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EKSPLORACJA DANYCH
Dzięki uprzejmości Dr.
Jakuba Wróblewskiego

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/BI.pdf

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DW.pdf

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DW2.pdf

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DM.pdf

http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/DM2.pdf

WAśNE OGŁOSZENIE

Montowana jest dodatkowa grupa prezentacyjna

(sobota) pod tytułem „Semantic Web in Business 

Intelligence” – Proszę zainteresowanych o pilny 

kontakt pod adresem hubert.gorniak@gmail.com
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SOBOTA 9:00-12:00

3346Hubert Gorniak?Semantic Web in BI

4834Tomasz Matus5Between DW and BI

3322Julia Jarkiewicz5Data Streaming

3362Remigiusz Barbachowski4CRM 2

3333Magda Gwiazda5CRM 1

3293Michal Czechowski5Open Source Tools 2

3859Damian Fok5Open Source Tools 1

3331Piotr Lisinski4BI Rules 2

3283Jakub Szczyglowski4BI Rules 1

SOBOTA 16:00-19:00

3305Daniel Sadowski4Interaction in DWs

3456Radoslaw Kaczmarczyk4OLAP 2

3445Renata Radzik4OLAP 1

3288Marek Brodziak5New Queries 2

3300Jacek Sakowicz5New Queries 1

3265Lukasz Ziemianczyk4DW Benchmarks

Dominik SlezakDM in DW

4783Michal Lubian5Histograms

3337Krzysztof Pawlina4Query Optimization
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ANALIZA DANYCH
- RÓśNE ASPEKTY

Dane opisują pewne aspekty (numeryczne lub jakościowe) 

pewnego badanego przez nas zjawiska. Analiza danych

prowadzona jest w celu znalezienia / zweryfikowania / 

dostrojenia modelu tego zjawiska. Znajomość modelu

pozwala na:

– opis zjawiska w sposób zrozumiały dla człowieka,

– określenie pewnych cech zjawiska,

– przewidywanie wartości nieznanych (np. przyszłych) 

związanych z danym zjawiskiem.

PRZYKŁADY
Mamy dane w postaci rekordów w bazie danych CRM 

(opisujących naszą wiedzę o klientach hurtowni butów i ich

zakupach).

Analiza danych moŜe mieć na celu m.in.:

– zaprezentowanie raportu o liczbie klientów w róŜnych

przedziałach obrotów,

– sprawdzenie hipotezy, Ŝe miejsce zamieszkania klienta nie

wpływa na tygodniową liczbę wizyt w hurtowni,

– odnalezienie towarów, które są często kupowane jednocześnie,

– przewidywanie, który klient zamierza zrezygnować z naszych

usług.
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KDDW ZASTOSOWANIACH 
KOMERCYJNYCH

�
Budowa roboczego zbioru danych

Przygotowanie i oczyszczenie danych

Wybór metody analizy danych

Eksploracja danych (data mining)

Interpretacja znalezionych 

regularności

Wykorzystanie odkrytej wiedzy

Zrozumienie dziedziny problemu i celu analizy

KDD (Knowledge Discovery in Databases)

Redukcja / uproszczenie danych

RÓśNE PODEJŚCIA
Statystyka

W statystyce zakładamy, Ŝe model probabilistyczny naleŜy do 

pewnej rodziny (np. sparametryzowanej). Analizujemy dane, by 

wybrać najlepszą wartość parametru (najwłaściwszy model).

obie
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probabilistyczny

wnioski

estym
acja 

para
metr

u x

obserwacja,

pomiar

Rodzina

modeli (x)

dane
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RÓśNE PODEJŚCIA
Statystyka

MoŜna teŜ badać, czy nasza hipoteza odnośnie danych (np. tego, Ŝe 

dane pochodzą z pewnego rozkładu) jest słuszna.

obie
kt r

zec
zyw

isty

Model

probabilistyczny

wnioski

testo
wani

e hip
otez

obserwacja,

pomiar

Model 1

dane

Model 2 Model 3

RÓśNE PODEJŚCIA
Eksploracja danych (klasyfikacja)

W metodach eksploracji danych stosujemy znacznie łagodniejsze 

załoŜenia. Kształt modelu jest w większym stopniu dopasowany do 

danych, przez co jest bardziej skomplikowany.

obie
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Model
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PODSTAWOWE POJĘCIA

Dane do analizy zwykle będziemy przechowywali w tablicach 

danych, w których kolejne wiersze odpowiadają obiektom 

(obserwacjom). 

