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PRZEDMOWA 

Eksploracyjna analiza danych jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, 

której szeroki zakres metod zapewnia efektywne wydobywanie wiedzy ze zbiorów o 

różnorakim charakterze i pochodzeniu. Zarówno jej klasyczne procedury, jak i 

zaawansowane algorytmy wykorzystujące metody inteligencji obliczeniowej oraz 

wnioskowanie statystyczne, muszą zapewniać wysoką skuteczność także dla coraz 

częściej występujących zbiorów o dużej liczności i wysokiej wymiarowości. Analiza 

zbiorów o takiej strukturze stanowi wyzwanie, zarówno z punktu widzenia wymagań 

związanych z zaangażowanymi zasobami obliczeniowymi jak i ze względu na 

nieodłączne z użyciem tych zbiorów trudności metodologiczne. Redukcja liczności i 

wymiarowości zbioru danych stanowi zatem niezwykle istotny wstępny etap jego 

przetwarzania, pozwalający na efektywną i wiarygodną dalszą analizę. 

Metaheurystyki (z gr. heurisco – odkrywać) stanowią grupę metod 

przeznaczonych dla problemów trudnych do rozwiązania z użyciem procedur 

klasycznych. Ich podstawowe zastosowanie związane jest z optymalizacją funkcji 

wielu zmiennych. Metaheurystyki dla osiągnięcia tego celu łączą strategie 

przeszukiwania przestrzeni rozwiązań z regułami wyższego poziomu pozwalającymi 

na odporne i efektywne znalezienie optymalnego lub przynajmniej suboptymalnego 

rozwiązania. Szczególnie intensywnie rozwijane są obecnie algorytmy heurystyczne 

oparte o obserwację zjawisk biologicznych, fizycznych lub społecznych zachodzących 

w naturze. Do metod o takiej genezie należą przede wszystkim algorytmy 

ewolucyjne, symulowane wyżarzanie oraz algorytmy rojowe. Ich masowe 

wykorzystanie wynika nie tylko ze złożonej struktury współczesnych problemów 

badawczych, lecz również z coraz powszechniejszej dostępności narzędzi w postaci 
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wydajnych systemów komputerowych, pozwalających na równoczesne 

wykorzystanie wielu jednostek przetwarzających.  

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy będzie zagadnienie redukcji wymiaru i 

liczności zbioru danych, traktowanego jako próba losowa, z przeznaczeniem do 

procedur eksploracyjnej analizy danych. Koncepcja przedstawianego tu algorytmu 

opiera się na liniowej transformacji do przestrzeni o mniejszym wymiarze, z możliwie 

dokładnym zachowaniem odległości pomiędzy poszczególnymi elementami próby. 

Współczynniki macierzy transformacji wyznaczane są z zastosowaniem 

metaheurystyki równoległego symulowanego wyżarzania. Ponadto stosuje się 

eliminację lub zmniejszenie znaczenia tych elementów zbioru, których położenie 

względem pozostałych uległo w wyniku transformacji istotnej zmianie. Omawiana 

metoda może być stosowana w szerokim zakresie problemów analizy danych, takich 

jak: analiza skupień (klasteryzacja), klasyfikacja oraz wykrywanie elementów 

nietypowych (odosobnionych), rozwiązywanych z użyciem uniwersalnych narzędzi, 

takich jak uwzględnione w niniejszej pracy – poza innymi, klasycznymi procedurami – 

statystyczne estymatory jądrowe.  

Poza przedmową, niniejsza dysertacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy 

z nich zawiera wprowadzenie do rozważanej tu tematyki, przede wszystkim 

precyzując założony cel badawczy. Dalszą część stanowią preliminaria 

metodologiczne, w których kolejno przedstawione zostaną istniejące metody 

redukcji wymiaru i liczności próby, podstawowe procedury eksploracyjnej analizy 

danych oraz algorytm symulowanego wyżarzania. Treść trzeciego rozdziału – 

będącego główną częścią rozprawy – stanowi zagadnienie redukcji wymiaru i 

liczności zbioru danych. Poza szczegółowym omówieniem opracowanej tu 

procedury zawiera on także informacje dotyczące jej aspektów aplikacyjnych. W 

kolejnej części rozprawy przedstawione zostały testy numeryczne, potwierdzające 

poprawność działania opracowanego algorytmu – rozdział ten zawiera badania 

weryfikacyjne i porównawcze, oparte zarówno na zestawach pochodzących z 

repozytoriów danych oraz literatury przedmiotu, jak i próbach o charakterze 
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pseudolosowym. Przedostatnia część pracy zawiera podsumowanie oraz dodatkowe 

komentarze związane z opracowanym algorytmem. Na końcu rozprawy 

zamieszczono spis literatury przedmiotowej wykorzystywanej w toku badań oraz 

przy opracowywaniu niniejszej dysertacji.  

 

Panu Profesorowi Piotrowi Kulczyckiemu – promotorowi niniejszego 

przewodu doktorskiego – pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną 

życzliwość i opiekę przy powstaniu tej pracy. Serdecznie dziękuję za twórcze 

dyskusje i cenne uwagi, które przyczyniły się do nadania tej rozprawie jej 

ostatecznego kształtu.  

 

Dysertację dedykuję moim bliskim: Rodzicom i żonie Natalii, którzy cierpliwie 

towarzyszyli i towarzyszą mi na drodze zdobywania wiedzy, wspierając mnie i 

otaczając opieką oraz miłością.  

Szymon Łukasik 

Warszawa/Kraków, październik 2011 r. 
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1.  WSTĘP 

Współczesna analiza danych dysponuje szerokim zakresem zróżnicowanej 

metodyki, opartej zarówno na tradycyjnych, jak i nowoczesnych – nierzadko 

wyspecjalizowanych – procedurach statystycznych, obecnie coraz częściej 

wspomaganych znacznymi możliwościami inteligencji obliczeniowej. Poza 

klasycznymi metodami – logiką rozmytą i sieciami neuronowymi, szerokie 

zastosowania znajdują w niej także metaheurystyki, takie jak algorytmy genetyczne, 

symulowane wyżarzanie, optymalizacja rojem cząstek, czy też algorytmy mrówkowe 

[Gendreau i Potvin, 2010]. Właściwe połączenie i wykorzystanie zalet powyższych 

technik umożliwia w praktyce skuteczne rozwiązywanie podstawowych problemów 

inżynierii wiedzy, w szczególności związanych z analizą i eksploracją danych.  

Coraz częściej proces pozyskiwania wiedzy przeprowadzany jest z 

wykorzystaniem wielowymiarowych zbiorów o dużej liczności. Wynika to z 

gwałtownego wzrostu objętości informacji przechowywanej w systemach 

bazodanowych, wymagającej dalszego przetwarzania. Ekstrakcja wiedzy z dużych 

zbiorów danych jest zagadnieniem wysoce złożonym. Trudności związane są tu 

głównie z ograniczeniami narzucanymi przez wydajność systemów komputerowych 

– w przypadku prób o dużej liczności – oraz problemami metodycznymi 

nieodłącznymi dla analizy danych wielowymiarowych. Te drugie wynikają głównie z 

szeregu zjawisk występujących w tego typu zbiorach, w literaturze znanych pod 

pojęciem „przekleństwa wielowymiarowości” – notabene po raz pierwszy 

sformułowanym przez R. Bellmana w kontekście złożonych systemów automatyki 

[Verleysen i François, 2005]. Obejmuje ono przede wszystkim eksponencjalny 

wzrost liczności próby niezbędnej do osiągnięcia odpowiedniej skuteczności metod 
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analizy danych przy zwiększającym się wymiarze (fenomen pustej przestrzeni), a 

także zanikanie różnicy między bliskimi a dalekimi punktami (koncentracja normy) 

przy zastosowaniu typowych odległości Minkowskiego [François et al., 2007].  

Jak wspomniano powyżej, redukcję liczności zbioru przeprowadza się głównie 

w celu przyspieszenia lub nawet urealnienia czasu obliczeń. W klasycznym ujęciu 

realizowana jest ona przede wszystkim przy użyciu metod próbkowania [Bishop, 

2007] lub zaawansowanych technik kondensacji danych [Mitra et al., 2002]. 

Opracowano także liczne algorytmy pozwalające na redukcję złożoności problemu 

analizy danych poprzez zmniejszenie ich wymiaru. I tak, niech � oznacza macierz 

danych o wymiarze � × � :  

� = ���|	��	|⋯ |��� , (1.1) 

której poszczególne � wierszy reprezentuje realizacje �-wymiarowej zmiennej 

losowej *. Celem redukcji wymiaru jest transformacja macierzy danych, tak by 

otrzymać jej nową reprezentację o wymiarze � ×�, przy czym � jest istotnie – z 

punktu widzenia uwarunkowań rozważanego zadania – mniejsze od �. Redukcję tę 

osiąga się na dwa sposoby, bądź to poprzez wybór � najbardziej znaczących 

współrzędnych / cech (ang. feature selection), bądź przez ekstrakcję – konstrukcję 

zredukowanego, bazującego na pierwotnym, zestawu cech (ang. feature extraction) 

[Xu i Wunsch, 2009]. Drugi z nich można uznać za bardziej ogólny, selekcja cech jest 

bowiem szczególnie prostym przypadkiem ekstrakcji. Wśród procedur ekstrakcji 

wyróżnia się metody liniowe, w których synteza wynikowego zbioru danych � 

przeprowadzana jest poprzez liniową transformację zbioru pierwotnego (1.1), czyli 

przy zastosowaniu formuły  

� = � ∙ �	, (1.2) 

gdzie � jest macierzą transformacji o wymiarach � × �, a także metody nieliniowe, 

                                                 
* Poszczególne współrzędne tej zmiennej stanowią oczywiście jednowymiarowe zmienne losowe i 
jeśli przedmiotem rozważań nie są aspekty probabilistyczne, to w informatyce, a zwłaszcza analizie 
danych, zmienne te są zamiennie określane terminami „cecha” oraz „atrybut”, a macierz danych 
określa się mianem „zbioru danych”.  
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dla których transformacja ta może być opisana nieliniową funkcją � ∶ ℝ� → ℝ�. Do 

tej grupy przypisuje się również metody, dla których taka – wyrażona explicite – 

zależność funkcyjna nie istnieje. Określenie postaci operatora transformacji, a w 

konsekwencji wynikowego zbioru danych, odbywa się zwykle na podstawie 

kryteriów dotyczących zachowania istotnych cech zbioru pierwotnego – bądź to w 

kontekście uniwersalnym, bądź w odniesieniu do rozważanego konkretnego 

zagadnienia. Z dokonanego w literaturze przedmiotowej porównania efektywności 

procedur ekstrakcji wynika, że metody nieliniowe, pomimo bardziej ogólniejszego 

aparatu matematycznego i wyższej skuteczności w przypadku sztucznie 

wygenerowanych specyficznych zbiorów danych, dla prób rzeczywistych osiągają 

częstokroć istotnie gorsze rezultaty [van der Maaten, 2009]. 

Celem niniejszej pracy jest opracowanie uniwersalnej metody redukcji 

wymiaru i liczności próby, której przeznaczeniem będzie użycie w procedurach 

eksploracyjnej analizy danych. Redukcja wymiaru będzie realizowana za pomocą 

liniowej transformacji, przy wymaganiu aby możliwie w jak najmniejszym stopniu 

wpływała ona na wzajemne położenie elementów próby pierwotnej i wynikowej. W 

tym celu zostanie wykorzystany autorski wariant heurystycznej metody 

równoległego szybkiego symulowanego wyżarzania (ang. parallel fast simulated 

annealing). Dodatkowo te elementy próby losowej, które w wyniku transformacji 

zmieniają istotnie swe położenie, będą podlegać eliminacji lub przypisaniu mniejszej 

wagi dla potrzeb dalszej analizy. Uzyskuje się w ten sposób poprawę jakości metod 

wydobywania wiedzy oraz – ewentualnie – redukcję liczności próby. Skuteczność 

prezentowanej metody zostanie zweryfikowana dla fundamentalnych procedur 

eksploracyjnej analizy danych: analizy skupień (klasteryzacji), klasyfikacji oraz 

wykrywania elementów nietypowych (odosobnionych), określonych z użyciem 

klasycznych technik eksploracyjnych, jak i jednolitej dla powyższych procedur 

metodyki statystycznych estymatorów jądrowych.  
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2.  PRELIMINARIA METODOLOGICZNE 

Niniejsza część – z uwagi na charakter rozpraw doktorskich – opracowana 

została w formie skróconej, a jej zadaniem jest uściślenie podstawowego aparatu 

formalnego wykorzystywanego w ramach dysertacji. Jej zakres obejmuje ogólną 

charakterystykę procedur eksploracyjnej analizy danych a także metod redukcji 

wymiaru i liczności zbioru, ze szczególnym uwzględnieniem technik związanych z 

opracowaną w ramach niniejszej pracy. Ponadto w najbardziej obszernym jej 

fragmencie przedstawiono również wybrane wiadomości związane z aplikacyjnymi 

własnościami algorytmu symulowanego wyżarzania. Szczegółowe informacje na 

temat zagadnień poruszonych w tym rozdziale można odnaleźć w cytowanej 

literaturze przedmiotowej. 

2.1. PODSTAWOWE PROCEDURY EKSPLORACYJNEJ 

ANALIZY DANYCH  

2.1.1.  WPROWADZENIE 
 

Współczesna eksploracyjna analiza danych jest dziedziną niezmiernie szeroką, 

operującą głównie narzędziami informatyki, statystyki oraz szeroko rozumianej 

automatyki. Jest ona definiowana jako zbiór technik umożliwiających przede 

wszystkim tworzenie podsumowań informacji zawartych w zbiorach, określanie 

wzorców, wykrywanie nietypowych, interesujących lub błędnych elementów, a 

także formułowanie wniosków i hipotez [Haining, 2003].  



2. PRELIMINARIA METODOLOGICZNE 9 

 

Fundamentalne dla realizacji zadań analizy danych są pojęcia odmienności i 

określenie miary ją wartościującej, pozwalającej na precyzyjne ilościowe 

zdefiniowanie wzajemnych relacji między elementami próby. Miarą tą jest zwykle 

odległość ��� spełniająca dla dwóch rozważanych elementów �� , �� ∈ � następujące 

postulaty [Koronacki i Ćwik, 2005]:  

W przypadku gdy dane mają charakter liczb rzeczywistych naturalne wydaje 

się użycie odległości euklidesowej 

lub – ogólnie – należącej do szerszej klasy odległości Minkowskiego  

przy � > 0. Stosowanie tych drugich, zwłaszcza dla � < 1, często uzasadnia się 

mniejszą podatnością odległości ułamkowych na wspomniane wcześniej zjawisko 

koncentracji. Generalnie jednak ich użyteczność nie jest jednoznacznie uznawana i 

stanowi obecnie przedmiot szerokiej dyskusji [François et al., 2007]. W dalszej części 

dysertacji przyjęto założenie, że odmienność między obiektami określana będzie z 

użyciem klasycznej odległości euklidesowej. 

 W ramach niniejszej pracy szczegółowo rozważane są trzy podstawowe 

procedury na przykładzie których sprawdzany jest stworzony algorytm redukcji 

wymiaru i liczności zbioru. Są nimi wykrywanie elementów nietypowych 

(odosobnionych), analiza skupień (klasteryzacja) oraz klasyfikacja. Zostaną one 

pokrótce omówione w dalszej tego rozdziału. 

I. ��� = ��� ,
II. ��� ≥ 0,
III. ��� = 0	 ⇔ 	�� = �� ,
IV. ��� ≤ ��( + �(� ,			∀�( ∈ �.

 (2.1) 

��� = +,-��( − ��(/��
(0� , (2.2)

��� = 1,2��( − ��(23�
(0� 4�/3,	 (2.3)
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2.1.2.  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD 
 

 Wykrywanie elementów odosobnionych stosuje się zwykle na początku 

procesu analizy danych, w celu ewentualnego odkrycia w próbie elementów 

niereprezentatywnych, które w istotny sposób różnią się od ogółu populacji. 

Formalnie zatem zadanie to sprowadza się do znalezienia elementów, które odstają 

od pozostałej części rozważanego zbioru (1.1). W praktyce elementy odosobnione 

mogą stanowić wynik błędu pomiarowego, ale także stanowić źródło interesujących 

informacji na temat badanego zjawiska, na przykład stanowić symptom 

uszkodzenia. Wykrywanie elementów nietypowych przeprowadza się na ogół z 

użyciem metod statystycznych, uczenia maszynowego lub inteligencji obliczeniowej 

[Chandola et al., 2009, Hodge i Austin, 2004]. Typowymi przykładami algorytmów 

rozwiązujących ten problem mogą być oparty o modelowanie parametryczne test 

Grubbsa, bazująca o zagęszczenie populacji technika LOF (ang. Local Outlier Factor) 

czy też procedura wykorzystująca w celu wykrycia elementów odosobnionych sieci 

neuronowe typu RNN (ang. Replicator Neural Network) [Petrovskiy, 2003]. 

Określenie skuteczności działania wybranego algorytmu jest trudne, ze względu na 

występujący zwykle brak charakterystyki zbioru elementów odosobnionych. Jeżeli 

jest ona jednak dana, to za miarę zgodności uzyskanego rozwiązania z rzeczywistą 

klasyfikacją elementów jako odosobnione versus typowe można uznać następujący 

wskaźnik: 

gdzie 6 i 7 oznaczają odpowiednio liczbę elementów odosobnionych i typowych 

właściwie zaklasyfikowanych przez stosowany algorytm, a � – w nawiązaniu do 

wzoru (1.1) – oznacza liczność rozpatrywanego zbioru danych. 

 Drugie z omawianych tu zadań – analiza skupień – polega na podziale 

rozważanego zbioru danych na podgrupy zawierające elementy do siebie podobne, 

89 = 6 + 7� ∙ 100%	,	 (2.4)
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ale istotnie różniące się między poszczególnymi podgrupami [Mirkin, 2005]. Innymi 

słowy celem klasteryzacji jest odkrycie właściwej struktury danych, przy założeniu, 

że – podobnie jak w zadaniu wykrywania elementów odosobnionych – nie są 

dostępne żadne pomocnicze informacje dotyczące tej struktury lub jest ich niewiele 

[Xu i Wunsch, 2009]. Te pomocnicze informacje mogą mieć postać określonej z góry 

liczby skupień ; lub na przykład ograniczeń dotyczących przynależności par 

elementów zbioru do tych samych albo różnych skupień [Dziedzic i Łukasik, 2010]. 

Klasteryzacja jest jednym z najważniejszych problemów analizy danych, a jej 

zastosowania obejmują między innymi segmentację obrazów, czy też podział 

populacji na względnie jednolite grupy dla celów marketingu lub zarządzania 

[Daniel, 2009]. Wśród najbardziej powszechnych metod analizy skupień należy 

wymienić przede wszystkim podziałowy algorytm k-średnich, który polega na 

iteracyjnym przypisywaniu elementów rozważanego zbioru do skupień, zamiennie z 

aktualizacją położenia środków poszczególnych klastrów realizowaną poprzez 

wyznaczenie ich środków ciężkości [Wu i Kumar, 2009]. Z innych istotnych 

algorytmów analizy skupień należy wymienić procedury klasteryzacji hierarchicznej 

[Hand et al., 2005] czy też biorący pod uwagę gęstość rozmieszczenia elementów 

zbioru algorytm DBSCAN [Ester et al., 1996]. W przypadku gdy znana jest postać 

właściwego przypisania elementów do poszczególnych klastrów, ocenę uzyskanego 

za pomocą algorytmu klasteryzacji rozwiązania można przeprowadzić z użyciem 

indeksu Randa, danego następującą zależnością [Rand, 1971]: 

przy czym 6 i 7 oznaczają liczbę par elementów zbioru, które zarówno w 

analizowanym jak i we właściwym rozwiązaniu zostały przypisane odpowiednio do 

tych samych i różnych skupień.  

 I wreszcie, celem klasyfikacji jest przypisanie badanego elementu z tak 

zwanego zbioru testowego (ang. testing set) do jednej z ustalonych klas, ze znanymi 

próbami wzorcowymi/uczącymi (ang. training set). W praktyce zbiór owych prób 

8< = 6 + 7=�2? ∙ 100%	,	 (2.5)
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wzorcowych może być wyznaczony z użyciem procedury klasteryzacyjnej. 

