wyra�enie  

)~( 11 πxPm ,  )~( 22 πxPm , … , )~( JJ xPm π  (3.8) 

jest najwi�ksze. W najprostszym przypadku dwóch równolicznych klas zostało to 
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zilustrowane na rys. 3.1 – linie czerwona oraz niebieska reprezentuj� tu obszary 

klasyfikacji przynale�ne poszczególnym klasom.  
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Rysunek 3.1. Klasyfikacja bayesowska, przypadek dwóch równolicznych klas – 

przykładowe funkcje g�sto�ci prawdopodobie�stwa oraz obszary klasyfikacji. 

W dalszej cz��ci niniejszej dysertacji wykorzystywana b�dzie wersja twierdzenia 

Bayesa dla ci�głych zmiennych losowych, których rozkłady posiadaj� g�sto�ci. Przy 

naturalnych oznaczeniach jego podstawow� posta� mo�na przedstawi� nast�puj�cym 

wzorem [Papoulis, 1972]:  
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3.3. ALGORYTM KLASYFIKACJI PRZEDZIAŁOWEJ – 
PRZYPADEK JEDNOWYMIAROWY 

Najpierw rozwa�ony zostanie przypadek jednowymiarowy, to znaczy gdy 

1=n .  

Niech zatem dana b�dzie wielko�� poddana procedurze klasyfikacji (1.2), dla 

rozpatrywanego teraz przypadku reprezentowana przez (jednowymiarowy) przedział  

],[ xx   , (3.10) 

przy czym xx ≤ ; je�li xx = , to otrzymuje si� klasyczny przypadek wielko�ci 

okre�lonej jednoznacznie. Przyjmijmy ponadto, �e zbiory liczb rzeczywistych  

1
1x , 11

2 1
,, mxx �    (3.11) 

2
1x , 22

2 2
,, mxx �    (3.12) 

          �

Jx1 , J
m

J

J
xx ,,2 �    (3.13) 

reprezentuj� kolejno J  wyró�nionych klas. Wprowadzony dodatkowo w powy�szym 

zapisie górny indeks charakteryzuje przynale�no�� elementu do konkretnej klasy. Jak 

wspomniano, zadanie klasyfikacji polega na wskazaniu, do której z nich nale�y 

przyporz�dkowa� badany element (3.10).  

Niech teraz 1f̂ , Jff ˆ,,ˆ
2 �  oznaczaj� estymatory j�drowe g�sto�ci rozkładu 

probabilistycznego, wyznaczone kolejno w oparciu o zbiory (3.11)-(3.13) traktowane 

jako próby losowe – opis metodyki konstruowania tego typu estymatorów zawarto w 

sekcji 2.1 niniejszej rozprawy. Zgodnie z przedstawionym w poprzednim 

podrozdziale klasycznym (tj. dotycz�cym informacji okre�lonej jednoznacznie) 

uj�ciem bayesowskim, ł�cz�c notacje wyra�one wzorami (3.8) i (3.9), klasyfikowany 

element R∈x~  nale�y wówczas zaliczy� do tej klasy, dla której warto��  
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okazuje si� najwi�ksza. W przypadku informacji typu przedziałowego reprezentowanej 

przez element (3.10), mo�na przyj��, �e klasyfikowany element zalicza si� do tej 

klasy, dla której najwi�ksze jest wyra�enie  
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Je�li rozwa�y� przej�cie graniczne przy xx ~→  oraz xx ~→  dla ustalonego 

R∈x~ , to z uwagi na ci�gło�� stosowanej w niniejszej pracy funkcji K  danej 

wzorem (2.3), w konsekwencji implikuj�cej ci�gło�� estymatora (2.2), otrzymuje si�  

)~(ˆd)(ˆ1
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~

~
xfxxf

xx
j
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x

j

xx

xx
=

− �
→
→

     dla  Jj ,...,2,1=   . (3.16) 

Wyra�enia wyszczególnione w formule (3.15) redukuj� si� zatem do klasycznych 

postaci (3.14).  

W formule (3.15), dodatnie wyra�enie )/(1 xx −  mo�e by� pomini�te jako 

nieistotne w problemie optymalizacyjnym, a zatem jest ona równowa�na postaci  

�
x

x

xxfm d)(ˆ
11 ,  �

x

x

xxfm d)(ˆ
22  , ... ,  �

x

x

JJ xxfm d)(ˆ   . (3.17) 

Co wi�cej, dla dowolnego Jj ...,,2,1=  mo�na zapisa�  

)(ˆ)(ˆd)(ˆ xFxFxxf

x

x

−=�   , (3.18) 

gdzie  

�
∞−

=
x

yyfxF d)(ˆ)(ˆ   . (3.19) 
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Uwzgl�dniaj�c zale�no�� (3.19) z podstawieniem wzorów okre�laj�cych estymator 

j�drowy (2.10) (dla 1=n ) oraz u�yte j�dro (2.3), mo�na wyliczy�, i�  
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)()2(

)(ˆ π
, (3.20) 

przy czym ponownie dodatnia stała πm/1  została pomini�ta. Powy�sze kompletuje 

algorytm klasyfikacji dla przypadku jednowymiarowego.  

Ostatecznie nale�y przyj��, �e klasyfikowany element zalicza si� do tej klasy, 

dla której najwi�ksze jest odpowiadaj�ce mu wyra�enie zawarte w formule (3.17), 

przy czym wyst�puj�c� tam całk� mo�na dla ka�dego Jj ...,,2,1=  efektywnie 

wyliczy� korzystaj�c ze wzorów (3.18) i (3.20).  

Przedstawiona powy�ej procedura byłaby oczywi�cie identyczna dla przypadku, 

gdyby próby wzorcowe (3.11)-(3.13) były uzyskiwane za pomoc� procedury 

klasteryzacji (analizy skupie�).  

3.4. ALGORYTM KLASYFIKACJI PRZEDZIAŁOWEJ – 
PRZYPADEK WIELOWYMIAROWY 

Koncepcja przedstawiona w poprzednim podrozdziale mo�e by� w naturalny 

sposób uogólniona na przypadek wielowymiarowy, to znaczy gdy 1>n . I tak, je�li 

informacja typu przedziałowego jest reprezentowana przez wektor przedziałowy  
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  , (3.21) 

a zbiory (3.11)-(3.13) zawieraj� elementy przestrzeni n
R , to mo�na przyj��, �e 

klasyfikowany element zalicza si� do tej klasy dla której najwi�ksze jest wyra�enie  
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�
E

xxfm d)(ˆ
11 ,  �

E

xxfm d)(ˆ
22  , ... ,  �

E

JJ xxfm d)(ˆ   . (3.22) 

gdzie ],[...],[],[ 2211 nn xxxxxxE ×××= . Nieco inny jest zatem algorytm obliczania 

wyst�puj�cych powy�ej całek. Jednak dzi�ki własno�ciom stosowanego tu j�dra 

produktowego, dla dowolnie ustalonego Jj ...,,2,1= oraz j�dra K , prawdziwa jest 

nast�puj�ca zale�no��:  

)]()([...)]()()][()([d)( 2211 nn

E

xxxxxxxxK FFFFFF −−−=�   , (3.23) 

gdzie F  oznacza pierwotn� funkcji K  wprowadzonej zale�no�ci� (2.4). 

Uwzgl�dniaj�c definicj� estymatora j�drowego z j�drem produktowym (2.10) oraz 

analityczn� posta� funkcji pierwotnej zawart� we wzorze (3.20), powy�sze 

kompletuje procedur� klasyfikacji informacji niedokładnej typu przedziałowego, 

tak�e w przypadku wielowymiarowym.  

Tak�e tu zaprezentowana procedura byłaby identyczna gdyby próby wzorcowe 

zostały otrzymane w wyniku klasteryzacji.  

Kompletny, przedstawiony powy�ej algorytm klasyfikacji zilustrowano w 

formie schematu blokowego na rys. 3.2. Wyró�nione s� tam obie zasadnicze fazy 

opisywanej procedury: konstrukcja klasyfikatora oraz sam proces wskazania 

przynale�no�ci badanego elementu do wyró�nionej klasy. Pierwsza z nich, ukazana 

w górnej cz��ci rysunku, pokazuje poszczególne procedury pocz�wszy od wczytania 

elementów wzorcowych, a sko�czywszy na wyznaczeniu kompletnego zbioru 

parametrów u�ywanych w pó�niejszym procesie wskazywania konkretnej klasy. 

Faza ta zawiera ewentualne wyró�nienie klas poprzez klasteryzacj�, a tak�e 

wyznaczenie warto�ci parametrów estymatorów j�drowych reprezentuj�cych wzorce 

poszczególnych klas, jak równie� ewentualne zastosowanie procedury ograniczenia 

no�nika przedstawionej w sekcji 3.6. Nast�pnie zaznaczone s� opcjonalne procedury 

polepszaj�ce jako�� klasyfikatora zaprezentowane szczegółowo w nast�pnym 

rozdziale 4, a to: dokonywana odr�bnie dla ka�dej klasy synteza sztucznej sieci 

neuronowej wraz z analiz� wra�liwo�ciow� na dane ucz�ce, przeznaczona do 

dokonania redukcji próby wzorcowej, jak równie� korekta warto�ci parametru 
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wygładzania i zmiana intensywno�ci jego modyfikacji, wykonywane w celu 

polepszenia jako�ci klasyfikacji. Ostatecznie otrzymuje si� kompletny zbiór 

parametrów u�ywanych w drugiej fazie – procesie wskazania konkretnej klasy, do 

której zaliczy� nale�y badany element.  

I tak, dzi�ki uzyskanym powy�ej wynikom samo okre�lenie konkretnej klasy 

polega praktycznie na bezpo�rednim zastosowaniu wzorów całkowania, wyznaczonych 

we wcze�niejszej cz��ci pracy w postaci analitycznej, po czym dokonaniu 

klasyfikacji bayesowskiej poprzez wskazanie najwi�kszej z tak obliczonych 

warto�ci. W konsekwencji otrzymuje si� indeks klasy, do której zaliczony powinien 

by� badany element.  

Nale�y zaznaczy� i� dzi�ki takiej dekompozycji opracowanej metody mo�liwy 

jest podział procedury na dwie cz��ci, przy czym czasochłonne algorytmy 

wyznaczania wymaganych parametrów zawarte s� w pierwszej fazie, a druga – 

polegaj�ca na wskazaniu klasy przynale�no�ci badanego elementu – polega ju�

głównie na bezpo�rednim stosowaniu analitycznych wzorów i mo�e by�

przeprowadzana w relatywnie krótkim czasie, w trybie on-line.  
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Rysunek 3.2. Schemat blokowy algorytmu klasyfikacji informacji przedziałowej. 
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3.5. OSZACOWANIE ZŁO�ONO�CI OBLICZENIOWEJ 
ALGORYTMU 

W teorii algorytmów wyró�nia si� dwa podstawowe rodzaje ich zło�ono�ci: 

pami�ciow� oraz obliczeniow� (czasow�). Obecnie, gdy pami�� operacyjna 

współczesnych komputerów nie stanowi ju� w praktyce istotnego ograniczenia, 

pierwsza z nich rozpatrywana jest tylko w celach porównania istniej�cych 

algorytmów i okre�la, który z nich korzysta z wi�kszej ilo�ci zasobów sprz�towych, 

co nie ma wi�kszego znaczenia, pomijaj�c najcz��ciej drugorz�dny aspekt czasu 

dost�pu do u�ytkowanej pami�ci.  

W celu oszacowania zło�ono�ci obliczeniowej – obecnie jednego z wa�niejszych 

parametrów wydajno�ci algorytmu – u�yte zostanie, zaproponowane po raz pierwszy 

w roku 1894 przez P. Bachmanna, poj�cie du�ego O , które stanowi i� badana 

rzeczywista funkcja f  jest co najwy�ej rz�du funkcji g , gdy istniej� dodatnie stałe 

0k , c  takie �e dla dowolnego 0kk ≥  spełniona jest nierówno�� )()( kgckf ≤ . 

Powy�sz� cech� zapisujemy zgodnie z powszechnie przyj�t� notacj�

))(()( kgOkf = . Szczegółowe rozwa�ania mo�na znale�� w ksi��ce [Vazirani, 

2005].  

Z punktu widzenia zło�ono�ci obliczeniowej, warto podkre�li� dwuetapowo��

przedstawionej w niniejszej dysertacji metody. Pierwsza faza zawiera zło�one 

procedury konstrukcji klasyfikatora, które s� wykonywane na wst�pie jednorazowo. 

Najbardziej czasochłonny z nich jest algorytm obliczania parametru wygładzania z 

u�yciem metody podstawiania (plug-in), o zło�ono�ci )( 2nmO , gdzie n  oznacza 

rozmiar badanych wektorów, natomiast m  liczno�� poszczególnych prób 

wzorcowych. Tak� sam� zło�ono�ci� charakteryzuj� si� obliczenia wykonywane 

przy modyfikacji współczynnika wygładzania.  

W przeciwie�stwie, procedura obliczania warto�ci estymatora j�drowego ma 

zło�ono�� obliczeniow� )( mnO , zatem – z uwagi na to i� odpowiednie wzory 

wyznaczone zostały w postaci analitycznej – tak� sam� posiada tak�e operacja 

całkowania. Bior�c pod uwag�, �e ilo�� powy�szych operacji jest to�sama z liczb�

wyró�nionych klas J , to zło�ono�� obliczeniowa drugiej fazy jest typu liniowego 
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wzgl�dem wszystkich trzech parametrów: n , m  oraz J . Implikuje to relatywnie 

krótki czas oblicze�, co po wcze�niejszym przeprowadzeniu pierwszej fazy, w 

wi�kszo�ci praktycznych problemów umo�liwia – przy u�yciu odpowiednio wydajnych 

maszyn obliczeniowych – zastosowanie opracowanego algorytmu w czasie 

rzeczywistym, w trybie on-line.  

3.6. OGRANICZENIE NO�NIKA 

Przedmiotem niniejszej sekcji jest zagadnienie klasyfikacji informacji 

niedokładniej typu przedziałowego przy zało�eniu ograniczonego no�nika. Sama 

koncepcja konstrukcji estymatora j�drowego w powy�szym przypadku została 

przedstawiona pod koniec podrozdziału 2.1.  

Najpierw rozwa�ony zostanie przypadek jednowymiarowy.  

Jako pierwsze rozpatrzone b�dzie ograniczenie lewostronne do dowolnie 

ustalonego R∈*x . Je�eli badany element typu przedziałowego zdefiniowany został 

formuł� (3.10), to wprowadzaj�c  

),max( *xxx =   , (3.24) 

we wzorze (3.18) nale�y zast�pi� wyra�enie )(xF  przez )(xF , a zatem przyjmuje on 

posta�  

)(ˆ)(ˆd)(ˆ xFxFxxf

x

x

−=�   . (3.25) 

Analogicznie post�pi� mo�na dla ograniczenia prawostronnego do warto�ci R∈*x . 

Oznaczaj�c  

),min( *xxx =   (3.26) 

wzór (3.18) zapisa� mo�na jako  
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)(ˆ)(ˆd)(ˆ xFxFxxf

x

x

−=�   . (3.27) 

Pozostałe formuły algorytmu pozostaj� bez zmian.  

