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Rozdzia l 1Wst ,epTematyka niniejszej rozprawy dotyzy problem�ow konstruowania opisu poj ,e�. Przezpoj ,eie rozumie� b ,edziemy pewien wyr�o_zniony podzbi�or uniwersum (zbioru wszystkihrozwa_zanyh obiekt�ow), przy zym jedynymi dost ,epnymi informajami na temat poj ,eia s ,aprzyk lady obiekt�ow do niego nale_z ,ayh oraz nienale_z ,ayh. Same obiekty r�ownie_z opisanes ,a w spos�ob z ,e�siowy i niepewny, za pomo ,a warto�si pewnyh eh (atrybut�ow) tyhobiekt�ow. G l�ownym problemem poruszanym w niniejszej rozprawie { problemem bardzoistotnym z punktu widzenia wielu zastosowa�n { jest problem skonstruowania wiarygodnegoopisu danego poj ,eia. Opis taki powinien umo_zliwi� odr�o_znienie obiekt�ow nale_z ,ayh dopoj ,eia od innyh obiekt�ow (lub rozr�o_znienie mi ,edzy pewnymi roz l ,aznymi poj ,eiami).Opis winien obejmowa� r�ownie_z obiekty nie bior ,ae udzia lu w proesie jego konstrukji.Tworz ,a taki opis mo_zemy korzysta� z innyh, z za lo_zenia dost ,epnyh, poj ,e� opisuj ,ayhdane uniwersum (eh, atrybut�ow obiekt�ow). Problem klasy�kaji (przyporz ,adkowaniaobiekt�ow do w la�siwyh poj ,e�) mo_zna wi ,e w skr�oie okre�sli� jako problem wnioskowaniao ehah nieznanyh na podstawie eh znanyh.W rozprawie opis danego poj ,eia b ,edzie mia l form ,e algorytmu klasy�kuj ,aego (klasy-�katora), a wi ,e pewnego przepisu pozwalaj ,aego na rozstrzygni ,eie, zy obiekt z uni-wersum nale_zy do danego poj ,eia, zy te_z nie. Opis taki b ,edzie konstruowany indukyjnie,na podstawie pewnego zadanego zbioru przyk lad�ow, zyli obiekt�ow, o kt�oryh wiemy,zy pasuj ,a do danego poj ,eia, zy nie. Przyjmuje si ,e, _ze znane s ,a r�ownie_z inne ehytyh obiekt�ow, zwane warunkowymi, pozwalaj ,ae na skonstruowanie efektywnego opisuwyuzanego poj ,eia. Taki zbi�or przyk lad�ow nazywa� b ,edziemy zbiorem treningowym.Metody klasy�kaji obiekt�ow s ,a od wielu lat rozwijane przez badazy liznyh dziedzin,takih jak rozpoznawanie sygna l�ow (np. mowy, EKG), rozpoznawanie obraz�ow (np. pisma,twarzy), systemy deyzyjne i diagnostyzne, systemy sterowania, systemy uz ,ae si ,e isystemy odkrywania wiedzy w bazah danyh [48℄ [49℄ [55℄ [27℄ [26℄ [83℄ [92℄. Podsta-wowym problemem pojawiaj ,aym si ,e we wszystkih tyh dziedzinah jest fakt, _ze zar�ownozbi�or treningowy, jak i obiekty, kt�ore przyjdzie nam w przysz lo�si klasy�kowa�, s ,a opisane(zar�owno ze wzgl ,edu na doelowe poj ,eie, jak i dost ,epne ehy, uzyskane np. drog ,a po-miaru) w spos�ob niepe lny, niepewny i przybli_zony. Wynika z tego koniezno�s� rozwijaniametod odpornyh na niepe lno�s� informaji, a nawet pojawiaj ,ae si ,e sprzezno�si opisu.Innym problemem jest w la�siwy dob�or j ,ezyka opisu obiekt�ow, a wi ,e eh, jakie bierzemypod uwag ,e podzas klasy�kaji. Istotne jest r�ownie_z utrzymanie w la�siwej r�ownowagimi ,edzy og�olno�si ,a opisu a jego poprawno�si ,a: im opis jest bardziej og�olny, tym zwyklejest u_zytezniejszy w przypadku klasy�kaji obiekt�ow niepodobnyh do wyst ,epuj ,ayh wzbiorze treningowym, ale z drugiej strony zbyt og�olny opis pomija z ,esto istotne informa-je, o prowadzi do b l ,ednego sklasy�kowania obiekt�ow. Innym problemem jest zmienna



6 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...w zasie wiedza na temat opisywanego poj ,eia { opis wygenerowany na podstawie pewnejpr�obki treningowej mo_ze si ,e okaza� po pewnym zasie niezadowalaj ,ay i wymaga� rewizji.Konstruowanie system�ow klasy�kuj ,ayh wymaga ponadto u_zyia zaawansowanyh metodoptymalizaji w elu osi ,agni ,eia wymaganej jako�si klasy�kaji, jak r�ownie_z rozwini ,etyhmetod mierzenia owej jako�si.Niniejsza rozprawa konentruje si ,e na adaptayjnyh metodah konstruowania algo-rytm�ow klasy�kuj ,ayh. Paradygmat adaptayjny zak lada mo_zliwo�s� parametryzaji pro-esu budowy klasy�katora na wszystkih etapah: od ustalenia j ,ezyka opisu obiekt�ow,poprzez generowanie opis�ow, po proes uzgadniania z ,e�siowyh aproksymaji poj ,e� w eluwytworzenia ostateznego algorytmu klasy�kuj ,aego. Jednym z najwa_zniejszyh narz ,edziwykorzystywanyh przez autora jest poj ,eie sparametryzowanej przestrzeni aproksyma-yjnej. Parametryzaja umo_zliwia zar�owno optymalizaj ,e opisu w odniesieniu do konkret-nyh danyh, jak i dopasowanie klasy�katora do zmieniaj ,aego si ,e w zasie uniwersum.Autor wykorzystuje teori ,e zbior�ow przybli_zonyh jako narz ,edzie przybli_zonego (sparame-tryzowanego) opisu poj ,e�. Jako�s� algorytmu klasy�kuj ,aego oeniana jest metodamiwywodz ,aymi si ,e z zasady minimalnego opisu, jak te_z z teorii zbior�ow przybli_zonyh.Optymalizaji wi ,ekszo�si parametr�ow dokonuje si ,e za pomo ,a algorytm�ow ewoluyjnyh,w opariu o przewidywan ,a jako�s� klasy�katora.||||Autor sk lada serdezne podzi ,ekowania Profesorowi Andrzejowi Skowronowi za ier-pliwo�s� i nieoenion ,a pomo, dzi ,eki kt�orej niniejsza rozprawa uzyska la sw�oj ostateznykszta lt, a tak_ze Kole_zankom i Kolegom z Zak ladu Logiki Matematyznej za wsparie iowon ,a wsp�o lpra ,e.Badania autora zwi ,azane z przygotowaniem rozprawy wspierane by ly przez grant pro-motorski KBN 8T11C02419. Ponadto z ,e�s� bada�n, kt�oryh wyniki opublikowane s ,a wrozprawie, prowadzona by la w ramah projekt�ow badawzyh zwi ,azanyh z grantami KBN:8T11C02519, 8T11C02417, 8T11C01011, a tak_ze grantem Unii EuropejskiejESPRIT CRIT 2, nr 20288.1.1 Tematyka i zakres rozprawyCelem niniejszej rozprawy jest opraowanie uniwersalnyh metod klasy�kaji obiekt�ow.Metody te z za lo_zenia maj ,a by� niezale_zne od dziedziny zastosowa�n, skutezne na du_zyhzbiorah danyh (rz ,edu 100 tys. obiekt�ow, w tym r�ownie_z na relayjnyh bazah danyh),o wymaga opraowania algorytm�ow (heurystyk) o odpowiedniej z lo_zono�si oblizeniowej.G l�own ,a tez ,a niniejszej pray jest stwierdzenie, _ze najw la�siwszym narz ,edziem do budowytakiego systemu klasy�kuj ,aego jest paradygmat adaptayjny, a wi ,e podej�sie zak ladaj ,aeanaliz ,e skutezno�si wybranego sposobu post ,epowania i mo_zliwo�s� korygowania go (np.poprzez zmian ,e parametr�ow modelu) zar�owno podzas tworzenia systemu klasy�kuj ,aego,jak i jego p�o�zniejszej pray na nowyh obiektah.Szzeg�o lowy zakres niniejszej rozprawy mo_ze by� podzielony na trzy g l�owne z ,e�si obej-muj ,ae (sharakteryzowane poni_zej w podrozdzia lah) zagadnienia zwi ,azane z klasy�kaj ,aobiekt�ow, w szzeg�olno�si z budow ,a sparametryzowanyh klasy�kator�ow opartyh na teoriizbior�ow przybli_zonyh, zagadnienia zwi ,azane z teoretyznymi aspektami ewoluyjnyhmetod optymalizaji modelu danyh, opartyh na algorytmah genetyznyh, zagadnieniaz lo_zono�si oblizeniowej proponowanyh rozwi ,aza�n. Wa_znym elementem pray jest z ,e�s�eksperymentalna, w kt�orej zaproponowano konkretne algorytmy klasy�kuj ,ae i por�ownanoih wyniki z wynikami referenyjnymi, znanymi z literatury.



1.1 Tematyka i zakres rozprawy 71.1.1 Zagadnienia klasy�kaji obiekt�owKlasy�kaja obiekt�ow na podstawie ih eh zgromadzonyh w bazah danyh jestjednym z podstawowyh zada�n szeregu dziedzin, w tym dzia lu zwanego odkrywaniemwiedzy (KDD { knowledge disovery in databases). G l�ownym elem proesu odkrywaniawiedzy jest uzyskanie (wydobyie), na podstawie w la�siwo�si obiekt�ow zgromadzonyh wbazah danyh, pewnyh informaji, kt�ore s ,a nowe (nie wyra_zone w bazie danyh expliite),zrozumia le dla z lowieka, potenjalnie u_zytezne [125℄. Zgodnie z powszehnie przyj ,et ,ametodologi ,a [49℄ [43℄, proes odkrywania wiedzy sk lada si ,e z nast ,epuj ,ayh etap�ow:1. Wyspey�kowanie dziedziny zainteresowania, zgromadzenie znanej wiedzy na tematdziedziny, ustalenie elu analizy.2. Wybranie (stworzenie) zbioru danyh do analizy.3. Przygotowanie danyh, m.in. usuni ,eie szum�ow, uzupe lnienie brakuj ,ayh warto�si.4. Redukja danyh przez ogranizenie zbioru atrybut�ow lub ih transformaj ,e.5. Wyb�or w la�siwyh metod analizy danyh.6. Wyb�or modelu i stosowanyh algorytm�ow.7. Wydobywanie zale_zno�si (ang. data mining).8. Interpretaja otrzymanyh wynik�ow.9. Wykorzystywanie wynik�ow analizy.Szzeg�o lowe rozwi ,azania oparte na powy_zszym shemaie uzale_znione s ,a m.in. od eluprzeprowadzanej analizy. W niniejszej pray przyj ,eto, _ze elem tym jest opraowanie algo-rytmu klasy�kuj ,aego (klasy�katora), zyli metody algorytmiznej przyporz ,adkowuj ,a-ej nowe (nie wyst ,epuj ,ae w bazie danyh) obiekty do odpowiedniej klasy deyzyjnej.Nale_zy podkre�sli�, _ze za lo_zenie to jest znaznym zaw ,e_zeniem problematyki KDD. R�ownieistotne, jak opisany wy_zej aspekt predykyjny, jest zadanie stworzenia opisu (generalizaji)analizowanyh danyh, w j ,ezyku zrozumia lym dla z lowieka.Oba te g l�owne ele proesu KDD { automatyzna klasy�kaja i zrozumia ly opis {realizowane s ,a przez badazy za pomo ,a rozmaityh tehnik, uzale_znionyh od przyj ,etejreprezentaji wiedzy. Do bardziej znanyh metod reprezentaji nale_z ,a drzewa deyzyjne,rozwijane od zasu pra nad systemami CLS [68℄ (1966), CART [23℄ (1984) i ASSISTANT[77℄ (1984), we wsp�o lzesnym kszta lie wprowadzone przez Quinlana [107℄ (1986) w sys-temah ID3, C4 i powszehnie u_zywanym C4.5 [108℄. Indukja drzew deyzyjnyh polegana stopniowym dzieleniu zbioru obiekt�ow za pomo ,a pewnyh warunk�ow wyra_zonyh wj ,ezyku warto�si opisuj ,ayh te obiekty eh (korze�n drzewa symbolizuje kompletny zbi�orobiekt�ow U , w ,ez ly drzewa odpowiadaj ,a podzbiorom U , a kraw ,edzie { kryteriom podzia lu,zwykle opartym na pojedynzym atrybuie).Innym znanym podej�siem jest reprezentaja wiedzy jako regu l deyzyjnyh postai"JE _ZELI ehy maj ,a pewne warto�si TO obiekt nale_zy do i-tej klasy deyzyjnej ". Al-gorytmy indukji regu l, jak rozwijany od dziesi ,eiolei w zespole R. Mihalskiego sys-tem AQ (kolejne wersje: AQVAL/1 [88℄ (1973), AQ11 [89℄ (1978), AQ18 [73℄ (1999)),zy system CN2 [28℄ (1989), pr�obuj ,a znale�z� taki zbi�or regu l deyzyjnyh, kt�ore z jed-nej strony poprawnie opisuj ,a dane treningowe, z drugiej { s ,a mo_zliwie og�olne, gdy_ztylko uog�olnienie wydobytej z danyh wiedzy umo_zliwi zastosowanie jej do klasy�kaji



8 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...przypadk�ow nowyh, nie wyst ,epuj ,ayh w bazie danyh. Koniezno�s� unikania zbytszzeg�o lowyh regu l (reprezentuj ,ayh wiedz ,e trudn ,a do uog�olnienia) jest wa_znym i trud-nym zagadnieniem, badanym przez wielu autor�ow (np. w [64℄ J. Holland zaprezentowa lrozwi ,azanie wykorzystuj ,ae algorytmy genetyzne).Inna grupa tehnik bazuje na poj ,eiu odleg lo�si mi ,edzy obiektami w przestrzeni wyz-nazonej warto�siami poszzeg�olnyh eh. Tehniki te s lu_zy� mog ,a zar�owno do opisudanyh, r�ownie_z bez uwzgl ,edniania podzia lu na klasy deyzyjne (algorytmy grupowa-nia EPAM [50℄ (1963), CLUSTER/2 [90℄ (1983), COBWEB [51℄ (1987)), jak i klasy-�kaji nowyh przypadk�ow (algorytm kNN, zob. przyk lad 2.2, str. 23). Na warto�siahlizbowyh atrybut�ow bazuj ,a r�ownie_z metody uzenia si ,e funkji, wywodz ,ae si ,e ze statysty-znej teorii regresji [20℄, teorii siei neuronowyh [63℄, jak r�ownie_z metody transformajiatrybut�ow (np. metoda sk ladowyh g l�ownyh [72℄, metody dyskretyzaji atrybut�ow nu-meryznyh, por. rozdzia l 4). Wspomnie� te_z nale_zy o probabilistyznyh metodahklasy�kaji, jak np. klasy�katory bayesowskie [40℄.Zakres niniejszej rozprawy ograniza si ,e do aspektu predykyjnego KDD (klasy�kajinowyh obiekt�ow) i pewnej szzeg�olnej klasy algorytm�ow indukji regu l, opartyh na teoriizbior�ow przybli_zonyh [103℄ [120℄ [121℄ [11℄. Zarys teorii zbior�ow przybli_zonyh przedsta-wiony jest w rozdziale 2. Opis danyh za pomo ,a zbior�ow przybli_zonyh opiera si ,e naza lo_zeniu, _ze a la informaja na temat uniwersum obiekt�ow U dost ,epna jest wy l ,azniew postai warto�si opisuj ,ayh te obiekty atrybut�ow. Oznaza to, _ze faktyznie r�o_zneobiekty b ,ed ,a uto_zsamiane (nierozr�o_znialne), je�sli w bazie danyh nie znajdzie si ,e eharozr�o_zniaj ,aa je. Istotnym poj ,eiem okazuje si ,e przestrze�n aproksymayjna (zyli skon-struowany przez system klasy�kuj ,ay spos�ob opisu danyh); niniejsza rozprawa konen-truje si ,e na opisie a lego proesu KDD w terminah przestrzeni aproksymayjnyh.Eksperymenty pokazuj ,a, _ze dla r�o_znyh zbior�ow danyh r�o_zne strategie (np. drzewa de-yzyjne, siei neuronowe) znaznie r�o_zni ,a si ,e skutezno�si ,a [91℄; istotne r�o_znie wyst ,epuj ,ar�ownie_z przy wykorzystaniu odmian jednej metody (np. opartej na zbiorah przybli_zonyh,[13℄). Uzasadnione (por. rozdzia l 2.3.2) przekonanie o tym, _ze nie istnieje uniwersalnametoda skutezna (bardziej ni_z rozwi ,azania konkurenyjne) na dowolnyh danyh, prowa-dzi do wniosku o koniezno�si doboru w la�siwej metody do konkretnyh danyh, a wi ,eparametryzaji proesu konstruowania klasy�katora i adaptayjnego doboru parametr�ow.Zadanie to jest g l�ownym tematem niniejsze rozprawy.1.1.2 Tehniki adaptayjneAdaptaja jest zjawiskiem polegaj ,aym na dostosowaniu si ,e (organizmu, urz ,adzenia,programu) do zmieniaj ,ayh si ,e warunk�ow dzia lania. W przypadku systemu ekspertowegouzonego na danyh przyk ladowyh, a nast ,epnie u_zywanego do klasy�kaji nieznanyhobiekt�ow { taka \zmiana warunk�ow dzia lania" oznaza, _ze wiedza wyuzona na podstawiedanyh przyk ladowyh okazuje si ,e nieprzydatna (lub przydatna tylko z ,e�siowo) podzasanalizy nowyh danyh (np. ze wzgl ,edu na zmienno�s� w zasie uniwersum, z kt�orego tedane pohodz ,a). Przejawem adaptaji systemu eksperkiego s ,a wi ,e wszelkiego rodzajumehanizmy \rewizji przekona�n", a wi ,e mo_zliwie najefektywniejszej przebudowy modeluuniwersum (zy b ,edzie nim zbi�or regu l, zy drzewo deyzyjne, zy sie� neuronowa) wprzypadku, gdy model ten przestaje dobrze opisywa� nowe obiekty. Podobna sytuajawyst ,epuje r�ownie_z podzas stopniowego uzenia systemu ekspertowego na du_zyh zbio-rah danyh podzielonyh na z ,e�si. \Adaptaja" oznaza w tym przypadku stopniowebudowanie i wery�kowanie modelu uniwersum, przez poszerzanie zbioru uz ,aego obej-muj ,ae zar�owno do l ,azanie nowyh zbior�ow obiekt�ow, jak i wyszukiwanie nowyh eh,



1.1 Tematyka i zakres rozprawy 9pozwalaj ,ayh na lepszy opis danyh, jak r�ownie_z koniezno�s� rozwi ,azywania konikt�owpojawiaj ,ayh si ,e w zwi ,azku ze sprzezno�siami opis�ow z ,e�siowyh w przypadku budowyrozwi ,azania za pomo ,a systemu wieloagentowego [38℄ [35℄ [33℄ [105℄.Budowa klasy�katora wymaga z ,esto znalezienia optymalnej (lub suboptymalnej) war-to�si parametr�ow spo�sr�od wielkiej lizby mo_zliwyh ih warto�si. Problemy takie nierzadkos ,a NP-trudne, rozwi ,azania musz ,a wi ,e opiera� si ,e na metodah aproksymayjnyh, po�sr�odkt�oryh istotn ,a rol ,e odgrywaj ,a algorytmy adaptayjne (ewoluyjne) [87℄.Najpowszehniej u_zywan ,a metod ,a ewoluyjn ,a s ,a algorytmy genetyzne, kt�ore od zasupierwszyh pra [65℄ (1975) zaowoowa ly lawin ,a zastosowa�n i opraowa�n teoretyznyh[64℄ [58℄. Zastosowania przedstawione w niniejszej rozprawie obejmuj ,a algorytmy hybry-dowe wykorzystuj ,ae kodowanie permutayjne, tehnik ,e opisan ,a w [58℄ i [32℄. Badaniateoretyzne dotyz ,ae dzia lania algorytm�ow genetyznyh, zy to bazuj ,ae na poj ,eiushematu (jak np. twierdzenie o shematah [65℄), zy analizuj ,ae dynamik ,e ewoluji(np. przy pomoy  la�nuh�ow Markowa [99℄, [137℄), konentruj ,a si ,e na klasyznym algo-rytmie z kodowaniem binarnym (wi ,eej informaji na temat r�o_znyh podej�s� do analizyteoretyznej algorytm�ow genetyznyh { rozdzia l 3.3.2). Przeniesienie tyh wynik�ow naprzypadek kodowania permutaji jest jednym z wa_znyh zada�n, jakie stawia przed sob ,aniniejsza rozprawa. Inn ,a tehnik ,a ewoluyjnej optymalizaji wykorzystywan ,a przez autoras ,a strategie ewoluyjne [6℄, [86℄.1.1.3 Zagadnienia z lo_zono�si oblizeniowejIstotn ,a z ,e�si ,a wynik�ow niniejszej rozprawy s ,a twierdzenia g losz ,ae, _ze pewne oma-wiane w niej problemy s ,a NP-trudne. Do klasy problem�ow NP-zupe lnyh i NP-trudnyh,zde�niowanyh w [29℄ (1971), nale_zy wiele istotnyh z praktyznego punktu widzenia zada�npohodz ,ayh z wielu dziedzin, od teorii graf�ow po algebr ,e i teori ,e lizb [57℄. O prob-lemah tyh nie wiadomo dot ,ad, zy maj ,a rozwi ,azania wielomianowe (tzn. zy istniej ,aalgorytmy o wielomianowej z lo_zono�si rozstrzygaj ,ae dany problem), przy zym przy-puszza si ,e powszehnie, _ze takie algorytmy nie istniej ,a. Zakwali�kowanie problemu doklasy NP-zupe lnyh lub NP-trudnyh jest stwierdzeniem, _ze dany problem uwa_zany jest zanierozwi ,azywalny w praktye metodami dok ladnymi (tzn. rozwi ,azanie dok ladne wymagawyk ladnizego zasu oblize�n, o dla nawet niezbyt du_zego rozmiaru danyh wej�siowyhwykluza uzyskanie wyniku w akeptowalnym zasie). Wymusza to stosowanie metodprzybli_zonyh, w�sr�od kt�oryh istotn ,a rol ,e odgrywaj ,a metody ewoluyjne.Wsp�o lzesne systemy klasy�kuj ,ae z koniezno�si musz ,a praowa� na wielkih zbio-rah danyh { rz ,edu milion�ow obiekt�ow i dziesi ,atk�ow atrybut�ow, zebranyh nierzadkow relayjnyh i rozproszonyh bazah danyh. Nawet po zastosowaniu przetwarzaniar�ownoleg lego lub pray na niewielkih pr�obkah danyh, nale_zy lizy� si ,e z koniezno�si ,aanalizy 10{100 tysi ,ey obiekt�ow. Dodatkowo niekt�ore zastosowania narzuaj ,a znazneogranizenia zasowe na dzia laj ,ae systemy (np. sterowanie urz ,adzeniami w zasie rzezy-wistym). Tote_z nawet w przypadku zastosowania algorytm�ow przybli_zonyh, pozwala-j ,ayh rozwi ,azywa� (w zadowalaj ,aym stopniu) problemy NP-trudne w zasie wielomiano-wym, wa_zna jest analiza ih z lo_zono�si oblizeniowej. Z wy_zej podanyh wzgl ,ed�ow nale_zyz g�ory wykluzy� nie tylko algorytmy o wyk ladnizej z lo_zono�si oblizeniowej, ale nawet oz lo_zono�si kwadratowej lub wi ,ekszej (ze wzgl ,edu na lizb ,e obiekt�ow). Lizba atrybut�ow,poza niekt�orymi dziedzinami (bezpo�srednia analiza obrazu, sygna l�ow itp.), stanowi du_zos labsze ogranizenie, gdy_z rzadko jest wy_zsza ni_z 100. Zakres niniejszej rozprawy obejmujer�ownie_z analiz ,e z lo_zono�si oblizeniowej zaimplementowanyh metod.||||



10 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Wymienione w powy_zszyh podrozdzia lah szzeg�o lowe dziedziny obj ,ete badaniamiautora podporz ,adkowane s ,a g l�ownemu zadaniu niniejszej rozprawy, jakim jest po l ,azenieparadygmatu adaptayjnego z metodami klasy�kaji obiekt�ow opartymi na teorii zbior�owprzybli_zonyh (w skr�oie RSDA { rough set based data analysis). Nale_zy zaznazy�, _zezadanie to jest istotne zw laszza w kontek�sie RSDA, gdy_z metody oparte na zbiorah przy-bli_zonyh uznawane s ,a za metody nieinwazyjne (por. rozdzia l 2.3.4 oraz [42℄, [43℄), a wi ,ewprowadzaj ,ae mo_zliwie ma lo za lo_ze�n \zewn ,etrznyh" w stosunku do danyh. Podej�sieadaptayjne pozwala zahowa� nieinwazyjno�s� metody r�ownie_z wtedy, gdy opis danyhmusimy (ze wzgl ,edu na wymogi generalizaji) oprze� na sparametryzowanyh przestrze-niah aproksymayjnyh. Adaptayjny (indywidualny w stosunku do konkretnyh danyh)dob�or warto�si parametr�ow pozwala unikn ,a� wprowadzania arbitralnyh dodatkowyhza lo_ze�n odno�snie np. stopnia przybli_zenia reduktu (por. rozdzia l 5.3).1.2 Uk lad rozprawyPodstawowe narz ,edzia zwi ,azane z opisem algorytm�ow klasy�kuj ,ayh, a wi ,e teo-ria zbior�ow przybli_zonyh ze szzeg�olnym uwzgl ,ednieniem przestrzeni aproksymayjnyh,opisane s ,a w rozdziale 2.1. Tam te_z wprowadzone jest kluzowe z punktu widzeniapodej�sia adaptayjnego poj ,eie sparametryzowanej przestrzeni aproksymayjnej. Po-zosta la z ,e�s� rozdzia lu 2 po�swi ,eona jest zasadzie minimalnego opisu, jako jednej z pod-staw konstruowania modelu danyh (rozdzia l 2.3.1), a tak_ze twierdzeniom dotyz ,aymogranize�n wszelkih metod klasy�kaji (rozdzia l 2.3.2). Przedstawiono r�ownie_z u_zywanew pray i przez innyh autor�ow metody badania jako�si algorytmu klasy�kuj ,aego (rozdzia l2.3.5).Rozdzia l 3 po�swi ,eony jest zagadnieniom adaptaji w kontek�sie system�ow klasy-�kuj ,ayh. Metodom optymalizaji za pomo ,a algorytm�ow genetyznyh, jako wyko-rzystywanym wielokrotnie w do�swiadzalnej z ,e�si rozprawy, po�swi ,eony jest osobny roz-dzia l 3.3, w kt�orym om�owiono teoretyzne podstawy dzia lania algorytm�ow genetyznyh(rozdzia l 3.3.2). Dalsza z ,e�s� rozdzia lu 3 prezentuje szzeg�o lowe algorytmy wykorzysty-wane przez autora (z kodowaniem permutayjnym i porz ,adkowym), w szzeg�olno�si prze-prowadzona jest analiza teoretyznyh podstaw dzia lania i por�ownanie skutezno�si po-szzeg�olnyh metod.Kolejne trzy z ,e�si niniejszej rozprawy odzwieriedlaj ,a trzy etapy proesu KDD: wyb�ori konstruowanie nowyh eh opisuj ,ayh dane, wyb�or optymalnego modelu (w przypadkuRSDA { zbioru regu l deyzyjnyh opartyh na optymalnym redukie), oraz interpretaj ,eotrzymanyh wynik�ow poprzez syntez ,e modeli wygenerowanyh przez autonomiznyhagent�ow. W rozdziale 4.2 i 4.3 opisano metody generowania nowyh eh na podstawieistniej ,ayh atrybut�ow rzezywistyh poprzez ih dyskretyzaj ,e lub rzutowanie na pod-przestrze�n liniow ,a. W rozdziale 4.4 analizowany jest przypadek relayjnyh baz danyhi sposob�ow generowania eh w opariu o relaje i informaje z wielu tabli (z wykorzys-taniem poj ,e� znanyh z teorii zbior�ow przybli_zonyh). Wszystkie te metody tworzenianowyh eh zosta ly w rozdziale 4.5 opisane jednolitym j ,ezykiem sparametryzowanyhprzestrzeni aproksymayjnyh.W rozdziale 5 zaprezentowano kluzowy z punktu widzenia metodologii RSDA etapbudowy modelu danyh: wyb�or optymalnego podzbioru atrybut�ow. Teoria zbior�ow przy-bli_zonyh wskazuje na redukty jako na g l�owne narz ,edzie umo_zliwiaj ,ae ogranizenie zbiorueh i w rezultaie stworzenie dostateznie og�olnego zbioru regu l deyzyjnyh { rozdzia l 5.2prezentuje kryteria optymalizaji redukt�ow, a tak_ze analiz ,e problemu poszukiwania opty-malnego reduktu (wedle r�o_znyh kryteri�ow) z punktu widzenia z lo_zono�si oblizeniowej.



1.3 Najwa_zniejsze wyniki 11Poniewa_z praktyzne zastosowania algorytm�ow klasy�kuj ,ayh wskazuj ,a, _ze �sis le poj ,eiereduktu jest z ,esto zbyt rygorystyzne, rozdzia l 5.3 prezentuje metody tworzenia zbioruregu l opartyh na reduktah przybli_zonyh i uog�olniania modelu poprzez stosowanie miarjako�si poszzeg�olnyh regu l. Redukty przybli_zone, jako  latwo poddaj ,ae si ,e parametryza-ji, s ,a szzeg�olnie u_zytezne do budowy adaptayjnyh system�ow klasy�kuj ,ayh.W rozdziale 6 om�owiono ostatni etap konstruowania systemu klasy�kuj ,aego: inter-pretaj ,e wynik�ow klasy�kaji prezentowanyh przez r�o_zne, dzia laj ,ae autonomiznie al-gorytmy klasy�kuj ,ae (uzone na r�o_znyh zbiorah eh lub obiekt�ow, np. z wykorzys-taniem przestrzeni aproksymayjnyh sparametryzowanyh w r�o_zny spos�ob). Uzgadnianiepojawiaj ,ayh si ,e sprzezno�si to z jednej strony koniezno�s� doboru w la�siwej metodyg losowania, z drugiej { ogranizanie sprzezno�si i wzajemne uzupe lnianie odpowiedzipoprzez w la�siwy dob�or zespo lu agent�ow klasy�kuj ,ayh. Dob�or ten dokonywany jest wspos�ob adaptayjny. W rozdziale 6.3 podsumowano teoretyzn ,a z ,e�s� rozprawy poprzeznakre�slenie og�olnego shematu adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego, samodzielnie (wspos�ob ewoluyjny) dobieraj ,aego w la�siwe zbiory eh i oparte na nih zbiory regu l dokonkretnyh zbior�ow danyh, wyposa_zone w zdolno�s� rewizji i poszerzania modelu danyhw przypadku, gdy jako�s� klasy�kaji przestaje zadowala� u_zytkownika.Wi ,ekszo�s� opisanyh w rozprawie metod i algorytm�ow zosta la zaimplementowana iwykorzystywana w eksperymentalnyh systemah klasy�kuj ,ayh. W rozdziale 7 przed-stawiono dok ladny opis opraowanyh algorytm�ow i wyniki uzyskiwane zar�owno na danyhreferenyjnyh (umo_zliwiaj ,ayh wiarygodne por�ownanie skutezno�si proponowanyh me-tod z innymi algorytmami klasy�kuj ,aymi), jak i na danyh pohodz ,ayh z rzezywistyhproblem�ow badawzyh. Opis obejmuje szzeg�o ly tehnizne zaprojektowanyh algoryt-m�ow, analiz ,e ih z lo_zono�si zasowej i dyskusj ,e uzyskanyh wynik�ow eksperymentalnyh.Ostatni rozdzia l rozprawy podsumowuje uzyskane wyniki i wskazuje kierunki dalszyhpra.1.3 Najwa_zniejsze wynikiNajwa_zniejszymi wynikami niniejszej pray s ,a:� Opis pe lnego proesu konstruowania systemu klasy�kuj ,aego w jednolity spos�oboparty na poj ,eiu sparametryzowanej przestrzeni aproksymayjnej. Wskazanie mo_z-liwo�si parametryzaji (jako niezb ,ednego warunku adaptayjnej konstrukji modeludanyh) na wielu etapah proesu KDD: od wyboru i konstruowania nowyh eh,poprzez generowanie optymalnyh zbior�ow regu l, po dob�or optymalnego zestawuagent�ow klasy�kuj ,ayh i metody g losowania w systemie wieloagentowym.� Opraowanie ewoluyjnej metody poszukiwania redukt�ow r�o_znyh typ�ow (jest towykorzystanie tehnik adaptayjnyh na poziomie optymalizaji modelu danyh).Teoretyzna analiza w lasno�si (zbie_zno�s�, operatory krzy_zowania) wykorzystywanyhalgorytm�ow genetyznyh z kodowaniem permutayjnym.� Analiza z lo_zono�si oblizeniowej poszzeg�olnyh etap�ow konstruowania klasy�katora,prowadz ,aa do konkluzji, _ze znazna z ,e�s� z rozwi ,azywanyh problem�ow jest NP-trudna, o uzasadnia koniezno�s� aproksymayjnego (w szzeg�olno�si ewoluyjnego)szukania rozwi ,aza�n.Poni_zej przedstawiono szzeg�o lowy przegl ,ad oryginalnyh wynik�ow przedstawionyh wposzzeg�olnyh rozdzia lah.



12 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Rozdzia l 2.� Miara jako�si systemu klasy�kuj ,aego oparta na uog�olnieniu analizy krzywyh ROC(de�nija 2.16).Rozdzia l 3.� Metoda wyszukiwania minimalnego pokryia maierzy binarnej i pokrewna metodaznajdowania najkr�otszyh redukt�ow, oparte na hybrydowym algorytmie genetyznymz kodowaniem permutayjnym (przyk lad 3.3).� Analiza teoretyznyh podstaw dzia lania algorytm�ow genetyznyh z kodowaniempermutayjnym, w szzeg�olno�si poj ,eia rd-shematu i jego w lasno�si (twierdzeniaw rozdziale 3.4.2, w tym twierdzenie o rd-shematah i poj ,eie operatora rd-R3).� Poj ,eie kodowania porz ,adkowego i analiza jego w lasno�si w rozdziale 3.5.� Studium por�ownawze r�o_znyh metod genetyznej optymalizaji kombinatoryznejoparte na eksperymentah (rozdzia l 3.6), ze szzeg�olnym uwzgl ,ednieniem roli she-mat�ow.Rozdzia l 4.� Opis metodologii analizy relayjnyh baz danyh z punktu widzenia teorii zbior�owprzybli_zonyh: poj ,eie relayjnego systemu informayjnego (def. 4.4), tabliy in-dukowanej (def. 4.6), domkni ,eia indukyjnego (def. 4.9).� Og�olny opis proesu de�niowania nowyh atrybut�ow (obejmuj ,ay r�ownie_z m.in.dyskretyzaj ,e) za pomo ,a indukyjnego domkni ,eia i sparametryzowanyh przestrzeniaproksymayjnyh.Rozdzia l 5.� Dow�od NP-trudno�si problemu znajdowania redukt�ow optymalizowanyh lizb ,a ge-nerowanyh regu l (twierdzenie 5.5) i redukt�ow dynamiznyh (twierdzenie 5.4), jakr�ownie_z redukt�ow najd lu_zszyh (twierdzenie 5.3).� De�nija redukt�ow  -przybli_zonyh (def. 5.9) i metoda zastosowania miar jako�siregu l do oeny redukt�ow.� Opis modelu opartego na reduktah klasyznyh i przybli_zonyh (w tym modeluVPRS) za pomo ,a sparametryzowanyh przestrzeni aproksymayjnyh.� Predykyjna miara jako�si zbior�ow atrybut�ow i jej w lasno�si (rozdzia l 5.3.5).� Dow�od NP-trudno�si optymalnego pokryia zbioru danyh reduktami lokalnymi(twierdzenie 5.8).Rozdzia l 6.� Opis rozstrzygania konikt�ow mi ,edzy agentami jako operaji sk ladania przestrzeniaproksymayjnyh (rozdzia l 6.2.1).� Metoda konstruowania algorytmu klasy�kuj ,aego w opariu o przestrze�n aproksy-mayjn ,a i funkj ,e g losuj ,a ,a (rozdzia l 6.2.2).



1.3 Najwa_zniejsze wyniki 13� Problem doboru optymalnego zespo lu agent�ow klasy�kuj ,ayh i dow�od jego NP-trudno�si (twierdzenie 6.2).� Prezentaja og�olnego shematu adaptayjnego uwzgl ,edniaj ,aego wszystkie etapykonstruowania klasy�katora, z mo_zliwo�si ,a rewizji modelu.Rozdzia l 7.� Algorytm generuj ,ay pokryie reduktami lokalnymi.� Algorytm hybrydowy znajduj ,ay redukty najkr�otsze i optymalizowane lizb ,a ge-nerowanyh regu l.� Wyniki analizy relayjnyh baz danyh.� Algorytm generowania optymalnej kombinaji liniowej atrybut�ow oparty na strate-giah ewoluyjnyh.� Algorytm genetyzny doboru optymalnego zespo lu agent�ow.� Analiza z lo_zono�si zasowej prezentowanyh algorytm�ow.� Wyniki klasy�kaji na danyh referenyjnyh.Cz ,e�s� powy_zszyh wynik�ow by la przez autora prezentowana podzas konferenji mi ,edzy-narodowyh i publikowana w ksi ,a_zkah, zasopismah i materia lah konferenyjnyh.Dyskusj ,e na temat znazenia otrzymanyh wynik�ow i kierunk�ow dalszego rozwojubada�n zamieszzono w rozdziale 8.
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Rozdzia l 2Zagadnienia wnioskowaniaaproksymayjnego2.1 Algorytmy klasy�kuj ,aeNiniejszy rozdzia l przedstawia pewn ,a formalizaj ,e zagadnienia klasy�kaji obiekt�ow.Nieh dany b ,edzie pewien zbi�or U (sko�nzony, ale potenjalnie bardzo du_zy) element�owzwanyh obiektami. Zbi�or ten interpretowany b ,edzie jako zbi�or wszystkih mo_zliwyhobiekt�ow, z jakimi mo_zemy mie� do zynienia podzas budowy i dzia lania algorytmuklasy�kuj ,aego, przy zym w praktyznyh sytuajah b ,edziemy mieli do zynienia je-dynie z pewnymi (zwykle niewielkimi) podzbiorami zbioru U , traktowanymi jako losowe(np. wylosowane z jednostajnym rozk ladem prawdopodobie�nstwa) pr�obki U . Za lo_zenie otym, _ze U jest zbiorem sko�nzonym, mo_ze wydawa� si ,e zbyt silne { w nast ,epnym rozdzialeten problem zostanie przedyskutowany bardziej szzeg�o lowo.Za l�o_zmy, _ze na zbiorze U mamy zde�niowany podzia l na roz l ,azne i niepuste poj ,eia,tzn. podzbiory U zwane klasami deyzyjnymi : D1; :::;Dk � U . Problem automatyznejklasy�kaji obiekt�ow sprowadza si ,e do zadania stworzenia optymalnego algorytmu, kt�orydla ka_zdego (lub prawie ka_zdego) obiektu z U b ,edzie w stanie podj ,a� deyzj ,e odno�sniejego klasy�kaji (przynale_zno�si) do jednej z klas deyzyjnyh.De�nija 2.1 Algorytm klasy�kuj ,ay (ozn. CA) to funkja:CA : U �! f;;D1;D2; :::;Dkg (2.1)Wynik CA(u) = ; oznaza, _ze algorytm nie jest w stanie przyporz ,adkowa� obiektu udo _zadnej z klas deyzyjnyh.Algorytm klasy�kuj ,ay tworzony b ,edzie na podstawie pewnego zbioru obiekt�ow U1 �U , zwanyh obiektami uz ,aymi. Zak ladamy, _ze znamy w la�siwe przyporz ,adkowanie obiek-t�ow z U1 do poszzeg�olnyh klas, tzn. znamy zbiory U1\D1; :::; U1\Dk. Jednoze�snie jed-nak owo przyporz ,adkowanie jest jedyn ,a informaj ,a udost ,epnion ,a systemowi przez zewn ,e-trznego eksperta; zadaniem systemu uz ,aego si ,e b ,edzie stworzenie algorytmu CA przezuog�olnienie tej wiedzy. Celem niniejszej pray jest analiza adaptayjnyh metod kon-struowania CA, tzn. metod umo_zliwiaj ,ayh automatyzny dob�or optymalnyh para-metr�ow uzenia, jak r�ownie_z j ,ezyka opisu podzbior�ow przestrzeni U .W dalszej z ,e�si niniejszego rozdzia lu przedstawiona zostanie teoria zbior�ow przy-bli_zonyh i przestrzeni aproksymayjnyh, kt�ore to poj ,eia stanowi ,a podstawowe narz ,edzieopisu proponowanyh metod. Metody te, oparte na paradygmaie adaptayjnym, za-prezentowane b ,ed ,a w kolejnym podrozdziale. Poniewa_z zdolno�s� do adaptaji zak lada



16 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...mo_zliwo�s� oeny aktualnego stanu systemu, w dalszej z ,e�si rozdzia lu przedstawione zosta-n ,a kryteria por�ownywania i metody przewidywania jako�si algorytmu klasy�kuj ,aego.2.1.1 Zbiory przybli_zoneTeoria zbior�ow przybli_zonyh [102℄ [103℄ [116℄ opiera si ,e na za lo_zeniu, _ze ka_zdy obiekt zpewnego zbioru (uniwersum) U jest postrzegany poprzez informaj ,e opisan ,a w ustalonymj ,ezyku i zgromadzon ,a w postai warto�si lizbowyh lub symboliznyh (atrybut�ow).Teoria ta jest pr�ob ,a formalizaji zjawiska niepewno�si, niedok ladno�si opisu obiekt�owwynikaj ,aego z niedostateznej preyzji \instrumentu badawzego", jakim s ,a warto�siatrybut�ow.Wyobra�zmy sobie pewien podzbi�or X � U . X jest to zbiorem w zwyk lym sensietego s lowa: dla ka_zdego elementu x 2 U jeste�smy w stanie okre�sli�, zy x 2 X, zynie. Chieliby�smy opisa� (zde�niowa�) w jaki�s spos�ob zbi�or X. Za l�o_zmy jednak, _ze naszepostrzeganie rzezywisto�si jest ogranizone: nie jeste�smy w stanie, na podstawie po-siadanej informaji na temat warto�si atrybut�ow, rozr�o_zni� obiekt�ow x i y(y 2 U), poniewa_z s ,a np. zbyt podobne do siebie (ho� \obiektywnie" r�o_zne). W tejsytuaji b ,edziemy musieli pos lugiwa� si ,e, zamiast pojedynzymi obiektami, a lymi klasamiobiekt�ow (nierozr�o_znialnyh z punktu widzenia warto�si atrybut�ow). Klasy te, zyli pod-stawowe (atomowe) granule informaji o uniwersum, stanowi ,a najmniejsze elementy opisuzbioru X. Je�sli zbioru X nie da si ,e przedstawi� jako sumy takih klas, w�owzas b ,edzie onnazywany zbiorem przybli_zonym.Aby sformalizowa� poj ,eia obiektu i jego eh, wprowad�zmy nast ,epuj ,ae de�nije:De�nija 2.2 Przez system informayjny A b ,edziemy rozumieli par ,e:A = (U;A)gdzie:U { sko�nzony zbi�or obiekt�ow;A { sko�nzony zbi�or atrybut�ow, tzn. funkji a : U ! Va, a 2 A, przy zymVa = fva;1; :::; va;kag { sko�nzony zbi�or warto�si (dziedzina) atrybutu a.De�nija 2.3 Przez tabli ,e deyzyjn ,a A b ,edziemy rozumieli par ,e:A = (U;A; d)gdzie:U , A { jak w de�niji 2.2;d { atrybut deyzyjny, tzn. funkja d : U ! Vd, przy zym d =2 A.Atrybut (funkja) d generuje na zbiorze podzia l na klasy deyzyjne D1; :::;Dk, gdzie kjest lizb ,a warto�si atrybutu d (zyli k = jVdj), natomiast Di = fx 2 U : d(x) = vd;ig,i = 1; :::; k.De�nija 2.4 Relaj ,a nierozr�o_znialno�si generowan ,a przez podzbi�or B � A w sys-temie informayjnym A nazywa� b ,edziemy relaj ,e INDA (B) zde�niowan ,a dla x1; x2 2 Unast ,epuj ,ao: (x1; x2) 2 INDA (B) , 8a2B a(x1) = a(x2)



2.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae 17 Latwo sprawdzi�, _ze INDA (B) jest dla dowolnego B � A relaj ,a r�ownowa_zno�si,generuje wi ,e pewien podzia l U na klasy abstrakji. Przez [x℄B oznazmy klas ,e abstrakji(klas ,e nierozr�o_znialno�si) obiektu x 2 U , tzn:[x℄B = fy 2 U : (x; y) 2 INDA (B)gZ pomo ,a tego oznazenia zde�niujemy kluzowe poj ,eia teorii zbior�ow przybli_zonyh:De�nija 2.5 Nieh A = (U;A) { system informayjny, B � A { pewien podzbi�or jegoatrybut�ow. Nieh X � U . W�owzas:� doln ,a B-aproksymaj ,a poj ,eia X w A jest zbi�or:B(X) = fx 2 U : [x℄B � Xg� g�orn ,a B-aproksymaj ,a poj ,eia X w A jest zbi�or:B(X) = fx 2 U : [x℄B \X 6= ;g� zbiorem B-brzegowym poj ,eia X w A jest zbi�or:BNB(X) = B(X)�B(X)Opisuj ,a pewne nieostro zde�niowane poj ,eie X nie potra�my �si�sle rozgranizy�obiekt�ow do niego nale_z ,ayh i pozosta lyh. Idea zbior�ow przybli_zonyh polega na tym, bypoj ,eie takie przybli_zy� przez wylizenie obiekt�ow, kt�ore do niego na pewno nale_z ,a (dolnaaproksymaja) i kt�ore mog ,a do niego nale_ze� (g�orna aproksymaja). Wielko�s� zbioru brze-gowego jest miar ,a \nieostro�si" poj ,eia (zbioru przybli_zonego) X. Je�sli zbi�or brzegowyjest pusty, w�owzas X staje si ,e zbiorem \ostrym", zyli zbiorem w zwyk lym sensie tegos lowa.Stopie�n niepewno�si, z jak ,a dany obiekt x mo_ze by� na podstawie warto�si zbioruatrybut�ow B przypisany do pewnego zbioru X reprezentowany jest lizbowo przez funkj ,eprzybli_zonego nale_zenia:De�nija 2.6 Stopniem przybli_zonego zawierania niepustego zbioru Y w zbiorze Xnazywamy nast ,epuj ,a ,a warto�s�:�(Y;X) = ( jX\Y jjY j gdy Y 6= ;1 w p:p:W szzeg�olno�si funkj ,e przybli_zonego nale_zenia obiektu x do zbioru X na podstawiezbioru atrybut�ow B de�niujemy nast ,epuj ,ao:�BX(x) = jX \ [x℄B jj[x℄B j



18 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Relaja nierozr�o_znialno�si INDA (B) de�niuje podzia l zbioru U na klasy nierozr�o_znial-no�si. Z podzia lem takim zwi ,azany jest zbi�or regu l deyzyjnyh:De�nija 2.7 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A i podzbi�or B � A. Zbiorem uog�ol-nionyh regu l deyzyjnyh RulA (B) = fr1; r2; :::; rkg b ,edziemy nazywali zbi�or regu lpostai: r1 = � ai1 = ai1(u1) ^ ::: ^ ail = ail(u1) ) d = f�BD1(u1); :::; �BDk (u1)g �r2 = � ai1 = ai1(u2) ^ ::: ^ ail = ail(u2) ) d = f�BD1(u2); :::; �BDk (u2)g �:::rn = � ai1 = ai1(un) ^ ::: ^ ail = ail(un) ) d = f�BD1(un); :::; �BDk (un)g �gdzie l = jBj, n = jU j, k = jVdj, B = fai1 ; :::; ailg. Je�sli [ui℄B � Dj, w�owzas regu laodpowiadaj ,aa danej klasie abstrakji zapisywana jest w formie uproszzonej:ri = ( ai1 = ai1(ui) ^ ::: ^ ail = ail(ui) ) d = dj ) (2.2)Regu l w tej postai nie b ,edziemy nazywali uog�olnionymi. Mo zbioru regu l r�owna jestlizbie klas abstrakji relaji IND(B).W kontek�sie de�niji zbior�ow przybli_zonyh warto�si atrybut�ow s ,a istotne wy l ,azniejako w lasno�si r�o_zniuj ,ae obiekty { nie jest wa_zne, jakie konkretnie warto�si lizbowe (lubsymbolizne) opisuj ,a obiekty, wa_zne s ,a generowane przez dane atrybuty relaje nierozr�o_z-nialno�si.De�nija 2.8 Przez atrybuty r�ownowa_zne systemu informayjnego A b ,edziemy rozu-mieli takie atrybuty a1; a2 2 A (ozn. a1 � a2), dla kt�oryh INDA (fa1g) = INDA (fa2g).Przez r�ownowa_zne systemy informayjne b ,edziemy rozumieli takie systemyA = (U1; A) i B = (U2; B) (ozn. A � B ), _ze istnieje wzajemnie jednoznazne przy-porz ,adkowanie # : U1 ! U2 takie, _ze:8a12A9a22B #(INDA (fa1g)) = INDA (fa2g)8a22B9a12A #(INDA (fa1g)) = INDA (fa2g)tzn. systemy s ,a identyzne z dok ladno�si ,a do kolejno�si obiekt�ow oraz do r�ownowa_zno�siatrybut�ow. Przyporz ,adkowanie # jest funkj ,a # rozszerzon ,a na relaje: (u1; u2) 2 r ,(#(u1); #(u2)) 2 #(r) gdzie u1; u2 2 U1, oraz r jest dowoln ,a relaj ,a na U1.Warto w tym miejsu powr�oi� do analizy za lo_zenia m�owi ,aego o sko�nzono�si zbioruU . Wed lug teorii zbior�ow przybli_zonyh a la informaja o obiektah dowolnej pr�obkiU1 � U zawarta jest w warto�siah opisuj ,ayh obiekty atrybut�ow. Skoro jednak zza lo_zenia zbi�or warto�si Va dowolnego atrybutu a 2 A jest sko�nzony, wi ,e lizba klas ab-strakji relaji IND(B), dla dowolnego B � A, jest r�ownie_z sko�nzona i ogranizona z g�oryprzez ilozyn NA = Qi=1::jAj jVai j. Sko�nzona jest r�ownie_z lizba zbior�ow przybli_zonyhde�niowalnyh na A = (U1; A); lizb ,e t ,e oszaowa� mo_zna z g�ory przez 2NA�2NA (najwy_zejtyle jest mo_zliwyh g�ornyh i dolnyh aproksymaji zbioru przybli_zonego; dok ladniejszeoszaowanie uzyska si ,e bior ,a pod uwag ,e, _ze dolna aproksymaja jest zawsze podzbioremg�ornej). Je�sli wi ,e dodatkowo za lo_zymy, _ze nie bierzemy pod uwag ,e moy klas abstrakjigenerowanyh przez IND(B), w�owzas z punktu widzenia zbioru atrybut�ow A lizbar�o_znyh obiekt�ow U jest sko�nzona. Pewnego wyja�snienia wymaga z kolei za lo_zenie o



2.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae 19tym, _ze zbiory warto�si Va atrybut�ow z A s ,a sko�nzone. W praktyznyh zastosowa-niah mo_ze si ,e to wydawa� istotnym ogranizeniem, np. w sytuaji, gdy dany atrybutopisuje pewn ,a warto�s� rzezywist ,a pohodz ,a ,a z pomiaru (np. wag ,e). Jednak nawetw�owzas nale_zy pami ,eta� o �zyznyh ogranizeniah dotyz ,ayh dok ladno�si wszelkihpomiar�ow. Atrybut mog ,ay pozornie przybiera� dowoln ,a warto�s� z przedzia lu np. [0; 1℄okazuje si ,e w istoie atrybutem dyskretnym przyjmuj ,aym jedynie 105 r�o_znyh warto�si(przy dok ladno�si pomiaru 5 yfr znaz ,ayh). Ostateznym argumentem przes ,adzaj ,aymo koniezno�si przyj ,eia tego za lo_zenia jest fakt, _ze wszelka praktyzna implementajametod opartyh na teorii zbior�ow przybli_zonyh b ,edzie si ,e odbywa la na sprz ,eie kompu-terowym operuj ,aym na lizbah ogranizonej preyzji.||||W kontek�sie zagadnienia klasy�kaji obiekt�ow u_zytezne okaza lo si ,e poj ,eie reduktu:De�nija 2.9 Redukt systemu informayjnego A to taki zbi�or R � A, _ze:1. INDA (R) = INDA (A)2. R jest minimalnym (ze wzgl ,edu na inkluzj ,e) podzbiorem A spe lniaj ,aym warunek 1.De�nija 2.10 Redukt deyzyjny tabliy deyzyjnej A to taki zbi�or R � A, _ze:1. INDA (R) � INDA (A) [ INDA (fdg)2. R jest minimalnym (ze wzgl ,edu na inkluzj ,e) podzbiorem A spe lniaj ,aym warunek 1.Uwaga: W dalszej z ,e�si pray, je�sli nie zaznazono inazej, przez \redukt" b ,edziemyrozumieli redukt deyzyjny.De�nija 2.11 Nadredukt (deyzyjny) tabliy deyzyjnej A to taki zbi�or R � A, _zepewien jego podzbi�or R0 � R jest reduktem (deyzyjnym).Innymi s lowy, redukt to minimalny podzbi�or tyh atrybut�ow, kt�ore wystarzaj ,a dowzajemnego rozr�o_znienia obiekt�ow (o ile s ,a one rozr�o_znialne przez zestaw wszystkih atry-but�ow). Redukt deyzyjny to taki podzbi�or atrybut�ow, _ze wystarzaj ,a one do rozr�o_znieniaobiekt�ow (rozr�o_znianyh przez A) pohodz ,ayh z r�o_znyh klas deyzyjnyh. Nadreduktto zbi�or wystarzaj ,ay do rozr�o_znienia obiekt�ow, jednak bez warunku minimalno�si. Zpunktu widzenia przybli_zania poj ,eia za pomo ,a jego dolnyh i g�ornyh aproksymaji, re-dukt to zestaw atrybut�ow na podstawie kt�orego mo_zna poj ,eia odpowiadaj ,ae klasom de-yzyjnym zde�niowa� r�ownie dok ladnie, jak za pomo ,a wszystkih atrybut�ow (tzn. zbiorybrzegowe odpowiednih zbior�ow przybli_zonyh nie powi ,ekszaj ,a si ,e). Nie oznaza to zde�-niowania jednoznaznego: mo_ze si ,e zdarzy�, _ze nawet bior ,a pod uwag ,e wszystkie atrybuty,nie jeste�smy w stanie rozr�o_zni� dw�oh obiekt�ow nale_z ,ayh do r�o_znyh klas deyzyjnyh.De�nija 2.12 Tabli ,e deyzyjn ,a A = (U;A; d) nazywali b ,edziemy niesprzezn ,a, gdy:INDA (A) � INDA (fdg)to znazy, gdy dowolna para obiekt�ow nale_z ,ayh do r�o_znyh klas deyzyjnyh jest rozr�o_z-nialna za pomo ,a zbioru atrybut�ow warunkowyh. W przeiwnym wypadku tabli ,e A nazy-wali b ,edziemy sprzezn ,a.



20 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Warto zauwa_zy�, _ze ka_zda tablia deyzyjna mo_ze mie� wiele r�o_znyh redukt�ow (de�ni-ja zapewnia jedynie, _ze _zaden z nih nie b ,edzie podzbiorem innego). Oznazmy przezREDA zbi�or wszystkih redukt�ow systemu informayjnego A . W kra�nowym przypadkuredukt�ow mo_ze by� wyk ladnizo wiele w stosunku do lizby atrybut�ow, o zym m�owinast ,epuj ,ay lemat:Lemat 2.1 Prawdziwe jest nast ,epuj ,ae g�orne ogranizenie na lizb ,e redukt�ow systemuinformayjnego: jREDA j � � nbn2 �gdzie n = jAj.Dow�od: Pe lny dow�od przedstawiono w pray [31℄. Poniewa_z na moy de�niji re-duktu jest on podzbiorem minimalnym (ze wzgl ,edu na inkluzj ,e), wi ,e zbi�or wszystkih re-dukt�ow systemu informayjnego jest anty la�nuhem na kraie (P(A);�). Anty la�nuhtaki mo_ze mie� najwy_zej tyle element�ow, ile jest mo_zliwyh bn2 -elementowyh podzbior�owzbioru n-elementowego, zyli � nbn2 �. W pray [31℄ pokazano r�ownie_z, _ze to ogranizeniedla pewnyh szzeg�olnyh system�ow informayjnyh jest osi ,agane. 2Analogizny fakt jest prawdziwy r�ownie_z w przypadku redukt�ow deyzyjnyh.Gdy opisujemy dane za pomo ,a poj ,e� teorii zbior�ow przybli_zonyh nie znamy przewa_z-nie a lej przestrzeni stan�ow U , a jedynie pewien podzbi�or U1 � U (pr�obk ,e treningow ,a)o kt�orym zak ladamy, _ze jest reprezentatywny w stosunku do a lo�si danyh. Z punktuwidzenia teorii zbior�ow przybli_zonyh praujemy wi ,e na tabliy deyzyjnej A 1 = (U1; AjU1 ;djU1) obi ,etej do zbioru U1 i z niej generujemy przez uog�olnienie przybli_zone opisy klasdeyzyjnyh D1; :::;Dk � U . W szzeg�olno�si nie ma og�olnej metody stwierdzaj ,aej, zy(i ewentualnie kt�ore) redukty systemu informayjnego A 1 s ,a r�ownie_z reduktami og�olnegosystemu informayjnego A = (U;A; d).2.1.2 Przestrzenie aproksymayjneTeoria zbior�ow przybli_zonyh stanowi wygodne narz ,edzie analizy danyh w sytuajiniepewno�si wynikaj ,aej z ogranizonyh mo_zliwo�si opisu obiekt�ow. W niekt�oryh przy-padkah jest ona jednak narz ,edziem niewystarzaj ,aym, gdy_z przestrze�n obiekt�ow podzie-lona jest wy l ,aznie na roz l ,azne klasy abstrakji relaji IND(B), odpowiadaj ,ae obiektom\identyznym" z punktu widzenia pewnyh atrybut�ow. Nie daje to mo_zliwo�si opisywaniasytuaji, w kt�orej pewne obiekty s ,a podobne, jednak nie identyzne (relaja podobie�nstwanie musi by� przehodnia, wi ,e nie zawsze jest relaj ,a r�ownowa_zno�si).Bardziej uniwersalnym narz ,edziem przybli_zonego opisu poj ,e� jest przestrze�n aproksy-mayjna, zde�niowana w nast ,epuj ,ay spos�ob:De�nija 2.13 Przestrze�n aproksymayjna to zw�orka AS = (U; I;R; �), gdzie:U { zbi�or obiekt�ow;I : U �! P(U) { funkja przyporz ,adkowuj ,aa ka_zdemu obiektowi zbi�or (interpretowanyjako jego otozenie), przy zym 8u2U u 2 I(u)R � P(U) { rodzina podzbior�ow U (interpretowana jako zbi�or potenjalnyh wzor�owu_zywanyh do opisu danyh)



2.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae 21� : P(U) � P(U) �! [0; 1℄ { pewna funkja (interpretowana jako miara zawieraniajednego podzbioru U w innym), przy zym przyjmuje si ,e (por. [124℄, [123℄, [120℄):1. 8A�U �(A;A) = 12. 8A�U �(;; A) = 13. 8A;B;C�U �(A;B) = 1 ) �(C;B) � �(C;A)Poj ,eie przestrzeni aproksymayjnej (w uproszzonej w stosunku do powy_zszej de�nijiformie) badane by lo m.in. w praah [124℄, [125℄, [42℄, [122℄, [123℄.Przestrze�n aproksymayjna wyznaza pewien spos�ob (j ,ezyk) opisu poj ,e� w przestrzeniU , u_zytezny zw laszza w warunkah niepewno�si zy niepe lno�si danyh. W de�nijikonkretnej przestrzeni aproksymayjnej zawrze� mo_zemy informaj ,e, kt�ore obiekty uzna-jemy za nierozr�o_znialne (dopuszzamy nieprzehodnio�s� tej relaji). Okre�slamy te_z spos�obopisu (uog�olniania) obiekt�ow przez podanie zbioru R dopuszzalnyh wzor�ow (tzn. poj ,e�zwi ,azanyh zwykle z warto�siami atrybut�ow, grupuj ,ayh obiekty zgodnie z pewnymi kry-teriami { por. ni_zej). Mo_zemy te_z wyrazi� ide ,e przybli_zonego zawierania si ,e zbior�ow przezodpowiednie zde�niowanie funkji �.Rodzina R mo_ze by� zde�niowana np. za pomo ,a pewnego j ,ezyka formu l L, zawie-raj ,aego formu ly atomowe w postai deskryptor�ow ai(u) = v (dla pewnego atrybutu a 2 Aoraz v 2 Va), domkni ,etego ze wzgl ,edu na operaj ,e \^". W�owzas [125℄:RL = fr� : � 2 Lg (2.3)gdzie r� � U jest semantyk ,a formu ly � w zbiorze U .Przyk lad 2.1 Przestrze�n aproksymayjna oparta na zbiorze atrybut�ow B � A systemuinformayjnego A (por. [124℄). Nieh:I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = �(X1;X2)gdzie X1;X2 � U , a � jest funkj ,a przybli_zonego zawierania (patrz def. 2.6). W�owzasAS = (U; I;R; �) jest przestrzeni ,a aproksymayjn ,a odpowiadaj ,a ,a podzia lowi zbioru Una klasy abstrakji relaji INDA (B). Je�sli dodatkowo B jest reduktem deyzyjnym a Atabli ,a niesprzezn ,a, w�owzas rodzina R jest podzia lem zbioru U drobniejszym, ni_z podzia lna klasy deyzyjne D1; :::;Dk (tzn. dowolny R 2 R jest zawarty w pewnym Di). Ka_zdyelement R 2 R odpowiada pewnej regule deyzyjnej r z lo_zonej z koniunkji deskryptor�owopartyh na atrybutah B (por. wz�or 2.2), tzn. R jest zbiorem obiekt�ow pasuj ,ayh dolewej strony regu ly r.Naszym elem jest skonstruowanie takiej przestrzeni aproksymayjnej, by zadane poj ,e-ie X � U opisa� mo_zliwie preyzyjnie, a jednoze�snie og�olnie, za pomo ,a poj ,e�-wzor�owz R. Preyzja opisu w przypadku niepe lnej informaji o obiektah oznaza, _ze zbi�orbrzegowy zbioru przybli_zonego X opisywanego za pomo ,a przestrzeni aproksymayjnejAS jest mo_zliwie ma ly. To znazy, niewiele jest par obiekt�ow (x; y) nierozr�o_znialnyh(zy podobnyh) w ramah AS (nale_z ,ayh do tego samego R 2 R) i takih, _ze x 2 X,y =2 X. W przypadku rodziny RL opartej na j ,ezyku formu l L, optymalny opis przestrzeniU wymaga wybrania w la�siwego j ,ezyka L 2 L, gdzie L jest pewn ,a rodzin ,a j ,ezyk�ow { por.rozdzia l 2.1.3.



22 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Algorytm klasy�kuj ,ay oparty na przestrzeni aproksymayjnej AS to przepis pozwala-j ,ay na wnioskowanie o przynale_zno�si obiektu u z uniwersum U do klasy deyzyjnej, napodstawie przynale_zno�si u do wzor�ow z rodziny R. Budowa algorytmu klasy�kuj ,aegopolega na wskazaniu rodziny R, przyporz ,adkowania element�ow tej rodziny do klas de-yzyjnyh oraz pewnej pomonizej funkji odpowiedzialnej za rozstrzyganie konikt�ow.Trudno�s� budowy algorytmu klasy�kuj ,aego wynika z faktu, _ze tworzymy go na podstawiejedynie pewnego podzbioru U1 � U (zbioru obiekt�ow uz ,ayh).De�nija 2.14 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna (pr�obka treningowa) A 1 = (U1; A; d),przestrze�n aproksymayjna AS = (U; I;R; �), gdzie U1 � U , podzia l D � P(U) zbioru Una roz l ,azne klasy deyzyjne D = fD1; :::;Dkg, funkja:% : R ! f;;D1;D2; :::;Dkggdzie k = jDj, oraz funkja:� : (f;; 1; :::; kg � [0; 1℄)� �! f;; 1; :::; kgAlgorytm klasy�kuj ,ay oparty na przestrzeni AS i funkjah %;� to funkja:CAAS;D;%;� : U �! f;;D1;D2; :::;Dkgzde�niowana nast ,epuj ,ao:CAAS;D;%;�(u) = � ((%(R1); �(I(u); R1)); :::; (%(Rn); �(I(u); Rn))) (2.4)gdzie n = jRj.W dalszej z ,e�si pray b ,edziemy dla uproszzenia (o ile nie b ,edzie to prowadzi lo donieporozumie�n) opuszza� symbole AS;D; %;� w oznazeniu algorytmu klasy�kuj ,aego.De�nija dana wzorem 2.4 mo_ze zosta� uog�olniona (por. rozdzia l 6.2.2) na przypadkig losowania na podstawie pewnyh dodatkowyh eh zbior�ow Ri.Typowe dzia lanie algorytmu klasy�kuj ,aego polega na tym, _ze badany obiekt u dopa-sowujemy do wzor�ow z rodziny R (np. lewyh stron regu l deyzyjnyh { por. de�nija2.7) i wybieramy najlepiej pasuj ,ay wzorze R. Nast ,epnie badamy, kt�orej klasie deyzyjnejodpowiada wzorze R i zwraamy numer tej klasy jako wynik dzia lania algorytmu klasy-�kuj ,aego. Poza szzeg�olnymi przypadkami (por. rozdzia l 5.3.2), funkja % (zde�niowanaza pomo ,a funkji �) przyporz ,adkowuje wzorom t ,e klas ,e deyzyjn ,a, kt�ora jest najlizniejreprezentowana w�sr�od obiekt�ow zbioru R:%(R) = � argmaxi=1::k(�(R;Di)) gdy maxi=1::k(�(R;Di)) > 0; w p:p: (2.5)W przypadku, gdy obiekt mo_ze zosta� dopasowany do wielu wzor�ow o r�o_znyh warto�s-iah funkji %, nast ,epuje wyb�or ostateznej odpowiedzi, zwykle r�ownie_z na zasadzieg losowania wi ,ekszo�siowego:�((v1; x1); :::; (vn; xn)) = � argmaxi=1::k(Pj�n: vj=i xj) o ile 9jxj > 0; gdy 8j xj = 0 (2.6)dla n = jRj. Warunki, jakie powinna spe lnia� funkja � i jej inne przyk lady przedstawionezostan ,a w rozdziale 6.2.2.