Klasyfikacja przeprowadzana jest często z użyciem prostych metod uczenia 

maszynowego, opartych o analizę relacji między indywidualnymi elementami 

zbiorów uczących i testujących. Przykładem takiego algorytmu jest technika  

k-najbliższych sąsiadów, w ramach której element zbioru testującego jest 

przypisywany do klasy, która jest najliczniej reprezentowana w podzbiorze k-

najbliżej położonych elementów zbioru uczącego [Koronacki i Ćwik, 2005]. Ponadto 

w zagadnieniu tym znajdują zastosowanie również procedury bazujące na koncepcji 

drzew decyzyjnych, systemach regułowych (w tym opartych o logikę rozmytą) oraz 

wnioskowaniu statystycznym (np. klasyfikator Bayesa), czy też sieciach 

neuronowych [Tan et al., 2006]. Skuteczność klasyfikacji ocenia się zwykle poprzez 

wskaźnik:  

który wyraża procentowo liczbę elementów @	 zbioru testowego poprawnie 

przypisanych do odpowiednich klas. W przypadku gdy zbiór wzorcowy i testowy nie 

są dane w postaci jawnej, procedurę weryfikacji funkcjonowania klasyfikatora 

przeprowadza się z użyciem metod krzyżowego uwiarygodniania (ang. cross-

validation), w szczególności tak zwanego krzyżowego uwiarygodniania z podziałem 

na ; podzbiorów (ang. k-fold cross-validation). Polega ono na fragmentacji 

badanego zbioru na ; części i traktowaniu kolejno w ; iteracjach, jednej z nich jako 

zbiór testowy, a pozostałych jako tworzących zbiór wzorcowy. Wartość indeksu 8( 

wyznacza się wtedy jako średnią skuteczność klasyfikacji, obliczoną na podstawie 

wyników uzyskanych w każdej z faz krzyżowego uwiarygodniania [Hand et al., 2005].  

 Uniwersalnym narzędziem statystycznym, pozwalającym na jednolite 

rozwiązanie wszystkich przedstawionych powyżej problemów eksploracyjnej analizy 

danych jest nieparametryczna metodyka estymatorów jądrowych [Silverman, 1986]. 

Estymator jądrowy w swej podstawowej postaci wyznaczonej dla �-elementowej i �-wymiarowej próby losowej ��, ��, … , �	 reprezentującej zbiór danych, jest 

8( = @�BCDB ∙ 100%	,	 (2.6)
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zdefiniowany wzorem:  

przy czym dodatni współczynnik ℎ określa się mianem parametru wygładzania, 

natomiast mierzalna funkcja F ∶ ℝ� → �0,∞), symetryczna względem zera, 

posiadająca w tym punkcie słabe maksimum lokalne i spełniająca warunek I FJ�)�� = 1ℝK  jest nazywana jądrem. Szczegółowe informacje na temat postaci 

funkcji F, metod wyznaczania wartości parametru wygładzania ℎ, a także uogólnień 

postaci (2.7) można znaleźć w monografii [Kulczycki, 2005] oraz w rozdziale 4 pracy 

[Kulczycki et al., 2007]. Należy podkreślić, że użycie jednolitego aparatu 

metodologicznego w celu realizacji odmiennych zadań posiada szereg zalet. Przede 

wszystkim ułatwia implementację poszczególnych procedur, a poza tym umożliwia 

lepsze zrozumienie stosowanych technik oraz możliwość wielokrotnego 

wykorzystania tych samych podprogramów.  

 W przypadku estymatorów jądrowych opracowane zostały kompletne 

algorytmy pozwalające na realizację omówionych wyżej zadań. I tak, procedura 

wykrywania elementów nietypowych opiera się na teorii testowania hipotez 

statystycznych [Hryniewicz, 2004]. Weryfikuje się tu hipotezę, że badany element �L 	∈ ℝ� jest elementem typowym, przeciwko hipotezie, że takowym nie jest (i w 

konsekwencji można go wtedy uznać za odosobniony). Odrzucenie testowanej 

hipotezy następuje, gdy wartość estymatora jądrowego skonstruowanego dla próby ��, ��, … , � składającej się z elementów typowych, na badanym elemencie, czyli MNJ�L), jest nie większa niż kwantyl ustalonego stopnia O wyznaczony dla próby MNJ��), MNJ��), … , MNJ�). Idea klasteryzacji z zastosowaniem estymatorów jądrowych 

opiera się z kolei na metodzie gradientowej zaproponowanej w pracy [Fukunaga i 

Hostetler, 1975]. Najpierw każdy z elementów zbioru danych jest iteracyjnie 

przesuwany zgodnie z kierunkiem gradientu estymatora ∇MN. Dalszą część procedury 

klasteryzacji stanowi przyporządkowanie poszczególnych elementów do 

MNJ�) = 1�	ℎ�,F=� − ��ℎ ?
�0� 	,	 (2.7)
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odpowiednich skupień. W tym celu konstruuje się estymator jądrowy dla próby 

złożonej ze wzajemnych odległości między wszystkimi elementami zbioru 

przesuniętych danych. Argument, dla którego pojawia się pierwsze, większe od zera 

lokalne minimum tego estymatora, reprezentuje połowę odległości między dwoma 

najbliżej położonymi skupieniami. Przypisanie każdego kolejnego elementu do 

skupienia następuje wtedy, gdy jego odległość od któregokolwiek elementu tego 

skupienia jest nie większa niż tak wyznaczona wartość [Kulczycki i Charytanowicz, 

2010]. I wreszcie, dla celów realizacji klasyfikacji z użyciem metodyki estymatorów 

jądrowych stosuje się klasyczne ujęcie bayesowskie. Zakładając zatem, iż liczności 

prób wzorcowych są proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia w danej 

populacji elementu z Q-tej klasy, klasyfikowany element przypisuje się do tej klasy, 

dla której wartość iloczynu liczności próby wzorcowej �� oraz wartości estymatora 

wyznaczonego na podstawie Q-tej próby losowej na badanym elemencie MN�J�L), czyli 

ostatecznie ��MN�J�L), jest największa. 

Szczegółowe omówienie algorytmów wykorzystujących estymatory jądrowe w 

wymienionych wyżej zagadnieniach, wraz z przykładowymi ich zastosowaniami 

można znaleźć w [Kulczycki, 2008]. W ramach niniejszej pracy procedury te zostały 

wykorzystane w toku badań weryfikujących skuteczność opracowanej tu metodyki. 

W przypadku zagadnień klasyfikacji i analizy skupień skoncentrowano się także na 

użyciu klasycznych algorytmów najbliższego sąsiada i k-średnich. Pozwoliło to w 

większym stopniu zestawić uzyskiwane wyniki z rezultatami działania innych 

procedur redukujących wymiarowość i liczność zbioru. 

2.2. REDUKCJA WYMIARU I LICZNOŚCI PRÓBY  

2.2.1.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 

Procedury redukcji wymiaru i liczności próby są istotnym elementem 

wstępnego przetwarzania zbioru danych. Ich użycie związane jest – jak już wcześniej 
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wspomniano – z trudnościami jakie powszechnie wiążą się z analizą danych 

wielowymiarowych, a także z potrzebą dostosowania rozmiaru zbioru do możliwości 

algorytmów wydobywania wiedzy oraz posiadanych zasobów obliczeniowych.   

Ekstrakcja cech może być realizowana na wiele sposobów (np. aktualizowany 

na bieżąco zestaw procedur Toolbox for Dimensionality Reduction dla pakietu 

MATLAB [Maaten, 2011] obejmuje ponad 30 różnorakich metod). Właściwy podział 

procedur redukcji wymaga zatem wprowadzenia szerokiego spektrum kryteriów. 

Podstawowa – wspomniana już wcześniej – systematyka, wyróżniająca metody 

liniowe i nieliniowe, jest związana z charakterem zależności między zbiorem 

pierwotnym, a zredukowanym. Za najważniejszą, referencyjną wręcz procedurę 

liniowej redukcji wymiaru można uznać metodę składowych głównych (ang. 

Principal Component Analysis, w skrócie PCA). Spośród metod nieliniowych 

najczęściej wymienia się z kolei metodę skalowania wielowymiarowego (ang. 

Multidimensional Scaling, inaczej MDS), której zastosowanie obejmuje również 

różnorodne problemy wizualizacji danych, także o niejednolitej strukturze. 

Procedury redukcji rozpatrywane są też często pod kątem jawności odwzorowania 

między zbiorem pierwotnym, a zredukowanym. Może być ono dane explicite (co 

pozwala na generalizację procedury redukcji na punkty nie należące do pierwotnego 

zbioru danych), a także być określone jedynie implicite, czyli poprzez zredukowaną 

reprezentację elementów zbioru pierwotnego. Rodzaj wybranej metody ma 

szczególnie istotne znaczenie w przypadku zagadnień analizy danych, które 

związane są z ciągłym napływem nowych informacji (przykładem może być tu 

klasyfikacja). W tego typu problemach preferowane są metody redukcji należące do 

pierwszego z wyżej wymienionych typów, jak na przykład wyróżniona wcześniej 

technika PCA. Trzeci podział procedur transformacji zbioru cech jest związany ze 

stopniem ich powiązania z algorytmami analizy danych. Wyróżnia się tu techniki o 

charakterze uniwersalnym, które poprzez analogię do metod uczenia można określić 

mianem nienadzorowanych. Funkcjonują one samodzielne nie wykorzystując 

wyników procedur eksploracji [Bartenhagen et al., 2010]. Druga kategoria metod 
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obejmuje algorytmy dedykowane dla wybranych technik analizy danych, w 

szczególności uwzględniające etykiety klas. Częste zastosowanie znajdują tu 

zarówno metody statystyczne [Yan et al., 2007], jak i wykorzystujące heurystyczne 

procedury optymalizacji, na przykład algorytmy ewolucyjne [Rodriguez-Martinez et 

al., 2010]. Zarówno PCA jak i MDS są technikami o charakterze nienadzorowanym.  

Redukcję liczności zbioru można zrealizować z użyciem szerokiego spektrum 

metod próbkowania lub grupowania. W pierwszym przypadku najczęściej stosuje 

się procedury losowe (z lub bez zwracania) albo próbkowanie warstwowe [Han i 

Kamber, 2006]. W drugim można wykorzystać zarówno klasyczne techniki 

klasteryzacyjne, jak np. algorytm rozmytych C-średnich [Okun i Priisalu, 2007], czy 

też użyć wybranej procedury dedykowanej dla problemu kondensacji danych [Mitra 

et al., 2002]. Istnieje również szeroka grupa metod redukcji liczności 

uwzględniających obecność dodatkowej wiedzy, na przykład dotyczącej 

przynależności elementów zbioru do poszczególnych klas [Kowalski, 2009; Wilson i 

Martinez, 2000]. Ponadto opracowano metody dedykowane dla wybranych technik 

analitycznych. Przykładem może tu być aparat statystycznych estymatorów 

jądrowych, dla których stworzono kilka algorytmów pozwalających na efektywną 

redukcję liczności zbioru [Deng et al., 2008; Girolami i He, 2003].  

Przedstawiony powyżej krótki opis systematyki metod redukcji strukturalnej 

zbioru może być uzupełniony informacjami zawartymi w literaturze przedmiotowej, 

na przykład w pracach [Lee i Verleysen, 2007; Liu i Motoda, 2001].  

 

2.2.2. TECHNIKI POKREWNE OPRACOWANEJ METODZIE 
 
Prezentowana w niniejszej pracy koncepcja opiera się na procedurze redukcji 

wymiaru o charakterze liniowym, jawnej postaci przeprowadzanej transformacji i 

uniwersalnym przeznaczeniu. Za najbliższe jej odpowiedniki można uznać metodę 

składowych głównych (ze względu na liniową i nienadzorowaną naturę), selekcji 

cech z użyciem algorytmów ewolucyjnych [Saxena et al., 2010] oraz metod projekcji 
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z zachowaniem odległości [Sammon, 1969; Strickert et al., 2005; Vanstrum i Starks, 

1981] z uwagi na podobne kryterium oceny jakości rozwiązania. Poniżej, celem 

przedstawienia ogólnego stanu wiedzy w zakresie tematycznym niniejszej 

dysertacji, uszczegółowiona zostanie ich charakterystyka. Towarzyszyć jej będzie 

omówienie pojedynczego algorytmu wyboru cech [Pal i Mitra, 2004], który 

traktowany jest jako pomocniczy w opracowanej tu procedurze.  

 Metoda składowych głównych wywodzi się z prac Pearsona i Hotellinga 

[Hotelling, 1933; Pearson, 1901]. Jej zasadniczym celem jest otrzymanie, poprzez 

liniową transformację postaci (1.2), reprezentacji zbioru (1.1) o możliwie 

największej możliwej wariancji [Krzyśko et al., 2008]. Ogólna postać macierzy 

transformacji spełniająca taki warunek składa się z � wektorów własnych macierzy 

kowariancji lub korelacji pierwotnego zbioru (stanowiących w konsekwencji zawarte 

w nazwie metody składowe główne). Skojarzona z każdym wektorem wartość 

własna stanowi wariancję zmiennej zrzutowanej na oś wyznaczoną przez ten 

wektor. Aby zredukować wymiarowość zbioru otrzymanego przez wzmiankowaną 

transformację, wybiera się zwykle � wektorów odpowiadających największym 

wartościom własnym i na ich podstawie tworzy ostateczną postać macierzy 

transformacji. Aby wymiar przestrzeni zredukowanej był dobrany z uwzględnieniem 

rzeczywistej struktury zbioru, korzysta się bądź to z kryterium części wariancji 

wyjaśnianych przez składowe główne, bądź kryterium wykresu osypiskowego 

[Larose, 2008]. Algorytm PCA dzięki stosunkowo niewielkiej złożoności 

obliczeniowej znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza w przypadku zbiorów o 

dużej liczności i wymiarowości. Jest także traktowany jako procedura referencyjna, 

względem której często porównuje się wyniki otrzymane innymi technikami.  

 Za naturalny priorytet procedury redukcji wymiarowości można uznać 

zachowanie odległości pomiędzy poszczególnymi elementami zbioru. Obszerny 

zakres metod traktuje tego rodzaju wskaźnik jako podstawowe kryterium, brane 

pod uwagę w formułowaniu zredukowanej postaci przetwarzanej próby. Typowym 

reprezentantem tej grupy algorytmów jest klasyczne skalowanie wielowymiarowe 
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(ang. classic multidimensional scalling), określane również mianem analizy głównych 

współrzędnych (ang. principal coordinates analysis). Algorytm ten przede wszystkim 

pozwala na uzyskanie konfiguracji punktów w �-wymiarowej przestrzeni na 

podstawie znanych odległości euklidesowych pomiędzy nimi. Stanowi on zatem 

narzędzie redukcji, jak również wizualizacji danych. Klasyczne skalowanie 

wielowymiarowe jest metodą liniową, w wyniku której analitycznie otrzymuje się 

macierz transformacji � minimalizującą wskaźnik 

gdzie ��� stanowi odległość między elementami ��  oraz �� zbioru pierwotnego, a R��J�) analogiczne odległości wyznaczone w zbiorze zredukowanym. Wykazano, że 

globalne minimum wartości tak zdefiniowanego wskaźnika uzyskuje się dla macierzy 

transformacji złożonej ze składowych głównych. Oznacza to, iż metoda klasycznego 

skalowania wielowymiarowego, w przypadku gdy używany jest oryginalny zbiór 

danych (a nie tylko macierz odległości), w sensie uzyskiwanych wyników jest 

tożsama z algorytmem PCA [Krzyśko et al., 2008]. Inna strategia wymagana jest w 

przypadku, gdy poszukuje się rozwiązania o odmiennych cechach strukturalnych lub 

wskaźniku jakości, czy też nieliniowym charakterze relacji między zbiorem 

pierwotnym a zredukowanym. W takiej sytuacji należy odwołać się do odpowiedniej 

metody algorytmicznej minimalizującej wartość ustalonego wskaźnika. Procedury 

tego typu określa się mianem wspomnianego wcześniej skalowania 

wielowymiarowego. Modelowym reprezentantem metod MDS jest nieliniowe 

mapowanie Sammona (ang. nonlinear Sammon mapping), które dzięki 

zastosowaniu prostego algorytmu gradientowego pozwala znaleźć zredukowaną 

reprezentację rozpatrywanego zbioru, zapewniającą minimalizację wskaźnika 

zwanego stresem Sammona (ang. Sammon stress):  

SJ�) = , , -���� − R��J�)�/
�0�T� ,U�

�0�  (2.8)

SVJ�) = 1∑ ∑ ����0�T�U��0� , , -��� − R��J�)/����


�0�T�
U�
�0� . (2.9)
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Tak zdefiniowane kryterium pozwala na bardziej jednolite traktowanie odległości 

niewielkich i dużych [Cox i Cox, 2000], a wartość SVJ�) jest dodatkowo 

znormalizowana [Berardi et al., 2006] w taki sposób, by mieścić się w przedziale �0,1�. Alternatywnym wskaźnikiem, również rozważanym w kontekście metod MDS, 

jest tak zwany surowy stres (ang. raw stress), wyrażający się zależnością  

Metody skalowania wielowymiarowego są przeważnie procedurami o charakterze 

nieliniowym. Podjęto jednak prace mające na celu sformułowanie zagadnienia 

minimalizacji wskaźników (2.9) i (2.10) przy założeniu liniowej postaci transformacji. 

Pierwszym przykładem tego typu techniki jest algorytm poszukiwania liniowej 

projekcji będący przedmiotem pracy [Vanstrum i Starks, 1981]. Wykorzystuje się tu 

iteracyjną metodę największego spadku, otrzymując w konsekwencji wyniki 

korzystniejsze od algorytmu PCA w sensie minimalizacji wskaźnika (2.9). Podobną 

procedurę opracowano dla funkcji (2.10), z dodatkową możliwością sukcesywnego 

uzupełniania zbioru danych [Strickert et al., 2005]. W obu przypadkach zastosowane 

ujęcie nie uwzględnia wielomodalnego charakteru funkcji stresu [Trosset i Mathar, 

1997] – w przypadku niekorzystnie dobranego rozwiązania początkowego, 

algorytmy te mogą utknąć w minimum lokalnym. Aby temu zapobiec, można 

wykorzystać odpowiednią heurystyczną strategię optymalizacji. W pracy [Saxena et 

al., 2010] dla minimalizacji wskaźnika (2.9) stosowany jest algorytm ewolucyjny. 

Rozpatrywanym tu rozwiązaniem jest jednak jedynie wybór zredukowanego zbioru 

cech. Skuteczniejszym ujęciem wydaje się być koncepcja polegająca na ich 

ekstrakcji – jako bardziej ogólna jest ona przedmiotem rozważań niniejszej 

dysertacji. 

 W konstrukcji opracowanego tu algorytmu pomocniczą rolę odgrywa 

nienadzorowana technika selekcji cech obejmująca wykorzystanie w tym celu 

odpowiedniej miary podobieństwa – indeksu maksymalnej kompresji informacji [Pal 

SXJ�) = , , -��� − R��J�)/�.
�0�T�

U�
�0�  (2.10)
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i Mitra, 2004]. Opiera się ona o koncepcję podziału współrzędnych na klastry, z 

kryterium podobieństwa dwóch współrzędnych zdefiniowanym przez wspomniany 

powyżej indeks. Podział ten odbywa się na podstawie algorytmu k-najbliższych 

sąsiadów [Hand et al., 2005], przy czym rekomenduje się ; ≅ � − �. Liczba 

uzyskanych klastrów wynosi wówczas w przybliżeniu �, co w konsekwencji 

wskazuje na żądany wymiar przestrzeni zredukowanej. Warto podkreślić, iż dzięki 

temu wartość ta nie jest ściśle założona, lecz w sposób naturalny dostosowana do 

rzeczywistej struktury danych. W oryginalnym wariancie algorytmu, do zbioru 

zredukowanego wybierane są te cechy, wokół których „skupiają się” pozostałe – w 

sensie zdefiniowanego kryterium podobieństwa. 

 Drugim aspektem opracowanej w niniejszej dysertacji procedury jest redukcja 

liczności próby (1.1). Najbliższą koncepcyjnie do rozważanej tu techniki jest metoda 

kondensacji [Mitra et al., 2002]. Ma ona charakter nienadzorowany i w celu 

ustalania istotności elementów bierze pod uwagę wzajemne odległości między nimi. 

Nie jest ona jednocześnie dedykowana do konkretnego narzędzia czy też problemu 

analizy danych i stanowi koncepcyjnie spójną całość z wspomnianym powyżej 

algorytmem selekcji cech. W tym przypadku stosuje się również algorytm k-

najbliższych sąsiadów, przy czym miarą podobieństwa między elementami próby 

jest odległość euklidesowa. W ramach tego algorytmu, w zbiorze danych 

znajdowane są iteracyjnie punkty prototypowe czyli punkty dla których odległość Z 

do k-tego najbliższego sąsiada jest najmniejsza. W każdej iteracji ze zbioru 

eliminowane są elementy leżące w odległości mniejszej niż 2Z od najbliższego 

punktu prototypowego. Proces ten autorzy algorytmu nazywają przycinaniem (ang. 

pruning), a samą procedurę redukcji uwiarygodniają za pomocą przeprowadzonych 

eksperymentów obliczeniowych.  

 Warto na koniec nadmienić, że procedury redukcji liczności i wymiaru próby, 

w koncepcji opracowanej w niniejszej dysertacji są ze sobą nierozerwalnie związane. 