Nale�y jednak zaznaczy�, �e w trakcie procedury modyfikacji parametru 

wygładzania konieczne jest uwzgl�dnienie estymatora j�drowego g�sto�ci rozkładu 

w postaci zapisanej wzorami (2.13)-(2.14), uwzgl�dniaj�cej symetryczne odbicie 

fragmentów j�der znajduj�cych si� poza ograniczeniem. Warto jednak zauwa�y�, �e 

w przypadku klasyfikacji przedziałowej takie post�powanie nie miałoby 

uzasadnienia interpretacyjnego. Fragment badanego elementu typu przedziałowego 

znajduj�cy si� poza ograniczeniem powinien by� tu bowiem pomini�ty, jako 

wynikaj�cy jedynie ze „zbyt liberalnie” wprowadzonego zakresu niedokładno�ci. 

Gdyby z uwagi na charakter konkretnego zastosowania tego typu pomini�cie miało 

okaza� si� niewła�ciwe, to uwzgl�dnienie tego faktu we wzorach (3.25) i (3.27) 

wymagałoby jedynie prostych zmian wprowadzonych wobec jednej z warto�ci 

prawych ich stron.  

3.7. DODATKOWE ASPEKTY 

Dzi�ki postaci estymatorów j�drowych, przedstawion� w niniejszej pracy 

procedur� klasyfikacji mo�na zinterpretowa� tak�e jako naturalne uogólnienie 

probabilistycznych sieci neuronowych (PNN – Probabilistic Neural Network) 

[Specht, 1990; Rutkowski, 2006], które traktowane mog� by� jako sieciowa 

realizacja estymatora j�drowego. W podstawowej postaci tego typu sieci stosowane 

s� do wielu aplikacyjnych problemów, w tym klasyfikacji i syntezy funkcji regresji. 

W przeciwie�stwie do klasycznych sieci neuronowych, w probabilistycznych 

sieciach nie wyst�puje zagadnienie optymalnego doboru wag poł�cze�, a ich rol�

po�rednio spełniaj� tu poszczególne składowe wzorcowej próby losowej. Stanowi to 

istotn� zalet� tego typu sieci. Jednak w literaturze i zadaniach aplikacyjnych 

zagadnienie ustalania warto�ci parametrów wpływaj�cych na powy�szy proces jest 

praktycznie pomijane, z uwagi na brak odpowiedniego aparatu matematycznego. W 
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metodyce proponowanej w niniejszej dysertacji, zagadnienia optymalnego doboru 

tych parametrów i wprowadzenia dodatkowych procedur zostały szczegółowo 

rozwa�one i przeanalizowane, co wi�cej zagadnienia te zostan� istotnie poszerzone 

w nast�pnym rozdziale 4.  

Na rys. 3.3 przedstawiony został schemat topologiczny uogólnionej 

probabilistycznej sieci neuronowej, traktowanej jako sieciowa realizacja podstawowej 

postaci opracowanego w niniejszej pracy klasyfikatora informacji przedziałowej.  

],[ 11 xx

],[ 22 xx

],[ nn xx

� 1K

� 1mK

� 2K

� 1K

� 2K

� JmK

�JJm

j

�1Jm

)(max
...,,2,1

�
=

jj
Jj

m

Rysunek 3.3. Schemat uogólnionej probabilistycznej sieci neuronowej.  

W powstałej niniejszym sieci mo�na wyró�ni� cztery warstwy. Pierwsz� z nich 

jest warstwa wej�ciowa, o rozmiarze n , przy czym jej wej�cia odpowiadaj�

poszczególnym wymiarom klasyfikowanego elementu przedziałowego (3.21). 

Kolejn� warstw� stanowi J  podzbiorów neuronów reprezentuj�cych kolejne wzorce 

klas. Ka�dy z nich składa si� z odpowiedniej ilo�� neuronów, których zadaniem jest 

wykonanie operacji całkowania. Trzeci� stanowi J  neuronów sumuj�cych sygnały 
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w obr�bie danego wzorca klasy i mno��cy uzyskan� warto�� przez jego liczno��. 

Natomiast ostatni pojedynczy neuron, znajduj�cy si� w warstwie wyj�ciowej, 

wyznacza spo�ród tak otrzymanych wielko�ci najwi�ksz�, ustalaj�c niniejszym 

ostateczny wynik zagadnienia klasyfikacji.  
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4. PROCEDURY ZWI�KSZAJ�CE JAKO��
KLASYFIKACJI 

W niniejszym rozdziale znajduje si� szczegółowy opis dwóch opracowanych 

procedur, które mog� by� opcjonalnie stosowane w przedstawionej w niniejszej 

dysertacji metodzie klasyfikacji informacji przedziałowej, w celu zwi�kszenia 

jako�ci otrzymywanych wyników oraz szybko�ci przetwarzania informacji. Pierwsz�

z nich jest redukcja liczno�ci wzorców poszczególnych klas, oparta na – 

wykorzystywanej w zagadnieniach sztucznych sieci neuronowych – metodzie 

wra	liwo�ciowej danych ucz�cych. W kolejnym podrozdziale został zaprezentowany 

algorytm zindywidualizowania parametrów estymatora j�drowego, poprzez korekt�

współczynnika wygładzania oraz zmiany intensywno�ci jego modyfikacji.  

4.1. REDUKCJA LICZNO�CI WZORCÓW

W praktyce, niektóre elementy prób losowych (3.11)-(3.13), stanowi�cych 

wzorce poszczególnych klas, mog� mie� znikomy lub wr�cz negatywny – z punktu 

widzenia poprawno�ci procesu klasyfikacji – wpływ na jako�� otrzymywanych 

wyników. Ich usuni�cie powinno zatem skutkowa� redukcj� ilo�ci bł�dnych 

wskaza
, a tak	e zmniejszeniem czasu oblicze
. W tym celu zastosowana zostanie 

metoda wra	liwo�ciowa danych ucz�cych, wzorowana na teorii sztucznych sieci 

neuronowych – jej opis przedstawiono w podrozdziale 2.2 preliminariów.  

Dla potrzeb poni	szej procedury, definicja estymatora j�drowego zostanie 

poni	ej uogólniona poprzez wprowadzenie nieujemnych współczynników 1w , 

mww ,....,2 , unormowanych warunkiem  
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  , (4.1) 

które s� przypisane poszczególnym elementom próby losowej (2.1). Podstawowa 

posta� estymatora j�drowego (2.2) przyjmuje wówczas form�  

�
=

�
�

�
�
�

� −
=

m

i

i
in h

xx
Kw

mh
xf

1

1
)(ˆ   . (4.2) 

Warto zwróci� uwag�, i	 je	eli przyj�� 1≡iw , to powy	sza formuła sprowadza si�

do wyj�ciowej postaci (2.2). Analogicznemu uogólnieniu podlegaj� równie	

pozostałe formuły estymatora j�drowego: (2.6), (2.10) oraz (2.13)-(2.14). Warto�ci 

współczynników iw  mog� by� interpretowane jako znaczenie odpowiednich 

elementów próby losowej (2.1) i w konsekwencji stanowi� one ich wagi z punktu 

widzenia poprawno�ci klasyfikacji.  

W zastosowanej tu metodzie, na potrzeby procedury redukcji prób losowych 

(3.11)-(3.13), konstruowane s� – dla ka	dej z rozwa	anych klas – odr�bne sztuczne 

sieci neuronowe. Niech teraz, w celu zapewnienia spójno�ci poni	szych notacji, 

indeks Jj ,...,2,1= , charakteryzuj�cy poszczególne klasy, b�dzie dowolnie 

ustalony.  

Konstruowana sie� jest trójwarstwowa, jednokierunkowa o m  wej�ciach 

(odpowiadaj�cych poszczególnym elementom wzorca), warstwie ukrytej, której 

liczno�� jest równa cz��ci całkowitej liczby m , a tak	e jednym neuronie 

wyj�ciowym. Nast�pnie sie� t� poddaje si� procesowi uczenia z u	yciem zbioru 

danych ucz�cych, zło	onego z warto�ci poszczególnych j�der dla kolejnych 

elementów wzorca, natomiast zadane wyj�cie stanowi warto�� estymatora j�drowego 

obliczona dla rozwa	anego elementu wzorca. Poza powy	sz� topologi�, w wyniku 

przeprowadzonych bada
 empirycznych, zostały ustalone nast�puj�ce parametry 

procesu uczenia sieci metod� wstecznej propagacji bł�du z zastosowanym członem 

momentum:  

� maksymalna ilo�� epok: 100 , 

� maksymalny bł�d uczenia: 0,01 ,  
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� szybko�� uczenia: 0,3 , 

� współczynnik momentum: 0,1 . 

Po zako
czeniu procesu uczenia, otrzymana niniejszym sie� jest poddawana 

procedurze analizy wra	liwo�ciowej na dane ucz�ce, zgodnie z metodyk�

przedstawion� w podrozdziale 2.2. Uzyskane w jej wyniku, na podstawie wzoru 

(2.27), współczynniki okre�laj�ce wra	liwo�� iS  stanowi� podstaw� do obliczenia 

wst�pnych warto�ci wag  
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po czym s� one normowane do postaci  
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w celu zagwarantowania warunku (4.1). Warto zauwa	y�, 	e posta� wzorów (2.15) i 

(2.25)-(2.27) stanowi i	 wszystkie współczynniki iS  nie mog� by� równe zeru, co 

gwarantuje wykonalno�� powy	szej operacji.  

Formuła wzoru (4.3) wynika z faktu i	 skonstruowana tu sie� jest najbardziej 

wra	liwa na elementy nietypowe (odosobnione) oraz redundantne (nadmiarowe),  

co uwzgl�dniaj�c posta� estymatora j�drowego (4.2) stanowi o konieczno�ci 

przyporz�dkowania im odpowiednio mniejszych warto�ci iw~ , i w konsekwencji  

wag iw . Współczynniki (4.4) charakteryzuj� bowiem – zgodnie z zamysłem 

przedstawionym w trakcie formułowania uogólnionej definicji (4.2) – znaczenie 

poszczególnych elementów wzorca dla poprawno�ci procesu klasyfikacji.  

Na podstawie przeprowadzonych bada
 empirycznych potwierdzone zostało 

naturalne zało	enie, i	 z próby losowej powinny by� usuwane te elementy dla 

których 1<iw . (Warto zwróci� uwag� i	 dzi�ki unormowaniu przeprowadzonemu 
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wzorem (4.4) ich �rednia warto�� wynosi 1.) Zmniejszenie tak przyj�tej warto�ci 

progowej powodowało istotne obni	enie stopnia redukcji liczno�ci wzorców, przy 

czym w otoczeniu warto�ci 1 wpływ na jako�� klasyfikacji był praktycznie 

niezauwa	alny, natomiast znacz�ce zmniejszanie skutkowało ju	 istotnym 

powi�kszaniem si� ilo�ci bł�dów. Z drugiej strony, zwi�kszenie tej warto�ci 

powodowało gwałtowne pogarszanie jako�ci wyników, wynikłe z utraty 

warto�ciowej i nienadmiarowej informacji zawartej w zbiorze wzorcowym.  

Powy	sze zostało zilustrowane na rys. 4.1, gdzie rozwa	any był przykład, w 

którym ka	da z dwóch klas była reprezentowana przez wzorce uzyskane jako próby 

pseudolosowe o liczno�ci 50 elementów, otrzymane za pomoc� generatorów o 

rozkładach )1,0(N  i )1,2(N , przy czym notacja ),(N σ�  oznacza jednowymiarowy 

rozkład normalny o warto�ci oczekiwanej µ  oraz odchyleniu standardowym 0>σ .  

warto�� progowa
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Rysunek 4.1. Ilo�� bł�dnych klasyfikacji w zale	no�ci od warto�ci progowej. 
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W powy	szych badaniach próba walidacyjna – która nie była u	ywana w 

pozostałej cz��ci niniejszej pracy – składała si� z 1000 jednoznacznych elementów 

dla ka	dej z klas, co jest zgodne z zało	eniami przyj�tymi w całej dysertacji, 

stanowi�cymi i	 danymi typu przedziałowego s� jedynie nowe, klasyfikowane 

elementy.  

Na rys. 4.2 oraz 4.3 pokazane s� wagi przypisane poszczególnym elementom 

obu zbiorów wzorcowych w wyniku analizy wra	liwo�ciowej sieci neuronowej. 

Wida� i	 wagi mniejsze od przyj�tej warto�ci progowej 1 przyporz�dkowywane 

zostały wszystkim elementom nietypowym, a tak	e niektórym elementom z 

obszarów zag�szczenia danych, gdzie zostały one tam potraktowane jako 

nadmiarowe, a ich rol� przej�ły elementy uznane za bardziej reprezentatywne z 

wagami wi�kszymi ni	 1. Warto w tym miejscu ponownie zaznaczy�, 	e dzi�ki 

unormowaniu formuł� (4.4) warto�� �rednia wag wynosiła 1.  

warto�ci elementów wzorca N(0,1)
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Rysunek 4.2. Wagi przyporz�dkowane poszczególnym elementom wzorca )1,0(N .  
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warto�ci elementów wzorca N(2,1)
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Rysunek 4.3. Wagi przyporz�dkowane poszczególnym elementom wzorca )1,2(N .  

Uzyskiwane wyniki były identyczne w przypadku gdy wzorce otrzymane były 

za pomoc� klasteryzacji, realizowanej metod� k-means.  

Inn� – obok przedstawionego powy	ej algorytmu redukcji liczno�ci wzorców 

opartego o metod� wra	liwo�ciow� – procedur� z grupy metod dedykowanych 

metodyce estymatorów j�drowych stanowi algorytm wa	onych okien Parzen’a, 

zawarty w artykule [Babich i Camps, 1996]. Prezentowana w niniejszej pracy 

koncepcja została porównana zarówno z tym algorytmem, jak i z innymi metodami 

eliminacji elementów wzorców, przykładowo naturaln� redukcj� procentow� oraz 

algorytmem k-najbli	szych s�siadów opisanym w monografii [Mitra et al., 2002]. 

We wszystkich przypadkach wyniki uzyskane w oparciu o koncepcj�

wra	liwo�ciow� były znacz�co lepsze w zagadnieniu klasyfikacji informacji 

przedziałowej. Dodatkowym – wartym zaznaczenia – pozytywnym aspektem tej 

koncepcji był brak konieczno�ci wprowadzania arbitralnych parametrów cz�sto 

wymagaj�cego 	mudnych bada
 wst�pnych.  
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4.2. KOREKTA WARTO�CI PARAMETRU 
WYGŁADZANIA I INTENSYWNO�CI JEGO 
MODYFIKACJI 

W literaturze przedmiotowej mo	na znale�� opini�, i	 klasyczne uniwersalne 

metody wyznaczania warto�ci parametru wygładzania estymatora j�drowego nie s�

wła�ciwymi dla zagadnienia klasyfikacji. Przykładowo, w artykule [Ghosh  

et al., 2006] rozwa	any był wpływ zmiany tej warto�ci na jako�� klasyfikacji w 

przypadku dwóch klas. Ostatecznym wnioskiem z przeprowadzonych tam bada


eksperymentalnych była istotna ró	nica pomi�dzy warto�ci� parametru otrzymanego 

w wyniku minimalizacji bł�du �redniokwadratowego MISE, a wynikaj�c� z 

minimalizacji ilo�ci bł�dnych klasyfikacji na podstawie u	ytej próby walidacyjnej. 

Jednak	e druga z tych metod jest trudna do praktycznego u	ycia w przypadku 

wielowymiarowym, ze wzgl�du na bardzo długi czas oblicze
, a problem ten staje 

si� tym istotniejszy gdy wi�ksza jest ilo�� zało	onych klas. W dost�pnej literaturze 

brak jest jednak konkretnej propozycji dogodnej procedury, stanowi�cej rozwi�zanie 

powy	szego zagadnienia.  