2.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae 23Przyk lad 2.2 Nieh � oznaza pewn ,a metryk ,e na zbiorze obiekt�ow U podzielonyh naroz l ,azne klasy deyzyjne D = fD1; :::;Dmg. Dla danego obiektu u 2 U i treningowegopodzbioru obiekt�ow U1 zde�niujmy przez permutaj ,e �u takie uporz ,adkowanie zbioru lizbf1; ::; jU1jg, _ze: 1 � i � j � jU1j , �(u; u�u(i)) � �(u; u�u(j))dla u�u(i); u�u(j) 2 U1.Zde�niujmy funkj ,e kNN : U�N ! 2U1 przyporz ,adkowuj ,a ,a obiektowi u zbi�or z lo_zonyz jego k najbli_zszyh s ,asiad�ow:kNN(u; k) = �u�u(1); :::; u�u(k)	Nieh I(u) = kNN(u; k) dla pewnego ustalonego k, nieh R = fR � U : jRj = kg oraz�(X1;X2) = �(X1;X2) (por. de�nija 2.6). Przyjmijmy, _ze funkje % i � s ,a zde�niowanezgodnie ze wzorami 2.5 i 2.6.W�owzas AS = (U; I;R; �) jest przestrzeni ,a aproksymayjn ,a, a CAAS;D;%;� jest algo-rytmem klasy�kuj ,aym odpowiadaj ,aym klasyznemu algorytmowi k najbli_zszyh s ,asiad�ow.Obiekt testowy u por�ownywany jest ze wszystkimi obiektami ze zbioru treningowego U1poprzez polizenie odleg lo�si (dla pewnej ustalonej metryki �). Nast ,epnie konstruowanyjest zbi�or I(u) zawieraj ,ay k najbli_zszyh s ,asiad�ow obiektu u, nast ,epnie znajdowany jestwzorze R to_zsamy z I(u). Ostateznie u zostaje zaklasy�kowany do klasy deyzyjnej naj-lizniej reprezentowanej w zbiorze R = I(u).Wybrana klasa deyzyjna Di � U jest opisana za pomo ,a danej przestrzeni aproksy-mayjnej AS jako zbi�or przybli_zony, kt�orego g�orna i dolna aproksymaja r�owne s ,a:Di = [R2R : R\Di 6=;RDi = [R2R : R�DiRW szzeg�olno�si dany wzorze R mo_ze nale_ze� do g�ornyh aproksymaji kilku r�o_znyhklas deyzyjnyh, o mo_ze prowadzi� do zaklasy�kowania obiektu u 2 U do zbioru klas,zamiast do jednej z nih. W niekt�oryh sytuajah praktyznyh zale_zy nam na uzyska-niu jednoznaznej odpowiedzi, w�owzas konikt mi ,edzy kilkoma klasami deyzyjnymirozstrzygany jest przez funkj ,e % b ,ed ,a ,a elementem algorytmu klasy�kuj ,aego. W innyhprzypadkah de�nija algorytmu klasy�kuj ,aego powinna by� rozszerzona na wszystkiepodzbiory D: CA : U �! P(fD1;D2; :::;Dkg)lub, og�olniej, na rozk lady prawdopodobie�nstwa:CA : U �! �kgdzie �k { sympleks k-wymiarowy: �k = fx 2 [0; 1℄k : Pki=1 xi = 1g: Powy_zsza mody-�kaja de�niji 2.14 wymaga jedynie analogiznej zmiany de�niji funkji g losuj ,aej �:� : (f1; :::; kg � [0; 1℄ � [0; 1℄)� �! �k



24 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...przy zym w�sr�od argument�ow funkji � ka_zdy zbi�or R wyst ,epuje k-krotnie, w odniesieniudo kolejnyh klas deyzyjnyh, poprzez funkj ,e:% : R! �kDe�nija 2.15 Przez uog�olniony algorytm klasy�kuj ,ay oparty na przestrzeniaproksymayjnej AS oraz funkjah �; % okre�slonyh jak wy_zej, rozumiemy funkj ,e:CAgAS;D;%;�(u) = � ((1; (%(R1))1; �(I(u); R1)); :::; (k; (%(R1))k; �(I(u); R1));:::; (k; (%(Rn))k; �(I(u); Rn))) (2.7)W swej najog�olniejszej z rozwa_zanyh postai algorytm klasy�kuj ,ay bierze pod uwag ,ezar�owno stopie�n przynale_zno�si nowego obiektu u do danego wzora R, jak i stopnie przy-nale_zno�si R do (dolnyh lub g�ornyh aproksymaji) poszzeg�olnyh klas deyzyjnyh.2.1.3 Sparametryzowane przestrzenie aproksymayjne i algorytmy klasy-�kuj ,aeOparie stosowanyh w praktye system�ow klasy�kuj ,ayh na jednej, z g�ory wybranejprzestrzeni aproksymayjnej (np. skonstruowanej na podstawie najkr�otszego reduktujak w przyk ladzie 2.1) i na niezmiennej funkji � jest ryzykowne i mo_ze prowadzi� donieoptymalnyh wynik�ow na r�o_znorodnyh zbiorah danyh. Aby umo_zliwi� adaptaj ,eprzestrzeni aproksymayjnej do konkretnyh danyh, wprowad�zmy poj ,eie sparametry-zowanej przestrzeni aproksymayjnej oznazanej AS�, gdzie przez � 2 � oznazamypewn ,a rodzin ,e parametr�ow (zwykle b ,edzie to np. redukt, na podstawie kt�orego tworzones ,a regu ly generuj ,ae podzia l R).Zadaniem adaptayjnego systemu ekspertowego jest, w zale_zno�si od spey�ki anali-zowanyh danyh, dobranie takiej przestrzeni aproksymayjnej AS�̂ (tzn. sposobu opisudanyh) zyli takiego zestawu parametr�ow �̂, by wygenerowany na ih podstawie algorytmklasy�kuj ,ay by l optymalny z punktu widzenia ustalonego kryterium jego oeny. Formal-nie, adaptaji podlega� b ,ed ,a r�ownie_z funkje %;�, a wi ,e przestrze�n parametr�ow a legosystemu klasy�kuj ,aego powinna opr�oz zbioru � zawiera� r�ownie_z rodziny dopuszzalnyhfunkji %;�; w praktye zwykle funkja % zde�niowana jest poprzez przestrze�n aproksy-mayjn ,a (funkj ,e �, por. wz�or 2.5), a wyb�or funkji g losuj ,aej � 2 � z rodziny � do-puszzalnyh funkji g losuj ,ayh dokonuje si ,e na innym etapie dzia lania algorytmu (por.rozdzia l 6.2.2, str. 112), ni_z optymalizaja przestrzeni aproksymayjnej AS�.Przyk lad 2.3 Nieh przestrze�n aproksymayjna ASB;� zde�niowana b ,edzie nast ,epuj ,ao(por. model VPRS, rozdzia l 5.3.1 oraz [150℄ [151℄):I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = � �(X1;X2) o ile �(X1;X2) � �0 w p:p:Przestrze�n ta sparametryzowana jest podzbiorem atrybut�ow B � A oraz pewn ,a lizb ,arzezywist ,a � 2 [0; 1℄. Dzia lanie algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na tej przestrzeniaproksymayjnej (skonstruowanego zgodnie ze wzorami 2.4, 2.5 i 2.6) jest nast ,epuj ,ae:dla danego obiektu testowego u 2 U znajdujemy klas ,e R wszystkih obiekt�ow treningowyhidentyznyh z nim na zbiorze atrybut�ow B (klasa ta jest wyznazona jednoznaznie), a



2.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae 25nast ,epnie sprawdzamy, do kt�oryh klas deyzyjnyh obiekty te nale_z ,a. Je�sli najlizniejreprezentowana w R klasa deyzyjna Di obejmuje o najmniej � a lego zbioru R, w�owzasprzyporz ,adkowujemy u do tej w la�snie klasy (%(R) = i; je�sli warunki spe lnia wi ,eej ni_z jednoDi, wybieramy klas ,e o najni_zszym numerze). W innym przypadku pozostawiamy obiekt uniesklasy�kowany.Parametryzaja przestrzeni aproksymayjnej pozwala na regulaj ,e zmierzaj ,a ,a do zna-lezienia \z lotego �srodka" mi ,edzy dok ladno�si ,a opisu klas deyzyjnyh a og�olno�si ,a znalezio-nyh regu l, zyli ih stosowalno�si ,a w przypadku nowyh obiekt�ow. W przyk ladzie 2.3 rol ,etakiej regulaji pe lni parametr B: im zbi�or atrybut�ow jest wi ,ekszy, tym dok ladniej pozwalaopisa� klasy deyzyjne (ma ly zbi�or brzegowy), ale z drugiej strony tym mniejsza jestszansa, _ze opis taki b ,edzie pasowa l r�ownie_z do obiekt�ow nienale_z ,ayh do pr�obki testowej.Znalezienie \z lotego �srodka" to problem, kt�ory trzeba rozwi ,azywa� na nowo dla ka_zdegozbioru danyh { st ,ad koniezno�s� u_zyia metod adaptayjnyh, kt�ore w konkretnym przy-padku dostosuj ,a parametry zwi ,azane z granulaj ,a posiadanej informaji do warto�si op-tymalnyh. Cz ,esto dob�or w la�siwej granulaji wymaga zmiany lub rozszerzenia j ,ezykaopisu danyh i np. opr�oz formu l sk ladaj ,ayh si ,e z deskryptor�ow postai ai(u) = v (por.rozdzia l poprzedni) dopu�si� deskryptory ai(u) 2 [v1; v2℄ opisuj ,ae przynale_zno�s� warto�siatrybutu do pewnego przedzia lu. Przyk lady tego rodzaju rozszerze�n przedstawione s ,a wrozdziale 6.Innym elementem algorytmu podlegaj ,aym regulaji jest wymagany stopie�n wiary-godno�si wyniku. W niekt�oryh zastosowaniah (np. sterowanie urz ,adzeniami w zasierzezywistym) wymagamy od systemu odpowiedzi w ka_zdej sytuaji, w innyh za�s (np.przy podejmowaniu deyzji inwestyyjnyh zy diagnozah medyznyh) dopuszzamy wprzypadku w ,atpliwo�si odpowied�z \obiekt niesklasy�kowany". W przedstawionym wy_zejprzyk ladzie rol ,e \stopnia wymaganej wiarygodno�si" pe lni parametr �. Dla � = 0 nowyobiekt jest klasy�kowany zawsze wtedy, gdy mamy po temu jakiekolwiek podstawy (gdyw�sr�od obiekt�ow treningowyh istnieje przynajmniej jeden o tyh samyh warto�siah atry-but�ow ze zbioru B). Dla warto�si � = 1 nie klasy�kujemy obiekt�ow, kt�oryh klasa ab-strakji zawiera jak ,akolwiek (ho�by znikom ,a) lizb ,e obiekt�ow o ro_znyh deyzjah.Parametryzaja przestrzeni aproksymayjnyh pozwala ponadto na regulaj ,e tworzone-go na jej podstawie algorytmu klasy�kuj ,aego w elu lepszego dopasowania algorytmu dokonkretnyh danyh. W poni_zszym przyk ladzie parametry przestrzeni aproksymayjnejnie s ,a zwi ,azane ani ze stopniem og�olno�si klasy�katora, ani ze stopniem wiarygodno�siwyniku, mimo to w la�siwe (zwykle adaptayjne) dobranie parametr�ow pozwala na znazn ,apopraw ,e wyj�siowego algorytmu klasy�kuj ,aego:Przyk lad 2.4 Nieh m = jAj dla danej tabliy deyzyjnej A , nieh w 2 Rm b ,edzie wek-torem lizb nieujemnyh, nieh �w b ,edzie metryk ,a:�w(u1; u2) = vuut mXi=1 wijai(u1)� ai(u2)jSparametryzowana przestrze�n aproksymayjna ASk;w to przestrze�n zde�niowana w przy-k ladzie 2.2, oparta na k najbli_zszyh s ,asiadah i metrye �w. Jak wykazuj ,a do�swiadzenia(por. [8℄), w la�siwe dobranie parametr�ow k oraz w mo_ze w zasadnizym stopniu poprawi�ko�now ,a jako�s� klasy�kaji algorytmu.
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AdaptacjaRysunek 2.1: Og�olny shemat adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego.2.2 Adaptayjne algorytmy klasy�kuj ,aePrzez proes adaptaji (por. rozdzia l 3) b ,edziemy rozumieli proes stopniowego,ukierunkowanego budowania modelu danyh. \Stopniowe" budowanie oznaza, _ze tworz ,ai udoskonalaj ,a model opieramy si ,e na dotyhzasowyh wynikah; budowanie \ukierun-kowane" zak lada istnienie mehanizm�ow oeniaj ,ayh jako�s� po�srednih rozwi ,aza�n.Narz ,edziem modeluj ,aym proes adaptaji w niniejszej pray b ,edzie wprowadzone wpoprzednim rozdziale poj ,eie sparametryzowanej przestrzeni aproksymayjnej i opartegona niej algorytmu klasy�kuj ,aego. Adaptaja w tym kontek�sie oznaza proes ykliznegodobierania zestawu parametr�ow � i funkji �, a nast ,epnie oeny jako�si algorytmu klasy-�kuj ,aego opartego na przestrzeni aproksymayjnejAS� i funkji �. Podej�sie adaptayjnew naturalny spos�ob { jako przed lu_zenie proesu uzenia { pozwala te_z na mody�kaj ,e ist-niej ,aego algorytmu klasy�kuj ,aego z wykorzystaniem nowyh danyh (o jest istotne wprzypadku rzezywistyh zastosowa�n na zbiorah danyh powi ,ekszaj ,ayh si ,e w zasie).Og�olny shemat adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego przedstawiono na rysunku2.1. Przygotowany przez u_zytkownika zbi�or danyh uz ,ayh poddawany jest w pier-wszym rz ,edzie przetwarzaniu wst ,epnemu, polegaj ,aemu na doborze w la�siwego j ,ezykaopisu danyh. Proes ten, opisany w rozdziale 4, mo_ze by� postrzegany jako proes adapta-yjnego doboru z ,e�si parametr�ow sparametryzowanej przestrzeni aproksymayjnej AS�.Pozosta le parametry dobierane s ,a w nast ,epnym kroku, w kt�orym dane uz ,ae (ju_z wpostai systemu informayjnego, z ,e�siowo przetworzonego i rozszerzonego w por�ownaniuz danymi oryginalnymi) podlegaj ,a proesowi redukji i przekszta lania w zbi�or regu l. Os-tateznie ustalone przestrzenie aproksymayjne AS� de�niuj ,ae pojedynzyh agent�owklasy�kuj ,ayh (patrz rozdzia l 6)  l ,azone s ,a z innymi opisami danyh (innymi agentami)w jeden system klasy�kuj ,ay, o z ,esto wymaga r�ownie_z dobrania w la�siwej funkji �.System ten podlega oenie i w zale_zno�si od jej wyniku kierowany jest do eksploataji (dozasu, a_z parametry jego oeny nie ulegn ,a pogorszeniu i nie zostanie poddany proesowidouzania), lub na jeden z wze�sniejszyh etap�ow konstruowania klasy�katora.Podzas projektowania adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego nale_zy rozstrzygn ,a�dwie zasadnize kwestie:1. W jakim zakresie model danyh mo_ze zmienia� si ,e podzas proesu adaptayjnego?Innymi s lowy, o jest przestrzeni ,a � mo_zliwyh warto�si parametr�ow przestrzeniaproksymayjnej AS� i jaki jest zbi�or dopuszzalnyh funkji �?2. Na podstawie jakih kryteri�ow oenia� jako�s� powsta lego algorytmu klasy�kuj ,aego?



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 27Pierwszy z powy_zszyh problem�ow b ,edzie om�owiony w rozdzia lah 4, 5 i 6. Rozdzia l2.3 po�swi ,eony b ,edzie drugiemu z problem�ow.2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh2.3.1 Zasada minimalnego opisuZasada minimalnego opisu (minimal desription length priniple, [111℄ [82℄ [42℄ [27℄[148℄) jest znana od dawna jako formalizaja metodologii u_zywanej w naukah �sis lyh.Budowa teorii naukowej polega na obserwaji zjawisk, wysuwaniu hipotez na temat istotytyh zjawisk i wery�kaji owyh hipotez { przy zym obowi ,azuje zasada \oszz ,edno�si"wyra_zaj ,aa si ,e w postulaie ekonomii my�slenia i niemno_zenia byt�ow ponad potrzeb ,e(\brzytwa Okhama"), zyli d ,a_zenia do zbudowania mo_zliwie najprostszego modelu pa-suj ,aego do rzezywisto�si. Prostota i \eleganja" modelu z ,esto bywa w naukah przy-rodnizyh jednym z argument�ow za jego przyj ,eiem.W przypadku proesu klasy�kaji obiekt�ow zasad ,e t ,e formu luje si ,e nast ,epuj ,ao:Zasada minimalnego opisu:Najlepsza teoria opisuj ,aa zbi�or danyh to teoria minimalizuj ,aa sum ,e d lugo�siw lasnego opisu i wielko�s� danyh zakodowanyh za pomo ,a tej teorii ([111℄, [82℄,[42℄).Powy_zsze sformu lowanie ozywi�sie nie jest �sis le, gdy_z nie preyzuje za lo_ze�n dotyz ,a-yh danyh i u_zywanego j ,ezyka, jak r�ownie_z poj ,eia \najlepsza teoria". W [82℄ (zgodniez wze�sniejszymi praami Ko lmogorowa [75℄) spreyzowano zasad ,e minimalnego opisu nagrunie teorii informaji w wielu konkretnyh przypadkah, np. dla drzew deyzyjnyh.D lugo�s� opisu teorii i danyh formalizuje si ,e zwykle za pomo ,a poj ,eia entropii. Wprzypadku teorii zbior�ow przybli_zonyh narz ,edziem u_zywanym do opisu danyh jest relajanierozr�o_znialno�si, generowana np. przez pewien podzbi�or atrybut�ow warunkowyh B(por. [42℄). Jako miary z lo_zono�si takiej relaji u_zywa si ,e entropii podzia lu (traktowanegojako rozk lad prawdopodobie�nstwa) zbioru obiekt�ow U na klasy abstrakji. Post ,epowanietakie jest uzasadnione je�sli za lo_zymy, _ze zbi�or U stanowi reprezentatywn ,a pr�obk ,e zbioru Uwszystkih mo_zliwyh obiekt�ow; w�owzas wzgl ,edna wielko�s� klasy abstrakji jest dobrymestymatorem prawdopodobie�nstwa rozpoznania nieznanego obiektu z U �U1 przez regu l ,ewygenerowan ,a na podstawie danej klasy abstrakji.Zasada minimalnego opisu (w uj ,eiu teorii zbior�ow przybli_zonyh):Najlepszy zbi�or regu l deyzyjnyh oparty jest na takim zbiorze atrybut�ow B � A, _zewyra_zenie: H(B ! d) = H(B) +H(djB) (2.8)jest minimalizowane [42℄, przy zym:H(B) = � kXi=0 rin log ringdzie k { lizba klas abstrakji relaji IND(B), ri { mo i-tej klasy abstrakji tej relaji,n = jU1j { lizba obiekt�ow treningowyh.



28 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...H(djB) jest zynnikiem (de�niowanym w r�o_zny spos�ob) odpowiadaj ,aym za niejed-noznazno�s� (niepewno�s�) opisu danyh za pomo ,a zbioru atrybut�ow B. Przyk ladowade�nija tego zynnika przytozona w [42℄ (daj ,aa w testah lepsze wyniki praktyzne, ni_zinne rozwa_zane miary) opiera si ,e na deterministyznej z ,e�si regu l generowanyh przez B.Nieh INDdet(B) b ,edzie relaj ,a IND(B) obi ,et ,a do z ,e�si deterministyznej (zyli za-wieraj ,a ,a pary obiekt�ow nale_z ,ayh do tyh klas, kt�ore maj ,a jednakowe warto�si deyzji),rozszerzonej o relaj ,e identyzno�siow ,a, tzn.:(x; y) 2 INDdet(B) () x = y _ ( (x; y) 2 IND(B) ^ [x℄B � [x℄d)Nieh kdet { lizba klas abstrakji relaji INDdet(B), rdeti { mo i-tej klasy abstrakjiINDdet(B), n = jU1j { lizba obiekt�ow treningowyh.W�owzas: H(djB) = � kdetXi=0 rdetin log rdetinZasada minimalnego opisu w tym sformu lowaniu g losi koniezno�s� zahowania kom-promisu mi ,edzy dwoma zynnikami: dok ladno�si ,a opisu rzezywisto�si (wyra_zan ,a przezlizb ,e i wielko�si klas obiekt�ow nierozr�o_znialnyh) a poprawno�si ,a uzyskiwanej klasy�kaji.W powy_zszym przyk ladzie drugi zynnik interpretowany jest nast ,epuj ,ao: je�sli regu ly ge-nerowane przez podzia l zbioru obiekt�ow s ,a deterministyzne, w�owzas ih entropia r�ownajest entropii podzia lu (aby opisa� dane, wystarzy poda� te regu ly); je�sli natomiast kt�ora�sz klas abstrakji prowadzi do regu ly niedeterministyznej, w�owzas jej opis polega na try-wialnym wyszzeg�olnieniu wszystkih zawartyh w danej klasie obiekt�ow (a jej entropiaro�snie tym bardziej, im wi ,eej obiekt�ow musimy wyszzeg�olni�).Przyk lad 2.5 Nieh U = f1; 2; :::; 10g. Rozwa_zmy dwa podzia ly tego zbioru: generowanyprzez atrybuty B1 podzia l ff1; 2; 3g; f4; 5; 6g; f7; 8; 9; 10gg i generowany przez atrybuty B2podzia l ff1; 2; 3g; f4; 5; 6g; f7; 8g; f9; 10gg. Za l�o_zmy, _ze pierwszy z tyh podzia l�ow zawierajedn ,a niedeterministyzn ,a regu l ,e generowan ,a przez klas ,e f7; 8; 9; 10g, natomiast drugi po-dzia l generuje regu ly deterministyzne. Mamy w�owzas:H(B1) = 0; 521 + 0; 521 + 0; 528 = 1; 5709H(B2) = 0; 521 + 0; 521 + 0; 4643 + 0; 4643 = 1; 9709H(djB1) = 0; 521 + 0; 521 + 4 � 0; 3322 = 2; 3709H(djB2) = H(B2) = 1; 9709H(B1 ! d) = 1; 5709 + 2; 3709 = 3; 9419H(B2 ! d) = 1; 9709 + 1; 9709 = 3; 9419 (2.9)Z punktu widzenia zasady minimalnego opisu oba podzia ly (i zwi ,azane z nimi zbioryregu l) s ,a jednakowo oeniane. Pierwszy zbi�or regu l jest og�olniejszy (pierwszy sk ladniksumy 2.8 jest mniejszy dla B1), o daje nadziej ,e na skutezniejsze rozpoznawanie nowyhobiekt�ow, jednak generowany przez te regu ly opis jest niedok ladny (drugi sk ladnik sumy 2.8jest dla B1 wi ,ekszy). W przypadku drugiego zbioru regu l ih wi ,eksz ,a lizb ,e (ztery zamiasttrzeh), a wi ,e mniejsz ,a og�olno�s�, rekompensujemy ih a lkowit ,a poprawno�si ,a.Gdyby podzia l ff1; 2; 3g; f4; 5; 6; 7; 8g; f9; 10gg oparty na atrybutah B3 r�ownie_z ge-nerowa l wy l ,aznie deterministyzne regu ly, w�owzas:H(B3 ! d) = 1; 5142 + 1; 5142 = 3; 0284 (2.10)a wi ,e taki zbi�or regu l by lby na podstawie zasady minimalnego opisu uznany za najlepszy ztrzeh rozwa_zanyh.



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 29Nale_zy zauwa_zy�, _ze zasada minimalnego opisu nie jest idealnym �srodkiem rozwi ,azuj ,a-ym wszelkie problemy zwi ,azane z klasy�kaj ,a obiekt�ow. Wi ,a_ze si ,e to z wieloma zyn-nikami:1. Zasada ta wskazuje jedynie kryterium oeny, potrzebna jest wi ,e jeszze metodakonstruowania algorytm�ow klasy�kuj ,ayh optymalizuj ,aa to kryterium. Okazujesi ,e, _ze w wielu konkretnyh przypadkah zadanie to jest NP-trudne [110℄.2. Zak lada si ,e, _ze pr�obka uz ,aa jest reprezentatywn ,a z ,e�si ,a uniwersum obiekt�ow(tzn. rozk lady prawdopodobie�nstwa warto�si atrybut�ow, jak r�ownie_z warunkowerozk lady prawdopodobie�nstwa dowolnyh podzbior�ow atrybut�ow wzgl ,edem dowol-nyh innyh podzbior�ow atrybut�ow s ,a jednakowe w pr�obe i a lym uniwersum).Zasadno�s� takiego za lo_zenia jest w praktyznyh sytuajah dyskusyjna; z drugiejjednak strony wi ,ekszo�s� algorytm�ow klasy�kayjnyh na tym za lo_zeniu bazuje (por.rozdzia l nast ,epny).3. Stosowanie zasady minimalnego opisu wymaga spreyzowania j ,ezyka u_zywanego doopisu danyh. W powy_zszym przyk ladzie przez \opis danyh" rozumiemy pewienzbi�or regu l deyzyjnyh oparty na podziale zbioru obiekt�ow na klasy abstrakji relajiIND(B) (dla pewnego zbioru atrybut�ow B). Ka_zde rozszerzenie j ,ezyka wymagaspreyzowania, o w nowej sytuaji b ,edziemy rozumieli przez \rozmiar opisu".4. Drugi sk ladnik sumy 2.8 mo_ze by� de�niowany na wiele r�o_znyh sposob�ow (por.[42℄). Nie ma uniwersalnej metody wyra_zania niepewno�si wnioskowania na pod-stawie zbioru regu l.5. W zasadzie minimalnego opisu w ,atpliwo�si budzi r�ownie_z proste sumowanie wp lywudw�oh zynnik�ow (og�olno�s� i poprawno�s� opisu) na a lkowit ,a oen ,e algorytmu klasy-�kuj ,aego. W wielu sytuajah praktyznyh okazuje si ,e, _ze jeden z zynnik�owma wi ,eksze znazenie, ni_z drugi { np. w zastosowaniah medyznyh hieliby�smyzminimalizowa� prawdopodobie�nstwo pomy lki w klasy�kaji (za o odpowiada drugisk ladnik sumy 2.8), nawet kosztem zwi ,ekszenia prawdopodobie�nstwa niesklasy�kowa-nia jakiego�s obiektu (o zwi ,azane jest z og�olno�si ,a regu l wyra_zan ,a przez pierwszysk ladnik sumy).Bior ,a pod uwag ,e powy_zsze w ,atpliwo�si, dalsze poszukiwania skuteznyh (zw laszzaw praktyznyh problemah) adaptayjnyh metod klasy�kaji obiekt�ow, w tym r�ownie_zmiar jako�si system�ow klasy�kuj ,ayh, s ,a jak najbardziej uzasadnione.2.3.2 Zasada no free lunhOpisana w poprzednim rozdziale metodologia zwi ,azana z zasad ,a minimalnego opisunie dostarza uniwersalnyh narz ,edzi umo_zliwiaj ,ayh rozwi ,azanie wszystkih problem�owzwi ,azanyh z klasy�kaj ,a. Co wi ,eej, prae teoretyzne wykazuj ,a, _ze takiego uniwersalnego�srodka nie ma. M�owi o tym zbi�or twierdze�n, kt�oryh idea zawarta jest w ha�sle \ni darmo"(no free lunh theorem, [138℄, [139℄, ozn. NFL).Rozwa_zmy najog�olniejsz ,a sytuaj ,e zwi ,azan ,a z rozpoznawaniem nowyh obiekt�ow. U_zy-waj ,a oznaze�n zgodnyh z pra ,a [138℄ przyjmujemy, _ze X oznaza zbi�or mo_zliwyhwarto�si eh obiekt�ow, Y oznaza zbi�or warto�si deyzji, f : X � Y ! [0; 1℄ { rzezy-wist ,a zale_zno�s� mi ,edzy warto�siami atrybut�ow i deyzji (rozumian ,a jako rozk lad praw-dopodobie�nstwa), h : X � Y ! [0; 1℄ { hipotez ,a dotyz ,a ,a zale_zno�si, zyli pewien al-gorytm klasy�kuj ,ay skonstruowany na podstawie pr�obki danyh p, natomiast yf ; yh oz-nazaj ,a odpowiednio rzezywiste i przewidywane przyporz ,adkowanie obiekt�ow do klas



30 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...deyzyjnyh. Interesuje nas wielko�s� b l ,edu, jaki pope lniamy klasy�kuj ,a dane z pr�obkitestowej q za pomo ,a algorytmu h, przy zym mamy dan ,a funkj ,e kosztu (straty) L. Dodalszyh rozwa_za�n przyjmiemy L(yf ; yh) = 1 � Æ(yf = yh) (zyli koszt zerojedynkowy),gdzie Æ(z) r�owne jest 1 je�sli z jest prawdziwe, w przeiwnym wypadku Æ(z) r�owne jest0. Wa_znym za lo_zeniem jest roz l ,azno�s� pr�obek p i q, tzn. interesuje nas b l ,ad klasy�kajiwy l ,aznie nowyh przypadk�ow, nienale_z ,ayh do pr�obki treningowej.Lemat 2.2 Przy powy_zszyh oznazeniah mamy:P (jf; p) = Xyh;yf ;q Æ( = L(yf ; yh))P (yhjq; p)P (yf jq; f)P (q; p) (2.11)gdzie  { warto�s� kosztu (straty) zwi ,azanej z wynikiem przewidywania.Dow�od: (Por. [138℄) Zgodnie z notaj ,a bayesowsk ,a mamy:P (jf; p) = Xyh;yf ;q P (jyf ; yh; q; f; p)P (yhjyf ; q; f; p)P (yf ; qjf; p)Jednak formu luj ,a hipotez ,e h system klasy�kuj ,ay mo_ze si ,e opiera� wy l ,aznie na pr�obep, st ,ad P (yhjyf ; q; f; p) = Ph P (yhjyf ; h; f; q; p)P (hjyf ; f; q; p) = Ph P (yhjh; q; p)P (hjq; p)= P (yhjq; p). Podstawiaj ,a wynik do wzoru i zast ,epuj ,a pierwszy z lon przezÆ( = L(yf ; yh)) otrzymujemy tez ,e. 2Je�sli teraz u�srednimy 2.11 po wszystkih mo_zliwyh funkjah f , oka_ze si ,e, _ze trzeiz lon prawej strony r�ownania 2.11 (jedyne miejse, w kt�orym wyst ,epuje f) jest sta l ,a r�own ,a1=jY j. Otrzymujemy st ,ad nast ,epuj ,ae twierdzenie:Twierdzenie 2.3 (ozn. NFL) �Sredni b l ,ad, jaki algorytm klasy�kayjny pope lnia klasy-�kuj ,a dane nienale_z ,ae do pr�obki treningowej (przy zym u�srednienie ma miejse powszystkih mo_zliwyh funkjah f) jest niezale_zny od algorytmu klasy�kayjnego.(Dok ladna analiza tego, jak r�ownie_z innyh sformu lowa�n twierdzenia NFL przy r�o_znyhza lo_zeniah przeprowadzona jest w pray [138℄.)Wniosek ten mo_ze na pierwszy rzut oka wydawa� si ,e paradoksalny. Oznaza on, _zedowolnie skomplikowany algorytm klasy�kayjny nie jest a priori lepszy, ni_z dowolnyinny (np. losuj ,ay odpowiedzi z jednostajnym rozk ladem prawdopodobie�nstwa). Jest toprawda pod warunkiem, _ze przez jako�s� algorytmu rozumiemy jego skutezno�s� na danyhroz l ,aznyh ze zbiorem uz ,aym1, oraz _ze nie zak ladamy ni o funkji f .Z drugiej strony, w praktyznyh rozwi ,azaniah pewne rodzaje algorytm�ow klasy-�kuj ,ayh wykazuj ,a jednak swoj ,a przewag ,e nad innymi (w przeiwnym wypadku mo_zna bypodda� w w ,atpliwo�s� zasadno�s� istnienia takiej dziedziny matematyki, jak \odkrywaniewiedzy w bazah danyh"). Wydaje si ,e na przyk lad, _ze metoda \najbli_zszego s ,asiada"powinna dawa� lepsze rezultaty, ni_z np. metoda \najdalszego s ,asiada" (tzn. dla obiektutestowego x 2 q znajdujemy taki obiekt x0 2 p, aby odleg lo�s� lizona ustalon ,a metryk ,aby la jak najwi ,eksza i przypisujemy obiektowi x deyzj ,e zgodn ,a z x0). Cytowane powy_zejtwierdzenie g losi m.in. _ze te dwa algorytmy daj ,a �srednio t ,e sam ,a skutezno�s� klasy�kaji.1Wa_zne jest te_z za lo_zenie o zerojedynkowej funkji straty. W innyh przypadkah, np. dla b l ,edu�sredniokwadratowego, twierdzenia NFL s ,a nieprawdziwe: istniej ,a algorytmy lepsze ni_z wyb�or losowy(niezale_znie od danyh).



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 31Obserwowana wy_zszo�s� pierwszego z nih oznaza, _ze w praktyznyh zastosowaniah niemamy do zynienia z dowoln ,a (pohodz ,a ,a z jednostajnego rozk ladu prawdopodobie�nstwa)funkj ,a zale_zno�si f , ale razej z pewn ,a (zapewne niemo_zliw ,a do �sis lego zde�niowania)klas ,a funkji, dla kt�oryh prawdziwe s ,a pewne zdroworozs ,adkowe za lo_zenia dotyz ,ae ihw lasno�si.Wniosek 1: Nie istnieje skutezna (tzn. skutezniejsza ni_z losowy wyb�or odpowiedzi)og�olna metoda budowy system�ow klasy�kuj ,ayh, nie korzystaj ,aa z dodatkowyh za lo_ze�nna temat natury funkji f , pr�obki treningowej p i obiekt�ow q, na kt�oryh metoda b ,edzietestowana.Wniosek 2: Nie istnieje metoda por�ownywania skutezno�si dw�oh algorytm�ow niepreyzuj ,aa, o jak ,a klas ,e funkji f hodzi. W szzeg�olno�si, aby m�o powiedzie�: \al-gorytm A jest w praktyznyh zastosowaniah lepszy, ni_z algorytm B" nale_zy albo �si�sleopisa� klas ,e funkji f wyst ,epuj ,ayh w praktyznyh zastosowaniah, albo zgromadzi�pewn ,a lizb ,e baz danyh pohodz ,ayh z rzezywistyh problem�ow badawzyh, za lo_zy�ih reprezentatywno�s� w klasie wszystkih mo_zliwyh \praktyznyh" danyh i stosowa�je jako zbi�or \problem�ow testowyh" do por�ownywania skutezno�si r�o_znyh algorytm�ow.Wniosek 3: Je_zeli znamy skutezno�s� pewnego algorytmu klasy�kuj ,aego na pr�obetestowej q1, to wielko�s� ta jest a lkowiie niezale_zna od skutezno�si algorytmu na innejpr�obe testowej q2 (roz l ,aznej z q1 i, z za lo_zenia, ze zbiorem obiekt�ow treningowyh).Podobnie, jak w przypadku proesu uzenia, w zadaniah optymalizayjnyh r�ownie_zmo_zna udowodni� twierdzenie \ni darmo" [139℄. NiehX, Y b ,ed ,a dowolnymi sko�nzonymizbiorami, a f : X ! Y dowoln ,a funkj ,a. Zadaniem naszym jest znale�z� maksimum(minimum) funkji f na X. Analizujemy w tym elu pewn ,a uporz ,adkowan ,a pr�obk ,edm = f(xi; f(xi))gi=1::m punkt�ow i ih warto�si. Przez D oznazmy rodzin ,e wszystkihsko�nzonyh pr�obek dm,  l ,aznie ze zbiorem pustym. Dowolny deterministyzny algorytma poszukiwania maksimum funkji f mo_ze by� traktowany jako funkj ,e a : D ! X, przyzym zak ladamy (o jest za lo_zeniem tehniznie istotnym, jednak nie zmieniaj ,aym prak-tyznyh wniosk�ow z twierdzenia), _ze dany punkt przestrzeni X jest odwiedzany tylkoraz podzas dzia lania algorytmu. Proes poszukiwania maksimum (np. algorytmemwspinazki) polega na ykliznym oblizaniu nowego punktu x = a(dm), sprawdzaniu jegowarto�si i dok ladaniu go do pr�obki: dm+1 = dm [ (x; f(x)). Interesuje nas skutezno�s�badanego algorytmu a po m krokah, tzn. po zgromadzeniu pr�obki dm punkt�ow i ihwarto�si, przy zym nie b ,edziemy ogranizali si ,e do jednej konkretnej miary skutezno�si(np. maksymalnej warto�si f na dm), rozpatruj ,a zamiast tego histogram �! warto�sifunkji f na zbiorze dm (zyli wektor d lugo�si jY j, kt�orego warto�s� �! (y) = k oznaza,_ze w dm znalaz lo si ,e k punkt�ow o warto�si y). Histogram �! jest w pewnym sensie naj-og�olniejsz ,a mo_zliw ,a statystyk ,a dotyz ,a ,a algorytmu a, inne miary (warto�s� maksymalna,minimalna, �srednia itp.) mo_zna w prosty spos�ob z niej uzyska�.Twierdzenie 2.4 Nieh a1 i a2 b ,ed ,a ustalonymi deterministyznymi algorytmami opty-malizuj ,aymi funkje ze zbioru sko�nzonego X w zbi�or sko�nzony Y . Je�sli f : X ! Yjest dowoln ,a funkj ,a (nale_zy j ,a traktowa� jako wylosowan ,a z jednostajnego rozk ladu praw-dopodobie�nstwa na przestrzeni wszystkih funkji Y X), to po ustalonej lizbie m krok�owobu algorytm�ow: P (�! jf;m; a1) = P (�! jf;m; a2)(Formalny dow�od i analiza wniosk�ow tego twierdzenia przeprowadzona jest w pray[139℄.)



32 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...W pray [139℄ stwierdzono, _ze analogizne twierdzenie prawdziwe jest r�ownie_z w przy-padku algorytm�ow niedeterministyznyh.Z powy_zszego twierdzenia wynika w szzeg�olno�si, _ze je�sli ni nie zak ladamy o naturzebadanej funkji f , to _zadna metoda optymalizaji (zy to b ,edzie algorytm genetyzny,zy b l ,adzenie losowe) nie jest �srednio lepsza, ni_z dowolna inna. Podobnie, jak w przy-padku twierdzenia 2.3, wynik ten mo_ze wydawa� si ,e zaskakuj ,ay i niezgodny z odzien-nym do�swiadzeniem. I podobnie jak poprzednio, praktyzny wniosek z tego twierdzeniajest nast ,epuj ,ay: skoro pewne metody optymalizaji daj ,a lepsze efekty w rzezywistyhzastosowaniah ni_z inne, to znazy, _ze klasa funkji f wyst ,epuj ,ayh w praktye ma pewneszzeg�olne w lasno�si i nie mo_ze by� traktowana jako zbi�or \dowolnyh funkji" w sensietwierdzenia NFL. Skoro jednak nie wydaje si ,e rzez ,a mo_zliw ,a �sis le zde�niowanie takiejklasy i wyszzeg�olnienie jej w lasno�si, jedynym sposobem na stwierdzenie praktyznejwy_zszo�si jednego algorytmu optymalizayjnego nad innymi jest przetestowanie go namo_zliwie wielu przyk ladowyh funkjah mo_zliwie podobnyh do tyh, na jakih algorytmb ,edzie w praktye u_zywany.2.3.3 Adaptayjne algorytmy klasy�kayjne a twierdzenia NFLDzia lanie adaptayjnyh algorytm�ow klasy�kayjnyh polega na optymalizaji przes-trzeni aproksymayjnej AS� u_zywanej do opisu danyh oraz funkji g losuj ,ayh. Opty-malizaja ta polega na stopniowym polepszaniu ustalonej miary jako�si systemu klasy-�kuj ,aego. Ozywi�sie miara taka powinna odzwieriedla� razej przysz le zahowanie si ,esystemu na nieznanyh danyh, ni_z jako�s� klasy�kaji obiekt�ow treningowyh. Jednakbior ,a pod uwag ,e twierdzenia NFL istnienie takiej miary w og�olnym przypadku nale_zypodda� w w ,atpliwo�s�:1. Za l�o_zmy, _ze obiekty treningowe dzielimy dodatkowo na obiekty \treningowe w la�siwe"i pomoniz ,a pr�obk ,e testow ,a. Budow ,e przestrzeni aproksymayjnej opieramy oobiekty \treningowe w la�siwe", natomiast niezb ,ednyh w proesie adaptayjnymoen dokonujemy na podstawie klasy�kaji obiekt�ow z pomonizej pr�obki testowej(mo_zna np. u_zy� popularnej tehniki ross-validation, zyli walidaji krzy_zowej [26℄).Jednak, zgodnie z wnioskiem 3 z poprzedniego rozdzia lu, oena na pr�obe testowejpomonizej nie ma _zadnego zwi ,azku z wynikami algorytmu na pr�obe testowejw la�siwej.2. Za l�o_zmy, _ze zamiast pr�obki testowej u_zywamy miar opartyh na statystyznyhw lasno�siah klasy�katora (np. na zasadzie minimalnego opisu). Jednak zgodniez twierdzeniami NFL _zadna taka miara nie mo_ze by� uniwersalna, gdy_z pozwoli lobynam to zbudowa� uniwersalny system klasy�kuj ,ay o �sredniej jako�si lepszej, ni_zalgorytm losowy.Tak wi ,e adaptayjny algorytm klasy�kuj ,ay w �swietle twierdze�n NFL nie jest lepszy,ni_z jakikolwiek inny. Natomiast mo_ze okaza� si ,e lepszy, je�sli ogranizymy nasze zaintere-sowania do pewnej tylko klasy zbior�ow danyh \wyst ,epuj ,ayh w praktye". Ozywi�sietaka klasa nie jest de�niowalna formalnie (jako _ze nie ma formalnej de�niji \praktyki")wi ,e, jak to ju_z zosta lo powiedziane, praktyznym potwierdzeniem rzezywistej przewagijednego algorytmu nad innymi mo_zemy dokonywa� wy l ,aznie przez por�ownanie ih osi ,ag-ni ,e� na zestawie mo_zliwie r�o_znorodnyh przyk ladowyh problem�ow praktyznyh.Mo_zna te_z przyj ,a� pewne hipotezy dotyz ,ae natury danyh, z jakimi przyjdzie namsi ,e mierzy�, i pod tym k ,atem projektowa� system adaptayjny. Jednym z za lo_ze�n, jakie



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 33zwykle si ,e przyjmuje, jest stosowalno�s� wobe danyh zasady minimalnego opisu (por.rozdzia l 2.3.1). Zak lada si ,e, _ze za informajami wyra_zonymi wielko�siami atrybut�ow stoj ,apewne ukryte, proste zale_zno�si, kt�oryh odnalezienie (zy aproksymaja) jest zadaniemsystemu klasy�kuj ,aego. Zak lada si ,e te_z reprezentatywno�s� zar�owno pr�obki testowej,jak i treningowej (poj ,eie reprezentatywno�si ma sens w kontek�sie tyh og�olniejszyh,zewn ,etrznyh praw). Przyjmuj ,a w spos�ob �swiadomy tego rodzaju za lo_zenia traimy iluzj ,e\uniwersalno�si" tworzonego przez nas systemu klasy�kuj ,aego, jednak uwalniamy si ,e jed-noze�snie od skutk�ow twierdze�n NFL.Warto w tym miejsu wyja�sni� pozorn ,a sprzezno�s� mi ,edzy zasad ,a minimalnego opisu atwierdzeniami NFL. Zasad ,e minimalnego opisu formu luje si ,e zwykle w spos�ob bezwzgl ,edny,nie przytazaj ,a _zadnyh za lo_ze�n dotyz ,ayh danyh; ma ona form ,e uniwersalnej zasadykonstruowania algorytm�ow klasy�kuj ,ayh. Z drugiej strony twierdzenie NFL m�owi onieistnieniu _zadnej skuteznej w og�olnym przypadku zasady konstruowania takih algo-rytm�ow. Nale_zy jednak zauwa_zy�, _ze w przypadku braku jakihkolwiek za lo_ze�n na tematnatury danyh nale_zy traktowa� je jak dane losowe (w znazeniu teorii minimalnego opisu{ por. [82℄). Dla takiego zbioru �sredni najkr�otszy opis ma t ,e sama d lugo�s�, o same dane,tzn. optymalny klasy�kator sk lada si ,e z tabliy wszystkih obiekt�ow treningowyh (brakjakiejkolwiek generalizaji). Ozywi�sie taki klasy�kator nie jest w stanie ni powiedzie�na temat obiekt�ow nienale_z ,ayh do zbioru treningowego (a z za lo_zenia twierdzenia NFLm�owi ,a o pr�obe testowej roz l ,aznej z treningow ,a). Klasy�kator oparty na zasadzie mini-malnego opisu jest wi ,e na \dowolnyh" danyh r�ownie nieskutezny, jak ka_zdy inny.2.3.4 Zbiory przybli_zone jako narz ,edzie nieinwazyjnej analizy danyhAnaliza danyh oparta na teorii zbior�ow przybli_zonyh (w skr�oie RSDA, rough setdata analysis) zalizana jest do metod nieinwazyjnyh (non-invasive data analysis,[42℄, [43℄, [44℄). W klasyznym shemaie analizy danyh (patrz rozdzia l 1.1.1, str. 7)wiele poszzeg�olnyh etap�ow polega na wyborze (dokonywanym zwykle przez badaza-spejalist ,e) poszzeg�olnyh metod badawzyh, hipotez i odwzorowa�n. Pierwszym takimetapem jest opisanie rzezywistego problemu za pomo ,a danyh lizbowyh lub symbol-iznyh (np. opisanie pajent�ow za pomo ,a wynik�ow bada�n, objaw�ow horoby itp.) {powstaje problem adekwatno�si i optymalno�si takiego opisu. B ,edziemy zak lada�, _zeproblem ten zosta l rozwi ,azany, tzn. mamy ju_z pewien ustalony zbi�or danyh, opisuj ,ayhsytuaje rzezywist ,a. W dalszym i ,agu analizy, zw laszza dokonywanej klasyznymi meto-dami statystyznymi, r�ownie_z w wielu przypadkah badaz przyjmuje pewne za lo_zenia idokonuje arbitralnyh wybor�ow [43℄, np.:� Zak ladamy, _ze dane zgromadzone s ,a w prostok ,atnej tabliy (systemie informayjnym),kt�orej wiersze mo_zna uwa_za� za wektory niezale_zne o jednakowym rozk ladzie.� Zak ladamy, _ze rozk lad ten jest wielowymiarowym rozk ladem normalnym (zy te_zinnym, za lo_zonym a priori rozk ladem prawdopodobie�nstwa), lub _ze zwi ,azki mi ,edzyposzzeg�olnymi atrybutami s ,a okre�slonego rodzaju (np. regresja liniowa [20℄).� Zak ladamy, _ze warto�si atrybut�ow stanowi ,a zmienne niezale_zne (to za lo_zenie przyj-muje si ,e np. w niekt�oryh metodah uzupe lniania brakuj ,ayh warto�si, zy prostyhklasy�katorah bayesowskih [26℄).� W przypadku metod typu soft omputing [149℄ (siei neuronowyh, zbior�ow rozmy-tyh) zak ladamy ustalon ,a arhitektur ,e siei lub kszta lt funkji przynale_zno�si.



34 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...We wszystkih tyh przypadkah badaz przyjmuje pewne parametry, kt�ore nie wynika-j ,a bezpo�srednio z kszta ltu konkretnyh danyh. Ozywiste jest, _ze ka_zdy arbitralny wyb�orobarzony jest ryzykiem powzi ,eia b l ,ednej deyzji, tote_z skutezna metodologia analizydanyh powinna ogranizy� do minimum lizb ,e przyjmowanyh za lo_ze�n. Prowadzi todo poj ,eia metody nieinwazyjnej, zyli mo_zliwie ogranizaj ,aej lizb ,e przyjmowanyhza lo_ze�n: wszystkie parametry proesu KDD, w tym wyb�or modelu danyh, powinny by�oparte wy l ,aznie na bezpo�sredniej analizie danyh. W szzeg�olno�si metoda nieinwazyjnanie powinna wprowadza� do zbioru danyh _zadnyh pohodz ,ayh z zewn ,atrz, a podzasklasy�kaji nowyh przypadk�ow, w razie braku wystarzaj ,ayh informaji, powinna razejpozostawia� obiekty niesklasy�kowane, ni_z wprowadza� nieuzasadnione generalizaje.Analiza system�ow informayjnyh metod ,a RSDA bliska jest idea lowi nakre�slonemupowy_zej [41℄, [42℄, [43℄, [44℄. Podstawowa zasada budowy klasy�katora opartego na RSDAg losi, _ze a la wiedza o danyh zgromadzona jest w systemie informayjnym. Kolejnekroki proesu KDD (rozdzia l 1.1.1), a wi ,e uzupe lnianie brakuj ,ayh warto�si (por. [43℄),redukja danyh (wi ,a_z ,aa si ,e z poj ,eiem reduktu) i tworzenie klasy�katora to metodyoparte wy l ,aznie na zawarto�si systemu informayjnego.Wnioskiem z twierdzenia NFL (tw. 2.3) jest przekonanie, _ze nie istniej ,a skuteznemetody konstrukji klasy�katora, kt�ore by lyby a lkowiie nieinwazyjne. R�ownie_z w przy-padku RSDA przyj ,a� musimy pewne najbardziej podstawowe za lo_zenia:� Zak ladamy, _ze dane zgromadzone w tabliy treningowej s ,a reprezentatywne wobebadanej dziedziny, oraz _ze tablia testowa r�ownie_z b ,edzie reprezentatywnym frag-mentem tej dziedziny.� Zak ladamy, _ze wobe badanyh danyh uzasadnione jest przyj ,eie zasady minimal-nego opisu (rozdzia l 2.3.1), na kt�orej bazuje poj ,eie reduktu (patrz te_z rozdzia l 5).� Przyjmujemy arbitralnie spos�ob pomiaru (zwykle statystyzny) ko�nowej jako�si sys-temu klasy�kuj ,aego.� Wobe z ,esto niewystarzaj ,aej jako�si klasy�katora zbudowanego na podstawie re-duktu, badaze si ,egaj ,a do metod przybli_zonyh (por. poj ,eie reduktu przybli_zonego,rozdzia l 5.3). Zwykle oznaza to odej�sie od zasady nieinwazyjno�si i po�swi ,eeniepoprawno�si klasy�kaji w zamian za wi ,eksz ,a og�olno�s� klasy�katora (zyli zmniejsze-nie lizby obiekt�ow niesklasy�kowanyh). W przypadku danyh zaszumionyh takiepodej�sie jest z ,esto koniezno�si ,a. Wprowadzenie modeli przybli_zonyh powodujekoniezno�s� wyboru dodatkowyh parametr�ow zwi ,azanyh ze stopniem przybli_zenia.� Innym powodem, dla kt�orego oryginalny klasy�kator oparty na RSDA bywa mody-�kowany przy u_zyiu metod wprowadzaj ,ayh dodatkowe parametry i za lo_zenia,jest koniezno�s� zmniejszenia jego rozmiaru (lizby regu l { por. opisane w [2℄, [128℄metody �ltrowania regu l).Metody adaptayjnego konstruowania optymalnego klasy�katora umo_zliwia ponownepowi ,azanie modelu danyh z ih zawarto�si ,a, a wi ,e jest powrotem do nieinwazyjnyhmetod dzia lania r�ownie_z wtedy, gdy z opisanyh wy_zej powod�ow zmuszeni jeste�smy wpro-wadza� dodatkowe parametry i za lo_zenia. Parametr, kt�orego warto�s� zosta la w ewoluyjnyspos�ob dostosowana do konkretnyh danyh { przestaje by� parametrem okre�slonym \zzewn ,atrz". Ozywi�sie nie oznaza to, _ze system adaptayjny oparty na RSDA jesta lkowiie nieinwazyjny, nadal przyjmujemy za lo_zenie o reprezentatywno�si danyh i pewn ,adan ,a z g�ory miar ,e jako�si systemu klasy�kuj ,aego (stanowi ,a ,a podstaw ,e ewoluji po-zosta lyh parametr�ow modelu), por. rozdzia l 2.3.5.



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 352.3.5 Przyk ladowe miary jako�si systemu klasy�kuj ,aegoCelem systemu klasy�kuj ,aego jest stworzenie (na podstawie treningowego zbioru da-nyh) algorytmu klasy�kuj ,aego CA optymalnego ze wzgl ,edu na pewn ,a miar ,e Q(CA)lizon ,a na zbiorze obiekt�ow testowyh. Zgodnie z wnioskami z twierdzenia 2.3 nie jestmo_zliwe stworzenie uniwersalnej miary jako�si efektywnie oeniaj ,aej systemy klasy�kuj ,ae;ponadto w r�o_znyh zastosowaniah praktyznyh, w zale_zno�si od sformu lowania problemu,r�o_zne aspekty klasy�kaji obiekt�ow brane s ,a pod uwag ,e w ko�nowej oenie (np. wi ,eksz ,alub mniejsz ,a wag ,e przypisuje si ,e obiektom nierozpoznanym). Wszystko to pozwala napewn ,a dowolno�s� w wyborze konkretnej miary jako�si, wzgl ,edem kt�orej system klasy-�kuj ,ay b ,edzie optymalizowany. Poni_zej zostanie zaprezentowanyh kilka propozyji miarjako�si u_zywanyh w praktye, opartyh na pr�obkah testowyh.Nieh CA b ,edzie algorytmem klasy�kuj ,aym. Nieh A test = (Utest; A; d) b ,edzie tabli ,adanyh testowyh (nieznanyh w momenie generowania CA), nieh n = jVdj b ,edzie lizb ,aklas deyzyjnyh. Wynik dzia lania algorytmu CA na tabliy A zapisany jest w maierzyK = fki;jg wymiaru n � (n + 1), przy zym ki;j oznaza lizb ,e obiekt�ow testowyhnale_z ,ayh do i-tej klasy deyzyjnej, zaklasy�kowanyh jako nale_z ,ae do j-tej klasy, nato-miast ki;n+1 jest lizb ,a nierozpoznanyh obiekt�ow testowyh z i-tej klasy deyzyjnej.Dla uproszzenia oznazmy przez Prop(CA; A test) = Pni=1 ki;i lizb ,e obiekt�ow poprawnierozpoznanyh, przez Prop(CA; A test ; i) = ki;i { lizb ,e poprawnie sklasy�kowanyh obiekt�ownale_z ,ayh do i-tej klasy deyzyjnej, przez Bad(CA; A test ; i) = Pnj=1 ki;jÆ(i 6= j) { lizb ,eb l ,ednie sklasy�kowanyh obiekt�ow nale_z ,ayh do i-tej klasy, przez Not(CA; A test) == Pni=1 ki;n+1 { lizb ,e niesklasy�kowanyh obiekt�ow testowyh.1. Najpowszehniej u_zywan ,a (zw laszza w zestawieniah por�ownuj ,ayh r�o_zne systemyklasy�kuj ,ae, patrz np. [91℄) i jednoze�snie najprostsz ,a miar ,a jako�si algorytmuklasy�kuj ,aego jest lizba poprawnie sklasy�kowanyh obiekt�ow testowyh:Qprop = Prop(CA; A test)jUtestjlub odpowiadaj ,ay jej wsp�o lzynnik b l ,edu:Qerr = 1�QpropProstota tej miary  l ,azy si ,e z jej z ,esto niedostatezn ,a preyzj ,a: nie rozr�o_zniamyobiekt�ow rozpoznanyh b l ,ednie od nierozpoznanyh, nie bierzemy te_z pod uwag ,elizno�si klas deyzyjnyh.2. W niekt�oryh zastosowaniah (np. medyznyh) niepodj ,eie deyzji jest mniej ryzy-kowne, ni_z podj ,eie deyzji b l ,ednej. Podobnie r�o_zny mo_ze by� \koszt" b l ,ednej de-yzji w przypadku r�o_znyh klas deyzyjnyh { lepiej jest np. skierowa� pajenta naniepotrzebne dodatkowe badania, ni_z b l ,ednie zaklasy�kowa� go jako zdrowego. Wtakih przypadkah stosuje si ,e miar ,e jako�si zde�niowan ,a na podstawie maierzykosztu C = fi;jg wymiaru n� (n+ 1), przy zym i;j oznaza koszt, jaki ponosimyklasy�kuj ,a obiekt z i-tej klasy deyzyjnej jako nale_z ,ay do j-tej klasy, lub nie klasy-�kuj ,a go w og�ole (dla j = n+ 1). Miara ta ma zwykle posta�:Qost = nXi=1 n+1Xj=1 i;jki;jMiara ta u_zywana jest np. w [91℄ w analizie zbioru danyh german redit.
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QROC - pole pod wykresem

Rysunek 2.2: Kszta lt krzywej ROC dla: a) typowego algorytmu klasy�kuj ,aego(interpretaja miary QROC); b) algorytmu losowego.3. Do analizy sparametryzowanyh algorytm�ow klasy�kayjnyh u_zywane s ,a krzy-we ROC (Relative Operating Charateristi lub Reeiver Operating Charateristi,[106℄). Oryginalnie stosowane by ly one w przypadku rozr�o_zniania mi ,edzy dwiemaklasami deyzyjnymi (nazwanymi umownie \pozytywn ,a" o warto�si 1 i \negatywn ,a"o warto�si 0). Zde�niujmy pomonizo zu lo�s� (sensitivity) i swoisto�s� (spei�ity)algorytmu CA (dla konkretnej warto�si parametr�ow) jako:Qz(CA) = Prop(CA;A test ;1)Prop(CA;A test ;1)+Bad(CA;A test ;1)Qsw(CA) = Prop(CA;A test ;0)Prop(CA;A test ;0)+Bad(CA;A test ;0) (2.12)Krzywa ROC to rodzina punkt�ow (Qz(CA); Qsw(CA)) obrazuj ,aa zale_zno�s� mi ,edzyzdolno�si ,a wyr�o_zniania przypadk�ow pozytywnyh i negatywnyh dla r�o_znyh para-metr�ow modelu. Warto zauwa_zy�, _ze nietrudno zwi ,ekszy� warto�s� Qz kosztem Qsw,zalizaj ,a przypadki w ,atpliwe do klasy pozytywnej (lub na odwr�ot); znaznie trud-niej jest poprawi� jednoze�snie zar�owno swoisto�s�, jak i zu lo�s� algorytmu. Typowykszta lt krzywej zaprezentowano na rysunku 2.2 a), natomiast rysunek 2.2 b) przed-stawia dla por�ownania kszta lt krzywej ROC dla algorytmu losowego, zwraaj ,aegoodpowied�z 1 z prawdopodobie�nstwem � (warto�s� ta jest parametrem algorytmu).Przyjmuje si ,e, _ze krzywe ROC w praktyznyh zastosowaniah s ,a pewnymi funkjamif : [0; 1℄ ! [0; 1℄. Jest to za lo_zenie idealizuj ,ae: w og�olno�si ROC nie musi by�funkj ,a zu lo�si ani swoisto�si, a w przypadku parametryzaji innej ni_z pojedynzymparametrem rzezywistym, nie musi to by� krzywa jednowymiarowa.Wad ,a tego podej�sia jest brak jednoznaznej, lizbowej warto�si umo_zliwiaj ,aejbezpo�srednie por�ownywanie jako�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh. Por�ownywanie sa-myh krzywyh daje jedynie porz ,adek z ,e�siowy { wiemy, _ze je�sli krzywa algo-rytmu CA1 w a lo�si le_zy nad krzyw ,a algorytmu CA2, to algorytm CA1 jest lepszy.Sposobem na por�ownywanie dowolnyh dw�oh algorytm�ow jest zmierzenie pola podkrzyw ,a ROC: QROC = Z 10 f(s)ds



2.3 Og�olne w lasno�si algorytm�ow klasy�kuj ,ayh 37Poniewa_z funkja f de�niowana jest zwykle przez sko�nzony zbi�or punkt�ow, miaraQROC przybli_zana jest przez a lkowanie numeryzne metod ,a trapezow ,a (por. [62℄).Inne wady analizy opartej na ROC to ogranizenie tylko do dw�oh warto�si deyzji,nieuwzgl ,ednianie obiekt�ow nierozpoznanyh przez CA i, wspomniane ju_z, ogranize-nie do jednowymiarowej parametryzaji modelu.Zaprezentowane powy_zej miary jako�si lizone s ,a poprzez sprawdzenie dzia lania algo-rytmu klasy�kuj ,aego na testowym zbiorze danyh (roz l ,aznym ze zbiorem trenuj ,aym).W praktyznyh zastosowaniah u_zywa si ,e albo ustalonego, zadanego z g�ory podzia luzbioru danyh na z ,e�s� uz ,a ,a i testow ,a (tak jest w przypadku niekt�oryh zbior�ow danyhreferenyjnyh, np. Satimage [91℄), albo podzia l ten dokonywany jest losowo testowaniadanej metody. W tym drugim przypadku najz ,e�siej stosowana jest metoda k-krotnejwalidaji krzy_zowej (ross-validation, CV-k, por. [26℄): zbi�or obiekt�ow U dzielony jestlosowo na k z ,e�si U1, ..., Uk, nast ,epnie wykonywana jest seria k kolejnyh ykli uzeniai testowania (typowe warto�si to k = 5 lub k = 10), przy zym w i-tym yklu zbioremtestowym jest zbi�or Ui, natomiast rol ,e zbioru treningowego przyjmuje suma pozosta lyhzbior�ow Skj=1 Uj � Ui. Wynikiem eksperymentu jest �srednia (wa_zona wielko�siami jUij)z wynik�ow poszzeg�olnyh podeksperyment�ow. Zalet ,a tej metody jest zminimalizowaniewp lywu zynnika losowego na ostatezny wynik (ka_zdy z obiekt�ow oryginalnego zbiorudanyh pe lni w pewnym podeksperymenie rol ,e obiektu testowego), jednak odbywa si ,e tokosztem zwi ,ekszenia zasu oblize�n. Kra�now ,a wersj ,a metody CV-k jest spos�ob testowaniaalgorytmu klasy�kuj ,aego zwany leave-one-out, w kt�orym ka_zdy obiekt z osobna testowanyjest algorytmem wyuzonym na zbiorze U z pomini ,eiem tego obiektu. Metoda ta w prak-tye u_zywana jest wy l ,aznie w systemah o bardzo ma lej z lo_zono�si proesu uzenia, np.niesparametryzowane k-NN (przyk lad 2.2).Wyb�or konkretnej miary jako�si Q algorytmu klasy�kuj ,aego, zw laszza niedetermi-nistyznego, z ,esto nie wystarza do jednoznaznego rozstrzygni ,eia, kt�ory z poddawanyhoenie algorytm�ow CA1 i CA2 jest lepszy. Zwykle metod ,a por�ownania jako�si algorytm�owjest wykonanie serii pomiar�ow (tzn. proes�ow uzenia i wery�kowania modelu na danyhtestowyh) i por�ownanie �sredniej jako�si obu algorytm�ow E(Q(CA1)) iE(Q(CA2)). Wiary-godne por�ownanie wymaga uwzgl ,ednienia nie tylko warto�si �srednih, ale r�ownie_z warianjiwynik�ow [110℄ [52℄ [20℄. Z punktu widzenia metod statystyki matematyznej mo_zemy niemie� podstaw do przyj ,eia (przy danym poziomie ufno�si) hipotezy \CA1 jest lepsze, ni_zCA2" nawet w�owzas, gdy E(Q(CA1)) > E(Q(CA2)). W la�siwym narz ,edziem jest w tymprzypadku np. test MNemara [110℄ [52℄.W dalszej z ,e�si niniejszego rozdzia lu zaprezentowana zostanie miara jako�si zapro-ponowana przez autora w [146℄. Nieh dana b ,edzie treningowa tablia deyzyjna A =(U1; A; d), gdzie atrybut deyzyjny d ma n warto�si, oraz algorytm klasy�kuj ,ay CA.De�nija 2.16 Zde�niujemy wra_zliwo�s� (ozn. Sens(CA; A test)) algorytmu klasy�ka-yjnego CA oraz jego pokryie (ozn. Cov(CA; A test)) jako:Sens(CA; A test) = nvuut nYi=1 Prop(CA; A test ; i)Prop(CA; A test ; i) +Bad(CA; A test ; i)Cov(CA; A test) = Pni=1 Prop(CA; A test ; i)jUtestjZ pomo ,a tyh oznaze�n de�niujemy jako�s� Q(CA; A test) algorytmu klasy�kuj ,aego CAna danyh testowyh A test jako:



38 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Q(CA; A test) = Sens(CA; A test)� Cov(CA; A test) (2.13)Powy_zsza miara bierze pod uwag ,e dwie w lasno�si algorytmu klasy�kuj ,aego: jegowra_zliwo�s� (zyli zdolno�s� do przyporz ,adkowania obiekt�ow do w la�siwyh klas) oraz pokry-ie (zyli zdolno�s� do rozpoznawania nieznanyh obiekt�ow). Warto zauwa_zy�, _ze w lasno�site s ,a \przeiwstawne", tzn. zwykle zmieniaj ,a algorytm w elu poprawienia jednej z nih,powodujemy pogorszenie drugiej (np. zwi ,ekszaj ,a szzeg�o lowo�s� zbioru regu l zwi ,ekszamywra_zliwo�s� algorytmu, ale ryzykujemy, _ze pojawi si ,e wi ,eej obiekt�ow niesklasy�kowanyh).Pierwszy z wymienionyh parametr�ow jest uog�olnieniem poj ,eia zu lo�si i swoisto�si znane-go z analizy ROC (wz�or 2.12). W przypadku dw�oh klas deyzyjnyh parametry zu lo�si iswoisto�si pozwalaj ,a oeni� zdolno�s� rozr�o_zniania przez algorytm klas deyzyjnyh; wra_zli-wo�s� zde�niowana jest jako geometryzna �srednia tyh dw�oh wielko�si, a w przypadkuwielu klas { wi ,ekszej lizby zynnik�ow. Warto zwr�oi� uwag ,e na interpretaj ,e geome-tryzn ,a tej wielko�si w przypadku dwuwymiarowym: jest to pierwiastek z pola prostok ,atamieszz ,aego si ,e pod krzyw ,a ROC i opartego o ni ,a w punkie odpowiadaj ,aym warto�siomzu lo�si i swoisto�si. Sens(CA; A test) odzwieriedla wi ,e jednoze�snie zar�owno miar ,eQROC (pole pod krzyw ,a ROC) jak i u_zytezno�s� wynikaj ,a ,a z konkretnego po lo_zeniapunktu (Qz(CA); Qsw(CA)) na krzywej. Zalet ,a tej miary jest jednakowe traktowaniezar�owno liznyh, jak i nieliznyh klas deyzyjnyh; wad ,a { koniezno�s� wyst ,epowania wzbiorze testowym obiekt�ow nale_z ,ayh do wszystkih klas deyzyjnyh.Drugi z parametr�ow (Cov(CA; A test ), zyli pokryie) jest stosunkiem lizby obiekt�oww la�siwie sklasy�kowanyh do wszystkih testowanyh. Wsp�o lzynnik ten bierze wi ,epod uwag ,e zar�owno obiekty sklasy�kowane nieprawid lowo, jak i niesklasy�kowane (nierozr�o_zniaj ,a tyh dw�oh przypadk�ow). Stanowi wi ,e uzupe lnienie parametruSens(CA; A test) bior ,aego pod uwag ,e wy l ,aznie obiekty sklasy�kowane.Nale_zy podkre�sli�, _ze zaproponowana przez autora miara jako�si Q(CA; A test) nie jestw _zadnym sensie miar ,a optymaln ,a (podobnie jak nie s ,a takimi miary przedstawione napoz ,atku niniejszego rozdzia lu). Autor wybra l t ,e miar ,e ze wzgl ,edu na opisane wy_zejzalety praktyzne. Budowa optymalnej miary jako�si (zyli idealnie odzwieriedlaj ,aej\zadowolenie" u_zytkownika systemu) nie jest w og�olno�si mo_zliwa ze wzgl ,edu na zbytwiele parametr�ow zale_znyh od konkretnego zastosowania: rzezywisty (nieznany) rozk ladklas deyzyjnyh w zbiorze testowym, wielko�s� i struktur ,e dopuszzalnego ryzyka podj ,eianiew la�siwej deyzji, konsekwenje niepodj ,eia deyzji. Powy_zsza propozyja wydaje si ,eby� rozs ,adnym kompromisem mi ,edzy uniwersalno�si ,a miary jako�si a jej dok ladno�si ,a.Warto zauwa_zy�, _ze w przypadku ko�nowej miary jako�si systemu klasy�kuj ,aego niemo_zemy u_zy� podej�sia adaptayjnego i dobiera� miary jako�si automatyznie w zale_zno�siod danyh: aby to by lo mo_zliwe, potrzebowaliby�smy kolejnej miary jako�si, tym razemoeniaj ,aej dany wyb�or. Tak wi ,e w proesie adaptayjnym przynajmniej jeden element(ko�nowa miara jako�si) musi by� wybrana arbitralnie.W wynikah do�swiadze�n (rozdzia l 7), ze wzgl ,edu na mo_zliwo�s� por�ownania z opub-likowanymi wynikami innyh system�ow klasy�kuj ,ayh na danyh referenyjnyh, u_zywanab ,edzie g l�ownie miara Qprop opisana na poz ,atku niniejszego rozdzia lu. Opisana powy_zejmiara Q(CA; A test) zostanie wykorzystana w rozdziale 5.3.5 do zde�niowania predykyjnejmiary jako�si redukt�ow przybli_zonyh.