Analizy porównawcze zatem – także te obejmujące odrębnie skuteczność działania 

obu powyższych aspektów – muszą ten fakt w sposób oczywisty uwzględniać. 
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2.3. ALGORYTM SYMULOWANEGO WYŻARZANIA 

2.3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
 
Symulowane wyżarzanie (ang. simulated annealing, w skrócie: SA) jest 

heurystycznym algorytmem optymalizacji. Idea tej opracowanej na początku lat 80-

tych XX wieku metody nawiązuje do procesu wyżarzania znanego z metalurgii 

[Kirkpatrick et al., 1983]. Algorytm symulowanego wyżarzania bazuje na technice 

iteracyjnego lokalnego przeszukiwania oraz na odpowiednio dobieranym do 

uwarunkowań rozważanego zagadnienia kryterium akceptacji rozwiązań. Pozwala 

ono określić rozwiązanie aktualne w danym kroku algorytmu, zwykle wykorzystując 

przy tym wartość wskaźnika jakości z poprzedniej i bieżącej iteracji oraz zmienny, 

malejący w czasie parametr zwany temperaturą wyżarzania. Dopuszcza się przy tym 

możliwość przyjęcia aktualnego rozwiązania gorszego od poprzedniego, co 

zmniejsza niebezpieczeństwo utykania algorytmu w lokalnych minimach. 

Dodatkowo zakłada się, że prawdopodobieństwo akceptacji rozwiązań gorszych 

powinno maleć wraz z upływem czasu. Wszystkie wyżej wymienione cechy posiada 

tak zwana reguła Metropolisa i jest ona najczęściej stosowana jako kryterium 

akceptacji w algorytmach symulowanego wyżarzania.  

Niech zatem [ ⊂ ℝB  , gdzie ] ∈ ℕ ∖ {0}, oznacza zbiór rozwiązań 

dopuszczalnych pewnego problemu optymalizacyjnego, natomiast funkcja ℎ ∶ [ → ℝ stanowi wskaźnik jakości przyporządkowujący każdemu rozwiązaniu 

liczbę reprezentującą jego jakość. Rozpatrywany jest tu przypadek minimalizacji 

funkcji ℎ na zbiorze [ – w dalszych rozważaniach będzie więc ona określana mianem 

kosztu uzyskanego rozwiązania. Dodatkowo, niech ; = 0, 1, … oznacza numer 

iteracji, natomiast 	bJ;) ∈ ℝ, cJ;) ∈ [, dJ;) = ℎ-cJ;)/	, ceJ;) ∈ [,		 deJ;) =ℎJceJ;)) odpowiednio: temperaturę i rozwiązanie bieżące dla iteracji ; oraz jego 

koszt, a także najlepsze znalezione dotąd rozwiązanie i jego koszt. Przy powyższych 

założeniach podstawowy wariant algorytmu symulowanego wyżarzania można 

zapisać w następujący sposób:  
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procedure Symulowane_Wyżarzanie 

 begin 

  Wygeneruj(T(1),z(0)) 

  c(0) = Oblicz_jakość(z(0)) 

  z0(0)
 = z(0) 

  c0(0)
 = c(0) 

  k := 1 

  repeat 

   z(k) = Wygeneruj_Sasiada(z(k-1)) 

   c(k) = Oblicz_jakość(z(k)) 

   ∆c = c(k) – c(k-1) 

   z(k)=Reguła_Metropolisa(∆c,z(k),z(k-1),T(k)) 

   if c(k) < c0(k-1) 

    z0(k)
 = z(k) 

    c0(k)
 = c(k) 

   else 

    z0(k)
 = z0(k-1) 

    c0(k)
 = c0(k-1) 

   Określ(T(k+1)) 

   warunek_stopu=Sprawdź_warunek_stopu() 

   k=k+1  

  until warunek_stopu = FALSE 

return kstop=k-1, z0(kstop), c0(kstop) 

end 

przy czym występująca powyżej procedura reguły Metropolisa jest realizowana 

według schematu  

procedure Reguła_Metropolisa(∆c,z(k),z(k-1),T(k)) 

 if ∆c < 0 

  return z(k) 

 else 

  if losuj_z_przedziału_(0,1) < exp(-∆c/T(k)) 

   return z(k) 

  else 

   return z(k-1) 

end 

Algorytm symulowanego wyżarzania wymaga w ogólnym przypadku ustalenia 

odpowiedniej początkowej wartości temperatury, schematu jej zmian związanego z 

przyjętą metodą generacji rozwiązania sąsiedniego, a także warunku zakończenia 

procedury. Natomiast w konkretnych zastosowaniach należy również określić inne 

elementy funkcjonalne, takie jak sposób generowania rozwiązania początkowego i 
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postać wskaźnika jakości. Pierwsza grupa zagadnień zostanie dokładniej omówiona 

w kolejnej części niniejszego rozdziału, a druga – jako specyficzna dla konkretnego 

rozważanego tu zastosowania algorytmu SA – jest przedmiotem szczegółowej 

analizy w rozdziale 3. 

 

2.3.2. SZYBKIE SYMULOWANE WYŻARZANIE 
 
Liczne prace o charakterze podstawowym i aplikacyjnym doprowadziły do 

powstania wielu wariantów omawianego algorytmu, w szczególności dedykowanych 

rozważanemu tu problemowi minimalizacji funkcji o argumentach rzeczywistych. 

Różnią się one głównie wymienionymi już wcześniej, kluczowymi dla dynamiki 

procesu przeszukiwania, cechami: schematem zmian temperatury oraz metodą 

uzyskiwania rozwiązania sąsiedniego. Standardową techniką, którą można użyć w 

celu rozwiązania zadania zdefiniowanego powyżej, jest algorytm klasycznego 

symulowanego wyżarzania (ang. classical simulated annealing), określany również 

mianem wyżarzania Boltzmanna (ang. Boltzmann Annealing, w skrócie BA). Zakłada 

on iteracyjną zmianę temperatury według schematu:   

oraz generowanie kolejnego rozwiązania, zwanego tu sąsiednim, poprzez dodanie 

do rozwiązania bieżącego wartości kroku ∆c ∈ ℝB. Krok ten jest zmienną losową o 

następującej funkcji gęstości rozkładu probabilistycznego: 

Algorytm BA, choć w ogólnym przypadku skuteczny, cechuje stosunkowo duże 

prawdopodobieństwo akceptacji rozwiązań gorszych, także w końcowej fazie 

procesu przeszukiwania. Pozwala to na efektywne wychodzenie z lokalnych 

minimów funkcji kosztu oraz gwarantuje asymptotyczną zbieżność do rozwiązania 

globalnie najlepszego [Geman i Geman, 1984], ale równocześnie sprawia, że 

bJ; + 1) = bJ1)ln	J; + 1) , ; = 1, 2, …	 (2.11)

�J∆c) = J2ibJ;))UB/�jU∆klmJ() 	. (2.12)
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procedura ta stanowi w pewnym sensie losowe przeszukiwanie przestrzeni 

rozwiązań dopuszczalnych. Aby algorytm symulowanego wyżarzania miał charakter 

bardziej deterministyczny, a równocześnie zachowana była jego zbieżność do 

rozwiązania optymalnego, stosuje się następujący schemat zmian temperatury: 

z jednoczesną generacją rozwiązania sąsiedniego przy użyciu rozkładu Cauchy’ego:  

Procedurę zdefiniowaną z użyciem powyższych elementów funkcjonalnych nazywa 

się szybkim symulowanym wyżarzaniem (ang. Fast Simulated Annealing, w skrócie: 

FSA) [Szu i Hartley, 1987] i jest ona fundamentalnym elementem opracowanego w 

ramach niniejszej pracy algorytmu redukcji wymiarowości zbioru.  

 Problemem w praktycznej implementacji FSA jest efektywna generacja liczb 

losowych o wielowymiarowym rozkładzie Cauchy’ego. Jednym z możliwych 

rozwiązań powyższej kwestii jest zastosowanie dla każdego z wymiarów wektora 

kroku jednowymiarowego generatora liczb o tym rozkładzie. Strategia ta została 

użyta w algorytmie bardzo szybkiego symulowanego wyżarzania (ang. Very Fast 

Simulated Annealing, w skrócie: VFSA) [Ingber, 1989], rozwijanego później w 

ramach bardziej złożonej procedury adaptacyjnego symulowanego wyżarzania (ang. 

Adaptive Simulated Annealing) [Ingber, 1996]. Powyższa technika, choć atrakcyjna z 

obliczeniowego punktu widzenia, ma jedną zasadniczą wadę: generowane przez nią 

wektory kroku skupiają się wokół osi układu współrzędnych. Alternatywnym 

rozwiązaniem może być użycie generatora wielowymiarowego opartego o 

transformację kartezjańskiego układu współrzędnych do układu współrzędnych 

sferycznych [Nam et al., 2004]. Zaproponowano tam by wektor kroku ∆c =�∆c�, ∆c�, … , ∆cB� otrzymać generując najpierw promień hipersfery Z, stosując 

metodę odwracania dystrybuanty rozkładu Cauchy’ego określonej we 

bJ; + 1) = bJ1)k + 1	, (2.13)

�J∆c) = bJ;)J∆c� + bJ;)�)JBT�)/�	. (2.14)
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współrzędnych sferycznych, a następnie wybrać stosowny punkt na ]-wymiarowej 

hipersferze (efektywny algorytm znaleźć można w pracy [Press et al., 2007]). Drugi 

etap realizuje się generując losowo wektor o = �o�, o�, … , oB�� o współrzędnych 

pochodzących z jednowymiarowego rozkładu normalnego o�~�J0,1) dla Q = 1, 2, … , ],  co pozwala otrzymać żądany wektor kroku ∆c ze wzoru: 

Ilustrację uzyskiwanych w ten sposób wyników procesu generacji wektora ∆c w 

dwuwymiarowej przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych J] = 2), wraz z prezentacją 

analogicznych rozkładów dla strategii generowania kroku w algorytmach VFSA i BA 

(2.12) zaprezentowano na Rysunku 2.1.  

Rysunek 2.1. Przykładowe wyniki generacji dwuwymiarowego kroku ∆c dla: (a) wielowymiarowego 
generatora rozkładu Cauchy’ego z bJ;) = 0,1, (b) dwóch jednowymiarowych generatorów 
rozkładu Cauchy’ego z b�J;) = b�J;) = 0,1, (c) wielowymiarowego rozkładu normalnego z bJ;) = 0,1 

Można zauważyć, że przedstawiona procedura – zilustrowana w części (a) 

powyższego rysunku – zapewnia symetryczny i wielokierunkowy schemat generacji, 

z ciężkimi ogonami rozkładu, co w konsekwencji przyczynia się do efektywnego 

przeszukiwania przestrzeni rozwiązań [Nam et al., 2004]. Uwzględniając te 

przesłanki włączono ją zatem w algorytm zaprojektowany w ramach niniejszej 

pracy.  
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2.3.3. USTALENIE TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ 
 

 Określenie temperatury początkowej jest kluczowe dla prawidłowego 

działania algorytmu symulowanego wyżarzania. Determinuje ona bowiem 

prawdopodobieństwo akceptacji rozwiązania gorszego w kolejnych fazach 

przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. Ustalenie wartości temperatury na zbyt 

wysokim poziomie powoduje, że algorytm realizuje praktycznie błądzenie losowe, 

co w przypadku niekorzystnie dobranych innych parametrów może uniemożliwić 

intensyfikację procesu przeszukiwania w interesującym obszarze przestrzeni 

rozwiązań dopuszczalnych. Z drugiej strony, zbyt niska wartość temperatury 

początkowej skutkuje małą odpornością algorytmu na obecność minimów lokalnych 

oraz niewielką dywersyfikacją procesu przeszukiwania. W literaturze przedmiotu 

sugeruje się zatem, by temperaturę początkową dobierać tak, aby 

prawdopodobieństwo akceptacji rozwiązania gorszego w pierwszej iteracji, 

oznaczane dalej jako tJ1H, było stosunkowo duże. Wskazówki te nie są wszakże 

jednoznaczne i w literaturze można spotkać odmienne wskazania, przykładowo 

bliskie 1,0 [Aarts, 1997], około 0,8 [Ben-Ameur, 2004] lub 0,5 [Kuo, 2010]. Często w 

praktycznych zastosowaniach algorytmu symulowanego wyżarzania wartość 

temperatury jest ustalana w toku eksperymentów numerycznych [Mesgarpour et al. 

2010; Sahin et al. 2010], z uwzględnieniem powyższych propozycji. Alternatywą 

może być dobór temperatury według kryterium o charakterze obliczeniowym, 

którego celem jest uzyskanie wartości bJ1H na podstawie zbioru iteracji 

pilotażowych (ang. pilot runs), polegających na generacji rozwiązania sąsiedniego cJ1H tak, by zapewnić założoną wartość tJ1H. W tym celu można – analizując 

średnią różnicę kosztu między rozwiązaniami cJ1H a cJ0H, oznaczaną dalej jako ∆duuu – 

obliczyć wartość temperatury bJ1H poprzez podstawienie ∆duuu do prawej strony 

nierówności w regule Metropolisa określającej prawdopodobieństwo akceptacji 

rozwiązania gorszego:  

tJ1H = jU	 ∆<uuuumJ�H,	 (2.16)
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a następnie otrzymać szacowaną wartość temperatury początkowej, zapewniającą 

założone tJ1H według wzoru 

Średnią wartość różnicy kosztu można zastąpić na przykład odchyleniem 

standardowym wartości funkcji kosztu v<w , estymowanym również na podstawie 

zbioru iteracji pilotażowych [Sait, 2000]. Problemem występującym w przypadku 

algorytmów symulowanego wyżarzania dedykowanych minimalizacji funkcji o 

argumentach rzeczywistych (m.in. wspomniane wcześniej BA, FSA, VFSA i ASA), jest 

zależność strategii generacyjnej rozwiązanie sąsiednie od temperatury. Zatem 

zarówno odchylenie standardowe v<w  jak i średnia ∆duuu są od niej bezpośrednio 

zależne. Zastosowanie wprost wzoru (2.17) nie jest wobec tego możliwe i w 

przypadku tych algorytmów początkową wartość temperatury zakłada się zwykle 

arbitralnie (np. w ogólnodostępnej implementacji ASA jest ona dla każdego wymiaru 

domyślnie ustalana na 1,0). W ramach niniejszej pracy zaproponowana zostanie 

odmienna strategia, oparta o generację zbioru iteracji pilotażowych, pozwalająca na 

uzyskanie wartości bJ1H przy założeniu dowolnej wartości początkowego 

prawdopodobieństwa akceptacji rozwiązań gorszych. 

 

2.3.4. ZAKOŃCZENIE PRACY ALGORYTMU 
 

 Równie istotne dla ostatecznego wyniku procedury SA, jak dobór temperatury 

początkowej, jest określenie iteracji, w której należy przerwać działanie algorytmu. 

Takie kryterium stopu stanowi zwykle osiągnięcie założonej wcześniej liczby iteracji 

lub zadowalającej wartości funkcji kosztu dla najlepszego znalezionego rozwiązania. 

Warunek sformułowany według tych zasad jest jednak mało elastyczny i wymaga 

ścisłej, często w praktycznych zastosowaniach niedostępnej, wiedzy na temat 

rozwiązywanego problemu. Alternatywą może być zakończenie pracy algorytmu w 

sytuacji, gdy w trakcie pewnej liczby iteracji nie poprawił on najlepszego uzyskanego 

bJ1H = − ∆duuuln tJ1H.	 (2.17)
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rozwiązania, czy też użycie odpowiedniej metody statystycznej opartej o analizę 

otrzymywanych wartości funkcji kosztu, pozwalającej na wnioskowanie o stopniu 

zaawansowania procedury przeszukiwania. Ostatnią koncepcję cechuje 

uniwersalność i pożądane w kryteriach stopu algorytmów heurystycznych 

nawiązanie do oczekiwanego wyniku ich pracy. Polega ona zwykle na uzyskaniu 

estymatora oczekiwanej wartości globalnego minimum d̂�� i przerwanie pracy 

algorytmu w iteracji ;, gdy różnica pomiędzy nim, a znalezioną najmniejszą 

wartością deJ;H jest nie większa od ustalonego dodatniego y, czyli gdy: 

Najnowszą technikę wykorzystującą strategię tego typu stanowi algorytm 

przedstawiony w pracy [Bartkuté i Sakalauskas, 2009]. W celu uzyskania 

oszacowania wartości d�� stosowany tu estymator oparty o statystykę porządkową 

[David i Nagaraja, 2003]. Algorytm ten stanowi uniwersalne i skuteczne narzędzie 

dla szerokiego zakresu technik optymalizacji stochastycznej. Metoda ta została 

użyta w niniejszej dysertacji jako część procedury szybkiego symulowanego 

wyżarzania. Szczegółowe informacje na temat jej funkcjonowania zostaną 

przedstawione poniżej.  

 Niech zatem {deJ;H, d�J;H, d�J;H,… , dzJ;H} oznacza uporządkowany 

niemalejąco zbiór Z najmniejszych wartości funkcji kosztu, uzyskanych podczas ; 

iteracji algorytmu. W przypadku algorytmu zbieżnego do globalnego minimum 

zachodzi:  

a ciągi d�J;H mogą być użyte do konstrukcji wspomnianego estymatora wartości d�� [Hall, 1982]. Estymator ten wykorzystuje założenie o asymptotycznej 

zbieżności rozkładu statystyki porządkowej do rozkładu Weibulla i ma w iteracji ; 

ogólną postać: 

|deJ;H − d̂��| ≤ y.	 (2.18)

lim}→~ d�J;H = d��			dla każdego		� ∈ ℕ, (2.19)
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Występujący w powyższej zależności parametr � jest określany mianem 

współczynnika homogeniczności funkcji kosztu ℎ wokół jej minimum. Przy 

dodatkowych założeniach w praktyce obliczeniowej można przyjąć � = 2 

[Zhigljavsky i Žilinskas, 2008]. Przedział ufności dla minimum funkcji kosztu, przy 

założonym poziomie istotności R ∈ J0,1H, ma postać  

W pracy [Bartkuté i Sakalauskas, 2009] sugeruje się by zamiast estymatora 

punktowego (2.20) użyć przedziału ufności (2.21) i przerwać pracę algorytmu gdy 

szerokość przedziału ufności jest mniejsza od wspomnianej już wcześniej, założonej 

wartości y. Ta idea, w zmodyfikowanej, dostosowanej do rozważanego problemu 

postaci, zostanie wykorzystana w procedurze będącej przedmiotem niniejszej pracy.  

 

2.3.5. ALGORYTMY RÓWNOLEGŁE 
 

Procedura symulowanego wyżarzania może zostać w łatwy sposób 

zrównoleglona, bądź to w zakresie niezbędnych obliczeń, jak i samego schematu 

wyznaczania kolejnych rozwiązań. Chociaż zrównoleglenie algorytmu SA nie jest 

ideą nową i rozważane było już kilka lat po jego opracowaniu [Azencott, 1992], to 

niezmiennie konieczne jest dostosowywanie jego charakteru do poszczególnych 

zadań aplikacyjnych [Alba, 2005]. Obecnie przydatność równoległego algorytmu 

symulowanego wyżarzania (ang. Parallel Simulated Annealing, w skrócie: PSA) 

sukcesywnie wzrasta wraz z powszechnym dostępem do systemów wyposażonych 

w wielordzeniowe procesory, a także karty graficzne zawierające setki 

dedykowanych jednostek przetwarzających. Jego realizacji dokonuje się wtedy 

korzystając ze zbioru współpracujących ze sobą wątków w modelu pamięci dzielonej 

[Czech, 2010]. Algorytm równoległy zrealizowany w takim właśnie modelu będzie 

d̂��J;H	=	deJ;H − 2]� − 1Z JdzJ;H − deJ;HH. (2.20)

�deJ;H − -1 − J1 − RH�/z/�/B1 − J1 − J1 − RH�/zH�/B JdzJ;H − deJ;HH, deJ;H�. (2.21)
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rozpatrywany w niniejszej pracy. 

W literaturze przedmiotu rozważa się zwykle następujące odmiany 

równoległego symulowanego wyżarzania [Aydin i Yig̃it, 2005]: 

a) algorytm ze zrównolegleniem danych (ang. parallelism by data), 

b) algorytm z wieloma niezależnymi wątkami (ang. multiple independent runs), 

c) algorytm z równoległą generacją rozwiązań sąsiednich (ang. parallel moves), 

d) algorytm z hybrydową strategią zrównoleglenia (ang. hybrid parallelism). 