W niniejszej pracy zaproponowano wprowadzenie 1+n  współczynników 

korekcyjnych warto�ci parametrów wygładzania dla poszczególnych współrz�dnych 

oraz parametru definiuj�cego intensywno�� procedury modyfikacji, wobec warto�ci 

optymalnych wyznaczonych w oparciu o kryterium minimalizacji bł�du 

�redniokwadratowego. Nast�pnie za pomoc� pełnego przeszukiwania, o stosunkowo 

du	ej warto�ci dyskretyzacji siatki, znajduje si� punkty najkorzystniejsze w sensie 

najmniejszej ilo�ci bł�dnych klasyfikacji. Ko
cow� faz� jest procedura optymalizacji 

statycznej w przestrzeni )1( +n -wymiarowej, przy czym jako punkty pocz�tkowe 

przyjmuje si� wyznaczone powy	ej w�zły siatki.  

Niech zatem indeks nk ,...,2,1=  charakteryzuje poszczególne współrz�dne w 

przestrzeni n -wymiarowej, a tak	e kh  oznacza odpowiedni parametr wygładzania 

obliczony z u	yciem metody podstawie
 (plug-in) opartej na kryterium 

�redniokwadratowym. Niech ponadto ka	demu z nich przyporz�dkowany zostanie 

współczynnik korekcyjny 0>kv  dla nk ,...,2,1= . Ponadto niech 00 ≥v  oznacza 
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współczynnik korekcyjny parametru c  charakteryzuj�cego intensywno�� procedury 

modyfikacji (2.8)-(2.11). Warto zwróci� uwag�, 	e nie jest wykluczone  

1...10 ==== nvvv   , (4.5) 

co dopuszcza brak korekty. Dla uproszczenia oznacze
 przyj�ta zostanie notacja  
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W celu poprawy jako�ci klasyfikacji poprzez korekt� warto�ci parametrów 

wygładzania oraz intensywno�ci, modyfikacji wprowadzona b�dzie funkcja jako�ci 

korekty zdefiniowana w nast�puj�cy sposób:  

}{#)( jeklasyfikaceniepoprawnVF =   , (4.7) 

gdzie # oznacza moc (liczno��) zbioru. Warto�� funkcji F  dla ustalonej warto�ci 

argumentu V  wyznacza si� z u	yciem klasycznej metody leave-one-out. Funkcja F

przyjmuje warto�ci całkowite i dlatego nie jest mo	liwe stosowanie popularnych w 

optymalizacji statycznej metod gradientowych. Poni	ej u	yty zostanie algorytm 

Hooka-Jeevesa [Findeisen et al., 1980].  

Procedura Hooka-Jeevesa jest jedn� z podstawowych metod maj�cych na celu 

wyznaczenie minimum wielowymiarowej funkcji nie posiadaj�cej gradientu. W 

zaadaptowanej do potrzeb niniejszej pracy wersji, ka	da iteracja składała si� z dwóch 

rodzajów kroków: próbnego oraz roboczego. Pierwszy z nich wyznaczany był w obie 

strony ka	dego kierunku bazy przestrzeni argumentów, a jego cel stanowił wst�pne 

rozpoznanie zmian warto�ci funkcji (4.7). Je�li w danym kroku próbnym udawało si�

wyznaczy� kierunek zmniejszania tej warto�ci, to wykonywano krok roboczy, 

b�d�cy sum� pomy�lnych kroków próbnych (je	eli w którym� z kierunków, próbne 

kroki w obie strony były pomy�le, to krok roboczy wykonywany był w kierunku 

wi�kszej zmiany). Natomiast w przeciwnym przypadku, długo�� kroku próbnego 
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była redukowana. Algorytm ko
czył si� z chwil�, gdy długo�� kroku stawała si�

mniejsza ni	 przyj�ta warto�� graniczna lub przekroczona została dozwolona ilo��

iteracji.  

Fundamentalnym zagadnieniem podczas poszukiwania ekstremum funkcji 

wielomodalnej jest zagadnienie wyboru warunku pocz�tkowego lub �ci�lej – ich 

zbioru. W wyniku przeprowadzonych bada
 symulacyjnych przyj�to nast�puj�c�

procedur� ich wyznaczania. Otó	, na pocz�tku generowana jest siatka w  

)1( +n -wymiarowej przestrzeni wektorów (4.6). Dla pierwszej współrz�dnej – 

odpowiadaj�cej intensywno�ci procedury modyfikacji – warto�ciami granicznymi 

siatki s� 0 oraz 4 przy warto�ci dyskretyzacji 0,2, natomiast w przypadku 

pozostałych, zwi�zanych z warto�ciami parametrów wygładzania poszczególnych 

współrz�dnych, odpowiednio 0,25, 2,0 oraz 0,25. Dla tak powstałych w�złów siatki, 

obliczana jest warto�� funkcji (4.7), po czym otrzymane wyniki s� sortowane, a 10 

najlepszych stanowi kolejne warunki pocz�tkowe dla metody Hooka-Jeevesa, przy 

czym jako jej pocz�tkowy krok przyjmuje si� 0,9 warto�ci dyskretyzacji siatki w 

danym wymiarze. Po zako
czeniu ka	dego z dziesi�ciu „przebiegów” tej metody, 

liczona jest warto�� funkcji F  dla ko
cowego punktu, i ostatecznie wskazany 

zostaje ten spo�ród nich, w którym jej warto�� jest najmniejsza. Z uzyskanych 

wyników empirycznych wynika, i	 powy	szy punkt otrzymuje si� dla „przebiegu” 

rozpoczynaj�cego si� w pierwszym lub drugim, a sporadycznie w trzecim z 

posortowanych w�złów siatki. Wydaje si�, i	 w wi�kszo�ci zastosowa
 wystarczy 

ograniczy� ilo�� „przebiegów” metody Hooka-Jeevesa do pierwszych pi�ciu z owych 

w�złów. Podobnie zało	one w przedstawionych powy	ej badaniach warto�ci 

graniczne siatki mog� by� istotnie zaw�	one.  

Niniejszy algorytm wszechstronnie przetestowano i porównano z przykładow�

pokrewn� metod� dost�pn� w literaturze [Marzio i Taylor, 2005], osi�gaj�c lepsze 

rezultaty zarówno w sensie poprawno�ci klasyfikacji jaki szybko�ci działania. Przede 

wszystkim wynika to z przyj�cia warto�ci wyznaczonej w oparciu o kryterium 

�redniokwadratowe jako punktu pocz�tkowego i poszukiwania rozwi�zania w jego 

otoczeniu, poprzez utworzenie indywidualnego algorytmu o specyfice dostosowanej 
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do indywidualnego charakteru zagadnienia. Warto zauwa	y� i	 wprowadzona w 

niniejszej pracy do problemu klasyfikacji procedura modyfikacji parametru 

wygładzania generalnie polepsza jako�� klasyfikacji, a w powy	szym algorytmie 

została dostosowana do ogólnego schematu kosztem jedynie powi�kszenia wymiaru 

przestrzeni wektorów (4.6) o 1. Tak	e zastosowanie metody leave-one-out wydaje 

si� korzystne, gdy	 w przeciwie
stwie do procedur opartych na dodatkowych 

próbach walidacyjnych, nie zmniejsza ona liczno�ci wzorców.  
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5. WERFIKACJA NUMERYCZNA  

W niniejszej cz��ci pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej, której 

celem jest weryfikacja poprawno�ci metody klasyfikacji informacji niedokładnej 

typu przedziałowego, opisanej w trzecim rozdziale dysertacji, wraz z dodatkowymi 

aspektami zawartymi w rozdziale czwartym. Testy obejmuj� przypadki zarówno 

danych pozyskiwanych sztucznie za pomoc� generatora liczb pseudolosowych, jak i 

znanych w literaturze zbiorów testowych – „benchmarków”. I tak, w podrozdziale 

5.1 opisano otrzymane wyniki dla danych syntetycznych, w nast�pnym podrozdziale 

5.2 – uzyskane na podstawie znanych zbiorów testowych, natomiast tre�� ostatniego 

5.3 stanowi podsumowanie i konkluzje wynikłe z powy�szych bada�.  

5.1. TESTY NA DANYCH PSEUDOLOSOWYCH  

Weryfikacja poprawno�ci opracowanego w niniejszej dysertacji algorytmu 

klasyfikacji została potwierdzona przy pomocy symulacji numerycznej. Poni�ej 

przedstawione zostan� wyniki dla danych uzyskanych z u�yciem generatora  

liczb pseudolosowych, o rozkładzie normalnym przy zadanym wektorze warto�ci 

oczekiwanej i macierzy kowariancji (lub ich kombinacje liniowe), otrzymywane z 

zaimplementowanego wielowymiarowego generatora rozkładu normalnego, opartego 

na koncepcji Boxa-Mullera [Brant, 1999].  

Ocen� jako�ci przedstawionej tu metody uzyskano poprzez generowanie 

ci�gów pseudolosowych o zało�onym rozkładzie oraz analiz� poprawno�ci wyników 

procedury klasyfikacji, zarówno dla danych typu przedziałowego, jak i – w celach 

porównawczych – jednoznacznych. W celu zapewnienia powtarzalno�ci 

uzyskiwanych wyników, dla ka�dego ci�gu pseudolosowego definiuj�ca go warto��
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ziarna została �ci�le ustalona. I tak, dla poszczególnych prób wzorcowych były nimi 

liczby całkowite zgodne z formuł�  

pjseed pj +⋅=1000,   , (5.1) 

gdzie j  oznacza numer klasy, natomiast p  kolejne ich realizacje. Po uzyskaniu 

ci�gów pseudolosowych reprezentuj�cych wzorce poszczególnych klas, generowano 

dane testowe zło�one z klasyfikowanych elementów typu przedziałowego oraz 

sporadycznie w celach porównawczych – jednoznacznych. Ka�dej klasie odpowiadał 

ich zbiór o liczno�ci 1000 elementów (niezmienne dla ka�dej z realizacji wzorców w 

celu zapewnienia adekwatno�ci analizy porównawczej), generowany z u�yciem 

ziarna równego numerowi klasy j . W przypadku elementów przedziałowych, przy 

arbitralnie ustalonej długo�ci przedziału, otrzymywano liczb� pseudolosow�

charakteryzuj�c� poło�enie poszczególnych elementów, przy czym najcz��ciej ich 

umiejscowienie wewn�trz przedziału było definiowane przez kolejne liczby 

pseudolosowe o warto�ci ziarna j+500 , lub – w wyszczególnionych przypadkach – 

przyjmowane jako �rodek przedziału. W przedstawionych poni�ej tabelach zostały 

uwidocznione nast�puj�ce liczno�ci wzorców: 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000.  

W ka�dej komórce przedstawionych tabel zawarto wyniki uzyskane na 

podstawie 100 testów, podaj�c:  

� �redni bł�d klasyfikacji, okre�lony na podstawie wspomnianych 100 prób 

losowych,  

� odchylenie standardowe bł�dów klasyfikacji dla owych 100 prób,  

u�ywaj�c standardowej notacji: „�redni bł�d klasyfikacji ±  odchylenie 

standardowe”.  

Przypadek podstawowy  

W pierwszej kolejno�ci przeprowadzono podstawow� posta� bada� dla 

opracowanej tu metody klasyfikacji informacji przedziałowej na podstawie wzorców 

jednoznacznych. W przypadku jednowymiarowym ( 1=n ) wzorzec pierwszej klasy 

uzyskano za pomoc� generatora liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym 
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)1,0(N , natomiast drugiej kolejno jako )1,1(N , )1,2(N  oraz )1,3(N . Wyniki 

pokazano w poszczególnych tabelach 5.1.a, 5.1.b i 5.1.c.  

W tabelach tych wraz z wynikami testów dla elementów przedziałowych 

podano – w celach porównawczych – tak�e wyniki dla zadania testowania 

elementów jednoznacznych, wyró�niaj�c t� kolumn� szarym tłem.  

Interpretuj�c wyniki zawarte w kolejnych tabelach 5.1.a–5.1.c mo�na 

zauwa�y�, �e w ka�dym przypadku – reprezentowanym przez poszczególne kolumny 

tabel – wraz ze wzrostem liczno�ci próby maleje �redni bł�d klasyfikacji oraz jego 

odchylenie standardowe. Jest to cenna własno�� wszelkich algorytmów opartych na 

próbach o zmiennej liczno�ci, gdy� pozwala na polepszanie jako�ci procedury 

poprzez zwi�kszanie ilo�ci pomiarów.  

Inn� mo�liw� do zaobserwowania zale�no�ci�, charakterystyczn� dla 

zagadnie� w których wyst�puj� dane typu przedziałowego, jest powi�kszanie si�

�redniego bł�du klasyfikacji wraz ze wzrostem długo�ci przedziału. W tabelach 5.1 

powy�sze mo�na zaobserwowa� we wszystkich ich wierszach. Jest oczywiste, �e im 

nieokre�lono�� danych jest wi�ksza, tym jako�� zwi�zanej z nimi analizy ulega 

pogorszeniu. Jednak wartym zauwa�enia jest równie� nieco zmniejszaj�ca si� wraz 

ze wzrostem długo�ci przedziału warto�� odchylenia standardowego – jest to 

skutkiem coraz efektywniejszego u�redniania, w pewnym sensie stabilizuj�cego 

otrzymywane rezultaty. Powy�sze nie dotyczy jednak ostatnich kolumn, gdzie 

długo�� przedziału wynosi 5, co tak�e wydaje si� oczywiste uwzgl�dniaj�c i�

odległo�� mi�dzy „�rodkami” wzorców wynosi kolejno 1, 2 i 3, a zatem 

niedokładno�� klasyfikowanego elementu na poziomie 5 jest całkowicie 

nieadekwatna do uwarunkowa� problemu klasyfikacji.  

I wreszcie, warto teraz porówna� wyniki uwidocznione w poszczególnych 

trzech tabelach 5.1. W pierwszej z nich – 5.1.a – �rednia ilo�� bł�dnych klasyfikacji 

przekraczała 30%. Wynik taki jest w pełni uzasadniony faktem, �e warto�ci 

oczekiwane obu wzorców ró�ni� si� jedynie o odchylanie standardowe ka�dego z 

nich, a zatem w znacz�cym stopniu wzorce te „zachodz� na siebie”. W przypadku 

5.1.b warto�ci oczekiwane wzorców s� ju� bardziej oddalone, a ilo�� bł�dnych 
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klasyfikacji jest około dwukrotnie mniejsza. Ilo�� ta ponownie ulega pomniejszeniu 

do około 6% w tabeli trzeciej – 5.1.c – gdy wzorce zostały jeszcze bardziej 

odsuni�te.  