Rozdzia l 3Adaptaja w systemahklasy�kaji obiekt�owAdaptatio { dostosowanie. Przystosowanie si ,e organizm�ow do warunk�ow bytu; przys-tosowanie si ,e narz ,ad�ow do pe lnienia funkji przy zmianie warunk�ow. [135℄Uk lady adaptayjne { uk lady sterowania, kt�oryh spos�ob dzia lania zmienia si ,e samozyn-nie w zale_zno�si od warunk�ow pray. [129℄3.1 Wst ,epPowa_znym wyzwaniem zwi ,azanym z budow ,a adaptayjnyh system�ow klasy�kuj ,ayh(por. rozdzia l 2.2) jest opraowanie skuteznego mehanizmu doboru w la�siwej parame-tryzaji � 2 � przestrzeni aproksymayjnej AS� b ,ed ,aej, obok funkji g losuj ,ayh % i�, podstaw ,a budowy algorytmu klasy�kuj ,aego. Przestrze�n � warto�si parametr�ow jestzwykle zbyt du_za, by mo_zliwe by lo sprawdzenie wszystkih mo_zliwo�si, ponadto w wieluprzypadkah znalezienie optymalnej parametryzaji jest NP-trudne (por. rozdzia l 5), owymusza stosowanie tehnik przybli_zonyh. Autor w swyh badaniah wykorzystuje meta-heurystyki ewoluyjne (oparte na paradygmaie adaptayjnym) na poziomie lokalnej op-tymalizaji parametr�ow.W rozprawie wykorzystywane s ,a trzy algorytmy ewoluyjne: klasyzny algorytm gene-tyzny s lu_z ,ay do optymalizaji zespo l�ow agent�ow (rozdzia l 7.5), algorytm optymaliza-ji kombinaji liniowyh atrybut�ow oparty na strategiah ewoluyjnyh (rozdzia l 7.4)oraz algorytm hybrydowy wykorzystuj ,ay algorytmy genetyzne z kodowaniem permu-taji s lu_z ,ay do wyszukiwania redukt�ow (rozdzia l 7.2). Ten ostatni algorytm nie by ltak dobrze opraowane od strony teoretyznej, jak dwa poprzednie, st ,ad znazn ,a z ,e�s�niniejszego rozdzia lu zajmuje analiza jego zbie_zno�si, u_zytyh metod krzy_zowania i poj ,eiashematu. Zaprezentowano r�ownie_z analogizne znane wyniki dotyz ,ae klasyznyh al-gorytm�ow genetyznyh.Poszukiwanie optymalnego reduktu to szzeg�olny przypadek optymalizaji przestrzeniaproksymayjnej: zbiorem mo_zliwyh warto�si parametru jest przestrze�n � = P(A), gdzieA { zbi�or atrybut�ow, a sama przestrze�n aproksymayjna AS�, zyli ASB dla B � A, zde�-niowana jest jak w przyk ladzie 2.1. Nieh n = jAj. Algorytm hybrydowy (patrz rozdzia l3.3.3) przyporz ,adkowuje osobnikom (permutajom n-elementowym) pewne warto�si zezbioru � { jest to wi ,e algorytm, w kt�orym bezpo�sredniej optymalizaji podlegaj ,a elementyzbioru permutaji Sn (osobniki), a po�srednio { elementy zbioru parametr�ow �.Analiza por�ownawza skutezno�si badanyh metod przeprowadzona zosta la na mo-



40 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...delowym zagadnieniu znalezienia minimalnego pokryia maierzy binarnyh (rozdzia l 3.6).Problem ten wybrano ze wzgl ,edu na  latwo�s� analizy, a tak_ze z tego wzgl ,edu, _ze znajdowanieredukt�ow jest jego szzeg�olnym przypadkiem.3.2 Adaptaja i r�o_zne jej aspektyPrzez adaptaj ,e systemu deyzyjnego b ,edziemy rozumieli sytuaj ,e, w kt�orej informaj ,eo zmieniaj ,aym si ,e otozeniu wykorzystywa� b ,edziemy do polepszenia dzia lania systemu.Adaptaja z za lo_zenia wyst ,epowa� mo_ze tylko w uk ladah ze sprz ,e_zeniem zwrotnym, tzn.gdy jeste�smy w stanie oeni� aktualn ,a jako�s� systemu. Dlatego tak wa_zn ,a rol ,e w uk ladahadaptayjnyh odgrywaj ,a w la�siwie dobrane miary jako�si rozwi ,azania (por. rozdzia l 2.3.5i 5).Problem algorytm�ow adaptayjnyh rozwa_zany by l przez wielu autor�ow, zw laszza wkontek�sie algorytm�ow ewoluyjnyh. W pray [7℄ wyr�o_zniono trzy zasadnizo odmiennesytuaje zwi ,azane ze zmieniaj ,aymi si ,e w zasie parametrami pray algorytmu:� dynamizne strojenie parametr�ow (dynami parameter ontrol) { parametry pro-gramu zmieniaj ,a si ,e w deterministyzny spos�ob, niezale_znie od osi ,aganyh efekt�ow.Przyk ladem mo_ze by� algorytm wyh ladzania z ustalon ,a funkj ,a zmiany parametrutemperatury [86℄. Tego typu uk lad�ow nie b ,edziemy nazywa� adaptayjnymi.� adaptayjne strojenie parametr�ow (adaptive parameter ontrol) { system ze sprz ,e_ze-niem zwrotnym. Parametry zmieniaj ,a si ,e w ustalony z g�ory spos�ob w zale_zno�siod zahowania si ,e rozwi ,aza�n. Przyk ladem mo_ze by� system klasy�kuj ,ay, kt�orymonitoruje lizb ,e udzielanyh odpowiedzi \obiekt nieznany" i w przypadku wzrostutej lizby powy_zej ustalonego progu zwi ,eksza stopie�n og�olno�si regu l kosztem ihpoprawno�si (por. redukty przybli_zone, rozdzia l 5.3).� samoadaptayjne strojenie parametr�ow (self-adaptive parameter ontrol) { wyst ,epujew tyh systemah ewoluyjnyh, w kt�oryh parametry steruj ,ae algorytmu podlegaj ,aewoluji, podobnie jak rozwi ,azanie problemu. Metoda strategii ewoluyjnyh (por.rozdzia l 3.3.1) jest typowym przyk ladem tej klasy algorytm�ow. Por. te_z [46℄.W niniejszej pray opisane zostan ,a nast ,epuj ,ae przejawy adaptayjno�si wnioskowaniaprzybli_zonego:1. Rozszerzanie j ,ezyka opisu obiekt�ow. Podzas budowy modelu zbioru obiekt�ow mo_zeokaza� si ,e, _ze j ,ezyk u_zywany do ih opisania jest niewystarzaj ,ay { stworzony modelnie jest w stanie w zadowalaj ,ay spos�ob opisa� obiekt�ow spoza zbioru uz ,aego. Jed-nym ze sposob�ow na osi ,agni ,eie wi ,ekszej skutezno�si modelu jest adaptayjne rozsz-erzenie j ,ezyka opisu obiekt�ow, o w teorii system�ow informayjnyh oznaza kon-strukj ,e nowyh atrybut�ow (por. [83℄ [94℄ [27℄). W rozdziale 4 przedstawione zostan ,ar�o_zne metody takiego rozszerzania (tworzenie nowyh atrybut�ow jako dyskretyzajilub kombinaji liniowyh istniej ,ayh eh, rozszerzanie systemu informayjnego wopariu o relaje w relayjnyh bazah danyh) i ih formalizaja w j ,ezyku sparame-tryzowanyh przestrzeni aproksymayjnyh.2. Rewizja przekona�n. Proes uaktualniania lub przebudowywania bazy wiedzy sys-temu deyzyjnego pod wp lywem pojawiaj ,ayh si ,e nowyh informaji jest typowymprzyk ladem dzia la�n adaptayjnyh. Koniezno�s� takiej rewizji wyst ,epuje podzaspray na stale rosn ,ayh bazah danyh, ale r�ownie_z wtedy, gdy dane s ,a ustalone
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Rysunek 3.1: Adaptaja w systemah klasy�kuj ,ayh.i niezmienne, natomiast ze wzgl ,edu na ih wielko�s� system deyzyjny operuje je-dynie na ih z ,e�si. Zagadnienia z tym zwi ,azane rozpatrywane s ,a w rozdziale 6.Szzeg�olnym przyk ladem dzia la�n zwi ,azanyh z rewizj ,a przekona�n jest generowaniesystem�ow klasy�kuj ,ayh w uk ladah wieloagentowyh i usuwanie sprzezno�si mi ,e-dzy agentami (rozdzia l 6).3. Algorytmy ewoluyjne. Podstawow ,a zasad ,a dzia lania takih metoda optymalizajijak algorytmy genetyzne, zy strategie ewoluyjne, jest adaptaja (lub samoadap-taja). Algorytmy ewoluyjne wyst ,epuj ,a najz ,e�siej jako pomonize elementy sys-tem�ow deyzyjnyh, s lu_z ,a do optymalizaji parametr�ow konstruowanyh przestrzeniaproksymayjnyh. W niniejszej rozprawie zostan ,a przedstawione przyk lady zas-tosowania algorytm�ow ewoluyjnyh do poszukiwania optymalnyh redukt�ow (roz-dzia l 7.2), a tak_ze do generowania nowyh atrybut�ow (rozdzia l 7.3.3 i 7.4).Z powy_zszego zestawienia wynika, _ze poj ,eie adaptaji wi ,a_ze si ,e z dwoma jako�siowor�o_znymi problemami: z jednej strony adaptaji podlega tworzony algorytm klasy�kuj ,ay(zy to pod wp lywem powi ,ekszaj ,aej si ,e wiedzy o danyh, zy z powodu koniezno�sirozstrzygni ,eia wewn ,etrznyh sprzezno�si modelu), z drugiej mianem uk lad�ow adapta-yjnyh okre�sla si ,e metaheurystyki (algorytmy genetyzne, strategie ewoluyjne) s lu_z ,aedo rozwi ,azywania lokalnyh problem�ow optymalizayjnyh, np. problemu znalezienia naj-kr�otszego reduktu. W tym drugim przypadku adaptaja nie polega na dostosowywaniusi ,e (z wykorzystaniem uprzednio zebranej wiedzy) algorytmu do zmieniaj ,aej si ,e bazydanyh, a razej na dostosowaniu si ,e konkretnyh rozwi ,aza�n problemu optymalizayjnegodo konkretnej funkji elu (opartej na danyh). Wzajemne relaje r�o_znyh aspekt�ow adap-tayjno�si systemu klasy�kuj ,aego przedstawione s ,a na rysunku 3.1, b ,ed ,aym rozszerze-niem shematu z rysunku 2.1 (str. 26).Jedn ,a z najbardziej znanyh tehnik zwi ,azanyh z uzeniem si ,e poj ,e� i opartyh naadaptaji (w pierwszym z wymienionyh wy_zej znaze�n tego terminu) jest teoria sieineuronowyh. Sztuzne siei neuronowe ([4℄, [63℄) swe najwi ,eksze sukesy zawdzi ,ezaj ,ashematowi adaptayjnej zmiany wag siei, zyli algorytmowi wsteznej propagaji [115℄.



42 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Proes uzenia siei neuronowej jest proesem adaptayjnego strojenia parametr�ow mo-delu. Model stanowi ,a funkje opisuj ,ae dzia lanie neuron�ow, sparametryzowane zbioremwag po l ,aze�n mi ,edzy nimi. Wagi te podlegaj ,a regulaji w zale_zno�si od danyh wej�siowyhi odpowiedzi systemu, zgodnie z zasadami ustalonymi w algorytmie wsteznej propagaji.Warto zauwa_zy�, _ze na moy znanyh w lasno�si siei neuronowyh (twierdzenie apro-ksymayjne Ko lmogorowa z 1957 r., zmody�kowane przez Sprehera, p�o�zniej u_zyte wkontek�sie siei neuronowyh { por. [66℄, [4℄, [63℄) tr�ojwarstwowe siei neuronowe z sig-moidaln ,a funkj ,a aktywaji pozwalaj ,a przybli_zy� z dowoln ,a dok ladno�si ,a dowoln ,a funkj ,ei ,ag l ,a f : Rn ! [0; 1℄k . Teoretyznie wi ,e, maj ,a niesprzezny zbi�or obiekt�ow, jeste�smyw stanie stworzy� sie� poprawnie je klasy�kuj ,a ,a. Nie daje nam to jednak gwaranji, _zeobiekty pohodz ,ae z tego samego uniwersum, jednak nie nale_z ,ae do zbioru treningowego,zostan ,a poprawnie sklasy�kowane. Ponadto, algorytm wsteznej propagaji jest algoryt-mem aproksymayjnym { jako adaptayjna tehnika typu gradientowego (dzia laj ,aa naprzestrzeni o najz ,e�siej bardzo du_zej lizbie wymiar�ow) mo_ze prowadzi� do osi ,agni ,eiaoptimum lokalnego. Nie jest znane r�ownie_z jednoznazne twierdzenie m�owi ,ae o topologiisiei neuronowej, a w szzeg�olno�si lizbie neuron�ow niezb ,ednyh do tego, by sie� potra� lawyuzy� si ,e zadanej funkji.3.3 Algorytmy ewoluyjne3.3.1 Algorytmy genetyzne i strategie ewoluyjnePrzez algorytmy ewoluyjne [58℄ [65℄ [86℄ [47℄ [53℄ [80℄ rozumieli b ,edziemy rodzin ,eprobabilistyznyh algorytm�ow optymalizayjnyh wzorowanyh na zasadah naturalnejewoluji, wywodz ,ayh si ,e z algorytm�ow genetyznyh (wyposa_zonyh w hromosomykodowane za pomo ,a rozmaityh struktur danyh), strategii ewoluyjnyh, programowaniaewoluyjnego (to ostatnie nie b ,edzie whodzi lo w zakres naszyh rozwa_za�n). Wszystkiete metody, obenie trudne do �sis lego rozgranizenia [54℄, [34℄, nale_z ,a do klasy aproksy-mayjnyh algorytm�ow typu monte arlo, tzn. prowadz ,ayh do uzyskania jedynie przy-bli_zonego rozwi ,azania (s ,a wi ,e zwykle wykorzystywane w zadaniah, kt�oryh rozwi ,azaniedok ladne jest zbyt zasoh lonne). Istot ,a tyh metod jest mo_zliwie dok ladne odwzorowanieproblemu za pomo ,a modelu matematyznego, a nast ,epnie znalezienie przybli_zonego roz-wi ,azania w ramah tego modelu; przeiwie�nstwem s ,a tu klasyzne metody optymalizaji,np. programowanie liniowe, kt�ore najpierw narzuaj ,a przybli_zony i uproszzony modelproblemu, by nast ,epnie szuka� dok ladnego rozwi ,azania w ramah tego modelu, por. [54℄.Nieh dany b ,edzie problem optymalizayjny: dla danej przestrzeni S i funkji rzezy-wistej F : S ! R+ znale�z� �s 2 S taki, _ze funkja F osi ,aga w punkie �s warto�s� maksy-maln ,a. Zde�niujemy algorytm genetyzny rozwi ,azuj ,ay powy_zszy problem:De�nija 3.1 Nieh dana b ,edzie r�o_znowarto�siowa funkja � : S ! 
 (reprezentaja)koduj ,aa przeszukiwan ,a przestrze�n S za pomo ,a element�ow pewnej przestrzeni 
 (hro-mosom�ow). Populaj ,a P nazwiemy pewien M -elementowy i ,ag osobnik�ow, z kt�oryhka_zdy reprezentowany jest przez pewien hromosom z przestrzeni 
 (r�o_zne osobniki mog ,amie� t ,e sam ,a warto�s� hromosomu). Z ka_zdym hromosomem (a wi ,e po�srednio osob-nikiem) x 2 
 zwi ,azana jest warto�s� funkji elu f : 
 ! R+ zde�niowanej na podzbiorze��1(
) � S jako z lo_zenie: f = F Æ��1 (warto�si funkji poza tym podzbiorem s ,a okre�slonedowolnie, najz ,e�siej jako pewna niewielka sta la wi ,eksza od 0).Algorytm genetyzny u_zywaj ,ay reprezentaji � na zbiorze hromosom�ow 
 to proesadaptayjnyh zmian populaji oparty na nast ,epuj ,ayh po sobie fazah mody�kaji i oenyosobnik�ow, dzia laj ,ay wed lug nast ,epuj ,aego shematu:



3.3 Algorytmy ewoluyjne 431. Tworzona jest populaja poz ,atkowa z lo_zona z M osobnik�ow (hromosom�ow) losowyh.2. Populaja podlega dzia laniu operator�ow genetyznyh (np. mutaji i krzy_zowaniu {por. ni_zej).3. Oblizana jest warto�s� funkji elu ka_zdego osobnika z populaji.4. Tworzona jest nowa populaja osobnik�ow za pomo ,a operatora selekji, faworyzu-j ,aego osobniki o wysokiej warto�si funkji elu. Najz ,e�siej u_zywany jest algorytm\ko la ruletki": warto�si funkji elu osobnik�ow s ,a normalizowane i traktowane jakorozk lad prawdopodobie�nstwa na zbiorze osobnik�ow. Nast ,epnie losowanyh jest Mosobnik�ow (ze zwraaniem) zgodnie z tym rozk ladem; tworz ,a one now ,a populaj ,e.5. Nowa populaja osobnik�ow zast ,epuje poprzedni ,a. Proes jest powtarzany od punktu2. Algorytm zatrzymuje si ,e po uzyskaniu satysfakjonuj ,ayh wynik�ow.Operatory genetyzne mody�kuj ,a pojedynze osobniki lub ih podzbiory. Formal-nie, operatorem genetyznym nazywamy funkj ,e � 2 � z pewnej ustalonej rodziny funkji,dzia laj ,a ,a na populaji i mody�kuj ,a ,a j ,a: � : 
M ! 
M . Zwykle funkje te s ,a niede-terministyzne, tzn. ih warto�siami s ,a nie tyle konkretne populaje, ile rozk lady praw-dopodobie�nstwa na populajah.Algorytmy genetyzne wykorzystuj ,a najz ,e�siej (pr�oz selekji) dwa rodzaje opera-tor�ow genetyznyh: mutaj ,e (polegaj ,a ,a na losowej, niewielkiej zmianie warto�si hro-mosomu pewnego osobnika) oraz rekombinaj ,e (polegaj ,aa na przemieszaniu eh dw�ohlosowo wybranyh osobnik�ow). Operatory te stanowi ,a podstaw ,e proesu adaptaji: ope-rator krzy_zowania zapewnia sprawne przeszukiwanie przestrzeni S w poszukiwaniu nowyhrozwi ,aza�n (na podstawie dotyhzas sprawdzonyh), operator selekji zapewnia w la�siwykierunek ewoluji (tzn. promuje rozwi ,azania o wysokiej warto�si funkji elu), natomiastoperator mutaji zabezpieza ewoluj ,e przed zatrzymaniem si ,e w maksimum lokalnym iwprowadza dodatkowy zynnik r�o_zniuj ,ay rozwi ,azania.Tak zde�niowany algorytm genetyzny, w po l ,azeniu z odpowiednim sposobem kodowa-nia i zbiorem operator�ow genetyznyh, ma wiele wsp�olnyh eh z proesem naturalnejewoluji: wynikiem jego dzia lania jest populaja osobnik�ow oraz lepiej dostosowanyh do\�srodowiska" (tzn. maj ,ayh oraz wy_zsz ,a funkj ,e elu), mimo _ze mody�kaje osobnik�owmaj ,a harakter losowy. Metoda ta przy tym okazuje si ,e zaskakuj ,ao skutezna w wielupraktyznyh zadaniah, dla kt�oryh nie znamy rozwi ,aza�n dok ladnyh { hoia_z, o nale_zypodkre�sli�, daje ona zwykle jedynie rozwi ,azania przybli_zone.Przyk lad 3.1 Klasyzny algorytm genetyzny z kodowaniem binarnym.Najbardziej znan ,a odmian ,a algorytmu genetyznego jest jego \klasyzna" posta� bina-rna. Kodowanie � przeprowadza dan ,a przestrze�n S na zbi�or 
 = f0; 1gn, a wi ,e hro-mosomy s ,a n-elementowymi i ,agami binarnymi (pojedynzy element hromosomu nazy-wany jest genem). Operator mutaji polega na zastosowaniu na osobnikah populajipewnej lizby operator�ow �mut zmieniaj ,ayh losowy gen losowego osobnika na przeiwny(w poni_zszym przyk ladzie mutowany gen oznazono kresk ,a):�mut(1 0 1 1 1 0 0 1) = 1 0 1 0 1 0 0 1Mutaja poszzeg�olnyh gen�ow w populaji jest niezale_zna i zahodzi z prawdopodobie�n-stwem pmut (zwykle niewielkim, rz ,edu 0,01). Krzy_zowanie jest operatorem polegaj ,aym na



44 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...zastosowaniu na pewnej lizbie par osobnik�ow operatora �ross wymieniaj ,aego odinekhromosomu mi ,edzy jednym osobnikiem, a drugim:�ross� 1 0 10 0 1 ���� 1 1 0 0 11 0 1 0 0 � = 1 0 1 1 0 1 0 00 0 1 1 1 0 0 1W powy_zszym przyk ladzie warto�si gen�ow dw�oh osobnik�ow rodziielskih (10111001 i00110100) i dw�oh potomnyh wypisane s ,a w poziomyh wierszah. Poz ,atek wymie-nianego odinka (sekji dopasowania, oznazonej pionow ,a kresk ,a) jest ustalany drog ,alosowania. Prawdopodobie�nstwo, _ze dany osobnik zostanie skrzy_zowany z innym, okre�slonejest przez wsp�o lzynnik pross (zwykle rz ,edu 0,5). Operator selekji to opisany w de�niji3.1 algorytm \ko la ruletki", uzupe lniony niekiedy o pewne mody�kaje: strategi ,e elitarysty-zn ,a, zahowuj ,a ,a bez zmian w populaji pewn ,a lizb ,e najlepszyh osobnik�ow, zy skalowaniewarto�si funkji f w elu unormowania wzgl ,ednyh r�o_zni mi ,edzy osobnikami (por. [58℄).2Zaprezentowany powy_zej algorytm jest najz ,e�siej przytazany i analizowany jako\algorytm genetyzny". Deyduje o tym jego prostota, wzgl ,edy historyzne, a tak_zepewne wygodne w lasno�si teoretyzne (por. [65℄, [137℄, [58℄). Z drugiej jednak strony,wed lug [86℄ wi ,ekszo�s� praktyznyh zastosowa�n algorytm�ow genetyznyh opiera si ,e nainnyh sposobah kodowania. Zastosowania algorytm�ow genetyznyh w systemah klasy-�kuj ,ayh zaproponowane przez autora (por. rozdzia ly 7.3.3 i 7.2) r�ownie_z z ,e�siowowykorzystuj ,a inne sposoby kodowania.Przyk lad 3.2 Strategie ewoluyjne.Historyznie metoda strategii ewoluyjnyh (por. [86℄, [6℄, [7℄) nie jest bezpo�sredniozwi ,azana z algorytmami genetyznymi { powsta la wze�sniej i jest wykorzystywana do in-nyh zada�n, ni_z klasyzny algorytm genetyzny. Jednak ze wzgl ,edu na og�olno�s� de�niji3.1 mo_zliwe jest traktowanie strategii ewoluyjnyh jako szzeg�olnego przypadku algorytmugenetyznego.Metoda strategii ewoluyjnyh zaprojektowana zosta la dla problem�ow, w kt�oryh S =Rn . Chromosomy maj ,a warto�si pohodz ,ae z przestrzeni 
 = (R � R+)n, kodowanie �polega na dodaniu do ka_zdej wsp�o lrz ,ednej pewnego wsp�o lzynnika �:�(x1; x2; :::; xn) = (x1; �1; x2; �2; :::; xn; �n)Operator mutaji jest w metodzie strategii ewoluyjnyh g l�ownym motorem ewoluji.Jego dzia lanie polega na poddaniu ka_zdego osobnika z pierwszej po lowy populaji prze-kszta leniu wszystkih wsp�o lrz ,ednyh i odpowiadaj ,ayh im wsp�o lzynnik�ow �:�mut(xi; �i) = �xi +N(0; �i) ; �i eN(0;�)� (3.1)gdzie N(m; s) oznaza warto�s� wylosowan ,a zgodnie z rozk ladem normalnym o �sredniej mi odhyleniu standardowym s, natomiast � jest pewn ,a sta l ,a. Nowe warto�si osobnika niezast ,epuj ,a oryginalnyh; s ,a one wstawiane na kolejnyh pozyjah drugiej po lowy populaji.Operator krzy_zowania wymienia mi ,edzy dwoma osobnikami losowe wsp�o lrz ,edne, zawszejednak wraz z odpowiadaj ,aymi im warto�siami � (w poni_zszym przyk ladzie podkre�slonowarto�si pohodz ,ae z drugiego osobnika rodziielskiego):�ross� x1; �1; x2; �2; x3; �3; x4; �4x1; �1; x2; �2; x3; �3; x4; �4 � = x1; �1; x2; �2; x3; �3; x4; �4x1; �1; x2; �2; x3; �3; x4; �4



3.3 Algorytmy ewoluyjne 45Operator selekji jest, w przeiwie�nstwie do klasyznyh algorytm�ow genetyznyh, de-terministyzny: oblizana jest warto�s� funkji elu f(x1; x2; :::; xn) wszystkih osobnik�ow,po zym osobniki w populaji szeregowane s ,a w kolejno�si malej ,ayh warto�si f . Osobnikinajlepsze tra�aj ,a do pierwszej po lowy populaji i podzas mutaji b ,ed ,a stanowi ly podstaw ,edalszyh poszukiwa�n (ih zmutowane kopie zast ,api ,a gorsze osobniki z drugiej po lowy po-pulaji). 2Strategie ewoluyjne wykazuj ,a sw ,a wy_zszo�s� nad klasyznymi algorytmami genety-znymi w zadaniah numeryznej optymalizaji funkji na Rn . Ih g l�owna zaleta polegana zdolno�si do samoadaptaji [7℄: parametry � steruj ,ae dok ladno�si ,a przeszukiwaniar�ownie_z po�srednio podlegaj ,a ewoluji (bezpo�sredniej oenie podlega wektor wsp�o lrz ,ednyhx). Dzi ,eki temu strategie ewoluyjne osi ,agaj ,a dok ladno�s� trudn ,a do uzyskania w klasy-znym algorytmie genetyznym: je�sli rozwi ,azanie x bliskie jest lokalnemu maksimum,ewoluja b ,edzie faworyzowa la niewielkie warto�si � (gdy_z daje to wi ,eksz ,a szans ,e na znalezie-nie lepszej warto�si x), o z kolei zaw ,e_za obszar poszukiwa�n do bezpo�sredniego s ,asiedztwamaksimum i zwi ,eksza ko�now ,a dok ladno�s�.Algorytm oparty na strategiah ewoluyjnyh zosta l przez autora u_zyty w zadaniuznalezienia optymalnej kombinaji liniowej atrybut�ow systemu informayjnego (por. roz-dzia l 7.4).3.3.2 Podstawy teoretyzne algorytm�ow genetyznyhNajbardziej znaz ,ae wyniki zwi ,azane z teoretyznymi podstawami algorytm�ow gene-tyznyh mo_zna podzieli� na dwie grupy:1. Wyniki zwi ,azane z analiz ,a opart ,a na shematah i ih przetwarzaniu, a wi ,e twierdze-nie o shematah, hipoteza o egie lkah, zasady konstruowania operator�ow genety-znyh i kodowania przestrzeni S, teoria problem�ow zwodnizyh.2. Wyniki zwi ,azane z analiz ,a dynamiznego aspektu przeszukiwa�n genetyznyh, awi ,e modelowanie algorytm�ow genetyznyh za pomo ,a  la�nuh�ow Markowa, ana-liza zbie_zno�si korzystaj ,aa z twierdzenia o punkie sta lym, oszaowania szybko�sizbie_zno�si dla konkretnyh klas funkji F , strategie doboru prawdopodobie�nstwamutaji [127℄.Pierwsze z wymienionyh podej�s� dotyzy poj ,eia shematu [65℄, [58℄. Shematemnazywa� b ,edziemy dowolny podzbi�or przestrzeni mo_zliwyh warto�si hromosomu, wyzna-zony przez pewne warto�si gen�ow. Oryginalnie problematyka shemat�ow dyskutowanaby la w odniesieniu do binarnego kodowania hromosom�ow (jak w przyk ladzie 3.1), jejrozszerzenia na inne metody kodowania opisane zostan ,a w dalszej z ,e�si rozdzia lu.De�nija 3.2 W przypadku kodowania binarnego, tzn. 
 = f0; 1gn, shemat s todowolny i ,ag n-elementowy warto�si ze zbioru f0; 1; �g. Shemat s b ,edziemy uto_zsamia� zpodzbiorem 
 zde�niowanym nast ,epuj ,ao:s = fx 2 
 : 8i=1;:::;n xi = si _ si = �gM�owimy, _ze hromosom x 2 
 (a tak_ze osobnik maj ,ay hromosom x) pasuje doshematu s, je�sli x 2 s. Przez f(s) oznazymy �sredni ,a warto�s� funkji elu hromosom�owpasuj ,ayh do s:



46 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...
f(s) = 1jsjXx2s f(x)Rz ,edem o(s) shematu s b ,edziemy nazywa� lizb ,e miejs ustalonyh (r�o_znyh od \�")shematu: o(s) = jfsi : si 6= �gjRozpi ,eto�si ,a Æ(s) shematu s b ,edziemy nazywa� odleg lo�s� (lizb ,e gen�ow) mi ,edzy skra-jnymi miejsami ustalonymi shematu:Æ(s) = maxi�j: si 6=�; sj 6=� (j � i)Analiza algorytm�ow genetyznyh oparta na badaniu shemat�ow wskazuje na zjawisko\ukrytej r�ownoleg lo�si" jako na g l�own ,a przyzyn ,e zaskakuj ,aej skutezno�si tej metody:przetwarzaniu w proesie ewoluji (tzn. tworzeniu, mody�kaji, przenoszeniu do nast ,epnegopokolenia, oenie) podlegaj ,a w la�snie shematy, a poniewa_z ka_zdy osobnik pasuje do wielur�o_znyh shemat�ow (w typowyh rozwi ,azaniah { wyk ladnizo wielu: np. dla kodowa-nia binarnego osobnik reprezentuje 2n shemat�ow), w rzezywisto�si algorytm genety-zny przetwarza r�ownolegle znaznie wi ,eej shemat�ow ni_z osobnik�ow. W [58℄ faktyzn ,alizb ,e shemat�ow przetwarzanyh w M -elementowej populaji (tzn. shemat�ow dostate-znie niskiej rozpi ,eto�si, by nie by ly niszzone przez krzy_zowanie) szauje si ,e na M3 (dladu_zyh M).Aby \ukryta r�ownoleg lo�s�" rzezywi�sie uzasadnia la skutezno�s� algorytm�ow gene-tyznyh w danym problemie, nale_zy za lo_zy� pewne w la�siwo�si kodowania przestrzenistan�ow na przestrze�n mo_zliwyh hromosom�ow. Za lo_zenie to nosi nazw ,e hipotezy oegie lkah: przyjmujemy, _ze shematy zde�niowane jako pewne szzeg�olne podzbioryprzestrzeni warto�si hromosom�ow, odzwieriedlaj ,a r�ownie_z pewne ehy przestrzeni sta-n�ow wyj�siowego problemu, tzn. dobre rozwi ,azanie problemu mo_zna zbudowa� z dobryh(o ponadprzei ,etnej warto�si �sredniej funkji elu) shemat�ow. Twierdzenie o shema-tah wprowadza oszaowanie lizby osobnik�ow w populaji pasuj ,ayh do danego dobregoshematu po jednym kroku ewoluji { oszaowanie to wskazuje, _ze lizba takih osobnik�owro�snie wyk ladnizo:Twierdzenie 3.1 Twierdzenie o shematah [58℄.Nieh dany b ,edzie shemat s. W�owzas:E(Nt+1) � Nt ft(s)ft �1� pross Æ(s)n� 1 � pmuto(s)�gdzie:E { warto�s� ozekiwana,Nt { lizba osobnik�ow pasuj ,ayh do s w populaji numer t,ft { �srednia warto�s� funkji elu w populaji t,ft(s) { �srednia warto�s� funkji elu osobnik�ow pasuj ,ayh do s w populaji t,pross { prawdopodobie�nstwo krzy_zowania (dla pojedynzego osobnika),pmut { prawdopodobie�nstwo mutaji (dla pojedynzego genu),n { lizba osobnik�ow w populaji,o; Æ { rz ,ad i rozpi ,eto�s� shematu.



3.3 Algorytmy ewoluyjne 472Dla ustalonego shematu s o niskim rz ,edzie i niskiej rozpi ,eto�si, z lon zwi ,azany z praw-dopodobie�nstwem zahowania shematu podzas krzy_zowania i mutaji jest pewn ,a sta l ,a blisk ,a jedynki. Je�sli teraz warto�s� ft(s) przybli_zymy �sredni ,a warto�si ,a przystosowaniashematu f(s), a �sredni ,a warto�s� ft w populaji { warto�si ,a f u�srednion ,a po wszystkihmo_zliwyh osobnikah, otrzymujemy nast ,epuj ,a ,a zale_zno�s� rekurenyjn ,a:E(Nt+1) � E(Nt)�f(s)f �o dla f(s)f > 1 oznaza wyk ladnizy przyrost reprezentant�ow s w populaji. Przyrost tenpowoduje, _ze (przy sta lej lizbie osobnik�ow w populaji) zwi ,eksza si ,e prawdopodobie�nstwo,_ze dany osobnik b ,edzie reprezentowa l wi ,eksz ,a lizb ,e ponadprzei ,etnyh shemat�ow. Je�sliprzyjmiemy za prawdziw ,a hipotez ,e o egie lkah, wzrost ten oznaza r�ownie_z rosn ,a ,a szans ,epojawienia si ,e osobnika optymalnego. Warto przy tym zauwa_zy�, _ze rozumowanie touprawnione jest jedynie dla shemat�ow o niskiej warianji warto�si f { tylko dla takihshemat�ow f(s) mo_zna skuteznie przybli_za� warto�si ,a ft(s).W opariu o powy_zsze wyniki rozwa_za si ,e warunki, jakie musi spe lni� problem, abyby l uznany za zwodnizy, a wi ,e trudny do rozwi ,azania przez algorytm genetyzny.Problem jest zwodnizy, je�sli nie jest spe lnione jedno z za lo_ze�n hipotezy o egie lkah:je�sli z lo_zenie (wspieranie przez jednego osobnika) dw�oh dobryh shemat�ow zwykle dajeshemat znaznie od nih gorszy. W takiej sytuaji wynikaj ,ay z twierdzenia o shematahwzrost lizebno�si dobryh shemat�ow mo_ze prowadzi� do spadku warto�si osobnik�ow i wkonsekwenji do zatrzymania ewoluji. W [58℄, [137℄ przeprowadzono analiz ,e warunk�owwyst ,epowania zwodnizo�si przy u_zyiu tzw. wsp�o lzynnik�ow partyyjnyh (okre�slaj ,ayhwk lad poszzeg�olnyh shemat�ow w ostatezn ,a warto�s� funkji elu) i transformaty Wal-sha. Niestety, praktyzne wykorzystanie tyh wynik�ow mo_zliwe jest tylko w przypadkupe lnej znajomo�si warto�si funkji f (ale w�owzas u_zyie algorytmu genetyznego nie jestpotrzebne).Innym, bardziej praktyznym wnioskiem p lyn ,aym z twierdzenia o shematah s ,awynikaj ,ae z niego zaleenia dotyz ,ae konstruowania operator�ow genetyznyh dla r�o_znyhmetod kodowania. W pray [109℄ rozwa_zane s ,a shematy rozumiane jako dowolne podzbioryS, przy zym zamiast rozwa_zania pojedynzyh gen�ow wprowadza si ,e rodzin ,e podzia l�owprzestrzeni S za pomo ,a relaji r�ownowa_zno�si. Shematy niesprzezne to takie she-maty s1, s2, _ze istnieje osobnik pasuj ,ay do obydwu: x 2 s1, x 2 s2. W [109℄ stwierd-zono, _ze dobrze zaprojektowany operator krzy_zowania powinien spe lnia� nast ,epuj ,ae trzywarunki: (1) Zahowywanie (respet). Krzy_zowanie dw�oh osobnik�ow x 2 s, y 2 spasuj ,ayh do pewnego shematu s powinno zawsze prowadzi� do powstaniaosobnika r�ownie_z pasuj ,aego do shematu s: �ross(x; y) 2 s.(2) Dopasowanie (Proper assortment). Operator krzy_zowania dzia laj ,ayna osobnikah rodziielskih x 2 s1, y 2 s2 pasuj ,ayh do niesprzeznyhshemat�ow s1 i s2 powinien m�o da� w wyniku osobnika pasuj ,aego do obushemat�ow: �ross(x; y) 2 s1 \ s2 (nie ka_zdy wyb�or np. sekji dopasowania wprzypadku krzy_zowania klasyznego musi spe lnia� ten warunek, ale powinientaki wyb�or by� mo_zliwy).(3) Bezpo�srednie dziedzizenie (Strit transmission). Ka_zdy gen osobnikapotomnego musi pohodzi� albo od pierwszego rodzia, albo od drugiego. W



48 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...przypadku reprezentaji nieklasyznyh wprowadza si ,e pewn ,a baz ,e ortogonaln ,ana przestrzeni relaji r�ownowa_zno�si zde�niowanyh na zbiorze mo_zliwyh oso-bnik�ow i wymaga si ,e, aby osobnik potomny by l r�ownowa_zny rodziom w sensierelaji tworz ,ayh baz ,e.Warto zauwa_zy�, _ze klasyzne krzy_zowanie przytozone w przyk ladzie 3.1 spe lniawarunki (1) i (3), jednak nie spe lnia (2). Operator mutaji, jako maj ,ay drugorz ,edneznazenie w proesie konstruowania shemat�ow powinien jedynie zapewnia� mo_zliwo�s�przekszta lenia dowolnego osobnika w dowolnego innego (w jednym lub kilku krokah).Fakt, _ze twierdzenie o shematah oryginalnie sformu lowano dla algorytmu genety-znego z kodowaniem binarnym, wynika z jednej strony z prostoty tego modelu, z drugiej{ z przekonania badazy o wy_zszo�si reprezentaji binarnej nad rozwi ,azaniami alter-natywnymi. Rzezywi�sie, w klasie algorytm�ow opartyh na alfabeie k-elementowym,a wi ,e gdy 
 = f0; 1; :::; k � 1gn, kodowanie binarne harakteryzuje si ,e najwy_zsz ,a lizb ,ashemat�ow w stosunku do wielko�si przestrzeni stan�ow [65℄:3n2n > (k + 1)nkn dla k > 2; n > 1Nie oznaza to, _ze kodowanie binarne jest bezwzgl ,ednie lepsze, ni_z dowolna inna metodakodowania. Odpowiednio dobrana do konkretnego zagadnienia przestrze�n 
, operatorygenetyzne i funkja f z nawi ,azk ,a mog ,a zrekompensowa� mniejsz ,a lizb ,e przetwarzanyhshemat�ow [86℄. W dalszyh rozdzia lah autor rozszerzy wyniki zwi ,azane z twierdzeniemo shematah na inne reprezentaje. ||||Do drugiej grupy wynik�ow zwi ,azanyh z teori ,a algorytm�ow genetyznyh nale_z ,a metodyanalizuj ,ae kryteria zbie_zno�si ewoluji. Na wst ,epie zauwa_zmy, _ze prawdziwy jest nast ,epu-j ,ay fakt:Lemat 3.2 Nieh dane b ,ed ,a dowolne populaje P1, P2; za l�o_zmy, _ze pmut > 0, pross < 1.Je�sli w hwili t algorytm genetyzny znajduje si ,e w stanie P1, to z pewnym dodatnimprawdopodobie�nstwem w hwili t+ 1 znajdzie si ,e w stanie P2.W szzeg�olno�si, z pewnym dodatnim prawdopodobie�nstwem w populaji pojawi si ,e oso-bnik optymalny. 2Prawdopodobie�nstwo pojawienia si ,e w populaji osobnika optymalnego mo_zna wi ,eoszaowa� od do lu pewn ,a sta l ,a. Wynika z tego, _ze ewoluja, niezale_znie od kszta ltu funkjielu, z prawdopodobie�nstwem dowolnie bliskim 1 doprowadzi w ko�nu do znalezienia osob-nika optymalnego. Ozywi�sie podobny wynik mo_zna osi ,agn ,a� badaj ,a b l ,adzenie losowe,bardziej interesuj ,ae by lyby wyniki pokazuj ,ae, w jakih warunkah zbie_zno�s� b ,edzie szyb-sza ni_z nieadaptayjnego proesu losowego. Okazuje si ,e, _ze takie wyniki teoretyzne s ,abardzo trudne do uzyskania.Jednym z podej�s� jest zastosowanie twierdzenia Banaha o punkie sta lym [86℄, jednakto narz ,edzie nie pozwala na oen ,e tempa zbie_zno�si. Inne modele algorytmu genety-znego [99℄, [137℄ korzystaj ,a z poj ,eia  la�nuha Markowa [69℄.  La�nuh Markowa Q m-odeluj ,ay dynamik ,e klasyznego algorytmu genetyznego zde�niowany jest na przestrzeniS mo_zliwyh populaji, przy zym [99℄:
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jSj = �M + 2n � 12n � 1 �Maierz przej�sia  la�nuha Q ma wi ,e jSj2 pozyji. W [99℄ wyznazono dok ladn ,awarto�s� element�ow Qi;j maierzy przej�sia (zak ladaj ,a, _ze znana jest warto�s� funkji eluf wszystkih mo_zliwyh osobnik�ow). Istotniejszym ni_z konkretna warto�s� Qi;j wynikiemjest zbadanie asymptotyznego zahowania si ,e  la�nuha Q dla lizby krok�ow t ! 1.Zauwa_zmy, _ze ka_zda populaja ze zbioru S odpowiada punktowi x 2 �2n sympleksu2n-elementowemu (x okre�sla wzgl ,edn ,a lizb ,e wyst ,apie�n w populaji ka_zdego spo�sr�od 2nmo_zliwyh osobnik�ow). Przez G oznazmy operator G : �2n ! �2n , kt�ory dla danejpopulaji x okre�sla sk lad populaji po wykonaniu jednego kroku ewoluji. Nieh �� =limM!1�M dla rozk lad�ow stajonarnyh �M odpowiadaj ,ayh populajom o lizbie oso-bnik�ow M rosn ,aej do niesko�nzono�si (�M = �MQ). Nieh X b ,edzie zbiorem punkt�owsta lyh G. Pokazano, _ze granizny rozk lad prawdopodobie�nstwa �� jest skupiony na zbiorzeX, tzn. ��(X) = 1, je�sli operator G ma punkty sta le. W�owzas dla odpowiednio du_zejpopulaji mo_zemy twierdzi�, _ze  la�nuh Q, niezale_znie od punktu startu, d ,a_zy do populajiwyznazonyh przez te punkty sta le (wynik ten jest niezale_zny od konkretnyh warto�siparametr�ow algorytmu genetyznego).Dalsza analiza, przedstawiona w [127℄, pozwala oszaowa� szybko�s� zbie_zno�si  la�nuhado optymalnego rozk ladu ��. Pokazano, _ze prawdopodobie�nstwo istnienia w t-tej populajiosobnika optymalnego jest wi ,eksze, ni_z 1�Cj��jt, gdzie C { pewna sta la, �� { maksymalnaz najwi ,ekszyh (ale mniejszyh, ni_z 1) warto�si w lasnyh maierzy Q(i), i > 1 (gdzie Q(i){ podmaierz obejmuj ,aa te populaje, w kt�oryh najlepszy osobnik ma i-t ,a pozyj ,e zewzgl ,edu na warto�s� funkji elu { por. wz�or 3.8). Wielko�s� ta zosta la oszaowana napodstawie prawdopodobie�nstwa mutaji jako:j��j � 1�ApÆmut(1� pmut)n�Æ (3.2)gdzie Æ to parametr okre�slaj ,ay maksymaln ,a odleg lo�s� (w sensie lizby mutaji) mi ,edzydowolnym osobnikiem a osobnikiem od niego lepszym, natomiast A { pewna sta la niezale_znaod pmut. Oszaowanie to pozwoli lo r�ownie_z na okre�slenie optymalnego prawdopodobie�nstwamutaji (w praktyznyh zastosowaniah razej trudnego do znalezienia, gdy_z wymaga lobyto znajomo�si Æ, a wi ,e zbadania warto�si funkji f dla wszystkih mo_zliwyh osobnik�ow).||||Teoretyy algorytm�ow ewoluyjnyh przyznaj ,a [34℄, _ze teoria algorytm�ow ewoluyjnyhnie zosta la jeszze w satysfakjonuj ,aym stopniu skonstruowana. Wi ,a_z albo konieznejest wprowadzanie bardzo silnyh za lo_ze�n upraszzaj ,ayh, albo uzyskane wyniki dalekies ,a od ozekiwa�n. G l�own ,a przyzyn ,e takiego stanu rzezy autor upatruje w zasadnizyhogranizeniah, jakie na wszelkie pr�oby teoretyznego opisu metod optymalizaji nak ladatwierdzenie \ni darmo" (Twierdzenie 2.4, str. 31; patrz te_z [139℄). Zapewnia ono, _ze niezyni ,a _zadnyh za lo_ze�n na temat natury funkji f nigdy nie b ,edziemy w stanie wykaza�wy_zszo�si metod ewoluyjnyh nad np. b l ,adzeniem losowym.Istotnie, je�sli np. spr�obujemy skorzysta� ze wzoru 3.2 w przypadku, gdy nie wiemyni o funkji f , musieliby�smy przyj ,a� bezpiezne oszaowanie Æ = n (dla pmut � 1=2).Ale w�owzas otrzymujemy oszaowanie szybko�si zbie_zno�si analogizne do przypadkulosowego, w kt�orym prawdopodobie�nstwo pojawienia si ,e osobnika optymalnego po t krokahr�ownie_z jest rz ,edu 1� (1� p)t, gdzie p = 2�n.



50 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Metody badaj ,ae szybko�s� zbie_zno�si algorytmu genetyznego nie wykazuj ,a wy_zszo�sitej metody nad innymi, przy braku dodatkowyh za lo_ze�n o postai funkji f . Z drugiejstrony, problemy wyst ,epuj ,ae w praktye bardzo z ,esto daj ,a si ,e skuteznie (tzn. skutezniej,ni_z zrobi lby to algorytm losowy) rozwi ,azywa� w spos�ob przybli_zony. O ile wi ,e metodyopisywane powy_zej jako pierwsza grupa (oparta na poj ,eiu shematu i hipotezie o egie lkah)nie maj ,a tak �sis lyh podstaw teoretyznyh (wed lug M.D. Vose, rola shemat�ow to \themost mystial part of lassial GA theory", [137℄, str. 211), to jednak oferowane przez niezasady opisuj ,ae wp lyw reprezentaji i operator�ow genetyznyh na skutezno�s� algorytmu([34℄, [86℄, [109℄) maj ,a wi ,eksze znazenie praktyzne, ni_z metody z drugiej wymienionejpowy_zej grupy.3.3.3 Algorytmy hybrydoweAlgorytmy ewoluyjne zalizane s ,a do grupy tzw. metaheurystyk, zyli uniwersal-nyh metod rozwi ,azywania szerokiej klasy problem�ow [86℄ [87℄. Cen ,a za ih uniwer-salno�s� s ,a z ,esto grosze wyniki, ni_z te uzyskiwane przez spejalizowane algorytmy zapro-jektowane do okre�slonego zadania. Je�sli np. funkja elu jest liniowa (jak upraszzaj ,aozak ladaj ,a niekt�ore modele teoretyzne [137℄), algorytm genetyzny dzia la skuteznie, jed-nak jeszze skutezniejsz ,a metod ,a jest okre�slenie optymalnej warto�si ka_zdego bitu z osob-na. Skutezno�s� uniwersalnyh algorytm�ow ewoluyjnyh ogranizona jest przez twier-dzenie 2.4 (\ni darmo", [139℄).Lekarstwem na { szkodliw ,a z punktu widzenia skutezno�si { nadmiern ,a uniwersalno�s�algorytm�ow ewoluyjnyh jest:1. Stosowanie spejalizowanyh, zaprojektowanyh do konkretnego zadania, sposob�owkodowania { dotyzy to zw laszza problem�ow optymalizayjnyh z wi ,ezami [54℄. Za-miast stosowa� klasyzny algorytm genetyzny z kodowaniem binarnym, w kt�orymz ,e�s� osobnik�ow nie spe lnia wi ,ez�ow lub w og�ole nie da si ,e odkodowa�, nale_zy takdobra� przestrze�n 
, by kodowanie � : S ! 
 by lo funkj ,a \na" i odtwarza lonaturaln ,a \struktur ,e" (rozumian ,a w kategoriah funkji elu F i operator�ow gene-tyznyh) przestrzeni S. W dobraniu w la�siwego kodowania i konstruowaniu ope-rator�ow genetyznyh pomone s ,a tu wyniki zwi ,azane z analiz ,a shemat�ow (por.rozdzia l poprzedni oraz [58℄, [109℄, [86℄).2. Zastosowanie podej�sia hybrydowego. W tym elu nale_zy znale�z� spejalizowanydeterministyzny algorytm heurystyzny znajduj ,ay w kr�otkim zasie przybli_zonerozwi ,azanie problemu. Algorytm nale_zy zaprojektowa� tak, by mo_zna by lo sparame-tryzowa� jego dzia lanie pewnym zestawem parametr�ow. Algorytm genetyzny s lu_zyw tej metodzie jako mehanizm optymalizuj ,ay �ow zestaw parametr�ow. Warunkiemstosowania tej metody jest upewnienie si ,e, _ze wszystkie potenjalne rozwi ,azania op-tymalne s ,a osi ,agalne przez algorytm heurystyzny przy odpowiedniej parametryzaji.3. Stosowanie tehnik samoadaptayjnyh [54℄, w kt�oryh spos�ob kodowania r�ownie_zpodlega ewoluji. Tehniki te jednak nie zast ,api ,a koniezno�si zastosowania kt�orej�sz poprzednio wymienionyh metod; uniwersalny algorytm samoadaptayjny r�ownie_zpodlega ogranizeniom wynikaj ,aym z twierdzenia 2.4.Granie mi ,edzy powy_zszymi trzema podej�siami s ,a p lynne, z ,esto wykorzystuje si ,e wpraktye wszystkie te elementy. Opisany w dalszej z ,e�si pray (rozdzia ly 3.6 i 7.2) algo-rytm hybrydowy stanowi po l ,azenie heurystyki zah lannej z niestandardowym kodowaniem.



3.3 Algorytmy ewoluyjne 51W niniejszym rozdziale zajmiemy si ,e g l�ownie punktem 2. powy_zszego zestawienia, a wi ,erozwi ,azaniami hybrydowymi.Nieh dana b ,edzie przestrze�n S, funkja F i problem optymalizayjny zde�niowane jakw rozdz. 3.3.1. Rozwa_zmy deterministyzny algorytm heurystyzny H(�) = s, kt�ory dladanego zestawu parametr�ow � 2 � generuje suboptymalny s 2 S. Zak ladamy, _ze istniejetaki � 2 �, _ze H(�) = s, gdzie s 2 S { maksimum funkji F . Algorytm hybrydowy to takialgorytm genetyzny, w kt�orym kodowana jest przestrze�n parametr�ow � (tzn. � : � ! 
),a funkja oeny jest z lo_zeniem: f = F ÆH Æ ��1. Aby oblizy� funkj ,e oeny f osobnika,wyznazana jest warto�s� parametru �, kt�or ,a dany osobnik koduje, po zym uruhamianyjest algorytm heurystyzny H(�) i badana jest jako�s� znalezionego przez ten algorytmrozwi ,azania.Do dalszej analizy u_zytezne b ,edzie nast ,epuj ,ae zastosowanie metody hybrydowej:Przyk lad 3.3 Minimalne pokryie wierszowe maierzy. Dana jest maierz A roz-miaru N�N o warto�siah aij 2 f0; 1g. Znale�z� minimalny zbi�or wierszy R = fj1; :::; jkg �f1; :::; Ng taki, _ze 8i�N9j2R : aij = 1, zyli taki, _ze ka_zda kolumna zawiera jedynk ,e wkt�orym�s z wierszy R (zak ladamy, _ze takie R istnieje). Problem znalezienia minimalnegoR jest NP-trudny [57℄.Algorytm przybli_zony startuje od zbioru R = f1; :::; Ng. Nast ,epnie wykonywane s ,akolejno kroki:1. j = 12. R = R� fjg3. Sprawdzamy, zy R pokrywa maierz A. Je�sli nie: R = R [ fjg4. j = j + 15. Je�sli j > N , konie. W przeiwnym przypadku wraamy do punktu 2. Latwo zauwa_zy�, _ze powy_zszy algorytm generuje pewne pokryie lokalnie minimalne (niemo_zna usun ,a� _zadnego wiersza z wynikowego R). O tym, zy pokryie to jest minimalneglobalnie, deyduje kolejno�s� wybierania wierszy w kroku 2. powy_zszego algorytmu. Wartozauwa_zy�, _ze dla dowolnego lokalnie minimalnego pokryia istnieje permutaja do niegoprowadz ,aa { jest to permutaja odwiedzaj ,aa na poz ,atku te wiersze, kt�ore do danegopokryia nie nale_z ,a.Algorytm hybrydowy oparty na tej heurystye zawiera algorytm genetyzny, kt�oregoosobniki s ,a permutajami wierszy. Permutaja taka oeniana jest poprzez uruhomieniealgorytmu heurystyznego i usuwanie wierszy ze zbioru R w kolejno�si zgodnej z badan ,apermutaj ,a. Oen ,a permutaji jest jako�s� pokryia uzyskanego po zatrzymaniu si ,e algo-rytmu.Powy_zszy algorytm jest prost ,a mody�kaj ,a opraowanego przez autora hybrydowego al-gorytmu wyszukiwania optymalnyh redukt�ow w systemah informayjnyh (patrz rozdzia l7.2).W obu powy_zszyh przyk ladah algorytm genetyzny whodz ,ay w sk lad metody hy-brydowej opiera l si ,e na osobnikah kodowanyh za pomo ,a permutaji. W nast ,epnyhrozdzia lah algorytm ten zostanie bli_zej przedstawiony.



52 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...3.4 Algorytmy genetyzne z kodowaniem permutaji3.4.1 Zasada dzia laniaW przypadku algorytm�ow genetyznyh z kodowaniem permutayjnym hromosom jestn-elementow ,a permutaj ,a � 2 Sn = 
, gdzie Sn oznaza zbi�or permutaji n-elementowyh,reprezentowan ,a za pomo ,a i ,agu lizb naturalnyh:� = (�(1); �(2); �(3); :::; �(n))Mutaja w przypadku algorytm�ow genetyznyh z kodowaniem permutayjnym polegana wykonaniu losowej transpozyji gen�ow:�mut(�) = � Æ %; gdzie %� transpozyja; np: :�mut(1; 2; 6; 3; 5; 4) = (6; 2; 1; 3; 5; 4) dla % = (1; 3)W przypadku kodowania permutaji nie jest mo_zliwe u_zyie klasyznego operatorakrzy_zowania (wynik krzy_zowania nie by lby zwykle permutaj ,a). W literaturze opisanokilka r�o_znyh metod krzy_zowania; np. Goldberg [58℄ rozwa_za operatory nazwane PMX(Partially Mathed Crossover), CX (Cyle Crossover) i OX (Order Crossover). Innawersja operaji krzy_zowania, UOX (Uniform Order-based Crossover), opisana zosta la w[32℄ jako sk ladnik algorytmu hybrydowego.Dalsza analiza dotyzy la b ,edzie opisanej przez autora w [142℄ operaji MOX (Modi�edOrder Crossover). Operator ten przekszta la dwa osobniki rodziielskie w dwa osobnikipotomne, posiadaj ,ae ehy obu rodzi�ow. W pierwszym kroku losowane jest po lo_zeniesekji dopasowania (jednakowej w obu osobnikah), przy zym poz ,atek sekji dopasowa-nia jest ustalony na poz ,atku hromosomu. Nast ,epnie sekje dopasowania obu osobnik�owrodziielskih pozostawiane s ,a bez zmian, natomiast pozosta le z ,e�si hromosom�ow przek-szta lane s ,a tak, by wyst ,epuj ,ae w nih warto�si lizbowe ustawione by ly w takiej kole-jno�si, w jakiej wyst ,epuj ,a u drugiego osobnika rodziielskiego:�MOX � 1; 2; 34; 2; 1 ���� 4; 5; 63; 6; 5 � = � 1; 2; 34; 2; 1 ���� 4; 6; 53; 5; 6 �Linia pionowa oznaza konie sekji dopasowania (w powy_zszym przyk ladzie zaprezen-towano wynik skrzy_zowania osobnika (1,2,3,4,5,6) i (4,2,1,3,6,5)). Je�sli przyjmiemy, _zeoperator krzy_zowania generuje tylko jednego osobnika potomnego, wynikiem jest pierwszyz i ,ag�ow potomnyh. Jak wykazano w rozdziale 3.6.1, powy_zszy operator krzy_zowaniama odpowiednie w lasno�si z punktu widzenia u_zywanego przez autora algorytmu hybry-dowego: zahowywany jest poz ,atkowy fragment hromosomu, zawieraj ,ay informajekluzowe dla dzia lania heurystyznej z ,e�si algorytmu.3.4.2 Podstawy teoretyzneWysoka u_zytezno�s� poj ,eia shematu sk lania badazy do rozszerzania tego poj ,eia,pierwotnie zde�niowanego na i ,agah binarnyh, r�ownie_z na inne rodzaje hromosom�ow.W przypadku algorytm�ow genetyznyh z kodowaniem permutayjnym rozszerzenia takiezosta ly opisane w [58℄. Wprowadzono tam poj ,eie o-shematu (nazwa pohodzi od order-based shema), zde�niowanego na kilka r�o_znyh sposob�ow. Dowolno�s� w de�niowaniupoj ,eia shematu jest ogranizona przez pewne kryteria przedstawione w [109℄, wi ,a_z ,aeshemat z metod ,a krzy_zowania. Nale_zy r�ownie_z pami ,eta� o tym, _ze shemat powinien by�



3.4 Algorytmy genetyzne z kodowaniem permutaji 53poj ,eiem �si�sle powi ,azanym z w lasno�siami przestrzeni stan�ow problemu. W przypadkuniekt�oryh algorytm�ow hybrydowyh analiza wymaganyh w lasno�si shematu przedsta-wiona przez autora w [142℄ (por. te_z rozdzia l 3.6) wykazuje, _ze najodpowiedniejszymnarz ,edziem jest rd-shemat (relative dispersed shema, u_zyty w [32℄ i szzeg�o lowo opisanyprzez autora w [142℄):De�nija 3.3 Przez rd-shemat rdn(A0), gdzie A0 = (a1; a2; :::; ak) 2 f1; :::; ngk, k >1, przy zym 8i 6=j ai 6= aj, rozumieli b ,edziemy zbi�or wszystkih osobnik�ow d lugo�si nkodowanyh permutayjnie, w kt�oryh geny ze zbioru A = fa1; :::; akg uporz ,adkowane s ,a wtakiej w la�snie kolejno�si (nie musz ,a wyst ,epowa� na s ,asiaduj ,ayh pozyjah):rdn(a1; a2; :::; ak) = �� 2 Sn : ��1(a1) < ��1(a2) < ::: < ��1(ak)	Rz ,edem o(s) rd-shematu s nazywamy lizb ,e k jego ustalonyh pozyji. Latwo stwierdzi�, _ze mo shematu s (lizba pasuj ,ayh do niego osobnik�ow) to:jsj = � no(s)� (n� o(s))! = n!o(s)!a lizba mo_zliwyh shemat�ow: jrdnj = nXk=2�nk� k! � e n!natomiast ka_zdy osobnik jest reprezentantem (2n � n) r�o_znyh shemat�ow (opartyh nadowolnym z jego podzbior�ow o najmniej 2-elementowyh), o w po l ,azeniu z twierdzeniemo rd-shematah (twierdzenie 3.7) pozwala na przeniesienie wynik�ow i za lo_ze�n dotyz ,ayh\ukrytej r�ownoleg lo�si", hipotezy o egie lkah itp. (por. rozdzia l 3.3.2) na przypadek rd-shemat�ow.Przez shematy konkuruj ,ae b ,edziemy rozumieli, podobnie jak w przypadku klasy-znym [58℄, r�o_zne shematy oparte na tym samym zbiorze gen�ow A. Je�sli s jest rd-shematem, to lizba shemat�ow konkuruj ,ayh z s wynosi k! � 1 (gdzie k = o(s)). S ,ato wszystkie shematy oparte na permutajah zbioru A; je�sli przez H oznazymy grup ,etyh permutaji (podgrupa Sn podobna do Sk), to osobniki bezpo�srednio konkuruj ,ae z �(tzn. r�o_zni ,ae si ,e tylko w ramah shematu s) stanowi ,a prawostronn ,a warstw ,e H� grupySn. Shemat s wyznaza wi ,e podzia l 
 na [Sn : H℄ = (n� k)! roz l ,aznyh klas z lo_zonyhz konkuruj ,ayh w ramah zbioru A osobnik�ow.Shematy typu rd okazuj ,a si ,e by� w szzeg�olny spos�ob zwi ,azane z operatorem MOXopisanym w poprzednim rozdziale. Operator MOX spe lnia dwa z trzeh warunk�ow opisa-nyh w [109℄ oraz rozdziale 3.3.2 (str. 47) przewidzianyh dla dobrze skonstruowanegooperatora krzy_zowania:Twierdzenie 3.3 Je�sli s jest rd-shematem oraz x 2 s, y 2 s dla x; y 2 
, to:�MOX(x; y) = (z1; z2) ) z1 2 s ^ z2 2 s(W lasno�s� zahowywania (1) ze str. 47).Dow�od: Rozwa_zmy pierwsz ,a z wynikowyh permutaji. Nieh s = rdn(a1; a2; :::; ak).Gdyby z1 =2 s, to dla pewnego ai, aj, i < j, mieliby�smy z�11 (aj) < z�11 (ai). Nieh m oznazagrani ,e sekji dopasowania. Zahodz ,a trzy mo_zliwo�si: albo z�11 (aj) < z�11 (ai) � m,ale w�owzas z�11 (aj) = x�1(aj) > x�1(ai) = z�11 (ai) (bo x 2 s) { sprzezno�s�; alboz�11 (aj) � m < z�11 (ai), ale w�owzas x�1(ai) < x�1(aj) = z�11 (aj) � m sk ,ad mamyz�11 (ai) � m { sprzezno�s�; albo m < z�11 (aj) < z�11 (ai), ale w�owzas (z konstrukjioperatora MOX) skoro y�1(ai) < y�1(aj), to r�ownie_z z�11 (ai) < z�11 (aj) { sprzezno�s�.Podobnie dowodzimy dla z2.



