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Dane treningowe i testowe.

Algorytm k najbliższych sąsiadów.

OGÓLNY SCHEMAT
Mamy dany zbiór danych podzielony na klasy decyzyjne, oraz 

pewien algorytm klasyfikujący.

Problem: zbadać skuteczność algorytmu na tych danych.

Kryterium skuteczności: liczba (procent) prawidłowo rozpoznanych 

obiektów testowych, niebiorących udziału w treningu.
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WYBÓR PRÓBKI TESTOWEJ
- Testowanie algorytmu wykonujemy, gdy chcemy porównać jego 

wyniki z innymi, ale również podczas optymalizacji parametrów 

samego algorytmu, np. w celu wyboru właściwej opcji.

- Wielkość próbki testowej nie powinna być zbyt mała, jeśli np. 

chcemy uzyskać dokładność 0,1%, próbka powinna mieć ponad 1000 

obiektów. Techniki statystyczne pomagają nam oszacować wielkość

próbki do porównań na danym poziomie istotności.

- Możemy podzielić dane na część treningową (zwykle ok. 70%) i 

testową. Dane używane do testowania nie mogą być użyte do 

trenowania klasyfikatora.

- Niektóre dane referencyjne mają z góry zdefiniowaną część testową. 

Obiektów z tej części możemy użyć tylko raz, do określenia końcowej 

jakości naszego klasyfikatora.

SCHEMAT CV-n

Cross-validation (CV-n, walidacja krzyżowa)
Zbiór treningowy dzielimy losowo na n części.

W n kolejnych fazach testu każda z n części pełni rolę

próbki testowej, a pozostałe - próbki treningowej.

Wyniki klasyfikacji są sumowane.
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METODA  LEAVE-ONE-OUT

Zbiór treningowy jest wykorzystywany w całości jako zbiór 

testowy:

- Dla każdego obiektu o konstruujemy klasyfikator wykorzystujący 

wszystkie obiekty z wyjątkiem o.

- Obiekt o klasyfikujemy i zapamiętujemy wynik.

- Po przetestowaniu wszystkich obiektów sumujemy wyniki.

Metoda równoważna CV-n dla n równego liczbie obiektów w 

zbiorze.

Metoda zwykle bardzo wolna, jednak można ją stosować w 

sytuacjach, gdy trening klasyfikatora jest czynnością bardzo prostą

(np. naiwny klasyfikator bayesowski - wystarczy tak 

zmodyfikować prawdopodobieństwa, by ominąć obiekt o).

KLASYFIKACJA OPARTA 

NA ODLEGŁOŚCI

Załóżmy, że analizowany zbiór danych zawiera obiekty opisane 

wektorami liczb (cech) rzeczywistych:
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Metryka euklidesowa:

Metryka miejska (Manhattan):

mxx ,,1 K=x

Będziemy zakładać, że obiekty podobne z punktu widzenia 

wszystkich cech mają tę samą decyzję. Podobieństwo obiektów 

określa odległość w przestrzeni Rm, czyli metryka:
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ESTYMACJA ROZKŁADU 

DECYZJI

Problem klasyfikacji można 

sprowadzić do pytania: jaka jest 

najbardziej prawdopodobna 

decyzja w pewnym punkcie x*

przestrzeni?

Metoda: 

- ustalamy pewne otoczenie 

punktu x*, 

- konstruujemy histogram 

decyzji,

- wybieramy największą wartość

histogramu. 3 zielone

2 czerwone

ALGORTYM  k-NN

Ustalamy wartość k (najlepiej liczbę nieparzystą, zwykle ok. 5-15).

Dla każdego obiektu testowego o*:

- wyznaczamy odległość ρ(o*,x) pomiędzy o* i każdym 

obiektem treningowym x,

- znajdujemy k obiektów treningowych najbliższych o*,

- wśród wartości decyzji odpowiadających tym obiektom 

wykonujemy głosowanie,

- najczęściej występującą wartość decyzji przypisujemy 

obiektowi o*.
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UWAGI TECHNICZNE

- Parametr k możemy dobrać eksperymentalnie. Licząc na próbce 

testowej wyniki dla pewnego k, otrzymujemy przy okazji wyniki 

dla wszystkich wartości mniejszych.

- Czas uczenia (w wersji podstawowej algorytmu) jest bardzo 

krótki, gdyż nauka polega na zapamiętaniu całej próbki 

treningowej. Łatwo stosować metodę leave-one-out.

- Klasyfikacja nowych przypadków jest dosyć powolna. Sposoby 

na przyspieszenie:

- selekcja obiektów – wybór pewnego podzbioru dającego 

zbliżone wyniki klasyfikacji

- podział zbioru obiektów na podzbiory i przeszukiwanie tylko 

niektórych z nich.

PRZYKŁAD

k=1 k=3
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MODYFIKACJA  METRYKI

Wadą algorytmu k-NN jest jednakowe (często nieuprawnione) 

traktowanie wszystkich wymiarów. 

Np. jeśli wśród cech będziemy mieli wiek pacjenta i temperaturę

ciała, wówczas różnica między rówieśnikami z temperaturą 37°C i 

41°C jest dla algorytmu diagnozującego mniejsza, niż między 45-

latkiem a 50-latkiem o jednakowej temperaturze.

Sposób radzenia sobie z tym problemem polega na wprowadzeniu 

dodatkowych wag związanych z wymiarami:
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