Obiekty składają się na próbę (populację, zbiór treningowy).

Obiekty opisane są określonymi z góry cechami (atrybutami), 

mogą teŜ dzielić się na pewne kategorie (klasy decyzyjne).

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

Obiekty

Wartości atrybutów
(cechy obiektów)

1

0

0

...

Decyzje
(kategorie obiektów)

PODSTAWOWE POJĘCIA

Cechy (atrybuty) mogą być:

• ilościowe (numeryczne, ciągłe)

np. waga, wiek klienta, dochód, wynik pomiaru napięcia, ...

• jakościowe (symboliczne, dyskretne)

np. kolor samochodu, płeć, połoŜenie geograficzne (miasto)

Cechy ilościowe moŜna zamienić na jakościowe (i odwrotnie).
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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.

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

1

0

0

...

Dane treningowe (znana decyzja)

o1

o2

o3

...

25.1    BBA   0  -1 

15.8   BBB  1  -2  

7.6   BAB  1  -4

...

0

0

1

...

Dane testowe (znana decyzja)

liczymy prawidłowe 

odpowiedzi klasyfikatora

budowa modelu

Klasyfikator

Skąd wziąć

dane testowe?

WYBÓR PRÓBKI TESTOWEJ
- Testowanie algorytmu wykonujemy, gdy chcemy porównać jego 

wyniki z innymi, ale równieŜ 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.

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

testową. Dane uŜywane do testowania nie mogą być uŜyte do 

trenowania klasyfikatora.

- Niektóre dane referencyjne mają z góry zdefiniowaną część testową. 

Obiektów z tej części moŜemy uŜyć tylko raz, do określenia końcowej 

jakości naszego klasyfikatora.
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SCHEMAT CV-n

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

W n kolejnych fazach testu kaŜda z n części pełni rolę

próbki testowej, a pozostałe - próbki treningowej.

Wyniki klasyfikacji są sumowane.

Zbiór treningowy

Losowy podział

(CV-5)

Konstruowanie 

klasyfikatora

Testowanie

METODA  LEAVE-ONE-OUT

Zbiór treningowy jest wykorzystywany w całości jako zbiór 

testowy:

- Dla kaŜdego obiektu o konstruujemy klasyfikator wykorzystujący 

wszystkie obiekty z wyjątkiem o.

- Obiekt o klasyfikujemy i zapamiętujemy wynik.

- Po przetestowaniu wszystkich obiektów sumujemy wyniki.

Metoda równowaŜna CV-n dla n równego liczbie obiektów w 

zbiorze.

Metoda zwykle bardzo wolna, jednak moŜna ją stosować w 

sytuacjach, gdy trening klasyfikatora jest czynnością bardzo prostą

(np. naiwny klasyfikator bayesowski - wystarczy tak 

zmodyfikować prawdopodobieństwa, by ominąć obiekt o).
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SKĄD WZIĄĆ DANE DO 
ANALIZY?

• Metody eksploracji danych pozwalają wygenerować

zrozumiały opis lub uŜyteczny algorytm do 

automatycznej klasyfikacji.

• Punktem wyjścia wszystkich metod analitycznych 

jest tablica decyzyjna o ustalonych rozmiarach.

• Skąd wziąć taką tablicę w sytuacjach praktycznych?

• tworzenie nowych cech,

• selekcja cech (wybór najciekawszych)

PRZYKŁAD (1)
W naszej sieci supermarketów sprzedajemy m.in. samochody. To 

rzadkie zakupy, ale dla nas bardzo dochodowe. Chcemy 

zlokalizować tych klientów, którzy w ciągu najbliŜszych miesięcy 

mają szansę kupić u nas samochód. ZałóŜmy, Ŝe mamy bazę

danych o naszych klientach, ich zakupach itp.