54 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...2Operator MOX nie spe lnia w lasno�si dopasowania (2), o pokazuje nast ,epuj ,ay przy-k lad: nieh x = (1; 2; 3), y = (1; 3; 2), s1 = rdn(2; 3), s2 = rdn(1; 3). Mamy w�owzasx 2 s1 oraz y 2 s2. Jednak niezale_znie od wyboru sekji dopasowania krzy_zowanie dajew wyniku jako osobniki potomne albo te same x i y, albo x0 = (1; 3; 2) i y0 = (1; 2; 3), aw�owzas x =2 s1 \ s2 oraz x0 =2 s1 \ s2.W przypadku w lasno�si bezpo�sredniego dziedzizenia (3) nale_zy zde�niowa� poj ,eiebazy ortogonalnej zbioru rd-shemat�ow [109℄.De�nija 3.4 [109℄ Nieh  s b ,edzie relaj ,a r�ownowa_zno�si zwi ,azan ,a ze shematem s wnast ,epuj ,ay spos�ob:  s(x; y) , x 2 s0 ^ y 2 s0gdzie s0 - shemat s lub z nim konkuruj ,ay. Przez 	 oznazmy rodzin ,e relaji  s dlawszystkih mo_zliwyh shemat�ow s. Warto zauwa_zy�, _ze w przypadku rd-shemat�ow relaja s jest jednoznaznie wyznazona przez zbi�or A = fa1; a2; :::; akg; oznazmy wi ,e przez  Arelaj ,e generowan ,a przez dowolny shemat oparty na zbiorze A.Baza ortogonalna rodziny 	 to taki zbi�or E � 	, _ze dla dowolnej relaji  s 2 	: s = \Es dla pewnego Es � Eoraz ka_zde dwie relaje  s1 ;  s2 2 E,  s1 6=  s2 s ,a niesprzezne: s1 \ s2 6= ;.Lemat 3.4 Baz ,a ortogonaln ,a rodziny relaji indukowanej przez rd-shematy jest zbi�orE = f AgA�f1;:::;ng; jAj=2 generowany przez dwuelementowe podzbiory f1; :::; ng.Dow�od: We�zmy dowolny s = rdn(a1; a2; :::; ak). Mamy w�owzas: s = \i<j�k f A 2 E : A = fai; ajggponiewa_z:  s(x; y) , x 2 s0 ^ y 2 s0a ka_zda permutaja pasuj ,aa do s lub do dowolnego konkuruj ,aego shematu s0 pasujer�ownie_z do wszystkih transpozyji (zgodnyh z s lub s0) opartyh na parah A.We�zmy teraz dowolne  A1 6=  A2 , gdzie  A1 ;  A2 2 E. Z de�niji wynika, _ze pary A1i A2 nie s ,a identyzne. Skoro tak, to dowolne dwa shematy s1 i s2 oparte na A1, A2 b ,ed ,aniesprzezne, gdy_z rd-shematy rz ,edu 2 s ,a sprzezne wtedy i tylko wtedy, gdy maj ,a posta�s1 = rdn(a1; a2), s2 = rdn(a2; a1). 2Przehodzimy do dowodu w lasno�si bezpo�sredniego dziedzizenia (3):Twierdzenie 3.5 Nieh E { baza ortogonalna zde�niowana jak w lemaie 3.4. W�owzasdla x; y 2 
:�MOX(x; y) = (z1; z2) ) 8 2E ( (z1; x) _  (z1; y)) ^ ( (z2; x) _  (z2; y))zyli ka_zdy potomek musi by� r�ownowa_zny jednemu z rodzi�ow w sensie dowolnej relaji zbazy E.



3.4 Algorytmy genetyzne z kodowaniem permutaji 55(W lasno�s� bezpo�sredniego dziedzizenia (3) ze str. 47).Dow�od: Rozwa_zmy pierwsz ,a z wynikowyh permutaji i dowoln ,a  A 2 E dla A =fa1; a2g. Dla ustalenia uwagi za l�o_zmy, _ze z�11 (a1) < z�11 (a2). Mamy sprawdzi�, zy z1 jestr�ownowa_zny x lub y w sensie  A. Za l�o_zmy, _ze nie. W�owzas musi zahodzi� x�1(a1) >x�1(a2) i y�1(a1) > y�1(a2). We�zmy shemat s = rdn(a2; a1); mamy x 2 s i y 2 s. Alez twierdzenia 3.3 wiemy, _ze w�owzas z1 2 s { sprzezno�s�, bo za lo_zyli�smy, _ze z1 nale_zy doshematu konkuruj ,aego s0 = rdn(a1; a2). 2Warto dla por�ownania zauwa_zy�, _ze wed lug [109℄ metoda PMX spe lnia tylko warunek(1) zestawienia ze strony 47, a OX { _zadnego z nih (w odniesieniu do odpowiadaj ,ayhtym metodom krzy_zowania o-shemat�ow).W pray [109℄ zapostulowano, _ze u_zyteznym operatorem krzy_zowania jest operatorR3 (nazwa pohodzi od random, respetful reombination). Jest to operator z de�nijispe lniaj ,ay warunek (2) zestawienia ze strony 47: jego istot ,a jest znalezienie wsp�olnejz ,e�si wszystkih shemat�ow, do jakih pasuj ,a oba osobniki rodziielskie, a nast ,epnielosowy wyb�or osobnika pasuj ,aego do tej wsp�olnej z ,e�si. Poni_zej u�si�slono t ,e de�nij ,e wprzypadku rd-shemat�ow:De�nija 3.5 Operator krzy_zowania rd-R3 to operator generuj ,ay jednego osobnikapotomnego na podstawie dw�oh osobnik�ow rodziielskih x; y 2 
 w nast ,epuj ,ay spos�ob:�rd�R3(x; y) = Rand �f� 2 
 : 8A02A(x)\A(y) � 2 rdn(A0)g�gdzie:A(x) = f(ai; aj) : x�1(ai) < x�1(aj)g;Rand(X) { operator zwraaj ,ay losowy element zbioru sko�nzonego X z jednostajnymrozk ladem prawdopodobie�nstwa.Innymi s lowy: konstruujemy zbi�or wszystkih shemat�ow rz ,edu 2 (element�ow generuj ,a-yh baz ,e ortogonaln ,a E z lematu 3.4), do kt�oryh pasuj ,a zar�owno x, jak y. Nast ,epnietworzymy zbi�or permutaji (osobnik�ow) � pasuj ,ayh do ka_zdego z tyh shemat�ow i dokonu-jemy w�sr�od tyh permutaji wyboru z jednostajnym rozk ladem prawdopodobie�nstwa.Przyk lad 3.4 Nieh dane b ,ed ,a osobniki x = (1; 3; 2; 4) oraz y = (2; 1; 3; 4), n = 4.W�owzas: A(x) = f(1; 3); (1; 2); (1; 4); (2; 4); (3; 2); (3; 4)gA(y) = f(1; 3); (1; 4); (2; 1); (2; 3); (2; 4); (3; 4)gCz ,e�s� wsp�olna sk lada si ,e z ztereh par: A(x) \ A(y) = f(1; 3); (1; 4); (3; 4); (2; 4)g.Osobnik potomny to dowolny (losowy) osobnik pasuj ,ay do shematu opartego na ka_zdej zpowy_zszyh ztereh par, przy zym trzy pierwsze narzuaj ,a kolejno�s� (1; 3; 4), a zwartyograniza pozyj ,e lizby 2 do jednej z trzeh nast ,epuj ,ayh:�rd�R3(x; y) = (2; 1; 3; 4) = y�rd�R3(x; y) = (1; 2; 3; 4) = x�rd�R3(x; y) = (1; 3; 2; 4)Z prawdopodobie�nstwem 1/3 osobnik potomny b ,edzie r�o_zny od obojga rodzi�ow. 2



56 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Powy_zszy operator krzy_zowania spe lnia w ozywisty spos�ob warunek dopasowania (2).Spe lniony jest tak_ze warunek zahowywania (1) { je�sli oba osobniki pasuj ,a do jednegoshematu: x 2 s, y 2 s, to zar�owno A(x) jak i A(y) zawieraj ,a pary shemat�ow bazowyhwhodz ,ayh w sk lad s, a wi ,e ka_zdy z wygenerowanyh losowo potomk�ow r�ownie_z b ,edziepasowa l do s.Warunek bezpo�sredniego dziedzizenia (3) r�ownie_z jest spe lniony:Twierdzenie 3.6 Nieh E { baza ortogonalna zde�niowana jak w lemaie 3.4. W�owzasdla x; y 2 
: �rd�R3(x; y) = z ) 8 2E  (z; x) _  (z; y)zyli potomek musi by� r�ownowa_zny jednemu z rodzi�ow w sensie dowolnej relaji z bazyE.(W lasno�s� bezpo�sredniego dziedzizenia (3) ze str. 47).Dow�od: We�zmy dowoln ,a  A 2 E dla A = fa1; a2g. Dla ustalenia uwagi za l�o_zmy, _zez�1(a1) < z�1(a2). Mamy sprawdzi�, zy z jest r�ownowa_zny x lub y w sensie  A. Za l�o_zmy,_ze nie. W�owzas musi zahodzi� x�1(a1) > x�1(a2) i y�1(a1) > y�1(a2). W�owzaspara (a2; a1) musia laby si ,e znale�z� zar�owno w A(x), jak i w A(y). Osobnik potomnyz jest wi ,e losowany ze zbioru permutaji pasuj ,ayh do shematu rdn(a2; a1), a wi ,ez�1(a2) < z�1(a1) { sprzezno�s�. 2Operator krzy_zowania rd-R3 jest wi ,e operatorem spe lniaj ,aym wszystkie trzy warunkiwymienione na stronie 47 i w pray [109℄. Oznaza to, _ze jest (teoretyznie) najlepszymkandydatem na skutezny operator krzy_zowania w przypadku rd-shemat�ow (por. rozdzia l3.6.2). ||||Podobnie jak w przypadku klasyznym, mo_zliwe jest sformu lowanie twierdzenia o rd-shematah, korzystaj ,aego z operatora krzy_zowania MOX:Twierdzenie 3.7 Twierdzenie o rd-shematah. Rozwa_zmy algorytm genetyzny ko-duj ,ay permutaje, opisany w rozdziale 3.4.1, wyposa_zony w operator krzy_zowania MOX.Nieh dany b ,edzie rd-shemat s. W�owzas:E(Nt+1) � Nt ft(s)ft �1� prossP(s)�1� NtM �� pmutPm(s)� (3.3)gdzie:E { warto�s� ozekiwana,Nt { lizba osobnik�ow pasuj ,ayh do s w populaji numer t,ft { �srednia warto�s� funkji elu w populaji t,ft(s) { �srednia warto�s� funkji elu osobnik�ow pasuj ,ayh do s w populaji t,pross { prawdopodobie�nstwo krzy_zowania (dla pojedynzego osobnika),pmut { prawdopodobie�nstwo mutaji (dla pojedynzego osobnika),M { lizba osobnik�ow w populaji,Pm(s) { prawdopodobie�nstwo zniszzenia shematu s przez losow ,a mutaj ,e,P(s) { prawdopodobie�nstwo zniszzenia shematu s przez losowe krzy_zowanie.



3.4 Algorytmy genetyzne z kodowaniem permutaji 57Warto�si P(s) i Pm(s) oblizone zosta ly przez autora w pray [141℄ i [142℄ jako:P(s) � 1n+ 1 nXm=0 � no(s)��� mo(s)�� no(s)� � � no(s)���n�mo(s) �� no(s)� (3.4)
Pm(s) = o(s)n2 � n 0BB�o(s)� 1 + 2(n� o(s))n(n� 1) n�2Xm=1 2(n�m� 1)�n� 2m ���n� o(s)� 1m ��n� 2m � 1CCA(3.5)gdzie:n { lizba gen�ow w hromosomie (element�ow permutaji).Dow�od: Podobnie, jak w przypadku klasyznym (por. twierdzenie 3.1) lizba reprezen-tant�ow shematu s b ,edzie si ,e pod wp lywem selekji zmienia la o zynnik ft(s)ft . Dalsza z ,e�s�wzoru 3.3 szauje prawdopodobie�nstwo zniszzenia shematu pod wp lywem pozosta lyh ope-rator�ow genetyznyh, przy zym w przypadku krzy_zowania uwzgl ,edniono, _ze operator MOXspe lnia warunek (1) (str. 47), wi ,e zniszzenie shematu s nie zajdzie, je�sli drugi rodzir�ownie_z pasuje do s. Podobnie jak w twierdzeniu 3.1 nie uwzgl ,edniamy mo_zliwo�si pow-stania nowego osobnika pasuj ,aego do s.Przyjmijmy, _ze s = rdn(a1; a2; :::; ak), k = o(s), rozwa_zmy osobnika x 2 s. Praw-dopodobie�nstwo P(s) mo_zna oszaowa� w nast ,epuj ,ay spos�ob. Zauwa_zmy, _ze zniszzenieshematu nie nast ,epuje wtedy, gdy ho� jeden z dw�oh osobnik�ow potomnyh pasuje dos: je�sli �MOX(x; y) = (z1; z2), to z1 2 s lub z2 2 s (przy zym nie zak ladamy, _ze y 2 s).Mo_ze si ,e to zdarzy� w dw�oh sytuajah: albo w�owzas, gdy x�1(ak) � m (gdzie m-graniasekji dopasowania), zyli a ly shemat zawarty jest w sekji dopasowania osobnika x,albo gdy y�1(a1) > m, zyli a ly shemat zawarty jest poza sekj ,a dopasowania osobnikay. Oznazmy te dwa zdarzenia odpowiednio przez P1(m; s) i P2(m; s). S ,a to zdarzenianiezale_zne, o ile osobniki x i y mo_zna traktowa� jako niezale_zne. Tak wi ,e, u�sredniaj ,a pom: P(s) = 1n+ 1 nXm=0(1� P1(m; s))(1 � P2(m; s)) (3.6)Prawdopodobie�nstwa P1(m; s) i P2(m; s) zosta ly w [141℄ oblizone jako:P1(m; s) = �mk��nk� ; P2(m; s) = �n�mk ��nk�o po podstawieniu do (3.6) i zamianie k na o(s) daje (3.4).Prawdopodobie�nstwo zniszzenia shematu s przez losow ,a mutaj ,e, zyli Pm(s), mo_znaoblizy� nast ,epuj ,ao. Nieh % = (%1; %2) oznaza losow ,a transpozyj ,e (mutaja ma w�owzasform ,e �mut(x) = x Æ %, zyli %1 i %2 to numery pozyji i ,agu x, kt�oryh warto�si s ,azamieniane). Zauwa_zmy, _ze shemat s zostanie zniszzony wtedy i tylko wtedy, gdy albox(%1) = ai i x(%2) = aj, zyli mutaja obejmie dwie pozyje whodz ,ae w sk lad shematu,albo x(%1) = ai i %1 < x�1(aj) < %2 (lub %2 < x�1(aj) < %1) dla pewnego aj, zyli



58 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...gdy mutaja obejmie jedn ,a pozyj ,e nale_z ,a ,a do shematu, a ponadto mi ,edzy mutowanymipozyjami znajduje si ,e jaka�s warto�s� ze shematu s. Oznazmy prawdopodobie�nstwa tyhzdarze�n jako P3(s) i P4(s). Poniewa_z zdarzenia te s ,a roz l ,azne, otrzymujemy:Pm(s) = P3(s) + P4(s) (3.7)Prawdopodobie�nstwa P3(s) i P4(s) zosta ly w [141℄ oblizone jako:P3(s) = kn k � 1n� 1P4(s) = �kn n� kn� 1 + n� kn kn� 1�P 0gdzie P 0 { prawdopodobie�nstwo, _ze mi ,edzy dwiema losowymi pozyjami osobnika znajdujesi ,e jaka�s pozyja ze shematu s (uwzgl ,edniaj ,a, _ze jedna z warto�si ai jest ju_z wykorzys-tana): P 0 = n�2Xm=1 n�m� 1n(n+1)2 !0BB�1� �n� 2�mk � 1 ��n� 2k � 1� 1CCAWarto�s� w pierwszym nawiasie to prawdopodobie�nstwo zdarzenia, _ze pomi ,edzy dwiemalosowymi pozyjami znajduje si ,e dok ladnie m innyh pozyji; drugi nawias to prawdopodo-bie�nstwo, _ze na kt�orej�s z tyh m pozyji znajdzie si ,e jedna z k�1 pozosta lyh do wykorzys-tania pozyji shematu s. Je�sli k�1 > n�2�m, warto�s� w drugim nawiasie przyjmujemyza 0.Po podstawieniu P3(s) i P4(s) do wzoru (3.7) i kilku prostyh przekszta leniah otrzy-mujemy wz�or (3.5). 2Wynik ten jest bardzo podobny do wyniku klasyznego: lizba reprezentant�ow shematus o ponadprzei ,etnej (w ramah danej populaji) �sredniej warto�si funkji elu b ,edzie ros laz pokolenia na pokolenie w przybli_zeniu wyk ladnizo. Wzrost ten b ,edzie tym wi ,ekszy, imwy_zsza jest �srednia warto�s� funkji elu, ale r�ownie_z im mniejszy jest rz ,ad shematu o(s).||||Znanyh jest wiele podej�s� wyja�sniaj ,ayh skutezno�s� algorytmu genetyznego (por.rozdzia l 3.3.2). Niekt�ore z nih bazuj ,a na poj ,eiu  la�nuha Markowa, jak np. prae [99℄,[127℄, wyniki kt�oryh autor rozszerzy l na przypadek kodowania permutayjnego w pray[142℄.W pray [99℄ klasyzny algorytm genetyzny jest modelowany za pomo ,a  la�nuhaMarkowa. Ka_zdy stan  la�nuha odpowiada jednej populaji { st ,ad maierz przej�sia maogromny rozmiar. W [142℄ autor skonstruowa l podobn ,a maierz dla przypadku permu-tayjnego. Je�sli przez M oznazymy lizb ,e osobnik�ow w populaji, przez n { wielko�s�hromosomu (lizb ,e element�ow permutaji), przez S { zbi�or mo_zliwyh populaji, a przezN = jSj { lizb ,e stan�ow  la�nuha Markowa Q (lizb ,e mo_zliwyh populaji), w�owzas:N = �M + n!� 1n!� 1 �



3.4 Algorytmy genetyzne z kodowaniem permutaji 59Rozmiar maierzy przej�sia  la�nuha Q to N �N .Za l�o_zmy, _ze 0 < pmut < 1, 0 < pross < 1. Do dalszej analizy przydatny b ,edzienast ,epuj ,ay znany fakt:Fakt 3.8 Dowolna permutaja jest z lo_zeniem najwy_zej n� 1 transpozyji.Dow�od: Dowolny ykl d lugo�si k da si ,e przedstawi� jako z lo_zenie k � 1 transpozyji:(a1; a2; a3; ::; ak) = (a1; a2) Æ (a1; a3) Æ ::: Æ (a1; ak)Ka_zda permutaja jest z lo_zeniem pewnej lizby parami roz l ,aznyh ykli d lugo�si k1,k2 itd., przy zym Pi ki � n. St ,ad  l ,azna lizba transpozyji, za pomo ,a kt�oryh mo_znaprzedstawi� te ykle, wynosi najwy_zej n� 1. 2Wniosek 3.9 Dowolny osobnik mo_ze zosta� przekszta lony w dowolny inny za pomo ,anajwy_zej n� 1 mutaji.Wniosek 3.10 Dowolna populaja mo_ze zosta� po n�1 krokah przekszta lona w dowoln ,ainn ,a. (Por. lemat 3.2).Zauwa_zmy nast ,epuj ,a ,a w lasno�s�  la�nuha Q:Lemat 3.11  La�nuh Markowa Q modeluj ,ay zahowanie algorytmu genetyznego z kodo-waniem permutayjnym jest regularny.Dow�od: (Por. [141℄, [142℄). Z wniosku 3.9 wynika, _ze dla dowolnyh i, j mamyQn�1i;j > 0. Zauwa_zmy te_z, _ze ze wzgl ,edu na mo_zliwo�s� niewyst ,apienia mutaji ani krzy_zo-wania mamy Qj;j > 0. St ,ad, dla dowolnego m > n� 1 mamy Qmi;j > 0. 2Dla sko�nzonyh, jednorodnyh i regularnyh  la�nuh�ow Markowa istnieje jednoz-naznie wyznazony rozk lad stajonarny:� = Q�Podobnie jak w przypadku klasyznym [99℄ udowodnili�smy, _ze niezale_znie od populajipoz ,atkowej  la�nuh Markowa modeluj ,ay algorytm genetyzny d ,a_zy do pewnego rozk ladustajonarnego. Dalsze wnioski { ze wzgl ,edu na t ,e sam ,a metod ,e selekji osobnik�ow { s ,aanalogizne do przypadku klasyznego (por. rozdzia l 3.3.2). W szzeg�olno�si rozk lad � niemo_ze by� skupiony a lkowiie na populaji sk ladaj ,aej si ,e z osobnik�ow optymalnyh, gdy_zoperaje mutaji i krzy_zowania powoduj ,a wi ,a_z powstawanie osobnik�ow nieoptymalnyh.Omini ,eie tej trudno�si zapewnia mody�kaja algorytmu genetyznego zwi ,azana zwprowadzeniem strategii elitarystyznej (najlepszy osobnik w populaji jest bez zmianprzenoszony do nast ,epnego pokolenia). Rozwa_zmy  la�nuh Markowa Q0 = Qn�1 mo-deluj ,ay zahowanie si ,e algorytmu obserwowane o n � 1 krok�ow ewoluji. Podobniejak w przypadku klasyznym (por. [127℄ i rozdzia l 3.3.2) wprowad�zmy ponadto funkj ,epriorytetu pr: pewien porz ,adek liniowy na zbiorze S przypisuj ,ay priorytet 1 osobnikowio najwy_zszej warto�si funkji f , a og�olnie: f(x) < f(y) ) pr(x) > pr(y), przy zymx 6= y ) pr(x) 6= pr(y). Najgorszy osobnik b ,edzie mia l priorytet n!. Uporz ,adkujmy terazzbi�or populaji w kolejno�si wyznazonej priorytetem najlepszego osobnika. Oznazmy



60 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...przez Q(i) podmaierze odpowiadaj ,ae przej�siom w populajah o najlepszym osobnikumaj ,aym priorytet i. Poniewa_z strategia elitarystyzna uniemo_zliwia powstawanie popu-laji pogarszaj ,ayh najlepszego osobnika, maierz Q0 przyjmuje posta�:Q0 = 26664 Q (1) 0 � � � 0+ Q (2) 0... . . . ...+ + � � � Q (n!) 37775 (3.8) La�nuh Q0 ma wi ,e klas ,e poh laniaj ,a ,a zwi ,azan ,a z podmaierz ,a Q(1) (tzn. je�sli la�nuh znajdzie si ,e w jednym ze stan�ow pod la�nuha Q(1), w�owzas go ju_z nie opu�si).Nietrudno wykaza�, _ze pod la�nuh Q(1) jest regularny (dow�od analogizny do dowodulematu 3.11). Oznaza to, _ze w rozwa_zanej wersji algorytmu genetyznego  la�nuh Q0ma rozk lad stajonarny skupiony na populajah odpowiadaj ,ayh Q(1), to znazy zawie-raj ,ayh osobnika globalnie optymalnego.W pray [142℄ autor wskaza l oszaowanie tempa zbie_zno�si  la�nuha Q0, analogizniedo przypadku klasyznego [127℄:Twierdzenie 3.12 Nieh q(i) oznaza rozk lad prawdopodobie�nstwa stan�ow  la�nuha Q0po i krokah. W�owzas: Xpr(k)=1 q(i)k � 1� C j��jigdzie C { pewna sta la, natomiast:�� = maxs;t (�s;t); s = 2; : : : n!; t = 1; : : : N(s)gdzie �s;t jest t-t ,a warto�si ,a w lasn ,a maierzy Q(s), przy zym wielko�s� t ,e mo_zna nast ,epuj ,aooszaowa�: j��j � 1�A � n�2ÆpÆmut(1� pmut)n�1�Ægdzie A jest sta l ,a niezale_zn ,a od pmut, oraz:Æ = maxi2f1:::n!g; pr(i)>1( minj2f1:::n!g; pr(j)<pr(i)d(i; j))przy zym d(i; j) jest odleg lo�si ,a rozumian ,a jako lizba mutaji konieznyh do przeprowa-dzenia osobnika i w osobnika j.Dow�od: Pe lny dow�od rahunkowy, oparty na przypadku klasyznym [127℄, przedsta-wiono w pray [141℄ i [142℄. 2Powy_zsze wyniki pozwoli ly na oszaowanie optymalnego prawdopodobie�nstwa mutaji[142℄: pmut = Æn� 1przy zym ze wzgl ,edu na nieznajomo�s� parametru Æ oszaowanie to jest, podobnie jak wprzypadku klasyznym (por. dyskusj ,e w rozdz. 3.3.2), trudne do praktyznego zastosowa-nia.Powy_zsze wyniki wskazuj ,a, _ze permutayjne algorytmy genetyzne, stanowi ,ae pod-staw ,e u_zyteznyh algorytm�ow hybrydowyh, maj ,a r�ownie mone uzasadnienie teorety-zne, jak algorytmy genetyzne z kodowaniem binarnym (klasyzne).



3.5 Algorytmy genetyzne z kodowaniem porz ,adkowym 613.5 Algorytmy genetyzne z kodowaniem porz ,adkowym3.5.1 Zasada dzia laniaMetoda hybrydowa wykorzystuj ,aa algorytm genetyzny z kodowaniem permutayjnymnie jest jedynym wartym zainteresowania podej�siem  l ,az ,aym paradygmat ewoluyjny imetody heurystyzne. Innym takim podej�siem jest wykorzystanie algorytmu zah lannegosterowanego przez algorytm genetyzny z kodowaniem porz ,adkowym.De�nija 3.6 Osobnikiem w przypadku algorytmu genetyznego z kodowaniem po-rz ,adkowym nazywamy i ,ag: x = (x1; x2; x3; x4; :::; xn)gdzie n jest d lugo�si ,a hromosomu, x 2 f1; :::; bgn = 
, natomiast b jest pewn ,a sta l ,anaturaln ,a (zwykle niewielk ,a, b � n).Mutaja jest operatorem dzia laj ,aym na pojedynzej warto�si xi zwi ,ekszaj ,aym jejwarto�s� o 1 z prawdopodobie�nstwem P+, lub zmniejszaj ,aym jego warto�s� o 1 z praw-dopodobie�nstwem 1� P+: �mut(1; 1; 2; 1; 3) = (1; 1; 3; 1; 3)Operaja jest ignorowana, je�sli wyprowadza warto�s� genu poza zakres f1; :::; bg.Krzy_zowanie jest zde�niowane podobnie, jak w przypadku klasyznym [58℄. Losowanajest wewn ,atrz hromosomu, z jednostajnym rozk ladem prawdopodobie�nstwa, pozyja wkt�orej nast ,api krzy_zowanie (konie tzw. sekji dopasowania), nast ,epnie pozynaj ,a od tejpozyji warto�si gen�ow wymieniane s ,a pomi ,edzy osobnikami rodziielskimi:�ross� 1; 2; 12; 3; 1 ���� 1; 42; 2 � = � 1; 2; 12; 3; 1 ���� 2; 21; 4 �Pionowa linia oznaza konie sekji dopasowania.Algorytm genetyzny z kodowaniem porz ,adkowym zosta l zaproponowany w pray[60℄ (patrz te_z [58℄, [86℄) dla problemu komiwoja_zera (metoda ta r�o_zni la si ,e w pewnyhszzeg�o lah od zaprezentowanej w niniejszym rozdziale). Autor niezale_znie opisa l spos�obu_zyia algorytmu z kodowaniem porz ,adkowym w hybrydowym algorytmie rozwi ,azuj ,aymproblem optymalnego przydzia lu kluzy w systemah kryptogra�znyh [70℄. Jest topewien szzeg�olny przypadek problemu pokryia wierszowego maierzy binarnej (przyk lad3.3 oraz [30℄, [57℄), wi ,e dalsza analiza b ,edzie dotyzy la tego w la�snie problemu.Przyk lad 3.5 Dana jest maierz A rozmiaru N �N o warto�siah aij 2 f0; 1g. Znale�z�minimalny zbi�or wierszy R = fj1; :::; jkg � f1; :::; Ng taki, _ze 8i�N9j2R : aij = 1.Rozwa_zmy prosty algorytm zah lanny wyszukuj ,ay pokryie maierzy:1. Znajd�z wiersz pokrywaj ,ay najwi ,eksz ,a lizb ,e kolumn (tzn. przeinaj ,ay si ,e z nimi nawarto�si \1").2. Dodaj ten wiersz do zbioru pokrywaj ,aego R. Usu�n z maierzy pokryte kolumny.3. Powtarzaj operaje od punktu 1 na zmniejszonej maierzy. Zako�nz, je�sli wszystkiekolumny zosta ly pokryte.



62 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Jest to algorytm dzia laj ,ay stosunkowo szybko, jednak daj ,ay rozwi ,azanie przybli_zone.Poni_zsza wersja hybrydowa tego algorytmu r�ownie_z nie daje gwaranji, _ze znalezione roz-wi ,azanie stanowi globalne optimum, jednak pozwala na przeszukanie wi ,ekszej z ,e�si prze-strzeni stan�ow:1. Nieh i = 1. Nieh (x1; :::; xN ) b ,edzie osobnikiem wygenerowanym przez algorytmgenetyzny z kodowaniem porz ,adkowym.2. Sortuj wiersze ze wzgl ,edu na lizb ,e pokrywanyh przez nie kolumn (w porz ,adku male-j ,aym).3. Wybierz wiersz xi-ty (zgodnie z porz ,adkiem wygenerowanym w poprzednim punkie)i dodaj go do zbioru pokrywaj ,aego R.4. Nieh i = i+ 1. Usu�n z maierzy wszystkie kolumny pokryte przez dodany wiersz.5. Powtarzaj zynno�si pozynaj ,a od punktu 2. Zako�nz, je�sli wszystkie kolumny s ,apokryte.Podany powy_zej algorytm u_zywany jest do oblizenia funkji elu osobnika (x1; :::; xN ).Warto�s� tej funkji zale_zna jest od wielko�si zbioru R pokrywaj ,aego maierz, znalezionegoprzez powy_zszy algorytm na podstawie warto�si zakodowanyh w hromosomie osobnika:je�sli na przyk lad rozpatrywany osobnik ma warto�si (1; 2; 1; :::), w pierwszym obiegu p ,etliwybieramy wiersz pokrywaj ,ay najwi ,eej kolumn, w drugim { drugi (lokalnie) z kolei, wtrzeim { zn�ow pokrywaj ,ay najwi ,eej (nie pokrytyh uprzednio) kolumn itd. Po kilkukrokah maierz zostanie pokryta, a pozosta le warto�si hromosomu (by� mo_ze wi ,ekszo�s�)nie b ,ed ,a wykorzystane. Rozpatrywany osobnik otrzyma warto�s� funkji elu zale_zn ,a odrozmiaru znalezionego pokryia.Powy_zszy algorytm oeniaj ,ay whodzi w sk lad algorytmu genetyznego z kodowaniemporz ,adkowym. Ewoluja polega na mody�kajah i krzy_zowaniu kodu genetyznego osob-nik�ow, oraz oenianiu ih zdolno�si do znalezienia dobrego pokryia { przy zym selekjafaworyzuje osobniki pokrywaj ,ae maierze jak najmniejsz ,a lizb ,a kolumn. Warto zauwa_zy�,_ze w przeiwie�nstwie do algorytmu zah lannego zaprezentowanego wy_zej, metoda hybrydowazawsze pozwala (przynajmniej potenjalnie) na znalezienie pokryia optymalnego, tzn. za-wsze istnieje osobnik koduj ,ay rozwi ,azanie optymalne.3.5.2 Podstawy teoretyzneAlgorytmy genetyzne z kodowaniem porz ,adkowym z punktu widzenia genotypu (tzn.abstrahuj ,a od zastosowania ih w programie hybrydowym) nie r�o_zni ,a si ,e w istotny spos�obod klasyznyh algorytm�ow genetyznyh opartyh na alfabeie b-elementowym. W szze-g�olno�si prawdziwe jest twierdzenie o shematah (twierdzenie 3.1, str. 46), o ile przez\shemat" rozumiemy dowolny i ,ag n-elementowy symboli f1; 2; :::; b; �g (por. de�nija3.2, str. 45, a tak_ze [58℄). Nale_zy przy tym zaznazy�, _ze zastosowania hybrydowe wydaj ,asi ,e nie by� oparte na tak zde�niowanym poj ,eiu shematu (por. rozdzia l nast ,epny).Podobnie prawie bez zmian mo_zna przenie�s� na przypadek porz ,adkowy wszystkiewyniki zwi ,azane z analiz ,a zbie_zno�si algorytm�ow genetyznyh. Je�sli b ,edziemy rozpa-trywa� (analogiznie do analizy z rozdzia lu 3.4.2, por. [99℄, [127℄)  la�nuh MarkowaQ opisuj ,ay zahowanie algorytmu genetyznego z kodowaniem porz ,adkowym rozpatry-wanego o b � 1 pokole�n, to (ze wzgl ,edu na dodatnie prawdopodobie�nstwo mutaji i



3.6 Metody pokrywania maierzy { studium por�ownawze 63mo_zliwo�s� przekszta lenia dowolnej warto�si genu w dowoln ,a inn ,a za pomo ,a b � 1 mu-taji) b ,edziemy w stanie udowodni� zbie_zno�s� Q do rozk ladu stajonarnego, a w zmody-�kowanym przypadku algorytmu ze strategi ,a elitarystyzn ,a { r�ownie_z zbie_zno�s� do po-pulaji zawieraj ,aej osobnika optymalnego. Podobne te_z b ,edzie oszaowanie szybko�sizbie_zno�si.3.6 Metody pokrywania maierzy { studium por�ownawze3.6.1 Rola shemat�owRozwa_zmy algorytmy hybrydowe pokrywania maierzy opisane w przyk ladzie 3.3 nastronie 51 (oparte na kodowaniu permutaji) oraz w przyk ladzie 3.5 na stronie 61 (opartena kodowaniu porz ,adkowym). W niniejszym rozdziale przeprowadzimy analiz ,e tyh al-gorytm�ow pod k ,atem hipotezy o egie lkah i twierdzenia o shematah (tw. 3.1 str.46). Nale_zy na wst ,epie podkre�sli�, _ze poni_zsze rozwa_zania nie maj ,a �sis lego harakteru {problem pokryia maierzy jest NP-trudny, wi ,e konstrukja optymalnego rozwi ,azania z\egie lek" (silnyh shemat�ow niskiego rz ,edu) jest w og�olno�si prawdopodobnie niemo_zliwa.Z drugiej strony { jak to zostanie wykazane poni_zej { nawet takie przybli_zone i intuiyjnerozwa_zania mog ,a da� pewne sugestie na temat doboru w la�siwej metody kodowania ioperatora krzy_zowania.Algorytm heurystyzny opisany w przyk ladzie 3.3 pr�obuje usun ,a� po kolei wiersze zezbioru pokrywaj ,aego { tak, by zbi�or nadal pokrywa l maierz. W jaki spos�ob ko�nowyzbi�or pokrywaj ,ay zale_zy od kolejno�si rozpatrywania wierszy? Zauwa_zmy, _ze w poz ,atko-wej fazie dzia lania algorytmu wi ,ekszo�s� rozpatrywanyh wierszy zostanie usuni ,etyh (bopozosta le zwykle wystarzaj ,a do pokryia maierzy). Za l�o_zmy teraz, _ze istnieje pewienniewielki podzbi�or wierszy R0 pokrywaj ,ay du_z ,a lizb ,e kolumn maierzy. Je�sli z ,e�s� ztyh wierszy zostanie przez algorytm przejrzana w pierwszej kolejno�si { prawdopodobniezostan ,a usuni ,ete, wi ,e w ostateznym zbiorze R dobry podzbi�or R0 nie wyst ,api. Sugerujeto, _ze w la�siwym narz ,edziem opisu algorytmu jest poj ,eie o-shematu bezwzgl ,ednego [58℄,zwi ,azanego z operatorem krzy_zowania PMX. Shemat ten ustala pewien podzbi�or warto�sipermutaji, np. (1; �; �; 3; �) oznaza podzbi�or tyh permutaji �, dla kt�oryh �(1) = 1oraz �(4) = 3.G l ,ebsza analiza wskazuje, _ze mo_zliwe jest tak_ze inne podej�sie. Przypu�s�my dla uprosz-zenia, _ze pewn ,a grup ,e kolumn mog ,a pokry� tylko trzy wiersze: wiersz r1 samodzielnie, lubwiersze r2 i r3 razem. Na ostatezny wynik wp lynie kolejno�s� rozpatrywania wierszy r1, r2i r3: je�sli r1 wyst ,api wze�sniej, ni_z dwa pozosta le, zostanie on usuni ,ety z R i w rezultaieostatezne pokryie b ,edzie wymaga lo wi ,ekszej o 1 lizby wierszy. Przy tym nie jest istotne,zy r1 znajdzie si ,e w permutaji � na miejsu pierwszym, zy dziesi ,atym { istotne jest, _zewyst ,api wze�sniej, ni_z dwa pozosta le. Ten przyk lad wskazuje na rd-shematy jako w la�siwyspos�ob opisu zadania. Jeste�smy w stanie wskaza� rd-shemat rdn(r1; r2; r3) gorszy, ni_zshematy konkuruj ,ae, np. rdn(r2; r3; r1), ponadto { zgodnie z \hipotez ,a o egie lkah" {w sk lad rozwi ,azania optymalnego wejdzie w la�snie ten lepszy shemat. Ozywi�sie mo_znaskonstruowa� zwodnize przyk lady maierzy, w kt�oryh shematy lepsze, ni_z odpowiednieshematy konkuruj ,ae, nie tworz ,a rozwi ,azania optymalnego. Gdyby by lo inazej, problempokryia maierzy nie by lby NP-trudny. \Hipoteza o egie lkah" w tym zadaniu oznazaprzekonanie, _ze tego rodzaju sytuaje zwodnize s ,a razej wyj ,atkiem, ni_z regu l ,a, w�sr�odmaierzy pohodz ,ayh z rzezywistyh problem�ow.Powy_zsza analiza, wskazuj ,a na o-shematy typu bezwzgl ,ednego lub rd-shematy jakow la�siwy spos�ob opisu zagadnienia, sugeruje r�ownoze�snie wykorzystanie operator�ow gene-



64 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...tyznyh zgodnyh z tym poj ,eiem (w sensie warunk�ow opisanyh w [109℄ oraz rozdziale3.3.2, str. 47), a wi ,e operatora PMX (dla o-shemat�ow bezwzgl ,ednyh), MOX lub rd-R3(dla rd-shemat�ow, por. rozdzia l 3.4.1 i 3.4.2).||||Rozwa_zmy algorytm przybli_zony zaprezentowany w przyk ladzie 3.5. Zastosowano tamalgorytm zah lanny, sterowany sekwenjami pohodz ,aymi z algorytmu genetyznego ope-ruj ,aego na reprezentaji porz ,adkowej. Konstrukja operatora krzy_zowania narzua w tymprzypadku poj ,eie shematu analogizne do klasyznego (por. rozdzia l 3.5.2).Rozwa_zmy shemat s1 = (a1; a2; �; �; �; :::; �). Taki shemat istotnie koduje pewneehy rozwi ,azania wa_zne z punktu widzenia funkji elu f : ka_zdy osobnik pasuj ,ay doshematu s1 b ,edzie kodowa l pokryie R zawieraj ,ae pewne dwa wiersze, wybrane w dw�ohpierwszyh krokah. Wyb�or tyh wierszy mo_ze narzua� istotne r�o_znie w warto�siah fmi ,edzy shematem s1 a np. shematem konkuruj ,aym s2 = (a3; a4; �; �; :::; �).Rozwa_zmy teraz shemat s3 = (�; a2; �; :::; �). Interpretaja tego przypadku jest ju_zznaznie mniej jednoznazna { znazenie lizby a2 (w sensie jej wp lywu na ostateznerozwi ,azanieR) �si�sle wi ,a_ze si ,e z nieoben ,a w shemaie warto�si ,a pierwszego genu. Za l�o_zmy,_ze a2 = 1. W zale_zno�si od tego, kt�ory wiersz zosta l wybrany w pierwszym kroku, w drugimmo_zemy wybra� jeden z wielu r�o_znyh wierszy, nie mo_zemy wi ,e przypisa� warto�si a2tak jednoznaznego znazenia, jak tej samej warto�si a2 w shemaie s1 z poprzedniegoprzyk ladu.Niemo_zno�s� prostej interpretaji poj ,eia shematu w przypadku algorytm�ow z kodowa-niem porz ,adkowym, jak r�ownie_z s labe wyniki praktyzne [86℄, wp lywa na jego ma l ,apowszehno�s�. Wyniki te mo_zna wyt lumazy� w kategoriah twierdzenia o shematahi \ukrytej r�ownoleg lo�si": jak pokazano powy_zej, jedyne niew ,atpliwie u_zytezne shematymaj ,a posta�: s = (a1; a2; a3; :::; ak; �; �; �; :::; �)tzn. ih miejsa ustalone zajmuj ,a pierwszyh k pozyji shematu. Jednak dowolny osob-nik pasuje do zaledwie n tego rodzaju shemat�ow, nie mo_zna wi ,e m�owi� o r�ownoleg lymprzetwarzaniu wielkiej (wyk ladnizej) ih lizby: w ramah jednej populajiM -elementowejreprezentowanyh jest o najwy_zej nM r�o_znyh shemat�ow.3.6.2 Opis do�swiadze�nOen ,e przydatno�si poszzeg�olnyh tehnik adaptayjnyh przeprowadzono na zestawiepi ,eiu maierzy rozmiaru 1000�1000. Ka_zda z nih zosta la wygenerowana losowo, poprzezumieszzenie w ka_zdej kolumnie na losowyh pozyjah dw�oh warto�si \1". Dzi ,eki temupokryie wierszowe na pewno istnia lo, a jednoze�snie by lo trudne do znalezienia (naj-mniejsze znalezione w toku do�swiadze�n pokryie sk lada lo si ,e z 441 wierszy). Wynikiprzedstawione na wykresie 3.2 to �srednia warto�s� (u�sredniona dla wszystkih pi ,eiu maie-rzy w kilku przebiegah programu) najlepszego znalezionego rozwi ,azania. Wykorzystanonast ,epuj ,ae algorytmy:1. RAND: algorytm heurystyzno-losowy, polegaj ,ay na u_zyiu heurystyki jak w przy-k ladzie 3.3, przy zym zamiast algorytmu genetyznego u_zyto losowego generatorapermutaji. Wynikiem jest najlepsze pokryie znalezione do danego momentu.
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Rysunek 3.2: Por�ownanie skutezno�si algorytm�ow pokrywaj ,ayh maierze.2. MOX: algorytm hybrydowy z kodowaniem permutayjnym, opisany w przyk ladzie3.3, wykorzystuj ,ay operator krzy_zowania MOX. Lizno�s� populaji: 30 osobnik�ow,prawdopodobie�nstwo mutaji: 0; 1 (na osobnika), prawdopodobie�nstwo krzy_zowania:0; 5 (na osobnika).3. PMX: algorytm j.w., wykorzystuj ,ay operator krzy_zowania PMX.4. rd-R3: algorytm j.w., wykorzystuj ,ay operator krzy_zowania rd-R3.5. ORD: algorytm hybrydowy z kodowaniem porz ,adkowym, opisany w przyk ladzie 3.5.6. BIN: algorytm genetyzny z kodowaniem binarnym, wykorzystuj ,ay klasyzne ope-ratory mutaji i krzy_zowania (por. przyk lad 3.1). Algorytm oparty jest na 1000-bitowej reprezentaji, kt�orej ka_zdy gen odpowiada jednemu wierszowi (warto�s� 1 {wiersz nale_zy do pokryia). Oena hromosomu polega na polizeniu, ile kolumn jestpokrytyh (warto�s� ov 2 [0; 1℄, w stosunku do lizby wszystkih kolumn), oraz ilewierszy u_zyto do pokryia (warto�s� size). Warto�s� funkji f osobnika x dana jestwzorem: f(x) = � ov3 gdy ov < 11 + 1000�size1000 gdy ov = 1W tym algorytmie populaja zawiera la 200 osobnik�ow, prawdopodobie�nstwo krzy_zo-wania: 0; 5 (na osobnika), prawdopodobie�nstwo mutaji: 0; 001 (na gen).Na osi poziomej wykresu 3.2 przedstawiono lizb ,e pokole�n algorytmu genetyznegoMOX i PMX. Jeden krok tego algorytmu odpowiada l zasowo 14; 25 kroku algorytmulosowego RAND oraz 220 krokom klasyznego algorytmu genetyznego BIN. Warto�siprzeskalowano tak, by algorytmy RAND, MOX i PMX by ly por�ownywalne zasowo. Czas



66 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...wykonania wszystkih 200 krok�ow ewoluji dla pojedynzej maierzy wynosi l ok. 3800sekund (Celeron 633 MHz). Wynik�ow algorytmu BIN nie przedstawiono na wykresie,poniewa_z dzia laj ,a tak samo d lugo, jak algorytmy RAND, MOX i PMX nie zdo la l onw dw�oh przypadkah na pi ,e� znale�z� jakiegokolwiek pe lnego pokryia, a w trzeh po-zosta lyh przypadkah �srednia d lugo�s� pokryia wynios la 702 wiersze (poza skal ,a wykresu).Algorytm oparty na operatorze krzy_zowania rd-R3, ze wzgl ,edu na jego wysok ,a z lo_zono�s�oblizeniow ,a, dzia la oko lo 300 razy wolniej, ni_z algorytm z operatorem MOX. Algo-rytm ORD oparty na reprezentaji porz ,adkowej (z algorytmem zah lannym) r�ownie_zdzia la wolniej (oko lo 12 razy), ze wzgl ,edu na koniezno�s� wykonywania z lo_zonyh oblize�nzwi ,azanyh z wyborem k-tego najlepszego wiersza w ka_zdym kroku algorytmu. Dla tyhdw�oh algorytm�ow o�s pozioma na wykresie 3.2 nie odzwieriedla rzezywistego zasu ihdzia lania (jak to ma miejse w przypadku algorytm�ow RAND, MOX i PMX).Powy_zsze algorytmy testowano r�ownie_z na mniejszyh maierzah (50�50, 200�200),jednak ze wzgl ,edu na znaznie mniejsze r�o_znie wynik�ow (wi ,ekszo�s� algorytm�ow szybkoznajdowa la rozwi ,azania optymalne), zaprezentowano tylko wyniki dla maierzy 1000 �1000, jako najbardziej miarodajne.Eksperyment wykaza l, _ze algorytm hybrydowy (MOX, PMX, rd-R3) oparty na algo-rytmah genetyznyh z kodowaniem permutayjnym jest skutezn ,a metoda pokrywaniamaierzy binarnyh, przy zym algorytm z operatorem PMX nieznaznie wyprzedza po-zosta le. Istotne jest w tym przypadku por�ownanie z algorytmem losowym 1. (opartym natej samej heurystye), kt�orego gorsze wyniki potwierdzaj ,a elowo�s� rozszerzenia algorytmuheurystyznego o z ,e�s� adaptayjn ,a. Z drugiej strony { bardzo s laby wynik klasyznegoalgorytmu genetyznego 6. wskazuje, _ze mehanizm ewoluyjny nie poparty dodatkowymirozwi ,azaniami opartymi �si�sle na spey�e zadania nie jest dostateznie skutezny. Wartor�ownie_z zwr�oi� uwag ,e na relatywnie niezbyt wysok ,a efektywno�s� algorytmu hybrydowego5. opartego na strategii zah lannej i kodowaniu porz ,adkowym: od poz ,atku osi ,aganeprzez ten algorytm wyniki maj ,a dobr ,a jako�s� (o jest zas lug ,a strategii zah lannej), jednakjako�s� ta ulega p�o�zniej poprawie bardzo powoli (o �swiadzy o nieskuteznym mehanizmieadaptayjnym).3.6.3 Przypadek szzeg�olny { wyszukiwanie redukt�owProblemem praktyznym, do kt�orego rozwi ,azania autor u_zywa algorytm�ow ewoluyj-nyh, jest zadanie wyszukiwania kr�otkih (lub w innym sensie optymalnyh) redukt�ow wsystemah informayjnyh. Zadanie to mo_zna sprowadzi� do problemu pokryia maierzy(por. [141℄), kt�orej kolumny odpowiadaj ,a atrybutom, a wiersze { parom obiekt�ow, kt�orewymagaj ,a rozr�o_znienia; w tym przypadku hodzi wi ,e o zadanie znalezienia pokryiakolumnowego maierzy. Ponadto, nawet algorytmy nie konstruuj ,ae wprost tego rodzajumaierzy (por. [140℄) wykorzystuj ,a tehniki heurystyzne bardzo podobne do opisanyhw przyk ladzie 3.3.W pray [141℄ autor opisa l wyniki eksperymentu por�ownuj ,aego skutezno�s� r�o_znyhalgorytm�ow wyszukuj ,ayh minimalne redukty prostego systemu informayjnego (24 obie-kty, 27 atrybut�ow; odpowiada to maierzy binarnej rozmiaru oko lo 150 � 27). Spo�sr�odalgorytm�ow wymienionyh w poprzednim rozdziale, przetestowano algorytm hybrydowy zkodowaniem permutayjnym wykorzystuj ,ay operator MOX, PMX, oraz algorytm losowy(RAND). Wyniki na wykresie 3.3 pokazuj ,a d lugo�s� minimalnego znalezionego reduktu,u�srednion ,a ze 100 uruhomie�n programu.W tym do�swiadzeniu algorytmy z operatorem MOX i PMX r�ownie_z okaza ly si ,e mie�zbli_zon ,a skutezno�s�, przy zym nieznaznie lepszy okaza l si ,e operator MOX. Algorytm
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Rysunek 3.3: Por�ownanie skutezno�si algorytm�ow wyszukuj ,ayh kr�otkie redukty.losowy RAND przez wi ,ekszo�s� zasu pozostawa l w tyle, by dopiero w ostatniej fazieprzewy_zszy� wynik PMX i zbli_zy� si ,e do wyniku MOX (mo_ze to �swiadzy� o tym, zeproblem testowy okaza l si ,e wzgl ,ednie  latwy).3.6.4 WnioskiDo�swiadzenia opisane w poprzednih rozdzia lah wyra�znie wskazuj ,a na elowo�s� wyko-rzystywania metod ewoluyjnyh w zadaniah optymalizayjnyh zwi ,azanyh z proesemtworzenia systemu klasy�kuj ,aego. U_zyty w do�swiadzeniah modelowy problem pokry-wania maierzy odpowiada wielu praktyznym problemom, w tym optymalizaji redukt�ow(za pomo ,a r�o_znyh miar jako�si), a tak_ze optymalizaji zespo lu agent�ow (por. dow�odtwierdzenia 6.2 ze strony 115). Nale_zy przy tym zaznazy�, _ze najlepsze wyniki uzyskanow podej�siu hybrydowym { w kt�orym spejalizowane, sparametryzowane algorytmy typuheurystyznego podlegaj ,a adaptayjnemu dopasowaniu do konkretnego problemu. Anizysty algorytm heurystyzny (z losow ,a parametryzaj ,a), ani pozbawiona wspomaganiametoda ewoluyjna nie okaza ly si ,e dostateznie skutezne.Rozdzia l niniejszy mia l na elu r�ownie_z wy lonienie konkretnego algorytmu hybry-dowego, kt�orego u_zyie w systemie klasy�kuj ,aym zapewni jego skutezne dzia lanie wpraktyznyh zastosowaniah. Wyniki przedstawione w poprzednih dw�oh rozdzia lahwskazuj ,a na algorytm hybrydowy z kodowaniem permutayjnym wyposa_zony w opera-tor krzy_zowania typu MOX lub PMX. Algorytm z kodowaniem porz ,adkowym, oparty nastrategii zah lannej, okaza l si ,e by� dosy� skutezny, jednak bardzo powoli ewoluuj ,ay {ju_z po nied lugim zasie dwie wymienione wy_zej metody wyprzedzaj ,a go.Ostatnia uwaga zwi ,azana jest z rozwa_zaniami teoretyznymi na temat przyzyn sku-



68 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...tezno�si r�o_znyh metod ewoluyjnyh. Warto zauwa_zy�, _ze algorytmy z kodowaniemporz ,adkowym i permutayjnym maj ,a podobne podstawy teoretyzne, je�sli hodzi o ana-lizy szybko�si zbie_zno�si (wyniki przedstawione w rozdziale 3.4.2 i w praah [137℄, [127℄,[99℄). Natomiast analiza oparta na poj ,eiu shematu (por. rozdzia l 3.6.1) wskazywa la,_ze algorytm z kodowaniem porz ,adkowym prawdopodobnie nie b ,edzie w stanie skuteznieewoluowa�, oraz _ze algorytm permutayjny z kodowaniem PMX i MOX powinien osi ,aga�dobre rezultaty. Por�ownanie tyh algorytm�ow z algorytmem losowym przeprowadzone wrozdziale 3.6.2 potwierdzi lo te przewidywania. Zdaniem autora, wskazuje to na wy_zsz ,au_zytezno�s� metod analizy opartyh na poj ,eiu shematu, nawet je�sli metody te musz ,aoperowa� nie�sis lymi poj ,eiami zwi ,azanymi \hipotez ,a o egie lkah".



Rozdzia l 4Adaptaja modelu poj ,eia poprzezzmian ,e j ,ezyka opisu4.1 Wst ,epWarunkiem stworzenia skuteznego algorytmu klasy�kuj ,aego jest znalezienie odpowie-dniej (tzn. w la�siwie dobranej do analizowanyh danyh) przestrzeni aproksymayjnejAS = (U; I;R; �). Wyb�or AS de�niuje j ,ezyk, jakim system informayjny b ,edzie opisywanyw ramah algorytmu klasy�kuj ,aego. Przyjmijmy, _ze rodzina R zde�niowana jest napodstawie j ,ezyka formu l zawieraj ,aego formu ly atomowe w postai deskryptor�ow ai(u) = v(dla pewnego atrybutu a 2 A oraz v 2 Va), domkni ,etego ze wzgl ,edu na operaj ,e \^" (por.wz�or 2.3, str. 21). Zbiory R 2 R odpowiadaj ,a lewym stronom regu l postai (por. r�ownie_zde�nij ,e 2.7): a1(u) = v1 ^ ::: ^ aj(u) = vj =) d(u) = vd (4.1)Metody wnioskowania indukyjnego oparte na takih zbiorah regu l najskutezniej dzia laj ,adla tyh zbior�ow danyh, w kt�oryh atrybuty przyjmuj ,a niewielk ,a (w por�ownaniu z lizb ,aobiekt�ow) lizb ,e r�o_znyh warto�si. Wynika to ze spey�ki j ,ezyka opisu danyh: lewa stronaregu ly spe lniona jest tylko dla tyh obiekt�ow, kt�oryh warto�si na ustalonyh atrybutahzgadzaj ,a si ,e dok ladnie z warto�siami zapisanymi w regule. W przypadku atrybut�ow odu_zej lizbie warto�si (tzn. jVaj � jU j, opisuj ,ayh np. wyra_zone lizbowo parametry �zy-zne obiekt�ow takie jak ih waga zy wymiary) jest ma lo prawdopodobne, _ze warunek tenb ,edzie spe lniony dla nowego obiektu. Oznaza to, _ze zbi�or regu l wygenerowany na zbiorzetreningowym mo_ze w pe lni zgadza� si ,e z obiektami treningowymi (tzn. rozpoznawa� ka_zdyz nih dok ladnie), jednak nie pasowa� do ani jednego obiektu testowego.Jak wykazuj ,a do�swiadzenia, rzezywiste zbiory danyh lepiej s ,a klasy�kowane (wpor�ownaniu z innymi metodami) przez algorytmy oparte na regu lah postai 4.1, je�slilizba warto�si atrybut�ow jest niewielka. Jednak nawet zbiory danyh o atrybutah rzezy-wistyh (tzn. o warto�siah z pewnego przedzia lu R) mog ,a by� skuteznie analizowane,o ile zostan ,a poddane pewnej wst ,epnej obr�obe prowadz ,aej do uzupe lnienia danyh onowe atrybuty dyskretne, np. odpowiadaj ,ae podzia lowi (dyskretyzaji) pewnego atry-butu rzezywistego na przedzia ly.Niniejszy rozdzia l stanowi pr�ob ,e systematyznego opisu zagadnie�n zwi ,azanyh z roz-szerzaniem j ,ezyka opisu danyh w spos�ob umo_zliwiaj ,ay tworzenie bardziej og�olnyh zbio-r�ow regu l. Problem ten, opisywany szeroko w literaturze [83℄, nie ograniza si ,e do przy-padku atrybut�ow rzezywistyh, podobne rozszerzenie j ,ezyka okazuje si ,e niezb ,edne r�ownie_z



70 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...podzas analizy relayjnyh baz danyh (patrz rozdzia l 4.4).Formalnie rozszerzenie j ,ezyka opisu danyh mo_zna zrealizowa� albo przez dodanienowyh predykat�ow do j ,ezyka, w jakim wyra_zone s ,a regu ly, albo przez zahowanie regu lw postai 4.1 z jednozesnym powi ,ekszeniem zbioru atrybut�ow. W dalszej z ,e�si prayskupimy si ,e na tym drugim podej�siu: przekszta lenie danyh w elu ih uog�olnienia b ,edziesi ,e wi ,aza lo z wprowadzeniem nowego atrybutu z warto�siami owego przekszta lenia.4.2 Dyskretyzaja warto�si rzezywistyhNarz ,edziem wykorzystywanym w elu zamiany dziedziny rzezywistej na zbi�or warto�sidyskretnyh jest dyskretyzaja warto�si rzezywistyh [94℄. Przyjmijmy, _ze tablia de-yzyjna A = (U;A; d) zawiera wy l ,aznie atrybuty rzezywiste, tzn. 8ai2A Vai = [xi; yi℄ �R.De�nija 4.1 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A z atrybutami rzezywistymi. Zbi�ori ,e� atrybutu ai de�niujemy jako dowolny i ,ag lizb rzezywistyh Cai = (i;1; :::; i;ki)spe lniaj ,ay warunek: xi = i;1 < i;2 < ::: < i;(ki�1) < i;ki = yi. Dyskretyzaj ,a tabliyA za pomo ,a zbior�ow i ,e� fCaigi=1::jAj nazywamy przyporz ,adkowanie C : R�A ! N, kt�oredla ka_zdego atrybutu ai 2 A i ka_zdej warto�si v podaje numer przedzia lu wyznazonegoprzez i ,eia, do kt�orego nale_zy v:C(v; ai) = n , v 2 [i;n; i;(n+1))Dyskretyzaja pozwala podzieli� dziedzin ,e atrybutu o warto�siah rzezywistyh napewne przedzia ly, traktowane nast ,epnie jako klasy nierozr�o_znialno�si { warto�si nale_z ,aedo jednego przedzia lu traktujemy jako to_zsame. Pozwala to na konstruowanie znaznieog�olniejszyh (i, o za tym idzie, bardziej uniwersalnyh) regu l deyzyjnyh.Z tehniznego punktu widzenia dyskretyzaja mo_ze oznaza� albo wygenerowanienowej tabliy A � , w kt�orej zamiast oryginalnyh warto�si umieszzone s ,a numery przedzia- l�ow C(v; i) (ewentualnie dodanie nowyh atrybut�ow do tabliy oryginalnej), albo odpo-wiedni ,a zmian ,e algorytmu generuj ,aego regu ly i dopuszzenie regu l postai:ai;1(u) 2 [1;ni;1 ; 1;(ni;1+1)) ^ ::: ^ ai;j(u) 2 [j;ni;j ; j;(ni;j+1)) =) d(u) = vi;dOba podej�sia s ,a r�ownowa_zne, a g l�owne kierunki bada�n nad problemami dyskretyzajiskupiaj ,a si ,e na metodah generowania optymalnyh (ze wzgl ,edu na ustalone kryteria)zbior�ow i ,e�.Rozwa_zany jest te_z podzia l zbioru warto�si Va1 � ::: � Vam na dyskretne klasy zapomo ,a i ,e� niekonieznie r�ownoleg lyh do osi wsp�o lrz ,ednyh i dotyz ,ayh wielu atry-but�ow. Rozwa_zmy w przestrzeni Rm , gdzie m = jAj, pewn ,a podprzestrze�n kowymiaru 1(hiperp laszzyzn ,e):De�nija 4.2 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A z atrybutami rzezywistymi.Hiperp laszzyzn ,a opart ,a na zbiorze m atrybut�ow nazywamy zbi�or wektor�ow warto�siatrybut�ow (v1; :::; vm) spe lniaj ,ay r�ownanie:�0 + �1v1 + :::+ �mvm = 0dla pewnego wektora parametr�ow (�0; �1; :::; �m) 2 Rm+1 .Dyskretyzaj ,a tabliy A za pomo ,a hiperp laszzyzny nazywamy przyporz ,adkowa-nie H : Rm ! f0; 1g, kt�ore dla ka_zdego wektora warto�si atrybut�ow v = (v1; :::; vm)



4.2 Dyskretyzaja warto�si rzezywistyh 71(a wi ,e w szzeg�olno�si dla ka_zdego obiektu) okre�sla, zy warto�si te le_z ,a ponad, zy podhiperp laszzyzn ,a: H(v) = � 1 gdy �0 + �1v1 + :::+ �mvm � 00 w p:p:Podobnie jak w przypadku dyskretyzaji opartej na pojedynzyh atrybutah, efektemoperaji mo_ze by� albo nowy atrybut o warto�siah f0; 1g dodany do oryginalnej tabliy,albo odpowiednie rozszerzenie u_zywanego j ,ezyka opisu regu l.||||Wa_znym problemem zwi ,azanym z dyskretyzaj ,a zmiennyh rzezywistyh jest odpowie-dni dob�or i ,e� lub hiperp laszzyzn. Czasem spos�ob dyskretyzaji mo_ze wynika� ze spey�kiproblemu: w niekt�oryh sytuajah i ,ag la dziedzina pewnego atrybutu bywa dzielona wsta ly spos�ob na przedzia ly zgodnie z obowi ,azuj ,aymi normami zy og�olnie przyj ,et ,a prak-tyk ,a badawz ,a. Cz ,e�siej jednak stosowane s ,a indywidualne metody podzia lu dotyz ,aekonkretnyh danyh [94℄, np.:� Podzia l na przedzia ly r�ownej d lugo�si (r�ownomierny) { przedzia l Vai =[xi; yi℄ dzielony jest r�ownomiernie na ustalon ,a lizb ,e k podprzedzia l�ow jednakowejd lugo�si.� Podzia l proporjonalny { przedzia l Vai = [xi; yi℄ dzielony jest na ustalon ,a lizb ,ek podprzedzia l�ow w ten spos�ob, by:jfu 2 U : ai(u) 2 [i1; i2)gj = ::: = jfu 2 U : ai(u) 2 [ik; i(k+1))gj� Podzia l nier�ownomierny { do tej grupy nale_z ,a metody, w kt�oryh do wyznazaniai ,e� u_zywa si ,e informaji o warto�siah deyzji (uzenie z nadzorem, por. np. ), jakr�ownie_z metody grupuj ,ae warto�si na podstawie wzajemnego podobie�nstwa (uzeniebez nadzoru, [26℄).Najskutezniejszy zwykle okazuje si ,e podzia l nier�ownomierny [94℄, optymalizowanyza pomo ,a miary jako�si i ,e� opartej na w lasno�siah statystyznyh i teorioinforma-yjnyh (entropia), albo np. na teorii zbior�ow przybli_zonyh (badaj ,aej zwi ,azki mi ,edzyrelaj ,a nierozr�o_znialno�si generowan ,a przez i ,eie a podzia lem zbioru na klasy deyzyjne).Zadanie znalezienia optymalnej dyskretyzaji polega na poszukiwaniu takiego zbioru (ilizby) i ,e�, by zmaksymalizowa� wybran ,a funkj ,e oeny. Problem znalezienia optymalnejdyskretyzaji jest NP-trudny [94℄.W przypadku atrybut�ow o niewielkiej lizbie r�o_znyh warto�si, opr�oz dyskretyza-ji rozwa_za si ,e r�ownie_z grupowanie warto�si w pewne podzbiory niekonieznie b ,ed ,aeprzedzia lami. Warto zauwa_zy�, _ze optymalne grupowanie jest z punktu widzenia oblize-niowego znaznie trudniejsze, ni_z wyznazanie i ,e�: o ile dla n r�o_znyh warto�si atrybutumo_zliwyh jest 2n�1 r�o_znyh sposob�ow dyskretyzaji, o tyle mo_zliwyh grupowa�n jest tyle,ile podzia l�ow zbioru n-elementowego na klasy abstrakji (wielko�s� r�owna n-tej lizbie Bella,zyli rz ,edu 2n log n).