Po�redni przypadek, pokazany w tabeli 5.1.b, gdy warto�ci oczekiwane 

wzorców oddalone s� o sum� ich odchyle� standardowych, traktowany b�dzie w 

dalszej cz��ci pracy jako podstawowy do dalszych bada�. Uzyskiwane tu wyniki 

maj� bowiem nieekstremalny charakter, s� wyraziste i sprzyjaj�ce dogodnej 

interpretacji.  

           długo��

  m
0,00 0,10 0,25 

10 0,3434 ± 0,0473 0,3478 ± 0,0475 0,3477 ± 0,0475 

20 0,3279 ± 0,0276 0,3302 ± 0,0260 0,3301 ± 0,0262 

50 0,3144 ± 0,0127 0,3186 ± 0,0161 0,3186 ± 0,0161 

100 0,3125 ± 0,0121 0,3160 ± 0,0130 0,3159 ± 0,0131 

200 0,3104 ± 0,0126 0,3136 ± 0,0111 0,3139 ± 0,0111 

500 0,3109 ± 0,0144 0,3134 ± 0,0115 0,3137 ± 0,0115 

1000 0,3082 ± 0,0145 0,3105 ± 0,0112 0,3108 ± 0,0111 

0,50 1,00 2,00 5,00 

0,3480 ± 0,0474 0,3485 ± 0,0467 0,3503 ± 0,0451 0,3604 ± 0,0394

0,3305 ± 0,0260 0,3312 ± 0,0252 0,3328 ± 0,0250 0,3450 ± 0,0243

0,3188 ± 0,0159 0,3195 ± 0,0155 0,3224 ± 0,0145 0,3355 ± 0,0134

0,3159 ± 0,0126 0,3167 ± 0,0124 0,3194 ± 0,0121 0,3324 ± 0,0109

0,3143 ± 0,0109 0,3150 ± 0,0108 0,3182 ± 0,0109 0,3328 ± 0,0110

0,3139 ± 0,0116 0,3149 ± 0,0112 0,3179 ± 0,0116 0,3330 ± 0,0115

0,3115 ± 0,0110 0,3126 ± 0,0106 0,3161 ± 0,0110 0,3313 ± 0,0132

Tabela 5.1.a. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku wzorców N(0,1) i N(1,1). 
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           długo��

  m
0,00 0,10 0,25 

10 0,1713 ± 0,0257 0,1720 ± 0,0215 0,1720 ± 0,0215

20 0,1655 ± 0,0160 0,1669 ± 0,0175 0,1669 ± 0,0176

50 0,1602 ± 0,0126 0,1605 ± 0,0124 0,1606 ± 0,0122

100 0,1596 ± 0,0122 0,1601 ± 0,0112 0,1602 ± 0,0112

200 0,1596 ± 0,0123 0,1602 ± 0,0112 0,1604 ± 0,0112

500 0,1591 ± 0,0125 0,1595 ± 0,0114 0,1596 ± 0,0111

1000 0,1579 ± 0,0140 0,1584 ± 0,0131 0,1588 ± 0,0131

0,50 1,00 2,00 5,00 

0,1723 ± 0,0215 0,1729 ± 0,0214 0,1761 ± 0,0208 0,1944 ± 0,0198

0,1672 ± 0,0174 0,1680 ± 0,0171 0,1713 ± 0,0161 0,1888 ± 0,0131

0,1609 ± 0,0122 0,1617 ± 0,0116 0,1652 ± 0,0108 0,1848 ± 0,0100

0,1604 ± 0,0113 0,1615 ± 0,0110 0,1650 ± 0,0098 0,1827 ± 0,0079

0,1609 ± 0,0111 0,1618 ± 0,0107 0,1650 ± 0,0091 0,1840 ± 0,0080

0,1602 ± 0,0110 0,1613 ± 0,0101 0,1647 ± 0,0088 0,1844 ± 0,0076

0,1591 ± 0,0127 0,1603 ± 0,0118 0,1637 ± 0,0098 0,1833 ± 0,0086

Tabela 5.1.b. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku wzorców N(0,1) i N(2,1). 

           długo��

  m
0,00 0,10 0,25 

10 0,0758 ± 0,0187 0,0730 ± 0,0140 0,0731 ± 0,0140

20 0,0721 ± 0,0132 0,0713 ± 0,0131 0,0714 ± 0,0131

50 0,0684 ± 0,0103 0,0685 ± 0,0102 0,0685 ± 0,0102

100 0,0673 ± 0,0104 0,0671 ± 0,0097 0,0672 ± 0,0098

200 0,0670 ± 0,0110 0,0670 ± 0,0106 0,0670 ± 0,0106

500 0,0662 ± 0,0108 0,0667 ± 0,0117 0,0667 ± 0,0117

1000 0,0658 ± 0,0118 0,0663 ± 0,0126 0,0663 ± 0,0127

0,50 1,00 2,00 5,00 

0,0732 ± 0,0141 0,0737 ± 0,0139 0,0760 ± 0,0132 0,0913 ± 0,0121

0,0716 ± 0,0131 0,0722 ± 0,0130 0,0742 ± 0,0123 0,0894 ± 0,0099

0,0687 ± 0,0101 0,0694 ± 0,0100 0,0715 ± 0,0095 0,0872 ± 0,0078

0,0675 ± 0,0098 0,0683 ± 0,0097 0,0708 ± 0,0092 0,0867 ± 0,0076

0,0672 ± 0,0106 0,0679 ± 0,0105 0,0704 ± 0,0100 0,0864 ± 0,0074

0,0670 ± 0,0115 0,0675 ± 0,0114 0,0702 ± 0,0110 0,0866 ± 0,0087

0,0665 ± 0,0127 0,0673 ± 0,0125 0,0699 ± 0,0117 0,0862 ± 0,0094

Tabela 5.1.c. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku wzorców N(0,1) i N(3,1). 
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Sposób generowania danych przedziałowych  

W poszczególnych tabelach 5.2 uj�to wyniki bada� dotycz�cych ró�nych opcji 

generowania danych typu przedziałowego. W nawi�zaniu do konkluzji poprzednich 

bada�, rozwa�any jest przypadek podstawowy, gdy wyró�nione s� dwie klasy o 

wzorcach uzyskanych z generatorów liczb pseudolosowych o rozkładach )1,0(N  i 

)1,2(N .  

Tabela 5.2.a zawiera �rednie warto�ci bł�dów oraz odpowiadaj�ce im 

odchylenia standardowe w przypadku gdy otrzymane liczby stanowiły �rodek 

przedziału o zało�onej stałej długo�ci. Jest to klasyczna metoda generacji danych 

typu przedziałowego, spotykana w literaturze przedmiotowej, na przykład w artykule 

[Souza i Carvalho, 2004]. Stanowi ona jednak istotne uproszczenie aplikacyjnej 

interpretacji danych przedziałowych, poniewa� zakłada i� badana informacja 

mogłaby by� uto�samiana z jednoznacznie okre�lon� liczb� stanowi�c� połow�

przedziału. W praktyce, tego typu uj�cie jest trudne do zaakceptowania, poniewa�

powy�sza koncepcja prowadzi do zbytniego u�rednienia niedokładno�ci informacji 

typu przedziałowego. Co wi�cej, mo�na by wtedy nawet rozwa�a� sprowadzenie 

problemu do prostszego metodycznie klasycznego zagadnienia klasyfikacji, dla 

odpowiednio wyznaczonych danych jednoznacznych.  

W kolejnej tabeli – 5.2.b – podane zostały wyniki testów dla danych 

przedziałowych, w których wygenerowana liczba pseudolosowa stanowiła punkt 

centralny, natomiast długo�� przedziału była okre�lana losowo za pomoc� generatora 

o standardowym rozkładzie jednostajnym, a uzyskany st�d wynik był mno�ony przez 

dodatni� stał�, w celu umo�liwienia bada� tak�e przy zró�nicowanym stopniu 

nieokre�lono�ci. Powy�sza koncepcja poprzez – podobnie jak poprzednio – ustalenie 

punktu �rodkowego równie� posiada charakter u�redniaj�cy, aczkolwiek zmienna 

długo�� przedziału mo�e modelowa� rzeczywisto�� w przypadku gdy rozwa�ane 

dane pochodz� z niejednorodnych �ródeł informacji, o zró�nicowanych warto�ciach 

niedokładno�ci.  

Trzecia metoda polega na wygenerowaniu pierwszej liczby pseudolosowej, a 

tak�e drugiej – uzyskanej z generatora o rozkładzie jednostajnym – stanowi�cej o 
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ulokowaniu tej pierwszej wewn�trz przedziału o arbitralnie zało�onej długo�ci. 

Powy�sze reprezentuje informacj� typu przedziałowego w przypadku gdy brak jest 

przesłanek o symetrii rozwa�anej niedokładno�ci, aczkolwiek jej wielko�� jest stała. 

Taka interpretacja wydaje si� najbli�sza wi�kszo�ci praktycznych przypadków 

aplikacyjnych analizy przedziałowej i – wyprzedzaj�c ko�cowe wnioski – mo�na 

skonkludowa�, �e b�dzie ona stosowana w dalszej cz��ci pracy. Uzyskane z u�yciem 

tej metody wyniki zostały pokazane w poprzednich rozwa�aniach nad przypadkiem 

podstawowym i przedstawione w ramach tabeli 5.1.b. 

Ostatnia, czwarta metoda uzyskiwania danych typu przedziałowego ł�czy 

koncepcje metody drugiej i trzeciej. Polega na wygenerowaniu pierwszej liczby 

pseudolosowej, a nast�pnie dwóch uzyskanych z generatora o rozkładzie 

jednostajnym – jedna stanowi o ulokowaniu tej pierwszej wewn�trz przedziału, a 

druga o jego długo�ci. Dane tego typu modeluj� informacje uzyskiwane z 

heterogenicznych �ródeł informacji ze zró�nicowan� dokładno�ci�. Otrzymane 

wyniki zostały pokazane w ostatniej tabeli 5.2.c.  

Interpretuj�c wyniki z tabel – kolejno – 5.2.a, 5.2.b, 5.1.b oraz 5.2.c mo�na 

skonstatowa�, �e nie ma istotnej ró�nicy mi�dzy wynikami uzyskanymi za pomoc�

przedstawionych czterech metod generacji danych typu przedziałowego. Wobec 

powy�szego, jak ju� uprzednio wspomniano, w pozostałej cz��ci pracy stosowana 

b�dzie metoda trzecia, jako posiadaj�ca najbli�sz� rzeczywisto�ci interpretacj�.  

Podobnie jak poprzednio, wraz ze wzrostem liczno�ci próby malał �redni bł�d 

klasyfikacji oraz jego odchylenie standardowe. Równie� tu, wraz z powi�kszaniem 

si� długo�ci klasyfikowanego elementu przedziałowego, zwi�kszała si� warto��

bł�du klasyfikacji i zmniejszało jego odchylenie standardowe, aczkolwiek 

prawidłowo�� ta w sposób naturalny – jak zostało poprzednio stwierdzone – nie 

dotyczy warto�ci z ostatnich kolumn.  

Ogólnie, dla przejrzysto�ci wyników w dalszych tabelach przedstawianych w 

niniejszej pracy zawarte b�d� trzy długo�ci przedziału. Jako relatywnie mał� przyj�to 

długo�ci przedziału 0,1, kolejn� jest warto�� po�rednia 0,5, natomiast za 

reprezentatywn� dla warto�ci du�ych uznano długo�� 2,0.  
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           długo��

  m
0,10 0,25 0,50 

10 0,1720 ± 0,0215 0,1718 ± 0,0215 0,1717 ± 0,0215 

20 0,1669 ± 0,0174 0,1669 ± 0,0174 0,1670 ± 0,0172 

50 0,1604 ± 0,0126 0,1604 ± 0,0125 0,1605 ± 0,0117 

100 0,1600 ± 0,0112 0,1599 ± 0,0111 0,1601 ± 0,0108 

200 0,1602 ± 0,0111 0,1602 ± 0,0109 0,1605 ± 0,0102 

500 0,1595 ± 0,0113 0,1596 ± 0,0108 0,1599 ± 0,0095 

1000 0,1583 ± 0,0130 0,1585 ± 0,0120 0,1590 ± 0,0105 

1,00 2,00 5,00 

0,1716 ± 0,0223 0,1748 ± 0,0262 0,2508 ± 0,0772

0,1673 ± 0,0159 0,1683 ± 0,0135 0,2277 ± 0,0655

0,1604 ± 0,0113 0,1623 ± 0,0135 0,2189 ± 0,0511

0,1601 ± 0,0106 0,1607 ± 0,0119 0,2046 ± 0,0444

0,1608 ± 0,0089 0,1616 ± 0,0092 0,1958 ± 0,0441

0,1609 ± 0,0074 0,1623 ± 0,0091 0,1863 ± 0,0459

0,1601 ± 0,0088 0,1620 ± 0,0123 0,1810 ± 0,0527

Tabela 5.2.a. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku generacji przedziału z 

ustalon� długo�ci� i punktem �rodkowym. 

           długo��

  m
(0, 0,2] (0, 0,5] (0, 1] 

10 0,1720 ± 0,0215 0,1719 ± 0,0215 0,1718 ± 0,0217 

20 0,1669 ± 0,0174 0,1669 ± 0,0173 0,1670 ± 0,0167 

50 0,1604 ± 0,0126 0,1605 ± 0,0123 0,1605 ± 0,0119 

100 0,1600 ± 0,0112 0,1600 ± 0,0110 0,1603 ± 0,0108 

200 0,1602 ± 0,0111 0,1603 ± 0,0109 0,1605 ± 0,0103 

500 0,1595 ± 0,0112 0,1597 ± 0,0107 0,1600 ± 0,0091 

1000 0,1584 ± 0,0131 0,1588 ± 0,0131 0,1591 ± 0,0127 

(0, 2] (0, 4] (0, 10] 

0,1721 ± 0,0222 0,1807 ± 0,0286 0,2907 ± 0,0504

0,1671 ± 0,0145 0,1722 ± 0,0163 0,2736 ± 0,0497

0,1610 ± 0,0119 0,1664 ± 0,0142 0,2707 ± 0,0430

0,1603 ± 0,0110 0,1640 ± 0,0117 0,2617 ± 0,0415

0,1607 ± 0,0093 0,1633 ± 0,0092 0,2503 ± 0,0438

0,1607 ± 0,0079 0,1633 ± 0,0107 0,2407 ± 0,0392

0,1603 ± 0,0118 0,1637 ± 0,0098 0,1833 ± 0,0086

Tabela 5.2.b. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku generacji przedziału z 

losow� długo�ci� i ustalonym punktem �rodkowym. 