Tablica decyzyjna:

Obiektem będzie klient widziany w danej chwili (czyli klient+data)

Decyzja: czy dany klient przez kolejne 3 miesiące kupi 

samochód?

sprzedaŜ

wartość
produkt=samochód

klient
+czas

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

1

0

0

...

decyzja

obiekty

Uwaga: powinniśmy w 

tablicy dec. mieć zarówno 

przypadki pozytywne, jak i 

negatywne (tych mamy 

więcej do dyspozycji)
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PRZYKŁAD (2)
Atrybuty obiektów (klientów), czyli informacje wejściowe do 

algorytmów eksploracji danych, mogą obejmować np:

- miejsce zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie,

- całkowity obrót, liczbę dokonanych zakupów, liczbę zakupionych 

towarów określonego rodzaju itd. – przed analizowanym momentem.

sprzedaŜ

wartość produkt
sklep

klient

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

1

0

0

...

miasto

agregacje, statystyki

Atrybuty obiektów rozwaŜanych w danym momencie czasu 

mogą być oparte wyłącznie na informacjach dostępnych przed 

tym momentem.

REGUŁY DECYZYJNE
Metoda reprezentacji wiedzy (modelowania tablic decyzyjnych).

Łatwy do interpretacji opis regularności zawartych w danych 

(najczęściej dyskretnych), a takŜe narzędzie automatycznej 

klasyfikacji.

Reguły decyzyjne mają postać implikacji. Po lewej stronie znajdują

się warunki wyraŜone pewną formułą logiczną, po prawej - wartość

atrybutu decyzyjnego. Systemy oparte na regułach zawierają

zwykle wiele (np. tysiące) reguł.

Najpopularniejsza postać: koniunkcja deskryptorów (selektorów 

pojedynczych postaci ai=vj) opartych na wybranych pojedynczych 

atrybutach.

decyzjawarunki

a1=v1 ∧∧∧∧ a4=v4 ∧∧∧∧ ... ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ Dec=1
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PARAMETRY REGUŁ

Oznaczmy symbolicznie rozpatrywaną

regułę jako  α⇒β .

Przez nαβ oznaczmy liczbę obiektów 

spełniających obie strony reguły, przez n

– liczbę wszystkich obiektów 

treningowych, przez nα - liczbę obiektów 

spełniających lewą stronę itd.

dec=1

dec=0

Regułę moŜna opisać następującymi parametrami:

- wsparcie:

- dokładność:

β

αβ

n

n
=supp

α

αβ

n

n
=acc

Obie wielkości chcemy 

maksymalizować.

kontrprzykłady

nαααα nαβαβαβαβ

RODZAJE  WARUNKÓW 
(DESKRYPTORÓW)

W zaleŜności od rodzaju danych, najczęstsze rodzaje 

deskryptorów (selektorów) to:

- równościowy (pojedynczy) i podzbiorowy (dysjunkcyjny):

stosowany w przypadku danych dyskretnych (np. symbolicznych),

- większościowy i przedziałowy:

stosowany rzadziej, w przypadku danych ciągłych.

a1∈∈∈∈[2 , 4]  ∧∧∧∧ a5 ∈∈∈∈[0.1 , 0.9] ∧∧∧∧ a7≥≥≥≥6  ⇒⇒⇒⇒ Dec=0

a1∈∈∈∈{0,1,2,4,8}  ∧∧∧∧ a5 =3 ∧∧∧∧ a7=Red  ⇒⇒⇒⇒ Dec=0
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Temp=Mild ∧∧∧∧ Humid=Normal ⇒⇒⇒⇒ Sport=YesOutlook Temp. Humid. Wind Sport?