72 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...4.3 Kombinaje liniowe istniej ,ayh atrybut�owInnym przyk ladem operaji tworz ,aej nowy atrybut na podstawie pewnego zbioru atry-but�ow o warto�siah rzezywistyh jest przedstawiona w pray [130℄ tehnika polegaj ,aana wyszukiwaniu najbardziej obieuj ,ayh kombinaji liniowyh atrybut�ow. W zale_zno�siod konkretnego zastosowania wynikiem mo_ze by� albo nowy atrybut o warto�siah rzezy-wistyh, albo atrybut poddany wst ,epnej dyskretyzaji. W pierwszym przypadku tabliarozszerzona o takie atrybuty mo_ze zosta� przeanalizowana metodami opartymi na warto�s-iah rzezywistyh (np. k-NN) lub poddana zwyk lej dyskretyzaji, w drugim przypadkumo_ze stanowi� bezpo�srednie �zr�od lo regu l deyzyjnyh. W poni_zszej de�niji skupimy si ,ena tym drugim przypadku.De�nija 4.3 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A z atrybutami rzezywistymi.Linearyzaj ,a opart ,a na podzbiorze B = fb1; :::; bmg � A atrybut�ow nazywamy przy-porz ,adkowanie L : Rm ! N ka_zdemu wektorowi v = (v1; :::; vm) warto�si atrybut�ow z Bpewnej lizby naturalnej: L(v1; :::; vm) = C(�1v1 + :::+ �mvm)dla pewnego wektora parametr�ow (�1; �2; :::; �m) 2 Rm i pewnej dyskretyzaji C opartej nazbiorze i ,e� CL = (L;1; :::; L;k+1).Przez linearyzaj ,e kanonizn ,a rozumieli b ,edziemy linearyzaj ,e opart ,a na pewnymwektorze parametr�ow (�1; �2; :::; �m) 2 Rm i dyskretyzaji zde�niowanej przez zbi�or i ,e�spe lniaj ,ay nast ,epuj ,ae warunki:8u1;u22U C(�1b1(u1) + :::+ �mbm(u1)) = C(�1b1(u2) + :::+ �mbm(u2)) )) d(u1) = d(u2)8n<k8u1;u22U �1b1(u1) + :::+ �mbm(u1) 2 [L;n; L;n+1) ^^ �1b1(u2) + :::+ �mbm(u2) 2 [L;n+1; L;n+2) ) d(u1) 6= d(u2)tzn. minimalny zbi�or i ,e� sklejaj ,ay obiekty o identyznyh warto�siah atrybutu de-yzyjnego d.Parametry linearyzaji (�1; �2; :::; �m) 2 Rm znajdowane s ,a za pomo ,a adaptayjnyh(np. ewoluyjnyh { por. rozdzia l 7.4) tehnik opartyh na miarah jako�si zbior�owatrybut�ow (w tym przypadku { jednego atrybutu w formie a�(u) = L(b1(u); :::; bm(u))).Miary takie, opisane w rozdzia lah 5.3.4 i 5.3.5, uwzgl ,edniaj ,a przewidywan ,a przydatno�s�danego atrybutu (lub grupy atrybut�ow) do budowy skuteznego algorytmu klasy�kuj ,aego(por. r�ownie_z rozdzia l 4.5.3).Linearyzaj ,e mo_zna traktowa� jako po l ,azenie tehniki dyskretyzaji i wyszukiwaniahiperp laszzyzn { jej wynikiem jest zbi�or wzajemnie r�ownoleg lyh hiperp laszzyzn dziel ,ayprzestrze�n warto�si atrybut�ow na roz l ,azne klasy o numerah 1; :::; k (rys. 4.1). Prakty-zna skutezno�s� linearyzaji kanoniznej (por. wyniki przedstawione w [130℄ i rozdziale7.4) zwi ,azana jest z tym, _ze tehnika ta optymalizuje kombinaj ,e liniow ,a atrybut�ow i jed-noze�snie dyskretyzuje tak wygenerowany atrybut o warto�siah rzezywistyh w spos�obu latwiaj ,ay wyszukiwanie silnyh regu l deyzyjnyh, np. regu l deterministyznyh postai:L(b1(u); :::; bm(u)) = i, d(u) = djdla i 2 f1; :::; kg; dj 2 Vd.W dalszyh rozdzia lah b ,edziemy rozwa_zali linearyzaje L(a1(u); :::; an(u)) obejmuj ,aewszystkie atrybuty opr�oz deyzyjnego. Szzeg�olnym przypadkiem takih linearyzaji s ,a
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Rysunek 4.1: Linearyzaja jako metoda dyskretyzaji danyh.zde�niowane wy_zej linearyzaje oparte na podzbiorah atrybut�ow: je�sli pewien atrybut ainie jest uwzgl ,edniany, wystarzy przyj ,a� �i = 0.||||Tehnik ,a zbli_zon ,a do linearyzaji jest metoda sk ladowyh g l�ownyh [72℄ [117℄ (ozn.PCA). Jest to metoda oparta na statystyznyh w lasno�siah zbioru danyh modelowane-go przez zmienn ,a losow ,a X o warto�si �sredniej r�ownej 0. Celem metody PCA jest w przy-padku wielowymiarowej przestrzeni warto�si atrybut�ow Rn znalezienie takiej podprzestrze-ni m-wymiarowej (m < n), by rzut zmiennej X (zyli zbioru danyh) na t ,e podprzestrze�nmia l mo_zliwie wysok ,a warianj ,e. Realizowane jest to za pomo ,a przekszta lenia liniowegode�niowanego za pomo ,a wektor�ow w lasnyh maierzy kowarianji E(XXT ). Znalezienietakiej podprzestrzeni oznaza redukj ,e lizby wymiar�ow przy jednozesnym zminimali-zowaniu straty informaji o obiektah. Nale_zy zaznazy�, _ze metoda ta nie wykorzystujewarto�si atrybutu deyzyjnego, redukja lizby eh nie jest wi ,e przeprowadzana podk ,atem generalizaji regu l deyzyjnyh.Wywodz ,aa si ,e z niej lokalna metoda sk ladowyh g l�ownyh [117℄ [118℄ (ozn. LPCA)jest pr�ob ,a wykorzystania tej tehniki w problemah klasy�kayjnyh. Zbi�or obiekt�owdzielony jest na klasy deyzyjne, a nast ,epnie na jeszze drobniejsze podzbiory. Ka_zdy zpodzbior�ow generuje w lasn ,a podprzestrze�n za pomo ,a metody PCA. Ka_zdy z obiekt�ow(r�ownie_z ze zbioru testowego) przypisywany jest do najbli_zszej mu podprzestrzeni, a wi ,er�ownie_z do podzbioru, przez kt�ory dana podprzestrze�n zosta la wygenerowana. Metod ,eLPCA mo_zna wi ,e traktowa� jako przyporz ,adkowanie:LPCA : Rn ! f1; :::; kggdzie k { lizba podzbior�ow. Warto�s� tego odwzorowania mo_ze by� dodana do ory-ginalnej tabliy jako nowy atrybut (podobnie jak w przypadku dyskretyzaji zy line-aryzaji). W [118℄ warto�si tej u_zywano bezpo�srednio do klasy�kaji obiekt�ow (przy-porz ,adkowanie do podzbioru numer i oznaza lo przyporz ,adkowanie do klasy deyzyjnej,



74 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...kt�orej obiekty pos lu_zy ly do wygenerowania owego podzbioru i zwi ,azanej z nim pod-przestrzeni), o prowadzi lo do bardzo dobryh wynik�ow klasy�kaji dla nowyh zbior�owobiekt�ow.4.4 Tworzenie nowyh atrybut�ow w relayjnyh bazah danyh4.4.1 Algorytmy klasy�kuj ,ae w relayjnyh bazah danyhRozwa_zmy przyk ladowy problem odkrywania wiedzy w rzezywistyh bazah danyhmedyznyh, gromadzonyh przez szpital. Dobrze skonstruowana baza szpitalna powinnamie� form ,e relayjn ,a i, poza informajami o pajentah, zawiera� dane na temat per-sonelu, urz ,adze�n, shorze�n, diagnoz i wynik�ow bada�n, sal itp. Zgodnie z paradygmatemrelayjnym [9℄ [36℄ informaje na temat pobyt�ow pajenta w szpitalu powinny by� zapisanew innej tabliy, ni_z \statyzne" dane o osobie (jak data urodzenia zy nazwisko). Dzi ,ekitemu wielokrotne hospitalizaje jednego pajenta nie powoduj ,a koniezno�si powielaniajego danyh osobowyh { o jest wa_zne ze wzgl ,edu nie tylko na oszz ,edno�s� pami ,ei ma-sowej, ale r�ownie_z ze wzgl ,edu na koniezno�s� zahowania sp�ojno�si danyh. Podobnie rzezma si ,e z wynikami bada�n { nie ma potrzeby przehowywania w tabeli, poza wynikami,r�ownie_z danyh pajenta. W systemie relayjnym tabela \wyniki bada�n" jest powi ,azanaodpowiednimi relajami z tabelami \pajeni" (ewentualnie \hospitalizaje"), jak r�ownie_z\lekarze" (wykonuj ,ay dane badanie), \sale", \sprz ,et" (u_zyty podzas badania). Typowarzezywista baza danyh (por. [18℄, [37℄) mo_ze zawiera� kilkadziesi ,at tabel powi ,azanyhr�o_znymi rodzajami relaji, tabele te mog ,a zawiera� dziesi ,atki tysi ,ey rekord�ow (obiekt�ow)opisanyh dziesi ,atkami atrybut�ow r�o_znego rodzaju (zar�owno numeryznyh, jak i symbol-iznyh; w niekt�oryh przypadkah takim atrybutem mo_ze by� np. zdj ,eie rentgenowskiew postai yfrowej).Podej�sie relayjne, jakkolwiek wygodne i powszehnie u_zywane w praktye, jest trudnedo analizy z punktu widzenia proesu odkrywania wiedzy. Wi ,ekszo�s� stosowanyh obe-nie tehnik odkrywania wiedzy opiera si ,e na analizie pojedynzyh prostok ,atnyh tabeldanyh, w kt�oryh ka_zdy obiekt opisany jest przez ustalony zbi�or eh symboliznyhlub numeryznyh. W zastosowaniah praktyznyh oznaza to koniezno�s� daleko po-suni ,etej wst ,epnej obr�obki danyh (je�sli s ,a przedstawione w postai relayjnej), najz ,e�siej\r ,eznej", opartej na wiedzy eksperta (por. [18℄, wi ,eej informaji na temat analizy rela-yjnyh baz danyh pod k ,atem odkrywania wiedzy mo_zna znale�z� w [45℄). Wraaj ,a doprzyk ladu medyznego { za l�o_zmy, _ze zale_zy nam na analizie przyzyn, dla kt�oryh pa-jeni lezeni po zawale sera tra�aj ,a powt�ornie do szpitala w i ,agu nied lugiego zasu.Podej�sie klasyzne wymaga istnienia tabliy danyh, w kt�orej obiektami s ,a pajeni,atrybutami wszelkie informaje o przyzynah pobytu w szpitalu, wynikah bada�n, leze-niu, jak r�ownie_z ehy samego pajenta (wzrost, p le� itp.). Ponadto wymaga si ,e, bytablia taka zawiera la atrybut deyzyjny, tzn. r�o_zniuj ,ay pajent�ow ze wzgl ,edu na faktpowt�ornego pobytu w szpitalu. Z ozywistyh wzgl ,ed�ow w szpitalnej bazie danyh takiej\gotowej" tabeli nie ma { interesuj ,ae informaje rozproszone s ,a pomi ,edzy wiele tabel iwi ,a_z ,ae je relaje; atrybut deyzyjny r�ownie_z nie zawsze jest wyra_zony w bazie expliite.Je_zeli baza danyh jest zorganizowana zgodnie z paradygmatem relayjnym, to tabela\pajent" zawiera jedynie informaje sta le wi ,a_z ,ae si ,e z pajentem, a wi ,e imi ,e i nazwisko,p le�, grup ,e krwi, dat ,e urodzenia itp. Je�sli nawet do takiej tabeli dodamy interesuj ,ay nasatrybut deyzyjny, wygenerowany przez eksperta na podstawie danyh z innyh tabel, totak powsta la tablia deyzyjna zawiera zbyt ma lo u_zyteznej informaji, by proes odkry-wania wiedzy m�og l przynie�s� ozekiwane rezultaty.



4.4 Tworzenie nowyh atrybut�ow w relayjnyh bazah danyh 75W og�olnym przypadku mo_zemy za lo_zy�, _ze ka_zdy problem zwi ,azany z odkrywaniemwiedzy w zbiorah danyh (zy to ukierunkowany na opis danyh, zy na skonstruowaniealgorytmu klasy�kuj ,aego) zwi ,azany jest z pewnym istniej ,aym w bazie danyh lub wyge-nerowanym przez eksperta atrybutem deyzyjnym, dotyz ,aym pewnyh obiekt�ow. Atry-but ten wprowadza podzia l tyh obiekt�ow na klasy deyzyjne, przy zym oryginalnie mo_zeznajdowa� si ,e w innej tabliy ni_z obiekty, kt�ore opisuje. Tak wi ,e w�sr�od tabli relayjnejbazy danyh istnieje pewna tablia wyr�o_zniona: ta, w kt�orej znajduj ,a si ,e obiekty b ,ed ,aeelem analizy. Post ,epowanie badaza dysponuj ,aego skuteznymi narz ,edziami do analizypojedynzyh tabli deyzyjnyh jest wi ,e nast ,epuj ,ae:1. Wyspey�kowanie problemu i okre�slenie, o jest obiektem zainteresowania { w sensiezar�owno badanej ehy (deyzji), jak i obiekt�ow, do kt�oryh owa eha si ,e odnosi.2. Je�sli w bazie danyh istnieje tabela, kt�orej rekordami s ,a interesuj ,ae nas obiekty,badaz oznaza j ,a jako tabel ,e \bazow ,a"; w przeiwnym wypadku taka tabela po-winna zosta� stworzona.3. Nast ,epnie, je�sli atrybut deyzyjny nie wyst ,epuje w tabeli \bazowej" w spos�ob jawny,badaz konstruuje taki atrybut na podstawie posiadanej wiedzy ekspert�ow i infor-maji zgromadzonyh w innyh tabelah i wi ,a_z ,ayh je relajah.4. Do tak spreparowanej tabeli \bazowej" badaz dodaje, zn�ow opieraj ,a si ,e na wiedzyekspert�ow i informajah z innyh tabli, nowe, w jego przekonaniu istotne atrybuty.5. Po zbudowaniu odpowiednio obszernej treningowej tabliy deyzyjnej badaz u_zywaznanyh mu narz ,edzi analityznyh i konstruuje algorytm klasy�kuj ,ay.6. U_zyie algorytmu klasy�kuj ,aego do rozpoznawania nowyh obiekt�ow wymaga wyge-nerowania dla nih warto�si wszystkih atrybut�ow dodanyh do \bazowej" tabeliprzez badaza. Warto zauwa_zy�, _ze z ,esto jest to niemo_zliwe ze wzgl ,edu na niepe lno�s�danyh, tak wi ,e u_zywane przez badaza metody powinny by� odporne na brakuj ,aewarto�si atrybut�ow zar�owno w fazie nauki, jak i klasy�kaji nowyh przypadk�ow.Celem bada�n opisanyh w niniejszym rozdziale jest automatyzaja punktu 4 i 5 powy_z-szego zestawienia. Adaptayjny system klasy�kuj ,ay powinien automatyznie rozszerza�j ,ezyk opisu obiekt�ow poprzez dodanie do tabeli \bazowej" nowyh atrybut�ow, opartyhna danyh pohodz ,ayh z innyh tabel, w tym r�ownie_z atrybut�ow agreguj ,ayh w jed-nej warto�si informaj ,e pohodz ,a ,a z wielu rekord�ow (np. przez sumowanie, wyi ,aganie�sredniej itp.). Pr�oba praktyznego wykorzystania opisanej metodologii przedstawiona jestw rozdziale 7.3.4.4.2 Relayjne systemy informayjneAby powy_zsze rozwa_zania sformalizowa� w j ,ezyku teorii zbior�ow przybli_zonyh, wpro-wad�zmy nast ,epuj ,ae poj ,eie:De�nija 4.4 Relayjnym systemem informayjnym b ,edziemy nazywa� tr�ojk ,e S =(A;R; A 0 ), gdzie:A { rodzina system�ow informayjnyh: A = fA 0 ; A 1 ; A 2 ; :::; A kg, gdzie A i = (Ui; Ai)dla i � 1, oraz A 0 = (U0; A0; d).R - zbi�or relaji na obiektah system�ow informayjnyh: R = frij � Ui�Uj : A i ; A j 2Ag; zak ladamy, _ze R zawiera relaje identyzno�siowe rii = f(u; u) : u 2 Uig.A 0 - wyr�o_zniona tablia deyzyjna, A 0 2 A:
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Rysunek 4.2: Relayjny system informayjny i jego podzbi�or treningowy.Z punktu widzenia relayjnej teorii baz danyh zbi�or A odpowiada zbiorowi tabli,natomiast rij odpowiada relajom mi ,edzy tabliami (zde�niowanymi za pomo ,a powi ,aza�nkluzy lub tabli po�srednih). Kluze i kluze obe, jako kolumny nie nios ,ae istotnyh in-formaji poza de�niowaniem powi ,aza�n, mog ,a zosta� pomini ,ete. A 0 jest wyr�o_znion ,a tabli ,adeyzyjn ,a (tzn. zawieraj ,a ,a atrybut deyzyjny d). Rekordy tabliy A 0 s ,a podstawowymiobiektami, na kt�ore nakierowany jest proes analizy.Podobnie jak w przypadku poj ,eia systemu informayjnego (por. rozdzia l 2.1.1) zak la-damy, _ze zbiory obiekt�ow U0; U1; :::; Uk s ,a sko�nzone. Zbiory te traktowane s ,a jako przestrze-nie wszystkih obiekt�ow, z jakimi system klasy�kuj ,ay mo_ze mie� do zynienia { zak ladamy,_ze zar�owno zbi�or treningowy, jak i zbi�or obiekt�ow testowyh losowane s ,a z U0; U1; :::; Uk.Konkretnie, nieh U tr0 � U0 b ,edzie podzbiorem treningowym zbioru obiekt�ow \bazowej"tabliy A 0 . Za l�o_zmy, _ze r01 jest niepust ,a relaj ,a wi ,a_z ,a ,a obiekty z U0 i U1, w�owzas przezU tr1 � U1 oznazamy obraz zbioru U tr0 . W podobny spos�ob kolejno de�niujemy pozosta lezbiory U tri (por. rysunek 4.2).Formalnie:De�nija 4.5 Przez treningowy relayjny system informayjny systemu S gene-rowany przez podzbi�or U tr0 � U0 rozumieli b ,edziemy system Str = (Atr;Rtr; A tr0 ) taki,_ze: Atr = fA tr0 ; A tr1 ; A tr2 ; :::; A trk g, gdzie A tri = (U tri ; Ai) dla i � 1, oraz A tr0 = (U tr0 ; A0; d).Rtr = frij jUtri �Utrj g.Zbiory U tri dla i > 0 zde�niowane s ,a poprzez warunek:U tri = �u 2 Ui : 9j v 2 U trj ^ (v; u) 2 rji	Narz ,edzia system�ow obs lugi bazy danyh (np. j ,ezyk SQL) daj ,a u_zytkownikowi mo_zli-wo�s� wi ,azania z obiektami tabliy \bazowej" informaji pohodz ,ayh z innyh tabel.Za l�o_zmy, _ze dysponujemy pewnym zbiorem TS operaji przekszta laj ,ayh dan ,a tabli ,edeyzyjn ,a A w inn ,a tabli ,e A 0 = t(A ), t 2 TS , rozszerzon ,a w stosunku do oryginalnej opewne dodatkowe atrybuty:



4.4 Tworzenie nowyh atrybut�ow w relayjnyh bazah danyh 77De�nija 4.6 M�owimy, _ze tablia deyzyjna B jest tabli ,a indukowan ,a przez relayjnysystem informayjny S = (A;R; A 0) za pomo ,a zbioru operaji TS, je�sli:9t1;t2;:::;tn2TS : B = t1(t2(:::tn(A 0 )):::) (4.2)Zbi�or dopuszzalnyh operaji w praktye musi zosta� okre�slony przez eksperta napodstawie mo_zliwo�si tehniznyh systemu obs luguj ,aego baz ,e danyh, wiedzy na tematrelaji w danej bazie i, w pewnym stopniu, wiedzy na temat problemu. Na potrzebyniniejszej pray przyjmijmy nast ,epuj ,ae ogranizenia na posta� dopuszzalnyh operaji:De�nija 4.7 Nieh B = (U;B; d). Zbi�or TS dopuszzalnyh operaji na tabliy de-yzyjnej B i relayjnym systemie informayjnym S zawiera operaje rozszerzaj ,ae tabli ,eB o nowy atrybut a wygenerowany na podstawie S, tzn. je�sli t 2 TS, to:t(B ) = t((U;B; d)) = (U;B [ fag; d) (4.3)gdzie a jest zde�niowany na jeden z poni_zszyh sposob�ow:1. a(u) = a(u0), gdzie a 2 Ai dla A i 2 A oraz (u; u0) 2 r0i, przy zym r0i oznazarelaj ,e typu 1:1 lub n:1 (innymi s lowy r0i jest funkj ,a).2. a(u) = F (fa(u0)gu02r0i(u)), gdzie a 2 Ai dla A i 2 A a F 2 F jest funkj ,a agreguj ,a ,a(np. sum ,a, �sredni ,a arytmetyzn ,a, minimum, maksimum, lizb ,a pustyh warto�si,lizb ,a warto�si spe lniaj ,ayh okre�slone warunki itp.), dzia laj ,a ,a na obiektah Ui inale_z ,a ,a do pewnej rodziny dopuszzalnyh funkji agreguj ,ayh F , natomi-ast r0i jest dowoln ,a niepust ,a relaj ,a. Zak ladamy, _ze F zawiera r�ownie_z operaj ,eidentyzno�siow ,a FId(fxg) = x.3. a(u) = F1(fF2(:::fFk(fak(uk)guk2r(k�1)k(uk�1))guk�12r(k�2)(k�1)(uk�2):::)gu12r01(u)),gdzie ak 2 Ak dla pewnego A k a F1; :::; Fk 2 F jest zbiorem funkji agreguj ,ayh(por. wy_zej) oraz istnieje i ,ag tabli A 1 ; :::A k 2 A taki, _ze relaje r01, r12, ... r(k�1)ks ,a niepuste, przy zym dla pewnej lizby naturalnej K mamy k � K dla dowolnejoperaji ze zbioru TS (lizb ,e K nazywamy rz ,edem zbioru dopuszzalnyh operajiTS).4. a(u) = G(b1(u); :::; bn(u)), gdzie b1; :::bn 2 B a G jest dowoln ,a funkj ,a wybran ,a zpewnej klasy dopuszzalnyh funkji G (np. kombinaji liniowyh), dzia laj ,a ,a nawarto�siah atrybut�ow. Latwo zauwa_zy�, _ze operaje typu 1 i 2 to przypadki szzeg�olne operaji typu 3. Jednakze wzgl ,ed�ow praktyznyh rozpatrujemy je oddzielnie.Powr�o�my do przyk ladu medyznej relayjnej bazy danyh gromadzonyh w szpitalu.Nieh S b ,edzie relayjnym systemem informayjnym opartym na tej bazie. Za l�o_zmy,_ze tabela \pajent" zosta la na potrzeby analizy wzbogaona o zerojedynkowy atrybut de-yzyjny \powt�orny pobyt w szpitalu nied lugo po zawale sera" { wyr�o_znienie takiej w la�sniegrupy pajent�ow jest elem badaza. Tak rozszerzona tablia b ,edzie nasz ,a \bazow ,a"tabli ,a deyzyjn ,a A 0 . W pierwszym kroku analizy mo_zemy spr�obowa� skonstruowa� algo-rytm klasy�kuj ,ay na podstawie wy l ,aznie tabliy A 0 , jednak z du_zym prawdopodobie�n-stwem tak stworzony algorytm b ,edzie mia l nisk ,a jako�s�. Nast ,epnie tablia A 0 powinnaby� rozszerzana o nowe atrybuty, potenjalnie u_zytezne z punktu widzenia elu analizy,tworz ,a i ,ag kolejnyh rozszerze�n B 1 , B 2 , ..., B k , gdzie B i s ,a tabliami indukowanymi zS = (A;R; A 0). Za l�o_zmy, _ze baza danyh zawiera tabli ,e \informaje o regionah", w



78 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...kt�orej zawarte s ,a m.in. informaje o stopniu zaniezyszzenia powietrza w r�o_znyh miejs-ah. Tablia ta po l ,azona jest z tabli ,a \pajent" relaj ,a przyporz ,adkowuj ,a ,a pajentado jego miejsa zamieszkania. W tym przypadku mo_zemy doda� do tabliy \pajent"potenjalnie u_zytezny atrybut \stopie�n zaniezyszzenia powietrza w miejsu zamieszka-nia" { jest to przyk lad operaji rozszerzaj ,aej typu 1 (oznazmy wynik tej operaji jakoB 1 ). Za l�o_zmy z kolei, _ze dysponujemy w bazie danyh tabli ,a \analiza krwi" z atrybutem\zawarto�s� holesterolu" { w tym przypadku mo_zemy rozszerzy� tabli ,e B 1 o atrybut\maksymalna zawarto�s� holesterolu w krwi zaobserwowana w i ,agu ostatniego roku",o stanowi rozszerzenie typu 2 (gdy_z wymaga przeanalizowania wielu wynik�ow bada�npajenta i znalezienia warto�si maksymalnej); w ten spos�ob powstaje kolejna tabliaB 2 . W bazie danyh mo_ze si ,e te_z znale�z� tablia \lekarze", powi ,azana z pajentem zapo�srednitwem tabliy \wykonane badania"; daje nam to mo_zliwo�s� rozszerzenia tabliyB 2 o binarny atrybut \zy dany pajent by l kiedykolwiek badany przez doktora Kowal-skiego?" (rozszerzenie typu 3).  Latwo zauwa_zy�, _ze nawet w niewielkiej relayjnej baziedanyh lizba mo_zliwyh do wygenerowania nowyh atrybut�ow jest bardzo du_za. Nale_zyprzy tym podkre�sli�, _ze naszym elem jest automatyzne szukanie naju_zytezniejszyhrozszerze�n, a wi ,e nie opartyh na wiedzy eksperta na temat potenjalnyh zwi ,azk�owinformaji z bazy danyh z atrybutem deyzyjnym.Poniewa_z z lo_zenie operaji z TS (tzn. operaji dodawania atrybutu do systemu infor-mayjnego) jest { z dok ladno�si ,a do r�ownowa_zno�si (oznazanej przez \�", por. de�nija2.8) {  l ,azne i przemienne, mo_zemy zde�niowa� nast ,epuj ,ae poj ,eie:De�nija 4.8 Jako indukyjne domkni ,eie B � relayjnego systemu informayjnego Sb ,edziemy rozumieli najmniejsz ,a ze wzgl ,edu na lizb ,e atrybut�ow tabli ,e deyzyjn ,a B � =(U;B�; d) tak ,a, _ze dla ka_zdej tabliy B = (U;B; d) indukowanej z S istnieje B 1 = (U;B1; d)taka, _ze B � B 1 oraz B1 � B�.De�nija 4.9 Indukyjnym domkni ,eiem tabliy deyzyjnej A = (U;A; d) nazy-wamy indukyjne domkni ,eie pewnego relayjnego systemu informayjnego SA = (fA g;fr00g; A ) zawieraj ,aego tylko tabli ,e A i relaj ,e identyzno�siow ,a r00 = f(u; u) : u 2 Ug.Powy_zsza de�nija jest poprawna pod warunkiem, _ze B � ma sko�nzon ,a lizb ,e atry-but�ow (tylko w�owzas jest to tablia deyzyjna zgodna z de�nij ,a 2.3). Nale_zy wi ,eudowodni� nast ,epuj ,ay fakt:Fakt 4.1 Zbi�or r�o_znyh (nier�ownowa_znyh) atrybut�ow nale_z ,ayh do dowolnyh tabli in-dukowanyh z relayjnego systemu informayjnego S jest sko�nzony.Dow�od: Zgodnie z de�nij ,a 4.6 i 4.7 wszystkie tablie deyzyjne indukowane z Smaj ,a ten sam zbi�or obiekt�ow U , o tablia A 0 . Z de�niji 2.2 wynika, _ze zbi�or U jestzbiorem sko�nzonym. Sko�nzona jest wi ,e lizba relaji r�ownowa_zno�si na zbiorze U(mo_zna j ,a od g�ory oszaowa� przez lizb ,e wszystkih relaji na U , tzn. przez 2jU j2). Aponiewa_z atrybut�ow nier�ownowa_znyh nie mo_ze by� wi ,eej, ni_z relaji nierozr�o_znialno�siIND(fag), wi ,e w szzeg�olno�si takih atrybut�ow jest mniej, ni_z wszystkih mo_zliwyhrelaji r�ownowa_zno�si na U , zyli sko�nzenie wiele. 2Tablia B � zawiera a l ,a informaj ,e, jaka mo_ze zosta� wyprowadzona z systemu rela-yjnego S przy danym zbiorze dopuszzalnyh operaji { dla dowolnego atrybutu a wyge-nerowanego za pomo ,a dowolnej dopuszzalnej operaji istnieje w B � atrybut z nim r�owno-wa_zny.



4.5 Zmiana j ,ezyka opisu a przestrzenie aproksymayjne 794.5 Zmiana j ,ezyka opisu a przestrzenie aproksymayjne4.5.1 De�niowanie nowyh eh { posta� og�olnaW rozdzia lah 4.2, 4.3 i 4.4 zaprezentowano r�o_zne metody poprawy jako�si klasy-�kaji poprzez adaptaj ,e (poszerzenie) j ,ezyka opisu danyh. W przypadku tehnik dyskre-tyzaji warto�si rzezywistyh zmiana j ,ezyka polega na skonstruowaniu pewnej funkjiC : R � N ! N umo_zliwiaj ,aej sklejenie warto�si atrybut�ow w przedzia ly, o umo_zliwiagenerowanie bardziej og�olnyh regu l deyzyjnyh. Podobny jest el dyskretyzaji za po-mo ,a hiperp laszzyzn, zyli dodawania do tabliy deyzyjnej atrybutu generowanego przezfunkj ,e H : Rn ! f0; 1g, a tak_ze pokrewnej tehniki wykorzystuj ,aej warto�si kombi-naji liniowej atrybut�ow i wygenerowanego na tyh warto�siah zbioru i ,e�. W przy-padku analizy relayjnyh system�ow informayjnyh rozszerzenie j ,ezyka opisu ma na eluuwzgl ,ednienie informaji przehowywanyh w innyh tabliah i wi ,a_z ,ayh je relajah.Ten ostatni przypadek, sformalizowany w de�niji 4.7, jest najbardziej og�olny:Fakt 4.2 Rozwa_zmy dowoln ,a tabli ,e deyzyjn ,a A i zawieraj ,ay j ,a relayjny system in-formayjny SA (patrz def. 4.9). Nieh A 0 = (U;A [ fag; d) b ,edzie tabli ,a deyzyjn ,a Arozszerzon ,a o nowy atrybut a odpowiadaj ,ay dowolnej dyskretyzaji C ustalonego atrybutuai lub podzia lowi za pomo ,a dowolnej hiperp laszzyzny H lub linearyzaji L. W�owzasistnieje taki zbi�or operaji TS (postai zgodnej z de�nij ,a 4.7) i taka tablia deyzyjna Bindukowana przez SA za pomo ,a TS, _ze A 0 = B .Dow�od: Oznazmy n = jAj. Nieh rodzina G funkji dopuszzalnyh nale_z ,ayh doTS (por. punkt 4 de�niji 4.7) b ,edzie nast ,epuj ,aej postai:G = fG : Rn ! N : (9i�n; 1<2<:::<k G(v1; :::; vn) = j , vi 2 [j ; j+1)) __�9�0;�1;:::;�n2R G(v1; :::; vn) = � 1 gdy �0 + �1v1 + :::+ �nvn � 00 w p:p: �__�9�01;:::;�0n2R; 01<02<:::<0k G(v1; :::; vn) = j , �01v1 + :::+ �0nvn 2 [0j ; 0j+1)�o(4.4)Rozwa_zmy przypadek funkji C(ai(u); i) generuj ,aej dyskretyzaj ,e atrybutu ai 2 Aza pomo ,a zbioru i ,e� Cai . Nietrudno zauwa_zy�, _ze dla ustalonego i mamy C(�; i) 2G, gdy_z pierwszy sk ladnik sumy ze wzoru 4.4 pokrywa si ,e z de�nij ,a dyskretyzaji 4.1.Podobnie funkja H(a1(u); :::; an(u)) dziel ,aa przestrze�n warto�si atrybut�ow za pomo ,ahiperp laszzyzny, jak te_z linearyzaja L(a1(u); :::; an(u)) oparta na parametrah �01; :::; �0ni i ,eiah 01; :::; 0k, r�ownie_z nale_z ,a do G. A wi ,e zbi�or dopuszzalnyh operaji TS zawierafunkje C, H i L, a wi ,e w�sr�od tabli indukowanyh z SA znajduje si ,e r�ownie_z tablia A 0 .2W dalszej z ,e�si rozdzia lu ogranizymy si ,e w rozwa_zaniah do przypadku najbardziejog�olnego. Wszelkie wyniki prawdziwe dla indukyjnego domkni ,eia relayjnego systemuinformayjnego s ,a na moy powy_zszego faktu prawdziwe r�ownie_z dla przypadku poje-dynzej tabliy deyzyjnej poddanej dyskretyzaji lub podzia lowi za pomo ,a hiperp lasz-zyzn lub linearyzaji.



80 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...4.5.2 W la�siwo�si indukyjnego domkni ,eiaNieh dany b ,edzie relayjny system informayjny S = (A;R; A 0). Rozwa_zmy induk-yjne domkni ,eie B � systemu S. Warto zauwa_zy�, _ze operaja indukyjnego domkni ,eia,niezale_znie od rodziny dopuszzalnyh operaji na podstawie kt�oryh zosta lo ono wygene-rowane, nie wnosi _zadnej nowej informaji, na kt�orej mo_zna by oprze� wnioskowanie:Fakt 4.3 Je�sli w tabliy A 0 dwa obiekty u1; u2 2 U0 maj ,a identyzne warto�si atrybut�ow (aw przypadku relayjnym { s ,a ponadto w relaji z tymi samymi lub identyznymi obiektamilub zbiorami obiekt�ow z innyh tabli, bezpo�srednio lub po�srednio), w�owzas::9a2B� a(u1) 6= a(u2)W szzeg�olno�si nie istnieje regu la deyzyjna oparta na B � pasuj ,aa do obiektu u1, aniepasuj ,aa do u2.Dow�od: Rozwa_zmy ztery mo_zliwe sposoby wygenerowania a, opisane w de�niji 4.7.W przypadku 1. nowy atrybut a oparty jest na pewnym atrybuie z innej tabliy, powi ,azanejz A 0 relaj ,a; skoro jednak z za lo_zenia obiekty u1 i u2 s ,a w relaji z tymi samymi (lubidentyznymi) obiektami w innyh tabliah, wi ,e a(u1) = a(u2). Podobnie w punkie 2.i 3. { warto�si funkji agreguj ,ayh na identyznyh zbiorah obiekt�ow s ,a identyzne. Wprzypadku 4. nale_zy wzi ,a� pod uwag ,e fakt, _ze zar�owno atrybuty oryginalne ze zbioru A0,jak i atrybuty dodane do A 0 w wyniku rozwa_zanyh powy_zej operaji maj ,a na obiektahu1 i u2 te same warto�si. A poniewa_z atrybuty a dodawane do tabliy w wyniku operajitypu 4. s ,a funkjami warto�si atrybut�ow obenyh w tabliy przed dodaniem a, wi ,e ihwarto�si na u1 i u2 r�ownie_z s ,a identyzne. 2W przypadku pojedynzej tabliy deyzyjnej A fakt ten mo_zna te_z zapisa� nast ,epuj ,ao:IND(B�) � IND(A)Operaje prowadz ,ae do powstania indukyjnego domkni ,eia B � nie prowadz ,a wi ,edo powi ,ekszenia naszej wiedzy o tabliy deyzyjnej o jakiekolwiek informaje nieobene(w jakiej�s formie) w danyh oryginalnyh. Operaje te s lu_z ,a jedynie do zmiany j ,ezykaopisu tyh danyh w taki spos�ob, by umo_zliwi� konstruowanie uog�olnie�n tworzonyh regu ldeyzyjnyh (jak w przypadku dyskretyzaji warto�si atrybut�ow rzezywistyh), lub te_z wog�ole umo_zliwi� tworzenie tyh regu l (jak w przypadku analizy relayjnej bazy danyh).Zauwa_zmy, _ze:Lemat 4.4 Je�sli zbi�or atrybut�ow R jest reduktem deyzyjnym dowolnej tabliy deyzyjnejB indukowanej z S, to R jest nadreduktem deyzyjnym indukyjnego domkni ,eia B � rela-yjnego systemu informayjnego S.Dow�od: Poniewa_z z de�niji B � B�, wi ,e R � B�. Skoro za�s R wystarzy dorozr�o_znienia obiekt�ow ze zbioru U , a tablie deyzyjne B i B � maj ,a ten sam zbi�or obiekt�owi atrybut deyzyjny, to R jest nadreduktem B � . 2Z powy_zszego lematu wynika obserwaja, _ze nie jest koniezne analizowanie a lej tab-liy B � , aby wygenerowa� poprawny algorytm klasy�kuj ,ay. Taka analiza zwykle nie jestmo_zliwa ze wzgl ,edu na rozmiary B � (por. przyk lad poni_zej). Jednak znalezienie reduktu



4.5 Zmiana j ,ezyka opisu a przestrzenie aproksymayjne 81na dowolnej tabliy indukowanej (a wi ,e dowolnej podtabliy indukyjnego domkni ,eiaB � ) oznaza znalezienie nadreduktu na B � , a wi ,e r�ownie_z mo_zliwo�s� wygenerowaniapoprawnego zbioru regu l deyzyjnyh.Z drugiej strony, im wi ,eksze fragmenty B � analizujemy, tym wi ,eksz ,a mamy szans ,eznalezienia reduktu o wysokiej jako�si (por. rozdzia l 5), a wi ,e generuj ,aego regu ly nietylko poprawne, ale r�ownie_z og�olne.Przyk lad 4.1 Oszaujmy wielko�s� indukyjnego domkni ,eia prostego systemu informa-yjnego A = (U;A; d), gdzie jU j = 100, jAj = 3, natomiast lizba warto�si poszzeg�olnyhatrybut�ow wynosi jVa1 j = 30, jVa2 j = 2, jVa3 j = 5. Za l�o_zmy, _ze jedyn ,a dopuszzaln ,aoperaj ,a jest dyskretyzaja poszzeg�olnyh atrybut�ow.Zauwa_zmy, _ze lizba mo_zliwyh r�o_znyh dyskretyzaji zbioru n warto�si lizbowyhwynosi 2n�1 (wlizaj ,a dyskretyzaje trywialne). Indukyjne domkni ,eie B � systemu in-formayjnego A b ,edzie si ,e wi ,e sk lada lo z lizby atrybut�ow, kt�or ,a mo_zna oszaowa� jako:229 � jB�j � 3 + 229 + 2 + 24; zyli jB�j � 108Na sum ,e po prawej stronie nier�owno�si sk ladaj ,a si ,e trzy atrybuty oryginalne, oraz trzygrupy atrybut�ow odpowiadaj ,ayh r�o_znym ih dyskretyzajom. Wielko�si te s ,a zawy_zoneze wzgl ,edu na wyst ,epuj ,ae atrybuty r�ownowa_zne (np. odpowiadaj ,ae dyskretyzajom try-wialnym). Jednoze�snie jB�j mo_zna oszaowa� z do lu przez lizb ,e r�o_znyh dyskretyzajiatrybutu a1, przy zym dwie r�o_zne dyskretyzaje zawsze generuj ,a nier�ownowa_zne atrybuty.Przyk lad ten pokazuje, _ze nawet niewielki system informayjny mo_ze mie� ogromne (zewzgl ,edu na lizb ,e atrybut�ow) indukyjne domkni ,eie.4.5.3 Opis indukyjnego domkni ,eia za pomo ,a sparametryzowanyhprzestrzeni aproksymayjnyhZadaniem systemu klasy�kuj ,aego jest dopasowanie do istniej ,aego zbioru danyhuz ,ayh takiej przestrzeni aproksymayjnej AS, by oparty na niej algorytm klasy�kuj ,ayzapewnia l mo_zliwie wysok ,a jako�s� klasy�kaji obiekt�ow nieznanyh. Rozszerzenie j ,ezykaopisu danyh przez dodanie do tabliy deyzyjnej nowego atrybutu jest operaj ,a umo_zli-wiaj ,a ,a uwzgl ,ednienie wi ,ekszej lizby mo_zliwo�si w proesie poszukiwania optymalnejprzestrzeni aproksymayjnej.Za l�o_zmy, _ze dla tabliy deyzyjnej A rozwa_zamy sparametryzowan ,a przestrze�n aproksy-mayjn ,a AS�, gdzie � 2 � = P(A) jest parametrem odpowiadaj ,aym pewnemu podzbio-rowi atrybut�ow. Nieh przestrze�n AS� zde�niowana b ,edzie jak w przyk ladzie 2.1 (podzia lzbioru U na klasy abstrakji relaji nierozr�o_znialno�si IND(�) dla pewnego podzbioruatrybut�ow � � A). Je_zeli teraz rozszerzymy opis obiekt�ow z U o nowy atrybut a zde�nio-wany np. jako pewna dyskretyzaja atrybutu a1 2 A, w�owzas powstanie nowa sparame-tryzowana przestrze�n aproksymayjna, kt�orej zbi�or parametr�ow �1 = P(A [ fag) jestwi ,ekszy ni_z �. Wi ,ekszy zbi�or parametr�ow oznaza mo_zliwo�s� znalezienia takiego �̂ 2 �1,_ze jako�s� algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na przestrzeni AS�̂ jest wi ,eksza, ni_z opartegona AS� dla dowolnego � 2 �.Nieh dany b ,edzie relayjny system informayjny S (w przypadku pojedynzej tabli-y deyzyjnej A nieh S = SA , por. de�nija 4.9), oraz zbi�or dopuszzalnyh operaji.Najog�olniejsz ,a mo_zliw ,a parametryzaj ,a przestrzeni aproksymayjnej uwzgl ,edniaj ,a ,a do-dawanie nowyh atrybut�ow jest: �P = P(B�) (4.5)



82 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...gdzie B� jest zbiorem atrybut�ow domkni ,eia indukyjnego B � relayjnego systemu infor-mayjnego S. Parametr � 2 �P okre�sla, kt�ore atrybuty spo�sr�od wszystkih mo_zliwyhzosta ly dodane do oryginalnej tabliy, tzn. jaka tablia indukowana z S zosta la u_zytado wygenerowania algorytmu klasy�kuj ,aego. Zbi�or �P jest sko�nzony, bo indukyjnedomkni ,eie B � jest zawsze sko�nzone (por. fakt 4.1).Przyk lad 4.2 Rozwa_zmy tabli ,e A z przyk ladu 4.1 i jej indukyjne domkni ,eie B � . Nieh�P = P(B�). Zde�niujmy przestrze�n aproksymayjn ,a AS� dla � 2 �P zgodnie z przyk ladem2.1. Wyb�or konkretnej warto�si � oznaza ustalenie, kt�ore atrybuty ze zbioru wszystkihmo_zliwyh atrybut�ow, o kt�ore A mo_ze by� rozszerzona, maj ,a zosta� u_zyte do wygenerowaniaalgorytmu klasy�kuj ,aego.Warto zauwa_zy�, _ze j�P j � 2108 (por. przyk lad 4.1), o wykluza mo_zliwo�s� przeszuka-nia a lego zbioru �P w elu wybrania optymalnego parametru �.Zadanie znalezienia optymalnego algorytmu klasy�kuj ,aego sprowadza si ,e wi ,e dozadania optymalizaji pewnej funkji na przestrzeni parametr�ow �. T ,a funkj ,a jest spo-dziewana jako�s� algorytmu na zbiorze danyh testowyh { zak ladamy, _ze mamy ustalon ,ametod ,e szaowania tej jako�si, jak r�ownie_z metod ,e przekszta lania przestrzeni aproksy-mayjnej AS� na algorytm klasy�kuj ,ay, na przyk lad wed lug wzoru 2.4.Parametryzaja przestrzeni aproksymayjnyh za pomo ,a zbioru parametr�ow �P okre�s-la jedynie, kt�ore atrybuty spo�sr�od istniej ,ayh w systemie deyzyjnym lub do niego do-danyh b ,ed ,a u_zyte przez algorytm klasy�kuj ,ay. Przyk lady 2.3 i 2.4 pokazuj ,a, _ze istotn ,arol ,e w tworzeniu algorytmu klasy�kuj ,aego mog ,a te_z odgrywa� inne parametry, jak np.metryka, wed lug kt�orej lizymy odleg lo�si w algorytmie k-NN, zy parametr � z przyk ladu2.3. Og�olnie, przestrze�n parametr�ow mo_ze mie� posta�:� = �P � �0gdzie �P { zbi�or atrybut�ow, na kt�orym opiera� si ,e b ,edzie algorytm klasy�kuj ,ay, �0 {zbi�or warto�si pozosta lyh parametr�ow.W praktye wielko�s� przestrzeni � wymusza stosowanie algorytm�ow przybli_zonyh ioptymalizaj ,e AS� krok po kroku. Dlatego te_z z ,esto przestrze�n � dzielona jest na frag-menty (wymiary) odpowiadaj ,ae poszzeg�olnym etapom adaptaji.Przyk lad 4.3 Rozwa_zmy nast ,epuj ,ay shemat konstrukji algorytmu klasy�kuj ,aego napodstawie danej tabliy deyzyjnej A :1. Rozszerzamy tabli ,e A przez dodanie nowyh atrybut�ow wygenerowanyh jako pewne(zoptymalizowane wzgl ,edem pewnej miary jako�si) dyskretyzaje atrybut�ow ze zbioruA. Nieh B { tablia deyzyjna z nowym zbiorem atrybut�ow B.2. Lizymy redukt B0 tabliy deyzyjnej B .3. Generujemy algorytm klasy�kuj ,ay jako zbi�or regu l wyznazonyh na zbiorze U przezredukt B0.Kroki 1 i 2 powy_zszego shematu formalnie dotyz ,a operaji tego samego typu: oba oz-nazaj ,a wyb�or pewnego podzbioru atrybut�ow indukyjnego domkni ,eia B � tabliy A . Wyni-kiem jest ustalenie pewnego parametru � 2 �P przestrzeni aproksymayjnej AS�, na pod-stawie kt�orej w kroku 3 powstaje algorytm klasy�kuj ,ay. Jednak w praktye wygodniej jestopisywa� ten proes jako szukanie dw�oh parametr�ow B i B0 ze wzgl ,edu na r�o_zni ,e �srodk�owu_zywanyh do ih optymalizaji:
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� = f(B;B0) : B � B�; B0 � Bg � �P � �PPierwszy z tyh parametr�ow, zyli zbi�or atrybut�ow (r�ownie_z nowyh) B, generowany jestpoprzez skonstruowanie i dodanie nowyh atrybut�ow do ih oryginalnego zestawu (por. al-gorytm w rozdziale 7.3.2). Znalezienie drugiego parametru wymaga znajomo�si B, gdy_zB0 � B. Poniewa_z jednak zbi�or B jest stosunkowo niewielki (w por�ownaniu z induk-yjnym domkni ,eiem B�), konstrukja B0 mo_ze polega� na badaniu podzbior�ow zbioru B,wyspey�kowanego w jawny spos�ob (por. algorytm w rozdziale 7.2). Tak wi ,e oba parame-try wymagaj ,a innyh metod algorytmiznyh, wygodnie wi ,e jest opisywa� przeszukiwanieprzestrzeni � jako proes dwustopniowy.Przyk ladowym metodom oeny poszzeg�olnyh parametr�ow (zbior�ow atrybut�ow, wtym r�ownie_z atrybut�ow nowyh, pohodz ,ayh z B�) po�swi ,eony jest rozdzia l 5.
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Rozdzia l 5Miary jako�si zbior�ow atrybut�ow5.1 Wst ,epZadanie stworzenia algorytmu klasy�kuj ,aego to zadanie budowy modelu danyh napodstawie niepewnej i niepe lnej wiedzy, jak ,a mamy na temat badanego uniwersum. Teoriazbior�ow przybli_zonyh dostarza skuteznego narz ,edzia do opisu danyh przy niepe lnejinformaji, jakim jest poj ,eie dolnej i g�ornej aproksymaji zbioru oraz poj ,eie reduktu (por.rozdzia l 2.1.1). Model danyh reprezentowany jest, w ramah praktyznyh rozwi ,aza�nanalizowanyh w niniejszej rozprawie, przez przestrze�n aproksymayjn ,a ASB = (U; I;R; �)opart ,a na podzbiorze atrybut�ow (redukie) B � A:I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = �(X1;X2)gdzie X1;X2 � U , a � jest funkj ,a przybli_zonego zawierania (patrz przyk lad 2.1, str. 21).Jest to przestrze�n aproksymayjna opisuj ,aa zbi�or obiekt�ow treningowyh za pomo ,awarto�si atrybut�ow whodz ,ayh w sk lad reduktu B. Opis ten dokonywany jest poprzezwskazanie, kt�ore elementy rodziny R (w powy_zszym przyk ladzie { klasy nierozr�o_znialno�siobiekt�ow wzgl ,edemB) ze zbioru treningowego nale_z ,a do kt�orej z klas deyzyjnyhD1; :::;Dk{ wskazanie to realizowane jest przez funkj ,e % zde�niowan ,a na podstawie funkji � (wz�or2.5). Wskazanie to przyjmuje form ,e regu l deyzyjnyh, tote_z zbi�or R odpowiada zbiorowiregu l (zbi�or R 2 R to zbi�or obiekt�ow spe lniaj ,ayh lew ,a stron ,e regu ly). Je�sli tablia Ajest niesprzezna, a zbi�or B jest reduktem { w�owzas dolna i g�orna aproksymaja klasdeyzyjnyh Di za pomo ,a zbior�ow z rodziny R s ,a sobie r�owne. W przypadku, gdy B niejest reduktem w �sis lym sensie (def. 2.10), opis klas deyzyjnyh za pomo ,a przestrzeniASB staje si ,e przybli_zony.Konstrukja skuteznego systemu klasy�kuj ,aego wymaga dobrania w la�siwego para-metru � = B sparametryzowanej przestrzeni aproksymayjnej AS�. W najprostszym przy-padku zbi�or mo_zliwyh warto�si parametr�ow � pokrywa si ,e ze zbiorem redukt�ow REDA .Zadaniem systemu klasy�kuj ,aego jest znalezienie takiej przestrzeni aproksymayjnej, tzn.takiej warto�si parametru B, by jako�s� klasy�kaji na zbiorze testowym by la mo_zliwiewysoka. Na jako�s� klasy�kaji maj ,a wp lyw dwa przeiwstawne zynniki: poprawno�s�zbioru regu l R, a wi ,e mo_zliwie ma ly (najlepiej { pusty, jak w przypadku redukt�ow) zbi�orbrzegowy opisu klas deyzyjnyh, oraz og�olno�s� regu l, a wi ,e zdolno�s� klasy�kaji nowyhprzypadk�ow. Zagadnieniom zwi ,azanym z oen ,a tyh zynnik�ow, a wi ,e r�ownie_z oen ,atworzonyh przestrzeni aproksymayjnyh (o pozwala na ih optymalizaj ,e) po�swi ,eonyjest niniejszy rozdzia l.



86 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...5.2 Kryteria optymalizaji redukt�owSkonstruujemy funkj ,e  , kt�orej zadaniem b ,edzie oena reduktu B (zy szerzej: dowol-nego zbioru atrybut�ow) z punktu widzenia przewidywanej u_zytezno�si przestrzeni ASBdo klasy�kaji nowyh przypadk�ow.De�nija 5.1 Miar ,a jako�si podzbior�ow zbioru atrybut�ow A na tabliy deyzyjnej A =(U;A; d) nazywa� b ,edziemy dowoln ,a funkj ,e: (�; A ) : 2A ! [0;+1)Jak pokazuje lemat 2.1 (por. [31℄), lizb ,e redukt�ow danej tabliy deyzyjnej mo_znaoszaowa� z g�ory wielko�si ,a rosn ,a ,a wyk ladnizo wraz z mo ,a zbioru obiekt�ow. Praktykawykazuje, _ze z ,esto wielko�s� zbioru wszystkih redukt�ow danego systemu informayjnegorzezywi�sie jest bardzo du_za { tym samym du_za jest przestrze�n � { i szybkie znalezienieoptymalnego B wymaga zastosowania metod przybli_zonyh. W przypadku zastosowaniasystemu klasy�kuj ,aego opartego na ASB do klasy�kaji nowyh obiekt�ow, ostateznymkryterium oeniaj ,aym powinna by� jako�s� tej klasy�kaji. Jest ona zwykle rozumianajako wielko�s� zale_zna od lizby przypadk�ow dobrze sklasy�kowanyh w por�ownaniu z lizb ,aobiekt�ow �zle sklasy�kowanyh i w og�ole nie sklasy�kowanyh. W konkretnyh zastosowa-niah kryterium to mo_ze zosta� dopreyzowane: w niekt�oryh sytuajah jeste�smy sk lonnirazej do okre�slania przypadk�ow w ,atpliwyh jako \niesklasy�kowane" (np. w zastosowa-niah medyznyh, gdy \koszt" b l ,ednej diagnozy jest du_zo wy_zszy ni_z jej braku), za�sw innyh musimy podj ,a� deyzj ,e nawet dla bardzo niepewnyh obiekt�ow (np. podzassterowania pojazdem w zasie rzezywistym).Ozywi�sie nie jest mo_zliwe wskazanie a priori takiego zbioru regu l, kt�ore b ,ed ,a w la�siwieklasy�kowa ly obiekty testowe { gdy_z tyh obiekt�ow nie znamy. Musimy posi lkowa� si ,eheurystykami i rozwa_zaniami natury statystyznej. Przewidujemy, _ze dobr ,a klasy�kaj ,eosi ,agniemy bazuj ,a na regu lah wyhwytuj ,ayh jakie�s rzezywiste, ukryte regularno�siw danyh. Zak ladamy przy tym, _ze regularno�si te powinny by� opisywalne w postaikr�otkih regu l (zawieraj ,ayh niewiele atrybut�ow), gdy_z takie regu ly, jako dosy� og�olne,s ,a w stanie klasy�kowa� du_ze grupy obiekt�ow. Dlatego te_z przewa_znie w systemahklasy�kuj ,ayh u_zywa si ,e mo_zliwie kr�otkih redukt�ow (por. de�nija 2.7 zbioru regu ltworzonego na podstawie reduktu). Innym u_zywanym w praktye podej�siem jest ana-liza danyh w opariu o redukty dynamizne [12℄ [13℄: zak ladamy, _ze redukty stabilneze wzgl ,edu na podzbiory systemu informayjnego r�ownie_z b ,ed ,a w stanie poprawnie klasy-�kowa� obiekty ze zbioru testowego. Mo_zna r�ownie_z oenia� redukty na podstawie lizno�siwygenerowanego przez nie zbioru regu l, wykorzystuj ,a ih w lasno�si statystyzne oparte naentropii, ewentualnie na podstawie przewidywanyh wynik�ow na zbiorze testowym (miarapredykyjna).5.2.1 Redukty o minimalnej lizbie atrybut�owNajz ,e�siej spotykane podej�sie do problemu generowania regu l na podstawie redukt�owdotyzy wyszukiwania redukt�ow najkr�otszyh [121℄ [11℄. Jest to naturalne podej�sie, gdyna proes generowania regu l spojrzymy przez pryzmat zagadnienia minimalizaji funkjiboolowskih [13℄, do zego u_zywa si ,e kr�otkih implikant�ow pierwszyh (odpowiadaj ,ayhreduktom systemu informayjnego). Takie podej�sie jest ponadto zgodne z, u_zywan ,a wteorii informaji, zasad ,a minimalnego opisu (por. [82℄ oraz rozdzia l 2.3.1). W przypadkugenerowania regu l na podstawie redukt�ow g losi ona, _ze \bardziej obieuj ,ay" opis danyh



5.2 Kryteria optymalizaji redukt�ow 87otrzymamy u_zywaj ,a razej kr�otkiego reduktu, ni_z d lugiego. Regu ly takie w obydwuprzypadkah b ,ed ,a prawid lowo rozpoznawa ly obiekty, na kt�oryh system by l uzony, jed-nak w pierwszym przypadku (mniej atrybut�ow { prostszy opis) nowe obiekty, spoza zbioruuz ,aego, maj ,a wi ,eksze szanse zosta� poprawnie zaklasy�kowane. Mniejsza jest bowiemszansa, _ze obiekt nie b ,edzie pasowa l do _zadnej regu ly (mniej atrybut�ow w regule oznazar�ownie_z mniej warunk�ow, jakie musi spe lnia� obiekt, aby do niej pasowa�). Ponadto, wwypadku d lugih redukt�ow wi ,eksza jest szansa, _ze jest to \redukt przypadkowy" { zbi�orrzezywi�sie wyznazaj ,ay deyzj ,e w spos�ob jednoznazny, o wynika jednak z wielo�simo_zliwyh kombinaji warto�si na atrybutah whodz ,ayh w jego sk lad, a nie z regu-larno�si ukrytyh w danyh.W zastosowaniah praktyznyh [140℄, [16℄ autor u_zywa l nast ,epuj ,aej miary jako�sireduktu B:  len(B; A ) = jAj � jBj+ 1 (5.1)Funkja  len osi ,aga maksymaln ,a warto�s� dla reduktu najkr�otszego. Zadanie skonstruowa-nia systemu klasy�kuj ,aego mo_zna wi ,e sformu lowa� nast ,epuj ,ao: dla danej tabliy tre-ningowej A znale�z� przestrze�n ASB tak ,a, by  len(B; A ) ! max.Wyniki do�swiadze�n wskazuj ,a, _ze systemy oparte o najkr�otsze redukty rzezywi�sies ,a w stanie poradzi� sobie z poprawn ,a klasy�kaj ,a nieznanyh obiekt�ow [14℄. Niestety, zpraktyznego punktu widzenia stosowalno�s� tego podej�sia ograniza nast ,epuj ,ay fakt:Lemat 5.1 Znalezienie w danym systemie informayjnym reduktu deyzyjnego o mini-malnej lizbie atrybut�ow (ozn. REDMIN) jest problemem NP-trudnym.Dow�od: Sprowadzimy znany NP-trudny problem wyszukiwania w gra�e zbioru wierz-ho lk�ow dominuj ,ayh [57℄ do problemu REDMIN.Nieh dany b ,edzie dowolny graf G = fV;Eg, oznazmy n = jV j. Naszym zadaniem jestznalezienie w gra�e G minimalnego podzbioru wierzho lk�ow dominuj ,ayh, tzn. takiegoV 0 � V , _ze dla dowolnego vi 2 V � V 0 istnieje kraw ,ed�z (vi; vj) 2 E taka, _ze vj 2 V 0.
1

2

3

4
5

�! a1 a2 a3 a4 a5 a6 d0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 2 01 0 1 1 1 2 10 0 0 0 0 3 00 1 0 1 0 3 10 0 0 0 0 4 01 0 1 1 1 4 10 0 0 0 0 5 01 1 1 1 0 5 10 0 0 0 0 6 01 0 1 0 1 6 1
Tabela 5.1. Przyk ladowy grafG i odpowiadaj ,ay musystem informayjny A G .

Skonstruujmy tabli ,e deyzyjn ,a A G = (U;A; d), przy zym jU j = 2n + 2, jAj = n+ 1,w nast ,epuj ,ay spos�ob (por. przyk lad z tabeli 5.1):
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ai(u1) = ai(u2) = 0 dla i � nan+1(u1) = 0 an+1(u2) = 1d(u1) = 0 d(u2) = 1an+1(u2k+1) = an+1(u2k+2) = k + 1 dla k � nai(u2k+1) = 0 dla i � n; k � nd(u2k+1) = 0 dla k � nai(u2k+2) = � 1 gdy (vi; vk) 2 V _ i = k0 w p:p: dla i � n; k � nd(u2k+2) = 1 dla k � nPoka_zemy, _ze znalezienie w tabliy A G minimalnego reduktu deyzyjnego pozwala naznalezienie minimalnego zbioru wierzho lk�ow dominuj ,ayh. Zgodnie z de�nij ,a reduktujest to taki podzbi�or B � A, _ze ka_zda para obiekt�ow o r�o_znyh warto�siah deyzji jestrozr�o_zniana przez pewien atrybut z B. Zauwa_zmy, _ze an+1 jako jedyny rozr�o_znia obiektyu1 i u2, a wi ,e musi whodzi� w sk lad ka_zdego reduktu.Poka_zemy, _ze je�sli B = fai1 ; ai2 ; :::; aik ; an+1g jest reduktem, to odpowiadaj ,ay mu zbi�orwierzho lk�ow VB = fvi1 ; vi2 ; :::; vikg jest dominuj ,ay w gra�e G. Za l�o_zmy, _ze VB nie jestdominuj ,ay, tzn. istnieje vi 2 V � VB taki, _ze s ,asiadem (w sensie kraw ,edzi grafu) vi niejest _zaden wierzho lek z VB. W�owzas jednak obiekty u2i+1 i u2i+2, maj ,ae r�o_zne deyzje,nie by lyby rozr�o_znione przez _zaden atrybut z B (gdy_z aj(u2i+2) = 1 tylko wtedy, gdy vi jests ,asiadem vj), a wi ,e B nie by loby reduktem.Ponadto poka_zemy, _ze je�sli VB jest dominuj ,ay w gra�e G, to B jest reduktem lubnadreduktem. Je�sli B nie by lby reduktem, istnia laby para obiekt�ow u2i+1 i u2i+2 (kolejnyh,gdy_z inne pary rozr�o_zniane s ,a przez atrybut an+1) nie rozr�o_zniana przez atrybuty z B, awi ,e maj ,aa na wszystkih tyh atrybutah warto�si 0. W�owzas jednak wierzho lek vi nieby lby s ,asiadem _zadnego wierzho lka ze zbioru VB, o przezy za lo_zeniu.Pokazali�smy wzajemn ,a odpowiednio�s� mi ,edzy zbiorami dominuj ,aymi dowolnego grafuG a reduktami pewnej tabliy A G . Znalezienie reduktu minimalnego odpowiada w szzeg�ol-no�si znalezieniu minimalnego zbioru wierzho lk�ow dominuj ,ayh w G. Skoro problemwyszukania w gra�e zbioru wierzho lk�ow dominuj ,ayh jest NP-trudny, problem REDMINr�ownie_z jest NP-trudny. 2Lemat 5.1 w praktye wykluza istnienie szybkih algorytm�ow znajduj ,ayh reduktyminimalne dla wi ,ekszyh zbior�ow danyh. Istnieje jednak wiele tehnik aproksymayjnegowyszukiwania kr�otkih redukt�ow, jak np. opraowana przez autora ([143℄ oraz rozdzia l7.2) szybka metoda oparta na algorytmah genetyznyh.Okazuje si ,e, _ze znalezienie reduktu najd lu_zszego r�ownie_z jest problemem NP-trudnym.Fakt ten, pozornie bez znazenia praktyznego, wykorzystany zostanie w jednym z kolej-nyh rozdzia l�ow. Aby go udowodni�, skorzystamy z wyniku opublikowanego w 1990 roku(praa [25℄, patrz te_z [85℄):Fakt 5.2 [25℄ Nieh F(G) b ,edzie rodzin ,a wszystkih zbior�ow wierzho lk�ow dominuj ,ayhgrafu G (por. dow�od lematu 5.1) lokalnie minimalnyh, tzn. je�sli D 2 F(G), to _zadenpodzbi�or w la�siwy D nie jest zbiorem wierzho lk�ow dominuj ,ayh w G. Problem znalezieniadla dowolnego G zbioru D̂ 2 F(G) o maksymalnej moy jest NP-trudny.