5. WERFIKACJA NUMERYCZNA 59

           długo��

  m
(0, 0,2] (0, 0,5] (0, 1] 

10 0,1718 ± 0,0215 0,1718 ± 0,0214 0,1723 ± 0,0214 

20 0,1668 ± 0,0177 0,1670 ± 0,0176 0,1673 ± 0,0171 

50 0,1604 ± 0,0122 0,1607 ± 0,0119 0,1611 ± 0,0116 

100 0,1602 ± 0,0112 0,1604 ± 0,0111 0,1610 ± 0,0107 

200 0,1603 ± 0,0111 0,1602 ± 0,0107 0,1609 ± 0,0103 

500 0,1596 ± 0,0112 0,1596 ± 0,0110 0,1604 ± 0,0101 

1000 0,1583 ± 0,0129 0,1586 ± 0,0124 0,1592 ± 0,0116 

(0, 2] (0, 4] (0, 10] 

0,1745 ± 0,0206 0,1833 ± 0,0186 0,2307 ± 0,0184

0,1691 ± 0,0162 0,1781 ± 0,0147 0,2258 ± 0,0119

0,1635 ± 0,0108 0,1727 ± 0,0098 0,2225 ± 0,0093

0,1631 ± 0,0097 0,1724 ± 0,0082 0,2208 ± 0,0073

0,1634 ± 0,0091 0,1728 ± 0,0078 0,2219 ± 0,0092

0,1631 ± 0,0091 0,1733 ± 0,0076 0,2214 ± 0,0090

0,1616 ± 0,0099 0,1715 ± 0,0087 0,2201 ± 0,0106

Tabela 5.2.c. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku generacji przedziału z 

losow� długo�ci� i punktem „zaczepienia”. 
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Symetria bł�du; nierównoliczne wzorce 

Kolejne badania przeprowadzono – podobnie jak poprzednio – dla przypadku 

podstawowego, czyli z klasami o wzorcach uzyskanych z generatorów liczb 

pseudolosowych o rozkładach )1,0(N  i )1,2(N , a dotyczyły one symetrii bł�du 

zarówno w przypadku wzorców równolicznych jak i nierównolicznych. I tak, w 

tabeli 5.3.a przedstawiono wyniki dla przypadku wzorców równolicznych, natomiast 

kolejne dwie tabele zawieraj� rezultaty klasyfikacji przy wzorcach 

nierównolicznych: w tabeli 5.3.b liczno�� wzorca klasy drugiej jest dwukrotnie 

wi�ksza od pierwszej ( 21 2 mm = ), natomiast w tabeli 5.3.c – dziesi�ciokrotnie 

( 21 10mm = ). Ilo�� bł�dnych klasyfikacji została tu przedstawiona w dwóch 

kolumnach: w pierwszej scharakteryzowano – jak dotychczas – sumaryczn� liczb�

bł�dów, natomiast w     dodatkowo wprowadzonej drugiej, z podziałem na dwa 

wiersze, gdzie górny zawiera liczb� bł�dnych klasyfikacji elementów drugiej klasy 

przyporz�dkowanych do pierwszej, natomiast wiersz dolny liczb� elementów klasy 

pierwszej nieprawidłowo zaklasyfikowanych do drugiej.  

W pierwszym z rozwa�anych przypadków dotycz�cym wzorców 

równolicznych (tab. 5.3.a), zarówno �redni bł�d klasyfikacji jak i odpowiadaj�ce mu 

odchylenie standardowe nie wykazuj� niesymetrii, nawet przy bardzo małych 

liczno�ciach wzorców, co – aczkolwiek generalnie zgodne z intuicj� – jest warte 

zanotowania. W przypadku wzorców nierównolicznych ilo�� bł�dnych klasyfikacji 

elementów z klasy o liczniejszym wzorcu do klasy o wzorcu mniej licznym jest 

mniejsza (tab. 5.3.b). Powy�sze jest tym wyrazistsze im iloraz liczno�ci wzorców jest 

wi�kszy (tab. 5.3.c). Wynika to przede wszystkim z lepszej jako�ci wzorca przy 

zwi�kszonej jego liczno�ci.  

Warto ponownie zauwa�y�, �e w ka�dym przypadku reprezentowanym przez 

poszczególne kolumny tabel 5.3, wraz ze wzrostem liczno�ci próby zarówno �redni 

bł�d klasyfikacji jak i jego odchylenie standardowe sukcesywnie malały. Tak�e 

obserwuj�c kolejne wiersze mo�na ponowi� spostrze�enie, �e wraz z powi�kszaniem 

si� długo�ci przedziału zwi�kszała si� warto�� bł�du klasyfikacji i zmniejszało jego 

odchylenie standardowe. 
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           długo��

  m2
0,1 

10 0,1720 ± 0,0215 
0,0870 ± 0,0410 

0,0850 ± 0,0409 

20 0,1669 ± 0,0175 
0,0823 ± 0,0323 

0,0846 ± 0,0331 

50 0,1605 ± 0,0124 
0,0814 ± 0,0250 

0,0791 ± 0,0185 

100 0,1601 ± 0,0112 
0,0806 ± 0,0228 

0,0795 ± 0,0170 

200 0,1602 ± 0,0112 
0,0797 ± 0,0212 

0,0805 ± 0,0147 

500 0,1595 ± 0,0114 
0,0776 ± 0,0189 

0,0819 ± 0,0131 

1000 0,1584 ± 0,0131 
0,0769 ± 0,0184 

0,0814 ± 0,0113 

0,5 2,0 

0,1723 ± 0,0215 
0,0870 ± 0,0406 

0,1761 ± 0,0208 
0,0841 ± 0,0408

0,0853 ± 0,0413 0,0878 ± 0,0419

0,1672 ± 0,0174 
0,0823 ± 0,0322 

0,1713 ± 0,0161 
0,0841 ± 0,0391

0,0849 ± 0,0331 0,0872 ± 0,0336

0,1609 ± 0,0122 
0,0814 ± 0,0248 

0,1652 ± 0,0108 
0,0836 ± 0,0239

0,0795 ± 0,0185 0,0815 ± 0,0184

0,1604 ± 0,0113 
0,0805 ± 0,0227 

0,1650 ± 0,0098 
0,0827 ± 0,0214

0,0799 ± 0,0169 0,0823 ± 0,0167

0,1609 ± 0,0111 
0,0801 ± 0,0214 

0,1650 ± 0,0091 
0,0822 ± 0,0206

0,0808 ± 0,0149 0,0828 ± 0,0154

0,1602 ± 0,0110 
0,0778 ± 0,0188 

0,1647 ± 0,0088 
0,0797 ± 0,0182

0,0824 ± 0,0132 0,0850 ± 0,0146

0,1591 ± 0,0127 
0,0770 ± 0,0184 

0,1637 ± 0,0098 
0,0784 ± 0,0181

0,0821 ± 0,0118 0,0853 ± 0,0141

Tabela 5.3.a. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku równolicznych wzorców.  
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           długo��

  m2
0,1 

10 0,1703 ± 0,0156 
0,0960 ± 0,0365 

0,0743 ± 0,0326 

20 0,1660 ± 0,0111 
0,0923 ± 0,0306 

0,0737 ± 0,0248 

50 0,1611 ± 0,0132 
0,0896 ± 0,0261 

0,0715 ± 0,0169 

100 0,1605 ± 0,0120 
0,0873 ± 0,0242 

0,0733 ± 0,0167 

200 0,1605 ± 0,0120 
0,0874 ± 0,0223 

0,0731 ± 0,0146 

500 0,1597 ± 0,0130 
0,0862 ± 0,0201 

0,0736 ± 0,0125 

1000 0,1596 ± 0,0168 
0,0870 ± 0,0231 

0,0727 ± 0,0115 

0,5 2,0 

0,1705 ± 0,0154 
0,0958 ± 0,0362 

0,1740 ± 0,0150 
0,0942 ± 0,0365

0,0747 ± 0,0325 0,0768 ± 0,0329

0,1662 ± 0,0110 
0,0924 ± 0,0303 

0,1698 ± 0,0109 
0,0942 ± 0,0346

0,0738 ± 0,0248 0,0756 ± 0,0248

0,1617 ± 0,0129 
0,0898 ± 0,0258 

0,1661 ± 0,0113 
0,0920 ± 0,0234

0,0719 ± 0,0168 0,0741 ± 0,0163

0,1608 ± 0,0119 
0,0873 ± 0,0241 

0,1649 ± 0,0099 
0,0899 ± 0,0222

0,0734 ± 0,0167 0,0750 ± 0,0166

0,1610 ± 0,0117 
0,0876 ± 0,0223 

0,1658 ± 0,0096 
0,0900 ± 0,0212

0,0735 ± 0,0147 0,0758 ± 0,0153

0,1603 ± 0,0126 
0,0862 ± 0,0200 

0,1646 ± 0,0102 
0,0880 ± 0,0190

0,0741 ± 0,0128 0,0766 ± 0,0148

0,1599 ± 0,0162 
0,0869 ± 0,0229 

0,1641 ± 0,0131 
0,0882 ± 0,0214

0,0731 ± 0,0118 0,0759 ± 0,0140

Tabela 5.3.b. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku nierównolicznych 

wzorców, gdy 21 2mm = .   
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           długo��

  m2
0,1 

10 0,1753 ± 0,0287 
0,1184 ± 0,0450 

0,0569 ± 0,0232 

20 0,1718 ± 0,0211 
0,1155 ± 0,0321 

0,0563 ± 0,0171 

50 0,1691 ± 0,0280 
0,1143 ± 0,0391 

0,0548 ± 0,0157 

100 0,1675 ± 0,0278 
0,1125 ± 0,0382 

0,0550 ± 0,0148 

200 0,1680 ± 0,0282 
0,1125 ± 0,0384 

0,0556 ± 0,0146 

500 0,1665 ± 0,0285 
0,1103 ± 0,0384 

0,0562 ± 0,0144 

1000 0,1646 ± 0,0282 
0,1100 ± 0,0383 

0,0546 ± 0,0145 

0,5 2,0 

0,1759 ± 0,0286 
0,1186 ± 0,0449 

0,1791 ± 0,0282 
0,1176 ± 0,0451

0,0572 ± 0,0233 0,0588 ± 0,0228

0,1722 ± 0,0215 
0,1157 ± 0,0324 

0,1754 ± 0,0211 
0,1176 ± 0,0396

0,0565 ± 0,0172 0,0578 ± 0,0162

0,1697 ± 0,0278 
0,1146 ± 0,0389 

0,1740 ± 0,0259 
0,1171 ± 0,0366

0,0552 ± 0,0157 0,0568 ± 0,0154

0,1682 ± 0,0273 
0,1129 ± 0,0376 

0,1723 ± 0,0249 
0,1156 ± 0,0338

0,0553 ± 0,0147 0,0568 ± 0,0142

0,1684 ± 0,0282 
0,1126 ± 0,0384 

0,1726 ± 0,0262 
0,1152 ± 0,0362

0,0557 ± 0,0146 0,0574 ± 0,0151

0,1671 ± 0,0281 
0,1105 ± 0,0383 

0,1717 ± 0,0278 
0,1131 ± 0,0379

0,0566 ± 0,0147 0,0585 ± 0,0153

0,1662 ± 0,0280 
0,1095 ± 0,0388 

0,1697 ± 0,0271 
0,1126 ± 0,0370

0,0567 ± 0,0142 0,0571 ± 0,0151

Tabela 5.3.c. Wyniki weryfikacji numerycznej w przypadku nierównolicznych 

wzorców, gdy 21 10 mm = .  



5. WERFIKACJA NUMERYCZNA 64

Przypadek wielowymiarowy  

Nast�pne, przedstawione tu badania dotycz� przypadku klasyfikacji 

przedziałowej informacji wielowymiarowej.  

Najpierw rozwa�any b�dzie przypadek dwuwymiarowy, gdy wzorce klas 

uzyskane s� z u�yciem generatorów liczb pseudolosowych o rozkładach normalnych 

z warto�ciami oczekiwanymi �
�

�
�
�

�
=

0

0
1E  i �

�

�
�
�

�
=

0

2
2E  oraz jednostkowymi macierzami 

kowariancji. Otrzymane wyniki przedstawione zostały w tabeli 5.4.a. Warto 

porówna� je z rezultatami jednowymiarowego przypadku podstawowego zawartego 

w tabeli 5.1.b, jako �e badany niniejszym przypadek stanowi dwuwymiarowy jego 

odpowiednik. Wyniki uzyskane teraz dla wzorca 50-elemntowego s� porównywalne 

z rezultatami dla przypadku jednowymiarowego przy wzorcu 10-elementowym; 

analogicznie dla wzorców o liczno�ciach odpowiednio 100 i 20, 200 i 50, 500 i 100 

oraz 1000 i 200.  

W nast�pnej tabeli – 5.4.b – przedstawiono wyniki bada� dla przypadku 

trójwymiarowego ze wzorcami o rozkładzie normalnym z warto�ciami 

oczekiwanymi 
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2E  oraz jednostkowymi macierzami kowariancji. 

Ponownie warto porówna� zawarte tam wyniki z rezultatami uwidocznionymi w 

tabelach 5.4.a oraz 5.1.b otrzymanymi dla przypadków odpowiednio dwu- i 

jednowymiarowego. Wyniki uzyskane dla liczno�ci próby 200-elementowej w 

przypadku trójwymiarowym s� porównywalne z rezultatami otrzymanymi dla próby 

o liczno�ciach 50 i 10 odpowiednio w przypadkach dwu- i jednowymiarowym. 

Analogicznie dla prób o liczno�ciach 500, 100 i 20, a tak�e 1000, 200 i 50.  

Powy�sze zale�no�ci wynikaj� wprost ze wspomnianego we wst�pie zjawiska 

„przekle�stwa wielowymiarowo�ci”, którego konsekwencj� jest eksponencjalny 

wzrost wymaga� dotycz�cych liczno�ci próby losowej wraz ze wzrostem wymiaru 

zadania. Nale�y jednak zauwa�y� i� w przypadku rozwa�anego tu zagadnienia 

bayesowskiej klasyfikacji informacji przedziałowej, po zapewnieniu powy�szego 
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wymagania, własno�ci algorytmu nie przywołuj� dodatkowych zastrze�e�.  

Ponownie, jak przy poprzednich badaniach, wraz ze wzrostem liczno�ci próby, 

uwidoczniony w tabelach 5.4 �redni bł�d klasyfikacji oraz jego odchylenie 

standardowe staj� si� coraz mniejsze, natomiast zwi�kszanie długo�ci przedziału 

powi�kszało warto�� bł�du klasyfikacji i zmniejszało jego odchylenie standardowe.  

           długo��

  m 0,1 ×××× 0,1 0,5 ×××× 0,5 2,0 ×××× 2,0 

10 0,2082 ± 0,0455 0,2086 ± 0,0455 0,2109 ± 0,0437

20 0,1881 ± 0,0294 0,1882 ± 0,0292 0,1910 ± 0,0283

50 0,1725 ± 0,0165 0,1728 ± 0,0166 0,1762 ± 0,0158

100 0,1676 ± 0,0140 0,1677 ± 0,0139 0,1710 ± 0,0118

200 0,1630 ± 0,0148 0,1634 ± 0,0146 0,1679 ± 0,0118

500 0,1610 ± 0,0160 0,1615 ± 0,0157 0,1656 ± 0,0123

1000 0,1590 ± 0,0180 0,1593 ± 0,0175 0,1640 ± 0,0141

Tabela 5.4.a. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych o 

warto�ciach oczekiwanych �
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jednostkowych macierzach kowariancji. 

           długo��

  m 0,1 ×××× 0,1 ×××× 0,1 0,5 ×××× 0,5 ×××× 0,5 2,0 ×××× 2,0 ×××× 2,0 

10 0,2295 ± 0,0546 0,2294 ± 0,0542 0,2302 ± 0,0530

20 0,2137 ± 0,0371 0,2140 ± 0,0367 0,2159 ± 0,0361

50 0,1906 ± 0,0272 0,1908 ± 0,0271 0,1911 ± 0,0251

100 0,1826 ± 0,0253 0,1824 ± 0,0250 0,1830 ± 0,0221

200 0,1760 ± 0,0247 0,1760 ± 0,0245 0,1767 ± 0,0209

500 0,1684 ± 0,0266 0,1687 ± 0,0263 0,1698 ± 0,0217

1000 0,1629 ± 0,0266 0,1631 ± 0,0259 0,1644 ± 0,0225

Tabela 5.4.b. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych o 

warto�ciach oczekiwanych 
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 Wzorce wielomodalne  

Przedstawione tu badania stanowi� kontynuacj� rozwa�anego w poprzednim 

punkcie przypadku wielowymiarowego i dotycz� klas, których wzorce zostały 

uzyskane z generatorów liczb pseudolosowych o rozkładach wielomodalnych. 