1 Sunny Hot High Weak No

2 Sunny Hot High Strong No

3 Overcast Hot High Weak Yes

4 Rain Mild High Weak Yes

5 Rain Cold Normal Weak Yes

6 Rain Cold Normal Strong No

7 Overcast Cold Normal Strong Yes

8 Sunny Mild High Weak No

9 Sunny Cold Normal Weak Yes

10 Rain Mild Normal Weak Yes

11 Sunny Mild Normal Strong Yes

12 Overcast Mild High Strong Yes

13 Overcast Hot Normal Weak Yes

14 Rain Mild High Strong No

PRZYKŁAD

Wind=Weak ⇒⇒⇒⇒ Sport=Yes

Wsparcie reguły:  0,22

(2 obiekty pasujące, 9 obiektów w 

klasie Sport=Yes)

Dokładność reguły: 1

Wsparcie reguły:  0,66

(6 obiektów pasujących do obu 

stron, 9 obiektów w klasie 

Sport=Yes)

Dokładność reguły: 0,75
(6 obiektów pasujących do obu 

stron, 8 obiektów mających 

Wind=Weak)

PRZYKŁAD

a1

a2

Zbiór reguł zwykle konstruujemy 

tak, Ŝeby pokrywał wszystkie 

przypadki treningowe. To nie 

znaczy, Ŝe pokryje równieŜ

wszystkie przypadki testowe!

Krótka reguła zwykle pokrywa 

więcej obiektów, ale bywa 

niedokładna (ma wyjątki na 

zbiorze treningowym).

a1=2  ∧∧∧∧ a2=7  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1∈∈∈∈[4,6]  ∧∧∧∧ a2 ∈∈∈∈[8,10]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1=8  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Green
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KLASYFIKACJA

a1=2  ∧∧∧∧ a2=7  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1∈∈∈∈[4,6]  ∧∧∧∧ a2 ∈∈∈∈[8,10]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

...

...

...

...

a2=7  ∧∧∧∧ a6 ∈∈∈∈[9,14]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Green

Zbiór reguł

( 2 , 7 , 8 , 1 , 3 , 10 , 7 )

Obiekt testowy

JeŜeli obiekt nie pasuje do Ŝadnej reguły, wówczas jest 

nierozpoznany. JeŜeli pasuje do kilku, wykonujemy głosowanie, 

np. większościowe lub waŜone (wsparciem reguły).

Dec=Red

Dec=Red

Dec=Green

Dec=Red

Głosowanie

Odpowiedź

Pasujące reguły

ALGORYTM  AQ

Algorytm oparty na pokrywaniu sekwencyjnym, według schematu:

- wybieramy obiekt niepasujący do Ŝadnej dotychczas znalezionej 

reguły,

- znajdujemy najlepszą regułę, do której pasuje,

- itd., aŜ pokryjemy wszystkie reguły.

Kryterium oceny reguły decyzyjnej jest jej wysokie wsparcie 

(liczba pasujących obiektów) przy załoŜonym progu dokładności 

reguły (np. nie więcej, niŜ 1% kontrprzykładów).

W przypadku, gdy algorytm daje kilka alternatywnych (zbliŜonych 

pod względem jakości) ścieŜek – stosujemy przeszukiwanie 

wiązkowe.



14

ALGORYTM  AQ

Wejście: cały zbiór danych.

1. Znajdź niepokryty obiekt x*.
2. Niech reguła r=(*,*,...,*).
3. Znajdź obiekt y z innej klasy decyzyjnej, niŜ x*, pasujący do r.
4. Jeśli y nie istnieje – idź do 7.
5. Znajdź taką najlepszą (ze względu na wsparcie) specjalizację r, 
aby y nie był pokrywany przez r.
(Specjalizacja polega na zamianie pewnej „*” na wartość
pochodzącą z obiektu x*.)

6. Jeśli reguła r ma nadal zbyt duŜo kontrprzykładów, wróć do 3.
7. Zapamiętaj r, oznacz pokryte obiekty, wróć do 1.

Czasem wygodnie jest przedstawiać lewe strony reguł w postaci 

wzorców. Jeśli mamy 5 atrybutów a1...a5, to regułę:                            

zapisujemy jako (2, 7, *, *, *)
a1=2  ∧∧∧∧ a2=7

KLASYFIKATOR OPARTY 
NA WSZYSTKICH CECHACH

Rozszerzymy zasadę działania klasyfikatora 1-R na więcej niŜ 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?
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WZÓR BAYESA
Dodatkowe załoŜenie: wartości atrybutów warunkowych i decyzji są dyskretne.

Nie moŜemy P(di | v1a , v2b ... vnz ) oszacować częstością na próbce 

treningowej, bo zwykle nie będzie ani jednego obiektu 

spełniającego te warunki.

