
3 Klasyfikacja

Problem klasyfikacji

• Maj!c baz" danych D={t1, t2, ..., tn} i sko#czony zbiór klas C={C1, ..., Cm}, problem
klasyfikacji polega na zdefiniowaniu odwzorowania f :D!C, gdzie ka$dy ti jest przypisany do
jednej klasy.

• W rzeczywisto!ci f dzieli D na klasy równowa$no%ci.

• Prognozowanie jest podobnym procesem, ale mo$na je postrzega& jako posiadaj!ce niesko#-
czon! liczb" klas.



Definicja klasyfikacji

• Dany jest zbiór rekordów (zbiór ucz!cy)

- Ka$dy rekord zawiera zestaw atrybutów, jeden z nich jest klas!.

• Znajd' model dla atrybutu klasy jako funkcji warto%ci innych atrybutów.

• Cel: wcze%niej niewidziane rekordy powinny by& przypisane do klasy tak dok(adnie, jak to
mo$liwe.

- Zestaw testowy s(u)y do okre%lenia dok(adno!ci modelu. Zwykle dany zestaw danych jest
podzielony na zbiory ucz!ce i testowe, przy czym zbiór ucz!cy s(u$y do budowy modelu, a zestaw
testowy s(u$y do jego walidacji.



Ilustracja zadania klasyfikuj!cego



Przyk"ady zada# klasyfikuj!cych

• Przewidywanie komórek nowotworowych jako (agodnych lub z(o%liwych

• Klasyfikowanie transakcji kart! kredytow! jako legalnych lub oszuka#czych

• Klasyfikowanie drugorz"dowych struktur bia(ek jako alfa-helisy, arkusza beta lub zwoju nie-
uporz!dkowanego

• Kategoryzowanie wiadomo%ci, takich jak finanse, pogoda, rozrywka, sport itp



Techniki klasyfikacji

Podej%cie:

- Stwórz okre%lony model, oceniaj!c dane szkoleniowe (lub korzystaj!c z wiedzy ekspertów dzie-
dzinowych).

- Zastosuj opracowany model do nowych danych. Klasy musz! by& wst"pnie zdefiniowane.

Najpopularniejsze techniki wykorzystuj! drzewa decyzyjne (DT), sieci neuronowe (NN) lub s!
oparte na odleg(o!ciach lub metodach statystycznych.



Definiowanie klas
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Problemy w klasyfikacji

• Brakuj!ce dane

- Ignoruj

- Zast!p warto!ci! przyj"t!

• Obs(uga warto%ci odstaj!cych w danych szkoleniowych

• Mierzenie wydajno%ci

- Dok(adno%& klasyfikacji na danych testowych

- Macierz nieporozumie#



Obs"uga warto$ci odstaj!cych



Przyk"ad: wzrost w grupie studentów



Wydajno$% klasyfikacji



Przyk"ad macierzy nieporozumie#



Regresja

• Za(ó$my, $e dane pasuj! do predefiniowanej funkcji

• Okre%l najlepsze warto%ci wspó(czynników regresji c0, c1, ..., cn.

• Za(ó$my b(!d: y=c0+c1x1+ ...+cnxn+!

• Oszacuj b(!d przy u$yciu %redniokwadratowego b("du treningu:

yi=c0+c1x1i+!i, i=1, ..., k
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S"abe dopasowanie regresji liniowej



Klasyfikacja przy u&yciu regresji

Dzielenie: u$yj funkcji regresji, aby podzieli& obszar na regiony.

Przewidywanie: u$yj funkcji regresji do przewidywania funkcji przynale$no%ci do klasy. Dane
wej%ciowe obejmuj! $!dan! klas".



Dzielenie



Przewidywanie



Klasyfikatory oparte na instancji

Przyk(ady:

- Rote-learner

• Zapami"tuje ca(e dane szkoleniowe i przeprowadza klasyfikacj" tylko wtedy, gdy atrybuty
rekordu dok(adnie odpowiadaj! jednemu z przyk(adów szkoleniowych

- Najbli$szy s!siad

• Wykorzystuje k „najbli)szych” punktów (najbli$szych s!siadów) do wykonania klasyfikacji



Klasyfikacja za pomoc! miar odleg"o$ci

• Umie%& przedmioty w klasie, do której s! „najbli$sze”.

• Musi okre!li& odleg(o%& mi"dzy przedmiotem a klas!.

• Klasy reprezentowane przez

- Centroid: warto%& centralna.

- Medoid: punkt reprezentacyjny.

- Zestaw pojedynczych punktów

• Algorytm: K-najbli$szych s!siadzów (KNN)



Klasyfikacja najbli&szych s!siadów

Wymaga trzech rzeczy

- Zbiór przechowywanych rekordów

- Metryka odleg(o%ci do obliczenia odleg(o%ci mi"dzy rekordami

- warto%& k, tj. liczba najbli$szych s!siadów do pobrania

Aby sklasyfikowa& nieznany rekord:

- Oblicz odleg(o%& do innych

Rejestry szkole#

- Zidentyfikuj k najbli$szych s!siadów

- U$yj etykiet klas najbli$szych s!siadów w celu ustalenia etykiety klasy o nieznanym zapisie



Definicja k-najbli&szego s!siada

k-najbli$si s!siedzi rekordu x to punkty danych, które maj! k najmniejsz! odleg(o%& do x



1-najbli&szy s!siad

Diagram Woronoja:



Klasyfikacja najbli&szego s!siada

• Oblicz odleg(o%& mi"dzy dwoma punktami:

- Odleg(o%& euklidesowa

d(p, q)=
"
(p i"qi) 2

#

• Okre%l klas" z listy najbli$szych s!siadów

- we' wi"kszo%& g(osów przy etykietach klas w%ród k" najbli$szych s!siadów

- zwa$ g(os zgodnie z odleg(o%ci!:

• waga, w=1/d2



k najbli&szych s!siadów (KNN)

• Zestaw treningowy obejmuje zaj"cia.

• Zbadaj k pozycji w pobli$u przedmiotu do sklasyfikowania.

• Nowa pozycja umieszczona w klasie o najwi"kszej liczbie bliskich pozycji.

• O(q) operacji dla ka$dej sklasyfikowanej krotki (tutaj q jest rozmiarem zestawu ucz!cego.)



Algorytm KNN