5.2 Kryteria optymalizaji redukt�ow 89Twierdzenie 5.3 Znalezienie w danym systemie informayjnym reduktu deyzyjnego omaksymalnej lizbie atrybut�ow (ozn. REDMAX) jest problemem NP-trudnym.Dow�od: W dowodzie lematu 5.1 wykazano wielomianow ,a sprowadzalno�s� problemuszukania zbior�ow dominuj ,ayh do problemu szukania redukt�ow. W dowodzie tym pokazanoponadto jednoznazn ,a odpowiednio�s� mi ,edzy zbiorami dominuj ,aymi w gra�e a reduktamipewnej tabliy informayjnej, przy zym zbiorowi dominuj ,aemu D odpowiada redukt B tejsamej moy. A wi ,e, wobe faktu 5.2, problem REDMAX jest NP-trudny. 25.2.2 Redukty dynamiznePrzez podtabli ,e systemu informayjnego A rozumiemy system informayjny B (ozn.B � A ) o mniejszym zbiorze obiekt�ow i tyh samyh (ogranizonyh do mniejszego zbioruobiekt�ow) atrybutah: je�sli A = (U;A), to A 0 = (U 0; A0), gdzie u0 � U , A0 = fajU 0 :a 2 Ag. Oznazmy przez P(A ) rodzin ,e wszystkih podtabli A . W rodzinie wszystkihredukt�ow REDA danego systemu informayjnego mo_zna wyr�o_zni� pewn ,a podrodzin ,e ta-kih podzbior�ow atrybut�ow, kt�ore s ,a reduktami nie tylko tabliy A , ale r�ownie_z pewnej(mo_zliwie du_zej) rodziny jej podtabli F � P(A ). Podstawowe za lo_zenie teorii redukt�owdynamiznyh [12℄, [13℄, [14℄, [16℄ g losi, _ze takie podzbiory atrybut�ow (redukty) powinnyokaza� si ,e bogatym �zr�od lem u_zyteznyh regu l, jako _ze odzwieriedlaj ,a pewne og�olnew lasno�si, niezale_zne od konkretnego (z za lo_zenia { przypadkowego) wyboru zbioru trenin-gowego U z przestrzeni wszystkih obiekt�ow U�. Dowolny zbi�or atrybut�ow B � A, je�slijest reduktem A , to jest r�ownie_z nadreduktem dowolnej podtabliy A ; redukt dynami-zny to taki redukt tabliy A , kt�orego nie da si ,e skr�oi� r�ownie_z wtedy, gdy rozwa_zamypodtablie nale_z ,ae do pewnej rodziny F (dzi ,eki zemu zyskujemy przekonanie, _ze wszys-tkie atrybuty ze zbioru B s ,a rzezywi�sie istotne z punktu widzenia problemu klasy�kaji).Formalnie, jako�s� reduktu dynamiznego B uzale_zniona jest od lizno�si zbioru tyhpodtabli, dla kt�oryh B jest reduktem. Jako�s� ta wyra_zana jest lizbowo przez wsp�o l-zynnik stabilno�si Stab(B;F ) reduktu dynamiznego B:Stab(B;F ) = jfA 0 2 F : B 2 REDA 0 gjjF j (5.2)De�nija 5.2 (Por. [13℄) Nieh dany b ,edzie " 2 [0; 1℄ oraz rodzina podtabli F tabliydeyzyjnej A . Zbi�or B � A nazywamy reduktem (F ,")-dynamiznym tabliy A , je�sliB 2 REDA oraz Stab(B;F ) � 1� ".Uog�olniony redukt dynamizny [13℄ to zbi�or B spe lniaj ,ay jedynie drug ,a z ,e�s�powy_zszej de�niji, tzn. niekonieznie B 2 REDA (powy_zsza de�nija okazuje si ,e by�zbyt restrykyjn ,a w praktyznyh zastosowaniah, por. [13℄, [16℄).De�nija 5.3 Nieh dany b ,edzie " 2 [0; 1℄ oraz rodzina podtabli F tabliy deyzyjnej A .Zbi�or B � A nazywamy uog�olnionym reduktem (F ,")-dynamiznym tabliy A , je�sliStab(B;F ) � 1� ".W pray [13℄ pokazano, _ze dla danej rodziny F wsp�o lzynnik stabilno�si uog�olnionegoreduktu dynamiznego B jest estymatorem najwi ,ekszej wiarygodno�si prawdopodobie�n-stwa, _ze B jest reduktem dowolnej podtabliy z rodziny P(A ). Na podstawie pewnejrodziny podtabli F mo_zemy wi ,e wnioskowa� na temat jako�si klasy�kaji obiekt�owpewnej tabliy A 0 =2 F . Rozwa_zmy uniwersaln ,a tabli ,e A � , z kt�orej wybrana zosta la



90 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...losowo podtablia treningowa A � A � i testowa A 0 � A � . Je�sli za F przyjmiemy rodzin ,epodzbior�ow A � b ,ed ,ayh jednoze�snie podzbiorami A , wsp�o lzynnik stabilno�si Stab(B;F )dla B � A pozwoli nam oszaowa� prawdopodobie�nstwo, _ze B jest r�ownie_z reduktem A 0 .Wsp�o lzynnik stabilno�si jest wi ,e bardzo skutezn ,a miar ,a jako�si reduktu, pozwalaj ,a ,askonstruowa� zbi�or regu l dobrze klasy�kuj ,ayh nieznane obiekty testowe (o potwierdzi lypraktyzne eksperymenty przedstawione w pray [13℄): GDR(B; A ; F ) = Stab(B;F ) (5.3)Funkja  GDR osi ,aga maksymaln ,a warto�s� dla reduktu dynamiznego o najwi ,ekszej sta-bilno�si. W praktye [13℄ rodzina F jest pewn ,a niewielk ,a (ze wzgl ,edu na wysoki kosztoblizeniowy { por. ni_zej) rodzin ,a losowyh podtabli oryginalnej tabliy A .Poszukiwania uog�olnionyh redukt�ow dynamiznyh napotykaj ,a trudno�si oblizeniowepodobne, a nawet wi ,eksze (ze wzgl ,edu na potenjaln ,a wielko�s� rodziny F ), ni_z poszuki-wanie opisanyh w poprzednim rozdziale redukt�ow optymalizowanyh ze wzgl ,edu na ihd lugo�s�:Twierdzenie 5.4 Znalezienie w danym systemie informayjnym uog�olnionego reduktudynamiznego o maksymalnej warto�si wsp�o lzynnika stabilno�si wzgl ,edem danej rodzinypodtabli F jest problemem NP-trudnym.Dow�od: Udowodnimy sprowadzalno�s� w zasie wielomianowym problemu znalezienianajd lu_zszego reduktu (ozn. dalej REDMAX) do problemu znalezienia uog�olnionego re-duktu dynamiznego o maksymalnym wsp�o lzynniku stabilno�si (ozn. dalej GDRMAX)dla pewnej tabliy deyzyjnej A 0 i pewnej rodziny podtabli F . Ze wzgl ,edu na to, _ze namoy twierdzenia 5.3 problem REDMAX jest NP-trudny, istnienie takiego sprowadzeniab ,edzie r�ownie_z dowodzi lo NP-trudno�si problemu GDRMAX.Nieh dany b ,edzie system informayjny A = (U;A; d). Chemy znale�z� w nim maksy-malny redukt B. W tym elu konstruujemy pomonizy system informayjny A 0 = (U 0; A0[fd0g). Nieh n = jU j b ,edzie lizb ,a obiekt�ow oryginalnego systemu informayjnego, m = jAjb ,edzie lizb ,a jego atrybut�ow, nieh w b ,edzie najwi ,eksz ,a warto�si ,a atrybut�ow na dowolnymobiekie A . W�owzas system informayjny A 0 b ,edzie si ,e sk lada l z n obiekt�ow przeniesionyhz A (z warto�siami atrybut�ow takimi samymi, jak w A ), oraz z 2m obiekt�ow pomonizyh.Obiekty te b ,ed ,a mia ly nast ,epuj ,ae warto�si atrybut�ow i deyzji:a0i(un+j) = w + 1 dla j � md0(un+j) = 0 dla j � ma0i(un+m+j) = w + 1 dla j � m; i 6= ja0j(un+m+j) = w + 2 dla j � md0(un+m+j) = 1 dla j � mNieh teraz F = fA 1 ; A 2 ; :::; A mg b ,edzie rodzin ,a podtabli takih, _ze:Ui = fu1; u2; :::; un; un+i; un+m+igKa_zda z podtabli A i jest wi ,e rozszerzona w stosunku do A o jedn ,a par ,e obiekt�ow.Zauwa_zmy, _ze: B 2 REDA =) (B 2 REDA i , ai 2 B)Istotnie, je�sli ai =2 B, to obiekty un+i i un+m+i, maj ,ae r�o_zne deyzje, nie s ,a rozr�o_znioneprzez _zaden atrybut z B. Odwrotnie, je�sli ai 2 B i B by lo reduktem A , to jest r�ownie_z



5.2 Kryteria optymalizaji redukt�ow 91reduktem A i , gdy_z dowolna para obiekt�ow sk ladaj ,aa si ,e z jednego z n oryginalnyh i jednegoz dw�oh dodanyh jest rozr�o_zniana przez dowolny atrybut (o wynika ze sposobu okre�sleniaw), natomiast un+i i un+m+i s ,a rozr�o_znione przez ai. Zbi�or B nie mo_ze r�ownie_z by�skr�oony o _zaden z atrybut�ow: je�sli B by l reduktem A , to znazy, _ze wykluzenie z Bdowolnego atrybutu aj 2 B powodowa lo, _ze pozosta le atrybuty nie stanowi ly reduktu, tzn.istnia la w A taka para obiekt�ow o r�o_znyh deyzjah, kt�ora nie by la rozr�o_zniana przezB � fajg. Jednak w A i ta para nadal jest obena, gdy_z Ui � U .Tak wi ,e B 2 REDA jest reduktem tyh tabli A i , dla kt�oryh ai 2 B. Wi ,e:Stab(B;F ) = jfA i 2 F : B 2 REDA i gjjF j = jBjmWsp�o lzynnik stabilno�si jest wi ,e proporjonalny do d lugo�si reduktu, z zego wynika tezatwierdzenia. 25.2.3 Redukty optymalizowane lizb ,a generowanyh regu lOpieraj ,a si ,e { podobnie, jak w przypadku redukt�ow najkr�otszyh { na zasadzie mi-nimalnego opisu, mo_zna sformu lowa� nast ,epuj ,ae kryterium jako�si redukt�ow: najlepszyredukt to taki, kt�ory generuje mo_zliwie ma l ,a lizb ,e regu l. Dzi ,eki temu pojedynze regu lyobejmuj ,a wiele obiekt�ow, o pozwala przypuszza�, _ze s ,a one og�olne { b ,ed ,a r�ownie_z obe-jmowa ly wiele obiekt�ow z grupy testowej. Nie bez znazenia jest te_z fakt, _ze ma la lizbaregu l oznaza szybsz ,a klasy�kaj ,e nowyh przypadk�ow i mniejsze zu_zyie pami ,ei.Przyk lad 5.1 Nieh A = (fu1; :::u100g; fa1; a2g; d), przy zymd(ui) = i mod 2, a1(ui) = i, a2(ui) = i mod 4. Ozywi�siezar�owno fa1g, jak i fa2g stanowi ,a redukty. Z punktu widzeniaih d lugo�si, redukty te s ,a r�ownoprawne. Jednak drugi z redukt�owgeneruje tylko 4 regu ly, podzas gdy pierwszy a_z 100. Wida� te_z,_ze przydatno�s� regu l generowanyh przez pierwszy z redukt�ow doklasy�kaji danyh testowyh (zak ladaj ,a, _ze \zasada budowy"tyh danyh b ,edzie taka sama, jak treningowyh) jest du_zo ni_zsza,ni_z regu l utworzonyh na podstawie drugiego reduktu { w tymprzypadku regu ly opisuj ,a pewne og�olniejsze prawo, jakim rz ,adz ,asi ,e te dane.
a1 a2 du1 1 1 1u2 2 2 0u3 3 3 1u4 4 0 0u5 5 1 1u6 6 2 0... ...u100 100 0 0Oznazmy przez r(B) lizb ,e regu l generowanyh przez redukt B, zyli (patrz def. 2.7):r(B) = jf[u℄B : u 2 Ugj = jRulA (B)j = jRjW zastosowaniah praktyznyh [16℄ autor u_zywa l nast ,epuj ,aej miary jako�si reduktuB:  reg(B; A ) = jU j � r(B) + jAj � jBj+ 1jAj (5.4)Funkja  reg osi ,aga maksymaln ,a warto�s� dla reduktu o minimalnej lizbie generowanyhregu l; drugorz ,ednym kryterium (w przypadku redukt�ow generuj ,ayh tyle samo regu l) jestd lugo�s� reduktu.Prawdziwe jest nast ,epuj ,ae twierdzenie:



92 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Twierdzenie 5.5 Znalezienie w danym systemie informayjnym reduktu generuj ,aegominimaln ,a lizb ,e regu l jest problemem NP-trudnym.Dow�od: Udowodnimy sprowadzalno�s� w zasie wielomianowym problemu znalezienianajkr�otszego reduktu (ozn. dalej REDMIN) do problemu znalezienia reduktu generuj ,aegominimaln ,a lizb ,e regu l (ozn. dalej REDMINRUL). Ze wzgl ,edu na to, _ze na moy lematu 5.1problem REDMIN jest NP-trudny, istnienie takiego sprowadzenia b ,edzie r�ownie_z dowodzi loNP-trudno�si problemu REDMINRUL.Nieh dany b ,edzie system informayjny A = (U;A; d). Chemy znale�z� w nim min-imalny redukt Bmin: W tym elu konstruujemy pomonizy system informayjny A 0 =(U 0; A0[fd0g). Nieh n = jU j b ,edzie lizb ,a obiekt�ow oryginalnego systemu informayjnego,m = jAj b ,edzie lizb ,a jego atrybut�ow. W�owzas system informayjny A 0 b ,edzie si ,e sk lada lz n obiekt�ow przeniesionyh z A (z warto�siami atrybut�ow takimi samymi, jak w A ), orazz (m+ 1)� n obiekt�ow pomonizyh. Obiekty te, opisane m atrybutami, podzielone b ,ed ,ana n grup. W i-tej grupie warto�si atrybut�ow b ,ed ,a uk lada ly si ,e nast ,epuj ,ao:a0j (uik) = � ajmax + 2i gdy j < kajmax + 2i� 1 w p:p: (5.5)d0 (uik) = dmax + i (5.6)gdzie k - kolejny numer obiektu w ramah grupy, k 2 f1; :::;m + 1g, ajmax - najwi ,ekszawarto�s� atrybutu aj w A , dmax - najwi ,eksza warto�s� atrybutu deyzyjnego w A . Tabela5.2 przedstawia przyk lad systemu informayjnego A 0 wygenerowanego na podstawie A =(fu1; u2; u3g; fa1; a2; a3g; d).
a1 a2 a3 du1 0 0 1 0u2 1 0 1 1u3 0 1 0 0 �!

a01 a02 a03 d0u01 0 0 1 0u02 1 0 1 1u03 0 1 0 0u011 2 2 2 2u012 3 2 2 2u013 3 3 2 2u014 3 3 3 2u021 4 4 4 3u022 5 4 4 3u023 5 5 4 3u024 5 5 5 3u031 6 6 6 4u032 7 6 6 4u033 7 7 6 4u034 7 7 7 4
Tabela 5.2. Przyk ladowa tabliaA i odpowiadaj ,ay jejsystem informayjny A 0 .

Dzi ,eki takiej konstrukji A 0 prawd ,a jest, _ze dowolny podzbi�or atrybut�ow jest reduktemsystemu informayjnego A wtedy i tylko wtedy, gdy jest reduktem systemu A 0 . Za l�o_zmybowiem, _ze B jest reduktem na A . Gdyby B nie by lo reduktem na A 0 , istnia laby paraobiekt�ow u1, u2 o r�o_znyh warto�siah deyzji i jednakowyh warto�siah na atrybutahz B. Para taka nie mog laby nale_ze� do zbioru pierwszyh n obiekt�ow A 0 (bo B by lo re-duktem na A ). Ponadto, pierwszyh n obiekt�ow nie ma _zadnyh wsp�olnyh warto�si atry-but�ow z pozosta lymi obiektami, a wi ,e zar�owno u1, jak i u2 musz ,a nale_ze� do zbioru po-zosta lyh (m+ 1) � n obiekt�ow pomonizyh. Podobnie, poniewa_z wszystkie n grup, najakie podzielone s ,a obiekty pomonize, maj ,a roz l ,azne zbiory warto�si atrybut�ow, ewentu-alna para obiekt�ow stanowi ,ayh kontrprzyk lad musia laby nale_ze� w a lo�si do jednej z tyhgrup. Jednak wszystkie obiekty w ramah grupy maj ,a jednakowe deyzje { sprzezno�s�, a



5.3 Redukty przybli_zone 93wi ,e B musi by� reduktem A 0 . Podobnie, je�sli jakie�s B nie jest reduktem A , to nie jest te_zreduktem A 0 , kt�orego A jest z ,e�si ,a.W tak skonstruowanym systemie deyzyjnym A 0 redukt generuj ,ay najmniej regu l jestjednoze�snie reduktem najkr�otszym. Zauwa_zmy bowiem, _ze dowolny redukt d lugo�si l gene-ruje od 1 do n regu l na \oryginalnej" z ,e�si tabliy (pierwszyh n obiekt�ow), oraz dok ladniel + 1 regu l w ka_zdej z n grup. Regu ly te b ,ed ,a mia ly posta�:�a0j1 = aj1max + 2i� ^�a0j2 = aj2max + 2i� ::: =) d0 = dmax + i�a0j1 = aj1max + 2i� 1� ^�a0j2 = aj2max + 2i� ::: =) d0 = dmax + i�a0j1 = aj1max + 2i� 1� ^�a0j2 = aj2max + 2i� 1� ::: =) d0 = dmax + iitd. dla reduktu B = faj1 ; aj2 ; :::g. Razem wi ,e mamy od 1 + (l + 1)n do n + (l + 1)nregu l.Za l�o_zmy, _ze najmniej regu l generuje redukt B1 d lugo�si l1. Ka_zdy redukt kr�otszy od B1generowa lby o najwy_zej (l1 + 1)n regu l, podzas gdy B1 generuje o najmniej 1+(l1 + 1)nregu l. Tak wi ,e dowolny redukt kr�otszy od B1 generowa lby mniej regu l, ni_z B1, o przezyza lo_zeniu. A wi ,e redukt generuj ,ay najmniej regu l jest jednoze�snie reduktem najkr�otszym.Dla dowolnego A pokazali�smy spos�ob skonstruowania takiego systemu informayjnegoA 0 , by znalezienie w nim reduktu generuj ,aego minimaln ,a lizb ,e regu l oznaza lo znalezieniereduktu minimalnego w A . Rozmiar nowej tabliy to (n+ (m+ 1)� n)�m w por�ownaniuz n � m dla tabliy oryginalnej, wi ,e sprowadzenie to jest wykonalne w zasie wielomi-anowym. A wi ,e, skoro REDMIN jest NP-trudny, REDMINRUL r�ownie_z jest NP-trudny.2Podobnie, jak w przypadku problemu REDMIN, wynik ten wskazuje na koniezno�s�u_zyia w praktye tehnik aproksymayjnyh.5.3 Redukty przybli_zoneJak wykazuj ,a do�swiadzenia praktyzne, klasyzne redukty s ,a narz ,edziem zbyt \restryk-yjnym" [150℄ [93℄ [119℄ [13℄ [59℄ [132℄: je�sli w�sr�od bardzo wielu obiekt�ow znajdzie si ,e ho�jedna para z r�o_znyh klas deyzyjnyh nierozr�o_zniana przez dany podzbi�or B, w�owzas Bnie jest reduktem i klasy�kaj ,e musimy oprze� na innym (np. powi ,ekszonym o dodatkoweatrybuty) podzbiorze eh. W rzezywistyh zbiorah danyh, obarzonyh z ,esto b l ,edami,zaszumionyh i niepewnyh, taka de�nija prowadzi do nadmiernego i zwykle niepotrzeb-nego wyd lu_zenia zbior�ow, na kt�oryh opiera si ,e algorytm generowania regu l, a wi ,e ostate-znie do niskiej og�olno�si otrzymanyh regu l. Ponadto, je�sli oryginalna tablia treningowajest sprzezna (o w praktyznyh zastosowaniah na du_zyh zbiorah danyh zdarza si ,ez ,esto), redukt�ow w �sis lym sensie mo_ze w og�ole nie by�.Rad ,a na to jest os labienie warunk�ow stosowalno�si podzbior�ow eh do klasy�kajiobiekt�ow, a wi ,e zast ,apienie reduktu (wedle �sis lej de�niji) pewnym zbiorem eh spe l-niaj ,aym de�nij ,e reduktu tylko w pewnym stopniu. Takie redukty przybli_zone mo_znade�niowa� na wiele sposob�ow. Jednym z nih jest opisane powy_zej poj ,eie uog�olnionegoreduktu dynamiznego (def. 5.2). Inne podej�sia zaprezentowane s ,a w dalszej z ,e�sininiejszego rozdzia lu.



94 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...5.3.1 Model VPRSNajbardziej znan ,a pr�ob ,e przybli_zonego zde�niowania poj ,eia reduktu stanowi wprowa-dzony w [150℄ [151℄ model VRPS (Variable Preision Rough Set). G l�owna idea polega natym, by zast ,api� �sis le poj ,eia g�ornej i dolnej aproksymaji zbioru (a o za tym idzie {�sis le poj ,eie reduktu) poj ,eiami przybli_zonymi.Oznazmy przez \��" relaj ,e przybli_zonego zawierania zbior�ow w stopniu o najmniej1� � (por. de�nija 2.6): X �� Y () �(X;Y ) � 1� �Podobnie przez =� oznazmy relaj ,e przybli_zonej r�owno�si:X =� Y () X �� Y ^ Y �� XBazuj ,a na tyh oznazeniah wprowad�zmy (za [150℄, [56℄) nast ,epuj ,ae poj ,eie:De�nija 5.4 Przez �-redukt b ,edziemy rozumieli taki podzbi�or B � A, dla kt�orego:IND(B) =� IND(A)i _zaden podzbi�or w la�siwy B nie spe lnia powy_zszego warunku.Zbi�or wszystkih �-redukt�ow systemu informayjnego A oznazamy RED�A .W przypadku tabli niesprzeznyh B jest �-reduktem, je�sli lizba par obiekt�ow or�o_znyh deyzjah nierozr�o_znianyh przez B (a wi ,e stanowi ,ayh \kontrprzyk lady" wprzypadku reduktu klasyznego) w stosunku do lizby wszystkih par o r�o_znyh deyzjahjest nie wi ,eksza, ni_z �.Przypadek �-redukt�ow r�ownie_z mo_zna modelowa� za pomo ,a przestrzeni aproksyma-yjnej. (Propozyj ,e takiego opisu przedstawiono w pray [124℄, jednak u_zywane tampoj ,eie przestrzeni aproksymayjnej r�o_zni si ,e od wykorzystywanego w niniejszej rozprawie.)Rozwa_zmy �-redukt B 2 RED�A i przestrze�n aproksymayjn ,a ASB = (U; I;R; �) zde�nio-wan ,a podobnie, jak w rozdziale 5.1:I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = �(X1;X2)W przypadku �-redukt�ow zbiory R 2 R nie musz ,a zawiera� si ,e w jednej klasie de-yzyjnej; o przynale_zno�si wzora R do danej klasy deyduje funkja % (zde�niowananp. zgodnie ze wzorem 2.5, patrz te_z de�nija algorytmu klasy�kuj ,aego { wz�or 2.4).Zwraa uwag ,e brak w powy_zszyh wzorah parametru � { parametr ten ukryty jest wB. Zauwa_zmy, _ze zde�niowana powy_zej sparametryzowana przestrze�n aproksymayjnaAS� oparta jest na pewnym parametrze � 2 � (w omawianym przypadku parametr � jestpodzbiorem B � A), kt�orego wyb�or uzale_zniony jest od warto�si �, gdy_z � = RED�A .Proes adaptayjnego (np. ewoluyjnego) konstruowania ASB jest dwuetapowy: wpierwszym etapie dobierana jest optymalna dla danej tabliy deyzyjnej warto�s� �, wdrugim etapie ze zbioru � = RED�A wybierana jest optymalna warto�s� parametru B (op-tymalny �-redukt), przy zym w drugim etapie mo_zna wykorzysta� opisane w poprzed-nih rozdzia lah miary jako�si redukt�ow  len;  GDR;  reg. Powy_zszy podzia l na etapy niemusi �si�sle odzwieriedla� dzia lania algorytmu: w przypadku np. algorytm�ow genety-znyh elowa mo_ze okaza� si ,e jednozesna optymalizaja obu parametr�ow (� i B), tzn.umieszzenie ih w jednym hromosomie.



5.3 Redukty przybli_zone 955.3.2 Redukty "-przybli_zoneW praah [133℄ [131℄ [132℄ [134℄ przedstawiono bardziej og�olne podej�sie do problemuprzybli_zonej redukji zbioru atrybut�ow. Podej�sie to bazuje na unormowanyh funkjahdeyzyjnyh:De�nija 5.5 Nieh dany b ,edzie system informayjny A = (U;A; d), podzbi�or B � A ipodzia l U na klasy deyzyjne D1; :::;Dk. Przez rozk lad przybli_zonej przynale_zno�sib ,edziemy rozumieli funkj ,e �!� d=B : U ! �k (gdzie �k jest sympleksem k-wymiarowym,zyli �k = fx 2 [0; 1℄k : Pki=1 xi = 1g):�!� d=B(u) = ��BD1(u); :::; �BDk (u)�gdzie �BDi(u) oznaza funkj ,e przybli_zonego nale_zenia (def. 2.6) obiektu do klasy deyzyjnejDi wzgl ,edem zbioru atrybut�ow B.De�nija 5.6 Unormowan ,a funkj ,a deyzyjn ,a nazywamy funkj ,e � : �k ! �kspe lniaj ,a ,a warunki: 8x2�k 8i�k (xi = 0 ) �(x)i = 0)8x2�k 8i;j�k (xi � xj ) �(x)i � �(x)j)Oznazmy dodatkowo �!� d=B(u) = �(�!� d=B(u)) jako unormowan ,a funkj ,e �d=B-deyzyjn ,a.Redukt przybli_zony to taki podzbi�or atrybut�ow, kt�ory w przybli_zeniu zahowuje rozk ladyprzybli_zonej przynale_zno�si dane przez unormowan ,a funkj ,e �d=B-deyzyjn ,a.De�nija 5.7 M�owimy, _ze podzbi�or atrybut�ow B de�niuje deyzj ,e d w stopniu ", gdy:E�(B) � (1� ")E�(A)gdzie " 2 [0; 1) oraz: E�(B) = 1jU jXu2U kXi=1 ��!� d=B(u)�i ��!� d=B(u)�iFunkja E�(B) obliza �srednie (po wszystkih obiektah testowyh) podobie�nstwomi ,edzy rozk ladem a priori warto�si deyzji w klasie nierozr�o_znialno�si danego obiektu,a rozk ladem danym przez funkj ,e deyzyjn ,a �. Miar ,a podobie�nstwa w tym przypadkujest ilozyn skalarny wektor�ow rozk lad�ow. Warto�si funkji E� mo_zna te_z interpretowa�jako prawdopodobie�nstwo, _ze dowolny obiekt z U zostanie prawid lowo zaklasy�kowanyprzez przydzielenie go do klasy deyzyjnej wylosowanej zgodnie z rozk ladem �!� d=B(u)(por. [133℄).De�nija 5.8 Zbi�or B jest �-deyzyjnym reduktem "-przybli_zonym, je�sli B de�niu-je deyzj ,e d w stopniu ", oraz _zaden jego w la�siwy podzbi�or tego nie robi. Zbi�or wszyst-kih �-deyzyjnyh redukt�ow "-przybli_zonyh systemu informayjnego A oznazamy przezRED"A ;";� .



96 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Podobnie jak w przypadku �-redukt�ow, dzia lanie systemu klasy�kuj ,aego opartego nareduktah "-przybli_zonyh b ,edziemy modelowa� za pomo ,a przestrzeni aproksymayjnej.Rozwa_zmy redukt B 2 RED"A ;";� i przestrze�n aproksymayjn ,a ASB = (U; I;R; �) zde�-niowan ,a nast ,epuj ,ao: I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = �(X1;X2)Shemat dzia lania algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na reduktah "-przybli_zonyhjest nast ,epuj ,ay:1. Ustalamy warto�s� " i funkj ,e �.2. Znajdujemy redukt "-przybli_zony B 2 RED"A ;";� , optymalny ze wzgl ,edu na wybran ,amiar ,e jako�si  . W tym miejsu etap konstruowania klasy�katora si ,e ko�nzy.3. Nieh dany b ,edzie obiekt testowy u0. Pierwszym etapem klasy�kaji jest znalezienieodpowiadaj ,aej mu klasy nierozr�o_znialno�si R = [u0℄B w zbiorze treningowym, R 2R.4. Obiektom ze zbioru R odpowiada pewien rozk lad warto�si deyzyjnyh danyh przezrozk lad przybli_zonej przynale_zno�si �!� d=B(u0).5. Rozk lad ten przekszta lamy za pomo ,a unormowanej funkji �d=B -deyzyjnej, otrzy-muj ,a pewien rozk lad �!� d=B(u0).6. Wynikiem dzia lania algorytmu jest klasa deyzyjna wybrana na podstawie rozk ladu�!� d=B(u0). O wyborze deyduje whodz ,aa w sk lad algorytmu klasy�kuj ,aego (por.de�nija 2.14, str. 22) funkja % przyporz ,adkowuj ,aa ka_zdemu zbiorowiR dominuj ,a ,aw nim (w sensie funkji �) klas ,e deyzyjn ,a:%(R) = � argmaxi=1::k(�!� d=B(u0))i gdy maxi=1::k(�!� d=B(u0))i � 0; w p:p:gdzie u0 { dowolny obiekt nale_z ,ay do R. W przypadku, gdy praktyzne zas-tosowanie systemu klasy�kuj ,aego wymaga podania odpowiedzi w postai rozk ladu(por. de�nija 2.15), mamy po prostu %(R) = �!� d=B(u0).Podobnie, jak w przypadku �-redukt�ow, parametry "; � nie s ,a bezpo�srednio u_zyte doparametryzaji przestrzeni aproksymayjnej ASB. Konstrukja klasy�katora, sparametry-zowana przez par ,e " i �, wymaga (por. punkt 2 shematu dzia lania) znalezienia reduktuB 2 RED"A ;";� ; przestrze�n aproksymayjna u_zyta do klasy�kaji nowyh przypadk�ow jestsparametryzowana przez znaleziony (optymalny) B, a wi ,e � = RED"A ;";� . Funkja �whodzi w sk lad funkji % de�niuj ,aej algorytm klasy�kayjny (por. wy_zej). Przyk ladsparametryzowanej rodziny funkji � przedstawiony zosta l w [132℄:(�x(s))i = sxiPkj=1 sxjdla s 2 �k, 1 � i � k, 0 < x < +1. W tym przypadku rodzina warto�si parametr�owprzestrzeni aproksymayjnej to � = RED"A ;";� , natomiast a ly proes konstruowania



5.3 Redukty przybli_zone 97klasy�katora sparametryzowany jest warto�siami ("; x) 2 [0; 1) � (0;+1). Jak wykazuj ,ado�swiadzenia na danyh rzezywistyh [132℄ oba parametry wp lywaj ,a na ko�now ,a jako�s�klasy�katora, o uzasadnia potrzeb ,e ih adaptayjnego doboru.Prawdziwy jest nast ,epuj ,ay fakt:Fakt 5.6 Dla dowolnego " 2 [0; 1℄ problem znalezienia minimalnego �-deyzyjnego reduktu"-przybli_zonego jest NP-trudny. (Dow�od: [133℄).5.3.3 Redukty  -przybli_zoneRedukty zar�owno klasyzne (rozdzia ly 5.2.1 i 5.2.3), jak i "-przybli_zone zy �-redukty(rozdzia ly odpowiednio 5.3.1 i 5.3.2) zde�niowane by ly na podstawie pewnyh w la�siwo�sigenerowanego przez nie podzia lu zbioru obiekt�ow na klasy nierozr�o_znialno�siR, a opisuj ,aate redukty dodatkowo miara jako�si (np.  len zy  reg) by la u_zywana wy l ,aznie w eluwybrania najlepszego ze zbioru znalezionyh redukt�ow. Zasad ,e konstrukji klasy�katoraw tym przypadku mo_zna zapisa� nast ,epuj ,ao:Do klasy�kaji nale_zy u_zywa� takih podzbior�ow atrybut�ow, kt�ore zahowuj ,a(lub: zahowuj ,a w przybli_zeniu) zdolno�s� poprawnej klasy�kaji zbioru treningowego,a jednoze�snie maksymalizuj ,a szans ,e klasy�kaji nowyh przypadk�ow (szaowan ,aza pomo ,a warto�si funkji oeniaj ,aej  ). (por. [132℄)Redukty przybli_zone zaproponowane przez autora w [147℄ opieraj ,a si ,e na innej zasadzie:Nieh dana b ,edzie pewna miara jako�si  , oeniaj ,aa ka_zdy podzbi�or atrybut�owpod k ,atem przewidywanej skutezno�si algorytmu klasy�kuj ,aego opartego nadanym podzbiorze. Do klasy�kaji nale_zy u_zy� najmniejszego takiego zbioruatrybut�ow, kt�orego dowolny podzbi�or w la�siwy ma ni_zsz ,a warto�s� miary jako�si .Tak wi ,e poj ,eie reduktu jest �si�sle zwi ,azane z pewn ,a wybran ,a miar ,a jako�si, zde�-niowan ,a na dowolnyh podzbiorah A. Formalnie:De�nija 5.9 Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A i miara jako�si  : 2A ! [0;+1).Reduktem  -przybli_zonym opartym na funkji  nazywamy taki zbi�or B � A, _ze:a) 8B0�B  (B0) <  (B)b) 8B00�B  (B00) �  (B)zyli B jest najmniejszym (ze wzgl ,edu na jBj) maksimum funkji  na wybranym  la�nuhu� 2 �(A) (gdzie �(A) oznaza zbi�or wszystkih  la�nuh�ow na rodzinie podzbior�ow zbioruA ze wzgl ,edu na relaj ,e inkluzji). Zbi�or wszystkih redukt�ow  -przybli_zonyh oznazamyRED A ; .Powy_zsza de�nija jest na tyle og�olna, _ze wiele opisanyh wze�sniej redukt�ow okazujesi ,e by� szzeg�olnymi przypadkami reduktu  -przybli_zonego.Przyk lad 5.2 Nieh A b ,edzie niesprzezna i nieh miara jako�si podzbioru  zde�niowanab ,edzie nast ,epuj ,ao dla B 6= ;:  (B) = jAj � jBjjAj + rd(B)



98 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...gdzie rd(B) oznaza lizb ,e obiekt�ow nale_z ,ayh do klas nierozr�o_znialno�si jednolityh podwzgl ,edem deyzji: rd(B) = jfu 2 U : 9j [u℄B � Djgj. W�owzas RED A ; = REDA , aglobalne maksimum funkji  odpowiada globalnemu maksimum funkji  len.Dow�od: Zauwa_zmy, _ze rd(B) = jU j wtedy i tylko wtedy, gdy B jest reduktem lub nadreduk-tem, w innym przypadku rd(B) � jU j � 1 (gdy_z rd(B) 2 N). Nieh B 2 REDA i B0 � B.Otrzymujemy: rd(B0) < rd(B), gdy_z jAj�jBjjAj < 1. Podobnie, je�sli B00 � B, w�owzasrd(B00) = rd(B), ale jAj�jB00jjAj � jAj�jBjjAj . A wi ,e  (B0) <  (B) oraz  (B00) �  (B). 2Przyk lad 5.3 Nieh A b ,edzie niesprzezna i nieh miara jako�si podzbioru  zde�niowanab ,edzie nast ,epuj ,ao dla B 6= ;: (R) = jU j � r(B) + jAj�jBjjAjjU j+ 1 + rd(B)gdzie rd(B) zde�niowane jest jak w poprzednim przyk ladzie, a r(B) = jRj oznaza lizb ,egenerowanyh regu l (por. rozdzia l 5.2.3). W�owzas RED A ; = REDA , a globalne maksi-mum funkji  odpowiada globalnemu maksimum funkji  reg.Dow�od: Analogizny, jak w przypadku poprzednim. 2W kolejnyh rozdzia lah zaproponowane zostan ,a inne funkje  oeniaj ,ae  l ,aznie(podobnie, jak te zaproponowane w powy_zszyh przyk ladah) zar�owno poprawno�s� klasy-�kaji, jak i og�olno�s� modelu (tzn. zdolno�s� do rozpoznawania nowyh przypadk�ow).W podstawowej wersji klasy�kaj ,e za pomo ,a redukt�ow  -przybli_zonyh modelowa�mo_zna przestrzeni ,a aproksymayjn ,a ASB zde�niowan ,a podobnie, jak w rozdziale 5.3.1:I(u) = [u℄AR = f[u℄B : u 2 Ug�(X1;X2) = �(X1;X2)Przestrze�n parametr�ow to � = RED A ; . Zasada, na jakiej opiera si ,e idea redukt�ow -przybli_zonyh, g losi _ze najskutezniejszym narz ,edziem do konstrukji klasy�kator�ow s ,atakie przestrzenie ASB, dla kt�oryh B jest reduktem  -przybli_zonym (o mo_zliwie wysokiejwarto�si funkji  ).5.3.4 Miary oparte na regu lahW pray [130℄ autor zaproponowa l miar ,e jako�si zaprojektowan ,a z my�sl ,a o oenienowo tworzonyh atrybut�ow (jako kombinaji liniowyh istniej ,ayh atrybut�ow { por.rozdzia l 4.3, str. 72). Nieh a b ,edzie pewnym atrybutem o warto�siah lizbowyh(a : U ! R), kt�orego zbi�or warto�si podzielono na minimaln ,a lizb ,e takih przedzia l�ow([0; 1); [1; 2); :::; [k�1; k)), _ze a�1([i; i+1)) � Dj (zak ladamy przy tym, _ze taki podzia listnieje, tzn. _ze fag jest reduktem). Nieh Ri = a�1([i�1; i)) b ,edzie zbiorem obiekt�owo warto�siah atrybutu a z danego przedzia lu. Oznazmy przez R = fR1; :::; Rkg rodzin ,etyh zbior�ow. Nieh teraz:  (fag) = kXi=1 jRij2 (5.7)



5.3 Redukty przybli_zone 99Miara  (a) m�owi nam o stopniu zgodno�si warto�si atrybutu a i atrybutu deyzyjnego:je�sli obiekty o tej samej deyzji le_z ,a zwykle obok siebie (w sensie warto�si a), lizbaprzedzia l�ow k = jRj jest ma la, a wi ,e ih �srednia mo, jak r�ownie_z warto�s� funkji  (a),du_za.Uog�olnieniem powy_zszej miary jest funkja oeniaj ,aa podzbi�or B � A na podstawie�sredniej (lub sumaryznej) warto�si regu l generowanyh przez B (por. def. 2.7): Q(B) = kXi=1 Q(ri) (5.8)gdzie k = jRulA (B)j { lizba regu l wygenerowanyh na podstawie relaji IND(B), ri 2RulA (B), a funkja Q jest pewn ,a miar ,a oeniaj ,a ,a poszzeg�olne regu ly.Zagadnieniem oeny jako�si (przydatno�si) regu ly zajmowa lo si ,e wielu autor�ow { po-ni_zej zamieszzono zestawienie miar jako�si u_zytyh w badaniah autora opisanyh wrozdziale 7. Za l�o_zmy, _ze regu la r (odpowiadaj ,aa wzorowi R 2 R) ma posta� � =) �,gdzie � to zbi�or warunk�ow wyra_zonyh w postai np. koniunkji deskryptor�ow (por. def.2.7), natomiast � jest postai d = dj dla %(R) = j (por. def. 2.14). Oznazmy przezn�� lizb ,e obiekt�ow pasuj ,ayh zar�owno do �, jak i do � (a wi ,e n�� = jR \Djj), przezn�:� lizb ,e obiekt�ow pasuj ,ayh do lewej strony regu ly, ale maj ,ayh inn ,a deyzj ,e (niepasuj ,ayh do �), przez n� lizb ,e wszystkih obiekt�ow spe lniaj ,ay warunek � (a wi ,en� = jDj j), przez n { lizb ,e wszystkih obiekt�ow tabliy itp. Proponowano nast ,epuj ,aemiary jako�si:� Mihalski, Bergadeno [17℄:QMihalski(r) =  n��n� + (1� )n��n� (5.9)dla pewnej sta lej ;� Torgo [136℄ podobnie: QTorgo(r) =  n��n� + (1� )n��n� (5.10)dla  = 12 + n��4n�� Brazdil [21℄: QBrazdil(r) = n��n� e�n��n� �1� (5.11)� Pearson [24℄: QPearson(r) = n��n:�:� � n�:�n:��n�n:�n�n:� (5.12)� G2-likelihood [24℄: QG2(r) = 2�n�� ln n��nn�n� + n�:� ln n�:�nn�n:�� (5.13)



100 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...� Coleman [19℄: QColeman(r) = nn�� � n�n�n�n:� (5.14)Miary QMihalski; QTorgo; QBrazdil oparte s ,a na intuiyjnym przekonaniu, _ze oenaregu ly powinna bra� pod uwag ,e wsp�o lzynnik jej poprawno�si (zyli n��n� ) i og�olno�si(przewidywanej zdolno�si do klasy�kaji nowyh przypadk�ow, n��n� ). Pozosta le miary maj ,apohodzenie statystyzne, np. miara QPearson oparta jest o statystyk ,e �2 z jednym stop-niem swobody.Przedstawione powy_zej miary jako�si regu l mog ,a by� wykorzystane do po�sredniej oenyzbioru atrybut�ow: aby oeni� B � A, analizujemy rodzin ,e wzor�ow R i oeniamy regu lyodpowiadaj ,ae poszzeg�olnym R 2 R. Innym zastosowaniem miar jako�si regu l jest wyko-rzystanie ih do rozstrzygania konikt�ow (por. rozdzia l 6.2.2), a tak_ze do �ltrowania zbioruregu l i odrzuania tyh, kt�ore nie spe lniaj ,a pewnyh kryteri�ow (por. rozdzia l nast ,epny, atak_ze [2℄, [3℄).5.3.5 Miara predykyjnaW niniejszym rozdziale om�owiona zostanie miara jako�si zbioru atrybut�ow opisanaprzez autora w [146℄. Ostateznym elem proesu pozyskiwania wiedzy z danyh jeststworzenie modelu (np. w postai zbioru regu l), na podstawie kt�orego mo_zliwe b ,edziepoprawne zaklasy�kowanie nieznanyh obiekt�ow do jednej z klas deyzyjnyh. Najbardziejnaturaln ,a miar ,a jako�si modelu jest wi ,e miara bior ,aa pod uwag ,e skutezno�s� algo-rytmu deyzyjnego na zbiorze danyh testuj ,ayh, kt�or ,a mo_zemy estymowa� na podstawiewynik�ow na zbiorze treningowym. Aby przej�s� od oeny modelu do oeny reduktu (lubreduktu przybli_zonego), zbudujemy na jego podstawie system klasy�kuj ,ay i oszaujemy,jak ,a jako�s� osi ,agn ,a lby on na zbiorze testowym. Przypomnijmy wz�or 2.13 miary jako�sisystemu klasy�kuj ,aego CA:Q(CA; A test) = Cov(CA; A test)� Sens(CA; A test)gdzie wra_zliwo�s� Sens(CA; A test) (zdolno�s� do przyporz ,adkowania obiekt�ow do w la�siwyhklas) oraz pokryie Cov(CA; A test) (lizba w la�siwie sklasy�kowanyh obiekt�ow wzgl ,edemwszystkih obiekt�ow testowyh) zgodne s ,a z de�nij ,a 2.16 (str. 37).Dobrym przybli_zeniem parametru wra_zliwo�si na zbiorze testowym jest warto�s� tegoparametru oblizona na tabliy treningowej. Trudniejszy do oszaowania jest natomiastparametr pokryia. Nie da si ,e go przybli_zy� przy u_zyiu warto�si pokryia na zbiorzetreningowym, poniewa_z ze wzgl ,edu na spos�ob generowania regu l z redukt�ow pokryie tojest zwykle pe lne (Cov(CA; A ) = 1). Mo_zna natomiast pos lu_zy� si ,e pewnym oszaowaniemopartym o rahunek prawdopodobie�nstwa (por. te_z [41℄).Przyjmijmy, _ze zbi�or treningowy U zosta l wylosowany z jakiej�s wi ,ekszej, by� mo_zeniesko�nzonej, przestrzeni obiekt�ow. Wybierzmy ze zbioru U dowolny obiekt ui (obiektbazowy) i wygenerujmy na jego podstawie regu l ,e klasy�kuj ,a ,a ri w opariu o relaj ,enierozr�o_znialno�si IND(B), dla pewnego reduktu B 2 RED A ; (patrz de�nija 2.7, str.18). Nieh n(ri) oznaza lizb ,e obiekt�ow z tabliy treningowej sklasy�kowanyh poprawnieprzez regu l ,e ri ( l ,aznie z obiektem bazowym), zgodnie z ustalonym sposobem klasy�kaji(np. g losowanie w przypadku regu l uog�olnionyh). W�owzas warto�s�:Pi(u) = n(ri)� 1jU j � 1
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Rysunek 5.1: Por�ownanie warto�si miary predykyjnej i rzezywistej jako�si systemu na danyhsat image i letter.jest przybli_zon ,a warto�si ,a prawdopodobie�nstwa, _ze losowy obiekt u z tabliy testowej(r�ownie_z wybranej losowo z owej wi ,ekszej przestrzeni obiekt�ow) zostanie prawid lowo sklasy-�kowany przez ri. Sk ladnik \�1" w lizniku i mianowniku powy_zszego stosunku wynikast ,ad, _ze wy l ,azamy z rozwa_za�n obiekt bazowy (warto zauwa_zy�, _ze zgadza si ,e to ze znanymfaktem do�swiadzalnym, _ze regu ly pasuj ,ae do tylko jednego obiektu z tabliy treningowej,mimo _ze poprawne, nie nadaj ,a si ,e do skuteznego przewidywania warto�si deyzji dlanowyh obiekt�ow). Przyjmijmy, _ze fakty byia sklasy�kowanym przez r�o_zne regu ly s ,azdarzeniami niezale_znymi (jest to ozywi�sie nieprawda dla zbioru treningowego, jednakna zbiorze testowym mo_zemy takie za lo_zenie przyj ,a�). W�owzas prawdopodobie�nstwo, _zedany obiekt z tabliy testowej zostanie prawid lowo sklasy�kowany przez o najmniej jedn ,aregu l ,e1 r�owne jest: Pov = 1� kYi=1(1� n(ri)� 1jU j � 1 ) (5.15)gdzie k { lizba regu l algorytmu klasy�kuj ,aego CA.Po podstawieniu powy_zszego wzoru w miejse parametru pokryia w de�niji miaryjako�si 2.13 otrzymamy przewidywan ,a jako�s� algorytmu klasy�kuj ,aego:De�nija 5.10 Miar ,a predykyjn ,a zbioru atrybut�ow B nazywamy warto�s�: pred(B) = nvuut nYi=1 Prop(CAASB ; A ; i)Prop(CAASB ; A ; i) +Bad(CAASB ; A ; i) � Pov (5.16)gdzie A { tablia danyh treningowyh, Prop i Bad (lizba prawid lowo i nieprawid loworozpoznanyh obiekt�ow z danej klasy) okre�slone s ,a jak w rozdziale 2.3.5.Jak pokazuj ,a wyniki bada�n do�swiadzalnyh, miara  pred jest dobrym estymatoremostateznej jako�si systemu klasy�kuj ,aego. Warto zwr�oi� uwag ,e na to, _ze powy_zszamiara zawiera w sobie (niejawnie) elementy miar  len i  reg opisanyh w rozdzia lahpoprzednih. Im bowiem redukty s ,a kr�otsze, tym mniej generuj ,a regu l, a im mniej jestregu l, tym wi ,eej obiekt�ow musi pokrywa� ka_zda z nih, a wi ,e wi ,eksza jest warto�s� Povi a lej miary predykyjnej.Miara  pred u_zyta zosta la przez autora do poszukiwania opartyh na niej redukt�ow -przybli_zonyh w ramah adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego { patrz rozdzia l 7.2.Interesuj ,ay jest nast ,epuj ,ay fakt [147℄:1Zaniedbujemy zagadnienia zwi ,azane z rozpoznaniem obiektu przez wiele regu l i koniezno�si ,ag losowania. W przypadku zbioru regu l opartego na jednej relaji nierozr�o_znialno�si ten przypadek niewyst ,epuje.



102 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Fakt 5.7 Nieh B 2 REDA . W�owzas B spe lnia warunek b) w de�niji 5.9 reduktu -przybli_zonego ze wzgl ,edu na miar ,e  pred.Oznaza to, _ze redukty  -przybli_zone oparte na mierze predykyjnej maj ,a zwyklemniejsz ,a mo, ni_z redukty klasyzne, a wi ,e generuj ,a modele bardziej og�olne.5.4 Redukty lokalneRedukty przybli_zone r�o_znyh typ�ow (por. rozdzia l 5.3) pozwalaj ,a na budow ,e modelu(w postai zestawu regu l) og�olniejszego, ni_z redukty klasyzne (rozdzia l 5.2). Nadal jednak,je�sli z ,e�s� obiekt�ow w tabliy deyzyjnej jest rozr�o_zniana przez atrybuty B � A, a innaz ,e�s� przez atrybuty C � A, pe lny model b ,edzie prawdopodobnie zawiera l atrybuty B[C.W ten spos�ob opis pierwszej z ,e�si obiekt�ow b ,edzie zawiera l r�ownie_z zb ,edne atrybuty C,o obni_za og�olno�s� modelu.Lekarstwem na nadmiar informaji, kt�or ,a nios ,a klasyzne redukty, jest dopasowaniemodelu danyh do poszzeg�olnyh obiekt�ow treningowyh. Taka jest og�olna idea klasy-�kaji za pomo ,a redukt�ow lokalnyh (redukt�ow wzgl ,edem deyzji i ustalonego obiektu[13℄, [144℄).De�nija 5.11 Reduktem lokalnym ze wzgl ,edu na obiekt u 2 U nazywamy taki podzbi�orB � A, _ze:1. 8i�jVdj ( [u℄A \Di = ; =) [u℄B \Di = ;)2. B jest minimalnym (ze wzgl ,edu na inkluzj ,e) podzbiorem A spe lniaj ,aym warunek 1.W przypadku tabli niesprzeznyh warunek 1. oznaza, _ze [u℄B � Di dla pewnego i.Przez REDA (u) oznazamy zbi�or wszystkih redukt�ow lokalnyh dla obiektu u w systemieinformayjnym A .Ka_zdy z redukt�ow lokalnyh B 2 REDA (u) generuje jedn ,a regu l ,e:ru = � ai1 = ai1(u) ^ ::: ^ ail = ail(u) ) d = f�BD1(u); :::; �BDk (u)g �gdzie B = fai1 ; :::; ailg, l = jBj.Spey�ka redukt�ow lokalnyh wymaga, by kompletny algorytm klasy�kuj ,ay sk lada lsi ,e z wielu takih redukt�ow. Ka_zdy taki redukt jest lokalnym opisem obiekt�ow podobnyhdo \bazowego" obiektu u, wi ,e aby algorytm klasy�kuj ,ay mia l szans ,e rozpozna� dowolnyobiekt treningowy, musi sk lada� si ,e on z rodziny redukt�ow tak dobranej, by dowolnyu0 2 U nale_za l do klasy nierozr�o_znialno�si [u℄B pewnego obiektu bazowego u i pewnegoB 2 REDA (u). Warto przy tym zauwa_zy�, _ze je�sli u0 2 [u℄B dla B 2 REDA (u), to r�ownie_zB 2 REDA (u0), tak wi ,e kompletna rodzina redukt�ow mo_ze by� mniej lizna, ni_z zbi�orobiekt�ow treningowyh.De�nija 5.12 Problem optymalnego pokryia zbioru danyh reduktami lokal-nymi (ozn. REDLOCOPT) polega na znalezieniu takiej rodziny par B = f(B1; u1); :::; (Bk ; uk)g,Bi 2 REDA (ui), by: 8u2U9(B;u0)2B B 2 REDA (u) (5.17)oraz: jBj �! min (5.18)



5.4 Redukty lokalne 103Poniewa_z z ka_zdym reduktem lokalnym powi ,azana jest jedna regu la, warunek 5.18oznaza, _ze minimalizujemy lizb ,e regu l generowanyh przez zbi�or redukt�ow lokalnyh.B ,edziemy jednak d ,a_zy� do tego, by u_zywa� takih redukt�ow lokalnyh, kt�ore s ,a reduktamidla mo_zliwie du_zej grupy obiekt�ow { w�owzas mo_zemy ozekiwa�, _ze regu ly b ,ed ,a bardziejog�olne, a wi ,e pasuj ,ae do wi ,ekszej lizby obiekt�ow testowyh (por. rozdzia ly 5.2.3 i 5.3.5).Twierdzenie 5.8 Problem znalezienia optymalnego pokryia zbioru danyh reduktami lo-kalnymi (REDLOCOPT) jest NP-trudny.Dow�od: Sprowadzimy znany powszehnie problem NP-trudny szukania minimalnegopokryia rodziny zbior�ow (SETCOVER, por. [57℄) do REDLOCOPT.Mamy dan ,a rodzin ,e C = fC1; :::Cng zbior�ow sko�nzonyh. Problem SETCOVERpolega na znalezieniu takiej podrodziny B � C, by SB = SC oraz jBj �! min. Za-kodujmy problem w postai maierzy binarnej B wymiaru n � m: kolejnyh m wier-szy oznaza kolejne elementy zbioru SC, natomiast n kolumn oznaza kolejne zbioryC1; :::; Cn. Warto�siami maierzy nieh b ,ed ,a funkje harakterystyzne zbior�ow Ci. Prob-lem SETCOVER r�ownowa_zny jest problemowi znalezienia minimalnego pokryia kolum-nowego maierzy, tzn, minimalnego zbioru kolumn takiego, by w ka_zdym wierszu przynaj-mniej jedna jedynka nale_za la do kt�orej�s z wybranyh kolumn. Zauwa_zmy, _ze w ka_zdymwierszu musi by� przynajmniej na jednym miejsu warto�s� 1.Poka_zemy, jak sprowadzi� powy_zszy problem do REDLOCOPT. Nieh:A = (fu1; :::um; um+1g; fa1; :::ang; d)przy zym ai(uj) dla j � m ma tak ,a warto�s�, jak element (i; j) maierzy B, natomiastd(uj) = 1. Dla obiektu m+ 1 mamy: ai(um+1) = 0, d(um+1) = 0. Rozwa_zmy, jak w takimsystemie informayjnym wygl ,adaj ,a redukty lokalne. Zauwa_zmy, _ze dowolny obiekt uj dlaj � m r�o_zni si ,e od obiektu um+1 (jedynego, kt�ory ma deyzj ,e inn ,a, ni_z uj) wy l ,aznie natyh atrybutah, kt�ore maj ,a warto�s� 1. Redukt lokalny dla tego obiektu sk lada l si ,e b ,edziez dowolnego (i tylko jednego { redukt z de�niji jest minimalny ze wzgl ,edu na inkluzj ,e)atrybutu o warto�si 1. Zauwa_zmy, _ze faig jest reduktem lokalnym dla wszystkih takihobiekt�ow, dla kt�oryh ai ma warto�s� 1. Problem REDLOCOPT w tym przypadku polegawi ,e na tym, aby znale�z� tak ,a rodzin ,e B = f(fai1g; uj1); :::; (faikg; ujk)g, by dla dowolnegoobiektu pewne aij mia lo warto�s� 1 oraz k �! min (pomijamy obiekt um+1, jednak dowolnyredukt z B jest reduktem lokalnym r�ownie_z dla niego). Oznaza to, _ze znajduj ,a opty-malne pokryie reduktami lokalnymi znajdujemy jednoze�snie minimalne pokryie kolum-nowe maierzy B, a wi ,e rozwi ,azujemy SETCOVER.Pokazali�smy sprowadzenie (wykonalne w zasie wielomianowym { wymaga ono jedyniedodania jednego obiektu pomonizego i deyzji) problemu SETCOVER do REDLOCOPT.Poniewa_z SETCOVER jest NP-trudny, wi ,e REDLOCOPT r�ownie_z. 2Powy_zsze twierdzenie uzasadnia koniezno�s� u_zyia przybli_zonyh heurystyk w eluznalezienia dobrej rodziny B. W rozdziale 7.1 przedstawiono algorytm aproksymayjny zadaptayjnym doborem parametr�ow, opisany przez autora w pray [144℄.Rodzina B redukt�ow lokalnyh de�niuje pewn ,a sparametryzowan ,a przestrze�n aproksy-mayjn ,a ASB tak ,a, _ze: I(u) = [u℄AR = f[ui℄Bi : (ui; Bi) 2 Bg�(X1;X2) = �(X1;X2)



104 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Dzia lanie algorytmu klasy�kuj ,aego CAASB , zde�niowanego zgodnie ze wzorem 2.4,oraz 2.5 i 2.6 (odpowiednio funkje % i �), jest nast ,epuj ,ae:1. Nieh dany b ,edzie obiekt testowy u =2 U .2. Wyszukujemy w B wszystkie redukty lokalne, kt�ore pasuj ,a do u, tzn. takie, _ze upasuje do lewej strony regu l ru wygenerowanyh na ih podstawie. Oznazmy przezRul(u) zbi�or wszystkih takih regu l.3. Znajdujemy rodzin ,e zbior�ow R1(u); :::; Rm(u) 2 R obiekt�ow opisywanyh przez lewestrony regu l ze zbioru Rul(u).4. Badamy rozk lad warto�si deyzji w zbiorah Ri(u). Wybieramy deyzj ,e najlizniejreprezentowan ,a (lub inn ,a, wskazan ,a przez funkj ,e %). Zbieramy warto�si deyzjipohodz ,ae z poszzeg�olnyh klas Ri(u); ewentualne konikty rozstrzygamy za po-mo ,a funkji �, ostatezn ,a deyzj ,e przypisujemy obiektowi u.Znalezienie optymalnej rodziny B jest trudne, a zbi�or mo_zliwyh warto�si parametru B(zyli zbi�or wszystkih mo_zliwyh pokry� tabliy deyzyjnej reduktami lokalnymi) { bardzolizny. Dlatego te_z algorytm realizuj ,ay w praktye adaptayjne konstruowanie przestrzeniASB (patrz rozdzia l 7.1 i 5.5) dzia la dwuetapowo: zawarty w nim algorytm heurystyzny(deterministyzny) konstruuje suboptymalne B, maj ,a za parametr wej�siowy pewn ,a kole-jno�s� (permutaj ,e �) zbioru atrybut�owA, a ewoluyjny algorytm nadrz ,edny odpowiedzialnyjest za dob�or optymalnej warto�si �, oenianej na podstawie jako�si generowanego pokryiaB.5.5 Og�olny shemat adaptayjnyOstateznym elem systemu klasy�kuj ,aego jest poprawna klasy�kaja nowyh przy-padk�ow, zyli obiekt�ow nie nale_z ,ayh do treningowego zbioru danyh. Stosowanie po�sred-nih miar jako�si ( len;  GDR;  reg;  pred, miar opartyh na jako�si regu l itp.) jest koniezneze wzgl ,edu na to, _ze nie da si ,e bezpo�srednio oblizy� ko�nowej jako�si klasy�katora,nie znaj ,a zbioru obiekt�ow, na kt�oryh b ,edzie on testowany. Okazuje si ,e jednak { por.rozdzia ly poprzednie { _ze nawet przybli_zone rozwi ,azanie problemu znalezienia optymal-nego algorytmu klasy�kuj ,aego (gdy_z optymalizowanie miar po�srednih  len;  GDR;  regnie gwarantuje znalezienia optymalnego klasy�katora) jest problemem NP-trudnym i jakotaki musi by� rozwi ,azywany w spos�ob przybli_zony (por. rozdzia l 7.2).Jak pokazano w poprzednih rozdzia lah, poszukiwanie redukt�ow optymalizowanyhlizb ,a regu l nale_zy do tej samej klasy z lo_zono�si oblizeniowej, o poszukiwanie redukt�ownajkr�otszyh. W praktye okazuje si ,e, _ze sprawdzenie, ile regu l generuje dany redukt(z lo_zono�s� oblizeniowa takiego sprawdzenia jest istotnym zynnikiem whodz ,aym wsk lad kosztu wszelkih tehnik aproksymayjnyh), jest wykonalne przy okazji sprawdzenia,zy dany podzbi�or atrybut�ow jest reduktem { patrz opis algorytmu w rozdziale 7.2. Oz-naza to, _ze systemy oparte na reduktah najkr�otszyh i generuj ,ayh najmniejsz ,a lizb ,eregu l w praktye maj ,a podobn ,a z lo_zono�s� oblizeniow ,a r�ownie_z w przypadku ih aproksy-maji. Jednoze�snie jednak wyniki eksperyment�ow przemawiaj ,a na korzy�s� tyh drugih[16℄. Zbli_zon ,a z lo_zono�s� oblizeniow ,a maj ,a te_z miary jako�si  pred i oparte na jako�siregu l.Wyniki praktyzne wskazuj ,a [13℄, _ze dobre wyniki daje r�ownie_z u_zyie redukt�ow dy-namiznyh i miary  GDR. W tym jednak przypadku algorytmy aproksymayjne maj ,a



5.5 Og�olny shemat adaptayjny 105z lo_zono�s� oblizeniow ,a wy_zsz ,a o zynnik proporjonalny do jF j, gdy_z algorytm sprawdza-j ,ay, zy B jest reduktem musi zosta� uruhomiony osobno dla ka_zdej podtabliy z F .Powoduje to istotne wyd lu_zenie proesu generowania optymalnej przestrzeni aproksyma-yjnej ASB , nawet je�sli rodzina F jest stosunkowo niewielka, lub gdy wsp�o lzynnik sta-bilno�si aproksymowany jest za pomo ,a nieliznego losowego podzbioru rodziny F (por.[13℄). Z tyh wzgl ,ed�ow autor w swyh badaniah pomin ,a l redukty dynamizne jakonie przystaj ,ae do stawiaj ,ayh wysokie wymagania zasowe (ze wzgl ,edu na koniezno�s�wielokrotnego oblizania redukt�ow dla r�o_znyh warto�si parametr�ow) system�ow adapta-yjnyh. ||||W pe lni adaptayjny algorytm konstruowania klasy�katora (przestrzeni aproksyma-yjnej) powinien umo_zliwia� optymalizaj ,e nie tylko reduktu, na podstawie kt�orego stwo-rzony zostanie zbi�or regu l. Adaptayjnie dobrana powinna te_z by� miara, kt�or ,a reduktys ,a oeniane, a tak_ze samo poj ,eie reduktu. Proes ten sk lada si ,e z nast ,epuj ,ayh etap�ow:1. Wyb�or miary jako�si  (spo�sr�od np.  len;  GDR;  reg;  pred, miar  Q opartyh najako�si regu l). Wyb�or rodzaju reduktu (a wi ,e przestrzeni parametr�ow �): reduktklasyzny, dynamizny, przybli_zony. Wyb�or warto�si ewentualnego parametru do-datkowego (np. � w modelu VPRS, ("; �) w przypadku "-redukt�ow itp.). Te trzyinformaje mog ,a by� zgromadzone w jednym wektorze eh traktowanym np. jakohromosom nadrz ,ednego genetyznego algorytmu adaptayjnego.2. Wyb�or optymalnego elementu B 2 � przez szybki algorytm heurystyzny lub hy-brydowy (heurystyzno-genetyzny, por. rozdzia l 7.2), optymalizowany wzgl ,edemwybranej miary  (B).3. Oena klasy�katora opartego na ASB (na potrzeby nadrz ,ednego algorytmu adap-tayjnego). Oena mo_ze by� dokonywana na podstawie ustalonej miary aproksy-mayjnej ( pred) lub za pomo ,a pomiaru jako�si klasy�kaji (mierzonej zgodnie zde�nij ,a 2.16, str. 37) na wydzielonej pr�obe testowej.Przedstawiony powy_zej shemat nie odzwieriedla a lego adaptayjnego proesu kon-struowania systemu klasy�kuj ,aego. Nale_zy rozpatrywa� go w kontek�sie zaprezentowanegow rozdziale 4.5.3 proesu dwustopniowego: najpierw konstruowany jest zbi�or atrybut�ow(w tym nowyh, utworzonyh np. jako kombinaje liniowe istniej ,ayh), nast ,epnie zbi�orten podlega redukji w elu znalezienia modelu danyh (zbioru regu l). Wynikiem tyh ope-raji jest pojedynzy algorytm klasy�kuj ,ay { a wi ,e, je�sli ko�nowy system klasy�kuj ,ayma budow ,e wieloagentow ,a (sk lada si ,e z wielu klasy�kator�ow), nale_zy jeszze uwzgl ,edni�etap syntezy wynik�ow i rozstrzygania konikt�ow pomi ,edzy poszzeg�olnymi klasy�katorami(jak te_z doboru ih optymalnego zespo lu). Pe lniejszy opis proesu konstruowania modeludanyh zaprezentowany jest w rozdziale 6.3.
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Rozdzia l 6Adaptayjne metody syntezywynik�ow i rozstrzyganiakonikt�ow6.1 Wst ,epOm�owione w poprzednih rozdzia lah tehniki prowadz ,a do skonstruowania przestrzeniaproksymayjnej AS� sparametryzowanej warto�si ,a parametru �. Przestrze�n ta wyznaza(zgodnie z de�nij ,a 2.14, str. 22) algorytm klasy�kuj ,ay, zdolny do klasy�kaji obiekt�owze zbioru zar�owno treningowego (na kt�orego podstawie zoptymalizowano parametr �),jak i testowego (nieznanego w hwili budowy AS�, jednak podobnego do zbioru danyhtreningowyh). Algorytm ten jest jednak w wielu przypadkah niewystarzaj ,ay { pewnalizba nowyh obiekt�ow pozostaje niesklasy�kowanyh, inne bywaj ,a zaklasy�kowane b l ,ed-nie. Wynika to z wielu przyzyn:� Parametr � m�og l zosta� wybrany nieoptymalnie. Optymalizaja � z ,esto jest prob-lemem NP-trudnym, wi ,e przeprowadzana jest za pomo ,a metod aproksymayjnyh(np. ewoluyjnyh) { por. rozdzia l 5.� Nawet optymalny wyb�or � 2 � nie musi prowadzi� do optymalnego algorytmu klasy-�kuj ,aego, je�sli przestrze�n dopuszzalnyh warto�si parametru � nie b ,edzie w la�siwiedobrana. Wyb�or � dokonywany jest poprzez zde�niowanie j ,ezyka opisu danyh(zestawu atrybut�ow, w tym atrybut�ow nowyh, wygenerowanyh na podstawie ist-niej ,ayh poprzez np. ih dyskretyzaj ,e lub kombinaje liniowe, por. rozdzia l 4), atak_ze wyb�or tehniki redukji lizby eh (redukty klasyzne, przybli_zone itp.).� Innym parametrem wp lywaj ,aym na skutezno�s� systemu klasy�kuj ,aego jest w la�s-iwie dobrana miara jako�si parametru �, na podstawie kt�orej jest optymalizowany.� Algorytm klasy�kuj ,ay oparty na pojedynzym redukie (taki, _ze ka_zdy obiekt u 2 Unale_zy do tylko jednego wzora R 2 R) wykazuje zbyt ma l ,a zdolno�s� do uog�olnianiawiedzy, o utrudnia rozpoznanie nieznanyh obiekt�ow.Rozwi ,azaniem tyh problem�ow jest wygenerowanie zbioru klasy�kator�ow (agent�ow),korzystaj ,ayh z r�o_znyh parametryzaji �, a nawet r�o_znyh przestrzeni parametr�ow �i miar jako�si  . Powstaje w ten spos�ob wieloagentowy system klasy�kuj ,ay [22℄ [67℄



108 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...{ por. pra ,e [38℄ i om�owion ,a tam problematyk ,e konstruowania zespo l�ow (ensembles)klasy�kator�ow.Trudnym problemem, przed kt�orym staj ,a praktyzne realizaje system�ow wieloagen-towyh jest wykorzystywanie wynik�ow (z ,esto sprzeznyh ze sob ,a) pray zespo l�ow agen-t�ow, jak r�ownie_z planowanie przez agent�ow wsp�olnyh dzia la�n i negojaje w przypadkuzaj�sia koniktu [67℄. Korzy�si p lyn ,ae z badania zbior�ow danyh przez zesp�o l agent�owwynikaj ,a ze znaznej z lo_zono�si zasowej proesu konstrukji algorytm�ow klasy�kuj ,ayh(por. rozdzia l 5), na o lekarstwem mo_ze by� r�ownoleg le wykorzystanie wielu system�owkomputerowyh [145℄. Paradygmat wieloagentowy jest ponadto naturalnym podej�siemw przypadku analizy rozproszonyh baz danyh, lub w przypadku, gdy dane pohodz ,az samodzielnyh obserwaji (pomiar�ow) dokonywanyh przez �zyznie odleg le urz ,adzeniapomiarowe (np. umieszzone w automatyznie sterowanyh pojazdah [98℄). B ,edziemyzak lada�, _ze ka_zdy agent klasy�kuj ,ay dysponuje w lasnym zbiorem (tablia deyzyjn ,a)danyh treningowyh, na podstawie kt�oryh konstruuje algorytm klasy�kuj ,ay (przestrze�naproksymayjn ,a). G l�ownym problemem omawianym w niniejszym rozdziale jest usuwaniesprzezno�si w wiedzy gromadzonej przez poszzeg�olnyh agent�ow, tzn. podejmowaniedeyzji o przyporz ,adkowaniu nowego obiektu do konkretnej klasy deyzyjnej w sytuaji,gdy odpowiedzi poszzeg�olnyh agent�ow r�o_zni ,a si ,e.6.2 Adaptayjne metody rozstrzygania konikt�owZ punktu widzenia teorii system�ow wieloagentowyh problem wyboru w la�siwej klasydeyzyjnej w przypadku sprzeznyh odpowiedzi poszzeg�olnyh agent�ow jest problememposzukiwania konsensusu [35℄, [33℄. Nale_zy zauwa_zy�, _ze omawiany przypadek jest sto-sunkowo prosty w analizie: mo_zemy za lo_zy�, _ze poszzeg�olni ageni, r�o_zni ,a si ,e mi ,edzysob ,a zbiorami regu l (reduktami), maj ,a wsp�olny el: poprawnie sklasy�kowa� dany zbi�ortestowy. Mo_zna r�ownie_z za lo_zy� istnienie spejalnego agenta dokonuj ,aego ostateznegowyboru odpowiedzi spo�sr�od propozyji wysuni ,etyh przez poszzeg�olnyh agent�ow. Roz-wi ,azaniem zaproponowanym m.in. w [35℄ jest skonstruowanie pewnej nowej tabliy de-yzyjnej. Obiektami tej tabliy s ,a obiekty tabliy oryginalnej, natomiast atrybuty zawiera-j ,a odpowiedzi poszzeg�olnyh agent�ow. Algorytm klasy�kuj ,ay (oparty na danyh trenin-gowyh) zbudowany dla tej nowej tabliy sk lada si ,e ze zbioru regu l okre�slaj ,ayh strategi ,ewyboru odpowiedzi w zale_zno�si od odpowiedzi poszzeg�olnyh agent�ow. Wad ,a tej metodyjest to, _ze w rzezywisto�si problem uzgadniania sprzezno�si nie zosta l rozwi ,azany, tylkoprzesuni ,ety na inny poziom analizy: algorytm klasy�kuj ,ay utworzony na nowej tabliyzwykle te_z b ,edzie wymaga l jakiej�s metody uzgadniania sprzezno�si.Inn ,a praktyzn ,a realizaj ,e idei adaptaji algorytmu usuwania sprzezno�si do konkret-nyh danyh przedstawiono w pray [128℄. W modelu tym rol ,e pojedynzego agenta klasy-�kuj ,aego pe lni jedna regu la { pe lny algorytm klasy�kuj ,ay jest wi ,e zespo lem bardzowielu agent�ow, z kt�oryh ka_zdy jest w stanie rozpozna� jedynie niewielki odsetek nowyhobiekt�ow. Wyb�or w la�siwego zespo lu agent�ow (zbioru regu l) dokonywa l si ,e za pomo ,aprostej siei neuronowej, kt�orej ka_zde wej�sie powi ,azane by lo z konkretn ,a regu l ,a, a wyj�siez klas ,a deyzyjn ,a. Sie� taka uzona by la na treningowym zbiorze danyh: nast ,epowa l takidob�or wag, by odpowiedzi agent�ow (tzn. fakt zadzia lania kolejnyh regu l) przekszta laneby ly na w la�siwe klasy deyzyjne. Zalet ,a takiej konstrukji klasy�katora jest po l ,azenie al-gorytmu g losowania i �ltrowania regu l (wagi siei neuronowej mo_zna w naturalny spos�obzinterpretowa� jako wagi poszzeg�olnyh regu l i wyeliminowa� ze zbioru regu ly o ma lejwadze). Wad ,a jest do�s� d lugi zas dzia lania ze wzgl ,edu na wielk ,a lizb ,e regu l generowan ,adla typowej tabliy deyzyjnej.