 W pierwszym przypadku (a) zrównolegleniu podlegają obliczenia inherentnie 

związane z dostępnymi danymi, na przykład wyznaczanie funkcji kosztu. Nie 

powoduje to żadnych zmian w ogólnej, sekwencyjnej strukturze procedury 

symulowanego wyżarzania. Algorytm PSA oparty o wiele, niezależnie 

funkcjonujących wątków (b), operuje kilkoma łańcuchami kolejno generowanych 

rozwiązań, zgodnie z regułami symulowanego wyżarzania. Podczas tak 

przeprowadzonej procedury PSA może dochodzić również do wymiany rozwiązań i 

ich uzgadniania pomiędzy poszczególnymi wątkami. W przypadku strategii z 

równoległą generacją rozwiązań sąsiednich (c), rozwijany jest jeden łańcuch 

rozwiązań, natomiast w indywidualnych iteracjach rozwiązania sąsiednie są 

generowane równocześnie przez kilka wątków. Pozwala to na bardziej intensywne 

przeszukiwanie otoczenia aktualnie rozważanego punktu w przestrzeni rozwiązań 

dopuszczalnych. I wreszcie, hybrydowa strategia zrównoleglenie (d) polega na 

użyciu dodatkowo innej heurystyki, zwykle na poziomie ustalenia rozwiązania 

bieżącego. Szczególnie często stosuje się tu algorytm ewolucyjny [Aydin i Fogarty, 

2004]. 

Niezależnie od użytego wariantu PSA, naturalnym rozwiązaniem jest 

skojarzenie jednego wątku symulowanego wyżarzania z pojedynczą jednostką 

przetwarzającą, co pozwala na efektywne obliczenie funkcji celu dla każdego z 

wątków. Istnieją jednak również przesłanki uzasadniające użycie algorytmów PSA 

także w przypadku, gdy liczba wątków przekracza liczebność dostępnych jednostek 

obliczeniowych (a nawet w skrajnym przypadku, gdy dostępna jest pojedyncza 
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jednostka). Efektywność takiego rozwiązania wynika z synergii, jaka występuje w 

procesie równoległego przeszukiwania realizowanego w ramach metod inteligencji 

zbiorowej [Mumford, 2009]. W algorytmie opracowanym w ramach niniejszej 

dysertacji przyjęty będzie wariant z równoległą generacją rozwiązań sąsiednich, przy 

założeniu, że liczba wątków SA jest równa liczbie dostępnych jednostek 

przetwarzających. Założenie to nie stanowi jednak conditio sine qua non, a jedynie 

pozwala na efektywne przeprowadzenie eksperymentalnej ewaluacji rozpatrywanej 

tu procedury.  
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3.  PROCEDURA REDUKCJI WYMIARU 
I LICZNOŚCI PRÓBY 

Opracowany w ramach niniejszej pracy algorytm składa się z dwóch 

składników funkcjonalnych: procedury redukcji wymiaru oraz techniki pozwalającej 

na zmniejszenie liczności próby. Są one realizowane sekwencyjnie, czyli najpierw 

przeprowadzana jest redukcja wymiaru, a następnie wdrażana procedura redukcji 

liczności próby. Taki sposób postępowania wynika z zależności drugiego z 

komponentów algorytmu od wyników uzyskanych w fazie pierwszej. Redukcja 

liczności próby jest opcjonalna, a jej stosowanie powinno być uzależnione od 

uwarunkowań rozważanego zadania oraz struktury analizowanego zbioru. 

Szczegółowy opis obu procedur przedstawiony zostanie poniżej, zachowując 

wymieniony porządek operacji, a także odnosząc się przy tym do terminologii 

wprowadzonej w poprzednich rozdziałach niniejszej dysertacji.  

3.1.  PROCEDURA REDUKCJA WYMIARU 

Celem opracowanego algorytmu będzie zmniejszenie wymiarowości 

elementów zbioru danych, reprezentowanego przez macierz � o formie uściślonej 

wyrażeniem (1.1), a zatem o wymiarze �× �, gdzie � reprezentuje liczność tego 

zbioru, a � – wymiar jego elementów. W konsekwencji zredukowana postać tego 

zbioru reprezentowana jest przez macierz danych � o wymiarze � ×� – gdzie � 

stanowi zadaną zredukowaną wymiarowość elementów, odpowiednio mniejszą od �. Schemat funkcjonalny prezentowanego algorytmu pokazano na rysunku 3.1. 
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Rysunek 3.1. Schemat funkcjonalny algorytmu redukcji wymiaru 
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 Ważniejsze elementy algorytmu przedstawionego na rysunku 3.1 zostały 

dodatkowo oznaczone symbolami (od ❶ do ❽) i zostaną dokładniej omówione w 

dalszej części niniejszego rozdziału. 

 Opracowana procedura redukcji wymiaru opiera się o liniową transformację  

� = � ∙ �	, (3.1) 

przy czym macierz transformacji � można rozpisać w postaci: 

� = �6�� 6�� … 6��6�� 6�� … 6��⋮ ⋮ ⋮6�� 6�� … 6���. (3.2) 

Dla potrzeb notacji stosowanej w algorytmie symulowanego wyżarzania jej 

elementy zapisane zostaną w postaci wektora wierszowego 

[6��	,	6��, … , 6��, 6��	,	6��, … , 6�� , 		…		 , 6��	,	6��, … , 6��], (3.3) 

który reprezentuje rozwiązanie bieżące cJ;H ∈ ℝ	�∙� w iteracji ;. W celu generacji 

rozwiązań sąsiednich, użyto strategii bazującej o wielowymiarowy generator 

rozkładu Cauchy’ego (wzory (2.14) i (2.15)). Ocena jakości uzyskanego rozwiązania 

odbywa się z użyciem funkcji kosztu ℎ, którą stanowi funkcja surowego stresu SX 

dana wyrażeniem (2.10), gdzie elementy macierzy � wyznaczane są na podstawie 

równania (3.1). Badana była również alternatywna możliwość użycia do tego celu 

funkcji stresu Sammona (2.9).  

 Opracowana procedura wymaga na wstępie – w kroku ❶ – określenia 

podstawowych parametrów pracy. Są nimi: wymiar przestrzeni zredukowanej �, 

współczynnik określający pośrednio maksymalną dopuszczalną szerokość przedziału 

ufności y� dla potrzeb kryterium zatrzymania pracy algorytmu opartego o 

statystykę porządkową, liczba wątków przetwarzających procedury szybkiego 

symulowanego wyżarzania �B�zC��, początkowy współczynnik skali (długość kroku) 

dla wielowymiarowego generatora Cauchy’ego bD<��C	, a także prawdopodobieństwo 

akceptacji gorszego rozwiązania tJ1H	w pierwszej iteracji algorytmu FSA. 



3. PROCEDURA REDUKCJI WYMIARU I LICZNOŚCI PRÓBY 35 

 

Rozpoczęcie pracy algorytmu wymaga ponadto – w kroku ❷ – 

wygenerowania rozwiązania początkowego cJ0H. W tym celu realizowana jest 

procedura wyboru cech [Pal i Mitra, 2004], której przebieg został nakreślony w 

poprzednim rozdziale. Ustala się przy tym ; = � − � co w konsekwencji przeważnie 

prowadzi do uzyskania � skupień, zawierających cechy do siebie podobne. W 

wyniku działania opisywanej procedury otrzymuje się pomocniczy wektor 7 ∈ ℝ	�, 

którego poszczególne współrzędne charakteryzują numer skupienia, do którego 

zaliczona została owa współrzędna z przestrzeni pierwotnej, a także wektor 7z ∈ ℝ	� o wartościach binarnych 7zJQH ∈ {0,1}	dla Q = 1, 2, … , �, określający czy 

dana cecha została wybrana jako reprezentant skupienia do którego należy, czemu 

odpowiada 7zJQH = 1, czy też nie – w tym przypadku 7zJQH = 0. Wektory 

pomocnicze 7 i 7z  mogą być użyte w opisywanym algorytmie generowania 

rozwiązania początkowego w dwojaki sposób: 

I) każda z � cech rozwiązania początkowego stanowi kombinację liniową cech 

przypisanych do jednego z � skupień – do określenia postaci macierzy � 

używa się wówczas następującej reguły  

�	6�� = 1,	gdy	7JQH = �6�� = 0,	gdy	7JQH ≠ ��     dla 	Q = 1, 2, … , �, � = 1, 2, … ,�; (3.4)

II) każda z � cech rozwiązania początkowego jest dana wprost jako cecha 

reprezentatywna dla jednego z � skupień – do określenia postaci macierzy � 

używa się wtedy formuły  

�	6�� = 1,	gdy	7zJQH = 1	 ∧ 	7JQH = �6�� = 0,	gdy	7zJQH = 0 �     dla 	Q = 1, 2, … , �, � = 1, 2, … ,�. (3.5)

Możliwość zastosowania obu wariantów generacji rozwiązania początkowego – 

pierwszego, zwanego w skrócie kombinacją liniową cech oraz drugiego, określanego 

dalej mianem wyboru cech – będzie przedmiotem szczegółowych badań 

eksperymentalnych związanych z opracowanym algorytmem redukcji wymiaru, 

opisanych w rozdziale 4.  
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 Po otrzymaniu rozwiązania początkowego, w celu realizacji algorytmu 

symulowanego wyżarzania, należy ustalić temperaturę bJ1H w pierwszej jego iteracji 

(krok ❸). W tym celu posłużono się przedstawioną w poprzednim rozdziale techniką, 

pozwalającą na początku pracy algorytmu uzyskać założoną początkową wartość 

prawdopodobieństwa akceptacji rozwiązania gorszego tJ1H. W przypadku użytego 

algorytmu generacji rozwiązań sąsiednich, nie jest wskazane bezpośrednie użycie 

wprost relacji wynikającej z wyrażenia (2.16). Jak wspomniano w poprzednim 

rozdziale, wynika to z zależności formuły generowania rozwiązania sąsiedniego od 

temperatury wyżarzania. Aby ominąć tę niedogodność, wprowadzono dodatkowy 

współczynnik bD<��C , stanowiący parametr rozkładu Cauchy’ego w pierwszej iteracji 

algorytmu FSA (określany również mianem początkowej długości kroku), a także 

zastosowano skalowanie temperatury występującej w rozkładzie generującym. 

Współczynnik bD<��C używany jest w rezultacie w kroku ❸ jako parametr generatora 

liczb losowych, w celu przeprowadzenia zbioru iteracji pilotażowych (domyślnie 

liczność tego zbioru przyjmuje się jako 100). Iteracje te polegają na generacji 

stosownej liczby przejść z cJ0H	do gorszego, w sensie użytego wskaźnika kosztu, 

rozwiązania sąsiedniego cJ1H i określeniu wartości średniej różnicy kosztu ∆duuu 
między cJ1H a cJ0H. Wartość ta jest podstawiana do wzoru (2.17) z którego oblicza 

się temperaturę początkową  

Ponadto, aby uzyskać zadany kształt rozkładu generującego, w pierwszej iteracji 

algorytmu FSA oblicza się dodatkowy współczynnik skalujący: 

W konsekwencji, w pierwszej iteracji właściwego algorytmu, dla celów generacji 

rozwiązania sąsiedniego, używa się przeskalowanej temperatury bJ1H/dBC� (czyli bD<��C), a w regule Metropolisa – wprost wartości bJ1H. Podobne przeskalowanie 

wykonywane jest w fazie generacji rozwiązań sąsiednich w każdej kolejnej iteracji 

bJ1H = − ∆duuuln tJ1H.	 (3.6)

dBC� = − ∆duuuln tJ1H	bD<��C .	 (3.7)
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algorytmu FSA. Dzięki tego typu operacji zyskuje się możliwość ustalenia 

początkowego prawdopodobieństwa akceptacji rozwiązania gorszego, 

determinowaną przez współczynnik tJ1H, z zachowaniem dodatkowej możliwości 

określenia – poprzez zadanie wartości bD<��C – parametru początkowego rozrzutu 

wartości uzyskiwanych z generatora liczb pseudolosowych. 

 Wszystkie iteracje algorytmu szybkiego symulowanego wyżarzania zostały 

zrównoleglone z użyciem strategii z równoległą generacją rozwiązań sąsiednich, 

należącej do typu (c) procedur PSA, wyszczególnionego w części 2.3.5 niniejszej 

pracy. Zatem każdy z �B�zC�� wątków tworzy w kroku ❹ sąsiednie rozwiązanie do 

wyznaczonego w poprzedniej iteracji rozwiązania bieżącego cJ; − 1H. Odbywa się 

to z wykorzystaniem generatora liczb losowych o wielowymiarowym rozkładzie 

Cauchy’ego. W przypadku wszystkich wątków, temperatura wyżarzania jest 

identyczna i równa bJ;H/dBC�. Ponadto każdy z wątków realizuje – w kroku ❺ – 

procedurę reguły Metropolisa, akceptując bądź odrzucając uzyskane przez siebie 

rozwiązanie sąsiednie.  

 Kolejne dwa kroki algorytmu – oznaczone symbolem ❻ – są realizowane 

sekwencyjnie. Najpierw ustalane jest rozwiązanie bieżące dla algorytmu 

symulowanego wyżarzania. Procedurę realizującą to zadanie ilustruje rysunek 3.2. 

Polega ona na wybraniu, jako rozwiązanie aktualne bądź to najlepszego z rozwiązań 

lepszych od ustalonego w poprzedniej iteracji uzyskanych przez poszczególne wątki, 

bądź – jeśli takie rozwiązanie nie istnieje – losowe wybranie jednego z rozwiązań 

gorszych. Tak ustalone rozwiązanie bieżące zostaje, wraz z temperaturą 

aktualizowaną również w kroku ❻ zgodnie ze wzorem (2.13), użyte w kolejnej 

iteracji algorytmu FSA jako rozwiązanie aktualne. Tego typu strategię można 

zaklasyfikować do metod przetwarzania równoległego opartych o dekompozycję 

spekulatywną [Grama et al., 2004]. 
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Rysunek 3.2. Wybór rozwiązania aktualnego w opracowanym wariancie FSA (krok ❻) 

 Ostatnim krokiem – oznaczonym jako ❼ – realizowanym w ramach 

pojedynczej iteracji opracowanego algorytmu jest sprawdzenie kryterium 

zatrzymania pracy procedury. W tym celu wyznaczany jest przedział ufności dla 

wartości minimum funkcji kosztu, dany wzorem (2.21). Rząd statystyki porządkowej Z wykorzystanej w celu przeprowadzenia estymacji przedziałowej ustalono jako 20, 

zgodnie z praktyką przyjętą w artykule [Bartkuté i Sakalauskas, 2009]. Jako poziom 

istotności R dla sporządzonego według wzoru (2.21) przedziału ufności 

przyjmowana jest jedna z typowych w estymacji przedziałowej wartości 0,99 

[Hryniewicz, 2004]. Szerokość przedziału ufności jest porównywana z wartością 

progową y wyznaczaną w każdej iteracji według wzoru 

Ostatecznie, procedura symulowanego wyżarzania ulega przerwaniu gdy  

gdzie – nawiązując do informacji przedstawionych w poprzednim rozdziale –{deJkH, d�JkH,… , d�JkH}, przy czym deJkH ≤ d�JkH… ≤ 	 d�JkH, oznacza zbiór Z 

y = 10U��deJ;H.	 (3.8)

-1 − J1 − RH�/�/�/B1 − J1 − J1 − RH�/�H�/B Jd�JkH − deJkHH > y	, (3.9)
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najmniejszych wartości funkcji kosztu uzyskanych w toku iteracji ;, R reprezentuje 

zadany poziom ufności, natomiast � – współczynnik homogeniczności funkcji kosztu 

wokół jej minimum. Uzyskiwanie wartości progowej y na podstawie wzoru (3.8) 

pozwala na dostosowanie tak zdefiniowanego kryterium do struktury konkretnie 

rozważanego zbioru danych. Czułość powyższej procedury może być regulowana 

poprzez ustawienie wartości wykładnika y� ∈ ℕ, stanowiącego jeden z ustalanych 

arbitralnie parametrów opracowanej procedury redukcji wymiaru. 

 Po zakończeniu pracy algorytmu równoległego symulowanego wyżarzania –

krok ❽ – otrzymuje się zarówno macierz � zredukowanego zbioru danych, jak i 

ostateczną postać macierzy transformacji �. Przede wszystkim umożliwia ona 

redukcję wymiaru dla danych pozyskiwanych z tego samego źródła, spoza zbioru �. 

Tego typu operację należy przeprowadzić na przykład dla zagadnienia klasyfikacji, 

gdzie postać macierzy transformacji ustala się na podstawie redukcji wymiaru zbioru 

uczącego (czyli przyjmując � = �Bz���). Służy ona następnie do uzyskania 

zredukowanej postaci danych testowych. Dla celów szczegółowej analizy 

otrzymanego wyniku, jako rezultat działania algorytmu otrzymuje się również liczbę 

wykonanych iteracji ;DB9�, a także minimalną uzyskaną wartość funkcji kosztu deJ;DB9�H.  
 Warto na koniec zauważyć, że charakter przedstawionej tu procedury redukcji 

wymiaru umożliwia wyznaczenie „wkładu” jaki wnoszą do ostatecznej wartości de-;DB9�/ poszczególne elementy zbioru �. Fakt ten będzie wykorzystany w 

procedurze redukcji liczności próby, która zostanie omówiona w dalszej części 

niniejszej dysertacji. 

3.2.  PROCEDURA REDUKCJI LICZNOŚCI PRÓBY 

 W przypadku przedstawionej powyżej procedury redukcji wymiaru, niektóre 

elementy próby mogą ulec niepożądanemu przesunięciu względem pozostałych. W 
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rezultacie, mogą one zauważalnie pogarszać wynik procedur eksploracyjnej analizy 

danych prowadzonych w zredukowanej przestrzeni ℝ�. Miarą deformacji położenia, 

jakiej w wyniku transformacji (3.1) ulega pojedynczy element próby ��, względem 

pozostałych, jest odpowiadająca mu wartość stresu deJ;DB9�H	wyznaczona dla tego 

punktu (ang. stress per point) [Borg i Groenen, 2005]. W przypadku surowego stresu 

wyraża się ona wzorem:  

natomiast dla stresu Sammona przyjmuje postać 

Wartości de-;DB9�/� dla poszczególnych elementów zbioru można wykorzystać 

w celu konstrukcji zestawu wag, określających adekwatność ich położenia w 

przestrzeni zredukowanej.  

 Niech zatem �� reprezentuje nieujemną wagę skojarzoną z elementem ��. 
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wyznacza się ją według następującego 

wzoru:  

Przeprowadzona we wzorze (3.12) normalizacja gwarantuje, że spełniony jest 

warunek  

Wagi w takiej postaci zawierają informację o stopniu, w jakim dany element próby 

zmienił swe relatywne położenie względem pozostałych, przy czym im większa waga 

de-;DB9�/� = SXJ�H� =,-��� − R��J�H/�,
�0����

 (3.10)

de-;DB9�/� = SVJ�H� = 1∑ ∑ ����0�T�U��0� ,-��� − R��J�H/����

�0����

. (3.11)

�� = �		de-;DB9�/�U�∑ 	de-;DB9�/�U��0� 	. (3.12)

� =,��
�0� 	. (3.13)



3. PROCEDURA REDUKCJI WYMIARU I LICZNOŚCI PRÓBY 41 

 

tym jego położenie jest relatywnie bardziej adekwatne i powinien on stać się 

istotniejszy w toku procedur eksploracyjnej analizy danych realizowanych w 

przestrzeni o zredukowanym wymiarze.  

 Wagi których wartości wyznaczane są na podstawie powyższych wzorów 

mogą być wykorzystane dla potrzeb dalszych procedur analizy danych. Pozwalają 

one również na realizację następującej metody redukcji liczności próby. Otóż, ze 

zredukowanego zbioru danych � można usunąć te �C� elementów, dla których 

przyporządkowane im wagi spełniają warunek �� < �, przy założonym � > 0. 

Intuicyjnie uzasadnione jest � = 1. Biorąc bowiem pod uwagę wzór (3.13), oznacza 

to usunięcie elementów odpowiadających wartościom �� mniejszym od średniej. 

Powyższą procedurę redukcji liczności próby zobrazowano na rysunku 3.3. Konkludując, 

połączenie metod z podrozdziałów 3.1 i 3.2 pozwala na otrzymanie zbioru o 

zredukowanych jednocześnie: wymiarze i liczności próby � = [��, ��, … , �U��], z 

implikowanym wartościami parametrów � i � stopniem kompresji.  

 

Rysunek 3.3. Schemat funkcjonalny opracowanej procedury redukcji liczności próby 
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3.3.  UWAGI PRAKTYCZNE 

 W przypadku prezentowanej w niniejszym rozdziale procedury redukcji 

wymiaru i liczności próby starano się ograniczyć liczbę parametrów, których 

arbitralny dobór w przypadku algorytmów heurystycznych jest zawsze istotnym 

problemem aplikacyjnym [Biratari, 2009]. Równocześnie uwarunkowania zagadnień 

analizy danych, którym będzie służyć niniejsza procedura powodują, iż z 

praktycznego punktu widzenia korzystne jest wskazanie dla każdego z nich 

konkretnych wartości owych parametrów oraz analiza wpływu ich ewentualnych 

zmian.  