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP =Wzór Bayesa:

),...(

)()|,...(
),...|(

1

1
1

nza

iinza
nzai

vvP

dPdvvP
vvdP =W naszym przypadku:

Liczbę w mianowniku moŜemy uznać za pewną stałą. Wartość P(di) moŜemy 

wyznaczyć z próbki. Pozostaje oszacowanie trzeciego składnika wzoru.

NAIWNY  KLASYFIKATOR
BAYESOWSKI

Dodatkowe „naiwne” załoŜenie: prawdopodobieństwa warunkowe 

P(v1a|di), ... P(vnz|di) są niezaleŜne.

Warunek zwykle niespełniony, ale jako przybliŜenie sprawdza się

nadspodziewanie dobrze.

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

Więc ostatecznie:

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

dla pewnej stałej C.
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ALGORTYM

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

występujących vjk oraz di .

- Dla kaŜdego nowego obiektu o* = {v1a , v2b ... vnz} wyliczamy 

wartość pomocniczej funkcji:

- Wybieramy takie di, dla którego wartość funkcji NBay jest 

największa i przyjmujemy, Ŝe jest to decyzja obiektu o*.

)()|()|()*,( 1 iinziai dPdvPdvPdoNBay ⋅⋅⋅= K

DRZEWA DECYZYJNE
Metoda reprezentacji wiedzy (modelowania tablic 

decyzyjnych).

Pozwala na przejrzysty opis regularności zawartych w danych, 

a takŜe na proste przedstawienie algorytmu klasyfikacji.

test 1 dopełnienie testu 1

Przykład: drzewo binarne.

Węzły odpowiadają zbiorom danych,

krawędzie – warunkom (testom).

tablica danych

podtablica spełniająca test 1

podtablica niespełniająca testu 1
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ZSTĘPUJĄCY ALGORYTM 
BUDOWY DRZEWA

Korzeń: cały zbiór danych.

Pojedynczy krok budowy drzewa: 

- wybieramy węzeł do podziału

- wybieramy test i dokonujemy podziału

- sprawdzamy kryterium stopu

Kryterium stopu: Najprostsze – gdy nie ma juŜ więcej liści 

wymagających podziału, tzn. takich, które zawierają więcej niŜ jedną

klasę decyzyjną.

Wybór testu: najczęściej metodą zachłanną, tzn. wybieramy taki test, 

który najlepiej podzieli rozpatrywany węzeł.

RODZAJE  TESTÓW
W zaleŜności od rodzaju danych, najczęstsze rodzaje testów to:

- większościowy:

stosowany głównie w przypadku danych ciągłych,

- równościowy:

stosowany w przypadku danych dyskretnych (np. symbolicznych). 

Wówczas drzewo nie jest binarne.

ai ≥≥≥≥ v ai< v

ai= v1 ai= v2 ai= v3 ai= vk
...
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Sunny Rain

Overcast

Outlook

Humidity Wind

High Normal Strong Weak

Outlook Temp. Humid. Wind Sport?

1 Sunny Hot High Weak No

2 Sunny Hot High Strong No

3 Overcast Hot High Weak Yes

4 Rain Mild High Weak Yes

5 Rain Cold Normal Weak Yes

6 Rain Cold Normal Strong No

7 Overcast Cold Normal Strong Yes

8 Sunny Mild High Weak No

9 Sunny Cold Normal Weak Yes

10 Rain Mild Normal Weak Yes

11 Sunny Mild Normal Strong Yes

12 Overcast Mild High Strong Yes

13 Overcast Hot Normal Weak Yes

14 Rain Mild High Strong No

PRZYKŁAD  DYSKRETNY

Sport=No Sport=Yes

PRZYKŁAD  CIĄGŁY

a1

a2

12

a2 ≥≥≥≥ 12 a2< 12

7

a1< 7 a1≥≥≥≥ 7

6

a1< 6 a1≥≥≥≥ 6

8

a1< 8 a1≥≥≥≥ 8

(całe dane)

Jeśli przyjmiemy poziom 

dokładności 80%, to ostatni

krok nie będzie niepotrzebny. 
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KLASYFIKACJA

a1

a2

12

a2 ≥≥≥≥ 12 a2< 12

7

a1< 7 a1≥≥≥≥ 7

6

a1< 6 a1≥≥≥≥ 6

8

a1< 8 a1≥≥≥≥ 8

*

( 7 , 5 )

odpowiedź:

czerwony

CEL OPTYMALIZACJI
DąŜymy do zbudowania drzewa jak najlepiej sprawdzającego się

na nowych danych. Optymalizacja moŜe być tylko pośrednia, gdyŜ

nie znamy jeszcze nowych danych.