Pierwszy z nich stanowi kombinacj� liniow� trzech rozkładów normalnych o 

warto�ciach oczekiwanych �
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macierzami kowariancji oraz współczynnikami kombinacji 
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1
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1
 i 

3

1
, natomiast 

drugi kombinacj� liniow� dwóch rozkładów normalnych o warto�ciach 

oczekiwanych �
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3
2,2E , z jednostkowymi macierzami kowariancji 

oraz współczynnikami kombinacji 
2

1
 i 

2

1
. A zatem rozkłady rozmieszczone s� w 

przestrzeni 2
R  tak i� ich warto�ci oczekiwane stanowi� wierzchołki odwróconej 

litery �, przy czym odległo�ci pomi�dzy �rodkami s�siednich wzorców s� równe 2, 

podobnie jak to miało miejsce w rozwa�anych dotychczas przypadkach 

podstawowych: jedno-, dwu- i trójwymiarowym, przedstawionych w tabelach 

odpowiednio 5.1.b, 5.4.a oraz 5.4.b. Zawarte poni�ej w tabeli 5.5 wyniki szczególnie 

warto porówna� z tabel� 5.4.a dotycz�c� przypadku dwuwymiarowego.  

W przypadku wielomodalnym (tab. 5.5) uzyskiwane wyniki były o około  

10-15% gorsze ni� dla dwuwymiarowego (tab. 5.4.a). Wynik ten jest oczywisty z 

intuicyjnego punktu widzenia – ka�dy z modów poszczególnych wzorców był 

bowiem szacowany na podstawie relatywnie mniejszej ilo�ci elementów, a zatem 

wzorce były w naturalny sposób mniej dokładne ni� w przypadku unimodalnym.  

Jednak poza nieznacznym pogorszeniem jako�ci klasyfikacji, sam algorytm nie 

uległ �adnej zmianie, ani w sensie jego struktury ani szybko�ci oblicze�, co jest 

charakterystyczne dla metod nieparametrycznych. Podobne wyniki otrzymano dla 

innych bardziej zło�onych przypadków, zarówno w sensie ilo�ci modów jak i ich 

wzajemnego rozmieszczenia, tak�e gdy poszczególne wzorce składały si� ze 

wzajemnie odseparowanych podzbiorów, przedzielonych fragmentami innych wzorców.  
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Równie� w tym przypadku, zarówno �redni bł�d klasyfikacji jak i jego 

odchylenie standardowe malały wraz ze wzrostem liczno�ci wzorców, natomiast 

zwi�kszanie długo�ci przedziału powi�kszało warto�� bł�du klasyfikacji jak równie�

zmniejszało jego odchylenie standardowe. Jednak tutaj powy�sze prawidłowo�ci nie 

dotycz� odchylenia standardowego dla długo�ci przedziału 2 – w znacz�co bardziej 

zło�onym przypadku wielomodalnym warto�� ta reprezentuje ju� bowiem zbyt du��

nieokre�lono��, podobnie jak w przypadku podstawowym miało to miejsce dla 

długo�ci 5.  

           długo��

  m 0,1 ×××× 0,1 0,5 ×××× 0,5 2,0 ×××× 2,0 

10 0,2438 ± 0,0538 0,2442 ± 0,0534 0,2509 ± 0,0506

20 0,2251 ± 0,0326 0,2257 ± 0,0322 0,2339 ± 0,0316

50 0,2067 ± 0,0220 0,2077 ± 0,0222 0,2166 ± 0,0218

100 0,1984 ± 0,0176 0,1992 ± 0,0178 0,2092 ± 0,0191

200 0,1929 ± 0,0162 0,1943 ± 0,0169 0,2041 ± 0,0198

500 0,1886 ± 0,0142 0,1899 ± 0,0149 0,2015 ± 0,0200

1000 0,1859 ± 0,0135 0,1869 ± 0,0137 0,1994 ± 0,0204

Tabela 5.5. Wyniki weryfikacji numerycznej dla kombinacji liniowych rozkładów 

normalnych: pierwszej o warto�ciach oczekiwanych �
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Ilo�� klas wi�ksza od dwóch 

W relacji do poprzednich rozwa�a�, w poni�szych badaniach wprowadzona 

została dodatkowa trzecia klasa. Rozwa�any b�dzie nadal dwuwymiarowy 

przypadek, a wzorce uzyskano z generatorów liczb pseudolosowych o rozkładach 

normalnych dla warto�ciach oczekiwanych �
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jednostkowych macierzach kowariancji. Równie� w tym przypadku warto�ci 

oczekiwane dobrane s� tak aby ich wzajemne odległo�ci były równe 2.  

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5.6. Nale�y jednak zaznaczy� i�

otrzymanych rezultatów nie mo�na porównywa� bezpo�rednio z rozwa�anymi 

uprzednio przypadkami dwóch klas, gdy� bł�d przypadkowego przyporz�dkowania 

badanych elementów do danej klasy wynosi tu 
3

2
, podczas gdy poprzednio 

2

1
.  

Otrzymane wyniki nie charakteryzuj� si� szczególnymi cechami i generalnie 

potwierdzaj� poprawno�� metody. Powy�sze jest jednak warte szczególnego 

podkre�lenia wobec cz�sto stosowanego w literaturze przedmiotowej procederu 

prezentowania metod klasyfikacji dedykowanych w istocie jedynie do przypadku 

dwóch klas i przemilczania faktu, �e zastosowanie do wi�kszej ich ilo�ci jest 

praktycznie niewykonalne.  

Podobnie jak poprzednio, �redni bł�d klasyfikacji oraz jego odchylenie 

standardowe malały wraz ze wzrostem liczno�ci wzorców, a zwi�kszanie długo�ci 

przedziału powi�kszało warto�� bł�du klasyfikacji i zmniejszało jego odchylenie 

standardowe.  
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           długo��

  m 0,1 ×××× 0,1 0,5 ×××× 0,5 2,0 ×××× 2,0 

10 0,3238 ± 0,0495 0,3240 ± 0,0496 0,3253 ± 0,0497

20 0,2986 ± 0,0390 0,2987 ± 0,0392 0,3009 ± 0,0398

50 0,2731 ± 0,0213 0,2732 ± 0,0215 0,2754 ± 0,0215

100 0,2638 ± 0,0204 0,2639 ± 0,0202 0,2668 ± 0,0195

200 0,2576 ± 0,0197 0,2579 ± 0,0196 0,2610 ± 0,0182

500 0,2567 ± 0,0207 0,2570 ± 0,0205 0,2602 ± 0,0185

1000 0,2550 ± 0,0212 0,2551 ± 0,0209 0,2592 ± 0,0185

Tabela 5.6. Wyniki weryfikacji numerycznej dla trzech klas charakteryzowanych 

przez rozkłady normalne o warto�ciach oczekiwanych �
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Procedury dodatkowe – redukcja, korekta parametrów c oraz h

Przedmiotem niniejszych bada� b�d� dodatkowe procedury zwi�kszaj�ce 

jako�� otrzymywanych wyników oraz szybko�� przetwarzania informacji, 

przedstawione w rozdziale 4: redukcja liczno�ci wzorców poszczególnych klas, a 

tak�e algorytm zindywidualizowania parametrów estymatora j�drowego poprzez 

korekt� współczynnika wygładzania oraz zmiany intensywno�ci jego modyfikacji. 

Dla celów porównawczych przyj�to identyczne uwarunkowania jak w przypadku 

podstawowym, którego wyniki pokazane zostały w tabeli 5.1.b.  

W pierwszej kolejno�ci przeprowadzono badania dotycz�ce redukcji liczno�ci 

wzorców przy u�yciu algorytmu opartego o metod� wra�liwo�ciow� danych 

ucz�cych sieci neuronowej (por. podrozdziały 2.2 i 4.1). Otó�, w przeprowadzonych 

badaniach uzyskiwano redukcj� rz�du 40% elementów poszczególnych wzorców. 

Otrzymane wyniki przedstawione zostały w tabeli 5.7.a. Kolorem czerwonym 

zaznaczono tam komórki, dla których uzyskano gorsz� jako�� klasyfikacji ni� w 

przypadku podstawowym (tab. 5.1.b), gdy procedura redukcji nie była stosowana. 

Dotyczyło to jedynie liczno�ci wzorców wynosz�cych 10. Przy tak ekstremalnie 

małej liczno�ci wynik ten nie budzi zastrze�e� – je�eli bowiem w wyniku redukcji 

ilo�� elementów malała do około 6, to utworzone na tej podstawie wzorce 

poszczególnych klas nie mogły stanowi� zadowalaj�cej ich charakterystyki. W 

przypadku pól zaznaczonych kolorem �ółtym i zielonym odnotowano polepszenie 

jako�ci klasyfikacji, przy czym w pierwszym z nich – dotycz�cym głównie liczno�ci 

wzorców 20 i 50 – polepszenie to polegało na zmniejszeniu ilo�ci bł�dnych 

klasyfikacji do 5%, natomiast w drugim w zakresie 5-10%. Nale�y zaznaczy�, i�

redukcja liczno�ci wzorców skutkowała nie tylko pomniejszeniem ilo�ci bł�dnych 

klasyfikacji, ale – przede wszystkim – istotnym zwi�kszeniem szybko�ci oblicze�.  

Przedmiotem kolejnych bada� było zagadnienie zindywidualizowania 

parametrów estymatora j�drowego, poprzez korekt� współczynnika wygładzania 

oraz zmiany intensywno�ci jego modyfikacji. W proponowanej tu metodzie 

procedury te powinny zosta� wykonane po redukcji wzorców poszczególnych klas, 

dlatego te� w trakcie bada� symulacyjnych oparto si� na wynikach poprzednich 
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testów. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5.7.b przy analogicznym znaczeniu 

wyró�nienia kolorystycznego poszczególnych komórek. Nale�y tak�e zaznaczy�, i�

w niniejszej tabeli podane liczno�ci wzorców dotycz� stanu sprzed ich redukcji. 

Dodatkowo kolorem niebieskim zaznaczono wynik, gdy jako�� klasyfikacji 

polepszyła si� o ponad 10%, co wyst�piło oczywi�cie przy du�ej liczno�ci wzorca, 

wynosz�cej 1000. Dla liczno�ci wzorców 10-20 stosowanie procedur korekty 

współczynnika wygładzania oraz zmiany intensywno�ci jego modyfikacji wzorców 

nie implikuje zasadniczej poprawy, co wynika z małej ilo�ci walidacji w stosowanej 

tu do weryfikacji jako�ci klasyfikatora metody leave-one-out. Jednak dla wzorców 

zawieraj�cych ponad 50 elementów, polepszenie jako�ci klasyfikacji jest znacz�ca, 

zwi�kszaj�c si� proporcjonalnie do ich liczno�ci.  

Jak uprzednio, �redni bł�d klasyfikacji oraz jego odchylenie standardowe 

malały wraz ze wzrostem liczno�ci wzorców, a zwi�kszanie długo�ci przedziału 

powi�kszało bł�d klasyfikacji i zmniejszało jego odchylenie standardowe. To 

ostatnie nie dotyczy jednak procedury korekcji współczynników wygładzania oraz 

zmiany intensywno�ci jego modyfikacji, która okazała si� do tego stopnia efektywna 

dla małych długo�ci przedziału (por. tab. 5.7.a oraz 5.7.b) i� odchylenie standardowe 

rosło wraz ze wzrostem tej wielko�ci (por. poszczególne wiersze tab. 5.7.b).  
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           długo��

  m 0,1 0,5 2,0 

10 0,1759 ± 0,0546 0,1784 ± 0,0542 0,1853 ± 0,0530

20 0,1622 ± 0,0371 0,1637 ± 0,0367 0,1689 ± 0,0361

50 0,1529 ± 0,0272 0,1541 ± 0,0271 0,1567 ± 0,0251

100 0,1505 ± 0,0253 0,1515 ± 0,0250 0,1545 ± 0,0221

200 0,1489 ± 0,0247 0,1501 ± 0,0245 0,1530 ± 0,0209

500 0,1478 ± 0,0266 0,1494 ± 0,0263 0,1521 ± 0,0217

1000 0,1466 ± 0,0266 0,1487 ± 0,0259 0,1514 ± 0,0225

Tabela 5.7.a. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych N(0,1) i 

N(2,1) w przypadku u�ycia procedury redukcji wzorców. 

           długo��

  m 0,1 0,5 2,0 

10 0,1763 ± 0,0412 0,1776 ± 0,0440 0,1842 ± 0,0448

20 0,1631 ± 0,0226 0,1673 ± 0,0262 0,1729 ± 0,0270

50 0,1509 ± 0,0160 0,1529 ± 0,0162 0,1580 ± 0,0176

100 0,1496 ± 0,0101 0,1509 ± 0,0142 0,1566 ± 0,0153

200 0,1473 ± 0,0091 0,1490 ± 0,0125 0,1520 ± 0,0147

500 0,1441 ± 0,0090 0,1484 ± 0,0133 0,1511 ± 0,0165

1000 0,1411 ± 0,0091 0,1438 ± 0,0124 0,1481 ± 0,0166

Tabela 5.7.b. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych N(0,1) i 

N(2,1) w przypadku u�ycia procedury redukcji wzorców oraz korekty 

parametrów c i h.
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Ograniczenie no�nika  

Przedmiotem kolejnych bada� było zagadnienie ograniczenia no�nika, 

wst�pnie rozwa�ane pod koniec podrozdziału 2.1, a nast�pnie uszczegółowione w 

podrozdziale 3.6. Podobnie jak poprzednio – w celach porównawczych – oparto si�

na przypadku podstawowym (tab. 5.1.b), w którym wyró�nione zostały dwie klasy o 

rozkładach )1,0(N  i )1,2(N . No�nik ograniczany był lewostronnie kolejno do 

warto�ci 0, 1− , 2− , a wyniki pokazane s� w tabelach odpowiednio 5.8.a, 5.8.b i 

5.8.c.  

W przypadku ograniczenia do warto�ci 0, porównuj�c tabele 5.1.b oraz 5.8.a 

mo�na zauwa�y�, �e ilo�� bł�dnych klasyfikacji wzrosła o 5-10%, co jest wynikiem 

oczywistym, gdy� z uwagi na wprowadzone ograniczenie, ujemne elementy 

pierwszego wzorca zostały zast�pione dodatnimi, a wiec bli�szymi wzorca drugiego. 

W konsekwencji wzorce klas uległy zbli�eniu. Nale�y zwróci� uwag�, i� poł�czenie 

postaci wzorca o rozkładzie )1,0(N  i ograniczenia do warto�ci zerowej traktowa�

nale�y jako uwarunkowanie ekstremalne, a uzyskany wynik uzna� w tej sytuacji za 

satysfakcjonuj�cy.  

W przypadku lewostronnego ograniczenia do warto�ci 1− , ilo�� bł�dnych 

klasyfikacji wzrosła wobec przypadku podstawowego o około 1%, a dla ograniczenia 

do 2−  w stopniu wr�cz pomijalnym, porównywalnym z nieokre�lono�ci� symulacji 

numerycznych. Potwierdza ta prawidłowo�� stosowanej tu metodyki.  

Nale�y zaznaczy�, i� do powy�szych bada� – z uwagi na cele porównawcze z 

przypadkiem podstawowym (tab. 5.1.b) – nie zostały u�yte procedury zwi�kszaj�ce 

jako�� otrzymywanych wyników: redukcja wzorców oraz korekta współczynnika 

wygładzania i zmiany intensywno�ci jego modyfikacji. Zwłaszcza zastosowanie tej 

pierwszej znacz�co polepszyłoby uzyskane wyniki, szczególnie w ekstremalnym 

przypadku ograniczenia do warto�ci 0.  