6.2 Adaptayjne metody rozstrzygania konikt�ow 109Inne podej�sie [105℄ opiera si ,e na (wywodz ,aej si ,e z pra S. Le�sniewskiego) mereologii,zyli teorii, kt�orej podstawowym poj ,eiem jest zbi�or i relaja byia z ,e�si ,a (a nie { byiaelementem) zbioru. Zaproponowana w 1994 roku [104℄ mereologia przybli_zona wprowadzarelaj ,e byia z ,e�si ,a w okre�slonym stopniu. Metodologia mereologii przybli_zonej zak lada,_ze obiekt doelowy (w naszym przypadku { algorytm klasy�kuj ,ay) budowany jest przezagenta syntezuj ,aego z z ,e�si dostarzanyh przez agent�ow ni_zszego rz ,edu. Cz ,e�si te niemusz ,a odpowiada� dok ladnie opisowi dostarzonemu przez agenta syntezuj ,aego; stopie�ndopuszzalnego przybli_zenia negojowany jest z agentami ni_zszego rz ,edu. W przypadkubudowy systemu klasy�kuj ,aego, ageni ni_zszego rz ,edu konstruuj ,a z ,e�siowe algorytmyklasy�kuj ,ae (opisy danyh) na podstawie dost ,epnyh im zbior�ow danyh i atrybut�ow,nast ,epnie opisy te s ,a uzgadniane przez agenta syntezuj ,aego.||||Przytozone powy_zej przyk lady wskazuj ,a, _ze adaptayjny dob�or strategii uzgadnianiasprzezno�si uzyskiwany jest dwiema r�o_znymi drogami: albo przez parametryzaj ,e algo-rytmu syntezy wyniku (np. algorytmu g losowania), albo przez taki dob�or zespo lu agent�owby, przy danym (sparametryzowanym lub ustalonym) sposobie syntezy, ostatezny algo-rytm klasy�kuj ,ay by l optymalny. W nast ,epnyh rozdzia lah zaprezentowany zostaniesystem klasy�kuj ,ay oparty na drugim rozwi ,azaniu.W niniejszej pray przyj ,eto, _ze pojedynzym agentem jest algorytm klasy�kuj ,ayoparty na regu lah wygenerowanyh przez jeden redukt przybli_zony. W por�ownaniu zpodej�siem zak ladaj ,aym wyb�or poszzeg�olnyh regu l, model ten pozwala z jednej stronyna ogranizenie lizby agent�ow (lizb ,e redukt�ow okre�sla u_zytkownik, lizba regu l jestznaznie wi ,eksza i z ,esto trudna do oszaowania), z drugiej strony { jest to za lo_zenie na-turalniejsze i bardziej odpowiadaj ,ae paradygmatowi system�ow wieloagentowyh. Dzi ,ekitemu za lo_zeniu mo_zna traktowa� agenta jako jednostk ,e rzezywi�sie autonomizn ,a (zdoln ,aza pomo ,a swego zbioru regu l sklasy�kowa� wi ,ekszo�s� obiekt�ow, przynajmniej ze zbiorutreningowego). Je_zeli dodatkowo za lo_zymy, _ze ka_zdy z agent�ow wyposa_zony jest w zbi�orregu l oparty na jednym redukie i takim samym zbiorze treningowym, w�owzas kon-ikty mi ,edzy agentami s ,a jedynym rodzajem koniktu wyst ,epuj ,aego w systemie klasy-�kuj ,aym:Lemat 6.1 Nieh Rul1; Rul2; :::; Rulk { zbiory regu l agent�ow klasy�kuj ,ayh odpowia-daj ,ayh przestrzeniom aproksymayjnym AS1; :::; ASk, wygenerowane na niesprzeznymzbiorze treningowym A na podstawie r�o_znyh redukt�ow B1; :::; Bk. Nieh u b ,edzie dowolnymobiektem testowym, r1 2 Ruli, r2 2 Rulj { pewnymi regu lami. W�owzas:r1(u) 6= ; ^ r2(u) 6= ; ^ r1(u) 6= r2(u) =) i 6= jtzn. konikt mo_ze wyst ,api� jedynie pomi ,edzy regu lami nale_z ,aymi do r�o_znyh agent�ow.Dow�od: Za l�o_zmy, _ze i = j. Nieh r1 2 Ruli, r2 2 Ruli b ,ed ,a takimi regu lami, _zer1(u) 6= ;, r2(u) 6= ;. Sprawdzimy, _ze w�owzas r1(u) = r2(u).Obie regu ly powsta ly na podstawie tego samego reduktu Bi = fai1 ; :::; aijBjg, a wi ,e,skoro obiekt u zosta l rozpoznany przez r1 i r2, regu ly te maj ,a posta�:r1 = (ai1 = v1 ^ ::: ^ aijBj = vjBj ) d = vd1)r2 = (ai1 = v1 ^ ::: ^ aijBj = vjBj ) d = vd2)



110 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...przy zym v1 = ai1(u), ... , vjBj = aijBj(u). W�owzas jednak, zgodnie z de�nij ,a reduktu(def. 2.10 na stronie 19) otrzymujemy vd1 = vd2 , a wi ,e r1(u) = r2(u). 2Fakt ten nie jest prawdziwy w og�olniejszym przypadku redukt�ow przybli_zonyh.Metoda konstrukji algorytmu klasy�kuj ,aego poprzez wyselekjonowanie optymal-nego zespo lu agent�ow jest szzeg�olnym przypadkiem strategii nazywanej wrapper approah(por. problem wyboru eh (feature seletion), [148℄ [27℄ [83℄ [84℄), polegaj ,aej na adap-tayjnym wyborze (tzn. uwzgl ,edniaj ,aym efekty danego wyboru w kontek�sie konkret-nyh danyh wej�siowyh) eh analizowanyh przez system uz ,ay si ,e. Wyb�or ten, wprzypadku systemu klasy�kuj ,aego opisanego w dalszej z ,e�si niniejszego rozdzia lu, jestdwuetapowy: pierwszy etap wyboru eh istotnyh to znalezienie reduktu (klasyznego lubprzybli_zonego) i skonstruowanie agenta na podstawie tego reduktu, drugi etap to znalezie-nie zespo lu agent�ow wsp�o lprauj ,ayh ze sob ,a w optymalny spos�ob (wyb�or optymalnegopodzbioru podzbior�ow eh). Na obu etapah wyb�or odbywa si ,e w spos�ob adaptayjny.6.2.1 Rozstrzyganie konikt�ow jako sk ladanie przestrzeni aproksyma-yjnyhZa l�o_zmy, _ze system klasy�kuj ,ay sk lada si ,e z k agent�ow klasy�kuj ,ayh, opisanyhsparametryzowanymi przestrzeniami aproksymayjnymi AS1, ..., ASk, przy zym poszze-g�olne przestrzenie zbudowane s ,a na pewnym podzbiorze obiekt�ow Ui i na podstawie tejsamej rodziny otoze�n I(u) i funkji � (ogranizonyh po podzbioru Ui � U). Naszymzadaniem jest skonstruowanie przestrzeni aproksymayjnej b ,ed ,aej syntez ,a agent�ow:De�nija 6.1 Operaj ,a syntezy przestrzeni aproksymayjnyh AS1, ..., ASn, gdzieASi = (Ui; Ii;Ri; �i), oraz Ii = IjUi , �i = �jUi, nazywamy odwzorowanie S takie, _zeS(AS1; :::; ASn) = AS0, gdzie AS0 = (U; I;R; �), przy zym:U = Si=1::n UiR = Si=1::nRiPrzyporz ,adkowanie nowego obiektu u do klasy deyzyjnej za pomo ,a przestrzeni AS0polega na znalezieniu wszystkih wzor�ow R, do kt�oryh obiekt u pasuje (tzn. dla kt�oryhmiara zawierania �(I(u); R) jest odpowiednio wysoka { por. de�nija 2.14, str. 22).Nast ,epnie odpowiedzi (numery klas deyzyjnyh) przyporz ,adkowane tym wzorom za po-mo ,a funkji % (por. tam_ze) s ,a gromadzone i przekazywane funkji � przeprowadzaj ,aejg losowanie (patrz rozdzia l 6.2.2).Pewnego komentarza wymaga pozynione w de�niji 6.1 za lo_zenie o tym, _ze wszystkieprzestrzenie aproksymayjne ASi opieraj ,a si ,e na tej samej funkji I. Funkja ta, zde�-niowana najz ,e�siej jako I(u) = [u℄A dla zbioru atrybut�ow A, okre�sla nierozr�o_znialno�s�obiekt�ow w ramah danego systemu informayjnego. Za lo_zenie o wsp�olnym I oznazawi ,e, _ze ka_zdy z agent�ow klasy�kuj ,ayh dysponowa l tym samym zbiorem atrybut�ow lubzbiorem z nim r�ownowa_znym (de�nija 2.8, str. 18). Nie oznaza to, _ze agent nie mo_zenp. doda� do zbioru atrybut�ow nowego atrybutu b ,ed ,aego dyskretyzaj ,a lub kombinaj ,aliniow ,a istniej ,ayh { taka operaja nie zmienia I. Natomiast w przypadku analizy rela-yjnyh baz danyh poszzeg�olne indukowane tablie deyzyjne (por. def. 4.4, def. 4.6),tote_z w praktye najbezpiezniej jest traktowa� I w de�niji 6.1 jako wygenerowane napodstawie indukyjnego domkni ,eia analizowanego systemu informayjnego (def. 4.9).
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Rysunek 6.1: Sk ladanie algorytm�ow klasy�kuj ,ayh (przestrzeni aproksymayjnyh) iklasy�kaja nowego obiektu.Je_zeli poszzeg�olne zbiory Ui s ,a istotnie mniejsze, ni_z analizowane przez system wieloa-gentowy uniwersum U , r�ownie_z zbiory Ri;j 2 Ri obejmuj ,a proporjonalnie niewielk ,a grup ,eobiekt�ow. Prowadzi to do wysokiego odsetka obiekt�ow niesklasy�kowanyh przez systeminformayjny. W praktye stosuje si ,e wi ,e dodatkow ,a operaj ,e uog�olnienia: zbiory Ri;jrozszerza si ,e, na podstawie ih de�niji, na a ly zbi�or U . Je�sli, na przyk lad, rodzina Rizde�niowana by la na podstawie pewnego reduktu B � A, to jej formaln ,a de�nij ,e (por.przyk lad 2.1, str. 21): Ri = f[u℄B : u 2 Uigrozszerzamy, na potrzeby operaji syntezy (def. 6.1), na:R0i = f[u℄B : u 2 Uga de�nija rodziny wzor�ow przestrzeni S(AS1; :::; ASk) = AS0 przyjmuje posta�:R = [i=1::nR0igdzie R0i { rozszerzone rodziny wzor�ow. Operaja ta, jak ka_zde uog�olnienie, niesie zesob ,a ryzyko nieprawid lowej klasy�kaji nowyh obiekt�ow (a nawet obiekt�ow treningowyhpohodz ,ayh z innyh zbior�ow Uj , j 6= i) { jest to po�swi ,eenie poprawno�si modelu narzez jego wi ,ekszej og�olno�si. ||||Zagadnienie syntezy algorytmu klasy�kuj ,aego z opis�ow z ,e�siowyh mo_zna opisa� wj ,ezyku mereologii przybli_zonej [105℄. Klasy�kaja nowyh przypadk�ow mo_ze by� rozpatry-wane jako zadanie budowy uog�olnionego opisu nowego obiektu u i dopasowanie tego opisudo jednej z klas deyzyjnyh (por. rozdzia l 2.1.2). Uog�olniony opis obiektu pozwalapor�owna� go ze znanymi obiektami treningowymi, kt�ore (ze wzgl ,edu na niepe lno�s� i



112 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...niepewno�s� zbioru treningowego) zwykle nie s ,a identyzne z rozpoznawanym. W przy-padku systemu klasy�kuj ,aego z lo_zonego ze zbioru regu l, rol ,e uog�olnionyh opis�ow nowyhobiekt�ow pe lni ,a lewe strony regu l { obiekt u pasuj ,ay do (zyli opisany przez) lew ,a stron ,eregu ly jest zalizany do klasy deyzyjnej wskazanej przez praw ,a jej stron ,e. W og�olno�siopisy te reprezentowane s ,a przez rodzin ,e wzor�ow R danej przestrzeni aproksymayjnej{ w systemah opartyh na teorii zbior�ow przybli_zonyh s ,a to zwykle klasy abstrakjipewnyh relaji nierozr�o_znialno�si. Zbi�or tyh klas (rodzina R) stanowi wi ,e inwentarzstandard�ow (por. [105℄), z kt�orego dany agent klasy�kuj ,ay wybiera ten standard, kt�orynajlepiej spe lnia kryterium dopasowania do obiektu testowego.W pray [105℄ zaprezentowano ide ,e wieloagentowego systemu konstruuj ,aego z lo_zonyobiekt z z ,e�si. W systemie tym agent nadrz ,edny (syntezuj ,ay) kieruje do agent�ow po-drz ,ednyh zleenie wykonania \z ,e�si" (w naszym przypadku: opis�ow z ,e�siowyh danyhjako wzore z rodziny R) na podstawie spey�kaji (w naszym przypadku: obiektu testo-wego) i parametr�ow wyznazaj ,ayh dopuszzalny stopie�n przybli_zenia. W przypadkuz lo_zonego systemu klasy�kuj ,aego, zde�niowanego przez rodzin ,e przestrzeni aproksyma-yjnyhfASB1 ; :::; ASBig, gdzie Bi 2 RED A ; i , dopuszzalne przybli_zenie dane jest przez sparame-tryzowany warunek 	� { warunek dopasowania obiektu u do standardu z inwentarzaRi = f[x℄Bigx2U : 	�(u;R) () �(I(u); R) � �tzn. opis obiektu u jest prawid lowy o ile pasuje do standardu R w stopniu o najmniej�. Je�sli agent nie znajdzie standardu spe lniaj ,aego warunek 	�, nie przedstawia agentowisyntezuj ,aemu _zadnego rozwi ,azania.Synteza standard�ow znalezionyh przez agent�ow podrz ,ednyh prowadzi do znalezieniauog�olnionego opisu { przestrzeni aproksymayjnej AS0 takiej, _ze algorytm klasy�kuj ,ayCAAS0;D;%;� (dla � zde�niowanego zgodnie ze wzorem 6.2) klasy�kuje dowolny obiekt udo jednej z klas deyzyjnyh. Przestrze�n ta zde�niowana zosta la na poz ,atku niniejszegorozdzia lu.6.2.2 Metody g losowaniaWielokrotnie w niniejszej pray, je�sli zasz la potrzeba rozstrzygania koniktu mi ,edzyklasy�katorami, autor odwo lywa l si ,e do poj ,eia g losowania. Koniezno�s� g losowania wy-st ,epuje w�owzas, gdy wyniki klasy�kaji tego samego obiektu przez r�o_zne algorytmy klasy-�kuj ,ae (np. oparte na r�o_znyh przestrzeniah aproksymayjnyh) r�o_zni ,a si ,e mi ,edzy sob ,a.R�ownie_z w ramah jednego algorytmu klasy�kuj ,aego mo_ze zaj�s� potrzeba rozstrzygni ,eiakoniktu np. pomi ,edzy dwiema regu lami wskazuj ,aymi na r�o_zne klasy deyzyjne, pa-suj ,aymi do tego samego obiektu testowego. Metoda g losowania (funkja g losuj ,aa �)jest integraln ,a z ,e�si ,a de�niji algorytmu klasy�kuj ,aego (def. 2.14).Wyb�or w la�siwej strategii g losowania jest wa_zny, gdy_z r�o_zne metody prowadz ,a z ,estodo du_zyh r�o_zni w ko�nowej jako�si klasy�kaji zbior�ow testowyh [13℄. G losowanie polegana tym, _ze ka_zdy z agent�ow (algorytm�ow klasy�kuj ,ayh, regu l) zg lasza swoj ,a propozyj ,ew postai pary (vi; xi) sk ladaj ,aej si ,e z proponowanej warto�si deyzji i lizby okre�slaj ,aejwag ,e (wsparie) danej deyzji.De�nija 6.2 Funkja g losuj ,aa � : (f;; 1; :::; kg � [0; 1℄)� �! f;; 1; :::; kg to dowolnafunkja spe lniaj ,aa warunek:8j vj 6= v _ xj = 0 =) �((v1; x1); :::; (vn; xn)) 6= v _ v = ;



6.2 Adaptayjne metody rozstrzygania konikt�ow 113Powy_zszy warunek m�owi, _ze je�sli pewna warto�s� deyzji nie jest wskazana przez _zadnegoz agent�ow (z niezerowym wspariem), to warto�s� ta nie mo_ze by� wynikiem funkji g losuj ,aej.W szzeg�olno�si, je�sli tylko jedna warto�s� deyzji otrzyma od agent�ow dodatnie wsparie,wynikiem musi by� albo ta warto�s� deyzji, albo warto�s� ; (obiekt niesklasy�kowany).Przypomnijmy de�nij ,e systemu klasy�kuj ,aego (wz�or 2.4, str. 22):CAAS;D;%;�(u) = � ((%(R1); �(I(u); R1)); :::; (%(Rn); �(I(u); Rn)))W najz ,estszym przypadku, gdy algorytm klasy�kuj ,ay zde�niowany jest na podstawiepewnego reduktu B � A jak w przyk ladzie 2.1 (str. 21), konikt podzas g losowania niewyst ,epuje (por. lemat 6.1), jednak nawet w�owzas funkja � mo_ze zgodnie z de�nij ,azwr�oi� warto�s� ;, zamiast numeru w la�siwej klasy deyzyjnej (por. wz�or 6.2).Najz ,e�siej stosowany w praktye algorytm g losowania to g losowanie wi ,ekszo�siowe(wz�or 2.6):�((v1; x1); :::; (vn; xn)) = � ; gdy 8j xj = 0argmaxi=1::k(Pj�n: vj=i xj) o ile 9jxj > 0 (6.1)gdzie k = jDj oraz n = jRj. Stosuje si ,e r�ownie_z ostro_zniejsze g losowanie wi ,ekszo�siowez obi ,eiem (danym jako parametr �):��((v1; x1); :::; (vn; xn)) = ( ; gdy 8j xj < �argmaxi=1::k �Pj�n: vj=i;xj�� xj� w p:p: (6.2)Parametr � zale_zny jest od konkretnego problemu praktyznego. Jest to miara sk lon-no�si u_zytkownika do przyjmowania wynik�ow niepewnyh: je�sli zale_zy nam na podj ,eiujakiejkolwiek deyzji, w�owzas akeptujemy ka_zde rozwi ,azanie, ho�by by lo tylko niez-naznie lepsze od pozosta lyh; w przypadku, gdy koszt podj ,eia b l ,ednej deyzji jestznaznie wi ,ekszy, ni_z koszt niepodj ,eia deyzji { akeptujemy wy l ,aznie rozwi ,azania wska-zane jednomy�slnie przez agent�ow. Pierwsza sytuaja zahodzi np. w przypadku opar-tyh na regu lah deyzyjnyh systemah sterowania urz ,adzeniami lub pojazdami { de-yzja o dalszym dzia laniu urz ,adzenia musi zosta� podj ,eta, nawet gdy jest ona niepewna.Druga strategia zak lada mo_zliwo�s� powstrzymania si ,e od podj ,eia deyzji; przypadkiem,w kt�orym takie dzia lanie jest po_z ,adane jest np. system ekspertowy wspieraj ,ay diagno-zowanie medyzne. Parametr � nale_zy wi ,e zwykle traktowa� jako narzuony z g�ory: niejest to warto�s� podlegaj ,aa adaptayjnemu strojeniu.Warto�si xj interpretowane s ,a (por. de�nija 2.14) jako �(I(u); Rj), zyli stopie�n dopa-sowania obiektu u (a w la�siwie jego otozenia I(u), zyli obiekt�ow z nim nierozr�o_znialnyhz punktu widzenia przestrzeni aproksymayjnej) do wzora (np. lewej strony regu ly) Rj.Je_zeli przestrze�n aproksymayjna oparta jest (jak w przyk ladzie 2.1) na zbiorze atrybut�ow(np. redukie), w�owzas �(I(u); Rj) przyjmuje wy l ,aznie warto�si 0 lub 1 (przy zym ist-nieje najwy_zej jeden Rj, dla kt�orego xj = 1, por. lemat 6.1), o powoduje, _ze operajag losowania zde�niowana wzorem 6.1 lub 6.2 jest operaj ,a trywialn ,a, zwraaj ,a ,a warto�s�deyzji vj dla jedynego niezerowego xj . Bardziej z lo_zona sytuaja zahodzi w przypadku,gdy wykorzystujemy przestrze�n aproksymayjn ,a b ,ed ,a ,a syntez ,a wielu innyh przestrzeni(def. 6.1). W�owzas stosuje si ,e te_z inne, ni_z w de�niji 2.14, wsp�o lzynniki g losowania {podsumowanie u_zywanyh przez autora metod daje poni_zsze zestawienie:



114 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...� g losowanie lizb ,a regu l: xj = �(I(u); Rj) (6.3)o odpowiada de�niji 2.14;� g losowanie wspariem regu l:xj = �(I(u); Rj)(jRj j � 1) (6.4)gdzie jRjj odpowiada lizbie obiekt�ow pasuj ,ayh do regu ly deyzyjnej rj odpowia-daj ,aej wzorowi Rj , natomiast sk ladnik \�1" wynika z tego, _ze regu ly wspieraneprzez jeden obiekt maj ,a potenjalnie znikom ,a u_zytezno�s� (por. rozdzia l 5.3.5);� g losowanie jako�si ,a regu l: xj = �(I(u); Rj)Q(rj) (6.5)gdzie rj jest regu l ,a odpowiadaj ,a ,a wzorowi Rj , a Q { jedn ,a z miar jako�si wymienio-nyh w rozdziale 5.3.4.Wyb�or innej, ni_z ustalona w de�niji 2.14 metody g losowania powoduje, _ze proeskonstruowania algorytmu klasy�kuj ,aego uzale_zniony jest dodatkowo od miary jako�si Q(uog�olnionej r�ownie_z na przypadki dane wzorami 6.3 i 6.4). Przestrze�n parametr�ow pro-esu konstruowania algorytmu klasy�kuj ,aego sk lada si ,e wi ,e ze zbior�ow �i poszzeg�olnyhsparametryzowanyh przestrzeni aproksymayjnyh whodz ,ayh w sk lad systemu klasy-�kuj ,aego oraz z rodziny � parametr�ow (miar jako�si regu l) proesu syntezy.6.2.3 Dob�or optymalnego zespo lu agent�owZa l�o_zmy, _ze uniwersum obiekt�ow U whodz ,ae w sk lad systemu informayjnego A =(U;A; d) podzielone jest na n podzbior�ow U1; :::; Un i _ze podzbiory te (podtablie) opisanezosta ly przestrzeniami aproksymayjnymi AS1, ..., ASn skonstruowanymi na podstawieredukt�ow (patrz przyk lad 2.1, str. 21). Algorytm klasy�kuj ,ay oparty na ASi sk ladasi ,e ze zbioru regu l deyzyjnyh, kt�oryh lewe strony wyznazaj ,a zbiory obiekt�ow R 2Ri, natomiast prawe strony maj ,a posta� przez d = %(R) (funkja % jest wyznazonajednoznaznie przez �, por. wz�or 2.5). Rozwa_zmy problem syntezy optymalnego algorytmuklasy�kuj ,aego jako z lo_zenia przestrzeni ASi. Przypomnijmy, _ze operaja syntezy (def.6.1) prowadzi do stworzenia przestrzeni aproksymayjnej S(AS1; :::; ASn) = AS0, gdzieAS0 = (U; I;R; �) oraz: U = Si=1::n UiR = Si=1::nRidla ASi = (Ui; I;Ri; �). Przestrze�n ta jest jednoznaznie wyznazona przez sk ladnikiASi, jej optymalizaja polega� b ,edzie na wyborze takiego podzbioru J � f1; :::; ng, byprzestrze�n aproksymayjna: ASJ = S(ASj1 ; :::; ASjjJj) (6.6)dla J = fj1; :::; jjJjg, generowa la algorytm klasy�kuj ,ay CAASJ optymalny ze wzgl ,edu napewn ,a funkj ,e oeniaj ,a ,a 	 (por. ni_zej).



6.2 Adaptayjne metody rozstrzygania konikt�ow 115Powy_zsze zagadnienie jest zadaniem znalezienia optymalnego zespo lu agent�ow klasy-�kuj ,ayh (przestrzeni aproksymayjnyh ASi), tzn. zespo lu generuj ,aego optymalny al-gorytm klasy�kuj ,ay CA = CAASJ . Przez PosB (CA) i NegB (CA) oznazmy odpowiedniozbi�or obiekt�ow z tabliy testowej B prawid lowo i nieprawid lowo rozpoznanyh przez algo-rytm klasy�kuj ,ay CA. Nieh 	 b ,edzie pewn ,a funkj ,a oeniaj ,a ,a algorytmy klasy-�kuj ,ae na podstawie wynik�ow klasy�kaji tabliy testowej B , spe lniaj ,a ,a dla dowolnyhCA1; CA2; B warunek:PosB (CA1) � PosB (CA2) ^ NegB (CA1) = NegB (CA2) ) 	(CA1) < 	(CA2) (6.7)PosB (CA1) = PosB (CA2) ^ NegB (CA1) = NegB (CA2) )) (	(CA1) < 	(CA2) () jJ1j > jJ2j) (6.8)a wi ,e w szzeg�olno�si tak ,a, _ze je�sli dwa zespo ly agent�ow klasy�kuj ,ayh tak samo dobrzeklasy�kuj ,a zbi�or B , to lepiej oeniany jest zesp�o l mniej lizny (przez J1 i J2 oznazonoodpowiednio zespo ly agent�ow sk ladaj ,ayh si ,e na algorytm klasy�kuj ,ay CA1 = CAASJ1i CA2 = CAASJ2 ).Za l�o_zmy ponadto, _ze w sk lad algorytmu klasy�kuj ,aego CAASJ whodzi dowolnafunkja g losuj ,aa � spe lniaj ,aa warunek:(8i vi = v _ vi = ;) ^ (9i vi = v) =) �((v1; 1); :::; (vk ; 1)) = v (6.9)tzn. je�sli przynajmniej jeden z agent�ow g losuje na klas ,e v i _zaden z pozosta lyh nie g losujena _zadn ,a inn ,a klas ,e, w�owzas wynikiem g losowania jest klasa v.Twierdzenie 6.2 Dla ustalonej funkji oeniaj ,aej 	 (spe lniaj ,aej warunki 6.7 i 6.8) izbioru agent�ow klasy�kuj ,ayh (przestrzeni aproksymayjnyh) AS1, ..., ASn opartyh nareduktah, problem wyboru podzbioru agent�ow klasy�kuj ,ayh, kt�oryh synteza da opty-malny (ze wzgl ,edu na miar ,e 	) algorytm klasy�kuj ,ay, jest NP-trudny.Dow�od: Poka_zemy, _ze dowolny problem pokryia kolumnowego maierzy binarnej(MATRIXCOVER, por. [57℄ oraz przyk lady z rozdzia lu 3.6) mo_ze zosta� rozwi ,azany przezznalezienie optymalnego podzbioru agent�ow klasy�kuj ,ayh dla pewnej tabliy danyh ipewnej rodziny agent�ow, przy zym sprowadzenie to b ,edzie wykonalne w zasie wielomia-nowym. Nieh B = fbijg b ,edzie maierz ,a binarn ,a rozmiaru n �m. Naszym elem jestznalezienie minimalnego zbioru kolumn takiego, by w ka_zdym wierszu maierzy istnia laprzynajmniej jedna warto�s� \1" w pewnej kolumnie nale_z ,aej do pokryia. Bez stratyog�olno�si mo_zemy za lo_zy�, _ze w ka_zdym wierszu i w ka_zdej kolumnie maierzy wyst ,epujeprzynajmniej jedna warto�s� \1".Skonstruujmy system informayjny A = (U;A; d) w nast ,epuj ,ay spos�ob: ka_zdemu wier-szowi maierzy B odpowiada para obiekt�ow z U , ka_zda kolumna w B odpowiada jednemuatrybutowi z A. Tak wi ,e jAj = n, jU j = 2m. Atrybut deyzyjny przyjmuje warto�si zezbioru Vd = f0; 1g. Warto�si atrybut�ow i deyzji de�niowane s ,a nast ,epuj ,ao:ai(u2j�1) = 2� bijai(u2j) = 2� 2bijd(uj) = j mod 2gdzie j = 1::m, i = 1::n (przyk lad { Tabela 6.1.).
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1 0 1 01 1 0 10 0 1 00 0 1 1 �! a1 a2 a3 a4 d1 2 1 2 10 2 0 2 01 1 2 1 10 0 2 0 02 2 1 2 12 2 0 2 02 2 1 1 12 2 0 0 0 Tabela 6.1. Maierz B i odpowiadaj ,ayjej system informayjny A .
Zde�niujmy ponadto rodzin ,e n przestrzeni aproksymayjnyh opartyh na pewnyhpodtabliah A i = (Ui; A; d), i 2 f1; ::; ng. Nieh Ui = fu2j 2 U : bij = 1g [ fu2j�1 2 U :bij = 1g, oraz nieh ASi = (Ui; I;Ri; �) b ,edzie przestrzeni ,a aproksymayjn ,a zde�niowan ,ana A i , opart ,a na podzbiorze atrybut�ow Bi = faig ( latwo sprawdzi�, _ze Bi jest reduktempodtabliy A i), okre�slon ,a jak w przyk ladzie 2.1 (str. 21):I(u) = [u℄ARi = f[u℄Bi : u 2 Uig�(X1;X2) = �(X1;X2)Zbi�or Ui zawiera wi ,e wy l ,aznie te pary obiekt�ow u2j ; u2j�1, kt�ore odpowiadaj ,a wier-szom B pokrytym przez kolumn ,e i. Przyk lad rodziny podtabli przedstawiony jest w Tabeli6.2.a1 a2 a3 a4 d1 2 1 2 10 2 0 2 01 1 2 1 10 0 2 0 0 a1 a2 a3 a4 d1 1 2 1 10 0 2 0 0a1 a2 a3 a4 d1 2 1 2 10 2 0 2 02 2 1 2 12 2 0 2 02 2 1 1 12 2 0 0 0 a1 a2 a3 a4 d1 1 2 1 10 0 2 0 02 2 1 1 12 2 0 0 0 Tabela 6.2. Rodzina podtabli A 1 ; :::; A 4odpowiadaj ,aa maierzy z Tabeli 6.1.Nieh teraz ASJ b ,edzie przestrzeni ,a aproksymayjn ,a zde�niowan ,a jako synteza pewnegopodzbioru J przestrzeni AS1, ..., ASn. Poka_zemy, _ze oparty na niej algorytm klasy-�kuj ,ay CAASJ poprawnie sklasy�kuje wszystkie obiekty z U wtedy i tylko wtedy, gdyJ = fj1; :::; jjJjg b ,edzie takim podzbiorem indeks�ow, _ze odpowiadaj ,ay jej zbi�or kolumnjest pokryiem maierzy B.Wybierzmy dowolny obiekt uk; dla ustalenia uwagi przyjmijmy, _ze k = 2i jest parzyste.Rozwa_zmy rodzin ,e wzor�ow RJ = Sj2J Rj whodz ,ayh w sk lad de�niji przestrzeniaproksymayjnej b ,ed ,aej syntez ,a rodziny agent�ow J . Zauwa_zmy, _ze dla dowolnego R 2 Rj:u2i 2 R 2 Rj () bij = 1a wi ,e, skoro J odpowiada lo pokryiu maierzy B, istnieje przynajmniej jeden wzorze R,do kt�orego uk pasuje. Zauwa_zmy ponadto, _ze dla parzystyh numer�ow obiekt�ow zahodzi(ze wzoru 2.5 i z konstrukji podtabli):[u2i℄Bj = D0



6.3 Adaptayjna budowa modelu danyh { podsumowanie 117gdzie u2i 2 Uj, zyli: u2i 2 R 2 Rj =) %(R) = 0Wszystkie regu ly whodz ,ae w sk lad rodziny RJ s ,a deterministyzne, a wi ,e niezale_znieod przyj ,etej funkji g losuj ,aej � (o ile spe lnia warunek dany wzorem 6.9) obiekt uk zostaniezaklasy�kowany poprawnie. Podobnie dla k nieparzystego (przy zym w�owzas %(R) = 1).Za l�o_zmy teraz, _ze J odpowiada zbiorowi kolumn mniejszemu, ni_z pokryie B. Istniejewi ,e wiersz i niepokryty przez _zadn ,a kolumn ,e. Oznaza to, _ze obiekt u2i nie whodzi wsk lad _zadnego ze zbior�ow Uj dla dowolnego j 2 J , a wi ,e nie pasuje do _zadnego wzora zrodziny RJ . Nie zostanie wi ,e sklasy�kowany poprawnie.Pokazali�smy wzajemnie jednoznazn ,a odpowiednio�s� mi ,edzy zespo lami agent�ow popraw-nie klasy�kuj ,aymi wszystkie obiekty tabliy A , a pokryiami kolumnowymi maierzy B.Pozostaje upewni� si ,e, _ze zesp�o l o najwi ,ekszej warto�si miary 	 odpowiada minimalnemupokryiu B. Zauwa_zmy jednak, _ze zgodnie z za lo_zeniem danym wzorem 6.8, spo�sr�od algo-rytm�ow jednakowo klasy�kuj ,ayh dany zbi�or obiekt�ow najwy_zsz ,a warto�s� miary jako�si 	osi ,aga algorytm oparty o najmniej lizny zesp�o l agent�ow, o z kolei odpowiada minimal-nemu pokryiu B. Dodatkowo, warunek 6.7 zapewnia, _ze _zaden zesp�o l agent�ow, kt�ory nieklasy�kuje wszystkih obiekt�ow z U (a wi ,e nie odpowiadaj ,ay pokryiu maierzy B) niema wy_zszej warto�si miary 	.Pokazali�smy powy_zej, _ze dla dowolnej maierzy B mo_zemy skonstruowa� taki systeminformayjny i zesp�o l agent�ow (przestrzeni aproksymayjnyh), by znalezienie optymalnegopodzbioru agent�ow klasy�kuj ,ayh odpowiada lo znalezieniu minimalnego pokryia kolum-nowego B, a wi ,e rozwi ,azanie problemu MATRIXCOVER. Sprowadzenie to jest wykonalnew zasie wielomianowym; wielko�s� systemu informayjnego i lizba agent�ow zale_z ,a linio-wo od lizby kolumn i wierszy B. Poniewa_z problem MATRIXCOVER jest NP-trudny[57℄, wi ,e problem znajdowania optymalnego zbioru agent�ow klasy�kuj ,ayh (spe lniaj ,ayhza lo_zenia twierdzenia) r�ownie_z jest NP-trudny. 2Pokazano, _ze problem optymalnego sk ladania przestrzeni aproksymayjnyh wygene-rowanyh na pewnyh podtabliah systemu informayjnego A jest NP-trudny. Oznazato, _ze nie istnieje uniwersalna, szybka metoda optymalnego dobrania zespo lu agent�owklasy�kuj ,ayh (z kt�oryh ka_zdy mo_ze operowa� na innym fragmenie uniwersum U);oznaza to koniezno�s� stosowania tehnik przybli_zonyh. Przyk ladowa metoda aproksy-mayjnego doboru zespo lu agent�ow przedstawiona zosta la przez autora w rozdziale 7.5(por. te_z [132℄): jest to adaptayjny (genetyzny) algorytm konstruowania zespo lu napodstawie jako�si klasy�kaji pomonizego zbioru testowego.6.3 Adaptayjna budowa modelu danyh { podsumowanieNa rysunku 6.2 przedstawiono shemat adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego, b ,ed ,aypodsumowaniem etap�ow jego budowy, zaprezentowanyh w poprzednih rozdzia lah.Proes generowania modelu danyh (na potrzeby automatyznej klasy�kaji nowyhprzypadk�ow) rozpozyna si ,e od podzia lu bazy danyh na podzbiory treningowe U1; :::; Un,przydzielane poszzeg�olnym agentom klasy�kuj ,aym, oraz pomoniz ,a pr�obk ,e testow ,a(u_zywan ,a do ostateznej ewaluaji modelu). Nast ,epnie ustalany jest (indywidualnie dlaka_zdego agenta) j ,ezyk opisu danyh przez zde�niowanie nowyh eh { odpowiada towybraniu pewnego podzbioru atrybut�ow Ai z indukyjnego domkni ,eia danej pr�obki.Wyb�or ten dokonywany jest adaptayjnie, na podstawie pewnej wybranej miary jako�si



118 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...atrybut�ow  1. W ten spos�ob powstaje roboza tablia deyzyjna A i . Nast ,epnie gen-erowana jest przestrze�n aproksymayjna b ,ed ,aa lokalnym modelem zbioru danyh. Li-zony jest optymalny (ze wzgl ,edu na pewn ,a miar ,e  2) redukt B z ustalonej rodziny � (np.redukt�ow przybli_zonyh). Przestrze�n aproksymayjna oparta jest na redukie B.Ostatnim etapem jest wyb�or optymalnego zespo lu klasy�kator�ow (agent�ow) i z lo_zenieodpowiadaj ,ayh im przestrzeni aproksymayjnyh w jeden algorytm klasy�kuj ,ay (zapomo ,a funkji g losuj ,aej �). Kryterium oeny zespo lu jest skutezno�s� klasy�kaji po-monizego zbioru testowego.Podzas wyboru optymalnego zespo lu agent�ow po�srednio oeniany jest te_z zestawparametr�ow  1;�;  2, na podstawie kt�oryh zosta ly one wygenerowane. Pozwala to naadaptayjne dostrojenie tyh parametr�ow (np. podzas przysz lej rewizji modelu). Je-dynym elementem nie podlegaj ,aym adaptaji jest ostatezna miara jako�si systemu,oparta na wynikah klasy�kaji pr�obki testowej.
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Rozdzia l 7Prezentaja algorytm�ow i tehnikadaptayjnyh na przyk ladzierzezywistyh problem�owklasy�kaji7.1 Algorytm generuj ,ay pokryie reduktami lokalnymiNajprostszy, naturalny algorytm poszukuj ,ay redukt�ow lokalnyh (rozdzia l 5.4 oraz[13℄ [144℄) polega na poszukiwaniu reduktu kolejno dla ka_zdego obiektu. Sprawdzenie,zy dany podzbi�or B jest reduktem lokalnym dla danego obiektu u, ma w tym wypadkuz lo_zono�s� O(nm), gdzie n = jU j, m = jAj, gdy_z znalezienie klasy nierozr�o_znialno�si [u℄Bwymaga w og�olno�si przejrzenia dla wszystkih obiekt�ow warto�si atrybut�ow z B. Czas tenmo_zna skr�oi�, je�sli zbi�or obiekt�ow jest uporz ,adkowany wed lug warto�si atrybut�ow B, jed-nak ka_zdorazowe sortowanie obiekt�ow powoduje dodatkowe zwi ,ekszenie kosztu oblizenio-wego. W zale_zno�si od przyj ,etej strategii poszukiwania reduktu, a lkowity koszt znalezieniapo jednym redukie lokalnym dla ka_zdego obiektu to o najmniej O(n2m2). Zbyt wysokizas oblize�n by l g l�own ,a motywaj ,a podj ,eia przez autora bada�n nad innymi metodamiposzukiwania redukt�ow lokalnyh (rozdzia l 5.4).Zaprezentowany ni_zej algorytm (por. [144℄ [16℄) ma na elu wygenerowanie dla danejniesprzeznej tabliy deyzyjnej A rodziny B takih podzbior�ow B1, B2, ... Bk zawartyhw A, _ze dla dowolnego obiektu u 2 U pewien podzbi�or Bi 2 B jest reduktem lokalnym dlau (b ,edziemy m�owili, _ze Bi pokrywa obiekt u). W przestrzeni takih rodzin B b ,edziemyposzukiwali rodziny mo_zliwie nieliznej (por. rozdzia l 5.4), gdy_z przewidujemy, _ze algo-rytm klasy�kuj ,ay oparty na B ma lej moy b ,edzie wystarzaj ,ao og�olny, by prawid loworozpoznawa� nowe obiekty.Algorytm 7.1 Generowanie pokryia tabliy deyzyjnej reduktami lokalnymiWej�sie:A = (U;A; d) { niesprzezna tablia deyzyjna� { pewna permutaja zbioru atrybut�ow A� 2 [0; 1℄ { wsp�o lzynnik wymaganego pokryiaWyj�sie:B { zbi�or redukt�ow lokalnyh pokrywaj ,ay U w stopniu �



122 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Algorytm:n := jU j, m := jAj, B := ;N := fN1; :::; Nng := f0; :::; 0g Ni = 1 , ui jest pokryty przez redukt z B1) doB := A2) doM := fM1; :::;Mmg := f0; :::; 0g pomoniza tablia lizb naturalnyhb := fb1; :::; bng := f0; :::; 0g := f1; :::; ng := f0; :::; 0g pomonize tablie obiekt�ow pokrytyh przez B3) Nadredukt(A ; B;N; b) nowo pokryte obiekty oznazone jako bi = 14) for ai 2 B doB := B � faigMi :=Nadredukt(A ; B;N; ) Mi { lizba obiekt�ow nowo pokrytyh przez BB := B [ faigend forj := argmaxi2f1;:::;mg(Mi) j { indeks najwi ,ekszej warto�si z tabliy M ;je�sli maksymalnyh warto�si jest wi ,eej,wybieramy pierwsz ,a wed lug kolejno�si danej przez �5) for i = 1 to nif i = 0 and bi = 1 and Ni = 0B := B [B B jest reduktem dla tyh obiekt�ow, dla kt�oryhNi := 1 jest nadreduktem (bi = 1) i _zaden podzbi�or Bend if nie jest reduktem (i = 0); dodajemy B do Bend for tylko raz dla ka_zdej klasy nierozr�o_znialno�siB := B � fajg6) while jBj > 1 and Mj > 0k :=(lizba niezerowyh Ni)7) while k � �jU jreturn B2 Opisana poni_zej jako algorytm 7.2 funkja Nadredukt(A ; B;N; b) bada, dla kt�oryhobiekt�ow z tabliy A podzbi�or B jest nadreduktem lokalnym (uwzgl ,edniaj ,a tylko obiektyniepokryte przez poprzednie redukty, a wi ,e o warto�si Ni = 0). Wynikiem dzia laniafunkji jest lizba nowo pokrytyh obiekt�ow, a tak_ze tablia b, kt�orej warto�si bi ustawianes ,a na 1 dla ka_zdego obiektu ui pokrytego przez B. Tablia b przehowuj ,aa informaj ,e opokryiu obiekt�ow przez B oraz tablia  przehowuj ,aa informaj ,e o pokryiu obiekt�owprzez dowolny z podzbior�ow B pozwalaj ,a w p ,etli rozpozynaj ,aej si ,e od linii 5) stwierdzi�,dla kt�oryh obiekt�ow B jest reduktem lokalnym (a nie tylko nadreduktem).Warto�si Mi, wyznazane w p ,etli rozpozynaj ,aej si ,e w linii 4), s lu_z ,a do optymalizajiproesu wyszukiwania redukt�ow lokalnyh pod k ,atem ih minimalnej d lugo�si. Wyb�ornajwi ,ekszej warto�si Mj oznaza wyb�or takiego podzbioru zbioru B, kt�ory jest nadalnadreduktem lokalnym dla jak najwi ,ekszej lizby obiekt�ow. Zapewnia to, _ze dalsze skra-anie zbioru B, a wi ,e przehodzenie do oraz kr�otszyh redukt�ow, b ,edzie dotyzy lomo_zliwie du_zej grupy obiekt�ow.Permutaja � pozwala sparametryzowa� powy_zszy (deterministyzny) algorytm tak, bymo_zliwe by lo uzyskanie r�o_znyh pokry� B. Permutaja ta deyduje o kolejno�si odrzuaniaatrybut�ow w przypadku, gdy istnieje kilka identyznyh najwi ,ekszyh warto�si Mi (ozdarza si ,e z ,esto zw laszza w poz ,atkowej fazie dzia lania algorytmu, gdy B ma wiele



7.1 Algorytm generuj ,ay pokryie reduktami lokalnymi 123element�ow).Oszaujmy z lo_zono�s� algorytmu 7.1. Zauwa_zmy na wst ,epie, _ze o ile funkja Nad-redukt(A ; B;N; ) ma z lo_zono�s� o najmniej liniow ,a ze wzgl ,edu na n = jU j (por. ni_zej),z lo_zono�s� algorytmu zdominowana zostanie przez zynnik zwi ,azany z p ,etl ,a rozpozynaj ,a ,asi ,e w linii 4). P ,etla ta uruhamia jBj razy funkj ,e Nadredukt(A ; B;N; ), zyli rz ,edum = jAj razy. P ,etl ,e rozpozynaj ,a ,a si ,e od 5) (o z lo_zono�si liniowej ze wzgl ,edu na n),jako wykonuj ,a ,a si ,e jednokrotnie, pomijamy. Kolejna p ,etla, ogranizona liniami 2){6),wykonuje si ,e r�ownie_z rz ,edu m razy, gdy_z w ka_zdym jej kroku B zmniejszamy o jedenatrybut. Wreszie zewn ,etrzna p ,etla, ogranizona liniami 1){7), wykonuje si ,e w najgorszymprzypadku (1� �)n razy, o wynika z poni_zszego faktu:Fakt 7.1 W ka_zdym kroku zewn ,etrznej p ,etli 1){7) algorytmu 7.1 pokrywany jest o na-jmniej jeden nowy obiekt z tabliy A .Dow�od: Rozwa_zmy mo_zliwe wyniki, jakie mo_ze zwr�oi� funkja Nadredukt(A ; B;N; )w linii 3) i p ,etli 4). Mog ,a zaj�s� nast ,epuj ,ae przypadki:1. Za l�o_zmy, _ze funkja w linii 3) znajdzie przynajmniej jeden obiekt u (niepokryty wpoprzednih obiegah p ,etli), dla kt�orego B jest nadreduktem, a funkje w p ,etli 4) nieznajd ,a takih obiekt�ow dla _zadnego podzbioru (zyli M1 = M2 = ::: = Mm = 0).W�owzas B jest reduktem dla obiektu u, a wi ,e o najmniej jeden nowy obiekt zosta lpokryty.2. Za l�o_zmy, _ze najwi ,eksza z warto�si Mi znalezionyh w p ,etli 4) jest dodatnia. Oznazato, _ze dla pewnego (niepokrytego uprzednio) obiektu u zar�owno B, jak B � faig jestnadreduktem. Je�sli B � faig zawiera wi ,eej ni_z jeden atrybut, w nast ,epnym obiegup ,etli 2){6) wraamy do punktu 1. lub 2. Je�sli za�s B � faig zawiera tylko jedenatrybut, w�owzas jest to redukt dla obiektu u.3. Za l�o_zmy, _ze funkja w linii 3) nie znajdzie _zadnego nowego obiektu pokrytego przezB Zauwa_zmy, _ze zdarzy� si ,e to mo_ze tylko w pierwszym obiegu p ,etli 2){6), w prze-iwnym bowiem razie w poprzednim obiegu mieliby�smy maksymalne Mj = 0, o jestjednym z warunk�ow wyj�sia z p ,etli. W pierwszym obiegu mamy jednak B = A, ooznaza (dla niesprzeznej tabliy), _ze wszystkie obiekty zosta ly ju_z pokryte, a wi ,ew szzeg�olno�si mamy k � �jU j w linii 7), o jest warunkiem zako�nzenia algorytmu{ punkt 3. nie mo_ze wi ,e zaj�s�.Tak wi ,e w ka_zdym obiegu p ,etli 1){7) o najmniej jeden niepokryty dotyhzas obiektjest pokrywany przez pewien redukt lokalny. 2Podane wy_zej oszaowanie jest oszaowaniem pesymistyznym, w typowej pray al-gorytmu pokrywane jest znaznie wi ,eej obiekt�ow, ni_z tylko jeden w ka_zdym obieguzewn ,etrznej p ,etli. Praktyka pokazuje, _ze dopiero w ostatniej fazie poszukiwania redukt�ow,kiedy wi ,ekszo�s� obiekt�ow jest ju_z pokrytyh, szybko�s� znajdowania redukt�ow wyra�zniespada. Dlatego te_z wa_zny jest odpowiedni dob�or parametru � pozwalaj ,aego zatrzyma�algorytm po osi ,agni ,eiu zadowalaj ,aego stopnia pokryia.



124 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Algorytm 7.2 Funkja Nadredukt(A ; B;N; b).Wej�sie:A = (U;A; d) { niesprzezna tablia deyzyjnaB � A { podzbi�or atrybut�owN 2 f0; 1gn { tablia zawieraj ,aa informaj ,e o tym, kt�ore obiekty s ,a ju_z pokryteWyj�sie:M 2 N { lizba tyh obiekt�ow ui, dla kt�oryh B jest nadreduktem oraz Ni = 0b 2 f0; 1gn { je�sli ui jest nowo pokrytym obiektem, ustawiamy bi := 1Algorytm:1) � =Sortuj(A ; B) permutaja � zawiera numery obiekt�ow z Astart := 1 posortowanyh wed lug warto�si atrybut�ow Bredut := 1M := 0 lizba nowo pokrytyh obiekt�ow2) for i := 1 to jU j do p ,etla po obiektah posortowanyh wzgl ,edem B3) if i 6= jU j and �u�(i)�B = �u�(i+1)�B doszukanie graniy klasy nierozr�o_znialno�si4) if d(u�(i)) 6= d(u�(i+1)) then redut := 0elseif redut = 1 do zy klasa nierozr�o_znialno�si mia la jedn ,a deyzj ,e?5) for j := start to i doif N�(j) = 0 then M := M + 1; bj := 16) end forend ifredut := 1start := i+ 1end if7) end forreturn M2 G l�owna p ,etla funkji Nadredukt(A ; B;N; b), pomi ,edzy liniami 2) a 7), por�ownuje ka_zdyobiekt z jego nast ,epnikiem w porz ,adku wyznazonym warto�siami atrybut�ow B. Wporz ,adku tym obiekty stanowi ,ae klas ,e nierozr�o_znialno�si [u℄B le_z ,a w bezpo�srednim s ,a-siedztwie obiektu u, w szzeg�olno�si je_zeli dana klasa ma niejednolit ,a deyzj ,e, to na pewnoistnieje taka para s ,asiednih obiekt�ow (w ramah tej klasy), kt�ore maj ,a r�o_zne deyzje.Istnienie takiej pary sprawdzane jest w linii 4); jej odnalezienie dowodzi, _ze B nie jestnadreduktem lokalnym dla _zadnego obiektu z [u℄B . Podobnie, je�sli taka para nie zostanieodnaleziona, w�owzas B jest reduktem lokalnym dla wszystkih obiekt�ow [u℄B , o jestodnotowywane w p ,etli 5){6). Granie klas nierozr�o_znialno�si ( l ,aznie z ostatni ,a) wykry-wane s ,a w linii 3).Zewn ,etrzna p ,etla 2){7) wykonuje si ,e n razy, wewn ,etrzna 5){6) r�ownie_z tylko (najwy_zej)jednokrotnie odwiedza ka_zdy obiekt w tabliy, o daje  l ,aznie z lo_zono�s� 2n. Sprawdzeniewarunku w linii 3) wymaga rz ,edu m operaji (dok ladnie { jBj), pozosta le operaje wp ,etli wykonywane s ,a w zasie sta lym. Daje to z lo_zono�s� oblizeniow ,a p ,etli rz ,edu mn, ojest mniejsze, ni_z z lo_zono�s� sortowania wykonywanego w linii 1), wynosz ,aa O(mn logn).Z lo_zono�s� a lego algorytmu 7.1 (pesymistyzna, por. wy_zej) jest wi ,e rz ,edu O(m3n2 log n).Z lo_zono�s� oblizeniowa powy_zszego algorytmu ze wzgl ,edu na lizb ,e obiekt�ow toO(n2 log n), przy zym lizba obiekt�ow to wielko�s� faktyznie deyduj ,aa o szybko�sidzia lania algorytmu (w du_zyh bazah danyh lizba obiekt�ow przekraza 1 milion, pod-



7.2 Generowanie algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na reduktah r�o_znyh typ�ow 125zas gdy atrybut�ow rzadko jest wi ,eej ni_z 100). Widzimy, _ze pod tym wzgl ,edem algo-rytm ten nie wydaje si ,e by� lepszy od najprostszego algorytmu opisanego na poz ,atkuniniejszego rozdzia lu. Na szz ,e�sie powy_zsze oszaowanie dotyzy przypadku pesymisty-znego, bardzo ma lo prawdopodobnego. Pow�od, dla kt�orego algorytm 7.1 dzia la wielokrot-nie szybiej (por. ni_zej), ni_z jego prostszy odpowiednik, kryje si ,e w mo_zliwo�si jednozes-nego, r�ownoleg lego znajdowania redukt�ow lokalnyh dla a lyh grup obiekt�ow. W typowejsytuaji znalezione w p ,etli 4) algorytmu 7.1 redukty lokalne dotyz ,a nie jednego obiektu,ale wielu r�o_znyh klas nierozr�o_znialno�si zawieraj ,ayh du_ze grupy obiekt�ow. Dzi ,eki temupojedynzy obr�ot p ,etli 2){6) powoduje pokryie nie jednego (zagwarantowanego przezfakt 7.1) obiektu, ale a lyh ih grup, o wydatnie zmniejsza rzezywisty zas dzia laniaalgorytmu. Wy_zszo�s� algorytmu 7.1 nad jego odpowiednikiem klasyznym ujawnia si ,e,gdy rozwa_zymy koszt sprawdzenia dla ka_zdego obiektu, zy dany B jest nadreduktemlokalnym. W przypadku prostego algorytmu opisanego na poz ,atku rozdzia lu sprawdze-nie takie wymaga loby O(n2) operaji (bior ,a pod uwag ,e tylko z lo_zono�s� ze wzgl ,edu na n),a z lo_zono�s� funkji Nadredukt(...) to O(n log n).Zgodnie z wynikami do�swiadze�n opublikowanymi przez autora w [144℄, zas1 znalezie-nia pokryia obiekt�ow reduktami lokalnymi waha l si ,e mi ,edzy 13 sek. (tablia o lizbieobiekt�ow n = 4492) a 360 sek. (n = 47000); algorytm klasyzny wymaga l w tym os-tatnim przypadku kilku godzin oblize�n. Dotyzy to jednokrotnego przebiegu algorytmupokrywaj ,aego, zyli znalezienia o najmniej jednokrotnego pokryia wszystkih obiekt�owreduktami lokalnymi (w istoie na ka_zdy obiekt przypada lo oko lo 3,5 reduktu).Analiza z lo_zono�si oblizeniowej problemu i wyniki eksperyment�ow wskazuj ,a, _ze po-wy_zsza tehnika ma ogranizone zastosowanie w adaptayjnyh systemah klasy�kuj ,ayh.Algorytm 7.1 sparametryzowany jest dwiema warto�siami: ozekiwanym stopniem pokryia� oraz permutaj ,a atrybut�ow �. System adaptayjny ma za zadanie dob�or tyh parametr�oww zale_zno�si od spey�ki konkretnyh danyh wej�siowyh, o wymaga wykorzystaniaz jednej strony pewnego algorytmu optymalizaji (autor u_zy l w swyh do�swiadzeniahopisanego w rozdziale 3.4.1 algorytmu genetyznego operuj ,aego na permutajah), zdrugiej { funkji oeny badanyh rozwi ,aza�n (zgodnie z rozdzia lem 5.4 autor oenia l danepokryie B na podstawie jego moy { im mniejsze pokryie, tym algorytm klasy�kuj ,ayjest potenjalnie bardziej og�olny). Niestety, koniezno�s� wielokrotnego uruhamiania algo-rytmu 7.1 powoduje, _ze zas wygenerowania klasy�katora opartego na reduktah lokalnyhjest o rz ,ad wielko�si d lu_zszy, ni_z zas dzia lania systemu opartego na reduktah przy-bli_zonyh. Fakt ten, a tak_ze sk lonno�s� algorytmu 7.1 do generowania regu l o ma lym ws-pariu (o owoowa lo ni_zsz ,a jako�si ,a klasy�kaji { por. wyniki klasy�kaji zbioru sat imagezebrane w tabeli 7.2 i 7.1), przes ,adzi l o ogranizeniu bada�n autora do system�ow opartyhna reduktah przybli_zonyh.7.2 Generowanie algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na re-duktah r�o_znyh typ�owPoni_zej zaprezentowano algorytm u_zywany przez autora [143℄ [16℄ do oeny, zy badanyzbi�or atrybut�ow B niesprzeznej tabliy deyzyjnej A jest reduktem (lub nadreduktem).Algorytm 7.3 zoptymalizowany jest pod k ,atem wykorzystania informaji uzyskanyh wewze�sniejszyh fazah poszukiwania redukt�ow: sprawdzenie rozpozyna si ,e od por�ownaniaB z uprzednio znalezionymi reduktami przehowywanymi w tabliy N. Je�sli badany zbi�orB jest podzbiorem kt�oregokolwiek z redukt�ow z N, w�owzas sam nie mo_ze by� reduktem1Komputer Pentium 200 MHz.



126 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...(ani nadreduktem). Algorytm przystosowany jest do przeprowadzania oeny redukt�ow napodstawie kryterium zar�owno d lugo�si (por. rozdzia l 5.2.1), jak i lizby generowanyhprzez redukt B regu l deyzyjnyh (por. rozdzia l 5.2.3).Algorytm 7.3 Algorytm sprawdzaj ,ay, zy zbi�or atrybut�ow jest nadreduktem.Wej�sie:A = (U;A; d) { tablia deyzyjnaB � A { podzbi�or atrybut�owN { zbi�or dotyhzas znalezionyh redukt�owmiara { spos�ob oeny reduktuWyj�sie:r { miara oeny reduktu lub 0, je�sli B nie jest nadreduktemAlgorytm:if SzukajPodzbioru(N; B) then return 0� = Sortuj(A ; B) sortuj zbi�or obiekt�ow wed lugwarto�si atrybutr := 0l := 1 lizba regu l deyzyjnyhfor i = 1 to jU j � 11) if d(u�(i)) 6= d(u�(i+1)) and B(u�(i)) = B(u�(i+1)) then return 0if d(u�(i)) 6= d(u�(i+1)) then l := l + 1end for je�sli algorytm wyszed l z p ,etli, B jest reduktemif miara =LICZBA ATRYBUT �OW then r = jBjif miara =LICZBA REGU L then r = lreturn r2 Zapis B(u) w linii 1) symbolizuje wektor warto�si atrybut�ow ze zbioru B na obiek-ie u. Powy_zsza metoda oeny zbioru atrybut�ow wykorzystywana jest w uniwersalnymalgorytmie znajdowania redukt�ow na podstawie danej permutaji � zbioru atrybut�ow A:Algorytm 7.4 Algorytm wyszukuj ,ay redukty.Wej�sie:A = (U;A; d) { tablia deyzyjna� { permutaja zbioru atrybut�owN { zbi�or dotyhzas znalezionyh redukt�owWyj�sie:B { reduktAlgorytm:B := A1) for i = 1 to jAjB := B � fa�(i)g usuwamy i-ty atrybut2) if Nadredukt(B;N) = 0 then wykorzystujemy algorytm 7.3B := B [ fa�(i)g przywraamy i-ty atrybutend if3) end forN := N [Breturn B2



7.2 Generowanie algorytmu klasy�kuj ,aego opartego na reduktah r�o_znyh typ�ow 127Z lo_zono�s� powy_zszego algorytmu (dla n = jU j, m = jAj) to O(m2n log n), gdy_z zasdzia lania zdominowany jest przez jAj-krotne wywo lanie funkji Nadredukt(:::) (linia 3), azawarty w niej algorytm 7.3 dzia la w praktye tak szybko, jak szybko dzia la sortowanie nobiekt�ow wzgl ,edem m warto�si atrybut�ow.Powy_zszy algorytm daje dla ka_zdej permutaji � pewien redukt B. System klasy-�kuj ,ay wymaga znalezienia takiego reduktu, kt�ory spe lnia dodatkowe kryteria { tzn. jestoptymalny ze wzgl ,edu na pewn ,a miar ,e jako�si (por. rozdzia l 5.2). Znalezienie takiegoreduktu w najprostszym przypadku sprowadza si ,e do wygenerowania zbioru losowyhpermutaji i znalezienia odpowiadaj ,ayh im redukt�ow, po zym wybranie najlepszegoz nih. Skutezniejszym podej�siem okaza lo si ,e wykorzystanie metod adaptayjnyh.W rozdzia lah 3.6 oraz 3.6.3 opisano metody wykorzystania algorytm�ow genetyznyhz kodowaniem permutaji (hybrydowyh, kt�oryh z ,e�si ,a sk ladow ,a jest opisany wy_zej al-gorytm 7.4), a tak_ze wyniki do�swiadze�n.||||Opisany wy_zej algorytm prauje przy za lo_zeniu, _ze tablia A jest niesprzezna. Zwarunku tego mo_zna zrezygnowa� w przypadku redukt�ow przybli_zonyh. Szukanie re-dukt�ow  -przybli_zonyh (por. rozdzia l 5.3.3) odbywa si ,e w podobny spos�ob, jak gen-erowanie redukt�ow klasyznyh. Autor wykorzystuje algorytm podobny do 7.4 (mody-�kaja: w linii 2) por�ownujemy warto�s� miary  przed usuni ,eiem kolejnego atrybutu i pousuni ,eiu) oraz ten sam algorytm genetyzny (lub losowy) generuj ,ay permutaje. G l�ownazmiana dotyzy funkji oeniaj ,aej redukty (algorytm 7.5). Autor po l ,azy l ramah jed-nego algorytmu oeniaj ,aego redukty r�ownie_z mehanizm generalizaji regu l { wynikiemopisanej ni_zej funkji jest wi ,e nie tylko warto�s� miary  oeny reduktu, ale r�ownie_z zbi�orregu l (tzn. rodzina R wzor�ow tworzonej przestrzeni aproksymayjnej).Algorytm 7.5 Funkja oeniaj ,aa redukt  -przybli_zony.Wej�sie:A = (U;A; d) { tablia deyzyjnaB � A { podzbi�or atrybut�ow { spos�ob oeny reduktu na podstawie rodziny RQ { wybrana miara jako�si regu lWyj�sie:r { miara oeny reduktu przybli_zonegoR { rodzina wzor�ow (regu l) wynikowyhAlgorytm:� = Sortuj(A ; B) sortuj zbi�or obiekt�ow wed lugwarto�si atrybutR := ;j := 1R1 := R2 := R3 := ; tworzone wzore1) for i = 1 to jU j � 12) if B(u�(i)) 6= B(u�(i+1)) thenR1 := fu�(j); :::; u�(i)g obiekty o jednakowyh warto�siah na Bif Q(R1) � 0 then R1 = ;if Q(R3 [R2 [R1) � Q(R3) thenR3 := R3 [R2 [R1 po l ,azenie wzor�owR2 := ;else if Q(R2 [R1) � Q(R2) then



128 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...R := R[ fR3gR3 := R2 [R1R2 := ;else nie uda lo si ,e po l ,azy� wzor�owR := R[ fR3gR3 := R2R2 := R1end ifj := i+ 1R1 = ;end if3) end forR := R [ fR3g [ fR2g [ fR1g4) r =  (R)return r2 Zapis B(u) w linii 2) symbolizuje wektor warto�si atrybut�ow ze zbioru B na obiekieu. P ,etla 1){3) wykonuje si ,e n � 1 razy, gdzie n = jU j, przy zym operaje wykonywanewewn ,atrz p ,etli zale_z ,a liniowo od lizby atrybut�ow, a tak_ze od wielko�si wzor�ow (z lo_zono�s�funkji Q jest liniowa ze wzgl ,edu na jRj). Mo_zna przyj ,a�, _ze wielko�s� wzor�ow jest ma law por�ownaniu z n, oraz _ze zas dzia lania funkji  jest liniowy ze wzgl ,edu na n. Ostate-zny koszt algorytmu 7.5 jest zdominowany przez z lo_zono�s� sortowania, a wi ,e jest rz ,eduO(mn logn) dla m = jBj.Miary jako�si Q u_zywane s ,a do dw�oh el�ow: do sklejania regu l (wzor�ow) i dostwierdzania, zy aktualnie utworzony wzorze mo_ze zosta� do l ,azony do rodziny R.Przyk lady miar Q podano w rozdziale 5.3.4. Miara Q mo_ze by� dodatkowo sparame-tryzowana: mo_zemy np. wykluzy� z modelu (poprzez przypisanie Q(R) = 0) te regu ly,kt�oryh poprawno�s� jest mniejsza, ni_z zadany parametr �. U_zyta w linii 4) miara  mo_zeby� np. miar ,a predykyjn ,a opisan ,a w rozdziale 5.3.5 (wz�or 5.16).Wyniki klasy�kaji tabli referenyjnyh za pomo ,a redukt�ow przybli_zonyh wygene-rowanyh powy_zsz ,a metod ,a (dla r�o_znyh miar Q) przedstawiono w rozdziale 7.6.7.3 Relayjna baza danyh: dane �nansowe PKDD'997.3.1 Opis bazy danyhDo bada�n nad konstruowaniem nowyh eh w relayjnyh bazah danyh [146℄ autoru_zy l danyh �nansowyh opublikowanyh w [18℄. Jest to relayjna baza danyh (por.rysunek 7.1) opisuj ,aa klient�ow pewnego rzezywistego banku.Jednym z proponowanyh el�ow analizy [18℄ jest opisanie (lub stworzenie automaty-znego klasy�katora) klasy klient�ow, kt�orzy maj ,a k lopot ze sp latami rat zai ,agni ,etegokredytu. W bazie danyh znajduj ,a si ,e szzeg�o lowe informaje o kontah posiadanyh przezklienta, kartah bankowyh, kredytah, jak r�ownie_z wszystkih transakjah w pewnymokresie (w poni_zszyh analizah autor pomija kolumny b ,ed ,ae jedynie identy�katoramikonstruuj ,aymi relaje). Dodatkowe informaje dotyz ,a miejsa zamieszkania (regionu)danego klienta. G l�owne problemy tehnizne w przypadku tej bazy danyh dotyz ,a jejznaznego rozmiaru: o ile klient�ow jest oko lo 5000, to lizba przeprowadzanyh przeznih transakji przekraza milion (a la baza danyh w formie plik�ow tekstowyh zajmuje
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Rysunek 7.1: Baza danyh PKDD'99 Challenge, z ,e�s� wykorzystana przez autora wbadaniah (w nawiasie: lizba obiekt�ow).oko lo 50 MB). Problemem metodologiznym jest natomiast fakt, _ze informaje o klientah(rozsiane po wielu tabliah) s ,a zbyt szzeg�o lowe: w tabliy lient przehowywana jest in-formaja jedynie o p li i wieku osoby, ka_zda dodatkowa informaja syntetyzna (np. lizbaposiadanyh kart bankowyh, �srednie zarobki itp.) wymaga wykonania z ,esto z lo_zonyhoperaji na kolumnah innyh tabli; dotyzy to r�ownie_z atrybutu deyzyjnego.W rozdziale 4.4 zaproponowano og�oln ,a metodologi ,e analizy relayjnyh baz danyh.Przedstawienie problemu w postai relayjnego systemu informayjnego S = (A;B; A 0)wymaga okre�slenia rodziny badanyh tabli i  l ,az ,ayh je relaji, oraz wyboru (konstrukji)tabliy bazowej A 0 . Celem analizy jest wyuzenie si ,e (w elu zrozumia lego opisu lub au-tomatyznej klasy�kaji) poj ,eia \z ly klient", zyli \klient, kt�ory mo_ze w przysz lo�si mie�k lopoty ze sp lat ,a kredytu". Okre�slenie obiektu zainteresowania analityka (uniwersum)wydaje si ,e proste: jest nim zbi�or klient�ow, o pokrywa si ,e z oben ,a w bazie danyhtabli ,a lients. Okazuje si ,e jednak, _ze nawet w tak prostym przypadku nale_zy zahowa�daleko id ,a ,a ostro_zno�s� w budowaniu modelu danyh (zyli relayjnego systemu infor-mayjnego): z za lo_zenia obiektom bazowej tabliy deyzyjnej (treningowej) musimy umie�przyporz ,adkowa� warto�s� deyzji. W przypadku naszyh danyh warto�si te mo_zemy przy-porz ,adkowa� jedynie tym klientom, kt�orzy wyst ,apili o kredyt, otrzymali go, a nast ,epnieprzez jaki�s zas go sp laali (w�owzas w tabliy loan pojawia si ,e symbol �swiadz ,ay oop�o�znieniah p latno�si lub ih braku, o pozwala nam skonstruowa� atrybut deyzyjny).Ponadto prawdziwym elem analizy nie jest opisanie klienta \jako takiego": nie mo_zemykorzysta� ze wszystkih danyh zebranyh w bazie, gdy_z analityk przyznaj ,ay kredyt (np.na podstawie rekomendaji naszego systemu klasy�kuj ,aego) dysponuje wy l ,aznie histori ,arahunk�ow klienta do momentu z lo_zenia wniosku o kredyt; aby system klasy�kuj ,ay m�og ltakiemu zadaniu sprosta�, powinien by� trenowany r�ownie_z na danyh ogranizonyh za-sowo (nie uwzgl ,edniamy { poza atrybutem deyzyjnym { _zadnyh informaji o klienieniedost ,epnyh w hwili przyznania kredytu), tak wi ,e obiektem tabliy bazowej jest nie\klient", a \klient w momenie sk ladania wniosku kredytowego".W sk lad rodziny A wesz ly prawie wszystkie wyst ,epuj ,ae w bazie danyh tablie (zwyj ,atkiem disposition po l ,azonej z aount) i wi ,ekszo�s� kolumn (z wyj ,atkiem kolumnde�niuj ,ayh relaje). Oryginalne dane zosta ly znaznie okrojone: ze zbioru wszyst-kih klient�ow wybrano tyh, kt�orzy brali jakiekolwiek po_zyzki (682 osoby); dodatkowo,poniewa_z jedynie 80 os�ob mia lo p�o�zniej problem ze sp lat ,a, lizba \dobryh" klient�ow



130 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...zosta la ogranizona losowo do 230. W ten spos�ob powsta la bazowa tablia 310 obiekt�ow,uzupe lniona o informaj ,e pohodz ,a ,a z tabliy loan o ewentualnyh k lopotah ze sp lat ,akredytu. Podobnie zosta la ogranizona lizba obiekt�ow pozosta lyh tabli: zahowanotylko te rekordy, kt�ore zwi ,azane by ly z klientami wyst ,epuj ,aymi w tabliy bazowej, aponadto reprezentuj ,ae informaje dost ,epne przed udzieleniem po_zyzki. Po wprowadze-niu tyh ogranize�n lizba obiekt�ow w tabliah spad la znaz ,ao, np. najwi ,eksza tabliatransations zmniejszy la si ,e do 83000 obiekt�ow.W ostateznej analizie wzi ,e ly udzia l nast ,epuj ,ae atrybuty: birth-date (data urodzenia)i type (w la�siiel/pe lnomonik) z tabliy bazowej A 0 = lient; frequeny (z ,estotliwo�s�op lat za prowadzenie rahunku) i date-reation z tabliy aount ; amount i k-symbol (sym-bol rodzaju operaji) z tabliy permanent-order ; loan-date, amount, payments i durationz tabliy loan; type (rodzaj karty kredytowej) i issued (data wydania) z tabliy ard ;13 atrybut�ow lizbowyh z tabliy demographi-data (opisuj ,ayh np. bezroboie, lizb ,emieszka�n�ow lub �sredni ,a p la ,e w regionie, z kt�orego pohodzi klient); trans-date (datatransakji), type (rodzaj: wp lata/wyp lata), operation (rodzaj, bardziej szzeg�o lowo, np.wyp lata z bankomatu, przelew), amount, balane (saldo po operaji), k-symbol (harak-terystyka operaji, np. wp lata emerytury, odsetki, sp lata kredytu) z tabliy transations.7.3.2 Algorytm losowego tworzenia nowyh ehDopuszzalne operaje agreguj ,ae tworz ,ae zbi�or TS zosta ly wybrane ze wzgl ,edu napotenjaln ,a u_zytezno�s� w tworzeniu nowyh atrybut�ow i  latwo�s� ewentualnej implemen-taji w j ,ezyku SQL (opisane w niniejszym rozdziale do�swiadzenia wykonywane by ly nadanyh zapisanyh w postai plik�ow tekstowyh wyposa_zonyh w program realizuj ,ay nanih operaje, jednak w przypadku wi ,ekszyh baz danyh koniezne jest operowanie nanih w spos�ob po�sredni, przez kierowane do serwera zapytania SQL). Dla wybranej tabliypo l ,azonej pewna relaj ,a z tablia bazow ,a mo_zemy stworzy� nowy atrybut jako:� value of atrybut { w przypadku relaji 1 : 1 lub n : 1: przepisanie z innej tabliywarto�si atrybutu dotyz ,aej danego obiektu;� exists * [where warunek ℄ { atrybut, kt�orego warto�si ,a jest 1, je�sli istnieje o naj-mniej jeden powi ,azany z obiektem rekord (opjonalnie: spe lniaj ,ay warunek);� ount * [where warunek ℄ { lizba rekord�ow z innej tabliy powi ,azanej z danymobiektem (zwykle dotyzy relaji 1 : n lub m : n; opjonalnie: przy dodatkowyhwarunkah);� fsum j ave j min j maxg atrybut [where warunek ℄ { odpowiednio suma, �sredniaarytmetyzna, minimum lub maksimum warto�si atrybutu dla rekord�ow z innej tab-liy powi ,azanyh z danym (opjonalnie: przy dodatkowym warunku).Przez warunek w powy_zszyh przypadkah rozumie si ,e wyra_zenie postai:� atrybut1=fwarto�s� j atrybut2g� atrybut1<fwarto�s� j atrybut2g { tylko dla atrybut�ow numeryznyh;� atrybut1>fwarto�s� j atrybut2g { tylko dla atrybut�ow numeryznyh;� atrybut12fwarto�s�1,warto�s�2,warto�s�3...g { tylko dla atrybut�ow symboliznyh.