 Do najważniejszych z arbitralnie ustalanych parametrów należy wymiar 

przestrzeni zredukowanej �. Można go wstępnie określić z użyciem jednej z technik 

estymacji wymiaru ukrytego [Camastra, 2003], bądź przyjąć wartość wynikającą z 

innych uwarunkowań, na przykład � = 2 lub � = 3 dla umożliwienia dogodnej 

wizualizacji badanego zbioru. Warto przy tym zauważyć, że zastosowana procedura 

generacji rozwiązania początkowego z ustalonym parametrem ; = � − �, tworzy 

rozwiązanie, które nie zawsze posiada wymiarowość tożsamą z założoną (co 

wspomniano w poprzednim rozdziale pracy). W rzadkich praktycznych przypadkach 

uzyskiwane � okazuje się bowiem mniejsze od ustalonego. Jeżeli żądana jest ściśle 

określona wymiarowość zbioru zredukowanego, należy bądź to dostosować 

parametr ; powtarzając algorytm wyboru cech z odpowiednio zmodyfikowaną jego 

wartością, bądź użyć rozwiązania początkowego wygenerowanego losowo o 

zadanym wymiarze przestrzeni zredukowanej.  

 Zaprojektowane kryterium zatrzymania pracy algorytmu oparte jest o 

porównanie szerokości przedziału ufności dla wartości minimum funkcji kosztu 

(2.21) z ustaloną zgodnie ze wzorem (3.8) wartością progową y. Użycie w tym 

kryterium względnego odniesienia do najlepszego uzyskanego w toku algorytmu 

FSA rozwiązania, pozwala na zdefiniowanie bardziej uniwersalnych wskazówek, 

dotyczących wystarczającej w praktyce dokładności algorytmu FSA kontrolowanej 
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poprzez wartość y� implikującej parametr y. W zagadnieniach, w których pojawia 

się dodatkowy czynnik czasowy związany z ograniczoną dostępnością zasobów 

sprzętowych, możliwe jest zdefiniowanie dodatkowego kryterium zatrzymania pracy 

algorytmu określającego maksymalny czas realizowanych obliczeń. 

 Proces analizy danych powinno poprzedzić wstępne ich przetwarzanie, 

obejmujące uzupełnienie lub usunięcie elementów o brakujących wartościach cech. 

Ponadto, zarówno dla celów opracowanego tu algorytmu jak i procedur analizy 

danych dla których jest on dedykowany, warto przeprowadzić odpowiednią 

procedurę normalizacyjną [Pyle, 1999]. W praktyce za wystarczającą można uznać 

standaryzację współrzędnych: 

gdzie �¡w  oznacza średnią arytmetyczną cechy ��, natomiast vJ��H estymator jej 

odchylenia standardowego. Powyższe powoduje, że zmienne są podobnie 

przeskalowane, co w rezultacie ujednolica wkład ich wartości do ostatecznej 

wartości użytej metryki odległości. Ułatwia to dodatkowo intuicyjne wnioskowanie 

dotyczące doboru początkowej długości kroku bD<��C. Badania nad odpowiednimi 

wartościami tego parametru, a także właściwym początkowym 

prawdopodobieństwem akceptacji rozwiązania gorszego były przedmiotem 

eksperymentów numerycznych przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy. Ich 

wyniki zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale dysertacji.  

3.4.  ZASTOSOWANIA 

 Użytkowanie każdego algorytmu komputerowego powinno być nieodłącznie 

związane z posiadaniem wiedzy dotyczącej jego własności i ograniczeń. W 

przypadku opisywanej tu procedury należy wziąć pod uwagę przede wszystkim 

istotną złożoność obliczeniową związaną z obliczeniem wartości funkcji kosztu. W 

praktyce czas obliczeń związanych z algorytmem równoległego symulowanego 

��� = ��� − �¡wvJ��H ,			Q = 1, 2, … , �,			� = 1,2, … ,�, (3.14)
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wyżarzania rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem liczności próby. Przykład tej 

zależności dla problemu redukcji wymiaru z przestrzeni o � = 18 do przestrzeni o � = 5 i 2000 iteracji algorytmu FSA przedstawiono na rysunku 3.4.  
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Rysunek 3.4. Czas realizacji zadanej liczby iteracji algorytmu FSA przy zwiększającej się liczności 
elementów zbioru 

 Zatem pomimo tego, że algorytm heurystyczny stanowi jedyną dostępną w 

praktyce metodę minimalizacji funkcji stresu SV lub SX dla zbiorów o wysokiej 

wymiarowości i liczności, to jednak jego stosowanie powinno się ograniczać do tych 

przypadków, które są w praktyce obliczeniowo osiągalne. Wynika stąd również 

kolejny wniosek o charakterze aplikacyjnym. Chociaż liczba wątków symulowanego 

wyżarzania �B�zC�� może być ustalana dowolnie, to jednak wskazane jest jej 

utożsamianie z dostępną liczbą jednostek przetwarzających �<9zC. Pozwala to 

bowiem na sprawne równoległe wyznaczanie wartości funkcji kosztu przez 

poszczególne wątki. 

� 

][¤] 
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 Warto również nadmienić, że algorytm przedstawiony w niniejszej pracy ze 

względu na swój uniwersalny charakter może być zastosowany dla szerokiej klasy 

problemów analizy danych. Jego użycie może również obejmować szerokie 

spektrum stosowanej w tym celu metodyki. Szczególnie polecane jest zastosowanie 

zaproponowanej procedury do narzędzi o wszechstronnych możliwościach 

aplikacyjnych, takich jak wspomniane w poprzednim rozdziale statystyczne 

estymatory jądrowe. Uogólnienie postaci estymatora tego typu w przestrzeni 

zredukowanej, poprzez uwzględnienie nieujemnych wag �� dla Q = 1, 2, … ,�, 

można zrealizować w sposób zaprezentowany wcześniej w pracy [Kulczycki i 

Kowalski, 2011], to znaczy według wzoru:  

Tego typu koncepcja pozwala nie tylko na redukcję liczności próby (elementom 

usuniętym przypisuje się �� = 0) ale również alternatywnie – poprawienie jakości 

estymacji w przestrzeni zredukowanej bez eliminacji jakiegokolwiek elementu ze 

zbioru pierwotnego. W przypadku pierwszego z omawianych wariantów należy 

ponadto zadbać o to by wagi, po usunięciu części elementów znormalizować dla 

spełnienia warunku (3.13).  

 Uogólnioną postać estymatora daną wzorem (3.15) stosuje się w procedurze 

wykrywania elementów odosobnionych w celu konstrukcji próby MNJ¥�H,	dla Q = 1, 2, … ,�, a także obliczenia wartości statystyki MNJ¥LH. Podobnie w przypadku 

algorytmu analizy skupień, opisanego w rozdziale 2, wartości wag należy uwzględnić 

przy wyznaczaniu estymatora gradientu ∇MN. W procedurze klasyfikacji zdefiniowanej 

z użyciem estymatorów jądrowych, uogólniona postać (3.15) znajduje natomiast 

zastosowanie podczas wyznaczania wartości MN�J¥LH dla każdej ze zredukowanych 

prób wzorcowych.  

 Wymienione aplikacje niniejszej koncepcji nie wyczerpują wszystkich jej 

możliwości. Wagi otrzymane według przedstawionej w niniejszej dysertacji 

procedury można bowiem również przyjąć w przypadku zmodyfikowanych 

MNJ¥H = 1ℎ� ∑ ���0� ,��	F =¥ − ¥�ℎ ?	 .
�0�  (3.15)
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klasycznych algorytmów analizy danych, takich jak ważony algorytm k-średnich 

[Kerdprasop et al., 2005], czy też ważona technika k-najbliższych sąsiadów [Parvin et 

al., 2010]. W pierwszym przypadku wagi zostają włączone w procedurę wyznaczania 

środków ciężkości klastrów. Położenie środka klastra ¦�, oznaczane przez ¤� = [¤��, ¤��, … , ¤��]�, jest aktualizowane w każdej iteracji gdy ∑ 	��§�∈¨r ≠ 0, 

według wzoru: 

dla � = 1, 2, … ,�. W procedurze k-najbliższych sąsiadów natomiast, każda z 

odległości od sąsiadów danego elementu znajdujących się w zbiorze uczącym jest 

skalowana z użyciem stosownej wagi.  

 Interesującym zagadnieniem jest także określenie sposobu wykorzystania dla 

celów procedur analizy danych zredukowanej pod względem wymiaru i liczności 

postaci dostępnego zbioru danych reprezentowanej przez wprowadzoną macierz �. 

W przypadku klasyfikacji stanowi ona zredukowany zbiór elementów wzorcowych �Bz���, który wraz z macierzą transformacji � pozwala na szybszą, i często również 

skuteczniejszą, klasyfikację elementów zbioru testującego. W zagadnieniach analizy 

skupień i wykrywania elementów nietypowych, elementy usunięte stanowią 

integralną część próby, dla której przeprowadzana jest nienadzorowana procedura 

analizy danych. W przypadku opracowanego tu algorytmu, wyniki redukcji liczności 

próby zależą od realizowanej transformacji. Nie można zatem uznać usuniętych 

elementów za generalnie nieadekwatne podczas dalszych procedur klasteryzacji lub 

wykrywania elementów nietypowych, gdyż ich nieadekwatność może być skutkiem 

jedynie owej transformacji. W późniejszych rozważaniach elementy te będą zatem 

brane pod uwagę, aczkolwiek ich wpływ na przebieg wspomnianych technik będzie 

pomniejszony. Równocześnie zyskuje się tu pożądane przyspieszenie obliczeń 

wynikające z nieuwzględnienia w nich elementów o zerowych wagach. Alternatywą 

dla przedstawionego tu sposobu postępowania może być wyznaczenie wyników 

¤�� = 1∑ 	��§�∈¨r , 	�� 	¥��§�∈¨r  (3.16) 
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analizy skupień i wykrywania elementów nietypowych jedynie dla elementów 

zbioru zredukowanego �, a następnie określenie ich dla elementów usuniętych 

poprzez wnioskowanie oparte o metodę najbliższego sąsiada.  

 Kolejny rozdział niniejszej dysertacji poświęcony będzie eksperymentalnej 

weryfikacji opracowanej tu procedury. Poza wynikami dotyczącymi ogólnych cech 

algorytmu, zostaną również przedstawione rezultaty badań porównawczych, 

przeprowadzonych w odniesieniu do istniejących procedur o podobnej strukturze i 

charakterze.  



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 48 

 

4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 

Implementacja opracowanej procedury może zostać przeprowadzona 

z użyciem dowolnego środowiska programistycznego. Szczególnie wskazane są 

jednak te, które pozwalają na wykorzystanie wielu jednostek przetwarzających, np. 

architektura CUDA umożliwiająca zastosowanie procesorów kart graficznych 

[Sanders i Kandrot, 2010], OpenMP pozwalające na efektywne przetwarzanie 

wieloprocesorowe [Chapman et al., 2007] lub interfejs MPI ułatwiający między 

innymi tworzenie aplikacji rozproszonych dedykowanych dla klastrów 

obliczeniowych [Karniadakis i Kirby, 2003]. W toku badań przeprowadzonych w 

ramach niniejszej dysertacji dokonano implementacji z użyciem biblioteki OpenMP 

[OpenMP, 2011], z efektywną realizacją obliczeń algebraicznych poprzez 

wykorzystanie pakietu LAPACK zawartego w oprogramowaniu Math Kernel Library 

firmy Intel oraz dedykowanym kompilatorem tej właśnie firmy [Intel, 2011]. 

Skorzystanie ze wzmiankowanych narzędzi umożliwia stworzenie efektywnej 

implementacji, której zastosowanie nie ogranicza się do użycia jedynie w ramach 

specjalizowanej infrastruktury naukowej, ale także ogólnodostępnych 

wielordzeniowych komputerów osobistych. 

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne obejmowały analizę kluczowych 

aspektów funkcjonalnych zaprojektowanego algorytmu, a zwłaszcza uzależnienia 

jego skuteczności od wartości dostępnych parametrów. Ponadto przeanalizowano 

również jakość przeprowadzonej z jego użyciem redukcji wymiaru i liczności próby, 

w odniesieniu do rezultatów podobnych operacji realizowanych z użyciem 

alternatywnych, istniejących już rozwiązań. Szczegółowy opis zbiorów testowych, 

procedur eksperymentalnych i uzyskanych w ich ramach wyników będzie 



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 49 

 

przedmiotem dalszej części tego rozdziału.  

Przeprowadzone obliczenia wykonane zostały z użyciem zasobów 

komputerowych Instytutu Badań Systemowych PAN oraz Instytutu Informatyki 

Politechniki Krakowskiej. 

4.1.  ZBIORY TESTOWE I PROCEDURA 

EKSPERYMENTALNA 

W ramach niniejszej dysertacji zostaną przedstawione wyniki ewaluacji 

rozpatrywanych algorytmów z użyciem 10 zbiorów testowych. Ich zastosowanie 

pozwala na realizację szerokiego spektrum testów obejmujących różnorodne 

problemy eksploracyjnej analizy danych. Wśród uwzględnionych zbiorów pięć, 

oznaczonych W1-W5, stanowią znane z literatury przedmiotu zbiory testowe 

pozyskane głównie z repozytorium Machine Learning Repository utrzymywanego 

przez Center for Machine Learning and Intelligent Systems, University of California 

Irvine na stronie [UCI ML Repository, 2011]. Pozostałe pięć, oznaczone R1-R5, ma 

charakter pseudolosowy. Szersze omówienie struktury danych, ich pochodzenia i 

charakterystyk przedstawiono poniżej. 

 

Zbiory W1-W5 

 Zbiory W1, W2, W3, W4 i W5 zostały pozyskane z dostępnych repozytoriów 

danych oraz wyników badań własnych. Mają one częste zastosowanie w ocenie 

procedur analizy danych, będąc tu traktowane jako wskaźniki wzorcowe ich 

skuteczności (ang. benchmark). Każdy z omawianych zbiorów, poza zestawem 

wartości cech, zawiera etykiety klas do których przypisane są poszczególne 

elementy. 

 Zbiory W1-W4 pochodzą z repozytorium [UCI ML Repository, 2011]. Pierwszy 

z nich, zbiór glass oznaczony jako W1, zawiera wyniki analizy chemicznej próbek 

szkła i ich identyfikacji wizualnej. Każda z 6 dostępnych etykiet klas dla danego 
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elementu określa jeden z typów szkła jaki on reprezentuje (podane na podstawie 

stosownej wiedzy eksperckiej), natomiast 9 atrybutów definiuje zmierzone 

własności fizykochemiczne próbek. Problemy analizy, w szczególności zadania 

klasyfikacji i klasteryzacji próbek szkła zawartych w zbiorze glass, są uznawane w 

praktyce za trudne do realizacji, ze względu na niewielką separację klas, przez co 

uzyskiwane wskaźniki skuteczności tego typu procedur osiągają zwykle niskie 

wartości [Ishibuchi et al., 2001].  

 Zbiór W2 (wine) reprezentuje wyniki analizy próbek win, pobranych od trzech 

różnych producentów, których identyfikatory stanowią etykiety klas. Dostępne jest 

13 cech będących wynikiem analizy chemicznej przeprowadzonej dla 

poszczególnych próbek. Ich rozkład powoduje, że zbiór wine cechują dobrze 

separowalne klasy [Cortez et al., 2009].  

 Kolejny z analizowanych zbiorów – Wisconsin Breast Cancer (w skrócie WBC, 

oznaczany jako W3), został pozyskany w toku badań onkologicznych 

przeprowadzanych w szpitalach uniwersyteckich w Wisconsin [Mangasarian i 

Wolberg, 1990]. Reprezentuje on subiektywną ocenę eksperta 9 parametrów 

komórek guza, poddanych badaniu pod mikroskopem. Ponadto zbiór ten zawiera 

etykiety klas, określające czy badany guz jest łagodny (ang. benign) czy złośliwy 

(ang. malign).  

 Zbiór vehicle, oznaczany dalej jako W4, reprezentuje z kolei wyniki pomiarów 

dwuwymiarowych sylwetek pojazdów dokonanych przez kamerę i system 

przetwarzający obraz na dane liczbowe. Poza 18 cechami każdy z elementów próby 

opisuje również etykieta determinująca przynależność pojazdu do jednej z czterech 

ustalonych klas [Oliveira i Pedrycz, 2007]. Jest to zbiór o największej liczności i 

wymiarowości z rozważanych w ramach przedstawionych w niniejszej pracy 

eksperymentów numerycznych.  

 I wreszcie ostatni z omawianych zbiorów seeds – oznaczony przez W5 – został 

pozyskany w toku badań przedstawionych w pracy [Charytanowicz et al., 2010]. 

Każdy z jego elementów stanowi wynik pomiaru 7 cech geometrycznych ziaren 
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pszenicy, pozyskany z użyciem techniki rentgenowskiej i specjalistycznego 

oprogramowania. Ponadto każdy element zbioru reprezentujący pojedyncze ziarno 

posiada etykietę klasy odpowiadającą jednemu z 3 gatunków pszenicy jakie 

poddano rzeczonemu badaniu. 

 W tabeli 4.1 przedstawiono szczegółowy opis zbiorów testowych o 

charakterze rzeczywistym, z wyróżnieniem wymiarowości, liczności, liczby klas oraz 

rozkładu elementów próby pomiędzy nimi. 

 

Tabela 4.1. Charakterystyka zbiorów W1-W5 

Zbiór © ª 
Liczba 

klas 

Klasy 

Klasa Oznaczenie Liczność klasy 

W1 

glass 

214 9 6 ¦� building_windows_float_processed 70 ¦� building_windows_non_float_processed 76 ¦« vehicle_windows_float_processed 17 ¦¬ containers 13 ¦ tableware 9 ¦® headlamps 29 

W2 

wine 

178 13 3 ¦� producer_1 59 ¦� producer_2 72 ¦« producer_3 47 

W3 

WBC 

683 9 2 ¦� benign 444 ¦� malign 239 

W4 

vehicle 

846 18 4 ¦� Opel 212 ¦� Saab 217 ¦« bus 218 ¦¬ van 199 

W5 

seeds 

210 7 3 ¦� Kama 70 ¦� Rosa 70 ¦« Canadian 70 

 

Zbiory R1-R5 

 Zbiory R1, R2, R3, R4 i R5 uzyskiwano z użyciem generatora liczb pseudolosowych 

o rozkładzie normalnym, przy zadanym wektorze wartości oczekiwanej ¯ oraz 
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macierzy kowariancji Σ. Badane zbiory uzyskiwane były jako ich kombinacje liniowe 

ze współczynnikami �( ∈ J0, 1H. Szczegółową postać tych kombinacji 

charakteryzowano z użyciem notacji R1(·), R2(·), … , R5(·), gdzie argumenty 

stanowiły odpowiednie zestawy parametrów. W celu generacji ciągu liczb losowych 

wykorzystano wielowymiarowy generator oparty o koncepcję Boxa-Mullera [Brandt, 

1999] z ustalonym a priori ziarnem (ang. seed). Kolejne zestawy danych różnią się 

wymiarowością oraz parametrami rozkładów poszczególnych składowych i ich 

udziałami w kombinacji liniowej. Zestawienie użytych zbiorów zawarto w tabeli 4.2.  

 

Tabela 4.2. Charakterystyka zbiorów R1-R5 o charakterze pseudolosowym 

Zbiór ª 

Liczba 

składowych 

rozkładów 

Parametry składowych rozkładów ± ²± ³± ´µ 

R1(©,¶, ·) ¸ ∈ J0,1H  2 3 1 ¸/2 [0	6] 
¹1 00 1º 2 ¸/2 [6	6] 3 1 − ¸ [6	0] 

R2(©,¶, ·) ¸ ∈ J0,1H 3 5 1 1 − ¸ [0	0	0] 
�1 0 00 1 00 0 1� 

2 ¸/4 [6	0	0] 3 ¸/4 [6	0	-6] 4 ¸/4 [6	6	0] 5 ¸/4 [0	0	6] 
R3(©,¶, ·) ¸ ∈ J0,1H 5 6 1 ¸/5 [6	0	0	0	0] 

½v��¾	Q, � = 1,2, … , �	∀	Q = �, v�� = 1 ∀	Q ≠ �, v�� = 0 

2 ¸/5 [0	6	0	0	0] 3 ¸/5 [0	0	6	0	0] 4 ¸/5 [0	0	0	6	0] 5 ¸/5 [0	0	0	0	6] 6 1 − ¸ [6	6	6	6	6] 
R4(©,¶, ·) ¸ ∈ J0,1H 10 4 1 ¸/2 [6	0	0	0	0	0	0	0	0	0] ½v��¾	Q, � = 1,2, … , �	∀	Q = �, v�� = 1 ∀	Q ≠ �, v�� = 0 

2 ¸/2 [0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6] 3 J1 − ¸H/2 [0	0	0	0	0	0	0	0	0	0] 4 J1 − ¸H/2 [0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/2] 
R5(©,¶, ·) ¸ ∈ J0,1H 15 3 1 1 − ¸ [56	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	56] ½v��¾	Q, � = 1,2, … , �	∀	Q = �, v�� = 1 ∀	Q ≠ �, v�� = 0 

2 o/2 [6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6] 3 o/2 [-6	6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6	6	-6] 
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 Warto tu nadmienić, iż w praktyce współczynniki kombinacji liniowej 

reprezentują częstości występowania w otrzymanym zbiorze elementów z 

poszczególnych jej czynników. Dla celów przeprowadzenia klasyfikacji każdy czynnik 

o danym rozkładzie traktowany jest jako pojedyncza klasa, zatem elementom próby 

generowanym na jego podstawie przypisuje się etykietę tej klasy. Przyjmuje się 

także, że w przypadku analizy skupień każda para elementów zbioru, otrzymywana 

na podstawie danego rozkładu, należy do tego samego skupienia. Zbiory o 

charakterze pseudolosowym można również wykorzystać w zagadnieniu weryfikacji 

procedur wykrywania elementów nietypowych i są tu one szczególnie przydatne. 