We wszystkich trzech przypadkach �redni bł�d klasyfikacji i jego odchylenie 

standardowe malały wraz ze wzrostem liczno�ci wzorców, a zwi�kszanie długo�ci 

przedziału powi�kszało bł�d klasyfikacji oraz zmniejszało jego odchylenie 

standardowe.  
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           długo��

  m
0,1 0,5 2,0 

10 0,1913 ± 0,0309 0,1912 ± 0,0304 0,1942 ± 0,0295

20 0,1834 ± 0,0272 0,1838 ± 0,0268 0,1876 ± 0,0246

50 0,1746 ± 0,0160 0,1744 ± 0,0162 0,1785 ± 0,0153

100 0,1722 ± 0,0124 0,1722 ± 0,0125 0,1765 ± 0,0116

200 0,1726  ± 0,0113 0,1730 ± 0,0113 0,1773 ± 0,0098

500 0,1736 ± 0,0122 0,1738 ± 0,0120 0,1787 ± 0,0096

1000 0,1729 ± 0,0133 0,1733 ± 0,0128 0,1790 ± 0,0109

Tabela 5.8.a. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych N(0,1) i 

N(2,1) przy ograniczeniu do warto�ci 0 .

           długo��

  m
0,1 0,5 2,0 

10 0,1705 ± 0,0210 0,1707 ± 0,0210 0,1747 ± 0,0204

20 0,1658 ± 0,0171 0,1661 ± 0,0171 0,1701 ± 0,0156

50 0,1604 ± 0,0117 0,1607 ± 0,0114 0,1647 ± 0,0102

100 0,1601 ± 0,0109 0,1604 ± 0,0108 0,1647 ± 0,0098

200 0,1605 ± 0,0110 0,1609 ± 0,0108 0,1650 ± 0,0089

500 0,1597 ± 0,0110 0,1603 ± 0,0106 0,1648 ± 0,0086

1000 0,1586 ± 0,0130 0,1592 ± 0,0126 0,1638 ± 0,0097

Tabela 5.8.b. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych N(0,1) i 

N(2,1) przy ograniczeniu do warto�ci 1− . 

           długo��

  m
0,1 0,5 2,0 

10 0,1719 ± 0,0214 0,1722 ± 0,0213 0,1758 ± 0,0208

20 0,1667 ± 0,0174 0,1670 ± 0,0174 0,1711 ± 0,0159

50 0,1604 ± 0,0123 0,1609 ± 0,0122 0,1652 ± 0,0108

100 0,1602 ± 0,0113 0,1604 ± 0,0112 0,1650 ± 0,0098

200 0,1602 ± 0,0112 0,1609 ± 0,0110 0,1650 ± 0,0091

500 0,1595 ± 0,0114 0,1601 ± 0,0110 0,1647 ± 0,0088

1000 0,1583 ± 0,0131 0,1591 ± 0,0127 0,1637 ± 0,0098

Tabela 5.8.c. Wyniki weryfikacji numerycznej dla rozkładów normalnych N(0,1) i 

N(2,1) przy ograniczeniu do warto�ci 2− . 
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Porównanie z innymi metodami klasyfikacji 

Przedmiotem poni�szych bada� jest porównanie jako�ci klasyfikacji informacji 

niedokładnej typu przedziałowego dokonanej za pomoc� metody opracowanej w 

niniejszej dysertacji z innymi dost�pnymi w literaturze lub o charakterze naturalnym, 

przy adekwatnych do przyj�tych tu uwarunkowaniach. Do pierwszej grupy nale�y 

metoda oparta na bardzo szeroko stosowanej obecnie, z uwagi na swe niew�tpliwe 

zalety, technice wektorów wspieraj�cych, natomiast do drugiej – porównanie ilo�ci 

elementów poszczególnych wzorców zawartych w badanym elemencie 

przedziałowym. Podobnie jak w poprzednich analizach porównawczych, 

przedmiotem bada� b�dzie przypadek podstawowy (tab. 5.1.b).  

Wyniki uzyskane z wykorzystaniem techniki wektorów wspieraj�cych, zgodnie 

z algorytmem zaprezentowanym w pracy [Zhao et al., 2005], przedstawiono w tabeli 

5.9. W wyniku działania tej procedury otrzymuje si� trzy rodzaje decyzji: 

przypisanie badanego elementu przedziałowego do pierwszej lub do drugiej klasy, 

albo jego braku. W kolejnych kolumnach tabeli 5.9 zawarto procentow� ilo��

bł�dnych klasyfikacji, braku decyzji oraz dodatkowo bł�d całkowity b�d�cy sum�

bł�dnych decyzji oraz tych spo�ród elementów wobec których nie podj�to decyzji, 

które bł�dnie zaklasyfikowano poprzez losowanie w relacji proporcjonalnej do 

liczno�ci wzorców (dla rozwa�anego tu przypadku równolicznych wzorców – w 

proporcji 5,0  i 5,0 ). Porównuj�c tabele 5.1.b oraz 5.9 nale�y stwierdzi�, �e wyniki 

uzyskiwane z wykorzystaniem metody wektorów wspieraj�cych s� gorsze od 5% do 

nawet 50%. Je�li jednak przyj�� i� niepodj�cie decyzji jest działaniem prawidłowym, 

to powy�sza teza przestaje by� bezwzgl�dnie prawdziwa, aczkolwiek odmienne s�

przecie� wówczas uwarunkowania problemu. Warto zauwa�y�, i� proponowana w 

niniejszej pracy metoda równie� mogłaby by� do nich przystosowana, najpro�ciej 

poprzez niepodejmowanie decyzji o klasyfikowaniu badanego elementu gdy �adne z 

wyra�e� wyst�puj�cych w formułach (3.14) lub (3.22) nie jest istotnie wi�ksze od 

pozostałych. Nale�y tak�e podkre�li�, �e metoda prezentowana w pracy [Zhao et al., 

2005] nie daje si� uogólni� do przypadku wielowymiarowego oraz wi�kszej od 

dwóch ilo�ci klas. Warto równie� zauwa�y�, i� w monografii [Krzy�ko et al., 2008] 
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metody oparte na koncepcji wektorów wspieraj�cych s� szczególnie polecane w 

relacji do metod klasycznych.  

Drug� porównywan� metod� była naturalna koncepcja polegaj�ca na zliczaniu 

tych elementów obu wzorców, które zawieraj� si� w klasyfikowanym elemencie 

przedziałowym. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tabeli 5.10. W ka�dym 

przypadku wyró�niono tam cztery kolumny, w których kolejno zawarto procentowe 

ilo�ci przypadków: bł�dnych klasyfikacji, równej liczno�ci elementów z obu 

wzorców nale��cych do badanego elementu przedziałowego, elementów 

przedziałowych nie zawieraj�cych �adnego elementu prób wzorcowych i dodatkowo 

bł�d całkowity b�d�cy sum� bł�dnych decyzji oraz powstały w wyniku bł�dnego 

losowania w proporcji 5,0  i 5,0  wobec tych przypadków gdy ilo�� elementów z obu 

wzorców była taka sama. Wyniki otrzymane z u�yciem koncepcji zliczania okazały 

bezwzgl�dnie gorsze od uzyskiwanych z wykorzystaniem metody opracowanej w 

niniejszej dysertacji. S� one porównywalne jedynie przy bardzo licznych wzorcach i 

du�ej długo�ci klasyfikowanego elementu typu przedziałowego.  
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           długo��

  m  

0,1 

bł�d brak decyzji bł�d całkowity 

10 0,2202 ± 0,0668 0,0460 ± 0,0231 0,2432 ± 0,0729 

20 0,2020 ± 0,0441 0,0652 ± 0,0184 0,2346 ± 0,0478 

50 0,1678 ± 0,0184 0,0437 ± 0,0196 0,1897 ± 0,0232 

100 0,1572 ± 0,0086 0,0225 ± 0,0136 0,1685 ± 0,0124 

200 0,1538 ± 0,0044 0,0148 ± 0,0070 0,1612 ± 0,0049 

500 0,1530 ± 0,0028 0,0129 ± 0,0023 0,1595 ± 0,0023 

0,5 

bł�d brak decyzji bł�d całkowity 

0,1478 ± 0,0492 0,1892 ± 0,0815 0,2424 ± 0,0710 

0,1166 ± 0,0305 0,2355 ± 0,0833 0,2343 ± 0,0466 

0,1152 ± 0,0182 0,1518 ± 0,0620 0,1911 ± 0,0228 

0,1243 ± 0,0151 0,0920 ± 0,0429 0,1703 ± 0,0127 

0,1273 ± 0,0080 0,0692 ± 0,0207 0,1620 ± 0,0059 

0,1286 ± 0,0029 0,0627 ± 0,0031 0,1599 ± 0,0029 

2,0 

bł�d brak decyzji bł�d całkowity 

0,0989 ± 0,0360 0,3197 ± 0,0961 0,2588 ± 0,0598

0,0965 ± 0,0309 0,3146 ± 0,0715 0,2537 ± 0,0407

0,0789 ± 0,0169 0,2799 ± 0,0383 0,2189 ± 0,0188

0,0698 ± 0,0086 0,2666 ± 0,0245 0,2031 ± 0,0123

0,0669 ± 0,0059 0,2582 ± 0,0097 0,1960 ± 0,0047

0,0646 ± 0,0035 0,2587 ± 0,0048 0,1940 ± 0,0030

Tabela 5.9. Wyniki weryfikacji numerycznej metody wektorów wspieraj�cych (SVM) 

dla rozkładów normalnych N(0,1) i N(2,1). 
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           długo��

  m

0,1 

bł�d równe zliczenie zero (brak elem.) bł�d całkowity 

10 0,0216 ± 0,0064 0,0017 ± 0,0025 0,9086 ± 0,0097 0,4768 ± 0,0067 

20 0,0400 ± 0,0084 0,0055 ± 0,0042 0,8291 ± 0,0158 0,4572 ± 0,0097 

50 0,0775 ± 0,0106 0,0227 ± 0,0082 0,6461 ± 0,0210 0,4120 ± 0,0147 

100 0,1085 ± 0,0110 0,0426 ± 0,0097 0,4592 ± 0,0200 0,3594 ± 0,0156 

200 0,1299 ± 0,0126 0,0557 ± 0,0111 0,2834 ± 0,0152 0,2994 ± 0,0162 

500 0,1473 ± 0,0135 0,0454 ± 0,0084 0,1313 ± 0,0084 0,2356 ± 0,0170 

1000 0,1521 ± 0,0149 0,0291 ± 0,0067 0,0725 ± 0,0054 0,2029 ± 0,0163 

0,5 

bł�d Równe zliczenie zero (brak elem.) bł�d całkowity 

0,0751 ± 0,0196 0,0223 ± 0,0197 0,6440 ± 0,0337 0,4083 ± 0,0213 

0,1063 ± 0,0193 0,0435 ± 0,0206 0,4546 ± 0,0314 0,3553 ± 0,0232 

0,1345 ± 0,0162 0,0555 ± 0,0178 0,2377 ± 0,0193 0,2810 ± 0,0213 

0,1474 ± 0,0139 0,0422 ± 0,0132 0,1297 ± 0,0116 0,2333 ± 0,0188 

0,1525 ± 0,0130 0,0272 ± 0,0082 0,0717 ± 0,0063 0,2020 ± 0,0147 

0,1563 ± 0,0130 0,0152 ± 0,0047 0,0319 ± 0,0032 0,1799 ± 0,0146 

0,1573 ± 0,0143 0,0088 ± 0,0035 0,0173 ± 0,0027 0,1703 ± 0,0148 

2,0 

bł�d Równe zliczenie zero (brak elem.) bł�d całkowity 

0,1296 ± 0,0239 0,0573 ± 0,0358 0,2761 ± 0,0392 0,2962 ± 0,0300

0,1469 ± 0,0187 0,0483 ± 0,0214 0,1558 ± 0,0211 0,2489 ± 0,0222

0,1543 ± 0,0118 0,0296 ± 0,0124 0,0722 ± 0,0091 0,2052 ± 0,0145

0,1588 ± 0,0104 0,0177 ± 0,0080 0,0387 ± 0,0058 0,1870 ± 0,0114

0,1617 ± 0,0102 0,0104 ± 0,0041 0,0211 ± 0,0034 0,1774 ± 0,0108

0,1632 ± 0,0097 0,0048 ± 0,0019 0,0093 ± 0,0019 0,1703 ± 0,0102

0,1623 ± 0,0111 0,0030 ± 0,0014 0,0052 ± 0,0015 0,1664 ± 0,0112

Tabela 5.10. Wyniki weryfikacji numerycznej metody zliczania elementów wzorców 

zawartych w klasyfikowanym elemencie przedziałowym dla rozkładów 

normalnych N(0,1) i N(2,1). 
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5.2. TESTY NA DANYCH „BENCHMARKOWYCH”  

I RZECZYWISTYCH  

Niniejszy podrozdział przedstawia testy przeprowadzone dla opracowanej tu 

metody klasyfikacji informacji przedziałowej, oparte na danych „benchmarkowych” 

i rzeczywistych. Ze wzgl�du na specyfik� jej uwarunkowa� nie znaleziono tego typu 

danych w ogólnie dost�pnych repozytoriach i na stronach internetowych. Aczkolwiek 

istnieje kilka zbiorów danych przedziałowych, przykładowo oil [Sato-Ilic, 2003] lub 

fish dataset [Peng i Li2006], lecz s� one przeznaczone do testowania jedynie 

procedury klasteryzacji i nie zawieraj� jednoznacznych elementów wzorcowych. W 

zwi�zku z powy�szym dane przedziałowe, u�yte w poni�szych testach, zostały 

utworzone na podstawie pozyskanych z repozytoriów danych jednoznacznych w 

identyczny sposób jak opisane w drugiej sekcji poprzedniego podrozdziału 5.1.  

Dane Toy 2D  

Dane „benchmarkowe” Toy 2D zostały zamieszczone na stronie internetowej 

http://www.cse.ust.hk/~twinsen/assgn2.pdf. Wyró�nione tam dwuwymiarowe próby 

losowe – wzorcowa i testuj�ca – reprezentuj� obraz za�mienia ksi��yca. Wzorcowa 

zawiera 2152 punktów przynale�nych pierwszej klasie oraz 2444 składaj�cych si� na 

drug�, natomiast próba testuj�ca została stworzona na podstawie dwuwymiarowej 

regularnej siatki, zawieraj�cej 26130 elementów pierwszej klasy i 34371 drugiej.  

Wyniki przeprowadzonej weryfikacji numerycznej przedstawiono w tabeli 

5.11. W poni�szych badaniach uwzgl�dniono cztery metody generacji przedziału, 

szczegółowo opisane w drugiej sekcji podrozdziału 5.1. W kolumnie wyró�nionej 

szarym tłem przedstawiono, dla porównania, wyniki klasyfikacji danych 

jednoznacznych. Mo�na zauwa�y�, �e strata informacji powstała w wyniku 

wprowadzenia niedokładno�ci typu przedziałowego nie spowodowała istotnego 

powi�kszenia bł�du klasyfikacji – dokonanej z u�yciem opracowanej tu metody – w 

pierwszych czterech kolumnach odpowiadaj�cych długo�ciom 0,1, 0,25, 0,5 i 1,0. 