Dobre drzewo powinno być:

- poprawne przynajmniej w stosunku do danych treningowych;

- ogólne, czyli takie, które wychwytuje pewne prawa ukryte w 

danych, co pozwala na prawidłową klasyfikacje przypadków 

niewidzianych wcześniej.

Ogólność moŜemy oszacować zgodnie z zasadą minimalnego 

opisu: dobry model danych to taki, który jest jak najmniejszy.

Typowa strategia: minimalizujemy wielkość drzewa przy stałym 

progu poprawności (100% lub mniej).
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ENTROPIA
Kryterium wyboru testu:

Dobry test powinien zmniejszać głębokość drzewa, tzn. zbliŜać nas 

do liści jednolitych pod względem decyzji.

Jednolitość tę moŜna mierzyć za pomocą entropii (ozn. H):

∑
=

−=
k

i

ii ppPH
1

log)(

gdzie P=(p1, ... pk) to pewien rozkład prawdopodobieństwa. W 

naszym przypadku P będzie rozkładem decyzji w węźle drzewa.

Im entropia mniejsza, tym rozkład decyzji jest bardziej 

nierównomierny.

KORELACJA

Jak moŜna liczbowo przedstawić stopień zaleŜności zmiennych?

Kowariancja:

( )( )( ) ( ) YXYX XYEYXEYXCov µµµµ −=−−=),(

JeŜeli Y rośnie dla X rosnących, to kowariancja jest dodatnia. Jeśli Y maleje dla 

X rosnących, to kowariancja jest ujemna.

Korelacja (znormalizowana kowariancja):

( )
)()(

,

YVarXVar

YXCov
=ρ

Korelacja osiąga wartości [-1,1]. Dla zmiennych niezaleŜnych 

kowariancja (i korelacja) jest zawsze 0, ale nie odwrotnie!
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KORELACJA - PRZYKŁAD

-100

-50

0

50

100

150

200

0 20 40 60 80 100 120

Korelacja: 0,95

Korelacja: 0,61

REGRESJA LINIOWA

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Zadanie:

Dobrać parametry 

przybliŜonej zaleŜności 

liniowej między X i Y.y 
= 
b 0
+ 
b 1
x

Kryterium optymalizacji:

Zminimalizować średni 

kwadrat błędu prognozy 

(metoda najmniejszych 

kwadratów). 
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PERCEPTRON



 ≥↔

= ∑
..0

1

ppw

xw
dec ii θ

w1

x1 x2 xn

dec

w2 wn

w 1
x 1
+ 
w 2
x 2
- θ

= 
0

θ≥+ 2211 xwxw

x1

x2

dec=1

( )
( )



=

=

−−−
=

−=

1dla

0dla

,,,1

,,,1

1

1

0

dec

dec

xx

xx

w

n

n

K

K
y

θ
Oznaczmy: 

Wówczas hiperpłaszczyzna

rozdziela decyzje, jeśli:

0≥ywT

KLASYFIKACJA OPARTA 
NA ODLEGŁOŚCI

ZałóŜmy, Ŝe analizowany zbiór danych zawiera obiekty opisane 

wektorami liczb (cech) rzeczywistych:

( ) ( )∑
=

−=
m

i

ii yx
1

2
,yxρ

( ) ∑
=

−=
m

i

ii yx
1

,yxρ

Metryka euklidesowa:

Metryka miejska (Manhattan):

mxx ,,1 K=x

Będziemy zakładać, Ŝe 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 moŜna 

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 kaŜdego obiektu testowego o*:

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

obiektem treningowym x,

- znajdujemy k obiektów treningowych najbliŜszych o*,

- wśród wartości decyzji odpowiadających tym obiektom 

wykonujemy głosowanie,

- najczęściej występującą wartość decyzji przypisujemy 

obiektowi o*.
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ZADANIE GRUPOWANIA
Celem metod grupowania (clustering) jest łączenie 

obiektów w większe grupy na podstawie ich wzajemnego 

podobieństwa.