7.3 Relayjna baza danyh: dane �nansowe PKDD'99 131Konstruowanie nowego atrybutu polega na losowym wyborze tabliy, na podstawiekt�orej atrybut b ,edzie tworzony, nast ,epnie wybierany by l rodzaj operaji agreguj ,aej (loso-wo, spo�sr�od operaji dozwolonyh przy danym rodzaju relaji  l ,az ,aej wylosowan ,a tabli ,ez tablia bazow ,a), ewentualnie tworzony jest (r�ownie_z losowo, z uwzgl ,ednieniem typudanego atrybutu) warunek ogranizaj ,ay dan ,a operaj ,e. W przypadku warunk�ow typuatrybut1>warto�s� dokonywane jest losowanie warto�si atrybutu spo�sr�od wyst ,epuj ,ayh wbazie danyh.Pe lny algorytm tworzenia indukowanej tabliy deyzyjnej B (por. ni_zej { algorytm7.6) dzia la nast ,epuj ,ao: tworzone s ,a losowo ztery nowe atrybuty, nast ,epnie wybieranyjest z nih atrybut najlepszy ze wzgl ,edu na miar ,e predykyjn ,a  pred (por. rozdzia l 5.3.5).Atrybut ten dodawany jest do bazowej tabliy A 0 , po zym proes powtarzany jest 20razy. Nast ,epnie generowany jest klasy�kator (w przypadku bada�n opisanyh przez autoraw [146℄ algorytm klasy�kuj ,ay tworzony by l na podstawie redukt�ow przybli_zonyh, por.rozdzia l 5.3.3). Je�sli jakie�s atrybuty nie wyst ,epowa ly w regu lah (tzn. nie nale_za ly do re-dukt�ow przybli_zonyh znalezionyh przez algorytm 7.5), by ly usuwane. Tak skonstruowanyklasy�kator by l nast ,epnie oeniany na podstawie skutezno�si na pr�obkah testowyh ut-worzonyh metod ,a CV-5 (nale_zy zauwa_zy�, _ze wyniki tej oeny mog ,a by� traktowane je-dynie orientayjnie, gdy_z o ile redukty przybli_zone lizone by ly na pr�obkah treningowyhwydzielonyh algorytmem CV-5, to podstaw ,a tworzenia i oeny nowyh atrybut�ow by laa la tablia). Je_zeli jako�s� klasy�katora nie spe lnia ozekiwa�n u_zytkownika, proes mo_zerozpoz ,a� si ,e na nowo (startuj ,a od tabliy bazowej rozszerzonej o znalezione poprzednioi u_zywane w regu lah nowe atrybuty), tworz ,a zewn ,etrzn ,a p ,etl ,e adaptayjn ,a kolejnyhrozszerze�n i wery�kaji modelu. W przypadku opisywanyh w [146℄ eksperyment�ow z �-nansow ,a baz ,a danyh, wynikowa tablia B okaza la si ,e jednak zbyt ma la (310 obiekt�ow), byalgorytm CV-5 pozwala l oeni� jako�s� wynikowego klasy�katora dostateznie dok ladnie,tote_z autor ogranizy l dzia lanie algorytmu 7.6 do jednego obiegu zewn ,etrznej p ,etli.Algorytm 7.6 Adaptayjny algorytm analizuj ,ay relayjne bazy danyh.Wej�sie:S = (A;B; A 0 ) { relayjny system informayjnyWyj�sie:CA::: { algorytm klasy�kuj ,ay oparty na SAlgorytm:B = A 0dom := jBj lizba atrybut�ow w aktualnej tabliyfor i = 1 to 20for j = 1 to 4B j = BA j := random(A) wyb�or losowej tabliyFj := random(TS ; A j ) wyb�or losowej operaji dopuszzalnej dla tabliy A j1) B j := Fj(A j ) dodanie nowego atrybutu2) qj :=  pred(bm+i) oeniamy nowo dodany atrybut miar ,a predykyjn ,aend fork := argmaxj=1::4(qj) wyb�or atrybutu o najwi ,ekszej mierze predykyjnejB := B k i dodanie go do tabliyend for3) Utw�orz CA za pomo ,a alg. 7.4 i 7.5Usu�n z B atrybuty nieu_zywane w regu lah



132 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...4) while jako�s� CA niewystarzaj ,aa (testowana np. metod ,a CV-5)return CA2 Indukowana tablia deyzyjna B , b ,ed ,aa podstaw ,a utworzenia zbioru regu l klasy�ka-tora CA, sk lada la si ,e z nast ,epuj ,ayh sze�siu atrybut�ow dodatkowyh (sk ladnia zbli_zonado SQL, podano wykonywane operaje i nazw ,e tabliy, z kt�orej pohodzi ly atrybuty):1. value of payments from loan2. value of type from lient3. value of rimes-in-95 from demographi-data4. average amount from permanent-order5. sum amount from permanent-order where amount>80946. sum amount from permanent-order where amount>7240Cz ,e�s� powy_zszyh dodatkowyh atrybut�ow ma intuiyjny zwi ,azek z elem analizy:wysoko�s� rat kredytu (atrybut 1) zy �srednia warto�s� zlee�n sta lyh, odzwieriedlaj ,aazamo_zno�s� klienta (atrybut 4) mo_ze mie� wp lyw na jego przysz le k lopoty w sp laie po_zyzki.Mniej intuiyjny wydaje si ,e wp lyw stopnia przest ,epzo�si w miejsu zamieszkania klienta(atrybut 3) zy fakt, _ze po_zyzkobiora jest pe lnomonikiem w la�siiela konta, a niew la�siielem (atrybut 2). Najwi ,eej opor�ow mog ,a budzi� atrybuty 5 i 6 sumuj ,ae warto�sizlee�n sta lyh przekrazaj ,ayh pewne przypadkowo wygl ,adaj ,ae warto�si.Nale_zy podkre�sli�, _ze wyr�o_znienie pewnego atrybutu (jak w powy_zszym przyk ladzie)nie oznaza automatyzne, _ze ma on  latwy do wyra_zenia wp lyw (np. lizony jako statysty-zna korelaja) na atrybut deyzyjny. Wysoka warto�s� miary  pred oznaza jedynie po-tenjaln ,a zdolno�s� do tworzenia silnyh regu l, a ostatezne regu ly sk ladaj ,ae si ,e na algo-rytm klasy�kuj ,ay (w powy_zszym przyk ladzie zbi�or regu l zawiera l ih 296) uwzgl ,ednia lywp lyw kilku atrybut�ow na raz. Ostatezna jako�s� algorytmu klasy�kuj ,aego opartego natyh regu lah wynios la 77% poprawnyh odpowiedzi, 18% niepoprawnyh i 5% obiekt�owniesklasy�kowanyh (testowane metod ,a CV-5).Oblizenia trwa ly 3 minuty2. Z lo_zono�s� oblizeniowa jest trudna do oszaowania zewzgl ,edu na to, _ze oblizenia dotyzy ly wielu tabli o r�o_znym rozmiarze. G l�owny wp lyw nadzia lanie algorytmu 7.6 ma zas generowania nowego atrybutu (linia 1), kt�ory silnie zale_zyod rozmiar�ow tabli, rodzaju przeprowadzanyh operaji, rozwi ,aza�n tehniznyh (opera-ja ta mo_ze np. polega� na skierowaniu zapytania w j ,ezyku SQL do serwera obs luguj ,aegobaz ,e danyh);  latwiejszy do oszaowania jest zas oeny nowego atrybutu (linia 2), r�ownyz lo_zono�si zasowej algorytmu wyznazania miary predykyjnej (algorytm 7.5). Istotnymelementem wp lywaj ,aym na z lo_zono�s� algorytmu jest te_z proes budowy klasy�katora(linia 3) i jego oena (linia 4), na szz ,e�sie operaje te wykonywane s ,a poza wewn ,etrznymip ,etlami algorytmu.Podsumowuj ,a, eksperymenty dowiod ly praktyznego znazenia teorii rozwijanej wrozdziale 4.4. Automatyzne generowanie nowyh eh na potrzeby proesu adaptayjnejbudowy algorytmu klasy�kuj ,aego okaza lo si ,e realne, skutezne i stosunkowo szybkie. Op-ublikowane w [18℄ wyniki analiz osi ,agaj ,a lepsze rezultaty (do 92.4% poprawnyh odpowiedziw por�ownaniu z 77% dla metody opisanej wy_zej), jednak wymagaj ,a one d lugotrwa lego,r ,eznego konstruowania znaz ,ayh atrybut�ow.2Komputer Celeron 400 MHz.



7.4 Algorytm tworzenia nowyh eh jako kombinaji liniowyh 1337.3.3 Algorytm ewoluyjnego tworzenia nowyh ehZaprezentowany w poprzednim rozdziale algorytm losowy pozwala na szybkie znalezie-nie pewnyh nowyh eh, z kt�oryh selekjonujemy niewielk ,a lizb ,e najlepszyh (z punktuwidzenia potenjalnej u_zytezno�si). Bardziej dog l ,ebna (i poh laniaj ,aa wi ,eej zasu) pro-edura generowania optymalnyh zapyta�n SQL-owyh mo_ze wykorzystywa� mehanizmyprogramowania genetyznego [78℄ [79℄.Osobnik podlegaj ,ay ewoluji metod ,a programowania genetyznego jest zwykle repre-zentowany w postai drzewa. W przypadku konstruowania zapyta�n w j ,ezyku SQL korze-niem drzewa jest wykonywana operaja agreguj ,aa (np. ount *, sum, por. rozdzia l7.3.2), a kolejnymi w ,ez lami { atrybuty, na kt�oryh przeprowadzana jest operaja (wrazz nazw ,a tabliy i relaj ,a wi ,a_z ,a ,a j ,a z tabli ,a bazow ,a), a tak_ze dodatkowe warunki. Zkolei w ,eze l odpowiadaj ,ay warunkowi mo_ze mie� posta� poddrzewa, sk ladaj ,aego si ,e wnajprostszym przypadku z relaji, kt�or ,a musz ,a spe lnia� obiekty brane pod uwag ,e, orazjej parametr�ow (w przypadku bardziej z lo_zonym warunek mo_ze wykorzystywa� podzapy-tanie, r�ownie_z odwo luj ,ae si ,e do innyh tabli). Na przyk lad, zapytanie wygenerowane dladanyh PKDD'99 Challenge (por. rozdzia l poprzedni):� sum amount from permanent-order where amount>7240przyjmuje posta� drzewa: sum. &amount >(perm: . &order) amount 7240Zasady selekji podobne s ,a do opisanyh w rozdziale 3.3.1 (str. 42), przy zym w przy-padku programowania genetyznego stosuje si ,e bardzo lizne populaje (rz ,edu setek lubtysi ,ey osobnik�ow). Oblizenie funkji elu osobnika polega na zadaniu kodowanego przezniego zapytania i zbadania w lasno�si tak powsta lego nowego atrybutu (np. miar ,a predyk-yjn ,a  pred, podobnie jak w przypadku algorytmu 7.6). Opisane w [78℄ [79℄ operatorygenetyzne u_zywane w przypadku drzew obejmuj ,a takie operaje, jak losowe przyinaniega l ,ezi (np. usuni ,eie warunku), dodanie losowej ga l ,ezi, losowa zmiana (mutaja) w ,ez la (np.zamiana operaji ount * na sum), jak r�ownie_z wymiana losowyh poddrzew mi ,edzydwoma osobnikami. Inne tehniki opisane w [78℄ [79℄ pozwalaj ,a zabezpiezy� drzewaprzed nadmiernym rozrostem, kontrolowa� poprawno�s� sk ladniow ,a tworzonyh zapyta�n,a tak_ze wykorzystywa� elementy sk ladowe (poddrzewa) o potwierdzonej poprawno�si iskutezno�si, odkryte na wze�sniejszyh etapah ewoluji i przehowywane w magazynah.Metoda generowania nowyh eh tehnik ,a programowania ewoluyjnego nie zosta la,jak dot ,ad, zaimplementowana przez autora i wykorzystana w praktye.7.4 Algorytm tworzenia nowyh eh jako kombinaji linio-wyhW pray [130℄ przedstawiono wyniki bada�n autora nad algorytmami optymalizuj ,aymikombinaje liniowe atrybut�ow rzezywistyh pod k ,atem tworzenia nowyh, u_zyteznyheh.Nieh dana b ,edzie tablia deyzyjna A i podzbi�or atrybut�ow B � A, jBj = m. Przy-pomnijmy (por. de�nija 4.3) _ze jako linearyzaj ,e kanonizn ,a zde�niowali�smy tak ,a funkj ,e



134 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...L : Rm ! N, kt�ora warto�siom v = (v1; :::; vm) atrybut�ow ze zbioru B = fb1; :::; bmgprzypisuje lizb ,e naturaln ,a b ,ed ,a ,a numerem przedzia lu (z i ,agu przedzia l�ow tworz ,ayhdyskretyzaj ,e C), do kt�orego nale_zy warto�s� v�, dla danego wektora parametr�ow �.Dyskretyzaj ,e C okre�slono jako minimalny zbi�or i ,e� (wzd lu_z kierunku zadanego przez� { por. rysunek 4.1, str. 73) rozdzielaj ,ay obiekty nale_z ,ae do r�o_znyh klas deyzyjnyh:8u1;u22U C(�1b1(u1) + :::+ �mbm(u1)) = C(�1b1(u2) + :::+ �mbm(u2)) )) d(u1) = d(u2)8n<k8u1;u22U �1b1(u1) + :::+ �mbm(u1) 2 [L;n; L;n+1) ^^ �1b1(u2) + :::+ �mbm(u2) 2 [L;n+1; L;n+2) ) d(u1) 6= d(u2)gdzie B = fb1; :::; bmg, natomiast CL = (L;1; :::; L;k+1) jest zbiorem i ,e� de�niuj ,aymdyskretyzaj ,e C.Oznazmy przez h : U ! R funkj ,e zde�niowan ,a nast ,epuj ,ao:h(u) = �1b1(u) + :::+ �mbm(u)Oznazmy ponadto przez h�1 zbi�or obiekt�ow nale_z ,ayh do danego przedzia lu:h�1((L;i; L;i+1℄) = fu 2 U : (L;i < h(u) � L;i+1gLinearyzaja kanonizna L oparta na dyskretyzaji C spe lnia wi ,e warunek:8u2U h�1((L;i; L;i+1℄) � d�1(u) dla i = C(h(u)) = L(u)Zadaniem systemu klasy�kuj ,aego jest znalezienie optymalnej linearyzaji kanoniznej,tzn. wektora parametr�ow (�1; :::; �m) 2 Rm takiego, by nowy atrybut L(u) maksyma-lizowa l ustalon ,a miar ,e jako�si  . W do�swiadzeniah opisanyh w [130℄ autor u_zywa lnast ,epuj ,aej miary jako�si: 1(L) = d(L) k�1Xi=1 jh�1((L;i; L;i+1℄)j2 (7.1)przy zym zak ladamy, _ze obiekty uszeregowane s ,a w kolejno�si zgodnej z rosn ,aymi warto-�siami h(ui), natomiast funkja d(L) zde�niowana jest jako:d(L) = 50 + ln�mind(ui)6=d(ui+1)(h(ui+1)� h(ui))max jh(u)j � (7.2)Funkja d(L) (zynnik 50 dobrany by l drog ,a do�swiadze�n) ma tym wi ,eksz ,a warto�s�,im wi ,eksza jest minimalna odleg lo�s� mi ,edzy obiektami z r�o_znyh klas deyzyjnyh, li-zona wzd lu_z kierunku odpowiadaj ,aego prostej wyznazonej przez h. Drugim zynnikiemwhodz ,aym w sk lad miary  1 (wz�or 7.1) jest suma kwadrat�ow lizno�si przedzia l�owdanyh dyskretyzaj ,a CL. Miara  1 jest wi ,e tym wi ,eksza, im mniej jest przedzia l�ow, nakt�ore dyskretyzaja CL dzieli warto�si funkji h (odpowiada to silniejszym regu lom). Latwo zauwa_zy�, _ze pomno_zenie wszystkih wsp�o lzynnik�ow wektora � przez sta l ,a niezmienia przyporz ,adkowania obiekt�ow do klas abstrakji podzia luC { mo_zemy wi ,e przyj ,a�,_ze parametry (�1; :::; �m) s ,a znormalizowane, a wi ,e da si ,e je jednoznaznie zapisa� jakom�1 parametr�ow kierunkowyh (�1; :::; �m�1). Zadanie znalezienia optymalnej linearyza-ji L sprowadza si ,e wi ,e do zadania optymalizaji miary jako�si  1 rozumianej jakofunkja rzezywista parametr�ow (�1; :::; �m�1) 2 Rm�1 . Okazuje si ,e, _ze dla rzezywistyhtabli deyzyjnyh funkja ta jest trudna do optymalizaji ze wzgl ,edu na du_z ,a lizb ,e
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Rysunek 7.2: Wykres funkji  1(L) dla trzeh atrybut�ow i r�o_znyh warto�siwsp�o lzynnik�ow �1; �2 (tablia sat image).maksim�ow lokalnyh i nieregularny kszta lt (por. wykres na rysunku 7.2). Dodatkow ,atrudno�s� stanowi wysoka z lo_zono�s� oblizeniowa zwi ,azana z oblizeniem warto�si funkji  :oblizenie to polega na polizeniu na podstawie (�1; :::; �m�1) wsp�o lzynnik�ow (�1; :::; �m),oblizenia warto�si funkji h(u) dla wszystkih obiekt�ow, posortowania obiekt�ow wzgl ,edemwarto�si h(u), wreszie znalezienia grani podzia lu C i oblizenia  1(L).Autor w [130℄ u_zy l algorytmu optymalizayjnego dzia laj ,aego wed lug shematu strate-gii ewoluyjnyh (przyk lad 3.2, str. 44). Osobnik sk lada si ,e z wektora wsp�o lzynnik�ow(�1; :::; �m�1) i odpowiadaj ,aego im wektora pomonizyh wsp�o lzynnik�ow (�1; :::; �m�1).Poz ,atkowa populaja sk lada si ,e z 9 osobnik�ow wybranyh losowo, nast ,epnie poddawanajest ona dzia laniu operator�ow mutaji (wz�or 3.1) i krzy_zowania, po zym nast ,epuje se-lekja poprzedzona oblizeniem warto�si funkji elu  1(L) wed lug shematu opisanegowy_zej. Jest to wi ,e algorytm adaptayjnego doboru parametr�ow przestrzeni aproksy-mayjnej (sparametryzowanej wektorem (�1; :::; �m)) za pomo ,a algorytmu ewoluyjnegowykorzystuj ,aego funkj ,e  1(L) do oeny optymalizowanyh parametr�ow.Do eksperyment�ow u_zyto dw�oh znanyh tabli referenyjnyh zawieraj ,ayh warto�sirzezywiste: sat image (4435 obiekt�ow, 36 atrybut�ow) oraz letter (15000 obiekt�ow, 16atrybut�ow). Ze wzgl ,edu na d lugi zas oblize�n zdeydowano si ,e na oblizanie kombinajiliniowyh tylko dla par i tr�ojek atrybut�ow (m = 2, m = 3). Eksperyment polega l na tym,_ze losowano par ,e (tr�ojk ,e) atrybut�ow i wyznazano dla niej optymaln ,a kombinaj ,e liniow ,a,nast ,epnie losowano inn ,a par ,e (tr�ojk ,e) i por�ownywano wynik (warto�s�  1(L)) z wynikiempoprzednim. Ostateznie do l ,azano do oryginalnej tabliy nowy atrybut daj ,ay najlepszywynik spo�sr�od sze�siu wylosowanyh par (tr�ojek). Tablie rozszerzano o dwa atrybutywygenerowane na podstawie par i dwa wygenerowane na podstawie tr�ojek atrybut�ow ory-ginalnyh. Nast ,epnie generowano model danyh jako zbi�or regu l oparty na reduktahlokalnyh (por. rozdzia l 7.1), a tak_ze jako model oparty na algorytmie k-NN. Tabli ,etestow ,a (2000 obiekt�ow w przypadku sat image, 5000 obiekt�ow w przypadku letter)rozszerzano o nowe atrybuty { kombinaje liniowe odpowiadaj ,ae znalezionym na tabli-



136 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Tablia Wynik (k-NN) Wynik (red. lokalne) Lizba regu lsat image 90.60% 81.30% 5156oryginalne i nowe 91.05% 82.40% 1867tylko nowe atrybuty 84.30% 76.60% 475letter 95.64% 79.64% 21410oryginalne i nowe 95.90% 79.74% 15506tylko nowe atrybuty 67.80% 70.84% 4569Tablia 7.1: Wyniki klasy�kaji przy u_zyiu nowyh atrybut�ow (miara  1).ah treningowyh. Wyniki klasy�kaji obiekt�ow testowyh przedstawione s ,a w tabliy7.1.W tabliy zebrano wyniki dla dw�oh zbior�ow danyh i dw�oh tehnik klasy�kajinowyh przypadk�ow. Zaprezentowano wyniki klasy�kaji tabli rozszerzonyh o 4 noweatrybuty, a tak_ze tabli sk ladaj ,ayh si ,e wy l ,aznie z tyh 4 nowyh atrybut�ow oraz { dlapor�ownania { tabli oryginalnyh. Wyniki pokazuj ,a, _ze w prawie wszystkih przypadkahklasy�kaja oparta na reduktah lokalnyh przegrywa la z klasy�katorem k-NN (wynikato ze spey�ki zbior�ow danyh). Jednak we wszystkih przypadkah rozszerzenie tabli-y o nowe atrybuty b ,ed ,ae kombinajami liniowymi oryginalnyh eh poprawi lo jako�s�klasy�kaji, przy jednozesnym znaznym zmniejszeniu (w przypadku redukt�ow lokalnyh)lizby regu l, a wi ,e z lo_zono�si modelu.Autor przeprowadzi l te_z eksperymenty dotyz ,ae innej miary jako�si nowego atrybutu: 2(L) = d(L)0� Xa(i)�� jh�1((L;i; L;i+1℄)j1A 1� k�1Yi=1(1� jh�1((L;i; L;i+1℄)j � 1jU j � 1 )!(7.3)gdzie a(i) jest wsp�o lzynnikiem poprawno�si regu ly ri generowanej przez i-ty przedzia l,tzn.:a(i) = jh�1((L;i; L;i+1℄) \Djjjh�1((L;i; L;i+1℄)j gdzie j = argmaxl=1::njh�1((L;i; L;i+1℄) \DljMiara  2 jest miar ,a predykyjn ,a (por. rozdzia l 5.3.5) zmody�kowan ,a o wsp�o lzynnikd(L) (wz�or 7.2). Miara ta jest oparta na oszaowaniu poprawno�si klasy�kaji nowyhobiekt�ow przez zbi�or regu l deyzyjnyh wykorzystuj ,ayh nowy atrybut. Do optymalizajifunkji  2 u_zyto tej samej tehniki (wykorzystuj ,aej strategie ewoluyjne), o w opisanyhwy_zej do�swiadzeniah z miar ,a  1. Wyniki klasy�kaji ztereh tabli testowyh przed-stawiono w tabeli 7.2; zestawiono tam wyniki klasy�kaji oryginalnyh tabli oraz rozszer-zonyh o nowe atrybuty. Czas generowania zestawu nowyh eh waha l si ,e (w zale_zno�siod wielko�si tabliy) od kilku do 20 minut3.W ka_zdym z ztereh do�swiadze�n klasy�kowano oryginalne oraz rozszerzone tablieza pomo ,a metody k-NN oraz klasy�katora opartego na reduktah przybli_zonyh (zesp�o lagent�ow), u_zywaj ,a do optymalizaji nowyh eh miary  1 oraz  2. Tablie rozszerzonepowstawa ly poprzez dodanie do oryginalnyh danyh trzeh nowyh atrybut�ow opartyh nakombinaji liniowej par, oraz trzeh atrybut�ow opartyh na kombinaji liniowej tr�ojek atry-but�ow oryginalnyh. Metoda optymalizaji by la taka sama, jak w przypadku do�swiadze�nopisanyh w [130℄ (strategie ewoluyjne).3Komputer Celeron 1 GHz



7.5 Algorytm wyboru zespo lu agent�ow 137Tablia  1, k-NN  2, k-NN  1, red. przybl.  2, red. przybl.sat image 90.60% 90.60% 84.80% 84.80%nowe 91.05% 91.00% 82.40% 84.80%letter 95.64% 95.64% 79.64% 79.64%nowe 95.84% 96.00% 85.16% 85.70%DNA splies 87.94% 87.94% 89.79% 89.79%nowe 89.54% 83.47% 92.41% 90.08%pendigits 97.79% 97.79% 76.70% 76.70%nowe 98.28% 97.97% 67.40% 70.86%Tablia 7.2: Wyniki klasy�kaji przy u_zyiu nowyh atrybut�ow (miara  1 i  2).Rozszerzenie j ,ezyka opisu danyh poprzez dodanie adaptayjnie dobranyh nowyheh okaza lo si ,e by� metod ,a skutezn ,a i w widozny spos�ob poprawiaj ,a ,a jako�s� klasy-�katora. Wynik 91,05% poprawnyh odpowiedzi w przypadku zbioru sat image oznaza,_ze powy_zej opisana metoda pozwala na osi ,agni ,eie wynik�ow por�ownywalnyh z najlep-szymi znanymi narz ,edziami (bardzo nielizne metody pozwalaj ,a na tyh danyh osi ,agn ,a�powy_zej 90% poprawno�si, znany autorowi rekord nale_zy do zmody�kowanej metody k-NN osi ,agaj ,aej skutezno�s� 91,5%). Dla zbioru letter oraz pendigits najlepsze znane au-torowi wyniki opublikowane w literaturze s ,a ni_zsze, ni_z osi ,agni ,ete opisan ,a powy_zej metod ,a(por. tabela 7.6). Stosunkowo niskie wyniki (w por�ownaniu z rekordowymi) osi ,agane dlatabliy DNA splies wynikaj ,a prawdopodobnie z harakterystyki tyh danyh: znaznalizba atrybut�ow i niewielkie zr�o_zniowanie ih warto�si (oraz ih arbitralny dob�or; w ory-ginalnym zbiorze danyh warto�si atrybut�ow s ,a symbolizne) utrudnia stosowanie metodopartyh na operajah arytmetyznyh.Warto zwr�oi� uwag ,e na r�o_znie w wynikah (tabela 7.2) mi ,edzy atrybutami optyma-lizowanymi miarami  1 i  2. W wi ,ekszo�si przypadk�ow miara  1 lepiej sprawdza la si ,ena zbiorah klasy�kowanyh algorytmem k-NN, a miara  2 { na zbiorah klasy�kowanyhregu lami opartymi na reduktah przybli_zonyh. Nie jest to przypadek: miara  2 skon-struowana zosta la na podstawie miary predykyjnej, zaprojektowanej spejalnie do mie-rzenia zdolno�si atrybut�ow (lub ih zbior�ow) do tworzenia skuteznyh algorytm�ow klasy-�kuj ,ayh.7.5 Algorytm wyboru zespo lu agent�owNajprostszy, z ,esto stosowany w praktye spos�ob doboru zespo lu agent�ow polega naznalezieniu pewnej z g�ory ustalonej ih lizby i u_zyie ih wszystkih w proesie klasy-�kaji. Spos�ob ten bazuje na intuiyjnym przekonaniu, _ze im wi ,ekszy zesp�o l agent�owklasy�kuje dane, tym lepiej. O tym, _ze jest to b l ,edne przekonanie, �swiadz ,a wynikieksperyment�ow przedstawione przez autora w [132℄ { por. wykresy na rysunku 7.3.Okazuje si ,e, _ze zale_zno�s� mi ,edzy lizb ,a agent�ow w zespole a jako�si ,a klasy�kaji (zbiorutestowego roz l ,aznego z trenuj ,aym; na osiah pionowyh od lo_zono lizb ,e prawid lowo za-klasy�kowanyh obiekt�ow) jest nieregularna, z ,esto dodanie agenta powoduje pogorszeniesi ,e wynik�ow klasy�kaji.Za l�o_zmy, _ze wygenerowali�smy pewien du_zy zesp�o l agent�ow { przestrzeni aproksyma-yjnyh T0 = fAS1; AS2; :::; ASkg. Zadaniem naszym jest znale�z� taki podzbi�or T̂ � T0,by dla danej testowej tabliy deyzyjnej B zmaksymalizowa� pewn ,a miar ,e 	B (spe lniaj ,a ,awarunki dane wzorami 6.7 i 6.8). Jest to dyskretny problem optymalizayjny, na moy
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� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��Rysunek 7.3: Zale_zno�s� mi ,edzy jako�si ,a klasy�kaji (o�s pionowa) a lizb ,a agent�ow w zespole (o�spozioma) { na podstawie danyh DNA splies i primary tumor.twierdzenia 6.2 nale_z ,ay do klasy problem�ow NP-trudnyh. Poni_zej przedstawione s ,a dwiemetody stosowane przez autora w praktyznyh zastosowaniah.Algorytm losowyPoni_zszy algorytm wybiera wynikowy podzbi�or agent�ow eT jako najlepszy spo�sr�odpewnej rodziny przeanalizowanyh podzbior�ow:Algorytm 7.7 Algorytm losowego doboru zespo lu agent�ow klasy�kuj ,ayh.Wej�sie:T0 = (AS1; AS2; :::; ASk) { zesp�o l agent�owB { tablia testowaWyj�sie:eT { optymalny podzbi�or zespo lu agent�owAlgorytm:1) � = RandomPerm(k) losowa permutaja k lizbi := 1T := ;qmax := 02) for i = 1 to kT = T [ fAS�(i)g3) AS = S(T ) operaja syntezy rodziny agent�ow T (def. 6.1)4) q := 	B (CAAS) jako�s� klasy�kaji na zbiorze testowymif q > qmax then qmax := q; imax := i5) end foreT := fAS1; AS2; :::; ASimaxg wybieramy najlepsze rozwi ,azaniereturn eT2 Zalet ,a tego algorytmu jest kr�otki zas dzia lania, gdy_z oblizaj ,a kolejne warto�si q (awi ,e testuj ,a kolejne zespo ly agent�ow na pr�obe testowej) mo_zemy korzysta� z wynik�owzgromadzonyh w poprzednih krokah, tzn. z rezultat�ow klasy�kaji agent�ow AS�(1); :::;AS�(i�1) { por. ni_zej. Wad ,a jest stosunkowo niewielka mo przeanalizowanego podzbioru(k wobe 2k wszystkih mo_zliwo�si), a wi ,e rezultat mo_ze by� odleg ly od optimum global-nego. Aby zwi ,ekszy� szans ,e znalezienia dobrego rozwi ,azania, kroki 1){5) mo_zna powtarza�wielokrotnie, dla r�o_znyh losowo wybranyh permutaji �.



7.5 Algorytm wyboru zespo lu agent�ow 139Funkja 	B lizona jest zgodnie z nast ,epuj ,aym algorytmem:Algorytm 7.8 Algorytm oeny zespo lu agent�ow klasy�kuj ,ayh (funkja 	B (CAAS)).Wej�sie:T = (AS1; AS2; :::; ASk) { zesp�o l agent�ow sk ladaj ,ayh si ,e na algorytm CAASA { tablia treningowaB { tablia testowaWyj�sie:r { miara jako�si algorytmu CAASAlgorytm:n1 := jUA j lizba obiekt�ow treningowyhn2 := jUB j lizba obiekt�ow testowyhRi = fRijgi=1::k zbi�or wzor�ow przestrzeni ASi, i 2 f1; :::; kg,j = f1; :::; n2g, gdzie k { lizba agent�ow1) for i = 1 to k� = Sortuj(B ; ASi) uporz ,adkuj ob. testowe wed lug wart. atrybut�owwhodz ,ayh w sk lad reduktu de�niuj ,aego ASifor j := 1 to n22) R :=Znajd�z (u�(j) ;Ri) dopasuj obiekt testowy do wzora3) wi�(j) := %(R) zapami ,etaj wynik klasy�kajiend for4) end forp := (0; :::; 0) lizba obiekt�ow prawid lowo sklasy�kowanyhnale_z ,ayh do kolejnyh klas deyzyjnyhb := (0; :::; 0) lizba ob. nieprawid lowo sklasy�kowanyh (j.w.)5) for j := 1 to n26) d := �(w1j; :::; wkj) wynik g losowaniaif d = d(uj) then pd(uj) := pd(uj) + 1 d(uj) { deyzja j-tego obiektu testowegoelse bd(uj) := bd(uj ) + 17) end for8) r := Q(CA; B ) miara jako�si klasy�katora na podstawiede�niji 2.16, gdzie Prop = p, Bad = breturn r2 P ,etla 1){4) s lu_zy do zapami ,etania wynik�ow klasy�kaji poszzeg�olnyh obiekt�ow tabl-iy testowej dla ka_zdego agenta (reduktu przybli_zonego) z osobna. Warto�s� miary jako�siwylizona jest zgodnie z de�nij ,a 2.16 ze strony 37 na podstawie statystyk zebranyhw p ,etli 5){7). Autor z dw�oh powod�ow zdeydowa l si ,e na przehowywanie wynik�owz ,astkowyh w tabliy W : po pierwsze, daje to mo_zliwo�s� wykorzystania tyh warto�si bezpotrzeby ih powt�ornego przelizania podzas analizy innego podzbioru agent�ow (z ,e�siowoprzeinaj ,aego si ,e ze zbadanymi wze�sniej), po drugie daje to mo_zliwo�s� wykorzystania(linia 2) liniowego algorytmu dopasowania obiektu do wzora, gdy_z zar�owno B , jak i zbi�orwzor�ow Ri s ,a posortowane wed lug tego samego kluza. Czas dzia lania p ,etli 1){4) toO(k(n2 logn2 +n2)) = O(kn2 logn2) i jest to oszaowanie z lo_zono�si a lego algorytmu 7.8.Algorytm genetyznyW praktyznyh zastosowaniah autor korzysta l r�ownie_z z wolniejszej, ale daj ,aej lep-sze efekty metody genetyznej. U_zyto klasyznego algorytmu genetyznego z kodowaniem



140 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Tablia Rozmiar (ob.�atryb.) Czas [s℄ Wynik Pozyjasat image 4435� 37 223.0 87.1% 5letter 15000� 17 1310.0 91.4% 4diabetes 768� 9 5.5 73.3% 12breast aner 286� 10 2.3 72.8% {primary tumor 339� 18 25.5 39.4% {Australian 690� 15 5.9 86.3% 2vehile 846� 19 16.1 68.1% 19DNA splies 2000� 181 47.0 95.3% 2Tablia 7.3: Wyniki klasy�kaji nowyh przypadk�ow przez algorytm wyboru zespo luagent�ow. Kolumna \Pozyja" dotyzy por�ownania z wynikami zgromadzonymi w ramahprojektu Statlog [91℄.binarnym (por. rozdzia l 3.3.1). Chromosom { i ,ag binarny o d lugo�si k { odpowiada lzbiorowi agent�ow T z lo_zonemu z redukt�ow odpowiadaj ,ayh warto�siom \1". Funkj ,aelu by la miara jako�si 	B . Wynikiem eksperyment�ow (przeprowadzonyh na zestawietabli pohodz ,ayh z zastosowa�n praktyznyh) opisanyh w [147℄ by lo ogranizenie lizbyagent�ow z 60 pierwotnie wygenerowanyh do 20-30 (parametry algorytmu genetyznego:60 osobnik�ow w populaji, 300 krok�ow ewoluji).Szybko�s� dzia lania algorytmu genetyznego zwi ,ekszono za pomo ,a podobnyh �srodk�ow,jak w przypadku algorytmu losowego. Wyniki klasy�kaji obiekt�ow testowyh przezposzzeg�olne redukty by ly przehowywane w pami ,ei, wi ,e oblizenie miary jako�si kole-jnego podzbioru agent�ow wymaga lo jedynie przeprowadzenia ponownego g losowania dlaka_zdego z obiekt�ow testowyh (por. algorytm 7.8).W [132℄ autor zaprezentowa l wyniki klasy�kaji tabli referenyjnyh projektu Statlog[91℄ za pomo ,a opisanego wy_zej algorytmu (z genetyzn ,a optymalizaj ,a zespo lu agent�ow).Do�swiadzenia przeprowadzano na tabliah podzielonyh losowo na z ,e�s� treningow ,a iwewn ,etrzn ,a testow ,a (pe lni ,a ,a w ramah algorytmu 7.8 rol ,e tabliy B ), s lu_z ,a ,a do oeny ioptymalizaji zespo lu agent�ow. Wyniki w tabeli 7.3 dotyz ,a testowania ostateznie wyge-nerowanego klasy�katora na \zewn ,etrznej" pr�obe testowej, nie bior ,aej udzia lu ani w ge-nerowaniu redukt�ow przybli_zonyh, ani w optymalizaji zespo lu agent�ow. W przypadku,gdy tablia referenyjna nie by la standardowo podzielona na z ,e�s� testowa i treningow ,a,w do�swiadzeniah u_zywano algorytmu walidaji krzy_zowej CV-5 (por. [26℄ oraz rozdzia l2.3.5).Podany w tabeli zas oblize�n4 (w sekundah) obejmuje pe lny ykl generowania agent�owi optymalizaji zespo lu na wewn ,etrznej pr�obe testowej. W ostatniej kolumnie zamiesz-zono numer kolejny pozyji, kt�or ,a omawiana metoda zaj ,e laby na li�sie opublikowanej w[91℄ dotyz ,aej wynik�ow 24 r�o_znyh algorytm�ow klasy�kuj ,ayh (C4.5, siei neuronowe,k-NN itp.). W wielu przypadkah algorytm wykorzystuj ,ay zespo ly agent�ow opartyh nareduktah przybli_zonyh osi ,aga l wynik sytuuj ,ay t ,e metod ,e w �sis lej zo l�owe, przy zym_zaden z algorytm�ow wykorzystanyh w [91℄ nie okaza l si ,e jednoznaznie lepszy (niezale_znieod u_zytego zbioru danyh). Wyniki klasy�kaji s ,a �sredni ,a z 10 eksperyment�ow. W wieluprzypadkah najlepsze z osi ,aganyh wynik�ow by ly znaz ,ao lepsze, ni_z �srednia (np. naj-lepszy zaobserwowany wynik dla zbioru sat image to 87.4%, dla primary tumor { 47.5%,dla Australian { 87.5%).Stosunkowo d lugi zas oblize�n dla bazy danyh letter wi ,a_ze si ,e ze znazn ,a lizb ,awarto�si deyzji (problem polega na rozpoznawaniu kszta lt�ow liter, wi ,e r�o_znyh de-4Komputer Celeron 400 MHz



7.6 Por�ownanie wynik�ow na zestawie danyh przyk ladowyh 141Dane T1 C1 G1 T2 C2 G2 T3 C3 G3 Najl.sat image 85.24 85.25 85.55 86.39 86.35 85.78 86.43 86.28 87.08 87.6letter 87.43 87.10 85.38 91.30 91.38 85.12 91.30 91.43 91.22 92.3diabetes 72.91 70.49 72.36 72.28 67.97 73.25 71.25 67.10 71.01 75.0breast aner 72.24 69.08 72.70 72.84 66.59 70.73 72.02 67.75 72.45 77.1primary tumor 33.37 34.26 33.22 35.34 38.27 38.65 33.81 34.05 32.95 47.4Australian 85.97 84.78 85.75 85.98 85.63 86.34 85.97 85.50 86.14 87.5vehile 68.02 68.10 67.36 68.41 68.61 66.62 68.31 67.77 67.86 70.4DNA splies 92.73 92.86 93.86 94.14 94.24 94.58 94.62 94.35 95.29 96.0Tablia 7.4: Por�ownanie skutezno�si agent�ow optymalizowanyh dla r�o_znyh warto�simiary Q i sposobu g losowania.yzji jest 26). Powy_zsze wyniki dotyz ,a jedynie tabli referenyjnyh o rozmiarze prze-wy_zszaj ,aym 200 obiekt�ow; dla mniejszyh tabli algorytm dzia la niestabilnie z powodukoniezno�si wyselekjonowania wewn ,etrznej pr�obki testowej (oko lo 25% obiekt�ow). Zbytma la wielko�s� tej pr�obki uniemo_zliwia skutezn ,a ewoluj ,e, gdy_z oznaza to niewielk ,a lizb ,er�o_znyh warto�si miary jako�si algorytmu (np. dla 30 obiekt�ow w pr�obe wewn ,etrznejtestowej algorytm nie b ,edzie w stanie wyr�o_zni� i w la�siwie wypromowa� algorytmu klasy-�kuj ,aego, kt�orego jako�s� wzros la o mniej ni_z 3%).7.6 Por�ownanie wynik�ow na zestawie danyh przyk ladowyhZaprezentowany w rozprawie adaptayjny system klasy�kuj ,ay (dzia laj ,ay wed lugshematu przedstawionego w rozdziale 6.3, str. 117) zosta l przez autora zaimplemen-towany i przetestowany na zestawie tabli referenyjnyh dost ,epnyh w Interneie [91℄,dla kt�oryh znane s ,a wyniki, jakie osi ,agaj ,a inne metody klasy�kaji. Ze wzgl ,edu na to,_ze badane tablie s ,a stosunkowo niewielkie i w znaznej z ,e�si zawieraj ,a atrybuty sym-bolizne, zrezygnowano z generowania nowyh eh (kombinaji liniowyh) i z podzia luzbioru obiekt�ow na mniejsze pr�obki. Przestrzenie aproksymayjne generowane s ,a przezzesp�o l agent�ow, z kt�oryh ka_zdy dzia la na oryginalnym zbiorze danyh. Ka_zdy agentwykorzystuje opisane w rozdziale 7.2 algorytmy generowania klasy�katora za pomo ,a re-dukt�ow  -przybli_zonyh { por. rozdzia l 5.3.3. Dob�or optymalnego zespo lu spo�sr�od 40wygenerowanyh agent�ow i rozstrzyganie konikt�ow odbywa si ,e zgodnie z algorytmamizaprezentowanymi w rozdziale 7.5 (algorytm genetyzny: 25 osobnik�ow, oko lo 100 krok�owewoluji).W przeprowadzonyh do�swiadzeniah ka_zdy z agent�ow oparty jest na tej samej mierzejako�si regu l Q (u_zywanej w algorytmie 7.5 do generalizaji regu l) i tej samej mierze  oeny reduktu, rozstrzyganie konikt�ow mi ,edzy agentami odbywa si ,e na drodze g losowania.Wyniki klasy�kaji danyh referenyjnyh (testowyh) przez system klasy�kuj ,ay opartyna poszzeg�olnyh rodzajah miary Q i sposobu g losowania zgromadzone s ,a w tabeli 7.4.Oznazenia wersji miary Q i metody g losowania: T { Torgo (wz�or 5.10), C { Coleman(wz�or 5.14), G { G2-likelihood (wz�or 5.13); 1 { g losowanie jako sumowanie rozk lad�owwarto�si deyzyjnyh agent�ow, 2 { g losowanie j.w., wa_zone miar ,a Q regu ly, 3 { g losowaniena zasadzie \1 agent = 1 g los". Ostatnia kolumna zawiera najwy_zszy zaobserwowanywynik (pozosta le zawieraj ,a wyniki b ,ed ,ae �sredni ,a z 10 do�swiadze�n).W kolejnym eksperymenie u_zyto znalezionyh na podstawie powy_zszyh do�swiadze�noptymalnyh dla danego problemu miar Q i metod g losowania. Optymalizaji podlega la



142 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Dane  pred  sqrsat image 86.66 84.82letter 91.43 90.61diabetes 72.06 72.57breast aner 71.12 71.81primary tumor 38.23 39.43Australian 86.05 85.42vehile 68.31 67.05DNA splies 95.01 92.17Tablia 7.5: Por�ownanie skutezno�si miar jako�si redukt�ow.Dane Rozmiar Ob. test. De. Typ k-NN C4.5 Najl.1 Najl.2sat image 4435� 37 2000 6 i ,ag le 90.6 85.0 91.5 [8℄ 91.05letter 15000� 17 5000 26 i ,ag le 95.6 88.5 95.6 (k-NN) 96.00diabetes 768� 9 CV-5 2 miesz. 67.6 73.0 77.7 [91℄ 73.30breast aner 286� 10 CV-5 2 miesz. 73.1 71.0 80.4 [13℄ 72.84primary tumor 339� 18 CV-5 22 dysk. 42.2 40.0 48.0 [13℄ 39.43Australian 690� 15 CV-5 2 miesz. 81.9 84.5 88.6 [13℄ 86.34vehile 846� 19 CV-5 4 i ,ag le 72.5 75.2 85.0 [91℄ 68.61DNA splies 2000� 181 1186 3 dysk. 85.4 92.4 95.9 [91℄ 95.29pendigits 7494� 16 3498 10 i ,ag le 97.8 97.8 [91℄ 98.28Tablia 7.6: Charakterystyka danyh referenyjnyh. Kolumna \Najl.1" zawiera najlepszywynik pohodz ,ay z literatury, \Najl.2" to najlepszy wynik opublikowany w rozprawie.Wyniki oznazaj ,a proent poprawnie rozpoznanyh obiekt�ow testowyh.miara  jako�si reduktu. W tabeli 7.5 zestawiono wyniki klasy�kaji tabli algorytmemzoptymalizowanym nast ,epuj ,aymi miarami jako�si:  pred { miara predykyjna, wz�or 5.16, sqr miara zbli_zona do predykyjnej, jednak we wzorze 5.16 og�olno�s� modelu oeniana jest�sredni ,a z kwadrat�ow moy wzor�ow z rodziny R (zamiast parametrem Ppov).Znazne rozbie_zno�si w wynikah dla poszzeg�olnyh miar jako�si regu l i redukt�owwskazuj ,a na koniezno�s� adaptayjnego doboru nie tylko konkretnyh parametr�ow przes-trzeni aproksymayjnej (reduktu, zespo lu agent�ow itp.), ale r�ownie_z samyh metod ihoeny. Zaimplementowany przez autora system adaptayjny ograniza si ,e do przejrzeniawszystkih mo_zliwyh zestaw�ow miar (Q,  , sposob�ow g losowania) i wyboru najlepszegoz nih. Prae nad optymalizaj ,a tyh zestaw�ow za pomo ,a algorytm�ow ewoluyjnyh (np.wykorzystuj ,a algorytm genetyzny selekjonuj ,ay agent�ow do zespo lu) s ,a w toku.Tablie wykorzystane do do�swiadze�n dost ,epne s ,a w Interneie [91℄. W tabeli 7.6 zgro-madzono kr�otkie harakterystyki wszystkih tabli: ih rozmiar (lizba obiekt�ow treningo-wyh � lizba atrybut�ow, wraz z deyzj ,a), lizb ,e obiekt�ow testowyh (oznazenie \CV-5"wskazuje, _ze dana tablia nie ma standardowo wydzielonej z ,e�si testowej, wi ,e algorytmyby ly testowane metod ,a walidaji krzy_zowej), lizb ,e klas deyzyjnyh, typ atrybut�ow: i ,ag le(numeryzne), dyskretne (symbolizne) lub mieszane. Zamieszzono te_z wyniki (na pod-stawie [91℄ lub bada�n autora) osi ,agane na tyh tabliah przez popularne metody klasy-�kaji: algorytm najbli_zszego s ,asiada (k-NN) i drzewa deyzyjne (C4.5), oraz najlepszywynik znany autorowi wraz z odno�snikiem do �zr�od la informaji. Ostatnia kolumna za-wiera najlepszy wynik osi ,agni ,ety przez autora za pomo ,a algorytm�ow opisanyh w tymrozdziale { w dw�oh przypadkah przewy_zsza on wyniki znane autorowi z literatury.



Rozdzia l 8Wnioski ko�nowe8.1 PodsumowanieCelem rozprawy by lo opraowanie teoretyznyh i algorytmiznyh podstaw do stwo-rzenia uniwersalnyh metod budowy modelu danyh i klasy�kaji nowyh obiekt�ow, przywykorzystaniu metod adaptayjnyh.Pierwszym krokiem proesu odkrywania wiedzy, kt�ory mo_ze by� wykonany automaty-znie, jest konstrukja, dob�or i ewentualna mody�kaja poj ,e� (eh) opisuj ,ayh obiekty.W pray opisano znane metody mody�kaji eh lub ih tworzenia, jak r�ownie_z oryginalnealgorytmy badane przez autora: metod ,e generowania optymalnyh kombinaji liniowyhatrybut�ow i metod ,e budowy nowyh eh w relayjnyh bazah danyh. Ten ostatni prob-lem jest szzeg�olnie istotny z punktu widzenia praktyznego, gdy_z wi ,ekszo�s� wsp�o lzesnyhbaz danyh gromadzonyh jest w postai relayjnej. Opraowane przez autora rozszerze-nie teorii zbior�ow przybli_zonyh na systemy relayjne pozwoli lo na teoretyzny opis pro-esu powstawania nowyh eh. W rozdziale 4 przedstawiono r�ownie_z jednolity spos�obopisu generowania nowyh atrybut�ow w j ,ezyku sparametryzowanyh przestrzeni aproksy-mayjnyh.Kolejnym etapem budowy algorytmu klasy�kuj ,aego jest znalezienie optymalnego mo-delu danyh. W rozprawie algorytm klasy�kuj ,ay opiera l si ,e na zbiorah regu l deyzyjnyhwygenerowanyh na podstawie redukt�ow. W rozdziale 5 zaprezentowano przegl ,ad metodoptymalizaji redukt�ow, ze szzeg�olnym uwzgl ,ednieniem modeli sparametryzowanyh, wkt�oryh stopie�n og�olno�si opisu poj ,e� jest regulowany adaptayjnie, zgodnie ze spey-�k ,a konkretnego zbioru danyh. Przegl ,ad obejmuje redukty deyzyjne i dynamizne, jakr�ownie_z szerokie spektrum redukt�ow przybli_zonyh (m.in. w wersji zaproponowanej przezautora) oraz redukty lokalne. Z zagadnieniem znajdowania redukt�ow (w tym redukt�owprzybli_zonyh) wi ,a_z ,a si ,e �si�sle metody oeny ih jako�si (w sensie zdolno�si do generowa-nia skuteznyh algorytm�ow klasy�kuj ,ayh). W rozdziale 5 przedstawiono wiele miarjako�si redukt�ow (zbior�ow atrybut�ow) wykorzystywanyh w praktye, w tym oryginalnemiary zaprojektowane przez autora.Ostatnim etapem budowy systemu klasy�kuj ,aego opisanym w rozprawie jest syntezamodelu (opisu danyh) na podstawie z ,e�siowyh opis�ow dostarzonyh przez poszzeg�olne,dzia laj ,ae autonomiznie, programy klasy�kuj ,ae. Zagadnienie syntezy opis�ow z ,e�siowyh(zbior�ow regu l) w jeden algorytm klasy�kuj ,ay zosta lo w rozdziale 6 rozwi ,azane za pomo ,aadaptayjnego algorytmu dobieraj ,aego optymalne zespo ly agent�ow. Zaproponowana me-toda, wykorzystuj ,aa algorytmy genetyzne, jest elementem og�olnego adaptayjnego she-matu konstrukji systemu klasy�kuj ,aego, pozwalaj ,aym na wery�kaj ,e i selekj ,e w la�si-wyh parametr�ow ustalonyh na wze�sniejszyh etapah proesu KDD.



144 J. Wr�oblewski, Adaptayjne metody...Zaproponowane przez autora (oryginalne lub zazerpni ,ete z literatury) tehniki budowysystemu klasy�kuj ,aego zosta ly r�ownie_z zbadane pod k ,atem ih z lo_zono�si oblizeniowej.W rozdziale 5 i 6 pokazano, _ze z ,e�s� z rozpatrywanyh problem�ow jest NP-trudnyh (prob-lem wyszukiwania redukt�ow generuj ,ayh minimaln ,a lizb ,e regu l, wyszukiwania redukt�owdynamiznyh, generowania pokryia reduktami lokalnymi, konstruowania optymalnegozespo lu agent�ow klasy�kuj ,ayh). Powoduje to koniezno�s� znajdowania rozwi ,aza�n przy-bli_zonyh.Jedn ,a z najz ,e�siej stosowanyh przez autora tehnik aproksymayjnyh jest u_zyiealgorytm�ow ewoluyjnyh (algorytm�ow genetyznyh s lu_z ,ayh do generowania optymal-nyh zespo l�ow agent�ow, strategii ewoluyjnyh u_zytyh do optymalizaji nowyh atry-but�ow opartyh na kombinajah liniowyh, algorytm�ow hybrydowyh s lu_z ,ayh do znaj-dowania optymalnyh redukt�ow, programowania genetyznego zaproponowanego do wyszu-kiwania nowyh eh w relayjnyh bazah danyh). Algorytmy ewoluyjne, b ,ed ,ae wnaturalny spos�ob si l ,a nap ,edow ,a adaptayjnego systemu klasy�kuj ,aego (jako narz ,edzies lu_z ,ae do optymalizaji parametr�ow), zosta ly przez autora przedstawione w rozdziale3 r�ownie_z od strony teoretyznej, zaprezentowano m.in. oryginalne wyniki dotyz ,aeu_zywanyh w systemie klasy�kuj ,aym algorytm�ow hybrydowyh (genetyznyh z kodo-waniem permutayjnym po l ,azonyh z algorytmem heurystyznym).Wi ,ekszo�s� opisanyh przez autora tehnik zosta la zaimplementowana i przetestowanana rzezywistyh zbiorah danyh, w tym na danyh referenyjnyh, umo_zliwiaj ,ayhpor�ownanie osi ,aganyh wynik�ow z algorytmami znanymi z literatury. W rozdziale 7 przed-stawiono zestawienia wynik�ow, szzeg�o ly dotyz ,ae poszzeg�olnyh algorytm�ow, oen ,e ihz lo_zono�si oblizeniowej. Eksperymenty wykaza ly praktyzn ,a przydatno�s� proponowanyhrozwi ,aza�n; w wielu przypadkah osi ,agni ,ete wyniki s ,a znaznie lepsze, ni_z wyniki opisy-wanyh w literaturze popularnyh algorytm�ow klasy�kuj ,ayh, a w dw�oh przypadkahlepsze ni_z jakiekolwiek znane autorowi wyniki przytazane w literaturze.8.2 Kierunki dalszyh praWi ,ekszo�s� rozwa_zanyh przez autora kierunk�ow badawzyh, nie uwzgl ,ednionyh wniniejszej rozprawie ale w bliski spos�ob z ni ,a powi ,azanyh, dotyzy wst ,epnej obr�obkidanyh i tworzenia nowyh eh. Nale_z ,a do nih:� Metody uzupe lniania (lub uwzgl ,edniania w inny spos�ob) brakuj ,ayh warto�si atry-but�ow w tabliah deyzyjnyh. Problem brakuj ,ayh warto�si [61℄ jest istotnymz punktu widzenia praktyznyh zastosowa�n, a jednoze�snie trudnym problemembadawzym. Przyzyny pojawiania si ,e brakuj ,ayh warto�si mog ,a by� wynikiemb l ,edu (zagubienia, uszkodzenia aparatury pomiarowej, zak l�oe�n), elowego dzia lania(np. odmowa wype lnienia ankiety), zasem te_z z g�ory zak lada si ,e, _ze wiele kolumntabliy deyzyjnej b ,edzie rzadko wype lnianyh (np. w medyznyh bazah danyh,gdy nie wszysy pajeni musz ,a by� badani w ten sam spos�ob) albo _ze z ,e�s� danyhnie ma sensu w kontek�sie warto�si innyh atrybut�ow (np. kolumna \mo silnika" wbazie danyh o pojazdah mehaniznyh nie jest wype lniana, gdy z warto�si innyhkolumn wynika, _ze hodzi o rower) { ka_zd ,a z tyh sytuaji nale_zy traktowa� w innyspos�ob. Podej�sie adaptayjne mog loby pozwoli� na wypraowanie w la�siwyh zasadpost ,epowania z brakuj ,aymi warto�siami z uwzgl ,ednieniem spey�ki analizowanyhdanyh.� Metody automatyznej obr�obki (wydobywania nowyh eh) z szereg�ow zasowyh.W wielu przypadkah (np. analiza sygna l�ow EEG, mowy, wykres�ow gie ldowyh,



8.2 Kierunki dalszyh pra 145ruhu internetowego) dane w naturalny spos�ob zawieraj ,a pewne informaje i zwi ,azkizasowe, kt�oryh nie uwzgl ,edniaj ,a klasyzne metody analityzne, o ile nie wykona si ,ewst ,epnego przetworzenia danyh i ekstrakji eh opisuj ,ayh te zwi ,azki. Operajetego typu przeprowadzane s ,a zwykle r ,eznie, z wykorzystaniem wiedzy eksperta zdanej dziedziny.� Dalsze prae (w tym implementaja i eksperymenty na rzezywistyh bazah danyh)zwi ,azane z zaproponowanym w rozdziale 7.3.3 algorytmem tworzenia nowyh ehw relayjnyh bazah danyh opartym o metody ewoluyjne (programowanie gene-tyzne). Opraowanie skuteznyh metod pozwoli loby ogranizy� praoh lonno�s�poz ,atkowyh etap�ow proesu KDD, zwi ,azanyh z generowaniem eh u_zywanyhdo budowy modelu.Planowane s ,a r�ownie_z prae nad wykorzystaniem i dalszym rozwojem proponowanyhalgorytm�ow:� Integraja wszystkih zaproponowanyh w rozprawie tehnik w ramah jednego, uni-wersalnego systemu informatyznego. Cz ,e�s� przedstawionyh tehnik zosta la zaim-plementowana w programie ROSETTA [76℄ oraz powstaj ,aym zestawie narz ,edziRSES ([15℄, http://alfa.mimuw.edu.pl/~rses/). Autor planuje do l ,azenie do zestawunarz ,edzi RSES pozosta lyh opisanyh w rozprawie algorytm�ow (tworzenie nowyheh za pomo ,a kombinaji liniowyh, adaptayjny dob�or zespo lu agent�ow, szukanieredukt�ow  -przybli_zonyh).� Dalsze badania nad adaptayjnym doborem parametr�ow systemu klasy�kuj ,aego,zw laszza na najwy_zszym poziomie ewoluji (dob�or miar jako�si regu l i redukt�ow).Obieuj ,aym kierunkiem wydaj ,a si ,e prae wykorzystuj ,ae memetyk ,e [1℄ { teori ,epowsta l ,a z po l ,azenia genetyki, antropologii i teorii kultury. Jest to zesp�o l metodwzorowanyh na sposobie, w jaki ludzie przekazuj ,a sobie, przyswajaj ,a i przetwarzaj ,apodstawowe wzore (memy) zahowa�n, idei, elementy kultury i my�sli naukowej. Wpor�ownaniu z ewoluj ,a typu genetyznego proes ten jest mniej losowy (przyswojeniemem�ow jest �swiadom ,a deyzj ,a osobnika, zgodn ,a z jego preferenjami i zgromadzon ,awiedz ,a).
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Oznazenia
Symbol Znazenie De�nijaA ; B : : : systemy informayjne i tablie deyzyjne Def. 2.2 i 2.3,str. 16INDA (B) relaja nierozr�o_znialno�si generowana przez zbi�or atrybut�owB Def. 2.4, str. 16[x℄B klasa nierozr�o_znialno�si obiektu x wzgl ,edem zbioru atry-but�ow B Str. 16AS;AS� przestrze�n aproksymayjna, sparametryzowana przestrze�naproksymayjna Def. 2.13, str.20CAAS algorytm klasy�kuj ,ay oparty na przestrzeni aproksyma-yjnej AS Wz�or 2.4, str. 22�(X;Y ) funkja przybli_zonego zawierania X w Y Def. 2.6, str. 17�BX(u) funkja przybli_zonego nale_zenia u do X Def. 2.6, str. 17RulA (R) zbi�or regu l oparty na podzbiorze atrybut�ow R Def. 2.7, str. 18REDA zbi�or wszystkih redukt�ow systemu informayjnego ARED A ; zbi�or wszystkih redukt�ow  -przybli_zonyh systemu infor-mayjnego A Def. 5.9, str. 97RED�A ;� zbi�or wszystkih �-redukt�ow systemu informayjnego A Def. 5.4, str. 94RED"A ;";� zbi�or wszystkih redukt�ow "-przybli_zonyh systemu infor-mayjnego A Def. 5.8, str. 95REDA (u) zbi�or wszystkih redukt�ow lokalnyh dla obiektu u w sys-temie informayjnym A Def. 5.11, str.102Stab(R;F ) wsp�o lzynnik stabilno�si reduktu dynamiznego R Wz�or 5.2A � B r�ownowa_zno�s� system�ow informayjnyh Def. 2.8, str. 18SA relayjny system informayjny zawieraj ,ay wy l ,aznie tabli ,edeyzyjn ,a A i relaj ,e identyzno�siow ,a Def. 4.9, str. 78



148 Symbol ZnazenieN zbi�or lizb naturalnyhR zbi�or lizb rzezywistyhjAj mo zbioru AP(A) zbi�or wszystkih podzbior�ow zbioru A�(A) zbi�or wszystkih  la�nuh�ow zawartyh w podzbiorah A�� zbi�or s l�ow nad alfabetem �(�)i rzutowanie wektora na i-t ,a wsp�o lrz ,edn ,a9! istnieje dok ladnie jeden...F ÆG z lo_zenie funkji, permutaji, przekszta le�n: (F Æ G)(x) =F (G(x))f jA funkja identyzna z f o dziedzinie ogranizonej do A�k sympleks k-wymiarowy: �k = fx 2 [0; 1℄k : Pki=1 xi = 1gSn grupa permutaji n-elementowyhargmax(xi) funkja, kt�orej warto�si ,a jest indeks najwi ,ekszej warto�sii ,agu xi: argmax(xi) = j , max(xi) = xjx! min w opisie algorytm�ow: elem optymalizaji jest mo_zliwie naj-mniejsza warto�s� parametru x
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