Natomiast w przypadku długo�ci 2,0 oraz 5,0, gdy stanowi� ju� one wielokrotno�ci 
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zakresu danych wzorcowych, tak mało dokładna informacja przedziałowa w 

oczywisty sposób znacz�co pogarsza jako�� klasyfikacji.  

.                         długo��  

generacja 

przedziału    

0,00 ××××
0,00 

0,10 ××××
0,10 

0,25 ××××
0,25 

0,50 ××××
0,50 

1,00 ××××
1,00 

2,00 ××××
2,00 

5,00 ××××
5,00 

Stały punkt centralny 

stała długo��
0,0681 0,0733 0,0735 0,0739 0,0749 0,0797 0,0842

Stały punkt centralny 

zmienna długo��
0,0681 0,0734 0,0734 0,0736 0,0744 0,0757 0,0779

zmienny punkt  

stała długo��
0,0681 0,0737 0,0748 0,0766 0,0828 0,1097 0,2226

zmienny punkt  

zmienna długo��
0,0681 0,0734 0,0736 0,0740 0,0762 0,0840 0,1307

Tabela 5.11. Wyniki weryfikacji numerycznej dla danych Toy 2D. 

Dane Synthetic Two-Class Problem 

W poni�szych badaniach, dane zostały zasi�gni�te ze znanego przykładu 

opisanego oraz polecanego w monografii [Ripley, 1996]. Zbiór danych Synthetic 

Two-Class Problem składa si� z predefiniowanych dwóch zbiorów, wzorcowego 

oraz testuj�cego dla ka�dej z dwóch rozwa�anych klas, i zawiera odpowiednio 250 

oraz 1000 dwuwymiarowych elementów w ka�dej z nich. 

Uzyskane w tym przypadku wyniki, przedstawione w tabeli 5.12., wskazuj�

bardzo podobne wnioski do przedstawionych w poprzedniej sekcji. Jednak  

w rozpatrywanym przypadku „skala” danych znacz�co si� zmniejszyła, co 

spowodowało �e wprowadzona przedziałowa dokładno�� badanego elementu istotnie 

pogarsza jako�� klasyfikacji ju� w czwartej kolumnie odpowiadaj�cej długo�ci 1,0. 
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.                          długo��

generacja 

przedziału    

0,00 ××××
0,00 

0,10 ××××
0,10 

0,25 ××××
0,25 

0,50 ××××
0,50 

1,00 ××××
1,00 

2,00 ××××
2,00 

5,00 ××××
5,00 

stały punkt centralny  

stała długo��
0,142 0,142 0,147 0,155 0,197 0,272 0,304 

stały punkt centralny  

zmienna długo��
0,142 0,142 0,145 0,146 0,159 0,201 0,245 

zmienny punkt  

stała długo��
0,142 0,141 0,148 0,147 0,181 0,258 0,378 

zmienny punkt  

zmienna długo��
0,142 0,146 0,148 0,154 0,160 0,190 0,290 

Tabela 5.12. Wyniki weryfikacji numerycznej dla danych Synthetic Two-Class 

Problem.  

Dane Iris Plants Database 

W poni�szych badaniach, rzeczywisty zbiór danych został pobrany ze  

znanego repozytorium znajduj�cego si� w Center for Machine Learning and 

Intelligent Systems at the University of California, Irvine, na stronie internetowej 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris. 

Dane te charakteryzuj� długo�ci i szeroko�ci zarówno płatków, jak i działek 

kielicha, kwiatów trzech gatunków irysa setosa canadensis, versicolor oraz 

virginica, przy czym pierwsze dwie klasy s� separowalne liniowo [Walesiak i 

Gatnar, 2009]. Zbiór danych składa si� trzech równolicznych klas reprezentowanych 

w sumie przez 150 elementów, przy czym nie zostały tu wyró�nione próby 

wzorcowa i testuj�ca. Z tego powodu, w poni�szych badaniach losowo podzielono 

dane na podzbiory wzorcowy i testuj�cy. Przedstawione w tabeli 5.13 wyniki s�

�redni� z 1000 dokonanych w sposób losowy podziałów. Przedziały zostały 

wygenerowane w analogiczny sposób jak w poprzednich badaniach.  

Uzyskane wyniki uwidoczniaj� wiele pozytywnych cech przedstawionej tu 

metody klasyfikacji. Pierwsz� z nich jest mała w praktyce wra�liwo�� na 

wielokrotnie ju� wspominane „przekle�stwo wielowymiarowo�ci”, gdy� klasyfikacja 

czterowymiarowego wektora cech, została satysfakcjonuj�co wykonana w oparciu o 
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wzorce zawieraj�ce po około 40 elementów.  

Dodatkowe potwierdzenie skuteczno�ci proponowanej tu metody uzyskano 

poprzez porównanie z wynikami przedstawionymi w pracy [Kotsiantis i Pintelas, 

2005] dla danych jednoznacznych. W powy�szym artykule otrzymywano bł�d 

klasyfikacji nie mniejszy ni� 4,5%. Podobny wynik otrzymano w niniejszej 

dysertacji dla danych jednoznacznych (por. wyró�niona szarym tłem kolumna tabeli 

5.13). Pomimo zmniejszenia dokładno�ci klasyfikowanej informacji poprzez 

zamianie jej na informacj� niedokładn�, wyniki nie ulegały pogorszeniu do długo�ci 

przedziału 1,0, co warte jest szczególnego, konkluduj�cego podkre�lenia. 

.                          długo��

generacja 

przedziału    

0,00 ××××
0,00 

0,10 ××××
0,10 

0,25 ××××
0,25 

0,50 ××××
0,50 

1,00 ××××
1,00 

2,00 ××××
2,00 

5,00 ××××
5,00 

stały punkt centralny  

stała długo��
0,041 0,045 0,046 0,047 0,061 0,104 0,457 

stały punkt centralny  

zmienna długo��
0,041 0,044 0,046 0,048 0,048 0,057 0,147 

zmienny punkt  

stała długo��
0,041 0,045 0,047 0,048 0,049 0,066 0,156 

zmienny punkt  

zmienna długo��
0,041 0,044 0,046 0,048 0,046 0,053 0,069 

Tabela 5.13. Wyniki weryfikacji numerycznej dla danych Iris.  

5.3. WNIOSKI I KONKLUZJE  

Podsumowuj�c rezultaty przedstawionej w niniejszym rozdziale weryfikacji 

numerycznej mo�na stwierdzi�, i� potwierdziły one poprawno�� opracowanej tu 

metody klasyfikacji informacji niedokładnej typu przedziałowego, a otrzymane 

wyniki zostały porównane z uzyskanymi w przypadku gdy klasyfikowany element 

był okre�lony jednoznacznie oraz w wyniku stosowania innych algorytmów 

klasyfikacji przedziałowej.  

Dzi�ki zastosowaniu nieparametrycznej metodyki statystycznych estymatorów 
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j�drowych uzyskano uniezale�nienie opracowanej procedury od wyst�puj�cego 

rozkładu danych, co w praktyce ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku prób 

nietypowych i wielomodalnych. Dodatkowo przedmiotowy algorytm w sposób 

naturalny został uogólniony na przypadek wielowymiarowy oraz poprzez 

wprowadzenie ograniczenia no�nika.  

Weryfikacja numeryczna potwierdziła tak�e przydatno�� procedur redukcji 

liczno�ci wzorców oraz indywidualizacji parametrów estymatora j�drowego, 

zarówno w sensie poprawy jako�ci klasyfikacji jak i istotnego zmniejszenia czasu 

oblicze�. Przy wzorcach o liczno�ci 200-1000 elementów uzyskiwano �rednio  

10-procenowe zmniejszenie ilo�ci bł�dów, przy jednoczesnej redukcji liczno�ci 

wzorców o około 40% i wynikaj�cym st�d zmniejszeniem czasu oblicze�

bezpo�rednio zwi�zanych z klasyfikacj�, o zbli�onym rz�dzie wielko�ci.  

We wszystkich przeprowadzonych badaniach powi�kszanie liczno�ci wzorców 

skutkowało zmniejszaniem zarówno �redniej warto�ci bł�du klasyfikacji jak i jego 

odchylenia standardowego, co w praktyce umo�liwia sukcesywne polepszanie 

jako�ci klasyfikacji w miar� pozyskiwania nowych danych. Ponadto, wraz ze 

zwi�kszaj�c� si� długo�ci� przedziału, bł�d klasyfikacji wzrasta – do pewnej granicy 

uzasadnionej struktur� danych – w stopniu nieznacznym.  

Powy�sze wnioski s� warte podkre�lenia z aplikacyjnego punktu widzenia. 

Wskazuj� bowiem, i� mo�liwe jest zwi�kszanie jako�ci klasyfikacji w miar�

powi�kszania dost�pnej informacji w postaci liczniejszych wzorców oraz 

dokładniejszego klasyfikowanego elementu przedziałowego. W praktycznych 

zagadnieniach konieczne staje si� zatem ustalenie kompromisu pomi�dzy ilo�ci�

dost�pnych danych i jako�ci� otrzymywanych wyników. 
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6. PODSUMOWANIE  

W niniejszej dysertacji przedstawiono kompletny algorytm bayesowskiej – a 

zatem zapewniaj�cej minimum spodziewanej warto�ci strat – klasyfikacji 

wielowymiarowej informacji niedokładnej typu przedziałowego, gdy wzorce 

poszczególnych klas s� wyznaczane na podstawie zbiorów elementów okre�lonych 

jednoznacznie. Dodatkowo zaproponowano dwie opcjonalne procedury usprawniaj�ce 

i polepszaj�ce jako�� procesu klasyfikacji: redukcj� liczno�ci próby oraz 

indywidualizacj� warto�ci poszczególnych parametrów. Procedur� uzupełniono o 

zagadnienie ograniczenia no�nika.  

Z punktu widzenia zło�ono�ci obliczeniowej, warto podkre�li� dwuetapowo��

przedstawionej tu metody. Czasochłonne algorytmy konstrukcji klasyfikatora s�

wykonywane jednorazowo we wst�pnej fazie bada�. Procedura redukcji prób mo�e 

odbywa� si� nieregularnie, w miar� wolnej mocy obliczeniowej systemu 

komputerowego. Sama klasyfikacja informacji niedokładnej jest dokonywana w 

relatywnie krótkim czasie, co w wielu zastosowaniach mo�e mie� istotne praktyczne 

znaczenie. Uzyskano to w znacznym stopniu dzi�ki wyznaczeniu analitycznej 

postaci stosowanych formuł.  

Przeprowadzone badania numeryczne w pełni potwierdziły pozytywne 

własno�ci przedstawionej metody. Przeprowadzono je z wykorzystaniem danych 

pseudolosowych oraz rzeczywistych i „benchmarkowych”. W szczególno�ci, 

otrzymane wyniki wskazuj� i� opracowany algorytm klasyfikacji mo�e by� z 

powodzeniem stosowany wobec danych z klasami nieseparowalnymi o zło�onych 

wzorcach wielomodalnych, a nawet składaj�cych si� z odr�bnych podzbiorów 

ulokowanych naprzemiennie. Uzyskano to dzi�ki u�yciu metodyki statystycznych 

estymatorów j�drowych, co uniezale�nia powy�sz� procedur� od postaci wzorców – 
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ich identyfikacja stanowi integraln� cz��� prezentowanego algorytmu. Jak wykazała 

weryfikacja numeryczna, algorytm ma korzystne własno�ci tak�e w przypadku 

wielowymiarowym bez konieczno�ci znacznego powi�kszania liczno�ci próby 

wzorcowej, co w pewnym stopniu dystansuje go od „przekle�stwa 

wielowymiarowo�ci”, stanowi�cej o pot�gowym wzro�cie wymaga� dotycz�cych 

liczno�ci próby w zale�no�ci od wymiarowo�ci przetwarzanych danych.  

Redukcja liczno�ci próby okazała si� szczególnie efektywna w przypadku 

klasyfikacji przedziałowej, poniewa� – poza oczywistymi profitami wynikaj�cymi z 

usuni�cia nadmiarowych elementów wzorców o negatywnym wpływie na jako��

klasyfikacji – tego typu informacja ma charakter u�redniaj�cy i usuni�cie 

nadmiarowych elementów próby nie ma istotnego wpływu na ewentualne 

pogorszenie si� jako�ci procedury.  

Poprawno�� prezentowanej tu metody została równie� sprawdzona dla 

przypadku, gdy wzorce poszczególnych klas otrzymywane były w wyniku 

klasteryzacji metod� k-means, lecz z uwagi na rozmiar rozprawy doktorskiej wyniki 

te nie zostały szczegółowo zaprezentowane, przede wszystkim ze wzgl�du na 

podobie�stwo do przedstawionych tu wniosków i obserwacji. Warto jednak krótko 

podkre�li�, i� wyniki były w tym przypadku nawet nieco korzystniejsze, co wynika 

ze �ci�lejszego „uformowania” uzyskiwanych w wyniku klasteryzacji wzorców. 

Bł�dnie przypisane elementy stanowiły zdecydowan� mniejszo�� w tak uzyskanych 

zbiorach wzorcowych i nie wpływały istotnie na pogorszenie procesu klasyfikacji.  

Otrzymane wyniki zostały tak�e porównane z rezultatami uzyskiwanymi przy 

u�yciu procedury opartej na technice wektorów wspieraj�cych, jak równie�

naturalnej metody polegaj�cej na zliczaniu tych elementów prób wzorcowych, które 

s� zawarte w klasyfikowanym elemencie typu przedziałowego. Dokonana analiza 

wskazuje na wyst�puj�c� w powy�szych procedurach znaczn� ró�nic� wyników dla 

poszczególnych długo�ci przedziału, co w opracowanej w niniejszej dysertacji 

metodzie zostało istotnie zredukowane dzi�ki u�redniaj�cym własno�ciom estymatorów 

j�drowych.  

Struktura algorytmu oparta na koncepcji j�drowej estymacji g�sto�ci rozkładu 



6. PODSUMOWANIE 86

j 

prawdopodobie�stwa, dodatkowo umo�liwiła uj�cie prezentowanego algorytmu jako 

naturalnego uogólnienia probabilistycznych sieci neuronowych, stanowi�cych tu 

sieciow� realizacj� tego typu estymatora. W klasycznym uj�ciu powy�sze sieci s�

stosowane do wielu zagadnie� zwi�zanych ze statystyk� matematyczn�, co przy 

braku potrzeby optymalnego doboru wag poł�cze� stanowi o ich du�ym potencjale 

aplikacyjnym.  

Zagadnienie klasyfikacji informacji przedziałowej na podstawie danych 

jednoznacznych mo�na ilustracyjnie zinterpretowa� przykładem gdy wzorce stanowi�

konkretne, precyzyjnie pomierzone dane, natomiast przedziały reprezentuj� ograniczenia 

w planach, oszacowaniach lub trudnych do przeprowadzenia pomiarach. W 

szczególno�ci za prób� wzorcow� mo�na uzna� bardzo dokładne pomiary, w których 

bł�dy s� praktycznie pomijane, a klasyfikowany przedział reprezentuje pomiar z 

innego urz�dzenia o znacznie gorszej jako�ci pomiaru lub przeprowadzonego w 

istotnie mniej korzystnych warunkach. Odmiennym przykładem zastosowania 

przedmiotowej klasyfikacji jest mo�liwo�� potraktowania danych jednoznacznych 

jako konkretnych informacji z przeszło�ci, przykładowo temperatury lub kursów 

walut, natomiast klasyfikowany element reprezentuje prognoz� o ograniczonej z 

natury niedokładno�ci. 
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