Cechy obiektów (wyraŜone liczbowo)

Centroidy

(środki cięŜkości)

W przypadku danych numerycznych, kryterium „podobieństwa”

obiektów oparte jest na ich wzajemnej odległości.

Zadanie optymalizacyjne: znaleźć taki podział, Ŝeby odległości między 

obiektami w jednej klasie były jak najmniejsze, a między klasami - jak 

największe.

DEFINICJA ODLEGŁOŚCI

a1

a2

W zaleŜności od wyboru definicji 

odległości punktu od zbioru 

wyniki grupowania mogą się

znacznie zmieniać.

• Metryka moŜe być

euklidesowa, miejska, 

waŜona, ...

• Odległość między grupami 

– jako odległość centroidów, 

albo odległość najbliŜszych 

reprezentantów...
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REGUŁY ASOCJACYJNE

Rodzaj reguł, dla których decyzja nie jest z góry określona. Opisują

wewnętrzne zaleŜności między atrybutami, np:

a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ a4=v4

Przykład zastosowania: analiza koszykowa.

Jakie towary najczęściej kupowane są w supermarkecie wspólnie?

ALGORYTM  APRIORI

Ten algorytm podchodzi do problemu szukania reguł od strony 

najkrótszych z nich: 

- szukamy wszystkich moŜliwych wzorców o małej liczbie 

deskryptorów,

- staramy się najsilniejsze z nich łączyć w bardziej złoŜone wzorce 

(im opis dłuŜszy, tym mniej obiektów będzie pasowało),

- reguły asocjacyjne powstają, gdy z wzorców krótszych 

przechodzimy do dłuŜszych o tym samym wsparciu:

a1=v1 ∧∧∧∧ a4=v4 ∧∧∧∧ a9=v9 (supp=15)a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 (supp=15)

a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ a4=v4stąd:
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ALGORYTM  APRIORI

Wejście: cały zbiór danych, minimalny próg wsparcia t, zbiór 
wzorców atomowych (jednodeskryptorowych) S.

1. Niech zbiór wzorców R=S.
2. Znajdź wszystkie pary wzorców r,s∈R takich, Ŝe róŜnią się na 
dokładnie dwóch pozycjach. Umieść r∩s w zbiorze R’.

3. Sprawdź, czy dla kaŜdego r∈R’ dowolny jego podzbiór róŜniący 
się na jednej pozycji był obecny w zbiorze R. Jeśli nie – usuń r z 
R’.

4. Dla kaŜdego r∈R’ policz wsparcie. Jeśli supp(r)<t, to R=R-{r}.
5. Jeśli r∈R’ oraz s∈R oraz r⊂s oraz supp(r)=supp(s), wówczas 
wykorzystaj r i s do utworzenia reguły asocjacyjnej.

6. R=R’.
7. Jeśli R niepuste, idź do 2.

“Top 10 Algorithms

in Data Mining”

#1: C4.5 (61 votes)

#2: K-Means (60 votes)

#3: SVM (58 votes)

#4: Apriori (52 votes)

#5: EM (48 votes)

#6: PageRank (46 votes)

#7: AdaBoost (45 votes)

#7: kNN (45 votes)

#7: Naive Bayes (45 votes)

#10: CART (34 votes)
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“Top 10 Challenges

of Data Mining”

1. Developing a Unifying Theory of Data Mining

2. Scaling Up for High Dimensional Data/High Speed Streams

3. Mining Sequence Data and Time Series Data

4. Mining Complex Knowledge from Complex Data

5. Data Mining in a Network Setting

6. Distributed Data Mining and Mining Multi-agent Data

7. Data Mining for Biological and Environmental Problems

8. Data-Mining-Process Related Problems

9. Security, Privacy and Data Integrity

10. Dealing with Non-static, Unbalanced and Cost-sensitive Data

DZIĘKUJĘ

slezak@infobright.com


