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Elementy modelowania 

matematycznego

Jakub Wróblewski           jakubw@pjwstk.edu.pl

http://zajecia.jakubw.pl/

Modelowanie algorytmów klasyfikujących.

Podejście probabilistyczne.

Naiwny klasyfikator bayesowski.

Modelowanie danych

metodą najbliższych sąsiadów.

TESTOWANIE MODELU
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.

Zbiór treningowy

Losowy podział

(CV-5)

Konstruowanie 

klasyfikatora

Testowanie
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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).

KLASYFIKATOR  0-R

Algorytm 0-R:

Oznaczmy przez P(d=di) prawdopodobieństwo (częstość
względną na zbiorze treningowym) wartości decyzyjnej di.
- Znajdujemy d* takie, że P(d=d*) jest największe.
- Każdy nowy obiekt otrzymuje decyzję d*.

Uwagi:

- wersja dla decyzji ciągłej: odpowiedzią jest

zawsze średnia decyzja na zbiorze treningowym;

- niewielka skuteczność, ale możemy użyć tego

klasyfikatora jako punktu odniesienia dla innych metod.
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KLASYFIKATOR  1-R
Dodatkowe założenie: wartości atrybutów warunkowych i decyzji są dyskretne.

Algorytm 1-R:

Oznaczmy przez P(d=di | aj=vk) prawdopodobieństwo warunkowe 
(częstość względną na zbiorze treningowym), że wśród obiektów o 
wartości atrybutu aj równej vk decyzja przyjmuje wartość di.

- Dla każdego atrybutu ai i wartości vk znajdujemy dik takie, że 
P(d=dik | ai=vk) jest największe.

- Dla każdego atrybutu ai liczymy średni błąd powyższego
sposobu klasyfikacji, tzn. liczbę obiektów o własności ai=vk,
ale o innej niż dik wartości decyzji.

- Niech ax będzie atrybutem o najniższym błędzie.
- Nowy obiekt klasyfikujemy na podstawie wartości ax,
tzn. jeśli ax=vy, to przypisujemy mu decyzję dxy.

PRZYKŁAD

Klasyfikujemy nowy obiekt:
o* = { 1, red, 3, 0 }

Klasyfikator 0-R: odpowiedź 0.

Klasyfikator 1-R: najlepszy atrybut
a1, odpowiedź 0.

a1 a2 a3 a4 d 

1 red 2 0 0 

0 green 1 0 1 

0 red 3 0 1 

1 red 3 1 0 

1 green 1 1 0 
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Statystyki:
błąd a1 - 0 obiektów
błąd a2 - 2 obiekty
błąd a3 - 2 obiekty
błąd a4 - 1 obiekt

Proste reguły:

a1=1 => d=0

a1=0 => d=1
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KLASYFIKATOR OPARTY 

NA WSZYSTKICH CECHACH

Rozszerzymy zasadę działania klasyfikatora 1-R na więcej niż jeden atrybut.

Od tej chwili dla uproszczenia zamiast P(d=di | aj=vk)

będziemy pisali P(di | vjk)

Klasyfikator 1-R:
d(o*) = di ,      gdzie      P(di | vjk) - największe, dla ustalonego j.

Gdybyśmy chcieli wykorzystać wszystkie atrybuty, powinniśmy 
przyjąć:
d(o*) = di ,     gdzie   P(di | v1a , v2b ... vnz ) - największe, przy czym:

o* = {v1a , v2b ... vnz}

Problem: jak oszacować to prawdopodobieństwo warunkowe?

WZÓR BAYESA
Dodatkowe założenie: wartości atrybutów warunkowych i decyzji są dyskretne.

Nie możemy P(di | v1a , v2b ... vnz ) oszacować częstością na próbce 
treningowej, bo zwykle nie będzie ani jednego obiektu 
spełniającego te warunki.
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Liczbę w mianowniku możemy uznać za pewną stałą. Wartość P(di) możemy 
wyznaczyć z próbki. Pozostaje oszacowanie trzeciego składnika wzoru.
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NAIWNY  KLASYFIKATOR

BAYESOWSKI

Dodatkowe „naiwne” założenie: prawdopodobieństwa warunkowe 
P(v1a|di), ... P(vnz|di) są niezależne.

Warunek zwykle niespełniony, ale jako przybliżenie sprawdza się

nadspodziewanie dobrze.

Wówczas: )|()|()|()|,...( 211 inzibiainza dvPdvPdvPdvvP …=

Więc ostatecznie:

)()|()|(),...|( 11 iinzianzai dPdvPdvPCvvdP ⋅⋅⋅⋅≈ …

dla pewnej stałej C.

ALGORTYM

- Wyznaczamy z próbki wartości P(vjk|di) oraz P(di) dla wszystkich 
występujących vjk oraz di .

- Dla każdego nowego obiektu o* = {v1a , v2b ... vnz} wyliczamy 
wartość pomocniczej funkcji:

- Wybieramy takie di, dla którego wartość funkcji NBay jest 
największa i przyjmujemy, że jest to decyzja obiektu o*.

)()|()|()*,( 1 iinziai dPdvPdvPdoNBay ⋅⋅⋅= …
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UWAGI TECHNICZNE

- Jeżeli obiekt testowy ma pewną wartość vjk nieobecną w zbiorze 
treningowym, odpowiadający jej czynnik iloczynu pomijamy.

- Żeby uniknąć nieklasyfikowania niektórych obiektów, zamiast 
prawdopodobieństwa 0 używa się czasem pewnej małej (poniżej 
1/n) liczby dodatniej.

.........v13

...P(v12|d2)...v12a1

...0,020,23v11

d3d2d1

Liczymy statystyki

PRZYKŁAD

Zbiór danych:

letter_trn.tab - zbiór treningowy, 15000 obiektów,
letter_tst.tab - zbiór testowy, 5000 obiektów

http://www.jakubw.pl/zajecia/dm/letter.zip

Dane zawierają 16 cech, z których każda ma jedną z 16 wartości.
Decyzja to liczba 1 – 26 (numer rozpoznanej litery).

Wielkość danych na dysku: 605 KB.
Wielkość tablic pomocniczych: 16*26 statystyk dla każdego z 16 
atrybutów oraz statystyki dla decyzji, czyli 6656+26 liczb.

Liczba poprawnie rozpoznanych obiektów testowych: 3740  
(74,8%).
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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 …=x

Będziemy zakładać, że obiekty podobne z punktu widzenia 
wszystkich cech mają tę samą decyzję. Podobieństwo obiektów 
określa odległość w przestrzeni Rm, czyli metryka, np:

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*, tzn. kilka 
najbliższych znanych obiektów

- konstruujemy histogram 
decyzji,

- wybieramy największą wartość
histogramu.

3 zielone

2 czerwone
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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*.

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.



10

PRZYKŁAD

k=1 k=3