Jest to związane z możliwością utożsamienia elementów zbioru wygenerowanych na 

podstawie rozkładów o marginalnych wartościach współczynników kombinacji 

liniowej, z elementami odstającymi i uznania pozostałych za typowe. 

 Każdy z przeprowadzonych testów był realizowany dla zaprezentowanych 

powyżej zbiorów według określonej procedury. Wykonanie pojedynczego 

eksperymentu składało się z następujących kroków. 

 

I. Przygotowanie zbioru danych 

W przypadku zbiorów o charakterze pseudolosowym krok ten obejmuje 

wygenerowanie zestawu danych z użyciem przedstawionego generatora. 

Dane rzeczywiste są z kolei wczytywane bezpośrednio z dostępnego pliku. W 

zagadnieniu klasyfikacji przygotowanie zbioru obejmuje również utworzenie 

próby uczącej �Bz���	i testującej �BCDB. Dla zbiorów R1-R5 może być to 

realizowane poprzez wygenerowanie prób o zadanej długości odrębnie, 

korzystając z parametrów podanych w tabeli 4.2. Zbiory o charakterze 

rzeczywistym są natomiast dzielone losowo na dwie części o zadanych 

długościach. W obu przypadkach relacja liczności zbioru uczącego do 

testowego została ustalona jako 4:1. I wreszcie, dla wszystkich procedur 

analitycznych, uzyskane zbiory są wstępnie standaryzowane. Procedura ta jest 

realizowana dla każdej zmiennej według wzoru (3.14). 
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II. Realizacja procedury wykrywania elementów odosobnionych, analizy 

skupień lub klasyfikacji dla określonego zbioru danych 

Krok ten jest realizowany dla celów ewaluacji opracowanej metody redukcji 

wymiaru i liczności próby, w odniesieniu do wspomnianych wcześniej 

typowych zagadnień analizy danych. W przypadku analizy skupień 

przeprowadzany jest podział z użyciem klasycznej procedury k-średnich lub 

opisywanej w rozdziale 2 techniki wykorzystującej statystyczne estymatory 

jądrowe. W obu przypadkach dąży się do uzyskania zadanej liczby skupień ; 

tożsamej z liczbą klas występujących w badanym zbiorze. Uzyskane 

rozwiązanie weryfikuje się z dostępnym wzorcem, traktując etykiety klas jako 

oznaczenia poszczególnych klastrów i obliczając wartość indeksu Randa 8<À�Àm 

według wzoru (2.5). Z kolei, procedura klasyfikacji realizowana jest z użyciem 

konwencjonalnego algorytmu najbliższego sąsiada lub z użyciem klasyfikatora 

opartego o wspomnianą statystyczną metodę estymacji nieparametrycznej. 

Otrzymane przypisanie elementów zbioru testującego �BCDB do 

poszczególnych klas jest weryfikowane pod kątem zgodności z dostępnymi 

etykietami poprzez obliczenie wartości 8(À�Àm według wzoru (2.6). I wreszcie, 

algorytm wykrywania elementów nietypowych realizuje się w ramach 

opisywanej procedury testowej z użyciem metodyki statystycznych 

estymatorów jądrowych. Eksperymenty w tym zakresie przeprowadzane były 

głównie dla zbiorów o charakterze pseudolosowym. Przyjmuje się wtedy, że 

elementy wygenerowanej próby należące do rozkładów o marginalnych 

wartościach współczynników kombinacji liniowej powinny zostać w jej wyniku 

uznane za odosobnione, natomiast pozostałe za elementy typowe. Owo 

przyporządkowanie można opisać binarnym wektorem ÁÀ�Àm ={¸�, ¸�, … , ¸}, przy czym wartość ¸� = 1 stanowi, że element Q został uznany 

za odosobniony, a ¸� = 0 – za typowy. Stopień poprawności uznania 

poszczególnych elementów jako typowe/odstające jest określany ilościowo z 

użyciem wskaźnika 89À�Àm obliczanego według wzoru (2.4). W przypadku 
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zbiorów o charakterze rzeczywistym, nie jest dostępna ścisła wiedza dotycząca 

przyporządkowania poszczególnych elementów zbioru do grupy elementów 

typowych bądź odstających. Można zatem wtedy zweryfikować jedynie 

zgodność tego przyporządkowania przed i po wykonanej redukcji. Dla tego 

celu, w omawianym etapie procedury testowej, powinno się wykonać 

algorytm wykrywania elementów odosobnionych w pierwotnej przestrzeni 

cech, przyjmując otrzymany tu wektor ÁÀ�Àm jako wzorcowy.  

 

III. Redukcja wymiaru i (opcjonalnie) liczności próby 

Redukcja jest przeprowadzana przy zadanych parametrach algorytmu FSA, z 

ustalonym wymiarem przestrzeni zredukowanej �. Jego wartości dla zbiorów 

W1-W5 zostały ustalone zgodnie z sugestiami zawartymi w cytowanej 

literaturze przedmiotowej [Charytanowicz et al., 2010; Saxena et al., 2010]. 

Dla zbiorów o charakterze pseudolosowym 	wartość � została dobrana tak, by 

zapewnić ich dogodną wizualizację. Podsumowanie wymiarów przestrzeni 

zredukowanej dla wszystkich przypadków zawarto w tabeli 4.3. 

 
Tabela 4.3. Ustalone na potrzeby przeprowadzonych testów wymiary przestrzeni 

zredukowanej 

Zbiór Â Zbiór Â 

W1 4 R1 1 

W2 5 R2 1 

W3 4 R3 2 

W4 10 R4 2 

W5 2 R5 2 

 

Równolegle do algorytmu FSA w tym kroku można również zrealizować 

wybrane procedury referencyjne dla celów przeprowadzenia odpowiedniej 

analizy porównawczej. Po uzyskaniu zredukowanej pod względem 

wymiarowości postaci � rozważanego zbioru, możliwe jest również 

przeprowadzenie redukcji liczności, z zadaną wartością współczynnika 
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kompresji �, według przedstawionej w poprzednim rozdziale procedury.  

 

IV. Realizacja procedury wykrywania elementów odosobnionych, analizy 

skupień lub klasyfikacji dla zbioru zredukowanego 

Ostatnim elementem pojedynczego eksperymentu jest przeprowadzenie 

procedur eksploracyjnej analizy danych dla otrzymanej zredukowanej postaci 

zbioru. W przypadku analizy skupień, podobnie jak w kroku II, 

przeprowadzany jest podział z użyciem wybranego algorytmu 

klasteryzacyjnego. Uzyskane rozwiązanie weryfikuje się z dostępnym 

wzorcem, traktując etykiety klas jako oznaczenia poszczególnych klastrów i 

obliczając wartość indeksu Randa 8<XÃÄ. Procedurę klasyfikacji realizuje się w 

identyczny sposób jak w przypadku pierwotnego zbioru danych. Otrzymane 

przypisanie elementów zredukowanego zbioru testującego do poszczególnych 

klas jest weryfikowane pod względem zgodności z dostępnymi etykietami, 

poprzez obliczenie wartości 8(XÃÄ. W przypadku wykrywania elementów 

nietypowych, po przeprowadzeniu stosownej procedury, wyznacza się dla 

zredukowanego zbioru wektor ÁXÃÄ = {¸�, ¸�, … , ¸}, przy czym wartość ¸� = 1 stanowi, że dany element został uznany za odosobniony, a ¸� = 0 – za 

typowy. Po przeprowadzeniu tej operacji weryfikuje się zgodność uzyskanego 

rozwiązania z przypisaniem ÁÀ�Àm uzyskanym w kroku II. Wynikiem tej analizy 

jest wartość wskaźnika 89XÃÄ wyznaczona według wzoru (2.4). 

 

 W rezultacie pojedynczego eksperymentu otrzymuje się zatem wartości 

wskaźników 8<XÃÄ , 8(XÃÄ	lub		89XÃÄ, określających skuteczność procedur analizy 

danych dla zbioru zredukowanego. Ponadto rejestrowana jest liczba wykonanych 

iteracji algorytmu FSA ;DB9� oraz ostateczna wartość funkcji kosztu deJ;DB9�H. W 

przypadku stosowania redukcji liczności zapisywana jest ponadto liczba 

zredukowanych elementów zbioru �C�. 
 Rysunek 4.1 ilustruje wynik redukcji wymiaru z użyciem opracowanego 



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 57 

 

algorytmu wstępnie znormalizowanego zbioru R1(300, 4, 0,5), z zaznaczoną 

strukturą skupień uzyskanych z zastosowaniem algorytmu k-średnich w przestrzeni 

zredukowanej o wymiarze � = 1. Ponadto w przestrzeni pierwotnej zaznaczono 

również 38 elementów zbioru, które w wyniku procedury redukcji liczności mogłyby 

zostać usunięte ze zbioru � przy założeniu wartości współczynnika kompresji � = 0,5.  

 

Rysunek 4.1. (a) Znormalizowany zbiór R1(300, 4, 0,5) w przestrzeni pierwotnej z wyróżnioną 
strukturą klas oraz punktami, które w wyniku procedury redukcji liczności mogłyby zostać usunięte  

(b) Wynik redukcji zbioru R1(300, 4, 0,5) przy � = 1, z zaznaczonym  
rezultatem klasteryzacji uzyskanym metodą k-średnich 
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 Mając do czynienia z algorytmami heurystycznymi, wykorzystującymi 

mechanizmy o charakterze pseudolosowym, należy pamiętać, że ich skuteczna 

ewaluacja wymaga przeprowadzenia wielu serii eksperymentów [Rardin i Uzsoy, 

2001]. W przypadku rozpatrywanej tu techniki, omówioną procedurę 

eksperymentalną realizuje się zatem wielokrotnie, wyznaczając w efekcie średnie 

arytmetyczne i odchylenia standardowe wartości wyżej wymienionych wskaźników, 

czyli w szczególności: ÅuÆÇÈÉ, Åu±ÇÈÉ, Åu·ÇÈÉ, ÊJÅÆÇÈÉH, ÊJÅ±ÇÈÉH oraz ÊJÅ·ÇÈÉH. 
4.2.  ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW 

FUNKCJONALNYCH 

 Skuteczne korzystanie z algorytmu opracowanego w ramach niniejszej 

dysertacji wymaga znajomości kilku istotnych aspektów związanych z jego 

funkcjonalnością. Przede wszystkim należy odpowiednio dobrać dostępne 

parametry, dostosowując je do rozważanego problemu analizy danych. W ramach 

przeprowadzonych badań uzyskano, w toku wielokrotnych prób, ogólne schematy 

ułatwiające właściwe operowanie przedstawionym w pracy narzędziem oraz 

poczyniono szczegółowe obserwacje dotyczące jego funkcjonowania. Wyniki tych 

prac zostaną przedstawione w niniejszym podrozdziale. 

 

4.2.1.  PROCEDURA REDUKCJI WYMIARU 
 

 Opracowany algorytm redukcji wymiaru, oparty o heurystykę równoległego 

szybkiego wyżarzania, może funkcjonować w ramach wielu wariantów związanych z 

ustaleniem wartości jego parametrów czy też dobieraniem różnorakich postaci 

dostępnych elementów funkcjonalnych. Przedmiotem badań eksperymentalnych 

była zależność skuteczności działania omawianej procedury od zastosowanego jej 

wariantu, dla wyróżnionych trzech podstawowych problemów analizy danych. 

Badania przeprowadzono dla zbiorów W1-W5 oraz R1-R5, biorąc pod uwagę 
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procedury analizy skupień z użyciem algorytmu k-średnich, wykrywania elementów 

nietypowych z zastosowaniem statystycznych estymatorów jądrowych oraz 

klasyfikacji metodą najbliższego sąsiada. W toku przeprowadzonych badań wzięto 

pod uwagę wymienione poniżej opcje. 

I. Dwa warianty generacji rozwiązania początkowego: wymienione w rozdziale 3 

– wybór cech (oznaczany dalej jako wariant A) oraz kombinacja liniowa cech 

(oznaczany jako wariant B). Dodatkowo rozważano również losowe 

otrzymywanie początkowej postaci macierzy transformacji, odrzucając ten 

wariant na wstępnym etapie badań, ze względu na jego niewielką efektywność. 

II. Dwie możliwe postacie funkcji kosztu, opisane wzorami (2.9) i (2.10). 

III. Cztery możliwe wartości czułości kryterium zatrzymania pracy algorytmu y� = {1, 2, 3, 4}, których zakres wynikał z praktycznych uwarunkowań 

przeprowadzanego testu. 

IV. Trzy możliwe wartości parametru bD<��C = {0,01; 	0,1; 	1}. 
W tej fazie badań przyjęto ponadto tJ1H = 0,7. Każdy eksperyment realizowany był 

30-krotnie; łączna liczba powtórzeń procedury redukcji wyniosła więc 32 400. W 

tabelach 4.4-4.6 przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów, prezentując je w 

klasycznej notacji: „średnia wartość wskaźnika ± odchylenie standardowe” 

(pomijając symbol %). Wartości zawartych w tabeli wskaźników wyznaczono łącznie, 

grupując wszystkie eksperymenty cechujące się wskazaną w trzecim wierszu tabeli 

własnością I-IV. Ponadto dla każdego problemu analizy danych i zbioru wybrano 

jedną ze szczegółowo analizowanych 48 kombinacji parametrów I-IV, dla której 

użycie zaproponowanego algorytmu przyniosło najlepsze rezultaty w sensie 

maksymalnych wartości: 8<̅XÃÄ − 2vJ8<XÃÄH w przypadku analizy skupień, 8(̅XÃÄ − 2vJ8(XÃÄH dla problemu klasyfikacji oraz 89̅XÃÄ − 2vJ89XÃÄH przy 

wykrywaniu elementów odosobnionych. W ten sposób próbuje się odnaleźć 

warianty cechujące się zarówno wysoką średnią skutecznością jak i stabilnością w 

toku przeprowadzanych prób. Warianty algorytmu o takich cechach wyróżniono w 

omawianych tabelach kolorem fioletowym.  
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Tabela 4.4. Skuteczność analizy skupień dla zbiorów W1-W5 i rozważanych wariantów algorytmu 

redukcji wymiaru 

Zbiór 

ÅuÆÇÈÉ ± ÊJÅÆÇÈÉH 
Rozwiązanie  

początkowe 

Funkcja 

kosztu 
Kryterium stopu ÎÏ Parametr skali ÐÑÆ¶ÒÓ 

A B ÔÇ ÔÔ 1 2 3 4 0,01 0,1 1 

W1 
glass 

67,8 
±1,7 

67,0 
±2,0 

67,2 
±1,8 

67,3 
±1,8 

67,0 
±2,1 

67,2 
±1,9 

67,4 
±1,7 

67,4 
±1,5 

67,3 
±2,1 

67,4 
±1,4 

67,1 
±1,9 

W2 
wine 

85,0 
±7,9 

74,6 
±12,0 

79,5 
±11,1 

79,4 
±11,1 

75,7 
±9,2 

75,8 
±10,4 

81,0 
±11,1 

85,4 
±10,6 

76,0 
±9,5 

83,9 
±8,8 

78,6 
±13,0 

W3 
WBC 

66,8 
±1,5 

66,3 
±2,6 

66,7 
±2,5 

66,8 
±2,2 

67,3 
±3,0 

66,8 
±3,0 

66,4 
±1,6 

66,4 
±1,1 

67,1 
±2,2 

66,4 
±1,6 

66,7 
±3,0 

W4 
vehicle 

64,5 
±0,9 

64,5 
±0,8 

64,4 
±1,1 

64,4 
±1,2 

64,4 
±1,2 

64,4 
±1,2 

64,4 
±1,2 

64,4 
±1,1 

64,2 
±1,2 

64,3 
±1,1 

64,7 
±1,1 

W5 
seeds 

86,5 
±3,7 

84,3 
±4,8 

85,5 
±4,5 

85,9 
±4,4 

84,1 
±4,9 

85,2 
±4,5 

86,3 
±4,1 

87,4 
±3,7 

82,7 
±4,6 

87,6 
±3,2 

87,0 
±3,7 

 

 

 

Tabela 4.5. Skuteczność klasyfikacji dla zbiorów W1-W5 i rozważanych wariantów algorytmu 
redukcji wymiaru 

Zbiór 

Åu±ÇÈÉ ± ÊJÅ±ÇÈÉH 
Rozwiązanie 

początkowe 

Funkcja 

kosztu 
Kryterium stopu ÎÏ Parametr skali ÐÑÆ¶ÒÓ 

A B ÔÇ ÔÔ 1 2 3 4 0,01 0,1 1 

W1 
glass 

64,6 
±7,8 

63,4 
±7,8 

63,9 
±7,5 

64,9 
±7,9 

63,3 
±7,9 

63,8 
±7,7 

64,5 
±7,8 

66,0 
±7,4 

63,9 
±7,7 

65,7 
±7,3 

63,5 
±8,0 

W2 
wine 

74,1 
±7,9 

74,1 
±7,9 

73,3 
±7,7 

73,1 
±7,8 

71,7 
±7,2 

72,5 
±7,8 

73,7 
±7,9 

74,7 
±7,9 

71,2 
±7,1 

73,2 
±7,3 

75,2 
±8,3 

W3 
WBC 

95,1 
±1,8 

95,1 
±2,2 

95,0 
±2,0 

95,1 
±1,9 

94,6 
±2,1 

94,8 
±2,2 

95,3 
±1,8 

95,4 
±1,6 

94,9 
±1,9 

95,4 
±1,7 

94,8 
±2,3 

W4 
vehicle 

62,1 
±3,6 

62,8 
±4,2 

62,9 
±4,6 

62,8 
±4,4 

61,9 
±4,1 

62,3 
±4,2 

63,2 
±4,5 

63,9 
±4,7 

61,6 
±3,9 

63,3 
±4,3 

63,5 
±4,8 

W5 
seeds 

88,2 
±4,5 

88,2 
±4,7 

88,3 
±4,8 

88,3 
±4,7 

88,1 
±5,1 

88,1 
±5,1 

88,6 
±4,4 

88,6 
±4,2 

88,3 
±5,0 

88,6 
±4,1 

88,0 
±4,9 
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Tabela 4.6. Skuteczność wykrywania elementów nietypowych dla zbiorów R1-R5 i rozważanych 
wariantów algorytmu redukcji wymiaru 

Zbiór 

Åu·ÇÈÉ ± ÊJÅ·ÇÈÉH 
Rozwiązanie 

początkowe 

Funkcja 

kosztu 
Kryterium stopu ÎÏ Parametr skali ÐÑÆ¶ÒÓ 

A B ÔÇ ÔÔ 1 2 3 4 0,01 0,1 1 

R1 

(300, 4, 0,1) 

95,9 
±1,3 

93,1 
±4,1 

95,1 
±3,4 

94,1 
±3,0 

94,0 
±3,3 

94,4 
±3,3 

94,8 
±3,2 

95,1 
±3,2 

91,8 
±3,7 

95,7 
±2,2 

96,3 
±1,3 

R2 

(300, 4, 0,1) 

91,6 
±3,9 

91,9 
±2,2 

92,4 
±3,1 

91,8 
±3,0 

91,6 
±3,2 

92,0 
±3,1 

92,3 
±3,0 

92,6 
±2,7 

89,4 
±2,9 

92,8 
±2,1 

94,1 
±1,7 

R3 

(500, 3, 0,1) 

93,4 
±2,6 

93,2 
±2,7 

94,4 
±2,1 

92,1 
±2,7 

93,1 
±3,2 

93,3 
±2,6 

93,3 
±2,5 

93,4 
±1,1 

93,6 
±2,8 

93,5 
±2,3 

92,7 
±2,8 

R4 

(500, 4, 0,1) 

88,9 
±1,9 

87,2 
±2,0 

88,1 
±2,1 

87,8 
±2,1 

87,4 
±2,4 

87,8 
±2,2 

88,2 
±1,9 

88,5 
±1,8 

87,5 
±2,5 

88,1 
±1,8 

88,3 
±1,8 

R5 

(500, 2, 0,1) 

93,3 
±0,9 

93,1 
±0,7 

93,1 
±0,9 

93,1 
±0,8 

92,8 
±0,9 

93,0 
±0,8 

93,3 
±0,8 

93,3 
±0,8 

93,1 
±1,0 

93,1 
±0,7 

93,1 
±0,9 

 

 Można zauważyć, że uzyskiwane w ramach każdej kategorii wartości 

wskaźników nie różnią się znacząco, a zatem algorytm nie wykazuje dużej 

wrażliwości na dobór parametrów, co w praktyce okazuje się bardzo korzystne.  

 Na ogół preferowane jest wykonanie jak największej liczby iteracji algorytmu 

FSA. Przyczynia się to najczęściej do osiągnięcia większej efektywności procedur 

eksploracyjnej analizy danych w przestrzeni zredukowanej, zarówno w sensie 

wartości średnich odpowiednich wskaźników, jak i ich odchyleń standardowych. 

Wyjątkiem jest tu analiza skupień, realizowana dla zbioru WBC, w której przypadku 

minimalizacja funkcji kosztu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zaobserwowano 

przy tym, w toku dodatkowych prób, że zwiększenie wartości y� powyżej 5 nie ma 

większego wpływu na uzyskiwaną średnią jakość procedur analizy danych w 

przestrzeni zredukowanej. Ponadto, co można zauważyć analizując tabele 4.4-4.6, 

osiągnięcie najwyższej efektywności owych procedur jest możliwe nawet dla  y� = 1 lub y� = 2, jeśli pozostałe parametry algorytmu zostaną dobrze dobrane. 

 Ogólnie rzecz ujmując, preferowaną strategią generacji rozwiązania 

początkowego wydaje się być, oparty o wybór cech, wariant A. Określenie postaci 

funkcji kosztu zdaje się nie mieć natomiast większego wpływu na jakość 
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przeprowadzonej transformacji. Różnicę, choć nieznaczną w sensie rozpatrywanych 

wskaźników, można zauważyć dopiero analizując wyniki otrzymane dla y� = 4. W 

problemach wykrywania elementów nietypowych i analizy skupień wskazane jest 

wtedy użycie funkcji SX, a dla klasyfikacji – funkcji SV. Trudno jest natomiast 

jednoznacznie wskazać sugerowaną wartość współczynnika bD<��C. Najbardziej 

stabilny w sensie zaprezentowanej skuteczności wydaje się być wszakże wariant z TD<��C = 0,1.  

 Aby podsumować powyższą analizę wnioskami o charakterze 

konstruktywnym, każdemu z 48 wziętych pod uwagę wariantów algorytmu FSA 

przyporządkowano pozycję rankingową związaną z uzyskanymi w danym problemie 

i dla rozważanego zbioru wartościami różnic: 8<̅XÃÄ − 2vJ8<XÃÄH, 8(̅XÃÄ − 2vJ8(XÃÄH, 89̅XÃÄ − 2vJ89XÃÄH. Wyraźnie najmniejszą wartość, zarówno średniej pozycji 

rankingowej jak i jej odchylenia standardowego (odpowiednio 7,4 ± 5,3 oraz 7,5 ± 5,5), uzyskały dwie odmiany algorytmu FSA oparte o generację rozwiązania 

początkowego z użyciem wyboru adekwatnych cech (wariant A), czułością kryterium 

stopu y� = 4, współczynnikiem TD<��C = 0,1 oraz oparte o zastosowanie funkcji 

kosztu SV lub SX; kolejny rozpatrywany w zestawieniu wariant charakteryzowała 

pozycja rankingowa 11,5 ± 8,9. Te właśnie dwa warianty, nazywane w dalszej części 

dysertacji standardowymi, zostały użyte w dalszych pracach obejmujących 

numeryczną ewaluację przedstawionej koncepcji. 

 W następnej fazie badań eksperymentalnych zbadano zależność skuteczności 

opracowanego algorytmu od wartości tJ1H. Przeprowadzono stosowne testy 

rozważając przypadki tJ1H ≈ 0, tJ1H = {0,1; 	0,2; … ; 0,9} oraz tJ1H ≈ 1, 

powtarzając 30-krotnie każdy eksperyment. Procedura testowa wykonana została 

dla obu wariantów standardowych algorytmu FSA i przedstawionych wcześniej 

zagadnień analizy danych. W każdym przypadku badane algorytmy były 

porządkowane według wartości wskaźników 8<̅XÃÄ − 2vJ8<XÃÄH, 8(̅XÃÄ − 2vJ8(XÃÄH, 89̅XÃÄ − 2vJ89XÃÄH, rozpatrując odrębnie oba warianty standardowe i otrzymując w 

rezultacie pozycję rankingową ØÙJ�H ∈ {1, 2, … , 11} rozważanego algorytmu w 
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sensie minimalnej wartości tychże wskaźników. Następnie ranking ten zagregowano 

dla każdego z rozważanych problemów – klasteryzacji, klasyfikacji i wykrywania 

elementów odosobnionych – obliczając odpowiednie średnie arytmetyczne Ø̅ÙJ�HÚ , Ø̅ÙJ�HÛ, Ø̅ÙJ�HÜ dla poszczególnych wartości tJ1H. Zestawienie uzyskanych w 

ten sposób wyników przedstawiono na rysunku 4.2.  

 

 

Rysunek 4.2. Średnia pozycja rankingowa rozważanych wariantów algorytmu FSA cechujących się 
różnymi wartościami tJ1H 

 Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań można przede wszystkim 

wnioskować o wysokiej skuteczności zastosowanego algorytmu FSA w zestawieniu z 

równoległym lokalnym przeszukiwaniem (któremu odpowiada użycie tJ1H ≈ 0), a 

także początkowo losową równoległą eksploracją przestrzeni rozwiązań (gdy tJ1H ≈ 1). Obie konkurencyjne strategie uzyskały znacznie gorsze wyniki. W 

przypadku zastosowanego algorytmu preferowane są generalnie 

prawdopodobieństwa niskie z przedziału [0,1; 0,4]. Wynika to z użytego schematu 

generacji rozwiązań sąsiednich, który w połączeniu z procedurą zmian temperatury 

według wzoru (2.13) pozwala na wykonywanie „odległych skoków” w rozpatrywanej 

przestrzeni rozwiązań. Kompensuje to wpływ małego prawdopodobieństwa 

rozwiązań gorszych.  
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 Interesująca z praktycznego punktu widzenia jest liczba iteracji algorytmu 

równoległego symulowanego wyżarzania ;DB9�, przeprowadzanych w toku 

zaproponowanej procedury redukcji wymiaru. Jest ona zależna od wartości 

parametru y� oraz użytej postaci funkcji kosztu. W tabeli 4.7 przedstawiono 

wyznaczone podczas przeprowadzonych 30 prób wartości średnie i odchylenia 

standardowe liczby iteracji wykonanych w ramach zaproponowanego algorytmu, 

dla zbiorów W1-W5. W ramach zrealizowanych eksperymentów użyto wariantów 

standardowych procedury FSA z tJ1H = 0,4.  

 

Tabela 4.7. Liczba wykonanych iteracji algorytmu FSA ;DB9� dla zbiorów W1-W5 oraz różnych 
wartości współczynnika y� determinującego czułość kryterium stopu 

Zbiór 

±wÑÝ·² + ÊJ±ÑÝ·²H ÎÏ = Þ ÎÏ = ß ÎÏ = à ÎÏ = á ÔÇ ÔÔ ÔÇ ÔÔ ÔÇ ÔÔ ÔÇ ÔÔ 

W1 
glass 

71 
±163 

35 
±6 

201 
±222 

66 
±24 

669 
±247 

635 
±278 

3118 
±934 

2481 
±816 

W2 
wine 

1915 
±10151 

1373 
±7272 

2720 
±13690 

2672 
±13650 

3677 
±15572 

7291 
±35809 

9543 
±29603 

10307 
±35290 

W3 
WBC 

591 
±3043 

36 
±14 

2815 
±14747 

526 
±1790 

3231 
±14670 

892 
±1696 

4839 
±14381 

2401 
±1519 

W4 
vehicle 

433 
±1066 

570 
±1379 

1590 
±6176 

2139 
±6453 

2358 
±6064 

2753 
±6277 

7597 
±7361 

4413 
±405 

W5 
seeds 

44 
±17 

75 
±152 

159 
±102 

163 
±191 

3688 
±14414 

634 
±309 

6411 
±13946 

2724 
±1139 

 

 Można zauważyć, że użycie w kryterium stopu odniesienia do najlepszego 

uzyskanego w toku algorytmu FSA rozwiązania pozwala uzyskać pożądane 

uzależnienie funkcjonowania tego kryterium od rozważanego zbioru danych. Warto 

przy tym zaobserwować, że zależność ta nie jest bezpośrednio związana z 

wymiarowością wektora rozwiązania, lecz z charakterem zmienności funkcji kosztu 

dla badanego zbioru. Ponadto zwykle użycie funkcji kosztu SV skutkuje mniejszą 

liczbą jej ewaluacji przy ustalonym y�. Końcowa wartość funkcji kosztu uzyskana w 

toku algorytmu równoległego symulowanego wyżarzania ma w praktyce jedynie 

znaczenie pomocnicze. Ostatecznym celem opracowanej procedury jest bowiem nie 
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otrzymanie optymalnej wartości minimum deJ;DB9�H, lecz uzyskanie dogodnej dla 

celów dalszej analizy zredukowanej reprezentacji badanego zbioru. Niemniej jednak 

warto na koniec niniejszego podrozdziału zademonstrować przebieg tejże 

minimalizacji. Jego ilustrację stanowi rysunek 4.4, przedstawiający średnie 

minimalne wartości funkcji kosztu SX i SV dla zbioru seeds przy różnie 

zdefiniowanych kryteriach zatrzymania pracy algorytmu (y� = 1, 2, … ,7). W obu 

przypadkach zaobserwowano stabilizację osiąganego minimum funkcji kosztu w 

rozpatrywanym przedziale wartości y�. Podobna stabilizacja ma miejsce w 

przypadku innych zbiorów dla identycznego przedziału czułości kryterium stopu.  

 

 

 

Rysunek 4.3. Średnie minimalne wartości funkcji kosztu: surowego stresu (a) i stresu Sammona (b), 
uzyskane w toku algorytmu redukcji wymiaru realizowanego dla zbioru seeds i różnych wartości y� 
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4.2.2.  PROCEDURA REDUKCJI LICZNOŚCI PRÓBY 
 

 Algorytm redukcji liczności próby opracowany w ramach niniejszej dysertacji 

jest nieodłącznie związany z omówioną wcześniej procedurą redukcji wymiaru, 

stanowiąc jej funkcjonalne uzupełnienie. Weryfikacja numeryczna opracowanej 

metody polega zatem na wspólnym wywoływaniu obydwu procedur. Przedmiotem 

przeprowadzonych badań eksperymentalnych było określenie zależności liczby 

elementów usuwanych ze zbioru oraz aplikacyjnej skuteczności działania omawianej 

procedury od współczynnika kompresji �. Badania zrealizowano dla zbiorów W1-

W5 oraz R1-R5, biorąc pod uwagę analizę skupień z użyciem algorytmu k-średnich, 

wykrywanie elementów nietypowych z zastosowaniem statystycznych estymatorów 

jądrowych, a także klasyfikację przeprowadzoną według algorytmu najbliższego 

sąsiada. Użyto obu standardowych wariantów algorytmu redukcji wymiaru i 

zweryfikowano dla nich przebieg wymienionych procedur dla współczynnika 

kompresji � = 0, 0,1, … 2,0. Weryfikacja uzyskanych wyników polegała na 

określeniu procentowej redukcji próby (w przypadku klasyfikacji próby uczącej) 

danej iloczynem J�C�	/�H100%	 w funkcji parametru �, zarówno dla surowego 

stresu SX jak i stresu Sammona SV. Ponadto dla każdego z badanych problemów, 

zbioru i postaci funkcji kosztu przeprowadzono ranking algorytmów o wartościach � z rozpatrywanego przedziału. Ranking ten bazował, podobnie jak poprzednio, na 

uporządkowaniu rosnąco wartości wskaźników 8<̅XÃÄ − 2vJ8<XÃÄH, 8(̅XÃÄ −2vJ8(XÃÄH, 89̅XÃÄ − 2vJ89XÃÄH. Podsumowaniem przeprowadzonej w ten sposób 

analizy były średnie wartości pozycji rankingowej Ø̅ãÚ , Ø̅ãÛ, Ø̅ãÜ dla poszczególnych 

wartości � i odpowiednio klasteryzacji, klasyfikacji oraz wykrywania elementów 

nietypowych. Zestawienie przedstawiające uzyskane w ten sposób wyniki zawarto 

na rysunkach 4.4-4.6. 
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Rysunek 4.4. Odsetek wyeliminowanych elementów (a,b) oraz średni ranking rozwiązań redukcji 
liczności próby (c) w funkcji współczynnika � i problemie wykrywania elementów nietypowych 
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Rysunek 4.5. Odsetek wyeliminowanych elementów (a,b) oraz średni ranking rozwiązań redukcji 
liczności próby (c) w funkcji współczynnika � i problemie analizy skupień 
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Rysunek 4.6. Odsetek wyeliminowanych elementów (a,b) oraz średni ranking rozwiązań redukcji 
liczności próby (c) w funkcji współczynnika � i problemie klasyfikacji 
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 Analizując na wstępie zależność liczby usuniętych z próby elementów od 

wartości współczynnika � można zauważyć, że nie ma ona liniowego charakteru w 

każdym z zaprezentowanych przypadków. Istnieje jednak możliwość płynnej 

regulacji stopniem uzyskanej redukcji. Wartość � bliska zeru implikuje usunięcie 

niewielkiej liczby elementów zbioru, natomiast już przy � = 2 uzyskuje się redukcję 

na poziomie przekraczającym 80%. Ustalenie � = 1 powoduje zwykle 

zredukowanie liczności zbioru o połowę. Jest to zgodne z intuicją, ponieważ tego 

rodzaju procedura redukująca usuwa z próby elementy których wagi są poniżej 

średniej, co wynika z założenia (3.13) dotyczącego wartości wag.  

 Zwiększenie intensywności redukcji próby w przypadku niektórych procedur 

analizy danych może mieć pozytywny wpływ na jakość ich wyniku w przestrzeni 

zredukowanej. Zaobserwowano to przede wszystkim w przypadku wykrywania 

elementów odosobnionych, gdzie ustalenie � = 0,9 przynosiło najczęściej 

najlepsze rezultaty. W tym przypadku usunięcie ze zbioru znacznej części jego 

elementów nie powoduje bowiem zwykle zniwelowania różnicy między elementami 

typowymi, a odosobnionymi, a wręcz często ją uwypukla. W problemach analizy 

skupień i klasyfikacji, na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, iż 

tak wysoki stopień redukcji nie jest wskazany. Powoduje on bowiem, zwłaszcza w 

przypadku drugiego z wyżej wymienionych zagadnień, usunięcie z próby elementów 

mających fundamentalne znaczenie w tworzeniu struktury klastrowej. Może to w 

skrajnym przypadku spowodować zaistnienie klas nie mających swej reprezentacji w 

zbiorze uczącym. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów można 

zasugerować zatem by, przy braku innych uwarunkowań, w zadaniach tych 

przeprowadzać redukcję liczności ze współczynnikiem kompresji z zakresu między 0,1 a 0,2. Pozwala to często na usunięcie ze zbioru tych elementów, które w wyniku 

transformacji uległy znacznemu przesunięciu względem pozostałej części próby, 

powodując w rezultacie poprawę jakości analizy skupień i klasyfikacji w przestrzeni 

zredukowanej. Konkretne tego przykłady zostaną zaprezentowane w kolejnym 
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podrozdziale dysertacji, poświęconym w znacznym stopniu aspektom efektywności 

opracowanej tu techniki. 

4.3.  PORÓWNANIE Z ISTNIEJĄCYMI PROCEDURAMI 

 W ramach przeprowadzonych prac badawczych porównano skuteczność 

działania opracowanego algorytmu, odnosząc ją do efektywności metod 

referencyjnych. Na wstępie weryfikacja ta obejmowała jedynie procedurę redukcji 

wymiaru, a następnie polegała na dodatkowym uwzględnieniu algorytmu redukcji 

liczności próby. Badania porównawcze przeprowadzono dla problemów wykrywania 

elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji, zgodnie z procedurą testową i 

dla zbiorów przedstawionych w podrozdziale 4.1. Jako wyznaczników jakości 

algorytmów redukcji użyto wskaźniki 89XÃÄ , 8<XÃÄ ,	 8(XÃÄ uwzględniając zarówno ich 

średnie, jak i odchylenia standardowe oraz maksima, wyznaczone w 30 (lub 10 w 

przypadku klasyfikacji) niezależnych próbach. W eksperymentach użyto obu 

wariantów standardowych opracowanego algorytmu FSA w zmodyfikowanej, 

poprzez zastosowanie y� = 5, postaci. Zgodnie z sugestiami przedstawionymi w 

poprzednim podrozdziale dla wykrywania elementów odosobnionych i klasteryzacji 

zastosowano funkcję kosztu SX, a przy klasyfikacji – funkcję SV. 

 W przypadku redukcji wymiaru, jako techniki referencyjne badano klasyczny, 

również liniowy, algorytm PCA oraz wspomnianą wcześniej procedurę wyboru cech 

z użyciem algorytmów ewolucyjnych, którą łączy z opracowaną tu metodą użycie 

funkcji stresu Sammona jako wskaźnika określającego jakość otrzymanego 

rozwiązania. W przypadku tej drugiej badania objęły jedynie skuteczność 

klasyfikacji, dla której strategia ta była wcześniej szczegółowo weryfikowana w 

pracy [Saxena et al., 2010]. W rzeczonym zagadnieniu, aby zapewnić możliwość 

zestawienia zawartych tam wyników, ustalono identyczną liczbę 10 prób 

realizowanych w ramach procedury testowej. Wyniki przeprowadzonych 

eksperymentów zawarto w tabelach 4.8-4.10. W kolejnych ich wierszach podano, w 



4. WERYFIKACJA NUMERYCZNA 72 

 

pierwszej kolejności wartość średniej wskaźnika jakości realizacji określonej 

procedury analizy danych w pierwotnej �-wymiarowej przestrzeni, odpowiednio 89̅À�Àm, 8<̅À�Àm , 	8(̅À�Àm, a następnie średnie, odchylenia standardowe oraz w przypadku 

wykrywania elementów odosobnionych i klasteryzacji – maksima 89XÃÄ , 8<XÃÄ , 8(XÃÄ 

wyznaczane w przestrzeni zredukowanej. Ostatnim elementem wspomnianych 

tabel są wartości analogicznych wskaźników dla procedur referencyjnych (w tabeli 

4.9 wykorzystano wyniki dla najlepszego wariantu algorytmu opartego o strategię 

ewolucyjną, zaczerpnięte z pracy [Saxena et al., 2010]). Ze względu na 

deterministyczny charakter metody składowych głównych w przypadku wykrywania 

elementów nietypowych i analizy skupień ograniczono się jedynie do podania 

średnich arytmetycznych wyżej wymienionych wskaźników.  

 

Tabela 4.8. Porównanie wyników redukcji wymiaru w wykrywaniu elementów odosobnionych 

 

R1 

(300, 4, 0,1) 

R2 

(300, 4, 0,1) 

R3 

(500, 3, 0,1) 

R4 

(500, 4, 0,1) 

R5 

(500, 2, 0,1) Åu·ÅÂÅÐ 92,66 91,33 94,4 86,80 90,00 

Redukcja z użyciem FSA Åu·ÇÈÉ ±ÊJÅ·ÇÈÉH 97,33 
±0,00 

94,00 
±1,91 

93,43 
±0,87 

89,04 
±1,20 

93,42 
±0,73 

äåæJÅ·ÇÈÉH 97,33 95,33 95,20 91,20 95,20 

Redukcja użyciem PCA Åu·ÇÈÉ 93,33 90,00 92,40 86,80 90,00 

 
 

Analizując wyniki wykrywania elementów odosobnionych, zamieszczone w 

powyższej tabeli 4.8, należy podkreślić, że zaproponowana metoda redukcji 

wymiaru zapewnia – w przeważającej większości przypadków – wyższą skuteczność 

użytej procedury analizy danych. Dotyczy to zarówno porównania z rezultatem 

realizacji tej procedury w przestrzeni niezredukowanej, jak i zestawienia uzyskanego 

wyniku z otrzymanym z użyciem metody składowych głównych.  
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Tabela 4.9. Porównanie wyników redukcji wymiaru w zagadnieniu klasyfikacji 

 

W1 
glass 

W2 
wine 

W3 
WBC 

W4 
vehicle 

W5 
seeds Åu±ÅÂÅÐ ±ÊJÅ±ÅÂÅÐH 71,90 

±8,10 
74,57 
±5,29 

95,88 
±1,35 

63,37 
±3,34 

90,23 
±2,85 

Redukcja z użyciem FSA Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 69,29 
±3,79 

75,14 
±6,46 

95,66 
±1,12 

63,85 
±2,98 

89,29 
±2,31 

Redukcja użyciem PCA Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 58,33 
±6,37 

72,00 
±7,22 

95,29 
±2,06 

62,24 
±3,84 

83,09 
±7,31 

Redukcja użyciem algorytmów ewolucyjnych Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 64,80 
±4,43 

72,82 
±1,02 

95,10 
±0,80 

60,86 
±1,51 

brak danych 

 

Redukcja wymiarowości zbioru danych zrealizowana z użyciem opracowanego 

algorytmu, również w przypadku klasyfikacji (wyniki ilustruje tabela 4.9) zapewnia 

większą jej średnią skuteczność, zarówno gdy odniesienie stanowi wynik 

otrzymywany na podstawie zbioru zredukowanego z zastosowaniem metody 

składowych głównych, jak i powstały w skutek analizy zestawu cech wybranych z 

użyciem strategii ewolucyjnych. Dodatkowo, warto w tym przypadku nadmienić, że 

druga z wymienionych metod, w celu otrzymania zredukowanej postaci zbiorów 

testowego i uczącego przeprowadza minimalizację funkcji stresu Sammona dla obu 

z nich. Zwiększa to możliwość przeprowadzenia skutecznej redukcji, jednak w 

praktycznych zagadnieniach analizy danych najczęściej nie jest wskazane. 

Wprowadzona w ten sposób dodatkowa złożoność obliczeniowa uniemożliwia 

bowiem użycie wzmiankowanej procedury w czasie rzeczywistym. Ponadto należy 

zauważyć, że zbiór testowy nierzadko nie jest dostępny w trakcie syntezy procedury 

redukcji.  
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Tabela 4.10. Porównanie wyników redukcji wymiaru w zagadnieniu analizy skupień 

 

W1 
glass 

W2 
wine 

W3 
WBC 

W4 
vehicle 

W5 
seeds ÅuÆÅÂÅÐ  68,23 93,48 66,23 64,18 91,06 

Redukcja z użyciem FSA ÅuÆÇÈÉ ±ÊJÅÆÇÈÉH 68,01 
±0,61 

92,78 
±0,76 

66,17 
±0,31 

64,49 
±0,28 

89,74 
±0,78 

äåæJÅÆÇÈÉH 69,18 94,14 66,69 65,02 90,52 

Redukcja użyciem PCA ÅuÆÇÈÉ 67,71 92,64 66,16 64,16 88,95 

 

W przypadku klasteryzacji (tabela 4.10) uzyskuje się przeważnie zredukowaną 

postać zbioru, dla której algorytm k-średnich generuje wynik bardziej zgodny ze 

strukturą danych w sensie wartości wskaźnika 8<XÃÄ, niż w przypadku metody PCA. 

Ilustrację dla tego faktu może stanowić zaprezentowany na rysunku 4.7 

przykładowy wynik redukcji zrealizowanej z użyciem obu zestawianych metod dla 

zbioru seeds. Należy zauważyć, że struktura klastrów jest istotnie bardziej wyrazista 

w przypadku zredukowanej postaci zbioru otrzymywanej jako wynik algorytmu FSA. 

Co więcej, w problemach, dla których przewaga zaproponowanej tu koncepcji nie 

jest tak wyraźna (dla zbiorów WBC i wine), można uzyskać dodatkową poprawę 

osiąganego wyniku, usuwając ze zbioru te elementy, które na skutek zrealizowanej 

transformacji stały się nieadekwatne. Aspekt ten zostanie szerzej zaprezentowany w 

dalszej części niniejszej dysertacji.  
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Rysunek 4.7. Wynik redukcji znormalizowanego zbioru seeds przy � = 2 metodami: FSA (a) i PCA 
(b) z zaznaczonymi kolorystycznie etykietami klas  

Przedstawione dotychczas w niniejszym podrozdziale wyniki dotyczyły głównie 

redukcji wymiaru dla procedur realizowanych z użyciem klasycznych technik, takich 

algorytm k-średnich, czy klasyfikatora opartego o metodę najbliższego sąsiada. 

Motywowane było to chęcią umożliwienia zestawienia uzyskiwanych rezultatów z 

podanymi w dostępnych źródłach bibliograficznych. Opisywany algorytm może być z 
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powodzeniem zastosowany także dla procedur opartych o nieparametryczną 

metodykę estymatorów jądrowych. Pokazuje to nie tylko przykład rozważanej 

powyżej techniki wykrywania elementów odosobnionych. Podobnie pozytywne 

rezultaty przeprowadzanej redukcji uzyskiwano dla algorytmów klasteryzacji i 

klasyfikacji. I tak, dla zaprezentowanej na rysunku 4.7a zredukowanej postaci zbioru 

seeds uzyskano poprawę jakości wyniku klasteryzacji, w odniesieniu do podobnie 

zrealizowanej analizy skupień przeprowadzanej dla zbioru zredukowanego metodą 

PCA, przedstawionego na rysunku 4.7b. Otrzymano bardziej równomierny rozkład 

błędnie sklasteryzowanych elementów, a ponadto prawidłowe przypisanie do 

skupień dodatkowo jeszcze jednego ziarna. Również w przypadku klasyfikacji 

zrealizowanej z użyciem estymatorów jądrowych potwierdzono adekwatność 

zredukowanej postaci zbioru otrzymanej z użyciem opisywanej tu metodyki. 

Przykładowo zaobserwowana dla zredukowanego zbioru glass skuteczność 

klasyfikacji zaobserwowana w 30 próbach wyniosła 63,97 ± 6,24, co w odniesieniu 

do wyniku otrzymanego dla zbioru pierwotnego (63,73 ± 7,00), jak i 

zredukowanego metodą PCA (56,35 ± 7,35) potwierdza skuteczność opracowanej 

tu koncepcji. 

 W kolejnej fazie badań przeprowadzono, analogiczne do przedstawionego 

powyżej, kompleksowe porównanie uwzględniające dodatkowo procedurę redukcji 

liczności próby. Eksperymenty te zrealizowano w sposób identyczny jak poprzednio, 

by zapewnić możliwość porównania uzyskanych wyników. Zgodnie z zawartymi w 

podrozdziale 4.2 wnioskami, w przypadku wykrywania elementów nietypowych 

ustalono wartość współczynnika kompresji � na poziomie 0,9, w problemie 

klasyfikacji stosując � = 0,1, a w klasteryzacji używając � = 0,2. Dla celów 

ilustracyjnych, w dwóch ostatnich zagadnieniach uwzględniono dodatkowo wybrane 

warianty z bardziej intensywną redukcją. Aby zweryfikować efektywność łączenia 

opracowanych procedur redukcji wymiaru i liczności próby, badano także możliwość 

użycia drugiej z nich wraz z klasyczną metodą składowych głównych, starając się 

przy tym przeprowadzić redukcję na podobnym poziomie intensywności. Ponadto, 
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w przypadku wykrywania elementów odosobnionych, uwzględniono również 

możliwość zastosowania metody PCA w zestawieniu z algorytmem kondensacji 

danych przedstawionym w pracy [Mitra et al., 2002]. Dostosowanie parametrów 

redukcji w pozostałych zagadnieniach, tak by zapewnić podobne warunki zadania, 

nie jest ściśle możliwe. Algorytm ów cechuje bowiem mało elastyczny dobór 

wielkości zbioru wynikowego, ponieważ najmniejsza możliwa wartość parametru ; 

implikującego liczność próby zredukowanej, czyli ; = 1, skutkuje zwykle eliminacją 

ponad połowy zbioru pierwotnego. Prowadzi to do wspomnianego wcześniej 

zaistnienia klas nie posiadających swego reprezentanta w zbiorze zredukowanym. 

Wyniki uzyskane w toku opisywanych tu eksperymentów przedstawiono kolejno w 

tabelach 4.11, 4.12 i 4.13. 

 

Tabela 4.11. Porównanie wyników redukcji wymiaru i liczności próby w wykrywaniu elementów 
odosobnionych 

 

R1 

(300, 4, 0,1) 

R2 

(300, 4, 0,1) 

R3 

(500, 3, 0,1) 

R4 

(500, 4, 0,1) 

R5 

(500, 2, 0,1) 

Redukcja wymiaru z użyciem FSA i redukcja liczności próby (W=0,9) Åu·ÇÈÉ ±ÊJÅ·ÇÈÉH 98,00 
±0,00 

96,71 
±0,49 

94,00 
±1,91 

90,64 
±1,35 

96,41 
±1,59 ©w ÓÒ© 	Þçç% 44,69 46,93 41,91 35,39  38,44 

Redukcja wymiaru z użyciem PCA i redukcja liczności próby  

(zbliżona liczność próby zredukowanej) Åu·ÇÈÉ 94,00 90,00 92,00 86,80 90,00 ©w ÓÒ© 	Þçç% 42,33 47,00 46,60 32,20 34,80 

Redukcja wymiaru z użyciem PCA i kondensacja próby 

(zbliżona liczność próby zredukowanej) Åu·ÇÈÉ 93,33 90,00 93,20 86,00 90,00 ©w ÓÒ© 	Þçç% 55,33 54,33 64,20 64,20 62,40 
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Tabela 4.12. Porównanie wyników redukcji wymiaru i liczności próby w zagadnieniu analizy skupień 

 

W1 
glass 

W2 
wine 

W3 
WBC 

W4 
vehicle 

W5 
seeds 

Redukcja wymiaru z użyciem FSA i redukcja liczności próby (W=0,2) ÅuÆÇÈÉ ±ÊJÅÆÇÈÉH 68,43 
±0,62 

92,81 
±0,76 

66,29 
±0,62 

64,62 
±0,24 

89,59 
±1,57 ©w ÓÒ© 	Þçç% 4,31 0,16 5,90 0,83 2,68 

Redukcja wymiaru z użyciem PCA i redukcja liczności próby  

(zbliżona liczność próby zredukowanej) ÅuÆÇÈÉ 67,27 92,64 66,16 64,16 88,95 ©w ÓÒ© 	Þçç% 4,67 1,86 7,02 1,53 4,28 

Redukcja wymiaru z użyciem FSA i redukcja liczności próby (wybrane W) 

ÅuÆÇÈÉ ±ÊJÅÆÇÈÉH 68,14 
±1,69 

(� = 0,9H 
92,84 
±2,08 

(� = 0,9H 
67,55 
±2,03 

(� = 0,5H 
64,76 
±0,40 J� = 0,7H 

89,69 
±0,62 

(� = 0,5H ©w ÓÒ© 	Þçç% 44,65 41,14 32,51 21,73 19,38 

 
 

Tabela 4.13. Porównanie wyników redukcji wymiaru i liczności próby w zagadnieniu klasyfikacji 

 

W1 
glass 

W2 
wine 

W3 
WBC 

W4 
vehicle 

W5 
seeds 

Redukcja wymiaru z użyciem FSA i redukcja liczności próby (W=0,1) Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 70,48 
±7,02 

78,00 
±4,86 

95,95 
±1,43 

63,96 
±2,66 

89,76 
±3,18 ©w ÓÒ© 	Þçç% 0,92 3,61 0,20 0,30 0,47 

Redukcja wymiaru z użyciem PCA i redukcja liczności próby  

(zbliżona liczność próby zredukowanej) Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 61,58 
±8,90 

69,42 
±8,08 

95,80 
±1,46 

62,84 
±3,79 

84,84 
±5,91 ©w ÓÒ© 	Þçç% 0,80 6,9 0,20 3,64 1,45 

Redukcja wymiaru z użyciem FSA i redukcja liczności próby (wybrane W) 

Åu±ÇÈÉ ±ÊJÅ±ÇÈÉH 66,19 
±8,46 

(� = 0,5H 
70,57 
±4,75 

(� = 0,4H 
95,32 
±1,48 J� = 0,5H 

62,13 
±2,63 J� = 0,4H 

88,24 
±3,95 J� = 0,5H ©w ÓÒ© 	Þçç% 17,46 32,59 25,62 8,28 25,38 
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Na podstawie wyników przedstawionych w tabelach 4.11-4.13 można 

skonkludować, że strategia redukcji liczności próby stanowi dobre uzupełnienie 

procedury redukcji wymiaru opartej o algorytm FSA. W przypadku wykrywania 

elementów odosobnionych, po jej zastosowaniu dla rozpatrywanych zbiorów 

usunięciu uległo 30-50% elementów próby i, zgodnie z oczekiwaniami, 

zaobserwowano znaczną poprawę jakości identyfikacji przypadków odosobnionych. 

W zadaniach analizy skupień i klasyfikacji w pierwszej serii eksperymentów nie 

stosowano intensywnej redukcji liczności zbioru. Jednak usunięcie, nawet 

niewielkiej części elementów „zdeformowanych” w wyniku transformacji redukcji 

wymiaru, prowadzi do poprawy średniej skuteczności stosownych procedur w 

przestrzeni zredukowanej. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku klasyfikacji z 

użyciem algorytmu najbliższego sąsiada, bardzo wrażliwego na zakłócenia w 

strukturze zbioru, wprowadzone przez rzeczoną transformację. Zwiększenie 

wartości współczynnika kompresji �, zrealizowane w drugiej fazie eksperymentów 

numerycznych, prowadzi zwykle do pogorszenia stabilności i/lub średniej 

skuteczności klasyfikacji oraz klasteryzacji, co jest zgodne z obserwacjami 

poczynionymi w poprzednim podrozdziale. Zjawisko to w większym stopniu dotyczy 

pierwszej z procedur, gdzie zwiększenie wartości � powyżej 0,5 ma zdecydowanie 

negatywne implikacje. W przypadku klasteryzacji można uzyskać wysoką 

skuteczność przeprowadzonej analizy najczęściej jedynie w pojedynczych 

eksperymentach, z dodatkową redukcją liczności zbioru o 20-40%, aczkolwiek dla 

zbioru seeds poprawa ta była permanentnie uzyskiwana. Choć wyniki otrzymywane 

dla zbiorów zredukowanych z użyciem algorytmu PCA i zaproponowanej tu techniki 

redukcji liczności próby są przeważnie znacznie gorsze od dwuetapowej metody 

opracowanej w niniejszej dysertacji, to połączenie tych dwóch algorytmów wydaje 

się również wartościową w praktyce koncepcją. 

 Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że algorytm obejmujący równoczesną 

redukcję wymiaru i liczności próby może być z powodzeniem zastosowany dla 

szerokiego spektrum narzędzi analizy danych. Jako czytelny przykład jego 
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przydatności przywołany zostanie ponownie problem klasyfikacji zbioru glass z 

użyciem estymatorów jądrowych. Wzmiankowana wcześniej skuteczność klasyfikacji 

zaobserwowana w 30 próbach dla zbioru ze zredukowaną wymiarowością wyniosła 63,97 ± 6,24. Po wprowadzeniu dodatkowej redukcji liczności próby (średnio o 22 

elementy) uległa ona dalszej poprawie, do 65,87 ± 6,36, co jeszcze dobitniej 

sygnalizuje potencjał aplikacyjny zaproponowanej tu procedury. Ponadto, należy 

również nadmienić, że dodatkowe zwiększenie skuteczności opracowanej metody – 

przede wszystkim w zakresie stabilności uzyskiwanych wyników – można uzyskać 

zwiększając wartość współczynnika y� kontrolującego czas realizacji heurystycznej 

procedury symulowanego wyżarzania, co zademonstrowano już wcześniej w 

podrozdziale 4.2.  
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5. PODSUMOWANIE I KOŃCOWE 
KOMENTARZE 

W niniejszej dysertacji przedstawiono kompletny algorytm redukcji wymiaru i 

liczności próby, przeznaczony dla szerokiej klasy problemów eksploracyjnej analizy 

danych. Ma on charakter uniwersalnej, nienadzorowanej liniowej transformacji 

przestrzeni cech, której celem jest jak najlepsze zachowanie odległości pomiędzy 

elementami próby, dodatkowo uzupełnionej o redukcję znaczenia tych elementów, 

których położenie względem pozostałych uległo istotnej zmianie. Podstawą 

opracowanego algorytmu jest autorski wariant procedury równoległego szybkiego 

symulowanego wyżarzania, z kryterium stopu opartym o statystykę porządkową, 

automatyczną generacją temperatury początkowej oraz wielowymiarowym 

generatorem liczb pseudolosowych o rozkładzie Cauchy’ego. Redukcja liczności próby 

odbywa się w wyniku ustalenia wag dla poszczególnych jej elementów, z 

możliwością ciągłej regulacji intensywności tej procedury, poprzez ustalenie 

odpowiedniej – dla rozważanego zagadnienia i wymagań problemu – wartości 

współczynnika kompresji  

W ramach przedłożonej pracy, poza przedstawieniem idei algorytmu i 

wybranych własności aplikacyjnych, przeprowadzono wieloaspektowe eksperymenty 

numeryczne. Doprowadziły one do uzyskania wniosków dotyczących 

rekomendowanych wartości parametrów możliwych do ustalenia w ramach 

opisywanego algorytmu, a także pozwoliły na zbadanie jego właściwości. Ponadto, 

na podstawie wykonanych eksperymentów potwierdzono praktyczną skuteczność 

opracowanej procedury, demonstrując jej przydatność, zarówno w przypadku 

użycia wraz klasycznymi technikami analizy danych – takimi jak algorytm k-średnich 
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lub procedury najbliższego sąsiada – jak i uniwersalnej metodyki statystycznych 

estymatorów jądrowych. W toku przedmiotowych badań porównano również 

opracowaną procedurę z metodą składowych głównych i techniką wykorzystującą 

algorytmy ewolucyjne. Generalnie, otrzymane wyniki weryfikacji numerycznej, 

przeprowadzonej zarówno dla zbiorów pseudolosowych jak i rzeczywistych, 

potwierdziły zasadność zaproponowanej koncepcji oraz szereg pozytywnych cech 

przedstawionej metody.  

Jakkolwiek opracowany algorytm ma charakter kompletnej procedury, to 

istnieją znaczne możliwości jego rozbudowy i usprawnienia poszczególnych 

elementów. Mogą one dotyczyć między innymi zmiany postaci funkcji kosztu, czy to 

poprzez uwzględnienie innego celu redukcji (na przykład zachowanie lokalnej 

struktury zbioru), czy też zmianę użytej w niej metryki. W ramach redukcji liczności 

próby możliwy jest również automatyczny dobór wartości współczynnika kompresji, 

by nie eliminowała ona prototypów istniejących klas.  

Ponadto poszczególne komponenty funkcjonalne procedury, będącej 

przedmiotem niniejszej dysertacji, mogą znaleźć zastosowanie także w innych 

problemach przetwarzania informacji. I tak, opracowany algorytm równoległego 

szybkiego symulowanego wyżarzania może być z powodzeniem użyty w szerokiej 

klasie problemów optymalizacyjnych, dzięki swej uniwersalnej strukturze i 

stosunkowo intuicyjnym doborze dostępnych parametrów. Z kolei zaproponowany 

schemat redukcji liczności próby, można również zastosować w połączeniu z innymi, 

także nieliniowymi, strategiami redukcji wymiaru. Konstrukcja wag odbywać się 

bowiem może nie tylko na bazie globalnego zachowania odległości w ramach 

rozważanego zbioru, ale także na utrzymaniu relacji topologicznego sąsiedztwa.  

Na koniec warto podkreślić, że pomimo dużej złożoności obliczeniowej 

zaproponowanego algorytmu, jego wykonanie – dzięki możliwości stworzenia 

wysokowydajnej równoległej implementacji – nie jest czasochłonne. Dla najbardziej 

złożonych z rozważanych zbiorów trwało ono kilka minut, a poprzez zastosowanie 

adaptacyjnego kryterium stopu, czas ten jest dostosowany do trudności 
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analizowanego problemu, eliminując tym samym potrzebę wprowadzania 

arbitralnie przyjętych założeń opartych przykładowo o wymiarowość danych 

będących przedmiotem badań. Równocześnie, dzięki zastosowaniu łatwej do 

uogólnienia liniowej transformacji i prostej idei zestawu wag, istnieje możliwość 

efektywnego użycia opracowanej metody w szerokim zakresie problemów 

współczesnej analizy danych, związanych między innymi z inżynierią, medycyną, 

ekonomią czy też naukami społecznymi. 
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